
گروه سیاس�ی: خطیب زاده ادعاهای بی اس��اس در گزارش س��االنه وزارت خارجه 
آمری��کا را م��ردود خوان��د و گفت: هیچ انتظاری از دولت معتاد به دروغ آمریکا برای 
بیان حقایق و واقعیت های موجود نمی توان داشت. سعید خطیب زاده سخنگوی 

وزارت امور خارجه روز پنجشنبه ادعاهای بی اساس مربوط به ایران در...

انتظاری از دولت معتاد به دروغ 
آمریکا نمی توان داشت
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مسیر گذر از اقتصاد سنتیتیترهای مهم
»اسکناس« بررسی کرد؛ نقش فناوری و دانش در رشد اقتصادی چیست؟

 عزم دولت برای ساخت
 یک میلیون مسکن در سال 

آیت اهلل رئیسی تاکید کرد:

  ساخت مسکن باید دانش بنیان باشد
  همه نهاد ها و دستگاه های فعال در حوزه مسکن 
باید ارزان سازی را مورد توجه قرار دهند

گروه اقتصاد کالن: کارشناسان بر این باورند نقش علم و دانش 
در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل 
تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش 
به عنوان عوامل درون زا در رش��د اقتصادی مورد تاکید قرار 

گرفته اس��ت.  به گزارش »اس��کناس« با توجه به این که در 
اقتصاد دانش بنیان ، تولید ، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات 
عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی ، تولید ثروت و اشتغال در 
تمامی فعالیت های اقتصادی است ، فرایندهای خلق و ایجاد 

دانش ، فراگیری و اکتساب آن ، پخش و اشاعه و کاربرد عملی 
آن باید به دقت برنامه ریزی تا بازخورد بین فرایندهای مذکور 
، پیشرفت اقتصاد دانش بنیان را تضمین می کند. ناظران بر 

این باورند که برای عبور از اقتصاد سنتی...
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 سردرگمی خریداران
 در بازار مسکن

قیمت نفت به 108 دالر کاهش یافت

 احتمال بروز پیک های
 کوچک کرونا

افزایش دستمزد کارگران
عامل رشد تورم

 نسخه شکست خورده 
برای تنظیم بازار
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با اشاره به موضوع مصوبه دستمزد مبنای سال ۱۴۰۱ 
گفت: این تصمیم اگرچه با نیت کمک به قشر کارگر 
اخذ ش��ده اما تبعات آن کاهش بیش��تر قدرت خرید 
کارگران خواهد بود. غالمحس��ین ش��افعی در نود و 
دومین شورای گفت وگوی بخش خصوصی خراسان 
رضوی که در اتاق مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مصوبه دستمزد مبنای 

سال ۱۴۰۱ دغدغه های جدی را برای بخش های مختلف اقتصادی و...
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ایران معطل مذاکرات نخواهد ماند
ادامه از همین صفحه ���

...ب��ه عن��وان کس��ی ک��ه در ح��وزه دیپلماتیک کار 
می کردم، اعتراف می کنم که این مذاکرات کار بسیار 
س��ختی است و گفت وگو با قدرت های بزرگ جهان 
به خصوص آمریکا، با س��ابقه دیرینه خصومت علیه 
ایران، کاری بس��یار س��خت و دش��وار است. این کار 
نیازمند هوش��یاری، هوشمندی، شجاعت و مشورت 
است که تاکنون همه این موارد انجام شده است. مردم 
و مس��ئولین هم باید از هر اقدامی که باعث تضعیف 

تیم مذاکره کننده می شود، پرهیز کنند.
مس��ئله این اس��ت که در حاضر کشوری که سماجت 
و لجاجت می کنند و مذاکرات را دچار توقف و تاخیر 
کرده اس��ت، آمریکاس��ت، آمریکا ب��دون هیچ دلیل 

موجهی از یک پیمان بین المللی که مورد تایید شورای 
امنیت سازمان ملل بود، خارج شد و نه تنها تعهدات 
قبل��ی را اعمال نکرد، بلکه تحریم های جدیدی پس 
از خ��روج از برج��ام علیه ایران اعمال کرد، امروز باید 

اشتباهات خود را جبران کند.
اگ��ر آمری��کا قص��د دارد ی��ک توافق خ��وب را دارد، 
بای��د سیاس��ت قطعی ای��ران را در نظر گرفته و کلیه 
تحریم های برجامی و پس از خروج آمریکا را لغو کند. 
پس از اینکه ما راستی آزمایی کردیم و ضمانت های 
کاف��ی را ب��رای عدم خروج مجدد از برجام را دریافت 
کردیم، ایران به عنوان کشوری که همیشه به برجام 
پایبند بوده، به تعهدات برجامی خود عمل خواهد کرد 

و این سیاست بسیار روشن است.

سیاس��ت ایران کامال روش��ن است، اضافه کرد: اگر 
آمریکا بپذیرد و تحریم ها را لغو کند، به طور طبیعی 
یک توافق خوب حاصل ش��ده اس��ت و نتایج مثبتی 
را ب��رای همه کش��ورهای ذی ربط ب��ه دنبال خواهد 

داشت. 
اگر هم این کار را نکند، جمهوری اسالمی ایران امور 
کشور را به برجام منوط نکرده و به مذاکرات گره نزده 
است. ما معطل برجام نمی مانیم و نمانده ایم و باتکیه 

به توان داخلی کار را پیش خواهیم برد.
ما از موضع استغنا و صبر مذاکرات را دنبال می کنیم 
و به تمام خطوط قرمز نظام توجه داریم و تا ش��روط 
ما تامین نشود، هیچ توافقی را به عنوان توافق خوب 

نمی پذیریم.

سرمقاله

د ید گاه

حسن فروزان فرد ���

محسن پاک آیین ���

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

کارشناس سیاسی

در فضای اقتصاد کوتاه مدت 
نمی ت��وان امی��دوار بود که 
فع��االن اقتص��ادی ن��گاه 
توس��عه ای و آینده نگران��ه 
داشته باشند و به فکر منابع 
جدید و گس��ترش و توس��عه فعالیت موجود باش��ند. 
آنه��ا تنه��ا برای حفظ وضعیت موجود می اندیش��ند 
ن��ه ن��وآوری. در فضای اقتص��اد کوتاه مدت فعاالن 
اقتص��ادی فعالیت خود را به گونه ای تنظیم می کنند 
که احتمااًل خطر و ریسک  کمتر باشد؛ در فضایی که 
ریسک قابل اندازه گیری نیست، آنها از سرمایه گذاری 
دوری می کنن��د و تنه��ا ش��رایط را تحت کنترل قرار 
می دهند. برای همین پیش بینی ناپذیری مهم ترین 
عامل توقف اقتصاد ایران است و زمینه نامناسب بودن 
فضای کسب وکار را دامن می زند. ما عوامل متعددی 

را در فضای کسب وکار می شناسیم که...
ادامه در همین صفحه ���

تی��م مذاکره کننده افرادی 
مومن، با تجربه، امین نظام 
و مورد احترام ارکان مختلف 
نظام هستند و خطوط قرمز 
نظام که از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سیاست قطعی اعالم شده و مورد 
تایید شورای عالی امنیت ملی است را رعایت می کنند 
و در این زمینه به تیم اعتماد و اطمینان کافی وجود دارد 
و هوشیاری این تیم و رعایت خطوط قرمز جمهوری 
اسالمی ایران، آمریکا را در وین با چالش روبرو کرده 
است.رهبر انقالب نیز روز گذشته در سخنرانی خود 
در دیدار با مسئولین نظام، از این تیم حمایت کردند. 
با توجه به این مس��ئله، ما باید به تیم مذاکره کننده 
فرصت داده و اعتماد داش��ته باش��یم و کمک کنیم 
که بدون حاش��یه و فضاسازی هایی که ممکن است 
موجب تضعیف تیم شود، بتوانند این کار بسیار سخت 

را دنبال کنند و به نتیجه برسانند...
ادامه در همین صفحه ���

تصویر آینده اقتصاد ایران

ایران معطل مذاکرات نخواهد ماند
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تصویر آینده اقتصاد ایران
ادامه از همین صفحه ���

...مخل بهبود وضعیت هستند؛ عواملی چون مجوزها، 
قوانین، مکانیزم انحالل شرکت ها، ورشکستگی و غیره 
ک��ه در کن��ار ه��م می توانند مس��یر را بهبود یا تخریب 
کنن��د ولی غیرقابل پیش بینی بودن ش��رایط اقتصاد از 
هم��ه ای��ن عوامل مهم تر اس��ت. در اقتصادی با تورم 
عنان گس��یخته، هیچ چش��م انداز روشنی برای کنترل 
تورم نیس��ت. در این ش��رایط گفتن از س��ایر عوامل 
اثرگذار بر محیط کس��ب وکار، قبل از اینکه این آس��یب 

کنترل ش��ود، بی فایده اس��ت. مهم ترین مسئله اقتصاد 
ایران بیماری وحش��تناک تورم اس��ت. با وجود تورم در 
کن��ار بقی��ه عوامل هیچ تصویری از آینده اقتصاد ایران 
نمی ش��ود ارائه کرد. با ریس��ک گریزی، توقف و کنترل 
فعالیت اقتصادی، اندیشه توسعه ای به محاق می رود، 
تعدادی از بهترین ها و صاحب نام ها که باید اندیش��ه 
توس��عه داش��ته باش��ند و بقیه را به تحرک وادارند، در 
سکوت کار می کنند و وقتی اقتصادی پیشران نداشته 
باشد اقتصاد هر روزه تضعیف می شود. از طرفی وقتی 

بررسی می کنیم، می بینیم خیلی از فعاالن اقتصادی از 
رانت اس��تفاده می کنند یا به منابع رانت دست یافته اند. 
کس��ب وکار معموال ژس��ت توسعه ای و ریسک پذیری 
بیشتر را ندارند. این همان چیزی است که زمینه را برای 
اقتصاد روبه ضعف فراهم می کند. البته در ساختارهای 
قانونی و بودجه ای کشور هم شرایط بهبود را نمی بینیم 
که جذابیت را برای تکاپوی بیشتر از فعاالن اقتصادی 
می گیرد. در حالی که باید محیط و چشم انداز اقتصادی 

پیش بینی پذیر باشد.

طرح تثبیت مرغ نژاد »آرین« در وزارت جهاد تصویب شد
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
ای��ن ک��ه مجتمع مرغ الین بابلکنار مظهر صنعت طیور 
کشور است، گفت: ارزش سرمایه گذاری در صنعت دام 

کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
ب��ه گزارش وزارت جهاد کش��اورزی، دماوندی نژاد  در 
بازدی��د از مجتم��ع مرغ الین بابلکنار گفت: این مجتمع 
نباید درگیر مسایل روز و شتاب زدگی مدیریتی باشد و 
باید کامال در آرامش مدیریت ش��ود. وی ادامه داد: باید 

قدردان زحمات پایه گذاران این مجموعه باشیم چراکه 
می توان از این مجتمع بهره گیری کامل کرد و نقشه های 
دشمنان را خنثی کرد. دماوندی نژاد گفت: در مدیریت 
الین آرین اس��تاندارد علمی و فنی باید تعریف ش��ود و 
اگر امروز این مجموعه سرپا مانده با کمک و همراهی 
دس��ت اندرکاران دلس��وز این مجتمع است. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی اظهار کرد: سال 
۷۲ اولین گله وارد این مجتمع ش��د و می توان بهتر از 

قبل این مجتمع را احیا و گسترش دهیم. وی بیان کرد: 
زیرس��اخت های طیور در مجتمع الین ایجاب می کند 
وقت بیشتری صرف این مجموعه کنیم و این مجتمع 
در اعتالی خود قرار گیرد و همانند دهه ۷۰ در زمره ۷ 
کشور برتر جهان قرار بگیریم. دماوندی نژاد با بیان اینکه 
مجتمع مرغ الین بابلکنار مظهر صنعت طیور کش��ور 
است، گفت: ارزش سرمایه گذاری در صنعت دام کشور 

۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 



2
شنبه  27 فروردین 1401    شماره 1259

 محکومیت 1/5 میلیون دالری
 شرکت فرانسوی در مقابل ایران

س��خنگوی دولت از محکومیت یک و نیم میلیون 
دالری ش��رکت گازی فرانس��وی به نفع ایران خبر 
داد. عل��ی به��ادری جهرم��ی در حس��اب کاربری 
خ��ود در توییتر نوش��ت: دی��وان بین المللی داوری، 
ضمن رد ادعای ۲۷ میلیون دالری ش��رکت گازی 
فرانس��وی، این ش��رکت را به پرداخت ۵/۱میلیون 
دالر به نفع ایران محکوم کرد. پیگیری یک وکیل 
ایرانی در به  ثمر نش��اندن داوری این پرونده،نش��ان 
از ض��رورت تقوی��ت نقش جامعه حقوقی داخلی در 
مراج��ع بی��ن المللی جهت احقاق حقوق ملت ایران 
دارد. همچنین سخنگوی دولت گفت: متخلفی که 
کرام��ت دانش آم��وزان را حفظ نکرده بود به هیأت 
رس��یدگی ب��ه تخلفات اداری معرفی ش��د، مدیر و 
معاون  مدرسه نیز استعفا دادند. جهرمی در توییتی 
دیگر نوش��ت: متخلفی که کرامت دانش آموزان را 
حفظ نکرده بود به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 
معرفی شد، مدیر و معاون  مدرسه نیز استعفا دادند. 
س��وء رفتارهای ش��خصی و خارج از ضابطه قابل 

انتساب به جامعه خدوم فرهنگیان نیست.

گام بلند سازمان انرژی اتمی در 
حفاظت از تاسیسات هسته ای

ب��ا توج��ه به حساس��یتی که در ماهی��ت فعالیتهای 
هس��ته ای نهفته اس��ت، اتخاذ راهبردهای جدید در 
ابعاد س��اختاری، نرم افزاری و س��خت افزاری برای 
تآمین کامل امنیت تاسیس��ات اتمی در دس��تور کار 
مسئوالن سازمان انرژی اتمی کشورمان قرار گرفته 
است. بر اساس برنامه ریزی جدید در سازمان انرژی 
اتمی کش��ورمان، دس��تگاههای ویژه تولید روتور و 
بیل��وز از مجموع��ه صنعتی تس��ای کرج به مجتمع 
شهید مهندس احمدی روشن در نطنز منتقل و پس 
از برداش��ته ش��دن مهر و موم آژانس از دستگاهها، 
فرآین��د تولی��د قطعات س��انتریفیوژ در کارگاههای 
جدیدآغاز شد. این اقدام مهم و راهبردی جمهوری 
اس��المی ایران در میانه مذاکرات رفع تحریم های 
ظالمانه را باید گامی تعیین کننده در مسیر افزایش 
ضریب حفاظتی و امنیتی تاسیس��ات هس��ته ای و 

صنایع مرتبط با آن قلمداد کرد.

 وزرا و رؤسای سازمان ها
 مجاز به انتخاب »جانشین« 

وزرا و رؤس��ای سازمان های زیر نظر رئیس جمهور 
مجاز ش��دند برای تس��ریع در انجام مسئولیت هایی 
که بر عهده دارند، یک »جانشین« تعیین و بخشی 
از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند. میثم 
لطیفی در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی ابالغ 
کرد وزرا و رؤس��ای س��ازمان های مستقل زیر نظر 
رئیس جمهور می توانند با به گس��تردگی وظایف و 
عضویت شان در شوراها و کمیسیون های مختلف، 
به منظ��ور افزایش س��رعت و دق��ت در ایفای امور 
محول��ه، بخش��ی از وظایف قاب��ل واگذاری خود را 
به ص��ورت مش��روط به یک��ی از معاونان یا مقامات 
همترازش��ان با عنوان "جانش��ین" تفویض کنند. 
در این بخش��نامه تصریح ش��ده »در هر وزارتخانه 
یا س��ازمان مس��تقل زیر نظر رئیس جمهور، صرفًا 
یک جانش��ین می تواند منصوب شود« و »تفویض 
اختیارات، موجب س��لب مس��ئولیت مقام تفویض 
کننده نخواهد بود«. همچنین تأکید ش��ده که »در 
اجرای این بخش��نامه، هر گونه توس��عه تشکیالتی 
ممنوع است و ُپست سازمانی شخص جانشین باید 
به صورت ترکیبی و با نام در س��امانه ملی مدیریت 
س��اختار دس��تگاه های اجرایی ثبت ش��ود«. در بند 
دیگری از بخش��نامه س��ازمان اداری و استخدامی 
کش��ور آم��ده اس��ت: »ابالغ جانش��ینی به صورت 
زمان دار و با تعیین دقیق مس��ئولیت ها و اختیارات 
صادر شده و متن ابالغیه در صفحه اصلی درگاه های 
اطالع رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار 
گیرد« و »اس��تفاده از عنوان جانش��ین و ُپست های 
ترکیبی در مکاتبات و مناسبات اداری، صرفًا در امور 

مربوط به این تفویض اختیار مجاز است«.

 احتمال دارد شاهد
 طرح صیانت دیگری باشیم

مع��اون وزی��ر علوم در دولت اصالحات گفت: احتمال 
دارد که ش��اهد طرح صیانت دیگری باش��یم چرا که 
فضای مجازی برای مسئوالن مهم است و ممکن است 
تصمیم در این مورد به ش��ورای عالی فضای مجازی 
منتقل شود. غالمرضا ظریفیان معاون وزیر علوم در 
دولت اصالحات در پاسخ به این سوال که با توجه به 
تصمی��م جدی��د مجلس درباره طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی که از دس��تور کمیس��یون 
ویژه خارج و به صحن بازگشت و اینکه پیش بینی شما 
درباره آینده طرح چه خواهد بود، گفت: اینکه در ادامه 
چ��ه اتفاق��ی خواهد افتاد را نمی دانم اما دنیای مجازی 
مسئله ای است که تقریبا می شود گفت که هم عرض 
و همانند مس��ئله معیش��ت در جامعه ما بوده و حتی در 
جامعه جهانی هم اهمیت پیدا کرده است. اگر نگوییم 
هر لحظه اما افراد نسبت عمیق و روزانه ای با این عالم 
پیدا کرده اند. بنابراین این موضوع غیر از نقشی که این 
فضا در توسعه اقتصادی جامعه و معیشت مردم ما ایفا 

می کند، با مشکالت جدی رو به رو است.

 وصول طلب یک سرمایه گذار ایرانی
 از ۲ شرکت تاجیک

در راس��تای حمای��ت از س��رمایه گذاران ایران��ی با 
پیگیری دادس��تانی کل کش��ور طلب یک ایرانی از 
۲ ش��رکت تاجیکی وصول ش��د. دیپلماسی قضایی 
ظرفی��ت مغف��ول مانده ای اس��ت که با توس��عه آن 
پیشبرد امور ناظر بر سیاست خارجی کشور تسهیل 
و تسریع می شود و توسعه ارتباطات با سایر کشورها 
و احیان��ًا حل و فصل اختالفات فی مابین میس��رتر 
می ش��ود؛ همچنین بواس��طه این امر از بس��یاری از 
هجمه های ناروای حقوق بش��ری علیه کش��ورمان 
دفع می ش��ود و باعث گس��ترش و توسعه تجارت با 
کش��ور های خارجی و جذب س��رمایه از کش��ور ها 
دیگر می شود. رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و 
تعالی تاکید زیادی روی موضوع گسترش دیپلماسی 

قضایی دارد.

 انگیزه ای برای ایجاد تغییر
 در کابینه نمی بینم

نماینده مردم بناب در مجلس، گفت: باید ببینیم که 
دولت گزینه دیگری برای جایگزینی وزرا دارد؟ من 
انگیزه ای در دولت نمی بینیم که این اتفاق از سوی 
دولت رقم بخورد، اگر قرار است این موضوع از جایی 
آغاز ش��ود این مجلس اس��ت که ترمیم در دولت را 
آغ��از خواهد کرد. محمد باقری درخصوص مطرح 
ش��دن موارد متعددی از اس��تیضاح ها در مجلس، 
گفت: به نظر من با گذش��ت ۶-۷ ماه از آغاز دولت 
برای ترمیم کابینه زود است، اما اگر این موارد سوال 
و اس��تیضاح به منظور یک تذکر برای دولت و وزرا 
باشد تا فعال شوند؛ یعنی مجلس بیاید به تعدادی از 
وزرا که مورد نظر نمایندگان است، تذکر بدهد و در 
این فاصله زمانی بین اعالم اس��تیضاح تا انجام آن 
وجود دارد این شاید باعث شود که این ها خودشان 
را پیدا کرده و مس��یر عملکردش��ان را اصالح کنند، 
این اتفاق خوبی است. وی ادامه داد: اما اگر انگیزه 
غیر از این باش��د یک مقدار زود اس��ت، ضمن اینکه 
مجلس که نمی خواهد با دولت وارد تنش و اختالف 
شود، اگر تذکر و نگرانی هم مطرح می شود، به علت 
روندی که اکنون در کارها وجود دارد است، مالک 

برای مجلس کارآمدی است.

 رزم ناو »مسکوا« 
در دریای سیاه غرق شد

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که رزم ناو »مسکوا« 
که چهارشنبه گذشته بر اثر انفجار آسیب دیده بود، در 
آب های دریای سیاه غرق شده است. این وزارتخانه 
همچنین اعالم کرد که این رزم ناو، به دلیل آسیب 
دیدن بدنه آن در جریان آتش سوزی ناشی از انفجار 
مهمات، تعادل خود را از دست داد و زمانی که در حال 
بکس��ل ش��دن به طرف بندر بود، به دلیل متالطم و 
طوفانی شدن دریا، غرق شد. مقام های روسیه اعالم 
کرده اند که این کش��تی حامل ۵۱۰ خدمه بود که 

تمامی آنها به سالمت، آن را ترک کرده اند.

 مقابله سوریه با
 موشک  های رژیم صهیونیستی

هوایی ارتش سوریه شامگاه پنجشنبه با موشک های 
متخاصم رژیم صهیونیس��تی ک��ه نقاطی در حومه 
دمش��ق را هدف قرار داده بود، مقابله کرده و برخی 
آن ها را ساقط کرد. پدافند هوایی ارتش سوریه شامگاه 
پنجشنبه با موشک های متخاصم رژیم صهیونیستی 
که نقاطی در حومه دمش��ق را هدف قرار داده بود، 
مقابله کرده و برخی آن ها را س��اقط کرد. یک منبع 
نظامی گفت که حدود ساعت ۲۳ و دو دقیقه شامگاه 
پنجش��نبه به وقت محلی، دش��من صهیونیستی از 
شمال جوالن اشغالی سوریه نقاطی در اطراف حومه 
غربی دمش��ق را مورد حمله هوایی قرار داد، پدافند 
هوایی ارتش سوریه با موشک های متخاصم رژیم 
صهیونیس��تی مقابله و بیشتر موشک ها را سرنگون 
کرد. همچنین این حمله تنها منجر به وقوع خسارت 
مادی ش��د. پدافند ارتش س��وریه در تاریخ نهم ماه 
میالدی جاری نیز با تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی 
از ش��مال لبنان که نقاطی را در منطقه میانه س��وریه 

هدف قرار داده بود، مقابله کرد.

حمله راکتی به کاروان لجستیک 
آمریکا در بغداد

منابع عراقی از حمله راکتی به کاروان ارتش آمریکا 
در باب��ل خب��ر دادند. منابع عراقی از حمله راکتی به 
کاروان ارت��ش آمری��کا در باب��ل خبر دادند. هنوز از 
میزان خس��ارات وارده در اثر این حمله گزارش��ی 
منتشر نشده است.  طی ماه های اخیر، کاروان های 
لجس��تیک ای��االت متحده آمریکا باره��ا در نقاط 

مختلف عراق هدف قرار گرفته اند.

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کش��ورمان با خانم نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در خصوص مهمترین مس��ائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به صورت تلفنی گفتگو و 
تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان ، با اشاره به اهمیت قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، بر عزم جدی دولت جدید ایران برای توسعه روابط با این قاره به ویژه 
با آفریقای جنوبی تاکید کرد. امیرعبداللهیان روابط دو کش��ور را در عرصه های مختلف خوب ارزیابی کرد و با اش��اره به برگزاری موفق چهاردهمین کمیس��یون مش��ترک اقتصادی دو کش��ور از 

آمادگی کشورمان برای برگزاری پانزدهمین کمیسیون مشترک در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد، فرصت ها و ظرفیت های فراوانی در روابط دو کشور وجود دارد .

ظرفیت های فراوان 
روابط ایران و 

آفریقای جنوبی 

اخبار

اخبار

ایـران و جهان

آیت اهلل رئیسی تاکید کرد:

عزم دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال 
گ�روه سیاس�ی: رئی��س جمه��ور بر ضرورت 
جب��ران عقب  ماندگی ه��ا در ح��وزه س��اخت 
مس��کن تاکی��د کرد و گف��ت دولت مصمم به 
تحقق برنامه س��اخت یک میلیون مسکن در 
س��ال برای تامین نیاز کش��ور اس��ت. آیت اهلل 
س��یدابراهیم رئیس��ی در دیدار با مدیران ارشد 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی این نهاد را برآمده 
از اراده و فرم��ان حض��رت ام��ام )ره( و مولود 
انقالب اس��المی دانس��ت و اظهار داشت: این 
نهاد مهم با مجموعه ای از نیروهای انقالبی، 
با انگیزه، جهادگر و کارآمد با ماموریت تامین 
مهم ترین نیاز محرومان شکل گرفت و عالوه 
بر حوزه مسکن منشا خیرات و برکات فراوانی 
در عرصه های راه سازی در روستاها و حتی در 
برخی شهرها شد و از خود کارنامه درخشانی به 
جا گذاشت. رئیسی روحیه انقالبی و مدیریت 
جهادی را از ویژگی های ضروری مدیریت در 
بنیاد مس��کن برش��مرد و تصریح کرد:  همین 
روحی��ه بای��د در همه س��طوح برنامه ریزی و 

ماموریت های این نهاد استمرار یابد.
رییس جمهور با اش��اره به نیاز س��االنه کشور 
ب��ه یک میلیون مس��کن و ض��رورت جبران 
عقب ماندگی ه��ای گذش��ته در این زمینه بر 
ضرورت س��رعت در ساخت مسکن و تحویل 
ب��ه هن��گام به متقاضیان تاکی��د کرد و گفت: 
البته نباید مس��ئله  س��رعت در کار، سبب شود 
که دقت و کیفیت در س��اخت مس��کن نادیده 
گرفته شود. وظیفه شما ساخت مسکن ایمن، 
مطمئن و مستحکم است و هر گونه کم توجهی 
به این اصل زیان های سنگینی در پی خواهد 

داشت.
رئیس��ی با تاکید بر اهمیت س��اخت مس��کن 
در ش��هرها و روس��تاها، متناسب با جلوه های 
فرهنگ و معماری ایرانی و اسالمی،  به لزوم 
توجه به شعار امسال در این زمینه اشاره کرد 
و اف��زود: مسکن س��ازی، صنعتی پیش��ران و 
زیربنایی اس��ت بنابراین س��اخت مسکن باید 
دانش بنیان و مبتنی بر علم و فناوری های نوین 
باشد و با توجه به حوادث فراوان طبیعی نظیر 
س��یل و زلزله در کشور مقاوم سازی به عنوان 

اصلی مهم مورد توجه قرار گیرد.
رییس��ی خدمات فراوان بنیاد مس��کن و دیگر 
نهادهای انقالبی را در ش��رایط پس از وقوع 
حوادث طبیعی افتخارآمیز دانس��ت و گفت: با 
همت و تالش بی وقفه جهادگران این عرصه 
و با اس��تفاده از تجربه های ارزنده و درخش��ان 
بعد از انقالب، باید نیاز و کمبود مسکن که در 
حال حاضر بر اساس قانون یک میلیون واحد 

در سال است تامین شود.
رییس جمهور نقش مسکن و سرپناه مطمئن 

را در جلوگیری از مهاجرت روستائیان و حاشیه 
نشبنی در شهرها مهم برشمرد و اظهار داشت:  
تامین مس��کن در کنار فراهم کردن امکانات 
زندگ��ی و ارائ��ه تس��هیالت و خرید محصول 
کشاورزان می تواند زندگی در روستا را با صرفه 

کند و از ضرورت های اساسی است.
رییس��ی لزوم ساخت مس��کن ارزان  قیمت و 
در عین حال اس��تاندارد در ش��هرها و روستاها 
را م��ورد تاکی��د قرار داد و گفت: همه نهادها و 
دس��تگاه های فعال و موثر در حوزه مس��کن 
باید ارزان سازی و سهولت در امکان دسترسی 
ب��ه مس��کن را برای مردم ب��ه ویژه نیازمندان 

فراهم سازند.
اج�ازه نمی دهیم از طریق هیچ کش�وری  ���

امنیت منطقه به خطر بیفتد
آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی همچنین در دیدار 
فواد حس��ین، وزیر خارجه عراق با اش��اره به 
اش��تراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت 
ای��ران و ع��راق گفت: روابط دو کش��ور فراتر 
از رواب��ط متعارف همس��ایگی اس��ت و اراده 
جمهوری اس��المی ایران تحکیم حداکثری 
ای��ن رواب��ط برادرانه اس��ت. رئیس جمهوری 
ب��ا تاکی��د بر اینکه جمهوری اس��المی ایران 
خواه��ان ی��ک عراق قوی، باع��زت و متحد 
اس��ت، گفت امیدواریم با همکاری و همدلی 
هم��ه جریان های سیاس��ی اصل��ی در عراق، 
ش��اهد گش��ایش سیاس��ی بر اس��اس اراده و 
منافع مردم عراق باش��یم. رئیس جمهوری با 
بی��ان اینک��ه تهران و بغ��داد از امنیت و منافع 
مش��ترک برخوردار می باشند، گفت: امنیت و 
مناف��ع ته��ران و بغ��داد با یکدیگر پیوند و گره 
خورده است و دشمنان هرگز نمی توانند خدشه 

و خللی در این رابطه ایجاد کنند.
رئیس��ی تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران 
همواره بر یکپارچگی، تمامیت ارضی و اتحاد 

هم��ه اقوام و مذاهب در عراق که زمینه س��از 
حفظ ثبات اس��ت تاکید کرده و از آن حمایت 
می کن��د. وی در ادام��ه با تاکید بر اینکه تهران 
از کش��ورهای همس��ایه به ویژه عراق انتظار 
ج��دی دارد که اج��ازه هیچ گونه حضور مخّل 
امنیت جمهوری اسالمی ایران را چه در مناطق 
تحت کنترل دولت فدرال چه در نواحی تحت 
هدایت اقلیم کردستان را ندهد، اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران برادری خود را نسبت 
به همس��ایگان در عمل ثابت کرده و دوس��ت 
دوران رزم بوده و نه فقط دوست دوران بزم، و 
لذا انتظار داریم کشورهای همسایه نیز نسبت 

به توطئه های دشمنان هوشیار باشند.
رئیس ش��ورای عال��ی امنیت ملی با یادآوری 
پیام یکی از مقامات ارش��د اقلیم کردس��تان 
ع��راق ب��ه وی مبنی بر اینکه اگر حاج قاس��م 
سلیمانی نبود اقلیم کردستان نبود اشاره کردند 
که متاسفانه اقلیم دچار غفلت هایی شده است 
ولی جمهوری اس��المی ایران تحرکات رژیم 
صهیونیس��تی را ب��ا دق��ت تحت نظ��ر دارد و 
همکاری با این رژیم کودک کش قابل پنهان 
کردن نیست و به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم 
که آنها از طریق هیچ کشوری از جمله عراق، 

امنیت منطقه را به خطر بیاندازند.
رئیسی با اشاره به اینکه داعش ساخته دست 
آمریکا و اس��رائیل اس��ت و امروز به نیابت از 
آنها در افغانستان عمل می کند اشاره کرد که 
جمهوری اسالمی دوستی خود را با کشورهای 
همسایه در عمل اثبات کرده است و چند دهه 
میزب��ان آوارگان و مهاجران افغان بوده و آنها 
همانن��د یک ایران��ی از مزیت های زندگی در 
ای��ران برخوردارن��د. وی همچنین با نقل قول 
برخی رؤس��ای کش��ورها مبنی بر اینکه ایران 
زمانی به کمک آن کشورها رسید که دیگران 
آن ه��ا را ره��ا کرده بودند تاکید کرد که امنیت 

عراق باید توسط خود عراقی ها تأمین گردد و 
حضور بیگانگان در عراق، امنیت ساز نیست.

ض�رورت واگ�ذاری اقتصاد هنر به بخش  ���

خصوصی
رییس جمهور همچنین در نشس��ت صمیمی 
ب��ا جمعی از هنرمندان کش��ورمان، آثار غنی 
هنری در سراسر کشور را نشانگر تمدن بزرگ 
ایرانی- اس��المی دانست و اظهار داشت: این 
آثار هنری تمدن س��از، جلوه هایی از خالقیت، 
نوآوری و اندیش��ه مردان و زنانی اس��ت که 
در طول تاریخ در این س��رزمین زیس��ته اند و 
امروز وظیفه داریم آنها را به بهترین شکل به 
نس��ل های آینده معرفی کنیم. رئیس جمهور 
با اش��اره به ضرورت حمایت از هنرمندان به 
ویژه پیشکس��وتان، گف��ت: هنرمندان با انبوه 
مش��کالت مغفول مانده ای مواجه هستند که 
برای غلبه بر آنها الزم است کارگروه مشترکی 
بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و فعاالن 
عرصه هنر تشکیل شود. آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیس��ی رئیس��ی گفت: هنر می تواند بهترین 
و پیچیده تری��ن مفاهی��م عالی را به نس��ل ها 
و عصره��ا منتق��ل کن��د و با هن��ر می توان در 
بسیاری از موضوعات به فهم مشترک رسید. 
رئیس��ی حمایت عادالنه در حوزه هنر را حائز 
اهمیت دانس��ت و اظهار داش��ت: تخصیص 
اعتبارات، ظرفیت ها و امکانات به بخش هنر 
باید متناسب با اهمیت این عرصه باشد. رئیسی 
ضرورت توجه به امورات پیشکسوتان عرصه 
هنر را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیشکسوتان 
چراغ راه هس��تند و همواره باید مورد حمایت 
قرار بگیرند، در عین حال الزم است به جوانان 
هم میدان داده ش��ود تا در کنار پیشکس��وتان 

روند رشد و بالندگی را سپری کنند.
آیت اهلل رئیس��ی با اس��تقبال از پیشنهاد یکی 
از هنرمن��دان س��ینما در خص��وص اح��داث 
س��الن های چندمنظ��وره فرهنگ��ی در کنار 
مجتمع های مسکونی در دست احداث گفت: 
فضاهای فرهنگی متناسب با توسعه فضاهای 
مس��کونی باید در دس��تور کار باشد و دولت از 
چنین ایده هایی حمایت می کند. رئیس جمهور 
با قدردانی از فعالیت های فرهنگستان هنر از 
مسئولین این فرهنگستان خواست دغدغه ها و 
مشکالت هنرمندان را مورد واکاوی قرار داده و 
پیشنهادات راهگشایی در این زمینه ارائه دهند 
ت��ا دولت آن را در مراکز تصمیم س��ازی مورد 
توجه قرار دهد. رئیس��ی در ادامه به پیش��نهاد 
یکی از هنرمندان در خصوص ثبت جهانی خط 
نس��تعلیق اش��اره کرد و ضمن استقبال از این 
پیش��نهاد، به مسئوالن مرتبط دستور داد این 

موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

ژه
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خطیب زاده با رد ادعاهای واشنگتن:

انتظاری از دولت معتاد به دروغ آمریکا نمی توان داشت

گروه سیاس�ی: خطیب زاده ادعاهای بی اساس 
در گزارش ساالنه وزارت خارجه آمریکا را مردود 
خوان��د و گفت: هی��چ انتظاری از دولت معتاد به 
دروغ آمری��کا ب��رای بیان حقایق و واقعیت های 
موج��ود نمی توان داش��ت. س��عید خطیب زاده 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه روز پنجش��نبه 

ادعاهای بی اس��اس مربوط به ایران در گزارش 
س��االنه وزارت خارجه آمریکا را مردود خواند و 
تاکید کرد: انتشار گزارش های تکراری و بی پایه 
هیچگونه مش��روعیتی برای اینگونه گزارش ها 
ایجاد نمی کند.  س��خنگوی وزارت امور خارجه 
اضافه کرد: روش��ن اس��ت که هیچ انتظاری از 
دول��ت معتاد ب��ه دروغ آمریکا برای بیان حقایق 
و واقعی��ت ه��ای موجود نمی توان داش��ت و لذا 
ماهیت سوگیرانه، سیاسی و مداخله جویانه این 
گزارش برای همگان و برای ملت ایران واضح و 

مبرهن است.   وی با اشاره به اینکه دولت آمریکا 
ب��ا  تاریخی ممل��و از جنگ، کودتا، تجاوز، ترور، 
آدم ربای��ی، محاصره اقتص��ادی و قتل مردمان 
بیگناه در اقصی نقاط جهان ناقض اصلی حقوق 
بشر بوده و لذا به هیچ وجه شایستگی سخن گفتن 
از مفاهیم متعالی مانند حقوق بشر را ندارد، اضافه 
کرد: آمریکا در حالی اش��ک تمساح درباره ملت 
ایران می ریزد که جنایت های این کشور علیه 
ایران از جمله ساقط کردن هواپیمای مسافربری 
و تحریک اذناب داخلی در ترور مردم و مسؤوالن 

در طول دهه های گذش��ته و تالش همه جانبه 
برای محروم کردن ملت سرافراز ایران از حقوق 
اولیه خود، برای همیش��ه در اذهان مردم ایران 
زن��ده اس��ت و اقدامات قه��ری یکجانبه آمریکا 
از جمل��ه تحریم ه��ای غیرقانونی اقتصادی این 
کش��ور که مصداق روش��ن تروریسم اقتصادی 
بر علیه مردم ایران و از جمله موانع اصلی ورود 
داروه��ای ض��روری برای بیماران ایرانی ش��ده 
اس��ت، خود نقض فاحش حقوق مردم ایران را 

در پی داشته است. 

در پی حمله دو بالگرد اوکراینی به خاک روسیه؛
مسکو، اوکراین را به حمالت بیشتر تهدید کرد

گروه سیاس�ی: س��خنگوی وزرات دفاع روس��یه 
در اش��اره ب��ه حمله دی��روز اوکراین تهدید کرد، در 
صورت ادامه حمله تروریستی یا خرابکاری در خاک 
روس��یه، تعداد و مقیاس حمالت موش��کی مسکو 
علیه اهدافی در کی یف افزایش خواهد یافت. ارتش 
روسیه اعالم کرد در صورت حمله کی یف به قلمرو 
روس��یه، حمالت بیشتری علیه اهداف در پایتخت 
اوکراین انجام خواهد داد. روز پنجش��نبه دو بالگرد 
جنگی اوکراینی وارد حریم هوایی روس��یه شدند و 
حداقل شش حمله به ساختمان های مسکونی در 
منطقه »بریانسک« انجام دادند. ایگور کوناشنکوف 
س��خنگوی وزارت دفاع روس��یه روز گذشته گفت 

که مس��کو در پاس��خ به هرگونه حمله یا خرابکاری 
در خاک روس��یه، مقیاس حمالت موش��کی خود 
را ب��ه اهداف��ی در کی ی��ف افزای��ش خواه��د داد. 
کوناش��نکوف به خبرنگاران گفت: تعداد و مقیاس 
حمالت موشکی علیه اهداف در کی یف در پاسخ به 
دستور رژیم ملی گرای کی یف برای هرگونه حمله 
تروریس��تی یا خرابکاری در خاک روس��یه افزایش 
خواه��د یافت. وی در خصوص تازه ترین تحوالت 
میدانی جنگ اوکراین هم گفت که موش��ک های 
کروز بس��یار دقیق کالیبر در طول ش��ب یک مرکز 
نظامی در حومه کی یف را هدف قرار دادند. به گفته 
وی، در نتیج��ه حمل��ه به کارخان��ه نظامی »ویزار 

ژولیانی«، کارگاه های تولید و تعمیر س��امانه های 
موشکی ضد هوایی دوربرد و میان برد و همچنین 
موش��ک های ضد کش��تی منهدم شد. وزارت دفاع 
روسیه همچنین اعالم کرد سامانه اس-۴۰۰ این 
کش��ور، بالگ��رد ام آی-۸ اوکراین��ی را که روز قبل 
به روس��تای »کلیموو« در منطقه بریانسک حمله 
کرده بود، سرنگون کرد. خبرگزاری فرانسه هم به 
نقل از وزارت دفاع روس��یه گزارش داد »۳۰ مزدور 
لهس��تانی« در اوکراین کشته شدند. طبق گزارش 
»اس��کای نیوز«، وزارت دفاع روس��یه همچنین از 
کنترل کامل بر کارخانه فوالد »ایلیچ« در ماریوپل 
خبر داد.  رس��انه های روسیه روز پنجشنبه گزارش 

کردن��د ک��ه هفت نفر از جمله یک زن باردار و یک 
کودک در گلوله باران نیروهای مس��لح اوکراین به 
روس��تایی در مرز روس��یه با اوکراین زخمی شدند. 
ش��بکه روس��ی راشاتودی نیز گزارش کرد که گارد 
مرزی روس��یه گزارش کرده یک حمله جداگانه از 
سوی ارتش اوکراین با قصد هدف قرار دادن یک 

گذرگاه مرزی نیز صورت گرفت.
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پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران
بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ 
درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده 
بود، برآورد خود را به ۳.۷ درصد ارتقا داد. به گزارش 
ایرن��ا، بان��ک جهانی در گ��زارش اکتبر ۲۰۲۱ )مهر 
۱۴۰۰( خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ 
را ۲.۴ درص��د ب��رآورد کرده بود. این نهاد غربی، در 
گزارش جدید خود، رشد اقتصادی ایران را با توجه 
ب��ه تح��والت داخلی و خارجی، ۱.۳ درصد باال برده 
و پیش بینی کرده اقتصاد ایران امس��ال ۳.۷ درصد 
بزرگ ش��ود. بانک جهانی رش��د اقتصادی ایران در 
سال گذشته میالدی را ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ 
حدود ۳.۴ درصد برآورد کرده اس��ت. بانک جهانی 
همچنین نرخ تورم ایران در س��ال گذش��ته را ۴۰.۱ 
درصد برآورد و تخمین زده این نرخ در سال جاری 
ب��ه ۳۷.۶ درص��د و در س��ال آینده ب��ه ۳۴.۸ درصد 

کاهش یابد.

دلیل افت 33 هزار واحدی شاخص بورس
در حالی که افزایش معامالت خرد و روند صعودی 
ش��اخص های بازار س��رمایه نش��انه های بازگشت 
اعتماد به این بازار را پررنگ کرده بود، یک بخشنامه 
ترمز صعود بورس را کشید و باعث شد بورس در یک 
روز بی��ش از ۳۳ ه��زار واحد کاهش یابد. به گزارش 
ایسنا، بازار سرمایه سال را سبزپوش آغاز کرد و ادامه 
روند این سبزپوشی درکنار افزایش حجم معامالت 
خرد باعث ش��د تا ش��اخص کل بورس حتی از یک 
میلیون و ۴۷۰ هزار واحد نیز فراتر رود. در هفته جاری 
نیز این روند ادامه داشت تا اینکه در روز سه شنبه، 
عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی باعث ش��د 
ترمز این صعود کشیده شده و شاخص کل بیش از 
۳۳ هزار واحد کاهش یابد. البته روند کاهشی ادامه 
دار نبود و بورس دوباره در روز چهارشنبه سبزپوش 
ش��د. هرچند مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در اعتراض به بخشنامه مذکور خطاب 
به وزیر صمت نامه ای نوشت اما هنوز تکلیف این 
بخش��نامه مش��خص نیست و ابهاماتی دارد. در هر 
حال بررس��ی آمار بازار س��هام در هفته جاری حاکی 
از آن اس��ت ک��ه ارزش کل معام��الت با کاهش��ی 
۷.۲۸ درصدی از ۲۹۸ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال در 
هفته گذش��ته به ۲۷۶ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال در 
هفته جاری رسید. این درحالی است که حجم کل 
معامالت رش��دی ۴.۱۲ درصدی را تجربه کرد و از 
۵۱ هزار و ۴۲۲ میلیون سهم در هفته گذشته تا ۵۳ 

میلیون و ۵۴۰ سهم در هفته جاری صعود کرد.

 سهام آسیایی چراغ راه
 بورس وال استریت

سهام آسیایی روز پنجشنبه وال استریت را افزایش 
داد، در حالی که بازدهی خزانه داری ایاالت متحده 
ثاب��ت مان��د و دالر عقب نش��ینی ک��رد زیرا آخرین 
داده ه��ای ایاالت  متح��ده امیدواری ها را افزایش 
داد ک��ه ممک��ن اس��ت تورم نزدیک به اوج باش��د، 
اگرچ��ه چندی��ن بانک مرکزی ب��زرگ نرخ ها را به 
شدت افزایش دادند. به گزارش ایسنا، گسترده ترین 
ش��اخص سهام آسیا-اقیانوس��یه ام اس سی آی در 
خ��ارج از ژاپ��ن، در معامالت اولیه آس��یا ۰.۴ درصد 
افزای��ش یاف��ت که با افزایش ۰.۵ درصدی س��هام 
اس��ترالیایی و رش��د ۰.۶ درصدی در سهام بلو چیپ 
چین همراه شد و نیکی ژاپن ۱.۲ درصد رشد کرد. 
شاخص کوسپی در حالی که بانک مرکزی در اقدامی 
غیرمنتظره به دنبال مهار تورم فزاینده اس��ت، نرخ 
سیاست خود را به باالترین میزان از اگوست ۲۰۱۹ 
افزای��ش داد و ۰.۴ درص��د کاهش یافت. بازارهای 
آس��یایی از جمله هنگ کنگ، س��نگاپور و استرالیا 
همچنی��ن بازارهای اصلی اروپا و ایاالت متحده در 
روز جمع��ه ب��رای عید پاک تعطیل هس��تند. کابینه 
چین روز چهارش��نبه کاهش آتی نسبت های ذخایر 
الزام��ی بانک ها )RRR( را برای حمایت از اقتصاد 
آسیب دیده توسط قرنطینه های کووید-۱۹ اعالم 
ک��رد. بازده��ی اوراق خزانه ایاالت  متحده در اوایل 

تجارت آسیایی ثابت ماند. 

نرخ اخذ شهروندی ترکیه افزایش یافت
افراد خارجی  که به دنبال خرید خانه در ترکیه برای 
تبدیل شدن به شهروند این کشور هستند، اکنون باید 
هزینه بیشتری بپردازند، اقدامی که با افزایش فروش 
ب��ه خری��داران خارجی به ویژه روس ها و اوکراینی ها 
صورت می گیرد. به گزارش ایسنا، رسانه های محلی 
با اس��تناد به تصمیمی که در جلس��ه کابینه مطرح 
ش��د گزارش کردند، مبلغی که خارجی ها باید برای 
خری��د یک مل��ک بپردازند و متعهد به نگهداری آن 
برای حداقل سه سال برای دریافت پاسپورت ترکیه 
هس��تند، به ۴۰۰ هزار دالر  افزایش می یابد.  طبق 
گزارش ها، مقررات اصالح شده قرار است به زودی 
در روزنامه رسمی این کشور اعالم شود. دولت سال 
گذش��ته اعالم کرد، ح��دود ۷۰۰۰ خارجی از طریق 
خرید خانه بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شهروندی 
دریافت کردند. عالوه بر امالک و مس��تغالت، افراد 
واجد ش��رایط برای ش��هروندی شامل خارجی هایی 
می ش��وند که مصمم هس��تند حداقل ۵۰۰ هزار دالر 
س��رمایه گذاری در این کشور داشته باشند که شامل 
خارجی هایی اس��ت که حداقل ۵۰ نفر را اس��تخدام 
می کنن��د، کس��انی ک��ه حداقل ۵۰۰ ه��زار دالر در 
بانک ه��ای ترکیه س��پرده گذاری و حداقل به مدت 
سه سال آن را حفظ می کنند، کسانی که حداقل ۵۰۰ 
هزار دالر بدهی دولتی را خریداری کرده و به مدت 
سه سال آن را نگه داشتند یا آنهایی که حداقل ۵۰۰ 
هزار دالر سرمایه گذاری خطرپذیر کردند یا صندوق 

دارایی خریداری کرده اند. 

لزوم اقدام فوری در زمینه امنیت غذایی
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، برنامه جهانی 
غذای سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی 
خواس��تار اق��دام ف��وری و هماهنگ در مورد امنیت 
غذایی ش��دند و از کش��ورها خواس��تند از ممنوعیت 
صادرات موادغذایی یا کود اجتناب کنند. به گزارش 
ایس��نا به نقل از رویترز، مدیران این چهار نهاد در 
بیانیه ای مشترک هشدار دادند که جنگ در اوکراین 
بر فش��ارهای موجود ناش��ی از بحران کووید-۱۹، 
تغییرات آب وهوایی و افزایش شکنندگی و درگیری 
می افزاید و میلیون ها نفر را در سراسر جهان تهدید 
می کند. آنها اظهار کردند که افزایش شدید قیمت 
کاالهای اساسی و کمبود عرضه باعث افزایش فشار 
بر خانوارها ش��ده اس��ت. این تهدید برای فقیرترین 
کشورها بیشتر است اما آسیب پذیری در کشورهای 
ب��ا درآمد متوس��ط که میزبان اکث��ر فقیران جهان 

هستند نیز به سرعت در حال افزایش است.

پیروز میدان خودروهای الکتریکی 
کم مصرف کیست؟

مدیر فناوری مرسدس بنز گفت که این شرکت قصد 
دارد خودروه��ای الکتریک��ی با مص��رف کمتر از ۱۰ 
کیلووات ساعت انرژی در هر ۱۰۰ کیلومتر تولید کند 
که یک س��وم کارآمدتر از میانگین فعلی خودروهای 
الکتریکی اس��ت. این خودروی مرس��دس بنز ۱۰۰۰ 
کیلومتر رانندگی الکتریکی را با طراحی کم مصرف 
انجام می دهد. به گزارش ایسنا، مارکوس شفر، مدیر 
بخ��ش تحقیقات بنز پ��س از آزمایش موفقیت آمیز 
خ��ودروی اولی��ه با بات��ری EQXX که بیش از هزار 
کیلومتر را با یک بار شارژ طی می کند افزود: طراحی 
کارآم��د، کلی��دی برای به حداکثررس��اندن برد یک 
خودروی الکتریکی اس��ت. شفر گفت: ابتدا کارایی را 
بهینه می کنیم و سپس می توانیم ببینیم که چند ماژول 
باتری در خودرو قرار داده ایم و افزود که مشتریان باید 

بتوانند اندازه باتری بر اساس نیازشان تعیین کنند. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با اش��اره به موضوع مصوبه دس��تمزد مبنای س��ال ۱۴۰۱ گفت: این تصمیم اگرچه با نیت کمک به قش��ر کارگر اخذ ش��ده اما تبعات آن کاهش 
بیشتر قدرت خرید کارگران خواهد بود. غالمحسین شافعی در نود و دومین شورای گفت وگوی بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مصوبه دستمزد 
مبنای س��ال ۱۴۰۱ دغدغه های جدی را برای بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی ایجاد کرده اس��ت. وی ادامه داد: این نگرانی بیش��تر از باب رش��د تورم و تبعات آن برای جامعه اس��ت. هم اکنون 

در جامعه شاهد رشد هزینه ها هستیم. 

 افزایش
 دستمزد کارگران
عامل رشد تورم

اخبار

اخبار

»اسکناس« بررسی کرد؛ نقش فناوری و دانش در رشد اقتصادی چیست؟

مسیر گذر از اقتصاد سنتی
گروه اقتصاد کالن: کارشناسان بر این باورند 
نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد 
تخص��ص و بهبود به��ره وری عوامل تولید 
از گذش��ته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه 
فن��اوری و دان��ش به عنوان عوامل درون زا 
در رش��د اقتصادی م��ورد تاکید قرار گرفته 

است.
 به گزارش »اس��کناس« با توجه به این که 
در اقتص��اد دان��ش بنی��ان ، تولی��د ، توزیع و 
کارب��رد دان��ش و اطالعات عامل و محرک 
اصلی رشد اقتصادی ، تولید ثروت و اشتغال 
در تمام��ی فعالی��ت های اقتصادی اس��ت ، 
فرایندهای خلق و ایجاد دانش ، فراگیری و 
اکتساب آن ، پخش و اشاعه و کاربرد عملی 
آن باید به دقت برنامه ریزی تا بازخورد بین 
فرایندهای مذکور ، پیش��رفت اقتصاد دانش 
بنیان را تضمین می کند. ناظران بر این باورند 
ک��ه ب��رای عبور از اقتصاد س��نتی، تغییرات 
زیربنایی در این عرصه امری اجتناب ناپذیر 
است که باید برای آن برنامه ریزی بلندمدت 
ص��ورت گی��رد. دراین چارچ��وب، طراحی 
ی��ک مدل دقی��ق، جامع و همچنین تدوین 
س��ازوکاری برای ارزش گذاری سرمایه ها از 
نوع دانش و فناوری پیش��نهاد ش��ده است. 
متولی��ان در عی��ن حال معتقدن��د برخی از 
قوانین موجود فضا را برای حرکت به سمت 
اقتصاد نوآورانه محدود کرده است، بنابراین 
بازنگری  در مقررات از الزامات رس��یدن به 
هدف مذکور و عبور از اقتصاد س��نتی است. 
ام��روزه در علم اقتص��اد، ارتباط بین رقابت 
ش��دید و تغیی��رات س��ریع، مفهومی به نام 
»اقتص��اد دانش بنی��ان« را مطرح می کند. 
مش��خصه اقتصاد دانش بنیان، وجود تعداد 
بیش��تر کارکنان با مهارت باال و مش��اغلی 
است که به دانش یا مهارت   های خاصی نیاز 
دارند. برخالف گذشته که اقتصاد به شدت به 
مشاغل غیر ماهر وابسته بود و عمدتا شامل 
تولی��د کااله��ای فیزیکی می   ش��د، اقتصاد 
مدرن بیش��تر از صنایع خدماتی و مش��اغلی 
تشکیل شده است که نیاز به تفکر و تجزیه 
و تحلی��ل داده   ه��ا دارند. در این نوع اقتصاد، 
باارزش   ترین دارایی   هایی که یک ش��رکت 
در اختیار دارد، اغلب دارایی   های نامشهود و 
نامحسوس است. آموزش و سرمایه گذاری 
در س��رمایه انس��انی؛ سیاست های حمایتی 
دول��ت؛ فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات و 
وجود محیط مناس��ب اجتماعی، سیاس��ی، 
اقتص��ادی و قانونی برای س��رمایه گذاری، 
تولید و تجارت از جمله پیش نیازهای اقتصاد 
دانش بنی��ان اس��ت. در اقتصاد دانش بنیان، 
سیاس��ت های دولت، به ویژه سیاست های 
مرب��وط ب��ه فن��اوری، صنع��ت و آموزش، 
مس��تلزم توجه بیشتری بوده و سیاست های 
دولت باید به نحوی باش��د که همکاری بین 
دولت، صنعت و دانش��گاه را نهادینه کند تا 
این همکاری س��بب تقویت، ارتقا و اش��اعه 
فناوری ه��ای جدی��د در تمامی بخش های 
اقتصادی و واحدهای مختلف شده و باعث 
تسهیل توسعه در زیرساخت های اطالعاتی 

نیز شود. فناوری ارتباطات و اطالعات، ابزار 
موردنیاز اقتصاد دانش بنیان اس��ت؛ به دلیل 
اهمی��ت، اطالع��ات دیجیتال��ی در اقتصاد 
دانش بنی��ان، زیرس��اخت های ارتباط��ی از 
قبیل ارتباطات با پنهای باند وسیع بوده و با 
توجه به مقوله در حال رش��د بودن فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات، زیرس��اخت های 
مربوط��ه نی��ز بای��د به طور مرت��ب نو و بروز 
شوند که با این عمل، اقتصاد به سمت سطح 
پیش��رفته تری از فناوری حرکت می کند. اما 
رئی��س هیات عامل صندوق توس��عه ملی، 
آینده را متعلق به ش��رکت های دانش بنیان 
دانس��ت و گفت: صندوق توس��عه ملی نیز 
باید از روش��های س��نتی گذشته خود فاصله 
گرفته و با توجه به س��هام ارزشمند بسیاری 
از ش��رکت های دانش بنیان در این بخش 
نیز اقدام به سرمایه گذاری کند. در نشستی 
که با موضوع "نقش صندوق توسعه ملی در 
تحقق شعار سال ۱۴۰۱ )تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین       (" به صورت برخط برگزارشد، 
مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق 
توس��عه ملی و حس��ین اس��فندیاری معاون 
توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان 
س��خنران اصلی حضور داش��تند. غضنفری 
رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی، با 
توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده 
از علم و دانش بنیان ها در فرایند تولید کشور، 
اظه��ار داش��ت: ورود صن��دوق به حوزه ی 
ش��رکت های دانش بنیان رم��ز ماندگاری 
س��رمایه صندوق توسعه ملی برای آیندگان 
اس��ت و صندوق توسعه ملی همانند گذشته 
ن��ه تنها حام��ی ش��رکت های دانش بنیان 
اس��ت بلکه به دنبال ورود به بخش س��رمایه 
گذاری در این بخش برای کمک به رش��د 
عرصه دانش و فناوری،شرکت های دانش 
بنیان و پارک های علم و فناوری می باشد. 
غضنفری با تأکید بر ایجاد دفتری در صندوق 
توسعه ملی و استفاده از مشاوران خبره برای 
ورود به بخش س��رمایه گذاری شرکت های 
دانش بنیان کم ریس��ک، اظهار داش��ت: در 
صورت تحقق این امر درآمد بزرگی نصیب 
صندوق توسعه ملی می شود، صندوقی که 
برای آیندگان این س��رزمین اس��ت. رئیس 
هی��أت عامل صندوق توس��عه ملی، با بیان 

اینک��ه صندوق توس��عه مل��ی مانعی برای 
س��پرده گذاری ریالی در صندوق نوآوری و 
شکوفایی ندارد، گفت: خوشبختانه صندوق 
نوآوری و شکوفایی بسیار قوی عمل کرده 
اس��ت و قطعا" در کن��ار یکدیگر می توانیم 
اتفاق��ات خوب��ی را رقم بزنی��م. غضنفری، 
آینده را متعلق به ش��رکت های دانش بنیان 
دانس��ت و افزود: صندوق توس��عه ملی نیز 
باید از روش��های س��نتی گذشته خود فاصله 
گرفته و با توجه به س��هام ارزشمند بسیاری 
از ش��رکت های دان��ش بنیان در این بخش 
اق��دام به س��رمایه گذاری کن��د. همچنین، 
حسین اس��فندیاری معاون توسعه مدیریت 
و جذب س��رمایه معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، در ابتدای سخنان خود 
ضم��ن تقدیر از زحم��ات دکتر غضنفری و 
دکتر میرمحمد صادقی در س��ال گذش��ته 
و انعق��اد تفاهم نامه مش��ترک با این بخش 
اظهار داش��ت: ط��ی تفاهم نامه اخیر، منابع 
قابل توجهی در س��ال ۱۴۰۰ به این بخش 
تخصیص یافت که به تدریج در حال جذب 
اس��ت. وی با اش��اره به نقش مؤثر صندوق 
درایجاد نوآوری و توسعه شرکت های دانش 
بنیان و تأمین س��رمایه آن، افزود: به دنبال 
تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش 
بنیان در سال ۸۹ فعالیت این بخش به طور 
رس��می آغ��از و هم اکنون بی��ش از ۶ هزار 
شرکت دانش بنیان، ۳۵۰ مرکز نوآوری و ۶ 
هزار استارتاپ جدید شکل گرفته که میزان 
فروش این شرکت ها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد 
تومان در س��ال با اش��تغالزایی مستقیم ۳۰۰ 
هزار نفر است. وی به نامگذاری شعار امسال 
مبنی بر "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین       " 
اش��اره کرد و گفت: همزمان با تصویب این 
ش��عار از س��وی مقام معظم رهبری )مدظله 
العال��ی( قان��ون جهش تولی��د دانش بنیان 
نی��ز در ای��ن معاونت به تصویب رس��ید که 
ب��ه موج��ب آن از تمام��ی وزارتخانه ه��ای 
اقتصاد، صمت، نیرو، نفت، کش��اورزی، کار 
و رفاه، بهداش��ت، بانک مرکزی و س��ازمان 
برنامه و بودجه درخواس��ت ش��ده اس��ت که 
برنامه ه��ای خ��ود را در ای��ن خصوص ارایه 
دهند. معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تصریح کرد: تاکنون چندین برنامه از سوی 

وزارت جهاد کش��اورزی در دولت مصوب و 
برنامه ه��ای وزارت بهداش��ت ، نیرو وحوزه 
فن��اوری اطالعات نیز به زودی به تصویب 
می رس��د ک��ه همه در جهت تحقق ش��عار 
دان��ش بنی��ان اس��ت. وی اضاف��ه کرد: در 
س��تاد رف��ع موانع تولید و تقویت و توس��عه 
ش��رکت های دانش بنیان نیزبرنامه هایی با 
وزارتخانه ه��ای مربوط��ه برای حمایت هر 
چه بیش��تر از شرکت های فعال دانش بنیان 
تدوین ش��ده است. اسفندیاری با ذکر اینکه 
امس��ال نیازمند اجرای چند پروژه پیش��ران 
در بخش��های اولویت دار هس��تیم، گفت: در 
این راس��تا معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری آمادگ��ی خ��ود را ب��رای تدوین 
برنام��ه عملیات��ی با صندوق توس��عه ملی و 
پیگی��ری آن برای اج��را دارد که در صورت 
تمای��ل هی��أت عامل صندوق این برنامه در 
دولت مصوب و اجرایی می شود. وی با بیان 
اینکه میزان رکود شرکت های دانش بنیان 
نزد بانک های عامل پایین است، افزود: در 
راس��تای تحقق شعار امسال دبیرخانه ستاد 
رفع موانع تولید و تقویت شرکت های دانش 
بنیان تشکیل و در حال تدوین برنامه اجرایی 
برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان 
و ایجاد تحول اساس��ی در اقتصاد هس��تیم. 
مع��اون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
از تولی��د و رونمای��ی از ۶۵ داروی وارداتی در 
ای��ن بخش خب��رداد و گفت: با هدف تأمین 
س��المت و تحول در ای��ن بخش فراخوانی 
جهت تولید بیشترین اقالم داروهای وارداتی 
به کش��ورصادر ش��د که به تبع آن هم اکنون 
ش��اهد تولید ۶۵ قلم داروی پیشرفته توسط 
ش��رکت دان��ش بنیان هس��تیم. همچنین 
محمدمهدی بخشی سرپرست مدیریت آمار 
و برنامه ریزی صندوق توسعه ملی نیز ضمن 
ارای��ه گزارش��ی در خصوص میزان حمایت 
صندوق توس��عه ملی از ش��رکت های دانش 
بنیان گفت: صندوق همواره حمایت ویژه ای 
از این بخش داشته و قبل از نامگذاری شعار 
امسال، طی تفاهم نامه ای با معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در سال ۱۴۰۰ 
مقرر ش��د؛ ۲ هزار میلیارد تومان با نرخ س��ود 
۱۲درصد در بانکهای عامل جهت تخصیص 
به ش��رکت های دانش بنیان سپرده گذاری 
ش��ود. وی اضافه کرد: از س��ال ۸۹ تاکنون 
۴۹ قرارداد س��پرده ریالی با بانکهای عامل 
منعقد شده که طی آن ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
توم��ان اعتب��ار منابع در اختیار بانک ها قرار 
گرفته و از این میزان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان به صورت س��رمایه در گردش و هزار 
میلی��ارد تومان نیز برای طرحهای ایجادی 
در اختی��ار متقاضی��ان این بخش قرار گرفته 
است. بخشی تصریح کرد: از ۳۲۰۰ میلیارد 
توم��ان اعتبار تخصیص��ی به بخش دانش 
بنیان ۱۲۲۰ میلیارد تومان در س��ال ۱۴۰۰ 
عقد قرارداد انجام ش��ده که نش��ان از عظم 
ب��االی صن��دوق در حمایت از صنایع دانش 

بنیان دارد.

اقتصاد  کالن

ژه
 ویـ

بر
خــ

پول پاشی؛ دور باطلی در اقتصاد
تجربه ثابت کرده است نیاز اصلی شرکت های دانش 
بنیان نیازی از جنس حمایت های مالی و پولی نیست 
که با تسهیالت بانکی رفع شود، بلکه نوع دیگری از 
حمایت را می طلبد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از 
نامگذاری امس��ال به عنوان س��ال تولید دانش بنیان 
و اشتغال آفرین بحث های متعددی میان مسئولین، 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی در مورد ابعاد مختلف 
حمایت از شرکت های دانش بنیان شکل گرفت. از 
آنجا که به گفته کارشناس��ان این موضوع می تواند 
چرخش��ی تاریخی برای اقتصاد ایران باش��د، جهت 
گیری های سیاس��تی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 
اما مسئله مهمی که نباید مغفول ماند هشدار رهبری 
در خصوص پول پاش��ی به این ش��رکت ها است که 
می تواند آثار س��و اقتصادی را نیز در بر داش��ته باشد. 
در همین راس��تا یکی از پررنگ ترین وعده هایی که 
از ابتدای س��ال داده ش��ده است، وعده هایی از جنس 
حمایت های مالی و تس��هیالت بانکی بوده اس��ت. 
بانک های دولتی به نوبت برای اعطای تس��هیالت 
اعالم آمادگی کردند و برنامه های خود را ارائه دادند. 

در قان��ون بودج��ه ۱۴۰۱ هر کجا اس��م دانش بنیان 
آمده اس��ت، حمایت از دانش بنیان ها صرفًا معادل 
پرداخت تس��هیالت از محل های مختلف بیان شده 
است. به طور مثال در تبصره ۱۶) تسهیالت تکلیفی( 
همچنین قانون بودجه س��ال جاری، بانک مرکزی 
را مکل��ف ک��رده تا از طریق بانک های عامل معادل 
پنج هزار میلیارد تومان تس��هیالت به ش��رکت های 
دانش بنی��ان و خ��الق اختصاص دهد. س��خنگوی 
کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات مجل��س هم از 
اختص��اص ردی��ف اعتباری ۴ ه��زار میلیاردتومانی 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، کمک های 
بالعوض و تس��هیالت کم بهره در س��ال ۱۴۰۱ خبر 
داد. براساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی، در ۱۰ 
ماهه س��ال گذش��ته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان تخصیص 
داده ش��د که نس��بت به س��ال قبل از آن، بیش از 
۱۰۰ درصد رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ شرکت دانش 
بنیان توانس��تند از منابع مالی بانک ها استفاده کنند. 
این تسهیالت از طریق صندوق پژوهش و فناوری 

معاونت علمی فناوری ریاست جمهور و صندوق های 
وابس��ته اعطا می ش��ود و متشکل از تسهیالت مالی، 
ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمند سازی )کمک 
بالعوض( اس��ت. با این وجود به نظر می رس��د آنقدر 
که سهم شرکت های دانش بنیان در تسهیالت بانکی 
پررنگ اس��ت، در رش��د تولید ناخالص موفق نبوده 
است، بنابراین بایستی در سیاست ها و ساز و کارهای 
اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان تجدید 
نظری صورت گیرد تا ش��اهد پول پاش��ی به اس��م 
حمایت از دانش بنیان ها نباش��یم. کارشناسان حوزه 
دانش بنیان معتقدند هرچند برخی از این شرکت های 
نوپا در ابتدای کار به حمایت های مالی نیاز دارند ولی 
نباید توجه و تمرکز مسئولین به این موضوع منعطف 
باش��د و دلیل اصلی عدم توس��عه شرکت های دانش 
بنیان در ایران را باید در موضوع دیگری جستجو کرد، 
موضوعی که رهبر معظم انقالب هم در س��خنرانی 
یک��م فروردی��ن به آن اش��اره کردند و فرمودند: پول 
پاشی و بی مالحظه عمل کردن در حمایت از تولید 

به جایی نمی رسد.

ار  د به پالك ش ا ش ر آن احدا ب ين كه  ه  دا ي ق ديد حدو ش چون ت
د  و ار تر  در 14  ر 45  آ ب ق  و  ر ب  2277 ا واق  12 592 729
ب اس كه به  ريان  ر  د  د  اكبر  باش ر رو  يد  ام رقيه رش پالك 25 كه به 
ون  ا 15 قا اب  د ا طر  يا ديد حدو به   و ت د قا اي ا و يا  دم   
ا  ا ي ارا و ساخت يين ت ون ت ا 13 قا ر  ا طب تب و  ي  توان   ب 
ديد حدو  14 ت 1 1 2   2 2 كر به وار 74 و ا ا  د رس ا طر  اقد س
ر  ر   12 3 3 ا  14 سا  1 3 ور 17 به  ر رو سه ش كور  ا پالك  اخت
د  اي اورين يا وكي و يا  ين و  ا ال  ه به اط ي وس ر بدي ام    وقو  ا
د   ور ب رسا كور ح ر   ر آ  قرر  ا  ر رو و س د كه  ا و  رس قا
ا  ترا د بو و ا ا خوا د ي  ديد به  ورت ت ي  ترا ا تاري ت و ا قا
ر  ا طب تب د شد  يد خوا ته و رس ير ب پ ون  2 قا ا  اورين طب  ين و  ا
ب  ار  ترا به ا ي ا ا پ ا ت د ي  ر  ين  تر  73 2 و 25 ا واحد 

د.  اي ه  ار ارا ي به اين ا اي را  ال ق ر ذي خواس به  ا وا تقدي   باي 

ار  د به پالك ش ا ش ر آن احدا ب ين كه  ه  دا ي ق ديد حدو ش چون ت
تر  وا  ا كوچه 21  تر كاش ا 24  يرو ب ق  و  ر ب  1ا واق  9 32
ريان  ر  د  ان ا  باش د ا ر و  ي باري ام ابرا ا بين 11 و 13 پالك 599 كه به  خ
ا  اب  د ا طر  يا و به   د قا اي ا و يا  ور  دم ح ب اس كه به  
ي ارا و  يين ت ون ت ا 13 قا ر  ا طب تب و  ي  توان   ب  ون  15 قا
ديد  14 ت 1 1 17  2 كر به وار 577 و ا ا  د رس ا طر  اقد س ا  ا ساخت
 12 3 3 ا  14 سا  1 3 1 ور  به  ه ش ر رو س كور  ا پالك  حدو اخت

اورين يا وكي و يا  ين و  ا ه به اطال  ي وس ر بدي ام   ر  وقو  ا ر 
د  ور ب رسا كور ح ر   ر آ  قرر  ر رو و سا  د كه  ا و  رس د قا اي
د بو و  ا خوا د ي  ديد به  ورت ت ي  ترا ا تاري ت و ا  قا
ا طب  د شد  ته و رسيد خوا ير ب پ ون  2 قا ا  اورين طب  ين و  ا ا  ترا ا
ار  ترا به ا ي ا ا پ ا ت د ي  ر  ين  تر  73 2 و 25 ا واحد  ر  تب
د.  اي ه  ار ارا ي به اين ا اي را  ال ق ر ذي خواس به  ا وا تقدي  ب  باي 

ار  د به پالك ش ا ش ر آن احدا ب ين كه  ه  دا ي ق ديد حدو ش چون ت
يدان   ، ا يرو ر  رو به  آبا ش ب ق ارا  و  ر ب  2719 ا واق  3
د  ر ار  با ا ام آقا  3 كه به  ر 9، پالك   ، واران  واران، س تر س  2 توحيد، 
د ا طر  يا ديد حدو به   ا ت دم  ب اس كه به   ريان  ر    باشد 
ي  يين ت ون ت ا 13 قا ر  ا طب تب و  ي  توان   ب  ون  ا 15 قا اب 
 14 1 1 17  2 5 ا به وار  ا  ا به تقا د رس و ب اقد س ا  ا اخت ارا و س
3 ا  14 سا  1 2 2 ور  به  ه ش ر رو س كور  ا پالك  ديد حدو اخت ت
اورين يا وكي  ين و  ا ه به اطال  وسي ر بدي ام   ر  وقو  ا ر   12 3
ور ب  كور ح ر   ر آ  قرر  ا  ر رو و س د كه  ا و  رس د قا اي و يا 
د بو و  ا خوا د ي  ديد به  ورت ت ي  ترا ا تاري ت و ا د  قا رسا
ا طب  د شد  ته و رسيد خوا ير ب پ ون  2 قا ا  اورين طب  ين و  ا ا  ترا ا
ار  ترا به ا ي ا ا پ ا ت د ي  ر  ين  تر  73 2 و 25 ا واحد  ر  تب
د.  اي ه  ار ارا ي به اين ا اي را  ال ق ر ذي خواس به  ا وا تقدي  ب  باي 
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 توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق 
در خلیج فارس

 ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با تالش منطقه دوم 
نیروی دریایی س��پاه از یک کش��تی در خلیج فارس 
کش��ف ش��د. به گزارش بازار، روابط عمومی منطقه 
دوم نی��روی دریایی س��پاه اعالم ک��رد: یک فروند 
کشتی حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس 
به همت کارکنان این منطقه توقیف شد. بنا به این 
گزارش، در بازرس��ی از این ش��ناور ۲۵۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق کشف شد و ۷ خدمه آن هم پس از 
دستگیری برای تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل 
قانونی در بازداشت هستند. این کشتی و خدمه آن 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع مربوط تحویل 
خواهند شد. در این گزارش تاکید شده است، مبارزه 
با قاچاق به ویژه قاچاق س��وخت در خلیج فارس از 
اولویت های نیروی دریایی س��پاه اس��ت که با رصد 
اطالعاتی و عملیاتی از طریق کارآمدسازی نظارت 

در حال اجرا است.

 صدور کارت های سوخت المثنی
 در کمتر از یک ماه

 ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: امسال کارت های سوخت المثنی حداکثر در 
یک ماه صادر می شود. به گزارش بازار، کرامت ویس 
کرمی مدیر عامل پخش فراورده های نفتی گفت: تا 
کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارت س��وخت صادر 
شده که از این یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت 
حدود ۸۵۰ هزار عدد برای خودروهای بنزینی و نفت 
گاز عمومی است که سیستم سوخت آن ها ماهانه است. 
ویس کرمی افزود: کارت سوخت خودروهای عمومی 
باری   و مسافری بنزینی باید ظرف یک ماه صادر شود 
چرا که س��همیه س��وخت این خودروها یک ماه ذخیره 
می شود. مدیر عامل پخش فراورده های نفتی ادامه داد: 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت که صادر شده 
است حدود ۲۵۰ هزار مربوط به خودروهای شخصی 
بوده که صادر شده و در حال ارسال است. ویس کرمی 
با اشاره به اینکه آخرین تقاضای صدور کارت سوخت 
المثنی خودروهای ش��خصی حدود ۵۰۰ هزار اس��ت 
گفت: برای صدور روزانه ۲۰ تا ۲۵ هزار کارت سوخت 
المثنی برنامه ریزی ش��ده اس��ت تا ظرف یکماه آینده 
همه ۵۰۰ هزار کارتی که از بهمن ماه باقی مانده است 

به دست متقاضیان برسد. 

 یک میلیون مشترک جدید
 به شبکه برق اضافه شد

به گفته وزیر نیرو، یک میلیون مش��ترک جدید به 
صنعت برق کش��ور افزوده ش��ده اس��ت. به گزارش 
خبرگ��زاری مه��ر به نقل از صدا و س��یما، علی اکبر 
محرابیان در مراسم بازدید معاون اول رئیس جمهور 
از مرکز دیس��پاچینگ ملی برق افزود: تامین آب و 
ب��رق مطمئ��ن عالوه بر ایجاد رضایت مندی زمینه 
س��از افزایش اش��تغال در کش��ور اس��ت. وزیر نیرو 
ناترازی ه��ای ح��وزه ی برق عمده ترین چالش این 
وزارت خانه در شرایط فعلی عنوان کرد. محرابیان 
افزود: میزان پوش��ش و تامین برق کش��ور به نسبت 
جمعیت شهرها و روستاها در شرایط رضایت بخشی 
ق��رار دارد ب��ه نحوی که صددرصد ش��هرها و ۹۹.۷ 
درصد روستاها از نعمت برق برخوردار هستند. وزیر 
نیرو با اشاره به توانمندی ها داخلی گفت: در توسعه 
نیروگاه ها از هفت هزار مگاوات به بیش از ۸۶ هزار 
مگاوات رس��یده ایم البته این در ش��رایطی است که 
در صنع��ت برق خودکفاییم و ظرفیت های فراوانی 
را نیز برای صادرات داریم. وی در خصوص صنعت 
سد سازی گفت: ایران جزو چند کشور صدر جدول 
در فناوری س��اخت س��د است و پروژه های متعددی 

را در خارج از کشور اجرا کرده است. 

 رکوردشکنی اوج بار مصرف برق
 به دلیل تامین انرژی صنایع

 گزارش ه��ای صنعت برق رش��د مصرف صنایع را 
عامل اصلی افزایش اوج بار سال ۱۴۰۱ در روزهای 
اخی��ر عنوان می کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگ��زاری ف��ارس، مصرف در کش��ور به صورت 
روزانه رکورد می زند و در تاریخ ۲۴ فرودین س��ال 
۱۴۰۱، شاهد اوج بار ۴۴ هزار ۷۶۰ مگاواتی در کشور 
بودیم. بر اس��اس گزارش های صنعت برق، تامین 
انرژی صنایع و روشن شدن دستگاه های سرمایش 
مشترکان خانگی به خصوص در جنوب کشور دلیل 
اصلی رشد مصرف برق تلقی می شود. با این وجود 
بررس��ی س��هم استان های صنعتی در اوج بار بیانگر 
آن است که تامین تقاضای برق صنایع دلیل اصلی 
افزایش پیک مصرف برق اس��ت . بر این اس��اس در 
۲ هفت��ه ابتدای��ی فروردین ماه میانگین برق صنایع 
۱۰.۵ درصد بیش از س��ال گذش��ته زمینه تولید در 

کشور را رقم زد .

 جعفر صفائی مزید
 سرپرست بانک سینا شد

ب��ا تصمی��م هیات مدیره بانک س��ینا و به اتفاق آرا، 
دکتر صفائی مزید به عنوان سرپرس��ت این بانک 
انتخاب ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
ب��ا توج��ه به انتخ��اب دکتر ایمانی ب��ه مدیرعاملی 
بان��ک صادرات ای��ران، اعضای هیات مدیره بانک 
س��ینا در جلس��ه اخیر خود، به اتفاق آرا، دکتر جعفر 
 صفائ��ی مزی��د را به عنوان سرپرس��ت بانک س��ینا 

انتخاب کردند.

تمدید مجوز قبولي اتکایي بیمه 
پاسارگاد توسط بیمه مرکزي 

جمهوري اسالمي ایران
شرکت بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولي اتکایي از 
مؤسسات بیمه داخلي را توسط بیمه مرکزي جمهوري 
اس��المي ای��ران تا فروردین م��اه ۱۴۰۲ تمدید نماید. 
براساس این گزارش، مجوز قبولي اتکایي از مؤسسات 
بیمه داخلي شرکت بیمه پاسارگاد به جهت دارا بودن 
شرایط اجرایي ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۱۰۰ مصوب 
ش��ورای عالی بیمه و همچنین براساس قابلیت هاي 
فني، علمي و اجرایي سال هاي گذشته این شرکت، 
توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران تمدید شد.  
کسب »سطح یک« توانگري مالي بیمه پاسارگاد به 
تشخیص بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران براي 
دهمین سال متوالي و دارا بودن کادر فني متخصص 
و مج��رب در ام��ور اتکایي بر اس��اس تأیید صالحیت 
تخصصي آن ها توس��ط بیمه مرکزي ، موجب ش��د تا 
مجوز قبولي اتکایي بیمه پاس��ارگاد برای س��ال های 
متمادی تمدید ش��ود.  گفتنی اس��ت، به منظور حفظ 
جایگاه و توانگری مالی ، افزایش ظرفیت برای قبول 
ریس��ک، گسترش فعالیت های بیمه اتکایي، شرکت 
بیمه پاسارگاد سرمایه خود را به مبلغ ۳۰,۶۱۸ میلیارد 
ریال افزایش داده و براساس تصویب مجمع عمومی 
فوق العاده این شرکت مراحل بعدی افزایش سرمایه 
در دستور کار قرار دارد.  شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ 
پنجم آبان ماه ۱۳۸۶ مجوز قبولي اتکایي از مؤسسات 
بیمه داخلي را از بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
دریافت و با صدور اولین گواهي قبولي در تاریخ هجدهم 
آذر ماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز کرده 

و این مجوز همه ساله تمدید شده است.

بیمه نوین در سال 1401 انتظار 
جهش قابل توجهی در دستاوردهای 

خود دارد
مدیرعامل بیمه نوین: با توجه به زیرس��اخت های 
فرآیندی و اجرایی ایجاد شده انتظار می رود تمامی 
ارکان بیم��ه نوین رش��د و جه��ش قابل توجهی در 
عملکرد خود ایجاد کنند. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه نوین؛ نخستین جلسه مشترک 
مدیران س��تادی، رؤسای شعب و مسئولین باجه ها 
با مدیرعامل و معاونین این شرکت در سال ۱۴۰۱ 
برگزار ش��د. در این جلس��ه که رؤس��ای ش��عب و 
مس��ئوالن باجه ها به صورت آنالین حضور داشتند، 
حس��ین کریمخ��ان زند؛ مدیرعام��ل بیمه نوین در 
خصوص عملکرد این شرکت در سال گذشته گفت: 
سال ۱۴۰۰ با تالش و تمرکز توانستیم برای اولین 
بار پرتفوی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را محقق س��ازیم 
و ام��روز این دس��تاورد، تبدیل ب��ه تجربه و آزمونی 
ب��رای هدف گ��ذاری جدید و بزرگ تری برای همه 
ما در بیمه نوین اس��ت.   وی همچنین گفت: طی 
سال های گذشته زیرساخت های فرایندی، اجرایی 
و دستورالعملی برای توسعه پایدار در شرکت ایجاد 
ش��ده اند و بنابراین با توجه به بهبود در ش��اخص ها 
و اس��تقرار سیس��تم ها، انتظار می رود تمامی ارکان 
ش��رکت در س��ال ۱۴۰۱ رش��د قابل توجهی را در 
عملک��رد خ��ود ایج��اد کرده و ی��ک جهش کمی و 
کیفی را در پایان س��ال در بیمه نوین ش��اهد باشیم. 
مدیرعامل بیمه نوین همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد 
برنامه ری��زی هدفمن��د در عملکرد کلیه واحدهای 
س��تادی و ش��عب، گفت: تحقق بودجه پیش بینی 
شده برای شعب باید گام به گام و با در نظر داشتن 
مدیری��ت ریس��ک، به کارگی��ری روش های جدید 
بازاریابی و توجه به رشته بیمه های پربازده فروش 

اتفاق افتد. 

در ادامه کمپین ۳۶۰ نرم افزار فام با عنوان » با فام سخن بگو« مسابقه تعاملی این نرم افزار در برنامه یکصد شبکه ورزش صدا و سیما راه اندازی شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت فام، 
این مس��ابقه که در راس��تای مس��ابقه انتخاب قهرمانان قرن ورزش ایران طراحی ش��ده اس��ت، ابزاری برای افزایش تعامل مخاطبان فام با این نرم افزار اس��ت. کاربران فام می توانند هر روز از 
س��اعت ۱۹:۱۵ به صورت زنده از ش��بکه ورزش س��واالت مس��ابقه را مش��اهده و از طریق نرم افزار فام به آن پاس��خ دهند. برای س��هولت کاربران بنری با عنوان »مس��ابقه فام کیو« در داخل نرم 

افزار فام قرار گرفته که کاربران با کلیک بر روی آن هر روز می توانند در مسابقه شرکت کنند.

از مسابقه تعاملی 
نرم افزار فام 
رونمایی شد
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خبر

خبر
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در بازارهای جهانی؛

قیمت نفت به 108 دالر کاهش یافت
گروه انرژی: قیمت نفت در بازارهای جهانی به 

۱۰۸,۰۳ دالر در هر بشکه کاهش یافت. 
به گزارش اسکناس و به نقل از رویترز، درحالی 
ک��ه حج��م مبادالت نفت امروز کم اس��ت و 
همچنی��ن تاجران ب��ر افزایش بیش از انتظار 
ذخای��ر نف��ت آمریکا در مقاب��ل عرضه کم در 
بازار حساب کرده اند، قیمت نفت در بازارهای 
جهانی کاهش یافت. هر بشکه نفت برنت با ۷۵ 
سنت کاهش ۱۰۸,۰۳ دالر کاهش یافت؛ نفت 
خام آمریکا نیز با ۷۴ س��نت کاهش ۱۰۳,۵۱ 
دالر معامله ش��د. هر دو ش��اخص نفتی روز 
گذش��ته نسبت به افزایش ذخایر نفت آمریکا 
ب��ی توجهی نش��ان دادن��د و ۴ درصد افزایش 
را ثب��ت کردن��د. جفری هالری، تحلیلگر بازار 
در یادداش��تی نوش��ت: »به علت تعطیالت در 

بیش��تر مناطق آس��یا، اروپا، آمریکای شمالی، 
بیشتر خریداران آسیایی امروز در بازار حضور 
ندارند و حجم معامالت پایین است.« آژانس 
بین المللی انرژی دیروز هشدار داد از ماه می 

به بعد، تقریبا ۳ میلیون بش��که در روز از نفت 
روسیه از بازار به علت تحریم ها کاسته می شود. 
در عین حال، تجارتخانه های بزرگ در سراسر 
جه��ان در ح��ال برنامه ریزی ب��رای کاهش 

خریدهای نفت خام و سوخت از شرکت های 
دولتی روسیه از ماه می هستند. واندانا هری، 
موسس »واندا اینسایت«، ارائه دهنده تحلیل 
ه��ای ب��ازار گفت، احتم��ال موافقت اتحادیه 
اروپا با ممنوعیت خرید نفت روس��یه احتماال، 
تقریباً صفر اس��ت، اما هیچ کس نمی تواند یا 
نمی خواهد این را آشکارا بگوید. اداره اطالعات 
انرژی آمریکا دیروز اعالم کرد، با وجود اینکه 
نش��انه هایی وجود دارد که اختالل در عرضه 
نف��ت در جه��ان همچنان ادامه خواهد یافت، 
ذخای��ر نفت آمریکا بیش از ۹ میلیون بش��که 
در هفته گذش��ته افزایش یافت. این امر تاحد 
زی��ادی ب��ه علت آزادس��ازی ذخایر راهبردی 
است. اما ذخایر بنزین آمریکا در هفته گذشته 

۳,۶ میلیون بشکه کاهش یافت.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه و واحدهای ستادی ساختمان وزرا مطرح کرد:

افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور
علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی از شعبه 
و واحدهای س��تادی مس��تقر در  ساختمان وزرا 
بازدی��د به عمل آورد. به گزارش اس��کناس به 
نق��ل از  روابط عموم��ی بانک دی، قیطاس��ی 
ط��ی ای��ن بازدی��د از نزدی��ک در جریان نحوه 
فعالی��ت  معاونت حقوقی بانک وادارات  مبارزه 
با پولش��ویی، مدیریت ریس��ک، بازرسی، امور 
ش��عب شهرس��تان ها،فروش امالک تملیکی 
،حسابرس��ی داخل��ی ،امورحقوقی،دع��اوی 
واجرائیات قرار گرفت. مدیرعامل بانک دی در 
بازدید از اداره امور شعب خواستار نظارت مستمر 
و  پایش دقیق و لحظه ای دستگاه هاي خودپرداز 
و ارزیابی کیفیت امکانات و خدمات ارائه شده به 
مشتریان شد.  قیطاسي در ابتداي این بازدید با 
حضور در ش��عبه وزرا ضمن قدردانی از تالش 
همکاران جهت پیشبرد اهداف شعبه بر تقویت 
اصل مشتري مداري و اهتمام حداکثري برای 
افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور 
تأکید کرد. مدیرعامل بانک دی ضمن بررسی 
آخرین وضعیت منابع و مصارف و اقدامات شعبه 

وزرا گفت : باید ارائه طرح هاي متنوع به منظور 
جذب مشتریان و افزایش کیفیت خدمات دهی 
به ویژه برای جامعه هدف بانک، خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران در همه شعب بانک دی 
در اولویت اقدامات قرار گیرد. وي افزود: انتظار 
م��ي رود ش��عبه وزرا که خدم��ات ریالی و ارزی 
ارائه می دهد به منظور افزایش سهم سپرده های 
ارزان قیمت، جذب مشتریان، وصول مطالبات 

ج��اری و غیرج��اری و جذب منابع ارزی جدید 
تالش مضاعفی داش��ته باش��د. در جریان این 
بازدید قاس��می، رییس ش��عبه وزرا ضمن ارائه 
گ��زارش عملک��ردی از رون��د ش��اخص های 
عملیات��ی ش��عبه در ح��وزه مناب��ع، مصارف و 
وصول مطالبات به بیان مسائل و دیدگاه هاي 
خود در زمینه پیش��برد اهداف ش��عبه پرداخت 
و همکاران ش��عبه نیز در نشس��تی صمیمی با 

مدیرعام��ل و هیئ��ت همراه درباره موضوعات 
مختلف به هم اندیشی و تبادل نظر پرداختند. 
قیطاسی در ادامه این بازدید با حضور در  اداره 
امالک تملیکی بر ضرورت تعیین تکلیف قانونی 
امالک و دارایی های تحت مالکیت بانک تأکید 
کرد و خواس��تار سرعت بخشی بر اقدامات این 
اداره در رسیدگی به امور محوله شد. مدیرعامل 
بان��ک دی در جریان بازدید از معاونت حقوقی 
ب��ر ض��رورت پیگیری های مس��تمر و دائمی 
حقوقی برای به نتیجه رساندن پرونده ها تأکید 
کرد و نکاتی  درباره گزارش گیری مس��تمر از 
روند فعالیت وکالي پرونده های حقوقی بانک 
دی و برگ��زاری دوره ه��اي آموزش��ی حقوقی 
برای روس��ای ش��عب نیز مطرح کرد. قیطاسی 
همچنی��ن در پایان ای��ن بازدید از بخش های 
مختلف و ادارات دیگر بانک دی در ساختمان 
وزرا از جمله اداره مبارزه با پولش��ویی، ریسک، 
حسابرسی داخلی و بازرسی نیز بازدید به عمل 
آورد و دستوراتی براي بهبود فرآیندهای اداری و 

پیگیری موضوعات مختلف صادر کرد.

انرژی

بانک و بیمه

یک نشریه آمریکایی عنوان کرد؛
»ناوگان کشتی های ارواح« ایران، کابوس تحریم ها

گروه انرژی: »واشنگتن فری بیکن« نشریه محافظه کاران آمریکا، 
گزارشی با عنوان »ناوگان کشتی های ارواح« ایران، به افزایش قابل 
توجه صادرات نفت ایران و دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های 

نفتی ایران پرداخت.
به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، »واشنگتن فری بیکن« نشریه 
محافظه کاران آمریکا، گزارشی با تیتر "ناوگان کشتی های ارواح" 
ایران و در حالی که عکس بزرگی از یک نفتکش متعلق به شرکت 
ملی نفتکش ایران را منتش��ر کرد و به افزایش قابل توجه صادرات 
نفت ایران و دو برابر ش��دن حمل نفت و فرآورده های نفتی واکنش 
نشان داد. در این گزارش به صادرات ۲۲ میلیارد دالری نفت ایران به 
چین از سال ۲۰۲۱ تا کنون پرداخته شده است. اصطالح "کشتی های 
ارواح" که پیش از این از سوی نشریات دیگری چون وال استریت 
ژورنال و رویترز نیز به کار رفته بود، واکنشی به اقدامات نفتکش های 
ایران��ی ب��رای دور زدن تحریم ه��ا و حمل ب��ار به اقصی نقاط جهان 
است، بدون اینکه شناسایی شوند. هرچند آمارهای اعالمی رسانه ها 
و مراکز خارجی از میزان نفت و فرآورده های نفتی صادراتی کشور 
دقیق نیس��ت، اما آنها در ش��رایطی به افزایش صادرات نفت ایران با 
وج��ود تحریم ه��ا اعتراف می کنند ک��ه طبق اعالم و تصریح رئیس 
جمهور کشورمان صادرات نفت کشور ۴۰ درصد افزایش یافته است. 

به تصریح مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی کشور، ناوگان شرکت 
ملی نفتکش ایران به عنوان خط مقدم مبارزه علیه تحریم ها، نقش 
مهمی در افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشورمان ایفا 
کرده اس��ت. این نقش مهم تا جایی پیش رفت که اخیراً در جلس��ه 
هیأت دولت از نقش مهم شرکت ملی نفتکش در افزایش صادرات 
نفت تقدیر به عمل آمد و عملکرد این ش��رکت مورد تحس��ین قرار 
گرفت. »خجس��ته مهر« مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در این 
خصوص از نقش به س��زای ش��رکت ملی نفتکش در خلق حماس��ه 
افزای��ش ص��ادرات نف��ت و میعانات گازی خبر داده و این موفقیت را 
در زمانی دانست که تحریم ها نه تنها کاهش یافته بلکه سختگیرانه 
تر هم ش��ده اس��ت. وزیر نفت هم با قدردانی از عملکرد این ش��رکت، 
افزایش صادرات نفت را در شرایطی مهم دانست که دشمن همواره 
به دنبال ایجاد خرابکاری در کشتی های شرکت ملی نفتکش ایران 
بوده اس��ت و ایران به جاهایی نفت صادر کرده که آمریکا فکرش 
را هم نمی تواند بکند. ش��رکت ملی نفتکش ایران با روی کار آمدن 
دولت س��یزدهم و در راس��تای سیاس��ت های کشور، ضمن بسیج و 
بکارگی��ری تم��ام ت��وان عملیاتی، اقدامات مهمی را در جهت تأمین 
کشتی های مورد نیاز صنعت نفت انجام داد و هم صادرات را رونق 
بخش��ید و هم س��وخت رس��انی به پاالیش��گاه ها را انجام داد. در این 

ارتباط »حجت اهلل عبدالملکی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
بازدید از کشتی های ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران ضمن اعالم 
افزای��ش دو براب��ری می��زان حمل نفت و فرآورده های نفتی تصریح 
کرد که صنعت نفت جمهوری اس��المی ایران با وجود ش��رکت ملی 
نفتک��ش دیگر هیچ مش��کلی برای حمل نف��ت خام و فرآورده های 
نفتی صادراتی، همچنین ارس��ال نفت خام به پاالیش��گاه ها ندارد. با 
وجود اقدامات انجام ش��ده در تأمین ناوگان و ایفای نقش ارزنده در 
زنجیره صادرات نفت کشور، شرکت ملی نفتکش ایران در راستای 
تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بیانات اخیر ایشان مبنی بر 
اینکه »مسئوالن در برنامه ریزی ها مطلقًا معطل مذاکرات هسته ای 
نشوند« منتظر رفع تحریم ها نمانده و با تدوین اهداف و اولویت های 
راهبردی، برنامه ریزی های جامعی را در حوزه هایی مانند نوس��ازی 
ناوگان با استفاده از توان داخل و اختصاص ظرفیت های ملکی و غیر 
ملکی به صادرات نفت، انجام داده اس��ت که در این زمینه س��فارش 
س��اخت کش��تی های نفتکش به شرکت  های داخلی اجرایی شده و 
در حال پیگیری اس��ت. از طرف دیگر  خبرگزاری رویترز به نقل از 
ناظران نفتی گزارش کرده است که اخیرا صادرات نفت ایران برای 
اولین بار از زمان خروج ایاالت متحده از برجام در س��ال ۲۰۱۸ به 

بیش از یک میلیون بشکه رسید.

شرکت صرافی توسعه تعاون مزیتی برای بخش تعاون محسوب می شود
رییس هیات مدیره بانک توس��عه تعاون، ش��رکت صرافی توس��عه 
تع��اون را مزیت��ی برای بخش تعاون عنوان نمود. س��ید باقر فتاحی 
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه تکریم مدیرعامل 
بازنشس��ته ش��رکت صرافی توسعه تعاون اظهار داشت: شرکت های 
تابع��ه بان��ک در خدم��ت بخش تعاون و برای ارتقای س��هم تعاون 
در اقتصاد ملی مش��غول به فعالیت هس��تند و همکاری س��ایر ارکان 

وزارتخانه و تعاونگران در تقویت و توانمندی شرکت تاثیرگذار است. 
فتاح��ی گف��ت: فعالیت ارزی بخش��ی از خدمات تخصصی بانک به 
ش��مار می آید که ش��رکت صرافی توسعه تعاون عهده دار تامین نیاز 
ارزی تعاونگران و فعالین اقتصادی بوده اس��ت. وی افزود: ش��رکت 
صرافی توس��عه تعاون طی چندین س��ال فعالیت با اتکا به نیروهای 
متخصص، به عنوان صرافی وابس��ته به بانک دولتی انجام وظیفه 

نموده و در چارچوب قانونی، فرآیندها را به پیش برده است. فتاحی 
با اشاره به عملکرد چندین ساله سعید قاسمی نراقی در سمت مدیر 
عامل شرکت صرافی توسعه تعاون گفت: ایشان از مدیران خوشنام 
صندوق تعاون کشور و بانک توسعه تعاون بوده و در شرکت صرافی 
نی��ز ب��ا رعایت اصول حقوق��ی، امانتداری و حرفه ای گرایی، فعالیت 

شرکت را ساماندهی نموده است.
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اقتصاد  اجتماعی

 ساخت ۹00 هزار واحد مسکونی 
آغاز شده است

 رئی��س جمه��ور در مورد ایجاد ش��بهه درخصوص 
س��اخت ۴ میلیون واحد مس��کونی در ۴ سال، گفت:  
اقدام��ات الزم در ای��ن زمینه برای پیدا کردن زمین 
آغاز، صندوق ملی مس��کن تش��کیل و پول در آن 
واری��ز ش��ده و کار س��اخت ح��دود ۹۰۰ هزار واحد 
مسکونی در استانها آغاز شده است. لذا وعده ساخت 
۴ میلیون مسکن در ۴ سال حتمی و شدنی است. به 
گزارش فارس، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور عصر روز چهارش��نبه در دیدار با تش��کلها و 
فعاالن دانش��جویی و در پاس��خ به سوال تعدادی از 
دانشجویان در خصوص اولویت ها و گفتمان دولت 
مردمی، اظهار داشت: گفتمان اصلی دولت، گفتمان 
امام)ره( و رهبری عزیز است و مصمم هستیم همین 
گفتم��ان را ت��داوم داده و اجرای��ی کنی��م و تأکید بر 
عدالت و مردمی بودن نیز از محورهای این گفتمان 
است. رئیس جمهور افزود: اولویت دولت سیزدهم، 
پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقالب است و مستند 
بر این بیانیه، پیش��رفت و آبادانی کش��ور را پیگیری 
می کنی��م. ضمن اینکه می ت��وان اقدامات دولت را 
پس از گذشت مدتی براساس همین سند مکتوب، 
ارزیاب��ی کرد. لذا اولویت های دولت کاماًل آش��کار 
و روش��ن اس��ت و هیچ موضوع نامشخصی در این 

زمینه وجود ندارد. 

صدور بارنامه فقط به صورت 
الکترونیکی انجام می شود

 مع��اون حم��ل و نقل س��ازمان راه��داری گفت:در 
راس��تای تحق��ق دولت الکترونی��ک حذف فیزیک 
بارنامه انجام ش��ده و صدور بارنامه در کش��ور فقط 
ب��ه صورت الکترونیکی صورت می گیرد. حمیدرضا 
شهرکی ثانوی گفت: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه 
الکترونیک تنها س��ندی اس��ت که در جابجایی کاال 
استفاده می شود و مرجع مورد تایید برای دستگاه ها از 
جمله سازمان مالیاتی، دستگاه های نظارتی، صاحبان 
کاال و وزارت صمت اس��ت. مهمترین دستاورد های 
ح��ذف فیزیک بارنام��ه ، جلوگیری از جعل بارنامه، 
صرفه جویی بیش از یکصد میلیارد تومانی در چاپ 
و توزیع بارنامه، تعیین مرجع واحد برای تایید اصالت 
بارنامه و جلوگیری از مراجعات مکرر ش��رکت ها به 

بانک برای اخذ کاغذ بارنامه است. 

آمادگی شهرفرودگاهی امام جهت 
ارائه خدمات به مسافران جام جهانی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش��هرفرودگاهی 
ام��ام خمین��ی)ره( از آمادگی ای��ن مجموعه جهت 
میزبانی مسافران و گردشگران جام جهانی قطر خبر 
داد. به گزارش شهر فرودگاهی امام خمینی، محمد 
مهدی کربالئی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
اظهار داشت با توجه به درپیش بودن مسابقات جام 
جهانی فوتبال در کش��ور قطر شهرفرودگاهی امام 
خمینی)ره( بعنوان مهم ترین درگاه هوایی کش��ور 
آمادگی کامل پوشش پروازهای مسافری به کشور 
قطر را دارا است. وی خاطر نشان کرد: نظر به اهمیت 
و جایگاه شهرفرودگاهی امام خمینی )ره( و باتوجه 
ب��ه توافقات ص��ورت پذیرفته در حوزه حمل و نقل 
هوایی فی مابین وزارت راه و شهرسازی ایران و قطر، 
انتظار می رود در طول ایام برگزاری مسابقات جام 
جهانی ش��اهد تردد تعداد قابل توجهی از مس��افران 

در شهرفرودگاهی امام خمینی)ره( باشیم. 

 افزایش شاخص اجاره بهای
 مسکن خانوارهای شهری

 در زمس��تان ۱۴۰۰، ش��اخص قیم��ت اج��اره بهای 
واحدهای مس��کونی در مناطق ش��هری هم به عدد 
۲۷۹.۷ رس��ید که نس��بت به فصل قبل ۶.۴ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش خبرگزاری مهر، 
بنابر اعالم مرکز آمار کل کش��ور در فصل زمس��تان 
۱۴۰۰ اس��تان یزد با ۶/۸ درصد و اس��تان سیستان و 
بلوچستان با ۵/۱درصد بیشترین وکمترین نرخ تورم 
فصلی را در بین اس��تان های کش��ور تجربه کردند. 
در زمس��تان ۱۴۰۰، ش��اخص قیم��ت اج��اره بهای 
واحدهای مس��کونی در مناطق ش��هری هم به عدد 
۷/۲۷۹ رس��ید که نس��بت به فصل قبل ۴/۶ درصد 
افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با ۶/۸ 
درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۵/۱ 
درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های 
داشته اند. همچنین در فصل زمستان ۱۴۰۰، متوسط 
افزای��ش هزینه اجاره به��ا برای کل خانوارهایی که 
تمدید قرارداد داش��ته اند، برابر با ۹/۵۰ درصد بوده 
است. در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، یکی 
از بخش های مهم بخش مسکن است که شامل زیر 
بخش های اجاره بهای واحدهای مسکونی و خدمات 

نگهداری و تعمیر واحد مسکونی است.

 پذیرش 40 هزار زائر ایرانی برای
 حج تمتع امسال از سوی عربستان

رئیس سازمان حج و زیارت از پذیرش ۳۵ تا ۴۰ هزار 
زائر ایرانی از سوی وزارت حج عربستان برای حج 
تمتع در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، صادق حسینی از پذیرش یک میلیون زائر برای 
حج تمتع در سال جاری از سوی وزارت حج عربستان 
خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۵۰ هزار نفر به حجاج 
غیر از این کشور اختصاص دارد و سهم ایران از این 
رقم ۳۵ تا ۴۰ هزار زائر است. رئیس سازمان حج و 
زیارت با اشاره به فرصت کم باقی مانده تا زمان حج 
تمتع، اظهار کرد: در نشست شورا و با دستور رئیس 
جمهور مقرر شد که بودجه و ارز الزم برای حج تمتع 
امسال به سرعت تخصیص پیدا کند. وی گفت: از 
دیگر محورهای این نشست، دستور رئیس جمهور 
برای واگذاری چارترینگ )دربس��ت کرایه کردن( 
هواپیماهای سفر به عتبات از وزارت راه و سازمان 
هواپیمایی به سازمان حج و زیارت با هدف کاهش 

قیمت ها و آسان تر شدن سفر بود. 

 کاهش ۹ درصدی تلفات 
تصادفات رانندگی در شهر

 ش��هردار ته��ران با تش��ریح اقدام��ات مدیریت 
ش��هری در دوره جدی��د از کاه��ش ۹ درص��دی 
تلفات تصادفات رانندگی در ش��هر تهران نس��بت 
به س��ال ۹۹ با اقدامات اصالحی انجام ش��ده خبر 
داد. ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، علیرضا زاکانی با 
حضور در برنامه »صف اول« با تش��ریح اقدامات 
مدیریت شهری در دوره جدید با تاکید بر استفاده 
از مدیریت مش��ارکتی در اقدامات گفت: تاکنون 
از طری��ق مدیری��ت مش��ارکتی کار را پیش بردیم 
و در س��طح ش��هر با ایجاد قرارگاه های مختلف 
کار را پی��ش برده ای��م. تاکنون حدود پنج قرارگاه 
راه اندازی ش��ده و قرارگاه اجتماعی با ۱۹ جلس��ه 
و ح��دود ۲۳۰ مصوب��ه ک��ه ۸۲ درصد آن اجرایی 
ش��ده، با حضور ۱۳ دس��تگاه کار در آن دنبال شد. 
شهردار تهران خاطرنشان کرد: در قرارگاه مسکن، 
قرارگاه س��المت، قرارگاه ایمنی و قرارگاه حمل 
و نق��ل ظرفیت ه��ا را جمع کردیم و کلیه بازیگران 
هر عرصه را کنار هم نشاندیم تا به صورت دقیق و 
نوبه ای تصمیمات آنی و کارشناسی صورت گیرد و 
همه قدرالسهم خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.

 ممنوعیت فعالیت اغذیه فروشی ها 
در حد فاصل بین سحر تا افطار

رئی��س پلی��س تهران ب��زرگ از ممنوعیت فعالیت 
اغذیه فروشی ها در حد فاصل بین سحر تا افطار خبر 
داد و گفت: همه اغذیه فروشی ها موظف به رعایت 
ضوابط ابالغی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، 
سردار حسین رحیمی با تاکید بر اینکه رعایت حرمت 
ماه مبارک رمضان بر همه افراد الزم است و حتی 
کس��انی که دارای عذر شرعی هستند می بایست از 
تظاه��ر ب��ه روزه خواری در مأل عام خودداری کنند، 
گف��ت: همه اغذیه فروش��ی ها موظ��ف به رعایت 
ضوابط ابالغی هستند؛ از این رو فعالیت واحدهای 
اغذیه فروشی در حد فاصل بین سحر تا افطار ممنوع 
اس��ت. رئیس پلیس پایتخت خاطرنش��ان کرد: در 
پایانه های مسافربری که محل تردد مسافران است، 
صرفًا ارائه غذای سرد آن هم باید با رعایت ضوابط 

ابالغی و شئونات ماه رمضان ارائه شود. 

 ریزش ساختمان قدیمی 
در خیابان یوسف آباد

س��خنگوی س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری تهران از ریزش یک س��اختمان در حال 
تخریب و بازسازی در یوسف آباد خبر داد. به گزارش 
ایلن��ا، ج��الل ملکی در این باره اظهار کرد: س��اعت 
۱۴:۲۷ روز ج��اری ی��ک مورد حادثه ریزش آوار در 
خیابان ۱۸ یوسف آباد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده 
ش��د که بالفلصه پس از آن س��ه ایس��تگاه به محل 
حادثه اعزام شدند. وی با بیان اینکه این ساختمان 
چهار طبقه و قدیمی بود اظهار کرد: کارگران در حال 
انجام تخریب و بازسازی بودند که به یکباره بخش 
میانی ساختمان دچار ریزش می شود اما دیوار های 

دور ساختمان همچنان سالم هستند. 

 سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون پایان سال تمامی دانش آموزان کشور حضوری برگزار خواهد شد. صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون های 
پایان سال در خرداد ماه سال جاری از همه دروس و از کل کتاب برگزار می شوند و به دلیل شیوع کرونا حذفیاتی نخواهیم داشت. ستاری فر گفت: امتحانات دانش آموزان به صورت حضوری 
در مدرس��ه برگزار خواهند ش��د. س��تاری فرد با اش��اره به ش��ایعاتی مبنی بر حذفیات کتاب درس��ی، افزود: این موارد درس��ت نیس��تند. با توجه به این که فضای رقابتی در امتحانات نهایی و کنکور 

وجود دارد، ممکن است شایعاتی مطرح شوند تا یک عده عقب بمانند. 

برگزاری امتحانات 
پایان سال مدارس 
به شکل حضوری

حواد ث

جامعه

اخبار اخـــبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

کرکره بازار مسکن، نیمه باز است؛

سردرگمی خریداران در بازار مسکن
گروه زیربنایی: رکود کماکان بر بازار مسکن 
حکفرماست اما واسطه های ملکی می گویند 
امتن��اع مالکان از فروش مس��کن تا کش��ف 
قیمته��ای جدی��د از یک طرف و پایین بودن 
ت��وان ط��رف تقاضا از س��وی دیگر، فضای 
سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. 
این تغییر رویکرد بعضی فروشندگان، پس از 
رش��د ۶ درصدی قیمت مس��کن در اسفندماه 
اتفاق افتاده ولی عمده کارشناسان برای سال 
ج��اری افزایش کمتر از تورم عمومی را برای 

این حوزه پیش بینی می کنند.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، امتناع 
مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمت های 
جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف 
تقاضا از س��وی دیگر، فضای س��ردرگمی را 
در بازار مس��کن ایجاد کرده اس��ت. به دنبال 
رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در 
اسفندماه که بنا به گفته فعاالن بازار از عواملی 
همچون انتظارات تورمی قبل از عید، رشد ۴۰ 
تا ۵۰ درصد قیمت نهاده های ساختمانی، تورم 
عمومی، افزایش ۵۷ درصدی نرخ دس��تمزد، 
طوالنی ش��دن فرآین��د مذاکرات وین، رکود 
س��اخت  و س��از و کم رمق بودن پروژه های 
دولتی نش��أت می گیرد آینده بازار در هاله ای 
از ابهام قرار گرفته اس��ت. واسطه های ملکی 
می گوین��د که در هفته های اخیر رفتار طرف 
عرضه تغییر کرده و به رویکرد امتناع از فروش 

ی��ا افزایش نرخهای پیش��نهادی روی آورده 
اس��ت. در سوی مقابل، طرف تقاضا مقداری 
نسبت به خرید ترغیب شده اما توان ورود به 
بازار را ندارد. بس��یاری از خانوارها نیز منتظر 
تاثیر پروژه بزرگ س��اخت چهار میلیون واحد 
مس��کونی بر بازار مس��کن نشس��ته و این دو 
عامل ظرفیت رش��د س��نگین قیمت را از بازار 
مس��کن گرفته اس��ت. با توجه به قرار داشتن 
در ماه مبارک رمضان، بازار مس��کن از رونق 
چندان��ی برخوردار نیس��ت اما تجربه نش��ان 
داده تع��داد معام��الت تاثیر چندانی بر قیمتها 
ن��دارد. مهمتری��ن عوامل اثرگذار بر این بازار 
تورم عمومی و رش��د بازارهای موازی اس��ت. 
اسفندماه سال گذشته معامالت مسکن شهر 
تهران ۲۰ درصد نسبت به بهمن ماه کاهش 

پیدا کرد اما قیمتها ۶.۲ درصد رشد داشت و به 
رقم بی سابقه ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان 
در هر متر مربع رسید. البته نرخ رشد سالیانه 
آن ۱۶ درصد است در حالی که تورم عمومی 
نقطه به نقطه ۳۵ درصد اعالم شد که کاهش 
۱۹ درصدی قیمت واقعی مس��کن را نش��ان 
می دهد. بررسی های میدانی از وضعیت بازار 
مسکن در روزهای اخیر حاکی از آن است که 
برآوردها از افزایش قیمت تمام شده ساخت، 
تاثیراتی بر قیمتهای پیشنهادی فروشندگان 
گذاشته است؛ هر چند در نیمه شمالی تهران، 
حجم س��نگینی از واحدهای کلیدنخورده به 
بازار عرضه ش��ده اس��ت. در جنوب تهران اما 
کمب��ود واحدهای مرغوب متناس��ب با توان 
طرف تقاضا مشهود است. واسطه های ملکی 

می گویند در حالت کلی، بازار نسبت به کاهش 
قیمتهای اس��می مقاومت نش��ان می دهد. با 
این حال به دلیل ثبات بازار مس��کن در س��ال 
گذشته چشم انداز رشد شدید قیمت برای سال 
جاری دیده نمی شود. افزایش قیمت مسکن 
در اس��فندماه معموال هر س��اله اتفاق می افتد 
که از تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشأت 
می گی��رد. افزای��ش قیمتی که در اس��فندماه 
۱۴۰۰ رخ داد می تواند ناشی از همین مساله 
باشد. در واقع تصور رشد آتی قیمت بر انتظار 
کنشگران از خرید و فروش اثر می گذارد. اما 
به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن، عمده 
کارشناسان برای سال جاری رشد کمتر از نرخ 
ت��ورم را ب��رای این حوزه پیش بینی می کنند. 
عب��اس زینعلی � کارش��ناس بازار مس��کن، 
افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط 
عمومی اقتصاد دانس��ت و گفت: رشد قیمتی 
که در کاالها دیده ش��د در بخش س��اختمان 
نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق معموال هر ساله 
می افت��د. به نظر من بازار مس��کن در س��ال 
جاری آرام می ش��ود. البته بس��یار بعید اس��ت 
که برگشت قیمت اتفاق بیفتد. زینعلی تاکید 
کرد: به شکل موردی در معامالت، افت قیمت 
رخ می دهد؛ کما این که از سال گذشته نرخ ها 
در ش��مال تهران به طور محسوسی شکسته 
ش��ده اما در کلیت بازار برگش��ت قیمت اتفاق 

نخواهد افتاد. 

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

احتمال بروز پیک های کوچک کرونا
گ�روه اقتص�اد اجتماعی: عض��و کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و توجه به عالمت دار 
شدن احتمالی دانش آموزان در شرایط حضور 
در مدارس، گفت: از مردم درخواس��ت می کنم 
که اگر واکسیناسیون ش��ان را تکمیل نکرده یا 
دز س��وم را تزری��ق نکرده ان��د، مراجعه کرده و 
واکسیناسیون شان را تکمیل کنند.به گزارش 
اسکناس، دکتر حق ازلی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت کرونا در کش��ور، گفت: بعد از 
تعطیالت نوروزی باتوجه به شرایط مسافرت ها 
و ... در اس��تان هایی که تراکم س��فر زیاد بود، 
تع��دادی افزایش مراجعه کننده در حوزه کرونا 
گزارش ش��د، اما به طور کلی تعداد افرادی که 
در کل کشور مبتال شدند، وضعیت نزولی دارد و 
تعداد مرگ ومیر هم کاهش یافته است. در عین 
حال از آنجایی که روند به سمت عادی سازی 
ارتباطات اجتماعی یا بازگشایی مدارس حرکت 
می کند، رعایت بهداشت فردی و پروتکل های 

بهداش��تی بسیار مهم و کمک کننده است. در 
عی��ن حال آگاهی دانش آم��وزان و والدین در 
ح��وزه بیم��اری و توجه به عالئم بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. وی افزود: در شرایط فعلی باید 
واکسیناس��یون جدی گرفته شود؛ زیرا یکی از 

مهمترین عواملی که ثابت شده در کنترل بیماری 
کووید ۱۹ موثر اس��ت، انجام واکسیناس��یون 
علیه کرونا و رعایت پروتکل های بهداش��تی 
است. بر همین اساس از همه مردم درخواست 
می کنم که کس��انی که واکسیناسیون شان را 

تکمیل نکرده اند یا دز سوم را تزریق نکرده اند، 
مراجعه کرده و واکسیناسیون ش��ان را تکمیل 
کنند. برخی کشورها حتی تزریق دز چهارم را 
هم ش��روع کرده اند. توصیه های ضدکرونایی 
برای مدارس حق ازلی با تاکید بر لزوم رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و اس��تفاده از ماسک 
در م��دارس با توجه به بازگش��ایی های انجام 
شده،  ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مدارس بس��یار مهم اس��ت. به عنوان مثال 
استفاده از ماسک بسیار مهم است. همچنین 
اولیای مدارس و فرزندان باید نس��بت به بروز 
عالئم در دانش آموزان حس��اس باش��ند و اگر 
احس��اس کردند که عالئمی وجود دارد، حتما 
از ورود فرزندش��ان به مدرسه خودداری کنند. 
مربیان مدارس حتما توجه داشته باشند که هر 
روز یک غربالگری اولیه در مدارس انجام شود 
و طبیعتا اگر امکان انجام واکسیناسیون برای 
کودکان هم در این مدت وجود داش��ته باش��د و 

انجام شود، شرایط مناسب تر خواهد بود. 

زیربنایی

طی ۶ ماه گذشته؛
980 هزار واحد زمین برای نهضت ملی مسکن تعیین شد

گروه زیربنایی: معاون وزیر راه و شهرس��ازی از تامین قطعی حدود 
۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مس��کونی طی ۶ ماه گذش��ته برای 

ساخت نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش اس��کناس و به نقل از صدا و س��یما، محمود محمودزاده 
گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین هم شناس��ایی ش��ده که 
باید تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررس��ی فنی در س��طح 
شوراهای برنامه ریزی استان ها و شورای عالی معماری و شهرسازی 

شود. وی افزود: در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مس��کونی تأمین ش��ده اس��ت. به گفته 
معاون وزیر راه از ۴ میلیون واحدی که قرار است طی ۴ سال ساخته 
شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی 
اس��ت. محمودزاده گفت: اراضی تأمین ش��ده زمین های وزارت راه 
و شهرس��ازی اس��ت و تاکنون از سایر دستگاه ها زمینی تأمین نشده 
است. معاون وزیر راه و شهر سازی درباره اینکه چه موانعی موجب 

امتن��اع س��ازمان ها از واگ��ذاری زمین های خود ب��ه وزارت راه برای 
شهرک سازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون 
نخست جهش تولید مسکن است که بر آزادسازی زمین برای ساخت 
مسکن تاکید دارد، دیگری قانونی است که در بودجه ساالنه تحت 
عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه ها اجازه می دهد اراضی 
در اختیار خود را برای تأمین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه ها 

زمین ها را خرج کسری اعتبارات خود می کنند.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
ذخیره 50 میلیون ُدزی واکسن کرونا در کشور

گروه اقتصاد اجتماعی: معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت گفت: در 
حال حاضر ذخیره واکسن کرونا در کشور حدود ۵۰ میلیون ُدز است 
و برای سال جاری جهت تزریق واکسن به ۸۰ میلیون نفر، سفارش 
داده ایم و پیش بینی می کنیم که نیاز باشد یک ُدز دیگر واکسن به 
کل جمعیت تزریق ش��ود که جزییات آن اطالع رس��انی خواهد شد. 
به گزارش اس��کناس و به نقل از ایس��نا، دکتر کمال حیدری با بیان 

این مطلب، اظهار داش��ت: خوش��بختانه به اندازه مصرف واکس��ن تا 
پایان س��ال، ذخیره کافی داریم و واکس��ن های داخلی نیز به س��بد 
واکسیناسیون کشور، اضافه شد. واکسن های داخلی به تولید مناسبی 
رس��یده و مجوزهای صادرات را دریافت کرده اند. میزان صادرات 
واکسن های داخلی، ۲۰ درصد تولیدات بود که قابل افزایش است. 
وی افزود: دغدغه ما عدم دریافت نوبت سوم واکسن برای افرادی 

اس��ت که دو ُدز واکس��ن تزریق کرده اند. تقاضای ما این اس��ت حتما 
افراد باالی ۱۸ سال، سه نوبت واکسن را دریافت کنند؛ چراکه کرونا، 
رفتارهای ناشناخته ای دارد و جهش های جدیدی در آن رخ می دهد. 
بنابر اعالم وبدا، معاون وزیر بهداش��ت یادآور ش��د: تا قبل از ش��کل 
گیری موج جدید بیماری، الزم است که واکسیناسیون تکمیل شود 

که زمان را برای افزایش ایمنی جمعی از دست ندهیم. 
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وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی 
باعث از بین رفتن جذابیت صادراتی 

آنها می شود
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با تاکید 
بر اینکه تصمیم وضع عوارض صادراتی اصاًل نتایج 
مناسبی برای صادرات مواد معدنی نخواهد داشت، 
گفت: این موضوع صادرات محصوالت معدنی را از 
جذابیت خارج می کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم؛ وزارت صنعت اخیرا برای تنظیم 
ب��ازار اعالم کرده اس��ت ک��ه از این به بعد صادرات 
م��واد و محص��والت معدن و صنایع معدنی ش��امل 
اخذ عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲ درصدی خواهد شد 
و همین موضوع، عاملی ش��ده تا انتقادات زیادی از 
س��وی فعاالن این حوزه متوجه این ابالغیه باش��د. 
ای��ن مصوب��ه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و 
جلوگیری از خام فروشی برخی از مواد معدنی وضع 
شده اما در عمل برای صادرات موانع زیادی را ایجاد 
می کند حتی مجید عش��قی، رئیس سازمان بورس 
هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن 
را برای روند رو به رش��د بازار س��رمایه در هفته های 

اخیر خطرناک توصیف کرده است. 

قرعه کشی محصوالت ایران خودرو از 
شهریورماه حذف می شود

س��خنگوی ایران خ��ودرو گف��ت: ما به دو ش��رط از 
ش��هریور سال ۱۴۰۱، قرعه کشی را حذف خواهیم 
کرد. به گزارش خبرگزاری تس��نیم،  بابک رحمانی 
، گفت:م��ا به دو ش��رط افزای��ش عرضه ۷۵۰ هزار 
دس��تگاه در س��ال و حذف قیمت دستوری یا همان 
اخت��الف قیم��ت بین بازار و کارخانه، قرعه کش��ی 
ای��ران خ��ودرو حذف می ش��ود. س��خنگوی  ایران 
خ��ودرو اف��زود: نیاز بازار خودرو س��االنه ۱ میلیون 
۲۰۰ تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار دستگاه است که ایران 
خودرویی ها برای تولید ۷۵۰ هزار دس��تگاه ش��امل 
۲۵ هزار خودرو سنگین و ۷۲۵ هزار دستگاه سواری 
برنامه ریزی کردند، ولی افزایش عرضه، یک دلیل 
حذف قرعه کش��ی اس��ت که مس��لما به تدریج در 
نیمه دوم سال اتفاق می افتد. رحمانی در خصوص 
افزای��ش ۴۰ میلیونی قیمت خودرو س��مند دوگانه 
س��وز گفت: بیش از یکس��ال است که سمند دوگانه 
س��وز نه تولید و نه فروخته می ش��ود و فقط مصرف 
تاکسی دارد لذا افزایش قیمت آن تابع قوانین خاصی 
نیس��ت. وی اضافه کرد: ما در دو ماهه پایان س��ال 
نس��بت به ۱۰ ماهه قبل، ۱۷ درصد افزایش عرضه 
داش��تیم و بیش از ۱۲۰ هزار دس��تگاه عرضه شدکه 
۶۸ هزار دستگاه خودرو تحویل مردم دادیم بنابراین 
افزایش قیمت خودرو ناشی از عدم عرضه نیست و 
عواملی مانند انتظارات تورمی سال ۱۴۰۱، افزایش 
قیمت ارز و لغو مصوبه واردات موجب افزایش قیمت 

خودرو شده است.

 دورخیز کاالهای ایرانی
 برای فتح بازار آفریقا

عض��و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد 
است در صورتی که مشکالت مربوط به حمل و نقل 
کاال برطرف ش��ود، کاالهای ایرانی شانس زیادی 
برای حضور در بازار آفریقا دارند. به گزارش ایسنا، 
یونس ژائله اظهار کرد: در سال جدید پیگیری چند 
موضوع می تواند برای تجارت و صادرات ایران نتایج 
بسیار مهمی داشته باشد و با توجه به ظرفیت های 
داخل��ی ایج��اد تغییر در ه��ر یک از این بخش ها به 
س��ود اقتص��اد ای��ران تمام خواهد ش��د. وی با بیان 
اینکه توس��عه روابط تجاری با همس��ایگان یکی از 
این اولویت هاس��ت، توضیح داد: خوشبختانه دولت 
در ماه های گذشته به شکل جدی بر روی افزایش 
روابط با همس��ایگان کار کرده و موضوعاتی مانند 
افزای��ش تجارت مش��ترک و کاه��ش تعرفه های 
تج��اری در ای��ن بخ��ش در دس��تور کار قرار گرفته 
است. ادامه دادن این روند قطعا به افزایش صادرات 
ایران منجر خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تبریز به 
اهمیت بهبود کیفیت کاالهای ایرانی برای حضور 
در بازارهای بین المللی اشاره کرد و به سایت اتاق 
ایران گفت: همانطور که از سال ها قبل مطرح بوده، 
بح��ث افزای��ش کیفیت و باال ب��ردن بهره وری در 
ش��رکت های ایرانی، موضوعی است که نمی توان 

از کنار آن به سادگی گذشت.

 سهم ناچیز فرش و صنایع دستی
 از صادرات غیرنفتی

سهم فرش و صنایع دستی با ۱۷ هزار تن صادرات 
به ارزش ۱۷۸ میلیون دالر در ۱۱ ماهه سال قبل، 
از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ بوده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تجارت 
خارجی ۱۱ ماهه س��ال ۱۴۰۰ که از س��وی وزارت 
صمت منتش��ر ش��ده، کل صادرات غیرنفتی شامل 
پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، 
کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و 
صنعت )کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق( نیز 
در ۱۱ ماهه س��ال قبل معادل بیش از ۱۱۲ میلیون 
تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دالر بوده است. در 
این میان سهم فرش و صنایع دستی با ۱۷ هزار تن 
ص��ادرات ب��ه ارزش ۱۷۸ میلیون دالر، از کل ارزش 

صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ بوده است. 

لغو عوارض صادراتی زنجیره فوالد
رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه ای 
خط��اب ب��ه وزیر صمت ضمن اینک��ه اخذ عوارض 
صادرات��ی محص��والت زنجی��ره ف��والد را در چنین 
شرایطی ظلم مضاعف به فوالدسازان ایرانی دانسته، 
معتقد است که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، 
صرفا کس��ب درآمد از منافع تولیدکنندگان اس��ت و 
براین اس��اس خواستار لغو عوارض صادراتی زنجیره 
فوالد شد. به گزارش ایسنا، بهرام سبحانی در نامه ای 
خطاب به سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن 
و تجارت- ضمن اشاره به ابالغیه های اخیر در رابطه 
ب��ا اعم��ال عوارض صادراتی بر محصوالت فوالی و 
تش��ریح موضوع، با قید فوریت خواس��تار لغو عوارض 
صادراتی زنجیره فوالد ش��ده اس��ت. رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد کشور ضمن اشاره به وضع موجود 
که با توجه به درگیری اوکراین و روسیه در بازارهای 
صادراتی ایجاد ش��ده، گفته که فرصتی پیش آمده تا 
تولیدکنندگان فوالد ایران بتوانند خالء موجود در بازار 
جهانی فوالد را پر کنند و چین و ترکیه در تالشند تا 
در عرض��ه ف��والد در بازاره��ای جهانی فوالد، خود را 
جایگزین روس��یه و چین کنند و همچنین با توجه به 
قیمت های فوب محصوالت فوالدی در دریای سیاه 
و قیمت های فوب ایران )که به دلیل محدودیت های 
ناش��ی از تحریم ها حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت های 
منطقه معامله می شود(، اخذ عوارض از صادرات را ظلم 

مضاعف به فوالدسازان ایرانی متصور است. 

 واردات موبایل های باالی
 ۶00 دالر متوقف شد

ریی��س اتحادیه دس��تگاه های مخابراتی و ارتباطی 
گفت: س��ال گذش��ته مصوبه کارگ��روه هماهنگی 
سیاس��ت های ارزی و تج��اری مق��رر ک��رد ب��رای 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، ارز حاصل از صادرات 
خش��کبار به آنها تخصیص داده ش��ود و از آنجایی 
ک��ه واردکنندگان تلفن همراه نتوانس��تند این ارز را 
از صادرکنندگان دریافت کنند ش��اهد گرانی ۵ تا ۶ 
میلیونی این گوشی ها در بازار هستیم. مهدی محبی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اش��اره به 
افزایش قیمت تلفن های همراه باالی ۶۰۰ دالر در 
بازار، گفت: سال گذشته مصوبه کارگروه هماهنگی 
سیاس��ت های ارزی و تج��اری مق��رر ک��رد ب��رای 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، ارز حاصل از صادرات 
خش��کبار به آنها تخصیص داده ش��ود و از آنجایی  
ک��ه واردکنندگان تلفن همراه نتوانس��تند این ارز از 
صادرکنندگان خشکبار دریافت کنند شاهد گرانی ۵ 

تا ۶ میلیونی این گوشی ها در بازار هستیم. 

 بخشنامه جدید وزارت صمت 
دعوت به گرانفروشی است

بخشنامه جدید وزارت صمت دعوت به گرانفروشی 
است رئیس انجمن سنگ آهن ایران درباره تعرفه های 
اعالم شده وزارت صمت که مواد معدنی و کاالهای 
صنایع معدنی صادراتی از جمله سنگ آهن مشمول 
عوارض صادراتی ۲۲ درصدی شده است، گفت: این 
بخشنامه دولت که نوعی دعوت به گرانفروشی است 
یا باید طور دیگری نوشته می شد یا نیازمند بخشنامه 
دیگری هم هست که بتواند آن را تکمیل کند. مهرداد 
اکبریان در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: سنگ آهن 
صادرات زیادی تاکنون نداشته که افزایش رقم تعرفه 
تاثیری روی آن بگذارد. اما این بخشنامه ای که آمده 
در مورد تمامی محصوالت باالدست و پایین دست 
فوالد صحبت می کند. متاس��فانه دوباره دوستان ما 
در دولت رعایی شرط، نظر و رای بخش خصوصی را 
نکرده اند. با اینکه این یک بند قانونی است که هیچ 
تصمیم��ی بدون رای بخش خصوصی انجام نگیرد، 
متاسفانه هیچ گونه رایزنی با ما نداشته اند و مثل نانی 
که تازه از تنور بیرون بیاید، یک دفعه این بخشنامه 

را منتشر کرده اند

افراط و تفریط در صدور پروانه معدنی
 صم��دی، فع��ال معدن��ی گفت: در ح��ال حاضر در 
صدور پروانه معدنی در کش��ور دچار افراط و تفریط 
ش��دیم. به گزارش بازار، سعید صمدی گفت: پیش 
از این هر متقاضی دریافت پروانه معدنی با معرفی 
منطقه و درخواس��ت اکتش��اف بدون هیچ مشکلی 
در صورتیک��ه کس��ی آن منطق��ه را ثبت نکرده بود، 
در اقدام��ی افراط��ی بالفاصله آن را ثبت می کردند 
و فعالی��ت خ��ود را آغ��از می کردند. به گفته صمدی 
در حال حاضر دولت بخش قابل توجهی از کش��ور 
را به عنوان پهنه های معدنی به برخی سازمان ها و 
ش��رکت های دولتی واگذار کرده )تفریط( و این در 
حالی اس��ت که طبق قانون معادن در صورتی که 
برای آن حوزه بخش خصوصی آماده فعالیت باشد 
سازمان و شرکت های دولتی حق فعالیت اکتشافی 

در آن را ندارند..

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در خودروسازی صاحب صنعت نیستیم، بلکه صاحب کارخانه هستیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سورنا ستاری گفت: یک 
اکوسیستمی در داخل کشور ایجاد شده که از دانشگاه  ها آغاز می شود و تا بازار می رسد و صنایع بزرگ کمتر درگیر آن هستند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه تفاوتی بین 
صنعت و کارخانه وجود دارد، افزود: این مطلب به معنای آن نیس��ت که کارخانه داری کار بدی اس��ت، آن هم یک کار اس��ت، باالخره توس��عه صنعتی کش��ور که قبل از انقالب در دهه ۴۰ و ۵۰ 

اتفاق افتاد، براساس صنعت مونتاژ شکل گرفت. 

خودروسازی ما 
صنعتی نیست، بلکه 
کارخانه داری است

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

اسکناس گزارش می دهد؛

نسخه شکست خورده برای تنظیم بازار
گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: شرکت های بزرگ مانند صنایع 
خودروسازی، معدنی و غذایی باید فرایندشان 
را اص��الح کنن��د و کاه��ش قیمت و افزایش 

کیفیت دهند.
به گزارش اسکناس، قیمت تمامی کاالهای 
اساس��ی از ابتدای س��ال تاکن��ون با افزایش 
سرس��ام آوری روبرو ش��ده اند ولی با این حال 
به نظر می رس��د دولت تنها با مقصر دانس��تن 
مافی��ا و دالالن و احت��کار و دپوی کاال قصد 
دارند ش��انه از مس��ئولیت نظارتی خود خالی 
کند و دیگران را مقصر وضعیت موجود جلوه 
دهد. دولت سیزدهم سعی دارد با درج قیمت 
تولیدکننده و مصرف کننده، گرانی ها را کنترل 
کن��د؛ ای��ن در حالی اس��ت که افزایش قیمت 
کاال و خدمات از س��ال های گذش��ته در ایران 
روندی صعودی گرفته اس��ت. دستور کاهش 
قیم��ت هش��ت ه��زار و ۵۰۰ کاال در ایران از 
س��وی س��ازمان حمایت مصرف  کنندگان و 
تولید کنندگان صادر ش��د. اجرای این دستور 
از اول اردیبهش��ت س��ال ج��اری برای تمام 
واحد های تولیدی و توزیعی در سراسر ایران 

اجباری است.
اس��ماعیل یزدان پناه، نایب رییس کمیسیون 
بازرگان��ی داخل��ی اتاق بازرگان��ی ایران، هم 
از اج��رای ای��ن طرح انتقاد ک��ره و گفته این 
تصمیم »خالف جهت رقابتی بازار اس��ت و 
ش��یوه کارآمدی« نیس��ت. یزدان پناه اضافه 
کرده »این نوع تصمیم گیری بیشتر از ضعف 
مکانیزم حاکمیتی کشور است« که به عنوان 
»یک س��ری مسکن های مقطعی و از طریق 

سعی و خطا« به اجرا گذاشته می شود.
صنای�ع خودروس�ازی، معدن�ی و غذایی  ���

باید قیمت ها را کاهش و کیفیت را افزایش 
دهند

س��ید رض��ا فاطمی امین در ارتب��اط تلفنی با 
بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: یکی 
از اولوی��ت های��ی که م��ا در تجارت خارجی 
داری��م این اس��ت که به ج��ای صادرات مواد 
خ��ام ی��ا نیمه خام به س��مت صادرات کاالی 
دان��ش بنی��ان برویم. وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: پارس��ال یک بخش جانبی در 
روز ملی صادرات داش��تیم و در کنار معرفی 
صادرکنندگان نمونه به ۱۱۰ ش��رکت دانش 
بنیان جایزه دادیم امس��ال با توجه به این که 
ش��عار س��ال و فرمان مقام معظم رهبری هم 
بر روی حوزه دانش بنیان تأکید دارد به طور 
کامل در حال بازنگری معیارهای صادرکننده 
نمونه هس��تیم تا ش��رکت های صادرکننده 
کاالی دانش بنیان اهمیت بیش��تری داش��ته 
باش��ند و جزو سازندگان برتر محسوب شوند. 
فاطم��ی امین افزود: ت��ا کنون صنایع دانش 
بنیان، بیش��تر عرضه محور بودند یعنی یک 
شرکت دانش بنیان محصول، فرایند و خدمتی 
را کار م��ی ک��رد و باید دنب��ال این بودیم که 
برایش بازاری را فراهم کنیم اما بهترین کار 
این است که تقاضامحور شوند. او اضافه کرد: 
شرکت های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، 
معدن��ی و غذایی باید فرایندش��ان را اصالح 
کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دهند 
و فرایندهای جدیدی را پیاده سازی کنند و به 

سمت تحقیق و توسعه و کارهای دانش بنیان 
بروند. صمت گفت: پنج شنبه یک نشست هم 
اندیش��ی داشتیم و بیش از ۳۰ شرکت بزرگ 
در صنای��ع مختل��ف گرد هم آمدند و ایده ها و 
چالش هایشان را مطرح کردند. فاطمی امین 
ب��ا بی��ان ای��ن که این می توان��د تحولی را در 
حوزه دانش بنیان ایجاد کند، افزود: به عبارتی 
اگر لوکوموتیو بزرگی مانند دانش بنیان را به 
حرکت دربیاوریم و آنها تحقیق و توسعه کنند 
قطعًا وقتی طرح های بزرگی مطرح می شوند 
ش��رکت های کوچک هم می توانند در قالب 
این طرح ها فعالیت کنند و این تأثیرات بزرگی 
در اقتصاد می گذارد. وی گفت: اگر در حوزه 
ای کار دان��ش بنی��ان کنیم اما آن حوزه نتواند 
در مقیاس گس��ترده تأثیرگذار باشد فقط یک 
زیبایی فناورانه محدود دارد؛ مهم این اس��ت 
کار دان��ش بنی��ان را بتوانیم در اقتصاد کالن 
گس��ترش دهیم و تأثیر قابل مالحظه ای در 
زندگی مردم داشته باشد. فاطمی امین افزود: 
بخشی به الزاماتی که می توان ایجاد کرد بر 
می گردد، امروز در شرکت های معدنی مطرح 
شد وقتی یک فراوری در مورد ماده معدنی را 
انجام می دهیم معمواًل یک باطله ای ایجاد 
می شود که در باطله ممکن است مواد معدنی 
دیگری باشد که استحصال نشوند یا فراوری 
پایین باش��د حتی در ماده سنگ آهن، آهنش 
به اندازه کافی اس��تخراج نش��ود. وزیر صمت 
ب��ا اش��اره به اینکه باید رقاب��ت در واحدهای 
تولیدی ایجاد کنیم، افزود: یکی از واحدهایی 
که در همایش شرکت کرد شرکت الستیک 
س��ازی بود که عالوه بر کار تولید الس��تیک 
به بحث ماش��ین آالت س��اخت الستیک هم 
ورود کرده بود و این کار بس��یار ارزش��مندی 
است. فاطمی امین گفت:صنایع در کنار اینکه 
یک تولید را به صورت انبوه دارند خیلی خوب 
است که تولیدکننده ماشین آالت آن صنعت 

هم بشوند.
قیمت ها را به ���۱4۰۰ برگردانید

عباس تابش اظهارداشت: تنظیم بازار کشور 
از چرخ��ش چ��رخ تولید می گ��ذرد باید اول 
کاالی��ی تولید ش��ود ت��ا در خصوص حقوق 
مصرف کننده آن کاال بحث کنیم . وی افزود: 
ش��رایط اقتصادی کش��ور ایجاب می کند که 
نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در 
س��ایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی 
در تنظی��م ب��ازار وج��ود دارد و دولت ها نقش 
تنظی��م گ��ر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند. 
مع��اون وزیر صمت اف��زود: در ایران هم این 
تنظی��م گ��ری برای حدود ۵۰ قلم کاال انجام 

م��ی ش��ود. وی گفت: بن��گاه های اقتصادی 
قبل از هرگونه تغییر قیمت کاالهای مشمول 
قیمت گذاری پیشینی باید مستندات الزم را 
به س��ازمان حمایت ارای��ه کنند تا به صورت 
کارشناس��ی بررس��ی و تصمیم گیری ش��ود. 
وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه 
غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می 
رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. 
افزایش قیمت کاالهایی که مش��مول قیمت 
پیش��ینی هس��تند، بدون مصوبه ستاد تنظیم 
ب��ازار غیر قانونی اس��ت و اگ��ر بدون مصوبه 
تنظیم بازار و بررس��ی کارشناس��ی اس��ناد، 
نس��بت ب��ه افزایش قیمت ای��ن کاالها اقدام 
ش��ده باش��د باید آنرا اصالح و به قیمت های 
سال ۱۴۰۰ برگردانند. تابش گفت: به استناد 
قان��ون، دولت ب��ا هرگونه افزایش قیمت این 
کاالها، برخورد قانونی خواهد کرد. مدیرعامل 
س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کنن��دگان گفت: بنگاه هایی که درخواس��ت 
های خود را به همراه اسناد و مدارک الزم برای 
طی مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به 
اعالم نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها 
اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت 
اجرا ابالغ گردد وی کاالهایی که مش��مول 
قیمت پیش��ینی هس��تند را لبنیات پر مصرف، 
شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، 
تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، 
روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های 
روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، 
برنج، رب گوجه فرنگی، کنس��رو تن ماهی، 
دارو و مکم��ل ه��ای دام و طی��ور، ماکارانی، 
دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع 
ش��وینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، 
ماش��ین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و 
تحریر، روغن موتور، الس��تیک خودرو، انواع 
پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، 
درمانی، تش��خیصی و آزمایش��گاهی، حمل 
و نقل بار و مس��افردرون و برون ش��هری و 
عوارض جاده ای و بندری، اعالم کرد و هشدار 
داد ک��ه هی��چ بهانه ای در افزایش قیمت این 
کاال پذیرفته شده نیست. وی گفت: مردم را 
باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف 
کننده بتواند به راحتی کاالی خود را خریداری 
کند. این حق مصرف کننده اس��ت که از یک 
شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود 
و دولت هم مکلف اس��ت که این حق مس��لم 

مصرف کننده را تامین کند.
دست های پشت پرده؛ علت گرانی ها ���

رئیس جمهور در ماه های اخیر بارها دس��تور 

کنت��رل ب��ازار و رش��د قیمت ها را داده اس��ت 
که به اعتقاد کارشناس��ان این »برخورد های 
دس��توری« نمی توان��د قیمت ه��ا در بازار را 
متعادل یا کاهش دهد. دولت رئیسی از چهار 
م��اه پیش طرح درج »قیم��ت تولید کننده« 
و از اواس��ط اس��فند م��اه س��ال ۱۴۰۰ طرح 
اجب��اری کردن درج »قیمت مصرف کننده« 
روی کااله��ا را آغ��از کرده اس��ت. این طرح 
براس��اس اعالم مقام های دولتی هش��ت ماه 
ب��ه ط��ول خواه��د انجامید و اواخ��ر مهر ماه 
س��ال ۱۴۰۱ »دیگ��ر کاالیی وجود ندارد که 
قیمت مصرف  کننده« نداش��ته باشد. »حذف 
واس��طه های غیرضروری«، »روزآمدسازی 
ش��یوه های نظارت در بازار«، »روان س��ازی 
نظ��ام قیمت گ��ذاری« و »کاه��ش به��ای 
پرداختی توس��ط مصرف کنندگان« از جمله 

اهداف این طرح است.
در همی��ن خص��وص اما رئی��س جمهور روز 
چهارش��نبه از افزای��ش قیم��ت کااله��ای 
اساس��ی در روزهای اخیر »ابراز نارضایتی« 
کرد و با نسبت دادن این گرانی ها به »عوامل 
پش��ت پرده« از دستگاه های نظارتی خواست 
آنها را شناس��ایی کنند. آیت اهلل رئیس��ی روز 
چهارش��نبه در جلسه هیات دولت با بیان این 
که »گرانی بی قاعده غیرقابل توجیه است«، 
گف��ت: »ای��ن که یک ش��رکت ی��ا کارخانه 
بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی 
قیمت کاالی خود را افزایش دهد، غیر قابل 
پذی��رش اس��ت.« اظهارات روز چهارش��نبه 
رئیس  دولت س��یزدهم درحالی بیان می شود 
که قیمت کاالهای اساسی همچنان بر مدار 
صعود است و تداوم گرانی روزافزون. این در 
حالی اس��ت که مرکز آمار کش��ور نیز با انتشار 
گزارشی تازه در همین روز، نرخ تورم ساالنه 
در س��ال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ درص��د اع��الم کرده 
اس��ت؛ رقمی که نس��بت به سال پیشین، ۳.۸ 
افزایش داش��ته اس��ت. این رقم برای مناطق 
شهری ۳.۵ درصد و در مناطق روستایی ۵.۱ 

درصد اعالم شده است. 
ب��ر اس��اس گ��زارش مرکز آمار ای��ران، نرخ 
تورم »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
در س��ال ۱۴۰۰، در کل کش��ور ۵۱.۱ درصد 
بوده که در مناطق ش��هری ۵۲.۱ درصد و در 
مناطق روس��تایی ۴۹.۴ درصد گزارش ش��ده 
اس��ت. تازه ترین داده ه��ای مرکز آمار ایران 
از س��ال گذش��ته،  همچنین نشان می دهد که 
»تورم کم درآمدها« در س��ال ۱۴۰۰ بیش��تر 
از ثروتمن��دان بوده اس��ت. ب��ه عبارت دیگر، 
تورم مش��اهده ش��ده در سبد هزینه ای اقشار 
کم درآم��د ب��ه مراتب بیش��تر از ت��ورم برای 
دهک های پردرآمد بوده اس��ت که از دالیل 
اصلی آن را می  توان به افزایش ش��دید اقالم 
خوراکی  در سبد هزینه اقشار کم درآمد مرتبط 
دانست. با گذشت نزدیک به هشت ماه از روی 
کار آمدن دولت س��یزدهم جمهوری اسالمی 
و ب��ه رغم وع��ده حل »فوری« مش��کالت 
اقتصادی، وضعیت بازار و معیش��ت عمومی 
از شتاب قیمت ها و کاهش بیشتر توان خرید 
م��ردم حکای��ت دارد، تا آنجا که حتی برخی از 
حامیان ابراهیم رئیسی نیز به صف منتقدانش 

پیوسته اند.

صنـعت و تجارت

نجفی منش مطرح کرد؛
واردات خودرو در ازای صادرات قطعات خودرو

گ��روه صنع��ت و تجارت: رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان کشور، گفت: در صورت محقق شدن واردات خودرو به 
ازای صادرات قطعات خودرو ساالنه می توان یک میلیارد دالر صادرات 

قطعات یدکی خودرو داشت.
به گزارش اسکناس، محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار 
اقتص��ادی خبرگ��زاری فارس، گف��ت: در صورتی که مواد اولیه و پول 
قطعه سازان خودرو تامین شود مشکلی برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار خودرو در سال جاری وجود ندارد. وی افزود: خودروسازان بیش از 
۴۶ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند که پرداخت ۱۴ هزار 
میلیارد تومان آن بیش از ۱۲۰ روز طول کش��یده اس��ت. نجفی منش 
اظهار داشت: خودروسازان عالوه بر اینکه ۴۶ هزار میلیارد تومان به 
قطعه س��از بدهی دارد ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به بانک بدهی دارد 
و همچنین خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. 
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در مورد 
واردات خودرو نیز بیان داشت: واردات خودرو هیچ تاثیری بر کیفیت 
خودروهای تولید داخل نخواهد داش��ت و اقش��ار با سطح درآمد پایین 
هم از آن منتفع نخواهند شد زیرا این افراد به لحاظ مالی توان خرید 

خودروه��ای گ��ران قیم��ت وارداتی را ندارند اما واردات بر روی قیمت 
خودروه��ای گ��ران قیمت تاثیرگذار اس��ت و قیمت آن را کاهش می 
دهد. نجفی منش اظهار داشت: نظر ما در مورد واردات خودرو ممتنع 
است و دولت در این مورد تصمیم گیرنده است اما پیشنهاد ما واردات 
خودرو در مورد صادرات قطعات خودرو اس��ت. رئیس انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان کش��ور بیان داشت: سال گذشته 
طرحی به مجلس ارائه ش��د و در ش��ورای نگهبان نیز به تایید رس��ید و 
در این باره نیز جلسه ای در تشخیص مصلحت نظام برگزار شد  تا در 
مقابل صادرات قطعات خودرو واردات خودرو انجام شود که هنوز این 
طرح به سرانجام نرسیده است. وی افزود: به این صورت که قطعات 
خودرو به واردکننده خودرو در جهت صادرات داده ش��ود و واردکننده 
با فروش قطعات خودرو در کشور مقصد، به ازای پول فروش قطعات 
یدک��ی خ��ودرو، اق��دام به واردات خودرو می کند که اگر این کار انجام 
شود صادرات قطعات خودرو ساالنه به رقمی حدود یک میلیارد دالر 
می رس��د و از طرفی نگرانی تامین ارز واردات خودرو از بین می رود. 
نجفی منش با بیان اینکه یکی از مخالفان واردات خودرو بانک مرکزی 
است، گفت: نگرانی بانک مرکزی در خصوص واردات خودرو، افزایش 

تقاضای ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز اس��ت اما با واردات خودرو 
به ازای صادرات قطعات یدکی خودرو مش��کل تامین ارز آن مرتفع 
می ش��ود و همچنین مش��کل صادرکنندگان قطعات یدکی خودرو در 
رابطه با بازگش��ت ارز حاصل از صادرات نیز حل می ش��ود. وی درباره 
دالیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر نیز بیان داشت: افزایش 
قیمت خودرو رابطه مس��تقیمی با قیمت دالر دارد، هر زمانی که نرخ 
دالر افزایش می یابد قیمت خودرو بالفاصله  باال می رود و هر زمان 
که قیمت دالر کاهش می یابد قیمت خودرو به تدریج کاهش می یابد 
بنابراین در روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت ارز باز هم ش��اهد 

افزایش قیمت خودرو بوده ایم.
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شهرستان

حمایت دادستانی جهت کاهش 
سرقت تاسیسات برقی گلستان

سرپرس��ت ش��رکت توزی��ع برق گلس��تان گفت: 
اقداماتی که مجموعه دادس��تانی در جهت حمایت 
از توزیع برق استان جهت کاهش سرقت تاسیسات 
برقی می دهد قابل تقدیر است سیداحمد موسوی 
در دیدار با دادستان عمومي و انقالب مرکز استان 
گفت: همکاري دادستاني در نهادینه کردن مصرف 
بهین��ه ب��رق و رعایت الگوي مص��رف و همچنین 
پیشگیري از سرقت تاسیسات برقي، بسیار اثر گذار 
است سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
از تعامل بس��یار مناسب عوامل وهمکاران دستگاه 
هاي قضائي و انتظامي استان با صنعت توزیع برق 
قدردان��ي کردو اظهار داش��ت: همکاري مجموعه 
هاي قضائي و انتظامي با این ش��رکت موجب ش��ده 
تا در زمینه شناس��ائي و دس��تگیري س��ارقان سیم 
ها و ش��بکه هاي توزیع برق اقدامات شایس��ته اي 
صورت پذیرفته و فعالیت هائي نیز در زمینه اقدامات 
پیشگیرانه براي جلوگیري از سوء استفاده از برق هم 
به اجرا درآمده است.دادستان عمومي و انقالب مرکز 
استان ضمن ابراز خرسندي از وجود تعامل شایسته 
بی��ن مجموع��ه قضائي و صنع��ت توزیع برق بیان 
داشت: هر چه امور محوله را درست تر و شایسته تر 
انجام دهیم، بیشتر مورد عنایت پروردگار متعال قرار 
گرفته و مردم هم رضایت بیشتري خواهند داشت.
اس��پانلو تصریح کرد: هر جا که به وظائف درس��ت 
عمل شده و قاطع کار کرده ایم، سودمندي بیشتري 
در برداش��ته و با ارائه خدمات شایس��ته به مردم، مي 
توانی��م در ای��ن توفی��ق الهي، بی��ش از پیش نقش 
آفریني کنیم و از همین امروز دس��تور اکید به تمام 
دادستانهای مس��تقر درشهرستانهای استان صادر 
می گردد تا باسارقان تاسیسات و شبکه های برق با 
اشد مجازات برخورد کنند.وي همچنین خاطرنشان 
کرد: مشکالت و چالش هائي که در زمینه استفاده 
ه��اي غیرمج��از از برق وجود دارد، قطعًا مورد توجه 
دستگاه قضائي قرار دارد و با بهره گیري از اهرم هاي 

الزم و قانوني به آنها پرداخته خواهد شد

دستگاه قضایی خوزستان به جرایم 
خاص و خشن نگاه ویژه ای دارد

رئیس کل دادگس��تری خوزس��تان با بیان این که 
دستگاه قضایی خوزستان به جرائم خاص و خشن 
ن��گاه وی��ژه ای دارد، گف��ت: باید پس از بررس��ی و 
شناس��ایی چالش ها و آس��یب های موجود و جرائم 
خاص اس��تان، در تمام مراحل کش��ف، رس��یدگی، 
انج��ام تحقیق��ات، صدور و اجرای حکم، با جدیت، 

قاطعیت و سرعت اقدام شود.
رئیس کل دادگس��تری خوزس��تان با بیان این که 
دستگاه قضایی خوزستان به جرائم خاص و خشن 
ن��گاه وی��ژه ای دارد، گف��ت: باید پس از بررس��ی و 
شناس��ایی چالش ها و آس��یب های موجود و جرائم 
خاص اس��تان، در تمام مراحل کش��ف، رس��یدگی، 
انج��ام تحقیق��ات، صدور و اجرای حکم، با جدیت، 

قاطعیت و سرعت اقدام شود.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری 
خوزس��تان، دکتر علی دهقانی در دیدار با فرمانده 

نیروی انتظامی استان و معاونین وی، گفت:
در قان��ون ظرفیت ه��ای جامع��ی ب��رای برخورد با 
مرتکبین این جرائم وجود دارد و تش��کیل ش��عب 
تخصصی، اس��تفاده از قضات متخصص و مقتدر و 
کاهش زمان رس��یدگی و اجرای حکم، از مواردی 
است که در مقابله با جرائم خاص در دستگاه قضایی 

استان لحاظ خواهد شد.
وی تصریح کرد: دیدگاه دس��تگاه قضایی اس��تان 
نس��بت ب��ه نیروی انتظامی ی��ک رویکرد حمایتی 
اس��ت و از هر آنچه به عنوان مولفه های اقتدار این 
نیرو یاد می ش��ود، به صورت گس��ترده و همه جانبه 

حمایت می کند.
مقام عالی قضایی در استان گفت: اشراف اطالعاتی، 
کنترل مجرمین خطرناک، ضربه زدن به گروه های 
مجرمان س��ازمان یافته از جمله این مولفه هاس��ت 
که قطعا این نیرو برای تحقق آن ها نیاز به حمایت 

قضایی دارد.
دکتر دهقانی با بیان این که نیروی انتظامی در نوک 
پیکان برقرای امنیت در جامعه قرار دارد، افزود: اگر 
این حمایت ها وجود نداش��ته باشد، نیروی انتظامی 
نیز نمی تواند به ماموریت های ویژه خود و امنیتی که 

مورد خواسته مردم است، جامه عمل بپوشاند.
در ادامه این دیدار فرمانده نیروی انتظامی اس��تان 
خوزستان نیز مهم ترین مسئله استان را وجود سالح 
و مهمات در دست مردم عنوان کرد و گفت: اغلب 
تیراندازی ه��ا ناش��ی از درگیری ه��ای طائفه ای و 
اختالفات ملکی است که انتظار داریم در رسیدگی 
به این پرونده ها تسریع شود تا شاهد کاهش نزاع ها 

و استفاده از سالح در این درگیری ها باشیم.
س��ردار س��ید محمد صالحی گفت: س��ال گذشته 
۵۱۰۰ قبضه سالح توسط جامعه اطالعاتی استان 
خوزستان کشف و ضبط شد که ۴۱۱۳ قبضه آن به 

همت و تالش نیروی انتظامی استان بوده است.
وی اف��زود: در ای��ن م��دت ۱۱ تن مواد مخدر نیز در 
سطح استان خوزستان توسط نیروی انتظامی کشف 
و ضبط شد اما آنچه مردم از ما انتظار دارند، کاهش 
تعداد معتادین متجاهر در سطح شهر است که نیمی 

از جرائم خرد توسط این افراد صورت می گیرد.

 مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای البرز

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای البرز از حذف 
بارنامه کاغذی از سیستم حمل ونقل جاده ای خبر داد 
و گفت: از بیس��تم فروردین ماه س��ال جاری  صدور 
بارنامه الکترونیکی ش��ده و ش��رکت های حمل و 
نق��ل پ��س از اتمام بارنامه ه��ای فیزیکی تحویلی، 
فرآین��د صدوربارنامه ب��ا فرآیند الکترونیکی را اجرا 

خواهند کرد.
عل��ی زندی فر، اظهارکرد: از بیس��تم فروردین ماه 
سال جاری صدور بارنامه کاغذی برای شرکت های 
حمل و نقلی حذف ش��ده اس��ت و براساس ضوابط 
ابالغی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
بارنام��ه به صورت الکترونیکی صادر می ش��ود لذا 
ش��رکت های حمل و نقل پس از اتمام بارنامه های 
فیزیک��ی تحویل��ی، فرآین��د صدوربارنامه با فرآیند 

الکترونیکی را اجرا خواهند کرد.
وی گفت: با توجه به الزامات قانونی مندرج در قوانین 
و مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیرامون حذف 
فیزیک��ی بارنامه و الکترونیکی کردن اس��ناد حمل 
کاال به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای، 
ش��رکت های حمل و نقل موظف به صدور بارنامه 

الکترونیکی شده اند.
این مس��ئول افزود: ش��رکت های حمل و نقل باید 
نس��بت به صدور الکترونیکی بارنامه های مربوطه 
براساس ضوابط ابالغی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اقدام و درصورت درخواست رانندگان 
محترم تصویری از داده های بارنامه های مذکور را 
به نحو مقتضی در اختیار راننده وسیله نقلیه حامل 

کاال قرار بدهند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز بیان 
کرد: س��ال گذش��ته حدود ۸۰۱ هزار برگ بارنامه 
توس��ط ۸۶ شرکت حمل ونقل کاالی استان صادر 
شد که با الکترونیکی شدن بارنامه در سطح کشور، 
ع��الوه بر صرفه جوی��ی ریالی، گردش کار دریافت 
خدمات حمل و نقل کاال با سهولت بیشتری انجام 

خواهد شد.
زندی فر تصریح کرد: صدور اسناد حمل الکترونیکی 
کاال و ح��ذف فیزی��ک بارنام��ه، آغ��ازی بر تحول 
فرآیندهای مدیریت حمل و نقل کاال بوده که برای 
دس��تیابی به حمل و نقل دیجیتال و تحقق اهداف 
ارائه خدمات الکترونیک انجام می ش��ود و موفقیت 
این طرح، همراهی تمامی دس��ت اندرکاران بخش 
حمل و نقل جاده ای از جمله رانندگان، شرکت های 

حمل و نقل و تشکل های صنفی را می طلبد
 

 5 پروژه آبرسانی روستایی در 
استان ایالم به بهره برداری رسید 

در قالب”طرح عمران روس��تا” ۵ پروژه آبرس��انی 
روس��تایی ب��ا اعتباری بال��غ ۵۷۰۰ میلیون رالل در 

استان افتتاح گردید.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم در این آیین گفت: تعداد 
۵ پروژه آبرسانی شامل بهسازی چشمه آب روستای 
چگا چوار، چش��مه آب روس��تای حاج بختیار چوار، 
چشمه آب روستای بان امرود چوار است. همچنین 
الیروبی چش��مه آبدانان و ایس��تگاه پمپاژ قلعه دره 
ش��هر )نصب ترانس و ۳۴۰ متر ش��بکه( افتتاح و در 

مدار بهره برداری قرار گرفت.
پرویز ناصری افزود: با اجرای این پروژه ها مشکالت 
آبرس��انی ۱۰ روس��تا و جمعیتی بالغ بر ۳۷۰۰ نفر 

مرتفع شده است.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم اظهار داشت: سپاه در 
عرصه های امنیت، س��المت، توسعه و محرومیت 
زدایی همواره در کنار مردم بوده و کارهای عمرانی 

ماندگاری را انجام داده است.
جانش��ین فرمانده س��پاه امیرالمومنین)ع( ایالم نیز 
در این مراس��م گفت: یکی از رویکردهای جدیدی 
که س��پاه دنبال می کن��د بحث محرومیت زدایی و 
آبرسانی به مناطق روستایی چه در حوزه آب شرب 
و چه در حوزه کشاورزی می باشد که در این زمینه 

کارهای بسیارخوبی انجام شده است.
قدرت اله کریمیان نتیجه این فعالیت ها را مهاجرت 
معکوس به روس��تاها برش��مرد و افزود:  همچنین 
با بهره برداری از این طرح ها ش��اهد ارتقاء س��طح 

سالمت، افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود.
وی با اشاره به سایر فعالیت های سپاه، اظهار داشت: 
ما باید در زمان های س��خت در کنار مردم باش��یم و 

ان شااله این کارها ادامه داشته باشند.
فرمانده بس��یج مهندس��ین عمران و معماری نیز در 
این آیین گفت: مجری این پروژه س��ازمان بس��یج 
مهندسین عمران و معماری استان است که تامین 
اعتبار آن از طرف موسسه مسکن و عمران اجتماعی 

بسیج صورت گرفته است.
سرهنگ شکاری افزود: با توجه به کاهش بارندگی  

امسال اولویت ما تامین آب روستاها می باشد.

شهردار فردیس با اعالم خبر پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه بلوار شهدای اقتدار گفت: تکمیل این پروژه با جدیت پی گیری می شود. محمدرضا آژیر با بیان اینکه روند اجرایی بلوار شهدای اقتدار به 
سرعت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این پروژه به مساحت ۱۶ هزار متر مربع شامل عملیات خاکبرداری، زیر سازی، آسفالت و تکمیل جدولگذاری در طول معبر است. وی با بیان اینکه ۲۵۰۰ تن 
آسفالت در این پروژه به کار می رود، خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه های عمرانی به ویژه در احداث معابر جدید اعتقاد داریم احداث یک خیابان فقط اجرای زیرسازی و آسفالت نیست و باید همزمان با 

اجرای این اقدامات به ایجاد فضای سبز حاشیه ای معابر ،جدول گذاری ،پیاده رو سازی و سایر موارد توجه کرد، از این رو در پروژه شهدای اقتدار کلیه این موارد به طور همزمان در حال انجام است.

تکمیل بلوارشهدای 
اقتدار با جدیت 
دنبال می شود

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

تولیت آستان قدس در دیدار سرکشیکان خدام رضوی:

حسن خلق و سعه صدر الزمه خدمت در حرم مطهر حضرت رضا)ع( است
مش�هد مقدس س�یده زهرا حی�دری -تولیت 
آس��تان قدس رضوی تواضع، حس��ن خلق، 
مالطف��ت، تواض��ع، س��عه ص��در، صداقت، 
امانت داری و توانایی در ارتباط مؤثر با زائران 
را الزمه خدمت خادمان در حرم مطهر حضرت 

رضا)ع( دانست.
حجت االسالم والمس��لمین احم��د مروی در 
دی��دار سرکش��یکان کش��یک های خدمتی 
خ��دام و خادمیاران رضوی که در حرم مطهر 
امام رضا)ع( انجام ش��د، ش��کر نعمت خادمی 
حض��رت ثامن الحجج)ع( خدمت شایس��ته 
ب��ه زائران رضوی دانس��ت و ابراز کرد: خدام 
رض��وی باید آش��نا و ع��ارف به مقام و جایگاه 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( باشند، خادمان 
حض��رت رض��ا)ع( باید اهل مطالعه باش��ند و 
هرک��دام چندین کتاب در خصوص س��یره و 
روایات حضرت ثامن الحجج)ع( مطالعه کرده 
باشند.  وی با اشاره به جایگاه علمی برخی از 
خ��دام حضرات معصومین)ع( از جمله ِفّضه، 
خادم��ه حضرت زهرا)س( که س��ؤاالت را با 
قرآن پاسخ می داد، گفت: مدیران حرم مطهر 
باید در خصوص ارتقا علمی خدام و آش��نایی 
ایشان با زندگی، روایات و آموزه های حضرت 
رضا)ع( برنامه ریزی کرده و در امتیازات و ارتقا 

خدام این موارد را مدنظر داشته باشند.
تولیت آس��تان قدس رضوی تواضع، حس��ن 

خلق، مالطفت، تواضع، سعه صدر، صداقت، 
امانت داری و توانایی در ارتباط مؤثر با زائران 
را از ویژگی ه��ای خ��دام رض��وی معرف��ی و 
عنوان کرد: عمومًا برخوردهای خدام با زائران 
مناسب و پسندیده است اما حتی یک برخورد 
ناشایست نیز در این بارگاه نورانی قابل قبول 
نیس��ت. حجت االسالم والمسلمین مروی در 
ادامه رعایت آراستگی و انضباط ظاهری خدام 
را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: آراستگی 
ظاهر از مصادیق نظم است، لذا خدام رضوی 
باید حداکثر دقت را در آراستگی لباس و وضع 
ظاهری خود به عمل آورند؛ چگونه انسان برای 
حضور در مهمانی لباس آراسته می پوشد، به 

طریق اولی سزاوار است برای حضور در بارگاه 
منور رضوی که از باعظمت ترین جایگاه های 
این عالم اس��ت، آراس��ته باشد. وی همچنین 
نس��بت به آش��نایی خدام با موازین اداری و 
س��ازمانی و اطالع رس��انی مناسب به آنان در 
رابطه با برنامه ها و اقدامات حرم مطهر تأکید 
و اظه��ار کرد: خ��دام باید در جریان برنامه ها 
و اتفاق��ات حرم مطهر قرار داش��ته باش��ند و 
مس��ئوالن حرم مطهر باید برای تحقق این 

مهم تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین نسبت به 
عدم تفاوت میان خدام مشهدی و شهرستانی 
تأکید و بیان کرد: هیچ تفاوتی میان خادمان 

مشهدی و غیر مشهدی، خادمان و خادمیاران 
وجود ندارد و اگر چنین تلقی وجود داشته باشد 

مغایر با سیره امام رضا)ع( است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خدام ب��ه جهت حضور 
مس��تمر در اماک��ن متبرک��ه و ارتباط نزدیک 
با زائران بیش��ترین آش��نایی با مش��کالت و 
کاس��تی های احتمال��ی را دارند، عنوان کرد: 
خادمان عالوه بر انتقال پیشنهادها، انتقادات، 
نقط��ه نظرات و گالیه های زائران، دیدگاه ها 
و راه حل ه��ای خ��ود را نی��ز باید به مدیران و 
مس��ئوالن حرم مطهر منتقل کنند و مدیران 
نیز موظف به بررسی این پیشنهاد ها و اعالم 

نتیجه هستند.
حجت االسالم والمس��لمین مروی همچنین 
به اهمیت احیای س��نت های خوب اس��المی 
اش��اره و ب��ا بی��ان اینکه خ��دام می توانند در 
احیای این سنت های خوب از جمله جلسات 
قرآن خانگی، پیشتاز باشند؛ ابراز کرد: احیای 
سنت خوب اسالمی همچون دوره های قرآن 
و روضه های خانگی بسیار پسندیده است، این 
جلسات قرآن خانگی برکات بسیاری داشت، 
که از جمله آن حفظ همبس��تگی دوس��تان، 
خان��واده و صل��ه رحم بود؛ ای��ن دید و بازدید 
کدورت ه��ا و نقاره��ا را از بی��ن می برد؛ افراد 
از ح��ال یکدیگ��ر باخب��ر می ش��دند و به حل 

مشکالت یکدیگر می پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی:
خبرنگاران با قلم هنرمندانه خود امیدبخشی در بین مردم را گسترش دهند

  مش�هد مق�دس س�یده زهرا حی�دری -مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
خبرن��گاران می توانن��د ب��ا قل��م هنرمندانه خود 
امیدبخشی در بین مردم که رهبر معظم انقالب 
و دول��ت مردم��ی بر آن تاکید دارند را گس��ترش 
دهند. محمد حس��ین زاده در بازدید از خبرگزاری 
جمهوری اسالمی مرکز مشهد، افزود: خبرگزاری 
جمه��وری اس��المی همچ��ون لوکوموتیو امید 
بخش��ی اس��ت که سایر رس��انه های استان را به 

دنبال خود می کشد.
وی با اش��اره به اهمیت اطالع رس��انی توس��ط 
مدی��ران، گف��ت: رس��انه ها ب��ا هنرمن��دی خود 
می توانند حساسیت دست اندرکاران را نسبت به 
مطالبات مردمی جلب کنند تا موارد دیده نش��ده، 

مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ش��ورای اطالع رس��انی خراس��ان رضوی با 
اش��اره به اهمی��ت امیدآفرین��ی در جامعه، بیان 
ک��رد: خبرنگاران می توانند با قلم هنرمندانه خود 
امیدبخشی در بین مردم که رهبر معظم انقالب 
و دول��ت مردم��ی بر آن تاکید دارند را  گس��ترش 

دهند.
وی گف��ت: بس��یاری از دس��تگاهها نق��اط قوت 
بس��یاری دارن��د و گامه��ای بزرگ��ی نی��ز برای 
حل مش��کالت کش��ور و مردم برداش��ته اند، ولی 
نمی دانند چگونه عملکرد خود را به اطالع جامعه 
برسانند که مدیران باید ضمن آشنایی با رسانه ها، 
سواد رسانه ای را نیز بدانند تا ارتباط درستی بین 

دستگاه  مربوطه و رسانه ها برقرار شود.
حس��ین زاده افزود: مش��کالت کشورمان را امید 
حل می کند و این در حالی اس��ت که در کش��ور 

ظرفیت های بس��یاری وجود دارد که با توجه به 
آنها می توان اقدامات بس��یار خوبی را برای ایران 

رقم زد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
بیان کرد: رسانه های بیگانه به دنبال مطرح کردن 
نقاط منفی با هدف از بین بردن امید مردم هستند، 
حال آنکه اتفاق های بس��یار خوبی نیز در کش��ور 
رخ داده اس��ت و کمت��ر ب��ه اطالع مردم رس��انده 

می شود.
حس��ین زاده گفت: گاهی مطالبی که از س��وی 
رس��انه ها منتش��ر می ش��ود، مورد بهره برداری 
رس��انه های معاند قرار می گیرد و باید رس��انه ها با 

دّقت بیشتر مطالب خود را منتشر کنند.
وی با تاکید به اینکه خراسان رضوی بعد از تهران 
از نظر  پهنه جمعیتی بزرگترین استان است، افزود: 

اتفاق ها و تحوالت مختلفی که در این سرزمین رخ 
می دهد، زیر ذره بین رسانه های داخلی و خارجی 
اس��ت که با تالش رسانه ها بسیاری از مشکالت 

استان قابل پیگیری و حل شدن است.
وی با اش��اره به هیجدهمین س��فر رییس جمهور 
و اعضای هیات دولت به خراس��ان رضوی، بیان 
ک��رد: در این س��فر رقم ۲۶ ه��زار میلیارد تومان 
برای کل استان جذب شد که می تواند گره گشای 
بس��یاری از مشکالت اس��تان و همچنین زائران 

بارگاه منور رضوی باشد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی خراس��ان 
رضوی به همراه معاون فرهنگی رس��انه ای خود 
امروز، با حضور در خبرگزاری جمهوری اسالمی 
اس��تان ضمن بازدید ب��ا رییس و خبرنگاران این 

مرکز گفت و گو کرد.

مراکز خرید و فروش ضایعات در کوی عرفان پلمب شدند
 مدی��ر ش��هرداری منطقه ۲ گ��رگان گفت: طرح 
پاکس��ازی وجم��ع آوری ضایع��ات و همچنی��ن 
پلم��ب مراکز غی��ر مجازخرید و فروش ضایعات 
واق��ع در ک��وی عرفان با ه��دف مبارزه با عوامل 
تهدیدکننده علیه بهداش��ت عمومی شهروندان 
اجرا ش��د.مهندس بیژن مومنی خاطر نشان کرد: 
با توجه به ازدیاد حش��رات و جوندگان و ش��یوع 
بیم��اری در منطقه ،طرح س��اماندهی مراکز غیر 
مج��از خرید و فروش ضایع��ات به منظور تامین 
سالمت شهروندان ساکن در این منطقه در دستور 

کار دستگاههای اجرایی مرتبط قرار گرفته است.
وی اف��زود: پیرو ش��کایات ونارضایتی مردمی و 
پیگی��ری اهال��ی کوی عرف��ان این طرح با حکم 
دادس��تانی از س��وی خدمات ش��هری شهرداری 
منطق��ه دو گرگان با همراه��ی نیروی انتظامی، 
اماک��ن و مرکز بهداش��ت ب��رای حل این معضل 
اجتماع��ی ص��ورت گرفت. مومنی عنوان کرد: با 
توجه به مزاحمتهای ایجادشده برای شهروندان 
وعلیرغ��م عدم توجه به اخطارهای قبلی تاکنون 
هیچگونه ترتیب اثری از سوی صاحبان مشاغل 

و مراکز غیر مجاز به منظور تامین امنیت و آرامش 
و ایجاد منطقه ای عاری از بیماری و آلودگی اقدام 
نشده است.وی متذکر شد: اقالم جمع آوری شده 
و مس��روقه ) آهن آالت ، دریچه ، پل فلزی و ... 
( کش��ف ، ضبط و به محل بازیافت ش��هرداری 
گ��رگان انتق��ال یافت.مومنی همچنین از اجرای 
این طرح در کوی شریعتی و ساماندهی مشاغل 
مزاحم س��طح ش��هر به منظور جلب رضایتمندی 
ش��هروندان عزیز در دس��تور کار دس��تگاه های 

اجرایی ذیربط طی روزهای آتی خبر داد

برگزاری اولین جلسه شورای معاونین و مشاورین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خوزس��تان، اولین جلسه شورای 
معاونین و مش��اورین اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی خوزس��تان در س��ال جدید؛ به ریاس��ت 
"ارس��الن غمگی��ن" مدیر کل در محل س��الن 

جلس��ات ساختمان ش��هید دقایقی این اداره کل 
برگزار ش��د. در این جلس��ه موضوعات مختلفی از 
جمله بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی 
جشنواره شهید رجایی، پیگیری در جهت کاهش 
مدت زمان رسیدگی در مراجع، افتتاح ۵۵۰۰ واحد 

مس��کن مهر و همچنین پیگیری اقدامات انجام 
ش��ده در راستای نشست تخصصی شرکت های 

دانش بنیان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزس��تان 
در این جلسه ضمن ببین و تشریح سیاست های 

کلی این اداره کل در سال جدید؛تاکید کرد: اجرای 
جهاد تببین وظیفه ش��رعی و س��ازمانی ما است و 
همه ما مکلف هس��تیم مجموعه اقدامات انجام 
شده توسط وزارت مردم طی صد روزه اخیر شده 

است تشریح کنیم. 

تعوی��ض کاب��ل فیب��ر نوری ب��ر روی خط پنجم 

سراس��ری ب��ه منظور افزای��ش ضریب پایداری 
شبکه با موفقیت به پایان رسید.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی منطقه یک عملیات 
انتق��ال گاز ، ابوالفض��ل ظهی��ری مدیر منطقه با 
اعالم این خبر گفت  : با توجه به اهمیت ضریب 
پای��داری ش��بکه و ت��الش بر توس��عه پایداری 
و ضری��ب اطمین��ان ، تعوی��ض کابل فیبر نوری 
قس��متی از  خ��ط لول��ه  پنجم سراس��ری منطقه 
تلخاب در دستور کار واحد مخابرات منطقه یک 
قرار گرفت . ظهیری در ادامه تصریح کرد: با توجه 

به پیگیری و بررسی های بعمل آمده در اسفند ماه 
سال ۱۴۰۰ مشکالت ناشی از قطعی های متعدد 
کابل فیبر نوری در نقاط مختلف شناسایی گردید 
که با برنامه ریزی مناسب و عبور از خطوط لوله 
پنجم و ششم سراسری موانع برطرف گردیدند. 
ظهی��ری گف��ت: با انجام ای��ن عملیات، مفاصل 
مختل��ف ک��ه ش��امل عبور از خط��وط لوله های 
پنجم و ششم سراسری ، خطوط ارتباطی ششم 
و نهم سراس��ری ، خطوط قدیم اهواز به بیدبلند 
، کابل های فیبر نوری خط شش��م سراس��ری، 

کابل تاسیس��ات ش��هید مندنی زاده و کاوه پیشه 
و همچنین کابل های ابزاردقیق و برق ایستگاه 
ش��یر تلخاب ، حذف و کابل یک تکه فیبر نوری 

جایگزین آنها گردید.
ش��ایان ذکر است در راس��تای دستورالعمل ها و 
الزام��ات HSE ، حف��اری این پروژه با اس��تفاده 
از ت��وان ش��رکت های داخل��ی و در نهایت دقت 
انجام گردید که عالوه بر ارتقاء پایداری ش��بکه 
مخابراتی، بالغ بر یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون رالت 

صرفه جویی به همراه داشت.

یک میلیارد و ۶۶0 میلیون ریال صرفه جویی حاصل از تعمیرات مخابراتی
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عشایر امسال بیمه رایگان می شوند
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: با اعتبارات 
اختصاص یافته در بودجه ۱۴۰۱، عشایر امسال به 
صورت رایگان بیمه می شوند. به گزارش خبرگزاری 
مه��ر، عب��اس پاپی زاده با اش��اره به اعتبارات حوزه 
عشایر در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: امسال اتفاقات 
متفاوتی نس��بت به س��ال های گذشته در خصوص 
تجهیز مدارس عش��ایری و بیمه اجتماعی عش��ایر 
روی خواه��د داد و عش��ایر ب��ه صورت رایگان بیمه 
می ش��وند. رئیس س��ازمان امور عشایر ایران افزود: 
مطالبات عش��ایر بیش از این اس��ت و باید در بودجه 
کش��ور به س��هم واقعی خود برسند. وی گفت: علت 
عقب ماندگی زیرساخت ها در مناطق عشایری این 
اس��ت که حق عش��ایر در بودجه لحاظ نمی ش��ود. 
همچنین اس��تان ها باید س��هم عش��ایر از اعتبارات 
اس��تانی را اختص��اص دهند. پاپ��ی زاده تاکید کرد: 
مدی��ران م��ا ب��ا جدیت تمام این موضوع را از طریق 
اس��تانداری ها، فرمانداری ها و شورای برنامه ریزی 

شهرستان ها پیگیری کنند.

صادرات دام به زودی از سرگرفته می شود
 مدیرعام��ل اتحادی��ه دام س��بک گفت: با توجه به 
انباش��ت دام روی دس��ت دام��دار، ص��ادرات بعد از 
م��اه رمضان در دس��تور کار ق��رار می گیرد، اما فعال 
راجع به میزان آن نمی توان اظهار نظر کرد. افشین 
ص��دردادرس گفت: علی رغم افزایش قیمت نهاده 
های دامی، قیمت دام در میادین روبه کاهش است. 
به گفته او، در شرایط کنونی هر کیلو دام با نرخ ۶۰ تا 
۶۵ هزار تومان در میادین عرضه می شود که براین 
اساس قیمت منطقی هر کیلو گوشت ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
هزار تومان اس��ت. با توجه به فراوانی دام، مش��کلی 
در بحث گوشت نداریم که با پیگیری های صورت 
گرفته قیمت گوش��ت  در بازار کاهش یافته اس��ت. 
مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با وجود انباشت 
دام و قول مس��ئوالن وزارت جهاد قرار اس��ت بعد از 

ماه رمضان صادرات مجدد آغاز شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران مطرح کرد:

واردات ۷00 هزار تن برنج در نیمه اول امسال
گروه اصناف و کشاورزی: دبیر انجمن 
واردکنن��دگان برنج ای��ران گفت: با 
توج��ه به کمب��ود ذخایر برنج بخش 
خصوص��ی، انتظ��ار م��ی رود برای 
حمای��ت از مصرف کنندگان قبل از 
برداش��ت تولید داخل برای نیمه اول 
س��ال بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزارتن برنج 

تامین و وارد کشور شود.
ب��ه گ��زارش اس��کناس، »مس��یح 
کش��اورز« در گفت وگ��و ب��ا ایرنا در 

خصوص وضعیت واردات برنج و میزان ذخایر افزود: اکنون 
برنج بخش خصوصی رو به پایان است و به طور حتم برای 
تأمین نیاز کش��ور این محصول باید از محل واردات تأمین 
شود که در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته 
مجوز ثبت س��فارش این محصول را صادر کرده اس��ت. به 
گفته وی، اگر نیاز ماهانه کشور را بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن 
محاس��به کنیم برای نیمه نخس��ت سال حداقل بین ۷۰۰ تا 
۹۰۰ هزار تن برنج وارداتی برای اقشار آسیب پذیر جامعه نیاز 
اس��ت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران مصرف ساالنه 
برنج کش��ور را بیش از ۳ میلیون تن دانس��ت و اظهار داشت: 
س��االنه بی��ن ۱.۸ ت��ا ۲ میلیون ت��ن از این محصول از محل 
تولیدات داخلی و ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن از محل واردات تأمین 
می شود که امسال با توجه به استمرار خشکسالی و احتمال 
کاهش مجدد برنج تولید داخل باید کسری این محصول از 
محل واردات تأمین شود. کشاورز اضافه کرد: ممنوعیت در 
فصل برداشت برنج داخلی و وقفه در این موضوع مشکالتی 
را برای واردکنندگان ایجاد می کند بنابراین باید حداقل ۹۰۰ 
هزار تن برنج در نیمه اول سال تأمین و وارد شود تا با کسری 
روبرو نش��ویم. وی یادآور ش��د: سال گذشته یک میلیون تن 
برنج توس��ط بخش خصوصی و نزدیک ۳۵۰ هزار تن برنج 
توس��ط بخش دولتی تأمین و به کش��ور وارد ش��د. وی، دوره 
ممنوعیت فصل واردات برنج را برای حمایت از تولید داخلی 
از ابتدای مردادماه تا آبان ماه هر س��ال عنوان کرد. افزایش 

قیم��ت جهانی م��واد غذایی به ویژه 
برنج در پی جنگ روس��یه و اوکراین 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران 
عل��ل افزایش قیمت برنج وارداتی را 
افزای��ش نرخ جهانی، کاهش عرضه 
ای��ن محصول توس��ط کش��ورهای 
تولیدکننده، افزایش تقاضا و افزایش 
نرخ سود گمرکی داخل کشور دانست 
و گفت: در پی جنگ روسیه و اوکراین 
ب��ا افزایش قیمت جهانی برنج روبرو 
شده ایم به طوری که برخی کشورهای تولیدکننده به دلیل 
افزایش تقاضا میزان ذخایر احتیاطی کشورهای خودشان را 
افزایش داده اند. وی براین باور اس��ت که ایران باید پیش از 
افزایش قیمت جهانی برنج یعنی در اواخر سال ۱۴۰۰ بخشی 
از برنج مورد نیاز خود را تأمین و وارد کشور می کرد اما این 
مهم عملی نشد و اکنون باید این محصول را با قیمت های 
باالتر از بازارهای جهانی خریداری کند. کشاورز اضافه کرد: 
هنوز فصل برداشت برنج هند و پاکستان شروع نشده است اما 
این دو تنها کشورهایی هستند که ایران به راحتی از آنها برنج 
تهیه می کند. احتمال رشد قیمت برنج وارداتی دبیر انجمن 
واردکنن��دگان برن��ج ایران گفت: بر اس��اس افزایش قیمت 
جهانی مواد غذایی قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج درجه 
ی��ک خارج��ی برای واردکنندگان بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان 
است بنابراین این کاال ممکن است با قیمت هایی بین ۴۰ تا 
۴۲ هزار تومان به دست مصرف کنندگان برسد. وی افزود: 
این در حالی اس��ت که پیش از این قیمت هر کیلوگرم برنج 
درج��ه ی��ک خارجی در ب��ازار بین ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان بوده 
است. کشاورز یکی دیگر از علل افزایش قیمت برنج وارداتی 
را افزایش ۶ درصدی سود و حقوق گمرکی دانست و اظهار 
داش��ت: پیش از این واردکنندگان با توجه به نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی نزدی��ک ۴ درصد س��ود گمرکی پرداخت می کردند 
اما اکنون این رقم با محاس��به ارز نیمایی به ۲۳ هزار تومان 

رسیده است که رشد ۶ درصدی را نشان می دهد.

نبض بازار

اصناف و کشاورزیقاب روز

آخرین خبر

آیین نقاره  زنی در حرم مطهر امام رضا )ع(

یم
سن

س: ت
عک
���

رئیس اتحادیه بارفروشان اعالم کرد
کاهش قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی

گروه اصناف و کش�اورزی: رئیس اتحادیه بارفروش��ان گفت: با 
کمک و همراهی کشاورزان و کامیون داران قیمت سیب زمینی و 
گوجه فرنگی کاهش یافت. به گزارش اسکناس، مصطفی دارایی 
نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا قیمت برخی صیفی 
جات مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی که هفته گذشته افزایش 
یافته بود کاهش��ی ش��د یا خیر؟ گفت: با کامیون داران مذاکره 
کردیم و ۱۰ درصد به کرایه آنها اضافه و مشکالت مرتفع شد. 
با کشاورزان نیز در مورد قیمت گوجه فرنگی صحبت کردیم. 
قرار شد که کشاورزان ۵۰ درصد محصوالتشان را داخل کشور 
عرضه و ۵۰ درصد را صادر کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر 
میوه و صیفی جات ما به کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، 
عمان و قطر صادرات می ش��ود. این محصوالت را از مرز پاوه، 
مریوان، بانه و قصرشیرین صادر می کنیم. چون محصوالت لب 
مرز قیمتش باالتر از داخل بود کشاورزان راغب بودند بارشان 

را صادر کنند. البته حق آنها هم بود چون س��ال گذش��ته ضرر 
بسیاری  کردند. به همین جهت به آنها پیشنهاد دادیم که نصف 
محصوالت در داخل عرضه شود و برای صادرات نصف دیگر 
به آنها کمک خواهیم کرد. رئیس اتحادیه بارفروش��ان اضافه 
کرد:چون صادرات کار کش��اورز نیس��ت به همین جهت به آنها 
بسته بندی و بار چینی و اقدامات الزم برای صادرات را  آموزش 
دادیم. وی در پایان گفت:خوشبختانه کامیون داران و کشاورزان 
همراه شدند و همه در کنار هم برای رفع مشکالت قرار گرفتیم. 
همین همراهی باعث شد که در گوجه فرنگی و سیب زمینی در 
میدان مرکزی میوه و تره بار افت قیمت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان 
داشته باشیم؛ به طوری که در روزهای گذشته در میدان مرکزی 
گوجه فرنگی از ۹۰۰۰ تا ۱۲ هزار تومان به صورت عمده فروش 
رفت و قیمت سیب زمینی کهنه ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان و سیب 

زمینی نو نیز  ۹۰۰۰ تا ۱۱ هزار تومان شد.
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وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

ضرورت طراحی الگوی کشت برای مناطق کشور با توجه به شرایط اقلیمی
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: به دلیل ش��رایط اقلیمی 
و تغییرات اقلیمی باید با طراحی الگوی کش��ت برای 
مناطق، به س��متی حرکت کنیم که کمترین خس��ارت 
را کش��اورزان ببینند و با منابع آبی که در اختیار داریم 
بتوانیم پایداری کشت را داشته باشیم. سید جواد ساداتی 
نژاد در حاشیه سفر به شهرستان های باغملک، ایذه و 
دزپارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوزستان قطب 
کشاورزی ایران است و در بحث امنیت غذایی ستون 
پایدار برای مردم کش��ور اس��ت. وی افزود: رتبه اول 
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی کشور به استان 
خوزستان اختصاص دارد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
امسال آغاز برداشت گندم در کشور از خوزستان شروع 
شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن خرید انجام شده است 
و امیدواریم امسال در خوزستان شاهد خرید بیش از یک 

میلیون تن گندم باشیم. ساداتی نژاد عنوان کرد: هدف 
از سفر به خوزستان بررسی مسایل و مشکالت عمده 
در حوزه کشاورزی و تولیدات گیاهی استان است. در 
این سفر مشکالت تولیدات شهرهای ایذه، باغملک، 
دزپارت، دزفول و اندیمش��ک را بررس��ی خواهیم کرد 
تا مس��ایل و مش��کالت کشاورزان و دامداران را مرتفع 
کنیم. وی ادامه داد: یکی از مسایلی که باید در خوزستان 
توسعه یابد، کشت گلخانه ای است. با توجه به شرایطی 
ک��ه در بح��ث آب در برخی از نقاط اس��تان وجود دارد، 
ظرفیت ۳۵۰ هکتاری در حوزه گلخانه ای باید رشد پیدا 
کند و در مناطق بیشتری کشت گلخانه ای انجام شود. 
وزیر جهاد کش��اورزی عنوان کرد: یکی از مباحثی که 
امسال به آن نگاه ویژه داریم بحث الگوی کشت است. 
امیدواریم با این کار کمک کنیم تا ش��رایط دامداران 

و کش��اورزان بهبود پیدا کند. س��اداتی نژاد در خصوص 
شرایط خشکسالی گفت: خشکسالی یک بحث جدی 
است که از سال گذشته با وسعت زیادی در دشت های 
کش��ور با آن مواجه بودیم و امس��ال نیز بخش هایی از 
کشور با خشکسالی مواجه هستند. وی افزود: امیدواریم 
تصمیمات خوبی برای کش��اورزان و دامدارانی که از 
خشکسالی آسیب دیده اند در بحث پرداخت تسهیالت 
و امهال و استمهال تسهیالتی که در گذشته دریافت 
کرده اند اتخاذ کنیم. وزیر جهاد کش��اورزی در پایان 
گفت: به دلیل شرایط اقلیمی و تغییرات اقلیمی باید با 
طراحی الگوی کشت برای مناطق، به سمتی حرکت 
کنیم که کمترین خس��ارت را کش��اورزان ببینند و با 
منابع آبی که در اختیار داریم بتوانیم پایداری کش��ت 

را داشته باشیم.

جریان واردات، دپو و قیمت شکر
واردات شکر در سال گذشته به بیش از ۵۴۴ میلیون دالر رسیده 
که ۴۷ درصد افزایش داشته است به گزارش ایسنا، بررسی جریان 
تجارت شکر نشان می دهد که در سال گذشته بیش از ۱.۲ میلیون 
تن شکر خام به ارزش ۵۴۴.۳ میلیون دالر واردات انجام شده 
است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ حدود  یک میلیون تن 
به ارزش ۳۷۰.۶ میلیون دالر واردات شکر انجام شده بود، بر این 

اساس واردات این کاال ۱۸ درصد از نظر وزن و ۴۷ درصد ارزش 
رشد داشته است. همچنین وضعیت دپوی کاالهای اساسی در 
مبادی ورودی از این حکایت دارد که تا حدود نیمه فروردین ماه 
امسال از بین سه میلیون تن کاالی اساسی موجود در گمرک 
و بنادر، حدود ۶۷.۳ هزار تن به شکر اختصاص داشته است. اما 
در رابطه با جریان قیمت ش��کر نیز گزارش مرکز آمار ایران بر 

افزایش ۵۰.۲ درصدی قیمت این کاال در اسفند ماه پارسال تاکید 
دارد؛ به طوری که هر کیلو از این کاال به طور متوسط حدود ۱۸ 
هزار و ۶۰۰ تومن قیمت خورده و تا بیش از ۲۰ هزار تومن هم 
فروش رفته است. قیمت شکر در اسفند پارسال به طور متوسط 
حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود ودر بهمن ماه سال گذشته به 

بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

تا پایان امسال؛
10 درصد تولیدات شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی خواهد بود

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گفت: بر اس��اس 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه تا پایان 
امس��ال، ۱۰ درص��د تولیدات ش��رکت های 
دانش بنیان در حوزه کش��اورزی خواهد بود. 
به گزارش خبرنگار مهر، س��یدجواد س��اداتی 
نژاد اظهار کرد: ایران در حوزه مکانیزاسیون 
کش��اورزی به ویژه شرکت های دانش بنیان 
کش��اورزی دارای ضع��ف اس��ت؛ بنابرای��ن 
ضرورت دارد با حمایت از این ش��رکت ها به 
دنبال تکثیر آنها در س��طح کشور باشیم . وی 
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به بحث 
تولید دانش بنیان و نامگذاری ش��عار س��ال 
در این زمینه افزود: امیدوار هس��تیم امس��ال 
بتوانیم در حوزه کش��اورزی دانش بنیان که 
گام��ی در راس��تای کش��اورزی اقتصادی و 
تجاری اس��ت، اقدامات��ی را در خور و بزرگی 

به س��ر انجام برسانیم. وزیر جهاد کشاورزی 
عنوان کرد: در این راس��تا یک آئین نامه ۱۹ 
ماده ای در دولت فعلی به تصویب رسیده که 
هدف از این آئین نامه حمایت از شرکت های 
دانش بنیان در حوزه کشاورزی است. ساداتی 
نژاد، بیمه را از دغدغه های اصلی شرکت های 
دان��ش بنیان برش��مرد و تصری��ح کرد: بیمه 
این ش��رکت ها در این آئین نامه لحاظ ش��ده 
و م��ورد حمای��ت قرار خواه��د گرفت. وی با 
بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان از نوع 
س��رمایه گذاری های خطرپذیر هستند، ادامه 
داد: بر اساس این آئین نامه شرکت پژوهش و 
فناوری جهاد کشاورزی از شرکت های دانش 
بنیان کشاورزی به طور ویژه حمایت خواهد 
کرد. س��اداتی نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد 
کش��اورزی در زمینه محصوالت واکس��نی و 

بیوتکنولوژی برنامه ها و اقداماتی را در دستور 
کار دارد، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و 
مجموعه های وابسته به این وزارت خانه هیچ 
رقابتی با ش��رکت های دانش بنیان نخواهند 
داش��ت و قطعًا نقش حمایتی را ایفا خواهند 
کرد. وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تالش 
و برنامه ما این اس��ت که تا پایان س��ال ۲۰ 
درصد از شرکت های دانش بنیان کشاورزی 
به ش��رکت های کش��اورزی ارتقا یابند و ۱۰ 
درص��د تولی��دات کل ش��رکت های دان��ش 
بنیان کش��ور نیز از ش��رکت های دانش بنیان 
کش��اورزی باش��د. وی با بیان اینکه ما هیچ 
راهی در کشاورزی برای تامین امنیت غذایی 
و خودکفایی نداریم، عنوان کرد: ضعف ما در 
حوزه کشاورزی همین عدم ورود دانش بنیان 
ها به حوزه کشاورزی بوده که با دستور رهبری 

اهتمام ویژه ای به این موضوع خواهیم داشت. 
ساداتی نژاد ادامه داد: تالش ما این است که 
س��ازمان تحقیقات ت��ات از فضای تحقیقات 
و مقاله به س��مت فض��ای کاربردی و عملی 
ب��رود و ای��ن ماموریت را برعهده بگیرد. وی 
گف��ت:در واقع تات م��ی تواند یک رابط بین 
دانشگاه و مزرعه باشد. وزیر کشاورزی تاکید: 
اکن��ون در ش��رایطی که ب��ا بحران آب روبرو 
هس��تیم می توانیم با اس��تفاده از فناوری و 
شرکتهای دانش بنیان این مشکالت را رفع 
کنی��م. وی گف��ت: وزارت جهاد آمادگی دارد 
ک��ه محصوالت ش��رکت های دانش بنیان را 
بخرد و پیش خرید کند. س��اداتی نژاد اضافه 
کرد: به هیچ عنوان جهاد کشاورزی با شرکت 
های دانش بنیان رقابت نخواهد کرد؛ ما نقش 

حمایت کننده داریم.

دردسرهای عدم تامین ارز برای ترخیص نهاده های دامی
ی��ک فع��ال صنفی گفت: عدم تامی��ن به موقع ارز 
برای ترخیص کاال موجب شده تا ۱۰ درصد از کل 
نه��اده ه��ای دامی که به صورت اعتباری ترخیص 
ش��ده اند در معرض فس��اد قرار بگیرد.  س��ید جالل 
طیب��ا طیب��ا در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با بیان اینکه 
عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کاال موجب 
ش��ده ت��ا ۱۰ درص��د از کل نهاده ه��ای دامی که به 
صورت اعتباری ترخیص ش��ده اند در معرض فساد 
ق��رار بگیرد، گفت: تبعات چالش های ارزی همواره 
از س��وی تأمین کنندگان کاالهای اساس��ی مطرح 
شده اما هیچ گاه راهکار جدی برای رفع این معضل 
اندیشیده نشده است. وی افزود: یکی از تبعات عدم 
تأمین به موقع ارز این اس��ت که اعتبار تجار ایرانی 
در عرصه بین المللی به دلیل عدم تسویه حساب به 
موقع مخدوش می شود. عضو هیأت مدیره اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: 
نب��ود ام��کان تخلیه به موقع ب��ار و افزایش هزینه 
دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کاال 
ب��ا کیفی��ت باال و قیمت پایین و افزایش هزینه های 

انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن 
به موقع ارز برای ترخیص نهاده های دامی محسوب 
می شود. طیبا طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان 
ب��ا مس��ئوالن برای عرضه اعتب��اری کاال و تالش 
ب��رای جلوگیری از ایجاد کمب��ود نهاده های دامی 
در بازار تصریح کرد: واردکنندگان نهاده های دامی 
ترخی��ص اعتباری ۹۰ درصدی کاال را پذیرفتند اما 
عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا امکان خروج 
۱۰ درصدی باقی مانده کاال از انبار و گمرکات مهیا 
نباش��د. این مقام مس��ئول صنفی خاطرنشان کرد: 
اگ��ر ارز ب��رای ترخیص کام��ل نهاده های دامی به 
موقع تأمین نشود بدون تردید ۱۰ درصد باقی مانده 
تمامی محموله هایی که به صورت اعتباری ترخیص 
شده اند به دلیل افزایش دمای هوا در معرض فساد و 
کاهش کیفیت قرار می گیرند که این امر هزینه های 
مضاعف��ی را به واردکنندگان تحمیل می کند. طیبا 
طیب��ا متذکر ش��د: با توجه ب��ه اینکه قیمت جهانی 
نهاده ها افزایشی است اگر مشکالت واردکنندگان 
برطرف نش��ود و تخصی��ص ارز برای ترخیص ۱۰ 

درصد باقی مانده نهاده های دامی از انبارها صورت 
نگیرد ش��اهد افزایش هزینه های تأمین معیش��ت 
مردم برای مسؤوالن خواهیم بود. عضو هیأت مدیره 
اتحادی��ه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران 
اضافه کرد: ترخیص ۹۰ درصدی نهاده های دامی در 
شرایطی صورت می گیرد که فعاالن اقتصادی این 
اقالم را بدون دریافت ارز از دولت و با اعتبار خود نزد 
فروشنده خارجی وارد کرده اند و به منظور جلوگیری 
از کمب��ود کاال اق��دام به عرض��ه آنها می نماید. این 
فعال صنفی گفت: با توجه به تأمین کاال با استفاده 
از اعتبار تاجران ایرانی الزم اس��ت تا مس��ؤوالن نیز 
ب��ا اتخاذ تصمیمات مناس��ب امکان ترخیص ۱۰۰ 
درص��دی کاال را مهی��ا کنند تا نهاده های دامی که 
به بنادر کش��ور رسیده اند، فاسد نشوند. عضو هیأت 
مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران خاطرنشان کرد: در ترخیص اعتباری کاال هیچ 
ارزی به واردکننده پرداخت نمی شود و واردکنندگان 
چند ماه پس از عرضه کاال از طریق سامانه بازارگاه؛ 

ارز دریافت می کنند.

بح��ث خوداتکای��ی در تولید کاالهای اساس��ی به 
دفع��ات مط��رح و ب��رای آن، برنامه های متفاوتی 
تدوین و اجرا ش��ده که هیچ کدام نیزموفق نبوده 
وه��م اکن��ون در اکثر زمینه ها وابس��تگی زیادی 
وج��ود دارد. ب��ه گزارش مهر، طی س��الهای اخیر 
رهبر انقالب تاکید ویژه ای بر بحث خودکفایی در 
محصوالت استراتژیک کشاورزی داشتند و همواره 
این موضوع را پیگیری کرده اند. ایشان امسال نیز 
در س��خنرانی نوروزی خود بر این مس��اله تاکید و 
عنوان کردند: »مسئله کشاورزی و دامداری بسیار 
مهم است و کشور باید در محصوالت پایه غذایی 
همچ��ون گندم، جو، ذّرت، خوراک دام و دانه های 
روغنی به امنیت کامل و خودکفایی الزم دست پیدا 
کند.« ایش��ان دس��تیابی به این هدف را با توجه به 
وس��عت سرزمینی و فراوانی دشت های حاصلخیز 
در کشور ممکن دانستند و گفتند: »متأسفانه بخش 
کش��اورزی جزو وابسته ترین بخش های کشور به 
واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل شود.« 
با توجه به تأکیدات رهبر انقالب، شرایط تحریم و 
جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ 
روس��یه و اوکراین و افزایش ش��دید قیمت جهانی 
مواد غذایی کش��ور چاره ای جز دس��تیابی به این 
سیاس��ت ها ندارد هر چند که طی س��الهای گذشته 
اهمال کاری های گسترده ای در این حوزه نیز انجام 
شده اما باید با شناخت ظرفیت ها و توانمندی های 

داخلی و با بهره گیری از روش های نوین کشت و 
تولید در این مسیر حرکت کرد.

تدوی�ن ط�رح خوداتکای�ی ب�رای ���۸ کاالی 
اساسی، طرح هایی که ناکام ماندند!

آخری��ن باری ک��ه وزارت جهاد کش��اورزی برای 
خودکفایی در محصوالت اساس��ی برنامه جامعی 
ارائه کرد حدوداً مربوط به ۷ سال قبل است که آن 
زمان نیز وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تأکیدات 
مقام معظم رهبری برای ۸ کاالی اساس��ی شامل 
برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و 
دانه های روغنی برنامه خوداتکایی تدوین کرد که 
در س��الهای ابتدایی نیز دستاوردهای تقریباً خوبی 
در این زمینه ها حاصل ش��د اما به تدریج به دنبال 
اتخاذ سیاست های نادرست، طرح ها یا دچار عقب 
ماندگی شدند و یا اینکه به طور کل شکست خوردند 
و در ح��ال حاض��ر ما تقریباً در هم��ه زمینه ها وارد 
کننده هس��تیم و در برخی کاالها میزان وابستگی 

بسیار باال است.
وابس�تگی ش�دید کش�ور به خارج از کشور در  ���

اکثر کاالهای اساسی
براس��اس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی، سرانه مصرف آرد گندم در حال حاضر 
۱۴۶ کیلوگرم در سال است. با جمعیت ۸۵ میلیون 
نفر و مصرف سرانه فعلی نیاز کشور به گندم حدود 
۱۴.۵ میلیون تن اس��ت. میزان تولید در سال هایی 

که شرایط مطلوب باشد در همین حدود است اما در 
شرایط خشکسالی فعلی میزان تولید حدود۹ تا ۹.۵ 
میلیون تن که و میزان نیاز به واردات با احتس��اب 
ذخایر راهبردی حدود ۶ تا ۸ میلیون تن است. میزان 
نیاز کش��ور به جو نیز برای تولید محصوالت دام و 
طیور حدود ۶.۵ تا ۷ میلیون تن و میزان تولید بین 
۲.۵ میلی��ون ت��ن تا ۳ میلیون تن اس��ت همچنین 
ساالنه نیاز به واردات بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن جو 
برای تأمین کس��ری داریم. همچنین درباره ذرت 
هم میزان نیاز برای تولید محصوالت طیور حدود 
۱۰ میلیون تن و سایر مصارف )صنایع فروکتوزی( 
حدود یک میلیون تن است ضمن اینکه تولید داخل 
حدود یک میلیون تن و نیاز به واردات ۱۰ میلیون 
تن است. عالوه بر این سرانه مصرف روغن نیز در 
حال حاضر ۲۳ کیلوگرم در س��ال و توصیه وزارت 
بهداشت در این زمینه ۱۳ کیلوگرم است. با احتساب 
جمعیت ۸۵ میلیون نفر و مصرف سرانه فعلی میزان 
نی��از ح��دود ۲ میلیون تن روغن و همچنین میزان 
تولی��د روغ��ن از محل داخل ح��دود ۱۲۰ هزار تن 
اس��ت. س��رانه مصرف شکر نیز در حال حاضر ۲۶ 
کیلوگرم در س��ال اس��ت همچنین توصیه وزارت 
بهداشت ۱۴.۵ کیلوگرم است. با احتساب جمعیت 
۸۵ میلیون نفر و مصرف س��رانه فعلی نیاز به ش��کر 
حدود ۲.۲ میلیون تن ش��کر و تولید از محل داخل 

بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن است.

وضعیت خودکفایی در کاالهای اساسی چگونه است؟


