صفحه2

«زاهدیوفا» سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شد

سرمقاله

کاهش تخلفات

با تخصیص کاالبرگ

رئیسجمهور در حکمی محمدهادی زاهدیوفا را به س��مت «سرپرس��ت وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد .آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور در حکمی
محمدهادی زاهدیوفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»
منصوب کرد .آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در این حکم از...

میثم مهرپور
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«اسکناس» پیشنهاد بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد

تیترهایمهم

رشد 300درصدی اجاره بها در کشور
5

پایان ماه عسل «فاطمی امین»
در وزارت صمت

گروه صنعت و تجارت :وزیر صمت روز گذش��ته در
صحن بهارس��تان حاضر ش��د و درباره عملکرد خود
پاسخ داد؛ با این حال نمایندگان مجلس از توضیحات
فاطمی امین قانع نش��دند و اولین کارت زرد مجلس
ب��ه او داده ش��د.وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت دلیل
مش��کالت امروز بازار کش��ور را وابس��تگی به دالر
دانس��ت و گفت :با دس��ت خودمان در قوانین مقررات قیمتهای داخلی را به
دالر متصل کردهایم .به گزارش اسکناس ،سیدرضا فاطمی امین در...
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درخواستترکمنستانازایران
برای افزایش سوآپ گازی
4

جوالن مواد آرایشی تقلبی
و قاچاق در کشور

الگوی توسعه منطقهای در برنامه هفتم

گ�روه اقتص�اد کالن :فع��االن بخ��ش خصوصی در خصوص
تدوین برنام هفتم توس��عه پیش��نهاد کردهاند که اگر توس��عه
منطق��های ب��ه عنوان محور برنامه هفتم توس��عه قرار بگیرد،
مسیر برای رسیدن به توسعه هموارتر خواهد بود .به گزارش

«اسکناس» ،به اعتقاد بخش خصوصی مسیر توسعهیافتگی
کشور از توسعه منطقهای میگذرد و بر این اساس سعی دارد
ب��ا هم��کاری دولت و نمایندگان مجل��س این الگو در برنامه
هفتم توسعه به عنوان محور قرار بگیرد .بر این اساس ،اتاق

ایران برنامهریزیهایی انجام داده و سلسله نشستهایی را با
حضور مجمع نمایندگان هر استان ،اعضای هیات نمایندگان
اتاق استانی ،استانداران و مدیران دولتی آنها برگزار میکند.
به اعتقاد کارشناسان ،یکی از...

هدفمندی یارانهها یا همان
جراحی اقتصادی مرتبط با
کاالهایی است که از لحاظ
قیمت��ی در داخل و خارج از
کشور تفاوت دارد و امکان
قاچاق این محصوالت فراهم اس��ت .درواقع توقف
یا کنترل کردن قاچاق از هدفهای مهم این طرح
اس��ت؛ ازاینرو فلس��فه اجرای هدفمندی یارانهها
کاری صحیح و قابل قبول است هرچند ایراداتی هم
در روند اجرای آن وجود دارد .اگرچه بعد از گذشت
مدتزمانی ارزش یارانه نقدی از بین رفت ،اما این
موضوع اصل هدفمندی را زیر سوال نمیبرد؛ زیرا
کاه��ش ارزش یارانهه��ا ب��ه دالیلی نظیر تحریم و
افزایش قیمت ارز بوده است و حاال دولت سیزدهم
در شرایطی اقدام...

صفحه3

ادامه در همین صفحه



دیدگاه

اختاپوس داللی

امیرعبداللهیان :بسته جدیدی را روی میز گذاشتیم و آمریکا پذیرفت

بالی جان مردم

امیدواری تازه برای

روحاهلل متفکر آزاد



نمایندهمجلس

احیای مذاکرات برجامی
از گفتوگو و مذاکره فرار نخواهیم کرد
دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است

5

احتمالورودبیتکوین

صفحه2

به کانال  15هزار دالری

مجلس شورای اسالمی در
دو سال گذشته در راستای
انجام وظایف خود مبنی بر
بررسی اولویت دار مسائل
ب��ا همت ش��ما نمایندگان
محترم توانست مصوبات مهم و گره گشایی داشته
باش��د که در راس��تای عمل به توصیه مقام معظم
رهبری مبنی بر ضرورت تبیین کارهای انجام شده
برای ملت شریف ایران به برخی از آنها فهرست وار
اشاره میکنم .در زمینه مسکن با دو قانون ساخت
چهارمیلیون واحد مس��کونی و مالیات بر خانه های
خالی ،در زمینه کشاورزی با قوانین مهمی من جمله
س��اماندهی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی،
در زمین��ه اقتص��اد دانش بنیان با قانون جهش تولید
دانش بنیان ،در زمینه کسب و کار با قانون تسهیل
صدور مجوزهای...
ادامه در صفحه آخر



3

مذاکره ایران و افغانستان برای از سرگیری تکمیل راهآهن خواف-هرات
مدیرعامل ش��رکت راهآهن جمهوری اس��المی
ایران در دیدار با رئیس راهآهن افغانس��تان درباره
از س��رگیری روند بازس��ازی و تکمیل قطعه سوم
خط آهن خواف-هرات و آمادهس��ازی این مس��یر
برای تردد قطار گفتوگو کرد .به گزارش ش��بکه
اط��الع رس��انی راه دانا؛ به نق��ل از روابطعمومی
ش��رکت راه آهن ،دیدار «بخت الرحمان شرافت»
رئیس راه آهن افغانستان با «سید میعاد صالحی»
مدیرعاملشرکتراهآهنجمهوریاسالمیایران
به منظور گفتوگو درباره از سرگیری روند بازسازی
و تکمی��ل قطعه س��وم خط آه��ن خواف-هرات و
آمادهس��ازی این مسیر برای تردد قطار انجام شد.
مدیرعام��ل راهآه��ن در این دی��دار اظهار کرد :بر
مبنای سیاس��تهای دولت سیزدهم و دیپلماسی
حملونقل که در این دولت اتفاق افتاده است ،طی
چند ماه اخیر ،تفاهمهای بسیار خوبی با کشورهای
همس��ایه انجام ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه از
همکاری با کش��ور افغانس��تان استقبال میکنیم،

افزود:اگرکشورافغانستانآمادههمکاریبلندمدت
و تفاهم عملی با کشورمان باشد ما نیز آمادگی خود
را برای این کار اعالم میکنیم .مدیرعامل راهآهن
همچنین بر وجود عزم و اراده برای راهاندازی خط
آهن خواف-هرات ،برداش��تن گامهای عملیاتی،
مش��خص کردن الزامات و نح��وه بهرهبرداری از
این مسیر و نیز تضمین امنیت سیر در این مسیر از
سوی کشور افغانستان تاکید کرد .همچنین نحوه
تأمین مالی توس��ط شرکتهای ایرانی و بازگشت
سرمایه و بهرهبرداری از معادن از جمله سایر موارد
مطرح شده از سوی وی بود .صالحی خاطرنشان

کرد :کش��ور ایران و افغانس��تان مزیتهای بسیار
زیادی دارند اما از این مزیتها بهدرستی استفاده
نش��ده و از عقبماندگی کش��ورهای ما ،دشمنان
خوش��حال میش��وند .رئیس راهآهن افغانس��تان
نیز ضمن ابراز تس��لیت و همدردی بابت س��انحه
اخیر قطار مس��افری مش��هد-یزد گفت :حکومت
افغانستان از ارتباط با کشور ایران استقبال میکند.
وی خواستار همکاری مسئولین مجموعه وزارت
راه و شهرس��ازی جمهوری اس��المی ایران برای
بازس��ازی و تکمیل هرچه س��ریعتر قطعه س��وم
خ��ط آهن خواف-هرات و آغاز دوباره برنامههای
آموزش��ی و فنی برای کارکنان راهآهن افغانستان
ش��د .گفتنی اس��ت احداث قطعه س��وم خط آهن
خواف-هرات از ایستگاه مرزی شمتیغ تا روزنک به
طول  ۷۲کیلومتر ،بر عهده کشور ایران بود که پس
از افتتاح این خط ،در جریان تحوالت سیاس��ی در
کشورافغانستان،بخشزیادیازساختمانوعالئم
و تجهیزات این مسیر تخریب شده است.

ادامه از همین صفحه



...بهحذفارزترجیحیکردکهبهمردموعدهافزایشیارانه
ویاتخصیصکاالبرگراداد.طبقاظهاراتوگفتههاقرار
بر آن شد که پس از دو ماه پرداخت یارانه نقدی به مردم،
باآمادهشدنسامانههایاطالعاتیکاالبرگالکترونیک،
جایگزینپرداختنقدیشودکهبهدلیلناپایداریشرایط
اقتصادی کشور ،کاالبرگ یا کوپن نسبت به یارانه نقدی
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ĹňɴćĄņĻɫʗĿŗɮɵĄɧİĔʗ

کاهشتخلفات باتخصیصکاالبرگ
ارجح است .کوپن عبارت است تعدادی از کاالهای خاص
برای هر شهروند ایرانی که دولت با نرخی پایین محاسبه
میکند و همه افراد جامعه و یا تعدادی از دهکها امکان
دریاف��ت این اجناس را خواهند داش��ت .کوپن راهکاری
اس��ت که توس��ط آن میتوان افزایش نرخ را بدون ایجاد
مشکالت یارانه نقدی ،تا حدودی جبران کرد و البته باید
نحوه تخصیص آن با زمان قبل ،متفاوت باش��د .به نظر
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میرسد این روش بهترین نوع از حمایت باشد؛ برای آنکه
دولت از تأمین حداقل معیش��ت عدهای از افراد اطمینان
داشته باشد و تورمی را هم به وجود نمیآورد؛ زیرا منابعی
وجود دارد که به سمت دیگر هدایت میشود اینگونه که
ارز دولتی که به واردات اختصاص مییافت به معیش��ت
مردمتعلقمیگیرد.همچنینراهحلیاستکهدرآنامکان
تخلف و سوءاستفاده به کمترین حد خود میرسد.
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ایـرانو جهان
چهارشنبه  25خرداد  1401شماره 1305

اخبار

یکرس��انهس��وریبهنتایجس��فربشاراسدبهتهران
پرداخت و نوش��ت که از دس��تاوردهای این سفر پهلو
گرفتندونفتکشایرانیدرس��واحلس��وریهاس��ت.
مهدی س��بحانی ،س��فیر جمهوری اسالمی ایران در
دمش��ق اخیرا در گفتوگو با روزنامه الوطن به س��فر
اخیر بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه بهتهران پرداخت
و گفت که با توجه به تغییرات و تحوالت منطقه ای و
بین المللی  ،زمان این سفر بسیار حائز اهمیت بود.وی
همچنین به نتایج این سفر پرداخت و تاکید کرد که از
نتایجمهمسفراسدبهایرانتقویتوگسترشهمکاری
هایراهبردیمیاندوکشوربهویژهدرزمینهاقتصادی
اس��تواینس��فرافقجدیدیدرروابطدوکش��وردر
تمامی زمینه ها ایجاد کرد و به زودی نتایج این سفر را
خواهیم دید.این روزنامه سوری به نقل از منابع آگاه در
تهراننوشت:روزگذشتهدونفتکشدرسواحلسوریه
پهلو گرفتند و این مساله اولین نشانه های مثبت فعال
شدنخطاعتباریجدیدمیانایرانوسوریهاست.این
منابع می گویند :بعد از اینکه خط اعتباری جدید میان
دو کشور فعال شد ،از این پس رسیدن نفتکش ها به
صورت طبیعی و بر اساس زمانبندی مشخص و بدون
تاخیر خواهد بود .تاخیرهایی که طی ماه های گذشته
رخ داد ب��ه دلی��ل اصالحات در مکانیزم خط اعتباری
دو کشور بعد از تشکیل دولت جدید در ایران بود.این
منابع همچنین تاکید کردند :بش��ار اس��د در سفر اخیر
خود به تهران درخصوص تس��ریع در اجرای توافقات
رایزنی کرد و این سفر منجر به گشایش مشکالت و
پیچیدگی های فنی و تسریع در روند ارسال نفت شد
و نفتکش هایی که روز گذش��ته رس��یدند اولین نتایج
این سفر بود و همکاری های اقتصادی میان دو کشور
افزایش خواهد یافت.

نمایندگان مجلس پشت دولت را
خالینکردهاند

یک عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس
ش��ورایاس��المیباتاکیدبراینکهنمایندگانپشت
دولتراخالینکردهاند،گفت:امروزامیدمردمبهدولت
آقای رئیسی است و نباید بگذاریم این امید به ناامیدی
تبدیلشوند.محمدوحیدینمایندهمردمبجنورد،مانه
وس��ملقان،رازوجرگالندرجلس��هعلنیمجلسدر
س��والازوزی��رصنعت،مع��دنوتجارتدرخصوص
ضعفعملکرددرکنترلقیمتکاالهاوعدمتواناییدر
پشتیبانیازصاحبانصنایعوبهرهبردارانمعدناظهار
کرد :همه صاحبنظران برای حل مشکالت کشور به
صحنهعملیاتآمدهاندتامشکالتاصلیبرطرفشود.
وی با بیان اینکه کمک به آقای رئیسی حتما کمک
به آینده کشور است و هیچ شکی در این موضوع وجود
ندارد ،اظهار کرد :نظارت بر عملکرد دولت نیز اگر برای
رفع ضعف در حوزه عملکردی دولت باشد حتما مورد
تایید است و قصد ما برطرف کردن ضعفها و کمک
بهایجادیکنظامشایستگیاست.ایننمایندهمجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه امروز امید مردم به
دولتآقایرئیسیاستونبایدبگذاریماینامیددراین
دورانحساسبهناامیدیتبدیلشود،خاطرنشانکرد:
برایآنکهنگذاریمامیدمردمبهناامیدیتبدیلشودباید
کاری اساسی انجام دهیم و مجلس شورای اسالمی
نقشنظارتیدارد.نمایندهمردمبجنورددربارهافزایش
قیمتها و مطالبه نمایندگان از وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در این زمینه گفت :نرخ ارز تغییر میکند و حتما
نیز اثری روانی در افزایش قیمتها دارد اما موضوعات
دیگری نیز در این افزایش قیمت دخیل هستند.

دستگیری  ۵۰نفر
در زمینه معامالت طال و ارز

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی از انسداد بیش از پنج هزار حساب
بانکی و دس��تگیری حدود  ۵۰نفر در جریان برخورد
ب��ا معام��الت فردایی ط��ال و ارز خبر داد .رضا نجفی
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی در نشس��ت مش��ترک رئیس کل
دادگس��تری اس��تان تهران با قضات این مجتمع با
تشریحعللبروزاطالهدرفرایندرسیدگیهایقضایی
و در پروندههای مطروحه گفت :زمانی که یک پرونده
اقتصادی از صفر شروع میشود در قریب به اتفاق این
مواردنیازبهردیابیمالیاستکهاینامر،بسیارزمانبر
خواهد بود .سرپرس��ت دادسرای مجتمع تخصصی
ویژه رس��یدگی به جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد:
نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است
و همین امر سبب میشود که مستندسازی پروندهها
به سختی صورت گیرد .وی در ادامه از انسداد بیش از
پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معامالت
فردایی ارز و طال و با ورود دس��تگاه قضایی در چند
روز اخیر خبر داد و گفت :همچنین حدود  ۵۰نفر در
جری��ان طرح برخ��ورد با معامالت فردایی ارز و طال
دستگیر شدهاند .نجفی با اشاره به اقدامات دادستانی
در جهت برخورد با کانالها و سامانههایی که در حوزه
معام��التفردای��یارزوطالفعالیتمیکنند،گفت:
برخ��ی از لیدره��ا و ادمینهای این کانالها که اقدام
به قیمتس��ازی میکنند ،شناسایی و اقدامات الزم
در حال انجام می باشد .سرپرست دادسرای مجتمع
تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پایان
گفت :در س��ال جاری قریب به هزار و  ۳۲۸میلیارد
تومان رد مال انجام شده است.

خــبرویـژه

الوطن :سفر بشار اسد
به تهران نتیجه داد

«زاهدیوفا»سرپرست
وزارت تعاون ،کار و

رفاه اجتماعی شد

رئیسجمهور در حکمی محمدهادی زاهدیوفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد .آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور در حکمی محمدهادی زاهدیوفا را
به سمت «سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد .آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در این حکم از تالشها و خدمات حجتاهلل عبدالملکی در دوره تصدی مسئولیت تشکر
کرده است .متن حکم رئیس جمهور بدین شرح است :براساس اصل ( )۱۳۵قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی و سوابق اجرایی جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان «سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» منصوب میشوید.

سخنگوی دولت خبر داد:

دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین ندارد

گ�روهسیاس�ی :علی به��ادری جهرمی گفت:
تقریبا هر دو روز یکبار اعالم میکنیم که دولت
هیچگون��ه برنامهای برای تغییر قیمت بنزین
ندارد .علی بهادری جهرمی در نشست خبری
گفتروزدوشنبهآقایعبدالملکی،وزیرتعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای دومین مرتبه استعفای
خود را تقدیم رئیس جمهور کردند و روز گذشته
استعفایایشانموردپذیرشرئیسجمهورقرار
گرفت .سخنگوی دولت ضمن آرزوی موفقیت
برایحجتاهللعبدالملکیگفتکهایشانالبته
به عنوان مشاور رئیس جمهور همکاری شان را
با دولت ادامه میدهند .علی بهادری جهرمی در
ادامهگفتکهمحمدهادیزاهدیوفابهعنوان
سرپرست این وزارتخانه منصوب می شود که
پی��ش از ای��ن در جایگاه معاون اقتصادی وزیر
اقتصاد ،عضویت در شورای عالی دفاع و تامین
اجتماعی عضویت در ستاد تنظیم بازار با دولت
تعامل داشته است.

تاکی�د رئیس جمه�ور در خوداظهاری در


پرداخت مالیات

سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست
خب��ر خود گفت ک��ه قانون تکلیفی را برعهده
دولت قرار داده که تراکنش های مالی بر اساس
میزان فروش فروشگاه ها تعبیر شده و بر مبنای
این موضوع مالیات اخد میشود .به گفته علی
بهادری جهرمی تا امروز حدود یک میلیون نفر
مش��مول مالیات بوده اند قریب  ۵۵۰هزار نفر
از پرداخت مالیات معاف ش��ده اند .سخنگوی
دولتهمچنینگفتکهمبنایدولتهمکاری
با اصناف به ویژه اصناف خورد اس��ت و رئیس
جمهورتاکیددارنددرپرداختمالیاتکهاساس
کار باید بر مدار اعتماد با بازاریان و خوداظهاری
آنها باشد.
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هم خواهد رسید

علیبهادریجهرمیدرادامهبابیاناینکهمیزان
افزایش قراردادهای کاری ۵۷درصد بوده گفت
که این  ۵۷درصد در عمل بیش��تر هم خواهد
ش��د و بعضا به  ۶۰درصد نیز خواهد رس��ید .به

گفته سخنگوی دولت در حوزه بازنشستگان در
خصوص حداقل بگیران و افرادی که بیشترین
فشار تورم به آنها وارد خواهد شد ،برای آنها نیز
همین افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار
در نظر گرفته خواهد شد .علی بهادری جهرمی
در خصوص رسیدگی به وضعیت بازنشستگان
نیز گفت که برخی بازنشستگان مکاتبه هایی با
رئیس جمهور داشتند ،مشی رئیس جمهور این
اس��تکهتماممطالبکهبهاوارس��المیشود
را مطالعه کند.

باره�ا اع�الم کردی�م ،دول�ت هیچگون�ه


برنامهای برای تغییر قیمت بنزین ندارد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تغییر
قیمت بنزین گفت که تقریبا هر دو روز یکبار
اع��الم می کنی��م ،دولت هیچ برنامه ای برای
تغیی��ر قیمت بنزین ندارد و اجرای آزمایش��ی
در کیش و قش��م هم قرار نیس��ت فعال در سایر
مناط��ق اجرایی ش��ود .علی بهادری جهرمی
همچنین گفت که دولت با سرعت زیاد ،توسعه
ظرفی��ت نی��روگاه را در دس��تور کار قرار داد و
در غیر این صورت باید ش��اهد خاموش��ی ها
بودیم .در کنار توس��عه توان تولید برق ،دولت
برنام��های برای مدیرت مصرف برق قرار داد.
به گفته سخنگوی دولت ،دولت سعی کرد برای

مدیریت مصرف برق از ادارات ش��روع کند تا
شاهد خاموشی چراغ خانه مردم نباشد و امیدوار
است همکاری از سوی مردم نیز تداوم یابد.

در نبود کاالبرگ ،پرداخت نقدی یارانه ها


ادامه دارد

علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره
پای��انزم��انپرداختنق��دییارانههاوتغییر
پرداخ��ت ب��ه صورت کاالب��رگ الکترونیکی
گف��ت تا زمانیکه زیرس��اخت مناس��بی برای
کاالبرگ الکترونیکی فراهم نش��ده پرداخت
یارانه های نقدی ادامه دارد .سخنگوی دولت
در خصوص بازار مس��کن نیز گفت که رئیس
جمهور دستوراتی برای کنترل بازار اجاره دادند
و شهردار محترم تهران هم همکاری شان را در
این زمینه تقویت کردند تا شاهد فشار کمتری
بر مس��تاجران باش��یم .به گفته علی بهادری
جهرمی ،بنا ش��د مقررات��ی برای جلوگیری از
افزایش بی رویه اجاره ها برای نظارت بیش��تر
بر نحوه عملکرد بنگاه ها اجرایی شود.

نام�ه ای از س�وی رئیس جمه�ور آمریکا


دریافت نشده است

س��خنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه نامه
ای از س��وی رئی��س جمه��ور آمریکا دریافت
نش��ده گفت که البته پیغ��ام هایی برای ایران

می فرس��تند اما مهمتر از ارس��ال پیغام ،اقدام
عملی برای بازگشت به تعهدات و رفع تحریم
های غیرقانونی علیه ملت ایران است .به گفته
علی بهادری جهرمی ،دولت از ابتدا اعالم کرد
که به دنبال خنثی سازی تحریمها است و در
عی��ن اینک��ه دولت میز مذاکره را برهم نزده و
صدور قطعنامه آژانس پس از س��فر مدیرکل
آژانس به رژیم صهیونیس��تی نش��ان از عدم
اس��تقالل آژانس و دس��توری بودن قطعنامه
اخی��ر دارد .س��خنگوی دولت همچنین تاکید
کرد که نهادهای بینالمللی باید مستقل عمل
کنن��د و طبق مقررات بینالمللی اقدام نمایند؛
ایران ش��فافترین فعالیت های هس��تهای را
دارد .به گفته علی بهادری جهرمی ،ایران میز
مذاکره را ترک نکرده ولی سخنان حقی دارد
که انتظار دارد ش��نیده ش��ود و سیاس��ت فشار
حداکثری تاثیری در مذاکرات نخواهد داشت؛
مذاکرات عزتمندانه را ادامه می دهیم.

 افزای�ش قیم�ت نان ،پرداخت�ی مردم را


باال نمیبرد

س��خنگوی دولت در پایان گفت که کاالبرگ
الکترونیک��ی همان عابر بانک های ما خواهد
بود ،قرار نیست چیز متمایزی از نظر فیزیکی
به ما ارائه شود ،صرفا یک قابلیت نرم افزاری
در عاب��ر بان��ک ها خواهد ب��ود و طبعا به همه
مردم اختصاص داده خواهد شد .علی بهادری
جهرم��ی همچنی��ن گفت ک��ه همزمان زیر
س��اختهای فنی و فیزیکی در مراکز فروش
هم الزم است ،االن تقریبا نیمی از استان های
کشور دستگاه های تجهیز عابر بانک ها را در
نانوایی ها نصب کرده اند .س��خنگوی دولت
با تاکید بر اینکه قرار نیس��ت افزایش قیمت،
پرداخت��ی م��ردم برای نان را باال ببرد گفت که
همزمان زیرساخت های دیگری برای توسعه
به سایر کاال ها در حال شکل گرفتن است .به
گفت��ه عل��ی بهادری جهرمی ،تا زمانی که زیر
س��اخت ها نهایی نشود ،یارانه ها اعطا خواهد
شد و پس از این زیرساخت ها هم مردم مبلغ
اضافه ای را پرداخت نخواهند کرد.

امیرعبداللهیان :بسته جدیدی را روی میز گذاشتیم و آمریکا پذیرفت

امیدواری تازه برای احیایمذاکرات برجامی

گروه سیاسی :گروه سیاسی:وزیر امور خارجه با بیان اینکه از گفتوگو
و مذاکره فرار نخواهیم کرد ،گفت :پکیج سیاسی جدیدی را روی میز
گذاشتیم و آمریکا پذیرفت ،ولی بر تصویب قطعنامه هم تأکید داشت.
حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران
بعدازظهر دیروز (سهش��نبه)  ۲۴خرداد ماه پس از دیدار و گفتوگو
با «بالول بوتو زرداری» همتای پاکس��تانی در جمع خبرنگاران به
تش��ریح گفتوگوهایش پرداخت .رئیس دس��تگاه دیپلماسی ضمن
ابراز خرس��ندی از حضور همتای پاکس��تانی در تهران اظهار داشت:
روابط عمیق و ریشه دار جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی
پاکستان ،دو کشور بزرگ در دنیای اسالم در طول  ۷۵سال گذشته
سرشار از لحظات امیدبخش بوده است .ما در دولت جدید مناسبات
را در مسیر توسعه هر چه بیشتر همکاریها رقم زدیم .در دوره جدید
و تحوالت سیاسی اخیر در داخل پاکستان ،مفتخر هستم که اولین
وزی��ر خارج��های بودم ک��ه انتخاب همکار خوبم آقای زرداری را که
بیشتر در کشور ما به آقای بوتو هم معروف است ،به ایشان تبریک
گفتم .امیرعبداللهیان تصریح کرد :جمهوری اس��المی ایران هیچ
گاه از میز مذاکره فرار نکرده اس��ت و معتقدیم مذاکره و دیپلماس��ی
بهترین راه برای رس��یدن به نقطه پایانی توافق اس��ت .ما گامهای
مهمی را در ماههای گذشته در مذاکراتی که همکارم آقای باقری با
آقای انریکه مورا و کشورهای  ۴+۱در وین داشتند و همچنین تبادل

پیامهایی که در این مدت بین ایران و آمریکا انجام شد ،اثبات کردیم
که اهل گفتوگو ،منطق و رس��یدن به توافقی خوب ،قوی و پایدار
هستیم .وی ادامه داد :در روزهای اخیر و در پنجشنبه گذشته علیرغم
استمرار تبادل پیامهای غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن و علیرغم
پیشرفتهایی که در مسیر این گفتوگوها قرار داشت ،ولی به یکباره
طرف آمریکایی برای اعمال فش��ار سیاس��ی بر جمهوری اس��المی
ایران و البته اخذ امتیاز بیش��تر در مذاکره غیرمس��تقیم ،قطعنامهای
را در آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه داد و علیرغم اینکه طرف
آمریکایی به ما اعالم کرد که این قطعنامه خالی از محتواست ،ولی
نفس قطعنامه باعث شد که ما طرف آمریکایی را از این کار بر حذر
کنی��م .وی ادام��ه داد :م��ا یک پکیج سیاس��ی جدید و ابتکار جدید را
روی می��ز ق��رار دادی��م ،طرف آمریکایی این ابتکار را پذیرفت ،اما بر
تصویب قطعنامه هم تأکید داشت .در نتیجه جمهوری اسالمی ایران
هم با افزایش فعالیتهای هستهای خود در حوزههایی که از طریق
سازمان انرژی اتمی اعالم ،اجرایی و عملی شد و به صورت رسمی
ه��م قب��ل از ص��دور قطعنامه به دبیرخانه آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی اطالع داده ش��د ،این اقدامات را انجام دادیم .امیرعبداللهیان
تصریح کرد :اکنون نیز در کنار قطعنامه ،اقدامات بیش��تر هس��تهای
جمهوری اس��المی ایران قرار دارد اما ما از گفتوگو و مذاکره فرار
نخواهیم کرد و در این مسیر ارتباطات ما در عرصههای دیپلماتیک

و پیامه��ای م��ا از طری��ق آقایان مورا مذاک��ره کننده اتحادیه اروپا و
بورل مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در حال تبادل اس��ت.
جمهوری اس��المی ایران برای رس��یدن به یک توافق خوب ،قوی و
پایدار از منطق دیپلماسی و منطق مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،وزیر خارجه همچنین بی��ان کرد :در خصوص
موضوعات منطقهای ،آخرین تحوالت در افغانستان ،اوکراین ،یمن
و فلس��طین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم .ما مخالف تداوم
جنگ در اوکراین هستیم و بر راهحل سیاسی تأکید داریم و به عنوان
جمهوری اس��المی ایران بین اوکراین و روس��یه تالش میکنیم هر
چه س��ریعتر بحران اوکراین در مس��یر مذاکره و راهحل سیاس��ی به
پیش برود با درک بانیان و ریشههای اصلی این بحران.

رئیسپیشینموساد:

ایرانمصممبهگرفتنانتقاماست

گروه سیاسی :رئیس پیشین موساد در گفتوگویی
مطرح کرد ،با وجود اظهارات و اقدامات ضدایرانی
اخیررژیمصهیونیستی،ایراندرپیانتقامازاسراییل
وایجادبازدارندگیاست.بهگزارشروزنامهیدیعوت
آحارانوت نوش��ت ،عاموس یادلین ،رئیس پیشین
موس��اد روز سهشنبه گفته است که ایران مصممم
است در پی حمالت تروریستی اخیری که در خاک
آن انجام گرفته و به رژیم صهیونیستی نسبت داده
شده است ،انتقام از اسراییل بگیرد.یادلین همچنین

از نفتالی بنت ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای
اعالمکردناستراتژیاسراییلیجدیدیعلیه ایران
انتقاد کرده و گفت ،فاش نکردن همواره سیاس��ت
بهتری است.
سایت شبکه فلسطین الیوم هم به نقل از یادلین
نوش��ت :ایرانیه��ا قص��د دارند با ه��دف ایجاد
بازدارندگی مقابل اس��راییل و نش��ان دادن این
که از خطوط قرمز پا فراتر گذاش��ته اس��ت ،انتقام
بگیرند.
این شبکه به نقل از رئیس پیشین موساد نوشت:
ما اکنون با س��ه تهدید اس��تراتژیک ایران علیه
اس��راییل درحال مقابله هس��تیم ک��ه عبارتند از
توسعه برنامه هستهای ،استقرار نظامی در سوریه

و پروژه موش��کهای نقط��هزن حزباهلل لبنان.
فلسطین الیوم گزارش داد ،یادلین میگوید« ،در
این سه زمینه ،اقداماتی که انجام میشوند ،گاهی
میتوانند به واکنش��ی منجر ش��وند و این واقعیت
که ایرانیها االن در تالش��ند به اس��راییل صدمه
بزنند ،نباید کس��ی را ش��گفتزده کند و مدعی
شوند که حاال ایرانیها هر اسراییلی را به عنوان
یک هدف تحت تعقیب قرار میدهند».اظهارات
یادلین در پی ترور شهید سرهنگ پاسدار حسین
صیاد خدایی به دست عوامل تروریستی و هشدار
مقامات ارش��د نظامی ایران به مسببان این اقدام
مطرح میشود.
اوایل خرداد دو عنصر تروریس��تی موتور س��وار با

شلیک به سرهنگ پاسدار حسین صیاد خدایی در
تهران هنگام ورود به منزلش وی را به ش��هادت
رساندند.سردار سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده
کل س��پاه پاس��داران با اشاره به جنایت اخیر ترور
شهید صیاد خدایی ،تاکید کرد :خون شهید صیاد
خدایی بی پاس��خ نخواهد ماند.سرلشکر سالمی
در گفتوگویی با ش��بکه المسیره یمن گفت :هر
اقدامی از س��وی دش��من با پاس��خ قاطع مواجه
خواهد ش��د .ما دش��من را به حال خود رها نمی
کنیم و همواره به دنبال آنها هس��تیم .حس��اب ما
ما با دشمنان پابرجاست و قویتر و مستحکمتر
میش��ود .خون ش��هید صیاد خدایی بی پاس��خ
نخواهد ماند.

اخبار

نفوذ هکرهای نزدیک به ایران
به حسابهای مقامات پیشین
رژیم صهیونیستی

یک روزنامه صهیونیستی با استناد به ادعای یک
ش��رکت امنیت س��ایبری ،مدعی ش��د هکرهای
نزدیک به ایران به حسابهای ایمیل مقامات ارشد
رژیم صهیونیس��تی نفوذ کردهاند .ش��رکت امنیت
س��ایبری چک پوینت امروز ،سهش��نبه مدعی شد
هکره��ای ایرانی به حس��ابهای ایمیل مقامات
پیشین رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و توانستهاند با
عملیات فیشینگ ،اطالعات و اسنادی را به دست
بیاورند .به ادعای شرکت چک پوینت ،زیپی لیونی،
وزیر امور خارجه پیشین این رژیم و یکی از مدیران
در یک موسسه امنیتی از افرادی بودهاند که مورد
هدف این حمله قرار گرفتهاند .این هکرها از هویت
یک ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی و سفیر پیشین
این رژیم در واش��نگتن اس��تفاده کرند تا بتوانند به
این مقامات نزدیک شوند .چک پوینت مدعیست،
این کارزار هک در دسامبر  ۲۰۲۱آغاز شده است و
تا مدت حداقل شش ماه ادامه داشته است و هفته
پی��ش پای��ان یافته .این حمله س��ایبری به اطالع
مقامات امنیتی اس��راییل رس��یده است .بنا بر این
گزارش ،این هکرها از اطالعاتی که به دست آورده
بودن��د ،از جلمه اطالعات ش��خصی مقامات رده
باالی دفاعی ،گذرنامهها و دیگر مدارک محرمانه
برای تداوم و افزایش نفوذ اطالعاتیشان استفاده
کردهاند.

امیدواریکرهجنوبی
به احیای برجام

وزیر امورخارجه کره جنوبی که در واشنگتن به سر
میبرد ،اعالم کرد درباره دارایی های مسدود شده
ایران با آمریکا گفت وگو میکنیم .پارک جین وزیر
امورخارجه کره جنوبی روز دوشنبه به وقت محلی
در نشس��ت خبری مشترکی با آنتونی بلینکن وزیر
امور خارجه آمریکا افزود :ما می خواهیم رابطه ای
که به هر دو طرف سود برساند با ایران داشته باشیم.
این مقام کره جنوبی با بیان اینکه اگرچه ما تعدادی
از موانع در خصوص داراییهای مسدود شده ایران
داریم ،اظهار داشت ،کره جنوبی در مورد این مساله با
ایران و آمریکا گفتگو خواهد کرد .وی تصریح کرد:
امیدواریم که مس��اله مذاکرات برجام هرچه زودتر
حل شود .این مقام کره جنوبی مدعی شد اگر این
مذاکرات (برجام) به پایان برسند ،مساله دارایی های
مس��دود ش��ده نیز قابلحلخواهد بود.وزیر خارجه
کره جنوبی اظهار داشت :ما به دیپلماسی و گفتگوی
بیشتر با ایران نیاز داریم تا به نتیجه مثبتی در مورد
مس��اله هسته ای دست یابیم .رابرت مالی نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی نوش��ت که با
جون��گ کان چوی معاون وزیر خارجه کره جنوبی
گفتگوی خوبی داش��ته است .این مقام ارشد دولت
ج��و بای��دن افزود :ما متعهد به هماهنگی تالش ها
در مورد مس��ائل مختلف و منافع مش��ترک در مورد
ایران هستیم .ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت
جه��ان را دارد یک��ی از تامین کنندگان اصلی نفت
برای کره جنوبی بوده و در مقابل تجهیزات صنعتی
و لوازم خانگی و قطعات خودرو از این کش��ور وارد
کرده اس��ت .کره جنوبی در س��ال  ۲۰۱۷مقادیری
نف��ت ب��ه ارزش ۷.۸میلی��ارددالر از ایران وارد کرد
که پول آن پرداخت نش��ده و از س��ال  ۲۰۱۹نیز به
بهانه تحریمهای آمریکا و همراهی با سیاست های
واشنگتن ،خرید نفت از ایران را متوقف کرد.

مرکز نوآوری و خالق در دیوان
محاسبات راه اندازی میشود

مه��رداد بذرپ��اش از راه ان��دازی قری��ب الوقوع
"مرک��ز ن��وآوری و خالق" در دیوان محاس��بات
کشور خبر داد.رئیس کل دیوان محاسبات کشور
در نشس��تی ب��ا نماین��دگان انجمنه��ای علمی
دانشجویی دانشگاههای کشور با اشاره به الزامات
هوشمندسازی نظارت و توسعه سرمایه انسانی در
راستای تحول در فناوریهای نظارتی ،اعالم کرد:
با راه اندازی مرکز نوآوری و خالق ،ش��رکتهای
دان��ش بنی��ان در حو زه فناوری حکمرانی (Gov.
 )techو فن��اوری تنظی��م گری ( )Reg.techدر
ای��ن نهاد نظارت��ی حضور موثر و پررنگی خواهند
داشت.

اقتصاد کالن

3

چهارشنبه  25خرداد  1401شماره 1305

اخبار

معترضانیارانهبخوانند

افرادی که نسبت به ثبت اعتراض برای عدم دریافت
یارانهویادهکبندیاقداموبرایشانیکمرحلهواریز
شده است ،باید توجه داشته باشند که امکان برداشت
برای هیج یک از افراد معترض فعال وجود ندارد و باید
تا زمان انجام بررس��ی صبر کنند .به گزارش ایس��نا،
بعد از آنکه یارانه جدید در اردیبهشت ماه به حساب
سرپرستان خانوار واریز شد ،مشخص شد که حدود
شش میلیون نفر از افرادی که تا فرودینماه امسال
یاران��ه دریاف��ت میکردند ،تحت عنوان دهک دهم
حذف ش��دهاند .این موضوع که با تش��خیص وزارت
رفاه انجام شده بود ،اعتراض بسیاری را به دلیل عدم
تش��خیص صحیح در دهکبندی به همراه داشت و
از این جهت رئیس جمهور دس��تور فوری بررس��ی
وضعیت کسانی که اعتراض خود را ثبت کرده بودند
صادر و تاکید کرد که به حسابشان واریز انجام شود.
اف��رادی که نس��بت به عدم دریاف��ت یارانه و دهک
بندی اعتراض داش��تند آن را در سامانه hemayat.
 mcls.gov.irثب��ت کردن��د و بعد از دو مرحله اعالم
لیس��ت از س��وی وزارت رفاه ،برای تمامی این افراد،
یک مرحله یارانه ،واریز شده است ولی مسدود بوده
و قابل برداش��ت نیس��ت .این در حالی است که از دو
مرحل��ه یاران��ه  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومانی که در قالب
مرحله  ۱۳۵و  ،۱۳۶واریز شده بود ،بخش اول در ۲۱
اردیبهشت و بخش دوم در  ۲۱خرداد قابل برداشت
ش��د ،در این بین معترضانی که به حسابش��ان واریز
صورت گرفته بود ،این تصور را داشتند که میتوانند
در خردادماه برداش��ت انجام دهند و حتی پیگیر آن
نیز شدهاند ،در حالی که باید توجه داشته باشند ،مبلغ
واریزی برای آنها در ازای یک مرحله بوده اس��ت و
فعال مسدود باقی خواهد ماند.

بازگشت ثبات به بازار ارز

دبیرکل کانون صرافان به مردم توصیه کرد از معامله
در بازار متشنج پرهیز کرده و منتظر ثبات بازار بمانند.
کامرانسلطانیزادهدرگفتوگوباخبرگزاریتسنیم،
درباره وضعیت بازار ارز بعد از اجرای سیاس��تهای
جدی��د ارزی بان��ک مرکزی ،اظهار داش��ت :با توجه
مصوبات اخیر بانک مرکز ی در مورد تصحیح نرخ
عرضهارزصادرکنندگان،ازروزگذشتهشاهدافزایش
تماس و درخواس��ت برای فروش ارز از طریق صادر
کنندگان در بازار هستیم .وی افزود :اجرای مصوبات
ارزیطیدوروزگذشتهدربازار،موجبآرامشفضای
معامالت و امنیت ذهنی خریداران شده است؛ عمال
بسیاری از خریداران دست نگه داشته اند و منتظرند
قیمتها بازهم کاهش یابد .دبیرکل کانون صرافان
همچنین از کاهش  ۱۳۰۰تومانی دالر در بازار طی دو
روز گذشته خبر داد و تصریح کرد :این میزان کاهش
قیمت ارز موجب شده است که روند کاهشی با سرعت
بیشتری طی شود .سلطانی زاده به مردم توصیه کرد
که از حضور و معامله در بازار متش��نج پرهیز کرده و
برای خرید صبر کنند تا بازار به ثبات برسد.

تأکیدبرپرداختغیرنقدییارانهها

یک عضو هیئت رئیس��ه مجلس یازدهم اس��تفاده
از روش غیرنق��دی یارانهه��ا را موجب کاهش تورم
انتظاری دانس��ت و گفت :دولت به الگوی غیرنقدی
بازگردد .به گزارش ایسنا ،روحاهلل متفکر آزاد در جلسه
علنیدیروز(سهش��نبه)مجلسش��ورایاسالمیدر
نطق میان دس��تور خود درباره قطعنامه اخیر شورای
حکام علیه ایران گفت :صدور قطعنامه شورای حکام
علیه کش��ورمان نش��ان از سیاستزدگی آژانس بین
الملل��ی ان��رژی اتمی و مدیرکل آن به جای عمل به
وظایف فنی خود دارد .ما از دولت میخواهیم به دقت
رصد الزم برای حفظ منافع ملی را انجام داده و از هر
اقدام ضروری برای استفاده حداکثری از فرصتهای
داخلی و بین المللی اس��تفاده کند .این عضو هیئت
رئیسه مجلس درباره عملکرد مجلس در دوسال اخیر
گفت :مجلس در دو س��ال گذش��ته در راستای انجام
وظایف خود مبنی بر بررس��ی اولویتدار مس��ائل با
همت شما نمایندگان محترم توانست مصوبات مهم
و گره گش��ایی داش��ته باش��د .در زمینه مسکن با دو
قانون س��اخت چهارمیلیون واحد مسکونی و مالیات
ب��ر خانهه��ای خالی ،در زمینه کش��اورزی با قوانین
مهمی مثل س��اماندهی خرید تضمینی محصوالت
کش��اورزی ،در زمین��ه اقتص��اد دانش بنیان با قانون
جهش تولید دانش بنیان ،در زمینه کس��ب و کار با
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،در زمینه
جمعیت و خانواده با قانون خانواده و جوانی جمعیت،
در زمینه سیاس��ت خارجی ب��ا قانون اقدام راهبردی
برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران ،در
زمینه وظایف مجلس با قانون ش��فافیت و در زمینه
دولت الکترونیک با قانون یکپارچهس��ازی دادهها و
اطالع��ات مل��ی ،در زمینه آموزش و پرورش با رتبه
بندی معلمان و ...سعی کرده است ،اولویت شناسی
الزم را انجام دهند.

ضرورت صیانت از
امنیتغذایی

خــبرویـژه

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برنامه معیشتی دولت کفایت زندگی روزمره مردم را نمی کند ،گفت :در بخش تامین مواد غذایی مردم با مشکل مواجه شده و ضروری
است دولت امنیت غذایی کشور را به خوبی صیانت کند .به گزارش ایسنا ،منصورعلی زارعی کیاپی در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور،
گفت :برنامه معیش��تی دولت کفایت زندگی روزمره مردم را نمی کند و الزم اس��ت دولت با همکاری مجلس نس��بت به بازنگری برنامه های اقتصادی و حل مش��کل مردم اقدام فوری انجام دهد .عضو
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی افزود :در برخی موارد تولید به ویژه در بخش تامین مواد غذایی مردم با مشکل مواجه شده و ضروری است دولت امنیت غذایی کشور را به خوبی صیانت کند.

اخبار

«اسکناس» پیشنهاد بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد

الگوی توسعه منطقهای در برنامه هفتم

گ�روه اقتص�اد کالن :فعاالن بخش خصوصی
در خصوص تدوین برنام هفتم توسعه پیشنهاد
کردهان��د که اگر توس��عه منطق��های به عنوان
محور برنامه هفتم توس��عه قرار بگیرد ،مس��یر
برای رسیدن به توسعه هموارتر خواهد بود .به
گزارش«اسکناس»،بهاعتقادبخشخصوصی
مسیر توسعهیافتگی کشور از توسعه منطقهای
میگذرد و بر این اساس سعی دارد با همکاری
دول��ت و نمایندگان مجلس این الگو در برنامه
هفت��متوس��عهبهعنوانمح��ورقراربگیرد.بر
این اساس ،اتاق ایران برنامهریزیهایی انجام
داده و سلسله نشستهایی را با حضور مجمع
نمایندگان هر استان ،اعضای هیات نمایندگان
اتاقاس��تانی،اس��تاندارانومدیراندولتیآنها
برگزار میکند .به اعتقاد کارشناس��ان ،یکی از
آس��یبهای برنامههای قبلی عدم ارائه برنامه
عملیاتی بود .مش��کالت متعددی موجب عدم
کارآمدی برنامههای توس��عهای در سالهای
اخیر شده است .بنا بر آمار پایان سال  ۹۹دیوان
محاسبات در خصوص عملکرد قانون برنامه ۵
ساله ششم توسعه کشور تنها  ۳۵درصد احکام
این برنامه کامل تحقق پیدا کرده اس��ت و در
 ۶۵درصد احکام ،اهداف قانون گذار به صورت
صد درصد محقق نشده است.

دی�دگاه بخش خصوص�ی در مورد برنامه


هفتم

در این راس��تا غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق
ایران با نگاه به لزوم توسعه منطقهای و انجام
ی��ک پروژه مطالعاتی توس��ط اتاق ایران روی
کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کردند،
گف��ت :در این پروژه چند کش��ور مورد مطالعه
قرار گرفت که بر اساس آن متوجه شدیم ،این
کش��ورها طبق برخی ش��اخصها ،کشور خود
را به چند منطقه تقس��یم کرده و طرح توس��عه
منطق��های را پی��اده کردند .ای��ن اقدام به روند
توسعه آنها ،سرعت بخشیده است .او از تالش
اتاق ایران برای اجرایی شدن چنین الگویی در
ایران طی س��ه الی چهار س��ال اخیر خبر داد و
گفت :درخواست این است که در برنامه هفتم
توسعه این الگو مورد توجه قرار گیرد و به مرحله
اجرا برس��د .بر اس��اس اظهارات او نگاه کلی به
استانداران نگاه هزینهای بوده و کلیه اختیارات
درمرکزمتمرکزاستکهبایدشکستهشود.باید
به گونهای رفتار کنیم که رویکردها نس��بت به
اس��تانداران در بودجههای سنواتی از هزینهای
ب��ه درآم��دی تغییر کند .باید اختیارات کافی به
آنه��ا داده ش��ود تا زمین��ه درآمدزایی برای این
افراد فراهم ش��ود و به دنبال آن ش��اهد توسعه
منطقهای در کشور باشیم .شافعی پیشنهاد داد:
طبق مطالعه صورت گرفته ،ایران را میتوان به
 ۷یا  ۹منطقه تقسیم کرد .از طرفی میتوان در
هر منطقه هلدینگهای ویژهای طبق ظرفیت
هر استان با مشارکت مردم ،تاسیس کنیم .در
این هلدینگها زمینه مش��ارکت با کشورهای
منطق��ه نیز وج��ود دارد .رئیس اتاق ایران پیاده
شدن طرح توسعه منطقهای را خیزش به سمت
توسعه کشور توصیف کرد و بیتوجهی نسبت

به آن را سئوال برانگیز دانست .به اعتقاد او این
طرح میتواند ش��رایط را به نفع مردم دگرگون
کند .او خاطرنشان کرد :در همه استانها همه
ظرفیتها وجود ندارد .باید اولویتبندی کرده
و ب��ر اس��اس آن جلو بروی��م .اینکه آمار صدور
پروانهصنعتیس��االنهدرهراس��تانرشدکند،
اش��تباه اس��ت چون طبق مطالعه و نیازسنجی
دقیق صورت نگرفته و متاسفانه بعد از دو سال
شاهد توقف فعالیت این تعداد واحد صنعتی در
استانهاهستیم.درادامهمحمدقاسمی،رئیس
مرکز پژوهشهای اتاق ایران به ارائه گزارشی
درباره ظرفیته��ا و توانمندیهای اقتصادی
اس��تان همدان پرداخت .بر اساس اظهارات او
الزم اس��ت نقطه ش��روعی برای اجرایی شدن
ط��رح توس��عه منطقهای در نظ��ر بگیریم .بر
ایناس��اسطبقمطالعهآمایشس��رزمینکه
چندیپیشانجامش��دهبهنظرمیرس��دبرای
این اس��تان ،گردشگری ،کشاروزی ،صنعت و
معدن به عنوان اولویت مطرح است .او با بیان
ای��ن مطلب که در این بین ماموریتهایی هم
برای استان همدان دیده شده است ،گفت :البته
به نظر میرسد درباره این مطالعه آمایشی انجام
شده،حرفوحدیثهایوجودداردونمایندگان
مجلس و مس��ئوالن دولتی استان انتقادهایی
نس��ب به آن مطرح کردند که باید مورد توجه
وبررس��یقرارگیرد.قاس��میبانگاهبهمطالعه
آمایش��یاس��تانهمدان،نسبتتولیدصنعتی
این اس��تان را در مقایس��ه با کل کشور حدود ۵
درصد عنوان کرد و ادامه داد :در این طرح روی
تمرکز بر کشاورزی و صنایع تبدیلی در استان
همدان تاکید ش��ده اس��ت .در هر صورت آنچه
اهمیت دارد این اس��ت که سرمایه هزینه شده
به صورت بهینه ،منسجم و نتیجهبخش باشد.
علیاصغر زبردست ،رئیس اتاق همدان طرح
آمایشی که درباره همدان انجام شده را همراه
با ایراداتی توصیف و درخواست کرد با بازنگری
در این سند ،ایرادات موجود حلفصل شود .به
اعتق��اد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
در تهی��ه طرح آمایش اس��تان همدان ارتباط
مناسبیبینگردآورندگانطرحبادستگاههای
دولتی ،اتاق و غیره در اس��تان وجود نداش��ت.
محمدمهدی مفتح ،رئیس مجمع نمایندگان
اس��تان همدان ،موضوع توس��عه منطقهای را
با توجه به اینکه برنامه هفتم توس��عه در حال
تدوین است ،بسیار مهم دانست و یادآور شد:
اداره اقتص��اد بر اس��اس قان��ون و امر و نهی،
نتیجهاش مش��خص اس��ت .پس باید س��عی

کنیم اقتصاد را با منطق خاص آن جلو ببریم.
متاسفانه در هر برنامه توسعه ،بهترین اهداف
و حرفها را میگنجانیم که در نهایت به نتیجه
نمیرس��د .بر اساس اظهارات او طرح آمایش
س��رزمین از طرف مجلس تصویب نش��ده و
نمایندگان مجلس مبنای الزماالجرا ش��دن
ای��ن س��ند را نمیدانن��د .او ادام��ه داد :به نظر
میرسد اجرای طرح آمایش تهیه شده تبعاتی
دارد و بای��د ب��ا مطالعه دقی��ق از آثار منفی آن
بکاهیم .هماهنگی با همه ارکان و دستگاهها
برای تنظیم برنامه توسعه منطقهای پیشنهاد
بس��یار خوب و س��ازندهای اس��ت و باید انجام
ش��ود .حسین س��الحورزی ،نایبرئیس اتاق
ای��ران مش��کالت ام��روز را من��وط به فقدان
سرمایهگذاری دانست و گفت :علیرغم همه
ظرفیتهای موجود ،اس��تان همدان نتوانسته
به توس��عه برسد چون ش��اهد کاهش انگیزه
س��رمایهگذاری در کل کش��ور هستیم و این
اس��تان هم از س��ایر مناطق کش��ور مستثنی
نیست .او پیشنهاد داد :برای رسیدن به توسعه
باید س��رمایهگذاری اتفاق افتد و در این راستا
اس��تفاده از ظرفیت س��رمایهای شرکتهای
سرمایهگذاری سهام عدالت استانی که قابلیت
نقدشوندگی باالیی دارند ،امکانپذیر است .از
طرفی باید فرصتها و پروژههای بزرگ برای
سرمایهگذاری را معرفی کرده و به همرسانی
الزم را بین این پروژهها و هلدینگهای بزرگ
که قابلیت سرمایهگذاری دارند ،برقرار کنیم.
علیرضا قاس��می فرزاد ،استاندار همدان ،بیان
واقعیتها در برنامه توسعه را ضروری خواند و با
توجه به وضعیت آب در استان همدان ،شرایط
کش��اورزی را در این منطقه نامناسب خواند و
تاکید کرد :در این شرایط کشاورزی نمیتواند
اولویت قرار گیرد .در اس��تان همدان مصرف
آب کشاورزی بیشتر از ذخایر زیرزمینی است و
در حال برنامهریزی برای سازماندهی الگوی
کش��ت و رفتن به س��مت محصوالت کمآب
هس��تیم و باید روی سایر ظرفیتهای استان
مانن��د گردش��گری تمرکز کنی��م .پس با این
الگوی مصرف آب بیرویه در طول سالهای
اخی��ر نمیتوان کش��اورزی را محور کار قرار
دهیم .این مس��ئله تنها مربوط به یک اس��تان
نیست بلکه در کل کشور شاهد بیآبی هستیم.
او از توجه به زیرساختهای الزم برای توسعه
گردشگری در استان همدان خبر داد و گفت:
در تالشیم استان را به قطب گردشگری کشور
تبدیل کنیم .بعد از آن روی صنعت و س��پس

معدن متمرکز شویم .در این بین صنایع تبدیلی
نیز قابلیت توس��عه و تقویت در این منطقه را
دارد .اس��تاندار همدان از اتخاذ سیاس��تهای
تش��ویقی برای س��رمایهگذاری و برگرداندن
واحدهای تعطیل ش��ده ب��ه چرخه تولید خبر
داد و تمرک��ز ب��ر جذب س��رمایهگذاریهای
جدی��د را ض��روری خواند .فتحاهلل توس��لی،
نماین��ده بهار و کبودرآهنگ در مجلس توجه
به ظرفیتها ،الزامات و محدودیتها را در هر
اقدام��ی مه��م خواند و تصریح کرد :با نگاه به
معذوریتها و محدودیتهای ناشی از تحریم،
بخ��ش خصوص��ی باید وارد عمل ش��ود و در
این ش��رایط برگرداندن اتاق ایران به عنوان
پارلمان بخش خصوصی به جایگاه اصلی خود
در اقتصاد کش��ور ،ض��رورت دارد .او غفلت از
توسعه توانمندیهای خود در حوزه کشاورزی،
صنایع غذایی و دارو که تحریم نیست را مورد
انتقاد قرار داد و گفت :هزینه انواع عمل جراحی
در کشور نسبت به سایر کشورها بسیار کمتر
اس��ت؛ اما زیرساخت الزم برای بهرهبرداری
مناس��ب از ای��ن توانمن��دی را نداریم .با وجود
اینکه علم پزش��کی در ایران بس��یار پیشرفته
است ،بیمارستانهای مرزی احداث نکردیم تا
از داشته خود استفاده کنیم .بر اساس اظهارات
این نماینده مجلس ،اس��تان همدان در حوزه
س��فال ،چرم ،فرش ،صنایع دستی ،نساجی و
ظرفیتهای بس��یار باالیی دارد که نسبت به
آنها غافل هستیم .دلیل این امر نبود مطالعات
دقیق و آمایش در منطقه است.

بروکراس�ی پیچی�ده مان�ع از توس�عه


میشود

حسن لطفی ،نماینده رزن و درگزین در مجلس
ازبروکراسیپیچیده،نبودآمارواطالعاتدقیق
درب��اره بخشهای مختلف و دادههای جامعه
کش��ور و مداخله دولت در اقتصاد ،انتقاد کرد و
خواستار ارائه راهکار برای برخورد با مشکالت
موجود ش��د .احد آزادیخواه ،نماینده مالیر در
مجلسبازنگریسندآمایشموجودراضروری
خواند و گفت :این سند باید جامع باشد تا بتوان
ب��راس��اسآنبرنامهریزیک��ردهوجلورفت.
اطالعات و آمار موجود برای سیاس��تگذاری
کافینیستوبایدابتداایننقصرابرطرفکنیم.
طبق اظهارات او در حال حاضر زیرس��اختها
برای آنچه در مس��یر توس��عه الزم است ،مهیا
نیس��ت ،پس قبل از هر اقدامی باید ریش��هها و
پایه را برای حرکت در مسیر توسعه آماده کنیم.
این نماینده مجلس سرمایهگذاری و توسعه را
درهمتنیده توصیف کرد و مشکل اصلی را در
این دانس��ت که برای این درهمتنیدگی ایجاد
شده ،فکری نکردیم .در این بین دولت باید وارد
عملشدهوریشههارابازسازیوزیرساختهارا
مهیاکندتاسرمایهگذاربخشخصوصیرغبت
به حضور پیدا کند .کیومرث سرمدی ،نماینده
اسدآباد در مجلس اجرای سلیقگی برنامهها را
م��ورد انتق��اد قرار داد و بیتوجهی به عدالت در
روند اجرای برنامهها را یک نقطه ضعف جدی
دانست که باید برای آن راهکار ارائه داد.

احتمال ورود بیتکوین به کانال 15هزار دالری

گ�روه اقتص�اد کالن :در حال��ی ک��ه بس��یاری از
تحلیلگ��ران در فض��ای رمزارزه��ا ب��ر این باورند
ک��ه پایینترین س��طح بیتکوین پیرامون ارزش
کنونی آن اس��ت اما معاملهگران برتر خالف این
را پیشبین��ی میکنن��د .برخی از تحلیلگران حتی
ت��ا ح��دی پیشبینی میکنند ک��ه بیتکوین در
چرخه فعلی در س��طح ۱۹هزار دالر قرار گیرد .به
گ��زارش ایس��نا و به نق��ل از کوین ،در حال حاضر
یک��ی از عالقهمن��دان به ارزهای دیجیتال درباره
کاهش قیمت کریپتو مواردی را ارائه کرده است؛
اوایل س��ال جاری در آوریل ،وی س��طوح بعدی
بیتکوی��ن ،اتری��وم و بایننس کوین را پیشبینی
ک��رد .اولین پیشبین��ی وی در مورد بیتکوین و

ارزش بی��ن ۲۵ه��زار تا ۲۲ه��زار دالر بود که روز
دوشنبه به وقوع پیوست .دو پیشبینی دیگر وی،
رس��یدن اتریوم به س��طوح  ۸۰۰تا  ۱۲۰۰دالری و
رسیدن بایننس کوین به سطوح  ۴۰تا  ۸۰دالری
بود .در حالی که آنها هنوز محقق نش��دهاند اما با
توج��ه به قیمتهای فعل��ی و الگوی فروش ،این
پیشبینیها نیز چندان دور از انتظار نیستند .برخی
از معاملهگران معتقدند که در این چرخه یک سطح
بازگشتی جدید ۱۹هزار و  ۵۰۰دالری نیز محتمل
است .کیتی استاکتون ،موسس و شریک مدیریت
فرلید استراتژیز ،قیمت پشتیبانی بعدی بیتکوین
را۱۹هزار و ۵۰۰دالر پیشبینی میکند .همچنین،
یکی دیگر از معاملهگران رمزارز به نام رکت کپیتال
پیشبینی میکند که پایینترین قیمت بیتکوین
بعدی در حدود ۱۹هزار دالر یا ۱۵هزار و  ۵۰۰دالر
باش��د .پیش بینی او بر اس��اس دادههای تاریخی
بیتکوین در میانگین متحرک هفتگی اس��ت .از
نظرتاریخی،بیتکوینتمایلداردمنفی ۱۴درصد
تا منفی  ۲۸درصد کمتر از میانگین متحرک ۲۰۰
هفتهای باش��د .در حال حاضر منفی  ۱۴درصد به
معنای  ۱۹هزار و منفی  ۲۸درصد به این معنی است

که بیتکوین میتواند قبل از برگش��ت به س��مت
باال به ۱۵هزار و  ۵۰۰دالر برسد .پایینترین قیمت
بیتکوین یعنی ارزش ۱۵و  ۵۰۰دالری میتواند
برای بازار آلتکوین نیز فاجعهبار باشد .بیتکوین
ماهها پس از اینکه به باالترین حد خود رسیده بود
در روز دوشنبه پایینترین سطح ۱۸ماهه خود یعنی
زیر ۲۵هزار دالر را تجربه کرد زیرا سرمایهگذاران
در مواجه��ه با ف��روش کنونی بازارهای جهانی از
داراییه��ای پرخط��ر دوری کردن��د .این رمزارز
دیجیتال ضربه س��نگینی با انتش��ار اخبار توقف
برداش��تهای پلتف��رم وامدهی ارزهای دیجیتال
سلسیوس ( )Celsius Networkبه دلیل شرایط
بیثبات ،متحمل ش��د .قیمت بیتکوین مجددا با
تجربه مناطقی در س��ال  ۲۰۲۰همراه ش��ده و به
ارزش ۲۳هزار دالر کاهش یافته اس��ت و احتماال
در روزهای آینده افزایش نوسانات رخ خواهد داد.
قیمت بیتکوین برای شروع جلسه معامالتی این
هفته کاهش ش��دیدی را تجربه کرده و اکنون در
یک نقطه نامشخص در حال تثبیت است .کاهش
ش��دید ،تمام ایدههای صعودی کوتاهمدت را زیر
پا گذاش��ته اس��ت .قیمت اتریوم نیز به پایینترین

ارزش تاریخی خود رس��یده اس��ت و روند صعودی
س��الهای ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۱خود را بازبینی میکند.
قیمت اتریوم بهطور ناگهانی کاهش یافته است و
تشخیصسیگنالمعکوسمعمولیچالشبرانگیز
خواهد بود به همین دلیل باطل کردن زودهنگام
رون��د نزول��ی میتواند برای س��رمایهگذارانی که
مای��ل به پذیرش راهاندازی معامالت پر ریس��ک
و ب��ا پاداش باال هس��تند در مح��دوده  ۱۵۷۰دالر
خواهد بود .قیمت کاردانو در مس��یر رس��یدن به
پایینترین سطح  ۱۲مه در  ۰.۳۹دالر است .قیمت
کاردانومانندچندینارزدیجیتالدیگر،برایشروع
سومین هفته معامالتی ژوئن ،فروش در سراشیبی
سقوط را تجربه میکند .مجموع ارزش بازار جهانی
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۹۰۸.۵۱میلیارد
دالر برآورد میش��ود که این رقم نس��بت به روز
قبل  ۱۰.۷۶درصد کمتر شده است .در حال حاضر
 ۴۵.۲۲درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار
بیتکوین بوده که در یک روز  ۱.۸۹درصد کاهش
داش��ته اس��ت .حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در
 ۲۴ساعت گذشته  ۱۵۳.۳۴میلیارد دالر است که
 ۶۳.۵۱درصد افزایش داشته است.

بازار سهام رکورد سهماهه را شکست

شوک تورمی ،ارزش بازار سهام را به پایینترین حد در
سه ماه اخیر رساند .به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس،
در حال��ی که افزایش ش��دید ت��ورم در ایاالتمتحده
نگرانیها در مورد افزایش ش��دید نرخ بهره توس��ط
فدرال رزرو را برانگیخت ،س��هام اروپا به پایینترین
حدس��هماهاخیرس��قوطکرد.شاخصاستاکساروپا
 ۶۰۰ب��ا  ۲.۴درص��د کاهش به کمترین میزان خود از
 ۷مارس تاکنون رس��ید .س��هام فناوری با رش��د باال
 ۴.۲درصد س��قوط کرد زیرا بازده اوراق قرضه دولتی
به باالترین حد در چند س��ال اخیر به دلیل تش��دید
سریعتر سیاستهای پولی رسید و بخشهای مرتبط
بااقتصادمانندمسافرتواوقاتفراغتوخودروسازان
نی��ز  ۵.۳درص��د و  ۴.۵درص��د کاهش یافتند .پس از
فروش ش��دید وال اس��تریت در روز جمعه ،پس از آن
که دادهها نشان داد قیمتهای مصرفکننده آمریکا
در ماه مه  ۸.۶درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد
آن از س��ال  ۱۹۸۱بود و نگرانیها را در مورد افزایش
 ۷۵واحدی بیش��تر نرخ بهره در نشس��ت فدرال رزرو
آمریکا افزایش داد .اس��تاکس  ۶۰۰از زمان رس��یدن
ب��ه رک��ورد در ژانویه تقریبا ۱۶.۵درصد کاهش یافته
زیراترسازافزایشتورم،تش��دیدسیاس��تتوس��ط
بانکهای مرک��زی و محدودیتهای اخیر کووید-
۱۹در چین نگرانیها را در مورد رکود بالقوه افزایش
دادهاس��ت.س��هامآسیاییبهدلیلنگرانیهادرمورد
قرنطینهه��ایجدی��دکووید ۱۹-به ش��دتکاهش
یافت و پرجمعیتترین منطقه چائویانگ پکن س��ه
دور آزمایش انبوه را برای فرونشاندن شیوع وحشیانه
ویروس کرونا اعالم کرد.

آخرین وضعیت کاالبرگ الکترونیک از
زبان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ییان اینکه تا زمانی که
گزارشنهاییدورهآزمایش��یس��امانههایکاالبرگ
آماده نش��ود ،تصمیم جدیدی نخواهیم گرفت ،گفت:
امیدواریم در تیرماه این گزارش به دولت ارسال شود و
سپس در ستاد اقتصادی دولت تصمیم خواهیم گرفت
کهبرایماههایبعدبهچهترتیبیعملکنیم.بهگزارش
ایسنا،احسانخاندوزیطیسخنانیدرجمعخبرنگاران
در پایان شصت و سومین جلسه هیئت مقررات زادیی
و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با بیان اینکه
در جلسه امروز هیئت ،دو دستور کار مهم وجود داشت،
اظهارکرد:یکی ازموارد،مربوط به ۲۱مجوز شهرداری
تهرانبرایکسبوکارهایمختلفبودکهبرایاولین
بار ،این نهادعمومیکش��ور،فهرس��تکامال روشنی
ازش��رایط،ل��وازم،م��دارکموردنیاز،زمانبندیالزمو
همچنین هزینههای صدور هر مجوز مربوط به خود را
در این هیئت به تصویب رساند.

تورم آلمان به اوج
 ۵۰ساله نزدیک میشود

برآوردهای نهایی اداره آمار آلمان (دستاتیس) نشان
میده��د که تورم س��االنه در ماه م��ی به  ۷.۹درصد
افزایش یافت .به گزارش ایلنا از راشاتودی؛ نرخ تورم
در آلمان برای سومین ماه متوالی افزایش یافت؛ دلیل
اصلی تورم باال همچنان افزایش قیمت انرژی است.
همچنین افزایش قیمت برای بس��یاری از کاالهای
دیگر ،به ویژه مواد غذایی قابل مشاهده است .آخرین
باری که چنین تورم در آلمان مشاهده شد ،در زمستان
۱۹۷۴-۱۹۷۳بودکهقیمتنفتدرنتیجهبحراننفت
به شدت افزایش یافت .این بزرگترین جهش تورمی
است که به بزرگترین اقتصاد اروپا در تقریب ًا نیم قرن
اخیرضربهزدهاست.آلمانبابحرانهزینههایزندگی
دس��ت و پنج��ه نرم میکند ک��ه در بحبوحه افزایش
قیمتهای جهانی انرژی که به دلیل تحریمهای ضد
روس��یه مرتبط با اوکراین ایجاد شده است .دادههای
رس��می نش��ان میدهد که قیمت گاز طبیعی نسبت
به ماه می  ۵۵.۲ ،۲۰۲۱درصد و قیمت س��وخت ۴۱
درصد افزایش یافته است .تحلیلگران انتظار دارند که
افزایش قیمتها در ماههای آینده کند ش��ود و بانک
آلمان نرخ تورم  ۷.۱درصدی را تا پایان س��ال جاری
پیش بینی کرده است.

بورس نوسانی شد

روند صعودی بازار س��رمایه که از روز دوش��نبه آغاز
ش��ده بود ادامه پیدا نکرد و ش��اخص کل بورس امروز
پرنوس��انبود.بهگزارشایس��نا،شاخصکلبورس
دی��روزب��ا ۲۶۱۹واح��دافزایشدررقمیکمیلیونو
 ۵۷۴هزار واحد ایستاد .شاخص کل با معیار هم وزن
هم  ۷۷۰واحد افزایش یافت و رقم  ۴۲۹هزار و ۹۳۰
واح��د را ثب��ت کرد .در این ب��ازار  ۵۹۱هزار معامله به
ارزش  ۴۴هزار و  ۸۳۲میلیارد ریال انجام شد .توسعه
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ،فوالد خوزستان و
پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثب��ت و در مقاب��ل ملی صنایع مس ایران و پاالیش
نفت تبریز نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی بورس گذاش��تند .ش��اخص کل فرابورس هم
دیروز با  ۵۹واحد افزایش در رقم  ۲۱هزار و  ۴۸۱واحد
ایستاد ،در این بازار  ۲۶۲هزار معامله به ارزش  ۵۵هزار
و ۴۷میلیاردریالصورتگرفت.بیمهپاسارگاد،آهنو
فوالدغدیرایرانیانوتولیدنیرویبرقدماوندنسبتبه
سایرنمادهابیشترینتاثیرمثبتودرمقابلسنگآهن
گوهرزمین و پلیمر آریاساسول نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
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جانش��ین فرمانده کل انتظامی کش��ور در بازدید از
س��الن بررس��ی و تفکیک اموال خس��ارت دیدگان
گف��ت :همکاری پلی��س و بانک ملی ایران موجب
تس��ریع در بازگرداندن اموال مس��روقه به خسارت
دیدگان ش��ده است .س��ردار قاسم رضایی در گفت
و گ��و ب��ا خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران در
خصوص ادامه رسیدگی به پرونده سارقان صندوق
اجاره ای شعبه دانشگاه اظهار داشت :طی جلسات
متعدد و تعامالت صورت گرفته با مدیران ارشد بانک
ملی ایران ،راهکارهای اساسی برای تعیین تکلیف
اموال مال باختگان ارائه شده است .این مقام ارشد
انتظامی در کش��ور یادآور ش��د :اموال در اسرع وقت
ب��ا هماهنگ��ی مرجع قضائی ،نماینده پلیس و بانک
ملی ایران پس از شناسایی و احرازهویت به خسارت
دیدگان تحویل خواهد ش��د .سردار رضایی با تاکید
ب��ر اینکه کارکن��ان پرتالش بانک ملی ایران امین
مردم هس��تند اظهار کرد :بانک باید پس از تحویل
گرفتن اموال مس��روقه از پلیس آنها را در س��ریع
ترین زمان ممکن به صاحبان اصلی بازگرداند چرا
که این اقدام باعث خرس��ندی همه کس��انی خواهد
شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی
داشته اند.

چراهلدینگهادر
سرمایهگذاریموفقترند؟

یکی از مهمترین دغدغههای صاحبان س��رمایه
مدیریت و رش��د س��رمایه اس��ت .برای این هدف
عالوه بر ایجاد بازده مناس��ب،مدیریت ریس��ک و
کاهش احتمال زیان نیز مهم و ضروری است .به
همین منظور در س��الهای گذش��ته بر تعداد نهاده
ه��ای مالی متناس��ب با تغیی��رات مختلف در بازار
مالی افزوده شده است .به گزارش روابط عمومی
بان��ک کارآفرین ،ش��رکتهای س��رمایهگذاری
یکی از انواع نهادهای مالی دارای مجوز هس��تند
که مطابق با اساس��نامه ،در موارد مشخصش��ده
فعالیت و سرمایهگذاری میکنند.امروزه با رشد این
صنعت و ادغام و تملیکهای متعدد در جهت بهبود
مدیریت س��رمایه ،هلدینگهای سرمایهگذاری
شکل گرفتهاند.

خــبرویـژه

باهمکاریپلیسوبانکملیایران
هویتاموالمسروقهدرحالاحرازاست

سهم اندک بیمه
در پوشش ریسک
دستسازها

صنایعدس��تی یادگار ارزش��مند تاریخی اس��ت که عمری کهن در ایران دارد؛ چنانکه بس��یاری از کش��ورها ایران را با صنایعدس��تی نظیر فرش ،گلیم ،گبه ،معرق و ...میشناس��ند .امروزه صیانت
از صنایعدس��تی بهعنوان گنجینههای ارزش��مند تاریخی نهتنها وظیفه ملی اس��ت ،بلکه رونق تولید و توس��عه تجارت این هنر-صنعت منجر به ش��کوفایی اقتصاد خواهد ش��د .به گزارش روابط
عمومی بیمه تعاون به نقل از روزنامه صمت ،اهمیت دادن به صنایعدستی و صادرات آن ،هم نشاندهنده اقتدار فرهنگی و مدنی است و هم پشتیبانی از این کاالها ،انحصار و قدرت عرضه
آن در بازارهای جهانی را برای ایران فراهم میکند .صنایعدستی بهدلیل ایجاد درآمد و اشتغالزایی موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفتهاند.

بانک صادرات ایران  17هزار فقره وام حمایتی مشاغل خانگی پرداخت کرد
حمای��ت بان��ک صادرات ایران از اس��تقالل
مال��ی و اش��تغالزایی مددجوی��ان نهاده��ای
حمایت��ی ب��ا پرداخت  ۱۰ه��زار میلیارد ریال
وام قرضالحس��نه و ایج��اد بیش از  ۱۷هزار
مش��اغل خانگی در  ۱۵ماه اخیر تداوم یافت.
در همین مدت از طرحهای اش��تغالزایی بنیاد
برک��ت با پرداخ��ت بیش از  ۱۰هزار فقره وام
مش��اغل خانگی به مبلغ  ۴هزار میلیارد ریال
حمایت شده و همچنین  ۱۶هزار میلیارد ریال
به کس��بوکارهای آس��یبدیده از کرونا وام
پرداخت شد .به گزارش روابطعمومی بانک
ص��ادرات ای��ران ،این بانک به منظور حمایت
از ایجاد مش��اغل خانگی به معرفیش��دگان و
سرپرستان خانوار کمیته امداد امام خمینی(ره)
و س��ازمان بهزیس��تی با پرداخت  ۱۷هزار و
 ۵۵۷فقره وام قرضالحسنه به ارزش  ۹هزار
و  ۹۸۹میلی��ارد ری��ال از ابتدای س��ال ۱۴۰۰
تاکنون از اش��تغالآفرینی و اس��تقالل مالی و
کمک به اقش��ار آس��یبپذیر و نیازمند کشور
پش��تیبانی کرده اس��ت .این بانک در س��ال

 ۱۴۰۰ب��ا پرداخ��ت  ۱۵ه��زار و  ۶۶۰فقره وام
قرضالحس��نه به ارزش هش��ت هزار و ۷۰۰
میلیارد ریال و از ابتدای س��ال  ۱۴۰۱تا نیمه
خردادم��اه ب��ا پرداخت هزار و  ۸۹۷فقره وام به
ارزش ه��زار و  ۲۸۹میلی��ارد ریال از مش��اغل
خانگ��ی و کارآفرینی مددجویان پش��تیبانی
کرده اس��ت .همچنین روند افزایش حمایت
این بانک از طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت

به منظور بهبود وضعیت معیشت خانوارهای
س��اکن در مناط��ق مح��روم و کم برخوردار و
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی با اولویت
کس��ب و کاره��ای خرد و خانگ��ی مبتنی بر
مزیتهای نسبی مناطق شتاب زیادی به خود
گرفته به نحوی که طی سال گذشته  ۹هزار
و  ۷۶۰فقره تسهیالت به ارزش چهار هزار و
 ۱۲۲میلیارد ریال و از ابتدای س��ال جاری تا

نیم��ه خردادم��اه  ۳۸۷فقره وام به ارزش ۱۷۴
میلی��ارد ریال توس��ط این بانک به طرحهای
اشتغالزایی این بنیاد پرداخت شده که جمعا از
ابتدای  ۱۴۰۰تاکنون بانک صادرات ایران ۱۰
هزار و  ۱۴۷فقره وام به ارزش  ۴هزار و ۲۹۶
میلی��ارد ریال در طرحهای اش��تغالزایی بنیاد
برکت پرداخت کرده است .بنا براین گزارش،
حمای��ت بان��ک صادرات ای��ران از طرحهای
اشتغالزایی بنیاد برکت در سه ماه پایانی سال
 ۱۴۰۰ب��ا افزای��ش  ۲۰درص��دی همراه بود و
تعداد وامهای پرداخت ش��ده توس��ط این این
بانک از هش��ت هزار و  ۱۳۳فقره در پایان ۹
ماهه اول به  ۹هزار و  ۷۶۰فقره در پایان سال
افزایش یافت و پشتیبانی بانک صادرات ایران
از این طرحها همچنان با جدیت ادامه خواهد
یافت .در همین مدت حمایت بانک صادرات
ایران از کس��بوکارها و اقش��ار آسیبدیده از
کرون��ا ب��ا پرداخت نزدیک ب��ه  ۸۶هزار فقره
تس��هیالت به ارزش بیش از  ۱۶هزار میلیارد
ریال در سال  ۱۴۰۰تداوم داشت.

نقش بانک توسعه تعاون در پیشبرد برنامه های توسعه ای و تکالیف بودجه ای برجسته بوده است

محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه
تعاون در آغاز کارگروه آموزش��ی مدیران ستادی
و استانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت :نقش
آفرین��ی بانک توس��عه تع��اون در تکالیف بودجه
ای و برنامه های پنج س��اله توس��عه ای و طرح
های ملی نش��ان دهنده ظرفیت بانک می باش��د.
وی اف��زود :ح��دود  ۵۰۰بانک توس��عه ای در دنیا
فعالی��ت م��ی کنند که رویکردی حمایتی دارند و
بانک توسعه تعاون نیز رویکردی اخالق مدارانه

در ح��وزه اقتصاد ای��ران برعهده دارد که تکالیف
و اقدامات بانک فراتر از کس��ب س��ود مادی و با
هدف کمک به تولید و اقتصاد می باش��د .ایرانی
آین��ده پژوه��ی فضای بانکی را برای بانک مغتنم
برشمرد و گفت :نگاه به بازارهای نوظهور ،رقبا و
نیز رصد فضای بانکی می تواند فرصتی ارزنده را
برای بانک توس��عه تعاون فراهم سازد تا آمادگی
کافی برای فعالیت س��ازنده در س��الهای آتی را
داشته باشد .عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون

خاطر نش��ان کرد :میزان نفوذ در بازار  ،ش��اخص
مهمی است که با دریافت داده های صحیح می
توان موقعیت کنونی و قابل پیش بینی برای بانک
را تبیین نمود .ایرانی با اش��اره به اینکه از طریق
تدابیر و برنامه ها می توان اثربخشی بانک را در
عرصه های توسعه و پیشرفت کشور جلوه گر نمود
خاطرنش��ان کرد :اساسنامه بانک در بدو تاسیس
تدوین شده و در دوره های زمانی چند ساله نیازمند
بازنگری است و همچنین برخی مسائل از جمله

اختصاص هفتاد درصد به بخش تعاون و س��هم
تعاونی ها در تحقق این اندازه ،قابلیت بررس��ی و
تحلیل دارد .ایرانی گفت :بانک در فضایی رقابتی
با شبکه بانکی برای جذب منابع و همچنین جذاب
نمودن خدمات برای مش��تریان و مراجعین قرار
دارد و با این که بانک های تجاری از آزادی عمل
بیشتری برخوردارند ،هنر همکاران بانک در این
بوده اس��ت تا با رویکردی توس��عه ای دراین بازار
رقابتی فعالیت نمایند.

خبر

مجمع عمومی موسس شرکت بیمه
اتکایی آوای پارس برگزار شد

مجمع عمومی موس��س ش��رکت بیمه اتکایی آوای
پارس با حضور۷۰درصد س��هامداران این ش��رکت،
صبح روز یکش��نبه مورخ  ۲۲۰۳۱۴۰۱برگزار ش��د.
براس��اس ای��ن گ��زارش در ابتدای جلس��ه دبیر کل
سندیکایبیمهگرانکشوردرسخنانیضمنتبریک
به سهامداران و موسسین شرکت بیمه اتکایی آوای
پارسواعالمآمادگیسندیکابرایهرگونههمکاری
با این شرکت ،برای کارکنان ،موسسین و سهامداران
آن آرزوی موفقیت کرد و تاسیس این شرکت را گامی
مهم در رشد و توسعه صنعت بیمه کشور دانست .در
ادامه جلسه با معرفی هیات رییسه و اعالم رسمیت
مجمع توس��ط رییس ،ابتدا گزارش��ی از فعالیت های
صورت گرفته در راستای تاسیس این شرکت از جمله
ارای��ه ط��رح به بیمه مرکزی ،اقدام به اخذ مجوزهای
الزم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و
فعالیتهای مربوط به ثبت قانونی شرکت توسط مجید
بنویدی ،نماینده هیات موسس ارایه گردید .در پایان
تمامی دستورات جلسه اعالم شده در آگهی رسمی
با رای س��هامداران به تصویب رس��ید .از جمله این
مصوبات می توان به تصویب طرح اساسنامه شرکت،
انتخ��اب اعضای اصلی و عل��ی البدل هیات مدیره،
انتخاب موسس��ه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به
عنوان حس��ابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه
حسابرس��ی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس
عل��ی الب��دل و همچنی��ن روزنامه دنی��ای اقتصاد و
اطالعاتبهعنوانروزنامههایکثیراالنتشارشرکت
اش��اره نمود که تمامی این مصوبات با اعالم رییس
مجمع و تایید آن توسط اکثری سهامداران به تصویب
رسید .همچنین مقرر گردید ،اکچوئر رسمی پس از
استقرار اعضای هیات مدیره و آغاز جلسات آن توسط
این اعضا مشخص و اعالم گردد.

انرژی
اخبار

مشکلی در تامین برق
صنایع دارویی وجود ندارد

رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق گفت :اغلب
واحدهای دارویی کشور تا این لحظه برقشان تامین
ش��ده و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد .به گزارش
روابط عمومی ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران،
مصطفی رجبی مش��هدی افزود :صنعت برق برنامه
تامین برق صنایع داروسازی رو از سایر صنایع متمایز
کرده تا در ساخت داروی مورد نیاز مردم مشکلی پیش
نیاید .وی تصریح کرد :در خصوص صنایع دارو سازی
طوریبرنامهریزیشدهکهدرصورتقطعیاحتمالی
برق یا بروز اختالل در شبکه برق رسانی ،اگر چه باید
مولدها و دیزلهای اضطراری داش��ته باش��ند ،اما در
تامین برق این صنایع وقفهای ایجاد نش��ود و ش��امل
برنامهمدیریتمصرفسایرصنایعنشوند.سخنگوی
صنعت برق اظهار داشت :واحدهای صنعتی واقع در
شهرکهای صنعتی روی فیدرهای مشترکی تغذیه
کننده برق هستند و ما اطالعی از تولید و فعالیت جزبه
جز واحدها نداریم؛ لذا مدیران ش��هرکهای صنعتی
الزم اس��ت که اطالعات صنایع ش��هرک را در اختیار
شرکتهای توزیع برق منطقه خود قرار دهند تا اگر
واحد داروسازی در شهرک صنعتی وجود دارد ،شرایط
متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود.

اجرای هزار و  ۷۵عملیات فنی حفاری
روی چاهها از ابتدای امسال

مدیر خدمات فنی ش��رکت ملی حفاری ایران گفت:
برایحفظ،نگهداشتوافزایشتولیدازابتدایامسال
تاکنون ،یک هزار و  ۷۵عملیات فنی و مهندسی روی
چاهه��اینف��تدرمراح��لتکمیلحفارییادرحال
بهرهبرداری انجام شد .به گزارش شرکت ملی حفاری
ایران ،شهرام شمیپور روز سهشنبه (  ۲۴خرداد ماه)
ضمن تشریح عملکرد این مدیریت در قالب خدمات
یکپارچه تخصصی که نقش اساسی در فرآیند تعمیر و
ترمیمچاههادارد،گفت:خدماتفنیدرمراحلحفاری
چاههایاکتش��افی،توس��عهایوتعمیرچاههاحسب
نیاز از جمله تکمیل چاه ،رفع نواقص و پیشگیری از
افتفش��ارارائهمیش��ود.ویاظهارکرد:باتمهیدات
بهکار گرفته شده در سال ۱۴۰۱بهنحوی برنامهریزی
ش��ده که در نزدیکترین زمان ممکن ،پاس��خگوی
درخواستهای شرکتهای بهرهبرداری ،همچنین
پروژههای حفاری کلید در دست شرکت باشیم.

وزیر نفت خبر داد؛

درخواست ترکمنستان از ایران برای افزایش سوآپ گازی
گروه انرژی :وزیر نفت گفت :در دیدار با معاون
رئیس کابینه در امور نفت و گاز ترکمنس��تان،
طرف مقابل از ما درخواس��ت افزایش س��وآپ
گاز به آذربایجان و دیگر کشورهای همسایه را
خواستار شد که ما آمادگی خود را اعالم کردیم.
به گزارش اس��کناس و به نقل از روابط عمومی
وزارت نفت ،جواد اوجی پس از دیدار با شاهین
عبدالرحماناُفدرجمعخبرنگارانبابیاناینکه
دولتس��یزدهمدر ۱۰ماهاخیردس��تاوردهایی
مطلوب در زمینه دیپلماسی انرژی داشته است،
گف��ت:درماههاینخس��تای��ندولتقرارداد
سوآپگازازترکمنستانبهجمهوریآذربایجان
از خاک ایران امضا شد و هماکنون ساالنه ۱.۵
تا  ۲میلیارد متر مکعب گاز سوآپ میشود .وی
به سفر اخیر خود به جمهوری آذربایجان همسو
با تقویت دیپلماسی انرژی اشاره و اظهار کرد :در
این سفر طرف آذربایجانی تقاضای افزایش دو
برابری سوآپ گاز از ترکمنستان را از ما خواستار
ش��دکهبااس��تقبالایرانروبروش��د.وزیرنفت
ادامه داد :در دیدار با معاون رئیس کابینه در امور
نفت و گاز ترکمنستان نیز طرف ترکمنستانی از
ما درخواس��ت افزایش سوآپ گاز به آذربایجان
ودیگرکش��ورهایهمس��ایهراداشتکهمانیز
آمادگی خود را اعالم کردیم .اوجی ضمن اشاره

به وجود زیرساختهای الزم و شبکه انتقال گاز
گس��تردهدرکش��وربرایافزایشسوآپگفت:
ضمنمذاکرهباطرفترکمنستانبرایافزایش
س��وآپ؛ امروز یکی از محورهای مذاکرات بنده
ب��امع��اونرئیسکابین��هوزرادرامورنفتوگاز
ترکمنستاناحیاقراردادصادراتگازترکمنستان
ب��های��رانبود.ویپرداختبدهیگازوارداتیاز
ترکمنس��تانرایک��یازمحوره��ایمذاکرات
ام��روز با مع��اون رئیس کابینه وزرا در امور نفت
وگازترکمنس��تاناع��الموتصری��حک��رد:بر
اساس مذاکرات انجام شده ،مطالبات حاصل از
صادرات گاز به کشور عراق بابت بدهی گازی ،از

طرف عراق به حساب طرف ترکمنستانی واریز
میشود.وزیرنفتبااشارهبهتصمیمترکمنستان
برای توس��عه میدانهای نفت و گاز خود افزود:
با توجه به توانمندی ش��رکتهای ایرانی برای
توسعه میدانهای نفت و گاز ،خطاب به طرف
ترکمنس��تانی در زمینه ص��دور خدمات فنی و
مهندسی ،توسعه میدانهای نفت و گاز ،احداث
واحدهایپتروشیمیوپتروپاالیشگاهیبهدست
شرکتهایداخلیاعالمآمادگیکردیم.اوجی،
صادرات فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی و نیز
کاتالیستهایموردنیازدراینصنعتراازدیگر
محورهای مذاکره با معاون رئیس کابینه در امور

نفتوگازترکمنستانخواندوگفت:اینپیشنهاد
ما خوش��بختانه با استقبال طرف ترکمنستانی
روبهروشد.ویباتأکیدبراینکهدیپلماسیانرژی
ایران در حوزه آمریکای التین در ماههای اخیر
بهشدتفعالبودهاست،تصریحکرد:هماکنون
در بحث صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی،
صدور خدمات فنی و مهندس��ی و اس��تفاده از
ظرفیتخالیپاالیشگاههایموجوددراینحوزه
اتفاقها و قراردادهای خوبی امضا شده و در حال
شکلگیری است .وزیر نفت به وجود ذخایر ۲۰
درصدی نفت و گاز جهان در ونزوئال اشاره کرد
وگفت:باتوجهبهتوانمندیشرکتهایپیمانکار
ایرانی ،مذاکره برای توس��عه میدانهای نفت و
گاز این کشور را آغاز کردهایم ،همچنین درباره
افزایش ظرفیت و تعمیرات اساس��ی پاالیشگاه
های موجود در این کشور به توافقهای خوبی
رسیدهایم .اوجی اظهار کرد :بهتازگی نخستین
نفتکش س��اخت ای��ران تحویل ونزوئال ش��د
و س��اخت یک نفتکش دیگر را در دس��تور کار
داریم،اینموضوعنشانمیدهدکهدردهههای
اخیر تحریم بر صنعت نفت ایران کارساز نبوده
و هیچگاه صادرات نفت خام و میعانات گازی ما
متوقفنش��دهاس��تزیراامروزدنیابهصادرات
محصوالت ما نیاز دارد.

معاون وزیر نفت خبر داد؛

گروه انرژی :مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از کاهش  ۱۰درصدی
مصرف گاز مایع در هفت ماه پایانی سال  ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه
س��ال  ۱۳۹۹خب��ر داد و اعالم کرد ص��ادرات این محصول افزایش
یافته است .به گزارش اسکناس به نقل از وزارت نفت ،مجید چگنی،
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز درباره اقدامه��ای وزارت نفت دولت
سیزدهم برای جلوگیری از هدررفت گاز مایع (الپیجی) و افزایش
تولید و صادرات آن اظهار کرد :گاز مایع محصولی ارزشمند در زنجیره
تولید گاز طبیعی اس��ت که افزون بر کاربرد بهعنوان س��وخت ،برای
خوراک بسیاری از صنایع از جمله صنایع پتروشیمی بهکار میرود.
وی افزود :با وجود ارزش ذاتی بسیار باالی این محصول ،متأسفانه

افزایش 15درصدی تولید الپیجی
در سالهای گذشته بخشی از گاز مایع در پاالیشگاههای گازی به
همراه گاز طبیعی به ش��بکه سراس��ری گاز تزریق و سوزانده میشد
که پس از استقرار دولت سیزدهم ،وزارت نفت یکی از اولویتهای
اساسی خود را جلوگیری از هدر رفت ترکیبات ارزشمند از جمله گاز
مای��ع ق��رار داد .مع��اون وزیر نفت در امور گاز تأکید کرد :با اقدامهای
اساسی و زیرساختی از جمله راهاندازی بندر صادراتی سیراف پارس،
برای تکمیل واحدهای باقیمانده در پاالیش��گاههای پارس جنوبی
و راهاندازی واحدهای جمعآوری بخارات گازی در پاالیش��گاههای
منطقه یک پارس جنوبی و بازاریابی فعاالنه برای صادرات گاز مایع
تولی��دی ،اکن��ون هدررفت گاز مایع ب��ه مقدار قابل توجهی کاهش

یافته است ،به نحوی که با وجود افزایش  ۱۵درصدی تولید در هفت
ماه پایانی سال  ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال  ،۱۳۹۹مقدار گاز
مایع سوزاندهشده در این مدت به  ۱۰درصد کاهش یافت .به گفته
چگنی ،در اثر این اقدامها مقدار گاز مایع صادراتی در هفت ماه پایانی
سال  ۱۴۰۰به  ۲۶۰۸هزار تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه
سال  ،۱۳۹۹حدود  ۱۵درصد افزایش یافته است .وی تصریح کرد:
همچنی��ن بهمنظور تکمیل زنجی��ره ارزش این محصول ،فراخوان
ثبت نام مجدد س��رمایهگذاری برای ایجاد تأسیس��ات پتروشیمی با
خوراک پروپان و بوتان با هدف ایجاد تأسیسات پتروشیمی در قالب
قانون تنفس خوراک در اسفندماه برگزار شد.

اخبار

قطعی آب مشترکان بد مصرف کشور
از ابتدای تابستان

جعفری ،مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
ایران از قطعی آب مش��ترکان بد مصرف کش��ور از
ابتدای تیر خبر داد .به گزارش بازار ،اتابک جعفری،
مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب ایران
گفت :با توجه به کمی بارش��ها و خشکس��الی های
یکی دوسال گذشته و انتظاری که مردم دارند پس
از تذک��ر و اخط��ار ب��ه افراد بد مصرف ،از ابتدای تیر
امسال انشعاب انها قطع می شود .مدیرعامل شرکت
مهندس��ی آب و فاضالب ایران افزود :بر اس��اس
جداول تنظیم ش��ده ،این قطعی آب از چند س��اعت
آغ��از و در مراح��ل بعدی ش��امل موارد جدی تر نیز
می شود .گفتنی است :تعداد مشترکان بدمصرف در
کالنشهری مثل تهران حدود  ۵درصد است که این
مشترکان تا  ۱۵درصد آب را مصرف می کنند.

قدیمیتریننیروگاه
کشور نوسازی میشود

سرپرس��ت معاونت توس��عه طرحهای شرکت برق
حرارت��ی ب��ا تاکید بر اینکه  ۶واحد جدید نیروگاهی
جایگزین واحدهای قدیمی نیروگاه طرشت خواهد
ش��د ،گفت :دو واحد جدید نیروگاه تابس��تان امسال
وارد مدار میشوند .به گزارش وزارت نیرو" ،محمد
رمضانی" در جریان بازدید از روند ساخت واحدهای
جدید نیروگاه طرش��ت با اش��اره به قدمت  ۶۰ساله
این مجموعه نیروگاهی ،افزود :نیروگاه طرش��ت با
برخ��ورداری از چهار واحد بخار آلس��توم با ظرفیت
نامی  ۵۰مگاوات و سیستم خنککن برج تر برای
تامین برق تهران در دهه  ۳۰شمس��ی احداث ش��ده
است .وی ادامه داد :با توجه به قدمت باال ،راندمان
پایین (حدود  ۲۰درصد) و حجم باالی آب مصرفی
(بالغ بر  ۳۰۰۰مترمکعب در روز) واحدهای موجود،
جایگزینی  ۶واحد موتور گازس��وز با ظرفیت نامی
ه��ر واح��د  ۹.۸مگاوات با راندم��ان  ۴۶.۳درصد و
بازنشس��ته ک��ردن واحدهای فعلی در دس��تور کار
ش��رکت مادرتخصص��ی برق حرارت��ی قرار گرفته
است .رمضانی با اشاره به اینکه ظرفیت واحدهای
جدید مجموعا حدود  ۶۰مگاوات خواهد بود ،عنوان
کرد :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته امیدواریم
دو واحد جدید نیروگاه تابستان امسال و چهار واحد
دیگر را نیز تا پاییز سال جاری وارد مدار کنیم.

اقتصاد اجتماعی
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حوادث

دستگیری کالهبردار حرفهای  ۲هزار
میلیاردی

رئی��س پلی��س آگاهی تهران بزرگ از دس��تگیری
ی��ک کالهب��ردار حرفهای خب��ر داد و گفت :بیش
از  ۲ه��زار فق��ره کالهبرداری توس��ط کارآگاهان
در پرونده کش��ف ش��ده اس��ت و کارشناسان ارزش
ریالی اموال کالهبرداری ش��ده را  ۲۰هزار میلیارد
ری��ال اع��الم کردند .ب��ه گزارش ایلنا ،س��رهنگ
کارآگاه «عل��ی ولیپ��ور گ��ودرزی» در رابط��ه با
پرونده گس��ترده کالهبرداری اظهار داشت :در پی
کالهبرداریه��ای متعدد در فاز یازدهم ش��هرک
پردیس موضوع رس��یدگی به پرونده در دس��تور کار
تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم (معاونت مبارزه
جعل و کالهبرداری) پلیس آگاهی قرار گرفت .وی
افزود :در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد،
متهم از سال  ۱۳۹۴با تاسیس چند دفتر در مناطق
ش��مال ته��ران اقدام به خری��د و فروش واحدهای
آپارتم��ان در پردی��س ب��ه  ۲هزار خری��دار کرده اما
آپارتمانی تحویل خریداران نداده است.

آقاپور «هم» مورد سرقت قرار گرفت

وحید آقاپور بازیگر سینما و تلویزیون هنگام مداخله
برای نجات فردی که درگیر با زورگیران بود ،مورد
حمله قرار گرفت و موتورسیکلتش به سرقت رفت.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مهر ،خب��ری مبنی بر خفت
گیری و سرقت از وحید آقاپور بازیگر سینما تئاتر و
تلویزیون در فضای مجازی منتش��ر ش��د .در همین
راستا خبرنگار مهر کسب اطالع کرد که پرونده این
سرقت در کالنتری  ۱۰۳گاندی تشکیل شده است.
بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده وحید آقاپور در
زمان حادثه سوار بر ترک موتور سیکلتی بوده است
که از در اتوبان مدرس از جنوب به سمت شمال در
حال حرکت بوده است.

جامعه باید به
مسئلهفرزندآوری
حساس شود

خــبرویـژه

معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت گفت :تغییر نگرش افراد ،تغییر رویکرد جامعه و اقناع مردمی در رش��د جمعیت بس��یار موثر اس��ت .به گزارش خبرگزاری مهر ،کمال حیدری ،در س��ومین جلس��ه
کمیته بهداشت قرارگاه سالمت خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت :بحث جمعیت به دلیل محدودیت زمانی پنجره جمعیتی کشور از یک بحث صرف ًا علمی یا سلیقهای بسیار فراتر رفته
و اکنون به یک مس��ئله ملی و دغدغه بزرگ اجتماعی بدل ش��ده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه دش��منان دنبال القای ناامیدی به مردم هس��تند ،افزود :آنان س��الها اس��ت برای جلوگیری از رش��د
جمعیت ایران برنامه ریزی کرده اند و چون معتقدند مسئله جمعیت میتواند موجب فروپاشی جامعه ایران شود.

جامعه

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد؛

جوالن مواد آرایشی تقلبی و قاچاق در کشور

گروه اقتصاد اجتماعی :رییس س��ازمان غذا و
دارو با اشاره به ممنوعیت واردات مواد آرایشی و
بهداشتی،گفت:اگرتولیدداخلیبتواندافزایش
یابد و جایگزین شده و بعد از مدتی کیفیت مورد
نظر مردم را تامین کند ،خیلی خوب است ،اما در
آرایشی و بهداشتی این اتفاق رخ نداد و منجر به
ورود مواد آرایشی قاچاق ،تقلبی و خطرناک به
کشور شد که البته این سیاست وزارت صمت
بود.به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا ،دکتر
بهرام دارایی در یازدهمین همایش طالی سبز
ودهمینهمایشمکملهایغذاییورژیمی،
گف��ت :آنچه در ح��وزه فراوردههای طبیعی و
س��نتی تاکید داریم ،سیاستگذاری و حمایت
از تولید داخلی است که از تاکیدات مقام معظم
رهبری است .از سالها قبل تاکنون ای کاش
بیش��تر به این سفارش��ات توجه میش��د تا در
جایگاهی باشیم که بتوانیم در زمینه گسترش
فراوردههایم��ان در بازارهای جهانی صحبت
کنیم ،نه اینکه بگوییم در داخل چقدر توانستیم
به نیازهای مردم جواب دهیم .اسناد باالدستی
ما در این زمینه اعم از سند ملی گیاهان دارویی
و طب سنتی ،برنامه ششم توسعه و ...و .خوب
تنظیم شدهاند .سالهایی که به عنوان حمایت
از تولید بوده مانند امس��ال که س��ال حمایت از
تولید دانشبنیان و اش��تغالزایی اس��ت و یکی
از جاهایی که میتواند اشتغال را محقق کند،
حوزه داروهای طبیعی و س��نتی اس��ت .وی
افزود ۳۰ :سال قبل بحث میکردیم که چند
درص��د از داروه��ای ما برگرفت��ه از طبیعت و

گیاهان دارویی است .در آن زمان در مقایسه
ای که انجام شد در آلمان باالی  ۵۰درصد از
قفسه داروخانههایشان برگرفته از این داروها
بود و در کشور ما به ندرت میتوانستیم چنین
چیزی را ببینیم .البته در حال حاضر از دو تا سه
درصد سالهای قبل به  ۱۴درصد رسیدهایم.
البته میتوانس��تیم به  ۵۰درصد برس��یم ،اما
ای��ن اتف��اق نیفتاد .دارایی ب��ا بیان اینکه طی
س��الهای گذشته نزدیک  ۴۳۰۰مجوز برای
فراوردهه��ای طبیع��ی و  ۱۷۰۰مج��وز برای
داروهای س��نتی صادر ش��د ،گفت :این اقدام
بزرگ و شجاعانه بود که باید از دوستان تشکر
کنیم .این همان مسیری است که نیاز داریم.
البته حفظ س��المت مردم وظیفه ما اس��ت و از

آن کوتاه نمیآییم و تحت تاثیر هیچ فش��ار و
توصی��های نخواهیم بود .وی گفت :صادرات
فرآورده های طبیعی و مکمل در سال گذشته
ناچیز و حدود  ۱۵میلیون دالر بوده اس��ت .به
نظر میرسد که طبق هدفگذاری که داشتیم
باید به صادرات  ۱۵۰میلیون دالر میرسیدیم
ک��ه عقبماندگی زی��ادی داریم .البته دالیل
مختلفی هم مانند کرونا داش��ت .االن وقت
آن اس��ت ک��ه جب��ران کنیم و نی��از به جهش
داریم .وی گفت :نیمی از ذخایر کارخانههای
داروس��ازی ما خالی اس��ت؛ حدود  ۵۰میلیارد
ع��ددی تولی��د میکنیم ک��ه میتواند تا ۱۰۰
میلیارد عدد برسد .نیمی از این ظرفیت که بعضا
س��رمایهگذاری سنگین و تجهیزات پیشرفته

داش��تند ،خالی هس��تند و به نظر میرسید این
ظرفیت میتوانس��ت تا چند س��ال آینده فقط
ظرفیت صادرات داشته باشد .دارایی ادامه داد:
چی��زی هم غیر از ت��راز مثبت نمیتواند به ما
نشان دهد که مسیرمان درست است یا خیر.
مطمئنا صنعتی که نتواند بازار بیرونی داش��ته
باشد و با استانداردهای بینالمللی تایید نشود،
مش��کل پیدا ک��رده و میتوانید فکر کنید که
خدایی نکرده سرنوشت خودرو حادث میشود.
بنابراین بحث واردات و صادرات و تراز تجاری
باید با هم همخوانی داش��ته باش��د در غیر این
صورت بازنده ما هستیم .وی گفت :چارچوب
ب��ازار کش��ور م��ا و مصرف ما هم مش��خص
اس��ت .معموال  ۵درصد رش��د مصرف در این
ح��وزه داری��م ،اما باید به بازارهای بیرونی هم
توجه داشته باشیم .مشکل دیگر در این حوزه
مجوزه��ای تکراری از یک محصول اس��ت.
محصول��ی که چند تولیدکنن��ده دارد ،باز هم
دوستان سراغش میآیند و میخواهند سهمی
بگیرند و متاس��فانه روشی برای سهم گرفتن
از ب��ازار دارند .گاه��ی اوقات فکر میکنم اگر
سیس��تم ما میتوانست ویزیتوری را از توزیع
ح��ذف کن��د ،قدم رو به جلو بود .دارایی گفت:
از س��ال  ۱۳۹۶فتیله حوزه واردات را بس��تیم تا
تقریبا در  ۱۳۹۸قطع شد ،ظاهرش این است
ک��ه عرص��ه را برای تولید داخلی باز کردهایم،
اگر تولید داخلی بتواند افزایش یابد و جایگزین
ش��ده و بعد از مدتی کیفیت مورد نظر مردم را
تامین کند ،خیلی خوب است.

 ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی
بازار مکمل ها در ایران

عض��و هی��ات مدیره س��ندیکای صاحب��ان صنایع
داروهای انسانی ایران ،گردش مالی بازار مکملها
در کش��ور را طی س��ال گذش��ته در حدود  ۱۰هزار
میلی��ارد تومان اعالم ک��رد .به گزارش خبرگزاری
مهر ،مهدی پیرصالحی ،در مراسم افتتاحیه دهمین
همایش مکملهای غذایی و رژیمی ،گفت :صنعت
مکملهای غذایی و دارویی کش��ور ،از دهه هشتاد
توانست به سمت تولید مکملهای مورد نیاز کشور
برود و از س��ال  ۹۰که  ۲۰درصد مکملها را تولید
میکرد ،امروز به  ۱۰۰درصد تولید مکملهای مورد
نیاز کش��ور رس��یده اس��ت .وی افزود :آمارها نشان
میدهد که در س��ال گذش��ته  ۷هزار میلیارد تومان
گردش مالی بازار مکملها در کشور بوده که پیش
بینی میشود سهم این بازار حدود  ۱۰هزار میلیارد
تومان بوده باش��د .زیرا ،برخی ش��رکتها ،آمار خود
را ارائه نکرده اند.

آموزش آمادگی در برابر مخاطرات
به ۲میلیون شهروند

مع��اون بازیاب��ی س��ازمان پیش��گیری و مدیریت
بح��ران ش��هر ته��ران از ارائه آم��وزش آمادگی در
برابر مخاطرات به دو میلیون ش��هروند در فاز اول
پویش «شهر آماده» خبر داد .به گزارش خبرگزاری
مه��ر ،اولین نشس��ت اعض��ای کارگروه تخصصی
آم��وزش همگانی در مدیریت بحران ش��هر تهران
ب��ه میزبان��ی جمعیت هالل احمر اس��تان تهران به
عنوان متولی این کارگروه برگزار شد .شاهین فتحی
مدیرعام��ل جمعی��ت هالل احمر اس��تان تهران با
اش��اره به اهمیت آموزش همگانی در پیش��گیری
و مقابل��ه ب��ا مخاطرات ،در خصوص پیش��گیری از
وقوع بحرانهای احتمالی ،مواردی را به نمایندگان
دس��تگاههای متولی متذکر ش��د .همچنین شاهین
مظفری معاون بازیابی ،توانمندس��ازی و مشارکت
جامعهپذیر س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران
ش��هر تهران نیز ضمن تش��ریح طرح پویش «شهر
آم��اده» گف��ت :دو میلیون ش��هروند در فاز اول این
پوی��ش و ب��ا هدف بهرهگی��ری آموزش آمادگی در
برابر مخاطرات ،با مش��ارکت جمعیت هالل احمر
استان تهران ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
و بسیج سازندگی آموزش خواهند دید.

زیربنایی
اخـــبار

حکم رفع توقیف
بار کشتی ایرانی صادر شد

سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای با اشاره به
آخرین وضعیت توقیف بار یک فروند کشتی تحت
پرچ��م ایران از س��وی دولت یون��ان ،اعالم کرد :با
اقدام س��ریع و مقتدرانه جمهوری اس��المی ایران،
حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر ش��د و در
ح��ال حاض��ر مراحل اجرایی این دس��تور در یونان
در ح��ال انج��ام اس��ت .به گزارش س��ازمان بنادر و
دریانوردی ،در این بیانیه آمده است :با اقدام سریع
و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران و پیگیری ارگان
های ذیربط و حمایت های وزیر راه و شهرس��ازی،
علیرغ��م حک��م آمریکاییها مبنی ب��ر نگهداری
کشتی و توقیف کاال به نفع این کشور و موافتنامه
معاض��دت حقوقی بین آمری��کا و یونان ،در نهایت
حک��م بازگردان��دن بار به صاحب آن صادر و دولت
یونان دس��تور مربوطه را صادر کرد و اکنون ش��اهد
رفع توقیف کش��تی و بازگرداندن بار به صاحب آن
هس��تیم .گفتنی اس��ت ،دولت یونان چندی پیش از
حرک��ت یک فروند کش��تی تحت پرچم جمهوری
اسالمی ایران در سواحل این کشور جلوگیری و بار
آن با هماهنگی دولت آمریکا ،توقیف شد و درحالی
که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی
به سواحل یونان پناه برده بود.

موافقت سازمان برنامه با پرداخت وام
 ۲۰۰میلیونی مسکن روستایی

رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس��المی از دس��تور
رئیس جمهور و موافقت سازمان برنامه و بودجه با
پرداخت وام  ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی
خب��ر داد .اکب��ر نیکزاد در گفتوگو با ایس��نا اظهار
کرد :اخیرا در نشستی که با آیتاهلل رئیسی  -رئیس
جمه��ور در جری��ان بازدید از اس��تان چهارمحال و
بختیاری داشتیم مساله وقفه ایجاد شده در نوسازی
واحدهای روس��تایی مطرح شد .نیکزاد افزود :بنده
در آن جلسه به رئیس جمهور گفتم که علت تاخیر
س��اخت واحدهای روستایی عدم پرداخت وام ۲۰۰
میلیون تومانی مسکن روستاییان است .رئیس بنیاد
مس��کن انقالب اس��المی گفت :رئیس جمهور به
آقای اس��ماعیلی ،مس��ئول دفتر خود دستور داد که
جلس��ه فوری در این خصوص برگزار ش��ود که دو
شب قبل برگزار شد.

عضو اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد؛

رشد  300درصدی اجاره بها در کشور

گ�روه زیربنای�ی :عض��و اتحادیه مش��اوران
امالک اظهار داشت :در حال حاضر بیشترین
تقاضا برای اجاره به س��مت بومهن ،رودهن،
اسالمش��هر و کرج رفته اس��ت و تقاضا برای
اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت
عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد
کوچمستاجرانبهسمتحاشیهتهرانهستیم.
به گزارش اس��کناس ،عبداهلل اوتادی در گفت
وگو با ایلنا درباره افزایش جهشی قیمت اجاره
بها و در پاس��خ به این س��وال که اساس��ا مبنا و
پای��ه افزایش نرخ اجارهبها در فصل پیک نقل
و انتقاالت مس��تاجران چیست؟ اظهار داشت:
در م��ورد افزایش اجاره بهای مس��کن ،دولت
باید پاس��خگوباش��دکهبرچهمنطقیس��قف
افزایش اجارهبها در کالنش��هرها را  ۲۵درصد
اعالم کرده چراکه همین اجازه افزایش اجاره
تا س��قف  ۲۵درص��د ،عامل افزایش قیمتها
شدهاس��ت .وی ادامه داد :باید به این موضوع
توجه شود که عالوه بر این اجازه رسمی دولت
ب��رای افزایش  ۲۵درصدی اجاره بها ،مالکان
نرخ تورم عمومی را هم در نظر میگیرند .تنها
در سه سال گذشته میزان افزایش اجارهبها به
 ۳۰۰درص��د رس��یده و بخش عمدهای از این
ع��دد متوجه همین چند ماه اخیر برمیگردد و
میت��وان گف��ت که میزان اجارهبها در چند ماه
گذشته به طور وحشتناکی افزایش یافته است.
عضو اتحادیه مش��اوران امالک استان تهران

تاکید کرد :به طور مستمر در مشاوران امالک
ش��اهد این هستیم که مستاجران برای تامین
رهن و اجاره ماش��ین و داراییهای خود را به
فروش میرس��انند .اما س��وال این است که در
این شرایط تورمی مستاجران تا کجا میتوانند
داراییهایی مانند ماش��ین خود را بفروشند که
بتوانن��د پ��ول ره��ن را تامین کنند و با توجه به
ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سالهای
آینده برای تامین هزینه رهن و اجاره چه اقدامی
میتوانند انجام دهند؟ این در حالی است که هر
س��ال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از
اجاره کسب درآمد دارند ،بیشتر میشود بدون

انک��ه هیچ فعالیت اقتصادی در کش��ور انجام
داده باشند .اوتادی با بیان اینکه عامل افزایش
اجارهبها دولت است ،گفت :در همین یک ماه
گذشته تنها تورم مایحتاج ضروری و کاالهای
اساس��ی به طور قابل توجهی افزایش یافته و
روزانه به نرخ دالر اضافه میش��ود بنابراین در
این ش��رایط بهای اجاره هم متناسب با همین
جه��شتورم��ی،افزایشپی��دامیکند.ویبا
بیان اینکه میزان افزایش اجاره بسیار باالتر از
ان نرخ  ۲۵درصدی اعالم شده از سوی دولت
است ،افزود :در شرایطی قرار گرفتهایم که در
منطق��های مانند پیروزی واحد دو خانه با توان

پرداخت  ۵۰۰میلیون رهن و  ۴میلیون تومان
اجاره را نداریم و شاهد شدت فشار به مستاجران
هس��تیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار
تورمی به نحو کامال دلخواه قیمتهای اجاره را
تعیین میکنند .عضو اتحادیه مشاوران امالک
استان تهران گفت :هر سال شاهد این هستیم
کهمحل سکونتمستاجرانیکیاچندمنطقه
نزول پیدا میکند و این به معنای سرخوردگی
در جامع��ه و تف��اوت و تض��اد فرهنگی در یک
منطقه مس��کونی اس��ت و همین باعث تنش
و التهاب در جامعه میش��ود .اوتادی افزود :در
حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت
بومهن ،رودهن ،اسالمشهر و کرج رفته است و
تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران
ب��ه صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده
است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه
تهرانهس��تیم.ویگفت :امروزمس��تاجرانی
ک��ه ب��رای رهن و اجاره به مش��اوران امالک
مراجعه میکنن��د به صراحت میگویند برای
اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیانند سه
ش��غله ش��دهاند و این به معنای تشدید فشار بر
این قشر است .عضو اتحادیه مشاوران امالک
اس��تان تهران گفت :امروز قیمت مسکن مهر
حاشیه تهران که در همان اواخر دهه  ۸۰چیزی
کمت��ر از  ۲۰میلی��ون تومان بود به  ۳.۵میلیارد
تومان رس��یده اس��ت و وضعیت بازار مسکن را
در همین نمونه کوچک مشاهد کرد.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد؛

ثبتناممجددنهضتملیمسکندرصورتوجودمتقاضیجدید

گروه زیربنایی :ثبتنام مجدد نهضت ملی مسکن در صورت وجود
متقاضی جدید وزارت راه و شهرسازی از احتمال بازگشایی سامانه
ثبتنام طرح نهضت ملی مس��کن خبر داد .به گزارش اس��کناس به
نقل از مهر ،معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی
از احتمال بازگش��ایی س��امانه ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن خبر
داد .معاونت مس��کن و س��اختمان با اعالم اینکه س��امانه طرحهای
حمایتی مس��کن به نش��انی  saman.mrud.irبرای کل نیمه دوم
س��ال  ۱۴۰۰برای نامنویس��ی از متقاضیان باز بوده اس��ت و تمامی

متقاضیان فرصت یافتند تا در این سامانه ثبتنام کنند ،اعالم کرده
است که چنانچه در آینده متقاضیان جدیدی برای ثبتنام در طرح
نهضت ملی مس��کن باش��ند ،در خصوص بازگش��ایی سامانه مذکور
تصمیمگیری خواهد ش��د .طبق آمار در طرح نهضت ملی مس��کن
که از  ۲۸مهرماه س��ال  ۱۴۰۰و یک ماه بعد از ابالغ قانون جهش
تولید مسکن بازگشایی شد و تا  ۲۹اسفند  ۱۴۰۰روند ثبتنام ادامه
یاف��ت  ۵میلی��ون و  ۴۹۰ه��زار و  ۱۶۶نفر نامنویس��ی کردند و از این
تع��داد  ۳میلی��ون و  ۳۶۰ه��زار و  ۱۵۳نفر حائز ش��رایط اولیه (فرم ج

س��بز ،نداش��تن سابقه مالکیت و عدم اس��تفاده از تسهیالت دولتی)
ش��دند .تهران بیش��تر آمار ثبتنام کنندگان و شرق سمنان کمترین
می��زان ثبتن��ام کنندگان را به خود اختصاص داده اس��ت .از ابتدای
سال تا پایان خردادماه زمان پاالیش متقاضیان ثبتنام شده تعیین
ش��ده اس��ت و ادارات کل راه و شهرس��ازی باید نتایج ثبتنامیهای
طرح نهضت ملی مس��کن را به س��تاد وزارتخانه اعالم کنند .پایان
خردادماه زمان اتمام پاالیشهاست و نتایج به اطالع ثبتنام شدگان
و حائزان شرایط خواهد رسید.

اخبار

صف  ۴۱کشتی در بنادر
برای تخلیه کاالهای اساسی

مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی گفت :در
حال حاضر  ۲۰فروند کشتی در بنادر کشور در حال
تخلیه کاالهای اساسی و  ۲۱کشتی در لنگرگاهها
منتظر پهلوگیری هستند .به گزارش سازمان بنادر
و دریانوردی ،علی اکبر صفایی در حاشیه بازدید از
روند تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی در بندر امام
(ره) ،اظهار داش��ت :در س��ال جاری ،میزان تحویل
کاالهای اساس��ی از بنادر کش��ور به صاحبان آنها و
جابجایی به س��مت مقصد در اس��تانهای مختلف،
با رش��د  ۱۷درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال
گذش��ته همراه بوده اس��ت .وی با تاکید بر تس��ریع
در ترخیص کاالهای اساسی از بنادر کشور ،گفت:
طی سال گذشته  ۲۷میلیون تن کاالی اساسی در
بنادر کشور تخلیه شده این میزان اقدامی با ارزش
برای پش��تیبانی از ش��بکه توزیع کاالی اساسی در
کش��ور اس��ت لذا تالش سازمان بنادر و دریانوردی
در راس��تای بهب��ود این عملکرد طی س��ال جاری
است .صفایی تصریح کرد :در حال حاضر  ۲۱فروند
کشتی حامل کاالهای اساسی در لنگرگاهها موجود
اس��ت و عالوه بر این تعداد  ۲۰فروند کش��تی دیگر
در اس��کلههای بنادر کل کش��ور فرآیند تخلیه کاال
را طی میکنند.

طرح مسکن ملی
پیشرفت قابل توجهی ندارد

نمایندهمردماسدآباددرمجلسیازدهمضمنتذکربه
وزیرراهوشهرسازیبابتاجرایینشدنقانونجهش
تولید مسکن گفت :پروژه مسکن ملی پیشرفت قابل
توجهی ندارد .به گزارش ایس��نا ،کیومرث س��رمدی
در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکری
ش��فاهی اظهار کرد :شهرس��تان اسدآباد به پایتخت
حمل و نقل کش��ور معروف اس��ت .در این شهرستان
چندین هزار کامیون فرسوده وجود دارد که رانندگان
توان نوس��ازی آن را ندارند .به جای میدان دادن به
دالالن و واسطهها به داد کهنهسواران کشور برسید
که امروز برای تعویض و نوس��ازی وسیلههایش��ان
مش��کالت خاصی دارند .نماینده مردم اس��دآباد در
مجلس یازدهم ضمن تأکید به وزیر راه و شهرسازی
برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای
اسدآباد و پالیز با تعلل رو به رو است.
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معاون اداره کل مقابله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز گفت :قاچاق پهلو به پهلوی تجارت قانونی
در حال حرکت اس��ت و مردم باید بدانند ،اگر مدیری
کوتاهی کرده ،چرا با او برخورد نمیشود .به گزارش
خبرگزاری تس��نیم ،س��عید نیرومند ،معاون کل امور
مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در رادی��و گفتوگ��و ،در خصوص تش��دید
برخورد با قاچاق کاال در سراسر کشور اظهار داشت:
س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز  ۳موضوع برخورد
ب��ا قاچاق ،قاچاق معکوس و همچنین خریدوفروش
کاالی قاچ��اق را در دس��تور کار دارد .در ح��ال حاضر
جلوگیری از خروج کاالهای اساس��ی و یارانهای در
دستور کار است که انگیزه زیادی برای صادرات این
کاالها بهصورت رسمی و قاچاق به وجود آمده است.
وی افزود :صادرات غیررسمی و خالف قانون معضلی
اس��ت که بعد از باالرفتن نرخ ارز در کش��ور و گران
بودن کاالهای یارانهای در خارج از مرزهای ایران و
شرایط کشورهای همسایه ایجاد شده است .به طور
مثال در س��ال  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۸خروج دام از رویههای
غیررسمی رواج داشت و در بازههای زمانی مختلف،
تغییر در نوع کاالهای قاچاق به این کشورها را شاهد
بودهای��م .نیرومن��د ادامه داد :در حال حاضر نیز منکر
قاچاقکاالهایاساس��یبهخارجازکش��ورنیس��تیم
اما دستگاههای کاشف و دستگاههایی که موظف به
ازبینبردنزمینههایقاچاقهستندباایجادسامانهها
و سازوکارهای نظارتی ،اقدامات الزم برای جلوگیری
از خروج کاالهای اساس��ی از کش��ور را در دستور کار
دارند .این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز گفت :تدوین قانون مبارزه با قاچاق کاال از سال
 ۱۳۸۸آغ��از و در نهای��ت در س��ال ۱۳۹۲به تصویب
رسید.اینقانونتمامیزیرساختهایتجاریکشور،
محاکم و دستگاههای برخوردکننده با قاچاق را شامل
میشد .برای اجرای مواد این قانون ،آییننامههای آن
باید به تصویب میرسید که این آییننامهها مستقیم ًا
مربوط به تجارت رس��می بود که بهصورت زنجیروار
به یکدیگر متصل هس��تند که تغییر آنها زمانبر و
حساس بود.

ریزش شدید تولید خودروهای ناقص

واکاوی عملکرد تولید دو خودروس��از بزرگ کش��ور
حاکی از کاهش  ۶۴درصدی آمار خودروهای ناقص
انباشته در کف پارکینگ آنها از ابتدای امسال تا پایان
هجدهمین روز از خرداد ماه است؛ آماری که محقق
شدن یکی از فرامین هشت مادهای رییسجمهور را
نوید میدهد .به گزارش ایرنا ،آمار خودروهای ناقص
انباش��ته در کف پارکینگ ایرانخودرو و س��ایپا در۸۰
روز نخست امسال به  ۴۸هزار و  ۸۷۲دستگاه رسید.
این رقم در مدت مشابه سال گذشته  ۱۳۵هزار و ۶۷۴
دس��تگاهبودهاس��ت.بنابراینکاهش ۶۴درصدیدر
این زمینه به ثبت رسید .در این میان ۲۴ ،هزار و ۱۶۶
دستگاه از خودروهای ناقص مربوط به گروه صنعتی
ایرانخودرو به عنوان بزرگترین خودروس��از کشور و
کاهش۶۱درصدیآمارهادراینزمینهاست.آبیهای
جادهمخصوص در مدت مشابه سال گذشته  ۶۱هزار
و  ۷۳۳دستگاه خودروی ناقص داشتند .همچنین ۲۴
هزار و  ۷۰۶دستگاه از خودروهای ناقص سهم گروه
خودروس��ازی س��ایپا است که در مقایسه با ۷۳هزار و
 ۹۴۱دستگاه خودروی ناقص در  ۸۰روز ابتدایی سال
 ،۱۴۰۰کاهش  ۶۷درصدی نشان میدهد.

خــبرویـژه

تسخیر فضای مجازی توسط
فروشندگانکاالهایتقلبی

رشد  3۹درصدی
ترانزیتخارجی

چهارشنبه  25خرداد  1401شماره 1305

سخنگوی گمرک ایران از رشد  ۳۹درصدی کاالهای عبوری خارجی از کشورمان در دو ماه نخست امسال خبر داد .به گزارش مهر ،سید روح اله لطیفی اظهار کرد :از ابتدای امسال تا پایان
اردیبهش��ت با عبور دو میلیون و  ۵۶۰هزار تن کاالی خارجی از مس��یر کش��ورمان ،ترانزیت خارجی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل با رش��د  ۳۹درصدی همراه بوده اس��ت .سخنگوی گمرک
ایران افزود :بعد از هفت سال کاهش ترانزیت کاالی خارجی از کشور ،مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور  ۱۲میلیون و  ۶۵۰هزار تن کاالی خارجی از کشورمان،
با رشد  ۶۸درصدی همراه بوده است.

مجلس اولین کارت زرد را به وزیر صنعت ،معدن و تجارت داد؛

اخبار

پایان ماه عسل «فاطمی امین» در وزارت صمت

گروه صنعت و تجارت :وزیر صمت روز گذشته
در صحن بهارستان حاضر شد و درباره عملکرد
خود پاسخ داد؛ با این حال نمایندگان مجلس
از توضیحات فاطمی امین قانع نشدند و اولین
کارت زرد مجلس به او داده شد.وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت دلیل مش��کالت امروز بازار
کش��ور را وابس��تگی به دالر دانست و گفت :با
دست خودمان در قوانین مقررات قیمتهای
داخل��ی را به دالر متصل کردهایم .به گزارش
اسکناس،سیدرضافاطمیامیندرموردضعف
عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کاالها
و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع
و بهره برداران معدن ،گفت :این سواالت چند
بعدی است و باید به این موضوع بپردازیم که
در بحث صنعت ،معدن و تجارت با چه مسائلی
روبه رو هستیم و ما با  ۱۴مسئله اصلی در این
بخش روبه رو هستیم .وی عدم ثبات قوانین
و مقررات و متغیرهای اقتصادی ،پایین بودن
بهره وری ،تورم باال ،پیروی قیمت های داخلی
از نرخ ارز و سهم باالی قاچاق را از جمله مسائل
ریشه ای دانست که سال ها انباشته شده اند و
افزود :در طول  ۴سال مدیریت دولت دوازدهم
وزارت صمت  ۵سرپرس��ت داشته است یعنی
با مس��ائلی گس��ترده ،انباشته شده و ریشه ای
مواجه هستیم اما متاسفانه هیچ وقت حل نشده
اند .فاطمی امین یادآور شد :در مورد موضوع
بازار در طی  ۴۰تا  ۵۰س��ال گذش��ته همواره
تورم داش��تیم و در چند س��ال تورم باالی ۳۰
درصد افزایش پیدا کرده است و تورم ما تورمی
س��اختاری اس��ت و می توان با کارهای جزئی
و موردی آن را اصالح کرد و نیاز است که به
سمت اصالح ساختار گام برداریم.

برنامه  ۲س�اله ب�رای اصالح تنظیم بازار


خودرو داریم

وزی��ر صم��ت اف��زود :یکی از م��وارد اصالح
س��اختاری بحث دالر اس��ت زیرا زمانی که
قیم��ت دالر افزای��ش می یاب��د تورم هم باال
می رود و از  ۳مسیر قیمت ارز کشور را تحت
تاثیر قرار می دهیم .یکی به خاطر مواد اولیه
و کاالهای وارداتی است زیرا با افزایش قیمت
دالر ،قیمت مواد اولیه و تولید داخل افزایش
می یابد و این امری بدیهی و مشخص است اما
موضوعی که پنهان است و کمتر به آن توجه
می شود این است که در قوانین و مقررات و
سازوکارها قیمت های داخلی را به دالر متصل
کردیم .وی یادآور شد ۶۰ :درصد قیمت بطری
آب قیمت مواد پتروش��یمی اس��ت و متاسفانه
جن��گ اوکرای��ن نیز باعث افزایش قیمت گاز

¥ĄʠňɳćĄņŃĴ ć

معافیت مواد اولیه وارداتی فرش
دستباف از مالیات بر ارزش افزوده

برمبنای صورتحس��اب سامانه جامع تجارت
به حس��اب فروش��نده واریز می ش��ود و با این
اقدام از انحراف منابع جلوگیری می ش��ود و
این کار در سال گذشته آغاز و اجرایی شد که
هفته گذشته مقرر شد  ۷۰درصد تسهیالت از
این طریق پرداخت ش��ود البته ما نمی توانیم
نظ��ام بانکی را اصالح کنیم زیرا چالش همه
ما است.

واگذاری معادن به نفع مردم اتفاق افتاد



و به طبع آن پتروش��یمی و در نهایت افزایش
قیم��ت بط��ری آب می ش��ود بنابراین تا این
روندها را که به ارز متصل کردیم حل نکنیم
مشکل تورم حل نمی شود البته بخشی از تورم
انتزاعی است که زمانی که قیمت ارز باال می
رود مردم به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند
و به این سمت رو می آورند.

مش�کل افزایش قیمتها با بازرس�ی حل


نمیشود

وزی��ر صم��ت ادام��ه داد :اگ��ر بخواهیم این
وضعی��ت را درم��ان کنی��م هرچن��د بای��د از
فروش��گاه ها بازرسی انجام دهیم اما صرفا با
این کار مش��کل حل نمی ش��ود بنابراین باید
اقدامات ریشه ای انجام داد؛ در کشور  ۱۴بازار
مه��م داری��م که اگر آن ها را اصالح نکنیم با
مشکالت موجود مواجه خواهیم شد .ممکن
است با انجام اقداماتی تورم کاهش پیدا کند
اما مجددا به دلیل مش��کالت س��اختاری با
افزایش تورم مواجه خواهیم شد .فاطمی امین
افزود ۴ :بازار از  ۱۳بازار با وزارت صمت مرتبط
هستند؛ بازار کاالهای منبع پایه ،واسطه ای،
خدمات و ماشین آالت از جمله  ۴بازاری است
که به وزارتخانه ما مربوط است ،به عنوان مثال
در بازار و تولید یک گرانی و یک گران فروشی
داری��م بنابرای��ن باید در م��واردی از گرانی و
در م��واری از گ��ران فروش��ی جلوگیری کرد
زیرا گرانی در حلقه های اولیه باعث افزایش
قیمت در حلقه های بعدی خواهد شد بنابراین
نخستین اقدام برای تنظیم بازار و کاهش تورم
این است که در صنایع باالدستی قیمت ها را
مدیریت و به گونه ای عمل نکنیم که افزایش
قیمت به حلقه های بعدی تسری پیدا کند .این
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد :اولویت
این است که به سمت بازار فوالد ،پتروشیمی
و محصوالتی گام برداریم که افزایش قیمت
آن ها منجر به افزایش قیمت های بعدی شود،

در ای��ن رابط��ه گردش بازار فوالد  ۵۵۰همت
است و بازاری بسیار بزرگ است و همچنین
بازار صنایع معدنی هزار همت است و بر این
اس��اس قیم��ت های جهان��ی در  ۲الی  ۳ماه
گذش��ته به ش��دت افزایش پیدا کرد اما قیمت
ورق ،میلگرد و ش��مش در ایران ثابت بود و
در س��ال گذش��ته در فصل سرد گاز بخشی از
واحدهای اقتصادی قطع و قیمت ارز باال رفت
اما ما همچنان ش��اهد ثبات هس��تیم و این به
معنای اصالح س��ازوکارها است یعنی قواعد
و مقرراتی گذاش��تیم و ساختار بازار کاالهای
پای��ه را اصالح کردی��م و در حال حاضر بازار
فوالد مانند موم در دس��ت ما و گردش مالی
آن  ۵۵۰همت است.

ت�ورم ل�وازم خانگی کمت�ر از نصف تورم


کشور است

وی ادام��ه داد :بح��ث لوازم خانگی هم یکی
دیگر از موارد مرتبط ما اس��ت که تا ش��هریور
س��ال گذش��ته نمودار لوازم خانگی افزایشی
ب��وده ام��ا از ش��هریور و مهرماه به بعد به طور
تقریبی ثابت شده است و افزایش قیمت بسیار
اندکی داشته و جالب اینجاست که تورم لوازم
خانگی کمتر از نصف تورم کشور است و این
به معنای انجام اقداماتی برای این کار است
البته در این رابطه نقص هایی وجود دارد که
باید به سمت قانونگذاری برویم .وزیر صمت
افزود :در حوزه صنعت نیز باید در  ۳مسیر یعنی
فروش ،سرمایه در گردش و بحث مواد اولیه
پشتیبانی های الزم را داشته باشیم؛ هیچ واحد
تولی��دی به خاط��ر کمبود ورق و فلزات دچار
مشکل نیست البته در پتروشیمی دچار مشکل
هستیم که باید اصالح شود همچنین در مورد
س��رمایه در گ��ردش  ۲اق��دام را انجام دادیم
و بس��یار موفق بودیم .یکی تس��هیالتی که
واحده��ای تولیدی دریافت می کنند به جای
اینکه به طور مس��تقیم به خودشان داده شود

فاطمی امین یادآور ش��د :در حوزه س��رمایه
گ��ذاری نی��ز کارهای زی��ادی انجام دادیم و
همچنین در حوزه معدن  ۹اقدام بس��یار مهم
را انجام دادیم و واگذاری معادن به نفع مردم
اتفاق افتاد و برای نخستین بار مردم در انفال
شریک شدند؛ بیش از  ۳۰۰مقرره ،بخشنامه
و دس��تورالعمل داریم که باعث کندی کار و
سوءاس��تفاده در اقتصاد ش��ده است و تمامی
ای��ن م��وارد را تنقیح کردیم .این عضو کابینه
دولت سیزدهم با بیان اینکه پای اجرای قول
ها و برنامه هایمان هستیم ،تصریح کرد :قول
دادی��م ه��ر  ۳ماه یکبار ب��ه مجلس گزارش
دهی��م و ای��ن کار را انج��ام دادیم .وی با بیان
اینکه خودرو مس��ئله امروز و دیروز ما نیس��ت
بلکه مربوط به  ۴۰سال گذشته است ،گفت:
ما برنامه  ۲س��اله برای اصالح تنظیم خودرو
داریم و این برنامه مرحله بندی ش��ده اس��ت
و ت��ا هفت��ه گذش��ته تا  ۱۸خردادماه امس��ال
نس��بت به س��ال قبل تولید و عرضه خودرو
 ۳۵درصد افزایش یافته اس��ت؛ میزان تولید
خودروهای کف و ناقص در  ۱۸خرداد س��ال
گذشته  ۱۳۵هزار اما در حال حاضر  ۴۸هزار
اس��ت و همچنین تولید روزانه ایران خودرو
ب��ه بی��ش از  ۲ه��زار و  ۶۰۰دس��تگاه در روز
رس��یده و رئیس جمهور دس��تور ویژه ای را
در  ۱۱اس��فند در مورد خودرو دادند که ما مو
ب��ه م��و آن را اجرا کردیم .وزیر صمت با بیان
اینکه صنعت خودرو وضعیت خوبی ندارد اما
رون��د خوب��ی دارد ،گفت :این صنعت در حال
حرکت اس��ت و از نمایندگان تقاضا داریم ما
را ب��ه لحاظ وضعیت موج��ود ارزیابی نکنید،
باید به حرکت ،س��رعت و جهت توجه کنید،
ما به روزمرگی دچار نش��دیم البته می توانیم
کارهای عوام فریبانه و ویترینی انجام دهیم
اما این کار را انجام نمی دهیم و تا ساختارها
حل نشود مشکالت حل نخواهد شد؛ ما نقشه
راهی داریم ،مشکالت همه ما را رنج می دهد
و باید با همراهی و و همدلی مجلس و دولت
بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

طب��ق نام��ه رئیس مرکز ملی فرش ایران به گمرک
ایران ،مواد اولیه وارداتی فرش دس��تباف از مالیات
بر ارزش افزوده معاف هس��تند .به گزارش خبرنگار
مهر ،فرح ناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران در
نامهای به عس��گری مع��اون امور گمرکی گمرک
ایران موضوع تاکید بر ابالغ معافیتهای مواد اولیه
ف��رش دس��تباف در قانون مالی��ات بر ارزش افزوده
به گمرکات سراس��ر کش��ور را اعالم کرد .در نامه
رافع آمده است :به استحضار میرساند با عنایت به
ابالغیه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کش��ور در خصوص اعالم مشخصات مواد
اولی��ه اصلی فرش دس��تباف موضوع معافیتهای
من��درج در ج��ز ( )۱۳بند ال��ف ماده  ۴قانون مالیات
بر ارزش افزوده طی نامه ش��ماره  ۲۹۰۲۰۰۶۴در
تاریخ  ،۱۴۰۰.۱۲.۲۸به دلیل عدم اطالع رسانی و
ابالغ رس��می گمرک مرکزی به گمرکات استانها
در سراس��ر کش��ور ،بازرگان��ان و تج��ار وارد کننده
اق��الم کاالی موضوع نام��ه ،از قبیل واردکنندگان
نخ ابریش��م خام و الیاف پش��م ،کماکان در برخی از
گمرکات کش��ور ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده پیش از ترخیص کاالهای خود هستند .از این
رو خواهش��مند اس��مش دستور فرمائید تا به منظور
کاس��ته ش��دن از تورم روز افزون قیمتهای مواد
اولیه تولید فرش دستباف نسبت به اجرای ابالغیه
یاد ش��ده و ایجاد وحدت رویه در تمامی گمرکات
کشور اقدام الزم را به عمل آورند.

منتظرشکستهشدن
قیمتسیمانباشید

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت:
با تامین شدن برق مورد نیاز تولید سیمان ،همچنین
عرضه بیش از اندازه سیمان در بورس کاال در یکشنبه
هفته آینده ،قیمت این کاال در بازار با کاهش شدید
مواجه خواهد شد« .عبدالرضا شیخان» در گفتوگو
ب��ا ایرن��ا افزود :ش��ایعه قطعی برق صنایع س��یمانی
در هفتههای گذش��ته ،منجر به افزایش قیمت این
کاالیساختمانیشد.بهگفتهاینمقامصنفی،همین
شایعات سبب شد تا خریداران با ورود به بورس کاال
میزان خرید زیادی انجام داده و قیمتها را باال ببرند،
همچنین عرضه س��یمان به بازار کاهش یافت .وی
ادامهداد :با ابطال حدود  ۶۰معامله سیمانی از سوی
ب��ورس کاال در هفت��ه جاری ،این عرضههای ابطال
شده همراه با کف عرضه  ۱.۳میلیون تنی هفتگی در
روز یکشنبه آینده ( ۲۹خردادماه) عرضه خواهد شد
که بهطور قطع این میزان عرضه که بیش از حد است
منجربهشکستهشدنقیمتهاخواهدشد.بهگزارش
ایرنا ،یکشنبه گذشته ( ۲۲خرداد ماه) یک میلیون و
 ۵۲هزار تن سیمان در بورس کاال عرضه شده بود که
 ۵۳۸هزار تن آن تایید شد و بقیه به دلیل غیرمنطقی
بودن قیمتها مورد تایید قرار نگرفت.
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ʼĈʬĸđĄʼĈɮĘĔŃʗĄĭ ňļćĄĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺē

çééêïæè
ĄĔŃʖŃ˼ĄņʰŀʭĐĄŁĈĴđćđĄĹĿđĄłɪģʗĄĖɫɺēĄ-ĄŅĒɶćĄĺĘĈʭĸćŀ˼ć
ĄʪɫķŞɷĄʾ˴ɫģɷĄʼŀɶĈʰĄłļĈɶĄʾ˴˽ɘĄçéĄŁđĈļĄĿĄʼŀɶĈʰĄéĄŁđĈļĄġŗʛŀļĄņŃĴ ɘ
ĄņĻĘēĄĒɭĘĄĒʰĈʯĄŅĈŃɶĈĻɮʇĈĘĄĿĄņʛćēćĄņɮɪɸĄɧɫģʛĿ
ĄĹňɴćĄĮɴĄłģğʰ
/ /

ĄĒʰĈʯĄŅĈŃɶĈĻɮʇĈĘĄĿĄņʛćēćĄņɮɪɸĄɧɫģʛĿĄʪɫķŞɷĄʾ˴ɫģɷĄʼŀɶĈʰĄéĄŁđĈļĄņŃĴ ɘ
ņĻĘēĄĒɭĘ
çêæç/æè/èìĄĄĵĿćĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
çêæç/æé/çæĄĄĹĿđĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
ŅĒɶĿđŇŀ˾ĄĈʛē
ʼĈʬĸđĄʼĈɮĘĔŃʗĄĭ ňļćĄĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺēĄ

/ /

/
ĄĿĄņʛćēćĄņɮɪɸĄɧɫģʛĿĄʪɫķŞɷĄʾ˴ɫģɷĄʼŀɶĈʰĄéĄŁđĈļĄņŃĴ ɘ

çêæç/æè/èìĄĄĵĿćĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
çêæç/æé/çæĄĄĹĿđĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
ŅĒɶĿđŇŀ˾ĄĈʛē
ʼĈʬĸđĄʼĈɮĘĔŃʗĄĭ ňļćĄĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺē

/ /

ĄĒʰĈʯĄŅĈŃɶĈĻɮʇĈĘĄĿĄņʛćēćĄņɮɪɸĄɧɫģʛĿĄʪɫķŞɷĄʾ˴ɫģɷĄʼŀɶĈʰĄéĄŁđĈļĄņŃĴ ɘ
ņĻĘēĄĒɭĘ
çêæç/æé/çæĄ¥ĵĿćĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
çêæç/æé/èëĄ¥ĹĿđĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
ĄĹňɴćĄʼĈɮĘĔŃʗĄĭ ňļćĄĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺē
çéèìëîêĄłĘĈɭʗ

/ /

çêæç/æè/èìĄĄĵĿćĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
çêæç/æé/çæĄĄĹĿđĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
ŅĒɶĿđŇŀ˾ĄĈʛē
ʼĈʬĸđĄʼĈɮĘĔŃʗĄĭ ňļćĄĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺē
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اخبار

تنظیم راهبردهای آینده شرکت ملی
نفت ایران با نگاه به برنامه کالن
توسعه در کشور

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی نفت ایران ب��ا تقدیر از
تالشهای اعضای سابق هیأت مدیره این شرکت،
گفت :هیأت مدیره به عنوان اتاق فکر نقش مهمی
در سیاس��تگذاری و هدایتگری در ش��رکت برعهده
دارد و تنظیم راهبردهای آینده شرکت ملی نفت با
نگاه به برنامه کالن توسعه در کشور از جمله برنامه
هفتم توسعه که در حال تدوین است از مسیر بررسی
و همفکری هیأت مدیره باید عبور کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت
ایران ،محس��ن خجس��تهمهر در نشس��ت تکریم و
معارف��ه اعضای س��ابق و جدید هی��أت مدیره این
ش��رکت  ،با اش��اره به اهمیت جایگاه اعضای هیأت
مدی��ره در رون��د سیاس��تگذاری و تصمیمگیری در
شرکت ،افزود :هیأت مدیره بخش مهمی از وظایف
را در شرکت و وزارت نفت برعهده دارد و این به دلیل
نظر خبرگی و کارشناسی اعضای آن است.
نائب رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت تصریح
ک��رد :اعض��ای هی��أت مدیره دائم به فکر رش��د و
توس��عه شرکت هس��تند و برای پیشرفت و پیشبرد
اهداف تالش میکنند و الزم اس��ت تا از اقدامها و
فعالیتهای اعضای پیش��ین هیأت مدیره قدردانی
کنم .خجس��تهمهر با بیان اینکه در ش��رایط تحریم
و جن��گ اقتص��ادی فعالیت هیأت مدیره از اهمیت
باالتری برخوردار است ،ادامه داد :بررسی نیازهای
ش��رکت با در نظر گرفتن تمام ش��رایط و توجه ویژه
به برنامه هفتم توسعه از وظایف هیأت مدیره جدید
اس��ت و این مهم حتما بایس��تی با همفکری ارکان
مختلف مدنظر قرار گیرد .وی افزود :اخذ تصمیمات
درس��ت و نظارت بر اجرای صحیح و درس��ت این
تصمیمات توسط ارکان شرکت و همچنین دفاع از
حاکمیت ش��رکتی به عنوان یکی دیگر از وظایف
هی��أت مدیره مطرح اس��ت .در بخ��ش پایانی این
نشس��ت اعضای پیش��ین هیأت مدیره اقدام ها و
نکات مختلف را مطرح کردند و در پایان از خدمات
و تالشهای زهرا گودرزی ،سیدصالح هندی ،سعید
خوش��رو و اکبر س��هیلیپور تقدیر و هرمز قالوند،
کریم زبیدی ،سید حجتاله علمالهدی ،محمدرضا
نقیب��ی و محمد روس��تا بهعن��وان اعضای اصلی و
فرخ علیخانی و فریدون کردزنگنه بهعنوان اعضای
علیالب��دل هی��أت مدیره ش��رکت ملی نفت ایران
معارفه ش��دند .الزم به ذکر اس��ت ،سال گذشته نیز
وزیر نفت در حکمی محسن خجستهمهر را به عنوان
نائب رئیس هیأت مدیره ش��رکت ملی نفت ایران
منصوب کرده بود .در ترکیب هیأت مدیره شرکت
مل��ی نفت ای��ران وزیر نفت به عنوان رییس هیأت
مدیره حضور دارد.

دیدار فرمانده نیروی انتظامي و
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتي
استانسمنان

محمدرضا باقری مدیرعامل ش��رکت شهرکهای
صنعتی اس��تان س��منان ،ضمن خیر مقدم به سردار
حسنی و تقدیر بابت توجه ویژه وی نسبت به مسائل
امنیتی شهرک ،از تالشهای عوامل انتظامی جهت
برقراری تامین آرامش در شهرکها و نواحی صنعتی
استان سمنان قدردانی کرد.
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای ارتقای
امنیت ش��هرکها و نواحی صنعتی اس��تان سمنان،
تصریح کرد :ایجاد گش��ت انتظامات ،گش��ت شبانه
و روزان��ه و نص��ب دوربینهای مداربس��ته ،احداث
گی��ت نگهبان��ی در ضلع جنوبی ش��هرک صنعتی
س��منان توس��ط شرکت خدماتی ،اخذ برگه تردد در
شهرکهای غرب استان از جمله اقدامات و برنامهها
در این زمینه است.مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی اس��تان س��منان تأکید کرد که با توجه به
ضرورت و اولویت تامین امنیت سرمایه کارآفرینان
و صنعتگ��رات ،از مجموع��ه نیروی انتظامی تقاضا
میشود که نسبت به تأمین هر چه بیشتر شهرکها
و نواحی صنعتی استان اقدام نمایند.
وی تصریح کرد :تاکنون سه هزار و  ۲۹۷فقره قرارداد
به گستره یک هزار و  ۹۴۹هکتار با سرمایهگذاران
منعق��د ش��ده که یک ه��زار و  ۳۰۴واحد صنعتی با
س��رمایهگذاری  ۱۴۳ه��زار و  ۵۷۲میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسیده و زمینه اشتغال  ۳۰هزار و ۷۴۱
نفر را در استان سمنان فراهم آورده است.
باقری گفت :ش��رکت ش��هرکهای صنعتی استان
س��منان برای هرگونه همکاری و تعامل با نیروی
انتظامی به منظور پیشبرد اهداف آمادگی دارد.
فرمانده انتظامی اس��تان س��منان گفت :انگیزهها
در انج��ام و وق��وع جرم متنوع ب��وده و مکانهایی
ک��ه در آن ج��رم به وقوع میپیوندد از گس��تردگی
برخوردار است.

کار جهادی مبتنی بر

خــبرویـژه

مدیرعامل جدید آبفای اس��تان اصفهان س��رلوحه کار این ش��رکت را کار جهادی مبتنی بر دانش اعالم کرد .حس��ین اکبریان در نخس��تین روز کاری خود با حضور در نشس��ت ش��ورای معاونین
گفت :خدمت رس��انی به مردم ش��ریف دیار نصف جهان همواره اولویت مدیران و کارکنان ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در  ۵۶س��ال گذش��ته بوده و خوش��بختانه در این زمینه س��ابقه
درخش��انی دارد .وی از پش��توانه تاریخی و نیروی انس��انی س��الم و متخصص به عنوان نقاط قوت آبفای اس��تان اصفهان نام برد و اظهار امیدواری کرد با کار جهادی مبتنی بر دانش همراه با
سالمتی ،بتوان با سرعت بیشتری به مردم خدمت کرد.

اخبار

دانش باید سرلوحه
کار قرار گیرد

با حضور معاون رئیس جمهور؛

برگزاری نخستین همایش ملی سرود و سروده های انقالب در سبزوار
مش�هد مقدس سیده زهرا حیدری -نخستین
همایش ملی س��رود و س��روده های انقالب و
تکریم پدر ش��عر انقالب در دانش��گاه حکیم
سبزواری و با حضور مسئوالن محلی و حضور
معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد.
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور
در این مراسم با اشاره به اینکه دستاوردهای
فرهنگی و تاریخی ارزشمند این دیار باید به
طرز شایس��ته ای حفظ و به نس��ل های بعدی
انتقال یابد گفت :افکار و منش استاد سبزواری
نه تنها در جریان شکل گیری انقالب اسالمی
بلکه قبل از آن نیز در راستای تاثیر فزاینده در
بطن فرهنگ و اعتالی آن بود و روح حماسی
اشعار او در قبل از انقالب نیز مشهود بود.
وی با اشاره به این موضوع که فعالیت وی در
جهت تحقق ثمربخشی انقالب و مبارزات او
به جهت استواری در کالم و اندیشه توانست
ریشه های فرهنگی انقالب اسالمی را پر بارتر
کند ادامه داد :بی ش��ک س��روده های حمید
س��بزواری شناس��نامه انقالب است و تعهد او
به مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زمینه
ساز ماندگاری نام و یاد او شده است.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن همای��ش رئیس
دانش��گاه حکیم نیز با اش��اره به اینکه جامعه
فرهنگی و دانشگاهی سبزوار با برگزاری این
همایش س��عی در تببین و ثبت هر چه بیش��تر

نقش س��رودهای انقالب اس��المی و تعیین
کنندگی ش��خصیتهای برجس��ته این مهم
همچون حمید س��بزواری دارند گفت :تالش
میکنیم تا زمینه الزم برای دیگر فعالیتهای
ارزنده علمی و فرهنگی را توسط هستههای
نوآور فرهنگ محور به عنوان پیشران و تعالی
بخش توسعه فرهنگی در جامعه دانشگاهی را
ایجاد کنیم و هدفی جز ارتقای سطح فرهنگ
کشور نخواهیم داشت.
حس��ین اس��دی زنگنه همچنین ادامه داد :با
تاس��یس دبیرخانه دائمی سرودههای انقالب
اسالمی کنش گری را با همیاری پایگاههای
توانمند علمی صورت خواهیم داد.

حس��ین ابراهیمی فرماندار ویژه س��بزوار نیز
در ای��ن همای��ش ملی با تاکید بر اینکه حمید
سبزواری از ظرفیت های انقالب است گفت:
جایگاه ارزش��مند وی به عنوان ش��خصیتی
برجس��ته و فاخ��ر در ط��ول تاریخ قابل توجه
است و از او به عنوان حافظ اسناد فرهنگی و
شناسنامه انقالب اسالمی یاد میشود چرا که
آثار او سبب ساز شکل گیری روحیه انقالبی
و جان بخشی به افکار عمومی ذیل بازخوانی
سروده های وی شده است.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم در مجلس
نیز در بخشی از این همایش از ارائه پیشنهاد
ب��ه ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی مبنی بر

ثبت روز ش��عر انقالب برای زنده نگه داش��تن
بیشتر یاد و خاطره حمید سبزواری در تقویم
فرهنگی کشور خبر داد.
وی همچنی��ن زن��ده یاد س��بزواری را دارای
فهم دقیقی از هدف و مسیر حرکت جمهوری
اسالمی دانست.
رئیس کانون ادبیات ایران هم حمید سبزواری
را شاعری توانا دانست که نوع شعر او به گونه
ای بود که مردم عادی آن را بفهمند و خواص
نتوانند از آن ایراد بگیرند.
هادی کیاس��ری قریحه ش��اعری وی را نیز
ب��ه دلی��ل قوی بودن روحیه اس��توار او و اهل
تکلف نبودن در ارتباط با گروه های مختلف
مردمی را از ش��اخصه های مهم شعر انقالب
و احی��ای قالب های س��نتی با ارائه محتوای
جدید دانس��ت که زنده یاد س��بزواری آن را به
خوبی ایفا کرده است.
آیین تجلیل از خانواده ش��هید س��عید وحید از
ش��هدای گرانق��در کرب��الی  ،۵رونمایی از ۲
محصول فرهنگی ،هنری و رس��انه ای ،لوح
فش��رده با آوای اس��تاد حمید سبزواری تحت
عنوان مجموعه ای از  ۴۰قطعه از سروده های
وی با همت رادیو فرهنگ و رونمایی از کتاب
سرود سرو آزادی که شامل نوشتارهای علمی
ویادداشت های وی در پیوند با پژوهش نیز از
دیگر برنامه های این همایش بود.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی:

محقق نشدن مطالبات ،طرحهای توسعه مخابرات را با کندی مواجه کرده است

لطفی گفت :میزان بدهی دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی
و م��ردم ای��ن اس��تان به مخابرات  ۲۰۰میلیارد ریال برآورد ش��ده و
محق��ق نش��دن مطالبات ،طرحهای توس��عهای را ب��ا کندی مواجه
کرده است.
علیرض��ا لطف��ی مدیر مخابرات منطقه مرکزی در نشس��ت خبری
گفت :طی یک سال گذشته حدود  ۱۴هزار پورت تلفن ثابت افزایش
داشتهایم که در  ۶۷کافوی نوری و  ۲۱مرکز سوئیچ بوده است.
لطف��ی اظه��ار کرد :از س��ال گذش��ته باط��ری  ۱۲۱کافوی نوری و
همچنین باطری  ۴۷مرکز ش��هری و روس��تایی و  ۲۰۸سایت  btsو
همراه اول نوسازی شده است.
وی ادامه داد ۲ :میلیون و  ۱۰۶هزار مش��ترک همراه اول با ضریب
نفوذ  ۹۷و  ۶دهم درصدی و همچنین  ۱۴۸هزار و  ۳۰۰هزار مشترک
دیتای ثابت در استان وجود دارد که ضریب نفوذ آن بر اساس خانوار
 ۳۲و نیم درصد است.طول شبکه فیبری سال گذشته  ۲۳۰کیلومتر

توسعه داشته که وضعیت موجود  ۴۳۸۴کیلومتر است.
مدی��ر مخابرات منطقه مرک��زی افزود :تعرفه خدمات مخابراتی در
تمام بخشها اعم از صوت و دیتا از س��ال  ۱۳۸۲تاکنون ،یعنی ۱۸
س��ال افزایش نیافته و این در حالی اس��ت که در این مدت عالوه بر
تورم روزافزون ساالنه ،میزان تعرفه تمام حاملهای انرژی چندین
برابر افزایش داشته است.
وی ادامه داد :در  ۱۲س��الی که مخابرات خصوصی ش��ده ،بالغبر ۶۰
ه��زار میلی��ارد ب��ه دولت پول پرداخت کرده و این پول بهجای اینکه
سهم توسعه شبکه مخابراتی شود در مسیر دیگری استفاده میشود
که نیاز است دولت به این مهم توجه بیشتری داشته باشد.
لطف��ی اف��زود :درآم��د امروز مخابرات حتی کف��اف پرداخت حقوق
کارکنان را هم نمیدهد و با ابن شرایط امکان توسعه در سال ۱۴۰۱
آنچنانکه باید و آنگونه که موردنظر وزیر است،امکانپذیر نیست.
مدیر مخابرات منطقه مرکزی تصریح کرد :هر خط تلفن در بهترین

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اردبیل گفت :از مجموع
مس��احت اس��تان  ۱۰درصد آن جزو مناطق حفاظت ش��ده و تحت
مدیریت این اداره کل است .حسن قاسم پور روز دوشنبه در حاشیه
بازدیدخبرنگارانازمنطقهش��کارممنوعدربندمش��کولشهرستان
کوثر افزود :در مجموع  ۴۵۶هزار هکتار از مس��احت اس��تان اردبیل
تحت حفاظت محیط زیست است که از این میزان  ۱۷۴هزار هکتار
از مس��احت اس��تان جزو مناطق حفاظت ش��ده و  ۲۸۲هزار هکتار
معادن ۱۵.۵هکتار منطقه شکار ممنوع میباشد .مدیر کل حفاظت
محیط زیس��ت استان اردبیل درخصوص تفاوتهای منطقه حفاظت
شده و منطقه شکار ممنوع اظهار کرد :در منطقه شکار ممنوع محیط

ش��رایط باالی  ۱۰میلیون تومان هزینه نیاز دارد و بیش از  ۳و نیم
میلیارد هزینه نگهداری سیمهای تلفن است.
وی خاطرنش��ان کرد ۲۳ :کیلومتر توس��عه ش��بکه کابل مس��ی در ۷
شهرس��تان و توس��عه  ۱۵۰۰پورت ش��بکه نوری نیز در سال گذشته
انجامش��ده اس��ت ،وزیر وعده داده که در دولت سیزدهم  ۲۰میلیون
پورت نوری ایجاد کند.

محیط زیست در  ۹شهرستان استان اردبیل گفت :این در حالی است
که استاندارد جهانی برای هر هزار هکتار مناطق حفاظت شده یک
محیط بان اس��ت و از این جهت اس��تان اردبیل با کمبود محیطبان
مواجه است .قاسم پور اضافه کرد :محیط بانان خالصانه به طور شبانه
روز از محیط زیست استان حفاظت می کنند و امیدواریم با حمایت
از این قشر زحمتکش شاهد ایجاد انگیزه برای مدیریت بهتر محیط
زیست استان باشیم .وی یادآورشد :محیط بانان به عنوان ضابطان
خاص دادگستری شبه نظامی محسوب میشوند و امیدواریم قانون
طوری تصویب ش��ود که محیط بانان در برابر متجاوزان به محیط
زیست مورد حمایت خاص قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبرداد:

معافیت ایثارگران خراسان رضوی برای یک بار از پرداخت هزینه انشعاب گاز

مش��هد مقدس س��یده زهرا حیدری -مدیرعامل
ش��رکت گاز خراس��ان رضوی گفت :با توجه به
قوانین ابالغی بخش��ی از جانبازان ،رزمندگان و
آزادگان ب��رای یکبار از پرداخت هزینه انش��عاب
گاز معاف هستند .حسن افتخاری در تشریح این
ط��رح اظهار ک��رد :مطابق جزء ( )۵بند (ث) ماده
 ۸۸قانون برنامه پنج س��اله شش��م توسعه کشور و
بند (ن)تبصره  ۱قانون بودجه س��ال  ۱۴۰۱کل

کش��ور جانبازان با هر درصد جانبازی ،رزمندگان
 ۸س��ال دف��اع مقدس ب��ا حداقل  ۶ماه حضور در
جبهه و آزادگان سرافراز می توانند برای یک بار
از معافیت پرداخت هزینه انش��عاب گاز در س��قف
تعیین ش��ده استفاده کنند .وی افزود :مشموالن
ای��ن ط��رح می توانند در هنگام ثبت نام در دفاتر
پیش��خوان دولت و ارایه مدارک الزم از خدمات
طرح معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز بهرهمند

شوند .افتخاری با این مطلب که شرکت ملی گاز
قب��ال نی��ز با هدف حمایت و پش��تیبانی از بخش
ه��ای مختلف کش��ور طرحهای دیگری همانند
معافی��ت پرداخ��ت هزینه انش��عاب گاز طبیعی
خانواده معزز ش��هداء ،مددجویان تحت پوش��ش
بهزیس��تی و کمیته امداد(ره) ،معافیت گازبهای
مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف و معافیت
اماک��ن مذهب��ی از پرداخت هزینه گازبهاء را اجرا

نموده اس��ت گفت :متقاضیان بهره مندی از این
طرح ها میتوانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر
با ش��ماره تلفن  ۱۵۹۴مرکز خدمات الکترونیک
و ارتباطات مردمی ش��رکت گاز اس��تان خراسان
رضوی تماس بگیرند.
یادآور می شود :تاکنون بیش از  ۳۱هزار مشترک
گاز طبیعی در خراس��ان رضوی از طرح معافیت
پرداخت هزینه انشعاب گاز بهره مند شده اند.
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سرپرس��ت اداره کل غل��ه و خدم��ات بازرگان��ی
استان گلستان گفت :تاکنون  ۱۵۰۰میلیارد تومان
مطالبات وجه گندم به کشاورزان استان گلستان
پرداخت شده است.
محمدرضا افش��ار د ،با اش��اره به ادامه روند خرید
گن��دم در اس��تان اظهار داش��ت :بی��ش از ۵۳۰
هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی براس��اس

دس��تورالعملهای ابالغی از کشاورزان گلستانی
تاکنون خریداری ش��ده اس��ت .برای خرید این
می��زان گن��دم از کش��اورزان گلس��تانی  ۵هزار و
 ۴۲۸میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت خواهد
ش��د.وی گفت :میزان  ۱۵۰۰میلیارد تومان بابت
وجه گندم مطالبات کش��اورزان پرداخت ش��د و
اس��ناد خریدی که تا س��یزدهم خرداد ماه به بانک

ش��هردار گ��رگان گف��ت :پروژه ش��هربازی مدرن
گ��رگان ب��ه ص��ورت فازبندی در حال اجراس��ت و
در حال حاضر  ۴۶درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته
است.محمدرضا سبطی در جمع خبرنگاران درباره
آخری��ن وضعی��ت پروژه ش��هربازی مدرن گرگان
اظهارداش��ت :ش��هربازی در بدو طراحی در قالب
س��ه گزاره متفاوت از مجموعههای ش��هربازی در
یک مجموعه تفریحی خاص ش��امل ش��هربازی
سرپوشیده(مسقف) ،شهربازی روباز و سورتمه ریلی
برنامهریزی شد.ش��هردار گرگان پیرامون پیشرفت
فیزیکی پروژه ش��هربازی مدرن اظهار داشت :این
شهربازی مدرن به صورت فازبندی در حال اجراست
و در حال حاضر  ۴۶درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است.وی با اشاره به ویژگیهای متمایز شهربازی
مدرن گرگان با دیگر ش��هربازیهای سطح کشور،
گف��ت :ش��هربازی مدرن ش��هر گ��رگان به عنوان
بزرگترین شهربازی شمال کشور دارای بزرگترین
چرخ فلک کشور و بلندترین سورتمه کشور از نظر
ارتفاع پایهها به طول حدود یک کیلومتر است.

«اصغر کشاورز راد» معاون عمران
شهری شهرداری اصفهان شد

آیی��ن تودی��ع «ایرج مظفر» معاون س��ابق عمران
ش��هری شهردار اصفهان و معارفه «اصغر کشاورز
راد» به عنوان معاون جدید این معاونت صبح امروز
دوشنبه  ۲۳خردادماه -برگزار شد .به گزارش ادارهارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان ،شهردار
اصفهان در این مراس��م با تأکید بر اینکه در ادبیات
دینی از انس��ان انتظار احس��ن اعمال را دارند ،گفت:
ایرج مظفر از جمله بهترین مدیران شهر در حوزه امور
عمرانی بوده است و در این شرایط قطع ًا کار معاون
جدید عمران س��ختتر میش��ود ،زیرا از او انتظار
داریم وضعیت فعلی این معاونت را به احسن تبدیل
کند .وی ادامه داد :در طول  ۲۰سال آشنایی با ایرج
مظف��ر ،بر خصایصی همچون صداقت ،س��المت،
تواض��ع ،تعه��د ،دانش فنی الزم و اخالص او صحه
میگذارم و از این پس به عنوان مش��اور و دس��تیار
ویژه از تجربیات و دانش وی استفاده خواهیم کرد.
در این مراس��م از خدمات «ایرج مظفر» قدردانی و
«اصغر کش��اورزراد» به عنوان معاون جدید عمران
شهری شهردار اصفهان معرفی شد.

از تاسیسات فوق توزیع شرکت برق
منطقه ای سمنان

 456هزار هکتار از مساحت استان اردبیل تحت حفاظت محیط زیست است
بانان فقط از شکار و صید جلوگیری میکنند اما درمناطق حفاظت
ش��ده عالوه بر جلوگیری از صید و ش��کار از تخریب بوته کنی قطع
اشجار تخریب آتش سوزی جلوگیری میکنند .قاسمپور ادامه داد:
میانگین مناطق حفاظت شده در کشور  ۱۲درصد است که امیدواریم
با تصویب  ۱۰هزار هکتار از منطقه دربند مشکول در شورای عالی
محیط زیست سطح مناطق حفاظت شده در اردبیل هم به میانگین
کش��وری برس��د .مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان اردبیل با
بیان اینکه در مجموع ۱۴پاس��گاه ثابت و س��یار از این مناطق استان
حفاظت میکنند ،افزود :از این تعداد  ۱۲پاسگاه ثابت و دو مورد سیار
است.وی با اشاره به فعالیت  ۶۶محیط بان در ادارات و نمایندگیهای

بزرگترین چرخ فلک و سورتمه
کشور در گرگان راه اندازی می شود

عامل ارس��ال ش��ده تسویه ش��د و پرداخت بقیه
مطالبات کش��اورزان هم در حال پیگیری اس��ت.
آغاز برداش��ت گندم در ش��یراز؛ سطح زیر کشت
 ۳۰درصد کاهش یافت سرپرست اداره کل غله و
خدمات بازرگانی استان گلستان گفت :پیشبینی
میش��ود کشاورزان گلستانی ۷۰۰هزار تُن گندم
مرغ��وب تولی��دی خود را به مراکز دولتی تحویل

دهن��د .افش��ار اف��زود :بی��ش از ۹۰مرکز خرید با
ظرفیت یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن در استان فعال
اس��ت و گندم کش��اورزان به قیمت هر کیلوگرم
۱۱هزار و ۵۰۰تومان خریداری میکنند .گلستان
با تولید  ۱۰درصد گندم کشور پس از خوزستان و
فارس ،رتبه سوم تولید و رتبه نخست کیفیت این
محصول راهبردی را در کشور داراست

تعدادی از دانش��جویان دانش��گاه فنی و حرفه ای
س��منان از تاسیس��ات فوق توزیع برق شرکت برق
منطق��ه ای س��منان بازدید کردن��د .در این بازدید،
دانشجویان رشته برق این دانشگاه ،از قسمت های
مختلف تاسیسات پست ۶۳کیلوولت جنوب سمنان
دیدن نموده و با مراحل انتقال انرژی الکتریکی آشنا
ش��دند  .بازدیدکنندگان همچنین ازس��الن کنترل و
تجهیزات پس��ت  ۶۳کیلوولت جنوب سمنان دیدن
کرده و اطالعات الزم در خصوص تجهیزات پست
 ،به��ره برداری و س��رویس ونگهداری پس��ت ها،
توسط کارشناس مربوطه ارائه گردید .محمد مهدی
وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی

کارکنان پرتالش صنعت برق استان،
گمنامانخوشنامهستند.
ِ

اس��تاندار س��منان به همراه سرپرست معاونت امور
اقتصادی اس��تانداری و مدیر دفتر حوره اس��تاندار و
روابط عمومی با حضور در ش��رکت برق منطقه ای
س��منان با مدیران و کارکنان این ش��رکت دیدار و
گفتگو نمود .در این دیدار که مدیرعامل ش��رکت
توزی��ع نیروی برق اس��تان و تع��دادی از معاونین و
مدیران این ش��رکت نیز حضور داش��تند ،مهندس
محمد رضا هاشمی با اظهار قدردانی از تالش ها و
مساعی کارکنان صنعت برق استان گفت  :کارکنان
پرتالش صنعت برق ،گمنامان خوشنامی هستند که
ثمره کارشان  ،روشنایی بخشی به مردم می باشد.
مهندس هاش��می مقوله مدیریت مصرف انرژی را
یکی از موضوعات با اهمیت برشمرد و بیان داشت
 :باید با برنامه ریزی درست از سوی مدیران صنعت
ب��رق وهمکاری و تعام��ل مردم و صاحبان صنایع،
بتوانیم با کمترین مشکل از پیک بار فصل تابستان
عبور نمائیم .استاندار سمنان جهاد تبیین را در عرصه
صنعت برق  ،آگاهی بخشی به آحاد جامعه دانست و
افزود  :اطالع رسانی به مردم پیرامون فرایند پیچیده
و دشوار تولید برق و هزینه های گزاف تاسیسات و
تجهیزات این صنعت در رسانه ها و از طریق صداو
س��یما و تریبون جمعه و جماعات می تواند  ،رفتار
م��ردم را در بهین��ه مص��رف کردن برق  ،تغییر دهد
 .وی با هش��دار به اداراتی که مصرف برق باالیی
دارند گفت  :جابجایی و کم ش��دن س��اعات کاری
ادارات بای��د منج��ر به پائین آمدن مصرف برق آنان
درتابس��تان گ��ردد  ،در غیر اینص��ورت اخطار قطع
خواهند گرفت  .استاندار سمنان با اشاره به توانمندی
استان در بخش های صنعتی و کشاورزی  ،گفت :
مدیریت بار در استان باید به گونه ای برنامه ریزی
گ��ردد ت��ا  ۳۰۰۰واحد تولیدی  ،کش��اورزی در ۱۹
ش��هرک صنعتی در سطح استان ،کمترین خسارت
را متحمل گردند.
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اصنافوکشاورزی

دیدار وزرای خارجه ایران و پاکستان

نبض بازار

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛

تأمینمحصوالتآب َبرباکشتفراسرزمینی

عکس :تسنیم



آخرینخبر

یک مقام مسئول:

صد درصد بذر گندم آبی در کشور تولید میشود
گروهاصنافوکشاورزی:رئیسموسسهتحقیقاتاصالحوتهیه
نهال و بذر گفت :صد درصد بذر مورد نیاز گندم آبی کش��ور در
داخل تولید میشود و در این خصوص به خودکفایی رسیدهایم.
به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،گودرز
نجفیانگفت:دراینمزرعهپژوهشهایملیکشوربرنامهریزی
میش��ود،کهبخش��یازآندرس��تادوبخشیدراستانهادر۲۵
ایستگاهتحقیقاتیدراقلیمهایمختلفانجاممیشود.ویافزود:
در این بازدید بخشی از ظرفیتهای موجود در مؤسسه اصالح
و بذر برای پاس��خگویی به چالشها و پش��تیبانی از برنامههای
خوداتکایی کشور در زمینه تولید محصوالت اساسی گندم و جو
را به سمع و نظر وزیر جهاد کشاورزی رساندیم .رئیس مؤسسه
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با بیان اینکه در تولید گندم
آبی کشور صددرصد بذر مورد نیاز در داخل کشور تولید میشود
و در ای��ن خص��وص خودکفا هس��تیم .هماکنون نیز با توجه به

ظرفیتهای موجود ،رقم خوبی را معرفی کردیم .این مسؤول
خاطرنش��انکرد :در اینمؤسس��هساالنه ۱۵واریتهوبذرجدید
معرفیمیش��ودکهحدود ۶تا ۱۰واریتهمربوطبهگندماس��ت.
نجفی��انب��ابی��اناینکهازآغازانقالبتاکنونبیشاز۱۴۰رقم
اصالحشدهدرگندموجوازسویاینمؤسسهمعرفیشدهاست،
گفت :در حال حاضر نیز حدود ۵۰تا ۶۰رقم فعال گندم در عرصه
داریم که به تولید کمک میکنند .این ارقام متحمل به کمآبی و
مقاومدرمقابلبیماریهاهستند،موجبصرفهجوییدرمصرف
سم میشوند و بهرهوری آب را افزایش میدهند .به گفته وی ،ما
ارقامی داریم که در آب کم  ۵تا  ۶تن در هکتار عملکرد دارند که
اینها از ظرفیتهایی است که از سال  ۸۰بر روی آن در مؤسسه
تحقیقاتی کار شده است گندمهایی همچون سیروان ،مورگان
و پیشگام که در مناطق اقلیمی مختلف میتوانند کمک کنند تا
عملکرد تولید را افزایش دهند.

گروه اصناف و کش�اورزی :وزیر جهاد
کشاورزی گفت :اتفاقاتی که در حوزه
امنی��ت غذایی در جهان بعد از جنگ
اوکراین رخ داده اس��ت ،نش��انگر این
اس��ت که تولید کاالهای اساس��ی در
داخ��ل کش��ورها و پای��داری امنیت
غذایی بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم
،سیدجوادساداتینژاددرمراسمافتتاح
پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع
طبیعی مس��تقر در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) کرج
اظه��ار داش��ت :ب��ا افتتاح پارک علم و فن��اوری منابع طبیعی
واقع در کرج اتفاق خوبی در حوزه کش��اورزی رخ داد .وی با
بیان اینکه "امسال توسط مقام معظم رهبری بهعنوان سال
دانشبنیان نامگذاری شده است" ،افزود :بر این اساس سازمان
تحقیقات کشاورزی (تات) کار بسیار خوبی را رقم زده است تا
محلی برای فعالیت کشاورزی و استقرار استارتآپها باشد.
شرکتهایی که قرار است در پارک و علم فناوری مستقر شوند
با نمونه کارهایی امروز دستاوردهای خوبی ارائه کردند .وزیر
جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت این شرکتها در بخشهای
مختلف مانند واکسن خاطرنشان کرد :ضمن اینکه در استفاده
از ضایعات مربوط به کودهای زیستی که بخش بسیار مهمی
است باید استفاده از کودهای زیستی را توسعه دهیم و شرکت
خدمات حمایتی ما از س��ال گذش��ته این کار را آغاز کرده و
در س��بد حمایتی کودی خود قرار داده اس��ت تا کش��اورزان از
آن اس��تفاده کنند .س��اداتینژاد با ابراز اینکه "این رویکرد یک
رویکرد پیشبرنده اس��ت" ،گفت :مشکل حوزه کشاورزی ما
عدم رسوخ دانش و فناوری بوده است و پارک علم و فناوری
کشاورزی با هدف حل این معضل راهاندازی شده است .وزیر
جهاد کشاورزی اظهار کرد :در حوزه صادرات نگاه کلی ما این
اس��ت که محصوالت آببَر را با کش��ت فراس��رزمینی تولید و
وارد کنیم ،ضمن اینکه محصوالتی که در داخل کشور تولید
میشوند محصوالت استراتژیک و کمآببَر باشند .وی گفت:
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ƬǍƣƿǻƤȊƧǇǃƤǩƴȊǶƽĸǆǶǩȃĹǽǀǢǹǠȉƤǾǑǿįȉȃȀǮǚǾǹĸƿƤǒƮǭƣȃĹǵƤǹǻȃƤǢǹ
ǃƤȊǊƧĸǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉƥǂƵǄǞǽǅƣȀƮǍǂĶǳƤǉǃƿǇǃƤǩƴȊǶƽĸƿƤǒƮǭƣǿįȉȃȀǮǚǾǹȀĲ
ȀƧȃƤȁǸȉǄƺƭȀǺȁǸǥǃĹǶǡȀǮǚǾǹǼȉƣǃƿĸǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉƥǂƵǀǍǃȃǿƿȄƧǻƤǎƽǃƿ
ƬǉƣǿƿȄƧȑƤƧȀǮǚǾǹǃƿƿȄƵȄǹĸƤȁǴȊǊǽƤƮĤǴȊǵƿ
ĸƿƤǒƮǭƣȃĹǵƤǹǻȃƤÊÊǢǹĹǾȊǩĹƨȊƶǽǸȊǞǢǵƣǀƨǡǇƤǾĳÊÊǉƣȀǹƤǽǅȃǃǋǃƣǆĶȀÊÊƧ
ǿįȉȃȀǮǚǾǹĸƣǄƧȃǃǌȊĤǳƤǉƿǄĲǻƤȊƧǇǃƤǩƴȊǶƽĸǆǶǩȃĹǽǀǢǹǠȉƤǾǑǿįȉȃȀǮǚǾǹ
ƿǃƤȊǶȊǹýõõȀƧƦȉǄǭĹǦǶƨǹȃǃǀȊǺȉƣƣǄȉǅƬǉƣƥȄƽǃƤȊǊƧĸǃƤĲǛƤƺǵǅƣǇǃƤǩƴȊǶƽ
ǃƿƤȁǿĮȃǄĤƫƤǒǭƤǾǹǄǕƤƹǳƤƹǃƿȃǿƿƣƿǏƤǒƮƽƣȀǮǚǾǹĹƮƽƤǉǄȉǅưƺƧȀƧǻƤǹȄƭ
ȀǭȒǡƤƧǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉƤȁƬƽƤǉǄȉǅȀƧĹǎƾƧǷƤĳƺƮǉƣȀƧȀƵȄƭƤƧȃǀǾƮǊȁĸǃƣǆĶǄƧǳƤƹ
ƣǃƣƿǴȊǵƿȀƧǇǃƤǩƴȊǶƽǿįȉȃȀǮǚǾǹƿȃǆǩƣĸȃǀǾĲĹǹƣǀȊĤǃȄǖƹȀǮǚǾǹǃƿĸǄƮǎȊƧ
ȀĲǀǾĲĹǹƿƤƶȉƣǻƣǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉĸƣǄƧƣǃĹȉƤȁǴȊǊǽƤƮĤĸƿƤǒƮǭƣǿįȉȃȀǮǚǾǹǻƣȄǾǡǻƿȄƧ
ĹǽȄǽƤǭǄǞǽǅƣǸȁȃƿƣǅƗĸƤȁƥƗȀƧĹǉǄƮǉƿĹǾǢȉĹȉƤȊǩƣǄǦƵǄǞǽǅƣǸȁƤȁƬȉǆǹǼȉƣ
ȀǮǚǾǹǼȉƣĸȄǉǅƣȀĲĹȉƤȁĹǽƤǉǃǟȒǙƣȀƧȀƵȄƭƤƧǄȊƽƣĸƤȁǳƤǉǃƿǀǾƮǊȁȀƵȄƭǴƧƤǭ
ƣǃĹƧȄƽǃƤǹƗǸȉǀǍǬǩȄǹƬǩǄĶƫǃȄǑȀǮǚǾǹǼȉƣĸƤȉƣǆǹȃƤȁǴȊǊǽƤƮĤĹǩǄǢǹĸƣǄƧ
ǸȊǽƤǉǄƧƬƨƱȀƧĸǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉǋǅǃƣȃƿƣǀǢƭǄǞǽǅƣ
ĕēĈʯĄɿɫķʇĄŁʑ˽ŖĄłʭğɭļĄēđĄŁĒʗĄĹĈʂɶćĄŅĈŃɮɫĸĈģʯ
ĸƣǄƧƿȃǆǩƣǇǃƤǩƴȊǶƽĸǆǶǩȃĹǽǀǢǹǠȉƤǾǑǿįȉȃȀǮǚǾǹĸƿƤǒƮǭƣȃĹǵƤǹǻȃƤǢǹ
ĸƣǄƧƣǃĹǉƤǉƣĸƤȁƬƽƤÊÊǉǄȉǅƣǀƮƧƣǀȉƤƧĹƵǃƤƽȃĹǶƽƣƿǻƣǃƣǂĶȀȉƤǹǄÊÊǉƥǂƵ
ǼȊǹƤƭĸƣǄƧĹǩƤǕƣȀǾȉǆȁǧǄÊÊǑȀƧĸǅƤȊǽǻƣǃƣǂĶȀȉƤǹǄÊÊǉƤƭƿǄĲǸȁƣǄǩƤȂǽƗǃȄǖƹ
ȀƮǍƣǀǽĹÊÊǉǄƮǉƿĸƤȂȁƣǃȃǅƤĶǫǄƧƥƗȀǶǺƵǅƣƿȄƽǅƤȊǽƿǃȄǹĸƤȁƬƽƤÊÊǉǄȉǅ
ǴȊǊǽƤƮĤȀĲǀǾƧƤȉĹǹǃȄǖƹĹǮǙƤǾǹǃƿǿǃƣȄǺȁǻƣǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉǴȊǵƿǼȊǺȁȀƧǀǾÊÊǍƤƧ
ƬȊǵƤǢǩȀƧǟȃǄǍƿƤƮǎȁȀȁƿǅƣȀĲǇǃƤǩƴȊǶƽǿįȉȃȀǮǚǾǹǀǾǍƤƧȀƮǍƣƿĸǄƮǎȊƧĸƤȁ
ȃĹǶƽƣƿǻƣǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉǿƿǄƮǊĶǃȄǖƹĸƣǄƧƣǃƿȄƽĸƤȁƬƽƤǉǄȉǅƴȉǃǀƭȀƧǿƿǄĲ
ĹǽǀǢǹǠȉƤǾǑǿǅȄƹǃƿǏȄǒƽȀƧĸǃƣǂĶȀȉƤǹǄǉƥǂƵǴƺǹȀƧȃǿƿȄǺǽƤȊȂǹĹƵǃƤƽ
ǿįȉȃȀǮǚǾǹĹƮƽƤǉǄȉǅƫƤǹƣǀǭƣȀƧǿǃƤÊÊǍƣƤƧĹǾȊǩĹƨȊƶǽƬǉƣǿǀÊÊǍǴȉǀƨƭĸǆǶǩȃ
ǻƣǃƣǂĶȀȉƤǹǄÊÊǉǃȄǖƹĸƣǄƧƬȊƧƣǂƵƿƤƶȉƣƤƧȀǚƧƣǃǃƿȀĲĹǹƣǀǭƣǼȉǄƭǸȂǹƿƣƿȀǹƣƿƣ
ǼȉƣǃƿƬǉƣǿƿȄƧƤȁƬƽƤǉǄȉǅƿƤƶȉƣǸȉƿƣƿƫǃȄǑǇǃƤǩƴȊǶƽǿįȉȃȀǮǚǾǹǃƿǀȉǀƵ
ƿƤƶȉƣȀǮǚǾǹǃƿǄǮƮǊǹĸƤȁƬĲǄǍĸǃƣǀǹƤȂǉƤƧƬƽƤǉǄȉǅƯƣǀƹƣƬĲǄǍıȉȀǚƧƣǃ
ƥƤǊĤǳƤǮƮǽƣƤƧȃǿƿǄĲǴƹƣǃǇƤƨǡǃǀǾƧƥȒǕƤǩƥƤǊĤǌǵƤĬƬĲǄǍǼȉƣȀĲǸȉƿǄĲ
ĹƭƗĸƤȁƷǄǙǆȊǽȃƿȄƵȄǹĸƤȁƬĲǄǍƥƗǼȊǹƤƭǴĳǎǹǿįȉȃȀǮǚǾǹȀƧǿǀǍȀȊǪǒƭ
ĹĳȉǃȄǎĲǬǙƤǾǹǅƣĸǃƤȊǊƧǃƿǄǕƤƹǳƤƹǃƿȀĲǿƿȄƧǄĲǁȀƧǷǅȑƬǉƣǿǀÊÊǍǴƹ
ƥƗǼȊǹƤƭǼȊǺȁƿȄǍĹǹƷǄǚǹǄƧĸĮǄǽƣǠȉƤǾǑĸƣǄƧȀĲĹǺȂǹǃƤȊÊÊǊƧĸƤȁȀǥǀǥƿǅƣ
ǳƤǉȃƿƿȃǀƹȃƬǉƣǿǀǍǅƤǥƗǠȉƤǾǑȀƧƤȁƥȒǕƤǩƥƤǊĤǅƣĹǽƤǉǃƥƗǿĮȃǄĤƬǉƣ
ǇƤƨǡǃǀǾƧƬǍƣƿǀȁƣȄƽƿȄƵȃȀǮǚǾǹǃƿǿƿƤǪƮǉƣǴƧƤǭƥƤǊĤƦǢĳǹǄƮǹǃƣǆȁööõǄķȉƿ
ĹȁǀǽƤǹƤǉȃƬǺȁƤƧȀĲƬǍƣƿĸǀƧĸȄƧǄȂǍƥƤǊĤƬǶǡȀƧƤǹƣƬǉƣĹƮǊȉǃȄƭĸǄȂǍ
ȃǄȂǍǷƿǄǹǸƹƣǆǹƥȒǕƤǩĸȄƧǄķȉƿǇǃƤǩƴȊǶƽǿįȉȃȀǮǚǾǹǘǉȄƭǇƤƨǡǃǀǾƧƥƤǊĤ
ƬǍƣƿǀȁƣȄƽĸƣǿƿǄƮǊĶȀǢǉȄƭȀǮǚǾǹıȉƿǆǽĸƣǿǀǾȉƗǃƿȃƿȄǍĹǺǽǻƣǄǩƤǊǹ
ǼȊǹƤƭȀƧǀǾǹǅƤȊǽȀĲĴǃǆƧĸƤȁƷǄǙƿǄĲǀȊĲƚƭǫǄƧǼȊǹƤƭǏȄǒƽǃƿĹǾȊǩĹƨȊƶǽ
ǼȊǹƚƭƣǃǫǄƧǻƤǍƿȄƽǀȉƤƧǻƤĶǆǹǄȁƿȑȄǩƤȉǼȊǺȊǉǿǃƤƮǉǀǾǽƤǺȁǀǾƮǊȁĸĮǄǽƣĸȑƤƧ
ƬȉƤǉȀƧĹǵƤǺǍƬȉƤǉĹǙƤƨƭǃƣǴĤƯƣǀƹƣǏȄǒƽǃƿȄĶȃƬǪĶȀǹƣƿƣǃƿĸȃǀǾȉƤǺǽ

ǿǀǍƯƣǀƹƣǴǹƤĲǃȄǙȀƧĹǽȄǹƣǄȊĤǃƣȄȉƿȀǢǉȄƭƬȉƤǉĸƣǄƧƬǪĶǿįȉȃȀǮǚǾǹȀǢǉȄƭ
ǄȊǊǹǴĤǼȉƣƬǉƣǷƤƶǽƣǳƤƹǃƿĹǉǄƮǉƿǴĤƯƣǀƹƣĸƣǄƧȀȊǵȃƣƫƤǹƣǀǭƣǻȄǾĲƣǸȁȃ
ǴĤǼȉƣƿȄǍĹǹǴǑȃȀǢǉȄƭƬȉƤǉȀƧǆȊǽĹǺȉǀǭƬȉƤǉȃǀǾĲĹǹǿƤƭȄĲƣǃĹǉǄƮǉƿ
ƿƤƶȉƣƦƨǉȃǿƿǄĲǻƤǉƗǫǄƧȃƥƗƫƤȊǊǉƤƭĸƣǄƧƣǃƿƿǄƭȃƬǉƣǄƮǹùõõǳȄǙȀƧ
ĹǉǄƮǉƿǆȊǽĹǵƤǺǍƬȉƤǉǃƿǄǮƮǊǹĸƤȁƬĲǄǍǴĤǼȉƣƯƣǀƹƣƤƧƿȄǍĹǹĹķĬǃƤĥĳȉ
ƬȂƵǃƤƨƮǡƣǻƤǹȄƭƿǃƤȊǶȊǹýõõƿȃǀƹǀǽǃƣƿȀǶĳÊÊǉƣȀƧǴǮǽȃǴǺƹĸƣǄƧĸǄƭƬƹƣǃ
ǿƤķƮǊȉƣǃƤƨƮǡƣǼȉƣƤƧƬǉƣǿǀǍȀƮǩǄĶǄǞǽǃƿȀǢǉȄƭƬȉƤǉĸƣǄƧƤȁƬƽƤǉǄȉǅǴȊǺĳƭ
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براساس قانون صادرات محصوالت
آببَ��ر تعرف��ه دارند و از امس��ال این
قان��ون در بودجه س��ال  ۱۴۰۱لحاظ
ش��ده اس��ت .وی با تصریح به لزوم
راهاندازی دهکدههای فناوری عنوان
کرد :امید است این مهم در کل کشور
باراهاندازیدهکدههاومزارعنوآوری،
نواحی علم و فناوری و با کمک وزارت
عل��وم و تحقیقات فناوری و معاونت
علم و فناوری رئیس جمهور توس��عه
یابد ،چراکه این امر بر پایه آییننامهای است که در ابتدای سال
توسط دولت با  ۱۹بند مورد تصویب قرار گرفت که میتواند
حوزه دانش و کشاورزی را در بخش کشاورزی مورد حمایت
خود قرار دهد .وزیر جهاد کش��اورزی گفت :از تمام نخبگان
بهخص��وص جوانان نخبه و دانش��گاهیان و محققین دعوت
میکنیم به این عرصه ورود کنند ،برای اینکه حوزه دانش و
فناوری در کشاورزی و مجموعه پارکها و سازمان تات نیز،
برنامههای بسیار خوبی در سال جاری برای حمایت از حوزه
علم و فناوری بهخصوص در بخش هوشمندسازی دارند .وی
با اظهار اینکه "پیام شعار امسال مقام معظم رهبری در بحث
تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرینی و تأکیدی که در حوزه تولید
داخلی داشتند برای مردم و کشاورزی ملموستر است" ،اضافه
کرد :چراکه اتفاقاتی که در حوزه امنیت غذایی در جهان بعد
از جنگ اوکراین رخ داده اس��ت ،نش��انگر این اس��ت که تولید
کاالهای اساس��ی در داخل کش��ورها و پایداری امنیت غذایی
بسیار حائز اهمیت است .ساداتینژاد خاطرنشان کرد :لذا بر این
پایه از ابتدای سال با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم این
پیام را دولت به کشاورزان داد که از تولید کاالهای اساسی و
غالت پایه در کشور حمایت میکند .وی ادامه داد :کشاورزی
قراردادی را که یک کار محوری در حوزه خودکفایی کاالهای
اساسی در دولت سیزدهم است در کشور توسعه خواهیم داد
و در حوزه گندم تالش بر این است که کاشت گندم در کشور
را بهصورت قراردادی پیش ببریم.

 ۲۰درصد شرکتهای دانش بنیان
کشاورزیمیشوند

رئی��س س��ازمان تحقیق��ات ،آم��وزش و تروی��ج
کشاورزی گفت :بنابر مصوبه  ۲۷فروردین  ۲۰درصد
شرکتهای دانش بنیان تا پایان سال باید در حوزه
کشاورزی فعالیت کنند .مجتبی خیام نکویی رئیس
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی گفت:
امسال با نامگذاری سال به نام دانش بنیان و تاکید
بر دانش بنیان کردن کش��اورزی ،س��ازمان تات بار
س��نگینی را روی دوش خود احس��اس میکند که
خوش��بختانه با هم��کاری وزارت علوم تحقیقات و
فناوری برنامهای تدارک دیدهایم که امروز بیش از
آنچه تصور میش��د ،محقق ش��ده است .به گفته او،
بنابر مصوبه  ۲۷فروردین امسال تعداد شرکتهای
دان��ش بنی��ان را بای��د به  ۲۰درصد کل ش��رکتها
برسانیم که بدین ترتیب از مجموع  ۶۷۰۰تا ۶۸۰۰
ش��رکت حداقل  ۱۲۰۰تا  ۱۳۰۰ش��رکت باید دانش
بنیان شوند.

تولیدگندمبه ۹میلیونتنخواهدرسید

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت :بنابر آمار میزان
خرید تضمینی در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال
 ۷۱۰هزار تن معادل  ۳۰درصد رش��د داش��ته است.
عطااله هاش��می گفت :بناب��ر آخرین آمار از ابتدای
فصل برداشت تا دیروز  ۳میلیون و  ۱۰هزار تن گندم
با ارزش بالغ بر  ۳۶هزار میلیارد تومان از کشاورزان
خریداری ش��ده که نس��بت به مدت مشابه پارسال
 ۳۰درصد رشد داشته است .به گفته او ،تاکنون ۶۷
درصد مطالبات گندمکاران پرداخت ش��ده و از اول
خرداد پولی به کشاورزان داده نشده است .هاشمی
م��ی گوی��د ،با توجه به تاخی��ر در پرداخت مطالبات
گندم��کاران احتم��ال ورود دالالن و قاچاقچیان به
چرخه خرید وجود دارد .رئیس بنیاد ملی گندمکاران
گفت :برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان
تولی��د ب��ه  .۵۸ت��ا  ۹میلیون ت��ن و میزان خرید به ۶
میلیون تن برسد.

تثبیت 8.7میلیونهکتارعرصههایبیابانیمستعدتولیدگردوغبار
یک مقام مسئول گفت :بهمنظور مقابله با بیابان زایی از
ابتدای انقالب تاکنون  ۸.۷میلیون هکتار از عرصههای
بیابانی مس��تعد تولید گرد و غبار و طوفانهای ماس��ه ای
تثبیتش��دهاس��ت.بهگزارشوزارتجهادکش��اورزی،
«وحی��د جعفری��ان» افزود :از زمان احیای مناطق بیابانی
تاکن��ون ۲.۳ ،میلی��ون هکتار عملیات نهالکاری در ۲۲
اس��تان کش��ور انجام ش��ده و بهویژه در س��ال گذشته و
امسال نهالکاری با گونههای بومی ،سازگار و گونههای
بوتهای انجام شده است .بیابانزدایی با مشارکت همگانی
واصالحمدیریتآبوکشتمدیرکلدفتربیابانسازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری کش��ور اظهار داش��ت :عبور از
خشکسالی و مقابله با بیابان زایی با مشارکت آحاد جامعه،
مدیری��تمص��رفآب،اصالحروشهایکش��اورزیو

فرهنگ زیستن در مناطق خشک امکان پذیر است .وی
اضافه کرد :بدون مش��ارکت مردم و تش��کلها و تنها از
طریق اعتبارات دولتی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی
پر هزینه خواهد بود .جعفریان با بیان این که امسال روز
جهانی مقابله با بیابان زایی با ش��عار عبور از خشکس��الی
با مشارکت همگانی برگزار میشود ،تصریح کرد :نهال
کاری ،کنت��رل ه��رز آبها ،مدیریت چ��رای دام ،و مالچ
پاشی از پروژههای اجرایی در این مناطق است که اکنون
این عرصهها به جنگلهای دست کاشت یا بوتهزارهای
انبوه تبدیل شده اند .مدیرکل دفتر بیابان سازمان منابع
طبیعی و آبخیزداری کش��ور درب��اره مدیریت چرای دام
در مراتع گفت :استراتژی مدیریت کوچ در مراتع مبتنی
ب��ر دان��ش بوم��ی و تغییرات در برنامه کوچ عش��ایر اجرا

میشود تا عشایر کمترین آسیب از خشکسالی را ببینند و
کمترین آسیب را به مراتع وارد کنند .وی در همین حال
اج��رایطرحه��ایآبخی��زداریوآبخوانداریراازدیگر
استراتژیهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
عنوان کرد و افزود :عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در
باال دست قنوات و چاههای آب موجب بهتر شدن وضعیت
آب قنوات و آبهای زیرزمینی میشود .جعفریان تصریح
کرد :ایران به علت قرار گرفتن در کمربند خشک در کره
زمین ،شرایط آسیب پذیرتری نسبت به مناطق مرطوب
در زمینه خشکسالی و تخریب سرزمین یا بیابانزایی دارد
و از این رو تنویر افکار عمومی ،آگاهی عمومی و حساس
سازی جوامعی که متأثر از پدیده بیابانی شدن هستند در
اجرای پروژهها ضرورت دارد.

اختاپوس داللی بالی جان مردم
ادامه از صفحه یک



...کسب و کار ،در زمینه جمعیت و خانواده با قانون خانواده
و جوانی جمعیت ،در زمینه سیاست خارجی با قانون اقدام
راهب��ردی ب��رای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت
ایران ،در زمینه وظایف مجلس با قانون ش��فافیت و در
زمینه دولت الکترونیک با قانون یکپارچه س��ازی داده
ها و اطالعات ملی ،در زمینه آموزش و پرورش با رتبه
بندی معلمان و غیره س��عی کرده اس��ت اولویت شناسی
الزم را بنماید .امیدوارم با اتمام طرح بانکداری اسالمی
بتوانیم دغدغه های همه مردم و کارشناسان را در زمینه
مصائ��ب بانک��ی کاهش دهیم .م��رگ و میر  ۷۰۰نفره
ناش��ی از پاندمی کرونا با واکسیناس��یون و مراقبت های
بهداشتی درمانی ،اقدام قابل تقدیر در جهت فعال سازی

دیپلماس��ی اقتصادی به ویژه در ارتباط با همس��ایگان،
اقدام شجاعانه در جراحی اقتصادی در جهت قطع دست
دالالن و رانتخواران از ارز  ۴۲۰۰تومانی و قراردادن آن
در مسیر صحیح و عادالنه که جای تشکر دارد؛ لیکن
اختاپ��وس دالل��ی با گران کردن قیمت س��ایر کاالها و
فشار بر مردم نجیب سعی در تلخ کردن کام مردم دارد.
لذا لزوم تدبیر سریع و عاجل دولت محترم را در مقابله
با این ترفند تاکید میکنم .به اس��تحضار می رس��اند که
دولت محترم اقدام به جراحی اقتصادی نموده اس��ت.
همه ما می دانیم که مشکالت اقتصادی ریشه دار کشور
نی��از به سیاس��ت گذاری دقی��ق و منطقی دارد و در این
راس��تا اقدام دولت در هدایت به س��مت جراحی مربوطه
قابل تقدیر و شجاعت اش ارزشمند است؛ لیکن در این

راس��تا نقد الزم به مس��یر مربوطه عدم استفاده از روش
غیر نقدی در حمایت بود که می توانست بخشی از آثار
تورم انتظاری را مهار نماید لیکن االن مردم با یک بار
تورمی مواجه هس��تند ،تحمل این س��طح از گرانی ها
برای مردم دش��وار اس��ت ،که لزوم تدبیر به موقع دولت
در زمینه نظارت و سیاستگزاری صحیح را می طلبد.از
دولت محترم می خواهم از طریق بازگش��ت به الگوی
حمایت غیرنقدی تمام همت خود را برای ایجاد آرامش
در اذهان مردم شریف ایران به وجود بیاورد تا در سایه این
آرامش فرصت انجام اقدامات اساسی اقتصادی را بیابد.
طبعا در این راستا حمایت های مربوط به بازنشستگان
عزیز و عادالنه و واقعی نمودن دریافتی های کارکنان
دولت می تواند موثر باشد.

«آگهی فراخوان عمومی تجهیز و بهره

نوبت اول

برداری ،اداره و نگهداری مهد کودک»

در راس��تای اجرای ماده ( )۲۲قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک ،ش��ورای سیاس��تگذاری
خودگردان سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد جهت نگهداری کودکان خردسال همکاران سازمان ،فضایی را به منظور تجهیز،
اداره و بهره برداری در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد .لذا متقاضیان جهت آگاهی از شرایط فراخوان ،دریافت اسناد و فرم های مربوطه
میتوانند در جلسه توجیهی و بازدید فضای پیش بینی شده که در روز دوشنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰راس ساعت  ۱۰صبح در محل سازمان
به آدرس؛ خیابان آیت ا ...ش��هید مطهری ،بعد از چهار راه ش��هید مفتح ،کوچه جهانتاب ،پالک ۴۴و ،۴۶س��الن امیرکبیر تش��کیل میگردد،
حضور بهم رسانند.
م/الف1۰66 :

خودگردانی مجتمعهای فرهنگی ،آموزشی و رفاهی

شناسه آگهی133354۷ :

