افت  12هزار واحدی شاخص بورس

یکشنبه  12تیر 1401
وطنامروز شماره 3523

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز با  ۱۲هزار و ۸۳واحد کاهش ،در ارتفاع یکمیلیون و  ۵۰۱هزار واحدی قرار گرفت .معاملهگران در 2
بازار بورس و فرابورس بیش از  ۱۰میلیارد و  ۱۸۴میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار را به ارزش  ۶۸هزار و  ۵۰۴میلیارد ریال معامله کردند .شاخص
هموزن نیز با  ۴هزار و  ۲۷۸واحد کاهش به  ۴۱۷هزار و  ۲۰۲واحد و شاخص قیمت با  ۲هزار و  ۶۱۲واحد افت به  ۲۵۴هزار و  ۷۳۰واحد رسید.

اقتصادی

اخبار

رئیسجمهور :پیشنویس سند جامع صنعت کشور در حال نهایی شدن است

تولید ،محور خلق قدرت

 5تصمیم جدید شورای عالی بورس

به مناسبت روز ملی «صنعت و معدن» همزمان  ۸واحد صنعتی بزرگ افتتاح و  ۲۰۹طرح صنعتی و معدنی آماده بهرهبرداری شد
گروه اقتصادی :دیروز به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با
دستور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور 8 ،طرح بزرگ صنعتی
افتتاح شد .این طرحها با ارزش ریالی  ۱۸هزار و  ۳۳۴میلیارد
تومان افتتاح شد که زمینه اشتغالزایی مستقیم برای نزدیک
به 7هزار نف��ر را فراهم خواهد کرد .همچنین رئیسجمهور
از تهیه پیشنویس س��ند جامع صنعت کشور از سوی دولت
پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت :با مشورت
کارشناس��ان پیشنویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در
حال طی مراحل نهایی شدن است.
به گزارش «وطنامروز» ،س��یدابراهیم رئیسی صبح دیروز
در مراس��م روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه تولید یکی
از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است ،افزود :دولت
مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورتهای
توسعه اقتصاد کشور ،حمایت از تولید ،تالش برای رفع موانع
پیشروی تولید و تاکید بر توس��عه ص��ادرات را وظیفه خود
میداند.
■■فعاالن اقتصادی افسران میدان تولید هستند

رئیسی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان
تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت :دشمن برای
عقبنگاه داش��تن کش��ور و ضعیف ک��ردن مولفههای خلق
قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاس��ت ،تالش میکند روند
تولید را مختل و ضعیف کند .وظیفه ما در برابر این تالشها
حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان افسران
این میدان است.
رئیسجمه��ور تصریح کرد :فعالیت در هر میدانی به طور
طبیعی مش��کالت و س��ختیهایی دارد و فعاالن اقتصادی و
تولیدکنندگان باید بدانند موفقیت در مس��یر تولید به عزم و
اراده پوالدین ،برنامهریزی دقیق و تالش مستمر نیاز دارد.
رئیسجمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات
خلقالس��اعه را از جمله اقدامات الزم برای هموار شدن مسیر
تولید عنوان کرد و اظهار داشت :آینده باید برای فعاالن اقتصادی
و صنعتی قابل پیشبینی باشد تا بتوانند برای آن برنامهریزی
کنند و ضرورت این پیشبینیپذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات
خلقالساعه است.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت
چابک هستم ،تصریح کرد :دولت باید تصدیگریهای خود را
در اقتص��اد رها کرده و در جای��گاه هدایت ،حمایت و نظارت
قرار گیرد .البته آقای فاطمیامین تش��خیص اولویتها را نیز
از مسؤولیتهای دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :میدان فعالیت باید به بخش
خصوصی واگذار شود و دولت از تصدیگریهای خود کاسته
و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد .چابکس��ازی
دولت و جلوگیری از فربه ش��دن و افزایش هزینههای دولت
بای��د مدنظر همه نهادها و دس��تگاهها بویژه دولت و مجلس
شورای اسالمی باشد.
رئیسی تالش برای نیل فعالیتهای تولیدی به بهرهگیری
هر چه بیشتر از دانشها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر
ضرورتهای رونق تولید دانس��ت و اظهار داش��ت :دانش اگر
ضمیمه تولید و صنعت نشود ،به شکل پایاننامه در دانشگاه
باقی میماند .دانشگاه باید کنار بازار ،صنعت و معدن بیاید و
در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع
و فعالیتهای تولیدی مورد توجه باشند.
■■خامفروشی مانع پیشرفت صنعت و تجارت کشور میشود

رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و
بهرهوری تولیدات داخلی افزود :هر تولیدکننده باید با بازتعریف
مسأله افزایش بهرهوری ،در عین حال راهکارهای کاهش قیمت
تولید را نیز پیدا کند.
رئیسی مسأله خامفروشی را از جمله دیگر موانع پیشروی
صنعت و تجارت کش��ور عنوان کرد و گفت :باید نس��بت به

سیاس��تهای گزینشی و کارکردی عمل
مسأله خامفروشی شدیدا حساس باشیم،
چراکه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو توس�عه صنع�ت باید اس�تراتژی نکرده یا حداقل ضعیف عمل کرده است به
جلوگیری از خامفروشی میسر خواهد شد .مش�خصی داش�ته باش�د و مقام طوری که در حال حاضر بزرگترین چالش
رئیسجمهور در ادامه حمایت از حقوق معظم رهب�ری نیز چندی پیش بر فراروی بخش صنعت و معدن ،عدم پیروی
مصرفکنندگان را مورد تاکید جدی قرار لزوم وج�ود راهبرد صنعتی تاکید آن از استراتژی و سیاست صنعتی و معدنی
داد و تصریح کرد :حتما تولیدکننده نباید کردند .موضوع تدوین اس�تراتژی مشخص و مدون است.
توس�عه صنعتی و به تبع آن اتخاذ
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعهای
ض��رر کند اما در ح��ق مصرفکننده نیز
نباید اجحافی شود و در میدان تولید باید سیاست صنعتی از اهمیت زیادی از جهتگیریهای بلندمدت دولت اطالق
بویژه در کشورهای در حال توسعه میش��ود که در بع��د خارجی چارچوب و
از مصرفکنندگان حمایت شود.
■■پیش�رفت در گ�رو مب�ارزه با مفاس�د و اقتصادهای در حال گذار برخوردار نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد
است
اقتصادی است
جهانی را تعریف میکند و در بعد داخلی
نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع
رئیسی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از
بین صنایع یا گروههای صاحب نفوذ جامعه اثر میگذارد .در
مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت:
این راستا هر ترکیبی از سیاستهای اقتصاد کالن ،سیاستهای
پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و
صنعتی و س��اختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کش��ور با
ارتشاست .ساختارهای فسادزا باید به گونهای اصالح شوند که
اقتصاد بینالمللی را تعیین میکند ،میتواند منجر به تحقق
حتی اگر فردی قصد فساد داشت ،زمینه برای او مهیا نباشد.
الگوی خاصی از تولید شود.
رئیسجمهور نظارت جدی بر تمام فرآیندهای اخذ مجوزها
تالش برای اولویتبندی صنعتی یا تدوین استراتژی توسعه
و تسهیل سرمایهگذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با
صنعتی در سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه در ایران از ۲
فساد برشمرد و تصریح کرد :دولت هوشمند یکی از زمینههای
مبنای نظری ریش��ه میگی��رد؛ در درجه اول ،اولویتبندی و
مهم مبارزه با فس��اد است و این مسأله باید به صورت جدی
حمایت از بخشهای کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای
مورد توجه قرار بگیرد ،چرا که سامانهها نقش بسیار مهمی در
ایفای نقش مؤثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است .از این
شفافیت و افشاگری فساد دارند.
■■استراتژی توسعه صنعتی ،حلقه مفقوده اقتصاد

توسعه صنعت باید استراتژی مشخصی داشته باشد و مقام
معظم رهبری نیز چندی پیش بر لزوم وجود راهبرد صنعتی
تاکید کردند .موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به تبع
آن اتخاذ سیاست صنعتی از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای
در حال توس��عه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است .با
نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و
معدنی در کشور میتوان نتیجه گرفت وزارت صمت طی سالیان
اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن
سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به دنبال آن اتخاذ

منظر اولویتبندی ،بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی
(ترکی��ب صادرات ،تن��وع تولیدات و ارزش اف��زوده) را دنبال
میکن��د اما منط��ق دوم اولویتبندی در ای��ران ،تالش برای
پرهیز از اتالف منابع محدود دولت و جهتدهی حمایتها و
سیاستها به فعالیتهای دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای
هدف دولت (اش��تغالزایی ،محرومیتزدایی ،رفع مخاطرات
محیطزیستی و )...است.
آسیبشناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران طی  ۲دهه
اخیر نشان میدهد درست زمانی که برنامهریزان اقتصادی ایران
در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند ،فرآیند
توسعه صنعتی کشور با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای
منطقهای (مانند ترکیه) ،تداوم و گاه حتی تعمیق خامفروشی،
کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعتزدایی
زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیر ظرفیت بسیاری از واحدهای
تولیدی و صنعتی روبهرو ش��ده است .به تعبیر دقیقتر ،همه
آن مشکالتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و
نقشه راه مشخص ،از گرفتاری در دام آنها بگریزیم ،امروز بالی
جان اقتصاد ایران شده و هر چند امواج مخرب تحریم به بخش
صنعت بیش از سایر بخشها خسارت وارد کرده است اما ناتوانی
در استفاده از فرصتها و رفع موانع توسعه ،حتی قبل از وقوع
تحریمها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور
از دسترس نشان میداد.

افتتاح همزمان  ۸واحد صنعتی بزرگ

به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دستور ویدئوکنفرانسی آیتاهلل ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان ۸ ،طرح
بزرگ صنعتی افتتاح شد .این طرحها با ارزش ریالی  ۱۸هزار و  ۳۳۴میلیارد تومان افتتاح شد که زمینه اشتغالزایی مستقیم
برای نزدیک به ۷هزار نفر را فراهم خواهد کرد .طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت،اکنون  ۲۰۹طرح صنعتی آماده
ل افتتاح در سطح استانها در سراسر کشور موجود است .با
بهرهبرداری به تفکیک  ۵۲طرح بزرگ و ملی و  ۱۵۷طرح قاب 
بهرهبرداری از این  ۲۰۹طرح که با سرمایهگذاری بیش از  ۴۳هزار میلیارد تومان آمادهشدهاند ،برای حدود  ۱۸هزار نفر به
صورت مستقیم اشتغالزایی میشود.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم

ایران ،هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت دنیا

تولیدنفت و گاز ایران پس از ۳سال کاهش ،سال 2021به میزان 540هزار بشکه افزایش یافت
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده
انرژی
توس��ط ش��رکت انگلیس��ی بریتیش
پترولیوم ،تولید نفت ایران در سال گذشته میالدی با وجود
ادامه تحریمها  ۵۴۰،هزار بش��که در روز افزایش پیدا کرد و
به  ۳میلیون و  ۱۷۰هزار بش��که در روز رس��ید که معادل
 4.1درصد از نفت تولیدی جهان است و  ۱۶درصد نسبت به
سال قبل از آن افزایش داشته است .این گزارش نشان میدهد
سال  ۲۰۲۱میالدی روزانه  ۷۷میلیون و  ۸۳۰هزار بشکه نفت
در جهان تولید شده که در مقایسه با سال  ۲۰۲۰حدود 1.4
درصد افزایش داشته است .همچنین مطابق این گزارش ،تولید
نفت و میعانات گازی ایران بعد از  ۳س��ال کاهش ،در دولت
سیزدهم افزایش یافته است .افزایش تولید نفت ایران تحت
تاثیر اتخاذ سیاس��ت بازارسازی برای صادرات نفت ایران در
دولت فعلی رقم خورده است .همچنین بر اساس این گزارش،

ایران با  ۲پله ارتقا ،هفتمین
تولیدکننده نفت در دنیا شد.
در سال گذشته میالدی
همچنین مص��رف نفت 5.3
میلیون بشکه در روز افزایش
یافت ،با این حال  3.7میلیون
بش��که در روز کمتر از سطح
 ۲۰۱۹باق��ی ماند و کمتر از
می��زان مصرف نفت پیش از
ش��یوع کرونا است .بر اس��اس این گزارش ،با توجه به پایان
قرنطینههای سراسری در جهان ،بیشترین میزان مصرف نفت
مربوط به بنزین ( 1.8میلیون بشکه در روز) و گازوئیل (1.3
میلیون بشکه در روز) بوده است.
کش��ورهای آمریکا ( 1.5میلیون بش��که در روز) ،چین

( 1.3میلیون بش��که در روز)
و اتحادیه اروپایی ( ۵۷۰هزار
بشکه در روز) باالترین میزان
افزای��ش مصرف نف��ت را در
سال گذشته میالدی به خود
اختصاص دادهاند.
بیش��ترین می��زان ای��ن
افزای��ش مص��رف توس��ط
اوپکپالس تولید شده است.
در بین همه کشورها ،لیبی ( ۸۴۰هزار بشکه در روز) ،ایران
( ۵۴۰هزار بش��که در روز) و کانادا ( ۳۰۰هزار بشکه در روز)
بیشترین افزایش تولید را داشتهاند .همچنین نیجریه (۲۰۰
هزار بشکه در روز) ،انگلستان ( ۱۷۰هزار بشکه در روز) و آنگوال
( ۱۵۰هزار بشکه در روز) بیشترین کاهش را گزارش کردند.

■■ایران دومین کشور پیشرو در افزایش تولید نفت

بنابراین ایران دومین کشور جهان است که بیشترین افزایش
تولید نفت را در س��ال گذشته میالدی به خود اختصاص داده
اس��ت .ایران در حالی در سال  ۲۰۲۱میالدی روزانه  ۳میلیون
و  ۱۷۰هزار بش��که در روز نفت تولید کرده که در سال ۲۰۲۰
میالدی تولید نفت ایران  ۲میلیون و  ۷۳۰هزار بشکه در روز بوده
است .بر این اساس تولید نفت ایران  16.1درصد افزایش را در
سال  ۲۰۲۱میالدی به ثبت رسانده و  4.1درصد از نفت تولیدی
جهان در ایران محقق شده است .افزایش  ۱۶درصدی تولید نفت
ایران در حالی محقق شده که کشورهای عضو اوپک سال گذشته
میالدی در مجموع  2.6درصد به تولید خود اضافه کرده و از ۲۷
میلیون و  ۵۱۷هزار بشکه در روز تولید خود را به  ۲۸میلیون و
 ۲۲۳هزار بشکه در روز رساندهاند و در مجموع 36.3درصد از
تولید نفت جهان توسط اعضای اوپک انجام شده است.

محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور:

حذف ارز ترجیحی ،نخستین حلقه از اصالحات اقتصادی کشور بود
معاون اول رئیسجمه��ور گفت :اجرای طرح
ارز
حذف ارز ترجیحی نخستین حلقه از اصالحات
اقتصادی کشور بود و البته دولت در صدد است با ایجاد خلق
ثروت و اشتغالزایی ،مشکالت زندگی طبقات آسیبپذیر جامعه
را در اسرع وقت حل کند.
به گزارش «وطنامروز» ،محمد مخبر صبح روز گذش��ته با
تاکید بر اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اهداف اصلی
دولت برای حذف فقر در کشور است ،گفت :سال گذشته ۳۶۰
هزار میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد اما این
توزیع یارانه به گونهای بود که طبق آمار  ۲۰میلیون نفر در کشور
از این یارانه دولت در سال گذشته کمترین استفاده را بردند.

معاون اول رئیسجمهور با
اشاره به الزامات قانونی اجرای
حذف ارز ترجیح��ی ادامه داد:
عالوه بر این موضوع ،ش��رایط
جهان��ی ب��ه گونهای ب��ود که
۳۰درصد نی��از مردم جهان به
کاالهای اساسی افزایش یافته
و  ۱۸درصد تولید آنها کاهش
یافته بود و همین امر باعث شد
کشورهای بزرگ اقتصادی ذخایر خود را تا  ۳۰درصد افزایش
دهند .مخبر افزود :از سوی دیگر برخی کشورهای همسایه از

یارانهاختصاصیدولتجمهوری
اس�لامی به کاالهای اساس��ی
بیشترین استفاده را میبردند و
سیل صادرات و قاچاق کاالهای
اساسی که با هزینه دولت و مردم
ایران برای کاالهای اساسی تولید
شده به کشورهای همسایه روانه
شده بود .مخبر خاطرنشان کرد:
اجرای طرح حذف ارز ترجیحی
نخستین حلقه از اصالحات اقتصادی کشور بود و البته دولت در
صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغالزایی مشکالت زندگی

طبقات آسیبپذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه نقدینگی مردم باید به سمت
س��رمایهگذاری در طرحهای کالن اقتصادی کش��ور هدایت و
مدیریت شود ،خاطرنشان کرد :نقدینگی مردم باید به فرصتی
برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل و همچنین زمینههای
یک سرمایهگذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم شود.
مع��اون اول رئیسجمه��ور خاطرنش��ان ک��رد :تضمی��ن
س��رمایهگذاری از طرف دولت ب��رای مردم و بخش خصوصی
باید به گونهای باشد که اگر در میانه راه سرمایه خود را طلب
کنند ،دولت این مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود
به آنان بازگرداند.

جلسه هفته گذشته شورای عالی بورس با حضور وزیر
اقتص��اد ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس کل بانک
مرکزی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای
شورا برگزار شد و با  ۵تصمیم و مصوبه به کار خود پایان
داد .در این جلس��ه ،نخست گزارشی از آخرین وضعیت
بازار س��رمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت
نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر
شد وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با
وزارت نیرو و هیات دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب
جه��ت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفتههای اوج
مصرف برق باشد.
در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش
سرمایه شرکتهای س��رمایهپذیر بورسی و غیربورسی
س��هام عدالت اتخاذ ش��د تا فرآیند افزایش سرمایه این
شرکتها تسهیل و تعیینتکلیف ش��ود .در این جلسه
همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار
در دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار قابل معامله
در ب��ورس انرژی و ایجاد ام��کان انجام معامالت گواهی
صرفهجویی انرژی به تصویب رسید.
در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی
مقرر ش��د مبالغ جرایم مندرج در ماده  ۱۴قانون توسعه
ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناش��ران اوراق بهادار،
نهادهای مالی و تش��کلهای خودانتظ��ام و نیز مدیران
آنهاست ،متناسب با شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی
تعدیل و جهت تصویب به هیات دولت پیشنهاد شود .بر
اس��اس قانون ،کف و س��قف جرایم هر  ۳سال یک بار با
پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به تصویب
میرسد.
همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس،
به پیشنهاد علی صالحآبادی ،رئیس کل بانک مرکزی و
با تصویب اعضای ش��ورای عالی بورس ،مقرر شد گواهی
س��پرده خرید سکه طال طرح امام ،پس از تایید کمیته
فقهی سازمان بورس به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه
پذیرفته و درج شود.

بررسی بسته دوم وزارت راه برای
کنترل بازار اجاره در جلسه هیأت دولت

وزیر راه و شهرس��ازی گفت :بس��ته دیگری از سوی
وزارت راه و شهرس��ازی برای کنترل اجاره مسکن ،فردا
(امروز) در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد .رستم
قاس��می به موضوع «اجاره مس��کن» و «مصوبه تعیین
حداکثر افزایش اجارهبها» اشاره کرد و گفت :با توجه به
فصل تابستان و زمان جابهجایی مستاجران ،در روزهای
اخیر شاهد قیمتهای بسیار باال در همه شهرها بویژه شهر
تهران بودیم ،به همین منظور بستری از سوی وزارت راه
و شهرسازی برای بهبود شرایط اجارهنشینی فراهم شد و
یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران  ۳قوه همزمان
با ارسال طرح وزارت راهوشهرسازی برای بازار اجاره مسکن
به مجلس ش��ورای اسالمی ،به تصویب رسید که بر این
اساس مقرر شد سقف اجارهبها در تهران  ۲۵درصد و سایر
شهرها  ۲۰درصد باشد.
وزیر راهوشهرسازی افزود :از سوی دیگر استفتائی هم از
مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به
بسیاری از سواالت مطرح شده در این باره پاسخ میدهد.
با کمک این مصوبه حدود  ۸۰درصد مس��تاجران ملزم
به جابهجایی نیستند و تنها حدود  ۱۵الی  ۲۰درصد از
جمعیت مستأجران نیاز به جابهجایی دارند .عضو کابینه
دولت س��یزدهم اعالم کرد :بس��ته دیگری هم از سوی
وزارت راهوشهرسازی برای اجاره مسکن ،فردا در جلسه
هیات دولت برای تصویب هیاتوزیران مطرح خواهد شد.
وی به سامانه «کد رهگیری» موجران اشاره کرد و گفت:
تمام واحدهای امالک کشور پیش از این با کد رهگیری
در س��امانهای در وزارت صمت باید به ثبت میرسید که
مقرر شده این س��امانه به وزارت راهوشهرسازی منتقل
ش��ود ،با قرارگیری این س��امانه در زیرمجموعه وزارت
راهوشهرسازی به اطالعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد
که برای برنامهریزی به منظور نظارت و کنترلهای الزم
در بازار اجاره مسکن در سالهای آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد :مسؤول کنترل
شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استانها ادارات
کل راهوشهرسازی هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی
ویژه این موضوع را پیگیری کنند .در س��الهای آینده با
ایجاد نرمافزارها و سامانههای بیشتر کنترلها بر بازار اجاره
دقیقتر خواهد ش��د .وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره
مسکن یک قرارداد شخصی بین  ۲شخص حقیقی است،
افزود :شرایط کشور ایجاب میکند برای کنترل وضعیت
بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

خرید تضمینی گندم در کشور
از  ۴میلیون تن گذشت

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد خرید تضمینی
گندم از کشاورزان در  ۳۱استان کشور تا صبح امروز (شنبه
یازدهم تیر) به بیش از  ۴میلیون و  ۹۲هزار تن رس��ید.
ارزش  ۴میلیون و  ۹۲هزار تن گندم که خرید آن از چهارم
فروردینماه در کش��ور آغاز شده و در حال حاضر در ۳۱
استان ادامه دارد ،بیش از  ۴۷هزار و  ۳۳۳میلیارد تومان
است .همچنین سال گذشته خرید تضمینی این محصول
کشاورزی تا این مقطع از سال زراعی ۳ ،میلیون و ۲۰۴
هزار تن بود که امسال تا این تاریخ ،خرید تضمینی گندم
در کشور از رشدی بالغ بر  ۲۸درصد برخوردار بوده است.
استان خوزستان با خرید یک میلیون و  ۳۵۵هزار تن،
یکسوم کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده
و بعد از آن ،به ترتیب استان گلستان با خرید  ۷۲۰هزار
تن و استان فارس با خرید  ۴۱۱هزار تن ،پیشتاز خرید
این محصول کشاورزی در کشور هستند.
گفتنی اس��ت همزمان با خری��د تضمینی محصول
راهبردی گندم در کشور ،خرید تضمینی یک محصول
راهبردی دیگر از کش��اورزان کش��ور نیز از ابتدای سال
جاری آغاز ش��ده است .تاکنون  ۹۳هزار تن دان ه روغنی
کلزا به ارزش یکهزار و  ۳۳۲میلیارد تومان از کلزا کاران
خریداری شده و در خرید این محصول کشاورزی نیز استان
خوزستان با خرید  ۵۶هزار تن پیشتاز است و پس از آن
به ترتیب استانهای ایالم و فارس قرار دارند.

