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توصیه خطیب جمعه تهران:

مسئوالناقتصادیدر
اطالعرسانییکصدا
عملکنند
حسـین بردبـار :امـام جمعـه موقـت تهـران
بـا بیـان  14نکتـه درخصـوص مسـائل اخیـر
اقتصـادی جامعـه و گرانـی برخـی کاالهـا بـا
اشـاره بـه ایـن کـه گاهـی دربـاره یـک موضـوع
مهـم اقتصـادی بیانهـای متفاوتی از مسـئوالن
شـنیده میشـود ،از آنـان خواسـت تـا در اطلاع
رسـانی یـک صـدا عمـل کننـد.
بـه گـزارش خراسـان ،آیـت ا ...احمـد خاتمـی
در خطبههـای نمـاز جمعـه دیـروز تهـران بـا بیان
ایـن کـه منصفانـه بپذیریـم کـه اقتصـاد کشـور
بیمـار اسـت و در عرصـه بانکـی ،نظـام مالیاتـی،
سـاختار بودجـه ،فضـای کسـب و کار ،توزیـع
کاالهـا ،وابسـتگی اقتصـادی کشـور بـه نفـت و
سـایر حوز ههـا مشـکالتی وجـود دارد؛ تاکیـد
کرد :دولـت سـیزدهم همت کـرده و تلاش دارد
کـه آرام آرام ایـن بیمـار را از بیمـاری در بیـاورد،
ایـن دولـت صداقـت را پیشـه کـرده و در پیشـانی
دولـت صداقـت نوشـته شـده اسـت .ایـن جـای
تشـکر دارد.
آیت ا ...خاتمی بیـان کرد :دولت در حـال انجام
جراحیهایـی اسـت کـه همـه متخصصـان چـه
آنها کـه بـه آقـای رئیسـی رأی دادند و چـه آنها
کـه بـه او رأی ندادنـد ،معتقدنـد ایـن جراحـی
بایـد انجـام شـود .هرچنـد در کیفیـت اجـرای آن
اختلاف نظـر هسـت امـا در اصـل آن ،هیچگونـه
اختلاف نظـری وجـود نـدارد.
امام جمعـه موقت تهران بـا بیان این کـه جراحی
اقتصادی درد دارد اما سـرانجامش نجات بیمار
اسـت؛ افـزود :دولـت بایـد روی قولـش مبنـی بـر
گران نشـدن چند قلم جنس از جمله نان ،بنزین
و دارو و واریـز دو ماهـه یارانـه بماند .ایـن واریز دو
ماهـه هـم نکتـه مهمـی اسـت تـا مـردم باورشـان
شـود کـه دولـت خدمـت گزارشـان رنجشـان را
میبینـد.
وی ادامـه داد :بـه دولتی کـه میخواهد جراحی
و بـه کشـور خدمت کنـد ،باید کمـک کرد کـه این
بیـان صریـح رهبـر انقلاب اسـت و آنهایـی کـه
مطیـع رهبـر انقلاب هسـتند بایـد ایـن عبـارت
را بشـنوند کـه کارهـای امـروز دولـت کارهـای
بسـیاری مهمـی اسـت و همـه بایـد کمـک کننـد
کـه دولـت بـه ایـن اهـداف برسـد.

اخبار

پیکرسومینکودکغرقشده
دراسکلهسیرافپیداشد

گشایش بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت با حضور  40کشور خارجی

قالیباف:خاماندیشیدرصنعتنفتبدترازخامفروشیاست
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر
این که برای دور زدن تحریم ها ،ثبات درآمد
و افزایش ارزش افزوده باید جهتگیریها
را اصالح کنیم ،اظهار کرد :در این خصوص
الزم است گاز را مبنای صادرات قرار دهیم
که با ثبا تتر و ارزش افــزوده آن کمتر از
حــوزه نفت در فــنــاوری اســت .به گــزارش
خبرگزاری خانه ملت ،دکتر محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس شــورای اسالمی
که صبح دیــروز در مراسم افتتاح بیست و
ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی در محل نمایشگاههای
بینالمللی تهران حضور یافته بود ،بعد از
بازدید از این نمایشگاه در سالن خلیج فارس
با بیان این که همواره خا مفروشی را نقد
میکنیم و میگوییم صرف  70یا  80درصد
آن در هزینههای کشور بد است اما باز هم
این شیوه را در پیش گرفتهایم ،افزود :بدتر
از خام فروشی ،خاماندیشی و بد حکمرانی
کــردن بر حــوزه صنعت نفت ،گاز و انرژی
در کشور است که در حقیقت باید از ثروت
حاصل از نفت صیانت کنیم به جای این که
از خود نفت خام صیانت کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان این که برای دور زدن

تحریم ،ثبات درآمد ،افزایش ارزش افزوده و...
باید جهت گیری را اصالح کنیم و گاز را مبنای
صادرات قرار دهیم ،اظهار کرد :گاز با ثباتتر و
ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوری
است ،از این رو ما که قصد استقالل داریم ،باید
بدانیم توجه به حــوزه گــاز ،آسیب پذیر یهای
سیاسی و امنیتی را کاهش میدهد و اگر قصد
داریم تحت فشارهایی از جنس تحریم نباشیم
باید به این موضوع توجه کنیم .رئیس قوه مقننه
در ادامه با یــادآوری این مطلب که تاکنون نفت

ایران دو بار تحریم شده اما لولههای گاز به ترکیه
و عراق رفته است ،افزود :در حقیقت تولید ،سهم،
ترانزیت ،قیمت و بــازار جهانی نفت در سلطه
استکبار و قدرتهای بزرگ است که به ما فشار
یآورند.
م 
رئیس قــوه مقننه در ادامــه با اشــاره به آمــاری
در حــوزه مصرف انــرژی اظهار کــرد :مجموعه
انــرژ یهــای فسیلی مصرفی کشور بیش از 5
میلیون بشکه در روز اســت که اگــر ایــن میزان
را ضــرب در  80دالر و سپس ضــرب در 365

یکهتازیسکهدرسوددهی!

در هفتهای که گذشت سکه با  12درصد ،بیشترین سودآوری را در میان بازارهای مالی و داللی داشت؛ بازارهای
دیگر چه شرایطی داشتند؟

مــصــطــفــوی  -در هــفــت ـهای
کــه مــوضــوع یـــارانـــه ،قیمت
مــرغ ،ماکارونی ،نــان ،روغن
و ...به مهمترین بحث میان
مردم تبدیل شده بود ،بعضی
بــازارهــای مالی شگفتی ساز
شدند .پس از چندماه درجا
زدن قیمت دالر ،طال و سکه
کــه بـــازار را وارد فــاز آرامــش
ک ــرده ب ــود ،از چــنــدروز پیش
بــا بیشترشدن زمــزم ـههــای
آزادســــازی یارانهها و قیمت
چند قلم کاالی خوراکی مهم،
بازارهای مالی هیجانی شدند
بــه نحوی کــه قیمت خــودرو،
خوراکی ها ،دالر ،طال و ...به
یکبارهرشدکردومسئوالندر
بیشتر موارد تقریبا نتوانستند
چنداننظارتیبرروندقیمتها
و توزیع داشته باشند و روزهای
تلخی بــرای مــردم امــا پرسود
برای دالالن بود! فکر میکنید
در هفته گذشته کدام بازارها
بیشترینسوددهیراداشتند؟
این گزارش را بخوانید.

▪دالر صرافی /سود  4صدم
درصدی

قیمت دالر در هفته جاری0.04 ،
درصــد رشد داشــت .صرافی ملی،
روز پنج شنبه  ۲۲اردیبهشت ،نرخ
فروش دالر را 25هزار و 718تومان
اعــام کــرد .این در حالی است که
این رقم پنج شنبه  ۱۵اردیبهشت،
25هــزار و  709تومان ثبت شده
بود .دالر در بازار آزاد ،هفته گذشته
را در کانال  ۲۸هزار تومان به پایان
رسانده بود اما در طول هفته اخیر،
ابتدابهکانال ۲۹هزارتومانوسپس
 ۳۰هزار تومان وارد شد.
▪بورس /سود  2.5درصدی

بازار سرمایه ،هفته اخیر را در سطح
یکمیلیونو ۵۶۴هزارو ۴۴۹واحد
به پایان رساند .این در حالی است
که شاخص کل بورس در آخرین روز
کاری هفته گذشته ،دوشنبه۱۲ ،
اردیبهشت به حــدود یک میلیون
و  ۵۲۹هــزار و  ۷۰۹واحــد رسیده
بود .این ارقام به معنای رشد 2.27
درصدی شاخص کل است.
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▪قیمت طال /سود  7درصدی

بازدهی بــازار طال نیز در هفته سوم
اردیبهشت بــا  7.18درصــد رشد
همراهبود.قیمتطال درروزگذشته،
یکمیلیونو ۳۹۸هزارو ۹۵۰تومان
اعالمشد.درحالیکهبازاردرروز۱۵
اردیبهشت ،به قیمت یک میلیون و
 ۳۰۵هزارو ۲۲۵تومانرسیدهبود.
▪قیمت سکه /سود  12درصدی

خریداران بــازار سکه نیز در هفته

سوم اردیبهشت ،رشد قیمت را
تجربه کردند .در این بازه زمانی،
بازدهی برای سکه طرح جدید،
 12.12درصد بود .این میزان
بیشترین بازدهی مثبت در میان
بــازارهــا بــود .قیمت سکه طرح
جدید روز گذشته ۱۴ ،میلیون
و  ۸۰۰هــزار تومان اعــام شد
درحالی که هفته پیش به ۱۳
میلیون و  ۲۰۰هـــزار تــومــان
رسیده بود.

منبع :سازمان بورس ،اتحادیه طال و صرافی ملی

روز کنیم ،بیش از  150میلیارد دالر هزینه
داریــم از این رو استفاده از این انــرژی فارغ
از اســرافهــایــی کــه بــه دالیــل مختلف مثل
تجهیزات قدیمی یــا غیرفنی م ـیشــود ،با
ناعدالتی در مصرف روبه روست.
وی افزود :از بیش از  150میلیارد دالری که
در حوزه داخلی مصرف انرژی داریم ،حداقل
میتوانیم  60میلیارد دالر آن را اصالح کنیم
و منابع یارانهها و هدفمندسازی آن را که
حداکثر با  20میلیارد دالر ما را به سمت ثبات
و آرامش پیش خواهد برد ،تأمین کنیم .این
نمایشگاه با حضور شرکتهایی از  40کشور
خارجی با شعار «نفت دانــش بنیان؛ تولید
ایرانی ،صــادرات جهانی» تا  26اردیبهشت
فعالیت خــواهــد داشـــت .همچنین در این
مراسم جواد اوجی ،وزیر نفت گفت :بر اساس
سیاستهای اصولی و کالن دولت ،اولویت ما
تکمیل پروژههای نیمهتمام خواهد بود .همسو
با این موضوع تالشمان این است  ۴۸طرح
کالن و اولویتدا ِر نیمهتمام در صنعت نفت را
تا پایان امسال با سرمایهگذاری  ۱۳میلیارد
دالر تکمیل کنیم و به بهرهبرداری برسانیم و در
همین سال عملیات اجرایی  ۲۵طرح عظیم با
سرمای هگذاری  ۳۰میلیارد دالر را آغاز کنیم.

قرعهکشیخودروتااواخر
1402
همزمان با مصوبه دولت برای آزادســازی
واردات خودرو ،معاون وزیر صمت ،برخالف
ادعــاهــای قبلی که از ت ــداوم قرعه کشی
خودرو در سال جاری خبر داده بود ،از تداوم
این قرعه کشی تا اواخر سال آینده خبر داد.
به گــزارش صدا و سیما ،در حالی که قبال
اعالم شده بود،قرعه کشی خودرو امسال
حذف میشوداما منوچهر منطقی ،معاون
صنایع حمل و نقل وزارت صمت دربــاره
مصوبه آزادســـازی واردات خــودرو گفت:
از اواخــر سال  ۹۷ســران قوا مصوبهای را
تصویب و به علت محدودیتهای ارزی،
واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع
کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت
تمام میشود ،از طرفی هم محدودیت ارزی
دیگر وجود ندارد چون ما سال قبل تا ۴۰
درصد افزایش صــادرات داشتیم بنابراین
محدودیت ارزی هــم از بین رفته اســت.
منطقی درباره این که قرعه کشیها ادامه
خواهد داشت یا خیر ،اظهار کرد :با توجه
به بازار نامتعادل خودرو ،نکته مهم در قرعه
کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید
است و برخی خــودرو را کاالی سرمایهای
محسوب میکنند؛ پیش بینی میکنم تا
اواخر سال آینده همان طور که وزیر صمت
گفتند ،اغلب قرعه کشیها منتفی شود و
از بین برود.

رئــیــس جمعیت هــال احــمــر شعبه کنگان
گفت :با تالش گروهی صورت گرفته بعد از ۴۸
ساعت،پنجشنبهگذشتهساعت۱۷:۰۸جسد
سومینکودکغرقشدهدراسکلهشهرسیراف
در پشت موج شکن این اسکله از آب گرفته شد.
به گزارش ایرنا ،عبدالحسین طاهری افزود:
جسد این کودک هفت ساله به بیمارستان امام
خمینی (ره) کنگان منتقل شد .وی ادامه داد:
به دلیل شرایط نامساعد جوی جسد کودک
هفتسالهسوممفقودشدهبود.رئیسجمعیت
هالل احمر شعبه کنگان خاطرنشان کرد :بعد
از ظهر روز سه شنبه  ۲۰اردیبهشت ساعت
 ۱۹:۴۰سه کودک در خروجی اسکله بندر
سیراف در حال شنا و بازی کردن بودند که به
دلیل شرایط بد جوی غرق شدند  .وی افزود:
بالفاصله تیم امــداد و نجات جمعیت هالل
احمر به محل حادثه اعزام و  ۲کودک  ۹ساله
توسط افراد بومی با حال وخیم از آب خارج و به
درمانگاهشهرسیرافمنتقلشدند؛اماتالش۲
ساعته احیای کادر پزشکی موفق نبود و حادثه
دیدگان جان خود را از دست دادند.

مصدومیت ۱۱نفردرتصادف
جادهقزوینبهرشت
تــصــادف چندین خـــودرو در مــحــدوده تونل
شیرینسو در جــاده قــزویــن -رشــت ،منجر به
مصدومیت  ۱۱نفر شــد .بــه گـــزارش ایسنا،
مأموریتی که در ساعت  ۱۹چهارشنبه گذشته
به مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین اعالم
شد ،خبر از تصادف چندین خودرو ،در محدوده
قزوین به رشت داخل تونل شیرین سو میداد
که بهسرعت  ۲آمبوالنس اورژانس از پایگاههای
کوهین و قالت به محل حادثه اعزام شدند و 11
مصدوماینحادثهرابهمرکزدرمانیمنتقلکرد.

«شوتیها»عاملشهادت
مامورانتظامیامیدیه
فــرمــانــده انتظامی امیدیه از شــهــادت یکی
از مــأمــوران انتظامی ایــن شهرستان توسط
خـــودروی شوتی خبر داد .بــه گ ــزارش مهر،
سرهنگ علیرضا میر رضایی افــزود :با هدف
مبارزهباقاچاقکاالوارز،عصرپنجشنبهگذشته
کارکنان انتظامی پاسگاه آسیاب شهرستان
امیدیه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک
خودروی شوتی حامل کاالی قاچاق مشکوک
شدند و پس از دستور ایست ،راننده بدون توجه
به دستور پلیس و به صورت عمدی با سروان
مسلم تقی زاده به شدت برخورد کرد .وی با
اشاره به این که مأمور جان بر کف پلیس به دلیل
شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نایل آمد،
ادامه داد :در این عملیات مأموران پلیس ضمن
توقیف خودرو ،فرد قاچاقچی را دستگیر کردند
و تحویل مرجع قضایی دادند.

