
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

چالش های صنایع سلولزی
نیما بصیری طهرانی 

عضو اتاق بازرگانی

سرمقاله

تولیدکنندگان خواهان 
نوس��ان در بازار نیستند 
ممکن است نوسان هایی 
قیمتی سود لحظه ای عاید آنها شود و آنها 
خواهان حاشیه سود امن و یکنواخت هستند 
و کسب سود از حاشیه خرید مواد اولیه چندان 
ب��رای آنه��ا جذاب نیس��ت. در حال حاضر 
س��ازمان حمایت قیمت های مواد سلولزی 
را دستوری ثابت نگه داشتند از این رو تولید 

برای تولیدکنندگان  ...
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گزارش روز

 »تجارت «کارنامه موفق دولت سیزدهم 
در حوزه تجارت خارجی را بررسی کرد؛

 رشد 24 درصدی صادرات
از ابتدای 1401

 احتمال  تغییر مسیر دجله
 و سدسازی روی اروند رود جدی شد

چالش جدید آبی توسط عراق 
 بانک مرکزی پاسخ خط و نشان 

وزیر راه و شهرسازی را داد؛
دوربرگردان قانون جهش مسکن

گ�روه راه و مس�کن: وزی��ر راه و شهرس��ازی می گوید: طبق قان��ون، بانک هایی که در 
پرداخت تسهیالت مسکن همکاری نکنند جریمه می شوند. رئیس کمیسیون عمران 
مجلس هم پیشنهاد شکایت از این بانک ها را مظرح کرده است. این عضو کابینه دولت 
س��یزدهم با بیان اینکه اگر بانک ها تعهدات خودش��ان را در زمینه تس��هیالت مس��کن 
انج��ام ندهن��د، طب��ق قانون اقدام می کنیم، گفت: قانون برای بانک هایی که همکاری 
نکرده و به تکلیف خودش��ان عمل نکنند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نش��ده، 

پیش بینی کرده است. رستم قاسمی در رابطه با ...                               صفحه 5
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گ�روه صنع�ت و تج�ارت: مع��اون وزی��ر صمت با اش��اره به 
ممنوعی��ت عرض��ه کااله��ای بدون شناس��ه در پنج گروه 
کاالیی، اظهار داش��ت: تعداد شناس��ه های رهگیری از ۸۰ 
میلیون کد که در ابتدای طرح وجود داشت به ۲۲۴ میلیون 
کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است. به گزارش شاتا، 
محمدمهدی برادران با اشاره به ممنوعیت عرضه کاالهای 
بدون شناس��ه در پنج گروه کاالیی، اظهار داش��ت: ۵۵ قلم 

کاال که پنج گروه آن از ... 

مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه السالم در حسینیه 
 امام خمینی)ره( با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.

ب��ه گ��زارش تج��ارت،  در این مراس��م، حجت االس��الم 
والمس��لمین صدیق��ی ی��اد خدا را مای��ه طمأنینه و آرامش 
قل��ب مؤم��ن دانس��ت و گف��ت: بارزترین مص��داق نفس 
مطمئن��ه ک��ه در ق��رآن کریم از آن یاد ش��ده اس��ت، وجود 
 مق��دس حض��رت سیدالش��هداء علی��ه الس��الم اس��ت.

همچنین در این مراسم، آقای میثم مطیعی ...

تشدید نظارت بر واردات 
کاالهای قاچاق

برگزاری مراسم شب عاشورای 
حسینی)ع( با حضور رهبری
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لحظهشماریبرایاحیایبرجام
اولیانوف: به نظر می رسد مذاکرات در حال پیشرفت است

 راه رسيدن به بازار
 سرمایه حرفه ای

محسن علیزاده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

یادداشت

 اث��رات داخلی بر بازار 
س��رمایه از تاثی��رات 
خارجی بس��یار بیشتر 
است، زیرا از بازار سرمایه حرفه ای بسیار 
به دور هس��تیم و عمدتا توس��ط افرادی 
س��پرده گذاری انج��ام می ش��ود که فاقد 
دان��ش کاف��ی در این بازار هس��تند. نرخ 
به��ره بین بانکی نگرانی بس��یاری برای 
بازار س��رمایه به وجود آورده اس��ت، البته 

قرار بر ...
ادامه در صفحه 3
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ش��هره حقی - روزنامه تجارت؛ مراس��م عزاداری »هیات 
رهروان والیت تا ش��هادت کارکنان بس��یجی ش��هرداری 
منطقه ۲۱« در مراس��م تاس��وعا و عاشورای حسینی )ع( با 
حضور ش��هردار، مدیران و کارکنان منطقه ۲۱ برپا ش��د. به 
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛  شهردار، مدیران 
ارش��د و کارکنان ش��هرداری منطقه ۲۱ طبق روال هر سال 
و در قالب »هیات رهروان والیت تا شهادت« در هشتمین 

روز از ماه محرم مراس��م عزاداری س��االر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( را برپا کردند و به عزاداری پرداختند. 
این مراس��م معنوی با حرکت هیئت عزاداری از س��اختمان 
مرکزی شهرداری منطقه ۲۱ به سمت میدان کمال الملک 
و بلوار اصلی تهرانسر با برپایی سخنرانی مذهبی، اقامه عزا و 
اطعام عزاداران در محل هیات قمر بنی هاشم واقع در ضلع 

شمال شرقی میدان کمال الملک برگزار شد.

 مراسم عزاداری هیات رهروان والیت تا شهادت کارکنان شهرداری منطقه ۲۱

حضور بی سابقه زائران حسینی در عراق
گروه جامعه: آستان مقدس حسینی از حضور بی سابقه 
زائران در مراس��م امس��ال در کربالی معلی خبر داد. به 
گزارش الفرات نیوز، آستان مقدس حسینی اعالم کرد که 
شمار قابل توجهی از زائران حسینی وارد عراق شده اند. 
"فاضل عوز"، مسئول حفظ نظم آستان مقدس حسینی 
در سخنانی در این باره اظهار کرد: ما در ماه محرم سال 
جاری از همان روز اول شاهد حضور شمار قابل توجهی 
از زائران حسینی از سراسر جهان در کربال بودیم. وی 
گفت: همچنین ش��هروندان عراقی نیز از اس��تان های 
دیگر به کربال آمده اند و از همان ابتدا آمادگی های الزم 
برای این مسئله انجام شد و علی رغم شمار قابل توجه 
زائران اما نظم در س��طح باالیی حاکم اس��ت.عوز ادامه 

داد: از س��ال ۲۰۰۳ چنین حضور باش��کوهی بی س��ابقه 
بوده و در سال های گذشته، تراکم حضور زائران تنها به 
ش��ب دهم محرم محدود می ش��د، اما امسال از روز اول 
محرم شاهد خیل عظیم زائران بوده ایم. وی همچنین 
گ��زارش داد: ای��ن حضور به حدی بوده اس��ت که حتی 

برخی از زائران خارجی در مراس��ماتی ش��رکت کرده اند 
ک��ه مخص��وص اهالی کربال بوده اس��ت. پیش از این، 
فرماندهی عملیات مشترک عراق یگان های بیشتری از 
وزارتخانه های دفاع و کشور گرفته تا فرماندهی عملیات 
کربال را برای تامین امنیت تاسوعا و عاشورا اختصاص 
داده بود. این اقدام همچنین شامل اعزام کادر پزشکی 
وزارتخانه های بهداش��ت و دفاع و حش��د ش��عبی برای 
ارائه خدمات درمانی به زائران می ش��ود. وزارت حمل 
و نق��ل و دف��اع نیز برنامه هایی برای تامین اتوبوس ها و 
کامیون های مورد نیاز مراسم عاشورا و پس از آن برای 
انتقال زائران به شهرهایش��ان آماده کرده اند. عراق سه 

شنبه را عاشورا اعالم کرده است.

تایوان هم رزمایش نظامی برگزار می کند
گ�روه بین المل�ل: مقامات منطقه تایوان می گویند در پاس��خ به 
رزمایش ه��ای پی درپ��ی ارتش چین، ای��ن جزیره نیز رزمایش 
شلیک توپخانه برگزار خواهد کرد. به گزارش راشاتودی، در پی 
قدرت نمایی های روزهای اخیر ارتش چین در آب های اطراف 
تایوان، مقامات دفاعی منطقه تایوان هم اعالم کردند رزمایش 
نظامی برگزار می کنند. بنا بر اعالم مقامات دفاعی تایوان، این 
رزمایش در جنوب این جزیره و با ش��رکت س��الح های سنگین 
توپخانه ای روزهای سه شنبه و پنج شنبه برگزار می شود. دور تازه 

تنش بین چین و منطقه خودمختار تایوان، که پکن آن را استانی از قلمرو خود می داند، با 
سفر جنجالی و تنش زای اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شروع شد. »نانسی پلوسی«، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا علی رغم اعتراض ها و هشدارهای مقامات چین سه شنبه 

گذشته وارد جزیره تایوان شد که به گفته مقامات چین، سفر او 
ناقض سیاست »چین واحد« است. پلوسی، اولین رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکاس��ت که در ۲۵ س��ال گذشته به تایوان سفر 
می کند. دولت چین ضمن اعمال برخی تحریم ها علیه تایوان 
و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد در پاسخ به سفر 
نانسی پلوسی به تایوان، پکن گفت وگوها با آمریکا در شماری از 
حوزه ها از جمله گفت وگوهای سطح باالی نظامی و گفت وگوها 
درباره تغییرات آب وهوایی را متوقف می کند. همچنین ارتش 
چین در واکنش به این اقدام تحریک آمیز واشنگتن از روز پنج شنبه رزمایش های ۴ روزه ای 
را در آب های اطراف تایوان آغاز کرد که روز گذتشه به پایان رسید. ارتش چین روز دوشنبه 

نیز اعالم کرد رزمایش های جدیدی در آب های اطراف تایوان برگزار خواهد کرد.

مجلس به مدیریت هزینه های درمان و دارو ورود می کند
گروه جامعه: یک نماینده مجلس درباره برنامه وکالی 
مل��ت ب��رای مدیریت هزینه های درمان و داروی مردم 
گفت: با گزارش��ی که از کمیس��یون بهداش��ت گرفتیم، 
اعضای کمیس��یون به این مس��ئله ورود کرده اند. الهام 
آزاد نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسالمی در 
م��ورد موج جدید کرونا و اهمیت واکسیناس��یون برای 
مقابل��ه ب��ا این ویروس منحوس اظهار داش��ت: طبیعی 
اس��ت افرادی که دوز س��وم واکس��ن کرونا را دریافت 

کرده اند، باید دوز چهارم را هم دریافت کنند تا بدنشان 
در مقابل ویروس کرونا ایمن شود.

 وی افزود: متاس��فانه در حال حاضر پیک جدید کرونا 
با ش��یب مالیمی در حال افزایش اس��ت و اگر مردم به 
بحث واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها اهتمام داشته 
باشند، شیوع کرونا شیف منفی گرفته و به تبع آن آمار 
تلفات و مبتالیان کمتر می شود. نماینده مردم نائین در 
مجلس خاطر نش��ان کرد: ان ش��اهلل مردم از دوز چهارم 

واکسن کرونا استقبال کنند تا دیگر شاهد افزایش شمار 
مبتالیان و تلفات ناش��ی از کرونا نباش��یم. آزاد در مورد 
برنامه مجلس برای مدیریت هزینه های درمان و دارو 
گفت: این مسائل مربوط به وظایف کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس است، البته با توجه به گزارشی که از این 
کمیسیون گرفتیم، دوستان ما در کمیسیون بهداشت به 
این مس��ئله ورود کرده اند که ان ش��ا اهلل بتوانند موضوع 

هزینه های درمان و دارو را سامان دهند.  

دادستان رفسنجان تشریح کرد

آخرین جزئیات پرونده حادثه مرگبار در رفسنجان
گروه جامعه: دادس��تان رفس��نجان با اش��اره به قتل ۱۰ 
نفر ش��امل ۶ افغانس��تانی و ۴ ایرانی توس��ط یک قاتل 
تبع��ه افغانس��تان، گف��ت: قات��ل خودزنی ک��رده و هم 
 اکنون در بیمارس��تان بس��تری و تحت بازجویی است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ایمان شهسواری 
دادس��تان عمومی و انقالب رفس��نجان صبح امروز در 
جم��ع خبرنگاران با اش��اره به آخری��ن وضعیت پرونده 
حادثه مرگبار در رفسنجان در اظهار داشت: این درگیری 
 در بخش بهرمان از توابع رفس��نجان رخ داده اس��ت.
 دادس��تان عمومی و انقالب رفس��نجان با اشاره به قتل 
۱۰ نفر ش��امل ۶ افغانس��تانی و ۴ ایرانی توس��ط یک 

قاتل تبعه افغانس��تان، گفت: قاتل خودزنی کرده و هم 
 اکنون در بیمارس��تان بس��تری و تحت بازجویی است.

 وی ب��ا بی��ان اینکه از همان ابتدای دس��تگیری متهم، 
بازپرس ویژه قتل شهرس��تان رفسنجان در شهرستان 
انار- فاصله ۵۰ کیلومتری از نوق رفس��نجان- حضور 
داش��ته اس��ت، اف��زود: ای��ن حادثه عصر روز گذش��ته 
اتف��اق افت��اده و مته��م تح��ت مصرف روانگ��ردان از 
 ن��وع شیش��ه دس��ت به این اق��دام مرگبار زده اس��ت.

 شهسواری اعالم کرد: بالفاصله پس از کسب گزارش 
این حادثه تلخ دستورات قضایی الزم جهت دستگیری 
عوامل این حادثه صادر شد و در نهایت قاتل پس از یک 

عملیات تعقیب و گریز و هنگامی که خود را در محاصره 
 مام��وران پلی��س می بین��د اقدام به خودزن��ی می کند.

 دادستان عمومی و انقالب رفسنجان با اشاره به اینکه 
مام��وران بالفاصل��ه وی را دس��تگیر و به بیمارس��تان 
شهرستان انار منتقل می کنند، ادامه داد: بازجویی های 
اولی��ه از مته��م  توس��ط بازپرس ویژه قتل دادس��رای 
 عموم��ی وانق��الب رفس��نجان در حال انجام اس��ت.
شهس��واری گفت: در بازجویی های اولیه، متهم مسائل 
ش��خصی و اختالفات��ی ک��ه از قبل با تع��دادی از اتباع 
افغانس��تانی داش��ته را انگیزه اصلی این جنایت عنوان 

کرده است.

تحریم  روسیه خطری برای امنیت غذایی جهان
گروه بین الملل: وزیر کشاورزی روسیه هشدار داد، اگر مسکو 
نتواند هدف برداشت محصوالت کشاورزی خود را محقق کند، 
در برنامه ه��ای ص��ادرات خ��ود تجدیدنظر می کند که این امر 
تاثیر منفی بر بازار محصوالت کشاورزی جهان خواهد داشت. 
دمیتری پاتروش��ف، وزیر کش��اورزی روسیه گفت، تحریم ها 
برداش��ت غ��الت در روس��یه را مختل ک��رده و بحران غذایی 
در جهان را تش��دید خواهد کرد. وی افزود، کش��ورش ممکن 
است مجبور شود در برنامه های صادراتی خود بازنگری کند. 

پاتروشف گفت، کشاورزان روسی در اجرای برنامه های برداشت خود با مشکل مواجه 
هستند. این مقام روسی، شرایط بد آب و هوایی در برخی از مناطق از جمله بارش سنگین 
باران و وزش شدید باد، بعالوه مشکالت واردات قطعات یدکی برای تجهیزات کشاورزی 
را به عنوان دالیل کاهش تولید محصوالت کش��اورزی به میزان قابل توجهی کمتر از 
سال گذشته عنوان کرد.وزیر کشاورزی روسیه توضیح داد: »تمامی این عوامل تحقق 
هدف برداش��ت ۱۳۰ میلیون تن گندم را با مش��کل مواجه خواهد کرد. البته، ما نیازهای 
ب��ازار خ��ود را ب��ه ط��ور کامل تامین خواهیم ک��رد.« »با این حال، اگر ما نتوانیم به برنامه 
برداشت خود برسیم، مجبور می شویم، در برنامه های صادرات ۵۰ میلیون تن محصوالت 
کش��اورزی تجدیدنظر کنیم. این امر تاثیر منفی بر بازار محصوالت کش��اورزی جهان 
خواهد داشت.« پاتروشف هشدار داد، میزان گندم موجود در این فصل در جهان به دلیل 
عواملی از جمله خشکسالی در آمریکا و اروپا، سیل در استرالیا و شرایط نامساعد جوی 
در هند کاهش خواهد یافت. تمامی این عوامل به همراه »محدودیت های لجستیکی«، 
»خطرات جدی برای امنیت غذایی در جهان« ایجاد می کند. سازمان ملل هشدار داده 
است که اختالل در صادرات غالت از اوکراین و سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم، 
به کش��ورهای آفریقایی و س��ایر کش��ورهای درحال توسعه آسیب می زند و »بحران بی 

سابقه گرسنگی در جهان« ایجاد می کند. کشورهای زیادی 
از جمل��ه آمری��کا و اتحادیه اروپا از ۲۴ فوریه امس��ال، تحریم 
های سختی علیه مسکو در واکنش به حمله به اوکراین اعمال 
کردند. روسیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت 

کشاورزی در جهان است.

اوکراین می تواند ماهانه 2 تا 5 � میلیون تن غالت 
صادر کند

این در حالی است که مرکز هماهنگی مشترک در استانبول اعالم کرد، حجم غالتی 
که از طریق دریای سیاه صادر خواهد شد بین ۲ تا ۵ میلیون تن در ماه خواهد بود. این 
مرک��ز اع��الم ک��رد: »به مح��ض اینکه انتقال امن غالت از بنادر اوکراین به طور کامل 
اجرا ش��ود، ظرفیت صادرات ۳ بندر اوکراین احتماال بین ۲ میلیون تن تا ۵ میلیون تن 
باشد.« بنا بر اعالم این مرکز، غالت اوکراینی در سراسر جهان حمل می شود. این مرکز 
همچنین خاطرنشان کرد، حمل و نقل غالت باید در امتداد کریدور بشردوستانه دریایی 
به طول ۱۱۱ مایل دریایی و به عرض ۳ مایل دریایی انجام شود. کشتی هایی که انتقال 
غالت مشارکت دارند، باید در مسیر این کریدور بمانند. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه 

روز جمعه اعالم کرد، صادرات غالت اوکراینی بدون اختالل انجام می شود.
وی در گفتگو با شبکه TRT گفت: »حمل و نقل غالت، طبق برنامه ریزی، همانطور 
که در توافقنامه )اس��تانبول( آمده اس��ت، بدون وقفه انجام می ش��ود.« نخستین کشتی 
که اوکراین را ترک کرد، کش��تی فله بر »رازونی« با پرچم س��یرالئون بود که ۲7 هزار 
تن ذرت حمل می کرد. مرکز هماهنگی مشترک در ۵ اگوست، اجازه خروج ۳ کشتی 
فله بر دیگر از بنادر »اودس��ا« و »چرنومورس��ک« را صادر کرد. آنها در مجموع حامل 

۵۸ هزار تن غالت هستند.

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: بنده مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد 
وزارت بازرگانی هستم و به جای آن باید وزارت صمت 
از حوزه بنگاه داری خارج شود. علی اکبر کریمی درباره 
تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار 
داشت: بنده از سال ها قبل همواره جزو مخالفان تفکیک 
وزارت صمت و تش��کیل مجدد وزارت بازرگانی بودم و 

دالیل کارشناسی خود را بارها مطرح کردم. وی بیان کرد: 
به جای تفکیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند 
آن است که یک تیم مدیریتی قوی و جامع نگر در حد 
وزیر، معاونانش و در س��ازمان های وابس��ته داشته باشد. 
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: یکپارچگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای 
واقع��ی بای��د ب��ه وجود آید چرا که ما در ادغام هایی که در 

گذشته انجام دادیم، معمواًل وزارتخانه ها و سازمان هایی 
را کنار هم آوردیم، اما آن ها به صورت ماهیتی با هم ادغام 
نشدند و چند سازمان مستقل با رویکردهای متفاوت در 
هم ادغام شدند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی ادامه داد: برای مثال، سازمان توسعه 
تجارت که تشکیل شد، هسته اولیه آن معاونت بازرگانی 

خارجی وزارت بازرگانی بود.

 وزارت صمت بنگاه داری نکند


