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 1.564.487اونسطال

پنجشنبه  ۵خرداد 1401

1.854

مثقالطال

 ۲۴شوال1443

59.780.000

طال ۱۸عیار

 13.797.000ربعسکه

علیرضا پیمانپاک با بیان اینکه قرار نیست ارز یارانهدار
برای واردات کاالهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن
همراه آیفون اختصاص یابد ،اظهار کرد :در دو ماه ابتدای
امسال بیش از کل نیاز کشور در ســال گذشته ،ثبت
سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است.
بنابراین مردم نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد

اتفاق عجیب
برای واردات آیفون

د
ستگاهبخور

 ۲۶می 2022

سال سی و پنجم

شماره ۹۸۱۶

بخور گرم آنیساز
مدل 2010 MF
 129,۰۰۰تـومـان

بخور سرد
مدل HN01
 80,۰۰۰تومان

 49.820.000نیمسکه

 79.950.000سکه

 139.010.000دالر (سنا)

خواهدشدو فریب فضاسازیبرخیدالالنو واردکنندگان
مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند .به
گــزارش مهر ،رئیس کل ســازمــان توسعه تجارت ایــران
همچنیندرموردوارداتمحصوالتغذاییگفت:باتوجه
به ذخایر راهبردی محصوالت غذایی و واردات مناسب در
کشور  ،مشکلی نداریم ،البته در کشورهای دنیا در دو سه

بخور سرد و گرم سایلن
مدل 502T-MH
۱,۵۹۹,۰۰۰تومان

252.600

ماهی که به فصل برداشت مانده ،ممکن است مشکالتی
ایجاد شود ،اما با توجه به اینکه در کشور ذخایر مناسب
راهبردی داریــم و واردات به انــدازه کافی است ،بنابراین
مشکلی از نظر ذخایر نداریم ۷۰ .تا ۸۰درصد نیاز کشور
خریداری شده و ذخیره داریم بنابراین مشکلی برای ذخایر
و کاالهای اساسی در کشور وجود ندارد.

بخور سرد میگل
مدل 60 GAH
 ۱,۱۸۰,۰۰۰تـومـان

دستگاه بخور درما
مدل DEM-F600
 ۹۴۳,۰۰۰تـومـان

قدس برنامه دولت برای احیای دام بومی جنوب شرق  کشور را بررسی میکند

ظرفیتهای گاو نژاد سیستانی برای تأمین پروتئین
زهــرا طوسی اف ــزای ــش
ضــریــب امــنــیــت غ ــذای ــی هر
کــشــوری تــا ح ــدود زیـ ــادی به
توسعه روستایی ،کشاورزی
پ ــای ــدار و حــفــاظــت از منابع
دام ــی آن منطقه گــره خــورده
اســت .احیا و توسعه پــرورش
گاو سیستانی را نیز میتوان در راستای نیل به
خودکفایی در تــولــیــدات دام ــی و حفظ ذخایر
ژنتیکی کشور طبقهبندی کرد.
ساداتینژاد ،وزیــر جهاد کشاورزی گفته است
حمایت از توسعه نژاد گاو سیستانی در دستور کار
است ،ولی آنچه تاکنون دولت برای حفظ نسل این
گاو گوشتی انجام داده به حمایتهای مختصری
از ایستگاه تحقیقات علوم دامی زهک محدود
میشود .تالشی که برای احیا و توسعه اینگونه
ل اعتنا بوده و ناکافی به نظر میرسد.
زیستی قاب 

◾

◾نژاد سیستانی؛ گنجینه اقتصادی و تولیدی
مرتضی کیخا صابر ،رئیس بخش علوم دام مرکز
تحقیقات و آمــوزش کــشــاورزی و منابع طبیعی
سیستان از گاو سیستانی بهعنوان یک گنجینه
اقتصادی و تولیدی یاد میکند.
وی با اشاره به اینکه این نژاد اصیل ایرانی به علت
خشکسالی در حــال انــقــراض اســت ،میگوید:
اینگونه بهترین نوع گاو گوشتی کشور است که تا
 40سال پیش و اوایل انقالب یکی از منابع تأمین
گوشت کشور و مایه اشتغال پایدار مردم منطقه
بوده است و این قابلیت را دارد که بازهم به چنین
سطحی از بهرهبرداری برسد.
این محقق علوم دامی بابیان اینکه این دام بومی
منطقه سیستانوبلوچستان اســت و با اقلیم
ویژه این منطقه سازگاری دارد ،میگوید :سالیان
متمادی گلههای گاو سیستانی از نیزارهای تاالب
هــامــون تغذیه مـیکــردنــد ولــی بــا خشک شدن
دریاچه هامون و از بین رفتن زیستگاه طبیعی
و منبع تغذیه این دام ،دامــداری در این منطقه
روبهزوال رفت تا جایی که جمعیت چند صد هزار
رأسی این دام از هشت سال پیش تاکنون به3هزار
رأس رسیده است.
وی میافزاید :مؤسسه تحقیقات زهک تا به امروز
تالش کرده است باقیمانده این نژاد اصیل ایرانی
را حفظ کند و این کار را چه به شکل حمایت از

مــادر را در مناطقی مثل شمال یا قم نگهداری
کــرد و گوسالههای نر ایــنگونه را بــرای پــرورش و
پرواربندی راهی سیستم بسته دامداریها در هر
نقطه از کشور کرد .در این صورت نگهداری از این
گاو با هزینه کم بابت غذا و راندمان تولید گوشت
باال از نظر اقتصادی بهصرفهتر از گاوهای شیری
خواهد بود.

◾

◾ردی ــف اعــتــبــاری دولــتــی در حــد حــفــظ گــاو
سیستانی

دامداران و چه حفظ ژنتیکی نسل اینگونه ادامه
داده ،ولی حقیقت این است که این اقدامها کافی
نبوده و به تکثیر و توسعه این دام در کشور کمک
چندانی نکرده است.

◾

◾احیای تاالب هامون
اولویت نخست احیای نسل

کیخا صابر با تأکید بر اینکه اولویت نخست برای
توسعه گاو سیستانی احیای تاالب هامون است،
میافزاید :برای احیای این دام دو اقدام ضروری
است نخست اینکه این گاو را به مناطقی ببریم
که امکان چَرا در آن وجود دارد .بخشهایی از قم،
شمال کشور و غرب کشور چراگاههای مناسبی
وجود دارد که اینگونه دام میتواند از منابع رایگان
در این مرتعها استفاده کند و سالی یک گوساله
هم بدهد.
رئیس بخش علوم دام مرکز زهــک میافزاید:
دومین اقدامی که میشود برای تکثیر و توسعه
ن گونه گوشتی در کشور انجام داد این است که
ای 
بخشی از تاالب را با تزریق آب از هر طریقی احیا
کنیم تا دامداران منطقه سیستانوبلوچستان که
در حاشیه تاالب زندگی میکنند پرورش دام در این
ن گونه را باال
منطقه را از سر بگیرند و جمعیت ای 
ببرند.

◾

◾گاو سیستانی یکگونه مقاوم و کمتوقع
کیخا صابر میگوید :این گاو بهواسطه اینکه یک
گونه بومی محسوب میشود در برابر بسیاری

از بــیــمــاریهــای رای ــج در منطقه و همچنین به
سختزایی مقاوم است و دمای خیلی باال و خیلی
پایین را تحمل میکند و با حداقل منابع غذایی
میتواند به حیاتش ادامه دهد.
بــه گفته ای ــن محقق عــلــوم دامـ ــی ،بـهواســطــه
استقامت باال و کمتوقعی این دام در تغذیه و نیز به
دلیل اینکه گاو گوشتی محسوب میشود ضروری
اســت از ایــن دام بومی و ذخیره ژنتیکی کشور
حمایت شود.

◾

◾جای خالی دام بومی کشور در دامداریها

وی در پاسخ به اینکه چرا این دام باوجود مزایای
گفتهشده در دامــداریهــا نگهداری نمیشود،
میگوید :گاوها را یا توی سیستم بسته نگهداری
میکنندیادرچراگاه.گاوهایشیریکهدرسیستم
بسته نگهداری میشوند بهواسطه اینکه شیر
زیــادی دارنــد تولید شیرشان کفاف هزینههای
تغذیهشان را مـیدهــد و از آنط ــرف سالی یک
گوساله میدهند و آن گوساله سود گاوهای شیری
مـیشــود .ولــی گــاو سیستانی چــون گــاو گوشتی
است و بازدهی باالیی در شیردهی ندارد باید از
خــوراک ارزان یا رایگان در چراگاه استفاده کند
که پولی بابت غذایش هزینه نشود و همان سال
یک گوساله بهعنوان ســود نگهداری از او عاید
دامدار شود.
وی میگوید :از آن جایی که گاو مولد سیستانی
را نمیشود در سیستم بسته نگهداری کــرد و
به تغذیه در چراگاه و نیزار نیاز دارد ،میتوان دام

کیخا صابر میافزاید :کمکهای دولتی تا به امروز
در حد یک ردیف اعتباری نزدیک به یکمیلیاردی
بوده که بهوسیله آن توانستهایم ایستگاه زهک
را برای حفظ نسل گاو سیستانی سرپا نگهداریم
و کمکهایی نیز در قالب تأمین آب به اندک
دامدارانی که در حاشیه تاالب از این گاو نگهداری
میکنند کردیم تا بتوانند سرپا بمانند ،اما برای
توسعه و تکثیر این گاو اقدام مؤثری انجامنشده
است.
وی تأکید میکند :ایستگاه زهک هم یک سیستم
بستهاستونگهداریگاومولددرسیستمبسته،
اقتصادی نیست و فقط باید برای آن هزینه کنیم
تا نسلش حفظ شود .اگر بخواهیم جمعیتش را
اضافه کنیم یا باید به دامدارهای حاشیه تاالب
کمک ش ــود تــا مشکل آب نــداشــتــه باشند یا
بخشی از تاالب احیا شود و یا دام ب ه جایی برود که
دسترسی به چراگاه داشته باشد تا به این صورت
یک جمعیتی از دام مولد در این مناطق تشکیل
شود که بتوان گوسالههای نر حاصل از آنها را برای
واحدهای پرواربندی کشور تکثیر کرد.

◾

◾دام کمخوراک در زمان گرانی نهادهها
ایــن محقق عــلــوم دام ــی بــا اش ــاره بــه اینکه گاو
سیستانی بــه اشتغال پــایــدار بخش زی ــادی از
مــردم سیستان و سایر مناطق کمک میکند،
م ـیافــزایــد :در زمــانــی کــه بــا مــحــدودیــت منابع
غــذایــی و نــهــادههــای دام ــی مــواجــه هستیم و
قیمت یــونــجــه و کنسانتره دامـ ــی ب ــاال رفــتــه و
دامداریها از تأمین خوراک دامهــای خود عاجز
شــدهانــد ،ایــن دام بــا همین علوفههای حاشیه
رودخــان ـههــا ،تــاالبهــا و نــیــزارهــا کــه خــودشــان
رشــد میکنند مـیتــوانــد تغذیه کند و گوساله
بدهد.

نشست تجاری مشترک ایران و روسیه برگزار شد

هدفگذاری مشترک تهران و مسکو برای افزایش روابط اقتصادی
اقتصاد نـشـســت ت ـجــاری
مشترکایرانوروسیه،روزگذشته
با حضور الکساندر نواک معاون
نخستوزیر روس ـیــه ،سیدرضا
فاطمیامین وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،جواد
اوجی وزیر نفت ،جمعی از مسئوالن ،سفرای
دو کشور و نمایندگان بخش خصوصی ایران
و روسیه در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد.
به گــزارش ایرنا ،وزیر نفت از اختصاص اعتبار
5میلیارد دالری روسیه به ایران و امضای چند
قرارداد در حوزه انرژی بین تهران و مسکو خبر داد
و گفت :در دولــت تالش میکنیم سطح روابط
تجاری دو کشور در همه زمینهها را به ۴۰میلیارد
دالر در سال برسانیم.

◾

◾شــرکـتهــای خ ــودروس ــازی روســیــه نیاز به
قطعات ساخت ایران دارند

وز ی ــر نفت گفت :در ح ــوزه بانکی کــه یکی از
مهمترینمحورهایمذاکراتبودتصمیمگرفتیم
تا در روابط دوجانبه و پیمانهای پولی دوجانبه از
ارز ملی دو کشور استفاده شود.
وزیر نفت تأکید کرد :امروز تفاهمنامهای بین
شــرکــت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت
پـتــروشـیـمــی روس ـیــه ام ـضــا خــواهــد شــد تا
ص ــادرات محصوالت پتروشیمی ،خدمات
و فنی و مهندسی و دا نــش فنی کاتالیست
به روسیه انجام شــود .وی با اشــاره به اینکه
در کــر یــدور حملونقل شـمــال و جـنــوب نیز
توافقهای خوبی انجام شد ،گفت :این توافقها
در حوزه حملونقل ریلی ،جادهای ،کشتیرانی
و هوایی صورت گرفت.

به گزارش مهر ،وزیر صنعت همچنین در مورد
همکاری معدنی با روسیه گفت :ما در بخش
معدن وضعیت مناسبی داریم ،در برخی اقالم
مانند ورقههای فوالدی نیاز به واردات داریم .در
مــواد اولیه معدنی مانند آلومینا ،روی و سرب
واردات انجام میدهیم و میتوانیم با روسیه
همکاری کنیم .وی همچنین گفت :شرکتهای
خــودروســازی روسیه نیاز به قطعات ساخت
ایـران دارنــد و میتوانیم با آنها همکاری کنیم.
وی در مورد بازنگری فهرست ۲هــزار قلم کاالی
وارداتــی گفت :این فهرست بازنگری میشود.
در اردیبهشتماه هم چهار ،پنج قلم آن تغییر
پیدا کرد ،اما عمده این فهرست همچنان حفظ
میشود .از سال  ۹۷منع واردات کاالهای دارای
مشابه داخلی بــوده است که همچنان در این
فهرست وجــود دارد .وز یــر صنعت ،معدن و
تجارت این نکته را هم تأکید کرد که برای واردات
مواد اولیه و ماشینآالت تولید ممنوعیتی درنظر
نمیگیریم.

◾

◾کاالهای ایرانی میتوانند نیازهای متعدد
بازار روسیه را تأمین کنند

معاون نخستوزیر روسیه بابیان اینکه روسیه
به دلیل شرایطی که امــروز با آن مواجه شده،
به دنبال افزایش واردات است ،گفت :در بازار
روسیه نیازهای متعددی وجود دارد که کاالهای
ایرانی میتوانند آن را تأمین کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،الکساندر نواک با
تأکید بر اینکه این نشست بین ایران و روسیه
نقش بسیار مهمی در روابط بین دو کشور دارد،
خاطرنشان کرد :به دنبال ارائه تصویر واقعی و
شفاف برای روابط بین دو کشور و تعمیق روابط
با ایران هستیم .وی بابیان اینکه در حال حاضر
شرایط بسیار خوبی بــرای افزایش همکاری با
ایران به وجود آمده است ،تأکید کرد :میتوانیم
در طرحها و پروژههای مهم در ایران مانند نیروگاه
اتمی بوشهر همکاری داشته باشیم و روابط بین
دو کشور را توسعه بخشیم.
نواک با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم

درهم امارات (سنا)

68.782

تبادالتبیندوکشورهستیم،تصریحکرد:سال
گذشته فرصت خوبی برای افزایش تجارت ایران
و روسیه به وجود آمد بهطوریکه حجم تبادالت
تا  81درصد افزایش پیدا کرد و به 4میلیارد دالر
رسید و امسال نیز تاکنون تبادالت بین دو کشور
تا10درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون نخستوزیر روسیه با تأکید بر تمایل این
کشور برای تکمیل کریدور شمال  -جنوب اظهار
کرد :این کریدور برای روسیه بسیار مهم است
و ما به دنبال توسعه آن و دسترسی روسیه به
حاشیه خلیجفارس و افزایش فعالیت در آن
منطقههستیم.
نــواک تأکید کــرد :روسیه به دلیل شرایطی که
امروز با آن مواجه شده ،به دنبال افزایش واردات
است از این رو با شرکای بینالمللی به دنبال
ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری هستیم.
وی اف ــزود :امــروز پیشنهادهایی بــرای افزایش
همکاریهای بین دو کشور وجود دارد و به دنبال
انـجــام طــرحهــای فعلی هستیم تــا بروکراسی
پیشنهادهای جــدیــد طــی ش ــود .وی گفت:
در روسـیــه بــودجــه قابلتوجهی بــرای افزایش
زیرساختهای اقتصادی در نظر گرفتهشده
که این شانس اضافهای برای توسعه تجارت با
کشورهای همسایه است و برنامههای بسیاری
بــرای افزایش حجم واردات و صــادرات داریــم.
مـعــاون نخستوزیر روسـیــه بــا بیان اینکه به
دنـبــال کاهش محدودیت واردات بــه روسیه
هستیم ،گفت :قوانینی که واردات و صادرات
محصوالت پزشکی ،تجهیزات ،مــواد اولیه و
خــدمــات مهندسی را آســانتــر میکند وضع
شده است.

دینارعراق (سنا)
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خبر
روز

دستگاه بخور سرد بیتیبی
مدل HYB-B14
 ۱,250,۰۰۰تـومـان

خبر
نامنویسی  ۴میلیون نفر
در سامانه فروش خودرو

مدیرکل دفتر صنایع خــودرویــی وزارت صمت
از نامنویسی  ۴میلیون نفر در سامانه یکپارچه
فروش خودرو خبر داد .به گزارش مهر ،عبدهللا
توکلی الهیجانی اظهار کرد :نخستین سامانه
یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفافسازی
فرایند تخصیص خودرو به متقاضیان با نظارت
سازمانحمایتتولیدکنندگانومصرفکنندگان
از ساعت  ۹صبح سهشنبه  ۲۷اردیبهشت،
فعالیت خ ــود را آغ ــاز ک ــرد کــه در مهلت یک
هفتهای تعیین ش ــده ،تــا ســاعــت  ۹صبح روز
سهشنبه سوم خــرداد۴ ،میلیون نفر ،اطالعات
ثبتنامی خود را در این سامانه تکمیل کردند.
وی افزود :اردیبهشت امسال با توجه به افزایش
۱۵۵درصدی تولید خودرو کامل در خودروسازان
بــزرگ کشور در مقایسه با مــدت مشابه سال
گذشته ۳۸،نوع خودرو مختلف از پنج خودروساز
کشور در ایــن دوره ارائ ــه شــد کــه پــس از تأیید
اطالعات مندرج ،قرعهکشی خودرو در این مرحله
روز دوشنبه ،نهم خرداد انجام خواهد شد.

هشدارتولیدکنندگان
برای کاهش تولید مرغ

رئیس انجمن پــرورشدهـنــدگــان مــرغ گوشتی
کشور گفت :متضرر شدن مرغداران و نیز کاهش
قیمت جوجه که احتماال ًتولیدشان را در آینده
کمتر خواهد کــرد ،هشداری بــرای تولید مرغ در
آینده است .محمد یوسفی در گفتوگو با فارس
گفت :مرغ تولیدی مرغداران را نمیخرند و آنها
ضرر میکنند ،شرکت پشتیبانی امور دام کشور
باید مرغ مازاد را به همان نرخ مصوب از مرغداران
خریداریکند.رئیسانجمنپرورشدهندگانمرغ
کشور در پاسخ به اینکه مرغ را از مرغداران به چه
قیمتی میخرند ،گفت :نرخ ثابتی ندارد ،صبح نرخ
در میدان بهمن تعیین میشود ،اما مرغ زنده را به
نرخ کیلویی 20تا25هزار تومان از مرغدار میخرند.
در حالی کمتر از نرخ مصوب مرغ را از مرغداران
میخرند که نهاده را با قیمتهای افزایش یافته
تحویل میدهند و سامانه بــازارگــاه وزارت جهاد
کشاورزی که مسئولیت تحویل نهادهها را برعهده
دارد آن را با قیمتهای جدید میفروشد .وی در
پاسخ به اینکه مرغدار در هر کیلو تولید چقدر ضرر
میکند ،گفت :با نهاده جدید و خرید ارزانــی که
از مرغدار میکنند ،آنها حداقل کیلویی  20هزار
تومان ضرر میکنند.

برداشت از سایر حسابها در
صورت کافی نبودن حساب چک

براساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل
حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی ،در
صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده
چک ،ابالغ کرده است بانکها مکلف به پرداخت
وجــه چک از محل موجودی سایر حسابهای
صاحب حساب بــه ترتیب اولــویــت از حساب
جاری ،حساب قرضالحسنه پسانداز ،حساب
سرمایه گذاری کوتاهمدت و حساب سرمایهگذاری
ب ـل ـنــدمــدت و همچنین مــس ــدود کـ ــردن همه
حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به
صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند .به گفته
تسنیم،براساسبخشنامهایکهبرخیبانکهابه
شعبههایشان ابالغ کردهاند این قانون بناست از7
خرداد در شعب بانکی اجرایی شود.

ترمز قیمتها در بازار خودرو

با شروع سال جدید ،قیمتها در بازار خودرو به
صورت هیجانی باال رفت اما از اواسط اردیبهشت
و انتشار اخبار نسبتا ًمثبت ،ریرش قیمتها آغاز
شد .البته طی دو روز گذشته شاهد ایست قیمتی
در بازار بودیم .به گزارش مهر ،براساس گفته فعاالن
بازار خودرو ،طی دو ماه گذشته ،قیمتها در بازار
به صــورت غیرواقعی و هیجانی افزایش یافته و
بیشتر ارقــام روی کاغذ بودند و با انتشار اخبار
نسبتا ًمثبت ،روند هیجانی قیمتها متوقف شد
و پس از یک کاهش چند روزه ،در دو روز گذشته،
قیمتها باثبات ماندهاند .آنطور که فعاالن بازار
خودرو میگویند ،اگرچه طبق تجربه در این روزها
میزان معامالت خ ــودرو به دلیل نزدیک شدن
به فصل تابستان باید افزایش یابد ،اما با توجه
به اینکه خریداران منتظر گشایشهای بیشتر
و ریــزش قیمتها هستند ،بــازار دچــار یک رکود
سنگین شده است؛ در واقع فروشندگان خودرو
بهشدت به دنبال فروش محصوالت خود هستند
اما خریداری وجود ندارد.

تصمیم
وزارت صمت
برای قیمت
شویندهها

سیدرضا
فاطمیامین در
حاشیه همایش
مشترک تجاری
ایران و روسیه در
مورد افزایش قیمت
مواد شوینده و
بهداشتی اظهار کرد:
برخی تولیدکنندگان
بدون هماهنگی
به افزایش قیمت
اقدام کرده بودند که
جلسهای با آنها
برگزار میشود و
باید قیمتها به
روال سابق برگردد.
اگر قیمتها بیش
از اندازه باشد برای
آنها پرونده تشکیل
میشود.

3

اقتصاد

در حاشیه

دلیلصفهای
طوالنینان
نامشخص
است
مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی استان تهران
گفت :پس از افزایش
نرخ گندم صنف و
صنعت ،قیمت نان
فانتزی روند صعودی
به خود گرفت از اینرو
بخشی از نیاز مردم که با
این نانها تأمین میشد
به سمت نانهای سنتی
سرازیر شدند .اصغر
پابرجا ،رئیس اتحادیه
نانوایان سنگکی در
گفتوگو با ایلنا ،درباره
چرایی صفهای
طوالنی نانواییها گفت:
دلیل صفهای طوالنی
نان برای فعاالن این
حوزه نیز روشن نیست
و ساعت کاری نانوایان
تغییر نکرده است و
جلسات ما در کارگروه
استان در این زمینه
منتج به نتیجه نشد.
وی ادامه داد :نمیدانم
مردم تصور میکنند
نان قرار است کم شود
و یا با منطقهای دیگر
مقدار خرید نان خود را
افزایش دادهاند این در
حالی است که نانوایان
کار خود را میکنند و
صف نان در مناطق
جنوبی استان طوالنی
شده است.

