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گامهای مثبت مسکو
برای کمک به لغو تحریمها

سرمقاله

مانع ایجاد اختالف

بین مجلس و دولت می شویم

گروه سیاسی:وزیر خارجه کشورمان گفت :تهران و مسکو در مناسبات دو جانبه،
مصمم هس��تند تا معاهده اس��اس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه را مطابق با تحوالت جهانی به روزرسانی کنند.
حسین امیرعبداللهیان در آستانه سفر رئیسجمهور کشورمان به روسیه در...

تیترهایمهم

تمرکزبازارمسکن
بر خانههای ارزانقیمت
5

رشد  40درصدی صادرات
غیر نفتی در سال جاری

سید نظام الدین موسوی


عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی
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«اسکناس» تببین کرد؛ دلیل اندک بودن صادرات در مناطق آزاد تجاری چیست؟

خاموشی موتور تجارتدرمناطقآزاد
گروه اقتصاد کالن :به گفته مقامات مناطق آزاد ،ساالنه بیش از
 ۲۰هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد برای توسعه زیرساختها
هزینه میشود اما در نهایت سهم این مناطق از صادرات کل
کش��ور کمتر از  ۲٫۵درصد اس��ت.آماری که نش��ان میدهد

موتور تجارت در این مناطق خاموش شده است .به گزارش
«اسکناس»،اگر بخواهیم شاخصهای خروجی اقتصادی را
مبنای ارزیابی مناطق آزاد قرار دهیم ،ارقام رس��می حکایت
از ای��ن دارد ک��ه ت��راز تج��اری مناطق آزاد کش��ور در طول ۶

س��ال گذش��ته همواره منفی بوده اس��ت و رقمی بین  ۲تا ۴
برابر صادراتی که از مناطق آزاد انجام ش��ده ،واردات در این
مناطق صورت گرفته است .از این زاویه یکی از نکاتی که در
آسیبشناسی مناطق آزاد وجود دارد...

ش��رایط حس��اس ام��روز
کش��ور ایج��اب میکند در
مس��یر تحقق آرم��ان ها و
ارزش ه��ای نظام و انقالب
اسالمی،همافزایی،همدلی
و همراهی دس��تگاههای مختلف کشور در باالترین
سطح ممکن بر قرار باشد .رأی نسبت ًا باالی مجلس به
کلیات الیحه بودجه 1401نشان دهنده بنای تعامل و
همراهیحداکثرینمایندگانمجلسبادولتمردمی
اس��ت .منویات رهبری معظم انقالب و دغدغههای
رئیسجمهوربربهرهمندیازظرفیتنیروهایجوان،
خوش فکر و صاحب ایده در بدنه دستگاههای اجرایی
کش��ور اش��اره دارد .بنای فراکسیون گام دوم انقالب
حمایت از تمامی مدیران دولت سیزدهم به ویژه وزرا
و مدیران جوانی است که...
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رئیسجمهور امروز به روسیه سفر میکند

گ�روه صنع�ت و تجارت :رئیس اتاق بازرگانی تهران
با بیان اینکه در سال جاری وضعیت تولید و تجارت
کمی رونق یافته اس��ت ،گفت :امس��ال تاکنون 40
درصد رشد صادرات غیر نفتی و افزایش  3.3درصدی
تولید ناخالص داخلی داشتهایم .به گزارش اسکناس و
به نقل از فارس مسعود خوانساری در سی امین جلسه
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،اظهار داشت :براساس آخرین اطالعات
منتش��ر ش��ده توسط مراجع رسمی ،خوش��بختانه وضعیت تولید و تجارت کمی
رونق یافته است و شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است و امسال  40درصد
رشد صادرات غیر نفتی و افزایش  3.3درصدی تولید ناخالص...

دیدگاه

سفر به مسکو با دستور

۷۰۰هزار میلیارد تومان

حجم پروژههای نیمهتمام

کار توسعه روابط اقتصادی
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مجتبی یوسفی


عضوکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی

پیگیری بحث عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا در اولویت خواهد بود

« ُامیکرون» در کمین
 ۷میلیون واکسننزده
5

صادرات فوالد روی ریل افزایش
6

صفحه2

کمبود روغن خام در کشور

الیحه مشارکت عمومی و
خصوصی،کشورراازشرایط
کمب��ود بودج��ه در بخش
عمران��ی نجات خواهد داد.
وی افزود 700 :هزار میلیارد
تومانحجمپروژههاینیمهتمامموجوداست،باتوجه
بهبودجههایقطرهچکانیاز 50تا 70سالدیگرزمان
خواهد برد تا این پروژهها به اتمامبرس��د ،این مس��ئله
ب��دوندرنظ��رگرفتنپروژههایمحرومیتزداییو
توسعهای است که امروز مورد نیاز کشور است .راهکار
تسریع در روند اجرای این پروژهها استفاده از ظرفیت
منابعمردماست.الیحهمشارکتعمومیوخصوصی
راه نجات کش��ور از حجم عظیم پروژههای عمرانی
نیمهتماماست.متأسفانهدرکمیسیونعمرانبهخوبی
به این الیحه پرداخته نشد ضمن اینکه برخی با نگاه
منفی به آن نگاه میکنند...
ادامه در صفحه 3
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