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وزير جهاد کشاورزي اعالم کرد؛

اخبار

آغاز عرضه جديد نهادههاي دامي

وزير صمت اعالم کرد؛

جزئيات سازوکار
کاالبرگ الکترونيک

وزير صمت ضمن تشريح جزئيات سازوکار
کاالبرگ ،گفت :فرد با هر کارت بانکي که دارد
و مي خواهد خريدي انجام دهد ،وقتي کارت را
مي کشد بخشي از هزينه از کارت فرد و بخشي
ديگر از يارانه کسر مي شود.
سيد رضا فاطمي امين در يک گفت و
گوي تلويزيوني در مورد سازوکار کاالبرگ
الکترونيک ،اظهار کرد :کاالبرگ چيز جديدي
نيست و همين کارتهاي بانکي است و کارت
مستقلي براي خريد نيست .استفاده از کاالبرگ
در استان زنجان به صورت آزمايشي براي خريد
نان در حال اجراست.
وزير صمت افزود :فرد با هر کارت بانکي
که دارد و ميخواهد خريدي انجام دهد ،وقتي
کارت را ميکشد بخشي از هزينه از کارت فرد
و بخشي ديگر از يارانه کسر ميشود؛ يعني اگر
قيمت نان  4هزار تومان باشد ،وقتي فرد کارت
ميکشد  2هزار تومان از حساب فرد و  2هزار
تومان از حساب يارانه کم ميش ود .در واقع به
حساب نانوا  4هزار تومان وازير ميشود که 2
هزار تومان را دولت و  2هزار تومان را خريدار
ميدهد.
وي ادامه داد :ما در مورد نکتهاي نگران
بوديم که نکند با اين پرداختها ،مصرف
مواد غذايي و نيازهاي تغذيهاي دچار کمبود
و نقصان شود .بنابراين وقتي هم قيمتهاي
جهاني بيش از حد افزايش يافت ،تصميم
گرفتيم تا قبل از فراهم شدن زيرساختهاي
کاالبرگ ،کار را آغاز کنيم به اين صورت که
مبلغ  300و  400هزار تومان به ازاي هر فرد
براي  2ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز
شد که يک ماه قبابل برداشت است و هر وقت
زيرساختهاي کاالبرگ آماده شد ،به کاالبرگ
منتقل خواهد شد.

ثبت سفارش
در مبادي ورودي مبهم شد

اگرچه چندي پيش اقدام براي لغو دريافت
ثبت سفارش در مرزهاي زميني ،منتفي اعالم
شد ولي ظاهرا اين موضوع بار ديگر به جريان
افتاده است .البته گمرک ايران در اين رابطه
توضيحي ارائه نکرده است.
انتشار خبرها و اطالعاتي در فضاي
مجازي ،از اين حکايت دارد که در برخي
گمرکهاي زميني ،شرکتهاي حملونقل
ملزم به ارائه ثبت سفارش به گمرک
نيستند .
اگر چنين اتفاقي افتاده باشد ،برخالف
جرياني است که در پايان سال گذشته در مورد
ثبت سفارش پيش آمد و گمرک مکلف شد که
حتما در مبادي زميني ثبت سفارش را دريافت
کند .اين در حالي است که پيگيري موضوع از
گمرک ايران براي شفاف شدن وضعيت ثبت
سفارش در مرزهاي زميني و حواشي مطرح
شده در مورد آن تاکنون با پاسخي همراه نبوده
است؛ نه رد شده و نه تائيد.
جريان اين بود که در نيمه اسفندماه
پارسال ،گمرک ايران در بخشنامهاي به کليه
گمرکهاي اجرايي ،لغو يک دستورالعمل که به
استناد مصوبه هيات وزيران بود را اعالم و تاکيد
کرد که با ابالغ دفتر مقررات صادرات و واردات،
امکان انتقال کاال از گمرکهاي مرزي به
گمرکهاي مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش
و پيگيري مجوزهاي مربوطه در گمرکهاي
مقصد و با رعايت پلمپ بودن محمولهها فراهم
شده است.
اين زماني قابل تامل بود که هيات
وزيران در سال  1397مصوبهاي گذراند
مبني بر اين که واردات کليه کاالها به صورت
تجاري به کشور اعم از مناطقآزاد و ويژه و
همچنين ساير مبادي ورودي بدون ثبت
سفارش ممنوع است .هرچند اين مصوبه در
مرزهاي هوايي و دريايي رعايت نميشود و
در موارد متعدد کاال وارد بنادر شده و بعد
از آن مراحل دريافت ثبت سفارش را طي
ميکند ،ولي در وروديهاي زميني ،گمرک
ملزم به کنترل ثبت سفارش بود که با
بخشنامه مذکور ،اين الزام لغو ميشد ،البته
منشا اين تصميم ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت(صمت) بود که طي رايزنيهاي
شرکتهاي حملونقل ،دستوالعمل قبلي را
لغو و به گمرک ابالغ کرده بود.
به هر ترتيب در آن زمان ،گمرک ايران
در واکنش به جريان خبري پيش آمده در اين
رابطه اعالم کرد که بخشنامه را هنوز ابالغ
نکرده و در حال طي فرايند آن بوده است که
به دليل تبعاتي که تصميم وزارت صمت داشته،
از ابالع خودداري و لغو شده است.
بر اين اساس بخشنامه ديگري به
گمرکهاي اجرايي ابالغ شد که تاکيد بر
دستورالعملهاي قبلي گمرک براي ثبت
سفارش در مرزهاي زميني بود ،بر اين اساس
اعالم شد« :با توجه به اينکه گاهي مغايرتهايي
در ثبت سفارشهاي ارائه شده در گمرکهاي
مبدا يا کاالهاي وارده مشاهده شده است که
مطالبه ثبت سفارش اصالحي موجب ماندگاري
کاال در گمرکات مرزي شده و ايجاد اختالل
در روند ورود و خروج کاميونهاي حامل را
به دنبال داشته است ،در صورت ارائه ثبت
سفارش و مطابقت نوع کاال با مجوز صادره،
موارد اصالحي که نياز به ويرايش ثبت سفارش
دارد در گمرک مقصد با رعايت ساير مقررات
پيگيري و توجه الزم به گمرک مربوطه داده
شود».
توضيح صريح براي جريان ثبت سفارش
در مرزهاي زميني و شائبههاي مطرح شده
درباره اعالم شفاهي موضوع به گمرکها،
موضوعي قابل توجه است که بايد از سوي
دستگاههاي ذيربط و به طور خاص گمرک
ايران ،ارائه شود .

وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه نهادههاي دامي از شنبه
( 24ارديبهشت) عرضه جديدي خواهد داشت ،گفت :البته در حال
حاضر اين نهادهها در سامانه وجود دارد و توليدکنندگان خريداري
مي کنند.
سيد جواد ساداتي نژاد در يک گفت و گوي تلويزيوني با بيان
اينکه هيچ مشکلي در تأمين کاالهاي اساسي وجود ندارد ،اظهار کرد:
مرغ ،تخم مرغ ،شير و روغن به اندازه کافي در کشور توليد ميشود.
وزير جهاد کشاورزي ادامه داد :براي اينکه مردم مطمئن شوند
کاالها به اندازه کافي است و هيچ کمبودي وجود ندارد کشتارگاهها
که پنج شنبه شبها و جمعه تعطيل هستند در اين شبها فعاليت
خواهند کرد تا فردا مرغ گرم در سطح کشور عرضه شود.
وي با بيان اينکه نهادههاي دامي از شنبه ( 24ارديبهشت)
عرضه جديدي خواهد داشت ،گفت :البته در حال حاضر اين نهادهها
در سامانه وجود دارد و توليدکنندگان خريداري ميکنند.
ساداتي نژاد تصريح کرد :در ماه اسفند و فرودين  130ميليون
قطعه جوجهريزي انجام شده است و تا پايان ارديبهشت ماه هم به

 130ميليون قطعه خواهيم رسيد.
به گفته وي ،در ماه ارديبهشت به دليل مازاد توليد ،شرکت
پشتيباني امور دام اقدام به خريد مرغ مازاد کرد و بيش از  20هزار
تن مرغ مازاد خريد داشتيم.
وزير جهادکشاورزي با اشاره به اينکه هيچ مشکلي در کشور
از بابت توليد وجود ندارد ،گفت :فقط تغيير نرخ ،صف ايجاد کرده

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه  10ميليون مسکن
جديد در کشور نياز داريم ،گفت :بيش از  8ميليون جوان به
علت مشکالت مالي و نداشتن مسکن مجرد مانده اند.
رستم قاسمي گفت :با توجه فارغ التحصيلي هر ساله
دانشجويان و امکان ازدواج انها در کشور به بيش از 10
ميليون نفر مسکن جديد نياز داريم و تاکنون  5ميليون نفر در
وزير راه خبر داد؛ سامانه نهضت مسکن ثبت نام نموده اند.
وزير راه و شهرسازي در گفتگو با برنامه قرن نواقتصاد
نو گفت :بيش از  5ميليون نفر در سامانه نهضت مسکن ثبت
نام کردند که عمده اين افراد يا مستاجر هستند يا در پشت
بامها زندگي ميکنند که قطعا تعداد افراد بدون مسکن بيش
از اينها است.
وي در خصوص خانههاي خالي افزود :آمارها نشان
ميدهد که حدود دو نيم ميليون خانه خالي در کشور وجود
دارد که سازمان امور مالياتي براي وضع ماليات اقدامات الزم
را انجام داده است.
قاسمي گفت :ما در راستاي جهش توليد براي ساخت
يک ميليون مسکن در سال برنامه ريزي کرديم که بيش از دو

 10ميليون
واحد
مسکوني
جديد
ميخواهيم

است .هيچ مشکلي نيست و از صبر و همکاري مردم با مسئوالن
تشکر ميکنيم.
مشکلي در تأمين روغن نداريم
وي به قيمت روغن نيز اشاره کرد و گفت 120 :هزار تن روغن
خام توزيع کرديم و روز چهارشنبه نيز مجددا ً  80هزار تن روغن
خام بين کارخانهها توزيع شد .هيچ مشکلي در تأمين روغن در
کشور وجود ندارد و روغن با نرخ جديد عرضه خواهد شد .همچنين
صفهايي که در خصوص روغن وجود دارد به دليل اين است که با
نرخ قديم عرضه ميشود و همين موضوع تقاضا را باال برده ،قطعاً با
ورود روغنهاي جديد به بازار ،ثبات حاکم خواهد شد.
نان و دارو بدون تغيير قيمت
ساداتي نژاد عنوان کرد :نان و دارو تغيير قيمتي نخواهند داشت.
نانهاي سنتي مانند قبل در نانواييها با نرخ قديم عرضه خواهد شد.
مبلغي هم که به حساب مردم واريز شده با توجه به افزايش نرخي
که دارد پوشش کامل هزينههاست و در برخي از دهکها نيز بيش از
مقدار افزايش قيمت صورت گرفته است.

سوم آن يعني  860هزار واحد در دست اجرا است و در سال
جديد نيز اقدام به واگذاري واحدها خواهيم کرد.
او با بيان اينکه مسکن از نيازهاي اصلي مردم است،
گفت :براساس برآورد اوليه نزديک به  10ميليون واحد
مسکوني جديد در کشور نياز داريم.
رستم قاسمي افزود :نيازهاي مسکن در ثبت نام طرحهاي
مسکن خودش را نشان داده است ،اما در بخش صنعتي و
فناوري همچنان در مقايسه با پيشرفت ساير کشورها همچنان
عقب هستيم و با داشتن مهندسان مجرب و نيروي انساني بايد
به سمت فناوري نوين در ساخت و ساز و ايمني در زلزله و....
گام برداريم.وزير راه و شهرسازي به مشکالت کمبود زمين در
استانهاي کشور براي ساخت مسکن اشاره کرد و گفت :تالش
ميکنيم اين مشکل را رفع کنيم و براي تحقق آن اقدام جدي
و کار جهادي صورت بگيرد.
قاسمي بزرگترين چالش مسکن سازي را محدوديت
زمين اشاره کرد و افزود :طي برنامه ريزيهاي بعمل آمده
ظرف  4سال اقدام به ساخت  4ميليئن واحد خواهيم کرد و با
توجه به شعار سال از فناوري دانش بنيان در قطعات و مصالح

و نوع ساخت بهره خواهيم برد.
وي افزود :يکياز دستگاههاي تحت پوشش اين وزارتخانه
مرکز تحقيقات ساختمان است که با همکاري شرکتهاي
دانش بنيان در باال بردن کيفيت ،سبک سازي ،نقش انرژي در
مقاوم سازي در برابر زلزله اقدامات الزم را بعمل خواهد آورد.
وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به اينکه براي
تامين منابع اعتباري طرحهاي راه و شهرسازي  2تبصره را
پيگيري ميکنيم ،گفت :بايد يک سري از درآمدها را از فروش
زمينهاي تحت تملک راه و شهرسازي و همچنين زمينهاي
با کاربريهاي تجاري و خاص که به استان کمک ميکند،
کسب کنيم و در واقع درآمدهاي استانها را بايد براي استان
خودش هزينه کرد.
وي در بخش ديگري از گفته هايش با اشاره به بزرگ
بودن مجموعه راه و شهرسازي ،بخش حمل و نقل را به دليل
زير ساختها داراي مشکالتي جدي خواند و گفت :در بخش
هوايي و ريلي به دليل وصل نبودن راهگذرهاي اصلي کشور و
در بخش حمل و نقل نيز قديمي بودن ناوگان بسيار قديمي و
فرسوده مشکالت جدي داريم.

وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي:

براي شناسايي مشموالن يارانه ،وضعيت مالي خانوارها طي دوره  3تا  5ساله بررسي شد

وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي گفت :کساني که يارانه نگرفتند
و در سامانه حمايت ثبت نام کردند در صورت تاييد اعتراضاشان،
يارانه ماههاي گذشته را نيز دريافت ميکنند.
«حجت عبدالملکي» در گفتوگوي تلويزيوني اظهار داشت :به
محض اينکه فردي وارد سامانه ثبت شکايات يارانه معيشتي ميشود
اعتراض او ثبت خواهد شد.
وي افزود :براي ثبت اعتراض به دهک بندي يارانهها ،فقط کافي
است وارد سامانه وزارت رفاه به آدرس ir.gov.mcls.hemayat
شده و اطالعات خود را بارگذاري کنيد.
وزير کار بيان داشت :يارانه مورد نياز  90درصد مردم تأمين
شده و در حساب دولت است ،پس اگر تا  3ماه ديگر مشخص شود
فردي نيازمند بوده اما دريافتي نداشته ،يارانه معيشتي ماههاي
گذشته نيز به حساب آن واريز ميشود.
وي با بيان اينکه  10متغير و شاخص براي دهکبندي يارانهها
در نظر گرفته است گفت :شاخصهايي از جمله گردش حساب،
حقوق ،سود سهام و سود حساب ،خودرو ،سفرهاي خارجي و ساير
موارد مدنظر است.
وزير کار افزود :براي اينکه تحوالت مقطعي در زندگي افراد و
جابهجايي دهکها مؤثر نباشد در دوره سه تا پنجساله دهک بنديها
مورد توجه قرار گرفته و حساب ميشود به عنوان مثال فردي خانه
خريده و فروخته است که اين جزو دارايي حساب نميشود .براي
اينکه دهک بنديها درگير نوسانات نشود شاخصها در دوره سه تا
پنجساله در فرمولي دقيق ضريببندي ميشود.

وي با اشاره به اينکه  2اعتراض در يارانه مورد بررسي قرار
ميگيرد ،گفت :کساني که تا فروردينماه يارانه ميگرفتند و اکنون
يارانه نگرفتهاند ميتوانند اعتراض کنند و افراد ديگري که به هر
دليل يارانه دريافت نميکردند يا از قبل و به هر دليلي قطع شده
بود ميتوانند بعد از تکميل سامانه هدفمندي يارانهها به آن مراجعه
کنند.
عبدالملکي بيان داشت :افراد معترض به دهک بندي يارانه در
سامانه حمايت ميبينند که به چه علت و شاخصهايي دهکبندي
فرد تغيير کرده است در همين رابطه پيامکي براي همه کساني که
در قبل يارانه ميگرفتند و اکنون قطع شده ارسال شده است تا وارد
سامانه حمايت شوند.
وي تاکيد کرد :افراد تا  3ماه آينده فرصت ثبت در سامانه
را دارند و اگر مستحق دريافت يارانه باشند به آنها يارانه پرداخت
ميشود .يارانهها در حسابهاي دولتي موجود است و تقريباً براي
 78تا  79ميليون نفر در نظر گرفته شده است.
وزير رفاه با اشاره به اينکه سامانه حمايت اکنون در دسترس
است گفت :امکان دارد افراد مراجعه کنند و ببيند سامانه شلوغ است.
محدوديت در زيرساختها وجود دارد از اين رو مردم نگران نباشند.
وي گفت :چندين شماره تماس هم اعالم شده است که
يکي از آنها مرکز تماس به شماره  0216369است و سالهاست
که مردم با اين شماره آشنا هستند و در کنار اين شماره تماس،
 09200006369نيز هست.
عبدالملکي با بيان اينکه  7و نيم ميليون نفر يارانه نميگرفتند

گفت :يک بخشي از آن افراد متمکن بودند اکنون فرض ميکنيم پنج
ميليون نفر مستحق هستند اين افراد ميتوانند در سامانه هدفمندي
يارانهها که اعالم ميشود ،ثبتنام کنند و فرايندي طول ميکشد تا
بررسي و ارزيابي شود.
وزير رفاه بيان داشت :دهکبنديها در پايگاه رفاه ايرانيان
صورت ميگيرد ،ضمن اينکه قانون مجلس براي بودجه 1401
به وزارت رفاه حکم کرده است که يارانه پردرآمدها را کاهش و
کمدرآمد را افزايش دهد.
وي خاطرنشان کرد :پنج ميليون نفر يارانهبگير جزو دهک دهم
بودند که بايد يارانه آنها حذف ميشد.
عبدالملکي در پاسخ به تعدادي از اعتراضهاي مردمي در
يارانهها گفت :يکي از شاخصها سفرهاي خارجي بوده است که
کاري بوده است از اين رو افراد ميتوانند در سامانه اعتراض را
ثبت کنند و بعد از بررسي و ارائه مستندات ،مورد رسيدگي
ميشود.
وي گفت :امکان دارد فردي به خاطر گردش مالي باال يارانهاش
قطع شده است که ميتواند اعتراض کند به عنوان مثال بعضي از
روحانيون و طالب وجوهات شرعي را دريافت ميکنند که اين امر
مال اين افراد نيست و براي مرجعيت است که اين امر قابل اعتراض
است.
وزير رفاه تاکيد کرد :توصيه ميکنيم حسابهاي شخصي
از کاري جدا شود ضمن اينکه در سامانه با ثبت اعتراض و ارائه
مستندات يارانه در صورت مستحق بودن اختصاص مييابد.

معاون وزير صمت :اصالح يارانه ،ريشه هاي تورم را ميخشکاند
معاون وزير صمت با بيان اينکه اصالح يارانهها ،ريشههاي تورم
را براي هميشه ميخشکاند و پول به جيب مردم بر ميگردد ،گفت:
يارانه حاصل از ارز ترجيحي آن طور که بايد ،به دست مصرف کننده
نميرسيد.
به گزارش اتاق اصناف ايران ،محمد مهدي برادران با بيان اينکه
به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشين سازي ،امور
باقي صنايع و اصناف در معاونت صنايع عمومي مورد پيگيري قرار
ميگيرد ،اظهار کرد :در گذشته وقتي از موضوعي مثل کفش صحبت
ميکرديم ،با دو آمار و دو مجموعه صنفي و صنعتي مواجه بوديم و
برنامهريزي براي يک کاال و محصول را دشوار ميکرد .اما با ايجاد
اين معاونت ميتوانيم در يک مجموعه احصاء و براي آن برنامهريزي
کنيم و از مزاياي اين امر ميتوان به اختصاص امکاناتي که پيش تر
مخصوص صنايع بود به صنوف توليدي اشاره کنيم.
معاون صنايع عمومي وزير صمت افزود :مردمي سازي و توزيع
عادالنه يارانهها يکي از طرحهايي است که امروز به طور جدي از
سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت دنبال ميشود و نقش اصناف
در اجراي درست اين طرح کليدي است.
برادران گفت :مکاتب اقتصادي همواره به اين سواالت پاسخ
ميدهند که چه توليد کنيم ،چه قدر توليد کنيم و چگونه توزيع
کنيم .آنها که طرفدار اقتصاد آزاد هستند ،ميگويند که هرچه بازار

بازگشت پول به جيب مردم

ميخواهد توليد کنيم ،هرچه قدر بازار ميخواهد توليد کنيم و هرچه
بازار ميخواهد توزيع کنيم .آنها که طرفدار اقتصاد دولتي هستند
ميگويند هرچه دولت ميگويد توليد کنيم ،هر ميزان دولت ميگويد
توليد کنيم و هر چه دولت ميگويد توزيع کنيم.
وي ادامه داد :اين دو تفکر متفاوت است .برخي هم طرفدار
نظارت دولتي هستند و ميگويند دولت وظايف خود را محدود کند
به نظارت ،هدايت و تسهيل گري و از تصدي گري دوري کند .اما
کاري که در عمل در دولتهاي گذشته انجام شده اين بوده است
که دولت دخالتهاي زيادي داشته است .يکي از دخالتهاي دولتي
تخصيص ارز ترجيحي بوده است .امروز اين پرسش مطرح ميشود
که آن ميزان ارز ترجيحي که سالهاي گذشته اختصاص داده شده
است در چه حوزههايي مصرف شده است؟ آيا واقعاً آنجا که بايد
صرف شد؟ ما در نظر داريم در دولت سيزدهم با اصالح هدفمندي
يارانهها بخشي از دخالتهاي دولتي را کم کنيم.
برادران گفت :لذا دولت سيزدهم کار شجاعانه اي انجام داده
است که در ابتداي کار خود دست به اصالح هدفمندي يارانهها زده
است و اين کار را در پايان دوره چهار ساله انجام نداده است .اجراي
اين طرح ،آرزوي هميشگي بسياري از فعاالن اقتصادي بوده است.
وي بيان کرد :در شرايطي که همه دنيا با بحران غذا مواجه
است ما در گذشته به بازار داخلي و خارجي يارانه ميداديم و اين

معاون طرح هاي معدن و صنايع معدني ايميدرو اعالم کرد:

لزوم سياستگذاري براي تعيين تکليف مجوزهاي فوالدي،
با هدف پايداري توليد و حفظ توازن

معاون طرح هاي معدن و صنايع معدني ايميدرو گفت :سياستگذاري براي تعيين تکليف مجوزهاي
فوالدي بدون پيشرفت فيزيکي و اجرايي جهت جلوگيري از برهم خوردن توازن ،ضروري است.
حسام مقدمعلي ،در ميزگرد بررسي چالش ها و فرصت هاي صنعت فوالد در سال ( 1401دوازدهمين
همايش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ايران با نگاهي به بازار) با بيان اين مطلب اظهار داشت :با
توجه به مزيت هاي صنعت فوالد کشور نسبت به رقباي جهاني ،ادامه مسير براي توسعه فوالد با رعايت
برخي الزامات و مالحظات فني و اجرايي ضرورت دارد.وي ادامه داد :مزيت ما در حوزه گاز موجب شد تا
اين مزيت را به سمت توليد آهن اسفنجي ( )DRIسوق دهيم و درنتيجه ،توسعه را براساس آن برنامه
ريزي کرده ايم .کيفي سازي محصوالت فوالدي ،اقدامي مطلوب است اما بايد ظرفيت موجود را از نظر
صادرات محوري و نياز داخلي مورد توجه قرار دهيم.معاون طرح هاي معدن و صنايع معدني ايميدرو با
اشاره به اينکه برخي مجوزهاي صادر شده هيچ تناسبي با رشد متوازن صنعت فوالد ندارد ،تصريح کرد:
بررسي ظرفيت موجود زنجيره فوالد با مجوزهاي قابل تحقق نشان مي دهد که اين روند متوازن است اما
صدرو مجوزهايي همچون توليد  18ميليون تن فوالد خام با پيشرفت فيزيکي آنها صفر اين توازن را برهم
مي زند.وي ادامه داد :چنين مجوزهايي نيازمند سياستگذاري است تا قبل از مشکل آفريني در حوزه هاي
مختلف اعم از تامين مواد اوليه ،انرژي و … ،.بتوان چاره انديشي کرد.
مقدمعلي با بيان اينکه در چشم انداز  1410براي صادرات محصوالت فوالدي باارزش افزوده (انواع
ورق ،محصوالت آلياژي و سوپرآلياژي ،ورق خودرو ،ورق محصوالت خانگي و غيره) ،حداقل ظرفيت هاي
صادراتي از جمله صادرات محصوالت ديده شده است ،گفت :واقعيت اين است که در عمل ،اين ظرفيت
ها چندان قابل به نظر نمي رسد.

يارانه آن طور که شايسته بود به دست مصرف کننده نميرسيد.
معتقديم که با اصالح هدفمنديها ،پول به جيب مردم بر ميگردد
و اين امر موجب تحريک تقاضا خواهد شد .البته بعضي ميگويند
که اين جراحي نظام اقتصادي بايد در همه بخشها با هم و به يک
باره ميشد ،به عنوان نمونه ميگويند بايد يارانه بنزين هم ،در همين
زمان برداشته ميشد .اما طبق بررسيها ،اين کار فع ً
ال عملي نيست.
برادران تاکيد کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت گراني را از
اصناف نميداند؛ گراني ماحصل تورمي است که در سالهاي گذشته
ايجاد شده است .طرح اصالح هدفمندي يارانهها ،در کوتاه مدت
موجب تورم خواهد شد اما بر اين باوريم که ريشههاي تورم را براي
هميشه ميخشکاند .حاصل اين طرح ،بايد رقابت در قيمت و رقابت
در کيفيت باشد .به طوري که مشتري از هر جايي که ميخواهد
خريد کند؛ به عالوه موجب تسهيل نظارت بازرسان بر بازار خواهد
شد .اميدوار هستيم که شکافهاي طبقاتي را کم کند و مردم مبلغي
را در حساب خود داشته باشند و احساس کنند که ميتوانند هر آنچه
مورد نياز است خريد کنند.
معاون صنايع عمومي وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :در
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نيز به همکاري تشکلهاي صنفي
نياز داريم و اميدواريم به زودي نشستي تخصصي با اتاق اصناف ايران
در اين باره داشته باشيم.

جعفري در نشست آمايش استاني اعالم کرد:

مزيت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني استان ها
اولويت بندي مي شود

رئيس هيات عامل ايميدرو اعالم کرد :مناطق هاي پتانسيل دار سرمايه گذاري در بخش معدن
و صنايع معدني استان ها اولويت بندي مي شود.به گزارش روابط عمومي ايميدرو ،وجيه ا… جعفري
در نشست آمايش استاني که با حضور رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و مدير عامل
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني برگزار شد ،اظهار داشت :اين سازمان با همکاري مؤسسه
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مناطق پتانسيل دار از نظر مزيت
اقتصادي معدن و صنايع معدني را بررسي و گروه بندي مي کند و براي مناطق اولويت دار ،مشوق در نظر
گرفته مي شود.وي افزود :با توجه به هدف نهايي ايميدرو براي ارتقا جايگاه توليد و اشتغال ،اولويت ها
براساس موضوع اکتشاف ،زيرساخت ،نوآوري ،فناوري و … تعيين و مشوق ها در اين حوزه ها اختصاص
خواهد يافت تا در نهايت به اين هدف منتهي شود.رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به مشوق هاي قابل
ارائه از سوي ايميدرو به سرمايه گذاران حوزه معدن و صنايع معدني تصريح کرد :اين مشوق ها شامل ارائه
تامين مالي ،ضمانتنامه صندوق بيمه سرمايه گذاري و نيز تعريف مشوق هاي جديدي است که از سوي
هيات مديره تصويب خواهد شد.وي ادامه داد :از اين رو ،با ارائه اطالعات شفاف و داراي توجيه اقتصادي،
زمينه هدايت سرمايه گذاران به سمت طرح هاي معدني پتانسيل دار فراهم خواهد شد .متعاقب آن،
توسعه مناطق کم برخوردار کشور به نحو مطلوب فراهم و از هدر رفت سرمايه ها جلوگيري خواهد شد.
احمد تشکيني ،رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
اين نشست گفت :طبق گروه بندي اوليه مناطق کشور شامل  4گروه مي شوند منطقه  :1مناطق کمتر
برخوردار (توسعه اشتغال با اولويت فوري) ،منطقه  :2مناطق کمتر برخوردار (توسعه اشتغال) ،منطقه :3
مناطق عادي (حفظ و بهبود اشتغال موجود) و منطقه  :4توسعه يافته (تمرکز زدايي) تعريف شد.
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وزير اقتصاد :بدون ابالغ ستاد
تنظيم بازار اجازه هيچگونه
افزايش قيمتي داده نميشود

وزير اقتصاد در رابطه با مشتقات  4قلم
کاالي اساسي که افزايش قيمت داشتند ،گفت
که بدون ابالغيه ستاد تنظيم بازار و سازمان
حمايت توليد کننده و مصرف کننده اجازه
هيچگونه افزايش قيمتي داده نخواهد شد.
سيداحسان خاندوزي در حاشيه نشست
نسل نو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي
درمورد ساز و کار دولت براي جلوگيري از
گراني مشتقات  4کاالي اساسي گفت :براي
تمام مشتقات اين  4قلم در ستاد تنظيم بازار
مصوبه اي براي ابالغ به اتحاديههاي کشوري
تهيه شده و بدون ابالغيه ستاد تنظيم بازار و
سازمان حمايت توليد کننده و مصرف کننده
اجازه هيچگونه افزايش قيمتي داده نخواهد شد.
وي درخصوص عدم دريافت يارانه
توسط برخي از افراد تصريح کرد :وزارت رفاه
و تعاون قطعا اعالم خواهد کرد که از طريق چه
سامانهاي براي کساني که عقب ماندهاند و يا
جزو مستحقين تشخيص داده نشدهاند مراجعه
کنند و سياست دولت مبني بر اين است که
حداکثر پوشش را نسبت به جمعيت مستحق
انجام دهد.
مديرعاملگهرزمين؛

با انتقال آب به مناطق خشک،
خشنودي مقام معظم رهبري را
فراهم کنيم

گهرزمين با مشارکت در معدن جانجا
و انتقال آب به مناطق خشک کشور موجب
خشنودي مقام معظم رهبري مي شود.
جلسه شوراي معاونين و مديران گهرزمين
با حضور مدير عامل ،دکتر خضري پور عضو
هيات مديره و معاون توسعه مديريت و سرمايه
انساني ،معاونين و مديران اين شرکت برگزار
شد.
در اين جلسه که با معرفي آقايان
مهندس خليلي به عنوان معاون بهره برداري
و مدير سايت ،مهندس نجف آبادي به عنوان
معاون توسعه گهرزمين و همچنين معرفي
مدير جديد حراست همراه بود ،مدير عامل
گهرزمين با اشاره به اهميت معادن جانجا،
جبال بارز در توسعه هفت شهرستان جنوبي
استان کرمان و خراسان جنوبي و مشارکت
شرکت در بهره برداري از اين معادن اظهار
اميدواري کرد تا شهريورماه حداقل يک توده
از پهنه جبال بارز مورد بهره برداري قرار
گيرد.
وي در ادامه گفت :با مشارکت در معدن
جانجا و انتقال آب به مناطق خشک و حل
مشکل آب کشور ،خشنودي مقام معظم
رهبري مدظله العالي را فراهم کنيم.
مدير عامل همچنين اضافه کرد :توسعه،
صادرات ،فروش محصوالت و خلق ثروت براي
پيشرفت شرکت بايد در دستور کار باشد.
با اشاره به اينکه همدلي در محيط کار
موجب پيشرفت آن مجموعه خواهد شد
عنوان کرد :خلق ثروت ،درست هزينه کردن
اين ثروت ،توليد و اشتغالزايي و همچنين نقد
منصفانه در نيل به اهداف واالي يک مجموعه
تاثير بسزايي دارد.
در بخش ديگري از اين جلسه دکتر
محمدرضا خضري پور عضو هيات مديره
و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
گهرزمين عنوان کرد :همکاران شرکت
گهرزمين در بسياري از شاخص ها همچون
تعاوني مسکن ،آزمايشگاه و ايمني… جزو
نيروهاي اليق و شرکت هاي برتر معرفي
شده اند.
وي همچنين اضافه نمود در زمينه
آموزش نيز برگزاري کالس هاي آموزشي
 1400نسبت به سال گذشته براي پرسنل و
خانواده ها هفت برابر شده است.
در پايان اين جلسه معاونين و مديران،
مسائل مختلف مربوط به حوزه کاري خود را
مطرح کردند.
با هدف تدوين چشمانداز ورزش کارکنان مس؛

جلسهرٶسايتربيتبدنيشرکت
مليصنايعمسبرگزارشد

جلسه رؤساي تربيت بدني شرکت
ملي مس با حضور «محمد قراخانلو» مشاور
مديرعامل و مدير گروه روابط عمومي برگزار
شد.
مديرگروه روابط عمومي شرکت مس
در اين جلسه ضمن توجه و اعالم حمايت
همه جانبه از ورزش گفت :همه بايد در کنار
يکديگر براي ارتقاء سطح ورزش شرکت مس
چه در حوزه کارکنان و چه در حوزه ورزش
حرفه اي و قهرماني تالش کنيم تا حضور پر
رنگ تر و درخشان تري در ميادين ورزشي
داشته باشيم.
وي در زمينه برگزاري و ميزباني برخي
از مسابقات ورزشي ايميدرو در سال جاري نيز
تاکيد کرد :بايد با مهمان نوازي خوب ،شرايط
مناسبي را براي همه تيم ها فراهم کرده و
رضايت کامل و همه جانبه را در اين مسابقات
بدست آوريم.
رؤساي تربيت بدني مجتمع هاي شرکت
مس نيز در ادامه گزارشي را در خصوص
عملکرد سال گذشته امور ورزش مجتمع
مربوطه ارائه کردند.
گفتني است در اين جلسه «عزت اله
صادقي نژاد» مدير روابط عمومي « ،علي
رمضاني» دبير کميته ورزش « ،جواد حسني»
رئيس تربيت بدني کارکنان سرچشمه« ،سيد
محمد حسيني» سرپرست ورزش کارکنان
شهر بابک و «اکبر شکاري» سرپرست
هماهنگي امور ورزش سونگون حضور داشته و
در خصوص برنامه هاي آتي به تبادل نظر و
گفت و گو پرداختند.

