اقتصاد
اخبار
پیشرفت مناسب ساخت
 ۳هزار مسکن ملی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن
با تاکید بر اینکه این شرکت از پروتکل ها و
استانداردهای احداث عدول نمی کند و همین
موضوع موجب استقبال متقاضیان مسکن از
خرید واحدهای مسکونی ساخته شده می شود
گفت :سبد پروژه های در دست ساخت شرکت
سرمایه گذاری مسکن با یک رشد مناسب به
 ۱۰هزار واحد مسکونی رسیده است.روزبه
ظهیری هاشمی در پاسخ به این پرسش که
در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری مسکن با
توجه به رکود ساخت و ساز چه وضعیتی دارد؟
و اینکه گفته می شود واحدهای ساخته شده
شرکت سرمایه گذاری مسکن با قیمت های باال
ساخته می شود را قبول دارید؟ گفت :شرکت
سرمایه گذاری مسکن در یک بازار رقابتی به
نام بازار مسکن فعالیت می کند که بازاری
اقتصادی و آزاد است .بنابراین در این بازار ،
خریدار و متقاضی مسکن است که تصمیم
می گیرد چه بهایی را برای چه واحد مسکونی
پرداخت کند.وی افزود :مقایسه ساخت و
ساز مسکن از سوی شرکت سرمایه گذاری
مسکن با برخی سازنده ها و یا بساز بفروش
ها نشان می دهد که برای برخی از سازنده
های مسکن کیفیت شاید مهم نباشد و تنها به
ظاهر ساختمان توجه کنند .اما شرکت سرمایه
گذاری مسکن عالوه بر ظاهر ساختمان ها ،به
شدت به پروتکل ها و استانداردهای ساخت و
ساز اعتقاد داشته و از آن عدول نمی کند.
ظهیری هاشمی ادامه داد :این اعتقاد
و این استانداردها باعث شده تا متقاضیان
مسکن نسبت به خرید واحدهای مسکونی
شرکت سرمایه گذاری مسکن واکنش مثبت
داشته و استقبال خوبی از خود نشان دهند.
این وضعیت نشان می دهد که متقاضیان واقعی
مسکن حاضر هستند وجهی را پرداخت کنند
که با قیمت آن واحد مسکونی تناسب دارد.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن
خاطر نشان کرد :اما در خصوص سبد ساخت
و ساز واحدهای مسکونی توسط شرکت سرمایه
گذاری مسکن باید یک گریزی به سال های
قبل بزنیم .بعد از یک دوره افت حجمی که
از سال  ۹۵تا  ۹۷ادامه داشت و در سال ۹۷
به اوج خود رسید سطح پروژه های در دست
ساخت شرکت سرمایه گذاری مسکن به حدود
یک میلیون و  ۳۰۰هزار متر مربع رسیده بود و
حتی در مقطعی هم به یک میلیون متر مربع
رسد.وی افزود :اما این عدد امروز با افزایش
پروژه های در دست ساخت در  ۲.۵سال
گذشته به یک میلیون و  ۸۰۰هزار متر مربع
افزایش پیدا کرد .در دو سال اخیر در کشور
کلنگ زنی حدود  ۵هزار واحد مسکونی در
کشور را آغاز کردیم .در حال حاضر نیز سبد
اجرای تولید مسکن در این شرکت را به ۱۰
هزار واحد مسکونی رسانده ایم که یک رشد
خوب و مثبتی است.
ظهیری هاشمی در پاسخ به این پرسش
که شرکت سرمایه گذاری مسکن به عنوان
بزرگترین انبوه ساز کشور در طرح اقدام ملی
مسکن چه تعداد پروژه در دست ساخت دارد؟
گفت :شرکت سرمایه گذاری مسکن در قالب
پروژه های مشارکتی طرح اقدام ملی مسکن
سه هزار واحد مسکونی در دست ساخت دارد.

پروازهای مشهد  -استانبول از
سرگرفته شد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی
شهید هاشمینژاد مشهد گفت :پروازهای
مشهد  -استانبول پس از حدود یکسال توقف
ازسرگرفته شد.حسن جعفری افزود :پروازهای
مسیر مشهد  -استانبول از یازده ماه قبل به
دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود.وی ادامه
داد :این پرواز از پنجم بهمن ماه امسال توسط
شرکت هواپیمایی ترکیش برقرار میشود.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید
هاشمینژاد مشهد گفت :بر این اساس پرواز
مشهد  -استانبول روزهای یکشنبه و پنجشنبه
هر هفته انجام خواهد شد.تا قبل از شیوع
ویروس کرونا ،فرودگاه شهید هاشمینژاد
مشهد در  ۱۴مسیر خارجی پرواز داشت که با
شیوع کرونا این پروازها متوقف شد و اکنون با
کاهش شیوع این ویروس پروازهای خارجی در
 ۶مسیر ازسرگرفته شده است.در حالت عادی
و پیش از شیوع کرونا روزانه  ۴۰هزار مسافر
ازطریق فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد
مشهد جابهجا میشدند و به طور میانگین
روزانه  ۱۸۰پرواز و در زمان اوج مسافرتها
تا  ۲۵۰پرواز ورودی و خروجی در آن انجام
میشد.

 ٢٠هزار اصله نهال موز در
سیستان و بلوچستان تولید شد

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی سیستان و بلوچستان گفت ٢٠ :هزار
اصله نهال موز در ایستگاه تحقیقات این مرکز
تولید و بزودی در اختیار کشاورزان جنوب
استان قرار میگیرد.
خالد میری اظهارداشت :از تیر امسال
تاکنون در آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکز
تحقیقات کشاورزی سیستان و بلوچستان
با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان
کار تولید نهال کشت بافتی موز رقم تجاری
دووارف کاوندیش و نهال کشت بافتی خرما
رقم تجاری مجول آغاز شده است.وی افزود:
تا پایان سال  ٢٠هزار اصله نهال کشت بافتی
موز تولید شده به منظور توسعه موزستانها در
اختیار کشاورزان جنوب سیستان و بلوچستان
قرار خواهد گرفت .رییس مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
گفت :تا اوسط سال آینده تعداد نهالهای موز
تولید ایستگاه تحقیقات به  ۶٠هزار اصله
افزایش مییابد.

روزنامهاخبارصنعت چهارشنبه 24دی 1399شماره1577

رییس بنیاد مستضعفان اعالم کرد؛

آمادگی بنیاد آماده برای واگذاری طرحهای تولیدی به بخش خصوصی

رییس بنیاد مستضعفان گفت :این نهاد آماده واگذاری
شرکتها و واحدهای تولیدی تحت پوشش به بخش خصوصی با
ارائه آموزشهای الزم است.
پرویز فتاح روز سهشنبه در مراسم بهرهبرداری همزمان
از پنج طرح بزرگ دامپروری این بنیاد در قروه اظهار داشت:
بخشی از شرکتهای تحت پوشش بورسی شده و چند شرکت
دیگر هم تا پایان سال وارد بورس خواهد شد.
وی مبارزه ،رفع تحریمها و تولید بر مبنای شرکتهای
دانش بنیان را از جمله راهبردهای بنیاد مستضعفان برشمرد و
افزود :تامین امنیت غذایی ملت باید با اتکا به توان داخلی و نه
دشمنانی باشد که واکسن و دارو را هم تحریم کردهاند.
رییس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه این نهاد در
حساسترین فضا وارد میدان عمل شده است ،اضافه کرد:
طرحهایی همانند دامپروری اگرچه حاشیه سود کمی دارد ولی
چون برای مردم انجام میشود سرشار از بهره بوذه و رفع نیاز
جامعه در شرایط سخت تحریم از مهمترین اقدامات اساسی است.
فتاح با بیان اینکه یکی از مشکالت حوزه دامپروری کشور،
کمبود نهادههای دامی است ،گفت :بنیاد در زمینه تولید خوراک
دام وارد عمل شد و اکنون در مرحله تولید قرار داریم و امیدواریم
تا چند سال آینده از نظر واردات نهادههای دامی به خودکفایی
کامل برسیم و حتی زمینه صادرات را هم فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرحهای موفق بنیاد مستضعفان
با هماهنگی کامل با مدیران دولتی انجام شده است ،تاکید کرد:
توصیه ما به همه مدیران این است که این هماهنگی را به عنوان
رمز موفقیت به کار گیرند.
رییس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این نهاد در زمینه

صنعت دامپروری ،زراعت و کشاورزی وارد عمل شده است،
افزود :این طرحها با اقتصاد مقاومتی و کار جهادی همخوانی
کاملی دارد و در این زمینه بهرهگیری از نیروهای مومن جوان
انقالبی اصل اساسی برای موفقیت هستند.
فتاح یکی دیگر از طرح های بنیاد مستضعفان را محرومیت
زدایی از مناطق محروم کشور اعالم کرد و گفت :از آنجا که
کولبران از جامعه هدف بنیاد مستضعفان به شمار می روند۶۰ ،
میلیارد تومان در حوزه محرومیتزدایی و  ۴۰میلیارد تومان وام
بدون سود و کارمزد برای اشتغال در سروآباد به عنوان منطقه
هدف بنیاد پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در زمینه کمک به اقشار آسیب دیده از
کرونا هم دیروز  ۱۰هزار بسته معیشتی با همراهی سپاه توزیع
شد .تاکید کرد :به دشمن حق میدهیم که از این کارهای بزرگ
غضبناک باشد چون میداند راه قطع تحریمها به واسطه همین
اقدامات بزرگ است.
رییس بنیاد مستضعفان استفاده از ظرفیت های مناسب در

یک نماینده مجلس درباره اظهارات اخیر اسحاق
جهانگیری درباره تعیین ارز  ۴۲۰۰به او تذکر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس با بیان اینکه تعیین ارز  ۴۲۰۰تومانی قبل از
تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده
است ،خطاب به جهانگیری گفت« :صحبتهای شما مبنی
آدرس غلط بر اینکه تصمیمات مربوط به تعیین ارز  4200تومانی در
به مردم ندهید جلسه شورای عال هماهنگی اقتصادی کشور ،در مردادماه
گرفته شده ،آدرس غلط دادن به مردم است ،چرا که در
فروردین ماه چند سال قبل که برای ارز  4200تومانی
تصمیم گرفتید ،جلسه ای تحت عنوان سران قوا در کشور
وجود نداشت».
او در همین رابطه افزود« :آقای جهانگیری بهتر است
درخصوص ارز  4200تومانی واقعیت ها را به مردم بگوید».

تذکر به
جهانگیری
در مجلس!

شرایط تحریم ها را کاری بزرگ دانست و یادآور شد :آمریکا برای
سومین بار بنده و  ۴۵شرکت بنیاد مستضعفان را تحریم کرد و
دلیل این امر هم به خاطر کارهای بزرگی است که بنیاد برای
قطع وابستگی به خارج انجام داده است.
فتاح گفت :امروز آمریکا گرفتار بالیی است که قصد داشت
بر سر ایران بیاورد و قاتل سردار سلیمانی باید هر روز در عذاب
بزرگی است ،هرچند که انتقام سخت در راه است.
وی با بیان اینکه جواب تحریم را با حرف و صحبت مذاکره
نمیشود داد ،اضافه کرد :باید در میدان عمل وارد شد و با اتکا
بر خدا و توانمندیهای داخلی راه جهاد و مقاومت را ادامه داد.
رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه طرحهایی که امروز
به بهرهبرداری رسید ۳۵۰ ،میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری
دارد افزود :این طرحها در سطح تراز بین المللی انجام شده و در
کنار آن برخورداری از چرخه تولید از خوراکدام ،پرورش دام
شیری و گوشتی تا تبدیل به لبنیات تکمیل است.
فتاح با بیان اینکه کردستان زمینه توسعه بیشتر را دارد و
به همین لحاظ از لحاظ دامپروری و کشاورزی و باغداری به این
استان توجه ویژه خواهد شد یادآور شد :طی امسال حدود ۳۲۰
میلیارد تومان در این حوزه سرمایهگذاری شده که با نرخ امروز
حدود  ۸۰۰میلیارد تومان ارزش دارد.
در این آیین پنج طرح دامپروری احداث شده در کشور با
هزینه سه هزار و  ۴۸۰میلیارد ریال توسط بنیاد مستضعفان به
بهره برداری رسیده که با افتتاح از این طرحهای برای یک هزار
نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است و
 ۷۴هزار تن شیر ۵۹ ،هزار تن خوراک دام و سه هزار و  ۷۰۰تن
گوشت قرمز به ظرفیت تولید ساالنه اضافه میشود.

پورابراهیمی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد:
«همه میدانند که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی با ارز  4200تومانی مخالف بود و در جلسه ای
که با هماهنگی رئیس مجلس وقت در دفتر جنابعالی با
حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به مدت
دو ساعت و نیم برگزار شد ،شما در جمع بندی رسماً
اعالم کردید که «مجلس کار خودش را بکند و دولت کار
خودش را .ما تصمیم گرفتیم و اجرا می کنیم!» خواهش
می کنم آدرس غلط به مردم ندهید».
روز گذشته اسحاق جهانگیری روایت تازه از تعیین
نرخ  4200تومانی ارز در سال  97ارائه کرد .او گفت« :در
سال قبل از آن گاهی اوقات بانک مرکزی در روز 150
میلیون دخالت در بازار می کرد و اما موجودی ما در بانک
مرکزی که حتی االن هم می ترسم که آن را بیان کنم

محدود بود .در چنین شرایطی بود که اعالم کردند که
ترامپ می خواهد از برجام خارج شود لذا دولت تصمیم
گرفت به اتفاق آرا و تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت 4200
نباشد و براساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ
به  4400رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با
حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعالم شد که
آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه
سران اعالم کردند که نرخ ارز ثابت همان  4200تومان
باشد».
بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند
دالر 4200تومانی باعث فساد و رانت گسترده در کشور
شده است با این حال دولت از آن دفاع میکند و می گوید
اگر دالر 4200تومانی نبود فشار سنگین تری به مردم
وارد می شد.

وعده های ضد و نقیض درمورد جاماندگان سهام عدالت

از همان ابتدا پیرامون توزیع سهام عدالت بین افراد و اینکه چه
افرادی باید مشمول سهام عدالت شوند حرف و حدیث های بسیاری
مطرح بود ،موضوعی که با آزادسازی سهام عدالت دوباره اوج گرفت
و مجلس نشینان هر چند وقت یکبار صحبت جدیدی در این راستا
میکنند که با صحبت های قبل در تناقض است.
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال جاری دوباره این
موضوع که توزیع سهام عدالت عادالنه نبوده سر زبان ها افتاد و افراد
بسیاری از دهک های پایین جامعه ضمن اعتراض به این موضوع که
چرا مشمول سهام عدالت نیستند از مسئوالن تقاضا کردند فکری
به حال آن ها کنند.
بر این اساس ،مجلس جدید از زمان روی کار آمدن پرونده ای
برای جاماندگان سهام عدالت باز کرد و نمایندگان هر از چند وقت
درمورد طرح جاماندگان سهام عدالت اطالعاتی ارائه می کنند.
 ۲۰میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت
محروم هستند
به گفته پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود
 ۲۰میلیون نفر از کسانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام
عدالت در سالهای  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵مالک سهام عدالت شدند،
افرادی بودند که جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب

نمیشدند ،یعنی  ۲۰میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام
عدالت محروم هستند.
به گفته وی ،براساس گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام
عدالت و حدود دو میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش
سازمان بهزیستی نیز در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند.
نه تنها پورابراهیمی بر این موضوع که باید برای این افراد
تدبیری اندیشیده شود تاکید کرده ،بلکه دیگر نمایندگان نیز به این
موضوع اشاره و از پیگیری آن در مجلس خبر داده اند.
در این راستا تابستان بود که محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد که طرحی برای جاماندگان سهام عدالت
ارائه شده و مجلس درحال بررسی آن است.
موافقت یا عدم موافقت با ثبت نام  ۷میلیون جامانده از
سهام عدالت!
البته جمعیت جامانده از سهام عدالت نیز مشخص نیست و
پورابراهیمی درحالی از جمعیت  ۲۰میلیون نفری صحبت کرده که
زارع ،سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ١۴٠٠به جمعیت
هفت میلیونی اشاره کرده و گفته است که موضوع واگذاری سهام
عدالت به هفت میلیون ایرانی در این کمیسیون به تصویب نرسیده و

جهت بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شده است.
اما در آن سوی ماجرا عزیزی ،عضو کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی از موافقت این کمیسیون با پیشنهاد ثبت نام هفت
میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر داده است!
این درحالی است که بیگی ،نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در
مجلس شورای اسالمی در مورد آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت
گفته که ما این موضوع را از طریق مجلس از دولت پیگیری کردیم اما
دولت می گوید سهام عدالت ندارد و علی القاعده اگر ما در این وضعیت
این قانون را تصویب کنیم ،شورای نگهبان رد خواهد کرد.
کاهش ارزش واقعی سهام عدالت
ضد و نقیض گویی های مجلس نشینان در مورد جاماندگان
سهام عدالت درحالی ادامه دارد که ارزش واقعی این سهام تحت
تاثیر نوسانات بازار همچنان درحال کاهش است .درصورتی که در
مردادماه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود  ۵۰۰هزار
تومان تا  ۳۰میلیون هم رسیده بود .البته مشموالن سهام عدالت که
روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و به
آن ها اجازه داده شده بود  ۶۰درصد سهام خود را بفروشند نیز به
دلیل شرایط بازار شخصا امکان فروش ندارند و بسیاری از افرادی که
سهام خود را فروختند هنوز پولی دریافت نکرده اند!

رشد  ۳۵درصدی صادرات فوالد در آذرماه ۹۹

صادرات فوالد توسط شرکتهای بزرگ در آذرماه با رشد ۳۵
درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم  ۷۲۱هزار و ۳۸۷
تن رسید.
عملکرد ذوبآهن اصفهان ،فوالد مبارکه ،خوزستان ،هرمزگان،
خراسان ،فوالد آلیاژی ،کاوه جنوب ،صبا فوالد ،فوالد اکسین ،بناب،
جهان فوالد سیرجان ،چادرملو و فوالد کویر که در مجموع  ۱۳واحد
تولیدی شاخص محسوب میشوند ،در این آمار مورد بررسی قرار
گرفته است.
صادرات واحدهای مزبور در زمینههای تیرآهن ،میلگرد ،کالف،
شمش چدن ،ورقهای گرم و سرد ،شمش فوالدی (تختال ،بلوم،
بیلت) کالفهای گرم و سرد ،رنگی و ورق گالوانیزه انجام شده است.
صادرات  ۴.۷میلیون تنی

براساس آمار واحد های مزبور ۹ ،ماهه امسال چهار میلیون
و  ۷۶۸هزار و  ۴۷تن صادرات فوالدسازان بزرگ ثبت شد که در
مقایسه دوره مشابه پارسال افت  ۱۳درصدی دارد.
بیشترین تکیه و تاکید در ارتباط با کاهش صادرات در این دوره
از سوی واحدهای بزرگ فوالدی موضوع بحران کرونا و محدویتهای
اعمال شده توسط وزارت صنعت مطرح شده است.
پارسال میزان صادرات فوالد از مرز  ۱۰میلیون تن فراتر رفت و
پیشبینی شده ،امسال نیز حدود  ۱۰میلیون تن صادرات تحقق یابد.
رشد صادرات  ۱۸۷درصدی کالف و ورق گرم
بررسی آمار صادرات واحدهای مزبور در دوره  ۹ماهه گویای آن
است که بیشترین رشد صادرات در بین اقالم مورد بررسی مربوط به
کالف و ورق گرم آجدار با رقم  ۱۸۷درصد ثبت شده و بقیه اقالم در

دامنه  ۲تا  ۱۸۷درصد افزایش بازدهی قرار گرفتند.
 ۵۱۳درصد رشد صادرات بیلت در آذرماه
برابر آمار مورد بررسی در آذرماه ،صدور بیلت فوالدی (شمش)
نیز با ثبت رشد  ۵۱۳درصدی باالترین میزان افزایش صادرات را در
بین اقالم مورد بررسی نشان میدهد.
دامنه صادرات در آذرماه نیز از یک تا  ۵۱۳درصد ثبت شده،
ضمن اینکه شماری از واحدها ،تولیدات خود را برخالف سال گذشته
فقط در بازار داخلی عرضه کردند.
به گزارش ایرنا ،ایران دهمین فوالدساز جهان محسوب میشود
که قرار است براساس سند چشم انداز  ۱۴۰۴به ظرفیت  ۵۵میلیون
تن فوالد دست یابد که نزدیک به  ۱۵تا  ۲۰میلیون تن را به
بازارهای هدف صادراتی اختصاص خواهد داد.

نماینده کارگران :سال سختی برای تعیین سبد معیشت داریم

نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید امسال سال
سخت و حساسی برای تعیین هزینه سبد معیشت کارگران داریم
و اگر هزینه مسکن و اجاره بها را از آن کسر کنیم ،تنها در بخش
خوراکی ها بیش از  ۷۶درصد افزایش در سبد معیشت دیده می
شود.
ناصر چمنی با تشریح جزییات دومین جلسه کمیته دستمزد
اظهار کرد :قرار بود این جلسه نماینده مرکز آمار ایران با گزارش
کاملی از لیست اقالم مصرفی خانوار کارگری حضور یابد ولی این
اتفاق نیفتاد و اعالم شد برای آنکه نماینده مرکز آمار آخرین و
دقیق ترین گزارش را به کمیته دستمزد ارائه دهد این ماه نیز
بگذرد و به بهمن ورود کنیم تا گزارش  ۱۰ماهه سال جمع بندی
و ارائه شود.
وی افزود :ما معتقدیم شرایط حاضر به گونه ای است که قیمتها

لحظه به لحظه تغییر می کند لذا اگر مرکز آمار ایران گزارش کامل
و جامعی از هزینه های  ۱۰ماه گذشته ارائه دهد ،به پیش بینی تورم
نزدیکتر خواهد بود و بهتر می توانیم هزینه سبد معیشت کارگران
را مشخص کنیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار ،لیستی که گروه
کارگری از هزینه اقالم مصرفی سبد معیشت کارگران طی  ۹ماه
گذشته به دست آورده تنها در بخش خوراکی ها  ۷۶.۵درصد بوده
و اگر هزینه مسکن و اجاره بها به آن اضافه شود ،بیش از صد درصد
افزایش می شود.
چمنی با بیان اینکه امسال سال سخت و حساسی برای تعیین
سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری است ،اظهار کرد :مشخص
است که گروه کارفرمایی تالش خواهد کرد که مشکل تراشی کند
ولی ما اعتقاد نداریم که کرونا به ضرر کارفرمایان تمام شده است

چون بیشتر تولید کنندگان تا آنجا که توانسته اند روی کاالهایشان
آورده اند و سود و درآمد بسیاری نصیبشان شده است .چرا قالب
پنیری که زمانی تا آخر برج مصرف می کردیم امروز آب رفته و در
برابر افزایش قیمتها ،کیفیت و کمیت برخی از کاالها پایین آمده
است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان از ارائه گزارش
پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای در
جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت :قسمت پژوهشهای سازمان تامین
اجتماعی مسئولیت تحقیق و پژوهش در خصوص مزد منطقه ای را
برعهده گرفته و در این جلسه ،گزارش اولیه ای درخصوص چگونگی
منطقه ای شدن مزد ارائه کرد که گزارش خوبی بود و در نهایت مقرر
شد تا طرح اولیه آن جهت مطالعه در اختیار اعضای کمیته مزد قرار
گیرد و نقطه نظرات خود را در این خصوص ارائه دهند.

اولویت وزارت صنعت؛ تمرکز بر بازار کشورهای همسایه

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در مراسم
روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از
صادرکنندگان بهعنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی؛ اظهار کرد:
بدون شک هیچکس دقیقاً اطالع ندارد که صادرکنندگان در شرایط
فعلی چه فداکاری میکنند.
حمید زادبوم افزود :از زمان حضور آقای رزم حسینی در
وزارت صنعت؛ معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده
است یکی معطوف به فراوانی کاالها بوده و دومی تسهیل فرآیند
برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد
دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان
و واردکنندگان آسانتر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات

دولت در هفتههای آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود
خواهد گرفت.
زادبوم در ادامه به تشریح مهمترین سیاستها و اهدافی
پرداخت که در وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری میشود.
وی در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای
همسایه را بهعنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و
گفت ۱۵ :کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای آسیایی،
آفریقایی و آمریکای التین در صدر بازارهای صادراتی کشور
قرار دارند.
زادبوم با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهمترین
چالشهای صادرات است خاطرنشان کرد :خام فروشی فرایندی
نیست که بخواهیم یکدفعه جلوی آن را بگیریم .بلکه باید در

بلندمدت برای این موضوع برنامهریزی کنیم.
وی عارضهیابی صادرات در کارگروههای مختلف وزارت صنعت
معدن تجارت با همکاری بخشهای خصوصی و بانک مرکزی،
تشکیل شوراهای ویژه جهت توسعه همکاریهای بینالمللی ،توسعه
موافقت نامههای تجارت ترجیحی و آزاد ،همکاری و حضور در
نهادهای بینالمللی و آموزش جوانان و تجار برای ورود به بازارهای
بینالمللی را از دیگر مهمترین برنامههای وزارت صنعت عنوان کرد
که در حال پیگیری است.
زادبو م در پایان سخنرانی خود از پورتال سازمان توسعه تجارت
رونمایی و تأکید کرد که این سامانه پل ارتباطی مؤثری بین سازمان
توسعه تجارت و فعاالن اقتصادی است تا فعاالن اقتصادی در کمترین
زمان ممکن سؤاالت خود را بیان و پاسخ آنها را دریافت کنند.

اخبار

3

تمایل قرقیزستان به ترانزیت
کاال از بنادر جنوبی ایران

سفیر قرقیزستان بر توسعه همکاریهای
راهبردی حملونقل و ترانزیت کاال از بنادر
ایران به این کشور تاکید و آمادگی خود را برای
ترانزیت کاال از بنادر جنوبی ایران اعالم کرد.به
گزارش سازمان بنادر و دریانوردی« ،آواز بیک
عبدالرزاقاف» در دیدار با مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی ،با تاکید بر عالقه کشورش
برای ترانزیت کاال از طریق بنادر ایران ،افزود:
با توجه به بسته شدن شدن مرز بین چین و
قرقیزستان ،ترانزیت کاال از طریق بنادر جنوبی
ایران به مرز سرخس و قرقیزستان اهمیت
قابل توجهی دارد و امید است که بتوان از این
ظرفیت استفاده کرد.
«محمد راستاد» مدیرعامل سازمان بنادر
و دریانوردی نیز در این در نشست دوجانبه،
با استقبال از توسعه همکاریهای دوجانبه در
عرصههای مختلف ،اظهارداشت :ایران آمادگی
دارد تا ظرفیتهای بندری ،دریایی و آموزشی
خود را برای بهرهمندی دوجانبه با قرقیزستان
ارتقا دهد.
وی ،ظرفیتهای بندری در نوار ساحلی
جنوب و شمال ایران را قابل توجه دانست
و افزود :با توجه به حضور فعال اپراتورها و
تجهیزات مناسب در شمال و جنوب کشور،
امکان ارائه خدمات با بیشترین کیفیت و
کمترین هزینه به صاحبان کاالها وجود دارد
و برای تشویق صاحبان کاال تخفیفهای برای
اقالم ترانزیتی درنظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با
اشاره به توسعه بندر چابهار و راهاندازی راهآهن
زاهدان-چابهار ،اظهارداشت :این بندر قابلیت
بسیار خوبی برای ترانزیت کاال به کشورهای
آسیای میانه از جمله قرقیزستان دارد.
راستاد ،درباره تفاهمنامه سهجانبه ایران،
هند و افغانستان برای توسعه بندر ترانزیتی
چابهار ،تاکیدکرد :این تفاهمنامه به گونهای
است که سایر کشورها میتوانند به آن ملحق
شوند و از ویژگیهای منحصر بهفرد آن
استفاده کنند ،از این رو در مبحث ترانزیت
کاال این موضوع فرصت مناسبی برای تجار
قرقیزستان است .وی توصیهکرد :صاحبان کاال
در قرقیزستان از زیرساختها و امکاناتی که در
بنادر ایران وجود دارد بازدید کنند تا از نزدیک
متوجه شوند که این بخش چه خدماتی را ارائه
میدهد.

تصویب افزایش سرمایه ١٠٠
درصدی زر ماکارون در مجمع

مجمع فوق العاده شرکت زر ماکارون
در خصوص افزایش سرمایه ،ساعت  ۱۰صبح
۲۰دی ماه در محل این شرکت برگزار شد.
در این مجمع بیش از  ۸۶درصد
سهامداران حضور داشتند و ریاست این مجمع
بر عهده محسن امینی مدیر عامل و عضو هیات
مدیره بود.
این مجمع با افزایش سرمایه شرکت از
 ۱۶۰میلیارد تومان به  ۳۲۰میلیارد تومان
موافقت کرد ،که این مهم برابر است با ۱۰۰
درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
بر این اساس به محض ثبت شدن این
مهم ،مقدمات انجام کارها به انجام رسیده و این
افزایش سرمایه اعمال خواهد شد.
امینی مدیر عامل زر ماکارون در این
مجمع در پاسخ به سواالت سهامداران درباره
برنامه های توسعه ای مجموعه گفت :هم تنوع
دادن به محصوالت و هم افزایش خطوط تولید
را در برنامه کاری خود داریم.
او در پاسخ به سوال سهامداری که در
رابطه با افزایش سرمایه های آتی پرسید ،نیز
چنین پاسخ داد :درباره این موارد در مجامعی
که در سال مالی آتی خواهیم داشت بررسی
الزم با حضور سهامداران انجام و تصمیم گیری
خواهد شد.
وی در بخش پرسش و پاسخ مجمع
درباره بحث بازار گردانی سهم نیز تاکید کرد:
مجموعه از بازارگردانی خوبی بهره می برد.
سهم را به جد تاکنون حمایت کرده و به این
حمایت نیز ادامه خواهیم داد.

ضرورت هم افزایی سازمان های
توسعه ای بخش صنعت

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از
آمادگی ایدرو برای همکاری با این سازمان
در زمینه های مشترک خبر داد.محسن
صالحی نیا با تاکید بر تعامل سازمان های
توسعه ای زیر مجموعه وزارت صمت با
هدف هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی ها
 ،خاطرنشان کرد  :این هم افزایی موجب
تقویت اجزا زنجیره تامین و توسعه مراکز
تسهیل گر صنایع کوچک و متوسط با
صنایع بزرگ می شود.
صالحی نیا همچنین تقویت زنجیره ارزش
و استفاده از توان تجمعی و شبکه سازی واحد
های صنعتی کوچک را گام مهم در تامین نیاز
های صنایع بزرگ کشور برشمرد .
سعید زرندی معاون طرح و برنامه و مهدی
صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت
نیز در این مراسم برتوسعه کیفی خدمات در
شهرک های صنعتی تاکید کردند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشور در
حکمی علی رسولیان معاون سابق هماهنگی
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی را به
عنوان رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور
منصوب کرد.
در این مراسم همچنین از زحمات و
خدمات محسن صالحی نیا مدیرعامل سابق
این سازمان قدردانی شد.

