اقتصاد
اخبار
وجود بيش از  11هزار تشکل
کارگري در کشور

بر اساس اعالم معاونت روابط کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي  13هزار و874
تشکل کارگري و کارفرمايي در کشور وجود
دارد که از اين تعداد  11هزار تشکل ،کارگري و
بيش از  2700تشکل کارفرمايي هستند.
تشکل هاي کارگري در تحقق مطالبات
کارگران اعم از وضعيت معيشت ،حقوق و
دستمزد ،بيمه و قراردادهاي کار و تشکل
هاي کارفرمايي در پيگيري و حل مشکالت
بنگاههاي اقتصادي و مطالبات کارفرمايان از
دولت نقش بسزايي دارند.ايجاد و توسعه تشکل
هاي کارگري و کارفرمايي به عنوان بازوان
توانمند وزارت کار مي تواند موجب افزايش
بهرهوري ،ارتقاي کيفيت توليد و بهبود عملکرد
واحدهاي توليدي شود.بي ترديد حضور
نمايندگان تشکلهاي کارگري و کارفرمايي
در مراجع تصميم گير اعم از شوراي عالي کار،
سازمان تامين اجتماعي ،شوراي عالي حفاظت
فني ،شوراي عالي اشتغال و مراجع تشخيص
و حل اختالف مي تواند در دفاع از حقوق و
مطالبات جامعه کارگري و کارفرمايي مثمرثمر
باشد.حاتم شاکرمي ،معاون روابط کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي درباره وضعيت
تشکل ها در کشور مي گويد :در حال حاضر
بر اساس قانون ،چهار تشکل کارگري اصلي در
کشور فعاليت دارند که شامل شوراي اسالمي
کار ،جامعه اسالمي کارگران ،انجمنهاي صنفي
کارگري و کانون کارگران بازنشسته ميشود.
وي مي افزايد 13 :هزار و  847تشکل
کارگري و کارفرمايي در کشور وجود دارد که از
اين تعداد  11هزار و  68تشکل به تشکلهاي
کارگري و  2779تشکل نيز به تشکلهاي
کارفرمايي مربوط هستند.به گفته شاکرمي
هم اکنون  2200شوراي اسالمي کار با حدود
 11هزار منتخب به عنوان اعضاي اصلي شورا
و  7000نماينده کارگران واحد وجود دارد
و  1496انجمن صنفي کارگران در اعضاي
هيات مديره اين انجمن فعاليت دارند.وي
برخي قوانين مربوط به تشکلهاي کارگري
و کارفرمايي را نيازمند اصالح دانسته و مي
گويد :هرگونه صالح در قانون بايد با مشارکت
کارگران و کارفرمايان صورت گيرد.به اعتقاد
کارشناسان ،در مجموعه ها و بنگاههايي که
همراهي و تعامل نزديک ميان کارگر و کارفرما
برقرار است و بيان مشکالت و مطالبات در سايه
همدلي صورت مي گيرد ،اختالفات کارگري و
کارفرمايي ديده نمي شود و نيروهاي کار در
محيطي به دور از تنش و درگيري و با حس
آرامش و امنيت به کار و توليد مي پردازند.

پيشبيني توليد  2.2ميليون تن
برنج در سال زراعي جاري

مديرکل دفترامور غالت و محصوالت
اساسي وزارت جهاد کشاورزي گفت :با توجه
به شرايط آب و هوايي کشور و محدوديت منابع
آبي ،در سال زراعي جديد  2.2ميليون تن برنج
توليد خواهد شد.
«فرامک عزيز کريمي» با بيان اينکه برنج
محصول آب بري است ،افزود :امسال عليرغم
کاهش منابع آبي توليد ما  2.2ميليون تن
برنج سفيد پيش بيني مي شود و البته از سال
گذشته با  660هزارتن برنج سفيد وارد سال
زراعي جديد شده ايم بنابراين مشکلي نداريم.
مديرکل دفترامور غالت و محصوالت
اساسي وزارت جهاد کشاورزي اظهارداشت:
در سال  98به دليل بارندگي هاي مناسب با
توليد  2.9ميليون تن برنج ،کل نياز کشور در
داخل تامين شد ،اين درحاليست که در سال
 99نيز با کاهش بارندگي ها و محدوديت منابع
آبي توانستيم در کشور  2.5ميليون تن برنج
توليد کنيم.
وي تصريح کرد :نياز ساالنه کشور به برنج
سه ميليون تن است بنابراين در سال  99فقط
 500هزارتن کسري برنج داشتيم.
عزيزکريمي گفت :هر ساله بيش از
 2.5ميليون تن برنج از محل توليد داخلي
و يک ميليون تن از محل واردات تامين مي
شود ،بنابراين به لحاظ مقدار ،کمبودي در
اين زمينه وجود ندارد .به گفته وي ،اکنون
برداشت در استان هاي گيالن ،مازندران و
گلستان باالي  90درصد انجام شده و در حال
سفيد کردن و ارايه محصول به بازار هستند.
مديرکل دفترامور غالت و محصوالت اساسي
وزارت جهاد کشاورزي درباره ممنوعيت توليد
برنج در برخي استان ها ،گفت :طبق آمارها
در  19استان کشور برنج کاري انجام مي
شود.وي اضافه کرد :براساس مصوبه سال 97
مقرر شد توليد برنج در همه استان ها به غير
از استان هاي شمالي کشور در يک روند سه
ساله محدود و ممنوع شود ،اما سال گذشته با
مصوبه اي ديگر از سوي مجلس شوراي اسالمي
اين تصميم به کارگروه هاي سازگاري و استاني
زير نظر استانداران واگذار شد تا براساس منابع
آبي استاني تصميم گيري کنند.عزيز کريمي با
بيان اينکه در استان هاي غيرشمالي محدوديت
کشت داريم نه ممنوعيت ،گفت :مجموع سطح
زيرکشت برنج در کل کشور  654هزار هکتار
است در سال هاي پرآب مانند  98نزديک 800
هزار هکتار کشت در کشور انجام شد و اکنون
اين محدوديت در  200هزار هکتار از اراضي
استان هاي غيرشمالي کشور اعمال مي شود.
وي افزود :از اين ميزان سطح زيرکشت
حدود  440هزار هکتار مربوط به استان هاي
شمالي کشور و بيش از  190هزار هکتار مربوط
به بقيه استان هاي کشور است .مديرکل
دفترامور غالت و محصوالت اساسي وزارت
جهاد کشاورزي ادامه داد :امسال اميدواريم
در استان هاي غيرشمالي کشور با اقداماتي
همچون افزايش بهره وري آب ،خشکه کاري
و رعايت آبياري تناوبي ،علي رغم کمبود منابع
آبي عملکرد خوبي در توليد برنج داشته باشيم.
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وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي:

سياستهايي که باعث خلق فقر ميشود را بايد اصالح کرد

وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت :در حوزه اقتصادي،
سياستهاي کالني که خلق فقر ميکنند را بايد اصالح کرد.
به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي« ،حجت اهلل
عبدالملکي» در آيين معارفه و تکريم معاونين امور اقتصادي و
فرهنگي اجتماعي اين وزارتخانه اظهار داشت :بر همه مجموعهها،
شرکتها ،هلدينگها و بنگاههاي اقتصادي وابسته ،نظارت اساسي
و عملياتي خواهيم داشت و همه زيرمجموعهها مکلف هستند با
معاونت اقتصادي همراهي و همکاري کنند.
وي ادامه داد :سامانههاي اطالعاتي و نظارتي خوبي ايجاد شده که
بايد تقويت و تکميل شوند ،معاونت اقتصادي هم بايد به ارتقاي بهره وري
و سودآوري در اين مجموعه ها کمک کند ،ضمن اينکه اين معاونت بايد
در ارتقاء سودآوري مجموعهها سهم داشته باشد و انتظار داريم به لحاظ
سيستم هاي مديريتي مجموعه هاي ما در مرز دانش قرار گيرند.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر همکاري زيرمجموعه
هاي اين وزارت با معاونت امور اقتصادي گفت :براي اجراي نظامات
مديريتي در مجموعه هاي وابسته مثل هلدينگ ها و شرکت ها يک
نهاد حاکميتي باالدست نياز است که معاونت اقتصادي اين کارها را انجام
خواهد داد و تمام مجموعه ها و زير مجموعه شرکتها و هلدينگها
موظف هستند که در اين زمينه با معاونت اقتصادي وزارتخانه همکاري و
هماهنگي کامل داشته باشند ،البته اين ورود قطعاً حاکميتي و مديريتي
است و به معناي عزل و نصب نخواهد بود.
وي ادامه داد :نظارت بر قواعد حقوق و دستمزد در اين مجموعه
ها اجرا شده است نيز بايد کامل تر شود از اين رو براي اصالح
نظامات مديريتي و حاکميتي از همه ظرفيتهاي داخل و خارج
بايد استفاده شود.
وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه نتيجه و ثمره
کار بايد به خود مردم برسد ،گفت :اين وزارت خانه جايي است که
هميشه افرادي از سنخ مردم در آن خدمت کرده اند ،لذا بايد در
دست مديراني باشد که به مردم ،مردم گرايي و مردمداري اعتقاد
دارند ،همچنانکه تا االن نيز اينگونه بوده است.
عبدالملکي تصريح کرد :اگرچه اين وزارتخانه ،اقتصادي نيز
هست اما درصدد هستيم بخش فرهنگي و اجتماعي آن را نيز

ارتقا دهيم.
وي ابراز داشت :با توجه به اينکه بسياري از موضوعات رفاهي،
مسکن کارگران ،بازنشستگان ،اشتغال و ...در حوزه فعاليت اين
وزارتخانه قرار مي گيرد بايد در حوزه فرهنگي نيز اقدامات اساسي
انجام داد چرا که فرهنگ عمومي ،فرهنگ انقالبي و فرهنگ اصيل
اسالمي ايراني به طور ويژه بايد مورد توجه قرار گيرد و مخاطب ما
همه مردم ايران هستند.
به گفته عبدالملکي ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ،بيشترين
سطح تماس و ارتباط را با مردم دارد از همين رو بايد به حوزه
فرهنگ عمومي توجه الزم صورت گيرد.
وي در همين زمينه به ارتقاي فرهنگ سالمت نيز اشاره کرد
و گفت :بيشتر از موضوع درمان بايد به فرهنگ سالمت بپردازيم،
قطعا اگر براي فرهنگ تغذيه ،ورزش و تندرستي سرمايهگذاري
کرده بوديم بسياري از بيماريها کاهش مي يافت.
عبدالملکي با بيان اينکه بايد به فرهنگ انصاف توجه کرد گفت:
چرا بايد در معدني که به قول مالکان و بهرهبرداران آن ،ساالنه 900
ميليارد تومان سود خالص دارد ،حمام براي کارگران آن وجود
نداشته باشد؟
وي تصريح کرد :اين مولفه هاي اصلي و اساسي است که تمدن
ساز است و در دين مبين اسالم هم آمده و باعث پيشرفت بشر در
طول تاريخ شده و بزرگان دين هم آن را ترويج کردهاند.
وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه موضوعات

حفظ توليد بزرگترين حمايت از مصرف کنندگان است
وزير جهاد کشاورزي گفت :خط قرمز وزارت جهاد
کشاورزي حمايت از توليدکننده داخلي در حوزه کشاورزي و
وزير جهاد کشاورزي :دامپروري است و در اين مسير دست دالالن و سودجويان بايد
قطع شود.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزي« ،سيد جواد ساداتي
نژاد» با بيان اينکه بارها اعالم کرده ايم که ما به طور کلي با
قيمت گذاري دستوري و غيرواقعي موافق نيستيم ،افزود :حفظ
توليد بزرگترين حمايت از مصرف کنندگان است.
وزير جهاد کشاورزي اظهارداشت :براي حمايت از
مصرف کننده ،ما کاال در اختيارشان قرار مي دهيم ،اولين
اصل فراواني و در دسترس بودن کاالست که اين با استمرار
توليد امکانپذير است.

دست
دالالن و
سودجويان
بايدقطع
شود

مختلفي در حوزه هاي فرهنگي وجود دارد ،گفت :ظرفيتهاي بسيار
خوبي در اين حوزه ها داريم ،با استفاده از شبکه سازماني خود در
وزارتخانه مي توانيم در اين زمينه به خوبي عمل کنيم.
عبدالملکي افزود :مجموعه هاي بسياري از جمله صدا و سيما،
رسانه ها ،دانشگاه ها ،روحانيت و مبلغان در سراسر کشور وجود دارند
که ميتوانند پيام رسان فرهنگ و ترويج کننده آن باشند.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي افزود :در حوزه اجتماعي هم
 2مبحث مسکن و ورزش کارگري براي ما بسيار کليدي است؛
تفاهمنامه اي با وزارت مسکن و شهرسازي براي ساخت  200هزار
مسکن کارگري امضا شده که ما هم اين تفاهم نامه را با طرح جهش
در توليد مسکن ترکيب کرده ايم.
وي تصريح کرد :بايد موضوع مسکن کارگران ،افراد داراي
معلوليت و به طور کلي همه کساني که جامعه مخاطب ما هستند
را تسهيل کنيم همچنين بايد فرهنگ عمومي در حوزه ورزش براي
ذينفعان ،مخاطبان ،کارگران ،بازنشستگان و افراد داراي معلوليت که
در پارالمپيک خوش درخشيدند مورد توجه ويژه قرار گيرد.
عبدالملکي به موضوع مسئوليت اجتماعي شرکتهاي وابسته
به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نيز پرداخت و گفت :مسئوليت
هاي اجتماعي را نظام مند خواهيم کرد ،بخشي از مخارج شرکت
ها در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي بايد در صندوقي مجتمع شود.
وي در خصوص وظايف معاونت امور اقتصادي وزارتخانه نيز
تاکيد کرد :وظيفه اين معاونت صرفاً حوزه شرکتها و هلدينگها
نيست و به موضوعات مربوط به حوزه رفاه نيز بايد بپردازد.
وزير رفاه ،گفت :در بحث بنگاه داري نيز انتظار مي رود اين
معاونت بر تمام زير مجموعههاي اقتصادي تا پايينترين سطوح
شرکتها و هلدينگ ها اشراف داشته باشد.
عبدالملکي افزود :همه زير مجموعههاي صندوق بازنشستگي و
هلدينگهاي مرتبط با آنها بايد بر اساس نظام مديريتي و حاکميت
سلسله مراتبي عمل کنند.
به گفته وي ،در حوزه علم و فناوري ،هسته اي و علوم فضايي در
مرز يا نزديک به مرز دنيا هستيم نبايد در شرکتداري و بنگاهداري،
با دانش هاي روز فرسنگ ها فاصله داشته باشيم.

وي تصريح کرد :خط قرمز ما حمايت از توليدکننده در
حوزه کشاورزي و دامپروري است بنابراين قيمت ها بايد به گونه
اي تعيين شود که قيمت واقعي باشد و براي توليد کننده ما
به صرفه باشد و حتي دغدغه مصرف کننده ،دغدغه ما است به
طوري که حتما بايد با تمهيداتي تالش کرد کاال با قيمت واقعي
به دست مصرف کننده برسد و دالالن و سودجويان دستشان
بايد قطع شود.
ساداتي نژاد گفت :در اين مسير بايد به تشکل ها و اتحاديه
اعتماد کرد که در دنيا از اين روش استفاده مي کنند ،البته اين
اعتماد دو طرفه است تا بتوانيم با کمک آنها با بازاررساني،
محصوالت بازار را تنظيم و کنترل کنيم.وي افزود :تشکل ها
در بازار مرغ طي هشت روز گذشته نشان دادند اين آمادگي به
ظهور رسيده و در کنترل بازار کمک مي کنند.

هفته

انتقال اطالعات از وزارت صمت به جهاد کشاورزي تا پايان

وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه ما به طور کلي در حوزه
بازار و تنظيم بازار نياز به اطالعات دقيق داريم ،گفت :اگر قرار
است بازار تنظيم شود بايد اطالعات دقيق و درست در اختيار
داشته باشيم.
ساداتي نژاد افزود :البته مذاکراتي با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت انجام داده ايم تا اطالعاتي که در سامانه تجارت وزارت
صمت قرار دارد به طور کامل در اختيار وزارت جهاد کشاورزي
قرار گيرد و وزير صنعت با اين موضوع موافقت کردند.
وي اظهارداشت :اطالعات تا پايان هفته در اختيار وزارت
جهاد کشاورزي قرار مي گيرد تا اين وزارتخانه بتواند با چشم باز
نسبت به بازار تصميم گيري کند.

انتقاد رييس اتحاديه امالک از طرح کاهش تعرفه بنگاهها؛

نسخه چشم بسته براي بازار مسکن نپيچيد

رييس اتحاديه مشاوران امالک با بيان اينکه تعرفه مشاوران
امالک در ترکيه و امارات  6درصد ارزش ملک است گفت :امارات،
پاکستان و حتي افغانستان در سالهاي اخير براي بازار مسکن،
توسعهگر و دالل ،ساز و کارهاي بسيار دقيق وضع کرده ،احترام
شغل داللي را باال برده و در صنعت ساختمان پيشرفت کردهاند؛
در ايران نرخ مشاوران امالک يک دوازدهم دنيا است و آقايان
با طرحهاي چشم بسته ميگويند اين نرخ باز هم بايد کاهش
پيدا کند.
مصطفيقلي خسروي اظهار کرد :کساني که بعضا در مجلس
از کاهش حقالزحمه مشاوران امالک سخن ميگويند قانون مدني
مصوب سال  1317و قانون دالالن را بخوانند که شغل داللي را به
عنوان مولد اقتصادي نگاه کرده است .ما مولد اقتصادي و مالياتي
هستيم و نوک پيکان بخش پيشران مسکن قرار داريم که اگر نباشيم
اقتصاد کشور دچار رکود ميشود.
وي افزود :ميگويند تعرفه مشاوران امالک بايد کاهش پيدا
کند اما آيا تبعات چنين تصميمي که ميتواند به جرمزايي منجر
شود را در نظر گرفتهاند؟ وقتي حق و حقوق يک فرد را به او ندهيد
فضا را براي دور زدن قانون فراهم ميکنيد .دولت گذشته کميسيون
مشاوران را که قبال نيم درصد از هريک از متعاملين بود به  25صدم
درصد کاهش داد يعني آن را به يک دوازدهم دنيا رساند و مجلس
فعلي در همان راستا ميگويد که بايد تعرفه باز هم کاهش پيدا
کند .برويد ببينيد تصميم دولت قبل چه مشکالتي را براي معيشت
خانواده  135هزار مشاور امالک ايجاد کرده است .تورم به  45درصد
رسيده ،تخم مرغ شانهاي  50هزار تومان شده ،برنج کيلويي 50هزار
تومان شده ،بعد ميگويند حقالزحمه مشاوران امالک کاهش يابد.

رييس اتحاديه مشاوران امالک با اشاره به قانون دالالن سال
 1317خاطرنشان کرد :توصيه ميکنم عزيزان مسئول ،يک بار قانون
مدني و قانون دالالن را مطالعه کنند و ببينند چه ارزشي براي شغل
داللي که مولد اقتصادي است قائل شدهاند .کشورهاي پيشرفته و
حتي کشورهاي همسايه خودمان با وضع قوانين و مقررات مناسب،
صنعت ساختمان را ارتقا دادهاند .براي دالل احترام قائلند؛ چرا که
دالل به ايجاد شغل و رونق اقتصاد کمک ميکند.
خسروي با بيان اينکه در اروپا و آمريکا شش درصد از قيمت
ملک به عنوان حقالزحمه به واسطهگر اختصاص مييابد که از
سوي فروشنده پرداخت ميشود گفت :در سوئد  3تا  4درصد ،در
آمريکا  6درصد و در ترکيه  6درصد قيمت مسکن به دالل اختصاص
مييابد .امارات ،پاکستان و حتي افغانستان در سالهاي اخير براي
بازار مسکن ،توسعهگر و دالل ،ساز و کارهاي بسيار دقيق وضع کرده
و احترام شغل داللي را باال بردهاند .در تهران نرخ مشاوران امالک
 25صدم درصد از قيمت ملک است و آقايان مي گويند بايد کاهش
پيدا کند.
وي تاکيد کرد :از نمايندگان محترم مجلس انتظار ميرود
به جاي ارايه نسخههاي چشم بسته و خلقالساعه ،قانون مدوني
را براي مشاوران امالک وضع کنند که از زير نظر قانون نظام صنفي
بيرون بيايد .اگر نميتوانند دست کم اين شغل را مستثني کنند و
با توجه به اهميت کاالي باارزش مسکن ،دست ما را براي تنبيهات
و تشويقات باز بگذارند .هم اکنون اتحاديه امالک هيچ اختياري در
اين زمينه ندارد و البته بيشترين همکاري را با شوراي حل اختالف
و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران امالک متخلف انجام ميدهد؛
زيرا مسکن مهمترين دارايي يک خانوار است که کوچکترين اشتباه

يک مشاور در عقد قرارداد بايد آخرين اشتباه او باشد .با يک نقطه
محرم و مجرم به کلي تغيير ميکند.
خسروي با اشاره به قانون جهش توليد و تامين مسکن درخصوص
احداث ساالنه يک ميليون واحد مسکوني گفت :نمايندگان مجلس
بايد شرايط تامين مسکن را فراهم کنند تا قيمت مسکن پايين بيايد؛
وگرنه دولت قبل به اندازه کافي گفتاردرماني کرد .ميگفتند علت
گراني مسکن ،وجود مافيا و سالطين است اما هيچگاه قانون ماليات
بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانههاي خالي را به نتيجه نرساندند.
توقع داريم نمايندگان فعلي مجلس به اين موضوعات برسند نه اينکه
از سياستهاي دولت قبل پيروي کنند.
رييس اتحاديه مشاوران امالک ،سوق يافتن جوانان به شغل
مشاور امالک را ناشي از افزايش نرخ بيکاري دانست و گفت :فوق
ليسانس کشاورزي ،مهندس برق يا فوق ليسانس ادبيات به دليل
آنکه دولت نتوانسته شغلي براي او ايجاد کند ،مشاور امالک شده
است .حاال ميخواهيد حق و حقوق اين فرد را هم ندهيد ،خوب
اصال ندهيد .نتيجتا او متعاملين را دور ميزند که فقط پروندههاي
قضايي را با اين کار افزايش ميدهيد و براي قوه قضاييه دردسر
ايجاد ميکنيد.
بنابراين گزارش ،روز يکشنبه  21شهريور  1400عبدالجالل
ايري ـ سخنگوي کميسيون عمران مجلس ـ از تصويب کليات طرح
کاهش تعرفه بنگاههاي معامالت ملکي در اين کميسيون خبر داد و
گفت :وابستگي حق الزحمه بنگاههاي ملکي با قيمت ملک ،تعارض
منافع ايجاد ميکند .که وزارت صمت دولت روحاني نيز هفتم مهرماه
سال  1399نرخ کميسيون مشاوران امالک را که تا قبل از آن نيم
درصد از ارزش ملک بود به  25صدم درصد کاهش داده بود.

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين اعالم کرد؛

تفاهم براي واردات 50ميليون ُدز واکسن چيني

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين ضمن ارائه
توضيحاتي درباره علل تسريع در واردات واکسن کرونا از چين در
دولت سيزدهم ،از تفاهم براي واردات  40تا  50ميليون دوز واکسن
کرونا از چين در دوماه آينده خبر داد.
مجيدرضا حريري درباره علل افزايش سرعت واردات واکسن
کرونا در دولت سيزدهم اظهار داشت :روند واردات واکسن کرونا
از ارديبهشتماه آغاز شد و تا به امروز ادامه پيدا کرده است،
اما تسريع در واردات واکسن کرونا از چين ،دو علت عمده
ميتواند داشته باشد که يکي از آنها ،افزايش هماهنگي بين
همه دستگاهها در دولت سيزدهم است که شايد در دولت قبلي
به دليل اختالف ديدگاههاي سياسي بين دولت مستقر و ساير
نهادها ،به اين صورت وجود نداشت .در دولت گذشته ميان
وزارتخانهها هماهنگي الزم نبود و وزارت بهداشت در مسائل
مختلف به موقع عمل نميکرد.
وي ادامه داد :دوم آنکه وعدههايي درباره واکسن کروناي توليد

داخل داده شده بود که مشخص شد در مدتِ کوتاه اعالم شده،
تحقق نمييابد و بنابراين بالفاصله برنامهريزي براي افزايش واردات
واکسن کرونا صورت گرفت.
حريري افزود :نکته قابل توجهي که وجود دارد اين است که
تا پيش از اين ،هر کشوري که واکسن کرونا ميساخت ،ابتدا تزريق
واکسن به شهروندان خود را در اولويت قرار ميداد و از صادرات حجم
انبوه واکسن امتناع ميکرد ،اما اکنون کشورهاي سازنده واکسن
کرونا در جهان ،نيازهاي داخلي خود را به حد زيادي برآورده کردند
و بنابراين ميزان بيشتري از واکسن را در اختيار کشورهاي متقاضي
قرار ميدهند.
وي با تأکيد بر لزوم پرهيز از تبديل واکسن کرونا به ابزار
سياسي گفت :مسائلي مانند بهداشت عمومي هرچه از سياست
فاصله بگيرد نتايج بهتري براي مردم دارد .ما بايد از تالشهايي
که براي توليد و واردات واکسن کرونا تاکنون صورت گرفته تقدير
کنيم؛ اما هماهنگيهاي مختلفي که در سطوح مختلف سياسي

در دولت سيزدهم ايجاد شده ،واردات واکسن را تسهيل کرده
است.
وي با بيان اينکه سفارت ايران در پکن از اواسط زمستان سال
گذشته درگير تأمين واکسن کرونا از چين بوده است ،گفت :بر اساس
توافقات اوليه با چين ،در مجموع  90ميليون دوز واکسن کرونا از
اين کشور وارد خواهد شد که تا االن حدود  40ميليون دوز آن وارد
شده و تا يکي – دو ماه آينده  40تا  50ميليون دوز واکسن از چين
وارد ميشود و هفتگي  5ميليون دوز واکسن کرونا در حال ورود به
کشور است.
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين با بيان اينکه تمام
واکسنهاي وارداتي از چين تاکنون توسط هالل احمر وارد شده
است ،خاطرنشان کرد :از زماني که اقدام به خريد واکسن کرونا
ميشود تا زماني که واکسن کرونا وارد کشور شود تقريباً دو هفته
طول ميکشد ،اما پيش از آن مذاکرات و هماهنگيهاي بسياري
انجام ميشود.

قيمت بليت پروازهاي اربعين در بالتکليفي

در حالي که روز گذشته سهميه زائران ايراني و پروازهاي اربعين دو
برابر افزايش يافت و شرايط اين سفر در پي توافق دو کشور ايران و عراق
اعالم شد همچنان قيمت بليت هواپيما در بالتکليفي به سر ميبرد و از
حدود شش ميليون تومان تا حدود  10ميليون تومان متفاوت است.
روز گذشته و در شرايطي که جزييات سفر اربعين و پروازهاي آن
اعالم شد ،به نظر ميرسد هنوز توافقي بين ايرالينهاي داخلي و سازمان
هواپيمايي کشوري براي تعيين دامنه قيمتي مشخص بليت هواپيما
صورت نگرفته است و در اين ميان شرکتهاي هواپيمايي ايراني به هر
قيمتي که دلشان بخواهد بليتهاي خود را عرضه مي کنند.
البته هفته گذشته خبرهايي مبني بر توافق براي تعيين قيمت پنج
ميليون توماني بليت رفت و برگشت هواپيما در پروازهاي اربعين اعالم

شد اما از همان روز تا کنون خبري از اجراي اين توافق نيست و همه
شرکتهاي هواپيمايي بليت اين پروازها را (البته به صورت يکطرفه) از
دو ميليون و  800هزار تومان تا حدود پنج ميليون تومان عرضه کردهاند.
اين فاصله قيمتي بين شرکتهاي هواپيمايي نشان ميدهد که
نه تنها هيچ توافقي بين شرکتهاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي
صورت نگرفته است بلکه بازار پروازهاي اربعين بسيار آشفته است و
خبري از نرخي مشخص هم نيست.از سوي ديگر طي روزهاي گذشته
هيچ اظهارنظري از سوي دو طرف درگير در اين مسئله درباه قيمت بليت
هواپيما مطرح نشده و روز گذشته که جزييات و شرايط سفرهاي هوايي
اربعين پس از افزايش دو برابري سهميه ايران اعالم شد هم به قيمت
بليت هواپيما به صورت ضمني و سربسته اشاره شد.

محمد حسن ذيبخش -سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري -در
اين باره گفت :در خصوص قيمت بليت هواپيما نيز همه تالشمان را
ميکنيم که با قيمت مناسب مسافران بتوانند به عتبات عاليات مشرف
شوند .البته توافق صورت گرفته قبلي بر مبناي  30هزار مسافر بود اما
در حال رايزني با شرکتهاي هواپيمايي هستيم تا بتونيم قيمت مناسبي
را عرضه کنيم و زائران عتبات عاليات بتوانند با قيمت مناسب به اين
سفر معنوي مشرف شوند.بايد در ادامه ديد شرکتهاي هواپيمايي
مانند ماههاي گذشته که قيمت مصوب براي بليت پروازهاي داخلي را
خودسرانه افزايش دادند ،اين بار هم زير بار نرخي تعيين شده براي بليت
پروازهاي اربعين نميروند يا آنکه باالخره و در پي يک توافق ،دامنه
قيمتي مشخص براي آن اعالم خواهد شد.

اخبار
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مديرکل دريايي سازمان بنادر اعالم کرد

شرط از سرگيري سفرهاي
دريايي داخلي و خارجي

مديرکل امور دريايي سازمان بنادر و
دريانوردي اعالم کرد :در صورت تصويب و
ابالغ از سوي ستاد ملي مقابله با کرونا آمادهايم
تا سفرهاي دريايي داخلي و خارجي را در
کوتاهترين زمان از سر بگيريم.
حسين عباس نژاد اظهار کرد :با توجه
به اينکه واکسيناسيون در کشور سرعت
بااليي گرفته و در کشورهاي ديگر براي انجام
سفرهاي داخلي و خارجيشان شرطي مانند
واکسينهشدن يا نشدن را براي مسافران تعيين
ميکنند ،آمادهايم تا در صورت تصويب و ابالغ
از سوي ستاد ملي مقابله با کرونا ،سفرهاي
دريايي داخلي و خارجي را از سر بگيريم.
وي افزود :اما چون تا اين لحظه ستاد ملي
مقابله با کرونا مقرارت جديدي اعالم نکرده،
همچنان محدوديتهاي کرونايي سابق در
حوزه دريايي برقرار است و سفرهاي دريايي
تنها محدود به سفرهاي داخلي و بوميان
منطقه است .البته در اين سفرها تست رپيد
و تست  PCRنيز از مسافران دريافت کرده و
غربالگري و ديگر پروتکلهاي بهداشتي درباره
آنها رعايت ميشود.
مديرکل امور دريايي سازمان بنادر و
دريانوردي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه
با توجه به تعطيلي سفرهاي دريايي داخلي و
خارجي و غيرفعال شدن بسياري از شناورها
طي ماههاي گذشته ،آيا ازسرگيري اين سفرها
در بازه زماني کوتاه مدت امکان پذير است يا
خير؟ ادامه داد :از سرگيري سفرهاي دريايي
از نظر ظرفيتهاي موجود امکانپذير است و
خوشبختانه تمهيدات مناسبي در گذشته از
سوي سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي
ظرفيتسازي براي توسعه سفرهاي دريايي
انجام شد و ميتوانيم بسياري از شناورهاي
غير فعال در ماههاي گذشته را با سرويسهاي
فني به سرعت به چرخه فعاليت بازگردانيم.
از سوي ديگر نيز از محل وجوه اداره شده
ميتوانيم براي ساخت شناورهاي جديد به
متقاضيان کمک کنيم.عباس نژاد درباره شرايط
تسهيالت پيشبيني شده براي متقاضيان
شناورهاي مسافري داخلي گفت :معموالً 20
درصد آورده از متقاضيان طلب ميکنيم و تا
 80درصد آن را از طريق تسهيالت بانکي بدون
سود و با بازپرداخت پنج ساله براي متقاضي
تامين خواهيم کرد .البته به دنبال افزايش زمان
بازپرداخت اين تسهيالت از طريق برنامهريزي و
رايزني با مسئوالن بانکي هستيم.
با حضور مديرعامل شرکت مس
و جمعي از مقامات استاني انجام شد

امضاي قرارداد «احداث
کارخانه توليد کاتد مس در
مجتمع مس آذربايجان» با
قرارگاه خاتماالنبيا

با حضور مديرعامل شرکت مس و جمعي
از مقامات استاني قرارداد «احداث کارخانه
توليد کاتد مس در مجتمع مس آذربايجان»
بين شرکت ملي صنايع مس ايران با قرارگاه
خاتماالنبيا امضا شد.به گزارش مس پرس؛ بر
اساس اين قرارداد که بين شرکت ملي صنايع
مس ايران با قرارگاه خاتماالنبيا امضاء شده است
 100هزار تن کاتد مس با گريد  A-LMEدر
سال توليد خواهد شد.بر اساس اين گزارش،
کارخانه ذوب مس به ظرفيت  120هزار تن
مس آندي در سال ،کارخانه پااليشگاه مس
به ظرفيت توليد  100هزار تن کاتد مس در
سال ،کارخانه اسيد سولفوريک به ظرفيت 400
هزار تن اسيد سولفوريک ،کارخانه اکسيژن به
ظرفيت  16000 h/Nm3اکسيژن و کارخانه
فلوتاسيون سرباره با ظرفيت ورودي  900تن
در روز از جمله کارخانجاتي است که مطابق اين
قرارداد احداث خواهد شد.ميزان اشتغالزايي اين
طرح حدود  500نفر به طور مستقيم و حدود
 3000نفر به طور غيرمستقيم است.
رييس کميسيون عمران مجلس؛

50درصد هواپيماهاي کشور
زمين گير شده اند

رييس کميسيون عمران مجلس از
برنامه خريد هواپيماهاي جديد با استفاده از
تسهيالت بانکي خبر داد.محمد رضا رضايي
کوچي درباره خريد هواپيماي جديد گفت:
 50درصد هواپيماهاي کشور زمين گير
شده اند در حالي که تقاضا براي سفرهاي
هوايي باالست.وي با اشاره به وجود فاصله
زياد عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردي و
محدود بودن تعداد صندليهاي پروازي
نسبت به تقاضاي سفر گفت :همين موضوع
سبب باال رفتن قيمت بليت هواپيما شده
است.نماينده مردم جهرم در مجلس هزينه
هر يک ساعت-صندلي هواپيما را 900
هزار تومان دانست و يادآور شد :اين نرخي
است که سازمان هواپيمايي کشوري مصوب
کرده است بنابراين بايد به سمت خريد و
وارد کردن هواپيماهاي جديد حرکت کنيم.
وي با بيان اينکه با کشورهاي مختلفي
براي واردات هواپيما مذاکره شده ،تصريح
کرد :شرکتهايي هستند که ميتوانند به
راحتي هواپيما خريداري کنند و ما براي
خريد و واردات هواپيما مشکلي نداريم.
رييس کميسيون عمران مجلس تأکيد کرد:
نبايد هواپيماهاي سن باال خريداري کرد؛ در
حال حاضر ميانگين سن ناوگان هوايي کشور
باالي  20سال است که مناسب نيست .بنابراين
بايد هواپيماهاي زير  10سال خريداري کرد
و اگر با عمر باالي  10سال باشند ،در زمان
محدودي کارآيي دارند.به گفته اين نماينده
مجلس ،بخش خصوصي قرار است هواپيما
خريداري کند و بانکها نيز براي اينکار قرار
است تسهيالت پرداخت کنند.

