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از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه؛
صادرات غیرنفتی ۴۸ درصد افزایش یافت

معاون طرح و برنامه وزارت صمت از افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی 
در دوماهه امسال خبر داد.

به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی گفت: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 
۶۰۸ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی با ۳۱ درصد رشد، ۱۲۷ هزار دستگاه انواع خودرو سواری با 
۸ درصد رشد، ۵ میلیون تن فوالد خام با ۱۴ درصد، سیمان با تولید ۱۱ میلیون تن با ۱۱ درصد 
و مــس با ۵۱ هزار تن با ۱۴ درصد رشــد از مهمترین اقالم تولیدی بخش صنعت و معدن 
بوده اند.معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه از بین ۲۸ محصول اصلی و منتخب 
بخش صنعت کشور ۲۳ محصول دارای رشد تولید بودند، تصریح کرد: از ۱۱ محصول منتخب 
معدنی و صنایع معدنی در ۲ ماهه سال ۱۴۰۰، ۹ محصول با رشد تولید و ۲ محصول کاهش 
تولید داشته اند. زرندی رشد صادرات غیر نفتی در این مدت را ۴۸ درصد عنوان کرد و افزود: در 
این مدت، صادرات غیر نفتی، ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بوده است و میزان واردات با رشد 

۳۰ درصدی به رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر رسید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ۹۱۹ پروانه بهره برداری صنعتی با رشد ۲۰ درصدی، ۱۳۸ پروانه 
اکتشاف با رشد ۸ درصدی حدود ۲ هزار نماد الکترونیک با ۱۹ درصد رشد، ۲۴ جواز خدمات 
فنی و مهندسی با رشد ۲۱ درصدی و ۳۶ پروانه تحقیق و توسعه با رشد صددرصدی در این 

مدت صادر شده است.

به همت دولت تدبیر و امید؛
 ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی
 در سراسر کشور درحال اجراست

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی از ایجاد ظرفیت های 
جدید ساخت وساز مسکن در بیش از ۲۰۰ شهر کشور در دور پنجم ثبت نام 
طرح اقدام ملی خبر داد و گفت: ســاخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در 

سراسر کشور درحال اجرا است. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، »محمود محمودزاده« درباره ظرفیت ثبت نام دوره پنجم 
طرح مسکن ملی و همچنین فعالیت پروژه های ساختمانی آن، افزود: در دور پنجم ثبت نام طرح 
مسکن ملی ظرفیت های جدید ساخت مسکن در بیش از ۲۰۰ شهر کشور ایجاد شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اکنون ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور 
در حال اجراست.محمودزاده بر رونق تولید مسکن تاکید و از شروع مقدمات تامین زمین برای 
 ظرفیت های جدید مسکن ملی خبر داد.پنجمین دوره ثبت نام مسکن ملی از روز چهارشنبه 
)۱۹ خرداد( در بیش از ۲۰۰ شــهر آغاز شد و تا فردا )چهارشنبه، ۲۶ خرداد( ادامه دارد.آبان ماه 
پارســال نخستین واحدهای مسکن ملی آماده شد و مرحله دوم افتتاح مسکن ملی تا پایان 
خردادماه انجام خواهد شد.وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعالم کرده بود که متقاضیان بدحساب 

از پروژه های مسکن ملی حذف و امکان ثبت نام  مجدد فراهم خواهد شد.
بر اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی، از مجموع ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی که در مرحله 
اجــرا قرار دارد تــا روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۳ هزار و ۱۰۱ متقاضی اقدام به افتتاح 
حساب کرده و از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۳۳۸ نفر وجوه اولیه را واریز کردند که معادل ۶ هزار و 
۷۹۰ میلیارد تومان است. بنابراین حدود ۳۸۰ هزار نفر مبلغی را واریز نکرده اند که احتمال حذف 
آنان وجود دارد.شهریور سال ۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهوری کلنگ زنی 
شد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور نخست نام نویسی یک میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر از طریق ســایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر 
واجد شرایط شناخته شدند. نخستین واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه 
۹۹ به دستور رییس جمهوری افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون 
تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می شود که به تازگی این رقم به ۱۵۰ میلیون 

تومان افزایش یافته است.
آورده متقاضیان در مرحله نخست حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها 
در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۹۹ به متری ۲.۷ میلیون تومان می 
رسد.  ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده است. مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب، پایان 
مهرماه اعالم شده بود که تا پنجم دی ماه تمدید شد و هم اکنون فرصت به پایان رسیده است.
اکنون ۱۶۰ هزار نفر در فهرست ذخیره طرح مسکن ملی هستند که با عدم واریز آورده اولیه از 
سوی بسیاری از متقاضیان در مهلت مقرر امکان جایگزینی فهرست ذخیره وجود خواهد داشت.

۳۰۰ هزار تن دانه روغنی توسط شرکت بازرگانی 
دولتی ایران وارد می شود

دبیر انجمن روغنکشی گفت: بـه منظـور تامین روغن خام و کنجاله از محل 
واردات دانه های روغنی ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد انجمن صنفی صنایع 
روغنکشی مبنی بر واردات ۳۰۰ هزار تن دانه  روغنی توسط شرکت بازرگانی 

دولتی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، 
محمد جعفری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با حمایت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و به منظور حمایت از تولید داخل و استفاده از ظرفیت کارخانجات روغنکشی مقرر شد 
۳۰۰ هزار تن دانه روغنی توســط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد شده و بین کارخانجات 
روغنکشی سراسر کشور توزیع شــود.وی گفت: با توجه به ضرورت بهبود ذخائر کشور و با 
مساعدت مدیریت شرکت بازرگانی دولتی ایران، واردات ۳۰۰ هزار تن دانه روغنی در اولویت 
کاری این شــرکت قرار گرفته اســت و پیش بینی می شود اولین محموله دانه وارداتی طی 

تابستان وارد کشور شود.
بنا بر این گزارش ظرفیت کارخانجات روغنکشی در کشور حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن 

است و طی سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن دانه روغنی وارد کشور شده است.

افزایش قیمت محصوالت لبنی مجوز ندارد
مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی با اشاره به اینکه مجوزی برای 
افزایش قیمت محصوالت لبنی صادر نشده است، گفت: با توجه به ثبات 

قیمت شیرخام، افزایش قیمت محصوالت لبنی تخلف است.
به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی با اشاره به 
اینکه مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت لبنی صادر نشده است، گفت: با توجه به ثبات 
قیمت شیرخام، افزایش قیمت محصوالت لبنی تخلف است.علی احسان ظفری افزود: با افزایش 
قیمت محصوالت لبنی، سرانه مصرف بی شک کاهش می یابد.وی ادامه داد: اگر دامداران و 
کارخانه ها خواهان افزایش قیمت شیرخام و محصوالت لبنی باشند، بخشی از مصرف کنندگان 
را از دست می دهند چرا که در شرایط فعلی اقتصاد بخشی از دهک های جامعه قدرت خرید الزم 
برای گرانی مجدد را ندارند.ظفری با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات نسبت به متوسط دنیا 
پایین تر است، بیان کرد: رانت خواران به دنبال صادرات شیرخشک و خروج از مرزهای کشور 

هستند که این امر در کنار گرانی های پی در پی لبنیات منجر به کاهش سفره مردم می شود.
به گفته وی، با توجه به اهمیت مصرف لبنیات از دولت فعلی و دولت آینده انتظار داریم که 

نگذارد سفره مردم از لبنیات کوچک شود.

اخبار کوتاه 

اتــاق اصناف ایران در اطالعیــه ای مصوبه اخیر 
ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اجاره امالک 

مسکونی را ابالغ کرد.
به گزارش مهر، اطالعیه اتاق اصناف ایران در خصوص حمایت 
از خانوارها در زمینه اجاره امالک مسکونی در راستای پیگیری 
اجرای بند ۱ مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت 

کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ را ابالغ و بدین شرح منتشر شد:
۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این 
قراردادها در کالن شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کالن 
شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا 

سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشــخاص واجد شرایط برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ 
تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا 
پایان آذرماه ســال جاری تسهیالت مذکور را پرداخت نمایند. 
سقف مبلغ این تسهیالت برای کالن شهر تهران ۷۰ میلیون، 
سایر کالن شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون 
تومان تعیین می شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت 
در ســال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا 
سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت کرونایی، در 
سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیالت برای این موضوع اختصاص 

داده می شود.

۳-۱- با عنایت به اســتمرار شــرایط بیماری کرونا، کلیه 
قراردادهای اجاره مربوط به امالک مسکونی استیجاری که از 
تاریخ ابالغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار 
آن ها به اتمام می رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل 
مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می شود. 

موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:
چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مســکونی، احداث 
ســاختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه 

ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، 
بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی 

کننده، ما به التفاوت مال االجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
امــالک مورد اجاره که قباًل یا در مدت تمدید قرارداد به طور 
قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می بایست 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه 
و تحویل آن اقدام نماید.چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره 
با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح 

رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به 
تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل 
نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه 
نخواهند شد.چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک 

همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز )مالک و افراد تحت 
تکفل( موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط 
مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.چنانچه بنا به تشخیص 
مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر خالف عرف عمل 

نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده 
غیر و یا خالف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری نماید.

چنانچه مســتأجر در دوره قبل نســبت به ایفای تعهدات 
)پرداخت به موقع اجاره بها، هزینه شــارژ و …( اقدام ننموده 
و موجب ضرر و زیان قابل مالحظه موجر )به تشخیص مرجع 

صالح رسیدگی کننده( شده باشد.

اتاق اصناف مصوبه محایت از مستأجران را به مشاوران امالک ابالغ کرد

با گذشت ۱۹ مرحله از پرداخت کمک معیشتی حاصل از افزایش 
قیمت بنزین، در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر با هزینه ساالنه 

۳۱ هزار میلیاردی از این محل یارانه نقدی دریافت می کنند. 
از آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین افزایش یافت و با حذف بخشی از یارانه آن، دولت 
اعالم کرد که مابه التفاوت ایجاد شده بین مردم توزیع می شود؛ از این رو پیش 
بینی شد که حدود ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۹ میلیون خانوار از بین جمعیت 
۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران گزینش شده پرداخت کمک معیشتی برای آنها 

انجام شود.
پرداخت از ۱۷.۷ میلیون خانوار شروع شد

اولین پرداخت در حالی صورت گرفت که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه در 
آن زمان، ۱۷.۷ میلیون خانوار این یارانه را دریافت کرده بودند و قرار شد در ادامه با 
ثبت درخواست متقاضیان و انجام بررسی ها، بر تعداد آنها تا میزان پیش بینی شده 
افزوده شود.پرداخت کمک معیشتی برخالف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که برای 
هر نفر ثابت و مشخص است. براساس تعداد اعضای خانوار، مبالغی متفاوتی را 

دربرمی گیرد؛ به طوری که برای خانوار یک نفره ۵۵ هزار، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه 
نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و باالتر ۲۰۵ هزار تومان است.

افزایش ۲ میلیونی خانوارها 
اما تازه ترین گزارش دریافتی ایســنا از سازمان هدفمندی یارانه ها، در رابطه با 
جریان کمک معیشتی حاوی آمار جدیدی است.براساس این گزارش، تا پایان 
پرداختی خرداد سال جاری که در دهم ماه انجام شده است، تعداد خانوار مشمول 
دریافت یارانه معیشتی ۱۹ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۱۸۴ مورد بوده که نشان می دهد 

تعداد خانوارها در مقایسه با اولین پرداخت حدود دو میلیونی افزایش دارد. 
خانوارهای ۴ نفره در صدر قرار دارند 

 در بین خانوارهای دریافت کننده، تعداد خانوارهای چهارنفره در مقایسه با سایر 
خانوارها بیشتر است؛ به گونه ای که تعداد خانوار یک نفره حدود  ۳.۴ میلیون، دو 
نفره ۳.۸ میلیون، سه نفره ۴.۸  میلیون ، چهارنفره بیش از پنج میلیون و پنج نفر و 

باالتر بیش از ۲.۷ میلیون خانوار است.
اما مجموع خانوارهای دریافت کننده یارانه معیشتی در حال حاضر ۶۰ میلیون 

و ۲۴۹ هزار و ۵۵۷ هزار نفر است که در بین آنها سه میلیون و ۴۰۳ هزار نفر در 
خانوار یک نفره با دریافتی ۵۵ هزار تومانی قرار دارند.

همچنین هفت میلیون و ۵۸۴ هزار نفر در خانوار دو نفره با دریافتی ۱۰۳ هزار 
تومانی، ۱۴ میلیون و ۴۶۹ هزار نفر در خانوار سه نفره با یارانه ۱۳۸ هزار تومانی 
هستند. طبق این گزارش ، ۲۰ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر یارانه در خانوار چهار نفره 

با دریافتی ۱۷۲ هزار تومان و همچنین ۱۴ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر مشمول یارانه 
۲۰۵ هزار تومانی در خانوارهای پنج نفر و باالتر هستند.

هزینه ۳۱ هزار میلیاردی یارانه معیشتی
براساس این گزارش تا پایان سال گذشته در مجموع بیش از ۳۱ هزار میلیارد 
تومان بابت کمک های معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین پرداخت شده 
است.این مبلغ در حالی از محل حذف بخشی از یارانه بنزین ایجاد شده که طبق 
گزارش سازمان برنامه برنامه و بودجه قبل از افزایش قیمت بنزین، دولت در سال 
حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کرده که ۶۰۰ هزار میلیارد 
آن به حوزه سوخت و انرژی مربوط بوده و از آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی 

بابت بنزین پرداخت شده است.  
این در حالی است که در کنار یارانه معیشتی، بیش از ۱۰ سال است که یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز در هر ماه برای نزدیک به ۷۸ میلیون نفر پرداخت 
می شود که ساالنه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و مجموع پرداختی 

دولت بابت یارانه نقدی ماهانه را به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می رساند. 

جزئیات جدید از پرداخت یارانه بنزینی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تحقق احیا و فعال سازی 
۵۰۰ معدن کوچک از ســال ۹۸ تا خرداد سال جاری خبر داد و 
تصریح کرد: این تعداد به میزان هدف اولیه پایه پیشنهادی برای 

ایجاد طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک بوده است.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
»وجیه اهلل جعفری« در شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک، 
افزود: از ابتدای امسال تا ۲۳ خرداد ماه، ۱۰۱ معدن کوچک احیا و فعال شده است.
به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، از ابتدای اجرای طرح )سال ۹۸( تا خرداد ماه 
امسال، ۵۰۰ معدن احیا و فعال شده است.وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح 
همچنان ادامه دارد، گفت: انجام اقدامات کلینیکی مناسب، زمینه مطلوب تری برای 
احیاء این نوع معادن ایجاد می کند که در نهایت به افزایش اشتغال و تولید در معادن 
خواهد انجامید.رییس شورای هماهنگی این طرح در ادامه بر لزوم هماهنگی بیشتر 
کارگروه با ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید و خاطرنشان کرد: این امر 
موجب خواهد شــد تا معادن غیرفعال نیز وارد مدار تولید و اشتغال شده و طرح 
نیز تقویت شــود.وی گفت: با توجه به تحلیل های آماری جدید، در صورت نیاز 
ساختار دستورالعمل های ابالغی وزارت صنعت قابل بازبینی خواهد بود و چنان چه 
مواردی برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح نیاز به اصالح اداری دارد، تصمیم 

سازی برای اقدام الزم میسر خواهد شد.جعفری، همچنین درباره تهیه بسته های 
سرمایه گذاری در معادن کوچک گفت: بسته ها باید به گونه ای باشند که بتوان 
اقدام یکپارچه بر روی آن ها انجام داد و در این مسیر، استفاده از قالب شرکت های 
ســهامی عام پروژه، خروجی مطلوب تری به دنبال خواهد داشت.در این جلسه، 
»سید رضا عظیمی« مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک با اشاره به 
تاثیر ورود سازمان نظام مهندسی معدن در سرعت گرفتن اجرای طرح فوق، گفت: 
کارگروه های استانی مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی معدن 
ایران و استان ها، خانه معدن ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
تشکیل شده که می تواند هم افزایی قابل توجهی در اجرای فرآیندهای طرح و موارد 
تشخیصی کلینیکی معادن غیرفعال قابل توسعه داشته باشند و فرآیندهای اداری در 

سازمان صنعت استان ها را نیز تسریع کند.
وی با برشــمردن برخی چالش و مشکالت برای فعال ســازی معادن، افزود: 
بر اســاس پرسشنامه های تکمیل شده، تاکنون و بر مبنای اظهار معدن داران و 
نمایندگان تکمیل کننده فرم ها، ۲۳درصد از این معادن مشکل نقدینگی، هشت 
درصد نیاز به اکتشــاف تکمیلی، ۱۴ درصد مشــکل بازار، ســه درصد مشکل 
زیرساخت، ۱۵ درصد موانع اداری، ۲۱درصد تامین تجهیزات معدنی و ۱۱ درصد 

تامین نیروی انسانی ماهر دارند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کشتار بره های ماده 
به دلیل کمبود نهاده و علوفه، گفت: این کار نوعی نســل کشی 

است و در آینده ای نزدیک کشور را با مشکل مواجه می کند.
علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی دچار رکود 
است و شاهد کاهش قیمت ها هستیم، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
گوشت شیشک با کیفیت، برای عرضه به مشتری ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: قیمت گوشت بره ماده نیز برای عرضه به مشتری ۱۱۰ تا ۱۱۲ 
هزارتومان است.

ملکی با بیان اینکه خوشبختانه بحث قاچاق دام کنترل شده و نگرانی در این 
زمینه نداریم، افزود: نگرانی ما در حال حاضر کشتن بره ماده هاست که به نوعی 

نسل کشی محسوب می شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: کشتن بره ماده های مولد به آینده 
کشــور ضربه می زند و از برج ۵ به بعد دچار کمبــود دام و چالش در این حوزه 

خواهیم شد.
ملکی با بیان اینکه بره ماده ها به دلیل خشکســالی، شرایط نامطلوب مراتع 

و کمبود شدید علوفه و همچنین نهاده های دامی کشتار می شوند، گفت: این 
بره ها وزن بســیار کمی هم دارند و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم گوشــت از آنها 
حاصل می شود در حالی که در حالت نرمال میزان گوشت استحصالی باید حداقل 

۲۳ کیلوگرم گوشت بدون دنبه باشد.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی درباره اینکه پیش بینی 
می کنید وضعیت بازار گوشت در هفته های آینده به چه صورت باشد؟، ادامه داد: 
در یک تا دو ماه تغییر و تحول خاصی در بازار گوشت نخواهیم داشت با توجه 
به عرضه ای که وجــود دارد اما اگر این روند ادامه یابد تا دو ماه آینده با کمبود 

مواجه می شویم.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران می گوید با وجود آنکه بنا بود 
در سال جاری با اجرای ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی 
مشکالت ارزی صادرکنندگان کاهش یابد اما در روزهای گذشته 

معضلی جدید در این عرصه ایجاد شده است. 
محمد الهوتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: هرچند 
بخش خصوصی از سه سال قبل پیشنهادات خود در زمینه بازگشت ارز به کشور 
و ایفای تعهدات ارزی را ارائه کرده بود اما متاسفانه تا چندی قبل این پیشنهادات 

راه به جایی نبرده بودند و سرانجام با ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بنا شد، پنج روش برای بازگشت ارز به کشور در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

وی با بین اینکه واردات در برابر صادرات یکی از راهکارهای پیش بینی شده در 
این زمینه بود، توضیح داد:  متاسفانه از حدود دو هفته قبل محدودیتی جدید در 
مسیر اجرای این ابالغیه به وجود آمده است. در حال حاضر صادرکنندگان موظفند 
برای اجرای واردات در برابر صادرات، کاالی تخصصی در حوزه فعالیت خود وارد 
کنند که همین امر برای آنها مشکالتی جدید ایجاد کرده است.رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگانی که قصد واردات در برابر صادرات را دارند 
در سامانه نیما با مشکل مواجه شده اند و ما عمال به شرایط قبل بازگشته ایم و تداوم 
این شرایط روند بازگشت ارز به کشور را با مشکل مواجه می کند.الهوتی با بیان 
اینکه دستگاه های دولتی باید الاقل از چند هفته قبل تغییر در شیوه های اجرایی 
را اعالم کنند، گفت: وقتی شرایط ناگهان تغییر می کند هم برای صادرکننده و 
هم واردکننده دشوار می شود. از این رو دستگاه های مسئول مانند سازمان توسعه 
تجارت باید به این حوزه ورود کرده تا در کنار مشکالت موجود الاقل در عرصه 
اجرا محدودیت ها کاهش یابند.وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان با مشکالتی که 
در عرصه تعهد ارزی به وجود می آید عمال بخشی از توان خود را از دست می دهند 
و همین موضوع ظرفیت تولید با محوریت صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد. 

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اعالم کرد که گزارش هایی از رانندگان درباره مشکالت 
آن ها در زمینه تامین الستیک از طریق سامانه کاال دریافت کرده ایم 

و آن را به وزارت صمت انتقال داده ایم.
داریوش باقرجوان در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: از سال ۱۳۹۷ که مشکالتی 
برای رانندگان در تامین الستیک به وجود آمد سامانه ای در سازمان راهداری ایجاد 
کردیم و بر اساس پیمایش رانندگان به آن ها حواله الستیک می دادیم رانندگان 
می توانستند از طریق آن حواله الستیک مورد نیازشان را از محل تولید داخلی یا 
واردات با نرخ ارز ترجیحی دریافت کنند.وی افزود: تامین الستیک تا سال گذشته 
برقرار بود اما از زمانی که ارز ترجیحی برای تامین الستیک به ارز نیمایی تبدیل 
شد تا ابتدای سال جاری هم سامانه برقرار بود اما تامین الستیک هم به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت واگذار شــد و رانندگان باید از طریق ســامانه کاال این 
وزارتخانه نیازشان را اعالم می کردند.مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: البته ســال گذشته با دستور وزیر راه و 
شهرسازی الستیک های وارد شده و موجود در گمرک با ارز ترجیحی ترخیص 

شده و تا هفته های اخیر این الستیک های باقی مانده با نرخ ارز ترجیحی در اختیار 
رانندگان قرار می گرفت همچنین در کنار آن الستیک با استفاده از ارز نیمایی نیز 
در بازار عرضه می شد.باقر جوان با بیان اینکه  طی ماه های گذشته حدود ۸۰۰ هزار 
الستیک با ارز ترجیحی و با دستور وزیر راه از گمرک ترخیص و بین رانندگان توزیع 
شد، گفت: از ابتدای امسال و با تمام شدن الستیک های باقی مانده مذکور، همه 
نیازها به سمت سامانه کاال وزارت صمت سوق پیدا کرد و بنابراین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت متولی تامین و توزیع الستیک مورد نیاز رانندگان شد و همه آمار و 
ارقام در این زمینه نیز در اختیار این وزارتخانه است.وی اعالم کرد: البته گزارش هایی 
دریافت کردیم که الستیک های موجود در این سامانه تکافوی بازار و نیاز رانندگان 
را نمی دهد اما مسئولیت آن با وزارت صمت است. سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای به صورت هفتگی جلساتی با حضور وزیر راه و نمایندگان تشکل ها داریم 
و در حوزه الستیک و قطعات مطالبات و مشکالت رانندگان را در زمینه الستیک، 
روغن، قطعات و غیره را بررسی کرده و آن را به وزارت صمت اعالم می کنیم اما 
ما فقط منعکس کننده این مشکالت هستیم و اگر مشکالتی هم هست وزارت 

صمت باید پیگیر و پاسخگو باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و جتارت اعالم کرد: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خرب داد:

احیا و فعال سازی ۵۰۰ معدن ایران در ۲ سال گذشته

کاهش قیمت گوشت به خاطر کشتار بره های ماده است

مشکلی جدید در مسیر بازگشت ارز به کشور

مشکل رانندگان در تامین الستیک

اینفوگراف

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به حرکت 
جهانی به ســمت اقتصاد بزرگ مقیاس، بر لزوم 
استفاده از ظرفیت های واحدهای کوچک و متوسط 
تولیدی با حمایت بنگاه های بزرگ تولیدی در کشور 

تاکید کرد. 
به گــزارش وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، »علیرضا 
رزم حسینی« در جلسه بررسی نخستین برنامه عملیاتی توسعه 
صنعت پوشــاک و کفش افــزود: اولویت های صنعتی که در 
وزارت صنعت احصاء شــده بود، تدوین شــد و در دست اقدام 
برای تصویب در صحن دولت است.وی با تاکید بر اینکه همه 
اسناد و برنامه ها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، 
بیان داشت: این سند نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چند ساله، 

ضمیمه سند راهبردی صنعتی کشور شود.
ضرورت توجه به مدیریت و چگونگی اجرای سند

رزم حسینی در ادامه، مشــخص بودن مدیریت اجرایی این 
ســند را یکی از شــرایط توفیق اجرای آن دانست و گفت: در 
کنار مشخص کردن مدیریت اجرای این سند، تشکیل کارگروه 
نظارت بر ُحســن اجرای سند متشکل از بخش خصوصی و 

بخــش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز در موفقیت عملیاتی 
شدن این سند از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی، زمان بندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در 
اجرای سند توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و ادامه داد: 
برای ریل گذاری اجرای این سند باید همه جوانب آن از مدیریت، 

چگونگی اجرا و زمانبندی درنظر گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خرده فروشی و جزیره ای 
کار کردن واحدهای تولیدی در کشــور بــه معنای افزایش 
آسیب پذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاست های تجارت 

بین المللی است.
رزم حسینی، توســعه واحدهای مختلف صنفی و صنعتی و 
حرکت به سمت برندسازی را موجب پایداری فعالیت اقتصادی 
این واحدها دانست و با یادآوری ابالغ »تولید بدون کارخانه«، 
اظهار داشت: یکی از موضوعات مرتبط با اجرای این سند، ایجاد 
شــرکت های بزرگ ایرانی و صاحب برند بین المللی است که 
ایــن امر نیازمند ایجاد ارتباط و همکاری بین واحدهای بزرگ 
با واحدهای خرد و متوســط است که در این سند به آن توجه 

شده است.
سیاست وارداتی مبتنی بر تقویت تولید داخل

وی به اهمیت زنجیره تامین در این صنعت اشاره و تکمیل 
زنجیره تامین را یکی از شرایط موفقیت هر صنعت عنوان کرد.

رزم حسینی، برنامه های وزارت صنعت و سیاست کلی نظام را 

در حوزه واردات مبتنی بر حمایت و تقویت تولید داخل توصیف 
و تاکیــد کرد: در این زمینه با ابزارهای مختلف مانند عوارض 
و مصوبه های مربوط به ممنوعیت های وارداتی در این جهت 
حرکت می کنیم. وی با ابراز خرســندی از تبیین این ســند، 
تقسیم بندی بازار مصرف مبتنی بر قدرت خرید مردم را ضروری 
دانست و افزود: اگر با بررسی و تقسیم بندی بخش های مختلف 
جامعه مصرف کننده، تولید و برندسازی در این صنعت انجام شود 

شاهد رشد و توسعه در این صنعت خواهیم بود.
وزیر صنعت تاکید کرد: بخش بزرگی از ضمانت موفقیت اجرای 
این سند وابسته به عملکرد، مطالبه گری، رصد و پایش بخش 
خصوصی است و امیدواریم با همت و پیگیری فعاالن این بخش 
شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه صنعت پوشاک و کفش 

کشور باشیم.
به گزارش ایرنا، پیشتر سرپرســت دفتر نساجی، پوشاک و 
ســلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۸۰ 
درصدی صدور جواز تاســیس و توســعه در بخش نساجی و 
پوشاک، از افزایش تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت در 

سال گذشته خبر داد.

رزم حسینی تاکید کرد:

ضرورت حرکت به سمت اقتصاد بزرگ  مقیاس

همزمان با ۳۰ سالگی محک و در روز محک و نیکوکاری، ۳۰ نهال 
به نشانه امید و با آرزوی بهبودی برای بیش از ۲۰ هزار کودک 
تحت درمان این مؤسسه در سراسر کشور، در باغچه ساختمان 
شماره دو محک کاشته شد. این اقدام با همراهی داوطلبان و با 
حضور بنیانگذار، اعضای هیأت امنا و مدیره، مدیرعامل، معاونان و 

مدیران محک صورت گرفت. 
دکتر آراســب احمدیان، رئیس هیأت مدیره محک ضمن تشکر از داوطلبان و 
نیکوکاران اهداکننده نهال گفت: »بسیار خرسندیم که با موضوعی مرتبط با طبیعت، 
۳۰ سالگی محک را آغاز می کنیم. کاشت این ۳۰ نهال نشان می دهد زیبایی شناسی 
به عنوان جزئی از ارزش های بنیادین محک، در کنار سایر ارزش ها تا چه اندازه برای 
ما مهم است. امیدواریم به زودی شاهد آغاز برگ جدیدی از تاریخ محک باشیم و 
مانند گذشته با حفظ یکپارچگی آن بتوانیم به خدمت رسانی به کودکان مبتال به 

سرطان و خانواده هایشان ادامه دهیم.«
شریف نظام مافی مدیرعامل محک نیز ادامه داد: »جامعه ای پیشرفت می کند که 
افراد صرفا به امید دیدن سایه سار درختان، آنها را نمی کارند. مهم این است که ما 
بدانیم در هر زمان کار بزرگی برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده های شان انجام 

می دهیم و آیندگان شاهد نتیجه آن خواهند بود.«

سایه سار محک )شهال طاهری( نشان نگاه محک به آینده است
سعیده قدس، بنیانگذار محک در حاشیه این مراسم با بیان آنکه هر کدام از این 
درختان نمادی از جریان زندگی، مقاومت، آزادگی و دوستی زیر سقف محک هستند 
گفت: »۳۰ سال گذشت، یارانی آمدند، یارانی رفتند و یارانی هنوز مانده اند. ما هم 
مانده ایم. گرچه برای ما هم که مانده ایم فرصت زیادی باقی نمانده است. در تمام این 
سال ها، تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا پلی میان دست های مهربان نیکوکاران 
و پیشانی تب دار قهرمانان کوچکی باشیم که توان مبارزه با بیماری را ندارند، مگر 
با معجزه عشق. همه ما می دانیم این تالش باید هر روز بیشتر شود تا سالمتی به 

کودکان مبتال به سرطان و آرامش به قلب های خانواده هایشان بازگردد. به همین 
دلیل »سایه سار )شهال طاهری*(« را با کاشت ۳۰ نهال افتتاح کردیم تا به همه 
بگوییم که نگاه مان به آینده است؛ به حضور جوانانی که مانند این نهال های کوچک، 
قد بکشند و ببالند و بار امانت مردم را بر شانه های استوارشان حمل کنند. سال ها بعد 

اگر در سایه این سایه سار لحظه ای آسودید، ما را به یاد آرید.«
۲۵ خرداد به یاد افسانه دبیری ) کرباسی زاده( بانوی خیری که رنِج درد را به عشق 
ورزیدن پیوند زد و از دل روزهای ســخت بیماری برای دیگرانی که در رنج بودند 
آسودگی خواست، روز »محک و نیکوکاری« نام گرفته است؛ بانویی که بناگرفتن 
ساختمان بیمارستان محک به همت وی شکل گرفت. در این روز به یاد او و به نیت 
سی سال همراهی نیکوکاران این سرزمین و استمرار فعالیت محک، ۳۰ نهال همانند 
۳۰ شمع سبز بر کیک تولد محک قرار گرفت؛ به امید فردایی که در آن می بالند 

و رشد خواهند کرد.
توضیحات: خانم شهال طاهری از اولین بانوانی هستند که دست یاری برای حمایت 
از کودکان مبتال به سرطان دراز کرده و دو سال قبل از ثبت محک و از سال ۱۳۶۸ 
به همراه چندین بانوی بزرگوار که عمدتا مانند خود ایشان از همسران هیئت امناء 
بودند آستین ها را باال زدند و به صورت تمام وقت و گاه شبانه روز در شکل گرفتن 

هسته اولیه سازمان به صورت داوطلبانه با قدمی، قلمی یا درمی فعالیت کردند.

کاشت 30 هنال امید در 30 سالگی حمک
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