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رشد صدور جواز تاسیس صنعتی 
 بررس��ی آمارنامه های منتشر شده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاک��ی از صدور ۲۴ هزار و ۴۱۴ فقره 
جواز تاسیس صنعتی در سال ۹۷ و رشد ۱۶.۸ درصدی 

آن در مقایسه با سال ۹۶ است.
بر پای��ه این آماره��ا، صدور مجوزه��ای صنعتی با 
پیش بینی سرمایه ۲۸۷۰ هزار میلیارد ریالی و پیش بینی 
اشتغال ۵۵۳ هزار و ۴۴۵ نفری صادر شده که در مقایسه 
با س��ال پی��ش از آن به ترتیب رش��د ۵۰.۶ درصدی در 
س��رمایه گ��ذاری و ۱۵.۵ درصدی اش��تغال را به همراه 
داشته است. بیش��ترین تعداد جواز تأسیس صنعتی در 
استان های س��منان با دو هزار و ۱۴۵ فقره، قم با هزار و 

۸۰۰ فقره و یزد با هزار و ۷۱۲ فقره صادر شده است.
همچنین بیش��ترین تعداد جواز تأسیس صنعتی 
صادره در س��ال گذش��ته مربوط به گ��روه محصوالت 
غذایی و انواع آش��امیدنی با سه هزار و ۳۸۶ فقره بوده 
و پ��س از آن س��ایر محصوالت کانی غیرفل��زی با دو 
هزار و ۹۴۹ فقره قرار اس��ت. باالترین سهم پیش بینی 
س��رمایه گذاری در گروه های صنعت��ی متعلق به گروه 
کک و فرآورده های حاصل از نفت با سرمایه ۹۰۹ هزار 

میلیارد ریالی بوده است.  ایرنا
 

  فهرست تخصیص ارز کاالهای اساسی
در راه مجلس 
 عض��و کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات 
مجل��س از ارائه فهرس��ت تخصیص ارز ب��ه کاالهای 
اساس��ی توس��ط بانک مرکزی به قوه مقننه به منظور 

بررسی وضعیت استفاده از یارانه ارزی خبر داد.
عزت اهلل یوس��فیان مال با بیان اینکه قیمت گوشت 
به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رس��یده است، گفت: دولت 
ب��رای ورود و مدیریت بازار گوش��ت بای��د یارانه باالیی 
پرداخت کند اما سوال اینجا است که آیا دولت از عهده 
پرداخ��ت چنین مبلغی بر می آید ی��ا خیر؟ وی با بیان 
اینکه دولت اکنون برای تهیه گوش��ت قرمز ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی اختصاص نمی دهد، اظهار داشت: دولت 
برای کاهش رانت و فساد ارز یارانه ای را از گوشت حذف 
و اکنون شاهد هستیم که قیمت تمام شده گوشت قرمز 

به کیلویی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
نماین��ده مردم آم��ل در مجلس تاکید ک��رد: اگر 
بخواهی��م قیمت گوش��ت ب��ه ۳۰ هزار تومان برس��د، 
در واقع دول��ت باید کیلویی ۶۰ ه��زار تومان یارانه به 
گوشت بدهد که این رقم در حجم باال غیرقابل پرداخت 
می شود بنابراین انتظار اینکه به گوشت یارانه داده شود، 
غلط اس��ت. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده گوشت 
افزایش یافته است، اظهار داشت: به دلیل عدم مدیریت، 
قیمت تمام ش��ده گوشت افزایش یافته است و شاهده 
گرانی این کاالی اساسی هستیم و حتی برخی از اقشار 
جامعه توان مالی خرید گوشت قرمز را ندارند اما دولت 

از عهده پرداخت یارانه به این محصول بر نمی آید.
یوس��فیان مال تصریح کرد: دول��ت نمی تواند به همه 
اقالم از گوشت یا بنزین یارانه بدهد، در این بین همین که 
توانسته است قیمت مرغ و گوشت سفید را کنترل مدیریت 
کند جای تقدیر دارد چراکه اگر بازار را رها کرده بود قیمت 

مرغ به قیمت گوشت می رسید.  خانه ملت

اخبار

توانمندی شرکت های ایرانی برای تامین تایر خودروهای پرتیراژ
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت الس��تیک با 
اش��تغال زایی ۱۶ هزار نفری، توانایی تامین کل تایرهای خودروهای پژو، پراید و 

سمند و همچنین برخی از تایرهای باری در کشور را داراست.
فرشاد مقیمی در نشست پایش وضعیت صنایع غیرفلزی با تشریح وضعیت صنعت 

الستیک افزود: تولید ۲۹۰ هزار تن الستیک در سال ۹۸ برنامه ریزی شده است. وی به 
مشکالت صنعت الستیک از جمله در حوزه تخصیص، تأمین و انتقال ارز برای تأمین مواد 

اولیه و افزایش هزینه تولید اشاره و خاطرنشان کرد: رفع مشکالت صنعت تایر با توجه به توان 
باالی این صنعت در تأمین حدود ۷۰ درصد کل نیاز تایر کشور در اولویت است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: صنعت تایر با تأمین 
حدود ۶۰ درصد وزنی و ۵۰ درصد ارزش��ی مواد اولیه از داخل کش��ور نقش مهمی در 

خوداتکایی این کاالی راهبردی در کشور دارد.  ایرنا

اتول
تفویض اختیار به انجمن ها در ایجاد ارزش افزوده معادن

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر توجه ویژه به انجمن های تخصصی و تفویض 
اختیار به آن ها به شرط پاسخگویی و مسئولیت پذیری آن ها تأکید کرد.

 رض��ا رحمانی درخصوص تفویض اختیار به انجمن ها در ایجاد ارزش افزوده 
معادن، اظهار کرد: به منظور تس��هیل هر چه بیشتر در محیط کسب و کار، آماده 

تفویض برخی اختیارات دیگر به انجمن های تخصصی در حوزه های صنعت، معدن و 
تجارت البته با قبول مسئولیت و پاسخگویی هستم. وی با بیان اینکه تفویض اختیارات 

با این ش��رط از تمرکز امور در یک نقطه جلوگیری می کند، تصریح کرد: افزایش س��رعت 
خدمات رسانی با جلوگیری از بروکراسی اداری سبب تسهیل فرآیند ها خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر استفاده از ظرفیت های صادراتی انجمن های 
تخصصی، گفت: امسال سال رونق تولید است و از همه توان ها و ظرفیت ها برای رسیدن 

به این هدف استفاده خواهیم کرد.  شاتا

تجارت
تعیین قیمت بلیت قطارهای حومه ای 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعالم کرد که با آغاز پیش فروش بلیت 
قطارهای مس��افری از ۱۹ خردادماه س��ال جاری شاهد افزایش ۲۲ درصدی قطعی 
قیمت بلیت قطارهای بین ش��هری تهران - مش��هد، افزایش متوسط ۲۲ درصدی 
سایر قطارها در مسیرهای به جز تهران - مشهد و افزایش ۲۲ درصدی قطعی بلیت 

قطارهای پرسرعت )ترن ست( خواهیم بود
محمد رجبی افزود: بلیت قطارهای حومه ای فعال مشمول افزایش قیمت نخواهند 
بود و در جلسه بعدی شورای عالی راه و ترابری در مورد آنها تصمیم گیری می شود.

وی در مورد جزئیات افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری اظهار کرد: قرار بر این است 
که تمام قطارهای بین ش��هری در مسیر تهران مشهد با افزایش قطعی ۲۲ درصدی قیمت 
بلیت همراه باشند و سایر قطارهای بین شهری که در مسیری غیر از تهران - مشهد تردد 

می کنند با افزایش میانگین ۲۲ درصدی قیمت بلیت فعالیت خواهند کرد.  ایسنا
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نگاهی گذار به فرمایش��ات و  سخنان مقام معظم رهبری در نقشــــه راه
دیدارهایی که با مس��ئولین نظام و اقش��ار مختلف 
داش��تند از اینک��ه نکت��ه ب��ر می داردک��ه در تمام 
سخنرانی های ایش��ان توجه به موضوع اقتصاد و به 
ویژه رونق تولید به یک عنوان مس��اله مهم و جدی 
بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است. مساله ای 
که به نظر می رسد برخالف آنچه که معظم له بر آن 
تاکید دارد از س��وی متولیان و مسئوالن مربوطه به 
ویژه دس��ت اندرکاران بخش تولید و صنعت آنطور 

که باید جدی گرفته نشده و نمی شود.

سرمشق
 مق��ام معظم رهبری بعد از تم��ام دیدارهای 
افطار در ماه مبارک رمضان همزمان با س��خنرانی 
خود در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
و همچنین عید سعید فطر مجددا بر مساله اقتصاد 

و موضوع��ات مه��م درگیر ب��ا آن به ویژه مس��اله 
معیشت مردم تاکید ویژه داشته و فرمودند: »امروز 
همه باید بر مس��أله اصلی که اقتصاد است، تمرکز 
کنند. »رونق تولی��د«، »ارزش پول ملی«، »بهبود 
فضای کسب و کار«، »جدا کردن بودجه و اقتصاد 
کشور از خام فروشی نفت«، »تبدیل دخالت دولت 
در اقتص��اد به هدایت و نظ��ارت دولت« و »بریدن 
دست مفسدان اقتصادی از اقتصاد کشور« از جمله 
مس��ائل اصلی اس��ت. یک توصیه هم به مسئولین 
محترم کشور میکنم: تمرکز بر مسئله ی اصلی. در 
هر برهه ای یک مس��ئله ی اصلی در کش��ور هست 
ک��ه باید بر آن تمرکز کرد. قبل از پیروزی انقالب، 
مسئله ی اصلی »رژیم طاغوت« بود که امام بر آن 
تمرکز کرد و موّفق شد؛ بعد از پیروزی انقالب، در 
یک برهه ای، مسئله ی »تثبیت نظام« بود، در یک 
برهه ای »جنگ تحمیلِی صّدام علیه کش��ور« بود 
که همه ی کشور بر مسئله ی جنگ تمرکز کردند، 
بحم��داهلل موّفقّیت حاصل ش��د. امروز مس��ئله ی 
اصلی و نقد، مسئله ی »اقتصاد« است. البّته مسائل 
فرهنگی هم هس��ت و بس��یار مهم اس��ت، مسائل 
امنّیت��ی ه��م همین جور، اّما در بی��ن همه ی این 
مس��ائل، آنچه از همه نقدتر اس��ت، مسائل اقتصاد 
اس��ت که به معیش��ت مردم ارتباط پیدا میکند و 
در مس��ائل فرهنگ��ی و امنّیتی هم اث��ر میگذارد. 

در مس��ئله ی اقتصاد، مسائل اصلی ای وجود دارد، 
عناوی��ن مهّمی وجود دارد ک��ه من چند موردش 
را میگویم: یکی مس��ئله ی رونق تولید است، یکی 
مس��ئله ی ارزش پول ملّی اس��ت، یکی مس��ئله ی 
بهبود فضای کس��ب و کار اس��ت، یکی مس��ئله ی 
جدا کردن اقتصاد کش��ور از فروش نفت خام است 
- بند ناف بودجه و اقتصاد کش��ور را از نفت خام و 
فروش نفت خام و تجارت نفت خام بایس��تی بُبریم؛ 
این یکی از مسائل اصلِی ما است - تبدیل دخالت 
دولت در اقتص��اد به هدایت دولت و نظارت دولت 
هم جزو مسائل اصلی است، بریدن دست مفسدان 
اقتصادی یعنی اختالس گر، تروریس��ت اقتصادی، 
قاچاقچی بی رحم که دست اینها را از اقتصاد ]باید 
برید[. ببینید، اینها مس��ائل اصلِی اقتصاد کش��ور 
است. مسئولین کش��ور، عمدتاً قّوه ی مجریّه و در 
کنارش قّوه ی مقّننه و در بعضی از مس��ائل قّوه ی 
قضائّیه باید مّتفقاً روی این مس��ائل کار کنند، این 
مس��ائل را حل کنند؛ اینها مس��ائل اصلی اس��ت. 
روی این متمرکز بش��ویم، به حواش��ی و مس��ائل 
فرعی و مانند اینها نپردازیم، حاشیه سازی نکنیم. 
همبس��تگی ملّی بسیار مهم اس��ت، کنار گذاشتن 
دعواهای سیاس��ی و جناحی بس��یار مهم است، و 
یک��ی از مهم ترین مس��ائل حفظ ارتب��اط قلبی با 

خدای متعال است.«

تاکید چند باره
تاکی��د معظم له بر موضوعات��ی همچون رونق 
تولی��د ؛ بهبود فض��ای کس��ب و کار جلوگیری از 
خام فروش��ی نفت و در نهایت تبدیل دخالت دولت 
در اقتصاد به نظارت نه تنها در این ایام که در اکثر 
س��خنان ایش��ان اعالم و مورد توجه معظم له بوده 
اس��ت اما اینکه چرا همواره بر این مس��اله از سوی 
مقام معظم رهبری تاکید و تاکید می شود ریشه در 

چه مساله ای دارد؟
برخی کارشناسان جدا از اهمیت و جایگاه مهم 
این بخش و نقش بی بدیل آن در سرو سامان دادن به 
وضعیت کنونی کشور و رفع بخش بزرگی از مشکالت 
توج��ه ویژه معظم له به این بخش را از آنجا می دانند 
که این مهم بیش از هر بخش یا دپارتمان دیگری با 
مردم و معیشت آنها درگیر است و اگر متولیان تدابیر 
الزم ب��رای این مهم در نظر بگیرند اساس��ا مردم در 

شرایط مطلوب و بهتری گذران عمر خواهند کرد. 
به اعتقاد این کارشناسان متاسفانه آنچه از شواهد 
امر بر می آید متاس��فانه علی رغ��م توجه و تاکیدات 
ویژه مقام معظم رهبری ب��ه این مهم اما برآیند امر 
از ک��م کاری و گاها س��وء مدیریت در این حوزه ها به 
مراتب بیش توجه به ویژه به آن بوده و دس��تاورد آن 
این چنین ش��ده که اکثر اقشار متوسط رو به پایین 
جامعه نس��بت به حذف کاالهای اساس��ی همچون 

گوش��ت و ماهی و حتی برخی محص��والت لبنی از 
س��بد کاالی خود کرده اند. البت��ه در کنار این اتفاق 
می توان به توقف تولید و نیمه فعال شدن کارخانجات 
و کارگاه ه��ای تولید هم اش��اره کرد که خود به یک 
معضل اساس��ی تر در روند تولید کشور و ممانعت از 

رونقی که از آن صحبت می شود شده است. 
این گروه از کارشناس��ان معتقدند تکرار موکد 
معظم له بر مس��ایل اقتصادی و توجه ویژه ایش��ان 
به این مس��اله و ارایه رهنمودهای دقیق و درست 
در بهب��ود این ش��رایط ب��ه منزله یک نقش��ه راه 
درس��ت و بی عیب و خطا اس��ت که اگر متولیان و 
دست اندرکاران آن را سرلوحه کار خود کرده بودند 
بی شک دیگر نیازی به این همه تکرار و تاکید برآن 
نبود. بی ش��ک اگر متولیان و مسئولین امر در این 
حوزه که عمده معیشت مردم را درگیر کرده است 
تدابیر درس��ت و منطقی لحاظ می کردند و مس��یر 
حرکت را به جای تکیه بر دس��تاوردهای بیرون بر 
توان داخل و تسهیل ش��رایط تولید قرار می دادند 
قطع به یقین نه تنها شعار سال محقق شده بود که 
حتی معیش��ت مردم هم درگیر این همه صف های 
ط��ول و طوی��ل و یا حذف کاالهای مهم از س��فره 
خانوار نمی شد، و این درست همان مساله ای است 
که متولیان درگیر اجراییات باید با تامل بیش��تری 

برآن نگریسته و انشاهلل عمل کنند. 

سیاست روز تاکیدات چندباره رهبری بر راهبردهای اقتصادی را ارزیابی می کند؛

مشکالت اقتصادی و مسئولیت بر زمین مانده مسئوالن

راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا نیمه تیرماه
معاون وزیر کار از راه اندازی س��امانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیرماه  کار و  خبر داد و گفت: با پیاده س��ازی این س��امانه اطالعات تمام افراد در س��ن کسـب 

کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء می شوند.
عیسی منصوری با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان، اظهار داشت: این سامانه در مراحل 
پایانی پیاده سازی قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی راه اندازی خواهد شد. وی 
با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد کرد، درباره کارکرد و 

اهداف این سامانه افزود: در این سامانه جزئیات اطالعات مربوط به بازار کار ثبت می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه س��امانه اش��تغال ایرانیان اطالعات 
همه افراِد در سن کار اعم از شاغالن، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می دهد، درباره 
وجه تمایز این سامانه با گزارشات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت: گزارشات مرکز آمار از 
نیروی کار ماهیت »آماری« دارند اما آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات »ثبتی« است.

وی ادامه داد: به عبارتی گزارش��ات سامانه اشتغال ایرانیان به صورت مستند و دال بر اطالعات 
شفاف بازار کار در الیه های مختلف است. منصوری با بیان اینکه برای سیاست گذاری دقیق در بازار 
کار نیازمند اطالعات دقیق از بازار کار هستیم، گفت: به همین دلیل با راه اندازی سامانه جامع اشتغال 

ایرانیان سعی داریم به اطالعات دقیقی از داده های مربوط به بازار کار دسترسی داشته باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان، 
شناسنامه یک فرد به لحاظ شغلی ثبت می شود. وی درباره بازیگران و محل کاربرد این اطالعات 
افزود: عالوه بر اینکه داده های مربوط به شناس��نامه شغلی افراد می تواند در سیاست گذاری های 
بازار کار کمک کند، این اطالعات به صورت مدیریت شده در اختیار بازیگران بازار کار از جمله 

کارفرمایان و کاریابی ها قرار می گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اش��اره به اینکه بخشی از اشتغال کشور، 
»غیررس��می« است، تاکید کرد: یکی از مزیت های مهم سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسایی 

اشتغال غیررسمی است.  ایسنا

امسال؛ گوشت قرمز گران تر 
نمی شود

ش��رکت  مدیرعام��ل  پش��تیبانی امور دام اعالم بــــازار روز
کرد که در س��ال جاری تاکنون حدود ۳۷ هزار 
تن انواع گوش��ت قرمز وارد ش��ده اس��ت و با 
توجه به ش��رایط بازار افزای��ش قیمتی در این 

بخش در سال جاری نخواهیم داشت.
اخیراً بانک مرکزی دس��تورالعملی را ابالغ 
کرده که براس��اس آن هم��ه واردکنندگانی که 
تا قبل از ۲۵ اردیبهش��ت ماه امس��ال نسبت به 
واردات و ترخیص گوشت قرمز با ارز دولتی اقدام 
کرده اند، باید مابه التفاوت نرخ ارز تخصیصی تا 

نرخ ارز نیمایی را به دولت برگردانند.
در این رابطه مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
ام��ور دام گفت: براس��اس این دس��تورالعمل 
واردکنندگان��ی که قبل از ۲۵ اردیبهش��ت ماه 
گوشت قرمز وارد یا ترخیص کرده باشند، باید 
مابه التفاوت آن را با ارز نیمایی پرداخت کنند 
که ب��ه ازای هر دالر ۴,۸۰۰ تومان اس��ت. در 
واقع مبنای محاس��به آن ارز نیمایی می ش��ود 

که هم اکنون در بازار عرضه می شود.
حمید ورناصری افزود: بر این اس��اس هر 

کیلوگرم گوش��ت گوس��اله منجمد وارداتی با 
ارز نیمای��ی ۵۰ هزار تومان در ب��ازار فروخته 
می شود که البته برخی قطعات با قیمتی باالتر 

و برخی پایین تر نرخ گذاری شده اند.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام در 
پاسخ به این سوال که در سال جاری چقدر واردات 
گوشت قرمز گوساله انجام شده و آیا دولت دیگر 
گوشت گوسفندی وارد نمی کند؟ اظهار کرد: از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون ح��دود ۳۰ هزار تن 
گوشت گوساله از برزیل وارد شده است و تقریباً 
هیچ کش��وری نمی تواند با برزیل رقابت کند، اما 
دس��تورالعمل جدید بانک مرکزی برای گوشت 
قرمز از هر نوع بوده و بنابراین گوشت گوسفندی 

نیز مشمول همین قانون می شود.
ورناص��ری در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینک��ه با توج��ه به کاه��ش واردات گوش��ت 
گوس��فندی و اینکه در س��ال گذشته دولت با 
اس��تفاده از واردات گوشت قرمز گرم توانست 
بازار را تا حدی کنترل کند، آیا امس��ال قیمت 
گوش��ت قرمز با نوس��ان قیمت مواجه نخواهد 
ش��د؟ توضیح داد: در سال جاری حدود ۷۰۰۰ 
تن گوشت گوسفندی وارد شده است و قیمت 
گوش��ت قرمز در س��ال جاری افزایش نخواهد 
یافت؛ چراکه واردات گوش��ت گوس��فند برای 
همه آزاد اس��ت و س��ال قبل نیز ب��ا واردات و 

عرضه حجم سنگین گوشت گوساله منجمد و 
گوشت گوسفندی تازه به صورت الشه یا حتی 

دام زنده توانستیم بازار را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم دام زنده 
حدود ۱۵ هزار تومان و قیمت الشه گوسفندی 
نی��ز کیلوی��ی ۲۰ ت��ا ۲۵ هزار توم��ان کاهش 
یافت و یک ثبات نس��بی در بازار ایجاد ش��د. 
امسال نیز اگرچه نرخ ارز اختصاص یافته برای 
واردات گوش��ت قرمز به نیمایی تغییر کرد اما 
اتفاق مثبتی ک��ه رخ داد این بود که بر مبنای 
آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، با افزایش 
عرضه در س��ال جاری مواجه ش��دیم و همین 
عامل نیز س��بب ثبات بیش��تر و حتی کاهش 
قیمت گوش��ت قرمز شد و براساس جدیدترین 
آمارهای دریافتی از بخش خصوصی قیمت دام 
زن��ده به کیلویی حدود ۳۰ ت��ا ۳۲ هزار تومان 

رسیده است.
مدیرعام��ل ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
در پای��ان تاکید کرد که اگر الزم باش��د دولت 
نسبت به واردات انبوه دام زنده و انواع گوشت 
قرمز گرم و منجمد اق��دام خواهد کرد چراکه 
سیاس��ت دولت ایجاد تعادل در ب��ازار به نفع 
تولیدکنندگان و مردم به عنوان مصرف کننده 
اس��ت و قطعاً نس��بت به تأمین به موقع بازار 

اقدام خواهد شد.  ایسنا 


