
7 درصد؛ میزان تلفات شبکه برق 
بر اس��اس آم��ار، میانگین جهان در می��زان تلفات 
ش��بکه انتقال توزیع و فوق  توزیع برق، ۸.۳ درصد 
شناخته شده و ایتالیا کم ترین میزان تلفات با عدد 
۷.۰ درص��د و عراق با عدد ۵۰.۶ درصد، بیش ترین 

میزان تلفات برق را دارند.
میزان تلف��ات برق ایران طی س��ال های ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۷ از ۱۵.۲ درصد به ۱۱.۱ درصد کاهش یافت 
که بیانگر کاهش��ی ۴.۱ درصدی اس��ت. این میزان 
کاه��ش به معن��ای صرفه جویی در اح��داث ۲۵۰۰ 
مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه گذاری حدود ۱.۵ 
میلیارد یورو و کاهش ۸ میلیارد مترمکعب مصرف 

گاز طبیعی در نیروگاه ها در این بازه زمانی است.
تلفات ش��بکه برق ایران در س��ال ۱۳۹۷ از تلفات 
ش��بکه برق مکزی��ک، ترکیه و برزی��ل کمتر بوده 
اس��ت؛ این تلفات ناش��ی از مقاومت ذاتی سیم ها و 
تجهیزات ش��بکه در مقابل عبور جریان الکتریکی 
ب��وده و میزان آن تابعی از وس��عت ش��بکه، فاصله 
مراک��ز مص��رف ب��رق از نیروگاه ها و ن��وع و میزان 
برق مصرفی مشترکان اس��ت؛ بنابراین رقم تلفات 
در کش��ورهای مختلف ناش��ی از موارد پیش گفته 

متفاوت است.
کاه��ش تلفات به زیر۱۰ درصد که ایران را در کنار 
کشورهایی مانند اسپانیا قرار می دهد، ممکن است 
اما به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری 
برای اصالح، بازسازی و توسعه خطوط و پست های 
برق نیاز دارد که این میزان سرمایه گذاری با توجه 
به کاهش هزینه های س��رمایه گ��ذاری در احداث 
نی��روگاه ه��ا و کاهش مصرف س��وخت نیروگاه ها 

اقتصادی و توجیه پذیر است. 
اما یک��ی از عوامل موثر بر افزای��ش میزان تلفات، 
اس��تفاده غیرمجاز از برق اس��ت ک��ه مقابله با این 
عام��ل نیازمن��د عزم هم��ه سیاس��ت گذاران و نیز 
مقام های محلی و گروه های اجتماعی موثر اس��ت. 
در این بین، ش��بکه برق اس��پانیا از نظر وس��عت، 
پراکندگی و نوع بار به شبکه برق ایران نزدیک تر و 
قابل مقایسه تر است و طبق آمار میزان تلفات برق 
در ایران ۱۱.۱ درصد و در اسپانیا ۹.۶ درصد تعیین 

شده است.  پاون

از مزرعه تا بازار رقم خورد؛
فاصله ۲۵۰۰ تومانی قیمت سیب زمینی 

رییس انجمن ملی س��یب زمینی ایران می گوید هر 
کیلوگرم سیب زمینی اکنون در بازار ۴۵۰۰ تومان 
عرضه می ش��ود که این رقم حدود دو هزار و ۵۰۰ 
تومان با قیمت خریداری ش��ده از کش��اورز فاصله 

دارد.
 محمدرحیم نیازی ، وضعیت تولید س��یب زمینی 
کش��ور را مطلوب عنوان کرد و افزود: اکنون قیمت 
هر کیلوگرم سیب زمینی انباری و سردخانه ای بر 
اس��اس کیفیت بین یک ه��زار و ۶۰۰ تومان تا دو 
هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می ش��ود و حدود چهار 
هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد.

وی برای��ن باور اس��ت ک��ه قیمت تمام ش��ده هر 
کیلوگ��رم س��یب زمینی ت��ازه در مزرع��ه با وجود 
افزای��ش هزینه نهاده های تولی��د حداقل دو  هزار 
و ۸۰۰ تومان اس��ت در حالی که تولیدکنندگان با 
ارقام��ی کمتر از قیمت منطق��ی این محصول را به 

فروش می رسانند.
رییس انجمن ملی س��یب زمینی ای��ران علت این 
فاصل��ه قیمتی زی��اد بی��ن مزرعه تا بازار را س��وء 
اس��تفاده دالالن و واس��طه گران دانس��ت و اظهار 
داش��ت: دالالن موجب افزای��ش قیمت محصوالت 

کشاورزی از جمله سیب زمینی می شوند.
وی تصریح کرد: امسال به نظر می رسد رقم تولید 
همانند س��الهای گذش��ته ۵ میلیون تن باش��د که 
م��ازاد این محصول قابلیت صادرات به کش��ورهای 

هدف را دارد.
به گفته وی، س��ال گذش��ته پنج میلیون تن سیب 
زمینی در کشور  تولید شد که از این میزان نزدیک 
۴۰۰ ه��زار تن به کش��ورهای ع��راق، آذربایجان، 
افغانس��تان، ترکیه، هند و برخی کشورهای حاشیه 

خلیج فارس صادر شد.  ایرنا 

 احتمال افزایش مصرف موبایل
از ابتدای بهمن

دبیر انجم��ن واردکنندگان موبای��ل، تبلت و لوازم 
جانب��ی از احتمال افزایش مصرف موبایل از ابتدای 

بهمن خبر داد.
  امیر اس��حاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی با اش��اره به تنظیم بازار ش��ب 
عید و تصمیم س��ازی برای آین��ده بازار تلفن همراه 
کشور، گفت: همکاری تمام قد دستگاه های دولتی و 
قول مساعد آن ها جهت بهبود فرایندها، امیدبخش 
اس��ت. با قوت گرفتن این روند همکاری از ابتدای 
س��ال ج��اری و اعتماد دولت ب��ه بخش خصوصی، 
شاهد تحوالت مهمی در بازار تلفن همراه بوده ایم. 
ش��اید نقط��ه عط��ف آن را بت��وان محدودیت های 
اعمال شده در واردات مسافری که در ابتدای خرداد 

امسال اعمال شد، دانست.
وی با اش��اره ب��ه واردات ۱۰ میلی��ون و ۵۰۰ هزار 
دس��تگاه موبایل ط��ی ۹ ماه به کش��ور گفت: این 
میزان دس��تگاه از طریق رویه مس��افری و تجاری 
وارد کش��ور ش��ده اس��ت و بخش اندکی از آن نیز 
شامل تولیدات داخلی می شود. این در حالی است 
که مصرف کشور در این بازه زمانی ۹ میلیون ۶۰۰ 
هزاردستگاه موبایل بوده است. تنها در آذرماه سال 
ج��اری واردات موبای��ل یک میلی��ون و ۲۶۵ هزار 
دستگاه بوده و مصرف در این ماه به یک میلیون و 

۲۵۰ هزار دستگاه رسیده است. ایسنا 

اخبار

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تش��ریح جزئیات 
جلسه امروز شورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد 
برگزار ش��د، گفت: دامنه نوسان بازار سرمایه به ۵ درصد 

باز خواهد گشت.
ش��اپور محمدی گفت: امروز جلسه شورای عالی بورس 
ب��ا محوریت ارائه گزارش س��ازمان ب��ورس در خصوص 
تحوالت اخیر بازار س��رمایه در هفته گذشته برگزار شد 
که در آن گزارش��ی از میزان نقدش��وندگی بسیار باالی 

بازار ارائه گردید.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: خوشبختانه 
بازار سرمایه ایران از نقدشوندگی بسیار باالیی برخوردار 
است و افرادی که به هر دلیلی تمایل به حصول نقدینگی 
داش��تند توانس��تند به راحتی س��هام خود را به فروش 
برس��انند. وی تصریح کرد: این امکان برای فروشندگان 
س��هام فراهم ش��د تا بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را 
تأمی��ن نمایند و البته در روزه��ای پایانی هفته نیز بازار 

کاماًل به لحاظ شاخص متعادل شد.
محمدی با بیان اینکه ش��ورای عالی ب��ورس از اقدامات 
نهادهای حقوقی بازار س��رمایه در حمایت از سهامداران 
خرد تقدیر کرد، اظهار داشت: آنچه که در هفته گذشته 
در بازار س��رمایه ش��اهد آن بودیم، محص��ول وحدت و 
همدلی تمامی ارکان بازار بود که نشان داد بازار سرمایه 

ایران از بلوغ کافی برخوردار است.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر چشم انداز شاخص 

و معامالت بازار سرمایه در هفته آینده گفت: با توجه به 
اینکه بازار س��رمایه از نقدشوندگی کافی برخوردار بوده 
و مجهز است، جای نگرانی وجود ندارد و تا اندازه بسیار 
باالیی عرضه و تقاضا متعادل ش��ده است، پس بورس در 

هفته آینده شرایط مناسبی را تجربه خواهد کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: البته 
همچنان حمایت ها در صورت لزوم از س��هامداران ادامه 
پیدا خواهد کرد اما به نظر می رس��د با توجه به ش��رایط 
بازار، لزومی به ورود سازمان بورس نباشد اما به هر حال 
تمام تالش این سازمان آن است که همواره نقدشوندگی 
بازار حفظ ش��ده و بتوانیم برای اف��رادی که می خواهند 
خرید و فروش روانی داشته باشند، امکانات الزم را فراهم 
کنیم. مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به 
فرمان روز چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ سازمان بورس و اوراق 
بهادار مبنی بر محدود ش��دن دامنه نوسان بورس از پنج 
درصد به دو درصد، خاطرنشان کرد: در خصوص تصمیم 
س��ازمان بورس برای محدود کردن دامنه نوسانات به دو 
درصد سواالتی مطرح بود که بر این اساس شورای عالی 
بورس تأکید کرد تا با توجه به بهبود شرایط بازار، هیئت 
مدیره سازمان بورس در رابطه با بازگشت دامنه نوسانات 

به شرایط طبیعی تصمیم گیری کند.
محمدی گفت: بر این اس��اس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار ب��ه زودی دامنه مجاز نوس��انات را ب��ه ۵ درصد 

افزایش خواهد داد.  سنا 

رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛
جزئیات جلسه امروز شورای عالی بورس

  آم��ار عملکرد ۹ واحد بزرگ تولیدی صنعتی - معدنی 
در دوره ۹ ماهه امس��ال دس��تیابی به تولید ۳۵ میلیون 
و ۴۳۹ هزار و ۲۳۳ تن کنس��انتره س��نگ آهن را نشان 
می دهد که در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال رشد سه 

درصدی را ثبت کرد.
مجم��وع عملکرد آذرماه ۹۸ مجموعه های س��نگ آهن 
جالل آباد، گهر زمین، اپال پارس��یان س��نگان، شرکت 
صنعتی و معدنی توس��عه ملی، توس��عه معادن و صنایع 
معدن��ی خاورمیانه، معدنی و صنعتی گل گهر، چادرملو، 
مرکزی و صبا نور رقم س��ه میلیون و ۸۹۰ هزار و ۴۰۴ 
تن کنسانتره سنگ آهن را نشان می دهد که در مقایسه 

با آذر پارسال رشد یک درصدی دارد.
بیش��ترین تولید ۹ ماهه در زمینه کنسانتره سنگ آهن 
در بین واحد های مورد بررسی مربوط به شرکت معدنی 
و صنعت��ی گل گهر با ۱۲ میلی��ون و ۱۱۷ هزار و ۷۰۸ 
تن بود و ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه ملی با یک 
میلی��ون و ۷۷۷ هزار و ۹۰۰ تن باالترین رش��د در دوره 

مورد بررسی را با ۶۵ درصد ثبت کرد.
بررس��ی عملکرد ۹ ش��رکت بزرگ صنعتی و معدنی در 
زمینه گندله س��نگ آهن در م��دت ۹ ماهه ۹۸ گویای 
تولید ۳۱ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۳۳۸ تن است که نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته یک درصد کاهش دارد.

همچنین در آذرماه امس��ال فوالد مبارکه، خوزس��تان، 
شرکت توس��عه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه، فوالد 

خراس��ان، س��نگ آهن چادرملو، معدن��ی و صنعتی گل 
گهر، اپال پارس��یان س��نگان، فوالد س��نگان خراسان و 
صبانور به میزان سه میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۳ تن تولید 
داش��تند که در مقایسه با مدت مش��ابه پارسال کاهش 

هفت درصدی را نشان می دهد.
ش��رکت معدنی وصنعتی گل گهر ب��ا تولید ۹ میلیون و 
۱۲۶ ه��زار و ۳۰۸ تن گندله س��نگ آه��ن در ۹ ماهه 
امس��ال بیش��ترین تولید را داش��ت و در مقایسه با دوره 

مشابه سال ۹۷ رشد دو درصدی را ثبت کرد.
عالوه براین فوالد خراس��ان نی��ز در دوره این گزارش با 
ی��ک میلیون و ۶۹ هزار و ۶۳۰ تن تولید گندله س��نگ 
آهن رش��د ۱۱۱ درصدی را نشان می دهد که باالترین 

افزایش عملکرد در بین واحد های مورد بررسی است. 
آم��ار عملکرد تعداد ۱۰ ش��رکت ب��زرگ بخش معدن و 
صنایع معدنی گویای آن است که در دوره ۹ ماهه امسال 
۱۵ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۳۷۰ تن شمش فوالدی تولید 
شد که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد چهار درصدی 

را نشان می دهد.
بررس��ی تولی��دات واحدهای فوالد مبارکه، خوزس��تان، 
ذوب آه��ن، فوالد آلیاژی، گروه ملی فوالد، کاوه جنوب، 
خراسان، چادرملو، فوالد ارفع، بناب در آذرماه در زمینه 
ش��مش نیز رقم یک میلی��ون و ۷۲۹ هزار و ۱۴۲ تن را 
نش��ان می دهد که نس��بت به ماه مش��ابه در سال ۹۷ 

افزایش سه درصدی دارد.   ایرنا 

عملکرد شرکت بزرگ صنایع معدنی نشان داد؛
تولید ۳۵.۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن  در کشور 

گزارش

درس��ت از زمانی که الیح��ه بودجه ۹۹ وارد 
مجلس ش��ده  و درس��ت از هم��ان لحظه که 
نمایندگان خانه ملت اطالع دقیقی از جزییات 
الیحه نداش��تند ؛این پیش بینی وجود داشت 
ک��ه رقم کس��ری بودجه برای س��ال ۹۹ یک  
بحث جدا نش��دنی از آن است تا چه برسد به 
ح��اال که قریب به  یک ماه اس��ت که بند بند 
این الیحه در کمیسیون های مختلف مجلس 
از جمله کمیس��یون تلفیق  مورد بررس��ی و 

ارزیابی قرار گرفته است. 
براساس اعالم نظر مرکز پژوهش های مجلس 
قری��ب به نیمی از رقم  کل بودجه  یعنی رقم  
سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ 
هزار میلیارد توم��ان که  ۱۴۸۳ هزار میلیارد 
تومان بودجه ش��رکتهای دولتی و ۴۸۴ هزار 
میلی��ارد تومان بودجه عموم��ی دولت  را در 
ب��ر میگیرد.  البته برخی دیگر از گزارش های 
مرکز پژوهش ها براین مس��اله تاکید دارد که  
برای میزان کس��ری بودجه سال آتی چیزی 
حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان راباید مدنظر 

قرار داد. 
در مقاب��ل ای��ن اظه��ار نظ��ر ام��ا  جمعی از 
در  اقتص��ادی  تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان 
برآوردهای اولیه خود از این مهم  رقم ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان را مطرح می کنند و این نکته را 
زنگ هشداری برای اقدامات پیش بینی شده 
دولت می دانند. از س��وی دیگر برخی اعضای 
کمیس��یون برنامه و بودجه از کس��ری ارقامی 
بیش ازاین ها حکایت دارد ارقامی مانند ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان که از س��وی حسینی یکی 
از اعضا کمیس��یون برنامه وبودجه مطرح شده 
است. البته دراین میان برخی گمانه زنی های 
تحلیلی رس��انه نیز داستان خاص خود را دارد 
به این ترتیب که ارقام ارایه شده از سوی آنها 
به رقم های کارشناس��ان اقتصادی نزدیک تر 
اس��ت و در مرزهای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 

نوسان دارد.
فارغ از ای��ن اعداد و ارقام وش��کاف هایی که 
میان آن وجود دارد واقعیت داس��تان آن است 
که کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی و سایر 
متغیرهای اقتصادی اثر گذار اس��ت واین نکته 

دقیقا نکته نگران کننده برای کسری است. 
ب��ه باورکارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی  
مش��کالتی از جمله ت��ورم، کاهش س��رمایه 
گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش 
بهره وری، افزایش عم��ر طرح های عمرانی و 
برداش��ت بی رویه از حس��اب ذخیره ارزی از 
عمده ترین مش��کالتی اس��ت که ارزیابی تک 
تک آنها این مس��اله را نمایان می س��ازد که 
تمام این موارد ریشه در کسری بودجه کشور 

داشته و دارد.
 براس��اس آنچه از تحلیل های کارشناس��ان 
واقتص��اد دان��ان حاص��ل می ش��ود؛ افزایش 
نقدینگ��ی و تورم  رابطه مس��تقیم و مهمی با 
کسری بودجه دولت و تورم دارند و این مساله 
در طول سالهای اخیر به وضوح در متغیرهای 

کالن اقتصاد به وضوح نمایان شده است.

هدایت یک کسری
ب��ه اعتقاد تحلیلگران دول��ت  اگرچه بعد این 
همه س��ال همچنان بودجه کشور نمی تواند 
به گونه ای طراحی وتدوین ش��ود که کسری 
نداشته باش��د اما  در چنین شرایط حساسی  
دولت و متولی��ان مربوط به این حوزه باید به 
گونه ای عمل کنند که بتواند هدایتگر کسری 
بودجه باش��د. این گروه از متخصصان با اشاره  
به اقدامات انجام شده از سوی برخی کشورها 
در کنترل رقم کس��ری بودجه اینگونه عنوان 
می کنند که دولت می تواند به مثابه بسیاری 
از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان 
ابزاری جهت اعمال سیاس��ت های مالی بهره 

بگی��رد. به باور این افراد مقصود از هدایتگری 
بودجه توسط دولت آن است که مسیر بهبود 
و اص��الح برخی متغیرهای اقتصادی را فراهم 

کند.
 ب��ه باور این افراد از آنجایی که همواره دامنه 
اث��ر گذاری کس��ری بودجه بر ت��ورم بیش از 
سایر متغیرهای اقتصادی است و متولیان امر 
نیز همواره برای تامین کس��ری بودجه سهل 
تری��ن و اولین گزینه را برگزیده اند که همان 
استقراض از بانک مرکزی بوده است ،بنابراین 

تورم ها بیش از بیش نمایان شده است.
 اگرچ��ه از می��ان متغیره��ای کالن اقتصادی 
متاثر از کسری بودجه ؛تورم بیش از سایرین با 
زندگی مردم عجین شده است اما کارشناسان و 
تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مشکل و به 

منظور یافتن راه کار برای آن  با تاکید بر هدایت 
نقدینگی اصلی ترین و مهمترین اقدام را کاهش 
ریخ��ت و پاش های دولتی دانس��ته و اینگونه 
عنوان می کنند که در چنین شرایط بحرانی که  
با کاهش درامدهای نفتی مواجه هستیم و هنوز 
برخالف آنچه که  دست اندرکاران مالیاتی اعالم 
می کنند نتوانسته به شکل عملیاتی نسبت به 

دریافت آن اقدام کنیم.

درآمدهای بی اساس
متولی��ان و دس��ت اندرکاران بودجه نویس��ی 
درحال��ی از رقم مالیاتی به عنوان  درآمدهای 
س��ال ۹۹ یاد می کنند که هنوز هم خودشان 
به  تحقق آن به چشم یک احتمال می نگردند 
و قطعا وجود چنین نگاه اما و اگری به تحقق 
درآمد اصلی بودجه ۹۹ ، نمی تواند اس��اس و 

پایه محکمی در اقتصاد کشور باشد.
  احتماالت و ام��ا و اگرهای مربوط به تحقق 
درآمد مالیاتی از آنجا سرچشمه می گیرد که 
هنوز در تمام این سالها متولیان نتوانسته اند 
رقم فرار مالیاتی را محاس��به کنندچه برس��د 
به اینکه برای اقش��اری در بودجه ۹۹ مالیات 
لحاظ کردندکه هنوز نمی دانند آیا می توانند 

چنین ارقامی را ازآنها کسب کنند یا نه.
 ب��ه اعتقاد تحلیلگ��ران و اقتص��اد دانان  در 
چنی��ن ش��رایطی که ام��ا و اگرهای بس��یار 
پیرام��ون تحق��ق درآمد نفت��ی و فروش یک 
میلون بش��که نف��ت و همچنی��ن درآمدهای 
مالیاتی برای س��ال ۹۹ وجود دارد و همچنان 
هزینه ه��ای دولت از درآمدهای آن پیش��ی 
گرفته اس��ت ؛ب��ه نظر می رس��د راه اصلی و 
موثر در پوشش کس��ری بودجه و مدیریت و 
هدایت آن چیزی نیس��ت ج��ز آنکه دولت و 
متولیان مربوطه بکوشند تا نسبت به  کاهش 
ریخت و پاش دستگاه ها و شرکت های دولتی  
و هزینه کردهای غیر ضرور آنها اقدام کنند  و 
به واس��طه آن در مسیر درمان کسری بودجه 
و یا به سخن دیگر هدایت و مدیریت آن اقدام 
کنند تا ش��اید بتوان  از این ش��رایط بحرانی 
که سالهاس��ت بر اقتصاد کشور سایه گسترده 

رهایی یابیم ؛انشاهلل.
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معاون وزیر کار مطرح کرد؛
بازاریابی عمده ترین مشکل بنگاه های تعاونی

 معاون وزیر کار، بازاریابی و فروش را عمده ترین مشکل 
بنگاه های تعاونی عنوان کرد و تحقق سهم ۲۵ درصدی 
بخش تعاون را مستلزم اجرای بندهای قابل اجرای سند 

توسعه بخش تعاون دانست.
محم��د جعفر کبیری  با اش��اره به اج��رای طرح تعاون، 
اش��تغال و بازار )ت��اب( اظهار کرد: این ط��رح به دنبال 
تثبی��ت اش��تغال در بخش تعاون و توس��عه اش��تغال با 
رویک��رد توس��عه نوآوری  اس��ت و خوش��بختانه در این 
زمین��ه اقدامات خوبی صورت گرفته که مذاکره با برخی 
فروش��گاههای زنجیره ای برای فروش محصوالت تعاونی 

از جمله این اقدامات بوده است.
وی عمده ترین مش��کل تعاونی ه��ا را بازاریابی و فروش 

محصوالت ذکر کرد و گفت:برای رفع این مش��کل بازار 
محصوالت تعاونی در داخل و خارج کش��ور باید تثبیت 
ش��ود.اگر این ب��ازار تثبیت یا تولید بر اس��اس نیاز بازار 
تنظیم شود، اشتغال نیز به ثبات می رسد.در حال حاضر 
برای تثبیت اشتغال ایجاد شده در تعاونی ها برنامه ریزی 
ش��ده تا کااله��ا با مزی��ت قیمتی که پی��دا کرده اند در 
بازارهای جهانی عرضه شوند خود را در بازه سه تا چهار 
س��ال به عنوان رقیب کاالهای تولیدی در کش��ورهای 

هدف معرفی کنند.
مع��اون امور تعاون وزارت کار در عین حال درباره تدوین 
س��ند توس��عه بخ��ش تع��اون و ویژگی ه��ای آن، گفت: 
سند توس��عه بخش تعاون س��الها قبل به تصویب رسید 
و بندهای��ی ک��ه در آن پیش بین��ی ش��ده موجب تحول 
بخش تعاون می ش��ود. وی افزود: اختصاص ۳۰ درصد از 
تس��هیالت قرض الحسنه کل کشور به بخش تعاون یکی 
از بندهای آرمانی در سند توسعه بخش تعاون است و در 
قانون بودجه تاکید شده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل 
واگذاری های بخشهای دولتی به غیر دولتی باید به بخش 
تع��اون اختصاص یابد. به گفته معاون وزیر کار اختصاص 
۳۰ درصد از تسهیالت قرض الحسنه کل کشور به بخش 
تعاون یکی از بندهای آرمانی در سند توسعه بخش تعاون 
اس��ت و در قانون بودجه تاکید ش��ده که ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان از محل واگذاری های بخشهای دولتی به غیر دولتی 

باید به بخش تعاون اختصاص یابد..  ایسنا 

قائم مقام وزیر صنعت اعالم کرد:
آورده اقتصادی برای ایران دراکسپوی ۲۰۲۰  

 قائم مقام وزیر صنعت، اکس��پوی ۲۰۲۰دوبی را فرصتی 
بی نظی��ر برای معرف��ی کاالها و خدم��ات ایرانی به دنیا 
دانس��ت و گفت:رونق ص��ادرات کاال و خدمات و جذب 
س��رمایه گذار خارجی باید دس��تاوردهای این نمایشگاه 

باشد.
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در نشس��ت هماهنگی ستاد ملی اکسپو با اشاره 
به حماس��ه ای که مردم برای تشییع پیکر سردار شهید 
سپهبد قاسم س��لیمانی آفریدند، گفت: باید به غیرت و 
ش��رافت مردم ایران درود فرستاد. آنها که برای فرمانده 
دالور سپاه اسالم که ۴۰ سال لباس رزم پوشیده و برای 
حفظ کیان، ارزش های نظام مقدس جمهوری اس��المی، 

خاک و ناموس وطن از همه چیز خود گذش��ت، س��نگ 
تمام گذاشتند.

قائم مق��ام وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: هیچ 
حماس��ه و رویدادی را نمی توان هم تراز اتفاق چند روز 
اخیر دانس��ت و تنها حماسه جهانی و عظیمی همچون 
اربعین را تداعی کرد تا همانطور که سردار برای مردم از 
همه داش��ته های خود گذشت و ۴۰ سال فداکارانه ایثار 
کرد، آنها نیز قدرشناس زحمات وی شدند؛ ضمن اینکه 
تاریخ هیچ ش��خصیتی را س��راغ ندارد که برای تشییع 
و تدفی��ن، ی��ک یک عتبات مقدس��ه در نج��ف، کربال، 
کاظمین، مش��هد، ق��م و جمکران نم��از و طواف برگزار 
ش��ده باش��د و اینطور اهل بیت، او را بدرقه کرده باشند 
که این، نتیجه دفاع از حریم و حرم اهل بیت س��الم اهلل 

علیها است.
وی افزود: این حماس��ه عظیم و بی نظیر، پاداش اخالص 
کس��ی اس��ت که همه چیز خود را با خدا معامله کرده 
اس��ت. مدرس خیابانی ابراز امی��دواری کرد پرچمی که 
س��ردار پرافتخار و جاودانه کش��ور، بلند ک��رده و نقطه 
عطفی برای  زنده نگه داش��تن و احیای ارزش های ایران 

اسالمی گردید، همچنان برافراشته نگه داشته شود.
م��درس خیابانی تصریح کرد: هیچ رویداد و مناس��بتی 
به این عظمت در منطقه و حتی کش��ورهای غربی برای 
 بزرگداش��ت یک ش��خصیت، تاکنون برگزار نش��ده بود.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خ��ب��رخ��ب��ر

فصلی برای هدایت 
کسری بودجه 

سیاست  روز اما و اگرهای درآمد و هزینه بودجه 99 را بررسی میکند؛ 


