2

3

روزنامهصبحايران
میالد حضرت زهرا (س) و
روز زن مبارک باد

ایران رتبه هشتم تولید
«داروهای بیوتک»
جهان را دارد
شنبه  26 /بهمن  20 / 1398جمادی الثانی  15 / 1441فوریه 2020

ظرفیت خوبی برای تامین
کسری بودجه دولت با
اوراق بدهی داریم

WWW.EMTIAZDAILY.IR

بازدید رئیسی از زندان زنان در آستانه روز زن؛

شماره  8 / 2909صفحه  /قيمت  2000تومان

ی آزاد و  ۵۰زندانی به مرخصی رفتند
 ۶۰زندان 

2/

در پایان آذر امسال نشان میدهد؛

عبور بدهی خارجی
ایران از  8/8میلیارد دالر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی؛

مشکل خرید
مسکن با
افزایش وام
حل نمیشود

مجموع بدهیهای خارجی ایران تا پایان آذر ماه سال
جاری بالغ بر  ۹میلیارد دالر شد.
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آذر امسال
نشان میدهد ،میزان بدهی خارجی کشور از  ۹میلیارد
دالر عبور کرده است .بر این اساس میزان بدهیهای کوتاه
مدت کشور حدود  ۱.۵میلیارد دالر و بدهیهای بلندمدت
ایران نیز نزدیک به  ۷.۵میلیارد دالر است.بر این اساس
معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدو  ۸.۱میلیارد یورو
است .گفتنی است ،مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان
آذرماه سال جاری حدود  ۸.۸میلیارد دالر بوده است.

با  ۱۱اجرا در تاالرهای مختلف تهران ،آغاز شد؛

کوک سازهای
جشنواره موسیقی فجر

سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ،با  ۱۱اجرا در
تاالرهای مختلف تهران ،کار خود را آغاز کردند .هنرمندان
موسیقی در شاخههای پاپ ،نواحی ،کالسیک و سنتی در
این رویداد روی صحنه رفتند .جشنواره موسیقی فجر ،شامل
دو بخش بانوان و بینالملل هم میشود .سی و پنجمین
جشنواره موسیقی فجر از روز پنجشنبه  ۲۴بهمن با ۱۱
اجرا در سبکها و تاالرهای مختلف بهطور رسمی آغاز شد.
این در حالی است که گروه آرش و مسیح ،از روز چهارشنبه
 ۲۳بهمن ،آغازگر بخش موسیقی پاپ این جشنواره در سالن
میالد نمایشگاه بینالمللی بودند....صفحه 8

خبر
با حضور تولید کنندگان از استانهای
مختلف کشور ؛

افتتاح نمایشگاه و جشنواره
فروش کاال در تهران

نمایشگاه و جشنواره فروش کاال در
محل چهل سرای مصلی امام خمینی
(ره) تهران آغاز به کار کرد.
نمایشگاه و جشنواره فروش کاال و
مایحتاج مرتبط با خرید پایان سال مردم
با تخفیف  ۵تا  ۳۰درصد در محل چهل
سرای مصلی امام خمینی (ره) آغاز به
کار کرد.
در این نمایشگاه کاالهایی از
قبیل کاالهای مرتبط با حجاب و
عفاف ،پارچه و چادر ،پوشاک ،کیف و
کفش ،شوینده ،بهداشتی و سلولزی،
لوازم آشپزخانه ،آجیل و خشکبار،
شیرینی و شکالت و سوغات استانها
با تخفیف بین  ۵تا  ۳۰درصد آماده
فروش است و عالقمندان میتوانند از
بیست و سوم بهمن تا دوم اسفند ماه
از آن بازدید و خرید کنند.
از جمله ویژگیهای این نمایشگاه
حضور تولید کنندگان از استانهای
مختلف کشور و عرضه مستقیم کاالهای
ایرانی با کیفیت بدون واسطه است.
در پی فعالیت گروههای
عملیاتی صنعت برق

برق دار شدن  ۱۹۰روستای
استان گیالن

مدیرعامل توانیر از بازگشایی راهها
و برق دار شدن  ۱۹۰روستا شهرستان
رودسر خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از
پایگاه خبری توانیر؛ مدیرعامل توانیر
با بیان آخرین وضع فعالیت گروههای
عملیاتی صنعت برق در استان گیالن،
گفت :با بازگشایی راههای دسترسی که
در اثر بارش سنگین برف ،مسدود شده
بود ،برق  ۱۹۰روستای شهرستان رودسر
وصل شد.
به گفته محمدحسن متولی
زاده ،تالش برای برق دار کردن ۹
روستای باقی مانده این شهرستان
نیز ادامه دارد.
برپایه این گزارش ،در حال حاضر
بیش از  ۳۵۰اکیپ عملیاتی برق در
استان گیالن در حال تالش هستند تا
برق مناطقی که در اثر بارش برف قطع
شده بود ،دوباره متصل شود.
براین اساس ،تاکنون مهمترین
مشکل اکیپ ها ،مسدود بودن راههای
دسترسی بود که باعث کند شدن
فعالیتها میشد.
اکنون با بازگشایی راه ها ،کار تعمیر
شبکههای آسیب دیده با سرعت در حال
انجام است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
با بیان اینکه نرم افزار سامانه ملی امالک و اسکان
در حال نهایی شدن است ،گفت :افزایش وام و یا
افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل
خرید مسکن مردم را حل کنند.

وزیر صمت:افزایش صادرات کشور از ابتدای امسال

رضا رحمانی گفت :تحریمها باعث افزایش صادرات
و تولید کشور شد ،به طوری که در طول ۱۰ماه امسال،
تولید در بیشتر رستهها روند افزایشی داشته است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم تجلیل از
صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در مشهد گفت:
در ۱۰ماه امسال صادرات کشور از نظر وزن ۱۸درصد
افزایش داشته که این رقم در خراسان رضوی ۲۱درصد
بوده است.
رضا رحمانی با اشاره به کاهش صادرات
کاال طی این مدت از نظر ارزش گفت :دلیل این
موضوع کاهش ۳۰درصدی پایه ارزش صادراتی در
گمرک است و گرنه افزایش ارزش صادرات نیز با
افزایش وزن آن برابر بود.
افزایش صادرات کشور از ابتدای امسال

وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :براساس
گزارش بانک مرکزی میزان تولید در کشور طی سال
گذشته منفی ۱۲درصد بود اما در دی ماه امسال رشد
تولید به مثبت ۲.۳درصد رسید.

وی با بیان اینکه راهبرد نخست این وزارتخانه
در سال جاری حفظ تولید و اشتغال است ادامه داد:

افزایش ظرفیت تولید در واحدها و احیای واحدهای
راکد در دستور کار قرار گرفت که در این راستا از ۲هزار

واحدی که در برنامه امسال قرار داشت تاکنون بیش از
یک هزار و ۵۰۰واحد راکد احیا شده و تولید خود را
از نو آغاز کردند.
وی ادامه داد :خراسان رضوی نخستین استانی
خواهد بود که تفویض اختیارات جدید از وزارتخانه به
آن انجام میگیرد ،این استان با برخورداری از چهار
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،توسعه
صادرات ،تنظیم بازار و شورای معادن به راحتی
میتواند اختیارات ملی در تصمیمگیری اتخاذ کند.
وی گفت :هم اکنون مسوولیت کامل وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت در حوزه زعفران به خراسان
رضوی واگذار شده اما با این حال در تفویض اختیارات
برخی موارد کاالیی مالحظاتی وجود دارد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت:از آبان
ماه امسال تا پایان دی ماه که ایران به اتحادیه اوراسیا
پیوسته است ،میزان صادرات کشور به کشورهای عضو
این اتحادیه ۵۰درصد رشد داشته و نشان میدهد این
مهم به نفع کشور است.

مدیرعامل محک عنوان کرد:

ایجاد آگاهی در خصوص سرطان کودکان هزینههای درمان را کاهش میدهد

مدیرعامل محک از اجرای فعالیتهای مرتبط با اطالعرسانی و ایجاد
آگاهی در خصوص سرطان کودکان خبر داد و گفت« :افزایش آگاهی
عمومی درباره سرطان کودکان باعث تشخیص زود هنگام بیماری میشود و
این مهم ضمن افزایش اثر بخشی درمان ،هزینهها را نیز کاهش می دهد».
وی در تشریح اهداف بیانیه چشم انداز این مؤسسه درخصوص ارتقای
سطح آموزش سرطان کودکان در جامعه ادامه داد« :محک در تالش است
تا در سایه آموزش و اطالعرساني ،بیماري کودکان در مراحل اولیه تشخیص
داده شود و از لحظه تشخيص بیماری کودک و خانواده وی تحت حمایت
قرار میگیرند».احمدیان با اشاره به اینکه بیانیه چشم انداز محک از طریق
سایت محک برای عموم قابل مشاهده است ،عنوان کرد« :محک باید جامعه را
نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با سرطان آگاه ساخته و مناسبترین اطالعات،
توصیهها و منابع الزم را در اختیار جامعه قرار میدهد .بخش دیگری از این
بیانیه تأکید دارد که از طریق گسترش همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و درمانی
ملی و بينالمللی فعال در زمينه سرطان ،به کاهش نرخ ابتال به سرطان در

کودکان و روشهای مؤثر درمان دست خواهد یافت».
مدیر عامل محک گفت« :به منظور تحقق اهداف پیش روی بیانیه
چشم انداز مؤسسه سعی در توسعه همکاریهای ملی و بینالمللی با
سازمانها و نهادهای مردمنهاد مطرح و فعال در این حوزه دارد .اخیرا ً نیز
همزمان با روز جهانی سرطان ،طی همکاری مشترک این مؤسسه با انجمن
کنترل جهانی سرطان ( )UICCکمپین روز جهانی سرطان در ایران از 15
بهمن تا امروز که روز جهانی سرطان کودک است برگزار شد».
احمدیان با اشاره به فعالیتهای این مؤسسه به عنوان برترین خیریه
جهان در کمپین ( )UICCادامه داد« :محک با بهرهگیری از ظرفیتهای
مشارکت مدنی ،مسئولیت اجتماعی شرکتها ،نیکوکاران ،داوطلبان
مؤسسه ،هنرمندان ،یاوران رسانهای همچنین سایر ظرفیتهای ارتباطی
نزدیک به  30عنوان فعالیت را به منظور افزایش آگاهیرسانی و ترغیب
افراد جامعه به حضور در کمپین پیشبینی و اجرا کرده است .از این میان
میتوان به اهم این فعالیتها نظیر حضور در مدارس جهت معرفی محک

و کمپین و درست کردن اوریگامی با دانشآموزان جهت آموزش فرهنگ
نیکوکاری به آنها ،نورپردازی نارنجی برج آزادی و دیگر مراکز تجاری و
معروف شهر ،توزیع روبان طالیی میان نیکوکاران ،اطالعرسانی در خصوص
سرطانهای شایع کودکان ،برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص سرطان
بزرگساالن و معرفی راههای پیشگیری از آن ،اشاره کرد».
مدیرعامل محک اجرای این اقدامات توسط یکی از قدیمیترین
مؤسسات خیریه فعال در حوزه حمایت از کودکان مبتال به سرطان را اثر
بخش دانست و عنوان کرد« :نگاه به آمار کودکان مبتال به سرطان ،بار دیگر
ضرورت ایجاد آگاهی در این زمینه را یادآوری میکند .هم اکنون بیش از
19هزار کودک مبتال به سرطان تحت درمان در سراسر کشور تحت حمایت
هستند و روزانه  6کودک جدید نیز به جمع کودکان تحت حمایت محک
اضافه میشود .اینکه مردم نسبت به موضوع سرطان کودک آگاه شوند و
بتوانند به صورت داوطلبانه از ایشان حمایت کنند نقش مؤثری در ارائه
خدمات درمانی و حمایتی به آنها دارد».

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

هزینههای سبد معیشت کارگران حداقل  ۶میلیون تومان است

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
با اشاره به اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود
 ۸میلیون تومان است گفت :اگر فقط بخواهیم هزینه
های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶میلیون
تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴نفره
نیاز است.
هادی ابوی ،دبیر کل کانون عالی انجمن های
صنفی کارگران ،درباره توجه به سبد معیشت کارگران
برای بررسی دستمزد سال  99گفت :نمایندگان
کارگران از مفاد قانونی موضوع بیشتری نمی خواهند.
در ماده  41قانون کار به اینکه دستمزد کارگران بر
اساس چه مواردی تعیین شود اشاره شده است.
نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که دستمزد به

گونه ای تعیین شود که سبد معیشت زندگی کارگران
تأمین شود.
وی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار به
صورت سه جانبه (دولت،کارگر و کارفرما) برگزار می
شود افزود:ما هم قبول داریم که شرایط اقتصادی کشور
مناسب نیست،اما انتظار داریم که دولت به عنوان یکی
از ضلع های شریک اجتماعی کمکی کند تا تعادلی
بین درخواست کارگران برای تأمین سبد معیشت و
مشکالت کارفرمایان برقرار شود.
ابوی با بیان اینکه خط فقر در بین آحاد
کارگران حدود 8میلیون تومان است گفت:
کارگران طی جلساتی که برای بررسی تعیین
هزینه های سبد معیشت دارند به این نتیجه

رسیده اند که خط فقر در بین آحاد کارگران
حدود  8میلیون تومان است .اما اگر بخواهیم
فقط رقم هزینه های زندگی را اعالم کنیم
این رقم حدود 6میلیون تومان است .اگر فقط
بخواهیم هزینه های تأمین معیشت کارگران را
بگوییم حدود 6میلیون تومان با بحث مسکن و
بهداشت برای یک زندگی 4نفره نیاز است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
تاکید کرد :رقم هزینه زندگی کارگران دیگر کمتر از
6میلیون تومان نیست .این را قبول داریم که کارفرمایان
هم با مشکالتی در مسیر تولید روبرو هستند اما دولت
باید اقدامی کند تا تعادلی بین درخواست کارگران و
کارفرمایان ایجاد شود.

وی بیان کرد :عمده تولید کنندگان از شرایط
تولید خود ناراضی نیستند،شرایط تحریم باعث شده
است که آنها تولیدات خود را در داخل بهتر به فروش
برسانند .تولیدات آنها در انبارها نمانده است .اکثر
کارفرمایان از شرایط فروش خود رضایت دارند.
ابوی با بیان اینکه در هفته آینده جلسه کمیته
دستمزد به منظور نهایی کردن هزینه سبد معیشت
برگزار می شود افزود:امیدواریم رقمی تعیین شود که
کارگران مقابل خانواده خود شرمنده نشوند .شورای
عالی کار از هفتههای آینده به طور جدی وارد مذاکرات
مزد سال 99خواهد شد و انتظار داریم با درنظر گرفتن
واقعیت های روز جامعه و لمس شرایط زندگی کارگران
رقم دستمزد را تعیین کند.
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خبر
معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

ایران جزو هفت تولیدکننده
برتر طال و جواهر دنیا

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ایران را جزو هفت کشور برتر تولیدکننده
طال و جواهر در دنیا دانست و گفت :در
زمینه صادرات تولیدات این صنعت،
دچار ضعف جدی هستیم.
بهمن حسینزاده ،با بیان اینکه
ایران ،جزو هفت کشور برتر طال
و جواهرسازی در جهان محسوب
میشود ،گفت :جمهوری اسالمی ایران
در مسابقات المپیاد جهانی ساخت
طال و جواهرسازی کشور انگلستان،
توانسته در سال  ۲۰۱۱میالدی رتبه
پنجم ،در المپیادجهانی کانادا سال
 ۲۰۰۹میالدی دیپلم افتخار و رتبه
هفتم ،در سال  ۲۰۱۳میالدی و در
آلمان رتبه دوم و همزمان مدال نقره
و در سال  ۲۰۱۵میالدی در برزیل،
دیپلم افتخار و رتبه پنجم را کسب
کند که این افتخاری بزرگ برای کشور
به شمار میرود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ادامه داد :بر این اساس ،ایران در زمینه
ساخت طال و جواهرسازی در وضعیت
مطلوبی در جهان قرار داریم؛ اما در
زمینه صادرات محصوالت این صنعت به
خصوص در رشته جواهرسازی و تولید
انبوه آن ،دچار ضعف جدی است.
سهامی
شرکت
مدیرعامل
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری
اسالمی ایران خاطرنشان کرد :حضور
ایران در بازارهای جهانی مستلزم
معرفی توانمندیهای این صنعت است
که بر این اساس برگزاری و حضور در
نمایشگاههای بینالمللی میتواند تأثیر
به سزایی در رشد صادرات این حوزه
داشته باشد.
سیفی،
اسفندیار
همچنین
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان طال و جواهر ایران
نیز با بیان اینکه علیرغم تحریمها،
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی طال
و جواهر ،نسبت به سال گذشته ۵۰
درصد رشد داشته است ،گفت۱۲۵ :
شرکت ایرانی و  ۵شرکت خارجی
از کشورهای ترکیه ،ایتالیا ،آلمان،
انگلیس و ژاپن در این رویداد حضور
دارند که  ۹۰شرکت از آنها ،تولیدکننده
طال و جواهر ایرانی هستند.
وی خاطرنشان کرد :در دنیا  ۷کشور
ایتالیا ،ترکیه ،هند ،کره جنوبی ،هنگ
کنگ ،تایلند و ایران جزو تولیدکنندگان
برتر طال و جواهر هستند و ایران می
کوشد با افزایش میزان صادرات خود در
این زمینه در میان این کشورها به رتبه
برتری دست یابد.

