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رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه مطرح کرد:

رئیس جمهور در در جلسه با مسئوالن وزارت بهداشت مطر کرد:

به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه
و مجموعههای خودرو کشور ،در شرایط فعلی که از سه
جهت تورم ،قیمتگذاری اشتباه دستوری(که خود سبب
نابودی و زمینگیری این صنعت در صورت عدم اقدام
به موقع برای اصالح ،خواهد شد) و فشارهای مالیاتی
گیر افتادهایم؛ بهتر است تا میزان تولید را کاهش داده
تا خانواده این صنعت (قطعهسازی و خودروسازی) از
زیاندهی خارج شوند.
گلوردی گلستانی با بیان اینکه قیمت تمام
شده نیز از جمله مشکالتی است که برای صنعت
خودروسازی و قطعهسازی دست و پا گیر شده ،گفت :قیمت تمام شده ما بایستی بر
اساسی باشد که نهاده های تولید را خریداری میکنیم .در حال حاضر مواد اولیه ما و
نهاده های تولید همچون فوالد ،آلومینیوم ،پلیمر ...روزانه تعیین قیمت میشوند و با
قیمتهای جهانی عرضه میشوند اما قیمتهای ما ثابت مانده است .ضمن اینکه نرخ
ارز طی چند سال اخیر ٨٠٠ ،درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین
میزان رشد را داشته است و مطابق قیمتهای جهانی به فروش میرسد؟ چگونه است
که نهادههای تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعهساز این اجازه را
ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت محصوالت ما که ماده اولیه خودروسازان
است ،صنعت محکوم به نابودی خواهد شد /...صفحه3

روحانی در جلسه با مسئوالن وزارت بهداشت و
متخصصان بیماری کرونا افزود :مردم ما نباید بترسند از
این که تعداد مبتالیان ما در یک روز از  ۴هزار به  ۸هزار
نفر رسید ،زیرا این مهم نیست ،اما اگر آمار فوتیهای ما از
 ۲۰۰نفر به  ۳۰۰نفر رسید این به معنی آژیر خطر برای
همه ماست .رئیس جمهور افزود :این که تا چه زمانی با
این گرفتاری مواجهیم باید مبنا را بر بدبینی بگذاریم و
بگوییم مثال تا یک سال دیگر با آن مواجهیم که البته
اگر زودتر بتوانیم آن را مهار کنیم یا جهان بتواند واکسن
یا داروی موثری در اختیار بشر قرار دهد شرایط دیگری
است .آقای روحانی اضافه کرد ،:اما فعال مبنا را بر این میگذاریم که امسال و شاید سال بعد
نیز با این بیماری مواجهیم.رئیس جمهور تاکید کرد ،:اما این که برای مواجهه با این مشکل
چه باید کنیم کار اصلی باید تغییر در سبک زندگی باشد؛ هر راه حل دیگری که پیش روی
خود بگذاریم ولو این که ممکن است مفید و موثر باشد ،اما اساس مساله تغییر در سبک
زندگی است و همه باید باور کنیم که شرایط امسال و سال  ۱۴۰۰با شرایط سالهای پیش
متفاوت است و با شرایط جدیدی مواجهیم.روحانی گفت :برخی از مردم میگویند استفاده
از ماسک ،فاصله گذاری اجتماعی و شستن مستمر دستها تا چند هفته دیگر باید ادامه
داشته باشد؟ در حالی که باید مبنا را بر این بگذاریم که شاید تا دو سال دیگر نیز با این
مشکل مواجه باشیم و باید خود را آماده کنیم.

صنعت قطعهسازی دستوری ،افزایش شمار جانباختگان
یعنی آژیر خطر
در سراشیبی نابودی
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت در اولین جلسه شورای معاونین خبر داد

خبر
وزیر نیرو خبر داد

مذاکره ایران و افغانستان در
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر

وزیر نیرو گفت :در حوزه های
مربوط به انرژی های تجدیدپذیر,
همکاری های گمرکی ،اقتصادی و سایر
زمینه های مربوط به کمیسیون مشترک
همکاری دو کشور ایران و افغانستان
مذاکره صورت گرفته است.
رضا اردکانیان امروز در حاشیه
دیدار با عبداهلل عبداهلل  -رئیس شورای
عالی مصالحه ملی افغانستان در جمع
خبرنگاران درباره جزئیات صحبت شده
در جلسه امروز اظهار کرد :با توجه
به آنکه هشتمین اجالس کمیسیون
مشترک همکاری اقتصادی دو کشور در
پیش است ،در جلسه امروز در جریان
پیشرفت مذاکرات مقدماتی در عرصه
هایی که قرار است طبق برنامه در آینده
نزدیک در کابل مورد بررسی قرار گیرد
مذاکراتی را انجام دادیم.
وی با بیان اینکه گزارشات الزم
داده شد و نقطه نظرات را در بخش
های مختلف دریافت کردیم تصریح کرد:
درباره حل موضوع آب های مرزی دو
کشور صحبت هایی به میان آمد و باید
در نظر داشت که موضوع آب در حوزه
آبریز مشترک تنها با همکاری کشورهای
مستقر در حوزه آبریز به نتیجه می رسد.
وی افزود :فارغ از اینکه کشوری
باالدست و یا پایین دست باشد ،براساس
نقشه راه مشترک می توانند هم منافع و
هم هزینه ها را منصفانه تقسیم کنند.
وی با بیان اینکه تصور ما این است
که بین ایران و افغانستان زمینه همکاری
متنوع و وسیع وجود دارد و در این مسیر
مسائل آب و محیط زیست از جایگاه
ویژه ای برخوردار هستند ،گفت :با توجه
به توسعه یافتگی مدیریتی هر دو کشور
این مسائل از شکل چالش خارج و به راه
حل هایی که دربرگیرنده منافع دو کشور
است خواهد رسید.

 ۶۵درصد مجرمان تهران متعلق
به خارج از استان هستند

استاندار تهران گفت ۶۵ :درصد
مجرمان در تهران متعلق به خارج از
استان هستند .انوشیروان محسنی
بندپی ،اظهار کرد :ناجا با قانونمندی
توانسته است نظم و رضایتمداری را در
کالنشهر تهران برای مردم به ارمغان
بیاورد .وی افزود :تراکم جمعیت ،وقوع
پدیدههای جرمی که برای اولین بار در
این شهر تجربه میشود کار پلیس را در
پایتخت سختتر کرده است ،در تمامی
شهرها  ۸۰درصد مجرمان بومی آن
استان هستند اما در تهران  ۶۵درصد
مجرمان متعلق به خارج از استان هستند.

اختصاص منابع بانکی برای احیاء واحدهای صنعتی تعطیل و نیمهفعال

وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
از ابالغ مهلت سه ماهه برای آزادسازی
معادن حبس شده خبر داد و گفت :مطابق
قانون ،معادنی که مدت طوالنی در حبس
بوده و غیرفعال است  ،پروانه بهرهبرداری
آنها ابطال شده و آزادسازی میشود.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت
صمت ،علیرضا رزم حسینی در اولین
جلسه شورای معاونین وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :اولویت اصلی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در شرایط کنونی
و مطابق با برنامههای پیشنهادی ارایه شده
به مجلس شورای اسالمی ،تامین کاالهای
اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و توجه
ویژه به سفره مردم است که به دلیل
اثرگذاری شاخصهای کالن اقتصادی ،با
نوساناتی مواجه شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید
بر اینکه باید از سفره مردم حراست و
حفاظت شود ،افزود :مسئولیت ذاتی وزارت
صمت آن است که بتواند در کنار سایر
دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر ،تمام توان
خود را نسبت به تامین کاالهای اساسی
مورد نیاز سفره خانوار به کار گیرد .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت امروز خط مقدم
جبهه جنگ اقتصادی است و همه باید
همدل و هم هدف ،به تامین معیشت مردم
بپردازیم؛ در این مسیر باید همه دستگاهها
دست به دست هم دهند تا بتوان به موقع
نیازهای مردم را تامین کرد.
وزیر صمت در بخش دیگری از

سخنان خود ،به ضرورت استفاده از نظرات
تمامی ذینفعان در تصمیمگیریها و
تصمیمسازی های مرتبط با حوزههای
صنعت ،معدن و تجارت اشاره و تصریح
کرد :از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،تشکلهای بخشخصوصی،
اتاقهای بازرگانی و اصناف و نیز
کارشناسان باید در تصمیمگیریها استفاده
شود تا بتوان در زمان اجرا نیز ،از توان همه
این بخشها بهره گرفت.
وی اظهار کرد :سامانه جامع تجارت
از جمله تکالیفی است که رئیس جمهور بر
عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار

داده است؛ باید توجه داشت که تکمیل این
سامانه گام بزرگی در راستای کاهش مدت
زمان صدور مجوزها و جلوگیری از هرگونه
رانت و فساد خواهد بود.
رزمحسینی همچنین از برنامهریزی
برای اختصاص منابع بانکی جهت احیای
واحدهای صنعتی خبر داد و گفت :بانک
صنعت و معدن منابع مورد نیاز برای احیا
و فعالسازی واحدهای صنعتی تعطیل و
نیمهفعال را تامین خواهد کرد.
تعیین مهلت  ۳ماهه برای تعیین تکلیف
محدودههای اکتشافی مشکلدار

وزیر صمت دستورالعمل ایجاد وحدت

رویه در فعالسازی معادن و محدودههای
معدنی غیرفعال را به رؤسای سازمان
صنعت ،معدن و تجارت  ۳۱استان ،اداره
کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو،
ارس و قشم ابالغ کرده و سه ماه مهلت
داده شده تا محدوده پروانههای اکتشافی
مشکلدار از طریق مزایده عمومی به
متقاضیان واگذار گردد.
براساس این ابالغیه ،دستورالعمل
ایجاد وحدت رویه در فعالسازی معادن و
محدودههای معدنی غیرفعال در  ۱۱بند و
 ۵تبصره تدوین شده است و ضمانت حسن
اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به

نهادهای نظارتی تنها با رؤسای سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانها خواهد
بود.
بر اساس بند  ۱این دستورالعمل ،به
دارندگان مجوز همه پهنههای اکتشافی
واگذار شده ،که مهلت ارائه گزارش نهایی
آنها به اتمام رسیده است ،از زمان ابالغ
این دستورالعمل ،سه ماه مهلت داده شود
تا در صورت تمایل ،مختصات مناطق
امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت
به دریافت پروانه یا پروانههای اکتشاف مواد
معدنی گروه  ۶اقدام کنند.
طبق بند  ۲این دستورالعمل ،به همه
محدودههای مورد درخواست صدور پروانه
اکتشاف (که به هر دلیل ابطال و بلوکه
شدهاند) اشاره شده تا وفق مقررات و با
اطالع رسانی کامل (از طریق رسانه ها،
جراید ،پورتال ،تابلوی اعالنات و  )....آزاد
و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه
کاداستر میسر شود.
در بند  ۵دستورالعمل مذکور آمده
است :محدوده پروانههای اکتشافی لغو،
ابطال یا سلب صالحیت شده ،با رعایت
مقررات مربوطه ،حداکثر طی مدت سه
ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل از طریق
مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و
چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق
مقررات و با اعالم قبلی (از طریق رسانهها،
جراید ،پورتال و  ،)...نسبت به آزادسازی
آنها اقدام شود.

معاون هلدینگ ماهان :

صیانت ،حمایت و ایجاد رقابت سه وظیفه مهم دولت در قبال بخش معدن است

معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت :با در نظر
گرفتن اینکه بخش معدن کاتالیزور و نیروی محرکه صنایع است ،در
وضعیت کنونی دولت باید در قبال بخش معدن سه وظیفه مهم صیانت،
حمایت و ایجاد رقابت را ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،محمدحسین بصیری
با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی
کشور است ،افزود :شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه های
دولت ،افزایش مالیات ،حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد
اما با اندکی دوراندیشی می توان به این نتیجه رسید که این کار روش
درستی نیست.
وی ادامه داد :با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکالت
عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا ،تحریم های ظالمانه و شرایط سخت
تهیه ماشین آالت و لوازم یدکی ،حمایت دولت از بخش معدن باید
دوچندان شده و از صدور بخش نامه ها ،آیین نامه ها و دستورالعمل های
بازدارنده همیشگی خودداری و برنامه ای برای حمایت از بخش معدن
تدوین کند .این امر تاثیر بسزایی در برون رفت از رکود اقتصادی خواهد
داشت.
معاون هلدینگ «ماهان» به عنوان یکی از «شرکتهای سرمایهگذاری

زد

گروه مالی گردشگری»  ،گفت :از جمله حمایت هایی که دولت می تواند
در شرایط کنونی اعمال کند ،کم کردن حقوق دولتی ،افزایش دوره تنفس
برای معادن ،ایجاد تعدیالتی در قراردادهای استخراج و فروش ،ارائه سهمیه
و مجوزهای کوتاه مدت صادرات ،کاهش عوارض صادرات و غیره است .در
شرایط فعلی ،حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب
ارزآوری به کشور خواهد شد.
بصیری افزود :یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال حاضر می توان
به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره کرد ،پایین آمدن قیمت
تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه ها با قیمتی بسیار کم تر از
قیمت واقعی است .لذا از آنجا که کشور ما با مشکل تکنولوژی در صنایع
معدنی مواجه است ،دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین
آالت ،از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی
حمایت کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت ،راه را برای شرکت
های فعال در این زمینه هموار کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد :عالوه بر این ،بخش عظیمی
از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ و خصولتی است و
هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد .در این بین دولت با یادآوری تجارب
غلط گذشته باید از تکرار اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصوالت

صنایع معدنی در زنجیره تولید ،پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و
رشد واسطه ها برای ایجاد بازار رقابتی تالش کند.
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) بهعنوان یکی
از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری گروه مالی گردشگری ،باهدف
سرمایهگذاری در طرحها و پروژههای تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور
فعالیت می کند.

خبر
سردار رحیمی مطرح کرد؛

کشف  ۷۳درصد سرقت ها
در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت گفت :در ۶
ماه گذشته  ۷۳درصد از جرایم در حوزه
سرقت کشف شده و میزان وقوع جرایم
از  ۳۰درصد به  ۲۱درصد کاهش یافته
است.
سردار حسین رحیمی ،صبح
دوشنبه در دومین روز از هفته ناجا
در برنامه صبحگاه اظهار کرد :هفته
ناجا فرصتی است تا پلیس به خدمت
گیران خود خدمت کند و در این
یک هفته گزارشی از عملکرد خود
به مردم بدهد.
وی افزود :اجازه ندادیم تعداد بسیار
اندکی در جامعه بخواهند نظم و امنیت
شهر را به هم بزنند.
سردار رحیمی گفت :در  ۶ماهه
گذشته بالغ بر  ۵.۵میلیون تماس
با مرکز فوریتهای پلیسی داشتیم
(یعنی هر  ۳ثانیه یک تماس) و بالغ بر
 ۲میلیون و  ۳۰۰هزار از این تماسها
عملیاتی شده است.
رئیس پلیس پایتخت گفت:
رضایتمندی مردم از فعالیت پلیس
پایتخت بر اساس آمارسنجی ها ۹۵
درصد است.
وی ادامه داد :پلیس امنیت تهران
بزرگ از ابتدای سال تا کنون توانسته
است  ۳۹۲قبضه سالح جنگی و شکاری
از مجرمان کشف و  ۱۷گروه اراذل و
اوباش را منهدم کند.
سردار رحیمی گفت :با
اقدامات مناسب پلیس آگاهی
تهران بزرگ  ۲۴درصد جرایم در
پایتخت کاهش یافته است و برخی
از جرایم خشن سال های گذشته
را در امسال کشف کرده است،
همچنین و کشفیات ما  ۱۲۴درصد
افزایش داشته است.
وی ادامه داد ۸۵ :درصد از جرایم
حوزه سایبر در تهران توسط پلیس فتا
کشف شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ
گفت ۷۳ :درصد از جرایم در حوزه
سرقت کشف شده و میزان وقوع
جرایم از  ۳۰درصد به  ۲۱درصد
کاهش یافته است.
سردار رحیمی گفت :در  ۷ماه
گذشته  ۲۵۰میلیارد تومان از اموال
قاچاق را کشف کرده است.
وی بیان کرد :با اقدامات پلیس راه
تهران بزرگ شاهد  ۴۸درصد کاهش
تصادفات فوتی هستیم و با اقدامات
پلیس راهور  ۸درصد کاهش تصادفات
درون شهری داشته ایم.

