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رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

افزون بر  ۱۵میلیون تن فرآوردههای دامی
ساالنه در کشور تولید میشود
رئیــس ســازمان دامپزشــکی
کشــور گفــت :تولیــد ســالیانه
بیــش از  ۱۵میلیــون تــن
گوشــت قرمــز ،گوشــت مــرغ،
آبزیــان ،تخــم مــرغ ،عســل و
شــیر ،مســئولیت مهمــی را
در حــوزه امنیــت غذایــی بــر
عهــده ســازمان دامپزشــکی قــرار داده اســت.
«علیرضــا رفیعــی پــور» در ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای
نمــاز عبــادی -سیاســی تهــران کــه در دانشــگاه تهــران بــه
مناســبت فــرا رســیدن هفتــه دامپزشــکی برگــزار شــد ،افــزود:
مطابــق قانــون ،خدمــات دامپزشــکی در  ۲حــوزه امنیــت و
ســامت تعریــف شــده کــه در حــوزه امنیــت ،ایــن ســازمان
وظیفــه حراســت از  ۱۴۰هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه دامــی
کشــور را عهــده دار اســت کــه ســرمایه ای دائــم ،پویــا و مولــد
اســت .وی یــادآور شــد :هرچقــدر بتوانیــم در بخــش کشــاورزی
و ســرمایه هــای دامــی توســعه داده و برنامــه هــای توســعه
ای اجــرا کنیــم ،بــه هــدف بســتن چــاه هــای نفــت نزدیــک
تــر مــی شــویم .رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه
داد :بیــش از  ۸۰درصــد ســه وعــده اصلــی غذایــی مــردم
را پروتئیــن حیوانــی تشــکیل مــی دهــد کــه بایــد ســامت،
کیفیــت و امنیــت آن تضمیــن شــود.
رفیعــی پــور ادامــه داد :ســامت ،جــز بــا اقــدام هــای بهداشــتی
و پیشــگیرانه محقــق نمــی شــود و ایــن وظیفــه ســازمان
دامپزشــکی اســت کــه بــا کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای
مشــترک انســان و دام بــه تحقــق ایــن هــدف کمــک کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بیــش از  ۶۰ســال اســت کــه در حــوزه
دام و طیــور صنعتــی شــده ایــم ،امــا تــا پیــش از انقــاب در
حــوزه فــرآورده هــای خــام دامــی وابســته بــه واردات بودیــم.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور افــزود :بــه لطــف انقــاب
اســامی ،در حــوزه هــای علمــی و دانشــگاهی و همچنیــن
تجهیــزات و نیــروی انســانی متخصــص ،مدیریــت بهداشــتی بــه
کمــک مدیریــت تولیــد آمــد کــه در نتیجــه ،امنیــت غذایــی
برقــرار و مدیریــت بــازار نیــز تامیــن شــد.
رفیعــی پــور خاطرنشــان کــرد :در سیاســت هــای ابالغــی رهبــر
معظــم انقــاب در موضــوع اقتصــاد مقاومتــی ،دو مقولــه بهــره
وری و امنیــت غذایــی بــه وزارت جهــاد کشــاورزی محــول شــد
و بــا تــاش هــای انجــام شــده در دوران پــس از انقــاب ،امــروز
بــه خوداتکایــی و خودکفایــی در تولیــد فــرآورده هــای خــام
دامــی رســیده ایــم.

رئیس کل بانک مرکزی :

تملک بیش از  ۳۳درصد سهام بانکها ممنوع است
رئیــس کل بانــک مرکــزی در
یادداشــتی در یکــی از شــبکه
هــای اجتماعــی تاکیــد
کــرد :برپایــه دســتورالعمل
چگونگــی تملــک ســهام
بانکهــا ،تملــک بیــش از
 ۳۳درصــد ســهام بانــک،
بــرای هــر مالــک واحــد (اشــخاص حقیقــی یاحقوقــی دارای
روابــط مالــی ،خویشــاوندی ،نیابتــی ،وکالتــی یــا مدیریتــی)
ممنــوع بــوده و تملــک ســهام بیــن ۱۰تــا  ۳۳درصــد فقــط با
تاییــد بانــک مرکــزی مقــدور اســت.
«عبدالناصــر همتــی»در یادداشــت اینســتاگرامی خــود در
تشــریح برنامــه هــای بانــک مرکــزی بــرای اجــرای حاکمیــت
شــرکتی و حمایــت جــدی از حقــوق ســپرده گــذاران و
ســهامداران و ثبــات و ســامت بانکــی ،نوشــت :ســهامداران
عمــده بایــد تــا پایــان ســال نســبت بــه تعییــن تکلیــف
میــزان مجــاز ســهامداری واگــذاری ســهام مــازاد خــود اقــدام
کننــد .وی ادامــه داد :از آن پــس نســبت بــه ســود توزیــع
شــده ســهام مــازاد و حــق تقــدم فــروش رفتــه آن۱۰۰ ،
درصــد مالیــات تعلــق گرفتــه و حــق رای آن در مجامــع نیــز
در اختیــار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار مــی گیــرد.
همتــی تأکیــد کــرد :بانــک مرکــزی اختیــار ابطــال ســهام
بیــش از  ۱۰درصــد را بــا تصویــب هیــات انتظامــی داراســت
و برنامــه اش جلوگیــری از تأمیــن مالــی ترجیحــی مالــک
واحــد اســت.

صنعت ،معدن و تجارت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد :

کاهش  ۱۰میلیارد دالری واردات تا سال ۱۴۰۰
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از برنامهریــزی بــرای کاهــش
 ۱۰میلیــارد دالری واردات کشــور تــا ســال  ۱۴۰۰خبــر داد
کــه بخشــی از آن در اجــرای میزهــای تعمیــق ســاخت داخــل
دنبــال میشــود.
«رضــا رحمانــی» در جریــان دومیــن میــز تخصصــی تعمیــق
ســاخت داخــل صنعــت خــودرو در محــل وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت افــزود :دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد ۲
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری ارزی و  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری ریالــی (در مجمــوع حــدود چهــار میلیــارد
دالر) ســرمایهگذاری اســت.
وی بیــان داشــت ۱.۲ :میلیــارد دالر از ایــن صرفهجویــی در
صنعــت نســاجی و پوشــاک ۵۰۰ ،میلیــون دالر در صنایــع
ســلولزی ۲.۷ ،میلیــارد دالر در صنایــع شــیمیایی ۲.۴ ،میلیــارد
دالر در صنایــع معدنــی ۶۰۰ ،میلیــون دالر در صنایــع فلــزی،
 ۶۵۰میلیــون دالر در لــوازم خانگــی ۶۵۰ ،میلیــون دالر در
ماشــینآالت ۱.۴ ،میلیــارد دالر در صنعــت خــودرو و ۲۵۰
میلیــون دالر در لــوازم برقــی و الکتریکــی خواهــد بــود.
رحمانــی بــا تقدیــر از تــاش هــای بانــک مرکــزی ،از قــول

مســاعد ایــن بانــک بــرای تامیــن  ۱۰۰هــزار میلیــارد تومــان
نقدینگــی صنایــع در  ۶ماهــه دوم امســال خبــر داد و گفــت:
اکنــون برنامــه هــای توســعه ای و ســاخت داخــل وزارت
صنعــت آمــاده اســت و انتظــار مــی رود کســانی کــه توانایــی
همــکاری دارنــد پــای کار بیاینــد.
وی بــا اشــاره بــه حجــم ســرمایه هــای ســرگردان در ســطح
جامعــه ،ابــراز امیــدواری کــرد بانــک مرکــزی بــا تضمیــن
کــردن تشــکیل صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری در کشــور
ســرمایه هــای مردمــی را جــذب آنهــا کنــد تــا در صنایــع
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه شــود.
ایــن مقــام مســئول بــه برنامــه ریــزی بــرای افزایــش ۲۶۰
هــزار دســتگاه خــودروی ســواری بیشــتر در ســال  ۹۸نســبت
بــه پارســال (در مجمــوع  ۱.۲میلیــون دســتگاه خــودروی
ســواری در ســال  )۹۸اشــاره کــرد کــه نیازمنــد  ۶هــزار
میلیــارد تومــان ســرمایه در گــردش و  ۵۰۰میلیــون یــورو
ســرمایهگذاری ارزی اســت .وی همچنیــن از برنامــه ریــزی
بــرای فعــال ســازی دو هــزار واحــد صنعتــی راکــد در ســال
جــاری خبــر داد کــه نیازمنــد نقدینگــی اســت.

رحمانــی درخصــوص تولیــد الســتیک خودروهــای ســنگین
در کشــور گفــت :تــا پارســال  ۷۰درصــد ایــن الســتیک هــا
وارداتــی بــود امــا بــا تعریــف پنــج طــرح در ایــن زمینــه
در شــهرهای اردبیــل ،بیرجنــد ،کرمانشــاه ،ســنندج و زابــل
حداکثــر تــا ســه ســال آینــده نیازهــای کشــور را رفــع
خواهیــم کــرد .وی اظهــار داشــت  :اکنــون در تولیــد چــادر
مشــکی  ۸۰درصــد واردات داریــم ،امــا بــا تعریــف طرحــی
در قزویــن و بــا تولیــد  ۳۰میلیــون متــری ایــن محصــول۳۰ ،
درصــد از واردات آن کاســته خواهــد شــد.
وزیــر صنعــت بــا اشــاره بــه دومیــن میــز تخصصــی تعمیــق
ســاخت داخــل در صنعــت خــودرو ،تاکیــد کــرد :در ســال
هــای گذشــته نیــز بــا تحریــم صنعــت خــودرو مواجــه بودیــم،
امــا امــروز بــا اراده ای کــه وجــود داشــته ،از تحریــم هــا
فرصــت ســاختیم.

سخنگوی وزارت ارتباطات مطرح کرد؛

خدمات ارزش افزوده و اجحاف  ۲۰۰۰میلیارد تومانی در حق مردم

رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه موضــوع خدمــات
ارزش افــزوده (وس) میگویــد :برخــی از مــردم کــه اطالعــات
چندانــی از حــوزه ایــن خدمــات ندارنــد ،ناخــودآگاه عضــو ایــن
خدمــات میشــوند ،بــدون اینکــه از آن اســتفاده کننــد و
درنتیجــه مبالغــی از حســاب آنهــا کــم میشــود و پــول
سرشــاری بــه جیــب ارائهکننــدگان ایــن خدمــات مــیرود؛
چنیــن چیــزی اصــا قابــل قبــول نیســت و وزیــر ارتباطــات
چندیــن بــار اعــام کــرد ه کــه یــا بایــد ایــن خدمــات پایــان
یابــد یــا ایــن روش اصــاح شــود.
ســیدجمال هادیــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
خدمــات ارزش افــزوده خدماتــی بســیار مفصــل اســت کــه
اپراتورهــا در دنیــا ارائــه میدهنــد اظهــار کــرد :ســازوکار
«وس» در همــه دنیــا بهصــورت عمومــی و هــم اختصاصــی
در ســازمانها اســتفاده میشــود ،امــا سوءاســتفاده از
کماطالعــی مخاطبــان در هیــچ کجــا رایــج نیســت.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالتی کــه ایــن خدمــات داشــته،
ایــن اســت کــه وقتــی شــما بــه عضویــت آن درمیآمدیــد،
خــروج از آن کار بســیار مشــکل و پیچیــدهای بــود ،از ایــن

جهــت کــه کســی نتوانــد و یــا کمتــر رغبــت کنــد از ایــن
ســرویسها خــارج شــود .امــا اکنــون وزیــر ارتباطــات بــه
رگوالتــوری دســتور داده بــا بررســی کامــل ،همــه خدمــات
طــی فراینــدی قطــع شــود ،ســپس دوبــاره از کســانی کــه
میخواهنــد ایــن خدمــات را دریافــت کننــد ،نظــر بخواهنــد،
یــک بــار آنهــا موافقتشــان را اعــام کننــد و بــار دوم نیــز
تاییدشــان را بگیرنــد و وقتــی مطمئــن شــدند ،آنــگاه خدمــات
ارائــه شــود.
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بــا بیــان اینکــه بــه گفتــه مســئول ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ،بیــش از ۲۰۰۰
میلیــارد تومــان گــردش مالــی ایــن خدمــات اســت ،بــدون
اینکــه محتــوای مناســب یــا خدمــات مناســب بــه کاربــران
ارائــه دهنــد ،افــزود :ایــن موضــوع واقعــا یــک اجحــاف بــزرگ
بــه مــردم اســت و وزارت ارتباطــات هــم طبــق وظیفــه قانونــی
خــود ،بــرای احقــاق حقــوق مــردم ایســتاده تــا روش ارائــه و
اطالعرســانی ایــن خدمــات اصــاح یــا کال تعطیــل شــود و
حاضــر نیســت بــه خاطــر مالحظـهکاری یــا مســائل سیاســی،
از ایــن حــق مــردم کوتــاه بیایــد.
هادیــان ادامــه داد :بــرای بخشــی از ایــن هزینــه ،شــائبههایی
وجــود دارد کــه در راههــای غیرمتعارفــی صــرف میشــود.
اگــر هــم ایــن روزهــا حمــات شــدیدی در برخــی از رســانهها
بــه وزارت ارتباطــات میبینیــم ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه

شــاید احتمــال قطــع «وس» بــرای برخــی افــراد دردنــاک
باشــد ،یعنــی منبــع درآمــد اصلــی را قطــع کنــد و در نتیجــه
یکــی از واکنشهــا بــه قطــع درآمدهــای ناســالم ،تالشهــای
تخریبــی رســانهای اســت.
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در پاســخ بــه وجــود منافــع مالــی از خدمــات ارزش
افــزوده بــرای وزارت ارتباطــات و اپراتورهــا ،اظهــار کــرد :در
ایــن خدمــات ،هیــچ منفعــت مــادی بــرای وزارت ارتباطــات
مترتــب نیســت و تنهــا بــرای اپراتورهــا و ارائهدهنــدگان
ایــن خدمــات و اگــر محتــوای مناســبی داشــته باشــد ،بــرای
مــردم منفعــت دارد .وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :شــاید
خیلیهــا اطــاع نداشــته باشــند کــه میتواننــد همــواره از
 *۸۰۰#بــرای اطــاع از اینکــه عضــو چــه ســرویس ارزش
افــزودهای هســتند اســتفاده کننــد و درنتیجــه اگــر اطــاع
داشــته باشــند ،میتواننــد بالفاصلــه خدمــات ناخواســته را
لغــو کننــد .البتــه لغــو آن در برخــی مــوارد مشــکل اســت
و داالنهــای پیچدرپیچــی گذاشــته شــده تــا خــروج از ایــن
سیســتم دشــوار باشــد ،امــا امیــدوارم ایــن موضــوع حــل شــود.
بــه گفتــه هادیــان ،وزیــر ارتباطــات دســتور بررســی ایــن
موضــوع و اصــاح رونــد موجــود را ابــاغ کــرده تــا در مرحلــه
نخســت ،سیســتم عضویــت و ارائــه خدمــات اصــاح شــود و
ایــن خدمــات بــه نحــو عادالنــه و مطلــوب ادامــه یابــد و در
غیــر ایــن صــورت ایــن خدمــات کامــا متوقــف خواهــد شــد.

نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:

ساخت مسکن کارگران توسط انبوهساز را توصیه نمیکنم
یــک مقــام مســئول کارگــری بــا بیــان اینکــه تشــکیل
تعاونیهــای مســکن کارگــری بــدون داشــتن پشــتوانه
نتیجــهای بــرای جامعــه کارگــری نــدارد ،تاســیس تعاونــی
مســکن کارگــران کشــور را خواســتار شــد.
ســید ابوالفضــل اشــرف منصــوری در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا انتقــاد از عــدم فراهــم کــردن زیرســاختهای تشــکیل
تعاونیهــای مســکن اظهــار کــرد :قبــا یــک تعاونــی مســکن
کــه تشــکیل مــی شــد ،بــه ویــژه در بخــش کارگــری،
اســتانداریها بــه آن زمیــن رایــگان میدادنــد ولــی االن نــه
زمینــی تعلــق میگیــرد و نــه مصالــح بــه قیمــت تعاونــی
اختصــاص مییابــد.
بــه گفتــه وی ،تشــکیل دادن تعاونــی مســکن بــدون داشــتن
هیــچ پشــتوانهای جــز درگیــری داخلــی میــان اعضــا نتیجهای
نــدارد و بایــد زیرســاختهای الزم بــرای ثبــت و راهانــدازی
تعاونیهــای مســکن کارگــری یشبینــی شــود.
نایــب رئیــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران
در عیــن حــال دربــاره پیشــنهاد افزایــش تعــداد تعاونیهــای
مســکن و تشــکیل تعاونیهــای جدیــد در جلســه اخیــر
شــورای عالــی کار گفــت :بــا پیشــنهاد کمیــت و افزایــش

تعاونیهــای مســکن موافــق نیســتم و معتقــدم بــه جــای
تعــدد تعاونــی مســکن بهتــر اســت کــه یــک تعاونــی مســکن
جامــع کارگــری در ســطح کشــور داشــته باشــیم .اگــر صــد
تعاونــی مســکن تشــکیل بدهیــم ولــی کیفیــت اجــرا و
ســاخت و ســاز نداشــته باشــند ،ســودی نــدارد.
اشــرف منصــوری گفــت :متاســفانه کارگــران دل خوشــی
از تعاونیهــای مســکن ندارنــد و دلیلــش ایــن اســت کــه
بخــش اعظمــی از تعاونیهــای مســکن موجــب درگیــری
میــان اعضــا و شــکایت و رفتــن بــه دادگاه شــدهاند و طبیعــی
اســت کــه کارگــران اســتقبالی از آنهــا نکننــد.
وی گفــت :در ســالهای اخیــر بــه تعاونیهــای مســکن فقــط
مجــوز داده و آنهــا را رهــا کردیــم در حالــی کــه بایــد بــر
عملکــرد تعاونیهــا و انجــام کامــل تعهــدات آنهــا در
پروژههــای مســکن نظــارت جامــع صــورت گیــرد.
نایــب رئیــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران،
واگــذاری ســاخت خانههــای کارگــران بــه دســت انبوهســاز را
توصیــه نکــرد و گفــت :ایــن کار از چالــه بــه چــاه افتادن اســت
و خانههایــی کــه توســط انبوهســازان ســاخته میشــود،
عمدتــا طوالنــی مــدت و بــا قیمــت تمــام شــده بــاال همــراه

اســت ،در حالــی کــه تشــکیل تعاونــ ی مســکن کارگــران
در ســطح ملــی هــم بــه خانــهدار شــدن کارگــران کمــک
میکنــد و هــم موجــب اســتفاده از ظرفیــت تشــکلهای
کارگــری و بســیاری از دســتگاهها ،ســازمانها و بانکهــا
بــرای تامیــن زمیــن و ســاخت مســکن کارگــری میشــود.
بــه گفتــه اشــرف منصــوری بــا تشــکیل یــک تعاونــی مســکن
ملــی و ایجــاد نمایندگیهــای آن در اســتانها ،طــرف حســاب
کارگــران تنهــا یــک تعاونــی بــوده و در زمــان هــای الزم بــرای
اعــام دعــوی پاســخگوی اعضــا خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،در آخریــن نشســت شــورای عالــی کار کــه
بــا محــور بررســی راهکارهــای تقویــت تعاونیهــای مســکن
کارگــران و ســاز و کارهــای تامیــن مســکن مشــارکتی
برگــزار شــده بــود ،گســترش تعــداد تعاونیهــای مســکن و
راهانــدازی تعاونیهــای جدیــد و بازنگــری در آییننامههــای
مربــوط بــه تامیــن مســکن کارگــران بــه تصویــب رســید.

