وزیر کار و رفاه اجتماعی خبرداد :

استفاده از بازپرداخت وام های اشتغال
روستایی برای تسهیالت جدید
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

شهادت سردار سلیمانی انسجام
ملی را به رخ جهانیان کشید

بیمه باید از واحدهای تولیدی مشکلدار
در دوران تحریم حمایت کند
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3

رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعالم کرد؛

قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

تامین یک دالر از هر سه دالر درآمد کشور توسط معدن و صنایع معدنی

اکسپوی  ۲۰۲۰دوبی باید

برای ایران آورده اقتصادی داشته باشد
4

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران :

بانك توسعه صادرات با نرخ سود پايين
در خدمت فعاالن اقتصادي است
6

مدیرعامل شهرکهای صنعتی ایران:

تکمیل و توسعه زیرساخت های شهرکهای
صنعتی در دستور کار قرار گیرد
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قائممقام وزیر صنعت اعالم کرد:

توسعه صادرات ،پشتوانه محکم و مسیر مطمئن رونق تولید

قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
تشــکیل کارگــروه توســعه صــادرات را
ظرفیتــی بــرای برداشــتن ســنگهای پیــش
پــای صادرکننــدگان کشــور دانســت و گفــت:
توســعه صــادرات ،پشــتوانه محکــم و مســیر
مطمئــن رونــق تولیــد اســت.
بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،حســین مــدرس خیابانــی عصــر
امــروز پنجشــنبه  ۱۲دی  ۹۸در برنامــه
گفتگــوی خبــری شــبکه خبــر بــا تاکیــد
بــر ضــرورت توجــه بــه توســعه صــادرات
غیرنفتــی گفــت :مجموعــه شــرایطی کــه
امــروز در کشــور حــادث شــده ،منجــر بــه
افزایــش وزن صــادرات در دیــدگاه مــردم
و سیاســتگذاران شــده؛ بــه ایــن معنــا کــه
در نــه ماهــه ابتــدای ســال  ۹۸صــادرات
غیرنفتــی جــای صــادرات نفتــی را گرفتــه
اســت .قائــ م مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت در امــور بازرگانــی افــزود :صــادرات
غیرنفتــی هــم اکنــون از چنــد منظــر
قابــل توجــه اســت؛ اول آنکــه واحدهــای
تولیــدی کشــور ،از ظرفیتهــای مناســبی
برخــوردار هســتند کــه بایــد بخــش خالــی
آن ،از طریــق رونــق صــادرات پــر شــود؛
ضمــن اینکــه توســعه صــادرات غیرنفتــی
میتوانــد منجــر بــه تامیــن نقدینگــی مــورد
نیــاز واحدهــای تولیــدی از طریــق فــروش
کاالهــای تولیــدی در بازارهــای صادراتــی
شــود؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه چنانچــه
بــه دلیــل برخــی محدودیتهــای بــازار
داخلــی ،تامیــن نقدینگــی کارخانجــات بــا
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وزیر امور اقتصادی و دارایی :

آغاز تبدیل رایگان خودروها به گازسوز تا دو هفته دیگر

امـروزه محیـط زیسـت کـه از ارزشــمندترین
نعمتهـای خداونـد بـه بشــر بــوده و نقــش
بسـزایی در حیـات همـه موجـودات دارد ،مـورد
هـجمــه قـــرار گرفتــه و بهسـرعت رو بــه
تخریــب ،آلودگـی و زوال اسـت .محققان کشـور
در یـک بررسـی علمـی بـه ابعـاد حقوقـی آلـوده
کـردن هوا پرداختهاند .محیط زیسـت ایران نیــز
بهعنوان بخشــی از مـحــیط زیســـت جهانی از
ایـن فعالیتهـای ناموجــه در امــان نمانــده و
هرچــه زمــان بیشــتر بگــذرد بــا تـخریـب و
آلودگــی بیشـتری مواجه میشـود .امروزه ایران
شــاهد حــجم گــسترده آلودگیهای ناشــی از
فعالیتهای صــنعتی است ،بهگونهای کــه ایــن
فعالیتها باعــث بروز آلودگــی و تـخریب شدید
بخش اعظم منــابع آب ،هـــوا و خـــاک شــده
اســـت .بنـا بـر نظر متخصصـان ،عالوه بـر موارد
فـوق ،رشـد نامتـوازن صنعـت باعــث انـتشــار
بـســیاری از گازهــای مضــر برای سالمت شده
و بـروز بسـیاری از بیماریهـای قلبـی و تنفسـی
را به دنــبال داشــته اسـت.
ادامه در صفحه 8

اگرکشورها مقابل آمریکا مقاومت نکنند
هزینه بیشتری خواهند پرداخت
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معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبرداد:

آلوده کردن هوا
جرمی که جدی گرفته نمیشود

وزیر امور خارجه :

برخــی مشــکالت مواجــه شــده کــه بــر ایــن
اســاس ،چنانچــه تامیــن نقدینگــی از طریــق
بــازار داخلــی فراهــم نباشــد ،بایــد بــا رونــق
صــادرات خــاء آن را پــر کــرد.
وی یکــی از عوامــل رونــق تولیــد را ،بازکــردن
مســیر صــادرات دانســت و تصریــح کــرد:
صــادرات امــروز نقطــه اتــکای درآمدهــای
ارزی کشــور اســت و بخــش عمــدهای از
نیــاز ارزی کشــور بــرای تامیــن مــواد اولیــه،
قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز را تامیــن
میکنــد؛ پــس صــادرات امــروز عــاوه بــر
اینکــه نیــاز بــه توجــه جــدی دارد ،بایــد از
ق َِبــل ایــن توجــه ،مســیر پیــش روی آن را
هــم ،همــوار کــرد.
مــدرس خیابانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد
در شــرایط کنونــی ،بــه صادرکننــدگان
دســت مریــزاد گفــت ،اظهــار داشــت:
صادرکننــدگان کشــور در ســختترین
شــرایط بینالمللــی و رقابتهــای نابرابــر
تجــاری بــا رقبــای خــود در بازارهــای
هــدف صادراتــی ،توانســتهاند  ۳۲میلیــارد
دالر در  ۹ماهــه ســال جــاری ،ارزآوری
داشــته باشــند؛ در حالیکــه وزن هیــچ
یــک از ابزارهــا و امکانــات در اختیــار تجــار
ایرانــی بــرای حضــور در بازارهــای پررقابــت
جهانــی ،بــا رقبــای خــود قابــل مقایســه
نیســت؛ پــس صادرکنندگانــی ایرانــی کامــا
در یــک جنــگ نابرابــر توانســتهاند نــه تنهــا
بخشــی از بازارهــای هــدف خــود را حفــظ
نماینــد ،بلکــه نســبت بــه ســال گذشــته،
صــادرات خــود را رشــد دهنــد .وی ادامــه
داد :در تــک تــک ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای
انجــام فعــل صــادرات از مباحــث حمــل و
نقــل و بیمــه گرفتــه تــا نقــل و انتقــاالت

پولــی و ارزی ،تجــار ایرانــی بــا محدودیــت
مواجــه هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت
کــه میتــوان آنهــا را خطشــکنان عرصــه
جنــگ اقتصــادی دانســت کــه توانســتهاند
بــه رقــم قابــل توجــه و البتــه قابــل تاثیــری
صــادرات ،دســت یابنــد .قائــم مقــام وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه بــا بیــان
اینکــه شــرایط صــادرات غیرنفتــی ظــرف
حــدود دو ســال گذشــته ،کامــا متفــاوت
از ســالهای قبــل اســت ،گفــت :توجــه
دولتمــردان نیــز در کنــار ســختیهایی
کــه بــه حــوزه صــادرات مترتــب شــده
اســت ،نســبت بــه صــادرات غیرنفتــی تغییــر
یافتــه؛ چراکــه در ســالهای قبــل ،بــه دلیــل
اینکــه دســت کشــور در جیــب منابــع نفتــی
بــود ،ظرفیتهــای موجــود بــرای توســعه
صــادرات را نادیــده میگرفــت ،امــا امــروز
بهتریــن موقعیــت فراهــم شــده تــا از محــل
ایــن شــرایط تهدیدآمیــز ،فرصتــی بــرای
ارتقــای صــادرات کشــور بوجــود آیــد.
وی ادامــه داد :مســیر صــادرات ،بــه طــور
قطــع یــک مســیر موثــر و قابــل توجــه
بــرای رونــق تولیــد اســت؛ بــه نحــوی کــه
اگــر بســتههای حمایــت از تولیــد در ســالی
کــه بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری،
ســال رونــق تولیــد نــام گرفتــه شــده ،در
حــوزه توســعه صــادرات نیــز بــه کار گرفتــه
شــود و صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران نیــز کــه الحــق و االنصــاف ،همراهــی
و امیدآفرینــی فــوق العــادهای بــرای رونــق
تولیــد داشــته اســت ،بــه حــوزه توســعه
صــادرات هــم بــه منظــور رونــق تولیــد،
توجــه کنــد ،اتفاقــات بســیار بهتــری رقــم
خواهــد خــورد.
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سفیر ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل:

سازمان ملل در برخورد با تخلفات آمریکا صریحتر باشد

ســفیر و نماینــده دائــم جمهــوری اســامی
ایــران نــزد ســازمان ملــل گفــت :از دبیــرکل
و ســازمان ملــل انتظــار داریــم در برخــورد بــا
تخلــف آمریــکا در عــدم صــدور ویــزا بــرای
محمدجــواد ظریــف ،فعالتــر و صریحتــر
باشــد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،مجیــد
تخــت روانچــی ســفیر و نماینــده دائــم
جمهــوری اســامی ایــران نــزد ســازمان ملــل
متحــد ،بــا «آنتونیــو گوتــرش» دبیــرکل
ســازمان ملــل متحــد دیــدار و گفتگــو کــرد.
تشــریح اقدامــات و مواضــع ایــران در مقابــل
اقدامــات تحریــک آمیــز آمریــکا و تــرور
بزدالنــه ســردار شــهید ،ســپهبد قاســم
ســلیمانی ،اعــام مجــدد آمادگــی ایــران
بــرای گفتگــو و همــکاری بــا کشــورهای
منطقــه بــرای کاهــش تنشهــا ،شــکایت
از تخلــف آمریــکا از تعهــدات خــود از

موافقتنامــه مقــر بــا ســازمان ملــل در
خصــوص صــدور روادیــد بــرای محمدجــواد
ظریــف و محدودیتهــای غیرقانونــی بــرای
دیپلماتهــای ایرانــی ســازمان ملــل از
محورهــای گفتگــو در ایــن دیــدار بــود.
در ایــن مالقــات ،روانچــی بــا اشــاره بــه
نقــش شــاخص ســردار ســلیمانی در مبــارزه
بــا تروریســم و شکســت داعــش ،وی را یــک
قهرمــان بــی نظیــر در ایــران و منطقــه
خوانــد و مراســم تشــییع پنــج میلیونــی
ایشــان در تهــران و ســایر شــهرهای ایــران
و عــراق را نشــانه اشــتباه محاســباتی آمریــکا
در ایــن اقــدام تروریســتی برشــمرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پاســخ متناســب
و قدرتمنــد ایــران ،بــر عــزم قاطــع ایــران در
دفــاع از مــردم و ســرزمین خــود تاکیــد و
در عیــن حــال اضافــه کــرد کــه ایــران قصــد

سفیر ایران در فرانسه :

ایران ذرهای در برابر تجاوز زیادهخواهان کوتاه نمیآید

ســفیر ایــران در فرانســه گفــت :ایــران ذرهای
در برابــر تعــدی و تجــاوز زیــاده خواهــان
علیــه ســرزمین و حقــوق مشــروع مــردم
خــود کوتــاه نخواهــد آمــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،بهــرام
قاســمی ســفیر ایــران در فرانســه در واکنــش
بــه حمــات موشــکی ســپاه پاســداران بــه
پایــگاه ارتــش تروریســتی آمریــکا در عــراق،
در رشــته توئیتــی ،نوشــت :جمهــوری
اســامی ایــران و مــردم شــجاع و دلیــر
ایــران هرگــز ملتــی جنــگ طلــب نبــوده
و نخواهنــد بــود ،امــا بــه گــواه تاریــخ و

پیشــینه ایــن مــرز و بــوم ،مــردم بــزرگ
ایــن ســرزمین همــواره در قبــال تجــاوز
و تعــرض زورمــداران بــا تمــام تــوان و در
یــک وحــدت و همگرایــی تحــت لــوای خــرد
جمعــی از خــود دفــاع کــرده اســت.
وی نوشــت :مــردم ایــران بــا حضــور
پرشــکوه و بــی نظیــر در تشــییع پیکــر
ســرباز دالور وطــن ،شــهید ســردار ســلیمانی
در اولیــن گام پاســخی یــک صــدا و قاطــع
بــه سیاســتهای جنــگ افروزانــه آمریــکا
دادنــد کــه طنیــن آن در سراســر جهــان
انعــکاس یافــت.

جنــگ را نــدارد.
ســفیر ایــران در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود ،بــا یــادآوری نقــش و
وظایفــی کــه دبیــرکل ســازمان ملــل مطابــق
قطعنامــه  ۵۹۸بــرای ارتقــای همــکاری
بیــن کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس بــر
عهــده دارد ،از وی خواســت در ایــن راســتا
تــاش بیشــتری کنــد و بــر آمادگــی ایــران
بــرای اســتقبال از هرگونــه ابتــکار عملــی
در چارچــوب کاهــش تنشهــا در شــرایط
شــکننده کنونــی منطقــه تاکیــد و ارائــه
ابتــکار پویــش صلــح هرمــز توســط ریاســت
جمهــوری اســامی ایــران را در ایــن راســتا
ارزیابــی کــرد.
ســفیر ایــران در فرانســه در ادامــه مطلــب
خــود آورده اســت :ایــران در دومیــن گام،
در نمایشــی از عــزم و قــدرت و آمادگــی و
شــجاعت و ذیــل مــاده  ۵۱منشــور ملــل
متحــد ،اقدامــات متناســبی را بــرای دفــاع
از خــود نســبت بــه پایگاهــی کــه از آن
حمــات ناجوانمردانــه علیــه شــهروندان
و مقامــات ارشــد ایرانــی صــورت پذیرفتــه
بــود ،بــه عمــل آورد.
قاســمی تاکیــد کــرد :ایــران همــواره بــا ارائه
طرحهــای متعــدد در راســتای افزایــش
ثبــات و امنیــت در منطقــه ،کاهــش تنــش
و مبــارزه بــا تروریســم و افراطــی گــری گام
برداشــته و از هرگونــه تــاش و طــرح در
ایــن خصــوص نیــز اســتقبال کــرده اســت.

