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نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی :

بخش کشاورزی نیازمند نهضت علمی و
تقویت شرکتهای دانش بنیان است
نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد
کشــاورزی ایــن دســتگاه را وزارت
معیشــت مــردم برشــمرد و گفــت:
برایــن بــاورم کــه نهضــت علمــی در
بخــش معیشــت و تغذیــه مــردم بایــد
از طریــق علمــی و تقویــت شــرکت هــای دانــش بنیــان انجــام شــود.
حجــت االســام و المســلمین «ســید رضــا تقــوی » در ســی
و چهارمیــن دوره انتخــاب و معرفــی نمونــه هــای ملــی بخــش
کشــاورزی و منابــع طبیعــی کــه بــا شــعار «کشــاورز نمونــه،
پیشــگامان رونــق تولیــد» بــا حضــور رییــس جمهــوری در ســالن
اجــاس ســران برگــزار شــد ،افــزود :در فرهنــگ اســامی تولیــد
ارزش و جهــاد فــی ســبیل اهلل و تولیــد کننــده مجاهــد محســوب
مــی شــود و کســی کــه در ایــن عرصــه بــرای تامیــن معیشــت
جامعــه تــاش مــی کنــد مقــام واالی مجاهــد در میــدان جنــگ
را دارد .وی اظهارداشــت :اگــر امــروز بــازار محصــوالت کشــاورزی
و مــواد غذایــی تامیــن اســت و کمبــود در ایــن زمینــه نداریــم
دســتاورد بخــش کشــاورزی و تــاش خســتگی ناپذیــر کشــاورزان،
تولیدکننــدگان و مدیــران ایــن بخــش اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد :بــه
طــور حتــم بخــش کشــاورزی نیازمنــد ســرمایه گــذاری بیشــتر
اســت زیــرا اقتصــاد معیشــتی یــک اقتصــاد درونگراســت امــا اقتصــاد
نفتــی ناپایــدار اســت همانگونــه کــه امــروز نمــی توانیــم نفت خــود را
بفروشــیم .وی بــا بیــان اینکــه تولیــد در هــر کشــور نمایانگــر اعتمــاد
بــه نفــس اســت گفــت :در هــر کجــا تولیــد باشــد اعتمــاد بــه نفــس
وجــود دارد زیــرا تولیــد منجــر بــه تحــول در هــر جامعــی مــی شــود،
ضمــن اینکــه عــزت نفــس ،و اســتغنا و ســربلندی در ســایه تولیــد
فراهــم مــی شــود.
تقــوی تولیــد را دلیــل افزایــش ثــروت ملــی برشــمرد و افــزود:
قــدرت ملــی را بایــد در ســایه تولیــد ارزیابــی کــرد.
وی تولیــد را شــاخصی بــرای دینــداری یــک جامعــه برشــمرد و
اظهارداشــت :اگــر در جامــع ای تولیــد نباشــد و فقــر بیایــد دیگــر
دیــن وجــود نــدارد ،زیــرا رونــق تولیــد دینــداری را مســتحکم مــی
کنــدو فقــر بایــد بــا تولیــد از بیــن بــرود.
نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی گنــاه بــی توجهــی
بــه تولیــد را نابخشــودنی عنــوان کــرد و گفــت :کســی کــه امــکان
تولیــد دارد امــا نســبت بــه ایــن امــر مهــم اهتمــام نمــی ورزد ،از
نعمــت خداونــد بــی بهــره اســت .ســی و چهارمیــن دوره انتخــاب
و معرفــی نمونههــای ملــی بخــش کشــاورزی امــروز  -ســه شــنبه
بــا حضــور «حســن روحانــی» رییــس جمهــوری دولــت دوازدهــم و
سرپرســت  ،معاونیــن  ،مدیــران و کارشناســان و محققــان بخــش
کشــاورزی و کشــاورزان و تولیدکننــدگان نمونــه و پیشــرو در
اجــاس ســران تهــران برگــزار شــد.

سامانه صالحیت فردی سرویس کاران آسانسور
راه اندازی شد

بــا راه انــدازی ســامانه صالحیــت فــردی ســرویس کاران
آسانســور از ایــن پــس فقــط افــراد صالحیــت دار بــا دارا بــودن
کــد شناســایی ،مجــاز بــه انجــام ســرویس آسانســورها و ورود بــه
ســاختمان هــا هســتند.
«رحمــتاهلل قیصــری» دبیــر اتحادیــه کشــوری آسانســور،
پلهبرقــی و خدمــات وابســته در مراســم رونمایــی از ســامانه
صالحیــت فــردی ســرویس کاران آسانســور در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :صنعــت و صنــف آسانســور تــا
یــک ســال پیــش بــه صــورت مجــزا از یکدیگــر و تحــت نظــر
اتحادیــه هــای غیرتخصصــی اداره مــی شــد ،بــه طــوری کــه در
هــر شــهری یــک صنــف خــاص آن را اداره مــی کــرد.
وی بیــان داشــت :بــا ایجــاد ســامانه «شناســا» اطالعــات
آسانســورهای در حــال بهــره بــرداری کــه تعــداد آنهــا افــزون بــر
 ۷۵۰هــزار دســتگاه بــرآورد شــده ،ثبــت مــی شــود.
قیصــری ،تعــداد واحدهــای صنفــی آسانســور ثبــت شــده در
ایــن ســامانه را افــزون بــر  ۲هــزار مــورد برشــمرد و گفــت:
اکنــون هفــت کــد آیســیک بــرای تولیدکننــدگان ،ســرویس
کاران ،فروشــندگان قطعــات و غیــره تعریــف شــده و بــه دنبــال
تخصصیتــر کــردن ایــن کدهــا هســتیم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا همــکاری اداره اماکــن نیــروی
انتظامــی ،در نظــر داریــم فعــاالن ایــن صنــف و صنعــت را
تشــویق بــه حضــور و عضویــت در اتحادیــه کنیــم و بــه همیــن
منظــور ســامانه صالحیــت فــردی ایــن اتحادیــه رونمایــی شــد.

صنعت ،معدن و تجارت
رییس اتحادیه کفشهای ماشینی تهران:

تا  ۵سال آینده ،صادرات کفش ایران به  ۴میلیارد دالر میرسد
رییــس اتحادیــه کفشهــای ماشــینی تهــران گفــت :در حــال
حاضــر صــادرات کفــش مــا در حــدود  ۲۵۰میلیــون دالر اســت ،اما
باتوجــه بــه ظرفیتــی کــه در ایــن صنــف وجــود دارد ،میتوانیــم
تــا  ۵ســال آینــده رقــم صادراتــی را بــه  ۴میلیــارد دالر برســانیم.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی اژدرکــش در نشســت خبــری دومیــن
نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی برندهــای برتــر کفــش ،کیــف،
کاالی ورزشــی و مــواد اولیــه ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه نــوع
محصــوالت قابــل اســتفاده در دو نیمــه ســال و نیــاز مــردم بــرای
ایــن لــوازم در فصــول مختلــف ســال متفــاوت اســت ،دومیــن دوره
ایــن نمایشــگاه در ســال  ۹۸بــرای تأمیــن نیــاز مصرفکننــدگان
درنظــر گرفتــه شــده اســت؛ چراکــه معرفــی محصــوالت یکبــار
در ســال بــه هیــچ وجــه قابــل پوشــش نخواهــد بــود.
رییــس اتحادیــه کفــش ماشــینی بــا بیــان اینکــه کشــور چیــن در
ایــن حــوزه طــی ســال گذشــته ۸۵ ،میلیــارد دالر ارزآوری بــرای
کشــور خــود داشــته اســت ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه مزایــای
رقابتــی کــه در ایــن حــوزه بــرای ایــران وجــود دارد و خودکفایــی
بیــش از  ۸۰درصــدی مــواد اولیــه ،ایــران میتوانــد ارزآوری
خوبــی از ایــن صنــف داشــته باشــد .ضمــن اینکــه ایــن صنعــت
تحریــم پذیــر نیســت ،امــکان صــادرات ،درآمدزایــی و ارزآوری این
حــوزه بســیار بــاال خواهــد بــود و از نظــر اشــتغال نیــز میتوانــد

کمــک بزرگــی بــه رشــد اشــتغال کشــور داشــته باشــد .برهمیــن
اســاس بــه ازای هزینــهای کــه هــر یــک شــغلی کــه بــه طــور
مثــال در خودروســازی اســتفاده میشــود؛ میتــوان  ۱۰شــغل در
ایــن صنــف ایجــاد کــرد.
وی بــا یــادآوری اینکــه از ســال گذشــته ،واردات  ١۴٠٠قلــم کاال
بــه کشــور ممنــوع شــد و تمــام کاالهایــی کــه در صنــف مــا تولیــد
میشــدند ،جــزو ایــن لیســت بودنــد ،گفــت :ایــن ممنوعیــت
ســبب شــد کــه ظــرف یــک ســال و نیــم ،بــه میــزان  ۱۵ســال کار
کــرده و بتوانیــم در داخــل در ســطوح بــاال ،نیــاز متنــوع مشــتریان
داخلــی را تامیــن کنیــم .وجــود برندهــای مختلــف داخلــی
در مراکــز تجــاری بــا کیفیــت بــاال و کاهــش حضــور برندهــای
خارجــی در ایــن بخــش نشــان دهنــده همیــن موضــوع اســت.
اژدرکــش تاکیــد کــرد :بــا برنامهریزیهــای درســت ،عمــل بــه
برنامههــا و ادام ـهدار بــودن نمایشــگاهها بــرای معرفــی برندهــای
برتــر داخلــی بــه عنــوان نوک پیــکان پیشــرفت مــا ،مســیر هموارتر
خواهــد شــد و بــا همــکاری مســئوالن ،بــه صــورت صحیح و اســتوار
طــی کــردن پلههــای موفقیــت ،ایــران میتوانــد در عــرض پنــج
ســال آینــده رقــم صــادرات خــود را بــه  ۴میلیــارد دالر برســاند .بــه
طــور مثــال بــا یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر آن میتوانیــم،
کل نیــاز بیمــه کشــور بــرای تامیــن دارو را برطــرف کنیــم.

رییــس ســتاد برگــزاری دومیــن نمایشــگاه کفــش ماشــینی ادامــه
ادامــه داد :هــدف مــا ایــن اســت کــه ایــران را بــه عنــوان هــاب
(مرجــع) منطقــه در ایــن صنــف تبدیــل کنیــم .در حــال حاضــر
صــادرات کیــف و کفــش و محصــوالت ورزشــی و مــواد اولیــه بــه
کشــورهای عــراق ،افغانســتان ،آســیای میانــه و کمــی هــم بــه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس انجــام میشــود کــه ایــن رقــم
مجموعــاً حــدود  ۲۵۰میلیــون دالر اســت البتــه بــا توجــه بــه
ظرفیــت ایــن بخــش ،ایــن رقــم بســیار پاییــن اســت و جــا دارد
کــه بیــش از اینهــا صــادرات انجــام شــود.
رئیــس اتحادیــه کفــش ماشــینی اظهــار کــرد :در حــوزه مــواد
اولیــه بــه خودکفایــی رســیدهایم ولــی بــرای برخــی از مــواد
واســط نیــاز بــه واردات برخــی مــواد شــیمیایی داریــم .ظرفیــت
تولیــد کفــش در کشــور طــی ســال گذشــته ۳۵۰ ،میلیــون
جفــت بــوده اســت کــه امیدواریــم بــا حمایــت مــردم و دولــت
و مســئوالن و همچنیــن همــت بیشــتر تولیدکننــدگان صــادرات
بیشــتر شــود.

مدیر عرصه عمران پردیس مطرح کرد:

خرید عرصه مسکن مهر پردیس برای داللها اجباری است
مدیــر اجرایــی واگــذاری عرصــه مســکن مهــر پردیــس
گفــت :بــا توجــه بــه حجــم بــاالی خریــد و فــروش مســکن
مهــر پردیــس توســط داللهــا ،خریــد عرصــه بــرای مالــکان
اولیــه اجبــاری نیســت ولــی خریــداران بعــدی بایــد عرصــه
را خریــداری کننــد.
حســن حضرتــی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :بــر
اســاس بخشــنامه قانــون  ۹۹ســاله خریــد عرصه بــرای مالکان
اولیــه واحدهــای مســکن مهــر اجبــاری نیســت ،مگــر اینکــه
خودشــان درخواســت کننــد .امــا بــا توجــه بــه مســالهی
واســطهگری و اینکــه بســیاری از واحدهــای مســکن مهــر
شــهر جدیــد پردیــس توســط دالالن خریــداری شــده ،بــرای
مالــکان بعــدی خریــد عرصــه اجبــاری اســت کــه آن هــم
میتواننــد بــه صــورت نقــدی یــا اقســاطی پرداخــت کننــد.
وی افــزود :بســیاری از واحدهــای مســکن مهــر پردیــس کــه
افتتــاح شــده خالــی اســت .بــه طــور مثــال در بلوکهــای
 ۵۹واحــدی فــاز  ۱۱بعضــا  ۱۰خانــوار هــم ســاکن نیســتند

کــه نشــان میدهــد عمــده واحدهــا توســط ســفتهبازان
خریــداری شــده و بــرای تحویــل اقــدام نمیکننــد .بــه
همیــن دلیــل هیــات مدیــره شــرکت عمــران مصــوب کــرد
کــه خریــد عرصــه بــرای نفــرات اول اجبــاری نیســت ولــی
اگــر واحــد در ریــل خریــد و فــروش افتــاد بایــد وضعیــت
عرصــه تعییــن تکلیــف شــود.
مدیــر اجرایــی واگــذاری عرصــه مســکن مهــر پردیــس ،قیمت
عرصــه را بــا توجــه بــه قدرالســهم واحدهــا متفــاوت دانســت و
گفــت :در فــاز  ۱۱قیمــت عرصــه از  ۱۹تــا  ۳۵میلیــون تومــان
اســت .در فــاز  ۸بــه دلیــل اینکــه قدرالســهم واحدهــا زیــاد
اســت نرخهــا حــدود  ۲۵تــا  ۵۰میلیــون تومــان تعییــن شــده
کــه ایــن ارقــام از ســوی کارشناســان رســمی دادگســتری
تعییــن شــده اســت .در پروژههــای فــاز  ۸بعضــا  ۹۰متــر
زمیــن بــه یــک واحــد میرســد ولــی در فــاز  ۱۱ســهم
واحدهــا  ۴۵تــا  ۵۰متــر اســت.
حضرتــی بــا بیــان اینکــه متقاضیــان میتواننــد عرصــه

بررسی آمار طرحهای توسعه در بخش فوالد کشور

 ۱۶طرح برای تولید بیش از  ۱۷میلیون تن محصوالت فوالدی
بررســی آمــار طرحهــای توســعه در بخــش فــوالد کشــور
گویــای آن اســت کــه اکنــون ســاخت  ۱۶طــرح بــا
ظرفیــت  ۶۰۰هــزار تــن بــرای دســتیابی بــه تولیــد بیــش
از  ۱۷.۳میلیــون تــن در دوره زمانــی  ۱۳۹۸ -۱۴۰۲در
دســتور کار قــرار دارد.
جــداول آمــاری مربــوط بــه طــرح هــای یــاد شــده گویــای
آن اســت کــه شــماری از طــرح هــای زیــر  ۵۰۰هــزار تــن
تولیــد فــوالد در مجمــوع بــه ظرفیــت  ۱.۸میلیــون تــن
هــم در برنامــه اســت کــه در مجمــوع  ۱۹.۱میلیــون تــن
ظرفیــت جدیــد در دســتور کار قــرار دارد.
ایــران در چارچــوب طــرح جامــع فــوالد دســتیابی بــه
ظرفیــت  ۵۵میلیــون تــن را پیــش بینــی کــرده و امســال
انتظــار میــرود بــه ظرفیــت  ۳۶.۸میلیــون تــن رســیده و
حداقــل تولیــد بــه  ۲۶میلیــون تــن برســد.
پارســال بنــا بــر اعــام وزارت صنعــت ،معــدن وتجــارت،
ظرفیــت فــوالد ســازی کشــور بــه حــدود  ۳۵میلیــون تــن
رســید و میــزان تولیــد هــم بــه رقــم  ۲۵میلیــون تــن
نزدیــک شــد.
مــرور آمارهــای مســتند در ارتبــاط بــا طــرح هــای در
دســت اجــرا فــوالد گویــای آن اســت کــه از مجمــوع ۱۶
طــرح ،اســتانهای یــزد و کرمــان در مجمــوع  ۶طــرح
(هریــک ســه طــرح) را در اختیــار دارنــد و در واقــع ۳۷.۵
درصــد از مجمــوع ایــن طــرح هــا در در دو اســتان قــرار
گرفتــه انــد کــه از نظــر ارزیابــی های ســازمان هواشناســی،
اســتان یــزد بــر روی کمربنــد خشــک جهانــی واقــع اســت

و کرمــان هــم از لحــاظ اقلیمــی در نواحــی شــمال ،شــمال
غربــی و مرکــزی آب و هــوا خشــک و در جنــوب و جنــوب
شــرقی گــرم و مرطــوب اســت.
براســاس طــرح انتقــال آب خلیــج فــارس بــه اســتانهای
شــرقی کشــور ،عــاوه بــر سیســتان و بلوچســتان ،یــزد و
کرمــان هــم تحــت پوشــش قــرار گیرنــد کــه پیــش بینــی
شــده قطعــه اول انتقــال آب خلیــج فــارس بــه صنایــع
جنــوب شــرقی کشــور بــرای تامیــن چهــار متــر مکعــب
آب برثانیــه بــا ســرمایه گــذاری  ۲۹۵میلیــون دالر امســال
بــه بهــره بــرداری برســد.
براســاس بررســی انجــام شــده اســتانهای خراســان
رضوی(تربــت حیدریــه) ،هرمزگان(بندرعبــاس)،
خوزســتان (شــادگان) ،زنجــان (ابهــر) ،چهارمحــال و
بختیــاری (ســپید دشــت) ،فــارس (نــی ریــز) ،آذربایجــان
شــرقی(میانه) ،خراســان جنوبــی (قائنــات) ،قزویــن
(بوئیــن زهــرا) هریــک بــا یــک طــرح از جملــه نقاطــی
اســت کــه فــوالد ســازیها در مراحــل مختلــف اجرایــی
قــرار دارنــد.
مجتمــع فــوالد البــرز نــاب آرش (زنجــان  -ابهــر) بــا
ظرفیــت یــک میلیــون تــن در مــدت منتهــی بــه آبــان ۹۸
از پیشــرفت  ۹۷درصــدی برخــوردار شــد و پیــش بینــی
شــده در ســال  ۱۳۹۸تکمیــل و بــه بهــره بــرداری برســد.
ذوب آهــن آریــان بوئیــن زهــرا (اســتان قزویــن  -بوئیــن
زهــرا) بــا ظرفیــت  ۶۰۰هــزار تــن و میــزان پیشــرفت
فیزیکــی در منتهــی بــه آبــان  ۹۸بالــغ بــر  ۸۵درصــد

را بــه صــورت اقســاطی خریــداری کننــد گفــت :فــروش
بــه صــورت نقــدی و اقســاطی اســت .اگــر نقــدا پرداخــت
کننــد  ۳۰درصــد تخفیــف شــامل متقاضیــان میشــود .اگــر
هــم بخواهنــد اقســاطی بپردازنــد  ۲۰درصــد مبلــغ را نقــد و
مابقــی طــی اقســاط پنــج ســاله بــدون بهــره خواهــد بــود
امــا شــامل تخفیــف نمیشــود .البتــه طــرح فــروش ویــژه
را بــه هیــات مدیــره پیشــنهاد دادهایــم کــه بــه مناســبت
دهــه فجــر امســال فــروش اقســاطی بــا تخفیــف  ۳۰درصــد
بــه صــورت یکســاله انجــام شــود .بدیــن صــورت کــه ضمــن
ارایــه تخفیــف  ۳۰درصــد بــه متقاضیــان  ۲۰درصــد مبلــغ
بــه صــورت نقــد و مابقــی طــی اقســاط یــک ســاله پرداخــت
شــود .البتــه هنــوز ایــن طــرح تصویــب نشــده امــا بــه دنبــال
گرفتــن موافقــت آن هســتیم.
اســت و انتظــار مــی رود امســال زمــان اتمــام ایــن طــرح
باشــد.
آمارهــای مــورد بررســی نشــان مــی دهــد کــه پیــش
بینــی شــده در ســال  ۹۹تعــداد چهــار طــرح فــوالدی،
در  ۱۴۰۰هشــت طــرح ۱۴۰۱ ،یــک طــرح و  ۱۴۰۲هــم
یــک طــرح تکمیــل و وارد مــدار شــود.
همچنیــن در برنامــه پیــش بینــی شــده ،طــرح هــای
اســتانی فــوالد نیــز قــرار دارنــد کــه ســفید دشــت ،میانــه،
قائنــات و شــادگان کــه هریــک ظرفیــت  ۸۰۰هــزار تنــی
دارنــد.
رونــد توســعه در بخــش فــوالد ســازی کشــور ،امــروز یــک
دغدغــه اصلــی دارد و آن تامیــن خــوراک بــرای آنهاســت
کــه از ســال  ۹۸آغــاز و در ســالهای آتــی نیــز تــداوم
خواهــد یافــت و احتمــال اینکــه ایــران بــه وارد کننــده
ســنگ آهــن تبدیــل شــود ،دور از انتظــار نیســت.
برخــی صاحــب نظــران معتقدنــد :بدلیــل صــدور
مجوزهــای دســتوری طــرح هــای توســعه جدیــد خــارج از
چارچــوب طــرح جامــع فــوالد باعــث خواهد شــد ،بخشــی
از منابــع مالــی کشــور کــه بوســیله صنــدوق توســعه ملــی
در ایــن طرحهــا صــرف شــده ،بــدون اســتفاده بمانــد.
پیــش بینــی شــده کــه تامیــن خــوراک واحــد هــای فوالد
ســازی جدیــد و حتــی قدیمــی ناگزیــر از واردات ســنگ
آهــن باشــند و در عیــن حــال موضــوع خــروج دولــت از
چرخــه قیمــت گــذاری زنجیــره فــوالد مــورد تاکیــد اســت
تــا مکانیــزم بــازار در ایــن چرخــه حاکمیــت پیــدا کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،جمهــوری اســامی اکنــون در جمــع
 ۱۰تولیدکننــده شــاخص جهانــی جــای گرفتــه و پیــش
بینــی شــده در افــق  ۱۴۰۴ایــران بــه رتبــه هفتمیــن
فــوالد ســاز دنیــا برســد.

