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اعتراف وزیر اقتصاد به تاثیر
برخی خصوصی سازی ها بر
بحران های کارگری

وزیر اقتصاد در سیصد و
چهل و پنجمین جلسه
هــیــئــت واگـــــــذاری،
ضمن اشــاره به سابقه
خــصــوصــی ســـازی در
کشور گفت :در سال
هــای اخیر واگـــذاری برخی شرکت هــا و
بنگاه ها به رغم لحاظ تمامی فرایندهای
قانونی ،به دلیل شروط گذاشته شده ،با
چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی
از آن ها بحران های کارگری پدید آمد .به
گــزارش شــادا ،وی ضمن تاکید بر تسریع
در واگذاری ها ،در پایان دستور داد ضمن
دریــافــت نظرات و پیشنهادهای اعضای
هیئت واگـــذاری ،بــرای اتخاذ تصمیمات
مناسب در خصوص افــزایــش اثربخشی
واگــذاری ها ،جلسه بعدی هیئت دو هفته
آینده برگزار شود.به گزارش ایرنا ،دژپسند
در جلسه مشترک با استاندار و اعضای
مجمع نمایندگان کرمانشاه نیز در پاسخ
به ابهامات طرح شده ازسوی اعضای این
مجمع درخــصــوص نحوه قیمت گــذاری
شرکت هــای دولــتــی توضیح داد :قیمت
گــذاری شرکت های مشمول واگــذاری نه
توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی
هیئت واگذاری ،بلکه از سوی کارشناسان
رسمی دادگستری صــورت می گیرد .وی
تصریح کــرد :آن چه من درب ــاره واگــذاری
شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می
توانم بگویم ،این است که طبق نظر مشاوران،
در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده،
تخلفی صورت نگرفته است.
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در سفر معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت

واکنش وزارت نفت به اظهارات
یک نماینده مجلس:

افتتاح چند پروژه بزرگ زیربنایی و صنعتی در استان کرمان

نفت را هر طور بگویید در بورس
عرضه می کنیم

 98درصد جمعیت شهری و  80درصد روستاها از گاز برخوردارند

چند پــروژه صنعتی  ،زیربنایی و گازرسانی در
سفر معاون اول رئیس جمهور به کرمان افتتاح
شــد.دیــروز کارخانه دو میلیون و  500هــزار
تنی گندله سازی بوتیای ایرانیان نیز با حضور
اسحاق جهانگیری افتتاح شد .به گزارش ایرنا،
عملیات ساخت این کارخانه از اردیبهشت سال
 94آغــاز شد و در تیرماه امسال به اتمام رسید
و محصول آن نیز گندله سنگ آهن است که از
معادن داخل استان و استان های همجوار تامین
می شود .ظرفیت ساالنه تولید این کارخانه دو

میلیون و  500هــزار تن اســت و بــرای احــداث
آن  700میلیارد تومان سرمایه گــذاری انجام
شــده اســت .با بهره ب ــرداری از ایــن طــرح برای
 300نفر به طــور مستقیم و حــدود سه هــزار و
 500نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد
می شــود .از جمله محصوالت کارخانه فوالد
بوتیای ایرانیان (میدکو) در کرمان محصوالت
شــمــش آهـــن ،گــنــدلــه و آه ــن فــــوالدی اســت.
همزمان ،پروژه ملی فوالد سازی بردسیر نیز با
ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون شمش فوالدی

با حضور جهانگیری به طور رسمی افتتاح شد که
با راه اندازی این کارخانه برای حدود  600نفر
به طور مستقیم  ،و حدود شش هزار و  500نفر به
طور غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی شبکه خبر،
اسحاق جهانگیری همچنین دراین سفر خط
انتقال گــاز کهنوج – جیرفت و گازرسانی به
شهرهای جیرفت ،نرماشیر و فهرج و  78روستا و
شهرکصنعتیجنوباستانکرمان راهمافتتاح
کرد .به گزارش مهر ،بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در

استاندار خراسان رضوی در دیدار با ائمه جمعه اهل سنت خراسان رضوی :

عقالنیت سیاسی و وحدت حاکم بر خراسان رضوی بی نظیر است

اســتــانــدار خــراســان رض ــوی گــفــت :عقالنیت
سیاسی و وحــدت حاکم بــر خــراســان رضــوی
در کشور بی نظیر و محور اصلی بــرای تحقق
توسعه اقــتــصــادی اســت.بــه گـــزارش روابــط
عمومی استانداری خراسان رضــوی ،علیرضا
رزم حسینی در دیدار با ائمه جمعه اهل سنت
خــراســان رضــوی افـــزود :وحــدت و انسجامی
که در این استان بین بخش های مختلف اعم
از حــوزه های سیاسی ونیز اقــوام و گــروه های
مذهبی به ویژه شیعه و اهل سنت وجود دارد،
در قوت و قدرت این خطه و حرکت آن به سمت
توسعه بسیار مهم و موثر اســت .وی اظهار کرد
 :همه اح ــزاب ،گــروه هــا ،اقــوام و مــذاهــب ،در
شکل گیری و به ثمر رسیدن این انقالب مردمی
نقش داشته انــد و امــروز نیز ایــن حضور باید

همه جانبه و گسترده باشد به ویــژه در مقابل
جنگ اقتصادی و تحریم هــای دشمنان باید
همه ما نقش خود را به درستی در عبور از این
شرایط و بهبود فضای اقتصادی ایفا کنیم.
وی افــــزود :بــعــد از انــقــاب در حـــوزه هــای
زیرساختی کشور اعم از آب ،برق ،گاز ،جاده،
حمل و نقل و  ...اقدامات فوق العاده ای انجام
شــد و ام ــروز تقریبا همه مناطق کشور حتی
در دورافتاده ترین و محروم ترین نقاط از این
امکانات برخوردارند.وی اظهار کرد  :در این
میان در حــوزه اشتغال پایدار به علل مختلف
اعم از رشد جمعیت و متناسب نبودن اقدامات،
خشکسالی ها و برخی مباحث دیگر دچار چالش
هستیم از این رو امروز تمرکز محوری همه ما باید
بر این بخش ها باشد .

▪هر چه در بضاعتم باشد برای حرکت
توسعه ای خراسان رضوی انجام می دهم

وی مــطــرح کــرد  :امـــروز کــه خــداونــد توفیق
خدمت در بارگاه منور رضــوی و خادمی مردم
خــراســان رضــوی را نصیبم کــرده ،نیتم بر آن
اســت که آن چه در بضاعت دارم بــرای تحرک
مدیران و حرکت توسعه ای این استان انجام
دهــم .رزم حسینی افـــزود :تــاش بر آن است
که در جای جای این خطه به تناسب ظرفیت
ها و توانمندی ها با استفاده از منابع مالی
بخش خصوصی و مردم اقدامات موثری برای
بهبود اقتصاد ومعیشت مردم و رونق کار و تولید
انجام شــود.وی تصریح کــرد :مناطق تلفیقی
استان ظرفیت خوبی بــرای توسعه دارن ــد ،از
این رو طرح های اقتصاد مقاومتی را تا انتهای
ســال در ایــن مناطق اجــرایــی خواهیم کــرد.
وی با بیان این که وقتی ظرفیت سرمایه های خرد
مردمی با توان سرمایه گذاران اقتصادی ترکیب
شود ،می توان زمینه و انگیزه کار  ،تالش و تحرک
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این مراسم گفت :هم اکنون نزدیک به  ۸۰درصد
جمعیت روستایی و بیش از  ۹۸درصد جمعیت
شهری از گاز استفاده می کنند .جهانگیری از
روز دوشنبه به همراه تعدادی از اعضای کابینه
دولت در سفری دو روزه برای افتتاح تعدادی از
طرح های بزرگ زیربنایی در نقاط مختلف استان
کرمان از فرودگاه جیرفت وارد این استان شد.
را در خود مردم منطقه ایجاد کرد ،افزود :منابع
دولتی به ویژه در شرایط کنونی بسیار محدود و
اندک است و حداکثر می توان با آن زیرساخت
ها را حفظ و نگهداری کــرد .از ایــن رو باید به
ســراغ منابع مردمی و سرمایه گــذاران رفــت .
وی اظهار کــرد  :باید دولــت را کوچک کــرد و
اقتصاد مردمی را قوت بخشید و توسعه داد که در
این زمینه همراهی و همکاری علما و ائمه جمعه
و جماعات بسیار می تواند راهگشا و در توسعه
فرهنگ اقتصادی موثر باشد.
وی گفت :باید فرهنگ تکریم سرمایه گــذار ،
کارآفرین و فعال اقتصادی تقویت شود .استاندار
خراسان رضوی با بیان این که تمام موقوفات
امروز کشور از سوی کسانی وقف شده که دارای
تمکن مالی بوده اند اعم از بازاری  ،تاجر  ،صنعتگر
و کارآفرین و  ...و در واقع در جامعه دینی ما کسب
ثروت حالل ،توام با خیرخواهی و خیراندیشی
بوده و هست افزود :در این میان در کنار تکریم
سرمایه گــذار و توسعه فرهنگ اقتصادی در
جامعه ،مــا هــم در بخش دولــتــی و حاکمیتی
باید فرش قرمز برای سرمایه گــذاران به عنوان
مجاهدان اقتصادی پهن و فضای کسب و کار،
تالش و تولید را تسهیل کنیم .

وزیــر نفت در واکنش به نــصــرا ...پژمانفر
نماینده مجلس که از مخالفت وزارت نفت با
فروش این محصول در بورس سخن به میان
آورده بود ،گفت :به پژمانفر گفتم اطالعیه
عرضه را خدمت شما میدهیم تا هرگونه
میخواهید اصــاح کنید و ما همان طور
عرضه کنیم.بیژن زنگنه عصر سه شنبه
در حاشیه امضای قــراردادهــای توسعه و
نگهداشت مخازن نفتی در پاسخ به ایرنا
افزود :ما می خواهیم نفت خام را در بورس
بفروشیم .وی در پاسخ به ســوال دیگری
درباره پیشنهاد تهاتر نفت خام با بدهی های
بخش خصوصی در بورس انرژی گفت :هر
کس میخواهد ،میتواند نفت را از بورس
انرژی خریداری کند.
گفتنی اس ــت «نـــصـــرا ...پــژمــانــفــر» عضو
کمیسیون تلفیق مجلس ،روز دوشنبه درباره
سخنان وزیر نفت در جلسه شنبه کمیسیون
تلفیق اعالم کرد :زنگنه در این جلسه گفته
است خودمان به خریداران گفته بودیم نفت
را از بورس انرژی بخرند اما حاال میگوییم
که نخرند!وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر
ایرنا درباره طرح مجلس برای سهمیه بندی
بنزین گفت :این طرح را تاکنون ندیده ام .وی
درباره نظر وزارت نفت برای اعطای سهمیه
بنزین به افــراد به جای خــودرو اعالم کرد:
(این موضوع) جای بحث دارد.گفتنی است
دیــروز ،وزارت نفت  9قــرارداد نگهداشت
و افزایش توان تولید میدان های نفتی به
ارزش یک میلیارد دالر را با شرکت های
داخلی امضا کرد .زنگنه در این باره نیز گفت:
باتحققپروژههاینگهداشتوافزایشتولید
حدود  20میلیارد دالر درآمدزایی می شود
که نزدیک به  30درصد آن مربوط به هزینه
اجرای طرح هاست.

