
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

ساماندهی تهديدها و فرصت ها
یحیی آل اسحاق 
وزیر اسبق بازرگانی 

سرمقاله

دوازده��م  دول��ت    
روزهای پایانی خود را 
سپری می کند و بحث 
بر س��ر این اس��ت که دولت سیزدهم چه 
م��واردی را در ح��وزه اقتصادی باید مورد 
توج��ه قرار ده��د. باید بدانی��م که دولت 
رئیسی میراث دار مشکالت فراوانی است. 
معیش��ت، اشتغال، کسری بودجه، مسائل 
مربوط به نظام بانکی، مس��ائل مربوط به 

صندوق های ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
چالش گمرک با وزارت راه همچنان ادامه دارد

 کامیون های دست دوم 
در انتظار  ترخیص

تصمیمی که تبعات منفی زیست محیطی دارد
 تبعات خطرناک رها نشدن 

حق  آبه  هامون
با رشد 7.7 درصدی تولید صورت گرفت

 ایران همچنان در میان
 10 تولیدکننده بزرگ فوالد

گ��روه صنع��ت و تج��ارت: انجمن جهانی ف��والد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد 
تولید فوالد ایران در ماه می 2021 مطابق با اردیبهشت 1400 نسبت به مدت مشابه 
سال 2020 با افزایش 7.7 درصدی به 2.6میلیون تن رسیده و ایران در 5 ماه نخست 
س��ال جاری میالدی 12.5 میلیون تن تولید فوالد داش��ته اس��ت. انجمن جهانی فوالد 
در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، تولید فوالد ایران در ماه می 2021 )اردیبهشت 
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تجارت از عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد باال دستی گزارش می دهد
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رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه حق مردم است 
که بتوانند با مس��ئوالن خود بدون هیچ مانعی صحبت کنند 
گفت: این همان چیزی اس��ت که امروز در بین مس��ئولین کم 
است به بهانه های مختلف این جداسازی بین مردم و کارگزاران 
نظام اتفاق افتاده است.  به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در 
مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر گفت: سیره مهم شهید بهشتی 
مسئولیت پذیری است. ایشان معتقد بود همه باید مسئولیت پذیر، 

تأثیرگذار و مطالبه گر باشند ...

رئیس جمهور گفت:خوشحالم که در سال های جنگ اقتصادی 
توانستیم، مسیر علم و دانش را ادامه دهیم. از معاونت علمی و 
فناوری و آقای سورنا ستاری تشکر می کنم که در این هشت سال 
زحمات بسیاری را کشیدند و کشور در مسیر علم و فناوری شاهد 
یک جهش بزرگ بود.  حس��ن روحانی در آیین بهره برداری از 
طرح  های ملی شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: روز هفتم 
تیر یادآور شهادت عزیزان بسیار مهمی در تاریخ انقالب است؛ 

شهید بهشتی و 72 تن از یاران آن بزرگوار...

 صحبت بی واسطه
با مسئوالن حق مردم 

ادامه مسیر علم و دانش 
در جنگ اقتصادی

همین صفحه همین صفحه

زنده شدن امید و افزایش 
اعتماد به دستگاه قضا

رهبر انقالب عملکرد رییسی را تشریح کرد

روحانی تشریح کردقالیباف از جداسازی بین مردم و کارگزاران انتقاد کرد

صحبت بی واسطه با مسئوالن حق مردم 

ساماندهی تهدیدها و فرصت ها

بهبودی شرایط  با حل مشکالت ساختاری

ادامه مسیر علم و دانش در سال های جنگ اقتصادی
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه حق مردم است 
که بتوانند با مسئوالن خود بدون هیچ مانعی صحبت کنند گفت: 
این همان چیزی است که امروز در بین مسئولین کم است به 
بهانه های مختلف این جداسازی بین مردم و کارگزاران نظام 

اتفاق افتاده است. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مراسم سالگرد شهدای 
هفتم تیر گفت: سیره مهم شهید بهشتی مسئولیت پذیری است. 
ایشان معتقد بود همه باید مسئولیت پذیر ، تأثیرگذار و مطالبه گر 
باشند. ایشان معتقد بود که مردم به هیچ عنوان نباید خودشان 
را کنار بکشند و باید همیشه در میدان باشند. ایشان معتقد بود 
اگر جامعه قوی نباشد و مردم در صحنه نباشند و اگر تک تک 
مردم قوی نباشند هرگز دولت و حکمرانی قوی شکل نمی گیرد. 
قالیباف تصریح کرد: نظام اسالمی زمانی قوی است که مردم 

آن در میدان و در صحنه باشند. اساس انقالب معتقد است که 
متعلق به مردم است و حضرت امام )ره( هم فرموده اند آنهایی که 
تا خط آخر انقالب و سختی ها پای انقالب هستند محرومین و 
مستضعفین هستند. وی افزود: مجلس شهید و ذکر شهید یعنی 
باور داشتن به فرهنگ شهادت و فرهنگی که از شهدا دیدیم و 
همین اخالص و مجاهدت و اعتقاد به سنت های الهی و مردمی 
بودن بود که وقتی شهید بهشتی به شهادت رسید خون پاک او 
و 72 تن از یارانش ریشه منافقین را از این کشور کند و خشکاند 
و امروز می بینیم که جز ذلت و ذلیلی در این دنیا چیزی نصیب 
منافقین نشد. رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: منافقین 
تشکیالت بسیار قوی و منسجم داشتند و روزی که ما درگیر 
جنگ بودیم به گونه ای شد که بخشی از رزمندگان برای برخورد 
با منافقین به پشت جبهه آمدند. و شاهد بودیم از روز شهادت 

شهید بهشتی این سازمان مخوف، ظالم، و کودک کش که 
در اقصی نقاط کشور بیش از 17هزار نفر را به شهادت رساندند 
بعد از شهادت شهید بهشتی ریشه کن شدند. رئیس مجلس 
با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی گفت: مردمی بودن یکی از 
ویژگی های شهید سلیمانی بود. امروز نظام اسالمی در مسند 
قدرت است و وقتی این را می گوییم یعنی مردم در سرنوشت 
خود، در حوزه های اقتصاد، مس��ائل اجتماعی و فرهنگی و 
سایر امور تاثیرگذار هستند. شهید سلیمانی 20سال در نیروی 
قدس زحمت کشید و سخت ترین کارها را  همراه  و همقدم با 
مردم انجام داد و هژمونی آمریکا را در منطقه خاورمیانه زمین 
زد و همه تهدیدها را از امت اسالمی دور کرده و شیعه، سنی، 
مسلمان و مسیحی فرقی برایش نداشت و از همه آنها دفاع 

کرد و در مقابل ظلم به مردم ایستاد. 

ادامه از همین صفحه ... بازنشس��تگی و ... از مس��ائلی اس��ت که دولت س��یزدهم باید در 
رفع مش��کالت مربوط به آنها تالش کند. اما باید حل مس��ائل و مش��کالت مربوط به 
معیش��ت، اش��تغال و کس��ری بودجه را در 6 ماهه اول بطور کامل س��اماندهی کند. البته 
دول��ت جدی��د ب��ا وج��ود تمام چالش ها، فرصت های بزرگ��ی دارد که دولت های قبلی 
نداش��تند. این دولت با مجلس و قوه قضائیه در تعارض نیس��ت و  مش��کلی نیز با مراکز 
تصمیم گیری ندارد و با نهادهای باال دستی و پایین دستی همراه است. بنابراین آورده 
های خوبی داریم اما برای س��اماندهی توانایی های مادی و معنوی نیازمند یک نظام 
خوب مدیریتی هس��تیم. خوش��بختانه آقای رئیس��ی از قدرت، توانایی و سعه صدری که 
بتواند تمام این ظرفیت ها را جمع کند، برخوردار اس��ت. نکته مهم این اس��ت که اگر 
دولت س��یزدهم نتواند در مدت  2 س��ال این تهدیدها و فرصت ها را س��اماندهی کند 
قطعا با مش��کالت فراوانی روبرو خواهد ش��د زیرا حجم مش��کالت قبلی در بخش های 
مختلف به مش��کالت جدید افزوده خواهد ش��د و به مش��کالت بزرگتری تبدیل میشود 
که مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود. رئیسی باید اقدام به تشکیل کابینه اقتصادی 
قوی، حرفه ای و معتقد کند. کابینه دولت س��یزدهم باید از توانایی های فنی، علمی، 
حرفه ای و تجربی به اندازه کافی برخوردار باش��د تا بتواند معضالت اقتصادی موجود 

را بفهمد و مس��لط به معضالت باش��د و بداند که اقتصاد ایران اکنون در چه مرحله ای 
است و چه چالش ها و فرصت هایی دارد، بنابراین شرط اول کابینه دولت آینده برای 
حل مش��کالت اقتصادی داش��تن دانش و تجربه کافی اس��ت. ش��رط دوم این است که 
اف��رادی ب��ه عن��وان وزیر عهده داری بخش های مختلف کابینه ش��وند که با روش ها، 
سیاس��ت ها، منش ها و آرمان های انقالب اس��المی با موضوعات برخورد کنند و این 
اف��راد ب��ا هم��ان روش  و من��ش و اعتقاد در جاهایی که پیروز بوده ایم مثل صنایع دفاع 
و بخ��ش ه��ای فن��اوری علمی عمل کنند زی��را برای موفقیت در این بخش ها در کنار 
داش��تن آرمان ها و روحیه انقالبی از دو بازو دانش و تجربه برخوردار بوده ایم. ش��رط 
س��وم برای داش��تن یک کابینه موفق روحیه اس��ت لذا در کابینه دولت آینده باید افراد 
با روحیه، امیدوار و جس��ور مس��ئولیت داده ش��ود و از بکارگیری افرادی مایوس، ناامید 

و افسرده خودداری شود.
نهایت اینکه در دولت آینده برای حل مس��ائل و مش��کالت اقتصادی باید اتاق های 
فکری متشکل از وزرا و مسئولین اجرایی جوان و کارشناسان و صاحبان نظران تجربه 
تش��کیل ش��ود تا ضمن بهره برداری از ایده های کارشناس��انه از تجربیات مختلف در 

حل مشکالت استفاده شود. 

ادامه از همین صفحه ... باید بپذیریم که نوسان قیمتی، 
بی نظمی در بازارها و بسیاری از دیگر چالش های اقتصاد 
ایران جز با بهبود قوانین و اصالحات س��اختاری ممکن 
نخواهد ش��د. از س��وی دیگر در ایران قوانینی داریم که 
رسما مخل تولید هستند؛ سازمان هایی نیز داریم که از 
نظر توان اجرایی عمال نمی توانند وظایف قانونی خود را 
به طور کامل اجرایی کنند. مثال سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از سویی با آزادسازی قیمت و 
واقعی شدن نرخ ها مخالفت می کند اما وقتی صحبت از 

نظارت بر بازار می شود عمال توان اجرایی آن را ندارد.
با این وجود هرگز به این س��وال پاس��خ نداده ایم که آیا 
ق��رار اس��ت به اقتص��اد آزاد و محوریت بازار عمل کنیم 
یا خیر؟ وقتی این س��وال بی پاس��خ مانده، از یک س��و 
ب��ا تولیدکنندگان��ی مواجهی��م که مجبورن��د با قیمت 

گذاری دستوری زیان بدهند، از سوی دیگر مجبورند با 
شرکت های دولتی و خصولتی وارد رقابتی نابرابر شوند 
و در نهایت هیچ ارزیابی دقیقی از آینده سرمایه گذاری 

خود نداشته باشند.
حتی در کش��وری مانند چین که از اس��اس با اقتصاد آزاد 
ارتباط��ی نداش��ت نیز دول��ت در جایی فهمید که باید به 
بخش خصوصی میدان دهد و حتی از آن حمایت کند و 
نتیجه پیشرفت امروز اقتصادی این کشور همین است 
و حتی دولت این کش��ور از حمایت گر به نهادی تبدیل 
شده که با مالیاتی که از فعالیت های اقتصادی می گیرد 

سودی سرشار در اختیار دارد.
یک��ی از م��واردی ک��ه بس��یار مطرح می ش��ود، تغییر 
دولتهاس��ت در صورتی که س��اختارها از جابجایی افراد 
اهمیت بیش��تری دارد. در این تردیدی وجود ندارد که 

بسیاری از مسئوالن با هدف خدمت و کاهش مشکالت 
می آیند اما در دل س��اختار غلط راه به جایی نمی برند. 
یعنی ش��اید با آمدن وزیر صمت جدید برخی قیمت ها 
کاه��ش یافت��ه یا برخی بازارها بهب��ود وضعیت بدهند 
ام��ا ای��ن موضوع نیز تا اصالح نش��دن زیربناها موقتی 
خواه��د ب��ود و ب��از بحرانی دیگر در بازاری دیگر خود را 

نشان می دهد.
وقت��ی ش��رایط را لحظه ای و مدیری��ت بحرانی ببینیم، 
اینطور می ش��ود که ناگهان بازار مرغ به هم می ریزد و 
دولت و دستگاه ها بسیج می شوند تا آن بازار را مدیریت 
کنند و چندی بعد دوباره بازار بعدی وارد بحران می شود. 
ب��رای عب��ور از این ش��رایط باید نگاه کالن به اقتصاد را 
تغییر داد و آنگاه انتظار داشت که مثال وزیر صمت بتواند 

صنعت و تجارت کشور را مدیریت کند.

رئیس جمهور گفت:خوش��حالم که در س��ال های جنگ 
اقتصادی توانستیم، مسیر علم و دانش را ادامه دهیم. از معاونت 
علمی و فناوری و آقای سورنا ستاری تشکر می کنم که در 
این هشت سال زحمات بسیاری را کشیدند و کشور در مسیر 

علم و فناوری شاهد یک جهش بزرگ بود. 
حسن روحانی در آیین بهره برداری از طرح  های ملی شرکت 
های دانش بنیان اظهارداشت: روز هفتم تیر یادآور شهادت 
عزیزان بسیار مهمی در تاریخ انقالب است؛ شهید بهشتی 
و 72 تن از یاران آن بزرگوار، در یک مقطع بس��یار حس��اس 
تاریخی در س��ال 60 به ش��هادت رس��یدند. وی افزود: در آن 
ش��رایط دش��منان انقالب می خواستند هفت تیر را با عنوان 
پایان نظام جمهوری اسالمی ایران ببینند و در این فکر بودند 
که با این توطئه، ضربه اساسی به هر سه قوه بزنند و دیگر 
بعد از آن، ساماندهی این نظام بسیار سخت و مشکل شود.
روحانی خاطرنشان کرد: ما دیدیم خون این عزیزان چگونه 
توانست خروش جدیدی را در جامعه به وجود بیاورد. خون 
شهید بهشتی و یاران عزیزش باعث تثبیت آن مسیر و فکری 
شد که آنها برای مسیر صحیح انقالب اسالمی در سر داشتند. 
البته این عظمت امام راحل را نش��ان می دهد که اینگونه 
حوادث نمی توانست در مسیر انقالب تاثیرگذار باشد و ایشان 
با کالم، تحرک و درایتی که داشت، توانست همه این مسائل 

را جبران کند. وی ابراز امیدواری کرد: انشااهلل ما هم بتوانیم راه 
و مسیر آن بزرگان را ادامه دهیم و مخصوصاً شهید بهشتی 
را که او از اندیش��مندانی بود که قبل از انقالب و از س��ال 40 
مس��یر نویی را برای علم؛ دانش و س��اماندهی تشکیالت و 
تربیت نسل پژوهشگر و حوزه های علمیه بنیانگذاری کرد و  
این راه را تا پیروزی انقالب ادامه داد و امروز هم باید همان 
مسیر را ادامه دهیم.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هفتاد و 
شش��مین برنامه افتتاح هفتگی که امروز برگزار ش��د، بسیار 
ارزشمند بود. همه طرح هایی که امروز افتتاح شدند، ارزشمند 
بودند.  وی با اش��اره به افتتاح کارخانه نوآوری در کرمانش��اه 
گفت:خوشحال هستیم که شرایط ایجاد شرکت های دانش 
بنیان و شتاب دهنده  در هر استانی فراهم می شود، خانه های 
خالق برای ما از نظر حفظ آثار تاریخی و خانه های سنتی 
مهم است. آنهم به عنوان مرکزی که اندیشمندان بتوانند از 
آنها استفاده و بهره برداری کنند.روحانی با بیان اینکه استفاده 
از خودرو و اتوبوس برقی نیز برای آینده حمل و نقل ما بسیار 
اهمیت دارد، افزود: افتتاح رصدخانه ملی هم که امروز صورت 
گرفت، حائز اهمیت بود. کشور ما از دیرباز مهد علم و دانش 
در زمینه های مختلف از جمله نجوم بوده است. در تاریخ ما 
رصدخانه مراغه زبانزد است و مرکزی بوده که برای نجوم 
استفاده و بهره برداری می شده است.   رئیس جمهور تاکید 

کرد: در این مسیر الزم بود یک حرکت نویی در کشور ایجاد 
شود که الحمدهلل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
پژوهشگاه دانش های بنیادین و سازمان برنامه و بودجه همه 
دست به دست هم دادند و این مسیری که از 20 سال پیش 
شروع شده بود، در دولت دوازدهم به پایان رسید. وی افزود:  
70 درصد این طرح و پروژه در دولت دوازدهم انجام ش��د و 
امروز این رصدخانه عظیم و بزرگ را در کشور داریم و جزو 
کشور هایی هستیم که دارای رصدخانه های بزرگ هستند و 
همانطور که توضیح داده شد، این مرکز جزو رصدخانه های 
مهم در منطقه خاورمیانه خواهد بود و می تواند مطالعات در 

این زمینه را تسهیل کند. 
 روحانی عنوان کرد: ما در یک سیاره کوچکی به نام زمین 
زندگی می کنیم و این عالم، عالم بسیار وسیع و بزرگی است 
که خداوند در قرآن  فرموده اس��ت: مرتب جهان را توس��عه 
می دهد، کهکشان ها اضافه می شوند و سیارات و ستارگان 
هم در حال افزایش هستند؛آنچه را که چشمان ما با تلسکوپ 
می تواند ببیند، باز هم نسبت به این جهان عظیم و بزرگ بسیار 
محدود است.وی تصریح کرد: اینکه شرکت های دانش بنیان 
م��ا از 55 م��ورد ب��ه پنج هزار ۸00 ش��رکت دانش بنیان می 
رسد، نشان می دهد که در این ۸ سال چه کارهای بزرگی 

صورت گرفته است.  

 بهبودی شرايط 
با حل مشكالت ساختاری

خسرو فروغان گران سایه 
عضو اتاق بازرگانی ایران

يادداشت

ط��ول  در  متاس��فانه 
س��ال های گذشته و در 
مختلف،  دولت ه��ای 
نح��وه مدیری��ت اقتص��ادی ب��ه ش��کل 
لحظه ای و بر اس��اس حل بحران اجرایی 
شده، در حالی که با مشکالت زیربنایی و 
ساختاری مواجه هستیم که تا آنها درست 
نش��ود، نمی توان انتظار داشت که شرایط 

بهبود یابد. ...
ادامه در همین صفحه

»آگهی مناقصه عمومی یك مرحله اي «
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه زیر را به پیمانکاران واجد 
شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ 1400/04/07 مي باشد.
آخرین مهلت زماني دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : س��اعت 19 روز ش��نبه  

تاریخ 1400/04/12
آخری�ن مهل�ت زمان�ي ارائ�ه پیش�نهاد : س��اعت 13:30 روزپن��ج ش��نبه تاری��خ 

1400/04/24
زمان بازگشایي پاكت ها : ساعت ۸:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/04/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان 

22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي اس��تان اصفهان و تلفن 
03132647300

اطالعات تماس س�امانه  س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه: 
مرکز تماس 1456

 هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 موضوع مناقصه : محوطه س��ازي خیابان ST1 ش��هرک صنعتي س��گزي )ش��ماره 

20000012۸1000020 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 12.969.375.905ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي )اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمین شركت  در فرآیند ارجاع كار :  64۸.469.000 ریال

رش�ته و پایه تش�خیص صالحیت پیمانكاران : رتبه 5 یا باالتر در رش��ته راه و 
ترابري

مدت اجرا:  4 ماه 
موضوع مناقصه : خرید و حمل آسفالت توپکا جهت ساماندهي مسیر بین فاز 1 و2 شهرک 

صنعتي اردستان )شماره 20000012۸1000017 در سامانه ستاد()تجدید(
مبلغ برآورد اولیه : 39.750.00.000ریال و براساس قیمت روز )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمین شركت  در فرآیند ارجاع كار :  1.9۸7.500.000  ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  3 ماه 
موضوع مناقصه :  خرید،حمل و اجراي ش��بکه توزیع آب زون ش��رقي ش��هرک فناوري 

)شماره 20000012۸1000022 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 15.5۸2.7۸۸.509ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي)اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمین شركت  در فرآیند ارجاع كار : 792.640.000  ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا:  3 ماه  

امور پيمان های شركت شهرک های صنعتی استان اصفهان           

ت دوم
نوب

شناسه آگهی : 1156243

شركت شهرک های صنعتی استان اصفهان

 برخورد سریع با عناصر فاسد 
 امکان موافق نبودن با بعضی نظرات شورای نگهبان 

 رئیسی: مبارزه با فساد، گفتمانی ملی
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بوی تاول و سرفه های خردل در سردشت
وزیر خارجه گفت: جانبازان شیمیایی ما دوبار قربانی سیاستهای 
ضدبش��ری برخی دولتهای غربی ش��دند. یکبار آن هنگام که 
شرکتهای غربی به رژیم صدام مواد شیمیایی و فناوری ساخت 
سالح شیمیایی را دادند، یکبار هم در دوره ترامپ که با اعمال 
وحش��یانه تری��ن تحریمه��ای ضد بش��ری مانع ارس��ال دارو و 
تجهیزات پزشکی برای کاستن از آالم جانبازان عزیز شیمیایی 
ما شدند.به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف در پیامی به مناسبت 
سالگرد بمباران شیمیایی سردشت نوشت: علی رغم تالشهای ما 
و همکاری سازمان منع تسلیحات شیمیایی، هنوز دولت جدید 
آمریکا دست از سیاست شکست خورده دولت قبلی برنداشته و 
در تداوم اعمال تحریمهای غیرقانونی مانع دسترسی جانبازان 

شیمیایی ما به دارو و تجهیزات پزشکی می گردد. 

سهم خواهی از دولت منتخب ممنوع
 عضو موتلفه گفت: مالک ما استفاده از افراد شایسته و کارآمد 
است و همه باید در پی کمک به دولت و حل مشکالت اقتصادی 
و معیش��تی مردم باش��یم و نباید از دولت س��هم خواهی کنیم. 
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایرنا گفت: رییس��ی به ش��کل 
طبیع��ی از همکاران��ی در دولت اس��تفاده خواهد کرد که فارغ از 
نگاه جناحی دارای ش��اخصه های انقالبی، پاکدستی، کارآمدی 
و شایس��تگی اجرای��ی، پایبن��دی ب��ه بیانی��ه گام دوم انقالب و 
برخورداری علمی باش��ند.عضو موتلفه افزود: س��مت و س��وی 
ن��گاه ریی��س جمهوری منتخب بر مبنای ادامه مس��یر انقالب 
خواهد بود. بنابراین فسادس��تیزی و س��اده زیستی از برنامه های 
رییسی خواهد بود و با این رویکرد طبیعتا خیلی از افراد از دایره 
همکاری با او خارج و افرادی که دارای این ش��اخصه ها باش��ند 

وارد دولت منتخب خواهند شد.

نگرانی از بازگشت آمریکا به برجام 
 وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در 
رم، نسبت به احیای توافق هسته ای ابراز نگرانی کرد.به گزارش 
ایسنا از فرانس 24، یائیر الپید در دیدار با آنتونی بلینکن گفت: 
رژیم صهیونیستی  »تردیدهایی جدی راجع به توافق هسته ای 
ایران دارد که در وین در حال احیا شدن است. الپید ادامه داد: باور 
داریم که راه بحث کردن درباره این اختالفات از طریق مذاکرات 

مستقیم و حرفه ای است، نه در کنفرانس خبری.

اسرائیل مشکل سر راه احیای برجام 
 استاد روابط بین الملل تاکید کرد که در روزهای آینده شاهد احیای 
توافق هس��ته ای نخواهیم  بود.ریچارد اندرس��ون در گفت وگو با 
ایلنا گفت: توافق هسته ای برای هر دو طرف قابل قبول است ، 
ام��ا نمی ت��وان این تواف��ق را از نگرانی های دیگر جدا کرد. وی 
تاکید کرد: شک دارم آمریکا همه تحریم ها علیه ایران را بردارد؛ 
چراکه تحریم های آمریکا علیه ایران عالوه بر سالح هسته ای 
به نگرانی های دیگری هم مربوط اس��ت. ممکن اس��ت آمریکا 
همه تحریم ها را لغو نکند؛ زیرا بخشی از تحریم ها به چالش های 
ایران در قبال عربس��تان س��عودی و حمایت از برخی گروه ها در 
سراس��ر خاورمیانه مربوط می ش��ود. اگر آمریکا تحریم ها را لغو 

نکند، ایران هم به تعهدات خود باز نمی گردد.

حضور نهاجا در عرصه های حساس
 فرمانده نیروی هوایی ارتش به حضور نیروی هوایی در تمامی 
مقاطع حساس تاریخ انقالب اشاره کرد و گفت: مشارکت فعاالنه 
در دوران دفاع مقدس، مقابله با اشرار، حضور در حرمین شریفین 
و مدافعین حرم، گوشه ای از خدمات ارزنده نیروی هوایی ارتش 
اس��ت.به گزارش مهر، امیر عزیز نصیرزاده  با تبریک پیروزی 
درخش��ان مردم در انتخابات پرش��ور و دش��من ش��کن ریاست 
جمهوری اخیر، گفت: حضور مردم در صحنه انتخابات به عنوان 
پش��توانه بس��یار قوی برای دولتمردان و سیاس��تمداران در کار 

دیپلماسی و روابط بین الملل است.

تحلیف رئیسی در ۱۴ مرداد 
 س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس گفت: مراسم تحلیف رئیس 
جمهور منتخب روز پنجش��نبه 14 مرداد ماه با حضور مقامات 
خارجی و داخلی در محل مجلس ش��ورای اس��المی برگزار می 
شود.سید نظام الدین موسوی در گفتگو با مهر افزود: در مراسم 
تحلی��ف رئی��س جمهور منتخب، ع��الوه بر رئیس و نمایندگان 
مجلس، رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان که طبق 
قانون اساسی باید در جلسه حضور داشته باشند، از برخی مقامات 
 و شخصیت های داخلی و خارجی نیز دعوت به عمل آمده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
بین المللی مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب، از جانب رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی ستادی با 11 کمیته مسئولیت تمهید 
مقدمات، دعوت و استقبال از مدعوین خارجی و داخلی، اطالع 
رس��انی، امنیت  و حراس��ت، امور بهداشتی و... مراسم تحلیف را 

عهده دار شده است.

قرار نیست همه کارها درست شود
 این فعال سیاس��ی اصولگرا گفت: آیت  اهلل رییس��ی با رأی مردم 
انتخاب شد؛ به این صورت نیست که از فردای ریاست جمهوری 
ایش��ان کار درس��ت ش��ود. باید به وی کمک کنیم تا مشکالت 
رفع ش��ود.به گزارش ایلنا، تقوی افزود: نباید بگذاریم هفتم تیر 
فراموش ش��ود. این برنامه باید سراس��ری ش��ود. هفتم تیر یک 
فص��ل جدی��دی را در تاری��خ انقالب باز ک��رد. در تاریخ انقالب 
این فصل را باید چندین بار بخوانیم.این نماینده مجلس اظهار 
کرد: اندیش��ه رهبری، امت اس��المی را زیر پوش��ش قرار داده 
اس��ت. ش��هدای مدافعان حرم تربیت شده مکتب امام و رهبری 
هستند.وی گفت: این سید بزرگوار حضرت آیت  اهلل رییسی آمد 
و با رای ش��ما انتخاب ش��د؛ به این صورت نیس��ت که از فردای 
ریاست جمهوری ایشان کار درست شود. باید به وی کمک کنیم 

تا مشکالت رفع شود.

سياسي

  رهبر معظم انقالب در سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی و روز قوه 
قضائیه، در دیدار رئیس و مسئوالن این قوه، ادامه مسیر اعتمادافزا 
و امیدبخش دو سال اخیر و استمرار اجرای سند تحول را در فصل 
جدید دستگاه قضا ضروری خواندند و با تجلیل از حماسه واقعی 
مردم در انتخابات 2۸ خرداد گفتند: مردم در ش��رایط کرونایی و 
دش��واری های اقتصادی و برخی مسائل دیگر، برنامه ریزی چند 
ماه��ه دنیای اس��تکبار را بر هم زدن��د و به عنوان برندگان اصلی 
انتخابات، شکس��ت و ناکامی را نصیب دش��منان ایران و عناصر 

وابسته به آنان کردند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، شهید آیت اهلل بهشتی را 
عالمی متفکر و نظریه پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقالبی، 
مؤمن، متش��رع و بس��یار مؤثر خواندند و افزودند: ش��هید بهشتی 
با پایه گذاری کار دش��وار و بزرگ ایجاد دادگس��تری اس��المی و 
نقش آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور 

و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود.
 رهبر انقالب با اش��اره به جنایت فجیع منافقین در به ش��هادت 
رساندن آیت اهلل بهشتی و حدود 70 نفر از شخصیت ها گفتند: این 
قاتل ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کرده اند، اما امروز با 
حمایت فرانسه و دیگر کشور های مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت 
می کنند که انسان از وقاحت غربی ها در ادعا های حقوق بشری و 

دادن تریبون و حمایت از این تروریست ها حیرت می کند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با تش��کر از فعالیت های مس��ئوالن و 
همه عناصر فعال دستگاه قضایی در سراسر کشور، حرکت آقای 
رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با 
تشکر از آقای رییسی افزودند: این تالش شبانه روزی و پرانگیزه 

به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است.
 ایشان، زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را 
مهم ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه برشمردند 
و افزودند: این امید و اعتماد س��رمایه گرانقدر اجتماعی اس��ت که 

هیچ چیزی با آن برابری نمی کند.
رهبر انقالب با اشاره به تغییر و تحول طبیعی در قوه قضائیه بعد 
از انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت، چند 

نکته را در ترسیم مسیر آینده دستگاه قضا بیان کردند.
 ایش��ان، ادام��ه رویک��رد تحولی در قوه قضاییه را بس��یار مهم و 
کاماًل ضروری خواندند و افزودند: این مسیر باید با شدت و حتی 
پرشتاب تر ادامه یابد و سند خوب، متقن، عملیاتی، غیرنمایشی، 
غیرش��عاری و زمان بندی ش��ده تحول در دستگاه قضا، همچنان 

مالک حرکت تحولی باشد.
 حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، اط��الع و درک همه نیرو های قوه 
قضاییه از سند تحول را ضروری دانستند و افزودند: دستگاه قضا 
در رفع خأل های مقرراتی برای اجرای س��ند تحول فعال ش��ود و 
بدنه قوه را برای اجرای درس��ت، کامل و پیگیرانه این س��ند به 

شکل های مختلف تشویق کند.
 رهبر انقالب با ابراز رضایت از ورود دستگاه قضا به بحث احیای 
حقوق عامه گفتند: این کاِر بس��یار الزم و پر ارزش، جزو وظایف 
حتمی قوه قضائیه است و دایره عمل به آن باید از احیای واحد های 
تولی��دی و رف��ع تصرف منابع طبیع��ی، به عرصه هایی همچون 
سالمت، آموزش، محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر 

گسترش یابد.
 ایشان با ابراز تأسف از جاری نبودن امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه گفتند: کس��انی که به طور حقیقی و نه برای هیاهو یا 
مقاصد دیگر به این واجب الهی عمل می کنند باید مورد حمایت 
قرار گیرند.  رهبر انقالب، دستگاه قضا را به رفع خأل های قانونی 

در بحث حقوق عامه فرا خواندند و افزودند: باید مش��خص ش��ود 
که حکم ضایع کنندگان حقوق عامه چیس��ت تا از صدور احکام 

سلیقه ای جلوگیری شود.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از مبارزه با فساد در 
درون قوه قضائیه، این کار را دارای اولویت کامل و جزو واجب ترین 
ام��ور خواندن��د و افزودن��د: البته اکثریت عظیم قضات و کارکنان 
دستگاه قضا، »مؤمن، شریف، پاکدامن و مسئولیت پذیر« هستند و 
گاهی نیز درباره میزان فساد در قوه افراط و جنجال می شود، اما باید 

با تعداد کِم عناصر فاسد هم به شدت و قاطعانه برخورد شود.
 ایشان، برخورد سریع و فعال با گزارش های مردمی درباره وجود 
برخی عناصر فاسد در دستگاه قضا را ضروری خواندند و گفتند: 
البته ممکن است این گزارش ها واقعیت نداشته باشد، اما باید آن ها 
را مغتنم ش��مرد و با پرهیز از برخورد های خوش��بینانه، بالفاصله 
بازرسی آشکار یا پنهان و ناشناخته را فعال کرد و در صورت اثبات، 

با عناصر فاسد حقیقتاً برخورد کرد.
 رهب��ر انق��الب حض��ور در میان مردم را از جمله نقاط قوت آقای 
رئیسی خواندند و تأکید کردند: مسئوالن بعدی دستگاه قضا نیز 

باید این کار بسیار خوب و ضروری و پر برکت را ادامه دهند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای ارتباط مسئوالن به خصوص رئیس 
دس��تگاه قضا با گروه های فعال جامعه نظیر فعاالن دانش��گاهی، 
ح��وزوی، اقتصادی، کارگ��ری، تولیدی و بخش های مربوط به 
زنان را در چارچوب حضور مردمی برشمردند و گفتند: در ارتباط 
با گروه های فعال جامعه حرف های آنان را بشنوید و سیاست ها را 
به درستی برای آنان تبیین کنید که گاهی دلیل برخی اعتراض ها 

بی اطالعی از سیاست ها و واقعیات است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
ابراز امیدواری کردند قوه قضائیه در فصل جدید خود، همان مسیر 
دو سال اخیر را با قدرت ادامه دهد و با فعالیت های بیشتر، نتایج 

بهتری را نصیب کشور و ملت کند.
 رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به حماسه آفرینی 
مل��ت در انتخاب��ات 2۸ خرداد اش��اره کردن��د و با بیهوده خواندن 
برخ��ی تالش ه��ا در فضای مجازی و رس��انه ای برای انکار کار 
بزرگ مردم، گفتند: این انتخابات حقاً و انصافاً یک حماس��ه بود 
و تحلیلگرانی که چش��م به انتخابات ایران داش��تند، فهمیدند چه 

اتفاق مهمی رقم خورد.  ایشان فعالیت هزاران دستگاه تبلیغاتی از 
جمله رسانه های آمریکایی، انگلیسی و برخی کشور های مرتجع و 
روسیاه و بکارگیری تعدادی از عناصر خائن ایرانی برای منصرف 
کردن مردم از حضور در انتخابات را در دنیا بی س��ابقه دانس��تند و 
افزودند: آن ها به برخی بهانه ها مانند مشکالت معیشتی یا بعضی 
حوادثی که بعداً رخ داد مانند بحث احراز یا عدم احراز صالحیت ها 

نیز امید بسته بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: البته بنده ممکن 
است با بعضی از نظرات شورای محترم نگهبان مثاًل در باره یکی 
دو مورد یا کمتر و بیشتر موافق نباشم، اما اعضاء محترم این شورا 
را افراد متش��رع، پرهیزگار و مقید به وظیفه دینی می دانم که بر 

طبق قانون و وظیفه دینی عمل می کنند.
 ایش��ان افزودن��د: امی��د بیگانگان این بود ک��ه بر اثر این بهانه ها 
مش��ارکت در انتخاب��ات ب��ه 20 تا 25 درصد برس��د که این امید 

محقق نشد.
 رهب��ر انق��الب، مس��ئله کرونا و تأثیر ح��دود 10 درصدی آن بر 
مش��ارکت بر اس��اس محاسبات کارشناس��ان را نیز یادآور شدند 
و افزودند: با وجود همه این مس��ائل، مردم با صفوف پر ش��ور و 
اظهارات پر انگیزه خود از ساعات اول صبح، حماسه عظیم و واقعی 
آفریدند و مشت محکمی بر سینه تحریم کنندگان و مخالفان و 

معارضان انتخابات زدند.
 ایشان در تبیین برندگان و بازندگان انتخابات 2۸ خرداد گفتند: 
برنده انتخابات، ملت ایران و همه کس��انی هس��تند که به ش��ور و 
هیج��ان انتخاب��ات کمک کردند بنابراین نامزد هایی هم که رأی 
نیاوردند جزو برندگان هستند و در مقابل، بازنده انتخابات کسانی 
هستند که همه تالش خود را کردند که مردم را از صندوق رأی 
دور کنند، اما مردم با حضور خود، آن ها را طرد و امید و طمع شان 

به نتیجه انتخابات را ناکام کردند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای به برخی تحلیل های غلط درباره آراء 
باطله نیز اشاره کردند و گفتند: این آراء، ابداً به معنای جدایی آن ها از 
نظام نیست، بلکه بر عکس است، زیرا کسی که پای صندوق رأی 
آمده و فرد مقبول خود را در لیست نامزد ها ندیده، ولی اسم شخص 
مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید داده، در واقع عالقه مندی خود 

را به صندوق رأی و نظام نشان داده است.

 ایشان برخی حوادث در جریان انتخابات را مایه تجربه و عبرت 
دانستند و گفتند: در مناظره ها تنوع سالیق مشاهده شد، در عین 
حال همه نامزد های محترم بر خالف القاء دشمن در این مسئله 
هم نظر بودند که مشکالت اقتصادی کشور راه حل دارد و بن بستی 
وجود ندارد البته یکی می گفت راه حل من درست است و دیگری 

می گفت راه حل من.
 رهب��ر انق��الب افزودند: در مناظره ها، بعضی کاندیدا ها از مواضع 
انقالب دفاع کردند و با ادب و رعایت های الزم ش��رعی س��خن 

گفتند، ولی برخی، بداخالقی هایی کردند که مایه تأسف است.
 ایش��ان با یادآوری رقابت های انتخاباتی در آمریکا و فحاش��ی 
نامزد ها علیه یکدیگر، افزودند: آمریکایی ها سرمشق های خوبی 
نیس��تند بنابراین در مس��ائل سیاس��ی باید با رعایت ادب و جهات 
اخالقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت، سخن گفت نه اینکه از 

شیوه های فحاشی و اهانت آمریکایی ها و ترامپ استفاده کرد.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی 
درباره انتخابات کشورمان، گفتند: انتخابات آمریکا در چشم همه 
دنیا مفتضح شد حاال همان مفتضحین بعد از چند ماه زبان درآورده 
و از انتخابات ایران ایراد می گیرند در حالی که آن ها با آن افتضاح، 

دیگر نباید یک کلمه راجع به انتخابات حرف بزنند.
 رهبر انقالب با تقدیر از برخورد خوب مسئوالن و دیگر نامزد های 
انتخابات با رئیس جمهور منتخب گفتند: بعد از انتخابات و پیروزی 
نامزد مقبول مردم با رأی خوب و درصد باالی آراء، مسئوالن تراز 
اول و سایر نامزد ها بسیار خوب برخورد کردند و با دیدار با رییس 
جمهور منتخب، تبادل نظر و پیام تبریک، طمأنینه و آرامش روحی 

الزم در کشور را نشان دادند.
 ایشان با مقایسه این رفتار متین با درگیری های پس از انتخابات 
آمریکا، خداوند را به دلیل وجود این نعمت در کشور شکر گذاشتند 

و افزایش این جهت گیری ها را خواستار شدند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان ابراز امیدواری کردند نتیجه 
انتخابات بر مردم و رئیس جمهور منتخب مبارک باشد و مسئوالن 

بتوانند وظایفی را که برعهده دارند به خوبی انجام دهند.
 پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، رئیس��ی در چهار محوِر 
»اجرای س��ند تحول در قوه قضائیه«، »مبارزه با فس��اد«، »احیاء 
حق��وق عام��ه« و »مردمی ش��دن« قوه قضائیه، به بیان گزارش 

یکساله از عملکرد خود و همکارانش پرداخت.
 رئیس قوه قضائیه ابالغ و آغاز اجرای سند تحول قضایی را از جمله 
مطالبات محقق ش��ده رهبر انقالب برش��مرد که موجب تسهیل 
کار قضات، تسریع دادرسی ها و کاهش 20 روز از متوسط زمان 

رسیدگی به پرونده ها در این دستگاه شده است.
 رئیس��ی، مبارزه با فس��اد را گفتمانی ملی برش��مرد و با اش��اره به 
کاهش آمار تخلفات درون قوه قضائیه، به بازگرداندن بیش از 90 
هزار میلیارد تومان به خزانه کشور و قطعی شدن احکام مجرمان 

پرونده های کالن اقتصادی اشاره کرد.
 رئیسی با اشاره به نظام یافته شدن حقوق مالکیت و رفع تصرف 
از هزاران هکتار از اراضی ملی در سال گذشته، توجه به مسائل 
محیط زیس��تی و اجرای طرح کاداس��تر را از دیگر اقدامات این 

دستگاه در جهت احیای حقوق عامه برشمرد.
 رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه پش��توانه مردمی این دس��تگاه به 
واس��طه تقویت ارتباطات مردمی بیش از گذش��ته ش��ده است، از 
رس��یدگی ویژه به پرونده های کثیرالش��اکی و مؤسس��ات مالی و 
اعتباری و همچنین صدور بخش��نامه هایی در جهت حمایت از 
تولیدکنندگان و ممانعت از تصمیمات خلق الس��اعه بانک ها در 

این حوزه خبر داد.

رهبر انقالب عملکرد رییسی را تشریح کرد

زنده شدن امید و افزایش اعتماد به دستگاه قضا

اخبار كوتاه

س��خنگوی وزارت خارجه در مورد این که در دور بعدی مذاکرات 
نماین��ده رییس جمه��ور منتخب هم در این مذاکرات خواهد بود یا 
حصول توافق به دولت بعدی موکول شده گفت: اهمیتی ندارد در 
کدام دولت و بازه زمانی توافق انجام شود. االن هم توافق ممکن 
شود، حتی یک ساعت هم کار را به عقب نمی اندازیم. مساله مهم 
برای ما تامین منافع عالی ایران و مردم از بس��تر این گفت وگوها 
است. هرگاه این اتفاق بیفتد، آن را اعالم می کنیم. تصمیم در این 
موضوع به این دولت و آن دولت برنمی گردد. مکانیزم در سطوح 
عالی تعریف ش��ده و دولت ها بخش��ی از این مکانیزم بوده و آن را 

پیگیری می کنند.
به گزارش ایلنا، س��عید خطیب زاده در نشس��ت خبری گفت: روز 
حقوق بشر آمریکایی را پیش رو داریم که این کشور به طور متوالی 
جنایت هایی را علیه ملت ایران و ملل مختلف منطقه به انجام داده و 
باید به خودمان و همه آزادی خواهان تاریخ یادآوری کنیم حقوق بشر 

موضوعی نیست که کشوری بخواهد از آن استفاده ابزاری کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره احتمال تمدید توافق با آژانس 
گفت: قانون مجلس روش��ن اس��ت. درباره توافق یا عدم توافق با 
آژانس و چگونگی ادامه یا عدم ادامه همکاری موضوع جدی است 

که هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است.
خطیب زاده درباره مذاکرات وین یادآور شد: ادامه مذاکرات به ادامه 
بررسی ها بستگی دارد. اما تصمیماتی که باید اتخاذ می کردیم، اتخاذ 
کرده و اعالم هم کرده ایم و اکنون نوبت طرف های مقابل است که 

باید تصمیمات خود را بگیرند.
وی درباره توقیف سایت های وابسته به صداوسیما از سوی آمریکا 
عنوان کرد: این مسئله نشان از استیصال گردن کشانه آمریکا در 
مقابل صداهای مس��تقل از کش��ورهایی مانند ایران بود و نشان از 

اس��تانداردهای دوگان��ه و دورغین بودن 
ادعای آنها درباره آزادی بیان است. اینکه 
آمری��کا یک اعتی��اد عجیب و عمیقی به 
تحریم پیدا کرده، چیز جدیدی نیس��ت و 

ترک عادت هم موجب مرض است.
خطی��ب زاده در خصوص تغییر دید ایران 
نس��بت به طالبان گفت: ایران در س��طوح 
عالی امنیتی و سیاسی موضوع افغانستان 

را پیگیری می کند و با همه گروه ها در حال رایزنی است. همچنان 
معتقدیم تمامیت ارضی و حفظ حقوق اقلیت ها و گفت و گوهای بین 

افغانی راه حل بحران افغانستان است.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص پهلو گرفتن نفتکش ایرانی 
در بندر لبنان گفت: نفتکشی اعزام نشده و توئیت سفارت پاسخی 
به اظهارات مطرح شده برخی افراد بوده است. جمهوری اسالمی 
در کنار دولت و ملت لبنان است و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. 
هم��ه ظرفیت های ایران در خصوص صادرات فرآورده های نفتی 
را می دانند و هر زمان از ما درخواست کمک شود، این درخواست 

را پاسخ خواهیم داد.
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص دستور رئیس جمهور 
ترکیه برای همکاری ارتش این کشور با گروهک جبهه النصره برای 
مقابله با ارتش سوریه گفت: منطقه خسته از بحران هاست و همه 
رهبران کشورها باید همکاری کنند تا اثرات ناشی از بحران های 

شکل گرفته ناشی از تروریسم التیام پیدا کند. 
وی در خصوص پایان مهلت توافق ایران و 
آژانس گفت: مصوبه مجلس الزام آور است. 
توافقی هم که با آژانس انجام شد، توافقی 
ب��رای حل برخی از نگرانی های آژانس در 
چارچوب مصوبه مجلس بود. آن زمان هم 
توافق کردیم دوربین ها جمع نش��وند ولی 
اطالعات و آنچه ضبط می ش��ود، در اختیار 
آژانس قرار نگیرد. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس داده نشده 
است. باز تاکید می کنم هنوز هیچ تصمیم سلبی یا ایجابی درباره 

دوربین ها و توافق با آژانس گرفته نشده است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه در واکنش ب��ه حمالت جنگنده های 
آمریکایی به منطقه مرزی بوکمال سوریه گفت: آمریکا همچنان 
مسیر اشتباهی در منطقه را طی می کند. متاسفانه آنچه مشاهده 
می کنیم این است که دولت آمریکا نه تنها در مسئله تحریم ها بلکه 
در سیاس��ت های منطقه ای هم بر سیاس��ت های شکست خورده 
آمریکا در منطقه ادامه دارد. توصیه ما به آمریکا این است که به جای 
رفتارهای احساسی، بحران آفرینی، زندگی در تنش و باقی گذاشتن 
معضالت برای مردم منطقه مسیر خود را اصالح کند و اجازه دهد 
مردم منطقه بدون دخالت آنها درباره سرنوشت شان تصمیم گیری 
کنند. آنچه آمریکا انجام می دهد برهم زدن امنیت در منطقه است 

که خود یکی از قربانیان این ناامنی خواهد بود.

خطیب زاده درباره موضع ایران در سقوط کابل گفت: درباره سقوط 
کابل و تحوالت افغانستان تعجیل یا پیش بینی نمی کنیم که چه 
اتفاقی رخ می دهد. آنچه برای ما مهم است دولت فراگیر، امنیت، 
تمامیت ارضی و... افغانستان است. گفت وگوهای بین االفغانی با 
حضور همه گروه ها به شمول طالبان را تسهیل می کنیم. خشونت ها 
در افغانس��تان باال گرفته اس��ت. برخی قومیت ها تحت فش��ار قرار 
گرفتند و خواستیم حقوق آنها رعایت شود. آینده افغانستان را راه 

حل سیاسی تضمین می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات جیک سالیوان مبنی 
ب��ر اینک��ه احیای برجام پایه ای برای توافق بلندمدت تر با ایران در 
موضوعات مورد بحث خواهد شد، گفت: مقامات آمریکایی بیش از 
همه می دانند طرح این موضوعات تا چه اندازه ضد برجامی است. 
این اظهارات نه تنها منطبق با برجام نیست بلکه ضد آن هم است. 
تمام��ی موضوع��ات اختالقی بین ایران و آمریکا با بی اعتمادی دو 
طرفه مذاکره شده و برجام توافق، امضا و مهر و موم شد. در هیچ 
دولتی اجازه داده نمی شود ایران به عنوان استثنا در حقوق بین المللی 
مطرح شود، اگر قرار بود برای این اظهارات پاسخ مثبتی گرفته شود، 
در زمانی که از س��وی ترامپ طرح ش��د، پذیرفته می ش��د. االن هم 
همان منطق برقرار است. آنچه در برجام توافق شده باید نعل به نعل 
اجرا شده و ما به چیزی کمتر یا بیشتر از توافق برجام تن نخواهیم 
داد. وی با تاکید بر اینکه آمریکا دولت جهانی نیست و باید تعهد و 
وظایف خود انجام دهد، یادآور شد: آمریکا به عنوان ناقض برجام، 
قطعنامه 2231 و طرفی که تروریسم اقتصادی را اعمال کرده است، 
از موضعی باید صحبت کند که واقع گرایانه باشد. حداکثری چیزی 
که می تواند فکر کند، بازگشت کامل به برجام است. آن وقت آنها 

می توانند در میز برجام حاضر شوند.

حاکمیت یکدست سفره مردم را رنگین کندمملکت داری، کار سختی که باید پاسخگوی میلیون ها نفر بود
عضو حزب اتحاد ملت گفت: کار مملکت داری کار سختی است؛ باید پاسخگوی 
میلیون ه��ا نف��ر باش��ید و بتوانی��د همه را ببینید و مورد توج��ه قرار دهید و اگر تیم 
خوبی داشته باشید، شاید بتوانید اقدامی انجام دهید از طرفی دولت یکدست یعنی 
دولتی که در آن نمی توان به چیزی اعتراض کرد.اشرف بروجردی در گفت وگو با 
ایلنا گفت: کسانی که رئیسی از آنها استفاده خواهد کرد، نباید ضعیف تر از وزرای 
دوره احمدی نژاد باش��ند. وی افزود: یکی از ضعف های اصالح طلبان این بود که 
فاصله شان با مردم زیاد شده بود و گفتمان رایج اصالح طلبی در جامعه اوج نگرفت. 

گفتمان باید ش��کل بگیرد تا مردم در عرصه بایس��تند. وی به انتخابات س��ال 96 اش��اره کرد و گفت: در انتخابات 
سال 96 چون اکثر مردم نمی خواستند کاندیدای اصولگرایان رای بیاورد، پشت آقای روحانی ایستادند. الزمه بقا 
اصالح طلبان ارتباط عمیق با جامعه است یعنی باید برنامه داشته باشند و مدام به مدارس و دانشگاه ها سر بزنند. 
ما حتی با دانشگاهیان هم ارتباط قدرتمندی نداشتیم. با اساتید دانشگاه نیز گزینشی برخورد می کردیم. گزینشی 

برخورد کردن موجب شد که جامعه علمی کشور نسبت به آینده کشور و انتخابات بی تفاوت باشد.

نماینده تبریز در مجلس یازدهم درباره یکدست شدن حاکمیت و حذف برخی جریان های 
سیاسی از عرصه قدرت، با بیان اینکه این حرف ها و کارها به نتیجه نمی رسد و خودشان 
بدتر گیر می افتند گفت: وقتی همه یکدست باشند به نفع کشور نیست، باالخره یک فرد 
یا گروهی هم باید باشند که بتوانند نقد کنند. مسعود پزشکیان در گفت وگو با ایلنا افزود:اگر 
قرار باشد هر کاری می کنیم از یکدیگر تعریف کنیم، هیچ وقت نمی توانیم عیب های 
خودمان را ببینیم و حتی گاهی بر این عیب ها و اشتباهات سرپوش می گذاریم؛ در نتیجه 
به جای اینکه پیشرفت کنیم، عقب می مانیم.وی افزود: حاکمیت همه مردم هستند، 

وقتی جریان هایی را حذف کرده و یک جریان را حاکم کنیم، از نظر عدالت درست نیست.وی افزود: کشور متعلق به همه 
است، مال یک دسته، یک گروه و یک جریان نیست. ولی متاسفانه همه کسانی که آن طرف بودند را به بهانه های مختلف 
کنار گذاشتیم و یکدست کردیم. حاال یک دست کردند؟ اشکال ندارد سفره مردم را رنگین کنند و مشکالت مردم را حل 
کنند. ولی اگر نتوانستند این را حل کنند توجیه نکنند و بازی »کی بود، کی بود، ما نبودیم به راه نیندازند«؛ حاال که خودشان 

هستند، حل کنند ما هم دعا و کمک می کنیم.

خطيب زاده دولتها را بخشی از مكانيزم مذاكرات توصيف كرد

کدام دولت مهم نیست توافق مهم است
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حرکت به سمت بازار 10 میلیارد دالری 
 دبیر شورای عالی مناطق آزاد از حرکت به سمت بازار 10 میلیارد 
دالری لجستیک کاال در مناطق آزاد خبر داد.به گزارش تسنیم، 
حمیدرضا مومنی با اشاره به نقش پررنگ مناطق آزاد کشور در 
حوزه لجس��تیک و تاثیر آن گفت: س��االنه یک میلیارد تن کاال 
از طریق کانال سوئز ترانزیت می شود، باتوجه به اینکه هر تن 
کاالیی که در کش��ور ترانزیت می ش��ود 200 دالر درآمدزایی 
دارد.وی ادام��ه داد: صورت��ی که پن��ج درصد این ترانزیت ها از 
طریق مناطق آزاد وارد کش��ور ش��وند عالوه بر اش��تغالزایی در 
این مناطق، درآمد و ارزآوری چش��مگیری برای مناطق آزاد و 

کشور ایجاد می کند.

رشد 5260 واحدی شاخص بورس 
 بورس اوراق بهادار تهران در یک روند نوسانی ابتدا رشد کرد، 
سپس کاهش یافت و در نهایت روند رو به رشد به خود گرفت، 
به گونه ای که در پایان معامالت، ش��اخص کل با رش��د 5261 
واحد به رقم یک میلیون و 243 هزار و 74۸ واحد رسید.همچنین 
شاخص کل با معیار هم وزن 116 واحد عقب نشینی کرده و به 
رقم 3۸2 هزار و 250 واحد رس��ید. ارزش بازار در بورس تهران 
به بیش از 4 میلیون و 960 هزار میلیارد تومان رسید.معامله گران 
در ب��ورس ته��ران بیش از ۸.5 میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق 
مالی در قالب 1.1 میلیون فقره معامله و به ارزش 6 هزار و 245 
میلیارد تومان داد و س��تد کردند. ارزش معامالت فرابورس هم 
به بیش از 15 هزار و 619 میلیارد تومان رس��ید.بنابراین ارزش 
معامالت دو بازار امروز به بیش از 21 هزار و ۸64 میلیارد تومان 
بالغ ش��د. در فرابورس هم ش��اخص کل 31 واحد تقویت ش��ده و 

به رقم 17 هزار و 799 واحد رسید.

دستاورد اقتصاد ایران از احیای برجام
 بر اساس اعالم مؤسسه بین المللی دارایی )IIF(، در صورت احیای 
توافق هس��ته ای ایران و ش��ش قدرت جهانی در س��ال 2015 و 
بازگشت آمریکا به این قرارداد، بهبود چشمگیری نصیب ایران 
نخواهد شد و رشد اقتصادی در حد بسیار پایینی خواهد بود. به 
گزارش تسنیم از رویترز، این مؤسسه تأکید کرد پیروزی ابراهیم 
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، مذاکرات هسته ای 
را از بین نخواهد برد اما ایاالت متحده ممکن است در گسترش 

دامنه این توافق با مشکل روبه رو شود. 
نتیجه احتمالی مذاکرات برجام بازگشت به توافقنامه سال 2015 
اس��ت که بس��یاری از تحریم ها را حفظ می کند، چنین توافقی 
می تواند همچنان مانع س��رمایه گذاری قابل توجه شرکت های 
 غربی در ایران باش��د و رش��د چش��مگیر اقتصاد این کش��ور را 

بعید کند.

ارزهای مجازی در مسیر صعود
 کوین مارکت کپ اعالم کرد: در معامالت بازار جهانی ارزهای 
مج��ازی بی��ت کوین توانس��ت به مرز 35 هزار دالر برس��د. به 
گزارش فارس، بیت کوین در حال نوسان بین 34 و 900 تا 35 

هزار و 100 دالر است. 
این قیمت نسبت به روز گذشته 4.9 درصد رشد کرده و نسبت 
به هفته پیش هم 6 درصد باال رفته، ارزش کل بازار بیت کوین 
هم امروز به 675 میلیارد دالر رس��یده و در 24 س��اعت گذش��ته 
974 هزار بیت کوین به ارزش 34 میلیارد دالر خرید و فروش 
ش��ده اس��ت.تعداد بیت کوین های استخراج شده جهان هم هم 
اکنون 1۸ میلیون و 743 هزار و 793 واحد اس��ت. به طور کلی 
در 24 ساعت گذشته ارزش کل بازار مجازی ها 5.4 درصد رشد 

کرده و به 1403 میلیارد دالر رسیده است. 

افزایش تقاضا برای طال 
 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با تأکید براینکه بازار از رکود 
تقریبا خارج شده گفت: افزایش تقاضا به همراه افزایش قیمت ارز 
باعث باال رفتن قیمت طال و سکه شده است.محمد کشتی آرای 
در گفت وگو با تسنیم افزود: قیمت طالی جهانی نسبت به روز 
شنبه دو سه دالر کاهش یافته ولی قیمت ارز افزایشی شده است. 
از روز شنبه قیمت دالر وارد کانال 24 هزار تومان شده و نسبت 

به هفته قبل ۸00 تا 900 تومان افزایش یافته است.
وی اف��زود: تقاض��ا ب��رای خرید طال و س��که در بازار طبق روال 
سالهای قبل در تابستان افزایش یافته که البته امسال برگزاری 
مراسم های عقد و عروسی قبل از محرم و صفر، نیز موجب رونق 

بازار و افزایش تقاضا شده است.
کش��تی آرای درباره حباب س��که اینطور توضیح داد: حباب سکه 
همزمان با افزایش تقاضا در بازار زیاد شده و از 220 هزار تومان 
به 300 هزار تومان رسیده است.  ضمن اینکه قیمت سکه هم 
از دی��روز ت��ا امروز در هر قطع��ه 1۸0 هزار تومان افزایش یافته 
اس��ت. در مجموع در دو س��ه روز گذشته به نسبت هفته گذشته 

با افزایش همراه بودیم.

ضرورت ایجاد مشاغل ارزان 
 عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار بر لزوم ایجاد اشتغال 
ارزان در کشور تاکید کرد و گفت: اگر میخواهیم برنامه اشتغال 
میلیونی را در کشور پیاده سازی کنیم باید به سمت و سوی شغل 
های ارزان برویم. علی اصالنی در گفتگو با ایسنا ادامه داد: در حال 
حاضر ایجاد شغل در کشور هزینه بر است و با توجه به کسری 
منابع و محدودیت بودجه، باید ایجاد و راه اندازی مشاغل ارزان 

و کم هزینه در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.
رئیس کانون ش��ورای اس��المی کار البرز درباره کسب و کارها و 
مشاغل ارزان قیمت گفت: در حال حاضر در شبکه های مجازی 
اشتغال کمی نداریم ولی آیا مسئوالن به این نتیجه رسیده که 
باید اینترنت پرسرعت ارایه دهند و موانع را از پیش روی کسب و 
کارها بردارند؟اصالنی خاطر نشان کرد: یک خانم خانه دار برای 
آنکه بتواند تولیدات خود را از طریق اینترنت به فروش برس��اند 
نیازمند فراهم ش��دن بس��ترهای الزم است و اینترنت پرسرعت 

یکی از این بسترها است.

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: اقتصاد كشـور نيازمند 
برنامه ريزی است و اين برنامه ريزی می بايست در سه بخش 
كوتـاه مـدت، ميان مدت و بلند مدت صورت بگيرد. در بخش 
كوتاه مدت قوانينی همچون اليحه بودجه ساالنه داريم كه همه 
ساله تصويب می شود، در بخش ميان مدت برنامه های توسعه 
5 ساله را داريم كه حركت كشور را برای 5 سال آينده معين می 
كند و در برنامه های بلند مدت نيز اسنادی همچون سند چشم 
انداز 20 سـاله را داريم كه برای 20 سـال آينده اهداف تعيين 
می شـود. البته شـايد اين زمانبندی برای بسياری از كشورها 
متفاوت باشـد. شـايد برای كشورهايی كه در نوشتن و اجرای 
اهداف، جدی هستند، برنامه 5 ساله بك برنامه بلند مدت به 
حساب بيايد و برنامه های كوتاه مدت را به معنای واقعی در ماه 
تعريف كنند، اما آنچه در كشور ما مشخص است، برنامه توسعه 
ميان مدت اسـت كه البته در اين مهم نيز بين كارشناسـان 
اختالف نظر وجود دارد. البته اين برنامه ها، اقدامات درستی 
اسـت به شـرط آنكه اهداف تعيين شده در موعد مقرر شكل 

بگيرند و كشور به سمتی برود كه پيش بينی شده است.

برنامه ها گرفتار بی برنامگی  � 
آنچه نیازمند توجه تمامی دست اندرکاران است، زمانبری، هزینه بری، 
وقت گیری و اهمیتی است که این برنامه ها برای کشور دارد. با نگاهی 
به لوایح بودجه یا برنامه های توسعه، متوجه می شویم که ماهها وقت 
برای این برنامه ها صرف می شود، کارشناسان و صاحب نظران در 
این زمینه اعالم نظر می کنند، دولتمردان کارهای جاری را کنار می 
گذارند تا به صورت ویژه اهداف این اسناد را تنظیم کنند. هر جلسه ای 
که برگزار می شود، هزینه های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل می 
کند و پس از آن زمان ارایه و بررسی در صحن علنی مجلس فرا می 
رسد. در بررسی های مجلس، بارها شاهد چالش و حتی توهین بین 
نمایندگان مجلس و دولتمردان بوده ایم و در ادامه نیز شاهد چالش 
شورای نگهبان با مجلس هستیم البته اگر کار به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نکشد. اما آنچه باعث افسردگی مردم و مسووالن 
می شود، هنگامی است که عملکرد این برنامه ها اعالم می شود. 
در تمامی ادوار گذشته هرگز اسناد به صورت کامل اجرا نشده است. 
همه ساله وقتی تفریغ بودجه اعالم می شود، متوجه نادیده گرفتن 
مواد بودجه و انحراف از بودجه هستیم، معظلی که گریبانگیر برنامه 

های توسعه و حتی سند چشم انداز است. 
 

 � احکام زمین مانده برنامه ششم 
بی شک برنامه ششم توسعه مواد و تبصره ها و بندهای بسیاری 

دارد که بررسی هر کدام از  آنها زمانبر است. اما همچون الیحه 
بودجه که ارایه گزارش تفریغ آن بر عهده دیوان محاسبات کشور 
است، در مورد برنامه های توسعه نیز چنین بررسی هایی صورت 
می گیرد. البته دس��تگاههای دیگر همچون مرکز پژوهش��های 
مجلس نیز در این زمینه بررس��ی هایی انجام می دهند. با این 
وصف دیوان محاس��بات  در گزارش��ی به بررسی وضعیت تولید 
در برنامه شش��م توس��عه پرداخت و اعالم کرد: انتظارات قانون 
برنامه شش��م توس��عه جهت بهبود فضای کس��ب و کار برآورده 
نش��ده و فقط یک س��وم احکام برنامه شش��م مرتبط با تولید به 

اهداف رسیده است.
در این گزارش آمده اس��ت: یکی دیگر از قوانین مورد بررس��ی 
درخص��وص تولی��د، مفاد مرتب��ط به این بخش در قانون برنامه 
ششم توسعه است. یافته های دیوان محاسبات کشور حکایت 
از آن دارد که از بین 15 فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه 
ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابالغ شده و 2 فقره 
در خارج از زمان مقرر تصویب شده و 5 فقره دیگر هنوز مصوب 
نش��ده اس��ت. از کل احکام قانون برنامه شش��م مرتبط با بخش 
تولید، تنها حدود 29 درصد به اهداف مدنظر دس��ت یافته که 
حدود 91 درصد عدم تحقق ها و غیراثربخشی ها ناشی از ضعف 

در اجرا و ترک فعل مسئولین است.

 عقب ماندگی 12 � درصدی رشد اقتصادی
یکی از گزینه هایی که وضعیت اقتصادی کشور را نشان می دهد، 
وضعیت رشد اقتصادی است. همواره بخشهای گوناگون اقتصادی 
هدف گذاری می ش��وند که تحقق همه آنها، رش��د اقتصادی را 
نشان می دهد، اما بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد 
که علی رغم هدفگذاری رش��د اقتصادی ۸ درصدی، متوس��ط 
رش��د 3 س��ال اول، منفی 4 درصد رقم خورده اس��ت. همچنین، 
برای بهبود فضای کس��ب و کار 30 رتبه ارتقا در 3 س��ال اخیر در 
نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.طبق برنامه، شاخص 
رقابت پذیری بین المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه 
سوم ارتقا می یافت اما براساس آخرین آمار در سال 2019 به رتبه 
17 سقوط کرده است. شاخص  بین المللی حقوق مالکیت نیز در 
منطقه، باید به رتبه س��وم ارتقا می یافت که س��قوط 15 پله ای را 

در سال 2019 نشان می دهد.

نادیده گرفتن بخش خصوصی � 
از آنجا که سالهاس��ت بزرگ بودن دولت مورد انتقاد قرار گرفته 
و بر چابک بودن دولت تاکید ش��ده، اما همچنان س��ایه س��نگین 
دول��ت بر اقتصاد س��نگینی می کند. مهمت��ر اینکه پس از ابالغ 
سیاس��ت های اصل 44 از س��وی رهبر انقالب، قرار بود بخش 

خصوصی و تعاونی مورد توجه بیش��تر قرار گیرد، اما در گزارش 
دیوان محاس��بات آمده اس��ت که در هیچ یک از احکام مورد نیاز 
به مش��ارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه شش��م، 
توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه های دولتی که باید 
برش��ی از احکام برنامه باش��د، در نهایت بدون توجه به برنامه و 
قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون 
آمده که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان 
اجرای قانون برنامه شش��م باید اصالح ش��ود و برقراری هر گونه 
تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی س��ال های اجرای 
قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت های جدیدی طبق 

قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.

حال نامساعد فضای کسب و کار � 
فض��ای کس��ب و کار ب��ه اندازه ای اهمی��ت دارد که در صورت 
عملکرد مثبت، تاثیرات همه جانبه ای بر کل اقتصاد برجای می 
گذارد. زیرا رونق کسب و کار باعث تحول در همه بخشها می 
شود اما گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می دهد انتظارات 
قانون برنامه شش��م توس��عه جهت بهبود فضای کس��ب و کار از 
جمله طراحی الگوی کش��ت، پوش��ش خطرات افزایش ساالنه 
بی��ش از 10  درص��د نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید 
از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطالعات در 
بازار س��رمایه و راه اندازی موسس��ات رتبه بندی جهت چرخش 
اطالعات با بهره گیری از فناوری های زیرس��اختی، راه اندازی 
زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال 
و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل 
الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم ها 
جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت 
صادرات��ی صنای��ع تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی، ایجاد 
خوش��ه های صادراتی و نش��ان های تجاری و تعیین فهرس��ت 
اولویت ه��ای صنعتی )با اولوی��ت صنایع معدنی( جهت آمایش 
تجاری، توزیع 30 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 
کش��ور به ش��ورای برنامه ریزی اس��تان ها جهت تهیه الزامات 
ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل 10 درصدی 
شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف 
کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت های فوالدی، 
آلیاژی و معدنی و اصالح س��امانه )سیس��تم( خنک کنندگی و 
شست وش��وی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخش��ی 
از منابع ملی و توس��عه زیرس��اخت های کش��ور، برآورده نشده 

است. 

تجارت از عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد باال دستی گزارش می دهد

توسعه، گمشده برنامه ششم

اخبار كوتاه

معاون بورس كاال خبرداد

قراردادهای آتی صندوق طال در آستانه راه اندازی 
  معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال گفت: بورس 
کاالی ایران در جهت متنوع سازی ابزارهای مشتقه برای فعاالن 
بازارهای مالی، امکان س��نجی و ایجاد زیرس��اخت معامالت 
قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طال 
را تکمیل کرده است.به گزارش تسنیم علیرضا ناصرپور با بیان 
اینکه پیش از این معامالت گواهی سپرده کاالیی بر روی دارایی 
سکه و صندوق های سرمایه گذاری پشتوانه طال با موفقیت در 
بورس کاال راه اندازی ش��ده گفت: گواهی س��پرده س��که  طال، 
ابزاری اس��ت که طی آن اش��خاص، دارایی سکه طالی خود را 

با اطمینان نزد خزانه بانک ها امانت گذاش��ته و می توانند آن را 
در بس��تر بازار س��رمایه در بازار پیوس��ته ای که در بورس کاالی 
ایران فراهم شده مورد معامله قرار دهند.او افزود: مبادله و خرید 
و فروش س��که طال در این س��ازوکار، خریداران و فروشندگان 
را از ریسک هایی از جمله مخاطرات حمل و نگهداری، انتقال 

وجوه و اصالت سکه حفظ می کند. 

مع��اون مطالع��ات اقتص��ادی بورس کاال ادام��ه داد: صندوق 
سرمایه گذاری پشتوانه طال نیز ابزار مهم دیگر سرمایه گذاری 
در ب��ازار طال اس��ت که توس��ط بورس کاال ب��رای فعاالن بازار 
سرمایه معرفی و اجرایی شده است. صندوق های سرمایه گذاری 
پشتوانه طال، وجوه سرمایه گذاران را در گواهی سپرده سکه طال 
سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران از نوسانات بازار طال منتفع 

می شوند. وی گفت: صندوق های سرمایه گذاری پشتوانه طال 
در بورس کاال، دارای رکن بازارگردان بوده و بازارگردان صندوق 
با سازوکار شفاف و قانونی، نقدشوندگی و کشف قیمت صحیح 
واحدهای صندوق را موجب می ش��ود.به گفته وی، دسترس��ی 
فعاالن بازار س��رمایه به ابزارهای مالی و مش��تقه بورس کاال به 
ص��ورت الکترونی��ک فراهم اس��ت و متقاضیان فعالیت در بازار 
طال بدون مراجعه حضوری و با استفاده از برنامه های موبایلی 
و رایان��ه ای ام��کان انج��ام معامله در ابزارهای مبتنی بر طالی 

بورس کاالی ایران را دارند.

رشد7۰درصدی مالیات ستانی با ورود به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومانتبلیغات و شعارهای خارجی مانع رشد برندهای ملی 
عضو انجمن علمی استاندارد ایران، برندینگ کاالهای داخلی با نقاب شعارهای خارجی را 
شاخص ترین مانع رشد برندهای ملّی دانست و افزود: اینجا پای تاریخ، فرهنگ اجتماعی 
و تجاری یک کشور در میان است و ترجمه شعارهای خارجی به فارسی با همان ویژگی 
ها و تداعیات برند، امری ناممکن و به هدر رفت بودجه های کالن و عدم رشد برندهای 
داخلی، منتج خواهد شد.به گزارش ایسنا، میثم توکلی افزود: در دنیای مملو از تبلیغات، واژه 
ها و پیام های گوناگون مندرج در بیلبوردها و رسانه های مختلف که در آن برندها مزیت 
نسبی خود را توسط شعارهایشان وعده می دهند، تالش شرکت در جهت تحقق وعده 

های خود به افزایش ارزش برند، همسو سازی رویکرد مدیران و پرسنل شرکت، شکل گیری انتظارات صحیح مخاطبان از 
برند و به کاهش سردرگمی در بازار کمک شایانی می کند.وی ادامه داد: برندسازی یعنی نبرد در ذهن، یعنی در ذهن، خوب 
بمانیم. در جامعه تبلیغات زده امروزی کمتر کسی شعاربرندها را بخاطر می آورد و اگر بخاطر بیاورد، عمیقا آن را باور نمی کند 

لذا حتی یک شعار اثربخش و بی عیب و نقص از نگاه شرکت اگر در خاطر کسی نماند منفعتی به دنبال نخواهد داشت.

 با توجه به اینکه در بودجه سالجاری بیش از 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش 
بینی شده، معاون سازمان امور مالیاتی درباره تحقق درآمدهای مالیاتی در فصل بهار 1400 
گفت: در سه ماهه اول سالجاری نزدیک به 59 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد 
که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از رشد 70 درصدی برخوردار شده است. 
محمد مسیحی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: همچنین، در سه ماهه ابتدایی سالجاری 
سهم مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول 
ش��ده به ترتیب معادل 33 هزار میلیارد و 26 هزار میلیارد تومان اس��ت.با وجود افزایش 

درآمدهای مالیاتی امسال به 270 هزار میلیارد تومان تاکنون اقدامات مناسبی برای اجرای پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری 
از فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات انجام نشده که صدای انتقاد کارشناسان را درآورده است. از سوی دیگر، هر یک از 
مالیات های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کاال و خدمات به ترتیب 14 هزار میلیارد تومان، 16 هزار میلیارد 

تومان، 15 هزار و 900 میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان و 1000 میلیارد تومان افزایش یافته است. 

  معاون اس��بق ارزی بانک مرکزی درباره سرنوش��ت 
ن��رخ ارز و ن��رخ تورم در آین��ده گفت: باید دید چیدمان 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم چگونه خواهد بود و افراد 
منتخب تا چ7ه حد تجربه کار در بانک مرکزی،  سیستم 
بانکی دارند و چقدر آشنا با وظایف بانک مرکزی در رابطه 
با کنترل ارز هستند.سیدکمال سیدعلی در گفت وگو با 
ایلنا افزود: هیچ یک از دولت ها تمایلی به افزایش نرخ 
ارز ن��دارد و ت��الش دول��ت روحانی ه��م این بوده که با 
کمتری��ن ن��رخ، ارز را تحویل دولت بعدی دهد. هدف و 
سیاس��ت مدیریت بانک مرکزی در دولت آینده هم بر 
این اس��ت که از طریق نوس��انات ارز و افزایش نرخ ارز 

تورمی را ایجاد نکند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به سیگنال های 
اقتصادی دولت سیزدهم گفت: موضوع مهم دیگر این 
است که فعاالن اقتصادی چه عالمت های مثبتی را از 
دولت جدید، برای فعالیت بیشتر و سرمایه گذاری های 

جدید دریافت خواهند کرد. به طور قطع اگر فعاالن در 
شرایطی، برای تامین نیازهای ارزی خود، نرخ ارز را در 
آینده صعودی و رو به باال پیش بینی کنند، احتمال حمله 
به فضای ارزی کشور وجود دارد اما اگر احساس مدیریت 
بازار ارز داشته باشند، رفتار عاقالنه ای خواهند داشت. 
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت 
ارز، تضعیف و تقویت پول ملی در شرایط مختلف بستگی 
به سایر پدیده های اقتصاد دارد. اگر تورم و کسری بودجه 
باالیی داشته باشیم، هر دولتی هم که بر سر کار آید و 
ب��ا حض��ور بهترین رییس کل بانک مرکزی، در نهایت 
حدود 10 الی 15 درصد می تواند در فضای ارزی کشور 
اثرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر سایر 
پدیده ها و نمادهای اقتصادی به ویژه کس��ری بودجه 
مدیریت ش��وند و اگر صادرات غیرنفتی افزایش یابد و 
نرخ س��پرده گذاری در سیس��تم بانکی متناسب با سایر 
بازارهای موازی و نزدیک به تورم باش��د، امکان اینکه 
با این اقدامات، بازار ارز در آینده کنترل شود، وجود دارد 
اما اگر شرایط بین الملی با تنش همراه باشد، برجام احیا 
نش��ود و کس��ری بودجه رفع نش��ود، خود به خود تورم و 
نرخ ارز روند افزایش��ی خواهند داش��ت. وی با اش��اره به 
تورم نقطه به نقطه باالی 47 درصد خردادماه و احتمال 
ادامه رشد تورم در دولت سیزدهم ادامه داد: باید توجه 
داشته باشیم که هم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است و هم 

تورم بر نرخ ارز تاثیر می گذارد. 

رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی در مورد اظهارات 
رییسی مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید گفت: کاهش 
مالیات بخش تولید از قبل هم مطرح بوده اما متاسفانه 
هر بار گفتند و عمل نکردند. محمود توالیی در گفت وگو 
با ایلنا افزود: کاهش مالیات فقط می تواند به عنوان یک 
مشوق عمل کند و تاثیر آنچنانی روی تولید ندارد. چراکه 

هنوز نظام مالیات ما دقت زیادی ندارد.
توالی��ی ب��ا انتقاد از نحوه مالیات  س��تانی در ایران گفت: 
میزانی که قرار اس��ت از مالیات تولید کم ش��ود، میزان 
کمی است. نحوه محاسبه مالیات در دنیا به شکلی است 
هزینه ه��ای حقوق گمرکی و ع��وارض و پرداخت های 
تامین اجتماعی هم جزو مالیات محسوب می شود اما در 
ایران همه این مبالغ به طور مس��تقل وصول و در جمع 
مالیات محاسبه نمی شود و بعد هم می گویند میزان مالیات 

در ایران نسبت به بقیه کشورها کمتر است.
وی افزود: در حالی که اگر معافیت هایی که با این سبک 
و س��یاق ک��ه در ای��ران داری��م را مد نظر قرار دهیم که در 
 GDP دنیا اینگونه نیس��ت و همچنین نس��بت مالیات به
را محاس��به کنیم ش��اید ما 2 تا 2.5 برابر متوس��ط ارقام 
اعالم��ی پرداخت کنن��دگان مالیات پرداخت می کنند و 
نس��بت وصول مالیات ما به GDP کمتر از کش��ورهای 
پیشرفته نخواهد بود و در کشورهای منطقه هم در صدر 
خواهیم بود.  رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی گفت: 
کاهش مالیات تولید از آنجا که میزان زیادی نخواهد بود 

عملیاتی است. وقتی بودجه در یک سال برای مثال دو 
برابر می شود تغییر 5 درصدی مالیات باعث اتفاق خاصی 
نمی شود.  وی گفت: از یک طرف تخفیفی می دهند و 
از طرف دیگر جبران می شود. االن مالیات های دیگری 
در حال اضافه شدن است. یعنی تفاوت چندانی ندارد که 
نرخ به چه میزان است، در هر حال عدد از بخش دیگری 
وصول می شود.  توالیی یادآور شد: ممکن است که 20 
درصد از مالیات تولید کم شود اما تاثیر آن در کل مالیات 
وصولی بیشتر از 5 درصد نیست. چراکه این کاهش تنها 
از آن بخش تولید که شناس��نامه دار اس��ت رخ می دهد و 
از بخش های دیگر مانند تجارت خدمات س��اختمان یا 
گردشگری و.... مالیات بر نقل و انتقاالت امالک و از همه 
مهمتر مالیات ارزش افزوده مالیاتی کم نمی شود. بنابراین 
این کاهش رقم قابل توجهی نیس��ت و بیش��تر می توان 
گفت مشوق است ولی اینگونه رویکردها اگر عملی شود 

نشانه های خوبی برای توجه به تولید است

تواليی از بی توجهی به وعده ها انتقاد كردمعاون اسبق بانك مركزی مطرح كرد

كاهش ماليات توليد، وعده بر زمين مانده دولتهاسرمايه گذران منتظر سيگنال های اقتصادی دولت سيزدهم 
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راه اندازی بخش فوق تخصصی ریه و دستگاه 
برونکوسکوپی دیجیتال

بخش فوق تخصصی ریه و دستگاه برونکوسکوپی دیجیتال در 
بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت راه اندازی شد

گیالن_فرحی؛ به منظورارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی 
و کاهش هزینه ها و دسترسی راحت بیمه شدگان به امکانات 
تش��خیصی و درمان��ی، بخ��ش فوق تخصصی ریه و دس��تگاه 
برونکوسکوپی دیجیتال بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( 
رش��ت در هفته گذش��ته همزمان با والدت حضرت امام رضا 

)ع( راه اندازی شد. 
دکتررض��ا قنبرپور سرپرس��ت مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اس��تان گی��الن ب��ا اعالم خبر فوق اظهار داش��ت؛ پس از همه 
گیری کرونا وافزایش ش��یوع بیماریهای ریوی و به جهت رفع 
نیاز بیماران به تجهیزات تش��خیصی ، دس��تگاه برونکوسکوپی 
دیجیتال همراه با افزایش  پزشکان فوق تخصص در بیمارستان 

حضرت رسول اکرم )ص( رشت انجام شد.  
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیالن با بیان 
اینکه ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی از اهداف مهم این 
مدیریت اس��ت افزود: در راس��تای ارائه خدمات بهینه به افراد 
آسیب دیده از کرونا عالوه بر راه اندازی دستگاه برونکوسکوپی 
، هم اکنون فضا های تشخیصی نظیر اسپیرومتری و سی تی 
اسکن مدرن ازقفسه سینه )HRCT( به صورت 24 ساعته در 
بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت فراهم شده است.  
دکتر رضا قنبرپور ضمن تاکید به اینکه با تامین تجهیزات فوق 
به ویژه دس��تگاه برونکوس��کوپی، امید می رود مشکل بسیاری 
از بیماران ریوی و کانس��رهای دس��تگاه تنفس در مراحل اولیه 
تشخیص مرتفع گردد، تصریح نمود که هدف  از راه اندازی این 
تجهیزات کاهش هزینه ها و دسترسی راحت عموم بیمه شدگان 

به امکانات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی است.

صدور مجوز ایجاد ۱۰۰ واحد بوم گردی در 
آذربایجان غربی 

ارومی��ه - مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی 
مج��وز  ص��دور  از  غرب��ی  آذربایج��ان  گردش��گری  و 
داد. اس��تان خب��ر  در  ب��وم گ��ردی  واح��د   ایج��اد 100 

جلی��ل جب��اری ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاض��ر 35 واحد بوم 
گ��ردی ب��ا 250 تخ��ت اقامت در اس��تان فعال اس��ت، اظهار 
کرد: در س��ال های اخیر گرایش مردم به اس��تفاده از واحدهای 
ب��وم گ��ردی افزای��ش یافته چرا که مس��افران با حضور در این 
 مکان ه��ا تجرب��ه متفاوتی از زندگی ش��هری و مدرن را دارند.
وی بی��ان ک��رد: ب��ا توج��ه به وج��ود طبیع��ت کوهس��تانی، 
باغ ش��هرها و زندگ��ی عش��ایری و روس��تایی در آذربایج��ان 
غرب��ی، ظرفی��ت قاب��ل توجهی ب��رای گس��ترش و راه اندازی 
واحده��ای ب��وم گ��ردی وج��ود دارد و ه��دف اداره کل میراث 
 فرهنگ��ی اس��تان نی��ز اس��تفاده از ای��ن ظرفیت غنی اس��ت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 
غربی با اش��اره توس��عه گردشگری آذربایجان غربی با افزایش 
س��رمایه گ��ذاری و تخت های اقامتی، اف��زود: با بهره برداری 
ازواحده��ای اقامت��ی جدی��د 30 درصد ب��ه ظرفیت واحدهای 
 اقامت��ی و گردش��گری آذربایج��ان غرب��ی افزوده می ش��ود.
جباری خاطرنش��ان کرد: تقاضای خوبی برای س��رمایه گذاری 
در بخش گردشگری استان به وجود آمده است بطوری که در 
حال حاضر 20 واحد اقامتی و 10 مجتمع گردشگری با سرمایه 

گذاری بخش خصوصی در استان در حال اجراست.
 

آثار تاریخی قم به معرفی نیاز دارند
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم گفت: 
»بعض��ی از آث��ار و ابنی��ه  تاریخی قم منحصر هس��تند که برای 
واگذاری و بهره برداری بهینه توسط بخش خصوصی به معرفی 
نی��از دارند.« به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی قم، علیرضا ارجمندی روز  شنبه پنجم 
تیرم��اه 1400 ب��ا بیان این که برای واگذاری ابنیه   تاریخی آماده 
مش��ارکت با بخش خصوصی هس��تیم، تصریح کرد: »براساس 
ی��ک تفاهم نام��ه همکاری مجموعه تاریخی گنبد س��بز که به 
لحاظ تاریخی و معماری منحصر به فرد است برای فعالیت های 
فرهنگی و هنری و جشنواره های متنوع در اختیار شهرداری قرار 
گرفت.« مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم 
با بیان این که مراکز تاریخی امروز به عنوان مقصد گردشگران 
و یا مکمل  س��فر محس��وب می شوند، افزود: »اماکن تاریخی در 
کنار جنبه های فرهنگی، دارای مزایای اقتصادی و اشتغالزایی نیز 
هستند بنابراین الزم است که با شیوه های مختلف این ظرفیت 
را به ارگان ها و یا افراد حقیقی که استعداد سرمایه گذاری در این 

بخش را دارند معرفی کنیم.«
 

 عملیات امداد و نجات موتور لنج باری 
رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهراز انجام موفقیت آمیز عملیات امداد و نجات موتور 

لنج باری و شش خدمه آن از خطر غرق شدن ، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، حجت خس��روی رئیس اداره ایمنی 
و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر 
دراین ب��اره گف��ت: درپی اعالم اضط��رار موتور لنج باری که در 
مسیر دبی به بندردیلم  در حال تردد بود به مرکزفرعی جستجو 
و نجات دریایی دیلم مبنی بر آبگرفتگی شدید و احتمال غرق 
ش��دن،بالفاصله هماهنگی الزم بعمل آمدو ش��ناور ناجی 2به 

منطقه اعزام گردید.  

اخبار كوتاه

شهرستان ها

ورود تجهیزات شرکت هندی به بندر شهید بهشتی روکش آسفالت ۳۰ کیلومتر از راه های استان همدان 
 از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد امسال 30 کیلومتر از راه های استان همدان 

روکش آسفالت شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، 
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، گفت: 
ارتقاء کیفی رویه آس��فالت محورهای اس��تان در دس��تور کار و راه ها بر اساس نوع 

و شدت خرابی ها بترتیب در اولویت ترمیم و بهسازی قرار دارند.
مسعود رستمی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

همدان افزود: ارتقاء ایمنی راه های اس��تان همدان از اهم وظایف این اداره کل بوده و در همین زمینه از ابتدای 
اردیبهشت ماه 30 کیلومتر روکش و از ابتدای سال جاری نیز بیش از یکصد و 2۸ کیلومتر لکه گیری هندسی و 

7۸1 کیلومتر خط کشی در محورهای استان همدان انجام شده است.
وی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان اظهار کرد: تاکنون عملیات روکش 
آس��فالت در محورهای همدان-تهران، همدان-بیجار، مالیر-بروجرد، نهاوند-کرمانش��اه، خلیل کرد- پهنه بر، 

صراقی-چشمه ماهی و فامنین- قزل آباد انجام شده است.

 معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
از ورود س��ومین بخش از تجهیزات اس��تراتژیک ش��رکت سرمایه گذار هندی به 

بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، 
حس��ین ش��هدادی معاون امور بندری و اقتصادی اظهار کرد : کش��تی حامل دو 
دس��تگاه جرثقیل س��احلی 100 تنی از محل تعهدات قرارداد س��رمایه گذاری ۸5 
میلیون دالری شرکت سرمایه گذار هندی، صبح یکشنبه 6 تیرماه در بندر شهید 

بهشتی چابهار پهلو گرفت. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود 
: دو جرثقی��ل س��احلی از مدرن تری��ن و ب��ا کیفیت تری��ن تجهیزات بندری به ش��مار می روند و به این ترتیب ارزش 
تجهیزات وارداتی در 3 مرحله جمعًا به حدود 24 میلیون دالر می رسد که تقریبا 2۸درصد از تعهدات هند در زمینه 
استقرار تجهیزات در این بندر محقق شد .شهدادی خاطر نشان کرد : پیش از این 4 دستگاه جرثقیل ساحلی 100 
و 140 تنی وارد بندر چابهار ش��ده بود و با اضافه ش��دن این دو جرثقیل ظرفیت س��االنه عملیات تخلیه و بارگیری 

در بندر شهید بهشتی به سطح بسیار مطلوبی رسیده است. 

مشارکت کارکنان شرکت گاز استان ایالم در معاینات طب صنعتی
 مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم از مش��ارکت 9۸ درصدی کارکنان این شرکت در 
معاینات طب صنعتی با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه و هماهنگی های انجام ش��ده با 

سازمان بهداشت و درمان نفت به منظور کنترل شیوع کرونا خبر داد.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون این شرکت به منظور کنترل 
کرونا، برنامه های قابل قبولی انجام داده اس��ت که خروجی آن باعث کاهش ابتالی 

کارکنان شرکت به این ویروس منحوس شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 20 جلسه کمیته سالمت در این مجموعه برگزار 
شده است، افزود: پکیج های پیشگیرانه و مراقبتی از جمله ماسک، الکل، دستکش، ژل 

ضدعفونی کننده و غیره تهیه و به صورت روزانه در بین کارکنان توزیع شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز ای��الم با اش��اره به اینکه نیروه��ای خدماتی برای گند زدایی و 

ضد عفونی آموزش های الزم فرا گرفته اند، ادامه داد: آموزش پیشگیری و کنترل کرونا 
برای کلیه پرسنل، خرید پمپ سمپاش برای ادارات ستاد و کلیه نواحی، تعویض سیستم 
انگشت زنی با سیستم تردد تشخیص چهره، تهیه تب سنج و پالس اکسیمتر و دستگاه 
هوشمند ضد عفونی کننده و تهیه کپسول اکسیژن برای استفاده احتمالی همکاران و 

خانواده های آنان، تنها بخشی از اقدامات پیشگیرانه بوده است.

ش��رکت ملی حفاری ایران در س��ه ماه نخس��ت سال 
ج��اری موف��ق به ارائه ۸۸6 عملی��ات خدمات فنی در 
گستره شرکت های بهره برداری نفت و گاز در مناطق 

خشکی و دریایی کشور شد.
فرشید قاسمی مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری 
ای��ران در ای��ن باره توضی��ح داد: خدمات فنی حفاری 
مجموعه ای از اقدامات تخصصی است که ملی حفاری 
به صورت یکپارچه همسو با عملیات حفاری به شرکت 

های متقاضی ارائه می دهد.
مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران گفت: این 
خدمات در حفاری چاه ها در مراحل تکمیلی و تعمیر چاه 
های در حال بهره برداری در راستای حفظ، نگهداشت 
و افزایش ظرفیت تولید بس��یار مهم و تاثیرگذار اس��ت. 
قاسمی افزود: مجموعه خدمات فنی متنوع و افزون بر 
20 عملیات  است که بخشی از آنها در زمان حاضر تنها 

از س��وی این ش��رکت انجام می شود و ناوگان خدمات 
فنی ملی حفاری از نظر نیروهای تخصصی و مجرب 
و همچنی��ن تجهی��زات و ابزار الزم در صنعت حفاری 

کشور نقش  اساسی ایفا می کند.
مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: 
خدمات ارائه شده از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه 
امسال به تفکیک شامل 43 عملیات اسیدکاری ویژه 
و گس��ترده، 252 عملیات  س��یمانکاری، 336 عملیات  
تزریق پذیری، 4۸ مورد لوله مغزی س��یار و 7۸ مورد 

آزمایش چاه با ساق مته بوده است. 
وی پن��ج  عملی��ات حف��اری با ه��وا ، 9 مورد حفاری به 
روش فروتعادلی )UBD(، یکصد عملیات  لوله گذاری 
چاه، دو مورد نصب آویزه و 13 عملیات  آزمایش بهره 
دهی چاه را بخش دیگری از خدمات این مدیریت در 

مدت پیش گفته عنوان کرد.
قاس��می مدیر خدمات فنی ش��رکت ملی حفاری ایران 
گفت: ش��رکت ملی حفاری ایران هم اکنون با ش��رکت 
ه��ای زیر مجموعه ش��رکت ملی نف��ت ایران از جمله 
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت فالت قاره، 
نفت مناطق مرکزی، مهندس��ی و توس��عه نفت، نفت و 
گاز اروندان و مدیریت اکتشاف و همچنین شماری از 
ش��رکت های بخش خصوصی همکاری و هم افزایی 

مستمر دارد.

دکت��ر حج��ت اله صی��دی مدیر عامل و جمعی از دیگر 
مسئولین بانک صادرات ایران یک شنبه 6 تیر ماه ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید این 
شرکت ، با منصور یزدی زاده مدیر عامل ، احمد سلیمی 
معاون مالی و اقتصادی و دیگر مسئولین این مجتمع 

عظیم صنعتی دیدار و گفتگو کردند. 
در ای��ن دی��دار ،آخرین ش��رایط و تح��والت تولیدی ، 
مسایل مالی، تامین مواد اولیه، تولید ریل ملی ، فروش 
و صادرات و دیگر مسایل شرکت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و بر گس��ترش مناس��بات و تعامالت فی 

مابین تاکید شد. 
منصور یزدی زاده در این بازدید گفت: در سال گذشته 
تعامالت اقتصادی وسیعی با تمامی بانک های کشور 
و از جمل��ه بان��ک صادرات ایران داش��تیم که امس��ال 
ت��داوم دارد و توس��عه می یاب��د. در حال حاضر با توجه 
به س��رمایه عظیم در گردش ذوب آهن و برنامه های 
مربوط به توس��عه کمی و کیفی ش��رکت نیازمند تامین 
مالی قابل توجهی برای خرید مواد اولیه و فراهم آوردن 

سایرامکانات هستیم.
مدیرعامل ذوب آهن  گفت: با توجه به اطمینان متقابل 
بین این دوسازمان ، بانک صادرات می تواند ذوب آهن 

اصفهان را با ارائه تسهیالت یاری کند.
مدی��ر عامل بان��ک صادرات ایران نیز در این بازدید با 

اشاره به ارتباطات متقابل این بانک با مجموعه ذوب 
آهن اصفهان گفت : این ش��رکت وارد گام های بلند 
صادراتی شده و با تولید انواع ریل ،کشور را از واردات 

این نو ع محصول بی نیاز کرده است. 
وی اف��زود: ش��کل گیری ذوب آه��ن اصفهان و تولید 
آه��ن آرزوی قدیم��ی مردم ای��ران بود که با ایجاد این 
ش��رکت به س��رعت محقق شد و هم اکنون باید تولید 
ری��ل در ذوب آه��ن اصفه��ان را ب��ه عنوان یک پروژه 
مل��ی و اس��تراتژیک در دانش��گاه ه��ا و مراکز صنعتی 

کشور مطرح نمود. 
حجت اله صیدی در پایان یاد آور ش��د:بانک صادرات 
ایران با توجه به ش��رایط موفق تولیدی در ذوب آهن 
اصفه��ان و رغب��ت و عالقه مندی مدیریت و کارکنان 
این شرکت، در باالترین سطح آماده همکاری با ذوب 

آهن اصفهان است.

بانك صادرات ايران ، آماده همكاری با ذوب آهن اصفهانعمليات خدمات فنی به شركت های بهره برداری نفت و گاز 

ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی راه و شهرسازی اردبیل ، نعمت اهلل ترکی معاون توسعه 
مدیریت و منابع انس��انی وزارت راه و شهرس��ازی در نشس��ت 
مدیران ش��ورای هماهنگی دس��تگاه های زیرمجموعه وزارت 
راه و شهرس��ازی در اس��تان اردبیل اظهار کرد: این ش��ورا باید با 
هماهنگی و وفاق بیشتر به صورت جدی مشکالت و چالش های 
حوزه ه��ای مختل��ف ب��ه ویژه بخش حقوق و دس��تمزد و حوزه 
تش��کیالتی وزارت راه و شهرس��ازی را پیگیری کرده و در این 

زمینه سعی در حل موانع و چالش ها داشته باشد.
وی تصریح کرد: باید نشس��ت ها و جلس��ات این شورا در جهت 
حل مشکالت مردم و ارائه خدمات مطلوب باشد تا ارتقا سطح 
تعامالت بین دس��تگاهی و همچنین هم افزایی بیش��تر در رفع 

دغدغه ها و چالش های احتمالی را شاهد باشیم.
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی وزارت راه و شهرسازی 
گف��ت: در کن��ار ارتقا توانمندی و برنامه ریزی میان مدت و بلند 
مدت این شورا وظایف سنگینی را در پیگیری سیاست ها و ابالغ 
بخش��نامه های وزارتی دارد تا با یک حرکت دقیق و هوش��مند 
و تعریف نقش��ه راه بتوان به وظایف خطیر به شایس��تگی عمل 

کرد.
ترکی افزود: باید در این جلسات هدف گذاری ها در بخش توسعه 
بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و تدارک س��ایر زیرساخت ها 
به نحوی فراهم آید تا با تأمین منابع مالی بتوان به اهداف مورد 

نظر دست پیدا کرد.
وی ب��ه عملک��رد خ��وب ادارات و دس��تگاه های زیرمجموعه 
وزارت راه و شهرس��ازی نظیر بنیاد مس��کن، مکانیک خاک، 
نظام مهندس��ی و... اش��اره کرد و ادامه داد: در برخی از استان ها 
هماهنگی این ادارات و دس��تگاه های زیرمجموعه به س��ختی 
انجام شده اما در استان اردبیل وفاق و همدلی خوبی را در کنار 

انجام کارها و پیگیری امور مختلف در قالب شورای هماهنگی 
ش��اهد هستیم. وی به نابس��امانی های تشکیالتی و همچنین 
نیروی انسانی به ویژه بعد از ادغام وزارت راه و مسکن را یادآور 
شد و خاطر نشان کرد: با وجود تصویب 60 هزار پست سازمانی 
در س��ازمان راه و شهرس��ازی بیش از 25 هزار پست بالتصدی 
است و ما با توجه به تعداد نیروی انسانی با مشکالتی جدی در 

تهیه و تدارک این پست ها روبه رو هستیم.
ترک��ی اص��الح این س��اختار معی��وب و نظام مندی در پرداخت 
حقوق و مزایای پرس��نل و حل مش��کالت کارکنان را یادآور 

ش��د و بیان کرد: تمام تالش ما بر این اس��ت تا مش��کالت و 
چالش ها را برطرف کرده و همسان س��ازی حقوق پرس��نل را به 

سرانجام برسانیم.
گفتنی اس��ت محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرس��ازی استان 
اردبیل در این جلس��ه اظهار داش��ت: در اس��تان اردبیل چند کار 
شاخص در سال های اخیر انجام شده که بیش از همه کارها به 
چشم می آید. وی به تشکیل جلسات منظم شورای هماهنگی 
دس��تگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازی در اس��تان 
اردبیل اشاره کرد و گفت: خروجی این جلسات در قالب مصوبات 

پیگیری شده و زمینه عملیاتی شدن آنها با هدف حل مشکالت 
و موانع دستگاه های زیرمجموعه فراهم می آید.

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اردبیل به بسته شدن پرونده 
مسکن مهر در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حالی که برخی 
از اس��تان ها هنوز درگیر تکمیل و اتمام مس��اکن مهر هس��تند، 
در استان اردبیل با تالش و پیگیری های جدی پرونده مسکن 

مهر بسته شده است.
حیدری از آغاز طرح اقدام ملی مسکن در استان با ظرفیت تولید 
پنج هزار واحد مس��کن در ش��هرهای مختلف خبر داد و تصریح 
کرد: س��ه هزار و 500 واحد در ش��هر اردبیل و یک هزار و 500 
واحد نیز در س��ایر ش��هرها با تأمین زمین رایگان و با همکاری 

بنیاد مسکن در حال اجراست.
وی از همکاری خوب تعاونی های سپاه، نیروی انتظامی، صدا 
و س��یما، دیوان محاس��بات و بنیاد شهید برای احداث واحدهای 
مسکونی با هدف تأمین سرپناه کارکنان خبر داد و خاطر نشان 
کرد: برای کاهش هزینه های تمام شده طرح اقدام ملی مسکن 
س��عی کردی��م در تمام مناطق اس��تان زمی��ن رایگان در اختیار 
اجراکنن��دگان ای��ن طرح قرار دهیم و در کنار آن ش��هرداری و 
سازمان نظام مهندسی نیز با ارائه تخفیف در اجرای این پروژه 

خدماتی مناسب ارائه می کند.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: امیدواریم 
ت��ا آخ��ر س��ال 1401 همه واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن 
تکمیل و تحویل متقاضیان ش��ود. مدیرکل راه و شهرس��ازی 
استان اردبیل به توسعه بزرگراه ها با حمایت و همراهی استاندار 
اردبیل و رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان اردبیل 
خب��ر داد و بی��ان ک��رد: در چهار س��ال اخیر در توس��عه راه های 
ش��ریانی اس��تان به ویژه توس��عه بزرگراه ها اتفاقی متفاوت در 

استان اردبیل رخ داده است. 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد:

ضرورت رفع موانع و چالش های حوزه تشکیالتی 

ضرورت نگاه جامع و کامل وزارت صمت و دولت جدیدبه زنجیره فوالد
از دولت جدید انتظار می رود نگاه کامل و جامعی به زنجیره فوالد 
در بخش های مختلف داشته باشد و ضمن تعریف چشم انداز برای 
حداقل 5 سال، سیاست گذاری برای آن را به گونه ای انجام دهد که 
کاالی ایرانی ضمن برخورداری از شرایط رقابت در بازار جهانی، 

ارزآوری برای کشور و اقتصاد داشته باشد. 
رضا یزدخواستی، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
ب��ا ایراس��ین درخصوص اینکه چه انتظ��اری از دولت آینده برای 
بخ��ش صنع��ت می رود اظهار ک��رد: امیدواریم ثب��ات به بازارها 
بازگ��ردد و سیاس��ت هایی اتخ��اذ ش��ود که بتوان برای 4 س��ال 
براساس آن ها برنامه ریزی کرد. وی افزود: امید می رود در دولت 
آینده سیاس��ت هایی اتخاذ ش��ود که منجر به ثبات در صنعت و 
بازار گردد. از طرفی نمی توان گفت صرف یکدس��ت ش��دن همه 

ارگان ها منجر به ثبات شود، بلکه در اولویت قرار 
گرفتن سیاست های مسئوالن برای تنظیم و 
ایجاد ثبات در بازار است که می تواند در اولویت 
نخس��ت باش��د یا اولویت ثانویه.  یزدخواستی 
ادامه داد: انتظارات ما از دولت و وزارت صمت 
در آینده این اس��ت که نگاه جامع و کاملی به 

کل زنجیره فوالد، بازار فوالد، تولید محصوالت زنجیره فوالد، بازار 
داخلی و صادرات داشته باشند و یک چشم انداز پنج ساله برای آن 
تعریف کنند؛ به گونه ای که صادرات کاالی ایرانی کامال رقابتی 
و برای کشور ارزآور باشد. در واقع الزم است نگاه به این زنجیره 
از حالت بخشی و جزیره ای دور شود و مالک آن نگاه کارشناسی 
و اقتصادی باش��د، )نه اینکه افزایش انتقال س��ود از یک بخش به 

بخ��ش دیگر زنجیره و یا افزایش قیمت ها در 
زنجیره رخ دهد( تا در نهایت ش��اهد تغییرات 
مثبت باشیم؛ در غیر این صورت شرایط تغییری 
نخواهد کرد. معاون خرید شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: در واقع الزم است متولیان وزارت 
صمت از ابتدا تا انتهای زنجیره فوالد را بررسی 
کنند و برای آن برنامه ریزی داشته باشند تا خروجی این صنایع، 
تولید محصوالتی باشد که بازار کشور را رقابتی می کند و قابلیت 
عرضه آن در بازار جهانی وجود دارد و برای کشور ارزآور است.  به 
گفته یزدخواستی، در حال حاضر تحریم های بسیاری بر کشور و 
صنعت فوالد ایران تحمیل شده و  فوالد مبارکه نیز بر اساس همین 
شرایط تحریمی برنامه ریزی کرده و به سمت جلو حرکت می کند. 

البته به گشایش برخی از تحریم ها نیز امیدواریم که اگر اتفاق بیفتد 
منجر به خشنودی در صنعت فوالد و اقتصاد کشور خواهد شد، اما 
اکنون برنامه شرکت فوالد مبارکه برای ادامه راه، بر اساس شرایط 
در بدترین حالت ممکن یعنی فشار حداکثری است.  معاون خرید 
ش��رکت فوالد مبارکه در خصوص اینکه برای دس��ت یابی به افق 
1404 و تولید 55 میلیون تن فوالد چه سختی هایی سد راه دولت 
جدید خواهد بود نیز گفت: دولت باید با جسارت میزان اقدامات و 
رشد موردنیاز برای تولید بیشتر فوالد و رسیدن به عدد 55 میلیون 
تن را اعالم کند، زیرا عدم دس��ت یابی به اعداد تعریف ش��ده برای 
افق 1404 ممکن اس��ت منجر به از بین رفتن س��طح اعتماد به 
دولت شود.وی افزود: بزرگ ترین نیاز امروز دولت، اعتماد صنعت، 

تولیدکنندگان و بازار به تصمیماتش است.  
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 افزایش ۳ دالری قیمت سبد نفتی اوپک 
در یک هفته

قیم��ت س��بد نفتی اوپک در هفت��ه منتهی به 25 ژوئن )چهارم 
تیرماه( نسبت به هفته گذشته 1۸ ژوئن )2۸ خردادماه( نزدیک 
سه دالر افزایش یافت. قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته 
تحت تأثیر تداوم افزایش  تقاضای فرآورده های  نفتی،  کاهش 
سطح ذخیره سازی های نفت آمریکا و طوالنی شدن مذاکرات 
هس��ته ای ایران روندی افزایش��ی در پیش گرفت. قیمت س��بد 
نفت��ی اوپ��ک از 71 دالر و 56 س��نت در 1۸ ژوئ��ن به 74 دالر 
و 19 س��نت در 25 ژوئن رس��ید. س��بد نفتی اوپک ش��امل 13 
ن��وع نف��ت خام اعضای این س��ازمان از جمله مخلوط الجزایر، 
گیراس��ول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین 
ایران، س��بک بصره، صادراتی کویت، الس��در لیبی، سبک بونی 
نیجریه، س��بک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئال 

و جنو کنگوست.

افزایش تولید بنزین ایران با اجرای فاز ۲ 
پاالیشگاه آبادان

بخش اول طرح توس��عه و تثبیت ظرفیت پاالیش��گاه آبادان در 
حالی ۸0 درصد پیشرفت دارد که با بهره برداری از آن در سال 
1401، عالوه بر جهش تولید فرآورده های نفتی و ظرفیت تولید 
بنزی��ن، کیفیت محصوالت تولی��دی نیز افزایش پیدا می کند. 
ظرفیت پاالیش��گاه های کش��ور در هشت سال گذشته افزایش 
داشته و از 1.۸ میلیون بشکه به 2.3 میلیون بشکه در روز رسیده 
که نشان دهنده افزایشی 27 درصدی است. این افزایش که با 
بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و سایر طرح های 
پاالیش��ی کش��ور اتفاق افتاده، همچنان ادامه دارد و طرح های 
مختلف پاالیش��ی در کش��ور در حال اجرا اس��ت. به طور مثال، 
ط��رح بهب��ود فرآیند و کیفیت گازوئیل پاالیش��گاه اصفهان با 
س��رمایه گذاری 540 میلی��ون ی��ورو و 37 هزار میلیارد ریال، با 
هدف افزایش 10 برابری ظرفیت تولید گازوییل یورو 5 و کاهش 
یک هزار برابری غلظت گوگرد در هقته های گذشته، وارد مرحله 
پیش راه اندازی ش��د. طرح توس��عه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان نیز که قرار است عالوه بر افزایش تولید، کیفیت فرآورده 
های قدیمی ترین پاالیشگاه ایران را نیز افزایش دهد، اکنون با 
پیشرفتی ۸0 درصدی در حال اجرا است. با بهره برداری از این 
طرح که تا س��ال آینده انجام خواهد ش��د، بخش��ی از پاالیشگاه 
قدیم��ی از م��دار تولی��د خارج و به ج��ای آن واحدهای جدید با 

بهره وری باالتر جایگزین آن می شود. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

عراق قرارداد نفتی اش را با چین لغو کردنیاز ۳۰ میلیارد دالری تا پایان جهش سوم پتروشیمی
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت : طرح هایی که 
طی برنامه جهش دوم و سوم طراحی کرده ایم که این طرح ها 4۸ طرح هستند 
و برای ثمر دهی آنها به 30 میلیارد دالر نیاز است که از این میزان ۸ میلیارد دالر 
تاکنون هزینه ش��ده و باقی آن نیز طی س��الهای آینده هزینه می ش��ود. در نتیجه 
موفق شدیم 17 طرح را در سال گذشته به بهره برداری برسانیم و باقی طرح ها 
نیز در نیمه دوم امس��ال یا نیمه اول س��ال آینده به ترتیب بهره برداری می ش��وند 
ک��ه ب��ا تکمیل طرح ه��ای برنامه جهش دوم صنعت پتروش��یمی 10 میلیون تن 

به ظرفیت تولید صنعت پتروش��یمی اضافه می ش��ود. حس��ن عباس زاده تعداد مجتمع های پتروش��یمی فعال را 67 
مجتمع اعالم کرد و گفت: از این تعداد سه مجتمع یوتیلینی هستند که نیاز سایر مجتمع ها به برق و سایر موارد 
مورد نیاز را تأمین می کنند. در مجموع این ظرفیت 67 مجتمع، 90 میلیون تن است. عباس زاده تصریح کرد: در 
سال 99، 40 میلیون تن خوراک و سوخت برای صنعت پتروشیمی دریافت کرده ایم که معادل 992 هزار بشکه 
نفت خام در روز، ارزش استفاده شده است که در نتیجه آن 35 میلیون تن محصول تولید شده که 10 میلیون تن 

آن در بخش داخلی استفاده شده است.

عراق قرارداد نفتی 2 میلیارد دالری باشرکت نفت دولتی شینهوای چین را متوقف 
کرده و به دنبال ادامه افزایش قیمت نفت قصد دارد نفت خام خود را به مشتریان 
دیگری بفروش��د.  به گزارش اویل پرایس، درس��ت در زمانی که به نظر می رس��ید 
عراق در حال تبدیل شدن به یک کشور پیش رو در تولید نفت است، تصمیم گرفت 
علی رغم تمایل به تقویت روابط با چین، قرارداد 2 میلیارد دالری عرضه نفت با 
شرکت نفت دولتی شینهوای چین را لغو کند. طبق این قرارداد که در اوایل سال 
جاری میالدی بسته شده بود عراق می بایست 4 میلیارد بشکه در روز نفت به این 

ش��رکت چینی عرضه می کرد. مقصد این نفت فروخته ش��ده به چین آزاد بود یعنی ش��رکت ش��ینهوا می توانست آن 
را به سایر شرکت ها بفروشد. معاون رییس شرکت بازاریابی نفت عراق )سومو( در این باره می گوید:»در شرایط 
فعلی این قرارداد عملی نیس��ت چون قیمت نفت باال رفته و ما در ش��رایط بهتری قرار داریم و می توانیم بیش��تر از 
نیاز بودجه عراق س��ود داش��ته باش��یم«. خبر توقف قرارداد با ش��رکت ش��ینهوا به دنبال اطالعیه های اخیر مبنی بر 
بیرون رفتن ش��رکت های بزرگ از عراق اعالم ش��د. بریتیش پترولیوم در اوایل همین ماه اعالم کرد قصد دارد 

فعالیت های خود در در میدان نفتی رمیله عراق را به یک شرکت دیگر واگذار کند.  

راه و مسكن 

گزارش
چالش گمرک با وزارت راه همچنان ادامه دارد

کامیون های دست دوم در انتظار ترخیص
در حالی وزارت راه توپ روند ُکند نوسازی کامیون های فرسوده را 
به زمین گمرک انداخته که معاون فنی گمرک گفت:کامیون های 
دست دوم اروپایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شده است. در 
آستانه سیزدهمین ماه آغاز ثبت نام واردات کامیون های فرسوده 
وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی با اشاره به روند ُکند نوسازی 
عملکرد گمرک جمهوری اسالمی ایران را مورد انتقاد قرار داد. 
محمد اس��المی دو روز قبل گفته بود:  چند س��ال اس��ت در حال 
مذاک��ره و پیگیری برای نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل جاده ای 

هستیم و منابع خود را نیز به این مهم اختصاص داده ایم.
محمد اس��المی ادامه داد:  بر این اس��اس برای نوس��ازی 55 
هزار کامیون باالی 40 س��ال در کش��ور برنامه مدون داریم و با 
کارخانج��ات داخلی قرارداد مبادله کرده ایم. اکنون کارخانجات 
بای��د توضی��ح دهن��د که چرا قراردادهای را اجرا نمی کنند. وی با 
یادآوری این که قراردادهای خرید کامیون نو با ایران خودرو دیزل 
و هم با ماموت امضا ش��ده اس��ت، گفت: بر اساس این قراردادها 
حدود ۸0 درصد قیمت این کامیون ها تسهیالت است و 20 درصد 
به عالوه یک کامیون فرسوده را  باید متقاضی فراهم کند. وی با 
اعالم این که متوسط سن اتوبوس حدود 11 سال است، اما معدل 
سن مینی بوس های کشور 24 سال است که نشان از فرسودگی 
باالی این ناوگان دارد، افزود: متوسط سن سواری روی مرز مجاز 
است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون واردات کامیون های 
دس��ت دوم 3 س��ال س��اخت، تصریح کرد: امیدوار هس��تیم که 
دس��تگاه های مربوطه اجازه دهند ترخیص  1500 کامیونی که 
یکس��ال اس��ت در گمرک هس��تند، بیش از این به تاخیر نیافتد و 
مردم طبق اختیار قانونی که به قانون گذار اعطا کرده بتوانند این 

کامیون ها را ترخیص و از آن ها استفاده کنند.

 � ورود کامیون های اروپایی بدون ثبت سفارش
این در حالی است که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
اظه��ار ک��رد: در بحث ترخیص کامیون های دس��ت دوم اولین 
مکاتبه ای که داشتیم مربوط به مکاتبه وزارت راه و شهرسازی 
درباره مش��خصات کامیون های وارداتی، ترکیب، تعداد ناوگان 
مورد نیاز و ضوابط آنها که تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی 
ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور است. مهرداد 
جمال ارونقی با بیان این که این بخشنامه توسط محمد اسالمی 

وزیر راه در تاریخ 3 ش��هریور 9۸ به گمرک ابالغ ش��د، افزود: در 
این بخشنامه تصریحا گفته شده کامیون های وارداتی شرایطی 
باشند که اولین آنها این است که کامیون دارای بیش از سه سال 
زمان ساخت نباشد. وی ادامه داد: همچنین دارای خدمات پس از 
فروش، از نظر ایمنی، کیفیت و آالینده ها مطابق با استانداردهای 
روز باش��د و دارای بارگیر ثابت باش��ند. تاکید شده که کامیون ها 
باید استانداردهای مربوطه برای ورود به کشورهای اروپایی را 
داش��ته باش��د و واردات هر کامیون منوط به اسقاط حداقل یک 
دس��تگاه کامیون فرس��وده با عمر 25 سال با ظرفیت حداکثر 3 

تن کمتر از کامیون وارداتی است.
وی بیان کرد:  در این مکاتبه همچنین آمده که به ازای اس��قاط 
هر کامیون پس از تایید سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
سود بازرگانی کامیون وارداتی به میزان 25 درصد توسط گمرک 
کاهش یابد. معاون فنی گمرک با یادآوری این که یک س��ری 
شرایط مربوط به واردکنندگان را وزارت راه و شهرسازی از طریق 
وزارت صنعت به گمرک ابالغ کرده است، اضافه کرد: در تاریخ 
15 مهرماه 1399 مجددا صورت جلساتی به گمرک ابالغ شده 
و کامیون هایی تحت ردیف تعرفه های مشخص از محل مصوبه 
مج��وز ورود دارن��د و گمرک موظف اس��ت همه موارد را چک و 

کنترل کرده و شرایط ترخیص کاال را فراهم کند.
ارونقی گفت: این در حالی بود که در تاریخ 24 آبان 99 مجددا 
اش��اره ش��ده که صرفا واردات ِکش��نده تحت تعرفه مشخص و 
کامیون های 10 تن به باالتر به اس��تناد بند یک تعاریف فالن 
قابلیت ترخیص را  خواهد داش��ت که این بخش��نامه به گمرک 
ابالغ ش��ده و ما موظف به اجرای آن هس��تیم.  16 آذرماه س��ال 
99 بخشنامه دیگری از طریق سازمان راهداری به گمرک ابالغ 
شده که ترخیص کامین های وارداتی پس از اخذ ثبت سفارش 
تا اسقاط کردن حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده با تاییدیه 
مکتوب سازمان مذکور مبنی بر اسقاط کامیون توسط واردکننده 
صورت بگیرد و گمرک باید کنترل های الزم را در این باره انجام 
دهد. وی اضافه کرد: در تاریخ 2 دیماه س��ال گذش��ته س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با مدیرنوس��ازی و برنامه ریزی ناوگان 
حمل ونق��ل عموم��ی جاده ای مکاتبه ای انجام داد و اعالم کرد 
ترخیص کامیون ها از گمرک منوط به بازرسی فیزیکی و صدور 
تایدیه زیست محیطی از جانب این سازمان است و ضروری است 
پس از انجام ثبت سفارش و قبل از ترخیص خودروها استعالم 
مربوطه از سازمان محیط زیست انجام شود. وی با بیان این که 
بر اس��اس این بخش��نامه مجوز صادره تنها به منزله مجوز ثبت 

سفارش خودرو بوده و بابت ترخیص کامیون ها هم باید مجوز 
ثانویه از محیط زیس��ت اخذ ش��ود، اظهار کرد: در تاریخ س��وم 
اسفند 99 مجددا بخشنامه دیگری ابالغ شده که شرط ترخیث 
کامیون های وارداتی از محل ثبت سفارش صرفا با سال ساخت 
2017 میالدی اس��تعالم و اخذ  نظر از س��ازمان محیط زیس��ت 
الزامی است. لزوم تایید منشاء ارز قبل از ترخیص کامیون های 
مورد نیاز مورد تاکید است که کنترل این موضوع هم به گمرک 

جمهوری اسالمی ایران تفویض شده است.

 � م���واردی ک���ه بای���د بررس���ی ش���ود از س���وی وزارت 
شهرسازی تکلیف شده است

وی با یادآوری این که 10 اس��فند 99 آخرین بخش��نامه درباره 
کامیون های دس��ت دوم اروپایی به گمرک ابالغ ش��د، تصریح 
ک��رد: در این بخش��نامه اعالم ش��ده ک��ه واردات کامیون های 
دست دوم منوط به وجود خدمات پس از فروش در کشور است.  
همچنین تاکید شده که کامیون ها با نشان تجاری کشورهای 
اروپای��ی، ژاپ��ن و ک��ره جنوبی مجوز واردات دارد. معاون فنی و 
ام��ور گمرک��ی گمرک در ادامه با اش��اره ب��ه این که تمامی این 
موارد از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی به گمرک تکلیف شده 
اس��ت، گفت:  قبل از ترخیص کاال باید این موارد مورد بررس��ی 
قرار بگیرد. ارونقی با بیان این که بدوا درخصوص ثبت سفارش 
کامیون ها وزارت صنعت اقدام می کرد پیش نویس��ی از س��وی 
گم��رک تدوی��ن و در اختیار وزیر راه و شهرس��ازی قرار گرفت، 
اضافه کرد:  بر این اساس کامیون ها تمامی فرآیند ابتدا تا انتهای 
واردات کامیون به وزارت راه و شهرس��ازی تفویض ش��ود که 
م��ورد موافق��ت رئیس جمهور قرار گرفت. کال فرآیند مذکور به 

این وزارتخانه تفویض شده است.
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه درباره واردات کامی��ون تقریبا هر ماه 
یک بخش��نامه داش��ته ایم، افزود: در این بخشنامه ها تاکید شده 
که گمرک بررس��ی های الزم را انجام ش��د. در ارزیابی فیزیکی 
کامیون ها توسط گمرک یک روز انجام می شود اما اگر فرضکنیم 
س��ه روز زم��ان می ب��رد و ارزش گذاری کامیون ها هم طی یک 
فرآیند انجام می شود. این کار مستلزم ارائه لیست قیمت از مبداء 
است؛  در این رابطه به دلیل تحریم ها گمرک با استفاده از سوابق 

ارزش کاال را تعیین کرده است. 

معاون مس��کن اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران با بیان اینکه در مرحله پنجم 23 هزار نفر برای واحدهای اقدام ملی در ش��هرهای تحت 
مسئولیت اداره کل استان ثبت نام کرده اند گفت: تا حدود دو هفته دیگر افراد واجد شرایط مشخص می شوند؛ درباره قیمت نیز با توجه به اینکه 
نرخ مصالح س��اختمانی در یک ماه اخیر نوس��ان چندانی نداش��ته، قیمت مس��کن ملی فعال همان متری 3.7 میلیون تومان اس��ت. یاس��ر لک اظهار 
کرد: به طور کلی در استان تهران، بجز شهرهای جدید ۸000 واحد مسکن ملی در دست ساخت است که سایت 2000 واحدی تهرانسر توسط 
پیمانکار بخش خصوصی احداث می ش��ود و فعال ش��رایط واگذاری به متقاضیان را ندارد. 3550 واحد نیز راس��ا توس��ط اداره کل راه و شهرس��ازی 

استان تهران  ساخته می شود. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: هر تن کاالیی که در کشور ترانزیت می شود 200 دالر درآمدزایی دارد. در اولین نشست شورای 
تخصصی لجستیکی مناطق آزاد با حضور »حمیدرضا مؤمنی« مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حرکت به سوی 
بازار 10 میلیارد دالری لجستیک در دستور کار مناطق آزاد کشور قرار گرفت. حمیدرضا مؤمنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور در این نشست با اشاره به نقش پررنگ مناطق آزاد کشور در حوزه لجستیک و تأثیر آن گفت: ساالنه یک میلیارد تن کاال از طریق کانال 
سوئز ترانزیت می شود، با توجه به اینکه هر تن کاالیی که در کشور ترانزیت می شود 200 دالر درآمدزایی دارد در صورتی که 5 درصد این ترانزیت ها از 

طریق مناطق آزاد وارد کشور شوند عالوه بر اشتغالزایی در این مناطق، درآمد و ارزآوری چشمگیری برای مناطق آزاد و کشور ایجاد می کند.  

درآمد ۲۰۰ دالری از ترانزیت هر تن کاالقیمت مسکن ملی همچنان متری ۳.۷میلیون

مردم قربانی اتوبوس هایی که نوسازی نشدند!
ریی��س هی��ات مدیره کان��ون سراس��ری انجمن های صنفی 
رانندگان بخش مسافر کشور با بیان اینکه برخی مسئوالن نه 
تنها نوسازی انجام ندادند بلکه خودشان بزرگترین مانع نوسازی 
هس��تند، تصریح کرد: سال هاس��ت، فریاد نوس��ازی می زنیم و 
هی��چ کمک��ی از دولت هم نمی خواهیم و اما صدای ما به جایی 
نمی رس��د. به عنوان مثال در اردیبهش��ت ماه سال گذشته 105 
دستگاه اتوبوس برای آغاز نوسازی اتوبوس های برون شهری 
ب��ا تخفی��ف 50 درصدی و به نرخ ارز 4200 تومانی تولید ش��د 
ام��ا ت��ا کنون حتی یک دس��تگاه آن ب��ه راننده یا مالک تحویل 
داده نش��ده اس��ت و وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری 
هم پاس��خگوی ما نیس��ت. یا در ش��رایطی که نیاز به نوسازی 
ناوگان بیشتر از هر زمان دیگری است گفته می شود که نباید 
این نوس��ازی از طریق واردات انجام ش��ود چرا که تولید داخلی 
کافی اس��ت. این در حالی اس��ت که مخالفان واردات اتوبوس 
باید بدانند که ساالنه 300 دستگاه در کشور و در بهترین حالت 
تولید می ش��ود و هم اکنون 7000 دس��تگاه اتوبوس فرسوده در 
کش��ور داریم که اگر بخواهیم تنها از محل تولید داخلی بهره 
ببریم 25 سال نوسازی این ناوگان طول می کشد و باید دوباره 
از اول ش��روع کنی��م چ��را که اتوبوس هایی که در س��ال های 
نخس��ت نوس��ازی ش��دند دوباره فرسوده ش��ده و باید مجددا 
 جایگزین ش��وند. علی انصافی –رییس اتحادیه مس��افربری 
استان تهران- نیز در این باره گفت: مشکل اصلی در این زمینه 
عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است چرا که در حال 
حاضر متوس��ط عمر اتوبوس های بین ش��هری در ایران 10 تا 
15 س��ال اس��ت و نه تنها کارخانه های سازنده داخلی، اتوبوس 
تولی��د نمی کنن��د بلکه اجازه واردات هم به ما نمی دهند و اجازه 
واردات اتوبوس دست دوم سه ساله در مجلس شورای اسالمی 

به تصویب نرسید.
وی افزود: چرا در کش��ورهای اروپایی ضمن نوس��ازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی پنج سال است و هر پنج سال یکبار ناوگان 
آن ها نوس��ازی می ش��ود اما در ایران نه تنها این اتفاق نمی افتد 
بلکه سهم حمل و نقل عمومی را هم نمی دهند. به عنوان مثال 
براساس قانون قرار بود سه درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش 
اف��زوده را ب��رای کمک به حمل و نقل عمومی اختصاص دهند 

اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.  

وزیر نیرو گفت: در طرح روئین تن س��ازی سیس��تان که پیش تر 
به تصویب هیئت وزیران نیز رس��یده، مهم ترین و کارآمدترین 
تمهید، بهره برداری از منابع آب جدید است. رضا اردکانیان روز 
دوشنبه در پیام تصویری به نخستین کنفرانس روئین تن سازی 
سیس��تان که با هدف اصالح الگوی توس��عه و ارتقای وضعیت 
اقتص��ادی- اجتماع��ی و محیط زیس��تی منطق��ه سیس��تان 
برگ��زار می ش��ود، اظهار کرد: اصلی تری��ن منبع موجود، بحث 
شیرین س��ازی و انتقال آب از دریای عمان اس��ت که می تواند 
نیازه��ای آب��ی ض��روری و نیز تقاضاهای ب��ا صرفه اقتصادی، 
ش��امل نیازهای صنعت را در کریدور ش��رق کش��ور از چابهار تا 

سرخس تامین کند.
وی افزود: اجرای این پروژه عمال آغاز شده است و در نخستین 
ف��از بهره ب��رداری، آب انتقال��ی از دری��ای عم��ان را به زاهدان 
می رس��اند. یک خط لوله دیگر نیز بین زابل و زاهدان در حال 
بهره برداری است که بخشی از آب شرب زاهدان را از چاه نیمه ها 
)از هیرمند( تامین می کند. اردکانیان گفت: قرار است این خط 
انتق��ال ب��ا اعمال اصالحاتی جزئ��ی، معکوس عمل کند و این 
بار آب ش��یرین و انتقالی از دریای عمان را از زاهدان به زابل و 
زهک برس��اند و این اقدام، منجر به کاهش بارگذاری بر روی 

منابع آبی سیستان و هیرمند نیز می شود.
وی اف��زود: پهن��ه  آبرفت��ی گزیک-حرمک منبع آبی دیگری با 
ظرفیت مناسب است که برنامه ریزی شده تا به عنوان پشتیبان 
در مواقع اضطراری، بخش��ی از آب ش��رب مورد نیاز منطقه را 
تامین کند. به جز این موارد، کاهش بارگذاری سیستان از طریق  
مدیریت مصرف و اجرای طرح های سازگاری با کم آبی نیز مد 

نظر قرار گرفته است.
اردکانیان اظهار کرد: به عنوان نمونه، اس��تحصال آب از پس��اب 
فاضالب های خانگی و صنعتی زاهدان و اس��تفاده از آن برای 

آبیاری فضای س��بز، بخش��ی از آب مورد نیاز این شهرس��تان را 
تامین می کند. در واقع، با تحویل آب جایگزین به شبکه  توزیع 
زاه��دان، از یک س��و، درج��ه اطمینان پذیری تامین آب افزایش 
می یابد و از س��وی دیگر، از میزان بارگذاری چاه نیمه ها کاس��ته 
می ش��ود. این موضوع، خود باعث کاهش نیاز به ذخیره آب در 
چاه نیمه ها و در نتیجه کاهش میزان تبخیر آن ها نیز می شود. وی 
گفت: وضعیت نهادی منطقه سیستان قرار است با استقرار نظام 
بیمه ای و راهبری هماهنگ وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی 

و سازمان محیط زیست در سیستان بهبود  یابد.

 �  دول���ت افغانس���تان تعه���د خ���ود را بر تحویل حقابه 
مورد نظر به ایران ابراز داشته است

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: انجام تمهیدات برای روئین تن سازی 
سیس��تان، ب��ه معن��ای بی نیاز ش��دن و یا ص��رف نظر کردن از 
حقابه  تعیین ش��ده  ایران در معاهده 1351 رودخانه هیرمند به 
میزان ۸20 میلیون  مترمکعب در سال نیست و هم ما مصر به 
گرفتن حقابه تا قطره  آخر هستیم و دولت افغانستان نیز همواره 
تعهد خود را بر تحویل حقابه مورد نظر به جمهوری اس��المی 
ایران ابراز داش��ته اس��ت. در این راس��تا، استقرار سامانه  دریافت 

و اندازه گی��ری حقاب��ه در م��رز ایران در حال انجام اس��ت. وی 
همچنین با اشاره به مسئله تاالب های بین المللی هامون اظهار 
داش��ت: در طرح روئین تن س��ازی سیستان اگرچه آب مورد نیاز 
برای شرب و کشاورزی و صنعت، از محل حقابه و از محل آب 
انتقالی از دریای عّمان یا دیگر منابع جدید تضمین خواهد شد، 
اما دغدغه و نگرانی برای تامین نیازهای محیط زیستی رودخانه 
هیرمند و تاالب های بین المللی هامون همچنان پابرجاس��ت. 
اردکانیان ادامه داد: منطقه سیستان و هامون ها به لحاظ طبیعت 
جغرافیای��ی خ��ود که در دلت��ای رودخانه هیرمند قرار گرفته اند، 
همواره و از گذش��ته تاکنون وابس��ته به آب رودخانه  هیرمند و 
دیگر رودخانه های منتهی به هامون ها بوده اند. محیط زیس��ت 
و تبعات حاصل از تخریب محیط زیس��ت مرز نمی شناس��د و در 
چارچوب مس��ئولیت بین المللی دولت ها نس��بت به حفاظت از 

محیط زیست قرار دارد.

 � ره���ا نش���دن حقاب���ه هام���ون  ایران و افغانس���تان را 
تهدید می کند

وی اف��زود: در ص��ورت عدم رهاس��ازی حقابه محیط زیس��تی 
هامون ها و خش��ک ش��دن آنها، تبعات منفی زیست محیطی و 
کاهش سطح سالمت ناشی از تشدید طوفان های گرد و خاک و 
نیز تبعات اقتصادی- اجتماعی این امر، گریبانگیر همه  مردمی 
که در این منطقه در هر دو س��وی مرز زندگی می کنند، خواهد 
شد. اردکانیان تاکید کرد: خشکی هامون ها همان قدرکه منطقه 
سیس��تان در ایران را تهدید می کند، منطقه نیمروز و هلمند را 
نیز در آن س��وی مرز تهدید می کند و طوفان های گرد و خاک 
برخاس��ته از تاالب های خش��کیده در ایران، تحت شرایط جوی 
طبیعی منطقه، به آس��مان افغانس��تان گس��یل شده و ساکنان 

والیت های مرزی افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد.

تصمیمی که تبعات منفی زیست محیطی دارد

تبعات خطرناک رها نشدن حق  آبه  هامون



6
سه شنبه 8 تير 1400   18 ذی القعده 1442   شـماره 2183 
T u e 2 9 J u n e . 2 0 2 1 8 p a g e 

 تعیین تکلیف ۸۳ هزار پروانه صادراتی
 فروش ریالی

معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در سی 
و پنجمین جلسه کمیته اقدام ارزی از تعیین تکلیف بیش از ۸3 
هزار پروانه صادراتی فروش ریالی به عراق و افغانستان مربوط 
به بازه زمانی 22 فروردین تا 16 مردادماه 97 در سامانه جامع 
تج��ارت خب��ر داد. به گزارش ایلنا، حمید زادبوم با بیان این خبر 
گفت: تاکنون نسبت به فراخوان ثبت فروش ریالی به عراق و 
افغانستان در چهار مرحله اقدام شده که آخرین دوره آن پایان 
خردادماه 1400 به اتمام رس��ید. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت همچنین افزود: براساس بررسی پروانه های صادراتی 
ثبت شده در سامانه جامع تجارت تا نیمه خردادماه، تعداد ۸3041 
پروان��ه صادراتی ب��ه ارزش معادل 7/2میلیارد یورو مورد تایید 
ق��رار گرفت��ه و در زمرۀ ایف��ای تعهدات ارزی صادرکنندگان در 
نظرگرفته شده است.  رئیس کمیته اقدام ارزی در پایان یادآور 
ش��د: اطالعات ثبت  ش��ده مربوط به 2090 صادرکننده بوده و 
صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، به 
صورت برخط از آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرات 

خود مطلع شوند.

 تجارت ۵.۵ میلیارد دالری ایران 
و چین در ۵ ماه

مبادالت تجاری ایران و چین در 5 ماهه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی با افت 14 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
مواجه شد و به حدود 5.5 میلیارد دالر رسید. به گزارش تسنیم، 
گم��رک چی��ن اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین در پنج 
ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی به حدود 5.5 میلیارد دالر 
رس��یده اس��ت. مبادالت ایران و چین در ماه های ژانویه تا می 
امس��ال با افت 14 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
مواجه شده است. مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا می 
2020 حدود 6.4 میلیارد دالر اعالم ش��ده بود. واردات چین از 
ایران در پنج ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی به 2.5 میلیارد 
دالر رس��یده ک��ه ای��ن رقم با افت 7 درصدی نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل مواجه ش��ده اس��ت. چین در ماه های ژانویه 
ت��ا م��ی  2020 بال��غ بر 2.7 میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده 
بود. نفت کاالی عمده وارداتی چین از ایران اس��ت. صادرات 
چی��ن ب��ه ای��ران نیز در ماه های ژانویه تا می 2021 کاهش 19 
درصدی داشته و به 3 میلیارد دالر رسیده است. چین در مدت 
مش��ابه س��ال قبل 3.7 میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده 
ب��ود. ت��راز تجاری ایران و چین در این دوره حدود 500 میلیون 

دالر به نفع چین بوده است.

پیشنهاد گمرک برای حمایت از صادرات به 
وزارت صمت

معاون فنی گمرک پیشنهادی برای حمایت از صادرات در سال 
حمای��ت از تولی��د به وزارت صمت ارائه کرد. به گزارش فارس،  
مه��رداد جم��ال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه ای به معاون 
وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد حمایت از 
صادراتی پیشنهادی ارائه کرد. در این نامه آمده است :  همانگونه 
که اس��تحضار دارند تبصره ذیل ماده 16 قانون  مقرر داش��ته 
»تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کاال 
نیس��ت و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رس��یدگی به ارزش را 
ب��ه بع��د از ص��دور موکول نماید مگر در م��واردی که صادرات 
کاال منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کاال 
باش��د« لیکن این تبصره با تبصره ذیل ماده 107 همان قانون 
که مقرر داشته »هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد 
کمتر یا بیشتر ارزش کاال غیرواقعی اظهار شود تا تسهیالت و 
مزای��ای غیرقانون��ی برای صاحب کاال ایجاد نماید، جریمه ای 
بین ده درصد تا صد درصد مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود« 
مغایرت دارد. لذا با توجه به نامگذاری سالجاری به سال »تولید، 
پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها« و به منظور حمایت از صادرات 
کشور، پیشنهاد می گردد: در صورت تایید در جلسه ای مشترک 
نسبت به تنظیم پیش نویس مصوبه )جهت طرح در جلسه ستاد 
تدابی��ر وی��ژه اقتصادی( اقدام گردد تا پس از تنظیم و تصویب، 
بر اس��اس آن مصوبه، در موارد بروز اختالف ارزش کاالهای 
صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره 
ذیل ماده 16 قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول 
به تودیع تضمین جریمه احتمالی متعلقه )موضوع تبصره ذیل 
م��اده 107 قان��ون ام��ور گمرکی ( نگ��ردد و از تأخیر در اجرای 
تبص��ره ذی��ل ماده 16 قانون امور گمرک��ی و معطلی محموله 
ه��ای صادرات��ی )ناش��ی از لزوم تودیع جریمه احتمالی اش��اره 

شده( ممانعت بعمل آید.

 رشد قریب به ۱۰ درصدی کاتد مس
 در بهار امسال

براساس آمار منتشر شده توسط شرکت ملی صنایع مس ایران، 
از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، بالغ بر 75 هزار تن کاتد 
مس تولید ش��ده اس��ت که در مقایس��ه با میزان تولید در مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته قریب به 10 درصد افزایش تولید را ثبت 
کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، ش��رکت ملی صنایع مس ایران 
در به��ار امس��ال موف��ق به تولی��د 75 هزار و 579 تن کاتد مس 
ش��د که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته از افزایش 9.5 
درصدی برخوردار ش��ده اس��ت. همچنین کاتد تولیدی در س��ه 
ماهه امسال نیز با رشد 3.5 درصدی نسبت به سه ماهه نخست 
سال گذشته به 94 هزار و995 تن رسیده است. در مدت مذکور 
س��ال جاری، تولید کنس��انتره مس نیز افزایش چهار درصدی 
را نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل تجربه کرده و میزان تولید 
را به  322 هزار و ۸01 تن رس��انده اس��ت. مجموع اس��تخراج در 
بهار سال 1400 نیز 52 میلیون و 621 هزار تن بوده است که 
این میزان اس��تخراج در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 

رشد 25 درصدی را نشان می دهد. 

گـروه صنعـت و تجارت: انجمن جهانی فـوالد در جديدترين 
گـزارش خـود اعـالم كرد توليد فـوالد ايران در مـاه می 2021 
مطابق با ارديبهشـت 1400 نسـبت به مدت مشابه سال 2020 با 
افزايـش 7.7 درصـدی به 2.6ميليون تن رسـيده و ايران در 5 
ماه نخسـت سـال جاری ميالدی 12.5 ميليون تن توليد فوالد 
داشته است. انجمن جهانی فوالد در جديدترين گزارش خود 
اعالم كرد، توليد فوالد ايران در ماه می 2021 )ارديبهشت 1400( 
نسبت به مدت مشابه سال 2020 با افزايش 7.7 درصدی به 2.6 
ميليون تن رسيده است. همچنين براساس اين گزارش، توليد 
فوالد ايران در 5 ماه نخست سال جاری ميالدی به 12.5 ميليون 
تن رسـيده اسـت كه نسبت به مدت مشابه سال 2020 افزايش 

9.2 درصدی را نشان می دهد.
طب��ق جدیدتری��ن پایش طرح جامع ف��والد، ظرفیت های ایجاد 
ش��ده تا پایان س��ال 99 ش��امل 39.4 میلیون تن ظرفیت تولید 
شمش فوالد، 37.1۸ میلیون تن آهن اسفنجی، 66.75 میلیون 
تن گندله و 64.11 میلیون تن کنسانتره است. تولید محصوالت 
زنجیره فوالد تا پایان سال 99 مشتمل بر تولید 30.7 میلیون تن 
فوالد خام، 31.14 میلیون تن آهن اسفنجی، 46.06 میلیون تن 
گندله، 50.06 میلیون تن کنس��انتره و 104.1 میلیون تن س��نگ 
آه��ن ب��ود. ب��رای ایجاد توازن و تحق��ق برنامه تولید 55 میلیون 
تن فوالد، حدود چهار میلیارد و 439 میلیون یورو نیاز اس��ت که 
تاکنون حجم قابل توجهی از این میزان س��رمایه گذاری، تأمین 

اعتبار شده است.
براس��اس گ��زارش انجمن جهانی ف��والد، ایران در فوریه 2021 
)بهم��ن 1399(، در می��ان بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان 
در جای��گاه ده��م ق��رار گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه 
را حفظ کرده اس��ت. چین با تولید 99.5 میلیون تن، هند با 9.2 
میلیون تن و ژاپن با ۸.4 میلیون تن در رتبه های نخست تا سوم 
تولید فوالد در جهان قرار دارند. پس از این کش��ورها، آمریکا با 
تولید 7.2 میلیون تن، روسیه با 6.6 میلیون تن، کره جنوبی با 6 
میلی��ون ت��ن، آلم��ان با 3.5 میلیون تن، ترکیه با 3.2 میلیون تن، 
برزی��ل ب��ا 3.2 میلیون تن و ایران با 2.6 میلیون تن، جایگاه های 
چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. با ش��روع همه گیری 
ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال 2019، صنایع، کارخانه ها 
و تقریبا تمامی کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی 

بیش��ماری در جهان به بار آورد، اما پس از گذش��ت بیش از یک 
سال از این وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود 

هستند و در این ماه شرایط آنها بهتر شده است.
همچنین تولید فوالد در غرب آسیا با افزایش 16.۸ درصدی به 
3.7 میلیون تن رسیده است که با توجه به تولید 2.6 میلیون تنی 
ایران در این ماه، 70.2 درصد تولید فوالد غرب آسیا در اختیار ایران 
است. براساس این گزارش، تولید فوالد آمریکا نسبت به ماه می 
سال گذشته میالدی 47.6 درصد افزایش یافت؛ هند با افزایش 
46.9 درصدی در جایگاه دوم بیش��ترین افزایش و س��پس ترکیه 
با افزایش 42.4 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این ماه، 
تمامی 10 کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان، نسبت به مدت 
مشابه سال 2020 افزایش تولید داشتند، اما کمترین افزایش به 
چین رسید و بیشترین افزایش را آمریکا به خود اختصاص یافت. 
ژاپن با 42.2 درصد، برزیل با 40.1 درصد، آلمان با 35.5 درصد،  
روس��یه با 14 درصد، کره جنوبی با 10.5، ایران با 7.7 درصد و 

چین با 6.6 درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

از زمان ش��یوع کرونا در جهان، علی رغم اینکه دوره ای رش��د 
تولید سایر کشورها منفی شد، رشد تولید فوالد ایران مثبت باقی 
مانده اس��ت. ایران در فوریه 2021 )بهمن 1399( با ثبت رش��د 
11.5 درصدی تولید، بیشترین رشد را نسبت به فوریه 2020  در 
میان ده کش��ور نخس��ت تولیدکننده فوالد به خود اختصاص داد. 
همچنین در ماه فوریه 2020 )بهمن 139۸( نیز بیشترین افزایش 
تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان به خود 
اختصاص داده بود. براس��اس این گزارش، تولید فوالد جهان در 
ماه می 2021 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 16.5 درصد 
افزایش یافته اس��ت و به 174.4 میلیون تن رس��یده اس��ت. تولید 
فوالد در کش��ورهای اتحادیه اروپا در ماه آوریل با افزایش 32.7 

درصدی به 13.5 میلیون تن رسیده است.
صنعت فوالد یکی از صنایع اس��تراتژیک محس��وب می ش��ود و 
زیربنای توس��عه صنایع کش��ور است. در حال حاضر 600 صنعت 
پایین دستی به صنعت بزرگ فوالد وابسته اند و به طور قطع تمرکز 
و برنامه ریزی بر روی صنعت فوالد منجر به رونق و پیشرفت در 

اکثر صنایع کشور خواهد شد. یکی دیگر از ابعاد مهم استراتژیک 
صنعت فوالد موضوع اش��تغال زایی اس��ت، به گونه ای که طبق 
اس��تانداردهای بین المللی اش��تغال زایی در این صنعت به نحوی 
اس��ت که هر دو فرصت ش��غلی مس��تقیم در این صنعت، به  طور 
تقریب 13 فرصت ش��غلی در س��ایر زنجیره تأمین ایجاد می کند. 
اگر این روند را تا پایان زنجیره تولید کاالی نهایی مدنظر داشته 
باشیم، رقم قابل توجهی فرصت شغلی خواهیم داشت، بنابراین 
صنایع فوالدی از بُعد توسعه اجتماعی و شرایط کالن اقتصادی 

یک موتور محرک برای توسعه محسوب می شود.
کارشناسان معتقدند که بومی سازی در تجهیزات و قطعات صنعت 
فوالد به گسترش همه ابعاد استراتژیک این صنعت کمک می کند. 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور پاشنه آشیل صنایع بخش های 
ارزبر هستند، بنابراین توجه به بومی سازی در صنعت با توجه به 
اهمیت و گس��تره اهمیت آن بر صنایع دیگر هم از نظر کاهش 
هزینه ه��ای تولی��د و به تبع آن کاه��ش هزینه های 600 بخش 
صنعتی دیگر موثر است و به دنبال خودتوسعه اشتغال زایی و تقویت 
توان داخل را به دنبال خواهد داشت. در سال های اخیر اقدام های 
خوبی در زمینه بومی سازی در صنعت فوالد انجام شده است و بنا 
بر اعالم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( در 11 ماه سال 99 ارزش بومی سازی 12 شرکت بزرگ 
مع��دن و صنای��ع معدنی در حوزه های س��نگ آهن، فوالد، مس، 

آلومینیوم و بخش معدن کاری به 524میلیون دالر رسید.
به عبارت دیگر 524 میلیون دالر صرفه جویی ارزی در کش��ور 
انجام شده و تجهیزات مورد نیاز توسط سازندگان داخلی تامین 
شده است، این در حالی است که برای پارسال ارزش بومی سازی 
حاصل از تولید قطعه و فرایند تولید 500 میلیون دالر هدف گذاری 
شده بود و یک اتفاق مهم در صنعت فوالد کشور است. رسیدن 
به تولید 55 میلیون تن در افق چشم انداز 1404 را یادآور شد. با 
توجه به وضعیتی که کش��ور در تامین ارز مورد نیاز برای صنایع 
دارد، به طور قطع بدون بومی س��ازی رس��یدن به افق چش��م انداز 
1404 دور از دس��ترس خواهد بود. همچنین ایجاد س��امانه طرح 
جامع بومی سازی فوالد ایران یکی از اقدامات موثری است که در 
واقع یک بانک اطالعاتی برای تولیدکنندگان فوالد و یک فضای 
اطالعاتی برای تامین کنندگان ایجاد کرده و موجب شناخت دو 

طرفه شده است.

با رشد 7.7 درصدی تولید صورت گرفت

ایران همچنان در میان 10 تولیدکننده بزرگ فوالد

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

حضور ایران در سه نمایشگاه بین المللی سوریهتسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی با همکاری بیشتر دستگاه ها
مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت ایران، تسهیل و 
تسریع در فرایند پیگیری ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات را نیازمند همدلی، 
معاضدت و مس��اعدت بیش از پیش س��ایر دس��تگاه ها دانس��ت. به گزارش روابط 
عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری، با اشاره به لزوم هماهنگی 
دس��تگاه های ذیربط در تس��هیل و تس��ریع ایفای تعهدات ارزی، گفت: ضروری 
است با برنامه  ریزی مناسب و استفاده بیشتر از نظرات تخصصی و کارشناسی از 
درآمدهای ارزی کشور به نحو بهینه استفاده کرد. مدیرکل دفتر توسعه خدمات 

بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت افزود: در مورد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان س��ازمان های مختلفی از 
جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت 
و نهادهای نظارتی با س��ازمان توس��عه تجارت ایران همکاری می کنند که الزم اس��ت آمار و اطالعات خود را با 
یکدیگر به اشتراک بگذارند. قمری ادامه داد: درخصوص آمارهای صادراتی نیز گمرک جمهوری اسالمی ایران 
به صورت برخط و بر مبنای پروانه های صادراتی نس��بت به ارائه اطالعات صادراتی صادرکنندگان اقدام کرده و 

رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز باید بر مبنای کوتاژهای صادراتی انجام شود. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از حضور ایران در سه 
نمایشگاه بین المللی سوریه در خرداد 1400 خبر داد. به گزارش ایلنا، فرزاد پیلتن با 
بیان این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های سازمان توسعه تجارت ایران 
در زمینه معرفی محصوالت صادراتی کشور به بازارهای هدف، جمهوری اسالمی 
ای��ران ط��ی ماه اخیر در س��ه رویداد بین المللی کامپیوت��ر، الکترونیک و مخابرات، 
نمایشگاه بین المللی تخصصی و نمایشگاه بین المللی ساختمان سوریه، با همکاری 
ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه، اتاق مشترک بازرگانی ایران - سوریه 

و سفارت ایران در دمشق در قالب پاویون اختصاصی ایران شرکت کرد. وی افزود: در این سه نمایشگاه بین المللی 
سوریه، حدود 70 شرکت ایرانی در زمینه های مرتبط با هر نمایشگاه اقدام به مشارکت و معرفی توانمندی های تولیدی 
و صادراتی خود به تجار و فعاالن اقتصادی سوریه کردند. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ادامه داد: بازار سوریه یکی 
از بازارهای مهم و هدف صادرات ایران محسوب می شود که برگزاری نمایشگاه های اختصاصی و همچنین حضور 
در نمایشگاه های بین المللی این کشور نقش مهمی در معرفی توانمندی های کشور و برقراری ارتباط مستقیم میان 

تجار دو کشور و همچنین ارزیابی بازار سوریه توسط شرکت های ایرانی دارد.  

انتظارات فعاالن بخش معادن از رئیس دولت سیزدهم
رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید 
نظ��رات بخ��ش خصوص��ی درباره معدن و صنای��ع معدنی را در 
زمان شروع به کار دولت سیزدهم با آنها در میان گذاشت. البته 
قب��اًل ای��ن اتفاق افتاده و دولت ها کمترین توجه را داش��ته اند اما 
بخش خصوصی نباید از مطالبه گری خسته شود. به گزارش اتاق 
ایران، بهرام شکوری گفت: یکی از مواردی که در مناظره های 
انتخابات��ی مط��رح ش��د و البته یکی از مطالب��ات جدی فعاالن 
اقتصادی هم اس��ت اینکه با فس��اد مقابله و مبارزه ش��ود. برخی 
فعاالن اقتصادی را به چشم بدهکار بانکی و رانت خوار می بینند 
درحالی که این درست نیست و نباید همه را با یک چشم دید. اکثر 
فعاالن اقتصادی که در حوزه معدن و صنایع معدنی کار می کنند، 
پاک دس��ت هس��تند. مبارزه با فس��اد این مطالبه، جدی فعاالن 
اقتصادی است که آقای رئیسی هم گفته اند این را به طورجدی 
در دستور کار قرار می دهند. وی تصریح کرد: یکی از مطالبه ما 

این اس��ت تصمیم های اقتصادی دولت 
پایه عقالنی و کارشناس��ی داش��ته باشد؛ 
قباًل تصمیم های خلق الساعه گرفته شده 
که بخشی از صنعت را متأثر کرده است. به 
گفته شکوری توجه به دولت الکترونیک و 
پنجره واحد وعده هایی است که تا امروز 
عملی نش��ده است؛ این می تواند سیستم 

دول��ت را کارآم��د ک��رده ولی در عمل به کس��ب وکارها کمکی 
نکرده است.

رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: 
استراتژی ای برای توسعه صنعت و معدن در کشور نداریم. البته 
همه دولت ها استراتژی نوشته اند و دولت بعدی آن را کنار گذاشته 
اس��ت؛ ما در عمل فاقد هرگونه اس��تراتژی مدونی برای توس��عه 
معدن و صنعت هس��تیم. پیش��نهاد می کنم اتاق متولی تدوین 

استراتژی توسعه معادن باشد و از تجربه مرکز 
پژوهش های مجلس در این مس��یر استفاده 
ش��ود. بعد از این می توانیم طرح جامع برای 
حوزه ه��ای متعدد مثل فوالد، طال، آهن و...

بنویسیم. شکوری به وضعیت SMEها اشاره 
می کند: در دوره دولت دوازدهم به وضعیت 
بنگاه های کوچک خیلی توجه ش��د. در این 
دوره هم باید حمایت از این وحدهای کوچک و متوس��ط جدی 
باش��د. وی دغدغه بعدی را توس��عه حمل ونقل عنوان کرد؛ ما در 
حال حاضر 35 میلیون تن ظرفیت تولید در سنگان داریم و اگر 
سیستم حمل ونقل توسعه نیابد، فقط می توانیم 35 تن از این را 
حمل کنیم. در کنار این باید توسعه بنادر هم اتفاق بیفتد وگرنه 
برای حمل محصوالت هزینه دموراژی سنگین می پردازیم. بنادر 
ما گنجایش صادرات محصول با حجم باال را ندارند. ش��گوری 

تأکید کرد: اگرچه برخی به حمایت از شرکت های داخلی تأکید 
دارند ولی تازمانی که ش��رکت داخلی مثل هپکو نتواند کاال به 
قیمت رقابتی تولید کند، اجازه واردات ماش��ین آالت داده ش��ود. 
محدودیت باعث باال رفتن قیمت ماشین آالت معدنی شده است. 
باید بتوانیم ماشین آالت نو یا دوست دوم بخریم. همچنین باید 
حمای��ت الزم از بخ��ش معدن انجام ش��ود ت��ا جلوی معارضین 
محلی گرفته شود. اگر حقوق دولتی را دولت ها به بخش معدن 
برنمی گردانند یا اگر مالیات صرف توس��عه این حوزه نمی ش��ود، 
فعاالن مقصر نیس��تند. باید دولت مناطق معدنی را توس��عه دهد 
و باید مش��کالت معارضین حل ش��ود و دولت از فعالیت معدنی 
حمایت کند. در کنار آن منابع طبیعی و محیط زیست از فعاالن 
اقتصادی حوزه معدن حمایت کنند. باید توافق نامه هایی نوشته 
شود که در 95 درصد مساحت کشور بتوانیم فعالیت معدنی داشته 

باشیم که این باعث رونق صادرات و اقتصاد می شود.  

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به قول وزیر اقتصاد امارات برای برطرف 
ش��دن موانع تجاری دو کش��ور ایران و امارات گفت: 
پیش بینی می ش��ود س��طح روابط تجاری دو کش��ور از 
16 میلی��ارد دالر ب��ه 30 میلی��ارد دالر افزایش یابد. به 
گزارش فارس، حسن زمانی گفت: این نمایشگاه فرصت 
اس��تثنایی برای ایران به ش��مار می رود که باید از آن 
حداکثر استفاده را داشته باشد. مدیرعامل نمایشگاه های 
بین المللی ایران با بیان اینکه ش��عار نمایش��گاه اکسپو 
2020 پیوند اندیشه ها است که آینده را می سازد گفت: 
در اکسپو دبی حدود 200 کشور و سازمان فعال حضور 
خواهند داشت و لوگوی آن حلقه طالیی است که نشانی 
از یک اثر باستانی یافت شده با قدمت 4 هزار ساله در 
ابوظبی اس��ت. زمانی اظهار داشت: پیش بینی می شود 
اکس��پو 2020 بیش از 25 میلیون بازدیدکننده داش��ته 

باش��د که با توجه به کاهش روند ش��یوع بیماری کرونا 
این میزان افزایش نیز خواهد داشت. وی اظهار داشت: 
حدود 75 درصد از بازدیدکنندگان از نمایشگاه اکسپو از 
خارج از منطقه خاورمیانه برای بازدید به امارات خواهند 
آمد و غرفه هایی که در این نمایش��گاه ش��رکت خواهند 
داش��ت به س��ه دسته فرصت، تحرک و پایداری تقسیم 
می شوند. وی با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری 
در شرایط فعلی بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده 
است بیان داشت: کشور امارات در این خصوص حدود 
1200 میلیارد دالر خسارت متحمل شده که با افتتاح دو 
فرودگاه از جمله آل مکتوم برنامه ریزی دارد تا ساالنه 60 
میلیون مسافر را از طریق این دو فرودگاه جابه جا کند. 
وی با اشاره به هزینه های ایجاد پاویون های کشورهای 
مختلف در اکسپو 2020 اظهار داشت: برخی کشورها 
ب��رای برپای��ی پاویون در اکس��پو 2020، 200 میلیون 
دالر هزین��ه کرده اند که ای��ران برای برگزاری پاویون 
خود تنها ۸ میلیون دالر در نظر گرفته است که از این 
می��زان تنه��ا 10 درصد بودجه را دریافت کرده اس��ت. 
زمانی بیان داشت: قبل از ایران کشور آذربایجان برای 
برپایی پاویون در اکسپو 2020 در مجموع 25 میلیارد 
دالر هزینه کرده اس��ت. بنابراین ایران از کش��ورهایی 
به ش��مار می رود که پایین ترین هزینه را برای س��اخت 

پاویون در اکسپو داشته است.

دبیر کارگروه تعیین ماهیت س��ازمان ملی اس��تاندارد 
گف��ت: در ص��ورت اثبات خ��الف اظهار صادر کننده و 
درصورت یارانه ای بودن کاال مطابق صدور رای مراجع 
قضایی، صادرکننده جریمه خواهد شد. مهدی علیپور 
در گفتگ��و با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره علت 
طوالنی شدن فرآیند تعیین ماهیت و آنالیز فرآورده های 
مش��کوک به قاچاق گفت: کارگروه تعیین ماهیت که 
ما در سازمان ملی استاندارد دبیران هستیم چند عضو 
دیگر دارد و نمایندگان شرکت ملی نفت، ستاد مبارزه 
ب��ا قاچ��اق، وزارت صمت و س��ایر بخش ها به عنوان 
اعضای کارگروه در ان فعالیت دارند. این مقام مسئول 
در سازمان ملی استاندارد در ادامه با تاکید بر حجم باالی 
فعالیت های این مجموعه گفت: حجم کار بسیار زیادی 
از قب��ل باق��ی مانده که بای��د تک تک در این کارگروه 
مطرح ش��ده و بعد از بررس��ی نظرات اعضا درباره آن 
تصمیم گیری ش��ود. رس��یدگی تک تک به این موارد 
فرآیندی زمان بر بوده و افزایش تعداد موارد در انتظار 
بررسی هم باید در نظر گرفته شود. دبیر کارگروه تعیین 
ماهیت سازمان ملی استاندارد درباره فرآیند بررسی و 
ارزیابی آنالیز محموله نفت و فرآورده های آن تصریح 
کرد: در این فرآیند در صورت اثبات خالف اظهار صادر 
کنن��ده و در ص��ورت یارانه ای بودن مطابق صدور رای 
مراجع قضایی جرایم قانونی تعلق می گیرد. علیپور در 

پایان اظهار کرد: برای تس��ریع فرآیند باید ابتدا کمیته 
تشکیل شده و زمان واقعی طی شدن فرآیند را محاسبه 
کنند چرا که انجام ۸ روزه عملیات امکان پذیر نیست 
همچنین باید تعداد فعاالن کارگروه افزایش پیدا کنند 
و منابع الزم و نیروی انس��انی افزایش و تامین گردد. 
همچنی��ن الزم ب��ه ذکر اس��ت کارگروه تعیین ماهیت 
س��ازمان ملی اس��تاندارد مطابق دستورالعمل ابالغی 
وظیفه دارد طی هش��ت روز نتیجه آنالیز یک محموله 
نفتی یا فرآورده های نفتی مشکوک به قاچاق را آنالیز 
ک��رده و در ص��ورت وج��ود موواد اولیه یارانه ای در آن، 
این موضوع را به گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق ابالغ 
کن��د. مطاب��ق آنالیز این گارگ��روه مابه التفاوت ارزش 
محصول از ش��رکت ها دریافت خواهند ش��د اما با توجه 
به طوالنی شدن فرآیند آنالیز توسط آنها این فرآیند با 

تاخیر مواجه شده است. 

جلوگيری از صادرات اموال مردم با فيلتر سازمان استانداردافزايش روابط تجاری ايران و امارات به 30 ميليارد دالر
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رییس هیأت مدیره بانك صنعت و معدن خبر داد:

افزایش 60 درصدی میزان وصول مطالبات بانک
گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - اصغر پاک طينت رييس 
هيـأت مديـره بانك صنعـت و معدن اظهار داشـت: با تعامل 
مناسب با مشتريان، ميزان وصولي هاي اين بانك در 3 ماهه 
نخسـت سـال جاري نسبت به مدت مشـابه سال گذشته 60 

درصد افزايش يافته است.
پاک طینت عنوان داش��ت: در تجهیز مالی بانک و دس��تیابي به 
منابع ارزان قیمت تر باید نگاه ویژه اي به بخش وصول مطالبات 
داشته باشیم؛ البته دلیل اصلي معوق شدن تسهیالت و اعتبارات 
بانک��ي را باید در مش��کالتي مانن��د تداوم تحریم هاي ظالمانه 
اقتصادي و تبعات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها دانست 
و دالیل دیگر مي تواند عدم اشراف کافي نسبت به مقررات در 
زمان اعطاي تسهیالت و در برخي موارد خألهاي قانوني باشد 
که سبب عدم بازگشت سرمایه های بانکي به شبکه اقتصادی 

کشور بوده و مانع پویایی اقتصاد و بخش تولید می شود.
پاک طینت رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن خاطرنشان 
کرد: براي کاهش معوقات الزم است در زمان پذیرش طرح ها 
براي اعطاي تسهیالت، اعتبار سنجی دقیق و صحیحي براي 
اطمینان یافتن از اهلیت، صالحیت و حس��ن س��ابقه متقاضیان 

و توجیه پذیري و س��ودآوري طرح هاي تولیدي داش��ته باشیم؛ 
در اخذ وثایق با توجه به ریسک هاي سرمایه گذاري هر طرح 
تصمیم گیري نماییم و پس از پرداخت نیز با نظارت و پیگیری 
مستمر و با استفاده از ظرفیت شعب و ایجاد نظام انگیزشی در 
ح��وزه وص��ول مطالبات برای همکاران و مش��تریان و فرهنگ 

سازي مناسب در جهت کاهش مطالبات بانکي گام برداریم.
پاک طینت تأکید کرد: موانع بخش تولید مانند نوسانات نرخ ارز، 
تورم، وجود سیاست های دستوری و در مواردي بوروکراسي و 
عدم اجراي تعهدات از سوي برخي سازمان ها خود سبب ایجاد 
یک چرخه و دور باطل در بحث درآمدزایي بنگاه هاي تولیدي 
و توانایي آنها در بازپرداخت تس��هیالت و وام ها مي ش��ود که 
در تمامي این موارد بانک ها با پش��تیباني نهادهاي ذیربط باید 
خود را شریک تولیدکنندگان و صنعتگران بدانند و براي وصول 
مطالبات به سراغ حل مشکالت اصلي و ساختاري بخش تولید 
برون��د ن��ه تملیک و تعطیلي واحدهاي تولیدي و با عارضه یابي 
مناس��ب در نقش یک مش��اور امین براي سرمایه گذاران بخش 
تولید،کارآفرین��ان و صنعتگ��ران، در حد توان س��عي در از میان 

برداشتن موانع اصلي داشته باشند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

عملکرد مطلوب کارگروه مهندسی و انرژی بیمهتبدیل باجه های بانك توسعه تعاون به شعب
برنامه های آموزشی ویژه کارکنان باجه های دارای مجوز تبدیل به شعبه در بانک 
توسعه تعاون به اجرا در آمده است. کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش 
بانک توسعه تعاون ضمن تبیین برنامه آموزشی ویژه کارکنان باجه های بانک گفت: 
کارکنان باجه هایی که دارای مجوز اصولی ارتقای فعالیت به شعبه از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشند، مشمول گذراندن دوره های مورد نیاز 
بانکداری هستند و با این دوره آموزشی، شرایط برای تبدیل باجه های بانک به شعبه 
هموارتر می شود. میرزاخانی با تبیین ضرورت آموزش و تجهیز سرمایه انسانی به 

دانش تخصصی، مهارت عملی و بینش مدیریتی گفت: آموزش از ملزومات ایجاد و توسعه هر فعالیت و پروژه ای 
در صنعت بانکی است و دانش بانکداری به واسطه ماهیت فنی و تخصصی، نیازمند بروزرسانی اطالعات و فراگیری 
علوم جدید است. وی دراین رابطه تصریح نمود: رویکرد مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون همواره مبتنی 
بر تسهیل فرایند توانمندسازی همکاران بانک و فراهم ساختن فرصتهای یادگیری برای همه مدیران و کارکنان 
بانک در ستاد و صف، بوده است. میرزاخانی در خصوص برنامه آموزشی گفت: آموزش این گروه از همکاران زمینه 

شروع فعالیت حرفه ای تر در ابعاد دانشی، مدیریتی و اجرایی را در آینده فراهم خواهد ساخت.

در جلس��ه کارگروه تخصصی مهندس��ی و انرژی اعضای این کارگروه با اکثریت 
آرا، محمد باباکردی سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تعاون را برای چهارمین 

سال متوالی به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب کردند.
سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمک 
های فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه عضو بهره می برد 
و از تخصصی ترین کارگروه های س��ندیکای بیمه گران می توان به بیمه های 
مهندس��ی و انرژی اش��اره کرد. محمد باباکردی سرپرس��ت معاونت فنی شرکت 

بیمه تعاون به اهمیت و جایگاه س��ندیکاها در صنایع مختلف و به ویژه در صنعت بیمه اش��اره کرد و گفت: در دنیا 
اتحاذ تصمیمات و قوانین در سندیکاها از ضمانت اجرای باالیی برخودار بوده و اعضای سندیکا کاماَل به اجرای 
آنها پایند می باشند. در ایران هم سندیکاهای مختلفی از جمله سندیکای بیمه گران ایران وجود دارد که دارای 
کارگروه های تخصصی متش��کل از مدیران و کارشناس��ان برجس��ته صنعت بیمه اس��ت. وظیفه و کار اصلی این 
سندیکا تعیین سیاست های کلی صنعت، هماهنگی بین شرکت های بیمه در واکنش به قوانین است که با جمع 

شدن مدیران ارشد رشته های بیمه ای در کارگروه ها، سیاست های کلی صنعت تدوین می شود.

تمرکز بیمه کوثر بر شایستگی محوری
تقویم آموزش��ی ش��رکت بیمه کوثر در س��ال1400 با رویکرد 

وظیفه و شایستگی محوری تدوین شد.
این مدیریت پس از نیازسنجی و دسته بندی گروه های هدف، 
دوره های آموزش��ی س��ال جاری را با تاکید بر استفاده از فضای 

مجازی برنامه ریزی کرده است.
زینب حمیدی فر با اش��اره به اینکه تخصصی تر ش��دن کارها، 
روزب��ه روز، نی��از س��ازمان ها را به مهارت ه��ای جدید و بهبود 
توانمندی همه عناصر دخیل افزایش می دهد، تصریح کرد: در 
کنار جذب نیروهای متخصص باید برای آموزش آنان متناسب 
با تغییر وظایف و ابزارها برنامه ریزی کنیم تا آن ها با شایستگی 
و دانش کافی بتوانند با عملکرد مناس��ب، اهداف ش��رکت را به 

بهترین وجه محقق کنند.
وی گف��ت: فرایند آموزش ش��امل تغیی��ر در نگرش، مهارت و 
دان��ش ف��رد اس��ت تا بر رفت��ار و عملکرد وی اث��ر بگذارد و در 
نهایت، به س��ازمان کمک کند تا با س��رعت و کیفیت بیش��تری 

به اهدافش دست یابد.
مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر تعریف و ارزیابی شایستگی 
الزم برای هر کار در س��ازمان و مقایس��ه آن با شایستگی فعلی 
افراد را مهم ترین گام آموزش خواند و افزود: طبق اس��تاندارد 
ایزو، برای آموزش اثربخش، فرایند آموزش به 9 مرحله تقسیم 
می ش��ود که عبارتند از تعیین گروه کاری، اجرای آموزش های 
مورد نیاز گروه، تعیین رابطان آموزش، بازنگری نمودار سازمانی 
و ش��رح وظایف آموزش، تعیین نیازهای آموزش��ی، طراحی و 
برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش 

و نظارت و بهسازی آموزش.

  رونمایی خدمت نوین 
»دیدار خودرو« بیمه دی

شرکت بیمه دی در راستای توسعه خدمات دیجیتال و به منظور 
تسهیل فرآیند صدور توسط شبکه فروش، خدمت نوین »دیدار 

خودرو« را به مشتریان خود ارائه می نماید.
اپلیکیش��ن »دی��دار خودرو« ب��ا حضور محمدرضا کش��اورز، 
مدیرعامل ش��رکت بیمه دی با هدف ورود به عرصه دیجیتال 
و حذف کاغذ در جهت مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت و حفظ 

محیط زیست رونمایی شد. 
این ش��رکت در راس��تای تحقق هدف خود که همانا افزایش 
رضایتمندی و تبدیل ش��دن به پدیده محبوب مش��تریان است، 
می کوش��د از طریق توس��عه ی خدمات الکترونیک، روند صدور 

بیمه نامه را تسهیل و تسریع نماید.  

 آگهی فراخوان زمین 
 )یك قطعه زمین با کاربری توریستی وگردشگری( 

 اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 
در راس��تای سیاس��تهای وزارت راه و شهرس��ازی ، اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اردبیل به نمایندگی از سازمان ملی  

زمین و مسکن در نظر دارد یک قطعه زمین با مشخصات جدول ذیل را با کاربری توریستی و گردشگری واقع در استان 
اردبیل را )باشرایط نقد و اقساط( از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان و با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت / ستاد ایران )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده عمومی  2000003723000002  

به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

شماره مزایده عمومی ردیف
مشخصات و شماره پالک های ثبتی زمینعنوان فراخوان)فراخوان(

شش دانگ یک قطعه زمین با 12000003723000002
كاربری توریستی و گردشگری

 شش دانگ یک قطعه زمین
به شماره 382 فرعي از 74 اصلی

 تاریخ  انتش��ار و نمایش آگهی در س��امانه س��تاد ایران : از تاریخ  1400/4/7 س��اعت ۸ صبح تا تاریخ  1400/4/17 
ساعت 14/30 بعد از ظهر

 مهل��ت بازدی��د و دریاف��ت اس��ناد فراخ��وان : از تاری��خ  1400/4/7 س��اعت ۸  صب��ح ت��ا تاری��خ  1400/4/17 
ساعت 14 بعد ازظهر

 مهل��ت ارائ��ه و ارس��ال پیش��نهاد : از تاری��خ  1400/4/7 س��اعت ۸/30  صب��ح ت��ا تاری��خ  1400/4/17 
ساعت 14/30 بعد ازظهر

تاریخ  و زمان بازگشائی فراخوان :  1400/4/20  ساعت 10 قبل از ظهر 
تاریخ  اعالم به برنده فراخوان :  1400/4/21  ساعت 10 قبل از ظهر

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری فراخوان دستگاه اجرایی )اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل(:
ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-  برگزاری مزایده صرفا" از طریق س��امانه تدارکات الکترنیکی دولت )س��تاد ایران( می باش��د و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارس��ال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق س��ایت س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت/ 

ستاد ایران )www.setadiran.ir(  امکان پذیر می باشد.
2-  کلیه اطالعات ملک های مورد مزایده عمومی ، ش��امل مش��خصات ، ش��رایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی 

قسمت مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3-  عالقمندان به شرکت در مزایده عمومی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 

ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / ستاد ایران :  41934 - 021

 اطالع��ات تم��اس دفات��ر ثب��ت ن��ام س��ایر اس��تانها در س��ایت س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت / س��تاد ایران
 )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مزایده گر"موجود است.

www.ardebil.mrud.ir  آدرس سایت اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
هزینه 2 نوبت چاپ آگهی فراخوان به عهده برنده فراخوان می باشد.

اداره كل راه و شهرسازی استان اردبيل

وزارت راه و شهرسازی 
ت دوماداره كل راه و شهرسازی استان اردبيل                                                                                                                                           

نوب

 آگهی فراخوان عمومی )یك مرحله ای( 
اداره کل امور عشایر استان اردبیل

اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی به روش یک مرحله ای تهیه و حمل لوله پلی اتیلن آبرسانی و 
تامین آب شرب قوزی قورغی بخش ارشق شهرستان مشگین شهر )استان اردبیل( به شماره مناقصه 2000003649000005 

را با بهره گیری  از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 لذا مناقصه گران واجد شرایط می توانند در زمان انتشار آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / ستاد ایران به 

نشانی www.setadiran.ir نسبت به اخذ اسناد و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
موضوع مناقصه: تهیه و حمل لوله پلی اتیلن

زمان انتشار در سایت: تاریخ 1400/4/6                               مهلت دریافت اسناد: 1400/4/۸
مهلت شرکت در مناقصه: 1400/4/19                               برآورد مالی:  مبلغ 11/901/734/30۸ ریال 

مبلغ شرکت در مناقصه: ۸00/000/000 ریال
هزینه انتشار و چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس دستگاه مناقصه گزار: اردبیل – مجتمع بزرگ اداری بعثت )شهرک کارشناسان( – اداره کل امور عشایراستان اردبیل
تلفن تماس: 33741192 - 045

 

 سازمان امور عشاير ايران 
ت دوماداره كل امور عشاير استان اردبيل

نوب

اداره كل امور عشایر استان اردبیل

ت اول
نوب آگهی مناقصه

 
 موضوع: اصالح هندسی میدان شهید رجایی

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند 6 مصوبه شماره 241 مورخ 1400/2/30 شورای اسالمی شهر رامسر نسبت به بکارگیری پیمانکار 
جهت اصالح هندسی میدان شهید رجایی اقدام نماید.

1- واجدین ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد یا اطالع از س��ایر ش��رایط و جزئیات تا مورخ 1400/4/14 به س��امانه س��تاد مراجعه و یا با 
شماره تلفن  55256173-011 تماس حاصل فرمایید.

2- متقاضیان می بایست تا ساعت 14 عصر مورخ  1400/4/24 پیشنهادات خود را در سامانه ملی تدارکات دولت بارگذاری نمایند.
3- متقاضیان می بایست مبلغ 375/000/000 ریال بحساب سپرده شهرداری واریز ویا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نماید.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 1400/4/26 خواهد بود.
5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 احمد خوش قلب- شهردار رامسر

مفقودی - دانش نامه پایان تحصیالت آقای ناصر سنجابی فرزند منوچهر  به شماره ملی  4911104651 
در رشته ی مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات صادره از دانشگاه ورامین مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساق می باشد.شهرستان مالرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رآی شماره 140060301055000619 مورخه 1400/4/2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه خیریه علی ابن ابیطالب بشماره ملی 1010001۸255 در ششدانگ 

یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸6 مترمربع پالک 3159 فرعی از 43 اصلی واقع در مالرد 
چهارراه مالرد شهرک شهید چمران 16 متری مطهری 12 متری غالمی ۸ متری سوم سمت راست 
کوچه بن بست پالک 24 که متقاضی مدعی است ملک را بصورت مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
عبدالحسین غالمی خریداری نموده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی در 

صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک مالرد : حجری م / الف :1202

بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از شرکت سهامی فرش ایران 
دکتر جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل به اتفاق دکتر خرامهر مدیرعامل گروه 
توس��عه اقتصاد ملل و  مهندس س��یف الهی مدیر عامل ش��رکت زیباس��ازه توس در روز 
یکشنبه 6/4/1400از کارخانجات تامین مواد اولیه شرکت سهامی فرش ایران بازدید 
کردن��د.  ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی موسس��ه اعتباری ملل، 
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل پس از بازدید از کارخانجات تامین مواد اولیه شرکت 
س��هامی فرش بیان داش��تند تولید فرش دس��تباف به عنوان یک محصول کاماًل ایرانی 
که مجموعه ای از هنر و صنعت  ایرانی می باش��د می تواند در ایجاد اش��تغال در تمام 

نقاط کشور نقش داشته باشد و ما در شرکت سهامی فرش ایران از این هنر صنعت که 
نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال دارد بطور کامل حمایت می کنیم .

دکتر جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل افزود چشم انداز خوبی برای شرکت  فرش 
ترسیم شده که انشااهلل با برنامه های پیش بینی شده به آن نائل خواهیم شد .

در این بازدید مهندس محمدپناه مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران فرایند تامین 
مواد اولیه تولید فرش دستباف و عملیات تکمیلی فرشهای تولیدی را برای هیات بازدید 
کننده تشریح نمود. وی در بیاناتی ضمن تشکر از حمایتهای هیات مدیره شرکت سهامی 

فرش ایران و مدیر عامل محترم موسسه اعتباری ملل  گفت در دو سال گذشته موفق 
ش��دیم تولید ش��رکت را 60 درصد افزایش دهیم و تعداد دس��تگاههای قالیبافی فعال را 
به 4300 دستگاه برسانیم و با این عمل توانستیم تعداد بافندگان را به حدود 11 هزار 

نفر افزایش داده و اشتغال ایجاد نماییم.
مهندس محمدپناه مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود با افزایش تولید فرش 
فعالیتهای کارخانجات تامین مواد اولیه  نیز افزایش یافته به گونه ای که خدمات رنگزری 

گیاهی و شیمیایی ، رفوگری و قالیشویی  در این مدت توسعه یافته است. 
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                     آیین افتتاحیه نمایش »خاطرات خانه ایی كه« - مهرآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 14۰۰/11 
)شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2۰۰۰۰۰5۳۰1۰۰۰۰11(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
2- موض�وع مناقص�ه : عملی��ات اج��را و  نصب 1500 فقره انش��عاب فاضالب 
خانگی بهمراه تهیه 500 فقره انش��عاب خانگی و خرید و اجرای ش��بکه جمع آوری 
فاضالب در زون F   شهر مالرد و شهرک جعفریه شهریار بهمراه تضمین عملکرد 

مطابق نقشه های اجرایی
3- مبل�غ ب�رآورد : 41/۸5۸/159/564 ری��ال )چهل و یک میلیارد و هش��تصد 
و پنجاه و هش��ت میلیون و صدوپنجاه و نه هزار و پانصد و ش��صت و چهار ریال( 

)براساس فهرست بهای پایه سال 1400 (
4- مدت زمان كار : 6 ماه 
5- رتبه مورد نیاز : 5 آب

6- محل اعتبار : جاری
7- سطح بازرسی : سطح دو

8- محل اجرای كار : شهر مالرد و شهریار
9- مبلغ تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار : 1/3۸6/000/000 )یک 
میلیارد و س��یصد و هش��تاد و ش��ش میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می 

باشد:
1( فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 1- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه 
اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   2(ضمانتنامه بانکی 3(ضمانتنامه 
صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت 
آبفای غرب اس��تان تهران 4( ارائه گواهی صادره از امور مالی ش��رکت آبفای غرب 

استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده 
)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
10- مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد : متقاضی��ان ش��رکت در مناقصه می 
 توانن��د از تاری��خ درج آگه��ی ب��ا مراجع��ه به  س��امانه ت��دارکات الکترونیک  دولت

)www.setadiran.ir (،  یک س��ری از اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی کیفی را 
حداکثرتا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/4/14 دریافت نمایند . 

11- تاریخ و محل تحویل پیش�نهادات : ش��رکت کنندگان می بایس��ت 
پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  1400/4/2۸ در سامانه 
تدارکات  الکترونیک دولت  )www.setadiran.ir ( بارگذاری نمایند. )پاکات 
الف )تضامین( همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانسر 
انته��ای خیاب��ان راس��خ مه��ر کوچه یکم غربی آب و فاضالب غرب اس��تان تهران 

گردد(
12-  زمان و محل گش�ایش پاكات ارزیابی كیفی: س��اعت 9 روز  س��ه 
شنبه مورخ 1400/4/29 در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضالب غرب 
اس��تان تهران )تاریخ و زمان بازگش��ایی س��ایر پاکات متعاقبًا به مناقصه گران واجد 

شرایط اعالم خواهد شد.( 
13-  هزین��ه درج ه��ر دو مرحل��ه چ��اپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می 

باشد . 
14-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت 

مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
15-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

)http://tender.nww.co.ir( اینترنت��ی   س��ایت  ه��ای   نش��انی 
 )http://iets.mporg.ir(,

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

  نوبت اول:   دوشنبه 1400/04/07  
 نوبت دوم:  سه شنبه 1400/04/08 

ت دوم 
»آگهي شناسایي پیمانکار« نوب

شماره مجوز:  179۳ – 14۰۰
شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط جهت » احداث 
ساختمان LSF با سقف شیرواني روي بام ساختمان مركزي « نسبت به انتخاب پیمانکار واجدالشرایط 
اقدام نماید، لذا متقاضیان حقوقي فعال در این زمینه که داراي شرایط ذیل الذکر مي باشند، مي توانند پس از درج آگهي 
نوبت دوم روزنامه )که سه روز پس از انتشار آگهي نوبت اول چاپ مي شود( به مدت 10 روز تقویمي رزومه کاري خود 
را در قالب لوح فشرده)CD( به نشاني: اراک کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شرکت پاالیش نفت امام 

خمیني)ره( شازند – ساختمان مرکزي-  طبقه دوم – امورحقوقي و پیمانها ارسال یا تحویل نمایند. 
1- متقاضیان بایستي عضو انجمن LSF ایران باشند و یا داراي حداقل 5 سال سابقه در زمینه طراحي، ساخت و 

نصب LSF باشند و مستندات مربوطه را ارائه نمایند.
2- متقاضیان بایستي داراي سابقه اجراي ساختمان LSF با مجموع زیربناي بیش  از 1500 مترمربع در سه سال 

گذشته باشند و مستندات مربوطه را ارائه نمایند.
3- متقاضی��ان بای��د داراي تجرب��ه و س��وابق کاف��ي و مرتبط با موضوع موردنظ��ر و داراي گواهینامه هاي 

مرتبط باشند.

4- موضوع اساسنامه متقاضیان بایستي با موضوع خدمات درخواستي مرتبط باشد.
5- ارائه تصویر مدارک شناسایي و تحصیلي و تجربه اعضاي اصلي شرکت الزامي است.
6- ارائه تصویر قراردادهاي مشابه با موضوع مورد نظر )در 5 سال گذشته( الزامي است.

7- ارائه گواهي حسن انجام از کارفرمایان قبلي الزامي است.
8- ارائه تصویر مستندات مالي) از جمله صورتهاي مالي حسابرسي شده، اسناد مالیات هاي قطعي و علي الحساب 
پرداخت شده، پرداختهاي تأمین اجتماعي، تائیدیه اعتبار از سوي بانک یا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و ...( در 

5 سال گذشته الزامي است.
9- ارائه گواهي نامه صالحیت اداره کار و صالحیت ایمني داراي اعتبار از سوي متقاضیان الزامي است.

ضمناً تلفکس شماره: 33673701-0۸6 و تلفن: 33491092-0۸6 آماده پاسخگوئي به سؤاالت مربوطه 
مي باش��د. الزم به ذکراس��ت پس از بررس��ي اس��ناد و مدارک ارس��الي از سوي متقاضیان، از واجدین شرایط دعوت 
بعمل خواهد آمد. همچنین خاطر نشان مي سازد ارسال اسناد ومدارک هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد 

نخواهد کرد. 

شركت  پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند
»سهامي عام«

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتي
روابط عمومي شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند 

شناسه آگهی :1153627

آگهی تجدید فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای
ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران در نظر دارد عملیات برون س��پاری کلیه فعالیتهای بهره برداری ) ش��امل عملیات نگهداری و تعمیرات، تامین آب ،رفع حوادث ش��بکه توزیع، خطوط انتقال و انش��عابات آب وحفظ و حراس��ت از 

تاسیسات منابع تولید و مخازن و کنترل شبکه توزیع از لحاظ کمی و کیفی و انجام فعالیتهای سرمایه ای( را به شرح ذیل و از طریق فراخوان عمومی دو مرحله ای  واگذار نماید:

مبلغ براورد اولیه)ریال(محل اجراشماره مناقصه
مدت زمان انجام مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار)ریال(براساس فهرست بهای پایه سال 1400

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفیعملیات)ماه(

   ساعت  9  صبح روز یکشنبه  مورخ  109/579/120/73۸2/526/000/0001۸1400/5/3شهر قدس و روستاهای تابعه5۸/14 ج ت/1400

   ساعت  9/30  صبح روز یکشنبه  مورخ  114/915/6۸7/2272/5۸0/000/0001۸1400/5/3شهریار و روستاهای تابعه50/15 د ج ت /1400

   ساعت  10  صبح روز یکشنبه  مورخ  31/033/591/0561/062/000/0001۸1400/5/3شهروحیدیه 49/16 ج ت /1400

    ساعت  10/30  صبح روز یکشنبه  مورخ  73/140/665/6912/162/000/0001۸1400/5/3شهرباغستان و روستاهای تابعه50/17 د ج ت /1400
1- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری

2- الزامات مورد نظر كارفرما: دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری یا نامه موقت  معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اسناد مناقصه، دارا بودن رتبه 5رسته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری از شرکت مهندسی آبفای کشور یا مندرج بودن نام مناقصه گران در فهرست سایت water.nww.ir به عنوان تایید صالحیت شده .

3- تضمین شركت در فرایند ارجاع كارمی تواند  به یكی از انواع ذیل می باشد :
1(فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 1-60000000-4-117 نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران   2(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کش��ور )دارای مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  3(ضمانتنامه صادره از موسس��ات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران(در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  4( ارائه گواهی 

صادره از امورمالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده
• ضمنًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی ، ارائه شده خارج از بازه زمانی ذکر شده و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4-مهلت و محل دریافت اس�ناد : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان س��اعت 14روز  ش��نبه مورخ 1400/4/19  با مراجعه به درگاه س��امانه س��تاد به نش��انی www.setadiran.ir نس��بت به دریافت اس��ناد اقدام 
نمایند.

5 -مهلت و محل تحویل پاكات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا ساعت 14روز  شنبه مورخ 1400/5/2  نسبت به بارگذاری کلیه پاکات پیشنهادی )ارزیابی کیفی، الف، ب، ج( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
• مناقصه گران میبایست محتویات پاکت الف را پس از بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الک و مهر شده دارای اطالعات کامل شرکت مناقصه گر و مناقصه مربوطه حداکثر تا پایان مهلت ارائه پیشنهاد ها تحویل دبیرخانه این شرکت 
به نش��انی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج – تهرانس��ر مرکزی - بلوار اصلی – خیابان ش��هید علیرضا راس��خ مهر) یکم غربی( س��اختمان ش��ماره 3  تحویل و رس��ید دریافت نمایند.  تلفن تماس 44520061  فیزیک پاکات الف می بایس��ت 

برای هر مناقصه به صورت مجزا تهیه و ارائه گردد.
6-هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی چاپ شده در روزنامه، بر عهده کارفرما می باشد.

7-به پیشنهادات فاقد امضا،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
8-تاریخ بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به واجدین شرایط  اعالم می گردد.

 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir( نشانی های سایت اینترنتی

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول : سه شنبه  1400/4/۸ ،
نوبت دوم: چهارشنبه  1400/4/9                                                                                                                                  

تجدید مزایده عمومی امالک شهرداری ازنا 
شهرداري ازنا در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسالمي شهرنسبت به فروش تعدادی پالک مسكونی 
واقع در فاز 5 محدوده پارک معلم را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت 
در مزایده دعوت بعمل مي آید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري پس از انتشار این آگهی به دبیرخانه شهرداري مراجعه 
و فرم ش��رکت در مزایده را دریافت نموده و پس از تکمیل آن و قبل از انقضاي مهلت قانوني مندرج در آگهي پیش��نهاد 

خود را در پاکت مهر و موم شده تحویل نمایند.
شرایط و مدارک شركت در مزایده: 

1– ارائه برگه پیشنهاد قیمت بهمراه اصل فیش واریزی سپرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکي که نباید از 5%  مبلغ 
پایه کمتر باشد. شماره حساب جهت واریز سپرده 0106771337006 بانک ملي شعبه آزادی ازنا.

2– به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3– سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مزایده مي باشد.

6- سایر اطالعات در اسناد مزایده ارائه می گردد. تلفن تماس:06643422165 

  احمدرضا عابدينی- شهردار ازنا

ت دوم
نوب

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
 شماره 2۰۰۰۰۰5۳8۰۰۰۰۰19      

1- نام ش�ركت و نش�اني: ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي به نش��اني: اراک، خیابان امام موس��ي صدر، امور پش��تیباني با تلفن تماس: 0۸632226033-0۸63222۸03۸ در نظر دارد مناقصه عمومي زیر را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. لذا از کلیه ش��رکت هایي که داراي صالحیت مي باش��ند، دعوت بعمل مي آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایتهاي مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2- شرح مختصري از مناقصه

شرح كاالردیف

خرید انواع پایه بتني گرد1
3- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 3.550.500.000 ریال می باشد، مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي، ضمانت نامه موسسات بیمه گر، گواهي خالص مطالبات قطعي تایید شده توسط امور مالي 

شرکت توزیع، چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه به حساب جاري شماره 14005103651به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک مسکن شعبه مرکزي ارائه نمایند.
4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود و هم چنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، س��پرده  هاي مخدوش، س��پرده  هاي کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد: از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت 10 روز کاري

مبلغ فروش اسناد: مبلغ 500000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره 0101۸5291۸003 شعبه میدان شهدا.
6- مهلت و بازگشایي اسناد مناقصه: مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/05/02 زمان بازگشایي ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/05/02 می باشد.

7-محل تحویل و بازگشایي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موسي صدر، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي، واحد دبیرخانه. 
محل بازگشایي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

8- مبلغ برآوردي مناقصه 103،350،000،000ریال می باشد.
9- سایراطالعات و جزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مركز تماس: 02141934 

   دفتر ثبت نام: 3324524۸ 

ل   
ت او

   نوب
 

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان مركزی        

سایت نباشه

آگهی مزایده - مرحله سوم
ش��هرداری آس��تانه در نظر دارد بر اس��اس صورتجلس��ه ش��ماره 52 مورخ 99/07/23 شورای اسالمی شهر آستانه نسبت به برگزاری مزایده 

اجاره مكان جمعه بازار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به شماره مزایده 500000573۸000003 اقدام نماید.
 لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می شود جهت دریافت اسناد مزایده و شرکت در مزایده به سامانه ستاد به آدرس
 www.setadiran.ir از روز سه شنبه مورخ 1400/04/0۸ لغایت روز شنبه مورخ 1400/04/26 مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن: 3۸4324۸0-0۸6 تماس حاصل فرمائید. 
سپرده شركت در مزایده )ریال(مبلغ ماهیانه كارشناسی )ریال(آدرس موضوع مزایده 

50.000.00030.000.000پارک حرم اجاره مکان جمعه بازار
آخرین مهلت زمانی جهت دانلود اسناد مزایده: تا ساعت 17:00روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26
تاریخ بازگشایی: روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 ساعت 9:00 صبح

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: روز سه شنبه مورخ 1400/04/0۸
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ 1400/04/15

ت اول
نوب

سید جالل یعقوبی- شهردار آستانه


