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كشاورزي به كمك نرخ رشد و اشتغال آمد 
وزير امور اقتصادي و دارايي در تحليل مبسوطي كه در نشست ماهانه 
جامعه اسالمي مهندسان از شاخص هاي كالن ارائه داده، كشاورزي و  
ترسالي را به عنوان مولفه هاي اثرگذار در ايجاد اشتغال و نرخ رشد كشور 
مؤثر دانسته و در عين حال گفته است رشد اقتصادي به شكل زيگزاكي 
و نوس�اني اس�ت، لذا بايد به س�مت اقتصاد بدون نفت حركت كنيم. 
به گزارش »جوان« فرهاد دژپس��ند با بيان اينك��ه نقدينگي در حال حاضر 
به 2هزارهزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: در دو ماهه نخست امسال 
2۵درصد رشد نقدينگي داشته ايم. وي گفت: در حال حاضر در بين ۱۹۳كشور 
جايگاه هجدهم را از نظر اندازه اقتصادي داريم كه جايگاه مناسبي است اما در 
ميان كشورهاي منطقه بهترين رتبه را تركيه با جايگاه دوازدهم و عربستان 
سعودي با جايگاه ش��انزدهم دارند. اين در حالي است كه قرار است در سال 
هدف چشم انداز، در علم و فناوري اقتصاد رتبه يك منطقه باشيم ولي با اين 
روند نمي توانيم. وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: ايران به طور متوسط 
از سال 2۰۱۱ تا 2۰۱۸ ،۳/۳درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه 
 ميانگين رشد ساالنه كشورهاي با درآمد متوس��ط به باال در اين بازه زماني

4/6درصد بوده اس��ت. وي تصريح كرد: درآمد سرانه ايران نسبت به قدرت 
خريد ۱۷هزار و ۷۰۰دالر در هر س��ال بوده است. اين شاخص در عربستان 
۵۰هزار دالر، در تركي��ه 22هزار دالر و در امارات 64هزار دالر بوده اس��ت. 
همچنين انحراف معيار از رشد اقتصادي ما در حال حاضر 6/۸درصد است 
در حالي كه در امارات ۱/۸درصد بوده كه اين ش��اخص نشان دهنده رشد 

اقتصادي زيگزاكي و سينوسي در سال هاي گذشته ايران است. 
دژپسند با بيان اينكه س��هم نفت در اقتصاد ما زياد نيس��ت اما نقش آن 
باالس��ت، ادامه داد: در س��ال ۹۷ رشد اقتصاد كش��ور منفي4/2 و بدون 
احتساب نفت، منفي 2/2 بود كه نش��ان مي دهد رشد اقتصاد بدون نفت 
بهتر است و بايد به س��مت اقتصاد غيرنفتي برويم. دژپس��ند با اشاره به 
پيش بيني رشد اقتصادي سال ۹۸ ايران از سوي دو موسسه بين المللي اي 
ام اف با منفي 6درصد و گوربنك با منفي 4/۵درصد افزود: برآورد وزارت 
اقتصاد از رشد اقتصادي كشور در سال جاري منفي ۵درصد است، البته 
در اين برآوردها ترسالي امسال پيش بيني نشده بود و قطعاً كشاورزي ما 
رشد مثبت خواهد داشت. وزير اقتصاد در بخش ديگري از اظهارات خود 
به بحث تورم اشاره و اظهار كرد: عمدتاً تورم يا ناشي از فشار تقاضاست يا 
فشار پول )نقدينگي( يا تقاضاي ارز كه در ايران هر سه اين موارد جاري شد. 
نقدينگي در حال حاضر به 2هزارهزار ميليارد تومان رسيده است و در دو 
ماهه نخست امسال 2۵درصد رشد نقدينگي داشته ايم. همچنين هر يك 

درصد افزايش نرخ ارز 44درصد تورم توليدكننده را رشد مي دهد.

واكنش وزارت صمت به سواالت خبرنگاران
  فقط فرش! دستگيري خودروسازان را 

از قوه قضائيه بپرسيد
وزير صنعت، معدن و تجارت از درخواست اين وزارتخانه از بانك 
مركزي ب�راي افزايش مهلت بازگش�ت ارز ب�راي صادركنندگان 
فرش خب�ر داد و در پاس�خ ب�ه خبرن�گاران درباره دس�تگيري 
خودروسازان گفت كه اين موضوع بايد از قوه قضائيه پيگيري شود. 
رضا رحماني در مراس��م افتتاحيه بيس��ت و هش��تمين نمايش��گاه 
بين المللي فرش دستباف گفت: يكي از درخواست هاي توليدكنندگان 
و صادركنندگان فرش دس��تباف افزايش مهلت بازگشت ارز حاصل از 

صادرات فرش دستباف است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه مس��ائل و مش��كالت 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان فرش دس��تباف در اين نمايش��گاه 
جمع بندي خواهد شد، افزود: با بانك مركزي رايزني هايي انجام داده ايم 
و پيگير هستيم تا مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از هفت 
ماه به ۱2ماه افزايش يابد. وي در پاس��خ به اين سؤال كه چه برنامه اي 
براي توسعه صادرات فرش داريد،  گفت: فرش ايراني مشتريان خاص 
خود را دارد و اگر بعضي از بازارها را از دس��ت مي دهيم قطعاً بازارهاي 
ديگري جايگزين مي ش��ود. رحماني در مورد تعداد بازداشت شدگان 
حوزه خودرو گفت: اين مورد را از قوه قضائيه بپرسيد. وي در پاسخ به 
سؤالي مبني بر اينكه شما پيش از اين علت تصادف با پرايد را خوردن 

تخمه عنوان كرده بوديد، گفت: چنين چيزي نگفته ام. 
.........................................................................................................

 تسهيل كالهبرداري 
با تصويب ماده 5 اليحه تجارت در مجلس

نماين�دگان مجلس ب�ا تصويب م�اده 5 اليحه تجارت در جلس�ه 
علن�ي دي�روز خان�ه مل�ت، نظ�ارت حاكمي�ت ب�ر قراردادهاي 
تج�اري و غيرتجاري ح�ذف و كالهب�رداري را تس�هيل كردند. 
به گ��زارش فارس، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در جلس��ه 
علني دي��روز مجلس در جريان بررس��ي اليحه تجارت م��اده اي را به 
تصويب رساندند كه در صورت الزم االجرا شدن آن باب جديدي براي 
كالهبرداري در محيط حقوقي اقتصادي گشوده مي شود و پرونده هاي 
بسياري درباره اين موضوع شكل خواهد گرفت. ماده ۵ اين اليحه كه 
به تصويب رسيد، عبارت است از: »انعقاد قرارداد، ابراز اراده يا هر عمل 
ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست. 

اين امور به هر وسيله از جمله شهادت شهود قابل  اثبات است.« 
بر اساس اين مصوبه مجلس، نظارت حاكميت بر قراردادهاي تجاري و 
غيرتجاري حذف مي شود. چنين موضوعي عالوه بر فرار مالياتي و از بين 
رفتن شفافيت قراردادي براي اشخاص ثالث ذي نفع، بسياري از مواد 
مهم قانون تجارت و قانون ثبت را كه روابط حقوقي بين اشخاص را در 
صورتي كه ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غيرقابل استناد مي داند، 

خدشه دار مي كند. 
    رونق شهادت فروشي در محاكم با مصوبه مجلس

كارشناس��ان اعتقاد دارند يكي از مهم ترين تبعات اجرايي شدن اين 
مصوبه مجلس، افزايش اعتبار به عنصر متزلزل ش��هادت براي اثبات 
قراردادهاس��ت كه نتيجه طبيعي آن رونق اقتصاد شهادت فروشي در 
محاكم، كاهش پيش بيني پذيري اجراي قراردادها، افزايش ريس��ك 
تعامالت اقتصادي و درنتيجه، تزلزل حقوق مالكيت اشخاص خواهد 
بود. وجود چنين قوانيني در كشور باب تفس��يرپذيري نابجا در حوزه 
اقتصاد را كه ارتكاب فساد در آنها جذابيت بيشتري دارد، باز مي كند. 
اين موضوع تبعات سنگين و خسارات جبران ناپذيري را براي مردم و 
كشور در پي خواهد داش��ت. به صورت خالصه، تبعات تصويب ماده ۵ 

اليحه تجارت توسط نمايندگان مجلس عبارت است از:
الف- قانوني شدن فساد و كالهبرداري و سوء گيري در امر قضاوت

ب- افزايش انگيزه طرح دعاوي واهي و در نتيجه افزايش پرونده هاي 
قوه قضائيه

ج- افزايش ريسك و هزينه مبادالت اقتصادي
د- افزايش فرار مالياتي

براس��اس اين گزارش، تصويب ماده ۵ اليحه تجارت در آينده  نزديك 
كش��ور را با مش��كالت اقتصادي و حقوقي بس��ياري مواجه مي كند، 
زيرا موجب تس��هيل كالهبرداري مي ش��ود و منجر به افزايش حجم 

پرونده هاي قضايي خواهد شد. 
.........................................................................................................

  شناسايي ۳۶۰ گلوگاه فساد 
در بدنه وزارت »صمت« 

مدي�ركل دفت�ر بازرس�ي وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت از 
شناس�ايي ۳۶۰ گل�وگاه فس�اد در بدن�ه اي�ن وزارتخان�ه خب�ر 
داد و گف�ت: گلوگاه هاي فس�اد در هر سيس�تمي وج�ود دارد و 
اي�ن گلوگاه ه�ا هريك داراي وزن و ش�اخص مش�خصي اس�ت. 
به گزارش تسنيم، مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد 
و پاسخگويي به ش��كايات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسايي 
۳6۰ گلوگاه فس��اد در بدنه اين وزارتخانه خبر داد و گفت: براي مثال 
در حوزه ثبت سفارش كاال، صدور پروانه ها و... فساد وجود دارد، فضاي 
موجود مستعد ايجاد فساد است. نكته بسيار حائز اهميت در اين ميان 
اصالح فرآيند ه��اي كاري تمامي گلوگاه هاي فس��اد در اين مجموعه 
است. وي افزود: مبارزه با فساد به صورت تك بعدي محقق نخواهد شد 
بلكه بايد با استقرار سيستم هاي الكترونيكي و شفافيت در فرآيندها به 
سمت تعالي سازماني حركت كرد و در چنين شرايطي فساد اداري به 
شدت كاهش خواهد يافت. صادقي بيان داشت: مطابق تجربيات جهاني 
اگر تمامي فرآيند گيرندگان خدمت در يك سيستم در ابعاد مختلف 

الكترونيكي شود، فساد به صفر مي رسد. 
وي به راديو اقتصاد توضيح داد: رويكرد جام��ع در وزارت صمت براي 
ايجاد ش��فافيت حداكثري در فرآيندها افزايش خدمات الكترونيكي 
است. خوشبختانه امروز زيرساخت هاي مناسبي در بحث ارائه خدمات 
به صورت الكترونيكي به مردم در مجموعه وزارت صمت شكل گرفته 
اس��ت. هم اكنون در وزارتخانه مزبور عمده خدمات مورد نياز مردم به 

صورت الكترونيكي در حال ارائه است.

سكوت وزارت نفت و پيگيري نكردن نهادهاي 
اطالعات�ي پس از ل�و رفتن همكاري مؤسس�ه 
مطالعات بين المللي انرژي با يك شركت وابسته 
به رژيم صهيونيس�تي در ش�رايطي قابل تأمل 
ش�ده كه اطالعات مهمي از بخش انرژي كشور 
در اختيار يك موسسه آلماني قرار گرفته است. 
به گزارش »جوان« چندي پيش بود كه هدايت اهلل 
خادمي عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اسالمي در مصاحبه با خبرگزاري مهر از همكاري 
يك��ي از زيرمجموعه هاي وزارت نفت با ش��ركت 
آلماني دنا خبر داد كه مدير اين شركت از همكاران 
نزديك صهيونيست هاس��ت. خادم��ي گفته بود 
در اين همكاري بخش هاي مه��م اطالعات انرژي 
كشور شامل نيروگاه ها، خطوط انتقال برق، نفت و 
فرآورده هاي نفتي، پااليشگاه ها و پتروشيمي ها و... 
در اختيار موسسه اي قرار گرفته است كه مدير آن 

»آندرياس كولمن« نام دارد. 
    رئيس اين مؤسسه كيست؟

بر اس��اس مس��تندات موجود، مدير اين شركت 
»آندرياس كولمن« نام دارد كه سابقه همكاري با 
اسرائيل را داشته است. سال ها پيش برنامه تبادل 
راهب��ران جوان اس��رائيلي-  آلماني اجرايي ش��د 
كه كولمن نيز در اين برنامه نقش مهمي داش��ته 
است. مديرعامل موسسه آلماني DENA نه يك 
استراتژيست انرژي بلكه يك سياستمدار امنيتي 

طرفدار امنيت انرژي اس��ت كه با حمايت تمام قد 
از برنامه هاي امريكا در حوزه انرژي به خط دهي به 

كشورهاي مختلف مشغول است. 
آندري��اس كولم��ن متول��د ۱۹6۷ اس��ت كه در 
رش��ته هاي فيزيك و اقتصاد از دانش��گاه هاي بن، 
هايدلبرگ آلمان و كورواليس امريكا فارغ التحصيل 
شده است. كولمن مش��اغل خود را از سال ۱۹۹۵ 
 در موسس��ه فيزيك محيط زيس��تي در دانشگاه

 Ruprecht- Karls در هايدلبرگ با تمركز بر 
چرخه كربن آغاز كرد و فعاليت خود را در پست هاي 
مختلف سياسي از جمله پارلمان اروپايي، در وزارت 
كار و امور اجتماعي و س��فارت آلمان در استكهلم 
سوئد در دولت حزب سوسيال دموكرات گسترش 
داد. رئيس موسس��ه DENA در سال 2۰۱۰ به 
 )BDEW( انجمن صناي��ع آب و انرژي آلم��ان
پيوس��ت كه مدير بخش اس��تراتژي و سياس��ت 
دپارتمان اقتصاد و سياست اين انجمن و مسئول 
توسعه سياسي و استراتژيك اين انجمن در ارتباط با 
بخش هاي سياسي دولتي، عمومي و بخش تجاري 
بود. وی از س��ال 2۰۱۵ نيز مدير اجراي موسسه 
انرژي آلمان يا دنا شده است كه ايده »تحول انرژي« 

را مطرح كرده است. 
بنا ب��ر آخري��ن اطالع��ات بزرگ تري��ن ديتابيس 
آنالين مش��خصات متخصصان و فعاالن تجاري در 
 OPEN كه قباًل )Xing( كش��ورهاي آلماني زبان

Business Club نامي��ده مي ش��د، آندري��اس 
كولمن رئيس اجرايي كنوني آژان��س انرژي آلمان 
يا DENA از س��ال 2۰۰۳ همكار و عضو »برنامه 
تبادل رهبران جوان اسرائيلي- آلماني« بوده است. 
 آن طور كه در وب سايت برنامه تبادل رهبران جوان

اسرائيلي- آلماني آمده است، اين نهاد در سال 2۰۰۰ 
توسط بنياد Bertelsmann Stiftung ايجاد شد 
كه يكي از اهداف آن، مقابله با تهديدات مشترك دو 
كشور در حوزه هاي امنيت داخلي و خارجي از طريق 
مالقات با تصميم گيران سياسي، اقتصادي، تجاري، 

رسانه، دانشگاه ها و جامعه مدني دو كشور است. 
    سفر به تل آويو

تيم وي در تاريخ ۱۰جوالي 2۰۱۹)۱۹تير ۱۳۹۸( 
به تهران س��فر كرد تا جلس��ات خود را با مديران 
موسسه مطالعات ادامه دهد ولي بايد بدانيم همين 
تيم پيش از ورود به تهران به تل آويو س��فر كرده 
بود كه اين س��فر حاوي نكات مهمي است. ارتباط 
تنگاتنگ بين كولمن و اسرائيل با توجه به برنامه 
تبادل اسرائيلي- آلماني شايد قابل توجيه باشد اما 
از نگاه امنيتي حضور وي در تل آويو چند روز قبل 
از سفر هيئت اين موسسه به ايران ترديدآميز است. 
وي در صفحه توئيتر خود در ۱۰جوالي در بازنشر 
مطلبي از اشپيگل در مورد گس��ترش استفاده از 
اسكوتر در تل  آويو، مي نويسد: »اين همان چيزي 
است كه هفته قبل ]يعني س��وم جوالي[ در شهر 

شگفت  انگيز تل آويو تجربه كرديم.«
    چه اطالعاتي هديه شده است؟

آنطور كه مشرق نيوز نوشته است، بيانيه موسسه 
آلماني، درباره پروژه مشاوره براي تهيه »برنامه اقدام 
بهره وري انرژي جمهوري اسالمي ايران« با موسسه 
مطالعات بين   المللي وزارت نفت، نش��ان مي دهد 
اين موسسه آلماني به طور منظم و سيستماتيك 
به مستندس��ازي ابتكارات بهره وري انرژي ايران، 
ارزيابي كمي و آم��اري پتانس��يل  هاي بهره وري 
انرژي اي��ران، فرآيندهاي كنترل��ي آن و ارزيابي 
و به روزرس��اني منظم برنامه  هاي اقدام بهره  وري 
انرژي ايران اقدام خواهد كرد. آيا انجام اين اقدامات 
به معني دستيابي به كل اطالعات انرژي ايران عالوه 
بر وزارت نفت در بخش صنعت و ساختمان ايران 
نخواهد بود؟ بنا بر گزارش هاي موجود، جديدترين 
و به روزتري��ن اطالع��ات مختل��ف بخش ه��اي 
پااليش��گاهي، توليد برق و انتق��ال آن، واحدهاي 
پتروشيمي، بخش حمل و نقل و صنعت ايران در 
اختيار اين ش��ركت آلماني همكار صهيونيست ها 

قرار گرفته و در آينده نيز خواهد گرفت. 
به همين دليل اس��ت كه مطابق بيانيه موسس��ه 
آلماني، اين موسس��ه قرار نيس��ت سرمايه  گذاري 
در ايران يا انتق��ال فناوري انجام ده��د و صرفاً در 
ازاي گرفت��ن اطالعات و مبالغ��ي ارزي، در بخش 
تهيه برنامه اجرايي بهره  وري انرژي با وزارت نفت 
همكاري كرده تا به اطالعات انرژي كش��ور ايران 
دسترسي داشته باش��د. در اين ش��اهكار به بيان 
ساده تر، وزارت نفت در يك اقدام عجيب به موسسه 
آلماني همكار صهيونيس��ت ها هم پول داده است 
و هم اطالعات مهم و اس��تراتژيك انرژي كشور در 
همه بخش ها، البته پس از افشاگري خادمي درباره 
اين موسس��ه، برخي منابع آگاه از توقف همكاري 
چند ش��ركت در ارائه اطالعات خبر داده اند اما باز 
هم بايد بررس��ي دقيقي صورت پذيرد كه تا امروز 
چه اطالعاتي ميان طرفين رد و بدل شده به ويژه 

اطالعاتي كه خارج از سيستم بوده است. 
با اين وجود هيچ يك از مسئوالن موسسه مطالعات 
بين المللي انرژي بازخواست نش��ده اند كه بر چه 
اساس��ي اطالعات مهم و حياتي انرژي كش��ور را 
در اختيار ش��ركتي قرار دادند كه رياس��ت آن بر 
عهده همكاري صهيونيست هاس��ت؟ اگر لو رفتن 
اطالعات انرژي كشور و به ويژه نيروگاه ها و ارسال 
آن به كش��وري كه در حوزه نفوذ و جاسوس��ي از 
زيرساخت هاي كشور برنامه ريزي هاي گسترده اي 
كرده، منافع ايران را با تهديد بزرگي مواجه كند، چه 

كسي حاضر به پاسخگويي است؟
ضرورت ورود نهاده��اي اطالعاتي و ريش��ه يابي 
اتفاقات رخ داده مي تواند پشت پرده اين همكاري را 
روشن كند و دليل اينكه چرا به يك موسسه خاص 
اعتماد شده است، سرنخ هاي روشني را براي كشف 

جريان نفوذ عيان مي كند.

سكوت وزارت نفت و انفعال نهادهاي نظارتي در ماجراي يك قرارداد عجيب

خروج اطالعات انرژي كشور به سمت تل آويو!

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:

شفاف سازی حساب هاي بانكي حقيقی و حقوقی

رئيس سازمان ش�يالت از توقيف ۱۶فروند كشتي متخلف صيد 
فانوس ماهيان خبر مي دهد و مي گويد: »صيد غيرمجاز در آب هاي 
جنوبي كشور دليل به خطر افتادن ذخاير ماهي هاي جنوب كشور 
مانند شوريده، حلوا و زبيده  است و متأس�فانه ابزار كنترلي جز 
يگان حفاظت شيالت متمركز در آب هاي شمال و جنوب نداريم و 
برخورد محاكم قضايي با صيادان غير مجاز نيز بازدارنده نيست.«
 اي�ن اظه�ارات در حال�ي اس�ت ك�ه در ح�ال حاض�ر ماه�ي 
ش�وريده داخل�ي را بخ�ش خصوص�ي ص�ادر مي كن�د و از 
مرز پاكس�تان همين ماه�ي به داخل كش�ور قاچاق مي ش�ود! 
كارشناسان صنايع غذايي و سالمت كش��ور مدام از فوايد مصرف 
ماهي در وعده هاي غذايي خانواده ها س��خن مي گويند و ايران با 
داشتن انواع ماهي در آب هاي جنوب كشور يك زماني غني ترين 
ذخاير را داشت. اكنون به لطف فعاليت غيرمجاز صيادان و برداشت 
بيش از ظرفيت از ذخاير ماهيان درياي ش��مال و به ويژه جنوب 
كش��ورو ضعف در نظارت بر صيد ماهي درآب هاي كش��ور، انواع 
گونه هاي ماهي درخطر معرض انقراض ق��رار دارند و قيمت انواع 
ماهي اعم از پرورشي و آزاد به شدت افزايش يافته است، به طوري 
كه ماهي قزل آال در بس��ته بندي هاي ۸۰۰ گرمي 6۰ هزار تومان 
و تيال پيا كه به قول شيالت ارزان ترين نوع ماهي در داخل كشور 
است، در بسته هاي ۷۰ گرمي بيش از ۷۰هزار تومان در فروشگاه ها 

به فروش مي رسد. 
به گفته كارشناسان سازمان شيالت ايران در طول اين سال ها به 
خوبي نتوانست از ذخاير ماهيان كشور محافظت كند، اين سازمان 
بيشترين تمركزش را در پرورش ماهي در قفس متمركز كرد و در 

حال حاضر به دليل افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري در نيمه راه 
قرار گرفته است.

 همچنين از زمان ورود چيني ها به مش��اركت ب��ا صيادان ايراني 
و صيد قانوني ماهيان، ذخاير ماهي هاي جنوب كش��ور به شدت 
مورد تهديد قرار گرفت و در چند س��ال اخير ذخاير انواع ماهيان 
جنوبي كاهش يافت، به طوري كه در حال حاضر ماهي ش��وريده 
از كشور پاكستان وارد و ش��وريده داخلي توسط بخش خصوصي 
صادر مي شود و ساير ماهيان جنوب مانند حلوا، زبيده، سرخو و... 
بسيار كمياب و گران است. رئيس سازمان شيالت روز گذشته در 
نشست خبري در پاسخ به سؤال »جوان« درخصوص واردات ماهي 
شوريده و افزايش صادرات ماهي به رغم نياز داخل مي گويد: جامعه 
صيادي غير مجاز و بي هويت فعال در آب هاي شمال و جنوب كشور 
بيش از ظرفيت منابع درياهاي كشور صيد مي كنند و شيالت جز 
يگان حفاظتي كه در اختيار دارد هيچ ابزار كنترلي ديگري نداردو 
در مواجهه با صيادان غيرمجاز مي توانيم شكايت مان را به محاكم 

قضايي ببريم كه متأسفانه برخورد آنها نيز بازدارنده نيست. 
نبي اهلل خون ميرزاي��ي مي افزايد: واردات ماهي ش��وريده به صورت 
رسمي به كشور نداريم و در حال حاضر اين نوع ماهي صادر مي شود. 
وي در پاس��خ به اينكه با وجود خطر انقراض ماهي��ان جنوب، چرا 
صادرات آن ممنوع نمي شود، مي گويد: ممنوعيت صادرات غيرقانوني 
است و ما نمي توانيم چنين كاري كنيم. ماهي صيد و مازاد آن صادر 
مي ش��ود. وي همچنين در خصوص گراني قيم��ت ماهي در داخل 

كشور، سكوت كرده و توضيحي نداد. 
وي از فش��ارهاي غيركارشناسي مس��ئوالن و مردم محلي جنوب بر 

سازمان شيالت خبر داده و مي گويد: متأسفانه به دليل تشديد بيكاري 
در جنوب كشور، اين س��ازمان براي صدور مجوز صيادي بسيار تحت 
فشار اس��ت و تالش مي كنيم تجربه تلخي كه در درياي خزر به وجود 
آمده در آب هاي جنوبي كشور تكرار نشود. وي از آسيب جدي ماهيان 
خاوياري در دسياي خزر خبر داده و مي افزايد: در كوتاه مدت نمي توانيم 

اين ذخاير را احيا كنيم. 
   فعاليت ۹۰ فروند كشتي براي صيد فانوس ماهيان 

رئيس سازمان شيالت ايران با بيان اينكه ناوگان صيد فانوس ماهيان 
پرتعداد است و البته تخلفاتي هم وجود داشته است، مي گويد: عمدتاً 
تخلف توسط ۱6 فروند كشتي انجام گرفته بود كه فعاليت آنها متوقف 
ش��د و ديگر مجوز فعاليت ندارند. خون ميرزايي مي افزايد:  حدود ۹۰ 
فروند كش��تي ديگر هم اكنون در درياي جنوب ب��راي صيد فانوس 
ماهيان مطابق با برنامه فعال هستند. صيد اين ماهيان در بين آب هاي 
بين المللي ايران و عمان و در عمق 2۰۰ تا ۸۰۰ متري انجام مي شود. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه ذخاير ماهي در آب هاي ايران كاهش 
يافته است،  تأكيد مي كند: بر اساس مطالعه اي كه اخيراً انجام شده 
ذخاير ماهيان ۹۰۰هزار تن برآورد شده و در برنامه ساالنه اجازه 
2۰۰هزار تن برداشت را دارند كه سال گذشته كمتر از 22هزار تن 
صيد داشتيم. رئيس سازمان شيالت ايران با بيان اينكه بر اساس 
مطالعات مركز تحقيقات مي توانيم ناوگان صيد فانوس ماهيان را 
افزايش دهيم، مي گويد: مفهوم آن اين نيست كه چشم خود را به 
تخلفات ببنديم.  كنترل هاي آنالين اس��تقرار ناظر معين و اعمال 
ضوابط از كارهايي است كه مي توانيم براي كنترل تخلفات در صيد 

فانوس ماهيان جنوب داشته باشيم.

۱۶ كشتي متخلف صيد فانوس ماهيان متوقف شد

مهران ابراهيميان

آگهى مزایده عمومى با ارزیابى کیفى (فشرده)  

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد " انجام راهبرى مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران" را از طریق 
مزایده عمومى و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5,000,000,000 (پنج میلیارد) ریال(واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) را اجرا نماید. 
و  تاریخ 1398/06/02  از  مزایده  اسناد  تهیه  و  بیشتر  اطالعات  بعمل مى آید جهت کسب  از عالقمندان دعوت  بدینوسیله  لذا 
حداکثر تا ساعت 00: 16 مورخ 1398/06/20 با در دست داشتن معرفى نامه و اصل فیش واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 
با عنوان پرداخت  ایران  4101053430232974 (شماره شبا IR 720100004101053430232974) نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
درآمد شرکت هاى دولتى بنام این شرکت، به آدرس: تهران باالتر از میدان ولیعصرروبروى سینما استقالل شماره 1713  برج جنوبى، 

طبقه نهم، امور حقوقى و قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 00: 17 روز شنبه 1398/06/30 تعیین مى گردد.

شماره 60-98/6 ت نوبت دوم/ م الف: 1804

آگهى مزایده عمومى دو مرحله اي با ارزیابى کیفى (فشرده)  

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازى دو دستگاه دیزل ژنراتور 110 کاوا  (KVA) استندباى براى 
مجتمع معادن زغال سنگ طبس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000027 و با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  300,000,000 (سیصد میلیون) ریال (واریز نقدى یا ضمانتنامه 
بانکى) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 00: 10 صبح مورخ 1398/06/02 و مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از 

سایت تا ساعت 00: 17 مورخ 1398/06/13و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 00: 17 مورخ 1398/06/23 مى باشد.
 عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره 55-98/5 ت نوبت دوم/ م الف: 1803

 سيستان بهشت معادن است
مديرعام�ل ش�ركت س�رمايه گذاري صدرتامي�ن وابس�ته ب�ه 
شستا، معتقد اس�ت يك هلدينگ اقتصادي در ش�رايط تحريم، 
در كنار ني�از به س�ودآوري باي�د ب�ه مس�ئوليت هاي اجتماعي 
خود ني�ز واقف باش�د، از اي�ن رو اين ش�ركت قيمت م�واد اوليه 
را ب�ه منظ�ور كاه�ش فش�ارها ب�ر جامع�ه، ب�اال نبرده اس�ت. 
به گزارش »جوان« غالمرضا س��ليماني در حاشيه مجمع ساالنه 
تاصيكو در جمع خبرن��گاران، اظهار كرد: امروز باي��د بدانيم كه 
اقتصاد ايران در ش��رايط عادي نيس��ت و وقتي تحريم ها در حال 
وارد كردن فشارهاي جديد هس��تند، مي توان برخي تصميم ها را 
به تأخير انداخت، براي مثال تاصيكو با وجود افزايش هزينه هايي 
كه در توليد داشته اما ترجيح داد قيمت مواد اوليه برخي كاالهاي 
مصرفي مانند مواد شوينده را افزايش ندهد، زيرا يك تغيير محدود 
در اين نرخ نيز مي تواند آنچه در نهايت به دست مردم مي رسد را با 
يك افزايش جدي مواجه كند. وي با بيان اينكه اين تصميم ها به هيچ 
عنوان به معني دور شدن از شفافيت نيست، گفت: در ماه هاي گذشته 
س��رمايه گذاري براي راه اندازي طرح هاي جديد پيگيري شده و طرح 
توسعه در حوزه معدني امالح، فرآورده هاي نسوز، پشم شيشه و معدن 
طالي كردستان از اين موارد است. آنچه در كردستان وجود داشت با 
توجه به محدوديت هاي شكل گرفته كار را با چند ماه تأخير همراه كرد 

اما اميدواريم در سال آينده اين طرح نيز به مرحله افتتاح برسد. 
وي افزود: يكي از بخش هايي كه ما عم��اًل ظرفيت آن را فراموش 
كرده بوديم، سيستان و بلوچستان است. اين استان پهناور بهشت 
معادن اس��ت و اميدواري��م در آينده نزديك ام��كان بهره برداري 
بيش��تر از آنها فراهم شود تا در كنار س��ودآوري و حفظ بازارهاي 
صادراتي، به اشتغال زايي آن هم در مناطق محروم جنوب شرقي 

كشور كمك كند. 
س��ليماني درباره آخرين وضعيت واگذاري شركت هاي اين هلدينگ 
در بورس نيز تصريح كرد: با توجه به شرايط تسهيل كننده اي كه وجود 
داشت، ما برنامه ريزي كرديم دو شركت سرام آرا و زغال سنگ طبس را 

در فرابورس عرضه كنيم. 
وي با بيان اينكه در يك س��ال گذش��ته بيش از هزار ش��غل جديد به 
مجموعه شستا اضافه شده است، گفت: اين كار با راه اندازي و فعال تر 

شدن زغال سنگ طبس و عمدتا در اين منطقه بوده است. 
شركت س��رمايه گذاري صدرتامين كه در روزهاي پاياني سال ۹۷ در 
بورس پذيرفته و سهامش در ارديبهشت امسال عرضه شد، با ۱2شركت 
مديريتي و ۱۳ش��ركت غيرمديريتي به عنوان يك��ي از هلدينگ هاي 

زيرمجموعه شستا فعاليت مي كند.

بهناز قاسمی
  گزارش   2

  گزارش  یک


