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اگردربازارع�راقبهدنب�المنافعكوتاهمدتباش�يم
وهمانبرنامههايیراكهدركش�ورهایآس�يایميانه
پي�ادهكرديمدرع�راقهمپي�ادهكنيم،قطع�ًاگرفتار
میش�ويموج�ایاي�رانرارقب�ایاي�رانمیگيرند.

یحیی آل اس��حاق، رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق در 
گفت وگ��و ب��ا رادار اقتص��اد در خصوص حض��ور ایران در 
بازارهای عراق گف��ت: عراق بعد از جنگ ه��ا و ناامنی های 
متعددی که پش��ت  سر گذاشته اس��ت، در زمان حاضر در 
وضعیتی به س��ر می برد که از لحاظ پروژه ه��ای عمرانی و 
زیرساختی و از لحاظ تأمین معاش و نیازهای زندگی روزانه 
چه در کوتاه مدت و چ��ه در بلندم��دت و همچنین از نظر 
اقتصادی نیاز به حمایت و سرمایه گذاری جدی دارد، ضمن 
اینکه واقعیت های شرایط دو کشور به گونه ای است که هر 
دو کشور نیازمند همکاری اقتصادی با هم هستند، لذا  این 
نیاز باعث شده که مسئوالن و برنامه ریزان دو کشور با افقی 
پنج  ساله با حجم تعامالت 20میلیارد دالری موافقت کنند و 
به امضا برسانند، فعاًل مقدمات کار فراهم شده است و انتظار 
می رود تا پنج سال آینده عدد 20 میلیارد دالر در تعامالت 

کامل پوشش داده شود.
وی افزود: کاالهای صادراتی به عراق عمدتاً کاالهای عمومی 
مثل لوازم بهداشتی، مواد اولیه، واحدهای کارخانجات، مواد 
غذایی و نیازهای عمومی ساخت وساز مثل سیمان، فوالد و... 
است. سال گذشته ایران حدود 12 میلیارد دالر صادرات به 

عراق داشت که 3 میلیارد دالر آن برق، انرژی و خدمات فنی 
و مهندسی و 9 میلیارد دالر کاالهای عمومی بود.

آل اسحاق در خصوص تأثیر اوضاع کرونایی بر روند صادرات و 
واردات کشور عنوان کرد: امسال دالیل خاص کرونایی و عدم 
تحقق کامل درآمدهای نفتی ع��راق، موجب کاهش حجم 
تعامالت و تجارت ش��د، اما روند تجاری برای س��ال جاری 
به بیش از 9میلیارد دالر صادرات پیش بینی ش��ده اس��ت. 
در رابطه با نیاز عراق به فعالیت های عمرانی و زیرس��اختی 
به  دالیل ش��رایط اقتصادی عراق که درآمدهایش در سال 
جاری کاهش یافته، فعاًل پروژه های عمرانی تا حدودی کم 
شده است، اما به هر صورت وضعیت و روند درآمدزایی ما تا 
حدود 10 میلیارد دالر تا پایان سال در عراق قابل پیش بینی 

و تحقق است.
وی در پاسخ به این س��ؤال که خطر گرفتن بازارهای عراق 
توس��ط رقبا از ایران تا چه  اندازه جدی اس��ت، گفت: به هر 
حال شواهد نشان می دهد اگر عراق امن شود امریکا، اروپا و 
بسیاری از کشورهای منطقه به  دنبال همکاری بلندمدت با 
عراق هستند. مهم ترین موضوع شناخت تهدیدها و فرصت ها 
برای هر دو کشور است. ما می توانیم با توجه به ظرفیت های 
یکدیگر روش های توس��عه ای و حل مس��ائل منطقه ای را 
با کمک هم دنبال کنیم، لذا بای��د از فرصت های همکاری 
اقتصادی با عراق به  درستی بهره برداری کنیم. اگر در بازار 
عراق به  دنبال منافع کوتاه مدت باشیم و همان برنامه هایی را 

که در  کشورهای آسیای میانه پیاده کردیم در عراق هم پیاده 
کنیم، قطعاً گرفتار می شویم و جای ایران را رقبا می گیرند. 
رقبای ایران منتظر بهبود ش��رایط عموم��ی عراق به لحاظ 
امنیتی هستند تا بازارهای عراق را از ما بگیرند و قطعاً قرار 
گرفتن ایران در این ش��رایط کار را برای ما سخت می کند. 
رقبای ایران در بازار عراق، چین، ترکیه، عربس��تان و بقیه 
کشورهای عربی نیز  به بازار عراق چشم دوخته اند و بعضی 
از این کشورها جدای از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و 

امنیتی را هم دنبال می کنند.
آل اسحاق تأکید کرد: عربستان نگران برقراری رابطه پایدار 
اقتصادی بین ایران و عراق است، چراکه افزایش ارتباطات 
ایران و عراق به ضرر عربستان تمام می شود، لذا تماماً به دنبال 
آن هستند تا در عراق حضور جدی پیدا کنند و مانع جدی 
حضور ما در عراق ش��وند. به عنوان مثال در رابطه با مسئله 
برق و ان��رژی چون عراق نیازمند برق اس��ت، س��عودی ها 
به کمک امریکایی ها س��عی دارند در بلندمدت نیروگاه ها و 
مسائل تأمین انرژی عراق را به  دس��ت بگیرند تا ارتباطات 
تعاملی و انرژی طوری باشد که وابستگی و همکاری عراق با 
ایران به شدت کاهش یابد. رقبای دیگر ما هم منتظر شرایط 
امنیتی عراق هستند تا بعد از رس��یدن به یک ثبات خوب، 
مخصوصاً کشورهای اروپایی وارد عراق شوند. قطعاً اگر این 
کشورها در بازار عراق حاضر شوند شرایط برای ایران بسیار 

سخت خواهد شد.

رقبایایرانبرایبازارعراقدندانتیزکردهاند
آلاسحاق:تجربهآسيایميانهرادرعراقپيادهنكنيم

ایجاد ۲۰ هزار شغل در کشور با اجرای 
پایلوت طرح توسعه مشاغل خانگی

رئي�سدبيرخان�هس�تادس�اماندهیوحماي�تازمش�اغل
خانگ�یوزارت كارب�ااش�ارهب�هايج�اد۲۰ه�زارش�غلدر
كش�ورب�ااج�رایپايل�وتط�رحتوس�عهمش�اغلخانگ�ی
گف�ت:بهط�ورميانگي�ناي�نط�رح۹6درص�دتحق�قيافت.

به گزارش تسنیم، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیرخانه توسعه 
و حمایت از مشاغل خانگی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام 
مطالعات داخلی و خارجی در سال 1396 طراحی شد و به تصویب رسید. 
به منظور اجرا و پیاده سازی این طرح، جهاد  دانشگاهی به عنوان یک نهاد 
توسعه ای، واسطه ای و تس��هیل گر مکلف به شناسایی، توانمندسازی 
)آموزش و مشاوره( اش��خاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل 

خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی شد.
ضمناً جهاد دانش��گاهی با اس��تفاده از شبکه کارشناس��ان، مشاوران 
و تس��هیل گران خود در سراس��ر کش��ور در نظر دارد با بهره مندی از 
ظرفیت های تمامی س��ازمان های دولتی و غیردولت��ی، به ویژه بخش 
خصوصی، حلقه های مفقوده و خأل طرح های مشابه قبلی را شناسایی 

کند و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد.
مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه در اجرای 
پایلوت طرح مشاغل خانگی در 9 استان حدودا20ً هزار شغل ایجاد شده 

است، گفت: به طور میانگین این طرح 96 درصد تحقق داشت.
وی ادامه داد: طرح توسعه الگوی مشاغل خانگی به صورت پایلوت در 
9 استان در سال96 کلید خورد، این طرح از ششم مهرماه در 31استان 
کشور آغاز می شود و فراخوان ثبت نام این طرح در کشور منتشر شده 
است. امامدادي افزود: اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در 9استان 
از جمله چهارمحال و بختیاری نتایج خوبی داشته است. نقطه قوت این 
طرح توانمندس��ازی متقاضیان، متکی نبودن به تسهیالت و اتصال به 
بازار بود. همچنین در کنار این طرح برای 6 هزار و 200 زن سرپرست 

خانوار در 24استان شغل ایجاد شد.
وی با بیان اینکه تأکید در ایجاد مشاغل خانگی توجه به ظرفیت هاي 
استان هاست ، عنوان کرد: برخی رس��ته های شغلی بازار خوبی ندارند. 
از این رو باید به سمت ایجاد مشاغلی برویم که بازار خوبی برای فروش 
محصول داشته باش��ند، اگر این اتفاق رخ دهد مشاغل پایدار می شود. 
معموالً افراد در مشاغل خانگی خویش فرما هس��تند، بنابراین باید به 

سمت شبکه سازی در مشاغل خانگی برویم.
امامدادی ب��ا بیان اینکه در اج��رای پایلوت طرح مش��اغل خانگی در 
9استان حدوداً 20هزار شغل ایجاد شده است، گفت: به طور میانگین 
این طرح 96درصد تحقق داشت، در برخی استان ها این طرح به طور 
کامل محقق شد و در برخی دیگر استان ها کمتر از تعهد بود. وي گفت: 
مشاغل خانگی تنها محدود به تولید محصوالت خانگی از جمله ترشی و 
صنایع دستی نیست، باید رسته هایی از جمله فناوری، مشاوره، ترجمه 

و... برای فارغ التحصیالن دانشگاهی مدنظر قرار گیرد.
.....................................................................................................................

 مدیران دولتي  
آشنایی با  بخش خصوصي ندارند

رئيساتاقتعاونايرانگفت:مديراندولتيبع�دازاتمامدوران
خدم�تخوددربخ�شدولت�يواردبخ�شخصوصيش�دهوبا
اينبخشآش�ناميش�وند،لذادرآنزمانمتوجهميش�وندچه
بالييبرس�ربخشخصوص�يدردورانخدمتخ�ودآوردهاند.
به گزارش فارس، بهمن عبداللهي در دیدار فعاالن بخش خصوصي با 
وزیر پیش��نهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اتاق بازرگاني 
ایران برگزار شد، گفت: ش��رایط کشور شرایط دشواري است و وزارت 
صمت بیشترین نقش را در مدیریت اقتصاد کشور مخصوصاً در حوزه 

تولید دارد.
 رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سابقه بیش از 20 ساله رزم حسیني در 
بخش خصوصي بیان داشت: این موضوع مایه خرسندي است، زیرا در 
کشور ما معموالً مدیران دولتي بعد از اتمام دوران خدمت و بازنشستگي 
وارد بخش خصوصي مي شوند و در آنجا متوجه مي شوند که چه بالیي 
بر سر بخش خصوصي در دوران خدمت خود آورده اند. بنابراین یکي از 
ویژگي هاي خوب شما این است که قباًل در بخش خصوصي بوده اید و 
اکنون در زمان حضور خود در دولت حتماً بهتر مي توانید مش��کالت را 

حل و فصل کنید. 
وي گفت: در کش��ور بالغ ب��ر 95 هزار واح��د تعاوني داریم ک��ه بالغ بر 
14 میلیون نفر در این تعاوني ها سهامدار هستند و بالغ بر 40 میلیون نفر 
نیز از خدمات تعاوني هاي کشور استفاده مي کنند و حدود 2 میلیون نفر 

نیز در بخش تعاون شاغل هستند. 
عبداللهي بیان داش��ت: در طول سال هاي گذش��ته دولت به خوبي از 
ظرفیت بخش تعاون استفاده نکرده  و این ظرفیت مغفول مانده است، 
لذا انتظار داریم که شما از همه ظرفیت هاي بخش خصوصي به خوبي 
استفاده کنید و حتماً ش��ما مي توانید با مدیریت صحیح و استفاده از 
ظرفیت اقتصادي بخش غیردولتي بخشي از مشکالت اقتصادي را حل 
کنید. وي با بیان اینکه یکي از مش��کالت کشور تأمین نیازمندي هاي 
کشور است، گفت: تعاوني هاي مرزنشین کش��ور در 17 استان کشور 
ظرفیت بي بدیلي براي تأمین نیازمندي هاي کشور در حوزه کاالهاي 
مختلف دارند و در حوزه نظام توزیع نیز بالغ بر 6 هزار فروشگاه تعاوني در 

کشور فعال هستند که از این ظرفیت به خوبي مي توان استفاده کرد. 
رئیس اتاق تعاون ایران بیان داش��ت: اگر اس��تفاده از ظرفیت فعاالن 

اقتصادي مورد توجه قرار گیرد، قطعاً مشکالت قابل حل است.

همزمانبااصالحنرخارزدركش�ورنرخواردات
بس�ياريازكااله�اافزايشيافتهاس�ت.اگردر
فضايپيشآمده،س�رمايهگذاريبرايتقويت
تولي�دداخلفعالش�ود،ميتواناميدداش�ت
كهكااليتولي�دداخلجايبخش�يازكاالهاي
واردات�يرابگي�رد،درهمي�نراس�تامجموعه
بني�ادمس�تضعفانب�اس�رمايهگذاريبالغبر
1۰ه�زارميلياردتوم�انجه�تعملياتيكردن
فاز۲ش�ركتفوالدكاوهجنوبكي�شعالوهبر
افزايشحجمتوليدپيشبينيكردهاستتاپايان
س�البيشاز4۰۰ميليوندالرصادراتداش�ته
باشد،همچنينسرپرس�توزارتصمتگفت:
فرانس�هوايتالي�اراازلحاظتوليدفوالدپش�ت
سرگذاشتيم.همچنينمعاوناولرئيسجمهور
ازصادرات1۲ميليونتنفوالددرسال۹8خبرداد.
با توجه به اینکه امریکا علیه ایران جنگ اقتصادي 
راه انداخته است و از طریق وزارت خزانه داري لحظه 
به لحظه تحوالت اقتصاد ای��ران را رصد مي کند تا 
نتیجه تحریم ها را در اقتصاد براي سیاس��تگذاران 
امریکا گزارش کند، انتظار مي رود در بعد داخلي نیز 
مجموعه سیاست ها و اقدامات اقتصادي انجام گیرد 

که اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران را خنثي سازد. 
برنامهخنثيسازياثرتحريمكجاست

به طور نمونه در کنار اینکه امریکا و تحریم را دلیل 
کاستي هاي موجود در اقتصاد معرفي مي کنیم، باید 
برنامه خنثي سازي تحریم هاي امریکا را نیز براي 
افکار عمومي تشریح کنیم، مثاًل بگوییم امریکا با 
هدف ایجاد کسري بودجه در ایران نفت را تحریم 
کرده اس��ت، در تقابل با این سیاس��ت بخش هاي 
بودجه، بانک و مالیات را با سلسله اصالحاتي همراه 
کرده ایم که تا حد ام��کان ارزش پول ملي کاهش 
نیابد، در عین ح��ال نیز طرح هاي توس��عه اي در 
بخش هاي مختلف را جهت امیدآفریني براي جامعه 

تهیه،  تدوین و تشریح می کنیم. 
گفتني است طرح هاي توسعه اي مي تواند طرح هاي 
بزرگي در بعد مسکن س��ازي ، توسعه بخش هاي 
مختلف کشاورزي، اصالح ساختار دولت، بانک ها، 
ش��رکت ها و هلدینگ ها، از بین بردن پرتي دهها 
درصدي آب، برق، نفت و. . . در شبکه انتقال و توزیع 
باشد. در این میان با توجه به اینکه هم اکنون رشد 

اقتصادي کشور منفي گزارش ش��ده و نرخ ارز نیز 
جهش قابل مالحظه اي داشته است، انتظار مي  رود 
در ابت��دا از تمامي صادرکنن��دگان ودیعه و وثیقه 
دریافت ش��ود تا ارز ناش��ي از صادرات را به کشور 
بازگردانند و یا اینکه صرف واردات کاالهایي کنند 

که لیست آن از سوي دولت اعالم شده است. 
 همچنین رش��د به��اي ن��رخ ارز واردات را گران 
کرده اس��ت، از ای��ن رو انتظار م��ي رود کمیته اي 
طرح س��رمایه گذاري در تولید کاالهاي مش��ابه 
کاالي وارداتي را در دستور کار قرار دهد تا حداقل 
نیاز کش��ور به کاالهاي وارداتي که مي توانیم آن را 
در داخ��ل تولید کنیم، از بین برود از س��وي دیگر 
طرح هاي توسعه اي بنگاه ها را مي توان براي تقویت 

تولید داخل فعال کرد. 
در همین راستا روز گذشته رئیس بنیاد مستضعفان 
در مراسم افتتاح فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش 
اظهار کرد: افتتاح فاز 2 ف��والد کاوه جنوب کیش، 
حوالي پیروزي عملیات ثامن االئمه و شکست حصر 
آبادان انجام شد و با افتتاح این فاز، تحریم صنعت 
فوالد نیز به دست جوانان متخصص ایراني شکست. 
سید پرویز فتاح با اشاره به احداث این کارخانه در 
شرایط تحریم گفت: ما در این پروژه شاهد بودیم که 
جوانان متخصص کشورمان جهادي عمل کردند و 

به لطف خداوند، اقدام بزرگي صورت گرفت. 
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: این مایه افتخار ما 
است که اعالم کنیم، ۸7 درصد کساني که در شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش مش��غول کارند، از نیروهاي 
بومي این استان هستند و ما از نخبگان این استان براي 
احداث کارخانه و تولید در کشور بهره مند شده ایم. وي 
با بیان اینکه بیش از 10 ه��زار میلیارد تومان در فاز 2 
فوالد کاوه از سوي بنیاد مستضعفان سرمایه گذاري 
شده اس��ت، گفت: ما همواره در کنار دول��ت بوده و 
هس��تیم و هیچ مس��ئله اي جز همکاري بین بنیاد 
مستضعفان و دولت وجود ندارد. فتاح در ادامه با تأکید 
بر موضوع ارزآوري ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش 
براي کشور خاطرنشان کرد: پیش بیني ما این است که 
با بهره برداري از فاز 2، این شرکت بتواند تا پایان سال 

بیش از 400 میلیون دالر صادرات داشته باشد. 
رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر ادامه فعالیت هاي 
بنیاد حتي در ش��رایط تحریمي افزود: ما اطمینان 

مي دهیم تم��ام پروژه هاي نیمه تمام گذش��ته در 
بنیاد مستضعفان طي امسال و سال آینده به اتمام 
خواهد رسید و به هیچ وجه تحریم ها مانع فعالیت 
ما نخواهد شد. فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان 
در کنار فعالیت هاي زیرساختي در اقتصاد، به نقش 
خود در محرومیت زدایي و کمک به مردم توجه ویژه 
دارد، گفت: از ابتداي ش��یوع کرونا در کشور بنیاد 
مس��تضعفان بیش از 1۸50 میلیارد تومان را براي 
مقابله با کرونا از طریق کمیته امداد، بهزیس��تي، 
استانداري ها و دیگر ارگان ها اختصاص داده است. 

رشد8درصديفوالددرسالجاري
جعفر سرقیني در مراسم افتتاح فاز دوم فوالد کاوه 
جنوب کیش با بیان اینک��ه ظرفیت تولید زنجیره 
فوالد از 123 میلیون تن در س��ال 1392 و ابتداي 
دولت تدبیر و امید به 230 میلیون تن در حال حاضر 
رسیده است، اظهار داش��ت: به همت متخصصان 
ایراني و با وجود همه تحریم هاي ظالمانه به ظرفیت 
37 میلیون تن فوالد خام رس��یده ایم. وي با بیان 
اینکه رتبه 10 فوالد دنیا را به دست آورده ایم، گفت: 
در چند سال گذشته توانستیم فرانسه و ایتالیا را از 

لحاظ تولید فوالد پشت سر بگذاریم. 
رشد6/5درصديتوليدفوالدخامكشور

سرپرس��ت وزارت صمت با ی��ادآوري اینکه تولید 
فوالد دنیا در سال گذشته 3/5درصد رشد داشته 
است، بیان کرد: به  رغم س��نگین ترین تحریم ها با 
اتکا به روحیه جهادي رشد تولید فوالد خام کشور 
6/5درصد شده است. سرقیني ادامه داد: در 5 ساله 
منتهي به سال 1392 هر ساله 22 تا 23 میلیون تن 
سنگ  آهن خام صادر مي ش��د که این رقم در سال 

گذشته به کمتر از 4 میلیون تن رسیده است. 
صادرات1۲ميليونتنيانواعفوالد

درسالگذشته
وي اضافه کرد: در س��ال 1391 حدود 6/5میلیون 
تن واردات فوالد و 1/5میلی��ون تن صادرات فوالد 
داش��تیم، اما در س��ال 9۸ در زمینه صادرات فوالد 
رکورد زده ش��د و به 12 میلیون تن ص��ادرات انواع 
فوالد رسیدیم. همچنین در نتیجه تکمیل زنجیره ها 
فقط 200 ت��ا 300 هزار تن واردات فوالد داش��تیم. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوري 
چش��م انداز تولید 55 میلی��ون تني ف��والد خام تا 

افق 1404 بیان کرد: اکن��ون 37 میلیون تن فوالد 
آماده به کار داریم و 20 میلیون تن نیز در دست اجرا 
است که شروع ش��ده و با این ظرفیت حتماً چشم 
انداز تولی��د 55 میلیون تني ف��والد محقق خواهد 
شد. سرقیني گفت: صنعت فوالد بومي شده است و 
حتي تکنولوژي پرد را به همت متخصصان ایراني به 
دست آورده ایم. وي با اشاره به برخي آمارهاي تولید 
در پنج ماهه امس��ال بیان کرد: در پتروشیمي رشد 
تولید 6/3درصدي، لوازم خانگ��ي 42/5درصدي، 
آلومینیوم 50 درصدي، فوالد ۸ درصدي، س��یمان 
15 درصدي و خودرو رشد 1۸/5درصدي داشته ایم. 
سرپرس��ت وزارت صم��ت ادام��ه داد: در زمین��ه 
پروانه هاي بهره برداري رش��د 70 درصدي به لحاظ 
س��رمایه گذاري داش��ته ایم و صدور جواز تأسیس 

افزایش 31/5 درصدي داشته است.
صادراتبيشاز1۲ميليونتنفوالد

باوجودتحريمها
معاون اول رئیس جمهور گفت: به رغم تحریم های 
ظالمانه، ایران در سال 9۸ بیش از 12 میلیون تن 

فوالد به کشورهای دیگر صادر کرده است.
به گ��زارش ش��اتا، مع��اون اول رئیس جمهور در 
جمع خبرنگاران در بندرعباس خاطرنش��ان کرد: 
بندرعباس از رشد قابل توجهی در بخش صنعت 
برخوردار بوده و طرح های متعدد و مهمی در استان 
هرمزگان در دست اقدام است و جاسک به عنوان 
یکی از کانون های مهم اقتصادی کش��ور در حوزه 
نفت، پتروشیمی و صنایع دیگر تبدیل خواهد شد. 
جهانگیری بندر شهید رجایی را از مهم ترین بنادر 
کشور در حوزه تجارت خارجی و واردات و صادرات 
برش��مرد و گفت: بازدید از این بندر و رسیدگی به 
مس��ائل تجارت خارجی از جمله اهداف این سفر 
است، چراکه کشور در مقطع فعلی نیاز مبرمی به 

واردات کاالهای مورد نیاز از طریق بنادر دارد.
اتخاذتصميماتالزمبرایسرعتبخشی

بهروندترخيصكاالوتخليهدربنادر
وی افزود: مرکز اصلی واردات کاالهای اساسی بندر 
امام خمینی و مرکز واردات کاالهای صنعتی بندر 
شهید رجایی است و براساس گزارش های دریافت 
ش��ده، حجم قابل توجهی از کااله��ای صنعتی و 
بعضاً کاالهای اساس��ی در بنادر مانده اس��ت که 
امروز در جلسه ای که در بندر شهید رجایی برگزار 
مي ش��ود، تصمیمات الزم برای سرعت بخشی به 
روند ترخیص کاال و تخلیه بنادر اتخاذ خواهد شد. 
جهانگیری همچنین افتتاح فاز دوم فوالد س��ازی 
فوالد کاوه جنوب کیش را از دیگر برنامه های سفر 
خود عنوان کرد و گفت: این پروژه با سرمایه گذاری 
بنیاد مستضعفان راه اندازی ش��ده است که امروز 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
رتبهدهمفوالدايراندردنيا

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور در 
بخش صنعت فوالد از رشد قابل توجهی برخوردار 
بوده اس��ت، تصریح کرد: ایران در سال های اخیر 
در زمینه فوالد کشور فرانسه و ایتالیا را پشت سر 
گذاشته و امروز ایران به رتبه دهم در صنعت فوالد 

رسیده است.
رشدبيشاز6/5درصدیفوالدكشور

درسالگذشته
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته که رشد صنعت 
فوالد در دنیا 3/5 درصد بوده، در ایران بیش از 6/5 
درصد بوده و به رغم تحریم ه��ای ظالمانه، ایران در 
سال 9۸ بیش از 12 میلیون تن فوالد به کشورهای 
دیگر صادر کرده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور 
گفت: در ادامه برنامه های این س��فر، جلسه اقتصاد 
مقاومتی اس��تان هرمزگان نیز برگزار مي شود و در 
این جلسه به مسائل و مشکالت پیش رو و طرح های 

در دست توسعه استان پرداخته خواهد شد.

 مقاومت بانک مرکزی در تخصیص ارز
برای واردات دارو 
نامهسرگشادهپزشكان

ودرخواسترسيدگیبهوضعيتمبتاليان
بهديابتوبيمارانخاص

جن�گارزیك�همي�انصادركنن�دگانودول�تاتف�اق
افت�اده،دودشبهچش�مبيماران�یمیرودكهماههاس�ت
درانتظ�ارتخصي�صارزوارداتداروازس�ویبان�ک
مرك�زیهس�تند؛اتفاق�یك�هباع�ثش�دهجمع�یاز
پزش�كاندرنامهایب�هرئيسجمهورخواس�تارتخصيص
ارزداروش�وند،ام�ارئيسجمه�ورب�هوزي�ربهداش�ت
دس�توررس�يدگیداده،ن�هرئي�سكلبان�کمرك�زی.

از سال گذشته تاکنون دعوای بانک مرکزی با صادرکنندگان بر سر عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادرات باال گرفته است. 

پیش از این صادرکنن��دگان ب��ه ازای صادراتی که انج��ام می دادند، 
ودیعه ای مانن��د ملک یا پول ن��زد بانک مرکزی گرو می گذاش��تند تا 
ارزشان را در سامانه نیما تحویل دهند، اما بیش از یک سال است که این 
ودیعه  از شرط صادرات کاال حذف شده و از آن زمان تاکنون بسیاری 
از صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی ها از بازگرداندن ارز حاصل از 

صادراتشان به کشور سرپیچی می کنند. 
در برخی از موارد به جای ارز کاال وارد می ش��ود، اما در اغلب مواقع ارز 
حاصل از صادرات به ملک یا حس��اب بانکی در خارج از مرز های ایران 

تبدیل می شود.
 این داستان که ماه هاس��ت رسانه ای شده، باعث ش��ده بانک مرکزی 
شرایط سختگیرانه تری را برای تخصیص ارز جهت واردات کاال در نظر 
بگیرد که دود این بگیر و ببندها به چشم بیمارانی می رود که ماه هاست 
در انتظار واردات دارو هس��تند، به ویژه بیماران خاص که هم با کمبود 

دارو مواجهند و هم با افزایش قیمت دارو.
 به عنوان مثال در ماه های اخیر بیماران دیابتی به سختی انسولین و نوار 
سنجش قند خون خود را خریداری می کنند و بیش از یک ماه است که 

دیگر در داروخانه ها نیز توزیع نمی شود. 
سایر بیماران خاص نیز با همین مشکل مشابه روبه رو هستند، به طوری 
که اخیراً نامه سرگش��اده ای خطاب به رئیس جمهور از سوی 120 نفر 
از پزش��کان فوق تخصص غدد و متابولیس��م درباره وضعیت نابسامان 
مبتالیان به دیابت کشور در دسترسی به انسولین و نوار سنجش قند 
خون ارسال شده، اما رئیس جمهور به جای رئیس کل بانک مرکزی به 

وزیر بهداشت دستور رسیدگی داده است.
 وزیر بهداش��تی که هفته گذش��ته به دلیل عدم دریافت تسهیالت از 
صندوق توسعه ملی نامه ای گالیه آمیز نوشته بود. نمکی در این نامه از 
تخصیص تنها 440 میلیون یورو  در هفت ماه گذشته انتقاد کرده بود. 
این اظه��ارات نمکی که انع��کاس زیادی در فضای مجازی داش��ت و 
سؤاالتی درباره سرنوش��ت مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی بابت 
مقابله با کرونا در اف��کار عمومی ایجاد کرد، واکن��ش بانک مرکزی و 

سازمان برنامه و بودجه کشور را به دنبال داشت.
یکی از مسئوالن ارشد س��ازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگو با 
فارس ضمن اش��اره به اینکه تاکنون 400 میلیون یورو از رقم مذکور 
پرداخت شده است، عنوان کرد: »علت مالحظه و تأخیر در مابقی منابع 
به دو موضوع بازمی گردد؛ بانک مرکزی ب��ه دلیل آثار پولی که تبدیل 
یورو به ریال دارد، مالحظاتی داشته است. همچنین ارز صندوق توسعه 

ملی نیز در دسترس نیست.«
همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی 
در صفحه اینستاگرام خود تلویحاً به دلنوشته وزیر بهداشت پاسخ داد و 
اعالم کرد: »بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره ای 
جز مقاومت در برابر خواسته هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، 
ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص های ارزی صندوق توسعه ملی 

نیز در این راستاست.«
به عبارت دیگر در ش��رایطی که بیماران در تهی��ه داروهای مورد 
نیازشان با مرگ دست و پنجه نرم می کنند و تعدادی به دلیل گرانی 
قیمت دارو و مصرف دارو، دوران مداوای خود را کنار گذاشته اند، 
رئیس کل بانک مرکزی نگران آثار پولی تبدیل یورو به ریال است 
و اعالم می کند از آنجایی که ارزهای صندوق توسعه ملی غیرقابل 
دسترس است، تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال منجر به چاپ 
پول، افزایش پایه پولی و در نهایت باال رفتن نقدینگی و تورم بیشتر 
در جامعه خواهد شد، به همین دلیل، بانک مرکزی در برابر اجرای 
سریع درخواست وزارت بهداشت مقاومت می کند و تخصیص منابع 
ارزی درخواس��تی این وزارتخانه از صندوق توسعه ملی به کندی 

صورت می گیرد.

.....................................................................................................................

 غریب پور : منابع ناشی از خصوصی سازی
 به ایمیدرو برنگشته است

رئي�سهيئ�تعام�لايمي�دروازپرداخ�تبده�ی4ه�زار
ميلي�اردیب�هدول�تخب�ردادوتأكي�دك�رد:هن�وزمنابع
حاص�لازخصوصیس�ازیب�هايمي�دروبازنگش�تهاس�ت.

خداداد غریب پور در مجمع عمومی عادی ایمیدرو اظهار داش��ت: 
توانستیم بدهی 4 هزار و 400 میلیارد تومانی خود به دولت را که از 
سال ۸9 تا 97 انباشت شده بود، بپردازیم و بدهی ایمیدرو به دولت 

تا پایان سال 9۸ به خزانه واریز شد.
وي در ادامه با بیان اینکه 1/700 میلیارد تومان از بخش خصوصی 
منابع جذب کرده ایم، اظهار داش��ت: یکی از مشکالت عدم تناسب 

حق السهم دریافتی و حقوق دولتی است. 
ما به عنوان یک نهاد صنعتی و دولتی باید پولی را روی منابعی که از 
دولت می گیریم بگذاریم و به دولت بدهیم. این مسئله درست نیست. 

میزان حقوق دولتی به طرز فزاینده ای باال می رود.
غریب پور با اشاره به تهاتر گفت: 30 هزار میلیارد تومان تهاتر کردیم 
که البته ایمیدرو مدیریت کرد و بازیگران پنج ضلع بودند که به دلیل 

شرایط تحریم اطالعات بیشتری نمی توانم ارائه کنم.
وي با انتقاد از اینک��ه منابع حاصل از خصوصی س��ازی به ایمیدرو 
بازنگش��ته اس��ت، افزود: در س��ال 9۸ به میزان 3/5 میلیارد دالر 

صادرات و 3/2 میلیارد دالر واردات داشتیم.
غریب پور ادامه داد: پارس��ال 150 معدن کوچک و متوسط بخش 
خصوصی فعال شد و امسال در نظر داریم 200 معدن را فعال کنیم. 
همچنین پارسال 500 میلیون دالر بومی سازی کردیم و امسال نیز 
در برنامه داریم که 500 میلیون دالر بومی س��ازی کنیم که از این 
طریق یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناش��ی از بومی س��ازی و 

توسعه توان تولید داخل صورت می گیرد.

.....................................................................................................................

۵۲ درصد از وام هاي بانکي در تهران 
پرداخت مي شود

وزيركارگفت:5۲درصدازوامهايبانكيدرتهرانپرداختميشود.
محمد شریعتمداري وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي در فضاي مجازي 
نوشت: توس��عه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومي و بانکي است و 
بدون این توازن نمي توان در استان هاي مرزي محرومیت زدایي کرد. 
52 درصد از وام هاي بانکي در تهران پرداخت مي شود. به شرکت هاي 
تابعه در خوزستان دستور دادم ظرف سه ماه تمامي حساب هاي خود 

را به استان انتقال دهند.

مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى  
به شماره آگهى99,23 (نوبت اول)
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