
   نوبت دوم   شناسه آگهى: 1409604آگهي فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (يكپارچه) دو مرحله اى – تجديد 3  

2001097587000026 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران:

شماره مناقصه    R9/400/18                        -------------------               شماره تقاضا       0010066 شماره مناقصه و تقاضا:

موضوع و شرح مختصر اقالم درخواستى: تيوب هاى يو شكل ريبويلر واحد 102 (ساخت داخل)

70,000,000,000  ريال مبلغ برآوردى مناقصه: 

3,500,000,000  ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 

به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيأت وزيران مي باشد. نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار:

  زمان اولين ارسال به صفحه اعالن عمومى و توزيع و بارگذاري اسناد مناقصه براي مناقصه گران*                                                                                      1401/08/21        
تاريخ هاي مهم در فرآيند برگزاري 

مناقصه از طريق سامانه ستادايران:
آخرين مهلت بارگيري و دريافت اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه توسط مناقصه گران  از سامانه*     1401/09/02

مهلت ارسال و بارگذاري پاسخ استعالم و مدارك ارزيابى كيفى و پيشنهادهاي فني و مالي در سامانه*     1401/09/16

پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنى و مالى به همراه برنامه زمانى از طريق سامانه ستاد ارسال مى گردد. آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات فنى 
و مالى در سامانه ستادايران: 

استان بوشهر- كنگان- كيلومتر 15 جاده عسلويه- مجتمع گاز پارس جنوبي- پااليشگاه نهم(فاز12) - كد پستي: 7539171057 
تلفن : 07731463913 - 07731463728-  فكس: 07731463327 -07731463351  

آدرس مناقصه گزار

  بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد و به پيشنهادهاى خارج 
از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى اقدام نمايند.    مناقصه گران مي توانند جهت كسب 
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 07731463728 – 07731463913  تماس حاصل فرمايند.  

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبي (پااليشگاه نهم 
(فـاز 12)) در نظر دارد 
اقالم مورد نيـاز خود را 
با شرايط ذيل به صورت 
مناقصـة  برگـزارى 
عمومي دو مرحله اى از 
طريق سامانه تداركات 
الكترونيكـى دولـت 
(سامانه سـتاد) تأمين 

نمايد:

آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومي شركت برق منطقه اى آذربايجان

شركت برق منطقه اي آذربايجان در نظر دارد خريد 15 كيلومتر سيم محافظ هوايي خط 132 كيلووات خط 
شيبلو- ماكو با سيم محافظ به صورت خط گرم را به صورت مناقصه عمومي يك مرحله اي از طريق 
 سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان 2001001119000055 به آدرس الكترونيكي

 www.setadiran.ir به مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد. 
  مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: 603/000/000 (به حروف ششـصد و سـه) ميليون ريال به صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا واريز نقدى به حساب شبا به شماره IR110100004001106407144480 نزد 

بانك مركزى جمهورى اسالمى به نام شركت برق منطقه اى آذربايجان 
  بهاى فروش اسناد مناقصه: 200/000 ريال (دويست هزار ريال)

 نوبت دوم 

جدول زمانى انجام مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 1401/08/23شروع فروش اسناد مناقصه

تا ساعت 19 عصر مورخ 1401/08/26مهلت دريافت اسناد مناقصه

تا ساعت 9 صبح مورخ 1401/09/09مهلت بارگذارى پيشنهادات سامانه ستاد ايران 

ساعت 10 صبح مورخ 1401/09/09بازگشايى پاكات

  جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس 021-41934
  جهت اخذ اطالعات بيشتر به سايت هاى زير مراجعه و يا با شماره تلفن 31073227-041 تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir                 www.lets.mporg.ir               www.azrec.co.ir            www.setadiran.ir
شناسه آگهى:1409522

وزارت نيرو
شركت برق منطقه اى آذربايجان

معاون اول رئيس جمهور در ديدار با مراجع عظام قم:

 دولت دنبال افزايش درآمد مردم 
و رونق سرمايه گذاري است

88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6625

مع�اون اول رئيس جمهور روز گذش�ته در 
سفر به اس�تان قم با مراجع و آيات عظام 
مالقات كرد و ضمن ارائه گزارش عملكرد 
دول�ت و وضعي�ت اداره كش�ور گفت: در 
دولت تالش مي كنيم با افزايش س�رانه ها، 
رون�ق س�رمايه گذاري و همچني�ن توجه 
به اشتغال و مسكن به س�رعت به جايگاه 
مناسب خودمان در منطقه و جهان برسيم. 
شرايط خطير اقتصادي به ارث رسيده از دولت 
دوازدهم به دولت سيزدهم، وضعيتي بود كه 
اگر خود دولت دوازدهم نيز امروز سر كار بود، 
بي شك اداره امور برايش بسيار سخت و دشوار 
بود به ويژه اينكه در سال هاي پاياني در رشد 
هزينه هاي جاري به تصور اينكه برجام احيا و 
تحريم ها رفع مي شود، بسيار زياده روي شد. 
در اين ميان بررس��ي اظهارات مقامات دولت 
س��يزدهم نش��ان مي دهد رش��د هزينه هاي 
جاري با اينكه مجالي براي پوشش هزينه هاي 
عمراني نداده اما دولت تالش كرده اس��ت با 
سياس��ت هايي چون صادرات بيشتر نفتي و 
غيرنفتي و اص��الح ارز ترجيحي امور عمراني 

ضروري را تا جاي ممكن پوشش دهد. 
يكي از مشكالت اساسي اقتصاد ايران ناترازي 
بودجه است كه در حقيقت بخشي از ناترازي 
سيس��تم پولي نيز در دل همين چالش قرار 
مي گي��رد. نات��رازي مذكور آنق��در حجمش 
قابل مالحظه اس��ت ك��ه معم��والً مي بينيم 
دولت ه��ا مج��ال چنداني ب��راي كنترل نرخ 
تورم، بي��كاري و تأمين مالي ام��ور عمراني و 
س��رمايه گذاري ندارند، زيرا تقريباً هر چهار 
هفته يك ب��ار بايد دههاهزارميلي��ارد تومان 
هزينه جاري در بخش بودجه عمومي تأمين 
ش��ود. در حقيقت مابه ازاي اين پرداخت ها، 
كاال و خدمات در اقتصاد اي��ران توليد يا وارد 
نمي ش��ود، به همين دليل است كه ماه به ماه 
شاهد رشد نرخ مسكن، اجاره بهاي مسكن و 

مواد غذايي هستيم. 
تأمين بودجه ناتراز كشور در حالت عادي براي 
خود كم بود كه چالش 10ساله تحريم و رشد 
بدهي هاي داخلي ش��رايطي ايجاد كرده كه 
اداره امور جاري كشور سخت و پيچيده شده 
و نكته جالب اين اس��ت كه تحريم كنندگان 
امروز به روي خود نمي آورند كه با خس��ارت 

500ميليارد دالري كه با تش��ديد تحريم ها 
به ملت ايران زدند، در حقيقت آينده چندين 
نسل و به ويژه نسل هاي معروف به دهه های 
80 و 90 را به باد داده اند، زيرا سرمايه گذاري ای 
كه بايد به ش��كل روتين در اين سال ها انجام 
مي گرفت تا آينده اين نس��ل ها تأمين شود، 
هزينه امور جاري ش��د و امروز ش��رايطي در 
اقتصاد ايران رقم خورده است كه كنترل تورم 
و سرمايه گذاري به ميزان استهالك ديگر به 
اين سادگي ها نيس��ت اما دولت سيزدهم در 
تالش است وضعيت را تا حد ممكن مديريت 

كند و بهبود ببخشد. 
هر چن��د اتفاق��ات اخير كش��ور مرب��وط به 
ناآرامي ها ريش��ه در تحريم هاي ظالمانه دارد 
اما اين امور ني��از به تبيين ب��راي چهره هاي 
سرشناس جامعه در حوزه هاي مختلف دارد 
كه بايد با م��ردم و پايگاه ه��اي اجتماعي كه 
آنها را امي��ن و معين خود مي دانن��د، دراين 
رابطه سخن بگويند تا راه براي حل مسائل و 

مشكالت پيموده شود. 
    ارائه گزارش عملكرد 

در همين راس��تا محمد مخبر، مع��اون اول 
رئيس جمهور ديروز به قم سفر كرد و در ديدار 
ب��ا آيت اهلل   العظمي  نوري همداني با تش��ريح 
وضعيت كش��ور در مقطع آغاز به  كار دولت 
س��يزدهم به تبيين اقدام��ات صورت گرفته 
براي اصالح يارانه ها، تأمين كاالهاي اساسي، 
كاهش ت��ورم، تولي��د مس��كن، افزايش نرخ 
اش��تغال ، رونق اقتصادي و بهب��ود وضعيت 

معيشتي مردم پرداخت. 
وی با اش��اره به ظرفيت ها و امكانات كش��ور 
گفت: سال گذش��ته ۳۶0هزارميليارد  تومان 
يارانه پرداخت كرديم ولي برخي مردم از اين 

يارانه ها بهره نمي بردند  و اين عادالنه نبود. 
دكتر مخبر ادامه داد: امروز با عاالدنه س��ازي 
يارانه ها هي��چ خانواده اي نداري��م كه درآمد 

حداقلي را نداشته باشد. 
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: در دولت 
تالش مي كنيم ب��ا افزايش س��رانه ها، رونق 
سرمايه گذاري و همچنين توجه به اشتغال و 
مسكن به سرعت به جايگاه مناسب خودمان 

در منطقه و جهان برسيم. 
مخبر  با ابالغ س��الم رئيس جمهور، از مراجع  

عظام به  عنوان سرمايه  معنوي نظام اسالمي 
ياد كرد و دع��اي خير آنها را پش��توانه دولت 

مردمي دانست . 
آيت اهلل   العظمي  نوري همداني هم در اين ديدار 
با قدرداني از تالش ها و اقدامات دولت در توجه 
به  رفع مشكالت كشور و مردم اظهار داشت: 
همه انس��ان ها داراي مس��ئوليت اجتماعي  
هس��تند و مس��ئوليت دولت در اي��ن زمينه 

مضاعف است. 
  دولت برنامه هاي گسترده اي 

براي توسعه كشور در دست اقدام دارد
معاون اول رئيس جمهور همچنين در ديدار با 
آيت اهلل عليرضا اعرافي، مدير حوزه هاي علميه 
سراسر كشور گزارش��ي از وضعيت اقتصادي 
كشور و نواقص و كاس��تي ها در زمان آغاز به 
كار دولت سيزدهم ارائه كرد و گفت: امروز با 
تالش هاي دولت سيزدهم بخشي از مشكالت 
مرتفع شده و سرمايه گذاري هاي گسترده اي 

در بخش هاي مختلف صورت گرفته است. 
معاون اول رئيس جمهور به تش��ريح اقدامات 
دولت در حوزه اشتغال زايي، ساخت مسكن، 
توس��عه ترانزيت و طرح هاي آبرس��اني اشاره 
و خاطرنش��ان ك��رد: 100ميلي��ارد دالر 
س��رمايه گذاري از منابع داخل��ي و خارجي 
در بخش ه��اي مختلف انجام ش��ده اس��ت و 
برنامه ري��زي خوبي براي واگ��ذاري زمين به 
مردم عالوه بر طرح هاي احداث مس��كن در 

دست اقدام قرار دارد. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برنامه هاي 
دولت براي تأمين آب مورد نياز برخي استان ها 
خاطر نش��ان كرد: دولت موض��وع پنج خط 
انتق��ال آب را از خليج ف��ارس و درياي عمان 
در دست اقدام دارد تا بتوانيم در استان هايي 
كه با مش��كل آب مواجه هس��تند، مسائل را 

برطرف كنيم. 
وي همچني��ن از برنامه دولت براي توس��عه 
خطوط ريلي كشور و تكميل زيرساخت هاي 
ترانزيتي خب��ر داد و گفت: ب��راي اين منظور 
مجوزهايي دريافت كرده ايم تا تأمين مالي اين 

طرح ها را به خوبي انجام دهيم. 
مع��اون اول رئيس جمهور با تأكي��د بر اينكه 
دولت به دنبال فعال كردن بخش خصوصي و 
سپردن امور به دست مردم است، تصريح كرد: 

بايد بخش خصوصي به شكل واقعي در كشور 
فعال باشد تا مسائل و مشكالت زودتر مرتفع 
ش��ود كه تحقق اين امر از يك س��و نيازمند 
بستر س��ازي از طرف دولت و حاكميت است 
و از سوي ديگر الزم است فرهنگ سازي براي 

پذيرش اين موضوع در كشور اتفاق بيفتد. 
وي همچني��ن ب��ر اهمي��ت ارتب��اط هر چه 
نزديك تر مي��ان دولت و ح��وزه تأكيد كرد و 
گفت: الزم است ارتباطات و روابط ميان دولت 
و حوزه بيش از گذشته تقويت شود تا بتوانيم 
ضمن انتقال دغدغه ه��اي طرفين، همفكري 
و هماهنگ��ي بيش��تري براي حل مس��ائل و 

مشكالت كشور داشته باشيم. 
آيت اهلل اعرافي نيز در اين ديدار با بيان اينكه 
ارتباط دولت با مراجع و علما اثرات مثبتي در 
پيشبرد اهداف كشور به همراه دارد، از دولت 
و به وي��ژه رئيس جمهور به خاط��ر اقدامات 
صورت گرفت��ه، مديري��ت كرون��ا و گام هاي 
برداشته ش��ده در جهت حل مشكالت كشور 

قدرداني كرد. 
آيت اهلل اعرافي همچنين بر لزوم برنامه ريزي 
و تالش مجدانه براي حفظ نخبگان و استفاده 
از آنها در برنامه هاي كشور تأكيد كرد و گفت: 
الزم است دولت اهتمامي جدي براي اجراي 
سند تحول آموزش و پرورش داشته باشد و در 
برنامه هفتم موضوعاتي همچون فعال سازي 
بخش خصوص��ي، توجه به نخب��گان، توليد 
محتواي فاخر فرهنگي و تقويت اقتصاد مناطق 

محروم كشور مورد توجه قرار گيرد. 
   گزارش شما نافع و اميدبخش بود

العظمي  مخبر همچنين در ديداري با آيت اهلل 
جوادي آملي ضمن ارائه گزارش��ي از وضعيت 
كشور و عملكرد دولت، كشور را داراي مزيت ها 
و نعمت هاي خدادادي كم نظيری دانست كه 
با اتكا به ه��ر يك از آنها مي توان كش��ور را به 

خوبي اداره كرد. 
وي ب��ه اقدام��ات دولت در خص��وص تأمين 
كاالهاي اساس��ي، فروش نفت، اصالح يارانه 
ها، انتقال آب، تأمين انرژي، س��رمايه گذاري 
خارجي، ديپلماس��ي منطقه اي، مس��كن و 
اشتغال اشاره و برنامه هاي دولت را براي كنترل 

تورم و رشد اقتصادي كشور تشريح كرد. 
معاون اول رئيس جمهور ب��ا تقدير از مواضع 
مراجع و علما در حمايت از دولت افزود: تدابير 
و نظرات مراجع معظم راهگش��اي دولت در 
مسير حل مش��كالت مردم و پيشرفت كشور 

خواهد بود. 
آي��ت اهلل جوادي آملي در اين دي��دار گزارش 
مع��اون اول رئيس جمهور را گزارش��ي نافع 
و اميدبخ��ش دانس��ت و بر ت��الش و خدمت 
بيش��تر براي رفع مشكالت قشرهاي مختلف 
مردم تأكيد كرد. ايشان مردم ايران را مردمي 
محترم، فهميده و فداكار دانست و تأكيد كرد: 
مردم جايگاه مهمي دارند و بايد با عزت و آبرو 
اداره شوند. ايش��ان قرآن را حافظ جمهوري 
اس��المي دانس��تند و با توجه به هجمه هاي 
همه جانبه دش��من، حل مش��كالت جاري را 

مورد تأكيد قرار دادند. 
    ديدار معاون اول رئيس جمهور

 با آيت اهلل محفوظي
از س��وي ديگر مع��اون اول رئيس جمهور در 
ديدار ب��ا آيت اهلل العظمي حاج ش��يخ عباس 
محفوظ��ي از مراجع تقليد و اس��تادان حوزه 
علميه ضمن آرزوي صحت و سالمتي براي اين 
مرجع تقليد، گزارشي از اقدامات صورت گرفته 

در دولت ارائه كرد. 
آيت اهلل العظمي حاج ش��يخ عباس محفوظي 
نيز در اين ديدار از اقدام��ات دولت در حوزه 

خدمت رساني به مردم تقدير كرد.

هادي  غالمحسيني 
  گزارش  یک
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 توسعه تجارت با روسيه 
نيازمند ايجاد زيرساخت هاي جديد است

هيئت روسي: عالوه  بر توافق نامه تجارت آزاد 
چشم انداز 4۰ ميليارد دالري را براي خود در ارتباط با 
ايران در حوزه های هاي تك، كشاورزي و گردشگري 

طراحي كرده ايم 
برخالف بازار كش�ورهايي مث�ل تركيه، آلم�ان و امارات، بازار روس�يه 
از تجار ايراني اشباع نش�ده اس�ت و فرصت هاي تجاري فراواني دارد. 
حج�م كلي تج�ارت دو كش�ور اي�ران و روس�يه در س�ال2۰21 حدود 
4ميلي�ارد دالر برآورد ش�ده اس�ت. رئي�س اتاق اي�ران در راس�تاي 
توس�عه روابط تج�اري اي�ران و روس�يه، بر پيگي�ري جدي ت�ر ايجاد 
زيرساخت هاي كشتي هاي رو-رو، توسعه روابط بانكي و تسهيل صدور 
ضمانت نامه هاي بانكي و فعال تر شدن كريدور سبز گمركي تأكيد كرد. 
روس��يه داراي بازار اقتصادي بلوغ يافته اس��ت. ايران با اينكه سابقه بسيار 
موفق در تجارت با كشورهايي نظير عراق و افغانستان دارد، نمي تواند با مدل 
اين كشورها در روسيه فعاليت كند. بازار هاي عراق و افغانستان، بازار هايي 
با ساختارهاي س��اده و قديمي هستند، اما بازار روس��يه داراي ساختاري 
توس��عه يافته و پيچيده اس��ت، به همين دليل تجارت با روس��يه نيازمند 
حمايت سازمان يافته دولتي است و شركت هاي دولتي و خصولتي ما، بايد 
پيشقدم در ورود به بازار روسيه باشند تا جاي ديگر تجار را نيز در اين بازار 
باز كنند. با داشتن استراتژي صادراتي براي بازار روسيه و ترسيم نقشه راه 
و برنامه ريزي مناسب و با پشتيباني دولت و جذب سرمايه گذاري خارجي 
و استفاده از منابع صندوق توس��عه ملي و صدور بيمه نامه و ضمانت نامه از 
مؤسسات يبمه اي و بانكي مي توانيم به افزايش سهم صادراتي مان در اين بازار 
كمك كنيم و با بهره گيري از ظرفيت هاي جديد در بستر يك برنامه ريزي 
صادراتي توسط بنگاه هاي حرفه اي كاالهايي مانند انواع سنگ هاي تزئيني، 
محصوالت معدني، شيميايي، پتروشيمي و انواع پلمير ها و داروها از جمله 

داروهاي نوتركيب را به فهرست محصوالت صادراتي خود بيفزاييم. 
يكي از سياس��ت هاي اتخاذش��ده پس از انقالب اس��المي ايران، خط مشي 
اقتصادي مبتني بر جايگزيني واردات و تأمين نياز داخلي بوده است. از آنجا 
كه همواره بازار داخلي هدف اصلي توليد داخلي بوده، بنابراين هيچ گاه مقدار 
توليد و كيفيت كاالها را بر اساس بازار هاي صادراتي طراحي نكرده ايم. نبود 
آمار دقيق از ميزان و ظرفيت توليد محصوالت كشاورزي ايران و استان هاي 
آن، باعث شده است نتوانيم صادرات كشور را مديريت كنيم. اين امر سبب شده 
است در دوره هايي از سال، آنقدر صادرات كنيم كه محصول در داخل كشور 
كمياب شود و در ديگر دوره ها مجبور مي شويم محصوالت توليدي خود را براي 
مديريت قيمت در بازار معدوم كنيم. نمونه اين محصوالت را در سال هاي 9۶ 
و 97 در گوجه فرنگي، پياز، خيار و هندوان��ه ديده ايم. از طرفي واردكننده ها، 
تاجران و عمده فروشان روس��يه به دنبال تأمين كنندگان و توليدكنندگاني 
مي گردند كه بتوانند براي تمام ايام س��ال محصوالت بازار هاي آنها را تأمين 
كنند، بنابراين بي نظمي در امر صادرات باعث خواهد شد بازارهاي صادراتي 

محصوالت كشاورزي مان را از دست بدهيم. 
   بزرگ ترين هيئت تجاري روسيه در تهران 

تجار و فعاالن اقتصادي روس��ي در هيئت��ي به سرپرس��تي رئيس اتاق 
بازرگاني و صنعت روسيه و به دعوت اتاق ايران به تهران آمدند تا با ارزيابي 
فرصت هاي تجاري طرفين به توافقات تجاري دس��ت يابند. غالمحسين 
ش��افعي، رئيس اتاق ايران در همايش تجاري ايران و روسيه تأكيد كرد: 
وجود منابع و توانايي هاي دو كشور در زمينه هاي مختلف همچون نفت و 
گاز، كشتيراني در درياي خزر و به طور كلي حمل و نقل در طول كريدور 
ش��مال و جنوب، فناوري اطالع��ات و امنيت الكترونيك، پتروش��يمي، 
كشاورزي و مواد غذايي، فلزات و مواد شيميايي، خشكبار، فرش، مبلمان، 
مصالح س��اختماني و نس��اجي، داروس��ازي، خدمات فني و مهندسي و 
همچنين تمايل دو كشور به همكاري هاي استاني راه را براي گسترش هر 

چه بيشتر مبادالت دوجانبه هموارتر كرده است. 
وي اظهار داشت: بر اساس آمار، حجم كلي تجارت دو كشور ايران و روسيه در 
سال2021 حدود 4ميليارد دالر بود كه شامل ۳ميليون دالر واردات ايران از 
روسيه و 972ميليون دالر صادرات به روسيه است. اين ميزان به نسبت سال 
گذشته با رشد چشمگيري مواجه بوده است. وي گفت: امضاي توافقنامه موقت 
تعرفه ترجيحي ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا فصل جديدي را در گسترش 
روابط تجاري ايران با كشورهاي منطقه گشوده است. اين در حالي است كه 
مذاكرات تجارت آزاد بين طرفين نيز در حال اتمام اس��ت و با اجرايي شدن 
تجارت آزاد بين ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، بخش بزرگي 
از موانع توسعه تجارت مرتفع خواهد شد. ايران به دليل برخورداري از كريدور 
شرق- غرب و بندر چابهار مي تواند ضمن توسعه روابط خود با اوراسيا، زمينه ساز 

همكاري كشورهايي مانند هند با اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز باشد. 
   اتاق روس�يه: فعاالن اقتصادي منتظر اجرايي ش�دن توافق نامه 

تجارت آزاد دوجانبه هستند
همچنين رئيس اتاق بازرگاني و صنعت فدراسيون روسيه در همايش تجاري 
ايران و روسيه گفت: مسير دستيابي به تجارت 40 ميليارد دالري ميان ايران 
و روسيه طراحي شده است و فعاالن اقتصادي دو طرف منتظر اجرايي شدن 
توافق نامه تجارت آزاد هستند. س��رگئي كاترين تبادل اطالعات بين تجار را 
موضوع بسيار مهمي عنوان كرد و افزود: تصميماتي در اتاق روسيه براي افزايش 
سطح مناسبات با طرف ايراني طراحي و بيش از 100نفر را در اين سفر همراه 
كرديم تا بگوييم بيشتر شدن روابط با ايران تا چه حد براي روسيه مهم است. 

كاترين حضور اين تعداد تاجر روس��ي را در ايران يك ركورد برشمرد و 
تصريح كرد: فعاالن اقتصادي دو طرف منتظر اجرايي ش��دن توافق نامه 
تجارت آزاد هستند و چشم انداز 40 ميليارد دالري را براي خود در ارتباط 
با ايران در حوزه های هاي تك، كش��اورزي، گردش��گري و غيره طراحي 
كرده ايم. به اعتقاد كاترين، بازار روسيه براي كشورهاي دوست از جمله 
ايران باز است و با خروج برخي كش��ورهاي غربي از روسيه، شركت هاي 
ايران��ي جايگزين خوبي در بازار روس��يه هس��تند و حمايت هايي از اين 
شركت ها از سوي دولت روسيه اعمال خواهد ش��د. رئيس اتاق صنعت 
و بازرگاني روس��يه از لجس��تيك و تبادالت ارز ملي به عنوان مهم ترين 
موضوعات در حوزه تبادالت تجاري ياد و اظهار اميدواري كرد كه به همت 
دولت ها اين دو مسئله برطرف شود. وي توسعه كريدور شمال- جنوب را 
بسيار ضروري خواند و آماده شدن زيرساخت ها در اين بخش را خواستار 
شد. همچنين مهدي صفري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه 
حمل ونقل دريايي در درياي خزر و درياي س��ياه را مهم دانست و گفت: 
طرف های ايراني و روسي اقدام عاجل در اين زمينه نكردند و به طور موقت 
چند كشتي براي حمل كانتينر خريداري ش��ده است و چند بانك براي 

خريد كشتي در دريای خزر ورود كرده اند.

بازداشت ۴۸ اخاللگر ارزي در تهران
با اجراي ط�رح مبارزه ب�ا اخاللگ�ران و تأمين كنن�دگان اهداف 
تروريس�م اقتصادي، 4۸نفر از اخاللگران ارزي دس�تگير شدند. 
به گزارش بان��ك مركزي، رئيس پليس امني��ت اقتصادي تهران 
گفت: با اجراي طرح مبارزه با اخاللگران و تأمين كنندگان اهداف 
تروريس��م اقتصادي از 12 تا 2۳آبان، 48نفر از اخاللگران ارزي 
توس��ط مأموران پليس امنيت اقتصادي دستگير شدند. به گفته 
وي، با اقدامات عملياتي پليس، بي��ش از يك ميليون و۶00 هزار 
انواع ارز به ارزش 2۳5 ميليارد ريال كشف شد. در پي اين طرح، 
شاهد توقف سير صعودي قيمت ارز و سير نزولي آن در روزهاي 

اخير هستيم. 
........................................................................................................................
افزايش قيمت ها به خاطر افزايش نرخ ارز 

قابل قبول نيست
ب�ا توجه ب�ه اينكه هم�ه واحده�ا ب�ه وي�ژه توليدكنندگان 
م�ورد  ارز  نيماي�ي  ب�ازار  از  مي توانن�د  راحت�ي  ب�ه 
قيمت ه�ا  افزاي�ش  كنن�د،  تأمي�ن  را  نيازش�ان 
در پ�ي افزاي�ش ن�رخ ارز در ب�ازار آزاد قابل قبول نيس�ت. 
 وزير صمت در نشس��ت هم انديش��ي با اصناف و اتحاديه هاي كشور 
اظهار كرد: رصد ثبت س��فارش ها و تخصيص ارز نش��ان مي دهد در 
بازار نيمايي كمبود ارز وجود ندارد و به ويژه واردكنندگان مي توانند 
ش��هادت دهند در مقايس��ه با ش��ش ماه قبل يا حتي يك سال قبل 
وضعيت تخصيص ارز بسيار بهتر شده است. وي با بيان اينكه حركت 
نرخ ارز بازار آزاد به س��مت ۳۶ هزار تومان كاذب بوده است و چيزي 
جز عمليات رواني نيست، تصريح كرد: با توجه به اينكه همه واحدها 
به وي��ژه توليدكنندگان به راحتي مي توانند از ب��ازار نيمايي ارز مورد 
نيازشان را تأمين كنند، افزايش قيمت ها قابل قبول نيست. بايد تالش 
كنيم اين جو رواني كه بازار ارز را متالطم مي كند، اثر خود را به صورت 

گران فروشي نشان ندهد. 
وزير صم��ت همچنين در ادامه با بيان اينك��ه تاكنون حدود 2هزار 
شاخص و ۳00داشبورد مديريتي تعريف شده است و با پيش بيني 
يك اتاق پايش، تا پايان سال قادر به رصد همه متغيرها و شاخص ها 
خواهيم بود، گفت: اين موضوع پيش بيني پذيري در توليد و اقتصاد 
كشور را از سه ماه قبل به دنبال خواهد داشت.  به گفته وي در بهار 
امسال صنعت رشد 5/1درصدي توليد را ثبت كرد، در حالي كه رشد 
اقتصادي كشور كمي بيش از ۳درصد بوده است. وزير صمت شاخص 
ديگر توليد را شركت هاي بورسي عنوان كرد كه بيش از 50 درصد 
توليد كش��ور را در اختيار دارند و گفت: اين ش��ركت ها در مهرماه 
امسال در هم سنجي با سال گذش��ته 7/7درصد رشد داشته است. 
رشد توليد اين شركت ها در خردادماه 2/5درصد، تيرماه 5/8درصد، 

مردادماه ۶/4درصد و شهريورماه ۶/5درصد بوده است. 
به گفته وزير صمت، شاخص سرمايه گذاري نيز در بهار امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 5/8درصد رش��د داشته است،  همچنين 
در شش ماهه نخست امسال رشد 1۳ درصدي صادرات به ثبت رسيد.  
وي در ادام��ه از برنامه ريزي ب��راي اتصال تأمين مال��ي زنجيره اي به 
كارت هاي اعتباري خبر داد و گفت: امروز بيش از 110شهرستان در 
كشور شناسايي ش��ده كه از نظر توليدي حرفي براي گفتن ندارند و 
مقرر شده است با استفاده از توان شركت هاي بزرگ به راه اندازي توليد 

در اين مناطق اقدام شود. 
وي درباره پايين بودن قدرت خريد مردم نيز گفت: قدرت خريد تابعي 
از درآمدهاي شغلي و غيرشغلي، يارانه، تسهيالت و كارت هاي اعتباري 
است. در زمينه تسهيالت و كارت هاي اعتباري پروژه اي آغاز شده است 
كه بر اساس آن به قشر وسيعي از مردم كارت اعتباري براي خريد ارائه 

خواهد شد كه جزئيات آن اطالع رساني مي شود. 
فاطمي امين همچنين با اش��اره به تمركز بر افزايش صادرات تصريح 
كرد: ب��راي مثال س��ال گذش��ته در ب��ازاري همچون آفريقا رش��د 
100 درصدي صادرات به ثبت رس��يد. تحليل ما اين بود كه با توجه 
به كاهش قدرت خريد خانوار، اگر توليد را گس��ترش دهيم اما كسي 
توان خريد نداشته باشد، فايده اي نخواهد داشت، بنابراين بر صادرات 
تمركز شد. وي گفت: در حال حاضر در مناطقي همچون رباط كريم، 
سيرجان، زرنديه، ساوه، ش��هرك محموديه قم و غيره مشكل كمبود 

نيروي كار وجود دارد. 
........................................................................................................................

 عوارض جديد صادرات
براي برخي محصوالت صيفي اعالم شد

وزارت صم�ت براي كنت�رل بازار و ص�ادرات محص�والت صيفي 
گوجه فرنگ�ي، پياز و س�يب زميني ع�وارض جدي�د تعيين كرد. 
به گزارش نبض صنع��ت، اين اقدام وزارت صمت ب��ه منظور تنظيم 
بازار داخلي محصوالت گوجه فرنگي، پياز و سيب زميني و پيشگيري 
از نوس��ان قيمت و كنترل مقدار صادرات محص��والت صيفي انجام 

شده است. 
بر اس��اس ابالغ وزارت جهاد كش��اورزي به وزارت صمت در تاريخ 
22 آبان ماه، ب��ا توجه به سياس��ت هاي تنظيم ب��ازار و تأمين نياز 
داخل كش��ور ميزان عوارض صادراتي از تاريخ ابالغ تا پايان آذرماه 
براي محصوالت كشاورزي )س��يب زميني 70 درصد، گوجه فرنگي 
100 درصد و پي��از 120 درصد( از قيمت پايه صادراتي وضع ش��ده 
اس��ت، البته در اين ابالغيه تأكيد شده اس��ت تمامی محموله هاي 
اظهارش��ده قبل از تاريخ ابالغ ) 22آبان ماه س��ال جاري( اين نامه 

مشمول عوارض مذكور نخواهند بود.


