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 آگهي فراخوان عمومي ارزيابى كيفى مناقصه گران
مناقصه شماره م.ع.پ/1401/027 به شماره سامانه ستاد 2001091645000106

روابط عمومى

ت اول 
نوب

شـركت پايانه هاى نفتى ايـران (سهامى خاص) در نظر 
دارد انجـام پروژه موضوع مناقصـه را با در نظر گرفتن 
شرايط كلى زير و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد)، به صورت فراخوان عمومى ارزيابى كيفى 

مناقصه گران به مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد: 
الـف) كليه مراحل برگـزارى فراخـوان از دريافت و 
تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مناقصه گران 
داراى صالحيت، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 
و دريافت گواهى امضاى الكترو نيكى را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. خاطر 
نشـان مى سازد به موجب بخشـنامه وزارت صمت امكان ثبت نام برخط رايگان در اين 

سامانه جهت كليه مناقصه گران فراهم مى باشد.
شـماره تماس سامانه ستاد در تهـران جهت انجام مراحل عضويـت در سامانه 0211456 و 
 (www.setadiran.ir) اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها، در سايت سامانه

بخش "ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/مناقصه گر" موجود است.
ب) نوع فراخوان: مناقصه عمومى توأم با ارزيابى كيفى جهت انتخاب مناقصه گر واجد 

شرايط به منظور انجام پروژه موضوع مناقصه / يك مرحله اى
ج) نام و نشـانى دستگاه مناقصه گزار: تهران- خيابان پاسداران- باالتر از برج سفيد- 
خيابان شـهيد حجت سورى (نيستان هفتم) پالك 11 - شـركت پايانه هاى نفتى ايران 

(سهامى خاص)
د)موضوع مناقصه: پروژه تعميرات سـامانه آتش نشـانى مخازن نفتى شركت پايانه هاى 

نفتى ايران در جزيره خارگ 
هـ) شـرح مختصر پروژه: هدف از انجام پـروژه تعميرات سامانه آتش نشـانى مخازن 
نفتى شـركت پايانه هاى نفتى ايران در جزيره خارگ شـامل (و نه محدود به) عمليات 
زمين كنـى، قالب بندى، بتن ريزى، برشـكارى، سنگ زنى، فيت آپ، جوشـكارى، نصب 
اتصاالت، بالست و رنگ آميزى، انجـام تست هاى مورد نياز استيج بندى، رفع گرفتگى 
رينگ مخازن، تنظيم سيستم كف ساز مخازن، اصالح نقاط دستيابى ماشين آتش نشانى 

به رايزرها و ساخت و تعويض برخى قطعات سامانه مى باشد. 
و) نوع و مبلغ تضمين شـركت در فرآينـد ارجاع كار، تضمين انجام تعهدات و حسـن 
انجـام كار: ارائــه تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كـار به مبلـغ 902ر159ر908 
ريال حسب آيين نامه شـماره 123402/ت 50659 هـ مـورخ 94/09/22 هيأت محترم 
وزيـران و همچنين تضميـن انجام تعهدات در صورت برنده شـدن به ميزان ده درصد 
نرخ پيشنهادى برنده مناقصه؛ ضمنًا تضامين صادره مى بايست مطابق فرمت هاى نمونه 
پيوست آئين نامه مذكور ارائه گردد؛ لذا اين شركت از پذيرش تضامينى كه فاقد شرايط 
فوق باشـد معذور بوده و هيچ گونه مسئوليت و تعهدى در اين خصوص، نخواهد داشت. 
شـايان ذكر مى باشـد پس از انعقاد قرارداد، به ميزان ده درصـد از هر صورت وضعيت 

مناقصه گر برنده به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مى گردد.
  تبصـره: بر اساس تبصره 2 مـاده 25 آيين نامه اجرايى قانون حمايت از شـركت ها 

و مؤسسـات دانش بنيـان و تجارى سازى نوآورى ها و اختراعات به شـماره 141602/ت 
46513 هــ مورخ 1391/08/21 هيأت محترم وزيران، شـركت و مؤسسات دانش بنيان 
براى ارائه و فروش محصوالت و خدمات دانش بنيان خود در مناقصات دولتى مشـمول 

تخفيف50 % (پنجاه درصد) در مبلغ سپرده فرايند ارجاع كار مى گردند.
ز) محل، مدت زمان اجراي پروژه و بـرآورد مناقصه گزار: محل اجراي پروژه موضوع 
مناقصه در شـركت پايانه نفتى ايـران در جزيره خارگ و مدت انجام قـرارداد 12 ماه 
شمسـى و دوره نگهدارى به ميزان 6 ماه شمسى مى باشـد. برآورد مناقصه گزار برابر با 
035ر198ر163ر18 (هجده ميليارد و يكصد و شصت و سه ميليون و يكصد و نود و هشت 

هزار و سى و پنج) ريال مى باشد.
ح) مدت اعتبار پيشـنهاد: مدت اعتبار پيشـنهاد مالى از تاريخ ارائه پيشـنهاد به مدت 

180 روز مى باشد.
ط) گواهى ها و مدارك مورد نياز:

  گواهينامه صالحيت پيمانكارى حداقل پايه 5 در رشته نفت و گاز يا پايه 5 در رشته 
تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه كشور

1) دارا بودن شخصيت حقوقي.
2) ارائـه گواهى نامـه تأييد صالحيت پيمانكـارى از نظر ايمنـى از وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى 
3) ارائه شـناسه ملى حسب ماده 16 آيين نامه اختصاص شـناسه ملى به كليه اشخاص 

حقوقى ايرانى. 
4) ارائه تصوير مصدق كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان مجاز امضا

 ى) زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 
1- بـا عنايت به ابالغيه شـماره 1/140935 مـورخ 1399/05/11 دبيـر محترم كارگروه 
سامانـه تداركات الكترونيكى دولـت (ستاد) و تأكيد مؤكد بر الـزام بكارگيرى امضاى 
الكترونيكـى اسناد پاكت هـاى (ب) و (ج) و عدم پذيرش نسـخ فيزيكى و اسناد فاقد 
امضاى الكترونيكى (داراى مهرگرم)، كليه مناقصه گران موظف مى باشـند تمامى اسناد 
پاكت هـاى (ب) و(ج)مناقصه را با امضاى الكترونيكى ودر موعد مقرر در اسناد مناقصه 
از طريـق سيستم سامانه ستـاد بارگذارى نماينـد در غير اين صـورت مناقصه گزار از 

پذيرش نسخه فيزيكى اسناد پيش گفته معذور خواهد بود. 
2- كليـه مناقصه گـران واجـد شـرايط مى توانند به مـدت 7 روز از زمـان درج آگهى 
نوبـت دوم نسبت به دريافت اسناد و معيارها و جـداول ارزيابي كيفي از طريق سامانه 
تداركـات الكترونيكى دولت (ستاد) اقـدام و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضاى مهلت 
دريافـت اسناد، ضمن تكميل، مهر و امضاي آنها و الصـاق مستندات مربوطه به همراه 
سايـر اسنـاد، مـدارك و گواهينامه هاي ذكر شـده در آگهـي نسبت بـه تغذيه اسناد 
پيش گفتـه در سامانـه تداركـات الكترونيكى دولت (ستـاد) اقدام نماينـد. همچنين 
،WWW.SHANA.IR مناقصه گـران مي تواننـد جهت رؤيت آگهـي به سايت هـاي 

HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمايند.
 مناقصه گزار در رد و يا قبول مدارك در تمام مراحل مطابق قانون برگزارى مناقصات 

و آيين نامه  هاى اجرايى آن مختار خواهد بود.

مفقودى
بـرگ كمپانـى و برگ سبـز خـودروى سـوارى رنو تيـپ مگان 
L84F4R مدل 1391 رنگ نوك مدادى متاليك به شماره  پالك 
ايران68- 114ى62 و شـماره  موتور C131850 و شـماره شاسى  
NAPLM050EA1026549 متعلق به عزت اله فالح نژاد با كد ملى 
الف ل 0320229386 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سبز خودروى سـوارى پژو 206 رنـگ خاكسترى مدل 
1397 به شـماره پالك ايران10-676ن52 و شـماره شاسى 
 165A0140127 و شماره موتور  NAAP03EEXJJ528640
متعلق به بيتا فتحى با كدملى0069934002 مفقود گرديده و 
البرز از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

پاي درددل كشاورزان كه مي نشينيد، متوجه 
مي شويد اجرا نشدن الگوي كشت چه آسيبي 
به امنيت غذايي كشور وارد مي كند. وقتي كه 
كش�اورزان منطقه اي نظير پايين دست سد 
س�بالن، محصوالت صيفي خ�ود را به دليل 
هزينه س�نگين برداش�ت و قيمِت كم خريد ، 
حتي برداش�ت هم نمي كنند تا ب�ه تدريج در 
سرماي استان بپوسد و باز به خاك تبديل شود. 
وزارت جهاد كش��اورزي طبق وعده قبلي كشت 
قراردادي را در س��ال زراعي 1402-1401 اجرا 
مي كند، از اين رو اين وزارتخان��ه با معرفي يك 
صفح��ه اينترنت��ي از متقاضيان اجراي كش��ت 
قراردادي خواست براي ارائه درخواست رسمي 

خود در اين سايت ثبت نام كنند. 
»طرح الگوي كش��ت« حدود 50سال روي ميز 
دولتي ها خاك خورد اما امروز دولت س��يزدهم 
همت به اج��راي آن دارد. حتماً ض��رورت دارد 
اين طرح فراوزارتخانه اي  با قدرت از سال جديد 
زراعي آغاز شود و ساير نهادها هم كه در اين طرح 
تعريف شده است، از جمله وزارت نيرو، سازمان 
برنامه و بودجه و غيره ه��م بايد به كمك اجراي 

دقيق اين طرح  بيايد. اجراي الگوي كشت موجب 
مي ش��ود  اعمال عوارض بر محصوالت آب بر كه 
اين روزها موافقان آن ب��ر مخالفانش مي چربد، 
دقيق تر اجرا شود تا به اين ترتيب روند كشت از 
صيفيجات به سمت محصوالت اساسي هدايت 

شود و اينگونه سرمايه كشور هدر نرود. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، محمد خالدي، 
مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهادكشاورزي 
با تأكيد بر لزوم شناس��ايي مجريان واقعي كشت 
ق��راردادي، از ش��ركت هاي پش��تيبان و بخش 
خصوصي خواس��ت براي ارائه درخواست رسمي 
خود و اس��تفاده از حمايت هاي دولتي در زمينه 
كش��ت قراردادي به صفحه اينترنتي اين دفتر به 

آدرس maj. ir/cf مراجعه و ثبت نام كنند. 
خالدي با بي��ان اينكه ثبت نام در اين س��ايت از 
هفته گذشته آغاز شده است، افزود: درخواست 
متقاضيان پ��س از ثبت در فض��اي مجازي، در 
كارگروه ملي كشت قراردادي مورد بررسي قرار 
مي گيرد. در اي��ن كارگروه صالحي��ت و اهليت 
متقاضيان بخش خصوصي براي اجراي كش��ت 

قراردادي بررسي مي شود.

هدايت متقاضيان كشت قراردادي به فضاي مجازي 

براي كشت قراردادي ثبت نام كنيد

 راهکار بخش خصوصی 
برای تحول اقتصادی 

رئيس ات�اق بازرگان�ي ايران با اش�اره ب�ه دو راهكار بخش 
خصوصي ب�راي بهب�ود وضعي�ت اقتصادي كش�ور گفت: 
»اگر دولت و مجلس مي خواهن�د در عرصه اقتصاد تحولي 
ايجاد كنند، فرصت برنامه هفتم توس�عه، بزنگاهي اس�ت 
كه مي ت�وان بخش�ي از ناكارآمدي ه�اي انباشت ش�ده را  
حل وفص�ل ك�رد. تم�ام ت�الش آنه�ا باي�د اين باش�د كه 
نااطميناني ه�اي مربوط به سياس�ت هاي اقتصادي داخلي 
را كاه�ش دهن�د، لذا برنام�ه هفتم ب�ه  جاي ط�رح آمال و 
آرزوه�اي بلندپروازان�ه بيش از ه�ر چيزي بايد ب�ه دنبال 
تغيير ري�ل اداره كش�ور در جه�ت تأمين منافع كش�ور و 
مشاركت حداكثري در اجراي آن معطوف و متمركز شود.«

پارلمان بخش خصوصي روز گذشته در جلسه هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور مطرح 
و با طرح پرسش هايي از غيرشفاف بودن ماهيت سياست هاي اقتصادي 

دولت براي فعاالن اقتصادي گاليه كرد. 
غالمحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست با بيان 
اينكه هيچ ايراني دلسوزي نمي تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته 
رخ داده است، بي تفاوت باشد، اميدوارم كشور زودتر به سرمنزل آرامش 
برسد، اظهار كرد: »اين روزها در جلسات متعدد، مسئوالن از ما سؤال 
مي كنند كه براي بهبود وضع اقتصادي كش��ور چه بايد كرد؟ در يك 

 كالم، پاسخ ما در دو مورد اساسي خالصه مي شود.«
رئيس اتاق بازرگاني اي��ران افزود: »اول اينكه حل مش��كل اقتصادي 
كشور و بهبود وضع اقتصادي مردم نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيم 
و دسترسي به فناوري هاي به روز است. مورد دوم هم اينكه حضور افراد 
داراي اهميت حرفه اي در مناصب مهم اقتصادي كشور چاره ساز است.« 
وي ادامه داد: »آنچه تاكنون اقتصاد ما در طول دهه هاي گذشته با آن 
روبه رو بوده اس��ت خالي از موارد فوق الذكر و حركت در مسيري پر از 
اشتباه بوده كه ما را به نقطه بحراني در اقتصاد كشور هدايت مي كند.«

شافعي تصريح كرد: »طبق محاس��بات گوناگون در 10سال اخير 
درآمد سرانه حقيقي هر ايراني بيش از ۳0درصد كاهش يافته است 
و حدود 10ميليون ايراني زير خط فقر رفته اند. چند س��ال اس��ت 
حجم استهالك از حجم سرمايه گذاري پيشي گرفته و فقر مطلق 

حدود دو برابر شده است.«
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: »ميانگين رشد اقتصادي با نفت 
طي س��ال هاي۹0 تا ابتداي1401 بر اس��اس آمارهاي بانك مركزي 
0/5 درصد بوده است. اين وضعيت نشان از سيطره نااطميناني در فضاي 
كس��ب وكار و عدم انگيزه فعاالن اقتصادي براي س��رمايه گذاري هاي 
بزرگ و مولد در كش��ور دارد. زماني كه سرمايه گذاري صورت نگيرد، 
توليد اشتغال زا و پايدار نخواهيم داش��ت و متعاقباً اشتغال زايي براي 

جمعيت جوان كشور رقم نخواهد خورد.«
    بيكاري فارغ التحصيالن هشدار جدي است

شافعي اظهار كرد: »بر اساس اعالم بانك مركزي نرخ بيكاري جوانان 
15 تا 24ساله در س��ال۹۸ معادل 26/1 درصد و نرخ بيكاري جوانان 
1۸ تا ۳5 ساله معادل 1۸ درصد بوده اس��ت.« وي افزود: »بررسي اين 
شاخص ها براي زنان در مقايسه با مردان عمق مشكل را بيشتر آشكار 
مي كند. اين نرخ براي كشوري كه يكي از مزيت هاي نسبي آن نيروي 

جوان تحصيلكرده است، هشدار جدي تلقي مي شود.«
   ماهيت سياست هاي اقتصادي دولت شفاف شود

رئيس پارلم��ان بخش خصوص��ي در ادامه گف��ت: »نااطميناني هاي 
گسترده در اقتصاد ايران هم  ريش��ه در سياست هاي اقتصادي داخلي 
دارد و هم در تحريم هاي ظالمانه. واقعيت آن اس��ت كه هنوز همانند 
س��ال ها قبل، ماهيت سياس��ت هاي اقتصادي دولت نيز براي فعاالن 
اقتصادي روش��ن نيست.« ش��افعي ادامه داد: »سياس��ت هاي دولت 
و مجلس درباره قيمت گ��ذاري انرژي و قيمت گ��ذاري خوراك براي 
صنايع چيست؟ سياست كشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانكي، 
درباره قيمت گذاري كاالها و خدمات و انواع نهاده هاي توليد چيست؟ 
منطق سياست هاي مالياتي دولت و مجلس چيست؟ وضعيت بورس 
به  عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخير به  وضوح نتيجه سردرگمي 
سياست هاي اقتصادي و راهبردهاي سياسي كشور است.« وي تأكيد 
كرد: »بدون وجود چشم انداز روشني درباره اين سياست ها، يك فعال 

اقتصادي نمي تواند تصميمات ميان مدت و بلندمدت بگيرد.«
   نبايد آمال و آرزوهاي بلندپروازانه را طرح كرد

شافعي در ادامه به تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: »اگر 
دولت و مجل��س مي خواهند در عرص��ه اقتصاد تحول��ي ايجاد كنند، 
فرصت برنامه هفتم توس��عه، بزنگاهي اس��ت كه مي توان بخش��ي از 
ناكارآمدي هاي انباشت ش��ده را حل وفصل كرد. تمام تالش آنها بايد 
اين باشد كه نااطميناني هاي مربوط به سياست هاي اقتصادي داخلي 

را كاهش دهند.« 
وي افزود: »برنامه هفتم به  جاي طرح آمال و آرزوهاي بلندپروازانه بيش 
از هر چيزي بايد به دنبال تغيير ريل اداره كشور در جهت تأمين منافع 

كشور و مشاركت حداكثري در اجراي آن معطوف و متمركز شود.« 
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه ك��رد: »با صراحت عرض مي كنم كه 
يكي از مشكالت برنامه هاي قبلي بی توجهی به واقعيات زمان تدوين 
برنامه از جمله آثار مخرب تحريم ها بر توان توليدي كشور و مشاركت 
ندادن بخش خصوصي و استان ها و ديگر گروه هاي مرجع بوده است.« 
وي ادامه داد: »چنانچه در فرايند تدوين برنامه هفتم از بخش خصوصي 
مش��ورت گرفته نش��ود و برنامه هفتم نيز در چارچ��وب برنامه ريزي 
غيرمشاركتي و از باال به پايين و ارباب- رعيتي و در زمان اندك، تدوين 

شود، فرصت بازيابي اقتصاد و جامعه از بين خواهد رفت.« 
ش��افعي تأكيد كرد: »انتظار مي رود از برنامه هاي كم فايده و نمايشي 
قبلي، درس گرفته شود و در مرحله تدوين برنامه از همه ظرفيت هاي 

كشور به  ويژه بخش خصوصي و نخبگان و ذي نفعان استفاده شود.« 
    ۴۰۰ هزار كسب وكار در معرض نابودي

وي افزود: »بر اساس نظرس��نجي صورت گرفته توسط سازمان 
صنفي رايانه اي در مهر 1401 كه با مش��اركت 104 ش��ركت 
صورت گرفته اس��ت، حدود 25 درصد پاس��خ دهندگان عنوان 
كردند 50 ت��ا ۷5 درص��د فروش ش��ان كاهش يافته اس��ت.« 
رئيس اتاق بازرگاني اي��ران اضافه كرد: »همچنين ۳۳ درصد از 
مشاركت كنندگان ميزان كاهش فروش را بين ۷5 تا 100 درصد 
عنوان كرده اند.« وي افزود: »برآورد ميزان خس��ارت احتمالي 
در صورت تداوم محدوديت ها هم جالب توجه است. 25 درصد 
روزانه 50ميليون تا 60ميليون تومان خسارت برآورد كرده اند. 
21 درصد بي��ن 50 ت��ا 100ميليون توم��ان و 26 درصد باالي 

100ميليون تومان تخمين زده اند.« 
شافعي گفت: »بيش از 400 هزار كسب وكار در اين شرايط در معرض 

نابودي هستند.«

بهناز قاسمي 

  كشاورزی

برخورد با برهم زنندگان نظام اقتصادي كشور
رئيس جمهور: با هرگونه يأس آفريني با هدف برهم زدن نظام اقتصادي كشور يا تشويش اذهان عمومي با جديت برخورد شود

اقتصاد ايران در دهه9۰ از بالتكليفي آسيب زيادي 
ديد، ه�زاران  ميليارد تومان گ�ردش مالي در اين 
دهه به جاي اينكه صرف سرمايه گذاري هاي مولد 
شود، متأسفانه به جهت بالتكليفي در حوزه برجام 
آواره حوزه هاي غيرمولد شد، حال كه بيش از يك 
سال از دولت س�يزدهم مي گذرد، بعد از پرداخت 
بخشي از بدهي هاي بر جاي مانده از دولت گذشته، 
دولت با ه�دف مهار ت�ورم و صيانت از مش�اغل و 
ايجاد فرصت هاي ش�غلي جديد به ش�كل عملي 
ثبات اقتص�ادي را م�ورد توجه قرار داده اس�ت. 
رئيس جمهور در همين رابطه اظهار داشت: خروجي 
اقدامات و عملكرد نهادهاي اقتصادي بايد در جهت 
ثبات اقتصادي، امنيت س�رمايه گذاري و حمايت 
از توليد و اشتغال باش�د و با هر گونه يأس آفريني 
با ه�دف بره�م زدن نظ�ام اقتص�ادي كش�ور يا 
تش�ويش اذهان عمومي با جديت برخورد ش�ود. 

         
اگر نگاهي گذرا ب��ه دهه ۹0 بيندازيم اي��ن دهه را از 
منظر اقتصادي دهه از دست رفتن فرصت ها توصيف 
مي كنند، زيرا كافي بود در كن��ار دنبال كردن مقوله 
مذاكرات هس��ته اي، دولت برنامه ديگري را در جهت 
توسعه اقتصادي عملياتي مي كرد، اما متأسفانه همه 
تخم مرغ ها در س��بد برجام بود و تا انتهاي كار دولت 
گذشته نيز اين اس��تراتژي تغييري نكرد، در اين بين 
هر چند براي خيل��ي از كارشناس��ان اقتصادي قابل 
تصور نبود كه دولتي بتواند بعد از دولت دوازدهم بدون 
احياي برجام كشور را اداره كند، اما دولت سيزدهم با 
گذشت بيش از يك سال كشور را اداره كرده است، ولو 

با تورمي كه نياز به كنترل دارد. 
در دهه گذشته ماجراي برجام چنان بر همه امور سايه 
انداخته بود كه هزاران ميليارد تومان مبادالت به جاي 
اينكه صرف امور مولد شود، در حوزه هاي غيرمولد در 
حال گشت و گذار بود و به جهت سرمايه گذاري ثابت 
و در گردش در حوزه هاي توليد و اثرگذار در اشتغال 
و پرداخت ماليات و بيمه و عوارض كشور آسيب ديد 
و خدا مي داند چه ميزان از تسهيالت بانكي در همين 
دهه به نام توليد و كام حوزه هاي غيرمولد به انحراف 
رفت كه امروز بايد براي بازگرداندن اين منابع به يغما 
رفته از نظام بانكي همه تالش كنند اين منابع در دهه 
موجود صرف تقويت توليد و اشتغال و حل مشكالت و 

مسائل كشور شود. 
اگر چه ماجراي برجام از سوي ايران در دولت سيزدهم 
دنبال ش��د ولی غربي ها همچون هميش��ه نيات خود 
را پاي ميز مذاكرات علني نش��ان دادن��د اما به جهت 
پيش بيني هاي انجام شده شوك چنداني به اقتصاد ايران 
وارد نشد ولی به جهت مخدوش شدن چشم اندازي كه 
دولت قبل براي مردم ترسيم كرده بود، بايد تالش كرد 
چشم انداز مثبت جديدي براي جامعه ترسيم شود كه 

خوشبختانه گزارش هاي موجود و همچنين توجهات 
رئيس جمهور در شصت و دومين اجالس مجمع عادي و 
فوق العاده بانك مركزي نشان مي دهد دولت هم متوجه 
خسارت هاي يأس آفريني منتظران احياي برجام و هم 
اينكه در پي تعريف چشم انداز جديد براي حل مسائل و 

مشكالت اقتصادي كشور است. 
   ايجاد انگيزه و چشم انداز جديد مثبت

بايد توجه داش��ت در دولت قبل همه چيز كش��ور به 
ماجراي برجام گره زده شد و امروز با توجه به رويكرد 
جديد غربي ها در حوزه برجام و خارج شدن مذاكرات 
از اولويت ها تصوير نااميدكننده اي در ذهن بخش��ي 
از جامعه ش��كل گرفته كه بدون برجام و همكاري با 
دنيا چگونه قرار اس��ت مش��كالت ايران حل و فصل 
شود، براي اين بخش از جامعه بايد توضيح داده شود 
كه اوالً ايران مذاك��رات را ترك نك��رد و اين انتخاب 
غربي ها بود، دوماً غرب همه دنيا نيس��ت و در دنياي 
كنوني حتي به شيوه هاي ديگر مي توان با غربي هاي 
عالقه مند به هم��كاري با ايران همكاري داش��ت، در 
عين حال نيز ايران هميش��ه اهل گفت وگو و مذاكره 
بوده اس��ت، پس بنابراين بن بستي قابل تصور نيست 
و مي توان چشم اندازهاي مثبت عيني تري را ترسيم و 
دنبال كرد؛ چشم اندازي كه تحقق آن در اختيار خود 

ايراني ها باش��د نه اينكه با بن بست ها و شرط و شروط 
غربي ها مواجه باشد. 

روز گذشته ش��صت و دومين اجالس مجمع عادي و 
فوق العاده بانك مركزي با حضور آيت اهلل سيدابراهيم 
رئيس��ي، رئيس جمهور برگزار ش��د و در اين مراسم 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه ثبات اقتصادي، امنيت 
سرمايه گذاري و حمايت از توليد و اشتغال با بخشنامه 
اتفاق نخواهد افتاد و مردم بايد آن را در عمل احساس 
كنند، تأكيد كرد: خروج��ي اقدامات و عملكرد بانك 
مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي دولت بايد در جهت 
ثبات اقتصادي، امنيت س��رمايه گذاري و حمايت از 
توليد و اشتغال باشد و با هرگونه يأس آفريني با هدف 
برهم زدن نظام اقتصادي كش��ور يا تش��ويش اذهان 

عمومي با جديت برخورد شود. 
در اين ميان بايد توجه داشت عده اي تصور مي كنند 
برجام تنها راه حل مش��كالت ايران است، در صورتي 
كه اين راه يكي از راه حل هاس��ت كه ديديم يك دهه 
اقتصاد ايران را چطور در بالتكليفي و ش��رطي شدن 
قرار داد و امروز ني��ز دولت س��يزدهم همچنان اهل 
مذاكره و گفت وگو است اما زمان را براي حل مشكالت 
كش��ور تلف نمي كند و راه حل هاي متع��دد و متنوع 
ديگر را نيز براي حل مشكالت كشور تعريف و آنها را 

دنبال مي كند. 
الزم به توضيح است در شصت ودومين اجالس مجمع 
عادي و فوق الع��اده بانك مركزي، عل��ي صالح آبادي 
گزارش��ي از عملك��رد مالي س��ال1400 و همچنين 

شاخص هاي مالي سال1401 ارائه كرد. 
رئيس جمهور پس از اس��تماع اين گ��زارش به برخي 
موارد ذكر ش��ده از جمله روند كاهش��ي ن��رخ تورم، 
افزايش صادرات، وص��ول درآمدهاي ارزي كش��ور، 
روند كاهشي نوس��انات نرخ دالر، روند كاهشي رشد 
نقدينگ��ي، افزايش خال��ص دارايي ه��اي خارجي و 
همچنين حفظ و تقويت ذخاير ارزي كشور اشاره كرد 
و گفت: استمرار اين اقدامات موجب اطمينان بخشي 

به مردم و همچنين فعاالن اقتصادي است. 
در اين جلس��ه همچني��ن بانك مركزي مكلف ش��د 
موضوع اضافه  برداشت برخي بانك ها كه انضباط مالي 
و پولي شبكه بانكي كشور را تحت تأثير قرار داده است 

با جديت پيگيري كند. 
حل موضوع تكاليف به جا مانده از س��ال هاي قبل در 
گزارش هاي مال��ي، عملياتي كردن نظ��ر ناظران در 
گزارش هاي مالي بانك مركزي، تأكيد بر كنترل تورم 
و رشد نقدينگي،  كنترل و نظارت جدي بر بانك ها به 
ويژه بانك هاي خصوصي و هدايت اعتبارات به سمت 

فعاليت ه��اي مولد، كنت��رل ترازنامه ه��اي بانك ها و 
تسهيل دسترسي مردم به تس��هيالت بانكي از ديگر 
مسائلي بود كه رئيس جمهور بانك مركزي را به اجرا و 

پيگيري دقيق آنها مكلف كرد. 
رئيس جمهور همچنين از بانك مركزي خواس��ت با 
تسريع در تسهيل روابط پولي و بانكي با ديگر كشورها، 
خارج كردن اقتصاد كشور از انحصار دالر را با جديت 

دنبال كند. 
   گزارش پولی اميدبخش

در اين جلس��ه علي صالح آبادي، رئي��س كل بانك 
مركزي با اشاره به برنامه هاي اين بانك براي كنترل 
تورم و نقدينگي افزود: كاهش 1۹/۷درصدي نرخ تورم 
به صورت متوسط 12ماهه، كاهش شاخص 12ماهه 
بهاي توليدكننده، رش��د س��ه برابري وصولي هاي 
ارزي در سال1401 در مقايسه با سال1۳۹۹، رشد 
۳0درصدي رق��م تأمي��ن ارزي، كاهش مدت زمان 
تخصيص ارز دارو و تجهيزات پزش��كي از ۳0روز به 
حداكثر دو روز، راه اندازي بازار توافقي مديريت بهينه 
بازار ارز براي پاسخگويي به نياز متقاضيان، افزايش 
پنج برابري وصول مطالبات ارزي از كارگزاران داخلي 
و خارجي نسبت به سال گذشته، رشد 54درصدي 
پرداختي ش��بكه بانكي به بخش هاي اقتصادي در 
سال1400، رش��د 45 درصدي تسهيالت بانكي در 
هفت ماهه اول س��ال1401 نس��بت به مدت زمان 
مشابه سال قبل از اقدامات مهم بانك مركزي در چند 

ماه گذشته بوده است. 
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه كاه��ش بي��ش از پنج 
واحد درص��دي رش��د نقدينگ��ي در پايان ش��هريور 
سال1401 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
اظهار داشت: رقم رش��د نقدينگي از 40/6درصد در 
سال 1۳۹۹ به ۳۹ درصد در پايان شهريور سال1400 

و ۳5 درصد در پايان شهريور1401 رسيده است.
صالح آبادي در ادامه با اشاره به حمايت بانك مركزي 
از بخ��ش توليد به ص��ورت غيرتورمي گف��ت:  ميزان 
انتش��ار اوراق گام )گواهي اعتبار مولد( به عنوان يك 
ابزار تأمين مالي تعه��دي و نوعي حمايت غيرتورمي 
از توليد از ۷/۷هزارميليارد تومان در س��ال1400 به 
۳2هزارميليارد تومان تا 2۸آبان سال1401 رسيده 

است كه رشد چهار برابري را نشان مي دهد. 
افزاي��ش پرداخ��ت تس��هيالت ازدواج جوان��ان از 
۸0هزارميليارد تومان در سال1400 به ۸6هزارميليارد 
تومان تا آبان س��ال1401، پرداخت 21هزارميليارد 
تومان تس��هيالت قرض الحس��نه فرزندآوري تا آبان 
س��ال1401 و افزاي��ش تس��هيالت پرداخت��ي ب��ه 
ش��ركت هاي دانش بنيان از 66هزارميليارد تومان در 
س��ال1400 به بيش از ۷4هزارميليارد تومان تا آبان 
سال1401 از ديگر نكات برجسته گزارش رئيس كل 

بانك مركزي در اين جلسه بود.
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رياست جمهوری

رئي�س س�ازمان توس�عه تج�ارت از ص�ادرات 
روزان�ه ۲۵۰ت�ن م�واد غذاي�ي و كش�اورزي 
ب�ه قط�ر در اي�ام ج�ام جهان�ي خب�ر داد. 
به گزارش تس��نيم، عليرضا پيمان پاك، معاون وزير 
صمت و رئيس سازمان توس��عه تجارت در خصوص 
آخرين اقدامات اين س��ازمان در م��راودات تجاري با 
قطر در آستانه جام جهاني و اس��تفاده از اين فرصت 

در توسعه تجارت خارجي گفت: يكي از رويكردهاي 
اصلي دولت س��يزدهم توس��عه تجارت با كشورهاي 

همسايه است. 
وي ادام��ه داد: قطر ني��ز يكي از اه��داف اين رويكرد 
محسوب مي ش��ود كه رئيس جمهور شخصاً سفري 
به اين كشور و ديدار با امير قطر داشت و امير قطر نيز 
سفري به تهران داشت، در اين ديدارها توافقات خوبي 

انجام و دستورات الزم صادر شد. 
پيمان پاك ب��ا بيان اينكه روابط تج��اري ايران و قطر 
در گذشته توس��عه يافته نبود، گفت: مشكالتي مانند 
زيرس��اخت هاي گمرك��ي و حمل ونق��ل كاال وجود 
داشت كه با اختصاص بخشي از بنادر قطري به حمل 
مستقيم كاال از ايران و احداث خط مستقيم كشتيراني 

تا حدودي برطرف شد. 

وي از انعقاد موافقت نامه تأمين مواد غذايي و كشاورزي 
در ايام جام جهاني خبر داد و گف��ت: با اين توافقنامه 
روزانه 250تن مواد غذايي و كشاورزي به قطر ارسال 
مي ش��ود كه اكنون چند محموله آن به قطر رسيده 
است. وی از تهيه نقشه راه توسعه تجارت ايران و قطر و 
رسيدن به تراز ۳ميليارد دالري خبر داد و گفت: بخش 
عمده اي از اين نقش��ه راه به ص��ادرات مجدد مرتبط 

مي ش��ود تا ما بتوانيم از ظرفيت قط��ر براي صادرات 
كاالهاي مان به كشورهاي ديگر استفاده كنيم. 

رئيس سازمان توسعه تجارت تأكيد كرد: كشور قطر 
تعرفه ص��ادرات مجدد را براي تجار ايراني به  ش��دت 
كاهش داده و تخفيف قابل توجه��ي را در نظر گرفته 
اس��ت، ضمن اينكه ما مي توانيم از اين ظرفيت براي 

واردات كاالهاي مورد نياز استفاده كنيم. 

صادرات روزانه 250تن مواد غذايي از ايران به قطر در ايام جام جهاني
    خبر

هادي غالمحسیني 
  گزارش  یک


