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اقتصادی

استان

عملکرد شرکت گاز استان یزد
در ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه ملی گاز ایران

آفتاب یزد :شرکت گاز اســتان یزد در ارزیابی
عملکرد ســال  ۱۳۹۹شرکتهای تابعه ملی گاز
ایران با عملکرد درخشــان خود موفق به کسب
وضعیت خوب در بخش شــاخصهای عمومی و
اختصاصی شد .مدیرعامل شرکت گاز استان یزد
با تایید این خبر گفت :در راســتای مدل سازمان
اداری و استخدامی کشور ،مدل ارزیابی عملکرد
شــرکتهای تابعه ملی گاز ایران توسط مدیریت
مهندســی ســاختار تهیه و تدوین و مقرر شده
هرســاله بر مبنای این مدل شــرکتهای تابعه
مــورد ارزیابی قرار گیرند کــه در ارزیابی مربوط
به سال گذشته شرکت گاز استان یزد در بخش
شاخصهای عمومی در وضعیت عالی و در بخش
شــاخصهای اختصاصی در وضعیت خوب و در
مجموع در وضعیت خوب و رتبه دوم قرار گرفت.
علی اکبر میدانشاهی در توضیح بیشتر افزود :با
توجه به اینکه مدل ارزیابی عملکرد شــرکتهای
تابعه بر مبنای هفت محور شامل  ۶محور عمومی
و یک محور اختصاصی و به صورت ویژه توســعه
زیرساختهای شــرکت ملی گاز ایران تهیه شده
لذا ما در شــرکت گاز استان یزد سعی نمودیم با
بهرهگیری از متخصصان و خرد جمعی و تنظیم

و اجرای برنامهای مشــخص و برگزاری جلسات
متعدد کارشناســی به تمامی حوزههای مذکور
پرداخته و نسبت به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط
ضعف اقدام نماییم .وی پرهیز از موازی کاری ها،
صرفه جوئی در وقت ،انرژی و هزینههای سازمان
را از جمله نتایج و اثرات ارزیابی و اقدامات صورت
پذیرفته در این زمینه عنوان کرد که مســلماً با
شناسایی آنها شرکت با حرکتی سریعتر به سمت
تعالی حرکت خواهد نمود ضمن اینکه انجام این
دست ارزیابیها از طرفی منجر به شناسایی نقاط
ضعف و ناهماهنگیها و در نهایت تعریف اقدامات
بهبود به منظور ارتقای بهره وری شده و از طرف
دیگــر مدیریت دانش و مستندســازی عملکرد
شرکت را در بستری مطمئن میسر خواهد ساخت.
گفتنی است شرکت گاز استان یزد در ارزیابی صورت
پذیرفته در محورهای شفافیت و مدیرمالی ،توسعه
دولت الکترونیک و ارتقاء ســامت اداری و حقوق
شــهروندی وضعیت عالی و در محورهای ایمنی،
بهداشــت و محیط زیست ،مدیریت توسعه منابع
انسانیواستقرارنظامهایمدیریتیوضعیتخوبرا
کسب نمود که تمامی موارد مذکور ،مربوط به محور
عمومیارزیابیمیباشد.

سازش یک فقره پرونده مالی در خصوص  ۲کیلوگرم طال

آفتاب یزد :رئیس اداره توســعه حل اختالف
استان یزد گفت :با سازش در یک فقره پرونده به
ارزش تقریبی  ۲۶میلیارد ریال ،یک نفر زندانی
آزاد گردید .محمدرضا حداد در این رابطه بیان
داشــت :با پیگیریهای صورت گرفته توســط
اعضاء و کارکنان شعبه  ۳۱شورای حل اختالف
ویژه زندانیان یزد در آبان ماه ســال جاری یک
فقــره پرونده به میزان  ۲کیلوگرم طال به ارزش
تقریبی  ۲۶میلیارد ریال به سازش ختم شد .این

مقام قضایی با اشاره به هدف اصلی شوراهای حل
اختالف که سازش و میانجیگری است ،افزود:
فرهنگ صلح و ســازش باید در جامعه نهادینه
شود از این رو شوراهای حل اختالف استان یزد
با برنامه ریزیهای انجام شــده در سال جاری
درصدد افزایش مشــارکت مردم در حل و فصل
اختالفات از طریق صلح و سازش باشند و موفق
شــوند درصد قابل توجهی از پروندههای قابل
سازش را به با صلح سازش مختومه نمایند.

در غرفه ذوبآهن اصفهان در متافو عنوان شد

تاکید معاون وزیر صمت بر حمایت از فوالدسازان با نظام تعرفهای

آفتاب یزد :هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی
ایــران متافو با حضور مهــدی صادقی نیارکی
معــاون امور صنایــع وزارت صمــت در محل
دائمی نمایشــگاههای تهران افتتاح شد .مهدی
صادقی نیارکی در آیین افتتاحیه این نمایشگاه
به خبرنگار ما گفت :دستاوردهای صنعت فوالد
جزء بزرگترین افتخارات کشور به شمار میرود
زیرا صنعتی است که در کنار تامین نیاز داخل،
ارز حاصــل از صادرات آن نیــاز صنایع پایین
دستی کشــور را تامین میکند .وی افزود :در
سال گذشــته  ۳۰میلیون تن تولید انواع فوالد
داشتیم و در هفت ماهه سال جاری نیز  ۱۴و نیم
میلیون تن انواع فوالد تولید شده است .معاون
امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد :تولید ریل

در ذوبآهن اصفهان افتخار جمهوری اسالمی
ایران اســت و محصول دارای ارزش افزوده باال
به شمار میرود که این شرکت از دو سال پیش
بــا ورود به تولید این محصــول گامی موثر در
راستای خودکفایی برداشــته است .وی افزود:
عنوان سیاستگذار در راستای حمایت از تولید
نســبت به تدوین نظام تعرفهای اقدام کردهایم
تا با محقق شــدن این موضوع سهم خودمان را
بیش از پیش در حمایت از تولید داخل ایفا کرده
باشیم .این مقام مسئول خاطرنشان کرد :وزارت
صمت تامین زنجیره تولید از معدن تا محصول
نهایی در دســت اقدام دارد تــا تولیدکنندگان
فوالد کشــور بدون دغدغه به تولید محصوالت
دارای ارزش افزوده باال بپردازند.

حضور ذوبآهن اصفهان در سیستان و بلوچستان
راهگشایبنگاههایاقتصادیاست

آفتاب یزد :اســتاندار سیســتان و بلوچستان
گفت :حضور و سرمایهگذاری ذوبآهن اصفهان
در ایــن اســتان راه را بــرای بنگاههای بزرگ
اقتصادی باز میکندتا با ســرمایهگذاری الزم از
ظرفیتهای معدنی منطقه در جهت توســعه و
پیشرفت اقتصادی ایران اسالمی استفاده شود.
حســین مدرســی خیابانی در نشست بررسی
راهکارهــای ســرمایهگذاری در بخش معدن
سیستان و بلوچســتان که با حضور مدیرعامل
و ســرمایهگذاران ذوبآهــن اصفهان و برخی
بنگاههای اقتصادی کشور برگزار شد اظهارداشت:
خیلی از ظرفیتهای معدنی این استان ناشناخته
بوده و نیاز است با بهرهبرداری از این ظرفیتها
زمینه ایجاد اشــتغال و توسعه اقتصادی فراهم
شــود .وی افزود :باید از ظرفیتهای بیشــمار
معدنی سیستان و بلوچستان در جهت توسعه
و پیشــرفت این استان اســتفاده کنیم زیرا ما
قابلیتهای خوبی در این زمینه داریم.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان ادامه داد:
این اســتان دارای تنها بندر اقیانوســی کشور
و ظرفیتهای بیشــماری در حوزه اشــتغال
دریا محور اســت .وی با بیان این که سیستان
و بلوچســتان یک هزار و  ۶۰۰کیلومتر مرز با
ویژگیهای خاص با سایر کشورها دارد تصریح
کرد :طبیعت بکر این اســتان یکی از مهمترین
مزیتهای گردشگری و کشاورزی است.
مدرس خیابانی خاطرنشــان کرد :وجود معادن
طال ،مس و منیزیت در سیســتان و بلوچستان
بســیار اهمیت دارد و میتواند باعث توسعه و
ایجاد اشــتغال پایدار برای جوانان جویای کار
در این استان شــود .وی ادامه داد :مسئوالن و
دولت به سیستان و بلوچستان بدهکار هستند
و باید نگاه ویژهای به ظرفیتها و توانمندیهای
این استان در جهت ایجاد اشتغال و توسعه آن
داشــته باشند زیرا این یک تکلیف ملی است تا
شاخصهای توسعهای افزایش یابد.
استاندار سیســتان و بلوچســتان تاکید کرد:
ذوبآهن اصفهان میتواند به عنوان پیشکسوت
در حوزه معادن و ســرمایهگذاری عمل کند و
باعث انتقال تجربیات و جذب بنگاههای بزرگ
اقتصادی کشــور به این استان شود .وی افزود:
ذوبآهن اصفهان همچنین میتواند یک سایت
و پایانه صادراتی در یکی از مرزهای سیســتان
و بلوچســتان ایجاد کند تا عبور مرور و تجارت
تسریع شود .مدرس خیابانی تصریح کرد :شرایط
ویژهای برای سرمایهگذاران بزرگ در سیستان
و بلوچستان ایجاد شود تا سرمایهگذاران درگیر
بروکراسی اداری نشوند.
> ذوبآهن برای توسعه سیستان و بلوچستان
وارد میدان شد

مدیرعامــل ذوبآهن اصفهان نیــز گفت :این

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

شرکت سعی دارد با کمک مردم و ظرفیتهای
موجود استان در میدان توسعه پایدار اقتصادی
جنوب شــرق کشــور ایفای نقش کند .منصور
یزدیزاده افزود :یکی از مصادیق و عوامل حضور
ذوبآهن اصفهــان در منطقه اجرای خط آهن
چابهار  -زاهدان است که در توسعه منطقه نقش
مهمی دارد .وی با اشــاره به این که سیستان و
بلوچســتان را منزل خودم میدانــم و به این
منطقه احساس تعلق میکنم خاطرنشان کرد:
تمام تالش و توان خود را در جهت توسعه این
منطقه به کار میگیرم.
مدیرعامــل ذوبآهن اصفهان گفــت :با توجه
به این که شــرکتهای زیرمجموعه ذوبآهن
اصفهــان در حوزههــای مختلف بــه صورت
تخصصی فعالیت میکنند قرار اســت در حوزه
معادن سیستان و بلوچستان نیز وارد کار و تالش
شده تا بتوانیم نقش خوبی در توسعه و امنیت
پایدار این منطقه ایفا کنیم .وی گفت :ذوبآهن
ساالنه بیش از یک میلیون تن واردات مواد اولیه
دارد که بهصورت عمده شامل زغالسنگ و ُکک
است ،در سفر به سیستان و بلوچستان قرار شد
تمرکز بیشتری برای واردات مواداولیه از طریق
بندر چابهار داشته باشیم.
یزدی زاده گفت :در حوزه صادرات نیز با توجه
به این که اخیرا ً با امضای تفاهم نامهای ارتباط
ما با پاکستان برای سرمایهگذاری مشترک برقرار
شــده ،استان سیســتان و بلوچستان به سبب
داشتن مرزهای طوالنی با این کشور مسیر بسیار
خوبی برای افزایش این ارتباطات است که از آن
بهره خواهیم گرفت .وی خاطرنشان ساخت :در
همین زمینه سعی داریم با ایجاد یک سایت یا
گمرک اختصاصی در یکی از سه مرز میرجاوه،
خــاش و چابهــار فرآیند صــادرات محصول و
واردات مواد اولیه را تسریع کنیم.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با اشاره به پیشنهاد
استاندار سیســتان و بلوچستان مبنی بر حفر
یک حلقه چــاه ژرف از  ۱۰حلقه چاه تصویبی
در سیستان برای تامین آب مورد نیاز واحدهای
وابســته به ذوبآهن در این استان بیان کرد :با
توجه به حضور شرکت شستا وابسته به تامین
اجتماعی در سیســتان و بلوچســتان در یک
کنسرسیوم مشــترک با شرکت صدر تامین در
رابطه با ایجاد نیروگاه و حفر و بهرهبرداری از چاه
ژرف در این استان هماهنگی و مذاکره خواهیم
کرد تا انشــاءاهلل موضوع مطــرح و به صورت
مشترک وارد این فاز شویم.
شایان ذکر اســت؛ منصور یزدی زاده و هیئت
همراه با هدف آشنایی با پتانسیلها و قابلیتهای
منطقه ،به اتفاق داوود شهرکی سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از
مدیران استانی و شهرستانی از پایانه و بازارچه
مرزی میرجاوه بازدید کردند.

رئیس ســازمان توســعه تجارت اعالم کرد که صادرات
تجهیزات پزشــکی از این پــس مجاز خواهــد بود .به
گزارش ایســنا ،از آغاز شــیوع کرونا در ایران و همزمان
با آغاز تالشها بــرای تامین نیازهــای داخلی در حوزه
مقابله با این ویروس ،دولــت اعالم کرده بود که صادرات
برخی تجهیزات پزشــکی به خارج از کشــور ممنوع خواهد بود .در
فروردینماه سال  ،۱۳۹۹اعالم شده بود که صادرات محصوالتی چون
ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگسال ،مانیتور عالئم حیاتی پرتابل ،مانیتور

صادرات تجهیزات پزشکی آزاد شد

عالئم حیاتی بدســاید ،مانیتور عالئم حیاتی سانترال،
پمپ سرنگ ،پمپ سرم ،دســتگاه رادیوگرافی موبایل
دیجیتال ،سی تی اسکن ،دستگاه الکتروشوک دستی،
سی پپ ،بای پپ ،ساکشــن ،انواع فشارسنج ،دستگاه
الرینگوسکوپ ،دستگاه الکتروکاردیوگرافی ،تشک مواج،
گوشی پزشکی ،کپنوگراف ،گان ،ماسک سه الیه ،پماسک  ،N۹۵لباس
 ،COVERALLکاور ســر ،کاور کفش ،دستگاه اکسیژن ساز ،انواع
تبســنج و انواع پالس اکسیمتر تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود .با

گذشــت نزدیک به دو سال از شیوع کرونا و با بهبود نسبی شرایط در
کشــور و البته تامین نیازهای داخلی ،علی رضا پیمان پاک  -رئیس
سازمان توسعه تجارت  -در صفحه شخصی خود از مجاز شدن صادرات
این تجهیزات خبر داده اســت .او نوشته :با توجه به اشباع بازار داخل
در خصوص تجهیزات و اقالم پزشــکی مقابله با کرونا به واسه توسعه
خطوط تولید توسط شرکتهای دانش بنیان ،طی پیگیریهای صورت
گرفته توسط سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت خارجه،
صادرات این اقالم به منظور افزایش ظرفیت تولید آزاد شد.

صالح آبادی در بازدید از صرافیها:

راهاندازی سامانه تخصیص ارز سهمیهای

علــی صالحآبــادی از بــازار ارز بازدید و طی این بازدیــد با صرافان
گفتوگو کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به یکی از صرافها گفت :عرضه ارز به
اندازه کافی وجود دارد و عرضه ارز بیشتر از تقاضاست.
وی افزود :طــی یکی  -دو ماه آینده ســامانهای برای تخصیص ارز
سهمیهای از جمله ارز مســافرتی راهاندازی میشود تا مردم در این
سامانه درخواســت خود را ثبت و ارز سهمیهای دریافت کنند که با
راهاندازی این سامانه ،تشکیل صف مقابل صرافیها جمع میشود.
رئیــس کل بانک مرکزی درباره راهاندازی درگاه فروش ارز به منظور
تامین نیازهای خرد ارزی مردم توضیح داد :هموطنان با ورود به این
درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعالم و ســپس با مراجعه به صرافیهای
مجاز ارز مورد نیاز را دریافت میکنند و یا اینکه با فراهمسازی شرایط
میزان ارز مورد نیاز مردم به حساب آنها واریز شود.
صالح آبادی با بیان اینکه نیازهای ارزی قانونی مردم را به صورت کامل
تامین میکنیم و منابع ارزی ورودی در بازار متشکل ارزی در وضعیت
مناسبی قرار دارد ،گفت :در همین راستا به منظور دسترسی آسانتر

مردم به حواله و اســکناس دالر ،اصالح قوانین و مقررات در برنامه و
دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون برگشت
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در ســامانه نیما  ۲۲.۴میلیارد دالر و

عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما  ۲۰میلیارد دالر بوده است،
افزود :از ابتدای سال تاکنون در مجموع  ۳۶میلیارد دالر ارز برای کل
کاالها بخشی در ســامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده
است که نسبت به سال گذشته عرضه ارز افزایش داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه گفت :خوشبختانه امسال
دسترســیبانک مرکزی و سیســتم اقتصادی کشور به منابع ارزی،
بهبود قابل مالحظهای داشــته اســت و از نظر ورود ارز به کشور در
شرایط بسیار خوبی هستیم و پیشبینی این است که در آینده نزدیک
اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
وی افزود :در جلســه اخیری که با صادرگنندگان داشتیم مقرر شد
برخی از صادرکنندگان با واردکنندگان به صورت توافقی و مستقیم
معامله کنند که از طریق صادرات مقابل واردات ،تسهیل صورت گیرد.
به گفتــه صالحآبادی ،در بازار متشــکل ارزی روزانــه حدود  ۱۰تا
۱۵میلیون دالر و حدود یک تا دو میلیون یورو معامله میشود ودپ
در حال فراهمســازی شرایطی هستیم تا دسترســی مردم به بازار
متشکل ارزی تسهیل شود.

تجارت ریلی مشترک از ایران تا چک!

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید با باز شــدن گره حمل و نقل،
امکان توســعه قابل توجه روابط تجاری میــان ایران و جمهوری
چک وجود خواهد داشــت .به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی
در جریان دیدار با ســفیر جمهوری چــک در تهران ،اظهار کرد:
جمهوری چک یکی از باثباتترین اقتصادهای اروپای شرقی است
که رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده و قوانین مترقی در
حوزه سرمایهگذاری در مقایسه با دیگر کشورهای شرق اروپا دارد.
بر اســاس اظهارات او این کشــور روند خصوصیســازی را نیز با
موفقیت پشت سر گذاشته و کلیه این موارد جذابیتهای همکاری
با جمهوری چک را افزایش میدهد.
شافعی ،تعریف پروژه مشــترک در زمینه تولید موتورهای برقی
و تعیین ســوخت جایگزین برای خودروها را از جمله زمینههای
مناسب برای همکاری بین ایران و جمهوری چک دانست و ادامه
داد :دو کشور میتوانند در زمینه نیروگاهی ،صنعت قند ،سیمان،
کریســتال و نیشکر که در گذشته تجربیات موفقی در همکاری با
هم در این بخشها داشتند ،سرمایهگذاری کنند.
بر اســاس اظهارات رئیس پارلمان بخــش خصوصی ایران ،تنوع
رشتهای برای تقویت سطح همکاریها بسیار باالست و دو کشور
میتوانند حتی در حوزه پتروشیمی ،صنعت خودرو ،ماشینآالت،

معدن ،لوازم خانگی و انرژی با یکدیگر همکاری کنند.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمآبی شدیدی
که در ایران با آن مواجه هستیم اشاره و تاکید کرد :در این بخش
باید با کشورهایی که تجربیاتی در حوزه مدیریت منابع آبی دارند،
همکاری کنیــم .او تصریح کرد :دولت ایــران چون در موقعیت
ویژهای از نظــر جغرافیایی قرار دارد و گــذرگاه اصلی در ارتباط
بین جنوب به شمال و شــرق به غرب است ،در نظر دارد توسعه
حملوتقل ریلی ،نوســازی و بهسازی این صنعت را در دستورکار
قــرار دهد و با توجه به تجربه جمهوری چک در این حوزه ،امکان
فعالیت مشترک بین دو کشــور وجود دارد .رئیس اتاق ایران در

ادامه با توجه به تاسیس کمیته مشترک ایران و چک از سوی اتاق
ایــران ابراز امیدواری کرد :کمیتــه متناظر آن در جمهوری چک
تاسیس و در نهایت زمینه برای ایجاد اتاقهای مشترک مهیا شود.
جوزف ریختار ،ســفیر جمهوری چک در تهران ،با اعالم این خبر
کــه طبق برنامهریزیهای انجام شــده قرار اســت هیئتی از این
کشــور در ماه ژانویه به ایران سفر کنند ،تاکید کرد :شرکتهایی
در حوزههای معدن ،غذا ،امور بهداشــتی و ماشــینهای سنگین
آمادگــی خود را برای همکاری با طرفهای ایرانی اعالم کردند .از
این منظر به عنوان ســفیر جمهوری چک در ایران سعی میکنم
در نمایشگاههای مختلفی که در ایران برگزار میشود حضور پیدا
کنم و ضمن آشنایی با ظرفیتهای موجود در ایران امکان برقراری
ارتباط بین شرکتهای ایرانی و جمهوری چک را فراهم سازم.
او ضمن ابراز خرســندی از مهیا شــدن امکانات بــرای برگزاری
کمیسیون مشترک بین ایران و جمهوری چک در آینده نزدیک،
گفت :با وجود اینکه شرکتهای عالقهمند به حضور در بازار ایران
تعداد قابل توجهی هستند؛ اما به دلیل مشکالت انتقال پول زمینه
همکاری فراهم نمیشود البته سفارت سعی دارد راههایی را برای
امکان احیای مناســبات بین دو کشور در نظر گرفته و برای این
شرکتها توضیح دهد.

با توافق سه جانبه ترانزیتی؛

خلیج فارس به دریای سیاه میرسد

مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای از توافق ســه جانبــه ایران با آذربایجان و
گرجستان برای راهاندازی مسیر ترانزیتی و اتصال خلیج فارس به
دریای سیاه خبر داد.
جــواد هدایتی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :در پی ســفری
که برای برگزاری دو نشســت حمل و نقــل جادهای با آذربایجان
و گرجســتان انجام شــد ،طرح ابتکاری را به دو کشور پیشنهاد
دادیم تا در راستای همگرایی منطقهای کریدور جدید ترانزیتی را
ایجاد کنیم.
وی افزود :البته این طرح از حدود هشــت سال گذشته مطرح بود
اما با توجه به اینکه کشورهای بسیاری درگیر این تفاهم بودند تا
کنون اجرایی نشد و طرفین هیچگاه به اتفاق نظری نرسیدند.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری
و حمــل و نقل جادهای بــا بیان اینکه اجرایی شــدن این طرح
میتواند خلیج فارس را به دریای ســیاه متصل کند ،ادامه داد :دو
کشور اصلی طرف تفاهم گرجستان و ایران هستند چرا که ایران
از طریق خلیج فارس به آبهای آزاد متصل است و گرجستان نیز
دو بندر تجاری مهم را در شرق دریای سیاه دارد .از سوی دیگر دو
کشور گرجستان و آذربایجان در اصالح و توسعه زیر ساختهای
حمل و نقلیشان تالشهای بسیاری کردند بنابراین سعی کردیم
همگرایی با این دو کشور را افزایش دهیم.

> عبور آزمایشی کاالهای اساسی ایران از آذربایجان تا دریای سیاه

هدایتی گفت :در همین راستا فعال شدن مسیر ترانزیتی سه جانبه
با این دو کشــور را دستور کار مذاکرات قرار دادیم و در مذاکرات
هر دو کشــور استقبال کردند .بر اســاس توافقی که با مسئوالن
حمل و نقل دو کشور کردیم ،قرار شد عبور آزمایشی از این مسیر
را بررســی کنیم و حداقل یک ناوگان از هر کشور از مبداء ایران
بارگیری شــده و کاالهای صادراتی ایران را به مقصد برسانند .این
کاالها از آســتارا وارد آذربایجان شده و از طریق بنادر گرجستان
از دریای ســیاه قرار است به بلغارستان یا دیگر کشورهای اروپای
شرقی اعزام شوند.
وی اضافه کرد :تالشمان این است که تا قبل پایان سال مرحله
آزمایشــی این طرح انجام شــود و بر اســاس نتایجی که از آن
بدســت میآید ،آسیبشناســی الزم صورت گرفته و نهایتا در
نشســت سه جانبه نهایی بین سه کشــور ،ساز و کاری را ایجاد
کنیــم تا هزینهها و زمــان حمل کاهش پیدا کنــد و بتواند به
عنوان مسیر تجاری قابل اتکاء در اختیار ایران و دیگر کشورهای
منطقه قرار گیرد.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه این مسیر ترانزیتی میتواند
برای کشورهای حاشیه شــرق و جنوب آسیا منافع زیادی در بر
داشته باشد و آنها را به اروپای شرقی متصل خواهد کرد .از سوی

دیگر اروپا یکی از مقاصد کاالهای صادراتی ایران به ویژه کاالهای
فرآوری شده در حوزه پتروشیمی است .همچنین کاالهای دارای
فناوری باالتر از اروپا تامین شده و این مسیر میتواند مورد استفاده
قرار گیرد اما باید فاکتورهای مهم زمان و هزینه را مدیریت کرده
و کاهش دهیم.
هدایتی تاکید کرد :این مســیر ترانزیتی با توجه به رویکرد جدی
کشورهای طرف این توافق در توسعه ترانزیت امیدواریم آلترناتیو
مناسبی برای مسیرهای تجاری فعال کنونی مانند مسیر ترانزیتی
ترکیه و روسیه باشد.

> تحریمها مشکلی در ترانزیت و صادرات کاال

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تحریمهای ظالمانه آمریکا
تاثیری روی ترانزیت کاالهای ایران یا کاالهای دیگر کشــورها از
ایران به مقاصد مختلف داشــته است یا خیر و اینکه آیا در اجرای
این طرح مشکالتی در این زمینه به وجود خواهد آمد؟ اعالم کرد:
مسلما تحریمها در سالهای اخیر روی صادرات و ترانزیت کاالها
بیتاثیر نبوده اســت اما عبور آزمایشــی کاال که در این طرح به
عنوان مقدمه مورد توجه طرفین قرار گرفته برای آسیبشناســی
بوده است و اگر مشکلی از این حیث نیز به وجود بیاید با توجه به
عزم دو کشــور مذکور میتوانیم با همکاری و مشارکت سه جانبه
آن را برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد خبر داد

ارائه پیشنویس الیحه اصالح قانون اجرای سیاستهای اصل  ۴۴به دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعاالن تشکلهای
دانشــجویی که به مناسبت  ۱۶آذر روز دانشجو برگزار شد ،از تهیه
پیشنویس الیحه اصالح قانون اجرای سیاستهای اصل  ۴۴قانون
اساسی خبر داد.
به گزارش شــبکه اخبار اقتصــادی و دارایی ایران (شــادا) ،دکتر
سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از وعدههای وی زمان رأی
اعتماد مجلس شورای اسالمی این موضوع بوده است ،گفت :با توجه
به وجود نارضایتیهایی که از روند برخی واگذاریهای گذشته وجود
داشــت و باید عالج میشــد ،تالش کردیم در دولت سیزدهم این

واگذاریها با روندی متفاوت و با اصالح ریل صورت گیرد.
وی بــا بیــان اینکه پیشنویــس الیحه یادشــده ،مبتنی بر یک
آسیبشناسی بســیار مفصل است ،افزود :در این پیشنویس تمام
روند واگذاریهای  ۱۵سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی
که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به
وجود آمدن برخی آثار و پیامدهای شــدید اجتماعی و اقتصادی و
حتی امنیتی و منطقهای شده مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد :نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به
سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکالت از گذشته تا امسال بوده

حرکت کنیم و یکی دیگر از اصالحات بحث پیمان مدیریت اســت
به این معنا که مالک شــدن بنگاههای دولتی پاداشی برای مدیران
بهرهور و ســالم باشد .دکتر خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع،
افزود :بعد از آنکه در عمل ثابت شــد مدیران میتوانند بنگاههای
دولتی را با اســتانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکالت و
مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند ،انتقال مالکیت به
آنها رخ خواهد داد .وی ابراز امیدواری کرد در آینده حجم این نوع
واگذاریها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی در اجرای سیاستهای
اصل  ۴۴قانون اساسی شاهد باشیم.

واقعیت ماجرای «حکم وزیر برای سه برادر»چیست؟

اخیرا خبری با عنوان «صدور حکم وزیر کار کشور برای سه برادر در
وزارت بهطور همزمان» است که توسط یک شخصی در شبکههای
اجتماعی مطرح شده است .این در حالی است که حقیقت ماجرا از
این قرار است :حجتاهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
فقط به یکی از این ســه برادر حکم صادر کرده است .در این میان،
یونس فروزان یکی از این ســه برادر مورد ادعا هیچ مســئولیت و
سمتی در وزارت کار ندارد .محمد فروزان یکی دیگر از این سه برادر،
سالهاست که در وزارت کار مشغول بوده و مسئولیتهای مختلفی
داشــته و حکم جدیدی برای او صادر نشــده اســت .تنها حکمی
که صادر شده اســت برای حامد فروزان مدیرکل امور بینالملل و
دبیر کارگروه انتصابات اســت .با این توضیح که در وزارت کار افراد

میتوانند با حفظ ســمت ،عضو کارگروههای دیگر باشند .بنابراین
اگر کســی در این باره مدعی است ،احکام صادره از سوی وزیر کار
را منتشر کند .گفتنی است ،اخیرا وزارت کار به شیوههای متفاوتی
مورد تخریب جریانات و افراد مختلف قرار گرفته است .در ادامهی
این تخریبها ،اتهامهایی مبنی بر صدور احکام از ســوی وزیرکار
برای اشــخاص مختلف بوده است .استفاده از روش «دروغ بزرگ»
یکی از آن تکنیکهای قدیمی رســانهای است که ریشه تاریخی
دارد و اکنون هم به لطف شبکههای اجتماعی و فیکنیوزها هر روز
بازتولید میشود.
یکی از ابزارهای رســانهها این اســت که با ایجاد یک شــایعه و یا
«دروغ بــزرگ» به اهداف و مقاصد خود دســت پیــدا میکنند،

البتــه ایــن دروغ باید به حدی بزرگ باشــد که هــم تعجبآور
باشــد و هــم بتواند مــردم را تحتتأثیر قــرار دهــد .ارائه اخبار
غلط به شــیوه «دروغ بزرگ» که در رســانهها اســتفاده میشود،
همان پروپاگاندا اســت« .دروغهای بزرگ» و انتشــار اخبار بدون
ســند و اعتبار اهرم فشــاری برای مقاصد سیاســی یا شــخصی
به شــمار میآیند .ممکن است بپرسید در قبال این ترفند چکاری
باید انجام داد؟ پاسخ این است :از جمله راههایی که برای جلوگیری
از انتشار شایعات و مقابله با تکنیک «دروغ بزرگ» وجود دارد این
اســت که ارتباط مناسب با مخاطبان وجود داشته باشد و پیش از
اینکه موضوع و بهانهای به دســت رسانهها داده شود ،اطالعرسانی
مناسب انجام شود تا جایی برای شایعهپراکنی باقی نماند.

