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فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه آرایش مردم ایران برای عبور از تحریم ها و تامین نیازها، جهادی و جدی اســت، گفت: امروز تحریم به فرصتی برای تحریک 
انگیزه ها، باورها و اعتقادات مردم تبدیل شده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح دیروز )یکشنبه 19 
بهمن( در جشنواره مجازی ملی علم و فناوری و نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری بسیج در جمع خبرنگاران، گفت: امروز رویداد خوبی را در این نمایشگاه 
مشاهده می کنیم و شاهد شکوفایی استعدادهایی هستیم که به وفور در جامعه ما وجود دارد.وی ادامه داد: در کنار نیازهایی که کشور برای پیشرفت احتیاج دارد، 

خوشبختانه پتانسیل های خوبی در کشور وجود دارد و دشمنان تالش می کنند همه روزنه های پیشرفت را به روی ملت ما ببندند...
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سرلشکر سالمی:

 آرایش مردم ایران برای عبور از تحریم ها جدی است
info@sobh-eqtesad.ir

بایدن جرأت تصمیم گیری ندارد
شــرایط جو بایدن رئیس جمهور تازه به قدرت رســیده در آمریکا 
به مراتب از دونالد ترامپ در ابتدای انتخابش به ریاســت جمهوری 
ایاالت متحده سخت تر است. چرا که بخشی از تصمیمات مانند اتخاذ 
موضع در مورد برجام از قبل برای ترامپ  گرفته شــده ومشــخص 
می نمود اما جو بایدن با قول هایی که در ذهن می پروراند که شــاید 
باید به برجام بر گردد، را بدون در نظر گرفتن حضور صهیونیســتها 
در محیط پیرامونی خود و بعد از انتخاب تیم اجرایی غیر قابل انجام 
میداند. جــدای از بحث برجام دولت بایدن بــا چالش های عدیده 
دیگری هم روبروست. دوقطبی سازی ها دوره انتخابات موجب شده 
ایاالت  متحده آمریکا با چالش هایــی مانند امنیت ملی، ناهمواری 
در شــرایط برای مدیریت کرونا و حتی تخصیص بودجه برای رفع 
بحران هــای مالی پیش رو ناگواری های متعددی را در مقابل دولت 
خود ببینــد. چرا که هم زمان، بودجه فــدرال به خاطر بحران های 
زیرساختی و بهداشت عمومی در شرایط دشواری قرار گرفته است. 
در واکنش به این چالش ها، تمایل عمومی فزاینده ای به تجدیدنظر 
در نقش جهانی آمریکا به چشم می خورد. بطور واضحی مشهود است 
که بایدن قصد نمایش قدرت ندارد و با مصیبت های داخلی ترجیح 
میدهد اول به داخل خانه بپردازد تا بیرون خانه. در همین چارچوب 
»اندیشکده دفاعی رند آمریکا« در گزارشی تا حد کمی واقع بینانه 
مینویســد: »بر اساس یکی از گزینه ها، آمریکا در یک راهبرد بزرگ 
خویشتن  داری واقع  گرایانه، رویکرد سازنده  تری در قبال سایر قدرتها 
 اتخاذ کرده اســت، زیرا حضور نظامی و تهاجمــی خود را کاهش
 داده و بــه این ترجیح نایل آمده که بــه برخی از تعهدات امنیتی 
خود پایان دهد تا شاید در شــرایط بهتری به توافق دوباره در آنها 
مبادرت ورزد. برای کمک به درک و فهم این گزینه توســط مردم و 
سیاست  گذاران آمریکا، نویسندگان گزارش حاضر در این اندیشکده 
چگونگی تغییر سیاست های امنیتی آمریکا تحت یک راهبرد بزرگ 
صبورانه در مناطق کلیدی را توضیح داده، پرسش های بی  جواب مهم 
را مشخص کرده و گام   های بعدی این گزینه و پیامدهای سیاسی آن 
را شرح و بسط داده و تحلیل نموده و مخاطرات راهبرد درون گرایی 

را گوشزد نموده اند. ...
ادامه در صفحه دوم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان
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رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش:

اگر میخواهند ایران به تعهدات 
برجامی برگردد،آمریکا باید 

همه تحریمها را لغو کند

 حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: اگر می خواهند ایران به تعهدات برگردد، آمریکا باید همه تحریم ها  را لغو کند
 و ما راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست است، آن وقت به تعهدات برمی گردیم.
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ادامه سرمقاله

گزیده خبر

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش:

اگر میخواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد 
آمریکا باید همه تحریمها را لغو کند

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز )یکشــنبه( در دیــدار جمعی از فرماندهان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت تاریخی همافران با امام خمینی )ره( در ۱۹ بهمن 
۵۷ را یکی از شگفتی ســازی های مهــم و از عوامل اصلی پیروزی انقالب و همچنین 
نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها برشمردند و گفتند: الزمه استمرار حرکت 
پرشــتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، کار و تالش بی وقفه، اتحاد کلمه بخصوص 
میان مســئوالن، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی در عمل است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: اگر می خواهند ایران به تعهدات برگردد، آمریکا باید 
همه تحریم ها را لغو کند و ما راســتی آزمایی کنیم و ببینیم درست است، آن وقت به 
تعهدات برمی گردیم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز )یکشــنبه( در دیدار جمعی از 
فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت تاریخی همافران با امام خمینی 
)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ را یکی از شگفتی ســازی های مهــم و از عوامل اصلی پیروزی 
انقالب و همچنین نشان دهنده خطای محاســباتی آمریکایی ها برشمردند و گفتند: 
الزمه اســتمرار حرکت پرشتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، کار و تالش بی وقفه، 
اتحاد کلمه بخصوص میان مسئوالن، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت 
ملی در عمل اســت.رهبر انقالب اسالمی همچنین قضایای فضاحت بار اخیر آمریکا و 
ســقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاســی آمریکا خواندند و با 
اشاره به اظهارنظر مقام های اروپایی و آمریکایی درباره برجام و تحریم ها تأکید کردند: 
آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه شرط گذاری ندارند زیرا تعهدات برجامی خود را 
نقض کردند و آن طرفی که باید شرط بگذارد جمهوری اسالمی است زیرا به تعهدات 
خود پایبند بود. بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشــت که 
آمریــکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بــر روی کاغذ، لغو کند و این لغو 
تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت 
جمهوری اســالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است و هیچکس از آن عدول نخواهد 
کرد.فرمانده کل قوا در این دیدار حادثه ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را از ایام اهلل خواندند و افزودند: 
جدا شدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن آنها به امام و مردم شبیه معجزه بود زیرا 
تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند که 
هیچ گاه تصور نمی کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای به خطای محاسباتی عجیب دولت 
دموکرات آمریکا در آن زمان، در ارزیابی شرایط کشور و مردم نیز اشاره کردند و گفتند: 
آمریکایی ها به ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و بر اساس اخبار قطعی، کودتایی 
را طراحی کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان انقالب و با استفاده از خشونت 
گسترده علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند اما یکی از عواملی که نقشه شیطانی آنها 
را باطل کرد، حرکت نیروی هوایی در نوزدهم بهمن بود.ایشان با تأکید بر اینکه خطای 
محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت 
ایران ندارند، افزودند: یک نمونه از این خطای محاســباتی در فتنه ۸۸ بود که رئیس 
جمهور دموکرات آمریکا به خیال آنکه کار را تمام خواهد کرد، رســماً از فتنه حمایت 
کرد.رهبر انقالب اســالمی تحریم های بی ســابقه با هدف از پا درآوردن ایران را نمونه 
دیگری از خطاهای محاســباتی آمریکا برشمردند و گفتند: یکی از همان احمق های 
درجه یک، دو سال پیش گفته بود که عید ژانویه ۲۰۱۹ را در تهران جشن می گیریم. 

حاال آن شــخص خــودش به زباله دان تاریخ رفته و رئیس او هــم با لگد و با افتضاح 
از کاخ ســفید اخراج شده اســت اما جمهوری اسالمی ایران به لطف خداوند سربلند 
ایستاده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در قبال دشمن و معیوب بودن 
دســتگاه محاسباتی آن نباید ساده انگاری کرد، خاطر نشان کردند: عوامل دیگری نیز 
در موفق بودن حرکت انقالب اسالمی مؤثر بوده اند که عبارتند از کار و تالش، حضور 
مــردم در صحنه و ایمان آنان به لزوم این حضور، اعتماد به وعده الهی و طراحی های 
متقابل.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش 
نمی رود. مسئوالن با حضور در میدان کار و عمل، و با اعتماد به خدا، دائماً مؤلفه های 
قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند.ایشــان یکی از مظاهر تولید 
قدرت را تقویت نیروهای مسلح به تناسب اقتضائات منطقه ای و بین المللی برشمردند 
و بــا تجلیل از رزمایش های اخیر افزودنــد: انجام چنین رزمایش های بزرگ و اعجاب 
برانگیز، آن هم در شرایط تحریم، در واقع تأمین امنیت ملی به دست فرزندان کشور در 
نیروهای مسلح کشور و بسیار افتخار آمیز است.حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه تولید 
قدرت در نیروهای مســلح را عالوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمان 
و قدرت معنوی نیروها دانســتند و گفتند: خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این 
است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب می کنند و با وجود میلیاردها دالر هزینه 
و تحقیر شــدن و توهین شنیدن، در نهایت در بزنگاهها امنیت آنها تأمین نمی شود؛ 
همانگونه که در قضایای چند ســال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشــت محمدرضا 
پهلوی دیدیم.ایشان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نیز گوشزد 
کردند و افزودند: یکی از اشــتباه های بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن شویم 
و یا در امور سیاســی و اقتصادی به دشمن امید ببندیم.رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر اینکه بنای بر مبالغه درخصوص نیرو و توان داخلی نیســت، خاطرنشان کردند: اما 
واقعیت هــای درون را ببینیــم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم که اگر با هرتوانی، مرعوب 
دشمن شویم از کار خواهیم افتاد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، افرادی را که در خصوص 
توانایی های آمریکا و برخی قدرتها ارزیابی های غیرواقعی دارند، به قضایای اخیر آمریکا 
ارجاع دادند و افزودند: حوادث فضاحت بار اخیر آمریکا، مسائل کوچکی نیستند و نباید 
درچارچــوب افول یک رئیس جمهور ناباب ارزیابی شــوند بلکه این قضایا افول آبرو، 
قدرت و انتظام اجتماعی آمریکا است.ایشان با استناد به اظهارات صاحبنظران برجسته 
سیاسی آمریکا گفتند: خود آنها می گویند نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است 
و برخی سخن از دوران پسا آمریکا به میان آورده اند.رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر 
شبیه قضایای آمریکا در هرنقطه دیگر از دنیا بخصوص در کشورهایی که آمریکا با آنها 
مشــکل دارد، رخ داده بود، آن را رها نمی کردند اما امپراطوری خبری در دســت آنها 
اســت و تالش دارند تا ماجرا را تمام شــده نشان دهند درحالی که قضیه تمام نشده و 
دنباله دار است.ایشــان علت دستپاچگی و سراسیمه بودن رژیم های وابسته به آمریکا 
در منطقه بخصوص رژیم صهیونیســتی و یاوه گویی های اخیر آنها را ترس و اضطراب 
از واقعیت افول آمریکا در محیط بین المللی و محیط داخلی دانستند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان با اشــاره به اظهارات مقام های آمریکایی و 
اروپایی در قضیه تحریم ها، گفتند: اوالً در جمهوری اسالمی هیچ کس گوشش بدهکار 
مهمل گویی های افراد بدون اســتحقاق در آمریکا و اروپا نیست.ایشان افزودند: ثانیاً بر 
اســاس منطق و استدالل، آمریکا و سه کشور اروپایی که تعهدات برجامی خود را زیر 

پا گذاشته اند، حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند.رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردند: آنها صرفاً در یک برهه بسیار کوتاه در اول کار، بعضی از تحریم ها را موقتاً تعطیل 
کردند اما بعداً تحریم ها را برگرداندند و حتی افزایش هم دادند، بنابراین حق گذاشتن 
شرط و شروط ندارند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: طرفی که حق دارد برای ادامه 
کار برجام شــرط بگذارد، جمهوری اسالمی ایران است چرا که از اول به همه تعهدات 
برجامی خود عمل کرد ولی آنها تعهدات خود را نقض کردند.ایشــان سیاست قطعی، 
غیرقابل بازگشت و عدول ناپذیر جمهوری اسالمی در خصوص برجام را که مورد اتفاق 
همه مســئوالن کشور است، به این شکل بیان کردند: اگر می خواهند ایران به تعهدات 
برجامــی خود برگردد باید آمریکا تحریم ها را در عمل و نه با زبان و یا روی کاغذ، کاًل 
لغو کند، آن گاه پس از راستی آزمایِی صحت لغو تحریم ها، جمهوری اسالمی به تعهدات 
برجامی خود باز خواهد گشــت.رهبر انقالب اسالمی مسئوالن و دست اندرکاران امور 
کشــور را به اتحاد کلمه و همصدایی توصیه مؤکد کردند و گفتند: اتحاد کلمه مردم و 
همچنین مســئوالن عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکالت در ۴۲ سال گذشته بوده 
و این هماهنگی و هم صدایی باید ادامه یابد.فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را به ادامه 
تولید قدرت توصیه و در پایان تأکید کردند: به لطف خداوند و دعای حضرت ولی عصر 
)عج( فردای ملت و کشــور ایران، قطعاً به مراتب بهتر و باالتر از امروز خواهد بود.پیش 
از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر ســرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش 
با بیان گزارشــی از برنامه های این نیرو در ســال گذشته گفت: نیروی هوایی با سابقه 
حضور اثرگذار خود در انقالب و حفظ دستاوردهای آن، امروز با دستی پر از رویش های 
برخاســته از تفکر مقاومت و آموزه های مکتب شهید سلیمانی، با انگیزه تر از پیش در 

مسیر ارتقای قدرت هوایی کشور گام برداشته است.

بایدن جرأت تصمیم گیری ندارد
ادامه از صفحه اول

نویسندگان گزارش حاضر به این نتیجه رسیده اند که سیاست منطقه ای تحت 
راهبرد بزرگ اولویت ســنجی بسته به ســطح منافع آمریکا و ریسک احتمال 
سلطه یک کشور قدرتمند مانند چین بر منطقه، متغیر خواهد بود. با توجه به 
توانمندی های نظامی قابل  توجه چین، طرفداران تجدید نظر در سلطه جویی 
با توجه به معضالت داخلی آمریکا خواهان نقش نظامی هرچه بیشــتر آمریکا 
در شــرق آســیا برای حفظ هژمونی در مقابل چین، نسبت به مناطق دیگر 
هستند. فرضیه ها و ارزیابی طرفداران موضع صبورانه و راهبرد اولویت سنجی 
از تهدیدها با فرضیه ها و ارزیابی سیاســت گذارانی که راهبرد بزرگ آمریکا از 
زمان پایان جنگ ســرد را شکل داده اند، متفاوت است. به طورکلی، طرفداران 
و اندیشمندان این اتاق فکر سیاســی نظامی برای حل  وفصل تناقض منافع، 
بیشــتر به دیپلماسی متکی هســتند و در دفاع از منافع حیاتی آمریکا، سایر 
کشورها را به حفظ برتری و قدرت نظامی در اعمال هزینه های دفاعی ترغیب 
می کنند. آنها شدیدا معتقد هســتند اگر راهبرد بزرگ خویشتن داری به کار 
گرفته شود، آمریکا ارتش کوچک تری خواهد داشت، از تعهدات امنیتی خارجی 
آن و نیروهای مســتقر در خارج این کشــور کاسته خواهد شد و به  کارگیری 
نیروی نظامی با موانع بیشتری نسبت به سیاست های کنونی مواجه خواهد بود. 
پس باید در کوتاه مدت قید بســیاری از موضع گیری ها در هم سویی با شرکای 
سیاسی خود را هم بزند. واقف بودن به پیامدهای خاص در اتخاذ تصمیم نسبت 
به این راهبرد بزرگ از منطقه ای به منطقه دیگر بسته به سطح منافع آمریکا و 
خطر احتمال سلطه یک قدرت بر این مناطق، متغیر خواهد بود. طرفداران این 
راهبرد به دنبال رویکردی سازنده تر با رقبای فعلی آمریکا نظیر روسیه و ایران 
نیز هســتند. راهبرد آمریکا در آسیا- اقیانوسیه، مهم ترین حوزه مورد اختالف 
در میان طرفداران تغییر راهبرد محســوب می شود. ایشان معتقدند که ظهور 
کشــوری قدرتمند در آســیا، اروپا یا خلیج  فارس، منافع حیاتی آمریکا را به 
محدود نموده و یا حتی به مخاطره می اندازد، اما آنها هنوز دستورالعملی روشن 
و دور اندیشــانه بمنظور تعیین دورنمای تصمیمات مهم و در مورد چگونگی 
ظهور این تهدید در اختیار سیاســتمداران داخل دولت و یا هم پیمانان خود 
در جهان قرار نداده اند. برای ارائه سیاســت های هرچه دقیق تر در هر منطقه، 
اتاق های فکر و اندیشمندان و حتی سرویس های اطالعاتی با تدوین خط مشی 
جامع خود باید منطقه خود را قوی تر سازند و به تجزیه  و تحلیل های مضاعف 
بپردازند. آنها معتقدند زمان نقش کلیــدی در ارائه راهبرد بازی خواهد کرد. 
آنها تاکید میکنند شــاکله تصمیم ساز در دولت حتی هنوز به یک همگرایی 
نســبی هم دســت نیافته تا بتواند دورنمای حل مشکالت داخلی همراه یک 
سیاســت ماندگار در جهت حفظ شــاکله ی هم پیمانان در خارج را بهم پیوند 
دهد. اندیشــکده دفاعی رند در آمریکا به این موضوع که روند هژمونی آمریکا 
در برون گرایی برای نشان دادن و بزرگ نمایی قدرت نیازمند بودجه ای سنگین 
است و آمریکا در شرایط کنونی چاره ای ندارد که برای حل مشکالت داخلی از 
بودجه های نظامی با کاربرد نمایشی بکاهد، کم توجه بوده است. خطر تحقیر 
در مقابل چین در غرب اســیا برای همه کارشناسان سیاسی دفاعی در آمریکا 
قابل درک است اما بدهی سنگین و رو به افزایش دولت و نیازمندی های تنظیم 
سیاست های تنش زدای داخلی  جرات تصمیم گیری بین دو واقعیت مسلم را 

در تعیین راهبرد محدود و حتی غیر ممکن نموده است.
 والسالم

رئیس قوه قضاییه به عراق سفر می کند
پایگاه اطالع رسانی شورای عالی قضایی عراق اعالم کرد که در پاسخ به دعوت 
رســمی رئیس شــورای عالی قضایی عراق، رئیس قوه قضاییه ایران به عراق 
سفر می کند.پایگاه اطالع رسانی شورای عالی قضایی عراق اعالم کرد که سید 
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران، در پاسخ به دعوت 
رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه در صدر یک 
هیئت عالی رتبه قضایی به بغداد ســفر می کند.مرکز اطالع رســانی شورای 
عالی قضایی عراق اعالم کرد که این هیئت روز ســه شنبه برای امضای چند 
یادداشت تفاهم بین دو کشور در چارچوب همکاری قضایی و حقوقی به مقر 
شورای عالی قضایی می رود.شورای عالی اطالع رسانی عراق اعالم کرده که در 
حاشیه این سفر، یادداشت تفاهم هایی با وزارت دادگستری، هیئت شفافیت و 
کمیساریای عالی حقوق بشر عراق منعقد خواهد شد.فائق زیدان رئیس شورای 
عالی قضایی عراق در سفر سال گذشته خود به تهران از  سید ابراهیم رییسی 
برای سفر به بغداد دعوت کرده بود که این دعوت در تماس تلفنی اخیر رئیس 
شــورای عالی قضایی عراق با رئیسی مجددا مطرح و زمان پیشنهادی کشور 

میزبان، مورد قبول قرار گرفت.

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه آرایش مردم ایــران برای عبور از تحریم ها و تامین 
نیازها، جهادی و جدی است، گفت: امروز تحریم به فرصتی برای تحریک انگیزه ها، 
باورها و اعتقادات مردم تبدیل شــده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی صبح دیروز )یکشنبه ۱۹ بهمن( در 
جشــنواره مجازی ملی علم و فناوری و نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری بسیج 

در جمع خبرنگاران، گفت: امروز رویداد خوبی را در این نمایشگاه مشاهده می کنیم 
و شاهد شکوفایی استعدادهایی هستیم که به وفور در جامعه ما وجود دارد.وی ادامه 
داد: در کنار نیازهایی که کشور برای پیشرفت احتیاج دارد، خوشبختانه پتانسیل های 
خوبی در کشور وجود دارد و دشــمنان تالش می کنند همه روزنه های پیشرفت را 
به روی ملت ما ببندند اما به همت جوانان هوشــمند و پرتالش، که جهاد علمی و 
فناوری را در مسیر پیشرفت کشور قرار داده اند امروز می بینیم بسیاری از محصوالتی 
که تا قبل مجبور بودیم وارد کنیم و ما را به کشورهای دیگر وابسته می کرد به دست 
جوانان تالشــگر و دانشمند ما تولید می شود.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ملت ما 
در مسیر پیشرفت حرکت می کند و در حال قطع همه وابستگی ها هستیم، تصریح 
کرد: تحریم به رغم ایجاد برخی مشکالت و فشارهای مقطعی، به یکی از فرصت های 
تاریخی برای ملت ایران تبدیل شد.سرلشکر سالمی خاطر نشان کرد: امروز تحریم 
فرصتی برای تحریک انگیزه ها، باورها و اعتقادات مردم ایجاد و به مفهوم واقعی تالش 

جامعه برای رفع نیازمندی های را رقم زده است.وی تأکید کرد: ما نمی توانیم به هیچ  
کشوری وابسته باشیم و با کشورهای دیگر متفاوت هستیم چرا که در تحریم جهانی 
هســتیم و هیچ کس به ما کمک نمی کند. حتی دوستان ما در بهترین حالت، با ما 
دشمنی نمی کنند، اما هیچ کس به ما کمک نمی کند تا این کشور روی پای خودش 
بایستد.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نمی توانیم منتظر کمک دیگران بمانیم، اظهار 
داشت: مردم و جوانان ما یاد گرفته اند به ذهن های خود تکیه کنند و روی پای خود 
بایســتند تا آرزوی دشمنان را دفن کنند.سرلشکر سالمی با بیان اینکه امروز شاهد 
آرایش جهادی بســیجیان برای پیشرفت های فناوری در کشور بودیم، اظهار داشت: 
ســاخت پیچیده ترین قطعات و تجهیزات مورد نیاز کشور را امروز در این نمایشگاه 
شاهد بودیم.وی تصریح کرد: آرایش مردم ایران برای عبور از تحریم ها و تامین نیازها، 
جهادی و جدی اســت و ما مطمئن هســتیم فرمول ما برای عبور از مسائل جاری 

همین همت و عزمی است که در این نمایشگاه می بینیم.

قالیباف:
  در سفر به روسیه حامل پیام

 مهمی هستم
رئیــس مجلس پیش از ترک تهران به مقصد مســکو گفت: یکی از 
برجســتگی های سفر به روســیه آن است که در راســتای مسائل 
راهبردی حامل پیام مهمی در همین چارچوب هســتم.، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز )یکشنبه ۱۹ بهمن ماه 
۹۹( پیش از ترک تهران و قبل از عزیمت به روسیه در پاویون فرودگاه 
مهرآباد در گفتگوی تلویزیونی در تشریح سفر خود اظهار داشت: دهه 
مبــارک فجر را به ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت می گویم ضمن 
این که امروز را هم به همه شــجاعان نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و شهدای این نیرو عرضه تهنیت دارد.وی افزود: سفر من 
به مسکو به دعوت رسمی رئیس مجلس دومای روسیه انجام می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره 
تأکید بر روابط راهبردی با کشور روسیه داشته اند و این تأکید مستمر 
این اولویت برای ما وجود دارد که اولین ســفرم به روسیه با توجه به 
دعوت صورت گرفته باشد.قالیباف گفت: یکی از برجستگی های این 
ســفر آن است که در راستای مسائل راهبردی حامل پیام مهمی در 
همین چارچوب هســتم.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
خرســند هستم که بگویم روابط بین تهران و مسکو در حوزه مسائل 
اقتصادی و سیاسی، مسائل دفاعی و امنیتی، در حوزه مسائل صنعتی، 
فناوری، علمی و دانشــگاهی بسیار مناسب و خوب است.وی  گفت: 
روابط دوجانبه مخصوصا روابط بین پارلمان های ایران و روســیه که 
کمیســیون عالی مشترک دو کشور که به ریاست رؤسای دو مجلس 
اداره می شــود و پیگیری می شود توانسته این روابط را عمق ببخشد 
و بســیار تأثیرگذار باشد و منجر به توسعه و تعمیق روابط دوجانبه و 

حتی روابط بین المللی شده است.

سرلشکر سالمی:

 آرایش مردم ایران برای عبور از تحریم ها جدی است

فراخوان جهت برگزاری  تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 انجام خدمات اداری پشتیبانی و خدماتی شرکت سهامی آب 
منطقه ای البرز و ادرات تابعه در سطح استان 99-1400

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظــر دارد فراخوان جهت برگــزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« انجام خدمات اداری پشتیبانی و خدماتی شرکت 
ســهامی آب منطقه ای البرز و ادرات تابعه در سطح استان 1400-99« از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت 
 و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.الزم اســت مناقصه گــران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
 جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/11/18 

می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:  تا ساعت 19 مورخ 99/11/23
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 9 صبح مورخ 99/12/9

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت10 مورخ 99/12/9 
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امــام خمینی)ره(

 روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پســتی 
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افزایش ظرفیت خطوط تولید کنسانتره گل گهر توسط شرکت فکور صنعت

راهاندازیبزرگترینخطکوبینگخشکگلگهر

مسئولیت اجتماعی، پیشران توسعه پایدار

گامهایبلندچادرملودرزمینهمسئولیتاجتماعی

تامین بار ورودی با درصد آهن باالتر
در همین راستا شــرکت یادشده با تاسیس بخش های مختلف 
این پروژه شــامل واحد کوبینگ، خردایــش مجدد و آبگیری، 
شــرایطی را در مجتمع ســنگ آهن گل گهر فراهم کرده که به 
دنبال آن عالوه بر اینکه محصول باکیفیت تری تولید می شــود، 
ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا کرده و شــعار ســال در یکی از 
مجموعه های صنعتی و معدنی کشــور تحقق می یابد.در همین 
خصوص مدیر این پروژه با بیان اینکه مجموعه اقدامات شرکت 
فکور صنعت در ســال جدید بر مبنای جهش تولید بوده است، 

به »جهان صنعت« گفت: شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر 
نیازمندی خود را برای افزایش ظرفیت تولید و همچنین ارتقا و 
افزایش کیفیت محصوالت خطوط کنسانتره سنگ آهن به لحاظ 
دانه بندی و بلین به شرکت فکور صنعت اعالم کرد.ثامر یوسفیان 
اظهــار کرد: در راســتای دعوت به همکاری شــرکت گل گهر، 
بررسی و طراحی های الزم انجام شد و مجموعه تغییراتی برای 
توسعه و ارتقای خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره گل گهر در نظر گرفته 
شد که اولین قسمت آن واحد کوبینگ خشک است.وی در این 
رابطه توضیح داد: مسوولیت واحد کوبینگ خشک، افزایش عیار 

خوراک ورودی به کارخانه است به این معنا که بخشی از باطله 
)سنگ های با عیار آهن پایین( از خوراک ورودی حذف می شود 
تــا بار ورودی با درصد آهن باالتر وارد کارخانه شود.یوســفیان 
افــزود: زمانی که بار ورودی با درصد آهــن باالتر وارد کارخانه 
می شود، ظرفیت تولید ساالنه کارخانه نیز افزایش پیدا می کند.

افزایش 15 درصدی ظرفیت تولید
مدیر این پروژه با بیان اینکه با اجرای واحد کوبینگ خشک ۱۵ 
درصد افزایش ظرفیت تولید در این سه خط محقق خواهد شد، 
گفت: قرار اســت با اجرای تمام فازهای این پروژه، ظرفیت سه 
خط تولید کنسانتره سنگ آهن از شش میلیون تن فعلی به ۸/۱ 
میلیون تن در ســال افزایش پیدا کند.یوسفیان هدف از اجرای 
واحد کوبینگ خشــک را جداســازی حدود ۱۵ درصد خوراک 
کم عیار با عیار آهن ۱۰ تا ۱۲ درصد از خوراک ورودی به خطوط 
ســه گانه کارخانه عنوان کرد و افزود: افزایش ریکاوری خوراک 
ورودی و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی تولید ســاالنه خطوط 
یادشــده از اهداف این فاز از پروژه بوده اســت و طبق قرارداد، 
دست کم چهار درصد افزایش عیار در محصول خروجی از واحد 
کوبینگ خشــک اتفاق خواهد افتــاد.وی همچنین اظهار کرد: 
برای جداسازی باطله کم عیار از هشت دستگاه مگنت سپراتور 
با شدت میدان متوسط )MIMS( استفاده شده است.یوسفیان 
بیان کرد: طی تست های عملکردی خط یادشده، شاهد افزایش 
۵/۵ درصدی در عیار آهن محصول و جداسازی حدود ۱۲ درصد 
بار کم عیار با عیار آهن هفت درصد به عنوان باطله بودیم که این 
میزان، با توجه به دانه بندی ۵۰- ۰ میلیمتری خوراک ورودی، 
حاکی از عملکرد درخشان و فراتر از مقادیر پیش بینی شده در 

قرارداد بوده است.

استفاده از تخصص شرکت های پیمانکاری
وی با بیان اینکه قرارداد بخش کوبینگ خشک پروژه توسعه و 
ارتقای کیفیت خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره گل گهر در شهریورماه 
سال ۹۸ نافذ شده است، افزود: با وجود مدت ۱۵ ماهه قرارداد، 
بخش کوبینگ خشــک ظرف یک ســال تکمیل و آماده تولید 
شد.یوســفیان در توضیح نوع این قرارداد که از نوع EPC بوده 
است، گفت: قراردادEPC )مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا( یکی 
از قراردادهای مهم و پیچیده ای اســت که در آن کار طراحی و 
تامین تجهیزات و اجرای پروژه به پیمانکار سپرده می شود و به 
تعبیری می توان گفت که کارفرما از قید مسوولیت های سنگین 
مدیریتــی و اجرایی پــروژه آزاد خواهد شــد.مدیر پروژه واحد 
کوبینگ خشک ادامه داد: به این ترتیب از تخصص شرکت های 
پیمانــکاری نیز اســتفاده می شــود و زمان اجــرا نیز کاهش 
پیدا می کند.وی افزود: کارخانه شــش میلیون تنی کنســانتره 
سنگ آهن گل گهر، واقع در مجموعه کارخانجات شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر ســیرجان در استان کرمان است که با کمک 
واحد کوبینگ خشــک، افزایش ظرفیت تولیــد برای آن اتفاق 
افتاده اســت.مدیر این پروژه بیان کرد: بومی سازی قطعات یکی 
از اهداف اصلی شــرکت فکور صنعت تهران و شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر بوده و تقریبا قســمت بزرگی از تجهیزات این 
پروژه یعنی حدود ۶۰ درصد ساخت داخل است. البته در واحد 
کوبینگ خشــک بیش از ۷۰ درصد تجهیزات ســاخت داخل 
هســتند .گفتنی است شرکت صنعتی و معدنی گل گهر یکی از 
بزرگ ترین واحد های تولید کنسانتره آهن در ایران است که برای 
افزایش کیفیت و ظرفیت تولید محصوالت خود از شرکت های 
دانش بنیانی همچون فکور صنعت تهران دعوت به همکاری کرده 

است.

مهندس تقی زاده از دیگر اقدامات چادرملو برای مقابله با گسترش بیماری کرونا را تجهیز نقاهتگاه 
اضطراری شــهراردکان با ۱۰۰ تخت برای قرنطینه بیماران مبتال به ویروس کرونا، سازماندهی ۱۵ 
اکیپ های مکانیزه ومجهز به لوازم ووســایل ضدعفونی کننده با هماهنگی ستادهای محلی واعزام 
این گروها به شــهرهای اردکان، عقدا، میبد، بهاباد  و روســتاهای مجــاور برای ضد عفونی کردن 
اماکن عمومی همراه با دهها دســتگاه تانکر،آمبوالنس وماشــین آالت مجهز به وسایل ضدعفونی 
کننده،  و  هزاران عدد ماســک ودســتکش وتوزیع آن بین شــهروندان وپاکسازی اماکن عمومی 
عنــوان کــرد .وی گفت:  در مجموع بیــش از ۲۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیــون ریال کمک  نقدی و 

غیــر نقدی برای مقابله با کرونا  به مراکز نظارتی و پزشــکی اســتان یزد و 
شهرستان اردکان به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و درمان مبتالیان، اهدا 
شــده اســت.مدیر عامل چادرملو با بیان اینکه : هرسازمانی ملزم است تا در 
جهت حل مشــکالت، مسائل و بهبود کیفیت زندگی کارکنان، و رفع برخی 
نیازهای اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی جامعه متاثر از فعالیتش  همت 
گمارد افزود:  شــرکت چادرملو تالش نموده عالوه بر انجام تعهدات خود در 
چارچوب قوانین کار نسبت به کارکنان، اعم از کارگران و کارشناسان ومدیران، 
بخشــی از نیازهای رفاهی و اجتماعی و فرهنگــی آنها را تامین نماید بطور 
نمونه از فروردین ماه امســال تا کنون  به تمامی پرسنل شاغل در چادرملو 
) بالغ بر ۷ هزار نفر( در 3 نوبت کمک هزینه معیشــت پرداخت شــده و در 
نگاه دراز مدت نیز با  تاسیس شرکت تعاونی مسکن  قرار است  برای تمامی 
کارگران و کار کنان  فاقد مســکن شاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی 
در شهرســتانهای اردکان و بهاباد مسکن مناسب ساخته شود، این اقدام در 
راستای تامین امنیت شغلی و آرامش روانی کارگران تالشگر که نقش عمده 
ای در امر تولید واقتصاد کشور دارند انجام می گیرد.وی تصریح کرد: در عین 
حال تنها در ســال گذشته بالغ بر  ۲4۰ میلیارد ریال حمایت مالی چادرملو 
به شهرســتان اردکان، در راستای مسئولیت اجتماعی  در زمینه های علمی 
آموزشی- بهداشتی- فرهنگی- مذهبی - ورزشی- محرومیت زدایی، خدمات 
و فعالیت های اجتماعی کمک های بالعوض به مراکز  فرهنگی - هیات های 
ورزشــی - صندوق های قرض الحسنه - مســاجد - مدارس - انجمن های 

خیریه - مراکز علمی و آموزشی - کمیته امدام امام خمینی و سازمان منابع طبیعی اهدا شده است  
.   مهندس ناصر تقی زاده در ادامه این گفت و گو افزود : سازمانهای  مسئولیت پذیر و متعهد، پیش 
از بروز معضالت و مشکالت و پیش از آنکه درخواستی از آنها شود باید بر مبنای اصول تبیین شده 
در دورنمای توسعه خود، در برابر بحرانهای آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره بیاندازد پیش 
بینی های الزم و اقدامات عملی انجام دهند . بر این اساس شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ در تحقق 
این امر از جمله ارتقاء شاخص های زیست محیطی نه تنها با رعایت الزامات مصرح در قانون  برای 
کاهش آالینده های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی خود اقدام کرده، بلکه تدابیری فراتر 
از وظایف برای پیشــگیری از بحرانهای آتی را نیز اتخاذ نموده اســت . ازجمله این اقدامات حیاتی، 
پیش بینی بحران آینده کشــور به ویژه مناطق کویری در تامین آب بوده است . این شرکت همراه 
با دو شــرکت گل گهر و مس سرچشمه  با تدبیری دور اندیشانه از چند سال پیش اقدام به عملی 
ساختن طرح شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال به مناطق مرکزی ایران از جمله استان یزد و 

شهرستان اردکان نموده است و برای اجرای این طرح عظیم ملی و استراتژیک ،  ۱۷۲ هزارمیلیارد 
ریال  سرمایه گذاری پیش بینی شده است.   یکی دیگر از اقدامات چادرملو که با هزینه  بیش از ۱3 
هزار میلیارد ریالی اجرا شده، ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در شهرستان اردکان با 
هدف تامین نیاز برق مصرفی واحد های صنعتی مستقر در این منطقه و سایر مصرف کنندگان کشور 
بوده که به اتمام رسیده ودر حال حاضر در مدار شبکه سراسری برق قرار گرفته است . و هم اکنون 
یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی نیز در مجاورت نیروگاه سیکا ترکیبی ساخته و بزودی به بهره 
برداری می رســد.همچنین یکی از طرح های بزگ و زیر بنایی توسعه بخش چادرملو پروژه احداث 
تصفیه خانه فاضالب شــهر اردکان و انتقال بخشی از آن به مجتمع صنعتي 
چادرملواست. این طرح  تاثیر قابل توجهی در ارتقاء سطح بهداشت ساکنین 
شهر و نیز جلوگیری ازهدر رفت آب دارد، این در حالی است که چادرملو برای 
اجرای این طرح در اردکان مبلغ  ۱۹3۹ میلیارد ریال هزینه کرده است . نباید 
فراموش کرد این پروژه های زیر بنایی که منافع آن برای عامه است اقداماتی 
فراتر از وظایف یک شــرکت صنعتی است . مدیر عامل چادرملو در خصوص 
اقدامات زیست محیطی این شرکت نیز گفت : در مجتمع صنعتی چادرملو 
در اردکان یزد بیش از 3۰۰  هکتار باغ میوه و ۲۱۸ هکتار درختکاری از گونه 
های غیر مثمر و مقاوم در شــرایط کویری ایجاد شده است . بدلیل استفاده 
از تجهیزات غبار گیر و فیلترهاي کیسه اي در کارخانه گندله سازی اردکان 
میزان ذرات آالینده  بشدت کاهش یافته و باالترین تمهیدات کاهش آالینده 
گی اتخاذ شــده اســت . وی افزود: در مجتمع معدنی هم بالغ بر ۸۵ هکتار 
فضای ســبز با گونه های مختلف درخت و گیاهان مقاوم در کویر ایجاد شده 
و برای حفظ حیات وحش کویر نیز اقداماتی چون  ایجاد آبشــخور - ساخت 
ابنیه برای محیط بانــان پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نی باز- همکاری 
در تامین نیروی محیط بان منطقه -  بهره برداری از آب شــور چاله ساغند 
و تصفیه آن و جایگزین با آب شیرین بهاباد -  اجراي برنامه جداسازي زباله 
هاي خانگي شامل پسماندهاي آلي ، شیشه و کاغذ )ازمبدا تولید(- استفاده از 
سیستم تر در کارخانجات فراوری سنگ آهن جهت کاهش ورود ذرات گرد و 
غبار به محیط بیرونی و پایش های دوره ای زیست محیطی انجام شده است 
.همچنین طرح  ایجاد کمر بند سبز در حاشیه جاده - عقدا تا اردکان به طول حدود3۰ کیلومتر را 
در دست اقدام داریم که تاثیر قابل توجهی در تلطیف هوا و زیبا سازی مسیر خواهد داشت . ضمن 
اینکه برای بررســی و پایش آالینده های فصلی شهرستان اردکان چادرملو پیشگام شده است و با 
تقبل هزینه اجرای این طرح از مســئوالن شهرستان درخواست کرده ایم، تیم کارشناسی خبره با 
هدف شناسایی منشاء آلودگی ها کار تحقیقاتی این طرح را آغاز کنند .اقدام مهم دیگری که در حال 
اجراست، ساخت دی کلینیک بهاباد است . این مرکز بهداشتی بدلیل مجاورت شهر بهاباد با مجتمع 
معدنی چادرملو، برای استفاده پرسنل و شهروندان این منطقه بسیار حیاتی است .یاد آوری می شود 
در اجالس سراســری مســئولیت پذیری اجتماعی و اخالق حرفه ای، که دیماه امسال در دانشگاه 
الزهرا برگزار گردید، ضمن  تقدیر از  مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیر چادر ملو 
به پاس خدمات موثر و ارزنده ایشان در ایفای مسئولیت اجتماعی، تندیس ویژه این اجالس نیز به 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا گردید .

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره چادرملو در گفت و گو با 
ما با اشاره به اینکه : مسئولیت اجتماعی شرکتها تکلیفی است که آنها را مجاب 
می سازد در فضای کســب و کار خود به آن عمل کنند تا پاسخگوی انتظارات 
جامعه باشندتاکید کرد : از طرفی نباید فراموش کرد شرکت ها،  مسئولیت های 
بزرگی نیز در قبال کارکنان, ســهامداران, مشتریان, تأمین کنندگان, و تمامی 
ذینفعان بر عهده دارند. و باید نسبت به هر دو بخش به تعهدات  خود عمل کنند 
.وی افزود: در بحران اخیر ناشی از شیوع بیماری کرونا شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو  از  اواخر ســال 1398 همزمان ،  اقدامات آموزشی برای پیشگیری از 
فراگیر شدن این بیماری ها  در واحدهای HSE   مجتمع های معدنی و صنعتی 
چادرملو را آغاز کرد و در سریعترین زمان و بدون فوت وقت و با نظارت مدیران 
هر بخش با تشکیل ســتاد مقابله با بحران اقدام به آموزش ، و تدابیر ایمنی و 
بهداشــتی برای مقابله با این بیماری بصورت گسترده  ادامه یافت .همچنین با 
اقدامات سختگیرانه ،همه پرســنل اعم از کادر رسمی و نیروهای پیمانکاری 
هنگام بازگشت ازمرخصی وپیش ازشــروع کار ملزم به انجام آزمایش خون و 
معاینات پزشکی هســتند ودرصورت برخورداری از سالمتی کامل اجازه ورود 
به مجتمع ها داده  می شود وچنانچه عالیم ویروس کرونا درآنها مشاهده شود 
بدون اســتثناء باهزینه شرکت، تحت درمان قرارمیگیرند به همین منظور تیم 
های پزشــکی در هر دو مجتمع استقرار یافتند و تمامی پیمانکاران نیزمکلف 

شده اند هزینه درمان پرسنل وخانواده آنهارا متقبل شوند . 

بزرگ تریــن خط کوبینگ مغناطیســی 
سنگ آهن کشــور با ظرفیت تولید بیش 
از 11 میلیون تن در ســال، توسط شرکت 
مهندسی فکور صنعت تهران راه اندازی شد. 
البته این اولین بار نیست که در سال جاری 
شاهد افتتاح و راه اندازی پروژه های صنعتی 
و معدنی از سوی شــرکت فکور صنعت به 
عنوان شرکتی دانش بنیان و مطرح در زمینه 
طراحی و اجرای پروژه های معدنی و صنعتی 
به روش طرح و ساخت هستیم بلکه از اوایل 
سال جاری تا کنون نتیجه تالش و همکاری 
این شرکت با بسیاری از شرکت های بزرگ 
معدنی کشور در راستای دستیابی به شعار 
سال 99 یعنی جهش تولید در پروژه هایی 
همچون ابرپــروژه انتقال آب خلیج فارس 
که از آن بــه عنوان »خط انتقال امید« نیز 
یاد می شود، نمایان بوده است.پروژه بهبود 
کیفیت و افزایــش ظرفیت خطوط 5، ۶ و 
7 کنسانتره شــرکت گل گهر نیز از جمله 
پروژه هایی اســت که با توجه به توانمندی 
شرکت فکور صنعت تهران در حوزه طراحی 
و اجرا به این مجموعه سپرده شد تا به این 
ترتیب ظرفیت تولید شش میلیون تنی در 
ســه فاز مجزا به 8/1 میلیون تن در سال 

افزایش پیدا کند.

شــرکت چادرملو تالش نموده عالوه بر 
انجام تعهدات خود در چارچوب قوانین 
کار نسبت به کارکنان، اعم از کارگران و 
کارشناسان ومدیران، بخشی از نیازهای 
را  آنها  و فرهنگی  اجتماعــی  و  رفاهی 
ماه  از فروردین  نمونه  بطور  نماید  تامین 
امسال تا کنون  به تمامی پرسنل شاغل 
در چادرملو ) بالغ بــر 7 هزار نفر( در 3 
پرداخت  معیشــت  هزینه  کمک  نوبت 
شده و در نگاه دراز مدت نیز با  تاسیس 
شرکت تعاونی مسکن  قرار است  برای 
تمامی کارگران و کار کنان  فاقد مسکن 
شاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی 
در شهرستانهای اردکان و بهاباد مسکن 
مناسب ســاخته شــود، این اقدام در 
راســتای تامین امنیت شغلی و آرامش 
روانی کارگران تالشگر که نقش عمده ای 
در امر تولید واقتصاد کشور دارند انجام 

می گیرد.
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راهبـری در رشـد
مجموع سرمایه گذاری های ایمیدرو، شرکت های زیرمجموعه و تابعه )تحت راهبری( از سال 92 
تا پایان ســال جاری از 11.6 میلیارد دالر عبور می کند. ایمیدرو طی این مدت ظرفیت های تولید 
را تا بیش از 100درصد افزایش داده و در عین حال برنامه های وســیعی در اکتشاف، احیای معادن 
کوچک و تامین مالی پروژه ها داشته است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(،  از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 98 ارزش سرمایه گذاری های 
ایمیدرو، شــرکت های زیرمجموعه و تابعه در بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از 9.4 میلیارد 
دالر رسید که با احتساب 2.2 میلیارد دالر مجموع سرمایه گذاری امسال، رقم سرمایه گذاری ها 
به 11 میلیارد و 600 میلیون دالر می رسد.همچنین از سال 92 تا پایان سال گذشته میزان اشتغال 
مستقیم ایجاد شده به 21هزار و 600 نفر رسیده که تا پایان سال 99 نیز 3200شغل مستقیم به این 

بخش افزوده می شود.

رشد ظرفیت تولید 
از سوی دیگر میزان ظرفیت های تولید در زنجیره فوالد، مس و آلومینیوم بین سال های 92 تا پایان 98 به طور 
قابل مالحظه ای افزایش یافته به طوری که ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن با دستیابی به 57.6 میلیون تن 
نزدیک به 100درصد، گندله سنگ آهن با رسیدن به 47.6 میلیون تن 116.5درصد، آهن اسفنجی با دستیابی 
به 35.3 میلیون تن نزدیک به 80درصد و فوالد خام با رسیدن به 37.5 میلیون تن 66.6درصد رشد پیدا کرده 
است. همچنین ظرفیت تولید کنسانتره مس با رسیده به یک میلیون و 150هزار تن 35درصد و کاتد مس با 
دستیابی به 457هزار تن 77درصد رشد داشته است. ظرفیت تولید آلومینا بدون تغییر 245هزار تن است اما 

ظرفیت تولید در آلومینیوم با رشد نزدیک به 80درصد به 770هزار تن رسیده است.

1400 محدوده امید بخش در اکتشاف
ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی از ســال 93 تاکنون، 650 هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشــافی را عملیاتی 
کرده است. از این میزان، فاز شناسایی و پی جویی 480 هزار کیلومتر مربع به اتمام رسیده و به محدوده های 
امیدبخش قابل توجهی دســت یافت.با این برنامه اکتشاف 1400 محدوده امیدبخش به دست آمده و تاکنون، 
1000 محدود برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار 
گرفته اســت.در 400 محدوده دیگر نیز پیگیر ایمیدرو دریافت پروانه اکتشاف برای فازهای عمومی و تفصیلی 
اســت. از این تعداد محدوده، 53 پروانه اکتشاف صادر شده است. همچنین، 5 گواهی کشف صادر و از طریق 

فراخوان به بخش خصوصی واگذار شد.

رشد تولید 
تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی 9 ماه امسال تولید شمش آلومینیوم با رشد 66درصدی، 
کنســانتره سنگ آهن با افزایش 6درصدی، گندله سنگ آهن با رشــد 11درصدی، آهن اسفنجی با افزایش 
9درصدی، شــمش فوالدی با رشــد 8درصدی، محصوالت فوالدی با رشــد 5درصدی، کاتد مس با افزایش 
9درصدی و شــمش طال  با رشد15درصدی همراه شد. بدین ترتیب تولید شمش آلومینیوم به 325هزار تن،  
کنســانتره سنگ آهن 37.5 میلیون تن، گندله سنگ آهن 34.5 میلیون تن، آهن اسفنجی به 23.3 میلیون 

تن، شمش فوالد به 17.1 میلیون تن، محصوالت فوالدی 11.2میلیون تن،  کاتد مس 207هزار تن و شمش 
طال به 995کیلوگرم رسید.

احیا 206 معدن کوچک
طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی 
که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه سال 97 تعریف و در سال 
98 عملیاتی شده است. معادن کوچک و متوسط به دلیل گستردگی )98.3درصد از تعداد کل معادن کشور(، 
اشتغال زایی و تولید دارای اهمیت به سزایی است و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه 
متوازن کشــور، نقش بســیار مهمی ایفا کند. در مدت 10 ماه امسال در راستای این طرح، احیا، فعال سازی و 
توسعه، 206 معدن در مناطق مختلف، احیا و فعال انجام شده است. این در حالی است که پیشتر احیای 200 
معدن و احداث 25 واحد فرآوری در ســال 99 هدفگذاری شــده بود.از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و 
اولویت بندی 812 معدن انجام شده و بر روی 444 معدن اقدام کلینیکی صورت گرفته است. در سال گذشته 

146معدن در مناطق کمتر توسعه یافته احیا شد. 

تقویت صندوق بیمه معدن
تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عنوان یکی از نهادهای حمایتی کشور )و زیرمجموعه 
ایمیدرو( به منظور توسعه سرمایه گذاری های خطرپذیر بخش معدن و صنایع معدنی کوچک مقیاس یکی از 
اقدامات مهمی اســت که در سال 98 عملیاتی شده اســت. افزایش سرمایه صندوق از 140 میلیارد تومان به 
350 میلیارد تومان در سال 98 و رسیدن به میزان 500 میلیارد تومان در سال جاری نتیجه این اقدام است. 
همچنین حمایت از ارائه تسهیالت با سود 4 درصد برای متقاضیان استفاده از ماشین آالت معدنی ساخت داخل 
توسط صندوق بیمه انجام شده است. عملکرد صندوق بیمه در سال های 97 و 98 بیش از 590 میلیارد تومان 
است که معادل 90 درصد کل عملکرد صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال 96 است. ) 670 میلیارد تومان 
تا پایان سال 96 (همچنین طی 10 ماه امسال بیمه نامه هایی به ارزش 792 میلیارد تومان آماده صدور شده 

است که با احتساب 325 میلیارد تومان بیمه نامه های صادره، کل ارزش این بیمه نامه ها تا پایان سال 99 به 
بیش از 1100 میلیارد تومان می رسد.

مشارکت با بخش خصوصی
جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه معادن و صنایع معدنی به گونه ای که 42 معدن به بخش خصوصی 
واگذار شده، طرح های الکترود گرافیتی و پترولیوم کک و تیتانیوم کهنوج، معادن آنومالی شمالی و میشدوان 
و پتاس خور و بیابانک و شورابه های ترود به شرکت های بزرگ بخش، برای تکمیل واگذار شده و در سال 98 
بیش از 1700 میلیارد تومان منابع جهت تکمیل طرح های توسعه از بخش خصوصی جذب شده است.ایجاد 
کنسرسیوم های بزرگ با مشارکت بخش خصوصی با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از جمله شرکت 
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا با هدف توسعه اکتشاف با مشارکت بخش خصوصی، هلدینگ سرمایه گذاری 
در منطقه ویژه خلیج فارس با هدف توسعه فوالد تا 10 میلیون تن و کنسرسیوم سرمایه گذاری با هدف توسعه 

فوالد تا سقف 10 میلیون تن در چابهار.

صرفه جویی ارزی بومی سازی
ایمیدرو از ابتدای ســال، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ و اهداف عملیاتی از شرکت های 
زیرمجموعه دریافت و پایش می کند. طبق برنامه ریزی انجام شــده، بومی ســازی بیش از 500 میلیون دالر 
قطعه و فرایند تولید در سال جاری انجام خواهد شد که با احتساب بومی سازی هایی که در "طرح های توسعه" 
صورت می پذیرد، در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه 

توان ساخت داخل خواهیم داشت.

حمایت از پژوهش و برگزاری 62دوره آموزش 
هزینه های آموزش، پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو مشتمل بر مصوبات مربوطه مبلغ  213781.3 میلیون 
ریال است. عملکرد بخش پژوهش و توسعه فناوری شامل حمایت از 19 پروژه پژوهشی، 9 پایان نامه  تحصیالت 
تکمیلی تقاضا محور دریافتی از ســامانه ســاتع، حمایت از 6 همایش، کتاب و تامین اعتبار فرآیند حمایت از 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به مبلغ 5000 میلیون ریال است. در بخش آموزش 62 دوره آموزشی برای 
همکاران ســتاد سازمان، کارکنان مجتمع ها، شــرکت ها و طرح های تابعه برگزار شده که مشکل بر دوره های 
حضوری)4دوره( / غیرحضوری)آفالین)33دوره( / آنالین)25 دوره(( است به طوری که این دوره ها بالغ بر 522 
ســاعت برای 6،866 نفر فراگیر با 551،509 نفرســاعت آموزش انجام شده است. برای کارکنان معادن بخش 

خصوصی نیز 604 دوره آموزشی برای 10262 نفر فراگیر با 192230 نفر ساعت آموزش انجام شده است.

رشد 24درصدی امتیاز ممیزی بهداشت، ایمنی،  محیط زیست و انرژی
متوسط امتیاز واحدهای ممیزی حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی )HSEE( در سال 98، به 254 
رسیده است که فراتر از هدف برنامه ریزی شده )رشد 20 درصد( بوده و در این زمینه رشد 24 درصدی داشته 
ایم. این در حالی اســت که از ابتدای شروع برنامه ممیزی عملکرد HSEE واحدها تابعه )سال95( تاکنون این 

رشد به 51 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در نشستی که به بهانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر با سید رضا عظیمی؛ 
 مدیر اجرایی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برگزار شد، اقدامات و دستاوردهای طرح به شرح زیر بیان شد.
بر اســاس ایــن گزارش اقدامــات اجرایی انجام شــده در راســتای اهداف طرح در ســال 99 شــامل شناســایی و اولویت 
بنــدی 812  معــدن، انجــام اقــدام کلینیکی بــر روی 444 معــدن، احیاء، فعال ســازی و توســعه 123 معــدن، احیاء، 
 فعــال ســازی و توســعه 83 معدن از طریــق انجام پــروژه های زیرســاخت و حمایت و توســعه 12 واحد فرآوری اســت.
هدف گذاری طرح در ســال 99  احیا، فعالســازی و توســعه 200 معدن  بود  در حالیکه عملکرد طرح در ســال 99 خبر از 
احیا، فعالســازی و توســعه 206 معدن با اشتغالزایی 2602 نفر و تولید ســاالنه 6902 هزار تن ماده معدنی اعم از فلزی، غیر 
فلزی، ســنگ های تزیینی و مصالح ساختمانی دارد.بر اســاس این گزارش اقدامات اجرایی انجام شده در راستای اهداف طرح 
در ســال 98 شــامل احیاء و فعال ســازی 146 معدن از برنامه 150 معدن طرح مذکور ) 97٫3 درصد تحقق اهداف(، اقدامات 
کلینیکی انجام شــده برای 1020 معدن، شناسایی 4494 معدن غیر فعال، بررســی 2130 معدن در قالب 364 پروژه، انعقاد 
32 تفاهم نامه شــامل ) 16 تفاهم نامه ســرمایه گذاری، 8 تفاهم نامه پژوهشی و آموزشی، 6 تفاهم نامه تامین مالی، 2 تفاهم 
نامه مرتبط با توســعه اســتارت آپ ها( می باشد.مطرح شدن پتانســیل های معدنی به عنوان یکی از منابع اقتصاد بدون نفت 
کشــور، شکل گیری هســته طرح با حضور اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، خانه معدن و ایجاد زمینه مشارکت 
و هــم افزایی تشــکل های بخش خصوصی معدن، آمایش بــه روز دقیق و جامع از معادن کوچک مقیاس کشــور به تفکیک 
اســتانی، ایجاد شفافیت و اطالع رسانی گســترده تمامی فعالیت ها به منظور زمینه سازی فرصت برابر برای تمامی بنگاه های 
تولیدی بخش معدن، فراهم شــدن زمینه هدایت و جذب ســرمایه بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی، تقویت و 
تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی در کشــور، ایجاد و ارتقاء شــبکه تخصصی بخش معدن، افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و 
حرکت به ســمت کاهش خام فروشی مواد معدنی، توسعه مناطق روســتایی با احیای معادن در مناطق محروم و اجرای طرح 
با اولویت مناطق کمتر توســعه یافته، ایجاد زیرســاخت مناسب و اطالع رســانی برای فرهنگ سازی و نحوه پذیرش و مراجعه 
ذینفعان، شناســایی و معرفی فرصت های کوچک معدنی برای ســرمایه گذاران در بخش های مختلف کشور و توسعه و ایجاد 
 اشــتغال در مناطق کمتر توســعه یافته ازجمله دســتاوردهای طرح احیا، فعال سازی و توســعه معادن کوچک مقیاس است.
در پایان در پاســخ به این سئوال که مهمترین دســتاورد در طرح احیا چه بوده است عظیمی اشاره نمود افزایش ارزش افزوده 

محصوالت معدنی و توسعه شبکه های تخصصی بخش معدن را از مهمترین دستاوردهای طرح فوق میتوان به شمار آورد.

ســال 1399 از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی با عنوان ساِل »جهش تولید« نامگذاری شد. رهبر انقالب در پیام نوروزی شان با اشاره به مسئله ی رونق تولید اقدامات انجام شده در این زمینه را کافی ندانسته و 
خواستار برنامه ریزی و تالش حداکثری از سوی مسئوالن و مجموعه های جوان برای بهبود و رشد محسوس مسئله ی تولید داخلی شدند. با توجه به ادامه بحران اقتصادی ناشی از فشارهای بین المللی به ویژه تحریم 
های ظالمانه آمریکا، عدم تحقق پیش بینی فروش نفت و اختالل در تامین بودجه مورد نیاز کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید و اشتغال با شعار جهش تولید، در سال جاری نیز پروژه طرح احیا، فعال 

سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در اولویت طرح های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.

 در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب صورت گرفت:

تحقق ۱۰۳ درصدی اهداف طرح احیای معادن کوچک مقیاس

اشتغالزایی24800نفریازسال92تا99
افزایشظرفیتهایتولیدتا116درصد

کشف1400محدودهمعدنی
رشددستهجمعیتولیداتمعدنوصنایعمعدنیطی9ماهامسال

پیشبینیصدور1100میلیاردتومانبیمهنامهمعدنیتاپایان99

احیای206معدندرسالجاری
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مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

افزایش جذب ۳۰۰ هزارتنی کود اوره نسبت به سال گذشته 

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اظهارداشت: این 
درحالیست که در ۱۰ سال اخیر برنامه بخش کشاورزی برای تامین 
کود اوره حدود دو میلیون تن و درســالهای اخیر این میزان به دو 
میلیون و ۲۰۰ هزارتن رسیده بود، اما امسال با پیگیری های انجام 
شــده توســط وزارت متبوع این عدد به دو میلیون و ۴۰۰ هزارتن 
یعنی ۲۰۰ هزارتن افزایش نســبت به سال قبل رسیده است. وی 
تصریح کرد: هرچند که نیاز بخش کشاورزی حدود سه میلیون تن 
کود اوره در ســال می باشد اما همین که نسبت به سالهای گذشته 
افزایش ۲۰۰ هزارتنی پیدا نموده است جای خوشحالی دارد.رسولی 
گفت: از ابتدای ســال تاکنون بیــش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن 
کود اوره توسط شــرکت های پتروشیمی تحویل بخش کشاورزی 
شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون 
و ۶۰۰ هزارتن بود، رقم ۳۰۰ هزارتن افزایش را نشان می دهد.وی 
تصریح کرد: امســال علیرغم اینکه در مقطع کوتاهی به دلیل سرما 
و برودت هوا گاز شــرکت های پتروشیمی قطع شد اما با پیگیری 
های وزیر محترم جهاد کشاورزی و دستور رییس جمهوری و معاون 
اول ریاســت جمهوری و وزیر نفت، شرکت های پتروشیمی سریع 
تر گازشان وصل شد و شرکت های مذکور به مدار تولید رسیدند و 
ما از برنامه عقب نیســتیم.این مقام مسئول با بیان اینکه اوج تامین 
و تحویل کــود اوره مربوط به ماه های بهمن و اســفند و متعاقب 
آن فروردین ماه برای کشــت بهاره است، اظهارداشت: طبق توافقی 
که در ابتدای ســال با شرکت های پتروشیمی داشتیم کود را طی 
ماه هــای آتی طبق برنامه تحویل خواهیم گرفت و هماهنگی های 
الزم بعمل آمده اســت.وی افزود: در بهمن ماه واسفندماه هر سال 
برای مصرف کشت بهاره مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر که به 
تدریج وارد مدار تولید می شوند، باید ۶۰۰ هزارتن ) یعنی  هر ماه 
۳۰۰ هزارتن( کود اوره را تدارک و توزیع کنیم تا بتوانیمپاسخگوی 
نیاز مناطق باشیم.رســولی گفت: بنابراین در ۱۱ روز اول بهمن ماه 
توانستیم سهمیه ها را طبق برنامه از شرکت های پتروشیمی طرف 

قرارداد تحویل بگیریم.

رشد 45 درصدی تامین، تدارک و توزیع کود اوره در 10 ساله 
اخیر 

وی اضافــه کرد: در بحث تامین، تدارک و توزیع کود اوره امســال 
نسبت به سال گذشته ) سال ۹۸ ( نزدیک به ۳۰ درصد و نسبت به 

میانگین ۱۰ ساله بیش از ۴۵ درصد رشد داشته ایم.

140 هزارتن ذخایر کود اوره کشور
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: ذخایر استراتژیک 
کاالهای اساســی برای حفظ امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت بنابراین اکنون بیش از ۱۵۰ هزارتن کود اوره برای 
ذخایر استراتژیک موجود است و جایی برای نگرانی نداریم.وی اضافه 
کرد: این ذخایر به صورت مســتمر بروزرسانی می شود و در صورت 

نیاز برای امنیت بخش کشاورزی به بازار تزریق خواهد شد.

نرخ کود اوره فقط حدود 19 درصد رشد یافت
رســولی درباره قیمت کود اوره در سالجاری گفت: قیمت هر کیسه 
۵۰ کیلویــی کود اوره از ابتدای دی ماه و پس از یک و نیم ســال 
کمی افزایش یافت و به قیمت ۶۵ هزارتومان به دســت کشاورزان 
می رســد که کمتر از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد را نشان 
می دهد.به گفته وی، سال گذشته قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود 
اوره ۵۵ هزارتومان بود یعنی هر کیلوگرم کود اوره نســبت به سال 
قبل تنها ۲۰۰ تومن افزایش داشــته است که نسبت به سایر نهاده 

های کشاورزی کمترین میزان رشد را داشته است.وی اظهارداشت: 
دولت و وزارت جهاد کشــاورزی برای حمایت ویژه از کشاورزان به 

دنبال تامین و تدارک کود اوره تولید داخل 
و با قیمت مناســب است به طوریکه اجازه 
نداند کود اوره مورد نیاز بخش کشــاورزی 
افزایش قیمت چندانی مانند سایر نهاده ها 

و خدمات کشاورزی داشته باشد.

ورود دو شــرکت پتروشیمی جدید به 
مدار تولید کود اوره 

مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی 
کشــاورزی گفت: اکنون شــرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی کوداوره مورد نیاز بخش 
کشــاورزی را از شــرکت های پتروشیمی 
عســلویه، رازی بندر امام خمینی، شــیراز، 
خراســان و کرمانشــاه تامین و تدارک می 
کنــد.وی تصریح کرد: میزان تولید کوداوره 
این شرکت های پتروشیمی ساالنه بیش از 
۶ میلیون تن اســت که حدود دو میلیون و 
۴۰۰ هزارتن آن به شرکت خدمات حمایتی 
کشــاورزی تحویل داده می شود و بیش از 

۳.۶ میلیون تن از این محصول نیز به کشــورهای هدف صادر می 
شود. رســولی افزود: قرار است تا پایان سال دو شرکت پتروشیمی 
دیگر همچون پتروشــیمی اوره و آمونیاک لردگان و پتروشــیمی 
مسجد ســلیمان نیز وارد مدار تولید کود اوره شوند.به  گفته وی، 
شــرکت پتروشــیمی اوره و آمونیاک لردگان و پتروشیمی مسجد 
سلیمان فعال در حال تولید آزمایشی بوده و امیدواریم در فروردین 

ماه ۱۴۰۰ به تولید عملیاتی برسند.

100 هزارتن طرح قرارداد کود اوره با پوشش گوگردی
 مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی و مجری طــرح خودکفائی 
کودهــای کشــاورزی گفت: البتــه برنامه طرح قــرارداد کود اوره 
با پوشــش گوگردی برای شــالیزارهای شــمال کشــور به میزان 
 ۱۰۰ هزارتن  آماده اســت که البته هنوز به امضا نرســیده اســت.
به گفته وی، تکنولوژی کود اوره با پوشش گوگردی برای این است 
که کود اوره بالفاصله در آب حل می شــود اما با پوشش گوگردی 
تحت عنوان کندرهایش اوره  پس از ۲۰ روز آزاد می شــود که در 

افزایش تولید محصول، نقش بسزایی دارد.

تامین خاک فسفات و پتاس از اقدامات دولت تدبیر و امید 
برای خودکفایی کودی

 حمید رســولی که عالوه بر مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی 
کشــاورزی، از خرداد ماه ســال جاری با حکم دکتر خاوازاری وزیر 
جهاد کشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی 
نیز فعالیت میکند، درباره تامین و تدارک کودهای فسفات و پتاس 
مورد نیاز کشــور افزود: امسال علیرغم شرایط تحریم و محدودیت 
هــای ارزی طبق برنامه ابالغی مکلف به تامین مقدار ۶۰۰ هزارتن 
کودهای فسفاته و پتاسه می باشیم.وی با بیان اینکه معادن اکتشاف 

شده متعددی در خصوص مواد اولیه مورد نیاز تولید این دو نوع کود 
پایه  داریم اظهارداشــت: میزان خاک فسفات استحصالی در کشور 
هم اکنون در حدود ۱۵۰ هزارتن اســت و 
طبق برنامه میزان کســری از محل واردات 
تامین می شود.مدیرعامل شرکت خدمات 
حمایتی کشــاورزی تصریح کرد: امســال 
برای تامین کودهای فســفات و پتاس که 
بخش عمده آن وارداتی اســت اقداماتی در 
راســتای خودکفایی انجام دادیم از آنجایی 
که ما با کمبود خاک فسفات و پتاس روبرو 
هســتیم ناچاریم بخش عمده نیاز این دو 
دســته کود را از محل واردات تامین کنیم.
وی اظهارداشــت: معادنی که ما در کشور 
داریم در حوزه فســفات دو معدن چادرملو 
و آسفوردی اســت که حدود ۱۵۰ هزارتن 
در مجموع خاک فسفاتی را به کارخانجات 
تولیدکنندگان تحویل می دهند و در حوزه 
کودپتاسه تنها معدن خورو بیابانک را داریم 
که سالهای سال با کمترین ظرفیت و تقریبا 
بالاستفاده مانده بود و اکنون برای استفاده 
از این ظرفیت وارد عمل شده ایم.وی گفت: 
طی مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم قرار شــد 
امسال ظرفیت تامین خاک پتاس از معدن مذکور افزایش پیدا کند 
به طوری که از معدن خورو بیابانک امســال ظرفیت به ۳۰ هزارتن 
رسید که برای اولین سال فعالیت عدد قابل توجهی است.وی تصریح 
کرد: ما علیرغم باال بردن ظرفیت اســتحصال این معادن، همچنان 
با کمبود خاک فسفات روبرو هستیم که برای تامین این ماده اولیه 

قراردادهایی را منعقد کردیم تا بتوانیم این 
نوع کود اســتراتژیک را در کشور با استفاده 
از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی تولید کنیم 
که بر همین اســاس تاکنون ۱۰۰ هزارتن 
خاک فســفات وارد کشور شــده است.وی 
اضافه کرد: همچنیــن تمامی تولیدکننگان 
کودهــای فســفات کشــور را به شــرکت 
خدمــات حمایتی دعوت کردیــم و با همه 
این کارخانجات طبق ظرفیتی که داشــتند 
قرارداد بستیم و خاک وارداتی را جهت تولید 
 کود فســفاته دراختیارشــان قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه ما بــه دنبال بومی کردن 
تولیــد کودهای فســفات و پتاس در داخل 
قراردادهای  کشور هســتیم گفت: مجموع 
که اکنون بــا تولیدکنندگان داخلی قرارداد 
داریم، حدود ۲۰۰ هزارتن است در حالی که 

این عدد در سال گذشته ۲۰ هزارتن بود. لذا، ۱۰ برابر تولید کودهای 
 فســفاته در سال گذشــته، قرارداد تولید کود فســفات داشته ایم. 
وی با اشــاره به اینکه دغدغه اصلی ما کمبود خاک فسفات بود که 
توانســتیم تاکنون ۱۰۰ هزارتن را وارد کشور کنیم، افزود: قرارداد 
ما با فروشــنده خاک فســفات به صورت بلند مدت و برای مقادیر 

قابل توجهی اســت.به گفته وی، آنچه که برای امسال به مرور وارد 
می شــود متناسب با تولید کود فسفات و خروج خاک هایی که به 
کارخانجات داده ایم، خاک های جدید تزریق می شــود.وی با بیان 
اینکه تاکنون با حدود ۱۴ کارخانه تولیدکننده کود فسفات مذاکره 
و قرارداد بســته ایم گفت: ما خــاک را از بندر امام خمینی )ره(  و 
بندرعبــاس به این کارخانجات تولید کودهای فســفاته منتقل می 

کنیم.

افتتاح کارخانه تولید فسفات در بوشهر با حضور وزیر جهاد 
کشاورزی در ایام دهه مبارک فجر 

وی اظهارداشــت: قرار است در ایام مبارک دهه فجر ۹۹،  کارخانه 
تولیــد کود فســفات از محل خــاک های فســفات وارداتی تحت 
عنوان شــرکت ارکان شیمی با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی 
در بوشهر افتتاح شــود که از محل قرارداد مذکور با کمک شرکت 
های اقماری آن در ســال اول، ۱۰۰ هزارتن کود فسفات در استان 

بوشهر تولید و تحویل خواهد شد.

شناسایی معدن طرود سمنان 
وی افزود: اکنــون بــرای تامین خاک پتاس، به جــز معادن خور و 
بیابانک معدن طرود در سمنان شناسایی شده است اگر این معادن 
با ظرفیت کامل به تولید برســند ما نیازی به واردات خاک پتاس از 
خارج کشــور نخواهیم داشت. وی با اشــاره به اینکه نیاز کشور به 
کود پتاسه ســاالنه حداقل ۴۰۰ هزارتن است گفت: ظرفیت تولید 
معادن خورو بیابانک امســال به ۳۰ هزارتن رسید که سال آینده ) 
ســال ۱۴۰۰( طبق برنامه باید به حدود ۱۰۰ هزارتن افزایش یابد. 
این مقدار در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ هزارتن افزایش پیدا خواهد نمود 
که بدین ترتیب بخش اعظم خاک پتاس کشــور از این محل تامین 
شده و مابقی کسری را از محل معادن طرود سمنان تامین خواهیم 
کرد.وی اضافه کرد: در معادن طرود سمنان اکنون عملیات اکتشاف 
در حال انجام اســت و با اســتفاده از مشاورین داخلی کار شناسایی 
در حال نهایی شــدن می باشد و طبق مذاکرات با بهره بردار معادن 
مذکور تا  سال ۱۴۰۱ این معادن نیز به بهره برداری عملیاتی خواهد 
رسید.وی درباره ارتباط با معادن خاک فسفات نیز گفت: با توجه به 
اینکه کشــور معادن متعددی دارد که الزاما بایستی عملیاتی شده و 
کار استخراج خاک فسفات در آنها آغاز شود هم اکنون روی عملیاتی 
شدن این معادن متمرکز شده ایم.وی با بیان اینکه برای تامین خاک 
پتاس از محل واردات بــه دلیل تحریم ها با محدودیت هایی روبرو 
هستیم افزود: هم اکنون بخش عمده خاک پتاس مورد نیاز کشور از 
کشورهای بالروس، روسیه و ازبکستان تامین و وارد کشور می شود.

طرح خودکفایی کودهای فسفات و پتاس
وی گفت: به همین منظور بخش قابل توجهی از کودهای فســفات 
و پتاس کشور وارد می شــود بنابراین برای تولید داخلی با مشکل 
عمده مواد اولیه محدودیت خاک فسفات و پتاس و  کارخانجاتی که 
خاک را متناسب با نیاز کشور تولید کنند روبرو بودیم بنابراین امسال 
۵ طرح بزرگ خودکفایی را برای تامین این کودها نهایی کرده ایم.
وی اظهارداشت: در چارچوب طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، 
با شــرکت ملی صنایع مس ایران قرارداد 
توزیع کوهای فســفاته محصــول کارخانه 
۵۰۰ هزارتنی در دســت احداث، با شرکت 
فســفات کارون قرارداد تولید ۲۰۰ هزارتن 
کود های فسفاته، انعقاد توافق با مجموعه 
خورو بیابانک برای تامین ۱۰۰ درصد مواد 
اولیــه مورد نیاز کل کارخانجات تولید کود 
پتاس کشــور، با مجموعه معــادن طرود 
ســمنان قرارداد تولید کود کلراید پتاسیم 
بــا ظرفیت ۲۰۰ هزارتن و قــرارداد توزیع 
کارخانه در دســت احداث تولید سولفات 
آمونیــوم در بندرعباس بــه ظرفیت ۱۰۰ 
هزارتن را در دستور کار قرارداده ایم.وی با 
بیان اینکه معادن خورو بیابانک در اصفهان 
، چادرملــو و آســفوردی  در یزد و طرود  
در  سمنان  واقع است گفت: در کود پتاس 
با توجه به معادن اکتشــافی و مطابق برنامه طراحی شــده انشاا... 
تا سه ســال آینده می توانیم به خودکفایی برســیم.به گفته وی، 
عیار خاک فســفات در معادن ایــران متفاوت بوده لیکن در معادن 
آسفوردی و چادرملو هم اکنون کنسانتره فسفات با عیار ۳۰ درصد 

تولید می شود.

 تامین خاک فسفات و پتاس از اقدامات دولت تدبیر و امید برای خودکفایی کودی

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
اکنون از برنامه ابالغی ســال جــاری 2.4 میلیون 
تن کود اوره بیش از یــک میلیون و 900 هزارتن آن 
توســط وزارت جهاد کشاورزی توزیع شده است که 
این عدد نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 300 
هزارتن افزایش را نشــان می دهد.» حمید رسولی« 
روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی صبح 
اقتصاد به مناسبت دهه مبارک فجر افزود: طبق برنامه 
وزارت جهاد کشاورزی امسال کودهای یارانه ای ازته، 
فسفاته و پتاسه حدود سه میلیون تن باید توسط این 
شرکت تامین، تدارک و توزیع شود که از این میزان 
دو میلیون و 400 هزارتن کود ازته )اوره( و 600 هزارتن 

کودهای فسفاته و پتاسه می باشند.

ما به دنبال بومی کردن تولید 
کودهای فسفات و پتاس در 
در  و  هستیم  کشور  داخل 
که  قراردادهای  مجمــوع 
تولیدکنندگان  بــا  اکنون 
داخلی قرارداد داریم، حدود 
200 هزارتن است در حالی 
که این عدد در سال گذشته 
20 هزارتن بود. لذا، 10 برابر 
در  فسفاته  کودهای  تولید 
سال گذشته، قرارداد تولید 
ایم.  داشته  فســفات   کود 

جهــاد  وزارت  و  دولــت 
ویژه  برای حمایت  کشاورزی 
از کشاورزان به دنبال تامین و 
تدارک کود اوره تولید داخل 
و با قیمت مناســب است به 
طوریکه اجازه نداند کود اوره 
مورد نیاز بخش کشــاورزی 
افزایش قیمت چندانی مانند 
ســایر نهاده هــا و خدمات 

کشاورزی داشته باشد.
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نمکی:

آغازواکسیناسیونکادردرمانیازروزسهشنبه
وزیر بهداشــت گفت: ایران در ماه های آینده و با تکیه بر دانش بومی، یکی از قطب های مهم جهان در واکسن ســازی خواهد 
شد.دکتر سعید نمکی در مراسم رونمایی از کارآزمایی بالینی واکسن مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی که صبح دیروز در محل 
وزارت بهداشت برگزار شد اظهار کرد: همان طور که آینده کرونا روشن نیست آینده واکسن کرونا نیز روشن نیست و متخصصان 
نمی توانند بگویند واکسن کرونا چند درصد آینده را بیمه خواهد کرد و نخواهد گذاشت جهان در این ورطه بماند اما تنها راه 
چاره ای است که جهان باید به آن فکر کند.وی افزود: سه راه را برای پوشش واکسیناسیون مردم سرزمین مان رفتیم؛ اول تکیه بر شرکت های دانش بنیان و بضاعت های موجود در کشور 
بود، دومین راه انتقال دانش فنی از بیرون از این مرزها با گروه ها و کشورهایی بود که رفتاری دوستانه تر از بقیه کشورها داشتند، انتقال دانش فنی از کوبا که در زمینه »هپاتیت ب« 
و »پنوموکوک« این تجربه را داشــتیم و انتقال دانش فنی از روســیه که در بیوتکنولوژی سابقه درخشانی دارند یکی دیگر از مسیرهای ما بود، راه دیگر واردات واکسن کرونا بود.وزیر 
بهداشت ادامه داد: گروه های مختلفی با پلت فرم های مختلف کار واکسن کرونا را شروع کردند، مجموعه برکت با موفقیت در حال ورود به فاز دوم کارآزمایی بالینی است که روش آن، 
یکی از علمی ترین و مؤثرترین روش هاست.نمکی گفت: 30 سال پیش مسئولیت بهداشت کشور را داشتم، انستیتو پاستور و رازی دو مرکز علمی، پژوهشی و تولیدی منطقه بودند، 
زمانی که ما واکسن می ساختیم کسی توانایی واکسن سازی در آسیا نداشت. در آن زمان نهضتی علیه واکسن سازی در منطقه راه افتاده بود و می خواستند واکسن را ارزان کنند با این 
نیت که واکسن سازی های منطقه را تعطیل کنند اما ما واکسن می ساختیم.وی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط مثبت بحث کووید19 این بود که ما یک بار دیگر نهضت واکسن سازی را 
در منطقه راه بیندازیم. ایران در ماه های آینده و با تکیه بر دانش بومی، یکی از قطب های مهم جهان در واکسن سازی خواهد شد زیرا این راه گشوده شده است، در آینده بسیار نزدیک 
بهترین واکسن های دنیا را خواهیم داشت، من امید دارم که روزی کرونا تمام می شود اما وقتی ما صاحب زیرساخت و تکنولوژی شدیم، برای ساخت همه واکسن های نوپدید آماده 
خواهیم بود.وزیر بهداشت درباره واکسن کرونای مؤسسه رازی تشریح کرد: واکسنی که در رازی ساخته می شود اولین فرم واکسنی است که به این گونه در جهان ساخته می شود که 
مجموعه   ای از فرم استنشاقی به عنوان دوز یادآور و فرم ریکامبیننت و پروتئین نوترکیب است و این قابلیت را دارد که در صورت جهش ویروس کرونا، »پپتید« را بازطراحی و با توجه 
به فرم جهش یافته از واکسن استفاده کنیم؛ این واکسن بسیار کم عارضه است؛ فرم استنشاقی باعث می شود فرد قابلیت انتقال ویروس کرونا را از دست بدهد.وی گفت: امیدواریم این 
فرآورده در آینده نزدیک پس از گذراندن فازهای کارآزمایی بالینی به عنوان گنجینه ای نفیس در داخل و خارج از کشور عرضه شود. یکی از قول هایی که داده بودیم این بود که قبل 
22 بهمن واکسیناسیون کرونا را آغاز خواهیم کرد؛ منابع مختلفی بررسی و سعی کردیم کم عارضه ترین واکسن را انتخاب کنیم، این در حالی است که برخی واکسن را به یک مسئله 
سیاسی برای تحت فشار قرار دادن برخی کشورها تبدیل کرده اند که با قطب های قدرت مشکل دارند.نمکی با اشاره به واردات واکسن کرونا تصریح کرد: واکسنی که انتخاب کردیم 
از ســبد کووکس بود که واکســن های چینی و آســترازِنِکا بودند ما فکر کردیم 16 میلیون و 800 هزار دوز برای گروه های آسیب پذیر کافی نیست برای همین واکسن های دیگری را 
قبل از رسیدن واکسن خودمان ارزیابی کردیم، یکی از این واکسن ها واکسن روسی اسپوتنیک بود؛ روزهای اول بر ما خیلی تاختند اما ما صبوری کردیم و دیدند که کشورهای دیگر 
نیز از این واکسن استفاده می کنند.وی ادامه داد: وقتی مشخص شد واکسن آسترازنکا در گروه های باالی 55 سال ایمنی کافی نمی دهد آمریکایی ها به صورت ترکیبی از این واکسن 
و واکسن اسپوتنیک استفاده کردند؛ اروپایی ها نیز داوطلب ثبت این واکسن هستند.نمکی با ابراز این که »ما اولین کشوری بودیم که برای واردات این واکسن مذاکره کردیم«، یادآور 
شد: ما خواستیم پانزدهمین کشوری باشیم که تزریق واکسن کرونا را با این واکسن شروع می کنیم زیرا دو اصل را برای خرید واکسن دنبال کردیم؛ یکی این که واکسن باید فاز سوم 
کارآزمایی بالینی را گذرانده باشد، کشورهای همسایه ما که حرف از واکسیناسیون زدند در فاز کارآزمایی بالینی بودند. دومین شرط این بود که حتماً باید حداقل 5 یا 6 کشور معتبر 
این واکسن را ثبت و تزریق را شروع کرده باشند تا خیالمان راحت باشد.وزیر بهداشت تصریح کرد: روز سه شنبه تزریق واکسن به اولین گروه هدف ما )کادر درمان شاغل در آی سی یو( 
که در سند ملی واکسیناسیون کرونا و مورد تأیید ستاد ملی کروناست، شروع خواهد شد، سپس به سراغ واکسیناسیون سایر گروه های آسیب پذیر شامل خانه های سالمندان خواهیم 
رفت.وزیر بهداشت تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در مدیریت کرونا با لطف خدا و با همدلی و وفاق همچون دیگر بحران های ملی خوش درخشید. اگرچه در جهان التهاب سنگینی 
از بیماری داریم و کشورهایی با زیرساخت های اقتصادی و بهداشتی مناسب، در باتالق کرونا مانده اند و متأسفانه هر روز مرگ های بیش از 1000 نفر را تجربه می کنند اما جمهوری 
اسالمی ایران روزهای آرام تری را می گذراند و امیدواریم با ساده انگاری مردم و مسئوالن، به دام روزهای سخت نیفتیم.نمکی در پایان جلسه رونمایی از کارآزمایی بالینی واکسن مؤسسه 

واکسن سازی رازی تأکید کرد: این جلسه رونمایی از واکسن نیست، بلکه واکسن زمانی واکسن است که کل مراحل آزمایش بالینی را گذرانده باشد. 
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ایروانی،عبور از سد تحریم با وجود نامالیمات و سختی ها

رئیسسازمانبسیجمهندسینصنعتکشور:
لزومحمایتازواحدهایصنعتیگیالن

در حالی که روزهای دهه مبارک فجر را پشت سر می گذاریم زیر مجموعه های گروه قطعات خودرو عظام 
به مدیریت پدر صنعت قطعه ســازی نوین ایران عباس ایروانی، از تولیدات خود در زمان جنگ اقتصادی 
رونمایی کردند تا ســمبل شکســتن کالبد تحریم ها در صنعت خودرو باشند. به گزارش صبح اقتصاد،در 
بازدید سرهنگ علی توشه رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت کشور و سرهنگ مهدی پارسا، رئیس 
ســازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیالن از شرکت های فرآوری ســاخت و پایاکالچ از زیر مجموعه های 
هلدینگ عظام درشــهرک صنعتی رشت بر لزوم حمایت از واحدهای صنعتی گیالن تأکید شد.همچنین 
در نمایشــگاه جهش تولید و خودکفایی که قطعاتی همچون کمک فنر، دیسک و صفحه کالچ و مجموعه 
جعبه فرمان هیدرولیکی و برقی خودروهای ســواری تولید داخل کشــور را به نمایش گذاشــته بودند از 

محصوالت این مجموعه ها بازدید شد.

عظام بزرگترین قطعه ساز کشور
عظام بزرگترین قطعه ساز کشور با 12 کارخانه تولیدی در استانهای مختلف ایران ، با تولید بیش از یک میلیارد قطعه  در سال ، سهم عظیمی از قطعات خودرو 
را تولید میکند،تمام قطعات موجود در نمایشــگاه حاصل تولید دو شــرکت فرآوری ساخت قطعات خودرو ایران و شرکت پایا کالچ از زیر مجموعه های گروه 
قطعات خودرو عظام به مدیدیت عباس ایروانی است که اکثر قطعات خودرو کشور را تولید می کنند. گروه عظام با بیشترین تنوع تولید با تکیه بر دانش فنی 
بومی شده نیروهای متخصص انواع قطعات مهم خودرو با کیفیت هم تراز استاندارد های جهانی واکثراً تحت الیسنس شرکتهاي مطرح دنیا را تولید می کند. 
این کارخانجات که به عنوان سرمایه ای ارزشمند بستری مناسب برای تولید انواع قطعات خودرو به ارزش ساالنه بیش از ٧00 میلیون دالر ایجاد کرده اند که 
اگر وجود نداشــتند امروز می بایســت ساالنه صدها میلیون دالر از منابع ارزی برای واردات قطعه از کشور خارج می گردید. دستیابی نزدیک به 90٪ ساخت 
داخل در اکثر قطعات استراتژیک بطور میانگین، گواه فتح قریب الوقوع قله خودکفایی است.همچنین رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت کشور در حاشیه 
این بازدید با بیان اینکه وظیفه بســیج و ســپاه حمایت از تولید است، اظهار کرد: تالش می کنیم که موانع کارخانه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی را برطرف 
کنیم.سرهنگ علی توشه با اشاره به اینکه به نمایندگی از رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از این کارخانه بازدید کرده است، افزود: ظرفیت باالیی در 
این واحد صنعتی وجود دارد که نیاز به کمک و حمایت مسئوالن مربوطه دارد.وی با بیان اینکه باید از چنین ظرفیت هایی با ارزش داخلی حمایت شود، گفت:  
باید تالش شود که تولیدات این کارخانه ها به کشورهای همسایه صادر شود و این مسئله از طریق برگزاری نمایشگاه امکان پذیر است.رئیس سازمان بسیج رسانه 
سپاه قدس گیالن نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به شعار سال با عنوان جهش تولید اظهار کرد: بسیج رسانه به عنوان مجموعه رسانه ای سپاه وظیفه حمایت 
از شعار سال را دارد.سرهنگ مهدی پارسا با اشاره به اینکه رسانه ها باید از تمام ظرفیت خود برای تولید و اقتصاد مقاومتی استفاده کنند، افزود: با توجه شرایط 
اقتصادی و تحریم ظالمانه دشمن، حمایت از کاالی داخلی وظیفه همگانی است.وی  امیدآفرینی را وظیفه رسانه دانست و گفت: رسانه ها می توانند همراه با 
امیدآفرینی نقش مهمی در جامعه ایفا کنند زیرا دشمن با تمام قدرت از طریق رسانه در حال توطئه علیه انقالب است.رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه قدس 
گیالن با اشاره به اینکه رسانه های انقالبی باید برای نقش بر آب کردن نقشه های دشمنان تمام تالش خود را انجام دهند، بیان کرد: چهار هزار واحد صنعتی 
و تولیدی در استان داریم که نشان دهنده ظرفیت های باالی این استان است و باید مردم در جریان این ظرفیت ها قرار بگیرند.همچنین در چند روز اخیر به 
مناسبت دهه فجر با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس ایروانی بنیانگذار گروه قطعه سازی عظام از خط تولید  ECU در شرکت 
سازپویش از شرکت های زیر مجموعه گروه عظام بهره برداری شد.در مراسم افتتاح این محصول که پیش از این وارداتی بود عباس ایروانی بنیان گذارصنعت 
نوین قطعه سازی ایران در این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تولید ECU را یک افتخار برای کشور است گفت: با وجود همه سختی ها و نامالیمات 
تاکنون توانسته ایم سد تحریم ها را شکسته و از دانش بومی نخبگان کشور استفاده کنیم و در ارتقای صنعت خودرو جلو برویم. با افتخار می گویم مسیر گروه 
عظام در تولید دانش و بومی سازی فناوری و قطعات با تاکید بر پژوهش با قدرت ادامه می یابد.ضمناً درحال حاضر که به لطف دستان توانمند فرزندان عظام 
تولیداتي با بهترین کیفیت مقبول روز دنیا و تحت الیسنس شرکتهاي مطرح بین المللي ساخته شده به کشورهایي از قبیل روسیه، ترکیه، عراق، سوریه و ایتالیا 
صادر شده است، توانمندي این گروه جهت تأمین قطعات خودروهاي خارجي با برندهاي مطرح نمایان شده و بزودي تثبیت خواهد شد، لذا این مجموعه خود 

داعیه دار و امیدوار به ارتقاء سطح کیفي خودروهاي ساخت داخل میباشد.

ستاری عنوان کرد؛

توانتولیدهرسهنوعواکسنکرونادرکشوروجوددارد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، گفت: امروز توان تولید هر سه نوع واکسن کرونا اعم از واکسن با فناوری ویروس ضعیف 
شده، ویروس غیر فعال و MRNA در کشور وجود دارد.سورنا ستاری، در مراسم رونمایی از کارآزمایی بالینی نخستین واکسن 
تزریقی - استنشاقی کووید 19 مؤسسه رازی، با بیان اینکه از همه افرادی که برای تحقق این امر در کشور تالش کردند، تشکر 
می کنم، اظهار کرد: این موسســه قدیمی ترین مرکز پژوهشی کشــور است که خوشبختانه امروز به جایگاه مناسب خود رسیده است.وی با اشاره به اینکه 
هرچند به اعتقاد بنده در برخی مقاطع راه اشتباهی را طی کرده ایم اما اکنون انفاقی که افتاده بی نظیر است، گفت: کار نشده ای را انجام داده ایم و اکنون 
نمونه واکسنی را تولید می کنیم که فکر می کنم هنوز در دنیا تجاری نشده است؛ تولید واکسن به هر روش در کشور در حال توسعه است، ما بزرگ ترین 
شرکت های منطقه را در حوزه بیوتکنولوژی داریم و وزارت بهداشت به این صنعت کمک کرده است.ستاری با اشاره به اینکه به دلیل تعداد باالی شرکت 
در بخش بیوتکنولوژی خروج از حوزه داروسازی اکنون به ندرت اتفاق می افتد، افزود: واکسن رازی یک واکسن استنشاقی با فناوری بایوتکنولوژی است که 
امروز فاز مطالعه بالینی آن آغاز شد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: در سال های اخیر و با همت وزارت بهداشت پیشرفت های بزرگی در زمینه 
تولید واکسن به دست آورده ایم، به طوری که امروز توان تولید هر سه نوع واکسن کرونا اعم از واکسن با فناوری ویروس ضعیف شده، ویروس غیر فعال و 

MRNA در کشور وجود دارد.
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دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد 2 قلم مواد غذایی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
 با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir و با شــماره مزایــده  1099003454000004 به صورت الکترونیکی

 به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1399/11/20 ساعت 8 صبح

 تاریخ بازدید : 1399/11/20 لغایت 1399/11/27 ) به غیر از پنج شــنبه و جمعه (  از ســاعت 9 لغایت 12 با مراجعه به ســلف ســرویس
 پردیس مرکزی دانشگاه واقع در باغ ابریشم دانشگاه رازی

مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/11/20 لغایت ساعت 14 مورخ 1399/12/02.
تاریخ بازگشایی :  1399/12/03 ساعت 8 صبح.

تاریخ اعالم به برنده : 1399/12/04 ساعت 9 صبح.
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال 

پیشنهاد قیمت و اعالم به برنده مزایده از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگـهی مـزایده عمـومی
فروش مواد غذایی

 دی ماه 1399

جامعه آماری: افراد 18 سال و باالتر
در تهــران و 31 شــهر دارای مرکز 

صداوسیما

مردم و انتخابات 
ریاست جمهوری 1400
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