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رئیس اداره اجرائیات شهرداری بندرعباس خبر داد:

وصول 57 میلیارد ریال از مطالبات 
معوق شهرداری بندرعباس

گــروه اقتصادی -رئیس اداره اجرائیات شــهرداری بندرعباس گفت: 10 
اســفندماه جاری، آخرین مهلت برای پرداخت معوقات شهروندان به شهرداری 
است. عادل فخاریان در این ارتباط اظهار کرد: از ابتدای مهرماه گذشته تا پایان دیماه، 
بالغ بر 11 میلیارد و 500 میلیون میلیارد ریال از جرائم کمیسیون ماده 77 شهرداری 
بندرعباس وصول شده است. وی افزود: همچنین طی این مدت سه میلیارد و 500 
میلیون ریال از جرائم کمیسیون ماده 100 نیز توسط اداره اجرائیات مدیریت حقوقی 
وصول شــده است. رئیس اداره اجرائیات مدیریت حقوقی شهرداری بندرعباس 
خاطرنشــان کرد: در همین مدت، بیش از 41 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل 

چک های معوق، از طریق مراجع قضایی وصول شده است.
فخاریان گفت: در مجموع، از ابتدای مهرماه ســال جاری تا پایان دیماه 57 

میلیارد ریال توسط این اداره وصول شده است.
وی در ادامه نیز با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات شــهرداری بندرعباس 
توسط شهروندان، عنوان کرد: شهروندانی که معوقاتی در قالب جرائم کمیسیون های 
ماده 77، ماده 100 و یا چک برگشتی دارند، تا 10 اسفندماه جاری برای پرداخت 

مهلت دارند.
رئیس اداره اجرائیات مدیریت حقوقی شــهرداری بندرعباس تصریح کرد: 
پس از مهلت داده شده، وصول مطالبات مذکور از طریق محاکم قضایی پیگیری 

می شود.

گــروه اقتصــادی -رییــس 
کنفدراســیون صادرات ایــران اظهار 
داشت: امسال 22 میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات به کشور بازگشته است آن 
هم در شــرایطی که ارز حاصل از نفت 
به حداقل میزان خود رسیده است. 70 
درصد ارز حاصل از صادرات به کشور 
بازگشته، در حالیکه متاسفانه نگاه ها به 
صادرکنندگان با خوش بینی همراه نبوده 
است.محمد الهوتی در مراسم تقدیر از 
صادرکنندگان برتــر در اتاق بازرگانی 
تهران اظهار داشــت: امسال چهارمین 
سالی است که اتاق تهران فرآیند انتخاب 
صادرکننده نمونه را برعهده دارد. به نظر 
می رسد که دستگاه های حاکمیتی به این 
نتیجه رســیده اند که این بخش ها را به 

بخش خصوصی واگذار کنند. امســال 
شاهد این بودیم که انتخاب صادرکننده 

ملی نیز به اتاق تهران واگذار شد.
وی ادامه داد: 55 درخواســت در 
سامانه ثبت شــده بود که 37 پرونده از 
بین آنها تشــکیل شد. امسال با توجه به 
شرایط، 14 صادرکننده نمونه انتخاب 
می شــود ولی صادرکننده شایســته 
تقدیر انتخاب نمی شود و این بخش با 

صادرکنندگان نمونه ادغام می شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
با اشاره به مشــکالت صادرکنندگان 
تصریح کرد: بیشــتر صادرکنندگان از 
تعدد بخشنامه ها و سردرگمی حاصل 
از آن گالیه مند هستند. صادرکنندگان 
در بازارهــای جهانی با رقبایی در حال 

رقابت هســتند که شرایط آنها نرمال و 
طبیعی بوده و این کار را ســخت کرده 
اســت. صادرکنندگان عمال به خاطر 
تعدد بخشــنامه ها و تصمیم گیری ها 
بــه جای تمرکز بــر افزایش صادرات 
تمرکــز خود را روی کنــار زدن موانع 
خودساخته گذاشته اند.الهوتی در ادامه 
افزود: امسال 22 میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات به کشور بازگشته است آن 
هم در شــرایطی که ارز حاصل از نفت 
به حداقل میزان خود رســیده اســت. 
70 درصد ارز حاصــل از صادرات به 
کشور بازگشته است. متاسفانه نگاه ها 
به صادرکننــدگان با خوش بینی همراه 
نبوده اســت.وی با اشاره به مشکالت 
حاصــل از تعهــدات ارزی گفت: این 

حق برای حاکمیت وجود دارد که اگر 
صادراتــی انجام می شــود منافع آن به 
کشور بازگردد اما در این شرایط فعلی 
که جنگ اقتصادی تعبیر می شود انتظار 
داریم حاکمیت نیز شرایط را درک کرده 
و صادرات را تسهیل کند. صادرکنندگان 
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
خود انــواع راه ها را بایــد بپیمایند در 
حالی که خود دولت برای بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات نفت با مشــکل 

مواجه است.

گروه اقتصادی -رییس سازمان 
توســعه تجارت اظهار داشت: میزان 
صــادرات ما در 10 ماهه امســال 20 
درصد نســبت به سال گذشته کاهش 
داشته که بخشی از آن مربوط به شرایط 

حاصل از شیوع کرونا است.
حمیدرضــا زادبوم در مراســم 
تقدیر از صادرکنندگان نمونه اســتان 
تهران اظهار کرد: فلسفه تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران این است که 
تعامل ما را با خارج از کشــور کاهش 
دهند امــا صادرکنندگان در نوک این 
پیکان هســتند. امروز حتی واردات ما 
نیز کمک کننده است چون 90 درصد 
واردات ما مواد اولیه و کاالهای اساسی 

هستند.

وی افزود: به رغم همه مشکالت 
که از ســال 97 افزایش یافته، ســال 
گذشــته 41 میلیــارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشــتیم که 50 درصد آن از 
طریــق بخش خصوصی خالص بوده 
است. از ابتدای سال 97 تا آذرماه سال 
99 ، 63 میلیارد یورو صادرات داشتیم 
کــه 40 میلیارد یوروی آن به کشــور 
بازگشته است. 50 درصد از این میزان 

مربوط به استان تهران بوده است.
رییس ســازمان توسعه تجارت 
ایران در ادامه تصریح کرد: بیشــترین 
افزایــش صــادرات ما مربــوط به 
خشــکبار، مواد شوینده، تجهیزات و 
... بوده اســت. میــزان صادرات ما در 
10 ماهه امســال 20 درصد نسبت به 

ســال گذشته کاهش داشته که بخشی 
از آن مربوط به شرایط حاصل از شیوع 

کرونا است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق تهران 
می توانــد در عرصه بیــن المللی نیز 
جایگاه باالتری داشــته باشد، امسال 
انتخاب صادرکننده نمونه در ســطح 
ملی نیز به اتاق ایران سپرده شده است.

زادبوم همچنین خاطرنشان کرد: 
چهار درصد از نرخ بهره صادرکنندگان 
را از طریق بانک های توسعه صادرات 

و کشاورزی پرداخت خواهیم کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت در 
ادامه بیان کرد: هر گونه مقررات زائد، 
تجارت کشور را از ریل خارج می کند 
هر گونه یارانه صادراتی یا قانون زائد 

از ریل خارج کردن تجارت اســت، 
اما شــرایط موجود باعــث ایجاد این 

مقررات شده است.
وی افزود: از آبانماه با تشــکیل 
کمیته اقــدام ارزی در وزارت صمت 
رســیدگی بــه مشــکالت تعهدات 
ارزی صادرکنندگان را آغاز کرده ایم. 
موافقت نامــه موقت با اوراســیا نیز 
تمام شــده و مذاکرات بــرای انعقاد 
موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا در 

دست انجام است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران  :

مشکالت صادرکنندگان مربوط  به تحریم های 
داخلی است

رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛

مقررات زائد، تجارت را از ریل خارج
 می کند

گروه اقتصــادی-در این دیدار 
مدیر کل شــیالت هرمــزگان ضمن 
ابراز خرســندی از حضور و خدمت 
بــه جامعــه صیادی گفت: شــیالت 
هرمزگان با بهره گیری از مدیران جوان 
و با انگیزه در کنار پیشکسوتان عرصه 
صید، صیادی و دریا با جدیت، تالش 
و بهره گیری از دانش در جهت پیگیری 
و رفع مشکالت جامعه صیادی گام بر 

می دارد.
عبدالرسول دریایی، خام فروشی 
را یکی از مشکالت و مسائل پیش روی 
جامعه شیالتی دانست و گفت: در دنیا 
هیــچ آبزی دور ریز وجود ندارد و کل 
اجزاء آنها سود آور و ارز آور است که 
ما نیز باید به آن ســمت حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: با استعانت از خداوند 

متعال در تالش هســتیم با استفاده از 
نخبه های شیالت، کارگروهی شیالتی 
را در جهت پیشــرفت و تعالی بیش از 
پیش در مســیر توســعه های شیالتی 

تشکیل دهیم.
مدیر کل شــیالت هرمزگان در 
خصوص موج شــکن هــای مردمی  
تصریح کرد: شــیالت با اســتفاده از 
مهندســین مشــاور و مساعدت های 
معاونــت صیــد و بنــادر ماهیگیری 
سازمان شیالت ایران طی مکاتبات و 
جلساتی که با اداره بنادر و دریانوردی 
داشته است توانسته  مصوبات الزم را 
حاصل کند تا کلیه موج شــکن ها بعد 
از رفــع و اصالح کلیه نواقص موجود 
به شــیالت تحویل نمایند تا حقی از 

صیادان عزیز ما ضایع نشود.

وی اظهار کــرد: همچنین  مقرر 
شده اســت بعد از تحویل موج شکن 
های مذکور پس کرانــه های آنها نیز 
جهت احداث تاسیســات پشتیبانی 
به شــیالت تحویل شــود تا بتوانیم 
خدمات شایســته و در خــوری را به 
جامعه صیادی ارائه کنیم و  از دولت و 
مجلس طی جلسات و مکاتبات متعدد 
در خواســت تخصیص اعتبار جهت 
احداث تاسیســات پشــتیبانی بنادر 

مردمی را نیز کرده ایم.
مدیــر کل شــیالت هرمزگان با 
اشاره به محدود بودن ذخایر آبزی در 
دریا، از صیادان عزیز خواست تا  جهت 
حفظ و بازسازی ذخایر به بخش آبزی 
پروری به ویژه پرورش ماهی در دریا 
بــا محوریت پرورش گونه های بومی 

ورود کنند که در این بخش شــیالت 
با جدیت  و با اســتفاده از همه ظرفیت 
های قانونی از صیادانی که به این بخش 

ورود کنند، حمایت می کند.
دریایی استفاده از سرمایه گذاران 
بومــی جهت ســرمایه گــذاری در 
خصوص تجهیز بنادر و  اســتفاده از 
بنادر و موج شکن های مردمی جهت 
پرورش ماهی در قفس و پشــتیبانی از 
ســایت های آنها را از دیگر برنامه ها 
خوانــد. وی در ادامــه گفت: درحال 
حاضر صید پرساین با رسیدن به نهایت 
ظرفیت خود و افزایش شناورهای غیر 
مجــاز به یکی از معضالت شــیالت 
تبدیل شــده اســت که باید در اسرع 
وقت نسبت به ساماندهی شناورهای 
غیر مجاز اقدام شــود که  این مهم تنها 
با همکاری شــیالت و جامعه صیادی 

محقق می شود.
مدیر کل شــیالت هرمزگان در 
رابطه با الیروبی بندرباســعیدو، ادامه 
داد: با پیگیری های شیالت  و تخصیص 
اعتبار فاز مطالعات آن شروع شده که به 
امید خدا در سال آینده عملیات اجرایی 

آن نیز آغاز می گردد.
دریایی همچنیــن تصریح کرد: 
باید با اســتفاده از توان و دانش داخلی 
و اســتفاده از ظرفیت های شــرکت 
هــای دانش بنیان و اعتماد به جوانان و 
نخبگان جامعه صیادی به سمت تولید 
کلیه ادوات صیادی به دست خود قدم 

برداریم.
مدیــر کل شــیالت هرمزگان  
تصریح کرد: شــیالت امیدوار است 

بنادر صیادی با استفاده از همه ظرفیت 
هــا حتی  ظرفیت های گردشــگری 
دریایــی باعث رونق اقتصادی بیش از 

پیش در منطقه  شود.
وی با بیان اینکه مشکل بازاریابی 
محصوالت شــیالتی را باید حل کنیم 
و  باید در توســعه صیــادی زنجیره 
کامل صنایع شــیالتی را داشته باشیم  
گفت : امید اســت با همکاری جامعه 
صیادی درواقع  صید، بســته بندی و 
فروش و صادرات توسط خود جامعه 
صیادی انجام شــود و از خام فروشی 

محصوالت جلوگیری کنیم.
این مقام مســئول افزود: امروزه 
شــیالت با اســتفاده از ظرفیت هایی 
که دارد در جهت توسعه فعالیت های 
شــیالتی قدم بر داشته و در این رابطه  
در حــال انجام تفاهــم نامه با بعضی 
کشورهای اروپایی مانند ایتالیا هستیم.

 دریایی پیگیری ثبت ســفارش 
جهت خرید ادوات صید،آمادگی هر 
نوع همکاری و مساعدت در احداث 
جایگاه اطفاء حریق ، بررسی افزایش 
قدرت موتور با کار کارشناسی توسط 
کمیته مدیریت صید و بررســی توان 
ذخایر،همکاری شیالت و تعاونی ها 
جهت کار فرهنگی در خصوص صید 
غیرمجــاز و اســتفاده از ادوات صید 
غیرمجاز، استقبال از سرمایه گذاری در 
بنادر صیــادی با اولویت تعاونی های 
صیادی،بهره بــرداری از بندر صیادی 
رمچاه تا پایان دولت و همچنین شروع 
تجهیز و تکمیل تخلیه صید کووه ای و 
دوالب، ساماندهی شناورها را از دیگر 

پیشــنهادات، راهکارها و برنامه های 
مطرح شده در این نشست خواند.

الیروبی حوضچه و دهنه ورودی 
بندرصیادی باســعیدو ، تحویل موج 
شــکن های ریگو ، مسن ، شیب دراز 
سوزا به شیالت ، اتمام عملیات اجرایی 
مخازن سوخت، رفع مشکالت تخلیه 
صیــد در بنادر و موج شــکن ها و در 

خواســت صیــادان جهــت احداث 
جایگاه سوخت در بندر دوحه متعلق 
به سازمان منطقه ازاد قشم ، درخواست 
یخ سازی و انبار در بنادری که فاقد این 
ســاختارها هستند از جمله مشکالت 
مطرح شده از سوی جامعه صیادی در 

این نشست بود.
مدیــر کل شــیالت هرمزگان و 

هیات همراه در سفر به شهرستان قشم 
از بنادر صیادی، اسکله ها، ظرفیت های 
شیالتی و مراکز تخلیه صید شهرستان  
مزارع پرورش ماهی در قفس در حال 
احداث ، مراکز فرآوری و عمل آوری 
قشــم بازدید و مسائل و موارد جامعه 
شــیالتی را از نزدیک مورد بررسی و 

دستورات الزم را صادر کردند.

مدیر کل شیالت هرمزگان با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان، رئیس شیالت
 شهرستان قشم با نمایندگان تعاونی های صیادی قشم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی دیدار کرد.

مجریان بهره بردار بنادر صیادی 
هرمزگان از همه ظرفیت ها برای 

رونق اقتصادی استفاده کنند

الیروبی حوضچه و دهنه ورودی بندرصیادی باسعیدو ، تحویل موج شکن های ریگو ، مسن 
، شیب دراز سوزا به شیالت ، اتمام عملیات اجرایی مخازن سوخت، رفع مشکالت تخلیه صید 
در بنادر و موج شــکن ها و در خواســت صیادان جهت احداث جایگاه سوخت در بندر دوحه 
متعلق به ســازمان منطقه ازاد قشــم ، درخواست یخ ســازی و انبار در بنادری که فاقد این 
ساختارها هستند از جمله مشکالت مطرح شده از سوی جامعه صیادی در این نشست بود.

تولید ادوات صید در هرمزگان بومی سازی شود؛

-زنگنه  اقتصــادی  گــروه 
جلوگیــری از قاچاق ســوخت و 
فرآورده را که به دلیل یارانه ای بودن 
آن در ایــران رخ می دهــد از جمله 
مزایای اجرای خطــوط لوله انتقال 
نفت و فــرآورده عنــوان کرد.بیژن  
نامدار زنگنه در مراسم راه اندازی سه 
خط لوله انتقــال فرآورده های نفتی 
ایران اظهار داشت: ما در حال حاضر 
13 هزار کیلومتر خطوط اصلی انتقال 
نفت و فــرآورده داریم که یک و نیم 
میلیون بشکه نفت و فرآورده را جهت 

مصارف داخلی انتقال می دهند.
وی با بیان اینکه فناوری کشور 
بــاال رفته و تولید لوله های کشــور 
تماما ایرانی اســت خــط لوله گوره 
جاســک اشــاره و تصریح کرد: این 
خط ایرانی تریــن خطوط لوله نفت 

ایران است.
وزیر نفت با بیان اینکه با اجرای 
خطــوط از تردد هــزاران تانکر در 
جاده ها جلوگیری می شــود افزود: 
اجــرای خطوط برای انتقال فرآورده 
در این دولت آغاز و در همین دولت 

نیز به پایان می رسد.
قاچــاق  از  جلوگیــری  وی 
ســوخت و فرآورده را کــه به دلیل 
یارانه ای بودن آن در ایران رخ می دهد 
از جمله مزایای اجرای خطوط لوله 
انتقال نفت و فرآورده عنوان کرد.وی 
با بیان اینکه خطوط لوله برای تامین 
فرآورده های شــمال از مسیر تهران 
بسیار بااهمیت است خاطرنشان کرد: 
توسعه پاالیشــگاه ها و خطوط لوله 
از جمله الزامات اســت ما یک خط 
لوله 20 اینچ بندرعباس – ســیرجان 
– رفســنجان را در دستور کار داریم.
وی هزینه سه خط شازند – قم – ری، 
نایین – کاشان – ری و تبریز – خوی 
– ارومیه را هشت هزار میلیارد تومان 

عنوان کرد.
زنگنه با بیان اینکه تولید روزانه 
بنزین کشــور از کمتر از 50 میلیون 
لیتر به 107 میلیون لیتر و تولید روزانه 
گازوئیل از 94 میلیــون لیتر به 113 
میلیون لیتر رسیده است، خاطرنشان 
کرد: صادرات فرآورده نفتی از روزانه 
5.9 میلیــون لیتر در ســال 91 به 23 

میلیون لیتر در سال 9۸ رسیده  است.  
وی همچنیــن با بیــان اینکه 
در ایــن دولت 44 مجوز ســاخت 
پاالیشگاه نفت به ظرفیت روزانه 3.1 
میلیون بشکه صادر کرده ایم، گفت:  
آنچــه ســهم مان در اجــرای قانون 
پتروپاالیشگاه ها بوده را اجرا کردیم. 
وی در ادامه با اشاره به پروسه ساخت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت:  
در آستانه انتخابات همه می خواهند 
بگویند پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
را ما ســاختیم؛ ما مشکلی نداریم اما 
این طــرح با مدیریــت و فداکاری 
مدیران، پیش رفته اســت و ســند و 
مدرک آن موجود اســت که چگونه 
این پاالیشــگاه ســاخته شده است.
زنگنه افزود: پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس اگر با همان وضع مغشــوش 
ادامــه می یافت هیچ گاه بــه نتیجه 
نمی رســید، اصل توسعه با مدیریت 

و اندیشه مدبرانه است.
وی خاطرنشان کرد: پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس کار همه است و 

هیچ کس نباید تک خوری کند.
وزیــر نفت با بیــان اینکه خط 
لوله گره جاســک ایرانی ترین خط و 
بزرگترین تلمبه هــای تاریخ در این 
خط نصب می شــود افــزود: تمامی 
فوالد این خــط که برای انتقال نفت 
خام ترش است از تختال فوالد مبارکه 
و اکسین به لوله تبدیل شده است.وی 
ا فزود: برنامه این است که قبل از پایان 
سال جوشکاری و لوله گذاری طرح 
به پایان برســد و مــا می توانیم نفت 
خام را تزریــق کنیم. البته 40 درصد 
بخش هایدروتســت تمام نشده که 
برای جلوگیــری از آلودگی محیط 
زیست این ریسک را نمی کنیم و بعد 
از انجام تمامی مراحل تست خط را 
راه انــدازی کــرده و در ماه های اول 

سال آینده اولین بارگیری از جاسک 
انجام خواهد شد. زنگنه با بیان اینکه 
ظرفیت پاالیشی کشور از 1.۸ میلیون 
بشکه در سال 92 به 2.2 میلیون بشکه 
در سال 9۸ رسیده است افزود: تولید 
بنزیــن و گازوئیل نیز به همین میزان 
رشد داشته به طوری که تولید بنزین 
از 50 میلیون لیتر به 107 میلیون لیتر 
و تولید گازوئیل از 94 میلیون لیتر در 
ســال 92 به 113 میلیون لیتر در سال 

9۸ رسیده است.
وی ادامه داد: کیفیت بنزین نیز 
طی این ســال ها ارتقا یافته به طوری 
که در سال 91 تولید بنزین یورو صفر 
بوده اما در سال 9۸ به 76 میلیون لیتر 
رسیده است تولید گازوئیل یورو نیز 
از شــش میلیون لیتر سال 92 به 45 
میلیون لیتر در سال 9۸ رسیده است.

وزیــر نفت بــا اعــالم اینکه 
صادرات فرآورده طی این ســال ها 
چهار برابر شده است، گفت: از رقم 
5.9 میلیون تن در سال به 23 میلیون 
تن در سال 9۸ رســیده ایم.زنگنه با 
بیــان اینکه طرح های بهینه ســازی 

پاالیشــگاه های تبریز، بندرسعباس 
و اصفهان بــا هزینه دو هزار میلیارد 
تومــان در دســتور کار داریم افزود: 
بــا انجــام این طرح هفــت میلیون 
لیتر تولید بنزیــن افزایش می یابد و 
همچنیــن 10 میلیون لیتــر بنزین با 
کیفیــت و 11 میلیون لیتر گازوئیل با 

کیفیت اضافه می شود.
وی با اشــاره به تثبیت ظرفیت 
پاالیشــی گفت: در پروژه پاالیشگاه 
آبــادان میزان تولید مــازوت از 45 
هــزار لیتر به 26 هــزار لیتر کاهش 
می یابــد و فرآورده ها یور 5 خواهند 
شــد. این پروژه اکنــون 65 درصد 
پیشــرفت داشــته و فاز اول در سال 
1400 به بهره برداری می رســد. وی 
همچنین گفت: پاالیشگاه اصفهان با 
3.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری سال 
آینده واحد تقطیر آن به بهره برداری 

می رسد.
زنگنه تاکیــد کرد: اگر در آینده 
بــه طرح هــای بهینه ســازی توجه 
نشــود به هیچ وجه برنامه های تولید 

پاسخگوی نیاز کشور نخواهند بود.

زنگنه وزیر نفت:

صادرات فرآورده 4 برابر شد
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