
اقتصادی 6

خرید ۷۰ قلم کاالی صنعت نفت دارای
 مشابه داخلی ممنوع شد

گروه اقتصادی - وزیر نفت در ابالغیه ای خرید ۷۰ قلم کاال و تجهیزات 
مصرفی خارجی مورد نیاز وزارت نفت که دارای تولید مشــابه داخلی هستند 
را همســو با حمایت از ســاخت داخل کاالها ممنوع کرد. در متن ابالغیه بیژن 
زنگنه به مدیران عامل شــرکت های اصلــی وزارت نفت، معاونان وزیر نفت، 
مدیران و رؤسای واحدهای ستادی، اعضای کمیسیون های معامالت/ مناقصات 
شرکت های اصلی و فرعی تابعه، رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی، 
پــس انــداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و مدیران عامل شــرکت های تابعه و 
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس و مدیران عامل شرکت های تابعه آمده 
است: »دراجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از کاالی ایرانی و قانون 
»حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« 
پیرو ابالغیه شــماره  ۳۵۱-۲/۲۰ تاریــخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ در خصوص ممنوعیت 
خرید کاالی خارجی دارای تولید مشابه داخلی، بدین وسیله فهرست تکمیلی 
۷۰ قلــم کاال و تجهیزات مصرفی وزارت نفت جهت اعمال ممنوعیت خرید 
کاالی خارجی توسط شرکت های اصلی، تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد آنها 
)بصورت مســتقیم و غیرمستقیم( ابالغ می شــود. ضروری است مدیران همه 
شرکت های اصلی و تابعه با ایجاد ساز و کارهای مناسب کنترلی و نظارتی، برای 
حصول اطمینان از تامین کاالهای یادشده بر اساس ابالغیه شماره  ۲/۲۰-۵۴۷ 
تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۹ از طریق فهرســت بلندمنابع واحد دستگاه مرکزی وزارت 
نفت )AVL( بر حسن اجرای این ابالغیه نظارت الزم را به عمل آورند.معاونت 
مهندسی و پژوهش و فناوری موظف است با همکاری دست اندرکاران ذی ربط، 

نسبت به تداوم فرایند به روزرسانی فهرست یادشده، اقدام الزم معمول کنند.«

گروه اقتصادی- سال گذشته در 
مجموع ۲۳ پروژه در بخش طراحی، 
ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ 
و متوسط در مجتمع ایزوایکو منطقه 
ویژه اقتصادی کشــتی سازی خلیج 
فارس انجام شد که هر کدام بین ۸۰۰ 
هزار تا یک میلیون دالر ارزآوری برای 

کشور داشته است.
ساخت کشــتی از جمله صنایع 
بزرگ و مــادر در هر کشــور بویژه 
در اســتان های ســاحلی و متصل به 
آب های بین المللی است و از رهاورد 
این صنعت می توان ضمن دســت رد 
به وابســتگی به عنوان یکی از صنایع 
ارزآور و تولیــد ثروت به نگاه کرد که 
ایــن صنعت در کشــورمان بویژه در 

کشتی سازی بومی شده است.
در واقع در ســال جهش تولید 
کشــتی های کوچک و بزرگ زیادی 
از جمله کشــتی »ایران- شهرکرد« با 
ظرفیت ۲ هــزار و ۲۰۰ تی .ای.یو به 
عنوان دومین کشتی کانتینر بر اقیانوس 
پیمای، شناور »حجاز ۶۶« با ابعاد ۱۴ 
در ۶۷ متر، شــناور چهــار هزار تنی 
»آمیتیس« به طــول حدود ۱۰۰ مترو 
عرض ۱۷متر و ســه سکوی نفتی با 
ظرفیت تولید هر کدام روزانه ۲۵ هزار 
بشکه نفت خام برای تعمیرات اساسی 
و تخصصی به مجتمع کشــتی سازی 
خلیــج فارس و شــرکت های تابعه 
سپرده شد و در سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها نیــز این مجتمع کار 
خود را با تعمیــر نفتکش آرگو آغاز 
کرده اســت. مجتمع کشــتی سازی 
ایزوایکو که از حدود نیم قرن پیش )از 
سال ۱۳۵۲ تاکنون( فعالیت خود را در 
۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس آغاز 
کرده اســت، تا قبل از سال ۹۰ بدبینی 
و نبود حمایت داخلی به این مجموعه 
در خصــوص مدت زمــان تحویل 
دهی پروژه ها وجودداشت اما اکنون 
بــا تالش هایی که نیروهای توانمند و 
متخصص ایرانــی در یک دهه اخیر 
از خود نشــان داده اند؛ موفق شده اند 
این وضع را بهبود ببخشند و مجتمع 
کشــتی ســازی و صنایع فراساحل 
ایــران را به صنعتی فعال و بین المللی 
تبدیل کنند. از ســال ۱۳۹۶ به عینه با 
راه اندازی حوض های خشک )درای 
داک(، ایزوایکــو به باالترین ظرفیت 
ســاخت و تعمیرات شناورها دست 
 یافــت و در این ســال ها با طراحی و 
ساخت سکوهای نفتی و گازی نقش 
استراتژیک خود را در کشور به اثبات 
رسانیده اســت؛ تا جایی که امروز با 

زیربنایی افزون  بر هزار و ۱۰۰ هکتار و 
با بهره جویی از امکانات منحصربه فرد 
و کارکنانــی متخصــص به عنــوان 
بزرگ ترین زیرساخت صنایع دریایی 

در کشور شناخته می شود.
در  ایزوایکــو  خوشــبختانه 
ســاخت، تعمیر کشتی و انواع بارج، 
یدک کش و ســکوی نفتی و گازی به 
یک صنعت بومی در کشــور تبدیل 
شــده است و با دارابودن سیستم های 
مختلــف از آب گیری و به آب اندازی 
توانایی ســاخت و تعمیرات هر نوع 

شناوری در دنیا را دارد.
ساخت ۲۳ شــناور بزرگ 
و متوســط در مجتمع کشــتی 

سازی ایزوایکو
مجتمع کشــتی سازی و صنایع 
فراســاحل ایــران )ایزوایکــو( که 
بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی 
کشــور و از بزرگترین مجموعه های 
صنایع دریایی خاورمیانه محســوب 
می شــود، در سال گذشــته توانست 
ســاخت و تعمیر ۲۳ شناور بزرگ و 
متوسط را در این مجموعه را با صرفه 
صرفه جویی یک میلیون و ۲۰۰ دالری 
به پایان برســاند. مدیرعامل مجتمع 
کشتی ســازی وصنایع فراساحل در 
این راستا گفت: یکی از این شناورها 
طراحی و ســاخت »ناو بندر مکران« 
بــه عنوان یک پروژه ی بســیار مهم 
و حســاس در حوزه دفاعی کشــور 
بوده که با همــکاری نیروی دریایی 
ارتش در مجتمع ایزوایکو انجام شد. 
حمیدرضاییــان اصل افزود: ناو بندر 
مکران پروژه ای مجهز به سیستم های 
پیشــرفته مخابراتــی و نظامــی در 
باالبردن توان دفاعی کشــور است که 
با یک بار شارژ کامل تا ۲ سال می تواند 
در آب های آزاد به شناورها و ناوهای 
نظامی خدمات ارائه دهد و همزمان ۶ 
تا از سنگین ترین بالگردهای نظامی 

می توانند روی این ناو قراربگیرند.
»ناوبنــدر مکــران، یک جزیره 
متحرک ۱۲۱ هزار تنی است که نیروی 
دریایی ارتــش آن را با تغییر کاربری 
به یکــی از بزرگتریــن ناوبندرهای 
بالگرد بر تبدیل کرده است که وظیفه 
پشتیبانی از ناوگروه های رزمی نیروی 
دریایی ارتش در آب های بین المللی 
و دوردســت به ویژه منطقه شــمال 
اقیانوس هند، تنگــه باب المندب و 

دریای سرخ را برعهده دارد.«
وی یادآورشــد: ســال گذشته 
همچنین ساخت ۲ شــناور متوسط 
شــامل یک فروند شــناور پشتیبان 

صیادی به اسم »صدف« و یک فروند 
شناور تفریحی به نام »گنجر« صفر تا 
صد ســاخت آن ها در مجتمع کشتی 
ســازی ایزوایکو انجــام و به مالکان 
آن هــا تحویل داده شــد. مدیرعامل 
مجتمع ایزوایکو اضافه کرد: در گروه 
طراحی، ساخت و تعمیر شناورهای 
متوسط تعمیر نیز یک ریگ حفاری را 
به شــکل اورهال اساسی انجام دادیم 
و در شــرایطی که کرونــا حاکم بود 
توانستیم سر موعد مقرر تحویل دهیم.
رضاییان اصل ادامه داد: در بخش 
طراحی ساخت و تعمیرات سازه های 
ســاحلی و فراســاحلی نیــز ۲ عدد 
سکوی نفتی میدان هندیجان ساخته 
و حمل، نصب و راه اندازی گردید و 
ســکوهای میدان گازی هنگام نیز در 
حال ساخت هستند. وی یادآورشد: 
قــرارداد ۱۶۰ میلیــون دالری جهت 
ساخت نخستین ریگ حفاری داخلی 
نیز از دیگر پروژه هایی بوده که ســال 
گذشته بین ایزوایکو و شرکت حفاری 
شــمال به امضا رسید که در نوع خود 
کار بســیار بزرگ و با ارزشی هست 
و همین طور قراردادی جهت توسعه 
میدان گازی »فروزان« نیز در مناقصه 

برنده شدیم.
مدیرعامــل مجتمــع کشــتی 
ســازی و فراســاحل ایران گفت: در 
حوزه طراحی ســاخت و تعمیرات 
شــناورهای کوچک نیز ساخت یک 
شناور جمع آوری آلودگی های نفتی 
با نام »پاک بوم« در ســال گذشــته در 

مجتمع ایزوایکو انجام شد.
نفتکــش آرگو، نخســتین 
پــروژه تعمیراتی ایزوایکو در 

سال ۱۴۰۰
نفتکــش »آرگو« نیــز به عنوان 
نخســتین پروژه ی تعمیراتی شرکت 
مجتمــع کشــتی ســازی و صنایع 
فراســاحل ایران)ایزوایکو( در سال 
تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها 
بوده که ۲۱ فروردین ماه امســال وارد 
حوض خشک این مجموعه صنعتی 
شد. مدیرعامل مجتمع کشتی سازی 
وصنایع فراســاحل ایران در حاشیه 
ورود این نفتکش به ایزوایکو گفت: 
این نفت کش با طول ۲۴۸ متر، عرض 
۴۳ متــر، ارتفاع ۱۹ متــر و وزن ۵۶ 
هزار تن نخســتین پروژه تعمیراتی 
سال ۱۴۰۰ بوده است. رضاییان اصل 
افــزود: رنگ و سندبالســت، تعمیر 
لوله هــا و شــیرآالت، الکتروموتور، 
موتور اصلی و تعمیرات سازه از جمله 
تعمیراتی است که بر روی این نفتکش 

غول پیکر انجام خواهدشد.
وی بیان داشت: انجام تعمیراتی 
از این دست در داخل کشور در حدود 
یک میلیــون دالر صرفه جویی ارزی 
را به همــراه دارد و باعث بکارگیری 
حــدود ۵۰۰ نیــروی کار به شــکل 

مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.
مجتمع کشــتی سازی ایزوایکو 
همچنین در نامه ای رسمی به شرکت 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با اشــاره به حمله به کشــتی تجاری 
»ایــران- شــهرکرد« در آب های بین 
المللی، )در۳۰ اســفندماه سال ۹۹( 
آمادگــی خــود را بــرای تعمیرات 
اساســی این کشــتی نیز اعالم کرد. 
»کشــتی ایران-شــهرکرد با ظرفیت 
۲ هزار و ۲۰۰ تی.یو دومین کشــتی 
کانتینربر اقیانوس پیمایی است که در 
مجموعه ی ایزوایکو ساخته شد و پس 
از دریافت موفقیت آمیز گواهینامه های 
الزم از موسســه رده بنــدی جی ال 
)GL( آلمــان در بهمــن مــاه ۹۱ به 
شرکت کشتیررانی جمهوری اسالمی 

ایران پیوست.« رضاییان اصل گفت: با 
تکیه  بر دانش و توانمندی های جوانان 
این مرزوبوم صنعت کشتی سازی قادر 
به طراحی، ساخت و تعمیرات هر نوع 
شناوری اســت و مفتخریم که اعالم 
کنیــم ایران از این حیث به طور کامل 
خودکفاست و بدون اتکا به بیگانگان 
قادر اســت پاسخ گوی تمام نیازهای 

کشور در این زمینه باشد.
ایزوایکو اعتماد کارفرمایان 

را به خود جلب کرده است
مدیرعامــل ایزوایکــو درا دامه 
اذعان داشــت: مجتمع کشتی سازی 
و صنایع فراســاحل ایران به واسطه 
نوع و شــکل فعالیتی که دارد تحت 
عنوان صنعت مادر اســت که امروز 
جــواب اعتماد کارفرمایان خود را در 
بخش های مختلــف به خوبی داده و 
می تواند تکیه گاهی قوی و پشتیبانی 

مطمئن برای صنایع داخلی باشد.
رضاییان اصل با اشــاره به اینکه 
بیــش از پنــج هزار نفــر در مجتمع 
کشــتی ســازی و صنایع فراساحل 

ایران مشغول به فعالیت هستند، ادامه 
داد: در ســال های اخیــر این مجتمع 
صنعتی پیشــرفت چشــمگیری در 
بخش تعمیرات شــناورهای بزرگ 
از جمله نفتکش ها داشــته است که 
امــروز با بومی ســازی دانش در این 
بخــش می تواند رقیبــی جدی برای 
سایر کشــورها باشــد. این مسوول 
کشــتی ســازی عنوان کرد: ساخت، 
حمــل و نصب ســکوهای نفتی و 
گازی و تعمیــر ریگ های حفاری که 
نقش حیاتی در جهت توسعه میادین 
گازی و نفتی دارد و همچنین طراحی 
و ساخت شناورهای اقیانوس پیما و 
تعمیر شناورها در سایزهای مختلف 
نیز از دســتاوردهای بزرگ مجموعه 

ایزوایکو به شمار می آید.
کشتیرانی تعمیر و ساخت 
کشــتی را به مجتمع ایزوایکو 

بسپارد
استاندار هرمزگان نیز در اواخر 
فروردیــن ماه امســال در دیداری با 
محمد رضا مدرس خیابانی مدیرعامل 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایــران باتوجه به توان داخلی مجتمع 
ایزوایکــو بــرای ســاخت و تعمیر 
انواع کشتی گفت: شرکت کشتیرانی 
می تواند در این راستا سفارش تعمیر 
و ســاخت کشــتی را به این مجتمع 
صنعتــی واگذار کند. فریدون همتی، 
بــر تقویــت صنعت کشتی ســازی 
داخلی با ارائه ســفارش ســاخت و 
تعمیر شناور به مجتمع کشتی سازی 
ایزوایکــو در بندرعباس تاکید کرد و 
بیان داشــت: مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراســاحل ایران، از توانمندی 
خوبی در زمینه ســاخت و تعمیرات 
کشــتی برخوردار اســت. وی ادامه 
داد: پــس از پیگیری هایی که صورت 
گرفت، تعمیرات کشتی های شرکت 
ملــی نفتکش نیز در مجتمع ایزوایکو 
انجام می شود که موجب رونق هرچه 
بیشتر فعالیت ها در این مجموعه شده 
اســت. نماینده عالی دولت در استان 
هرمــزگان اذعــان داشــت: مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 

)ایزوایکو( بزرگ ترین مجتمع صنایع 
دریایی کشــور و یکی از بزرگ ترین 
زیرســاخت های دریایــی کشــور 
محسوب می شــود که در بندرعباس 
فعال است. همتی گفت: این مجموعه 
)ایزوایکو( توانســته با خودباوری و 
اتــکا به توان داخلــی، دانش و توان 
ساخت و تعمیرات انواع کشتی ها را 

بومی سازی کند.
ســاخت  از  حمایــت   
شــناورهای جدید در دستور 

سازمان بنادر است
ســازمان بنادر و دریانوردی نیز 
۲۷ دیماه ســال گذشــته اعالم کرده 
بود که حمایت از ساخت شناورهای 
جدید توسط شناورسازی های داخلی 
به منظور ارتقای ناوگان دریایی و بهره 
گیــری از توان متخصصان داخلی در 

دستورکار این سازمان قرار دارد.
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی در ایــن راســتا درباره 
ســاخت شناور در کشــور گفت: از 
محل وجوه اداره شــده سازمان بنادر 
و دریانوردی؛ تسهیالت ارزان قیمت 
خرید شناور به شرکت های متقاضی 
ارائه می شــود، البته این امر منوط به 
آن است که شناور مورد تقاضا، تولید 
داخل باشــد. محمد راستاد تصریح 
کرد: وجوه اداره شده سازمان بنادر و 
دریانوردی مکانیزم حمایتی از رونق 
حمل و نقــل دریایی، صنایع دریایی 
و گردشــگری دریایی را دارد. راستاد 
تاکیدکرد: ســاخت شــناور توسط 
تولیدکنندگان داخلی در راستای ایجاد 
اشتغال، توسعه صنایع دریایی، بهبود 
وضعیت گردشگری دریایی و ارتقای 
سطح ایمنی سفرهایی دریایی است. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
ادامه داد: باید بتوان فضاهای مناسبی 
را برای توســعه گردشگری دریایی 
و در کنــار آن بهبود و ارتقای ناوگان 
مسافربری و گردشــگری دریایی با 
اعطای تسهیالت فراهم کرد. مدیرکل 
بنادر و دریانــوردی هرمزگان نیز از 
تعمیر ۲۷ فروند انواع شناور از ابتدای 
سالجاری تا پایان دیماه سال گذشته در 
واحدهای کشتی سازی استان خبرداد 
که وارد چرخه فعالیت شده اند.  علی 
رضــا محمدی کرجی ران افزود: این 
شناورها که بخشی از آن ها در آب های 
دیگــر بنادر جنوبی کشــور فعالیت 
می کردند، در اداره تعمیر و نگهداری 
تجهیزات دریایی بندر شهید رجایی 
و کشــتی سازی های استان هرمزگان 

تعمیر و رفع عیب شده اند.

سال ۹۹ در واقع سال سخت تحریم های دشمن و در عین حال سخت کوشی و توانمندی جوانان ایرانی 
در حوزه صنعت کشتی سازی بود که با اتکا به تولید داخل، رهاورد صرفه جویی یک میلیون و۲۰۰هزار دالری در حوزه طراحی، ساخت و 

تعمیرات انواع شناورها را در کشتی سازی خلیج فارس بدنبال داشت.

حمایت از ساخت شناورهای جدید در دستور سازمان بنادر است؛

صرفه جویی ۱.۲میلیون دالری ساخت 
شناورها در کشتی سازی خلیج فارس

سبزي ماركت   
ريحون 

سبزي خوردن، خورشتي، آش و....
پياز داغ ، سير داغ ، بادمجان سرخ شده ، کبابي و....

انواع سبزیجات خشك 

انواع شوري و ترشيجات 
انواع فرنگي جات 

انواع آبميوه و آبغوره هاي تازه با کيفيت عالي

 انواع سبزیجات تازه آماده طبخ

همراه با پيك رايگان
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ناوبندر مکران، یک جزیره 
متحرک ۱۲۱ هزار تنی است 
که نیروی دریایی ارتش آن 
را با تغییر کاربری به یکی 
ناوبندرهای  بزرگترین  از 
بالگرد بر تبدیل کرده است 
کــه وظیفه پشــتیبانی از 
ناوگروه های رزمی نیروی 
دریایی ارتــش در آب های 
بین المللی و دوردســت به 
ویژه منطقه شمال اقیانوس 
هنــد، تنگــه باب المندب و 
دریای سرخ را برعهده دارد.

گــروه اقتصادی - بــه دنبال 
گزارشــی که اخیرا از سوی معاونت 
اقتصادی دولت و با نظر دستگاه های 
مربوطه در رابطــه با موانع ترخیص 
کاالهای اساســی دپو شده به رئیس 
جمهوری اعالم شــد، وی موافقت 
خود را با پیشنهادات مطرح شده اعالم 
و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده 

است.
اخیــرا طــی جلســه معاونت 
اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه 
در حوزه تجارت، مشکالت و موانع 
اصلــی در رابطه با اظهار، ترخیص و 
انتقال کاالهای اساسی به بازار به ویژه 
کاالهای موجود در بندر امام خمینی 
)ره( مورد بررسی قرار گرفت و همراه 
با مجموعه ای از پیشنهادات به رئیس 

جمهوری اعالم شد.  
تازه ترین اعالم ارونقی - معاون 
فنــی گمــرک ایران - حاکــی از آن 
اســت که رئیس جمهوری دســتور 
فوری بررســی و رفع مشکل رسوب 

کاالهای اساسی در بنادر و گمرک به 
ویژه بندر امام خمینی )ره( را صادر و با 
پیشنهادات مطرح شده در زمینه ارزی 
و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه 
هــای صمت و جهاد کشــاورزی و 
همچنین گمرک ایران موافقت کرده 

است.  
وی در ایــن رابطــه با اشــاره 
بــه آخرین وضعیت آمــار کاالهای 
اساسی در بنادر اظهار کرد که تا هشتم 
اردیبهشــت ماه ســال جاری جمع 
کاالهای اساســی شامل موجودی و 
کاالی موجــود در شــناورهای پای 
اســکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از 
۵.۲ میلیون تن می رسد که حدود ۳.۸ 
میلیون تن آن در بندر امام خمینی )ره( 
دپو شده است که این موضوع به طور 
ویژه به رییس جمهور اعالم شده بود. 
لــزوم تســریع در رویه 

تخصیص و تامین ارز
ارونقــی ادامــه داد: براســاس 
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت کــه به تاییــد رئیس جمهور 
رســیده اســت قرار بر این شد تا در 
مورد  موانع و مشــکالت تامین ارز، 
بانک مرکزی رویه تخصیص و تامین 
ارز کاالهای اساســی را تسریع کند.  
وی در رابطه با وظایف محول شــده 
به گمــرک نیز توضیح داد که گمرک 
ایــران باید طی فراخــوان به تمامی 
متقاضیانی که تمایــل دارند از رویه 
اعتباری اســتفاده کننــد اعالم کند تا 
درخواســت خود را به بانک مرکزی 
ارائــه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف 
سه روز کاری از زمان اعالم نسبت به 

موافقت با درخواست اقدام کند.  
این مقام مسئول در گمرک ایران 
گفت: گمرک موظف است در اسرع 
وقت اطالعــات مربوط به ترخیص 
کاالها را به صورت برخط در سامانه 

جامع تجارت قرار دهد.
 ترخیــص ۹۰ درصــدی 

تمدید شد 
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد 

ارائــه شــده در مــورد ترخیص ۹۰ 
درصدی کاالهای اساسی و موافقتی 
کــه رئیس جمهــوری در این رابطه 
داشــته، توضیح داد که پیشــنهاد این 
بــود که کارگروه تنظیم بازار موضوع 
مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای 
اساســی را که قبال تا اســفندماه سال 
۱۳۹۹ وضــع کرده بود برای ســال 
جاری نیــز تمدید کند که با موافقت 
رئیس جمهوری مقرر شد این تمدید 
صورت گرفته و ترخیص ۹۰ درصدی 
کاالهای اساسی در صف تخصیص 
ارز بــدون کد رهگیــری بانک برای 
ســال جاری نیز انجام شود.ارونقی 
یادآور شــد: براین اســاس گمرک 
ایران موظف اســت از متروکه کردن 
کاالهای اساسی که ترخیص درصدی 
شده است تا تعیین تکلیف نهایی این 
کاال جلوگیری کــرده و این امکان را 
فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد 
کاال نسبت به جایگزینی درصدی از 
کاالهای اساسی جدیدالورود به جای 

اقالم قبلی اقدام شود.  مشکالت تأمین 
و انتقــال ارز  ترجیحی، عدم صدور 
اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری 
بــرای کلیه صاحبــان کاال که با رویه 
اعتباری کاالهای اساسی را وارد بنادر 
و گمرک کرده اند، طوالنی شدن زمان 
صدور مجوزهای قانونی، تطویل در 
صدور مجــوز بازارگاه وزارت جهاد 

کشاورزی، عدم وجود ناوگان حمل 
و نقل متناســب با موجودی کاالهای 
ترخیص قطعی شده و همچنین عدم 
تمکن مالی برخی صاحبان کاال جهت 
پرداخت حقوق ورودی از  مشکالت 
اصلی اعالم شــده در رابطه با اظهار، 
ترخیص و انتقال کاالهای اساسی به 

بازار  به رئیس جمهوری بود.

رئيس جمهور دستور ترخيص فوری کاالی اساسی را صادر کرد
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گروه اقتصــادی - مدیرعامل 
شرکت صبافوالد خلیج فارس گفت: 
با ثبت هفت رکــورد در فروردین ماه 
۱۴۰۰ و با انجــام موفقیت آمیز آزمون 
PGT)تضمین عملکرد( در فروردین 
ماه در شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
این شــرکت به ظرفیت اسمی طراحی 
شــده دســت یافت و راه خود را برای 
دستیابی به ظرفیت اسمی ساالنه تولید 

هموار کرد.
ســعید بزرگی با اعالم خبر انجام 
موفقیــت آمیز آزمون PGT و تبریک 
به خانواده بزرگ صندوق بازنشستگی 
به عنوان سهامداران اصلی این شرکت، 
اظهار کــرد: در ابتدا از اعضای محترم 
هیات مدیره، مدیران، روسا، مشاوران، 
کارکنان و کارگران خدوم شــرکت و 

پیمانکاران ایــن مجموعه که با همت 
و همدلــی خود این موفقیت بزرگ را 
به ثبت رســانیدند ،  قدردانی و تشکر 

می کنم.
وی افــزود:  با انجام موفقیت آمیز 
آزمون PGT)تضمیــن عملکرد( و 
تولید موفق در شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس در فروردین ماه این شــرکت به 
ظرفیت اسمی طراحی دست یافت و با 
ثبت یک فروردین طالیی ، راه خود را 
برای دستیابی به ظرفیت اسمی ساالنه 

تولید هموار کرد. 
مدیرعامــل شــرکت صبا فوالد 
خلیج فارس تاکید کرد:  با همت واالی 
کارکنان خدوم شرکت صبا فوالد  این 
موفقیت بزرگ به ثبت رسید و در کنار 
این ثبت رکورد بزرگ ، ۶ رکورد دیگر 

نیز تحقق پیدا کرد .
بزرگــی در معرفی ۷ رکورد ثبت 
شده در فروردین ماه ۱۴۰۰ در شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس، بیان کرد: ثبت ۴ 
رکورد تولید روزانه ، ثبت رکورد تولید 
PGT  ، ثبــت رکورد تولید ماهیانه و 
در نهایت رکورد بارگیری محصول در 
کشتی صادراتی همه ی ۷ رکورد ثبت 
شده در فروردین ماه ۱۴۰۰ می باشد که 
یک اتفاق بــزرگ در تاریخ صبا فوالد 

خلیج فارس است.
مدیرعامل صبافوالد خلیج فارس 
ضمن ابراز خرســندی از انجام موفق 
آزمون PGT  با حفظ همه اصول اولیه 
یــک تولید در کنار ملزومات قانونی و 
اداری و  همچنین حفظ توصیه ایمنی 
و محیط زیســتی خاطر نشان کرد: در 

راســتای کســب این موفقیت بزرگ 
لحظه ای کیفیت فدای کمیت نشده و 
محصول منحصر به فرد شــرکت صبا 
فوالد که همان برکیت گرم می باشد با 
 PGT حفظ کیفیت  و با کمیت مدنظر

به تولید رسید.
وی در پایــان از حمایــت های 
مدیــران وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و 
مدیران هلدینگ صبا انرژی در راستای 

تحقق این مهم تقدیر و تشکر کرد.

گروه اقتصــادی - وزیر نفت 
در ابالغیــه ای خریــد ۷۰ قلم کاال و 
تجهیــزات مصرفی خارجی مورد نیاز 
وزارت نفت را که دارای تولید مشــابه 
داخلی هســتند همســو با حمایت از 

ساخت داخل کاالها ممنوع کرد.
در متــن ابالغیه بیــژن زنگنه به 
مدیران عامل شرکت های اصلی وزارت 
نفــت، معاونان وزیر نفــت، مدیران و 
رؤسای واحدهای ســتادی، اعضای 
کمیســیون های معامالت-مناقصات 
شرکت های اصلی و فرعی تابعه، رئیس 
هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی، 
پس انــداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 
و مدیــران عامل شــرکت های تابع و 
مدیرعامــل شــرکت هلدینگ خلیج 
فــارس و مدیران عامل شــرکت های 

تابعه آمده است:
»در اجــرای منویات مقام معظم 

رهبــری )مدظله العالی( در حمایت از 
کاالی ایرانی و قانون »حداکثر استفاده 
از تــوان تولیدی و خدماتی کشــور و 
حمایــت از کاالی ایرانی« پیرو ابالغیه 
شماره ۳۵۱-۲/۲۰ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ 

در خصــوص ممنوعیت خرید کاالی 
خارجی دارای تولید مشــابه داخلی، 
بدین وســیله فهرست تکمیلی ۷۰ قلم 
کاال و تجهیزات مصرفی وزارت نفت 
جهــت اعمال ممنوعیت خرید کاالی 

خارجی توسط شــرکت های اصلی، 
تابعه و پیمانــکاران طرف قرارداد آنها 
)به صورت مستقیم و غیرمستقیم( ابالغ 

می شود.
ضروری اســت مدیــران همه 
شــرکت های اصلی و تابعــه با ایجاد 
سازوکارهای مناسب کنترلی و نظارتی، 
برای حصول اطمینان از تأمین کاالهای 
یادشده بر اساس ابالغیه شماره ۵۴۷-

۲/۲۰ تاریــخ ۲۹/۸/۱۳۹۹ از طریــق 
فهرســت بلند منابع واحد دســتگاه 
مرکــزی وزارت نفــت )AVL( بر 
حسن اجرای این ابالغیه نظارت الزم 

را به عمل آورند.
معاونــت مهندســی و پژوهش 
و فناوری موظف اســت با همکاری 
دســت اندرکاران ذی ربط، نســبت به 
تداوم فرآیند به روزرســانی فهرست 

یادشده، اقدام الزم معمول نمایند.«

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس خبر داد:

فروردین طالیی صبا فوالد خليج فارس با ثبت ۷ 
رکورد جدید

از سوی وزیر نفت و همسو با حمایت از ساخت داخل؛

خرید ۷۰ قلم کاالی صنعت نفت دارای مشابه داخلی ممنوع شد


