
اقتصادی 6

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد؛

اصالح نظام توزیع راهکار موثر برای کنترل گرانی
گــروه اقتصادی -رئیس اتاق 
اصناف ایــران گفــت: پروژه هایی 
برای تقویت زیرســاخت های نظام 
توزیع بــه طور مشــترک بین اتاق 
اصنــاف ایــران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حال بررســی و 

پیگیری است.
سعید ممبینی در نشست رئیس 
و هیات رئیســه اتــاق اصناف ایران 
و روســای اتاق های اصناف مراکز 
اســتان  با قائم مقــام وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در امور بازرگانی 
در رابطــه بــا تنظیم بــازار و کنترل 
قیمت هــا، گفت: در این نشســت 
برنامه هــا و اهداف کلــی دولت در 
خصوص تنظیم بازار اعالم شد و در 
مقابل نمایندگان اصناف، مشکالت 

پیش رو را بیان کردند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: 
آنچه مشــخص است اینکه الجرم با 

پدیده گرانی مواجه هستیم اما اگر در 
برنامه ریزی ها عامل گرانی، اصناف 
تلقی شــوند، مسیر اشــتباهی را در 

کنترل این گرانی پیش گرفته ایم.
ممبینی بیان داشــت: بر اساس 
آمــار و اطالعات موجــود، عوامل 
مختلفــی از جملــه افزایــش نرخ 
ارز، عــدم تامین کافــی کاال به ویژه 
کاالهای اساســی، تحریم و … در 
افزایش قیمت  کاال دخیل هســتند و 
تنهــا با توجه به مجموعه این عوامل 
می تــوان برنامه هایی بــرای کنترل 

گرانی ارائه کرد.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایران 
تصریح کرد: اصالح نظام توزیع یکی 
از راهکارهای موثر در کنترل قیمت 
خواهــد بود. از ایــن رو نمایندگان 
اصناف در این نشســت، ضمن بیان 
مشکالت، آمادگی خود در همراهی 
بــا برنامه هــای دولت در راســتای 

اصالح ســاختار اقتصادی به ویژه با 
تمرکز بر اصالح نظام تامین تا توزیع 

اعالم کردند.
ممبینی اظهار کــرد: همچنین 
تقویــت  بــرای  پروژه هایــی 
زیرســاخت های نظام توزیع به طور 
مشــترک بین اتاق اصنــاف ایران و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

حال بررسی و پیگیری است.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایران 
افــزود: دولت با کســب نظر از بدنه 
تشــکل های صنفــی، ایــرادات و 
اشــکاالت ســاختاری که بیشتر در 
دستگاه های اجرایی دیده می شود را 
شناسایی کرده و در رفع آن ها تالش 

کافی داشته باشد.

گروه اقتصادی -  اکسپو ۲۰۲۰ 
با عنــوان پیوند اذهان و خلق آینده با 
حضور ۱۹۸ کشــور جهان از ۹ مهر 
۱۴۰۰ در حالــی در دوبی آغاز به کار 
کرده است که کرونا همچنان چالش 
اول جهــان در بخش هــای مختلف 
به ویژه اقتصــاد و تجارت و صنعت 
گردشگری است؛ اگر چه این رویداد 
به دلیل همه گیری با یکســال تاخیر 
برگزار و به ســنت همیشگی ۶ ماهه 
تا ۱۱ فروردیــن ۱۴۰۱ ادامه خواهد 
داشــت، اما به نظر می رسد با شتاب 
واکسیناســیون عمومی، جهان آرام 
آرام از خواب سنگین کرونایی بیدار 
و برای گردهمایی هــا و رویدادهای 
جهانی در ماه های آینده آماده می شود.
محمدرضا مجیدی؛  سفیر سابق 
ایران در یونســکو )۱۳۸۶-۱۳۹۳(، 
رئیس باشــگاه گردشگری فرهنگی 
پایــدار و مدیرعامــل انجمن ایرانی 
همکاری با یونســکو معتقد اســت: 
اکسپو برای کشــورها و تمدن هایی 
کــه در حوزه های فرهنگی و تمدنی، 
دانشــی و صنعت و فنــاوری حرفی 
برای گفتن دارند یک سامانه و تریبون 
بین المللی و فرصتی برای اســتفاده از 
این ظرفیت  بین المللی اســت؛ البته 
برخی کشورها هم که تاریخ و فرهنگ 
دیرینه ندارند داشــته های امروزی، 
مطالعات آینده پژوهی و پیشرفت ها و 
دستاوردهای خود را در حوزه اقتصاد، 
علم و فناوری و صنعت در اکســپو به 
نمایــش می گذارند. بــه اعتقاد وی 
برگزاری اکســپو دوبی بعد از حدود 
۲ سال از شیوع کرونا در جهان با یک 
ســال تاخیر و با اتکا به واکسیناسیون 
عمومی، آزمونی برای رویدادهای آتی 
جهان است و چنانچه واکسیناسیون بر 
مبنای نظام عادالنه در همه کشــورها 
توزیع شــود می توان به بازگشــایی 
دروازه های جهان و بازگشــت جهان 

به وضعیت عادی را انتظار داشت.
از  بهره بــرداری  بــرای 
»دیپلماسی  نیازمند  فرصت ها 

اکسپو« هستیم
درباره  مجیــدی  محمدرضــا 
نمایشگاه بین المللی دوبی- اکسپوی 
۲۰۲۰ گفــت: بــا توجه به ســابقه و 
اهمیــت و جایگاه رویــدادی مانند 
اکســپو در روابــط بین الملل معاصر 
و بازه زمانی که از چندین ســال قبل 
برای برنامه ریزی و آماده سازی وجود 
دارد، کشورها می توانند برای حضور 
موفــق و تاثیرگــذار و تحقق اهداف 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی خود در 
این رویداد برنامه های دقیق، منسجم 
و متنــوع تدویــن و از ایــن ظرفیت 
و فرصت ارزشــمند برای توســعه 
روابط خــود در حوزه های مختلف 
به صورت مطلوب بهره برداری کنند. 
رئیس باشــگاه گردشگری فرهنگی 
پایدار یونسکو اظهار داشت: حضور 
در اکســپو ۲۰۲۰ به ویژه در این دوره 

که به دلیل شــیوع کرونا با یک ســال 
تاخیر اکنون در حال برگزاری اســت 
به یک دیپلماسی فعال و اختصاصی با 
عنوان دیپلماسی اکسپو نیازمند است 
که برآیند انواع و اقســام دیپلماسی از 
دیپلماســی اقتصادی و تجاری -که 
از اهداف اصلی اکســپو اســت- تا 
دیپلماســی فرهنگی، دیپلماسی علم 
و فناوری، دیپلماســی گردشــگری 
و همچنین دیپلماســی رســانه ای و 
دیپلماســی عمومــی و دیپلماســی 
ســازمان های  مردم نهــاد را شــامل 

می شود. 
رئیــس باشــگاه گردشــگری 
فرهنگی پایدار یونســکو خاطرنشان 
کــرد: اتاق های ســه گانه در اقتصاد 
ملی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن و 
کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف 
که پارلمان بخش خصوصی را شکل 
می دهند برای مشــارکت و همکاری 
برای حضور موثر در اکســپو بســیار 

موثر هستند.
اکســپو فرصت ارزشمند 
برای افزایش تعامالت بین المللی
مجیدی گفــت: حضور موثر و 
قدرتمنــد در اکســپوها در وهله اول 
به سیاست گذاری روشن، بهره گیری 
از تجــارب گذشــته بــا رویکــرد 
آسیب شناسانه نیازمند است و پس از 
آن با کاهش نقاط ضعف و چالش ها و 
افزایش و تقویت نقاط قوت و فرصت 
ها، از هم اکنون تا اکسپوی بعدی باید 
برای همه بخش های مشارکت کننده 

و موثر فرصت سازی شود.
مدیرعامــل انجمــن ایرانــی 
همــکاری با یونســکو تصریح کرد: 
مــدت زمــان ۶ ماه برای اکســپو در 
مقایســه بــا ســایر رویدادهایی که 
حداکثــر ۱۰ روز هســتند، فرصت 
ارزشــمندی است که کشورها عالوه 
بر اینکه حضور در الیه های مختلف 
اقتصادی، علمی، صنعتی، اجتماعی و 
فرهنگی به صورت حقیقی و حقوقی، 
می تواننــد تعامالت بین المللی خود 
را افزایش دهند و با شــناخت بیشتر 
از فضــای ارتباطــات بین الملــل و 
حوزه های پیش رو، ظرفیت های ملی 

خود را معرفی کنند. 
حاضران در اکسپو سفیران 

فرهنگ و اقتصاد ملی هستند 
مجیدی ایرانیان حاضر در اکسپو 
ســفیران فرهنــگ و تمــدن، علم و 
فناوری و صنعت و اقتصاد ملی ایران 
دانســت و تاکید کرد: همه شــرکت 
کنندگان در اکسپو باید در کنار اهداف 
شــخصی و برنامه های شرکت های 
خصوصی خود، زیر چتر کالن منافع 
ملی بتوانند پیام رسان ظرفیت های ملی 
باشند به همین دلیل در این رویدادها 
به کشــورها پاویون داده می شــود. 
سفیر ســابق ایران در یونسکو افزود: 
اکنون ســازه و فضــای اختصاصی 
ایران در اکســپوی دوبــی ۲۰۲۰  با 

عنــوان پاویون جمهوری اســالمی 
ایران معرفی و شــناخته می شود و در 
این چارچــوب کلی همه بخش های 
مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی 
و صنعتی اعــم از دولتی و خصوص 

سهیم هستند و فعالیت می کنند.
مدیرعامــل انجمــن ایرانــی 
همکاری با یونســکو گفت: اکســپو 
برای کشــورهایی که در حوزه های 
فرهنگی و تمدنی، دانشی و صنعت و 
فناوری حرفی برای گفتن دارند یک 
سامانه و تریبون بین المللی و فرصتی 
برای استفاده از این ظرفیت  بین المللی 
است؛ البته برخی کشورها هم که تاریخ 
و فرهنگ دیرینه ندارند داشــته های 
امــروزی، مطالعــات آینده پژوهی و 
پیشرفت ها و دستاوردهای خود را در 
حوزه اقتصاد، علم و فناوری و صنعت 

در اکسپو به نمایش می گذارند.
وی اظهار داشت: ایران با تاریخ 
چندهزار ســاله خود هم می تواند از 
تاریخ و گذشــته خود سخن بگوید، 
هــم روند تحولــی و تکاملی حاضر 
و پیش روی را بــه نمایش بگذارد و 
هم رویکرد مطالعات آینده پژوهشی 
و چشم انداز آینده را ارائه کند.   رئیس 
باشگاه گردشــگری فرهنگی پایدار 
یونســکو خاطر نشــان کــرد: ایران 
می تواند با بهره گیری از »دیپلماســی 
اکســپو« و فرصــت رســانه ای این 
رویداد، برای مقابله و مهار سیاســت 
ایران هراسی استفاده کند و نگاه منفی 
برساخته رسانه  ای را نسبت به کشور 
در فضای تعاملی اکســپو در منظر و 

افکار عمومی جهان اصالح کند.
اکسپو ۲۰۲۰ دوبی آزمونی 
بــرای رویدادهــای آتی جهان 

است
مجیدی با اشــاره به قرار گرفتن 
ایران در نقطه تالقی ســه قاره آســیا، 
اروپــا و آفریقــا گفت: ایــران با این 
وســعت ســرزمینی در مرزهای آب 
و خاکی خود ۱۵ همســایه دارد و با 
توانمندی هــا و ظرفیت های متنوع 
و غنــی در میان کشــورهای منطقه 
غرب آســیا به عنوان قطب فرهنگی، 
گردشگری، علمی و فناوری شناخته 
می شــود. مدیرعامل انجمن ایرانی 
همکاری با یونسکو بیان کرد: ایران در 
اکسپو دوبی ۲۰۲۰ می تواند موقعیت 
ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر 
و ژئواکونومیک را به نمایش بگذارد و 
از فرصت تاریخی و جغرافیایی برای 
تامین منافع ملی و تحقق اهداف ملی 

خود بیشترین استفاده کند.
رئیــس باشــگاه گردشــگری 
فرهنگی پایدار یونســکو با انتقاد از 
تداوم بی عدالتی توزیعی واکسیناسیون 
در جهــان تصریح کرد: اگر این روند 
عقب ماندن برخی کشورهای آسیایی، 
آمریکای التین و آفریقایی از گردونه 
واکسیناسیون کرونا، عواقب و تبعات 
اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد 

داشت.
نظام توزیع عادالنه واکسن 

کرونا گسترش یابد
مجیدی بیان کرد: اگر قرار است 
برگزاری رویدادهــای جهانی مانند 
اکســپو دوبی تداوم داشته باشد باید 

روند واکسیناسیون بر اساس عدالت 
توزیعی شــتاب بیشــتری بگیرد. در 
اجالس های بین المللی همواره تاکید 
شــده است اگر کشورهای پیشرفته و 
بیشتر توسعه یافته به اقتصاد ملی خود 
فکر می کنند باید نظام توزیع عادالنه 
واکســن را گســترش دهند تا جهان 
روی آرامش ببیند، در غیر صورت هر 

از چند گاهی شاهد شیوع سویه های 
مختلف ویروس کووید ۱۹ خواهیم 

بود.
وی افزود: حضور موسســات 
پژوهشی و دانشگاهی، سازمان های 
مردم نهاد علمی، بهداشــتی، فرهنگی 
و گفت وگــو بــا همتایــان خود در 
پاویون های ســایر کشورها در اکسپو 

یک فرصت طالیی بــرای پرداختن 
به عدالت توزیعی واکسیناســیون در 
جهان، عدالت خواهی برای سالمت 
بشری و در نتیجه تامین منافع عمومی 

همه مردم جهان است.
سفیر ســابق ایران در یونسکو 

اظهار داشــت: در اکسپو دوبی همه 
باید با یک صــدای واحد بر عدالت 
توزیعی واکسیوناسیون برای خروج 
همگانی از همه گیری کرونا و احیای 
اقتصادهای محلی، منطقه ای و جهانی 
و گسترش و فراگیری واکسیناسیون 
در همه کشــورهای از آسیا تا آفریقا 

تاکید کنند.

اکســپو۲۰۲۰ و جام جهانی 
۲۰۲۲ در همســایگی ایران یک 

فرصت طالیی است
مجیــدی برگزاری اکســپو در 
همســایگی یک فرصت ویژه برای 
ایران دانســت و گفــت: اماراتی ها 
برگزاری رویــداد ۲۰۲۰ و قطری ها 
میزبانــی بازی هــای جــام جهانی 

فوتبال ۲۰۲۲ را گرفتند، اکسپو دوبی 
تمام نشــده، مقدمات برگزاری جام 
جهانی فوتبال در قطر آغاز می شــود، 
بایــد با برنامه ریــزی از فرصت های 
طالیی این دو رویداد در منطقه همانند 
ســایر رویدادهای جهانی، بیشترین 

بهره برداری را انجام دهیم.
رئیــس باشــگاه گردشــگری 
فرهنگی پایدار یونســکو خاطرنشان 
کرد: در اکســپوی دوبی دیپلماســی 
اقتصادی و تجــاری باید محور قرار 
گیرد و ســایر حوزه های با محوریت 
دیپلماسی اکسپو مشارکت و همکاری 
داشته باشند؛ در بازی های جام جهانی 

- که امیدوارم تیم فوتبال ایران هم در 
آن حضور داشــته باشد- دیپلماسی 
ورزشــی و فوتبال باید محور باشــد 
و ســایر حوزه ها همکاری کنند تا از 
فضــای این رویداد کــه در منطقه ما 
برگزار می شــود و توجه چند میلیارد 
مــردم جهان را به خود جلب می کند، 

نهایت استفاده را ببریم.

از فرصت اکســپو ۲۰۲۰ برای 
رونق گردشگری در پساکرونا استفاده 

شود
مجیدی تاکیــد کرد: با تبلیغات 
هدفمند و بازاریابی علمی در فضای 
اکســپو عالوه بر جذب گردشگر در 
دوران برگــزاری این رویــداد، می 
توان برای جذب گردشــگر در زمان 
برگزاری جام جهانی هم برنامه ریزی 
کرد با همیــن رویکردها و روش ها 
می تــوان به رونق و توســعه صنعت 
گردشگری در آینده نزدیک می توان 

امیدوار بود.
رئیــس باشــگاه گردشــگری 
فرهنگــی پایــدار یونســکو اظهار 
داشت: البته نباید همکاری در حوزه 
گردشگری را به ۶ ماه برگزاری اکسپو 
محدود کرد، بلکه شرکت های ایران 
با یــک بازاریابی حرفه ای بلندمدت 
به این همکاری مشــترک نگاه کنند 
و برنامه های مشــترک و محصوالت 
متنوع در حوزه گردشگری سالمت، 
فرهنگی  گردشگری  طبیعت گردی، 
میراث پایه، برای بازدید از آثار تاریخی 
فرهنگی و جاذبه های میراث معنوی 
برای دوران پساکرونا طراحی کنند.  

اکســپو دوبــی بهتریــن 
فرصت بــرای حضور در بازار 

بزرگ اکو، اوراسیا و شانگهای
مجیدی بــه تصویب عضویت 
ایران به عنوان نهمین عضو ســازمان 
شــانگهای اشــاره کرد و گفت: این 
ســازمان بیش از ۴۰ درصد جمعیت 
جهــان را در خود دارد و پهنه بزرگی 
از مســاحت کــره زمیــن را به خود 
اختصــاص داده اســت، از طرفی دو 
عضو شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد و چهار قدرت هسته ای جهان و 
چین به عنوان یکی از دو رهبر قدرت 
برتر اقتصادی جهان در این ســازمان 
عضو هستند که تا یکی دو سال آینده 
فراینــد حقوقی عضویت ایران کامل 
می شــود فرصتی ارزشمند را پیش 

روی اقتصاد ملی ما قرار داده است.
سفیر ســابق ایران در یونسکو 
اظهار داشــت: از ســوی دیگر سند 
برنامــه جامع همــکاری جامع ایران 
و چین )برنامه راهبردی ۲۵ ســاله( و 
طرح چینی یــک کمربند، یک راه و 
عضویت ایــران در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، فرصت های جدیدی است 
که پیش روی ایران قرار گرفته است. 
رئیس باشــگاه گردشگری فرهنگی 
پایدار یونســکو افزود: اگر بتوانیم در 
اکســپو دوبی از موقعیت ژئوپلیتک و 
ظرفیت عضویت و حضور در سازمان 
های بین المللی منطقه ای شانگهای و 
اوراسیا با بازار گسترده ای که در زمینه 
های مختلف تحت پوشــش دارند، 
اســتفاده کنیم، این گسترش مبادالت 
و انواع دیپلماسی اقتصادی و تجاری 
می تواند فرصت ساز باشد و به توسعه 
بازارهای هــدف ما در منطقه، کمک 

خواهد کرد.
ایران پل شرق و غرب آسیا 

است
مجیــدی افــزود: مخاطبان در 
اکسپو وقتی در کنار پشتوانه و جاذبه 
های فرهنگی، تمدنــی و تاریخی با 
موقعیت ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک 
ایران آشــنا شوند و تصویر مناسبی از 
ایران ارائه شود، با توجه به فراهم شدن 
زمینه و ارتقای ارتباطات گســترده با 
سازمان های بین المللی، تاثیرگذاری 
ایران در معادالت و روابط بین المللی 

و منطقه ای افزایش می یابد.
مدیرعامــل انجمــن ایرانــی 
همــکاری با یونســکو با اشــاره به 
عضویت ایران در ســازمان همکاری 
هــای منطقــه ای )اکــو(  گفت: این 
ســازمان با حضور ایران، پاکســتان 
و ترکیــه، ۵ جمهوری )قزاقســتان، 
قرقیزستان، ترکمنســتان، ازبکستان 
و تاجیکســتان( از آســیای مرکزی، 
جمهوری آذربایجان از قفقاز جنوبی 
و افغانســتان، یک ظرفیت مهم و یک 
بازار بــزرگ منطقه ای اســت که با 
الحاق به شانگهای و اوراسیا جایگاه 
و موقعیــت ویژه ایــران به عنوان پل 
ارتباطی این ســازمان هــا و مناطق 
در گــذرگاه ترانزیتی شــرق و غرب 
و محور شــمال و جنــوب تقویت و 
تثبیت شده است. همه این فرصت ها 
با برنامه ریــزی دقیق قابل بهره بهره 

برداری در چنین رویدادهایی است.
جایگاه صنعت گردشگری 
در سیاست گذاری های توسعه 

تقویت شود 
مجیــدی گفت: اگــر اراده ملی 
متبلــور در اراده دولت برای خروج 
صنعت گردشگری از وضعیت کنونی 
و آوردن این صنعت از حاشیه به متن 
اقتصاد ملی وجــود دارد باید نگاه به 
گردشــگری از سرگرمی و مکملی به 
موضوع محوری و نگاه اصلی و متنی 

تبدیل شود.
رئیــس باشــگاه گردشــگری 
فرهنگــی پایــدار یونســکو گفت: 
مدیریــت عقالنی اقتصاد بر پرهیز از 
وابســتگی به اقتصاد تک محصولی 
و خام فروشــی تاکید مــی کند. باید 
جایگاه گردشگری به عنوان صنعت 
پــاک با کمترین آســیب بــه محیط 
زیســت، صنعتــی درون زا و برون 
نگر که با کمترین ســرمایه گذاری، 
بیشترین بهره وری را برای اقتصادی 
دارد، در سیاست گذاری های توسعه 
و مدیریت کالن تقویت شــود. وی 
تصریــح کرد: گردشــگری، صنعتی 
ثروت آفریــن و فقرزدا، عدالت جو و 
عدالت خواه است و عدالت توزیعی را 
به همراه دارد. از سوی دیگر در حوزه 
فرهنگی در ســطح ملی و تعامالت 
بین المللی می تواند به عنوان پیشران 
دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی علم 

و فناوری ایفای نقش کند.

گروه اقتصادی - رییس سازمان 
برنامه بودجه گفت: به دلیل کســری 
بودجه و عــدم تحقق برنامه ها، خلق 
پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و این 

امر تورم بــاال و در نتیجه پایین آمدن 
سطح معیشــت مردم را در پی داشته 

است.
»سید مسعود میرکاظمی« با بیان 
اینکــه نگاه ما بــه بودجه ۱۴۰۱ نگاه 
تحولی اســت، تاکید کرد: در سنوات 
گذشــته به دلیل کســری بودجه و 
عدم تحقق برنامه ها خلق پول افســار 
گسیخته اتفاق افتاده و این مهم تورم 
باال بر اقتصاد تحمیل کرده و ســطح 
معیشــت مردم پایین آمده است. در 
مناطــق محروم افزایش قیمت کاال از 

متوسط کشــور هم باالتر است، این 
درحالی اســت که درآمد این بخش 
جامعه از شرایط مطلوب و قابل قبولی 

برخوردار نیست.
میرکاظمــی تصریــح کــرد: 
دســتاوردهای اقتصــادی مطلوب 
نیســت. بهره وری پایین، تورم باال، 
ســطح درآمد مردم پایین و هزینه ها 
باال رفته و بــرون رفت جامعه از این 

شرایط نیاز به تغییر دارد.
وی یــادآور شــد: بــا توجه به 
سیاســت های ابالغی و دســتورات 

مقام معظم رهبری و خواســته رئیس 
جمهوری، باید تغییرات ســاختاری 
اتفاق بیفتد که در این راســتا سازمان 
برنامه و بودجــه به صورت جدی و 
کارشناســی از دو ماه پیش کار را آغاز 
کرده اســت. همکاری و مشــارکت 
مجلس شــورای اسالمی برای به ثمر 
رســیدن این مهم بسیار حایز اهمیت 
اســت. معاون رئیــس جمهوری با 
اشــاره به اینکه بســیاری از پروژه ها 
در ســطح اســتان ها و شهرستان ها 
نیمه تمام رها شــده اســت، افزود: با 

همکاری دولت و مجلس می توان بر 
بسیاری از مشکالت فائق آمد. باید در 
سطح استان ها و شهرستان بسترهای 
الزم فراهم شود که با استفاده از منابع 
داخلــی و ظرفیت های موجود اتمام 

پروژه ها را در دستور کار قرار داد.
 میرکاظمی با عنوان اینکه تاکید 
رئیس جمهوری بر تحقق عدالت در 
کشور است، گفت: برای نهادینه شدن 
عدالت در بخش های مختلف جامعه 
باید تغییرات اساسی با نگاه کارشناسی 
شــکل بگیــرد و بودجــه ای زیبنده 

جمهوری اسالمی، تهیه و تنظیم شود. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: استان ها و شهرستان ها ماموریت 
دارند شــاخص های کالنی که هدف 
گذاری می شود را در بخش صنعت، 
کشاورزی، صادرات و سایر حوزه ها 
به مرحله عمل برســانند. ما مطمئن 
هســتیم چرخه اقتصاد با اســتفاده از 
ظرفیت های بالاستفاده و مغفول مانده 

به حرکت در می آید.
معــاون رئیس جمهوری افزود: 
رئیــس جمهوری تاکیــد دارند کار 

اساســی و بنیای در ساختار بودجه، 
رشــد اقتصادی و افزایش بهره وری 
صــورت بگیرد در این ارتباط از همه 
پتاســیل ها که در ســازمان برنامه و 
بودجه و دولت و مجلس وجود دارد، 

استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری 
و اســتفاده از همــه ظرفیت هــای 
مجلــس می توان ایــن راه را هموار 
کــرد. همچنیــن حضور رؤســای 
کمیســیون های اقتصــادی، برنامه و 
بودجه مجلس، مشــاور عالی رئیس 
مجلس و نماینده مجلس در جلســه 
ســتاد، بر همکاری گســترده دولت 
و مجلس صحــه می گذارند. گفتنی 
اســت پانزدهمین جلسه ستاد تهیه و 

تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلــس، رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه و محاســبات مجلس، مشاور 
عالی رئیس مجلس شورای اسالمی، 
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
نماینده مجلس شــورای اسالمی در 
ستاد بودجه، اعضای ستاد، مشاورین 
و رؤســای ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی اســتان ها، بــا موضوع 
جهت گیری اصلــی بودجه ۱۴۰۱ و 
بررسی عملکرد اعتبارات هزینه ای و 
راهکارهای پیشنهادی بخش آموزش 

و پرورش برگزار شد.

 رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار تاکید کرد:

اکسپو۲۰۲۰ و جام جهانی ۲۰۲۲ در 
همسایگی ایران یک فرصت طالیی 

اقتصادی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

خلق پول افسار گسیخته، سطح معیشت مردم را پایین آورده است

رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار، اکسپو ۲۰۲۰ دوبی را فرصت طالیی بر رونق گردشگری در پساکرونا 
دانست و گفت: باید از ظرفیت های این رویداد برای توسعه صنعت گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد و دیپلماسی و تقویت 

صلح و امنیت در غرب آسیا استفاده شود.

مدیریــت عقالنی اقتصــاد بر پرهیز از وابســتگی به اقتصاد تک محصولی و خام فروشــی 
تاکیــد می کند. باید جایگاه گردشــگری به عنــوان صنعت پاک با کمترین آســیب به محیط 
زیســت، صنعتی درون زا و برون نگر که با کمترین ســرمایه گذاری، بیشــترین بهره وری 
را بــرای اقتصــادی دارد، در سیاســت گذاری های توســعه و مدیریت کالن تقویت شــود.

چهارشنبه 21 مهر 6،1٤00 ربیع االول 1٤٤3 ،13 اکتبر 2021، شماره 3829

نوبت اول

شناسه: 1۲۰5۲77روابط عمومي و آموزش همگاني - شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای
شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : احداث مخزن پیش ساخته جی . آر .پی مدوالر ۲۰۰۰مترمکعبی )1۰۰۰*۲( درکوه جزیره قشم

مبلغ برآورد اولیه:  1۰4/79۲/194/131 ریال ) یکصد و چهار میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون و یکصد و نود و چهار هزار و یکصد و سی و یک ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :5,۲4۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )پنج میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : 4 آب یا دارندگان پروانه بهره برداری تولید کنندگان مخازن کامپوزیتی از وزارت صمت 

مبلغ خرید اسناد : 5,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰1۰۲93499۰۰۰3 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 14۰۰/۰7/۲1 ساعت 14 تاریخ 14۰۰/۰7/۲6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 14۰۰/۰8/1۰
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 1۰  مورخ 14۰۰/۰8/1۲

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 
آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )7۰(بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 

اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-3335۰58۲ سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۲7313131  دفتر ثبت 

نام : 88969737 و 85193768  .  


