
ویترین آخر

اخیرتحریم های  چندسال  طی  نوشت:  كیهان  روزنامه 
نفتی یکی از اهرمهای مهم آمریکایی ها برای فشار به ایران 
بوده و آنها همواره تالش کرده اند با انواع ترفندها و جریمه ها 
از آن  ناشی  ایران و وصول درآمدهای  نفت  از فروش  مانع 
با  مدعی شدند  مقطعی  در  کاخ سفید حتی  شوند.مقامات 
اجرای سیاست فشار حداکثری می خواهند فروش نفت ایران 
را به صفر برسانند که البته این خواب و رویا هیچ گاه تعبیر 
توانستیم صدها  تحریمی هم  بدترین شرایط  در  ما  و  نشد 

هزار بشکه نفت بفروشیم.
گزارش ها و اظهارات نشان می دهد که کارت آمریکایی ها 
ندارد  کارایی  و  دیگر سوخته  ایران  نفت  فروش  تحریم  در 
و مذاکره کنندگان ما نباید موضوع لغوتحریم های نفتی را 
مثابه امتیاز جدید از سوی آمریکایی ها قلمداد کنند چراکه 
ما در شرایط فعلی و بدون لغو تحریم های مذکور به خوبی 
بیندازیم و نه تنها  از کار  ابزار فشار را  این  ایم  موفق شده 
نفتمان را به میزان باالیی بفروشیم بلکه حتی پولش را هم 

به طور کامل دریافت کنیم.
این موضوع یکی از مصادیق عینی شکست سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران است که چندی قبل سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا رسما به آن اعتراف کرد و گفت: کارزار فشار 
حداکثری دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه 
تهران یک شکست فاحش بوده است.ترامپ همچنین وعده 
داده بود که با اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسالمی، 
جامعه بین الملل را علیه ایران متحد کند که اینگونه نشد و 

عکس تمامی این موارد محقق شد.
در عین حال این سیاست و موفقیت دولت در فروش نفت 
بدون مذاکرات هسته ای به مذاق غربزدگان و برخی مدعیان 
اصالحات خوش نیامده و آنها می کوشند همچنان با پررنگ 
کردن موضوع تحریم های نفتی، مشکالت اقتصادی را تماما 

به گردن تحریم ها بیندازند.
مشکالت  نمی توان  مذاکره  با  اینکه  است  یقینی  آنچه 
اقتصادی را حل کرد و اگر هم گشایشی از این ناحیه ایجاد 
رقم  واردات  نفع  به  و-۹۵عمدتا   ۹۴ سال  همانند   - شود 
خواهد خورد که سود چندانی عاید اقتصاد و مردم نخواهد 
کاالها  واردات  انبوه  با  داخلی  کنندگان  تولید  یعنی  کرد 
زمین گیر و مستاصل می شوند و پس از چندی با ته کشیدن 
دالرهای آزاد شده بازهم گرفتار دورباطل تورم شدید و رکود 

خواهیم شد.
چاره کار همان اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت 

از تولید داخلی همراه با نظارت جدی است.

       گوناگون

ایران  خودروسازی  صنعت  بهارنیوز: 
میلیارد  هزار   ۲۰۰ ندارد.  خوبی  شرایط 
تومان بدهی و زیان انباشته، کیفیت پایین 
صفر  خودروی  تولید  حتی  و  محصوالت 
جای  متعدد،  فنی  نقص های  با  کیلومتر 
دفاعی برای آن باقی نگداشته است. اما چرا 
دولت سهام خودروسازان را واگذار نمی کند؟ 
آن هم در شرایطی که بسیاری از منتقدان 
معتقدند، دولتی بودن و انحصار خودروسازی 

را به حال و روز فعلی انداخته است.
تناقض گویی در واگذاری سهام 

خودروسازان
بود  انتقاداتی  چنین  به  پاسخ  در  شاید 
سیدرضا  بهمن،  ابتدایی  روز های  در  که 
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وعده داد: »سهام دولت در دو شرکت سایپا 
واگذار  بلوکی  صورت  به  خودرو  ایران  و 
می شود« اما روز گذشته، حسین قربانزاده، 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی آب پاکی 
را روی دست کسانی ریخت که شاید منتظر 
عملی شدن این وعده بودند.او گفت: پنج 
درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از 
سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه 
امکان فروش آن  و  این سهام وثیقه است 

توسط سازمان خصوصی سازی وجود ندارد
مورد  در  تنافض گویی ها  این  دلیل  اما 

فروش سهام خودروسازان چیست؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، دلیل 
او  تالش  یا  وزیر صنعت  بی اطالعی  را  آن 
برای حرف درمانی در صنعت و بازار می داند.

او می گوید: اگر سهام دولت در شرکت های 
خودروسازی وثیقه باشد به این معنا است 
سهام  این  روی  را  تسهیالتی  آن ها  که 
دریافت کرده اند. در نتیجه قابل نقل و انتقال 

نیست.
زاوه به دیگر سخنان غیرعملی وزیر صمت 
اشاره می کند و می افزاید: آقای فاطمی امین 
در عرض سه  قیمت خودرو  کاهش  وعده 
آن سو  از  نشد.  بود که عملی  داده  را  ماه 
می خواهد تیراژ تولید خودروسازان را به سه 
میلیون دستگاه در سال برساند. در حالی که 
امروز شرکت های بزرگ دنیا به دلیل کمبود 

تراشه تولید خود را کاهش داده اند.
با واگذاری مشکلی حل نمی شود

دخالت  میزان  می رسد  نظر  به  اکنون 
از  بیشتر  خودروسازی  صنعت  در  دولت 
سهامی است که در اختیار دارد. آیا ممکن 
است با واگذاری سهام این دخالت ها از بین 
رویکرد ها  اگر  می دهد:  پاسخ  زاوه  برود؟ 
عوض نشود، شرایط تغییری نمی کند. دولت 
اکنون در صنایع و بازار های مختلف دخالت 
دستوری دارد و همین رویه در مورد صنعت 

خودرو نیز ادامه می یابد.
صدارایی: صنعت خودروسازی به 

بن بست رسیده است
صنعت  کارشناس  دیگر  صدرایی،  بابک 
سهام  فروش  است  معتقد  نیز  خودرو 
خودروسازان راه حل چالش های این بخش 
پرده  پشت  دست های  که  چرا  نیست؛ 
اجازه نمی دهد این دو خودروساز به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شوند.او  می گوید: 
صنعت خودروسازی ایران به بن بست رسیده 
است. در نتیجه هر گونه تغییر و تحولی در 
آن با مشکل مواجه می شود. تغییر شرایط 
بنیادی در ساختار های  به تحوالت  به  نیز 

اقتصادی و صنعتی کشور نیاز دارد.
احیای برجام معجزه نمی كند

صدرایی معتقد است: حتی در صورت به 

نتیجه رسیدن مذاکرات وین نیز نمی توان به 
حل چالش های این صنعت امیدی داشت. 
او توضیح می دهد: در سال های ۹۴ و ۹۵ 
شده  کمرنگ  تحریم ها  و  امضا  برجام  که 
بود، تحول خاصی در صنعت خودروسازی 
قدیمی  خودرو های  همان  تولید  نداد.  رخ 
کرد.  پیدا  ادامه  نامناسب  کیفیت  با 
سبد  به  مونتاژی  خودروی  تعدادی  تنها 

محصوالت خودروسازان اضافه شد.
کارشناس صنعت خودرو می افزاید:  این 
حتی در صورت احیای برجام، شرکت های 
بازگشت  امکان  که  می دانند  بین المللی 
احتماال  نتیجه  در  دارد.  وجود  تحریم ها 
قبول  را  ایران  در  سرمایه گذاری  ریسک 

نمی کنند. 
راه حل؛ خروج از انحصار و 

شکل گیری رقابت واقعی
خودرو  صنعت  آینده  می کند:  تاکید  او 
کالن  شاخص های  تاثیر  تحت  ایران،  در 
اما  می شود،  مشخص  صنعتی  و  اقتصادی 
با توجه به شرایط کنونی، مسیر امیدبخشی 
تغییر  می افزاید:  نمی کند.صدرایی  طی  را 
از  نیازمند خروج خوروسازی  این وضعیت 
انحصار، آزادسازی هدفمند واردات، تقویت 
ساختار  بهبود  خصوصی،  شرکت های 
رقابت  شکل گیری  و  دولتی  خودروسازان 

واقعی است.
و  کنونی  شرایط  در  می  گوید:  صدرایی 
با توجه به واقعیت های اقتصادی، انتظاری 
برای کاهش شدید قیمت ها در بازار خودرو 
وجود ندارد. مگر اینکه توافق بسیار خوبی 
صورت بگیرد، ارز وارد کشور شود و قیمت 
بتواند  که  بیاید  توجهی  قابل  کاهش  دالر 

روی جو روانی بازار تاثیر بگذارد.
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آمریکا: در مراحل پیچیده نهایی هستیم
 ایسنا: به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا گفت: واقعیت این است که این آخرین دوره  تعیین کننده ای است که 
ما در آن در موقعیت تصمیم گیری بر سر این قرار خواهیم گرفت که آیا بازگشت 
دوجانبه به پایبندی به برجام امکان پذیر هست یا نه. شرکای اروپایی ما، همین طور 
چین و روسیه، همگی به دنبال به تفاهم رسیدن هستیم اما زمان تقریبا پایان یافته 

است. زمان به سرعت می گذرد.

زوم

چرادولتسهامخودروسازانراواگذارنمیکند؟

آمریکا: به حمایت از امارات پایبندیم
ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این کشور به حمایت از 
پایبند  انصاراهلل  برابر حمالت  تقویت سامانه های نظامی خود در  برای  امارات 
است. ایسنا به نقل از العین االخباریه، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: ما به حمایت از امارات برای تقویت سامانه های نظامی و امنیتی این کشور 
در برابر حمالت حوثی های یمن پایبند هستیم. پیش از این ند پرایس گفته 

بود حمالت انصاراهلل مانع حل دیپلماتیک بحران یمن می شود.
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و  اروپا  اتحادیه  مسوول سیاست خارجی  بورل،  تلفنی جوزف  گفت وگوی  در  ایلنا: 
امیرعبداللهیان ضمن  ایران،  خارجه  امور  وزیر  با  وین  مذاکرات  ارشد  هماهنگ کننده 
تشکر از تالش های جوزف بورل و انریکه مورا، با اشاره به ارائه ابتکارات واقع بینانه هیات 
مذاکره کننده ایران، گفت: ضروری است در هر گونه پیشنهادی، حقوق و مطالبات مشروع 
جمهوری اسالمی ایران لحاظ شود. وی خاطرنشان کرد که ما به هیچ وجه از خطوط 

قرمز خود که مبتنی بر منطق و واقع بینی است، عقب نشینی نخواهیم کرد.

یک رسانه غربی به نقل از دو مقام ایرانی ادعاهایی را درباره مذاکرات رفع تحریم 
ها در وین مطرح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی مدعی 
شده در مذاکرات وین حدود ۳۰ درصد از مسائل دشوار هنوز حل نشده اما رسیدن 
به توافق تا اوایل ماه مارس امکان پذیر است. یک دیپلمات غربی هم مدعی شده 
چنانچه همه چیز خوب پیش برود حصول توافق تا اوایل ماه مارس امکان پذیر 

است.

نگرانیکیهانازلغوتحریمها
علیهایران

عقب نشینی از خطوط قرمز خود نخواهیم کرد

ادعای جدید رویترز درباره درخواست های مطرح شده 
در مذاکرات وین

وزیر اقتصاد: ۶۵ هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند
ایسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت وام خرد بدون ضامن به بیش 
از ۶۵ هزار نفر خبر داد. احسان خاندوزی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد 
که براساس گزارش بانک های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر 

بدون ضامن وام از وام های خرد استفاده کرده اند.

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمـــاره  1400/84/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین اقالم و اجراي پروژه هاي آبرساني«  
خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
   WWW.GEG.IR لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده 

دانلود نمايند. 
الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/12/15 در محــل دفتركميسيون  پاكات ساعت 9  مهلت تحويل 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز يكشنبه مورخ 1400/12/08 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمـــاره  1400/85/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات اجرايي احداث پمپ خانه های انتقال دوغاب 
بهبود كیفیت كنسانتره خط 4  بازيابی شده مابین كارخانه های  انتقال مربوطه و آب  باطله و كنسانتره و خطوط 
،كارخانه فرآوری غبار و تیکنر مركزی« مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و 
دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری با رتبه حداقل 2 در رشته صنعت يا رتبه حداقل 2 در رشته آب و فاضالب 
پروژه در زمينه خطوط  اجرای حداقل يك  و همچنين دارای سابقه  برنامه ريزی كشور  و  از سازمان مديريت 
انتقال دوغاب باطله واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به 
نشانی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 
مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/12/14 در محــل 
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل 

گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 


