
علی پاکزاد

دولــت ســیزدهم بــا راه انــدازی »ســامانه یکپارچــه فــروش 
خــودرو« در فاصلــه کوتاهــی پــس از اجرای طــرح »زنجیره مالی 
تولید« در عمل حکم محجوریت صنعت خودرو را صادر و به اجرا 
گذاشته است. با اجرای این حکم، وزارت صمت نیز به عنوان ولی 

قهری این صنعت تمامی تعامالت مالی آنرا در اختیار می گیرد.
این شاید اولین بار است که طی سه دهه اخیر یک صنعت 
در کشور گذشته از مخاطبین عام و خاص اش تا حد شخص مقام 
معظم رهبری مورد انتقاد قرار گرفته باشــد. هجمه و انتقادی که 
حدود یازده ســال پس از حمایت رهبری از این صنعت رخ داده و 

تخت و تاج خیالی مسببینش را تهدید می کند.
نهــم فروردیــن ســال 1389 مقــام معظــم رهبری در بخشــی 
بیانات خود در بازدید از توانمندی های صنعت خودروسازی تاکید 
می کند: »ما اگر اهمیت میدهیم به صنعت داخلی - حاال در زمینه ی 
خودرو که فعالً محل کالم ماســت و یا زمینه های دیگر - بایســتی 

تعدیــل  سیاســت 
بازرگانی خودمان را 
در ایــن زمینــه حتماً 
تنظیم کنیــم. یعنی 
بی رویـــــــه  واردات 
قطعــاً ضــرر خواهــد 
دســتگاه های  زد. 
کشــور  سیاســتگذار 
کــه  کســانی  و 

را  اجرایــی  سیاســتهای 
تنظیم میکننــد، به این نکته 

باید توجه کنند. فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن 
مهمتر و بهتر، رشد صنعت داخلی است«.

19 اردیبهشــت سال 1401در دیدار کارگران، حضرت آیت هللا 

خامنــه ای، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی را که 
تولیــد داخلــی و با کیفیت دارنــد، خنجری بر قلب 
تولید کشور خواندند و گفتند: »بر اساس آمارهای 
کارشناسان، هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس 
دارای تولیــد داخلــی مانند کفش، پوشــاک و لوازم 
خانگــی، بــه تعطیلــی 100 هــزار فرصت شــغلی در 
کشــور منجــر می شــود. البتــه خودروســازها از این 
حرف سوءاســتفاده نکنند؛ زیرا وضع آنها تعریفی 
ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب 

و با کیفیت دارند.«
حمایت رهبری در سال 89 در زمانی صورت گرفت که دولت 
وقت و مجلس در حال نهایی کردن طرح آزاد سازی واردات خودرو 
به کشور بودند و خودروسازهای بزرگ با نشان دادن دستاوردهای 
خــود در زمینــه بومــی ســازی درواقع مهلتی دوبــاره از رهبری برای 
تمدید حمایت ها و تداوم حصر بازار داخلی گرفتند. اما با گذشته 
بیش از 11 سال به نظر می رسد 

فرصت ســوزی در حیطه 

صنعت خودرو به نقطه ای رســیده که دولت ســیزدهم مجبور به 
صدور حکم حجر برای صنعت خودروی کشــور شــده و رهبری نیز 

ایشان را از سوء استفاده برحذر می دارد.

در تعریــف حقوقــی، حجــر بــه معنــی منــع و 
بازداشــتن کســی از تصــرف در اموال خود اســت و 
محجور کســی است که منع شده است. این افراد 
به دلیل ســن و ســال کم و زیر 18 ســال و نرسیدن 
به ســن بلوغ و همچنین به دالیلی چون ســفیه و 
یا مجنون بودن محجور خوانده می شوند. مطابق 
قانون، سرپرست این افراد مسئولیت تصمیم گیری 
در مــورد امــور مالــی و غیرمالــی ایشــان را خواهــد 

داشت.

نگاه دولت سیزدهم به صنعت محجور
دولــت ســیزدهم از امــروز بــا راه انــدازی »ســامانه یکپارچــه 
فــروش خــودرو« در فاصلــه کوتاهی پس از اجــرای طرح »زنجیره 
مالی تولید«، در عمل با صنعت خودرو به عنوان صنعتی محجور 
برخــورد می کنــد. البتــه در مــورد آنچــه در حــال رخ دادن اســت، 
دیدگاههــای گوناگونــی مطرح اســت و در ارزیابــی اقدامات صورت 
گرفتــه یــا در دســت انجــام کارشناســان موافــق و مخالف 
زیــادی اظهــار نظر کرده اند و باید منتظر بود و دید که 

ولــی قهــری صنعــت خــودرو 

می تواند از پس مشکالت آن بر بیاید؟
به رغم همه نقدها الزم است این نکته را نیز مورد توجه قرار 
دهیــم، فاطمی امیــن به رغم همه انتقاداتی که از او شــده، نشــان 

داده که همه تالش خود را معطوف مسئله شناسی علمی و دقیق 
از چالش های وزارت صمت کرده است و در میان این چالش های 
ریــز و درشــت همــه کارشناســان و صاحبنظران معتقدنــد اگر وی، 
فقط بتواند چالش های صنعت خودرو را سروسامان دهد به طور 

حتم از موفق ترین وزارت صنعتی دو دهه اخیر خواهد بود. 
همچنین نکته بارز دیگر آن است که مسئله شناسی صورت 
گرفتــه از ســوی وی و تیــم مشــاورین اش در مــورد صنعــت خــودرو 
حتی از ســوی منتقدینش نیز رد نشــده اســت. راهکارهایی مانند 
تغییــر ترکیــب ســهامداری خــودرو، رفع حصــر بازار خــودرو، تالش 
بــرای ایجــاد پلتفرمهای مشــترک، توجه به دانــش داخلی در زمینه 
طراحی با استفاده از تجارب خودروسازهای بزرگ و از همه مهمتر 
ســاماندهی شــبکه فــروش و توزیــع صنعــت خــودرو همــه و همه 
مواردی اســت که طی ســالهای گذشته به عنوان آسیب های جدی 
ایــن صنعــت عظیــم مــورد انتقاد بــوده ولی هیچ دولتی نتوانســته 
اســت راه حلــی قطعــی بــرای آنهــا ارایه کنــد و در نهایت صنعت به 
نقطه ای رسیده است که امروز شاهدش هستیم؛ اما قضاوت در 
مورد راه حلهای ارایه شــده از ســوی او و نتایج این راهکارها هنوز 

زود است.

مقصر کیست؟
در ارزیابی وضعیت صنعت خودرو امروز و با گذشت چندین 
دهــه از پایــان جنگ تحمیلی و تــالش دولت ها برای خودکفایی در 
این صنعت نمی توان یک نفر جریان و یا تفکر را مسبب وضعیت 
اسفناک آن دانست. صنعتی که به رغم دستاوردهای ریز و درشت 
آن در زمینــه تولیــد داخلــی توســعه قطعــه ســازی، بومی ســازی و 
ایجاد خودباوری در زمینه طراحی و حتی تولید اولیه موتور ایرانی 
هیچگاه نتوانســته اســت تصویر برندی مناســب از خود ارایه کند. 
اما اتفاق زمانی افتاد که کمتر کسی به آن توجه می کرد، زمانی که 
خودروســازان در اوج موفقیت خود به انتقاد دلســوزان بی توجهی 
کردند. در دهه هشــتاد یکی از دوخودروســاز بزرگ کشــور طرحی 
را برای ارزیابی تصویر برند خود با مشــارکت بخش 
خصوصــی کلیــد زد، نتیجــه آن بــود کــه لوگــو 
یــا آرم ایــن غــول صنعتی در چشــم مخاطب 

ایرانی نماد بی کیفیتی است.
در همــان زمان روابط عمومی و مدیران 
وقــت آن شــرکت کــه غــرق در رکــورد شــکنی 
در تیــراژ تولیدات خــود بودند و از صف های 
طویل خریداران مطمئن، ضمن محرمانه 
اعالم کردن نتایج تحقیق فوق، بی توجه 
به مسیر خود ادامه دادند. نتیجه را امروز 
مــی بینیــم، متاســفانه یکــی از بزرگترین نقاط 
ضعف مدیران صنعت خودرو ایران که به فرهنگ 
اطالع رســانی آن نیز تســری پیدا کرده، بی توجهی 
به افکار عمومی است؛ مگر آنکه واکنش افکار عمومی 
باعث تضعیف جایگاه مدیریتی ایشــان شــود. نتیجه آنکه صنایع 
خودروســازی کشــور طــی دهه هــای اخیــر در یــک تعامل مســموم 
تبدیــل بــه جوالنــگاه بــاج نیوزهایی شــدند کــه هم ســاختار اطالع 
رســانی را فاســد کردند و هم با ترویج این فســاد خواب خرگوشــی 
مدیران صنعت را تعمیق. تاسف بارتر آنکه حتی رسانه های واقعی 
و دلسوز نیز از در این فرایند مسموم از گردونه ارتباطات منطقی 

ادامه در صفحه 12صنعت خارج شدند. 

ترجمه: سلیم حیدری

کشــورهایی کــه بــرای تحریــم فشــار مــی آورنــد ممکــن اســت 
تامین کنندگان جایگزین نفت خام را برای کشورشان پیدا نکنند.
اتحادیه اروپا و بریتانیا اخیراً برنامه هایی را برای ممنوعیت 
خرید نفت روســیه تا پایان ســال در پاســخ به عملیات نظامی 
روســیه در اوکرایــن اعــالم کردنــد. واشــنگتن قبــالً ممنوعیــت 
کامل نفت روســیه را اعالم کرده اســت. در همین حال، مســکو 
هشــدار داده اســت کــه قطــع کردن صــادرات نفت خام روســیه 
منجــر بــه "عواقــب فاجعــه بار بــرای بــازار جهانی" خواهد شــد. 
ایــن اتفــاق  توســط محمد بارکیندو، رئیس ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت )اوپــک(، که اخیرا بــه مقامــات اتحادیه اروپا 
هشــدار داده بود، تأیید شــد. جایگزینی حجم از دست رفته در 
صــورت ممنوعیــت واردات نفت روســیه غیرممکــن خواهد بود. 
این کشور سومین تولیدکننده بزرگ نفت و دومین صادرکننده 
بــزرگ جهــان اســت. در میــان نگرانی های جهانــی از یک بحران 
انــرژی در آینــده، کشــورهای غربــی بــه دنبــال تامین کننــدگان 

جایگزین هستند.

نروژ
نروژ، دومین تامین کننده بزرگ نفت اروپا پس از روسیه است که 
8 درصد از واردات نفت اتحادیه اروپا را تامین می کند، درمقابل آن 
واردات نفت از روسیه تا سال 2021معادل 27 درصد بوده است. 
ایــن کشــور روزانــه حــدود 4 میلیون بشــکه نفت تولیــد می کند و 
پیش بینی می شود تولید خود را تا سال 2024 به میزان 9 درصد 
از واردات اروپا افزایش دهد. این کشور در ماه مارس اعالم کرد که 
مجوزهای جدیدی را برای حفاری نفت و گاز، از جمله در مناطقی 
که قبالً کشف نشده بود، در قطب شمال ارائه خواهد کرد. با این 
حال، در مقیاس وسیع تر، تولید نروژ تنها 2 درصد از کل تقاضای 
جهانــی نفــت خام را نشــان می دهد، به این معنی که این کشــور 
بازیگر کوچکی است. در همین حال، مکان های حفاری جدید برای 
کاوش و توسعه زمان می برند. این درحالیست که اروپا زمانی در 

اختیار ندارد.

قزاقستان
ایــن جمهــوری جــدا شــده از شــوروی ســابق دارای 
بزرگتریــن ذخایــر اثبــات شــده نفــت در منطقــه 
دریای خزر اســت. بیشــتر صادرات نفت خام این 
کشــور بــه اروپــا مــی رود و حدود 6 درصــد از حجم 
واردات نفت اروپا را تشکیل می دهد. با این حال، 
قزاقســتان برای صادرات بیشــتر نفت خام خود از 
طریــق یــک خط لولــه از میادین نفتی غرب خود از 

طریق جنوب روسیه به پایانه نفتی دریای سیاه در نووروسیسک، 
به روسیه متکی است. این موضوع این سوال را ایجاد می کند که 
آیا نفت قزاقســتان در صورت ارســال از طریق روســیه اجازه ورود 

به اروپا را خواهد داشت؟

نیجریه
ایــن کشــور نیز یکــی از تامین کنندگان نفت اروپا اســت و حدود 6 
درصد از نیازهای نفتی این قاره را پوشش می دهد. قبالً به ایاالت 
متحــده نفــت می فرســتاد، اما زمانــی که کانادا تولید نفــت خود را 
افزایش داد، جایگزین آن شد. نیجریه ذخایر ثابتی معادل 237.3 
برابــر مصــرف ســاالنه خــود دارد. با ایــن حال، این کشــور به دلیل 
فقــدان پاالیشــگاه های کاربــردی بــا مشــکل مواجه اســت. از طــرف 
دیگر نفت پاالیش شده بیشترین بخش واردات نیجریه )حدود 17 
درصد( را تشکیل می دهد. این ممکن است به این معنی باشد که 
این کشور به سختی قادر به تمرکز بر افزایش صادرات نفت خام 

خود است، در حالی که مخازن داخلی اش خالی هستند.

خاورمیانه
کشــورهای خاورمیانــه نزدیــک به نیمی از ذخایر اثبات شــده نفت 
جهان و بیشترین ظرفیت تولید مازاد آن را در اختیار دارند. با این 
حال، سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت ها، درگیری های سیاسی، 
و در مــورد ایــران تحریم هــا، ممکــن اســت در توانایــی منطقه برای 
کمک به جایگزینی نفت روسیه، تداخل ایجاد کند. به عنوان مثال، 

عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی، بیشتر 
ظرفیت تولید مازاد اوپک را تشــکیل می دهند. اما 
عربســتان ســعودی بارهــا درخواســت های آمریــکا 
بــرای افزایــش تولیــد فراتــر از افزایــش توافق اوپک 
پــس از کوویــد-19 را رد کــرده اســت. تحلیلگــران 
می گویند که هر دو کشور به دلیل ترس از دست 
دادن خریــدار اصلــی منطقــه، چیــن، بعیــد اســت 
محموله های نفتی خود را از آسیا به اروپا منحرف 
کننــد. کارشناســان مــی گوینــد عــراق و لیبــی مــی 
تواننــد تولیــد را افزایش دهند، اما مشــکالت سیاســی داخلی این 
امر را بعید می سازد. بنابراین فقط ایران باقی می ماند، که اگرچه 
بــه طــور کامل برای افزایش تولید نفت مجهز اســت، اما همچنان 
تحت تحریم های ایاالت متحده است و تالش ها برای احیای توافق 

هسته ای 2015 با قدرت های جهانی همچنان بی ثمر است.

برزیل
برزیــل، یازدهمیــن صادرکننــده بــزرگ نفت جهان اســت. اخیراً از 
سوی ایاالت متحده درخواست شد تا تولید نفت خود را افزایش 
دهــد. ایــن امــر بــه دلیل افزایش شــدید قیمــت بنزیــن در ایاالت 
متحده پس از ممنوعیت این کشــور بر واردات نفت روســیه بود. 
اگرچــه نفــت روســیه تنها 8 درصــد از واردات نفت خــام آمریکا را 
تشــکیل مــی داد، امــا عدم اطمینان در مــورد عرضه باعث افزایش 
قیمت هــای داخلــی شــده بــود. بــا ایــن حــال، برزیــل درخواســت 
واشــنگتن را رد کرد. شــرکت نفت دولتی این کشــور، پتروبراس، 
گفت: سطح تولید با استراتژی تجاری و نه مالحظات دیپلماتیک 
تعیین می شود و همچنین از نظر لجستیکی امکان افزایش تولید 

کوتاه مدت قابل توجهی وجود نخواهد داشت.

ونزوئال 
واشــنگتن همچنیــن بــه ونزوئــال نزدیــک شــد کــه دارای بزرگترین 
ذخایــر نفــت اثبــات شــده در جهــان اســت و متعهــد شــد در ازای 
افزایــش صــادرات نفــت بــه ایــاالت متحــده، برخــی از تحریم ها را 

بــر ایــن کشــور کاهــش دهــد. بــا این حــال، بعــدا گزارش شــد که 
واشنگتن از این پیشنهاد عقب نشینی کرده است، علیرغم اینکه 
کاراکاس گفتــه بــود که می تواند تولید را حداقل 400000 بشــکه 

در روز افزایش دهد.

ایاالت متحده آمریکا
ایاالت متحده با تولید حدود 11.6 میلیون بشکه در روز تا دسامبر 
2021، بزرگتریــن تولیــد کننــده نفــت خام در جهان اســت. با این 
حــال، ایــن کشــور همچنیــن بزرگترین مصرف کننــده نفت جهان 
اســت و حدود 20 درصد از کل نفت جهان را مصرف می کند که 
باعــث می شــود در ردیف کشــورهای وارد کننده نفــت قرار گیرد. 
ایاالت متحده به طور بالقوه می تواند تولید نفت خود را افزایش 
دهد و مقدار بیشــتری از نفت خام خود را به اروپا بفروشــد. اما 
نفت آمریکا بسیار سبک است و برای تولید گازوئیل و بنزین مورد 

نیاز بازارها، چه در آمریکا و چه در اروپا، مناسب نیست.

کانادا
کانادا، پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است و سومین 
ذخایــر اثبــات شــده نفــت جهــان را دارد. بــا ایــن حال، این کشــور 
ظرفیــت خــط لولــه و زیرســاخت هــای صادراتــی محــدودی دارد و 
تقریبــاً تمــام نفــت خــود را با قیمت هــای پایین به بــازار آمریکای 
شــمالی پمــپ مــی کند. در ماه مــارس، وزیر منابــع طبیعی کانادا 
متعهــد شــد کــه تولید را بــرای کمک به حل بحران انــرژی در اروپا 
افزایش دهد، اما با توجه به اینکه تولید در غرب کانادا در زمستان 
گذشــته نزدیــک بــه رکــورد این کشــور بــود، نگرانی هایــی در مورد 
میزان نفت اضافی این کشــور وجود دارد. طبق گزارش ها، کانادا 
می تواند تولید نفت خود را تنها به میزان 200000 بشکه در روز 
افزایش دهد. این تنها به ایاالت متحده کمک می کند تا بخشــی 
از کسری ناشی از، از دست دادن 500000 بشکه نفت روسیه را 
جبران کند و هیچ چارچوب زمانی مشخصی برای اینکه کانادا چه 

زمانی می تواند این بشکه ها را تحویل دهد وجود ندارد.
منبع: راشاتودی
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هوالرزاق

روزنامه تریبیون:جنگ 
اوکراین، ایران را در 
موقعیت تأمین گاز 
اروپا قرار داده است

ترجمه: محمود نواب مطلق

درتنگاتنــگ جنــگ 
اوکراین، ایران که خود 
نیــز در تحریــم بــه ســر 
می بــرد به دنبال ورود 
تجــاری  بازارهــای  بــه 
صادرات گاز به اروپا از 
طریق عقد قراردادهای 
ایــن  اســت.  جدیــد 
کــه  درحالیســت 

مذاکرات با غربی ها نیز در مورد تعیین چارچوب های 
برنامه هسته ای ایران )مذاکرات احیای برجام( کماکان 

به پیش می رود.
جنگ اوکراین و روسیه منجر به تحوالت شگرفی 
در زمینه شــکل گیری ائتالفهای جدید در منطقه شــده 
 اســت. در ایــن میــان ایــران نیــز قصــد دارد با اســتفاده 
از موقعیــت فراهم شــده بــه ایفای نقش خــود بپردازد. 
در عین حال این کشــور از زمانیکه ترامپ رئیس جمهور 
ســابق آمریکا درسال 2018)1397( از برجام خارج شد 
در تحریم به سر می برد؛ لکن همواره تالش کرده است 
به بازارهای صادرات گاز وارد شود و در موقعیت جنگ 
روســیه و اوکرایــن خــود را بــه عنــوان جایگزیــن تأمیــن 
کننــده گاز اروپــا بــه جــای روســیه اولیــن تأمین کننــده  

سابق گاز این قاره مطرح کند.
بنابــر اعــالم یکــی از مســوالن وزارت نفــت ایــران 
از آغــاز درگیریهــا؛ ایــران امکان صــادرات گاز به اروپا را 
در دســت بررســی دارد. بــه نقــل از خبرگزاری »شــانا« 
ایــران؛ مجیــد چگنــی  خبرگــزاری رســمی وزارت نفــت 
معــاون وزیــر نفت ایران دراین خصــوص گفت: »ما در 
حــال بررســی صــادرات گاز بــه اروپــا هســتیم امــا هنوز 
بــه نتیجه ای دســت نیافته ایــم. ایران همــواره به دنبال 
توســعه دیپلماســی اقتصــادی و بازارهــای انــرژی خــود 

بوده است.«
از بزرگتریــن ذخایــر گازجهــان را در  ایــران یکــی 
اختیــار دارد. امــا بــه دلیل اعمال تحریم هــای آمریکا بر 
صنایــع انــرژی این کشــور به بهانه برنامه هســته ای آن 
این صنایع دچار خساراتی شده اند. دراین شرایط هنوز 
آغاز مناسبات تجاری در زمینه انرژی میان ایران و اروپا 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
 بررســی آمــاری انرژی جهان درنشــریه »بریتیش 
پترولیــوم« در ســال 2021)1400(  بیانگــر آنســت کــه 
ایران درســال 2020)1399( 250/8 میلیارد مترمکعب 
گاز تولیــد کرده اســت. بنابرایــن در رده ســوم بزرگترین 
تولیدکننــدگان گاز جهــان و پــس از آمریــکا و روســیه 
قــراردارد. ایــن در حالیســت کــه از آغــاز حملــه روســیه 
بــه اوکرایــن در 24 فوریه)5اســفند1400( قیمت هــای 
نفــت وگاز به شــدت افزایش یافتنــد. اوکراین نیز اعالم 
کــرده  اســت روســیه از چهارشنبه11مه)21اردیبهشــت( 
تحویل گاز در یک ایستگاه انتقالی کلیدی در شرق این 
کشــور را متوقــف کرده اســت. به همیــن دلیل وضعیت 

وخیم تر شده است. 
ســال گذشــته اروپــا 155میلیــارد مترمکعــب گاز 
ســوخت  ایــن  واردات  معــادل 45درصــد  کــه  را  خــود 
فســیلی محسوب می شود از روسیه تأمین کرده است. 
بازگشــت ایــران به بــازار صادرات انرژی بــه اروپا  صرفا 
جبــران کننــده بخشــی از واردات هیدروکربنی این قاره 
از روسیه خواهد  بود. در این مورد کارشناسان »آژانس 
بین المللی انرژی« معتقدند: »درصورت لغو تحریم ها، 
ایــران می توانــد بــه عنــوان یکــی از منابــع تأمین کننــده 
انرژی اروپا وارد میدان شود، اما بازگشت ایران به این 
زودیهــا ممکــن نخواهد بود.« درعیــن حال بخش اعظم 
تولید گاز ایران به مصرف داخلی می رســد. این کشــور 
همچنیــن در معــرض تورم و کمبــود برخی اقالم غذایی 

ناشی ازجنگ اوکراین قرار گرفته است. 
بیشترین میزان گاز ایران در یک میدان بزرگ گاز 
دریایــی در منطقــه پارس جنوبی در خلیج فارس تولید 
می شــود. بنابرایــن حتــی اگــر تحریم هــا هم لغو شــوند 
ایــران صرفــا بــه عنــوان جایگزین حاشــیه ای گازروســیه 

برای اروپا خواهد بود. 
این درحالیســت که ایران از یکســال پیش درحال 
مذاکره با کشــورهای غربی بر ســراحیای برجام با متون 
قرارداد ســال 2015)1394( در وین اســت. برجامی که 
بــه دنبــال خروج یکجانبه آمریکا درســال 2018)1397( 
به حالت احتضار رسید؛ از این سال تحریمهای شدیدی 
بر ضد ایران دوباره اعمال شد و ایران نیز در پاسخ به 

تدریج از برجام خارج شد.
منبع: روزنامه تریبیون
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قیمت جدید خرید 
تضمینی شیرخام ابالغ شد

بــه بخشــنامهای در کشــاورزی جهــاد وزیــر
وســازمان اقتصــاد وزراتخانههــایجهــادکشــاورزی،
برنامهوبودجه،قیمتتضمینیخریدشــیرخامدرب

دامداریهاراابالغکرد.
ســیدجواد  نامــه  متــن  در  اایلنــا،  گــزارش  بــه 
ســاداتی نژاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس شــورای 
قیمت گــذاری و اتخاذ سیاســت های حمایتی محصوالت 

اساسی کشاورزی به این وزارتخانه ها آمده است:
بــه اســتناد مفــاد قانــون اصــاح قانــون تضمیــن 
پنجــم  مصــوب  کشــاورزی  اساســی  محصــوالت  خریــد 
آبــان مــاه ۱۳۹۹ بــه شــماره ۶۷۸۲۶/۱۸۰ تاریــخ ۱۲  آذر 
۱۳۹۹ مجلــس شــورای اســامی، شــورای  قیمت گــذاری 
در جلســه ۲۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ قیمــت خریــد تضمینــی 
هرکیلوگــرم شــیرخام درب دامــداری با مشــخصات ۳.۲ 
درصــد چربــی، ۳درصد پروتئیــن و بارمیکروبی زیر هزار 

را  ۱۲ هزار تومان مصوب کرد.
همچنین در نامه این شورا آمده است که به ازای 
هــر ۰.۱ درصــد افزایش یا کاهش درصد چربی شــیرخام 
از ۳.۲ درصــد، مبلــغ ۱۵۰۰ ریال متناســب با افزایش یا 
کاهــش درصــد چربی به قیمت مصوب شــیرخام اضافه 

یا کسر خواهد شد.

واردات گوشت قرمز گرم از 
روسیه و پاکستان آغاز شد

جهــاد وزارت اقتصــادی و برنامهریــزی معــاون
کشــاورزیازآغازوارداتگوشــتگرمقرمزازروســیه

وپاکستانخبرداد.
بــه گــزارش مهر، محمد قربانــی در خصوص تامین 
و توزیــع کاالهــای اساســی در بــازار بــا اشــاره بــه اجرای 
برنامــه توزیــع یارانه هــا در دولت ســیزدهم توضیح داد: 
قبــل از اجــرای ایــن برنامــه تــاش بــر آن شــد تــا ذخایر 
راهبــردی کاالهــای اساســی و نهاده هــا را ارتقــا دهیم تا 
در طول اجرای این برنامه، مشــکلی نداشــته باشیم. در 
ایــن برنامــه مقــرر شــد قیمــت کاالهای اساســی منطبق 
بــا قیمــت شــهریور همــان کاالهــا در نظر گرفته شــود و 
دولــت نیــز موظــف اســت کاهــش رفــاه ایجــاد شــده به 

دلیل واقعی سازی نرخ ارز را جبران کند.
جهــاد  وزارت  اقتصــادی  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
کشــاورزی در خصــوص افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز 
توضیــح داد: گوشــت قرمــز مشــمول آزادســازی قیمتــی 
نبــوده و از قبــل هــم یارانــه ای دریافت نمی کــرده، این 
اتفاق یکی از عوارض جانبی طرح اصاح نظام پرداختی 

یارانه ها بوده که موقتی است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرمدیریــتمنطقــهایوزیرســاخت
ارمنســتان،ازتمــامرانندگانــیکهدرمســیر
ترانزیتــیجایگزیــنایــران–آذربایجــاندر
کشــورارمنســتانعبورمیکننــدعذرخواهی
کــردوگفــتکــهدرحــالحاضــرایــنمســیر
دچــار مقاطعــی در و نیســت اســتاندارد
پیچهاییاستکهدولتارمنستانبهدنبال
حــذفایــنپیچهــاواستانداردســازیمســیر

جایگزینبرایکامیونهایایرانیاست.
بــه گــزارش ایلنــا، گنــل سانوســیان در 
حاشــیه دیدار با وزیر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه ارمنســتان برای تکمیل کریدور شــمال- 
جنوب بســیار عاقه مند است، اظهار داشت: 
تکمیــل ایــن کریــدور نــه تنهــا می توانــد باعث 
ارتقاء ارتباط ایران و ارمنســتان شــود بلکه در 

ترانزیت بین المللی هم موثر است.
تکمیــل  ارمنســتان  دولــت  افــزود:  وی 
کریــدور شــمال- جنوب را اولویــت برنامه های 
خــود می دانــد و به طور ســریع در حال انجام 
این پروژه است به طوری که در حال ساخت 

زیرساخت های این کریدور در استان همجوار 
ایران هستیم.

وزیــر مدیریــت منطقــه ای و زیرســاخت  
ارمنســتان با بیان اینکه از حضور شرکت های 
ایرانی برای تکمیل زیرساخت های این کریدور 
خوشحال می شــویم، گفت: همچنین از تمام 
رانندگانــی کــه در مســیر ترانزیتــی جایگزیــن 
ایران – آذربایجان در کشــور ارمنســتان عبور 
می کننــد عذرخواهــی می کنــم چراکــه در حال 
در  و  نیســت  اســتاندارد  مســیر  ایــن  حاضــر 

مقاطعی دچار پیچ هایی است که ما به دنبال 
حــذف ایــن پیچ هــا و استانداردســازی مســیر 

جایگزین برای کامیون های ایرانی هستیم.
سانوســیان بــا اشــاره به ســاخت مســیر 
اذعــان  ایرانــی  کامیون هــای  بــرای  جایگزیــن 
کــرد: بــه زودی این مســیر حداقل ۱۰ کیلومتر 
نزدیکتــر و همچنیــن ایمن تــر خواهــد شــد و 
سعی می کنیم پیچ های تند آن را حذف کنیم.
وی درباره استفاده از خدمات مهندسی 
ایــران اظهــار داشــت: در بحــث اســتفاده از 

خدمــات مهندســی ایــران، مذاکراتــی در حــال 
انجــام اســت و روز گذشــته هــم ایــن فرصــت 
را داشــتیم تــا از نمایشــگاه نفــت و گاز بازدید 
خدمــات  و  تجهیــزات  تــوان  شــاهد  و  کنیــم 

مهندسی تولید شده در ایران بودیم.
وزیــر مدیریــت منطقــه ای و زیرســاخت  
تــوان  از  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  ارمنســتان 
مهندســی ایرانــی در بحــث راهســازی گفــت: 
خواهیــم  شــمال  تهــران-  آزادراه  از  بازدیــدی 
داشــت که از نزدیک خدمات فنی و مهندسی 
مهندســان  تــوان  و  ایرانــی  شــرکت های  ایــن 

ایرانی را ببینیم.
سانوســیان درباره کریدور شرق )اتصال 
بنــدر چابهــار بــه هنــد( بیان کــرد: ارمنســتان 
هــم در ایــن توافق نامــه حضــور دارد و ایران و 
ارمنســتان از لحــاظ جغرافیایــی در منطقــه ای 
قــرار دارند که برای ترانزیت بین المللی نقطه 
عطفی محسوب می شوند و بار از خلیج فارس 
می تواند از مســیر ایران و ارمنســتان به اروپا 

حمل شوند.

باوجودافزایشقیمتشکراز۱۳هزار
و۲۰۰تومانبه۱۸هزارتوماندربکارخانه،
ایــنمحصولبراســاسگزارشهایمیدانی
۲۵تا۳۰هزارتومانبهفروشمیرسدوبا

کاهشعرضهاینمحصولمواجههستیم.
قیمــت شــکر در روزهــای اخیــر افزایــش 
یافتــه اســت و در برخــی از شــهرها با کاهش 

عرضه این محصول مواجه هستیم.
هــر  مصــوب  قیمــت  کــه  حالــی  در   
کیلوگــرم شــکر درب کارخانــه از ۱۳.۲ هــزار 
بــه ۱۸ هــزار تومــان افزایــش یافتــه  تومــان 
است اما این محصول در بازار با قیمت های 
باالیــی بــه فــروش می رســد به طــوری کــه بر 
اســاس گزارش هــای میدانی بــرای خرید یک 
کیلوگــرم شــکر بایــد ۲۵ تــا ۳۰ هــزار تومــان 

پرداخت کرد.
ایــن در حالــی اســت کــه تعییــن قیمــت 
۱۸هزارتومانــی شــکر و افزایــش قیمــت ایــن 
محصول، واردات آن را نیز برای تجار به صرفه 
ایــن اســاس در آینــده  شــاهد  بــر  می کنــد؛ 

افزایش واردات و تنظیم بازار خواهیم بود.

شکرهست
مدیریتتوزیعنیست

فریبــرز کریمی زنــد، مدیرعامــل شــرکت 
کشــت و صنعت نیشــکر دهخدا در گفت وگو 
بــا تســنیم اظهار کرد: کمبود شــکر در کشــور 
نداریم بلکه مشکل در مدیریت توزیع است؛ 
به همین دلیل در یک شــهر با کاهش عرضه 

و در شهری با فراوانی مواجه هستیم.
وی افــزود: فصــل تولیــد شــکر چغنــدری 
تمــام شــده اســت و شــکرهایی کــه در بــازار 
و  نیشــکر  تولیــد  محــل  از  می شــود  عرضــه 
بخشــی نیــز شــکر چغنــدری پاییــزه در جنوب 
کشــور اســت کــه بایــد این محصــوالت در کل 

کشور توزیع شود.
کریمــی زند ابــراز کرد: دولت نیز واردات 
شــکر دارد کــه بــرای تنظیــم بــازار، اقــدام بــه 

توزیع این محصول می کند.

افزایشانگیزهوارداتشکر
وی گفت: با باال رفتن نرخ مصوب شکر 

بــه هرکیلوگــرم ۱۸ هزار تومــان، این محصول 
نــرخ خــود را بــه نــرخ  شــکر وارداتــی نزدیــک 
کرده اســت به طوری که تجــار می توانند با در 
نظــر گرفتــن ۱۰ درصــد ســود ایــن محصــول را 
به قیمــت ۱۹ تــا ۲۰ هزار تومــان عرضه کنند و 
به نظر می رسد با این اقدام برخی تجار بخش 
خصوصــی به ویــژه صنایع شــیرینی و شــکات 

اقدام به واردات کنند.
موجودیشکرکارخانههادر
اختیاردولتقراردادهشد

علیرضــا اشــرف رئیــس انجمــن صنایــع 
قنــد و شــکر ایــران نیــز یــادآور شــد: اعضــای 
تولیدکننــده انجمــن از اول مهــر مــاه تــا پایان 
اســفند مــاه اقــدام بــه تولیــد شــکر می کنند و 
طبــق دســتور دولــت، محصــول خــود را ضمن 

تولید به فروش می رسانند.
وی اضافــه کــرد: در الباقــی ایــام ســال 
محــل  از  دولــت  شــکر،  بــازار  تنظیــم  بــرای 
ذخایر اســتراتژیک و مجوزهای واردات شــکر 
خــام، اقــدام بــه تأمیــن نیــاز بــازار و تنظیــم 

بــازار می کنــد؛ هــر زمانی ســتاد تنظیــم بازار 
انجــام دهــد  به موقــع  را  واردات  مجوز  هــای 
و واردات ســرموقع انجــام شــود، بــازار نیــز 

تعادل دارد.
رئیــس انجمــن صنایع قند و شــکر ایران 
ادامــه داد: انجمــن از طریــق مکاتبات متعدد، 
تولیدکننــده  کارخانه هــا  انبارهــای  موجــودی 
شکر و نیاز به واردات را به دولت اعام کرده 
است و بخش حاکمیتی برای تنظیم بازار این 

محصول اقدام می کند.
تنهــا  انجمــن،  اعضــای  افــزود:  وی 
تولیدکننــده شــکر هســتند و در این کــه نظام 
تنظیــم بــازار به درســتی عمــل می کند یــا خیر  
در  مقطعــی  یــک  در  تنهــا  ندارنــد،  نقشــی 
بــه  بــازار  ســال های قبــل مســئولیت تنظیــم 

انجمن سپرده شده بود.
بنابراین گزارش حجت براتعلی مدیرکل 
توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
روز گذشــته از توزیــع۶۰ هــزار تــن شــکر در 
کشــور بــا هــدف حفــظ آرامــش بــازار و ثبــات 

قیمت ها خبر داد.

دولت مرغ مازاد مرغداران را 
کیلویی ۵۰ هزار تومان می خرد

مرغمازادبرمصرفمرغدارانگوشتیبهمنظور
حمایــتازتولیدکننــدگانداخلیباقیمتهرکیلوگرم
۵۰هزارتوماندراوزان۱.۲تا۲.۲کیلوگرمخریداری

میشود.
به گزارش تســنیم مرغ، مازاد بر مصرف مرغداران 
گوشــتی بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی با 
قیمــت هــر کیلوگرم ۵۰ هزار  تومان و اوزان ۱.۲ تا ۲.۲ 
کیلوگرم از طریق شرکت پشتیبانی امور دارم خریداری 
مــی شــود. در اطاعیــه صــادر شــده اشــاره شــده اســت 
کــه قیمــت خریــد حمایتــی مرغ طــی روزهــای آینده هر 
کیلوگرم ۵۰ هزار تومان است و بعد از اتمام یک هفته 
مجددا کمیته قیمت تشــکیل و قیمت خرید مرغ اعام 
می شود. بنابر این گزارش قیمت فروش مرغ به صورت 
عمــده بــه ۳۷ تــا ۴۰ هــزار تومــان کاهــش یافتــه کــه در 
مقایسه با روزیکشنبه ۳ هزار تومان افت کرده است.

افزایش نرخ خدمات تاکسی های 
اینترنتی منتفی شد

بــاپیگیریهــایبــهعمــلآمــدهازســویســازمان
حمایتوبهجهترعایتمصوباتستادتنظیمبازار؛
وجــوهاضافــهدریافتــیازهــرمســافرازشــرکتهای

تاکسیاینترنتی،بهآنهامستردمیشود.
و  حمایــت مصرف کننــدگان  ســازمان  گــزارش  بــه 
تولیدکننــدگان، بــا توجــه بــه گزارشــات واصلــه مبنی بر 
افزایــش نــرخ خدمــات تاکســی های اینترنتــی در چنــد 
روز اخیــر و تأکیــد معــاون اول رئیــس جمهوری مبنی بر 
لــزوم بررســی موضوع، برابر بررســی های بــه عمل آمده 
مشــخص شــد یکــی از شــرکت های فعــال در ایــن زمینه 
که سهم عمده ای از بازار را در اختیار دارد، قیمت های 
مورد عمل را به میزان حدود ده )۱۰( درصد افزایش داده 
اســت. بر این اســاس، پس از برگزاری جلســه توجیهی 
بــا مســئوالن کلیــه شــرکت هــای حمل و نقل هوشــمند 
اینترنتی، مقرر شد قیمت ها به نرخ قبلی بازگشت داده 
شده و اضافه دریافتی به مصرف کنندگان مسترد شود. 
در ایــن رابطــه شــرکت های مرتبــط ضمن قبــول موضوع 
و درک شــرایط حــال حاضــر کشــور و لــزوم هماهنگــی و 
همراهی با دولت، نرخ سفرهای انجام شده در ناوگان 
خــود را بــه زمــان قبــل از افزایــش بازگردانــده و متعهــد 
شــدند وجــوه اضافــه دریافتــی از کاربــران از تاریــخ ۱۷ 
لغایــت ۲۳ اردیبهشــت ســال جــاری را در قالب کدهای 
تخفیــف و یــا اضافــه کــردن مبلــغ بــه کیــف الکترونیکی 

حساب کاربری مسافران مسترد کند.

اخبـــــــــــــــــار

فروششکر۱۸هزارتومانیبهقیمت۲۵هزارتومان

عذرخواهیدولتارمنستانازرانندگانایرانی
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سعیدخادمیپور
مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع معدنی فلزی خلیج فارس

نامگــذاری27اردیبهشــتبــهعنــوانروز
ازاهمیــت ارتباطــاتوروابــطعمومــینشــان
واالیآگاهــیواطالعاتــیدرعصــرکنونیدارد.
روابطعمومی،رکنموثرواثرگذاراطالعرسانی

وحلقهپیوندیمستحکماست.
تاکید رهبر فرزانه انقالب بر اهمیت روابط 
عمومی هــا بــه عنــوان »بهتریــن نمایانگــر اوضاع 
چگونگــی  منعکس کننــده  و  ســازمان  داخلــی 
مســائل ســازمان ها« گواهــی بــر نقــش بی بدیل 

روابط عمومی در سازمان است.
امــروزه اگــر نگوییــم ارتباطــات اولین عنصر 
و اساســی ترین اصــل مــورد نیاز بشــر اســت، اما 
بــه جرات می تــوان گفت که یکــی از بنیادی ترین 
دانش هــا و مهم تریــن عوامل پیشــرفت انســان و 
شــالوده و زیربنای سایر علوم قرن کنونی است. 
روابــط عمومــی، هنــر و علــم اجتماعــی اســت که 

درون و بــرون دســتگاه را بــه هــم پیونــد می دهد 
و هــدف و چگونگــی کلیــد برنامه هــا را ترســیم 
می کنــد، همچنیــن مشــاور امیــن مدیــر و کلیــه 

کارکنان دستگاه است. 
روابط عمومی، حافظ منافع دستگاه مربوطه 
و مردمی اســت که با آن ســر و کار دارند. امروزه 
بــه نظر می رســد کــه معیارهــای قالــب در جامعه 
مــا بــی توجهــی بــه ارزش هــا نهفتــه در کار روابط 
عمومی هاســت به طوری که این امر باعث شــده 
اســت در بســیاری از ســازمان ها، بخــش روابــط 
عمومــی مبــدل بــه بخش تبلیغات ســازمان شــود 
و کمتــر بــه مفاهیم و ارتباطات دوســویه بپردازد. 
صاحــب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی 
را در ایجــاد یــا تقویــت فرهنــگ توســعه، بومــی 
کــردن سرمشــق های توســعه، کشــف و معرفــی 
ظرفیت هــای جامعــه، بازآفرینــی فرهنگــی، حفظ 
تعلق و پیوستگی بدانیم در اینصورت باید بتواند 
از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند 
و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شــکاف میان 

جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.

در دنیای امروز که مرزهای ارتباطات شکسته 
شده و انسان به دنبال کشف راهکارهای مطلوب 
زیســتن و نگــرش جامــع مــدار اســت، آموزه هــای 
علمی ما را به کنکاش و توجه درباره وضع چگونگی 
تعامل و برخورد کردن با مسائل رهنمون می کند. 
بی شک یک سازمان و یا یک اداره نمی تواند خود 
را جزیــره ای بــی ارتباط فرض کنــد و از تکنولوژی و 

آورده های آن بی نیاز و با آن بیگانه باشد.
موثــق،  اطالعــات  داشــتن  ســازمان ها  در 
دقیــق و بــه موقــع بــا توجه بــه هدف و ســاختار، 
بزرگتریــن ســرمایه یــک ســازمان اســت و حیــات 
یک سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه درون 
ســازمانی و بــرون ســازمانی و انجــام تبلیغــات و 
کســب اطالعــات بــه روز و مفیــد بســتگی دارد. 
تفکرمــداری،  محــور  بــر  بایــد  عمومــی  روابــط 
مشارکت مداری و اطالع مداری باشد تا بتواند در 
راستای کمک به اثربخشی سازمان مؤثر باشد و 
با نواندیشی و نوگرایی، ابتکار و خالقیت مستمر 
عجیــن شــود و خــود را بــا تحوالت و پاســخگویی 

مرتب به افکار عمومی منطبق و هماهنگ کند.

باتوجهبهنامگذاریامسالمبنیبر»تولید؛
مقــام ســوی از اشــتغالآفرینی« و دانشبنیــان
معظمرهبریمیتوانبهاهمیتعلمودانشروز
درصنایــعکشــورپیبرد؛صنعــتفوالدنیزازاین

قاعدهمستثنینیست.
در ســال های اخیــر صنعــت فــوالد ایــران رونــد 
احــداث  و  طرح هــا  بــه  توجــه  بــا  را  خــود  توســعه 
واحدهــای جدیــد در پیــش گرفتــه اســت و در تالش 
اســت تا عالوه بر نیازهای داخلی جایگاه ایران را در 

ابعاد بین المللی نیز حفظ کند.
بــا ایــن حــال حفــظ جایــگاه در میــان بــزرگان 
بین المللــی ایــن صنعــت در اوضاعــی کــه ایــران در 
تحریم های سخت به سر می برد دشوار است؛ مگر 
اینکــه تجهیــزات و دانــش فنــی ایــن صنعت بــه روز 
شــود تا با افزایش میزان بهره وری، توان رقابتی آن 

در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند.
همگی آگاه هستیم که صنعت فوالد به دلیل 
به کارگیــری محصــول آن در صنایــع مختلف؛ یکی از 
شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع 
به شــمار می رود؛ چراکه در توســعه، اشــتغال زایی، 
دانش و پژوهش، فرهنگ و تجارت آن کشــور تاثیر 

بسیاری دارد. 
از این رو بســیاری از متخصصان در این زمینه 
موضوع روز صنعت فوالد ایران را، تامین مواد اولیه 
و زیر ســاخت، مدیریــت صحیــح زنجیــره در تولیــد و 
توسعه زنجیره، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه 
انرژی می دانند و معتقدند با به کارگیری فرآیندهای 
کارا و تکنولــوژی تجهیــزات موثــر و جدیــد، امــکان 
تامیــن مــواد اولیه و ادامه حیــات واحد های موجود، 
تامیــن زیرســاخت و صرفه جویی در انرژی و کاهش 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه میــزان قابــل توجهی 

درصنایع فوالد ایران امکان پذیر است.
بــا توجــه بــه نیازهــای یــاد شــده همــکاری بین 
تولیدکننــدگان فــوالد و شــرکت های دانش بنیــان در 
ایران باعث شد تا بخشی از نیازهای تولیدکنندگان 
تامیــن شــود؛ امــا رویکــرد توســعه فوالد در کشــور، 
تکنولــوژی فــوالدی بــا کپی برداری و وارداتی توســعه 
یافته و این موضوع باعث شده است تا قیمت تمام 
شده محصوالت فوالدی افزایش پیدا کند. از این رو 
ورود شــرکت های دانش بنیــان بــه صنایع فوالدی به 

این صنعت ضروری است.
در اوضاع کنونی مواردی از قبیل کمبود انرژی 
در کشــور بــا تکنولوژی هــای در دســترس قابــل حل 
است و شرکت های دانش بنیان با حضور در صنعت 
فــوالد می تواننــد به ســمت حذف کوره های فســیلی 

حرکت کنند.

با توجه به چنین توانایی هایی در شــرکت های 
بســیار  ظرفیت هــای  اکنــون  داخلــی؛  دانش بنیــان 
ارزشمندی در کشورمان وجود دارد که باید از آن ها 
استفاده و بهره برداری شود؛ در صنعت فوالد کشور 
نیز بیش ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد و 
در دیگر صنایع مهم ازجمله صنایع مرتبط با انرژی، 
ظرفیت هــای موجــود خوبــی نهفته اســت که باید به 

آن ها توجه ویژه داشت.
و امــا در ایــن شــرایط فــوالد مبارکــه یکــی از 
مجموعه هایــی اســت که می توان گفــت برای تحقق 
شــعار ســال ۱۴۰۱ زیرســاخت های مناسبی را فراهم 
کــرده اســت؛ چراکــه صنایع بزرگ هر کشــور، موتور 
محرکــه اقتصــاد و پیشــرانان حرکت صنعتی و رشــد 

اقتصادی آن کشور هستند.
در واقــع صنایــع بــزرگ در یــک کشــور آغازگــر 
تحوالت بزرگ هستند و زمانی در کشور شاهد یک 
تحــول دانش بنیــان خواهیــم بــود که صنایــع بزرگی 
همچون فوالد مبارکه متحول و دانش بنیان شــوند؛ 
چراکــه تأثیــر خــود را در مجموعه هــای باالدســت و 

پایین دست خود خواهند گذاشت.
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان الگــوی ملــی موفــق 
مختلــف  عرصه هــای  در  کــه  همچنــان  بنــگاه داری 
و  کیفــی  محصــوالت  تولیــد  بومی ســازی،  ازجملــه 
خــاص پیشــتاز بــوده، باید در حــوزه دانش بنیان نیز 
پیشــتاز و پیش رو باشــد و به عنوان یک عامل مؤثر 
و پیشــران بــه منظــور تحقــق منویــات مقــام معظــم 

رهبری گام بردارد.
شــرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه از ســال گذشــته از ســوی فوالد مبارکه 
مأموریت پیدا کرد تا نقشه راه حمایت فوالد مبارکه 
از شــرکت های دانش بنیــان و ورود جــدی بــه حــوزه 
نــوآوری و فنــاوری را ترســیم کنــد کــه ایــن امــر در 
اســفند ســال گذشــته به وسیله این شــرکت محقق 
شد؛ نقشه راه نوآوری و فناوری فوالد مبارکه آماده 
اجراســت کــه در همیــن راســتا کمیته هــای مربوطــه 
شکل گرفته و اتاق فکرهای مرتبط مأمور شده اند تا 
این نقشه را که حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
بخشی از این طرح جامع را شامل می شود، اجرایی 

کنند.
فراموش نکنیم که توســعه فناوری ها در حوزه 
معــدن و صنایــع معدنــی در دنیای امروز بر این باور 
اســت کــه بــا وجــود چالش موجــود مواد اولیــه برای 
تولید فوالد، کشور مقدار قابل توجهی منابع آهنی 
دارد کــه بــرای به کارگیری و مصــرف اقتصادی آن در 
زنجیره ارزش فوالد، باید توان فنی و تکنولوژی خود 
را در حوزه هــای اکتشــاف و اســتخراج و بهره بــرداری 

از ایــن ذخایــر و فــرآوری آن ها بــه  کار ببریم و ضمن 
اعمــال تغییراتــی در خطــوط تولیــد امــکان تامیــن و 
مصرف مواد اولیه مورد نیاز صنعت را فراهم کنیم.

ایــن مهــم به عنوان یک جهت گیری جدی در ۲ 
ســال اخیــر در گروه فوالد مبارکــه مطرح و اقدامات 
موثری در این راســتا انجام شــده است، اما ضرورت 
تامیــن آنالیــن مــواد اولیــه و ماهیــت کار و زمانبــر 
فناوری هــای  اســتقرار  و  تامیــن  شناســایی،  بــودن 
جدید معدن کاری دولت و ایمیدرو ناگزیر به تعریف 
یک دوره گذار ۱۰ ســاله برای تضمین خوراک صنایع 
بزرگ فوالدی کشــور خواهد بود تا از نابســامانی در 
بــازار مصــرف محصــوالت فوالدی، نوســانات شــدید 
قیمتــی، آســیب به تولید کننــده و مصرف کننده و در 
نهایــت نابودی ســرمایه گذاری های موجود جلوگیری 

کند.
خودکفایی تولید کنندگان فوالد در تامین مواد 
اولیه مورد نیاز اگر اقدام درســتی هم باشــد نیازمند 
حمایــت جــدی دولت و همکاری بخش هــای تعاونی 

وخصوصی است.
شــکی نیســت کــه چــرخ تولیــد بایــد بچرخــد و 
همــه ارکان زنجیــره تولیــد فــوالد بایــد در این چرخه 
اســتراتژیک  اهمیــت  و  ارزش  درجــه  بــه  توجــه  بــا 
محصــول و به نســبت ســرمایه گذاری انجام شــده و 
هزینه هــای ثابــت تولیــد منتفــع شــوند و در نهایــت 
بتواننــد محصــوالت فــوالدی مورد نیاز بــازار را تولید 

و تامین کنند.
لــذا انتظــار منطقــی آن اســت کــه تحلیل گران 
اقتصادی در بررســی عملکرد هر یک از شــرکت های 
فعــال در زنجیــره ارزش و تولیــد فــوالد، رســالت هر 
یک از ارکان زنجیره را به اندازه اعداد و ارقام درآمد 
و هزینــه منــدرج در صورت هــای مالــی مــورد توجــه 
قــرار دهنــد و بر این اســاس برای مدل های توســعه 
کســب و کار بنگاه هــای صنعتــی و معدنــی پیشــنهاد 

ارائه کند.
در پایــان بایــد اشــاره کنیــم کــه نقــش صنایــع 
و  دانش بنیــان  تولیــد،  تحقــق  راســتای  در  بــزرگ 
اشــتغال آفرین طــی ســال های مغفــول مانده اســت. 
در حــوزه تولیــد، مجموعه هایــی ماننــد فــوالد مبارکه 
پیشران و پیشتاز بوده اند و در حوزه بومی سازی نیز 
حمایت های قابل توجهی از شرکت های دانش بنیان 
صــورت گرفتــه و اگــر صنایع بــزرگ به موتــور محرکه 
ایــن حرکــت تبدیــل شــوند، به خــودی خــود صدها و 
هزاران صنعت کوچک و بزرگ دیگر حرکت می کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه نهادهــای حاکمیتــی بایــد 
یکایــک شــرکت های دانش بنیــان را فعال کنند و این 

امر نقش زیربنایی صنایع بزرگ را نشــان می دهد.

بااستنادبهفرمایشاتمقاممعظمرهبریانجاممیگیرد
تامیننیازهایفوالدمبارکهدرراستایتولیددانشبنیان

روابطعمومیبرمحورمشارکتمداری
واطالعمداری
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مجــریطــرحبرقرســانیروســتاییشــرکت
تولیــد،انتقــالوتوزیــعنیرویبرقایــراندرباره
کشــور، روســتاهای بــه برقرســانی اقدامهــای
روســتای هــزار ۷ بــرق شــبکه بهســازی گفــت:
کشــورتــاپایــانســالدرقالــبطــرحبهارســتان

انجاممیشود.
پایــگاه  از   ایرنــا  یکشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
شــبیهی«   فرهــاد   « نیــرو،  وزارت  اطالع رســانی 
بــه روســتاها،  برق رســانی  پــروژه  اینکــه  بیــان  بــا 
بهســازی، توسعه شــبکه های برق، رفع فرسودگی 
مناطــق  ولتــاژ  ضعــف  کــردن  برطــرف  و  شــبکه 
روســتایی فرآیندی مســتمر اســت، افزود: با توجه 
بــه اینکــه طــی ســال های گذشــته بــه ایــن بخــش 
توجــه کمتــری شــده، از ســال ۱۴۰۰ طــرح جهــادی 
بــه  بــرق روســتایی موســوم  بهســازی شــبکه های 
طــرح بهارســتان در صــدر برنامه هــا قــرار گرفــت 
و مقــرر شــد ســاالنه ۷۰۰۰ روســتا بــه طــور کامــل 
بهســازی شــده تــا طــی پنج ســال بــا بهســازی ۲۸ 
هــزار روســتا، تمامــی عقب ماندگی هــا و اشــکاالت 

شــبکه برق روســتایی کشور مرتفع شود.
وی افزود: همچنین در صورت اخذ مجوزهای 
الزم در روســتاها، ســاالنه ۲۵۰ روستا برق رسانی 
خواهــد شــد کــه از طرفــی هر ســال تامین برق ۱۰ 
هــزار خانــوار عشــایر کوچ رو از طریق ســامانه های 
قابل حمل برق خورشــیدی در دســت اقدام است.

شــرکت  روســتایی  برق رســانی  طــرح  مجــری 
توانیــر خاطرنشــان کــرد: بر اســاس تاکیدات مقام 
معظــم رهبــری مبنــی بر تولید، اشــتغال و حمایت 
بــر  دولــت  تاکیــد  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
ایــن راســتا، شــرکت توانیــر  تدویــن برنامه هــا در 
تولیــدی شــرکت های  تــوان علمــی و  بــر  بــا تکیــه 
بومــی و دانش بنیــان، خرید و تحویل ســامانه های 
قابل حمــل خورشــیدی جهــت تامیــن بــرق عشــایر 
قــرار  اولویــت  در   ۱۴۰۱ ســال  اول  نیمــه  در  را 
داده و بــه ایــن ترتیــب تحویــل ۳۰۰۰ ســامانه از 
تولیدکننــدگان داخلــی بــه عشــایر تــا هفته دولت 

ســال جاری انجام خواهد شد.

بهسازیوتوسعهشبکههایبرق
روستایی)طرحبهارستان(

وی اضافــه کــرد: شــرکت توانیــر بــرای تــداوم 
خدمت رســانی بــه روســتاهای برقــرار شــده، طــرح 
بهارســتان را بــا هدف ایجاد پایــداری برق و کاهش 
تلفات و خاموشــی در شــبکه های برق ۷۰۰۰ روستا 

آغــاز کــرد کــه جابه جایــی پایه هــای بــرق از معابــر 
روســتایی و تعویــض پایه هــای فرســوده، رفــع افــت 
ولتــاژ و احــداث و اصــالح روشــنایی از اهــداف ایــن 

طرح بود.
شبیهی ادامه داد: این شرکت توانست با این 
رویکرد در پایان ســال ۱۴۰۰، مشــکالت برق ۷۵۰۰ 
روستا در سراسر کشور را به طور کامل مرتفع کند 
که به این ترتیب در طرح بهارستان بیش از اهداف 

تعیین شده در ابتدای سال اقدام شد.

برقرسانیبهروستاهایفاقدبرق
شــرکت  روســتایی  برق رســانی  طــرح  مجــری 
توانیر در خصوص نحوه شناســایی و برق رســانی به 
روســتاهای فاقد برق، اظهار کرد: شــرایط روســتاها 
از جملــه دارابــودن کد آبادی، تعداد ســکنه بیش از 
۱۰ خانوار یا زیر ۱۰ خانوار زیر شبکه، نوع سکونت 
دائمــی یــا فصلــی، دارا بــودن مجــوزات قانونــی از 
مراجــع ذی ربــط، دارا بــودن جــاده دسترســی و ... 
بررســی و پــس از آن روســتاهای واجــد شــرایط بــه 
شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق در سراســر کشــور 
جهت برق رسانی ابالغ می شود که در همین زمینه 
با برق رسانی به ۲۵۰ روستای هدف در سال ۱۴۰۰، 
تعــداد ۳۷۳۰ خانــوار از طریق احداث ۶۶۰ کیلومتر 
شــبکه و نصــب ۳۲۰ دســتگاه ترانســفورماتور، از 

نعمت برق برخوردار شدند.

تامینبرقعشایر
بــرق  تامیــن  در خصــوص  ادامــه  در  شــبیهی 
عشــایر نیــز گفــت: در همین راســتا با هــدف تامین 
بــرق نیازهــای ابتدایــی عشــایر همچون روشــنایی و 
شــارژ لــوازم الکترونیکی مانند تلفــن همراه، رادیو، 
چراغ قــوه و ... ســامانه های قابل حمــل خورشــیدی 
به خانوارهای عشــایر کوچ رو که در ســکونتگاه های 
ییالق و قشــالق فاقد برق هســتند، تحویل شده که 
بــا برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه و هماهنگــی بــا 
ســازمان امور عشــایر ایران، ســامانه های مذکور به 

تعداد ۱۱ هزار خانوار عشایر واگذار شد.
شــرکت  روســتایی  برق رســانی  طــرح  مجــری 
توانیر یادآور شد: این سامانه ها توسط شرکت های 
بومــی کشــور و شــرکت های دانش بنیــان طراحــی و 
ســاخته شــده که نوعی استفاده از شرکت های تازه 
نفس در صنعت و در راستای عمل به فرامین مقام 
معظم رهبری در خصوص اســتفاده از شــرکت های 

دانش بنیان است.

خبـــــــــــــــــر

عضــوکمیســیونامنیــتملــیوسیاســت
خارجــیمجلسشــورایاســامیگفــت:قطردر
طــولســالهایاخیر،روابطارزشــمندیباایران
داشــتهاســتوهمــوارهبهدنبالتوســعهروابط

اقتصادیباایراناست.
جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی در گفت وگــو با 
خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا درباره ســفر امیــر قطر به 
ایران و دیدار به آیت هللا ســید ابراهیم رییســی، 
رییــس جمهــور کشــورمان گفــت: کشــور قطــر از 
جملــه کشــورهایی اســت کــه روابــط حســنه ای در 
چهار دهه اخیر با جمهوری اســالمی ایران داشــته 
اســت. حتی در ایام پر تنش روابط ما با برخی از 
کشــورهای منطقه، قطر تالش کرده که سیاســت 
منصفانه و برادرانه ای را با جمهوری اسالمی ایران 

اتخاذ کند.
و سیاســت  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی افــزود: ایــران و 
قطــر در حــوزه نفتــی و صــادرات و واردات هــم در 
ایــن ســال ها روابــط ارزشــمندی  داشــته اند و ایــن 

روابط رو به توسعه است.
وی بــا اشــاره بــه روابــط دو کشــور در حــوزه 
گاز عنــوان کــرد: ســه کشــور ایران،  روســیه و قطر 
موســس اوپــک گازی هســتند و همــکاری آنهــا در 
حــوزه گاز می توانــد تاثیــر بســیار زیــادی بر قیمت 

جهانی گاز داشته باشد.
نماینــده مــردم تربت جــام و باخــرز بــا اشــاره 
بــه ســفر اخیــر رییس جمهور به قطــر گفت: آقای 
رییســی در ســفر گذشــته خــود برخــی از مــوارد 
همــکاری دو کشــور را بررســی کردنــد و متقابــال 
ســفر امیر قطر هم پاســخی است به سفر رییس 
جمهور ما و هم تالشی برای بهبود روابط دوجانبه 

و سطح تعامالت است.
رحیمــی جهــان آبــادی دربــاره برخــی دیگر از 
اهــداف ســفر امیــر قطــر بــه ایــران اظهار داشــت: 
بررســی مشــکالت فرهنگــی اتبــاع ایــران در قطــر 
و همچنیــن برخــی از اتبــاع ایــن کشــور در ایــران، 
سرمایه گذاری قطر در ایران به ویژه در حوزه های 
یمــن  کشــورهای  مســائل  بررســی  و  گردشــگری 
و افغانســتان از جملــه مســائلی اســت کــه قطــر 
تــالش کــرده دراین حوزه ها روابــط خود را با ایران 

گسترش دهد.

قطربهدنبالمیانجیگری
بینایرانوآمریکاست

ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه نقــش 
میانجیگــری قطر در مذاکرات هســته ای به عنوان 
دیگــر هــدف حضــور امیــر قطــر در ایــران گفــت: 
از سیاســت های  منطقــه  کشــورهای  از  بســیاری 
غربی هــا بــه ویــژه آمریــکا در منطقــه خلیج فارس 
نگــران هســتند و تــالش می کننــد ایــن مشــکل را 
بــه نحــوی حل کنند. از جمله به دلیل اشــتباهات 
در  آمریکایی هــا  کــه  نادرســتی  دیدگاه هــای  و 
پرونــده هســته ای ایــران دارند، کشــور قطر تالش 
می کنــد دیدگاه هــای ایران را به طــرف آمریکایی و 
دیدگاه های آنها را به جمهوری اســالمی به عنوان 
یک میانجی منتقل کند تا این مشکل را به نحوی 

به سرانجام برساند.
میانجیگــری،  درحــوزه  کــرد:  تاکیــد  وی 
جمهــوری اســالمی ایــران از وســاطت کشــورهای 
نظیــر عمــان، عــراق،  قطــر بــرای تنش زدایــی در 
روابط ایران و آمریکا، ایران و عربســتان و ایران 

و برخی از کشــورهای اروپایی، استقبال می کند. 
چــرا کــه رویکرد ایران، ایجاد فضای مثبت و آرام 

در منطقه است.
رحیمــی جهــان آبــادی ادامــه داد: سیاســت 
جمهوری اسالمی ایران، این است که کشورهای 
منطقه بدون دخالت کشــورهای خارجی مســائل 
و برنامه هــای خــود را دنبــال کننــد و تنش هــای 
کشــورهای بــزرگ به منطقــه خلیج فارس منتقل 

نشود.
وی در خصــوص تاثیــر ایــن میانجــی گری در 
 روابــط دوجانبــه گفــت: ایــن موضــوع بــه دیــدگاه

واقــع گرایانــه طرف غربی بســتگی دارد. اگر طرف 

و  فــارس  خلیــج  واقعیت هــای  اروپایــی  و  غربــی 
خاورمیانــه را بپذیرنــد بــه قدر مســلم تصمیم های 

عاقالنه تری خواهند گرفت.
و سیاســت  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
خارجــی مجلــس یــادآور شــد: جمهــوری اســالمی 
نفــوذ  و  نظامــی  قــدرت  از  برخــورداری  بــا  ایــران 
سیاســی، از کشــورهای شــاخص خاورمیانه است 

و غرب باید این واقعیت را قبول کند.
وی تاکید کرد: به نفع آمریکا و جهان اســت 
کــه بــه آســیب دوجانبــه کــه بــا خــروج آمریــکا از 
برجــام آغاز شــد، پایــان دهند، جمهوری اســالمی 

ایران برای این موضوع تالش می کند.

ســخنگویوزارتامــورخارجــهخاطرنشــان
کــردکــهنقــشروســیههنــگاممذاکــراتویــن
نقــش شــاید اوکرایــن جنــگ و بــود ســازنده
میانجیگریروسیهدرمذاکراتوینراکمرنگتر

کند.
در  ایســنا، ســعید خطیــب زاده  گــزارش  بــه 
دربــاره  خبرنــگاران  بــا  خــود  هفتگــی  نشســت 
مذاکــرات جدی صــورت گرفته با مورا تصریح کرد: 
در جریــان  ســفر آقــای مورا به تهــران چندین دور 
گفت وگــوی طوالنــی بیــن آقای مــورا و آقای باقری 

انجام شد.
حل هــای  راه  از  برخــی  مــورد  در  افــزود:  او 
ایــن  بــه  آمریــکا  اگــر   ، پیشــنهادی مطــرح شــده 
قــرار  موقعیتــی  در  مــا  دهــد  پاســخ  پیشــنهادها 
می گیریــم کــه همــه طرف ها برای انجــام توافق به 

وین برگردند.
از  بخشــی  در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
صحبت هــای خــود در ایــن نشســت در پاســخ بــه 
ســوالی تاکیــد کــرد: ما تــالش می کنیم کــه در تیر 
میزبــان وزیــران محیط زیســت کشــورهای منطقه 

باشــیم تا در مورد موضوع ریزگردها ،آب و ســایر 
موضوعات محیط زیستی صحبت و رایزنی کنیم.

خطیــب زاده در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی 
در مــورد گــزارش اخیــر بلومبــرگ مبنــی بــر اینکــه 
بازرســی های بازرســان آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمی از تاسیســات هســته ای ایران طی چند وقت 
اخیــر رکــورد زده اســت، تصریــح کرد: مــا عضو ان 
پــی تــی و پادمــان هســتیم و در چارچــوب توافــق 
فنــی رفتــار آژانــس یعنــی حفــظ بی طرفــی و عــدم 
سیاســی کاری آن همواره روابط نزدیکی با آژانس 

داشته ایم و در چارچوب مقررات مراودات معمول 
بین ایران و آژانس در جریان است.

او اضافه کرد: در دوران جدید نیز که اجرای 
داوطلبانــه پروتــکل الحاقی از ســوی ایران متوقف 
شــده اســت در چارچــوب ان پی تــی همکاری بین 

ایران و آژانس ادامه دارد.
ســخنگوی وزارت خارجه گفــت: در مورد این 
مســائل گزارش هــای آژانــس بایــد مبنــا باشــد نــه 
گزارش هــای پراکنــده ای کــه در برخی از رســانه ها 

مطرح می شود.

شبکهبرق۷هزارروستایکشور
بهینهسازیمیشود

خطیبزاده:نقشروسیهدرمذاکراتوین،سازندهبودهاست

قطربهدنبالتوسعهروابطاقتصادیباایران

حمیدرضاشول
مدیر روابط عمومی شرکت توسعه فرآوری 

صنایع و معادن ماهان سیرجان    

بــهطــورکلیکارآمــدیوافزایشبهرهوری
درسازمانهایمختلفازچندینمولفهپیروی
میکنــدکــهیکــیازمهمتریــنوتاثیرگذارتریــن
توســعه و تقویــت و عمومــی روابــط آنهــا
ارتباطــاتبیــنفــردیاســت.چنانچــهکارنامــه
ســازمانهایپیشرووپیشــتازدرعرصهتوسعه
ورشــدرابررســیکنیم،وجهمشــترکقریببه
اتفــاقآنهــاپررنــگبودننقــشروابطعمومی

آنهاست.
شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه چگونــه 
روابــط عمومــی در ایــن خصــوص می توانــد نقش 

ایفا کند؟
اگــر بــه ابعــاد مختلف نقش روابــط عمومی 
در یک سازمان نگاه کنیم بهتر می توانیم به این 

سوال پاسخ دهیم.
 مــا در ایــن یادداشــت بــه چنــد بعــد مهــم 
وظایــف روابــط عمومــی همچــون روابــط  عمومــی 
ارتباطــات  و  انتشــارات  و  تبلیغــات  داخلــی، 

رسانه ای خواهیم پرداخت.
1-روابطعمومیداخلی

فضــای  ایجــاد  بــا  داخلــی  عمومــی  روابــط 
تعاملــی و همدلــی و برجســته کــردن بخش هــا و 
افــراد مختلــف درون ســازمان و بــه نوعی باایجاد 
فضایــی بهتــر بــرای دیــده شــدن افــراد موجبــات 
رشــد، پویایــی و تحــرک بیشــتر افــراد را در درون 

سازمان فراهم می سازد.
روابــط عمومــی داخلــی ســبب مــی شــود تــا 
افراد شایســته و توانمند ســازمان قدرت ظهور و 
بــروز بیشــتری پیدا کننــد. روابــط عمومی داخلی 
سبب می شود تا افراد درون سازمان بهتر بتوانند 
ایده هــا، نظــرات و پیشــنهادات خــود را بــه ســمع 
و نظــر مدیــران ســازمان برســانند یــا بــه عبارتــی 
دیگــر ســازمان ها بهتــر می تواننــد از ظرفیت هــای 
درون ســازمانی خــود برخــوردار شــوند. در ایــن 
نــوع روابــط عمومی بــه دلیل شــفافیت ارتباطات 
و حــذف تاریک خانه های ســازمانی افراد ناکارآمد 
و کــم بــازده و یــا بهتــر بگوییــم افــراد اهمــال کار 
و افــراد وظیفــه نشــناس بهتــر دیــده می شــوند و 
همیــن امــر ســبب خواهــد شــد کــه ایــن افــراد یا 
خــود را اصــالح کنند یا از چرخه ی ســازمان حذف 
شــوند. از آنجایــی کــه روابــط عمومــی داخلــی به 
ایجــاد  بــا  نیــز می پــردازد  خانواده هــای کارکنــان 
پویایــی، تحــرک، نشــاط و شــادابی در خانــواده 
کارکنــان اثرات مســتقیم و یا غیرمســتقیم آن به 
کارکنان منتقل خواهد شد و این امر نقش قابل 
توجهــی در کارآمدی و افزایش بهره وری ســازمان 

ایفا می کند.
2-روابطعمومیوتبلیغاتوانتشارات

هرگاه یک نگاه عالمانه ای در تولید و انتقال 
پیــام در  محصــوالت تبلیغاتــی و انتشــاراتی یــک 
ســازمان دیــده شــود، ســازمان بــه ســمت پویایی 
بیشــتر حرکــت خواهــد کــرد. در تبلیغــات مبتنی 
بــر نــگاه صحیــح روابــط عمومــی از بــه کارگیــری 
و  افراطــی  اغواکننــده،  پیــام  انتقــال  شــیوه های 

غیرقابل هضم جلوگیری خواهد شد و به عکس 
در ایــن نوع تبلیغات به عنصر همدلی، همراهی 
و اقنــاع کامــل مخاطــب کــه اوج آن همراه ســازی 

است، توجه خواهد شد.
در انتشــارات روابــط عمومــی کــه مبتنــی بر 
یــک مــدل علمــی و دقیــق  روابط عمومــی صورت 
می گیــرد، تمامــی کلمــات و واژه هــا و مکتوبــات 
حساب شــده و دقیــق مبتنــی بــر تاثیــر بهتــر بــر 
مخاطــب انتخاب می شــود و همیــن امر موجبات 

کارآمدی بیشتر را در سازمان فراهم می-کند.
3-روابطعمومیوارتباطبارسانهها

موفقیــت  در  بدیلــی  بــی  نقــش  رســانه ها 
ســازمان ها خواهنــد داشــت. اگــر چنانچــه بیــن 
و  متعهدانــه  نگاهــی  رســانه  و  عمومــی  روابــط 
مبتنــی بــر پذیــرش هرچــه بهتــر یکدیگــر باشــد. 
عمومــی  روابــط  رســانه ای  ارتباطــات  نظــام  در 
منظــر  یــک  از  کــه  منتقــد  رســانه های  کارآمــد، 
دلســوزانه نقدهــا و ایــرادات خــود را بــه ســازمان 
وارد می کننــد و از جایــگاه مناســبی برخوردارنــد، 
نــه تنهــا انتقادات رســانه های منصف را دشــمنی 
و مخالفــت بــا ســازمان خــود نمی دانــد بلکــه بــه 
تمامی این انتقادات به عنوان یک فرصت ارزنده 
می نگرد که به طور رایگان در اختیار سازمان قرار 
می گیرد.  با همین نگاه رسانه های منتقد دائما با 
نکته بینی و دقت نظر ایرادات اینگونه سازمان ها 
را مطــرح می کننــد و این اطمینان را  دارند که به 
آن ها توجه خواهد شــد و همه  این موارد ســبب 
خواهد شــد تا ســازمان دچار خودشیفتگی کاذب 
نشــود و دائمــا بــا رفــع ایــرادات پدید آمــده پیش 
روی ســازمان قبــل از ایجــاد بحــران در ســازمان 

مسائل را حل و فصل کند.
در یــک مــدل ارتبــاط رســانه ای بــا رویکــرد 
بــر  عــالوه  کارآمــد  و  علمــی  عمومــی  روابــط 
پاســخگویی مســتمر نــه تنها با یک نــگاه تدافعی 
خــود را در مقابــل رســانه ها قــرار می دهــد؛ بلکه 
پیــش از آنکه رســانه ها بخواهند، بــاب انتقادات 
خــود را بگشــایند با دعــوت از رســانه های موثر و 
منتقــد فضایــی را به منظور خلق انتقاد و کشــف 
ایــرادات احتمالــی ســازمان بــه وجــود مــی آورد و 
از ایــن طریــق خدمــت به ســزایی را به توســعه و 

پیشرفت سازمان می کنند.
 در بدیهی تریــن شــکل ممکــن و باتوجــه به 
اینکــه روابــط عمومــی ارتباطــات شایســته ای را با 
اهالی رسانه برقرار می کند، رسانه ها با انعکاس 
مربوطــه  ســازمان  اخبــار  صحیــح  و  موقــع  بــه 
همراهــان خوبــی بــرای مقابلــه با ایجاد شــایعات 
و بحران هــای ســاختگی افــکار عمومــی بــرای آن 
سازمان هستند و همین امر باعث حسن شهرت 
و نیک نامی سازمان خواهد شد. در مجموع باید 
گفــت در هرکــدام از ابعــاد فعالیت هــای روابــط 
عمومی تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیمی بر روی 
کارآمدی ســازمان خواهد داشــت که بایســتی به 

آن به طور جدی توجه شود.

نقشروابطعمومیدرافزایشکاراییسازمان
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کوتاه از بانک و بیمه

صرفه جویی چشمگیر با 
بیمه نامه بدنه کیلومتری سامان

بیمــه  اتومبیــل شــرکت  بیمه هــای  مدیــر  معــاون 
ســامان، اعــام کــرد کــه »بیمــه بدنــه کیلومتــری« بــه 
عنــوان یکــی از خاقانه ترین محصوالت این شــرکت با 

استقبال خوب مشتریان همراه شده است.
به گزارش روابط عمومی 
ســامان،  بیمــه  شــرکت 
تاکیــد  شــبیری،  نســیم 
نامــه  »بیمــه  کــه  کــرد 
نــه  کیلومتــری«  بدنــه 
تنهــا همــه پوشــش های 
را  عــادی  بدنــه  بیمــه 
بلکــه قیمــت  داراســت، 
آن متناســب با مسافت 
طــی شــده خــودرو اســت و در نتیجه توانســته رابطه ای 
عادالنــه تــر میــان حــق بیمه پرداختی توســط بیمــه گذار 
بــا خدمــات دریافتی برقــرار کند. به گفتــه وی، اطالعات 
موجــود نشــان می دهد که از ســال گذشــته تــا به امروز 
، ۱۴۰۰ فقره از این بیمه نامه توســط بیمه گذار شــرکت 
بیمه ســامان خریداری شــده است. شــبیری، اظهار کرد: 
از محــل ایــن بیمــه نامــه که در قالب ســه طــرح ۵ ، ۸ و 
۱۲ هزار کیلومتری ارائه می شــود، بیش از ۲.۷ میلیارد 

ریال خسارت نیز به مشتریان پرداخت شده است.

شروع پرقدرت سرمد با رشد 
134درصدی حق بیمه تولیدی

بررسی آمارهای فروردین 1401 بیمه سرمد نشان 
می دهــد، ایــن شــرکت گام هــای بلنــدی را بــرای ارتقای 

جایگاه خود از ابتدای امسال برداشته است.
آمــار،  اســاس  بــر 
تولیــدی  بیمــه  حــق 
پایــان  تــا  ســرمد  بیمــه 
فروردیــن ۱۴۰۱ به بیش 
از ۱۷۷ میلیــارد تومــان 
عــددی  اســت؛  رســیده 
کــه نشــان می دهد حق 
بیمــه تولیدی ســرمد در 
۱۴۰۱ نســبت  فروردیــن 
بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته، ۱3۴ درصد رشــد را 
تجربــه کــرده اســت. همچنیــن بــر اســاس برنامه ســال 
۱۴۰۱ ســرمد، حــق بیمــه تولیــدی در فروردیــن مــاه ۱۰۵ 
درصــد تحقــق پیدا کرده اســت کــه آمــار امیدوارکننده و 

خوبی برای این شرکت محسوب می شود.

 تقویت سبد خدمات
بانک مسکن با سپرده 

ممتاز نهضت
عضــو هیــات مدیــره بانــک از اجــرای طرح ســپرده 
ســرمایه گذاری ممتاز 6 ماهه موســوم به طرح " سپرده  

ممتاز نهضت " در بانک مسکن خبر داد.
 بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانک مســکن – 

عســکری  علــی  هیبنــا، 
مدیــره  هیــات  عضــو 
بانــک  گفــت:  بانــک 
تنــوع  بــرای  مســکن 
بخشــی هــر چه بیشــتر 
ســبد خدماتــی خــود به 
تازگــی اقــدام بــه افتتاح 
ســرمایه گذاری  ســپرده 
 6 ویــژه  مــدت  کوتــاه 

ماهــه ممتــاز، موســوم به طرح " ســپرده  ممتاز نهضت " 
کــرده اســت. وی اظهار داشــت: مهلت زمــان افتتاح این 
حســاب ســه ماه و تا تاریخ ۲۰ مردادماه ســال جاری در 
نظر گرفته شــده و نرخ ســود آن برای اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی ۱۵ درصــد اســت. عضــو هیــات مدیــره بانــک 
افــزود: در ایــن ســپرده همانندســایر ســپرده های ممتاز 
بانــک مســکن؛ عــالوه بــر ســود پرداختــی و بــر اســاس 
مانده متوسط موجودی ، هر ماهه اوراق ممتاز خرید و 
ســاخت مسکن به مشتریان تعلق می گیرد و دارندگان 
»سپرده ممتاز نهضت« می توانند این اوراق را از طریق 

کارگزاری های فرابورس به فروش برسانند.

مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار در نخســتین همایش تجلیل از 
برترین هــای بــورس کاال از برنامــه راه اندازی 
معامــات اوراق ســلف مســکن و معامــات 
اماک و مســتغات بدون نیاز به تشــریفات 

در بورس کاال خبرداد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهادار در نخستین همایش تجلیل از 
برترین های بورس کاال با تاکید به مسیر روبه 
توســعه بورس کاالی ایران اظهار کرد: مســیر 
فعلــی بــورس کاال بــا بهره گیــری از ابزارهــای 
مالــی و زنجیــره خدمــات تداوم می یابــد که با 
تمرکــز عرضــه تمــام کاالهــای مــورد اســتفاده 
در بســتر بورس کاال شــدهد رضایت همزمان 
بخــش عرضــه )فروشــندگان( و بخــش تقاضا 

)خریداران( هستیم.
عشــقی تاکیــد کــرد: یکــی از راهبردهای 
اصلــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، بحــث 
و  کاال  بــورس   در  محصــوالت  عرضــه  رشــد 
تسهیل ورود خریداران و فروشندگان است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره اینکه به دنبال ورود دارایی های جدید 
بــه بــازار مالــی بــورس کاال هســتیم، گفــت: 
راه اندازی معامالت اوراق ســلف مســکن در 
دســتور کار بــورس کاالســت کــه بحث هــای 
فقهی آن در مرحله پایانی قرار دارد و عالوه 
بر آن، توســعه معامالت مصالح ســاختمانی 
و ســلف فرآورده هــای نفتی را نیــز در برنامه 

داریم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در بــازار امــالک و 
مســتغالت، معامالتــی شــفاف بــدون نیــاز به 
تشــریفات را در بــورس کاال اجرایــی خواهیــم 
کــرد، اظهار کرد: با اجرای اصالحات اقتصادی 
همچــون واقعــی شــدن قیمت هــا از تولیــد تــا 
توزیع که در جریان اســت، فرصت بی نظیری 
پیش آمده تا اقتصاد کشــور بیش از گذشــته 

از بستر بورس کاال بهره ببرد.
عشــقی با اشــاره اینکه یکی از ابزارهای 
جذاب و راهگشا در مسیر توسعه بورس کاال، 
معامالت گواهی سپرده  کاالیی است، افزود: 
بــا مصوبــه مجلــس مبنی بر معافیــت مالیات 

بــر ارزش افــزوده معامــالت گواهــی ســپرده 
کاالیی و عملیاتی شدن این معافیت، امسال 
شــاهد رونــق بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی، 
ورود کاالهــای جدیــد و کمــک بــه معامــالت 

خرده فروشی در بورس کاال خواهیم بود.
وی گفــت: بحــث تســهیالت اعتبــاری به 
عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی در بورس 
کاال کــه در قانــون نیز این موضوع پیش بینی 
شده، امسال می تواند کمک بزرگی به زنجیره 

تامین مالی کند.
عشــقی همچنیــن تصریــح کــرد: موضــوع 
واگــذاری مجوزهــای معــادن در بــورس کاال نیــز 
در قوانیــن پیــش بینــی شــده و ایــن اتفــاق نیــز 
در دســتور کار بــورس کاال اســت و مــی توانــد به 
شفافیت مطلوب در این حوزه کمک شایانی کند.

 پیش بینی پذیری بازارها
به کمک ابزارهای مالی

از  اســتفاده  عشــقی،  گفتــه  بــه 
قراردادهــای آتــی، آپشــن و معامــالت ســلف، 
امــکان پیش بینــی قیمــت کاالهــای اساســی 

همچــون گنــدم را در اختیــار تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان قــرار مــی دهــد و توصیه می 
شــود از ایــن ظرفیــت نیز برای تعادل بخشــی 

به بازارها استفاده شود.
عشــقی بــا اشــاره اینکــه ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار آمادگــی دارد خدمــات متنــوع 
و متفاوتــی را بــه مجموعــه اقتصــادی کشــور 
ارایه کند، تصریح کرد: شــرایط کنونی فرصت 
مناســبی اســت کــه از قیمت هــای غیررقابتــی 
مرتبــط  ســازوکارهای  بــا  و  بگیریــم  فاصلــه 
بــا عرضــه و تقاضــا کــه تجلــی آن در بــورس 
کاالســت، چالش های پیــش روی اقتصاد را از 

سر راه برداریم.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
تقاضــا  و  عرضــه  ســازوکار  گفــت:  پایــان  در 
بــه کاهــش  آنکــه  بــر  عــالوه  بــورس کاال  در 
در  سیاســت گذاران  مســتقیم  دخالت هــای 
اقتصــاد و بــازار منجــر مــی شــود در نهایت به 
تعــادل بازارهــا، منصفانــه شــدن قیمت هــا و 
جلوگیــری از اجحــاف در حــق تولیدکننــده و 

مصرف کننده می انجامد.

اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  ســابق  عضــو 
اعتبارســنجی بــر برنــد یــا توانایــی علمــی تــا بــه 
امروز انجام نشــده و در کشور به عنوان دارایی 
محاســبه نمی شود، گفت: زمانی که دارایی های 
مولد به عنوان مبنای توانمندی دریافت کنندگان 
تســهیات اعتبــار آن فــرد شــناخته شــود، اتفاق 
روی  کشــور  بانــک  صنعــت  در  بزرگــی  بســیار 

خواهد داد.
مســائل  کارشــناس  باســتانی،  ســعید 
اقتصــادی و عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
در مجلــس دهــم در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا 
درباره ویژگی های مثبت ارائه تسهیالت براساس 
اعتبارســنجی بــه خبرنــگار ابیِنــا گفــت: یکــی از 
روش هــای درســتی کــه در نظــام بانکــداری دنیــا 
صــورت می گیــرد، اعتبارســنجی اســت. درصورتی 

که این کار بر مبنای درستی پایه گذاری شود، به 
طور حتم راهگشا خواهد بود زیرا اخذ تسهیالت 
دیگر به صورت توصیه ای صورت نخواهد گرفت.  
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی در ایــن 
خصــوص چنیــن توضیح داد: فردی که یک هکتار 
زمیــن زراعــی گنــدم دارد و از داشــتن ملــک یــا 
امــالک محروم اســت، در عمــل موفق به دریافت 
تســهیالت نخواهــد شــد ولــی متقاضی کــه دارای 
یک واحد مســکونی در تهران اســت واجد شرایط 
جهــت اخــذ وام یــا تســهیالت شــناخته می شــود. 
مبنــای اعتبارســنجی وقتــی به ســمت شناســایی 
منابع درآمدی تمایل پیدا کند و تعریف دارایی ها 

مشخص شود، موثرتر خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس 
دهــم درادامــه تاکیــد کرد: زمانی کــه دارایی مولد 

بــه عنــوان مبنــای تــوان پرداخــت اقســاط معرفی 
شــود، در آن صــورت وقتــی کســی ۱۰۰ راس گاو 
دارد، از دارایــی بهره منــد اســت؛ زیرا از این محل 
کســب درآمــد می کنــد، حتــی فــرد ســهامدار هــم 
بــه همیــن شــکل اســت، قطعــا توانایــی تســویه 
وام خــود را دارد زیــرا مبنــای اصلی اعتبارســنجی 

براساس قدرت پرداخت اقساط است. 
وی در ایــن رابطه یادآور شــد: پیش از بیان 
مباحــث فــوق چنیــن بود کــه ملک را مــورد توجه 
قــرار می دادنــد و قاعدتــا متقاضیــان هــم در پــی 
اســناد ملکــی بودندکــه این کار بــه معنای واقعی 
اعتبارسنجی نیست زیرا ملک یا خودرو به عنوان 
دارایــی بــه حســاب نمی آیــد و بــرای همین اســت 
کســی کــه پــول خــود را از کشــاورزی بــرای خرید 
ملــک هزینــه می کنــد، در حقیقــت خــود را عقب 

می انــدازد. زمانــی کــه دارایی های مولــد به عنوان 
تســهیالت  دریافت کننــدگان  توانمنــدی  مبنــای 
اعتبار آن فرد شناخته شود، اتفاق بسیار بزرگی 

در صنعت بانک کشور روی خواهد داد. 
بــا  شــیوه  ایــن  تاثیــر  دربــاره  باســتانی 
کــرد:  بیــان  نیــز  کوچــک  و  نوپــا  شــرکت های 
اعتبارسنجی بر برند یا توانایی علمی تا به امروز 
انجام نشــده اســت و در کشــور به عنوان دارایی 
محاســبه نشده اســت. وقتی دامنه اعتبارسنجی 
درســت به تعریف درآید، طبیعتا فردی که دارای 
شــرکت دانش بنیان باشــد و دانــش بنیان بودن 
آن بــه اثبــات رســد، ایــن مجموعــه دارای اعتبــار 
اســت و بایــد بــه آن تســهیالت داده شــود زیــرا 

قابلیت برگشت را دارد. 
وی در ادامــه اضافــه کــرد: روی دادن ایــن 

اتفاق)اعتبارســنجی( ســبب می شــود تا همانطور 
کــه در ابتــدا هــم اشــاره کــردم تمــام کســانی کــه 
پولشــان مولد اســت، از بانک تســهیالت گیرند و 
خرج مولد بودن و پولسازی کنند. این رویه تا به 
امروز بســیار نادرســت بوده است زیرا تسهیالت 
در عمــل بــه ســمت کســانی ســوق پیــدا مــی کرد 
کــه اندوختــه ای در طــول ســالیان داشــته اند، بــه 
ایــن معنــا درصورتیکــه فــردی برفــرض درصدد بر 
می آمد تا گلخانه ای را در روستایی تاسیس کند، 
کسی می توانست این کار را انجام دهد که دارای 
امالک و مستغالت بود یا توانایی کسب ضمانت 
نامــه و ... را داشــت. ولــی فــردی کــه بــه معنــای 
واقعــی توانایــی اداره چنین گلخانه ای را داشــت، 
قــادر بــه دریافــت تســهیالت نبود کــه قاعدتا این 

کار را هم نمی توانست به سرانجام برساند.

رئیس سازمان بورس خبر داد: معامات 
سلف مسکن در راه بورس کاال

نماینده سابق مجلس : دارایی های مولد، مبنای اعتبارسنجی قرار گیرد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مینا ساعتچی
مدیر روابط عمومی پژوهشکده بانک مرکزی

روابط عمومی یا هنر هشــتم مهم ترین رکن 
دنیای مدرن در عصر ارتباطات محسوب می شود، 
این بخش در هر سازمان از سویی مدعی العموم 
نزد مدیران و از سویی دیگر وکیل مدافع سازمان 
نــزد مردم انــد و همین امر نیز فعالیت و كاركرد را 

تا حد زیادی پیچیده و سخت كرده است.
هــر چنــد كاركــرد اصلی روابــط عمومی ها در 
۲ وجه »نظارتی« و »ارتباطی« خالصه می شود؛ 
اما با  توجه به روند تغییرات در تمامی عرصه ها، 
ســاختار روابط عمومی ها نیز باید با این تغییرات 
همــراه شــود و نیــاز بــه پوســت اندازی و تغییر در 

روش ها در این بخش حس می شود. 
بــا  كــه  سال هاســت  عمومی هــا  روابــط 
چالش هایــی نظیر فقدان نگاه روزآمد و حرفه ای، 
نقصــان در عــزم جــدی برای دســتیابی به توســعه 
پایــدار، محدودیــت منابع مســتقل، کمبود نیروی 
انســانی متخصــص و بــا انگیــزه دســت وپنجه نرم 
می كننــد؛ امــا ایــن چالش ها در یــك  مرحله گذار 

می توانــد، كاركــرد روابــط عمومی هــا را بــه مراتب 
بهتر و مطلوب تر كند.

هــر چنــد این چالش هــا در روابط عمومی ها 
وجود دارد، اما از ســویی نیز »حمایت از ســازمان 
بــه صــورت عملیاتی«، »برتری بخشــی ســازمانی 
در  »جذابیــت  و   » فزاینــده  رقابتــی  فضــای  در 
حرفــه ای«  و  ســازمانی  یادگیــری  و  عضوگیــری 
ســبک بالی ســازمانی، تمرکز نداشــتن، یکپارچگی 
از  نیــز  مجــازی  ســاختار  و  انعطــاف  فرآینــدی، 
ویژگی های ساختاری سازمان های دانش بنیان در 
جوامع توسعه یافته است و بر همین اساس این 
ســازمان های دانش بنیــان می تواننــد بــا توجــه به 
كاركردشان بخش عمده ای از خالها و چالش های 

روابط عمومی ها را برطرف كنند.
شــبکه های  ظهــور  بــا  اخیــر  ســال های  در 
اجتماعــی،  کاربــران تغییر چهــره داده اند، کاربران 
تولیدکننــده محتــوا در بســتر اینترنت بــه کاربران 
همیــن  و  شــده اند  تبدیــل  محتــوا  تحلیل کننــده 
مســاله نیــز توجه بــه تغییر در روابــط عمومی ها، 
 آینده پژوهی و آینده نگاری را ضروری کرده است. 
در همین حال، نباید از نظر دور داشــت كه 

نگاه شــبکه ای در قلب عصر اطالعات با توجه به 
تحــوالت در زمینــه تكنولــوژی و فنــاوری همــواره 
از اهمیــت ویــژه ای نیــز برخوردار بوده اســت، این 
نــگاه می توانــد ســرعت و زمان انتقــال را مدیریت 
کنــد، بــه گونه ای کــه جهان پیشــرفته امروز بدون 
دســتیابی بــه تکنولوژی اطالعاتــی حتی برای چند 

ثانیه هم قابل مدیریت و دوام نیست .
 روابــط عمومــی زمانــی می توانــد اســتراتژی 
از  بیــرون  و  درون  پشــتیبانی  بــرای  مشــخصی 
سازمان ارائه کند که مهارت های اجرایی را درکنار 
تخصص هــای کلیــدی و حرفه ای داشــته باشــد كه 
بــا تمســک به مدل های نوین روابــط عمومی برای 
برنامه ریــزی شــبکه ارتباطــات یکپارچــه ســازمان 
زمینــه ارتقا، اثربخشــی و کارآمــدی روابط عمومی 
مســتمر«،  »یادگیــری  كنــد.  فراهــم  را  حرفــه ای 
»پرســش و گفت وگــو« و »یادگیــری تیمــی« از 
عوامل موثر در پویایی روابط عمومی دانش بنیان 
اســت.  مهــارت و ســواد فنــی، قــدرت شــناخت، 
اســتدالل و توانایــی ترکیــب و تفســیر اطالعــات 
می توانــد، زمینــه رشــد کارکنان روابــط عمومی در 
راستای عملکرد بهتر و مناسب تر را فراهم آورد.  

تجارت نــو،  بیمــه  عمومــی  روابــط  مدیــر 
اســتراتژی های  و  اهــداف  برنامه هــا،  مهمتریــن 
بیمــه ای را  ایــن شــرکت  تبلیغاتــی و رســانه ای 

تشریح کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه تجارت نــو، 
اردیبهشــت،   ۲۷ مناســبت  بــه  پورقاســم  رضــا 
روابــط عمومــی در  و  ارتباطــات  ســالروز جهانــی 

یادداشتی، سرفصل این برنامه ها را اعالم کرد.
او نوشــت: »در ســال ۱۴۰۰با توجه به وضع 

عملیــات بیمــه ای و حق بیمه تولیدی شــرکت های 
بیمــه در ســال ۱۴۰۰، سیاســت ایــن مدیریــت در 
راستای اهداف استراتژیک و برنامه های عملیاتی 
شــرکت همســو بــوده و تبلیغــات آن در راســتای 

موضوعات ذیل جهت گیری شده است. «
در  تجارت نــو  بیمــه  عمومــی  روابــط  مدیــر 
محصــوالت  فــروش  ســایت  راه انــدازی  ادامــه، 
آنالیــن  خدمــات  ارائــه  وب،  بســتر  در  بیمــه ای 
بیمــه ای بــه مشــتریان، ارائــه ســرویس های ویــژه 

بــه بیمه گــذاران برتر، تقویت بازاریابی دیجیتال و 
کمپین تبلیغاتی این شــرکت با محوریت خدمات 
آنالین به خصوص در حوزه بیمه های زندگی را از 

اهم برنامه های تبلیغاتی این مدیریت برشمرد.
پورقاسم، همچنین حضور در نمایشگاه های 
نفــت و انرژی، پتروشــیمی، بانک، بــورس و بیمه 
و فرصت هــای ســرمایه گذاری و حضــور پررنــگ در 
راســتای مســئولیت های اجتماعی و ورزشی را نیز 
مــورد تاکیــد قــرار داد و از تــالش بــرای عضویــت 
حقوقــی ایــن شــرکت در انجمــن روابــط عمومــی 

ایران خبر داد. 
از  رونمایــی  یــادآوری  بــا  او  پایــان  در 
اپلیکیشــن ها و نــرم افزارهــای نویــن بیمــه ای در 
راســتای دیجیتالــی شــدن خدمــات ایــن شــرکت 
خاطرنشان کرد: »روابط عمومی شرکت تجارت نو 
سیاســت های  راســتای  در  مضاعــف  تــالش  بــا 
عملیــات  هوشمندســازی  بســتر  در  و  شــرکت 
بیمــه ای، برنامه هــای منظمی دارد و در این جهت 
حرکت خواهد کرد. این مدیریت بر اســاس ســند 
بــه  اتــکا  بــا  تــالش می کنــد  اســتراتژیک شــرکت 
برنامه هــای عملیاتــی بــه بازارهای خــرد و پرتفوی 

مستقل تمرکز کند.«

پوست اندازی كنش روابط عمومی ها در قالب 
سازمان های دانش بنیان

مهم ترین برنامه ها، اهداف و استراتژی های روابط عمومی 
بیمه تجارت نو در سال جاری
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شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات 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 پاکتها 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.          

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 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. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/02/25  می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت

7,315,828,292365,800,0002001001434000063اصالح شبكه توزیع آب روستاي ماربر منطقه بوئین و میاندشت4 ماه
401-1-57/2

9,172,124,263458,606,0002001001434000060عملیات آبرساني به مجتمع 19 روستاي فالورجان4 ماه
401-1-58/2

9,820,813,233491,041,0002001001434000061اصالح شبكه آب روستاي تينجان شهرستان كوهپايه4 ماه
401-1-59/2

7,024,108,717351,205,0002001001434000062اصالح و بازسازي شبكه توزيع آب و انشعابات روستاهاي منطقه نايين6 ماه
401-1-60/2

تاریخروزساعتعنوان

1401/02/28چهارشنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/03/07شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/03/08یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه/پروژه های با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید: 

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی : 1401/02/27                                    تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی : 1401/02/28

 جمهوری اسالمی ایران 
 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان

  چنانچه قیمت پیشنهادی پیمانکار فراتر از ظرفیت مجاز رتبه 5 راه وترابری باشد پیمانکار می بایست دارای صالحیت رتبه باالتر )رتبه 4 راه و ترابری( باشد.
  پیمانکاران دارای صالحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی(ونیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار می توانند در این مناقصه شرکت 

نمایند.
  میزان سپرده شرکت در مناقصه مطابق ستون شماره 5 جدول فوق بایستی بصورت تضامین قابل قبول ذکرشده در آیین نامه تضامین دولتی و مطابق 
با عنوان مناقصه مذکوربامدت اعتبار3 ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگربرای ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به حساب شماره 4166063752736249 شبا 
IR610100004166063752736249 نزد بانک ملی مرکزی شهرستان خرم آباد به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان و شرایط قید شده 
در قسمت محتویات پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد.به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و 

نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهد شد.
  محل و زمان دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از مورخ 1401/02/28 حداکثر تا مورخ  1401/03/02 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت به آدرس: www.setadiran.ir  وپاکات الف عالوه بر بارگذاری درسامانه مذکور باید به صورت فیزیکی به آدرس خرم آباد– بلوار بهارستان– جنب سیلو-
کدپستی6819613831 – دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان ارسال گردد.

 کلیه متقاضیانی که اسناد و مدارک الزم و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه ستاد بارگذاری کرده اند می توانند در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حضور 
داشته باشند.

  به پیشنهادهای فاقدامضاء، مشروط، مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد )مهروامضاء 
کلیه اسناد الزامیست(.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است درصورت ابهام در اسناد و هرگونه سوال با اداره پیمان و رسیدگی اداره کل فوق الذکر 
هماهنگ گردد.

  کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

بازگشايي پاکات ساعت8 آخرين مهلت تحويل پيشنهاد  آخرين مهلت دريافت اسنادمبلغ تضمين  )مبالغ به ريال(برآورد اوليه )مبالغ به ريال(صالحیتعنوان پروژه – شماره مناقصه

54.615.670.0372.730.783.5021401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث ابنیه فنی،زیرسازی،آسفالت راه چشمه خانی وسفیدخانی )دلفان( 11401/3

19.866.371.264993.318.5631401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث ابنیه فنی،زیرسازی راه روستای سرآستان)خرم آباد( 21401/7

26.908.407.6921.345.420.3851401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث زیراساس،ابنیه فنی راه روستای کرکزپیری چناران)چگنی(31401/8

46.138.123.4962.306.906.1751401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریزیرسازی،آسفالت راه روستایی لعل آبادقالیی)شینه ولعل آباد(سلسله 41401/9

5.830.015.306291.500.7651401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث آبروهای روستای دره رحمانه چگنی – 51401/16

5.590.885.732279.544.2871401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث ابنیه فنی محور روستایی واشیان چشمه ش یرین پلدختر – 61401/17

7.442.521.034372.126.0521401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث ابنیه محورروستایی سرفراش پلدختر -71401/18

بازگشايي پاکات ساعت8 آخرين مهلت تحويل پيشنهاد  آخرين مهلت دريافت اسنادمبلغ تضمين  )مبالغ به ريال(برآورد اوليه )مبالغ به ريال(صالحیتعنوان پروژه – شماره مناقصه

34.093.676.5801.704.683.8291401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریزیرسازی راه روستای سران شهرستان الیگودرز- 11401/2

28.216.595.9411.410.829.7971401/03/021401/03/121401/03/16رتبه5راه و ترابریاحداث ابنیه فنی وآسفالت راه روستای وزکورکوهدشت21401/4

و  خطوط  سرویس  و  نزدیک  از  بازدید  خدمات  انجام  سپاری  برون  موضوع: 
پست های حوزه بهره برداری شرکت بصورت خط گرم در ناحیه شرق )در محدوده 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز(
دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا: یکسال شمسی
ریال   10.000.020.000 مبلغ  حدوداً  مناقصه  موضوع  کل  برای  اولیه:  برآورد 

میباشد.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران: از تاریخ 1401/02/28 لغایت 

1401/03/11 با واریز وجه به مبلغ پانصد هزار ریال
بایست  می  پیشنهاددهندگان  در سامانه ستاد:  پیشنهادات  بارگذاری  مهلت 
ضمن بارگذاری کلیه مدارک )پاکات الف ، ب و ج( و زونکن ارزیابی در سامانه 
ستاد تا ساعت 12 ظهر مورخ 1401/03/28، نسبت به ارسال اصل پاکت الف به 
صورت الک و مهر شده ظرف همان مهلت به دبیرخانه این شرکت واقع در تبریز: 
کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

– طبقه اول اقدام نمایند.
)بعدد(  مناقصه  موضوع  کل  برای  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  کل  مبلغ 

825.001.000 ریال.
- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و داشتن ظرفیت 

کار آزاد الزامی است.
ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی.

ساعت، روز و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی:
روز یکشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1401/03/29 و محل قرائت به آدرس تبریز، 
کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران ، تلفن 49 – 33328946 طبقه 

ششم ، سالن جلسات برگزار خواهد شد.
زمـان و محـل قرائـت پاکتهـای مناقصـه )الـف ، ب و ج( بـه شـرط کسـب حداقـل 

امتیـاز الزم )حداقـل 65( از ارزیابـی کیفـی:
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 طبقه ششم ساختمان مرکزی شرکت 

توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 
و بازگشایی پاکتها 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.
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید:

،http://Iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصه
 http://www.tavanir.org.ir سایت توانیر

 http://www.toztab.ir و سایت توزیع برق تبریز
شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(انتشار نوبت اول : 1401/02/26 نوبت دوم : 1401/02/27

شناسه : 1317741
 دوم(مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 نوبت
(

شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به آدرس : تهران-خیابان استاد نجات اللهی شمالی-شماره 247-صندوق پستی11365/6714 در نظر دارد به 
منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصالح جهت اجرای "طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش - پروژه احداث خط لوله 22 و 18 اینچ 
حدفاصل پایانه تربت حیدریه تا پایانه مشهد و احداث پایانه های مربوطه شامل تربت حیدریه، امام تقی و پایانه مشهد -گستره 4"به استناد آئین نامه 
اجرائی بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، فرآیند  ارزیابی کیفی مناقصه گران را جهت تهیه لیست کوتاه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
به آدرس : www.setadiran.ir  برگـزار نـماید. لذا مناقصه گران واجد صالحیت به شرح مندرج درگزارش شناخت می توانند اسناد استعالم شامل گزارش 
شناخت، معیارهای ارزیابی کیفی و دستور العمل مربوطه را از طریق سامانه ستاد دریافت و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط و کیفیت درخواستی طی 
مهلت اعالم شده در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد امضاء مجاز، 
مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.ضمناً آخرین مهلت دریافت اسناد تاریخ 1401/03/02 و آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم و بارگذاری 

تاریخ 03/21/ 1401 می باشد.
شرکت کنندگان می توانند جهت رفع هرگونه ابهام و پرسش درخصوص نحوه بارگذاری مستندات و پیشنهادات با شماره تلفن81788928 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومیانتشار نوبت اول : 1401/02/27        نوبت دوم : 1401/02/28

ت اول(آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 1401-1-05
 نوب

(

شناسه : 1317804شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 5 قلم قطعات ابزاردقیق( به شماره )2001092660000061( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/03/01 الی 
1401/03/03 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 55 امتیاز می باشد.
كاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزی وزارت نفت  )AVL(در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/03/18
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/04/04

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : گچساران - فلكه هللا - شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 32224411 – 31921595 - 074
مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 

انتشار نوبت اول : 1401/02/27    نوبت دوم : 1401/02/31دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768

شناسه : 1317519

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 114/ج ع/1401
مربوط به خرید 5 قلم قطعات ابزاردقیق - درخواست شماره 140000421

ت اول(
 نوب

(

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شركت بهره برداری نفت وگازگچساران »» سهامی خاص ««

ایرانســل، هدیــۀ خــود بــه مناســبت روز 
جهانــی ارتباطــات و جامعــۀ اطالعاتــی را اعالم 
کــرد. ایــن هدیــه، یــک بســتۀ ترکیبــی دیتــا و 

مکالمۀ ایرانسلی است.
بــه گزارش روابط عمومی ایرانســل، اولین 
و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت 
و جامعــۀ  ارتباطــات  روز جهانــی  گرامیداشــت 

اطالعاتــی، هدیــۀ بســتۀ ترکیبی دیتــا و مکالمۀ 
ایرانســلی را بــا قیمــت تخفیفــی، به مشــترکان 

خود ارائه کرده است.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات 
و جامعــۀ اطالعاتــی، تمامی مشــترکان دائمی و 
اعتباری ایرانســل می توانند یک بســته ترکیبی، 
شــامل یــک ســاعت مکالمــۀ ایرانســلی )درون 
شــبکه( و یــک گیگابایت اینترنــت بین المللی را 

تنها با پرداخت ۴۰۰۰ تومان دریافت کنند.
اردیبهشــت   ۲۷ تخفیفــی،  بســتۀ  ایــن 
۱۴۰۱ در دســترس اســت و اعتبــار آن از زمــان 
فعال ســازی، یــک روز خواهــد بود. فعال ســازی 
ایــن بســتۀ هدیه، با شــماره گیری کد دســتوری 
بســتۀ  خریــد  بخــش  بــه  مراجعــه  یــا  و   *۵#
اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل 

من، امکان پذیر است.

چهاردهمیــن همایــش تجلیــل و تكریــم از 
كار آفرینان نمونه كشوری در مركز همایش های 

صدا و سیما برگزار شد.
چهاردهمیــن  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
همایــش تجلیــل و تكریــم از كار آفرینــان نمونــه 
ســالن  در  اردیبهشــت   ۲۴ مــورخ  كشــوری 
مهنــدس  حضــور  بــا  صداوســیما  همایش هــای 
اســالمی، معــاون محتــرم رئیس جمهــوری، دكتــر 
عراقچــی راهبــردی روابــط خارجــی و مشــاور وزیر 
ســازمان  رئیــس  علیــزاده،  ســردار  امورخارجــه، 
جهانــی نوابــغ و نخبــگان ایــران، ســرتیپ افشــار، 
كل  مردمــی  ســتاد  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
ســلطانی،  المســلمین  و  كشــور، حجت االســالم 

دبیــر شــورای هماهنگــی ســتاد مردمــی و مدیران 
عامل شركت های مادر و بزرگ ایران  برگزار شد.
در ایــن مراســم از كارآفرینــان نمونــه برتــر 
اشــتغال زایی كشــوری معرفــی شــدند كــه دكتــر 
امیر كاظمی خیابانی مدیرعامل شــركت مارگارین 
بــه عنــوان كارآفرین نمونــه چهاردهمین همایش 
تجلیــل و تكریــم از كارآفرینــان نمونــه كشــوری 
را  تقدیــر«  لــوح  و  زریــن  »تندیــس  و  معرفــی 

دریافت کرد.
شــایان ذكــر اســت كــه مدیرعامــل شــركت 
مارگاریــن بــه پــاس قدردانــی و تشــكر از زحمــات 
پرســنل محتــرم شــركت مارگاریــن تندیــس زرین 

خود را به كاركنان اهدا كرد.

شركت مارگارین كارآفرین نمونه 
برتر اشتغال زایی كشور شد

هدیه ایرانسل برای روز جهانی ارتباطات 
اعالم شد



آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

مدیـریت و اقتصــــــــــاد محلی  . سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 .  سال هجدهم . شماره 4908 .  

هیـأت حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه دو قـم تصرفـات 
براسـاس  را  قانـون مذکـور  پرونده هـای تشـکیلی طبـق  مالکانـه مفـروزی متقاضیـان 
گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد 

نموده انـد. 
1ـ رأی شماره 140160330002001111 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002001890 
خانـم فاطمـه حجتـی فرزنـد امیـر بـا والیـت امیر حجتی در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع 
از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 84/29 مترمربع پاک 
شـماره فرعـی از 1876 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند 

قطعی شماره 22763 مورخ 1399/5/4 دفترخانه 54 قم.)م الف 13561(
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002001112 شـماره  رأی   -2
1399114430002001897 خانـم آسـیه حجتـی فرزنـد امیـر بـا والیـت امیـر حجتـی در 
قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 84/29 مترمربع پاک شماره فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 22763 مـورخ 1399/5/4 دفترخانـه 

)13562 الـف  قـم.)م   54
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002019194 شـماره  رأی   -3
1400114430002001427 آقای محمد دانیالی فرزند خیراله در قسـمتی از ششـدانگ 
قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 111/11 مترمربـع پـاک شـماره فرعی 
از 2377 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

)13614 الـف  357.)م  دفتـر   401
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002001153 شـماره  رأی   -4
1398114430002002207 آقای روح اله امیر آباد فرزند نظر در قسمتی از سه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 120 مترمربـع 
پـاک شـماره فرعـی از 2214 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و 
الـف 13615( 514.)م  دفتـر  صفحـه 54  شـوکت  اعظـم  از  الواسـطه  مـع  خریـداری 

کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002001154 شـماره  رأی   -5
1398114430002002208 آقـای محمـد ونکـی فراهانـی فرزنـد عـزت الـه در قسـمتی از 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 120 
مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2214 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه 
عادی و خریداری مع الواسـطه از اعظم شـوکت صفحه 54 دفتر 514.)م الف 13616(

کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002019202 شـماره  رأی   -6

از  قسـمتی  در  ابوالقاسـم  فرزنـد  مقـرب  عبدالـه  آقـای   1400114430002001132
ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 52/25 مترمربـع پـاک 
شـماره فرعـی از 2333 و 2334 اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه پـاک 2334 
اصلـی تبدیـل شـده واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع 

)13617 الـف  207.)م  دفتـر   151 الـی   109 صفحـه  بیگدلـی  فاطمـه  از  الواسـطه 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002019372 شـماره  رأی   -7
از  قسـمتی  در  اکبـر  علـی  فرزنـد  سـهرابی  حسـن  آقـای   1400114430002001416
مترمربـع  بمسـاحت 131/22  شـده  بنـا  احـداث  آن  در  کـه  زمیـن  قطعـه  ششـدانگ 
پـاک شـماره فرعـی از 2100 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و 
خریداری مع الواسـطه از عبدالحمید عابدینی طی سـند قطعی شـماره 93969 مورخ 

)13618 الـف  قـم.)م   5 دفترخانـه   1385/12/20
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002001114 شـماره  رأی   -8
از  قسـمتی  در  رضـا  فرزنـد  مطلـق  کـن  کـوه  اکـرم  خانـم   1400114430002001527
ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 111/30 مترمربـع پـاک 
شماره فرعی از 2485 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مـع الواسـطه از محمـد صـادق طاهـری قزوینـی طـی سـند قطعـی شـماره 12522 مـورخ 

)13619 الـف  قـم.)م   4 دفترخانـه   1324/3/27
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضاء 
موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن 
مشـاعی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع 
اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض 
خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت 
کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد 

بـود. )گویـه و عصراقتصـاد(

تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/02/27
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/11

عباس پور حسنی حجت آبادی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

قـم  یـک  منطقـه  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  در  اختـاف مسـتقر  حـل  هیـات 
تصرفـات مالکانـه مفـروزی متقاضیـان پرونـده های تشـکیلی طبـق قانون مذکور 
را براسـاس گزارش کارشناسـان و به اسـتناد مدارک موجود در پرونده به شـرح 

آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330001012311 شـماره  -رأی   1
1400114430001001297 آقـای محمـد رحیمـی فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یـک 
از 9435   پـاک شـماره 5 فرعـی  بـه مسـاحت 43/80 مترمربـع  بـاب تجـاری 
اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه 
عـادی مـع الواسـطه 1-از عبـاس رحیمـی )عالمـی( سـند مالکیـت مشـاعی صـادره 
در دفتر 145 صفحه 265 و 2- آقای ماندعلی ثابت جو سـند مالکیت مشـاعی 

الـف 13550(  صـادره در دفتـر 200 صفحـه 262.) م 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط    140060330001011956 شـماره  رأی   -2
1400114430001001331 آقـای عبـاس رحیمـی فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک 
باب سـاختمان به مسـاحت 201/75 مترمربع پاک شـماره  9494 اصلی واقع 
درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره 

الـف 13551( در دفتـر 338 صفحـه 178.)م 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330001000434 شـماره  رأی   -3
1400114430001001720 آقـای امیـر باقـری پـور فرزنـد رضـا از ششـدانگ یـک 
باب سـاختمان به مسـاحت 100/44 مترمربع پاک شـماره 10456  اصلی واقع 
درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قم مبایعه نامه عادی مع الواسـطه 
از عباسـعلی دسـت پـاک و خانـم اعظـم بابائـی قمـی خریـداری بـه موجـب سـند 
رسـمی شـماره 35349 مورخ 1336/05/12 دفترخانه 15قم.) م الف 13552( 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330001000078 شـماره  رأی   -4
1400114430001001506 آقـای مهـدی بشـرنیا فرزنـد حسـین در ششـدانگ یـک 
باب سـاختمان به مسـاحت 50 مترمربع پاک شـماره 11199  اصلی واقع درقم 
بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی مـع الواسـطه از 

الـف 13553(  م  سـلطنت سـزاوار.) 
کاسـه   پرونـده  بـه  مربـوط    140160330001000081 شـماره  رأی   -5
در  رضـا   فرزنـد  هاشـمیان  هـادی  سـید  آقـای   1399114430001001985
بـه مسـاحت 239/14 مترمربـع پـاک شـماره  بـاب سـاختمان  یـک  ششـدانگ 
10275 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یک قم 1- متقاضی 
بـه  نسـبت  قـم  دفتـر55   97/5/22 مـورخ   27204 رسـمی  سـند  موجـب  بـه 
از سـید جـال رضویـان  الواسـطه  مـع  نامـه عـادی  232/30 سـهم 2- مبایعـه 
بـه موجـب سـند مشـاعی صـادره در دفتـر 434 صفحـه 310 نسـبت بـه 6/84 

 )13554 الـف  م  مترمربـع.) 
کاسـه   پرونـده  بـه  مربـوط    140060330001010595 شـماره  رأی   -6
بحرعلـی  فرزنـد  سـعادت  محمـدی  نجاتعلـی  آقـای   1400114430001000156
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 40/70 مترمربـع پـاک شـماره 
11242 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملـک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسـطه از عباس قربانی طی دفتر 31 صفحه 250 به موجب سـند 

الـف 13555(  قـم.) م  4628 مـورخ 85/10/30 دفترخانـه 31 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط    140060330001012025 شـماره  رأی   -7
آقـای مجتبـی کاشـانیان  فرزنـد رضـا در دو دانـگ   1400114430001000438
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 143/94مترمربـع پـاک 
شـماره 10480 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم 
از علیرضـا جعفـری سـند مالکیـت مشـاعی  الواسـطه  نامـه عـادی مـع  مبایعـه 
صـادره در دفتـر 620 صفحـه 379 و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره 31015 

  )13556 الـف  م  قـم.)   28 دفترخانـه   1388/07/01 مـورخ 
کاسـه   پرونـده  بـه  مربـوط    140060330001012023 شـماره  رأی   -8
1400114430001000436 آقـای محمدصـادق کاشـانیان فرزنـد رضـا در دو دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 143/94مترمربـع پـاک 
شـماره 10480 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم 
از علیرضـا جعفـری سـند مالکیـت مشـاعی  الواسـطه  نامـه عـادی مـع  مبایعـه 
صـادره در دفتـر 620 صفحـه 379 و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره 31015 

  )13557 الـف  م  قـم.)   28 دفترخانـه   1388/07/01 مـورخ 
کاسـه   پرونـده  بـه  مربـوط    140060330001012024 شـماره  رأی   -9
دانـگ  دو  در  رضـا  فرزنـد  کاشـانیان  محمـد  آقـای   1400114430001000437
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 143/94مترمربـع پـاک 
شـماره 10480 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم 
از علیرضـا جعفـری سـند مالکیـت مشـاعی  الواسـطه  نامـه عـادی مـع  مبایعـه 
صـادره در دفتـر 620 صفحـه 379 و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره 31015 

  )13558 الـف  م  قـم.)   28 دفترخانـه   1388/07/01 مـورخ 
کاسـه   پرونـده  بـه  مربـوط    140060330001009693 شـماره  رأی   -10
1399114430001002005 خانـم معصومـه سـادات صحفـی فرزنـد محمدرضـا 
در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 17/51 مترمربـع پاک شـماره 9526 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند رسـمی شـماره 

91252 مـورخ 1399/09/17 دفترخانـه یـک قـم.) م الـف 13559( 
کاسـه   پرونـده  بـه  مربـوط    140160330001000425 شـماره  رأی   -11
1400114430001000992 خانـم زینـب بـزرگ زاده فرزنـد محمـد در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 70 مترمربـع پـاک شـماره 2 فرعـی از 10418 
اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامه عادی 
مـع الواسـطه از غامرضـا نـادری خریـداری بـه موجـب سـند رسـمی شـماره 292 

الـف 13560(  قـم.)م  مـورخ 1384/08/29 دفترخانـه 52 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330001000179 شـماره  -رأی   12
1400114430001001475 بـه تقاضـای آسـتان مقـدس حضرت فاطمه معصومه 
)س( در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 87/20 مترمربـع پـاک 
یـک  اداره  ثبـت ملـک  یـک حـوزه  شـماره 7457  اصلـی  واقـع در قـم بخـش 
قـم سـند رسـمی شـماره 40123 مـورخ 1367/08/12 دفترخانـه 2قـم.) م الـف 

 )13613
 مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی 
عـدم  بـه  توجـه  بـا  گـردد  صـادر  رسـمی  مالکیـت  سـند  مقـرر  موعـد  انقضـاء  و 
دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا 
چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ 
اداره ثبـت اسـناد منطقـه1 قـم  بـه  انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را 
تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه 
اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و 
گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند 
بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نخواهـد بود. )گویه 

و عصراقتصـاد( 

تاریخ انتشار اول:  1401/02/27
تاریخ انتشار دوم :  1401/03/11

مهدی زارع شحنه 
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مفقودی 

س 14  پلاک 632  شلماره  بله  ملدل 90  پیلکان  وانلت  خلودرو  سلبز   بلرگ 
شاسلی  شلماره  و   11489092997 موتلور  شلماره  و   18 ایلران 
NAAA46AA6BG177177 بنلام بابلک بیاتلی مفقلود شلده و از درجله 

اسلت.  سلاقط  اعتبلار 

 تصویب بودجه ساخت
 3 اسکله گردشگری

در بنادر لنگه
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تصویب 
بودجــه ســاخت 3 فرونــد اســکله گردشــگری در بنــادر 

لنگه، کنگ و مقام خبر داد.
ایســنا در  بــا  قاســم عسکری نســب در گفت وگــو 
تشــریح آخریــن وضــع ســاخت اســکله ها و ســایت های 
دریایی و گردشــگری در بنادر لنگه اظهار کرد: براســاس 
مصوبات ســفر هیات عامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
در سال ۹۹ به استان هرمزگان بودجه ساخت ۸ فروند 
اســکله گردشــگری از جمله ســاخت 3 فروند اسکله در 

بنادر لنگه، کنگ و مقام به تصویب رسید.
اکنــون طــی جلســات و مذاکراتــی  ادامــه داد:  او 
بــا شــهرداری های بندرلنگــه و کنــگ محــل نصــب ایــن 
اسکله ها در حوضچه های بندرکنگ، بندرگشه بندرلنگه 
و حوضچــه بنــدر مقــام مشــخص شــده و هــم اکنــون 
اســکله های یــاد شــده در حــال تخصیــص بودجــه بــرای 

ساخت توسط بخش خصوصی می باشد.
مدیــر بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان در راســتای 
ایجاد و توســعه دسترسی مســتقل پسکرانه ای به منظور 
کاهــش ترافیــک کامیون هــا بــه بندرلنگــه گفت: بــا خرید 
محوطــه و ســاختمان نیــروی انتظامــی و احیــای اراضــی 
بندری پسکرانه های این بندر توسعه و با توجه به تکمیل 
شــدن ظرفیت پسکرانه ها به علت فعالیت های اقتصادی 
جدیــد، مکان یابــی بنــدرگاه جدیــد از ســوی اداره بنــادر و 
دریانــوردی، اداره منابــع طبیعی انجــام و در حال مطالعه 

و امکان سنجی به وسیله مشاور سازمان بنادر است.

عسکری نسب در مورد جاده دسترسی اختصاصی 
بــه اداره بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه تصریــح کــرد: بــا 
تخصیــص بودجــه توســط ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
مطالعــات امــکان ســنجی و مطالعــات زیســت محیطــی 
مســیر دسترســی به بندر از فرودگاه تا بندرگاه توســط 

مشاور طی سال های  ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد.
او در ایــن بــاره بیان کرد: بــرای اجرای فاز دوم این 
طــرح مکاتبــات الزم بــا اداره کل محیــط زیســت اســتان 
بــرای دریافــت مجــوز زیســت محیطی انجام شــد و اداره 
کل محیط زیست نیز مکاتبات خود را با سازمان محیط 
زیســت کشــور انجــام داد؛ امــا مــورد موافقــت معاونــت 

حقوقی ریاست جمهوری در دولت فعلی قرار نگرفت.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: 
در سفر امسال مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در 
نوروز ۱۴۰۱ به درخواســت فرماندار شهرستان بندرلنگه 
بــا توجــه بــه مطالعه بنــدر جدید و عــدم بودجه ریزی در 
بنــدر فعلــی ایــن موضوع از دســتور کار خــارج و بودجه 

مربوطه به مطالعات بندر جدید متمرکز شد.
عسکری نســب در خصوص ارائه تسهیالت نوسازی 
نــاوگان نیــز گفــت: در ایــن راســتا ســازمان بنــادر آمادگی 
خــود را بــرای پرداخــت وام در قالــب وجــوه اداره شــده 
سازمان بنادر به متقاضیان ساخت شناوران جدید اعالم، 
نشســت های توجیهــی در بندرلنگــه نیــز برگــزار و پرونده 
متقاضیان برای دریافت تســهیالت به سازمان بنادر برای 

سیر مراحل اداری و قانونی ارسال شده است.
او در خصوص راه اندازی امکانات ورزشی در قالب 
مســئولیت های اجتماعی و منتفع شــدن مردم شــهر از 
این امکانات ورزشی نیز بیان کرد: با تخصیص اعتبارات 
الزم توســط ســازمان بنادر و دریانوردی، ســایت ورزشی 
اداره بنــادر و دریانــوردی بندرلنگه با ســاخت زمین های 
فوتبــال ســاحلی و والیبــال ســاحلی و همچنین باشــگاه 
بدنســازی و آمادگی جســمانی این اداره در حال تجهیز 
بــرای بهره بــرداری اســت و امــکان اســتفاده بــرای عموم 

مردم در آینده بسیار نزدیک فراهم خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

طرح دولت برای اصالحات 
اقتصادی ستودنی است

ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای شــهر شــیراز خاطرنشــان کرد که دســت به کار 
شــدن دولــت بــرای اصالحــات اقتصــادی پســندیده و 
ســتودنی بــوده و ایــن کار دولت حمایــت از خانوارها و 

اعطای درآمد حاصل از آن بر مردم است.
محمدحســن اســدی در ســخنان پیــش از دســتور 
خــود در جلســه علنــی شــورای شــهر شــیراز بــه اوضــاع 
کنونی اقتصاد اشــاره و طرح اصالح یارانه های دولت را 
تایید کرد و گفت: دولت ریســک بزرگی و هزینه زیادی 
بــرای خــودش ایجــاد کــرد بنابراین بــرای تحقــق این کار 
بــزرگ همــه مــردم بایــد همراهــی کنند تا شــاهد اجرای 

درست و کامل آن باشیم.
او افــزود: در ایــن ۱۰ روز بــه نظــر می رســد مــردم 
ایران همراهی بسیار خوبی داشتند که در ادامه انتظار 
و تقاضــا از دولــت ایــن اســت کــه از اقشــار کــم درآمد و 
متوسط حمایت کند و البته برابر الزامات قانون بودجه 

۱۴۰۱ کسری بودجه را نیز جبران کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای 
شــهر شــیراز عنــوان کــرد: امیــدوارم تصمیــم دولــت در 
اجــرای سیاســت های بلنــد مــدت اقتصادی باشــد و این 
قــدم یکــی از قدم هــای اساســی بــرای تحقــق اصالحــات 

بزرگ و جراحی اقتصادی باشد.
اســدی با بیان اینکه شــهر شــیراز به عنوان قطب 
گردشــگری و توریســتی نیــاز بــه ایجــاد مراکــز اقامتــی 
متعــدد دارد، گفــت: در رابطــه با تحقق ایــن امر نیاز به 
ایجاد تسهیالت توسط دولت و مدیریت شهری و تامین 
و ایجــاد پارکینگ هــای الزم در جاهــای مختلــف شــهر از 

جمله مراکز زیارتی اقامتی و سیاحتی است .
دیگر عضو شورای اسالمی شهر شیراز نیز در نطق 
پیــش از دســتور خــود با اشــاره بــه توافق هیــات  امنایی 
شــدن ۴ بنای تاریخی تخت جمشــید، پاسارگاد، سعدی 
و حافظیــه گفت: بر این اســاس بودجــه ای برای حفظ و 
گســترش اماکــن تاریخــی اختصــاص می یابــد که حضور 
رئیــس شــورای شــهر و شــهردار شــیراز در هیئــت اُمنای 

بنای سعدیه و حافظیه الزم و ضروری است.
محمدرضا هاجــری با بیــان اینکه حفظ و صیانت از 
فضای ســبز شــهری به ویژه باغات باید همراه با عدالت 
باشد، افزود: مردم از بی عدالتی رنج می برند، نمی توان 
بــه بهانــه بیمارســتان و هتل ســازی خصوصــی در فضای 
ســبز باغی شــیراز ســهل و آســان گرفت؛ اما نوادگان و 
فرزنــدان و وارثیــن باغــات نتواننــد در باغ هــای خود یک 

آلونک برای بیل و کلنگ خود داشته باشند.
هاجــری عنــوان کــرد: ســاخت هتــل، بیمارســتان 
خصوصــی در حــوزه باغ ها با دریافت درآمدهای نجومی 
و بــرای از مــا بهتــران اســت نــه فقــرا و نیازمنــدان، ایــن 
موضــوع چگونه با عدالت همخوانی دارد؟ برای صیانت 
و حفــظ باغــات و رعایــت عدالــت و انصــاف و تمکیــن از 
حــق و حقــوق باغــداران آبــاء و اجــدادی، فکری اساســی 

و اصولی کرد.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل گاز اســتان کرمانشــاه بیــان 
کرد که در راستای سیاست های شرکت ملی 
گاز برای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، 
شــرکت گاز اســتان در مرحلــه اول اقــدام به 
مشــترکان  تمامــی  از  ثبت نــام  و  شناســایی 
خانگی که دارای سیستم موتورخانه هستند 
کــرده اســت و تاکنــون از 826 واحــد دارای 
سیســتم موتورخانــه در بخــش خانگی تعداد 
643 واحــد ثبت نــام کرده انــد و باتوجــه بــه 
تعداد واحد بهینه ســازی شــده درســال 1400 
رشــد  شــده  پیش بینــی  برنامــه  بــه  نســبت 

130درصدی داشته است.

شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــهبازی  ســیروس  کرمانشــاه  اســتان  گاز 
افــزود: باتوجــه بــه برنامه ریزی صــورت گرفته 
واحدهایــی  تمامــی  می شــود،  پیش بینــی 
جــاری  ســال  در  کرده انــد،  ثبت نــام  کــه 

موتورخانه های آن ها بهینه سازی شود.
او ادامــه داد: الزم بــه ذکــر اســت، نظــر 
در  موتورخانــه  واحدهــای  تعــداد  اینکــه  بــه 
محاســبات بــه ازای هــر 5۰۰ متــر مربع زیربنا 
مــی  نظرگرفتــه  در  موتورخانــه  واحــد  یــک 
شــود مــی تــوان گفــت: تــا کنــون ۸۱3 واحــد 
اســتان  در  خانگــی  بخــش  در  موتورخانــه 

کرمانشــاه بهینه سازی شده است. مدیرعامل 
یــادآوری  پایــان  در  کرمانشــاه  اســتان  گاز 
کــرد: قابــل توجــه اینکه در بحث بهینه ســازی 
موتورخانــه بــه منظــور صرفه جویــی و کمــک 

بــه اقتصــاد خانواده هــا بــه صــورت رایــگان 3 
کار عمــده در واحدهــای موتورخانــه ازجملــه 
عایق بندی موتورخانه ها، تنظیم دمای مشعل 

و همچنین نصب رسوب گیر انجام می گیرد.

نقــش  اصفهــان  ذوب آهــن  مدیرعامــل 
محصــوالت  تولیــد  در  اولیــه  مــواد  ترکیــب 
جدیــد و باکیفیــت را حایــز اهمیــت دانســت 
ماننــد ســنگ  اولیــه  مــواد  کمبــود  گفــت:  و 
آهــن و زغال ســنگ بــا کیفیت و نحــوه تامین 
شــرکت های  بهــره وری  آن هــا،  اختصــاص  و 
فــوالدی به ویــژه  ذوب آهن اصفهان را تحت 

شعاع قرار می دهد.
ایــرج رخصتی بــا بیان اینکه وزارت صمت 
بــه عنوان متولی معادن و مواد اولیه مورد نیاز 
صنایــع در کشــور محســوب می شــود، گفــت: 
این نشســت ها بــه منظور انتخــاب راهکارهای 
مناســب و برنامه ریــزی کامــل و جامعــی بــرای 
تعامل ذوب آهن اصفهان با ارکان وزارت صمت 

و سایر مراجع ذی صالح برگزار شد.
اصفهــان  ذوب آهــن  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســنگ آهــن معــادن داخلــی را بــه بهــای روز 

خریــداری می کند و در پرداخت قیمت آن نیز 
مشــکلی نــدارد، تاکیــد کــرد: ذوب آهــن آماده 
اســت، تمــام زغــال ســنگ تولیــد داخــل را در 
یــک فراینــد منطقی خریداری کند تا نیازی به 

صادرات آن نباشد.
مدیرعامــل شــرکت، واگــذاری پهنه هــای 
معدنــی مــواد اولیــه بــه ذوب آهــن اصفهــان 
را مــورد تأکیــد قــرار داد و افــزود: ذوب آهــن 
در  شــرکت  و  ســرمایه گذاری  بــرای  اصفهــان 
مزایــده واگــذاری معــادن آمادگــی الزم را دارد 
و انتظــار داریــم برای داشــتن معــدن و تامین 
پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود، متولیان امر 

نیز از این شرکت بزرگ حمایت کنند.
معدنــی  صنایــع  دفتــر  کل  مدیــر 
نشســت  ایــن  در  نیــز  صمــت  وزارت 
شــاهد  تولیــد  خطــوط  از  بازدیــد  در  گفــت: 
تولیــد  خطــوط  پویایــی  و  بــودن  ســرزنده 

کارخانــه بــودم کــه نشــان رونــد روبه رشــد و 
دارد. کارخانــه  بــر  حاکــم  منطقــی   آرامــش 
ذوب آهــن  کــرد:  تاکیــد  امیــری  ســیف هللا 
اصفهــان بــا اشــتغال نزدیک بــه ۲۰ هزار نفر، 
الزم اســت تولیــدی پایــدار و مــداوم داشــته 
باشــد و وزارت صمــت نیــز در ایــن راســتا از 
ذوب آهــن اصفهان حمایت الزم را می کند که 
در ایــن رابطــه مذاکرات خوب و مثبتی نیز در 

حال انجام است.
او از نقــش و تاثیر شــرکت ذوب آهن در 
حفظ آرامش بازار با عرضه محصوالت متنوع 
و باکیفیــت از ســوی ایــن شــرکت، قدردانــی 
کــرد و افــزود: مدیران پیشــین برای ذوب آهن 
گام های خوبی برداشتند و با توجه به رویکرد 
و نگاه مدیریت جدید، چشــم انداز و افق های 
روشنی برای حل ریشه ای مسائل و مشکالت 

در ذوب آهن اصفهان وجود دارد.

این مســئول ســطح همکاری و تعامالت 
ذوب آهــن بــا وزارت صمت را بســیار مناســب 
ارزیابــی کــرد و گفت: ذوب آهن با این ســطح 
همــکاری و برنامه هایــی کــه بــرای ســال ۱۴۰۱ 
و ســال های آتــی تدوین کرده، در چشــم انداز 
5 ســاله بــه اهــداف مــورد نظــر خــود خواهــد 
بــرای  جدیــد،  رویکــرد  بــا  اینکــه  بــا  رســید، 
تعامــالت ذوب آهن با وزارت صمت، دورنمای 
شــرکت  ایــن  بــرای  می تــوان  را  امیدبخشــی 

متصور بود.
شــایان ذکــر اســت؛ بــا توجــه بــه ســفر 
احتمالــی ریاســت جمهوری و هیــأت دولت به 
اســتان اصفهان و تاکید مقامات عالی اســتان 
و وزارتخانه هــای کار و صمــت برای هماهنگی 
عرصه هــای  فعــال  ارکان  بــا  بیشــتر  هرچــه 
معــدن، صنعــت و عرضــه کاال ، ایــن نشســت 

برگزار شد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه 
آزاد انزلــی در دیــدار بــا فرماندهــان پلیــس 
راهــور اســتان گیــالن خاطرنشــان کــرد کــه 
مجموعــه پلیــس راه و راهنمایی رانندگی در 
طــول ســال همکاری مســتمر با این ســازمان 
داشــته کــه شایســته تقدیــر اســت و این امر 
کاهــش  و  ترافیکــی  شــرایط  بهبــود  موجــب 
تصادفات و همچنین ارتقای شــاخص امنیت 
و  تجــارت  فــاز  بــه  منتهــی  جــاده در مســیر 

گردشگری شده است.
علی اوســط اکبری مقدم افزود: با توجه 

بــه اینکــه منطقــه آزاد انزلــی بــه عنــوان یکــی 
از مقاصد هدف گردشــگری در ســطح کشــور 
شــناخته شــده اســت؛ الزم اســت با همکاری 
و  رفــاه  ابعــاد  تمامــی  در  پلیــس  مجموعــه 
امنیــت بــرای گردشــگران را بــا انجــام کارهای 

کارشناسی ارتقا داد.
بــا  نیــز  اســتان  راه  پلیــس  فرماندهــان 
اشاره به تجربه های خوب همکاری با سازمان 
منطقــه آزاد انزلــی ظرف ســال های گذشــته و 
تصریح بر ظرفیت ها و فرصت های متنوع این 
منطقه برای اقتصاد اســتان و کشور، آمادگی 

مجموعــه تحــت فرماندهی خود را برای تداوم 
وگســترش همکاری هــا در زمینه های مختلف 

اعالم کردند.
وحیــد  دیــدار  ایــن  در  اســت،  گفتنــی 
طالب پــور، معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
نیــز در خصــوص مباحــث مترتــب  ســازمان، 
بــر خودروهــای پــالک منطقــه بــا فرماندهــان 
پلیــس راه اســتان مطرح کرده کــه توافق های 
خوبی در مســیر تســهیل و تســریع به فرایند 
خدمت رســانی بــه صاحبــان خودروهای پالک 

منطقه حاصل شد.

تقدیر مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد 
انزلی از پلیس راهور 

استان گیالن 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: نحوه اختصاص مواد اولیه 
بهره وری شرکت های فوالدی را تحت شعاع قرار می دهد

 بهینه سازی 391 موتورخانه بخش خانگی
در استان کرمانشاه در سال 1400
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امتحان را تئوری بگیرید
خودروساز ها تا شهریور برای تست تصادف 

مهلت دارند
راضیهحسینی

رئیس ســازمان ملی استاندارد: »طبق آنچه که به 
خودروســازان ابالغ شــده تســت تصادف برای تایید هر 

نوعی باید در نیمه اول امسال انجام شود.«
چــه؟  یعنــی  نوعــی«  هــر  تأییــد  بــرای  تصــادف  »تســت 
همیــن  منظورتــان 
داخلــی  خودروهــای 
یعنــی  اســت؟  خودمــان 
خانــواده اش  و  پرایــد  از 
تســت  می خواهیــد  هــم 
ایــن  بگیریــد؟  تصــادف 
جــان  کــه  بیچاره هــا 
دادن  پــس  امتحــان 
و  دم  کلــی  ندارنــد. 
دســتگاه می خواهیــد ردیــف کنیــد کــه آزمــوده را دوبــاره 
بیازماییــد؟ کــدام تســت قــرار اســت انجــام شــود کــه در 
جاده هــا و خیابان ها دیده نشــده؟ شــما از هــر زاویه ای که 
دل تان بخواهد، مورد تصادف خودروی داخلی وجود دارد.  
اصــالً گیریــم از خودرویــی مثل تیبا تســت گرفتید. 
ســرآخر قــد یک قوطی تــن ماهی ضایعات دســت تان را 
گرفــت. یــک مهــر قرمــز می زنیــد و خــودرو به ســرعت از 
چرخــه حــذف خواهد شــد؟ این طــوری که ســرآخر هیچ 
ماشــینی برای خودروســازها باقی نمی ماند تا بســازند و 

تازه چند ده میلیون تومان هم ضرر کنند.
البته یک راه وجود دارد. تغییر صورت مسأله. 

قرار نیســت تست های ما استانداردهای جهانی را 
داشته باشند. می توانیم همان طور که در همه زمینه ها 
نوآور بوده ایم، در زمینه تست ماشین هم ابداع کنیم. 
مثــالً تســت های مان اصــالً عملی نباشــند. فقــط تئوری.  
ســازندگان محتــرم را بیاوریــد، چنــد تــا ســؤال اطالعات 
عمومی ازشان بپرسید. هرکدام قبول شدند تأیید کنید.  
اگر دیدید خیلی ضایع اســت و کاربران بیکار و همیشــه 
فضــول فضــای مجــازی اعتــراض کردنــد، در حــد روشــن 
خامــوش کــردن برف پاک کــن، بــاز و بســته شــدن کامل 
درهــا، کارکــردن پــدال ترمــز و گاز، یک تســتی بگیرید و 

خیلی زیرپوستی از کنار تست تصادف رد شوید. 
در زمینــه ایربــگ هم اصالً صدایــش را در نیاورید. 
شــما بگوییــد دارد. عــوض دو تــا چهــار تــا دارد. این کــه 
خــودروی پــژو206 افتــاده توی دره و کالً ماشــین بیچاره 
از هشــت ناحیــه بــاز شــده، ولی ایربگ نــه، هیچ دلیلی 
بر نبود ایربگ نیســت. شــاید باز هم از زاویه مناســب، 
تصــادف انجام نشــده. زاویه ای که احتماالً هنوز توســط 

دانشمندان علم ریاضی کشف نشده. 
ســرآخر هــم کاری که بایــد را انجام دهید. تأیید را 

بزنید تنگ کاغذ مجوز.

عصرانقراض)طنز(

درسایتروزنامهبخوانید:

ســازمانغــذاودارواعــامکــردهبــودیــک
میلیــونقوطــیشیرخشــکرژیمــیاطفــالوارد
شــدهوترخیــصآندرحــالانجــاماســت،ولی
گــزارشگمــرکنشــانمیدهــدکــهفقــطحدود
۶۰۰هــزارقوطــیآندارویــیبــودهومابقــی،
شیرخشــکمعمولیاطفالاســت.درعینحال
اختــافنظــربینصاحــبکاالوســازمانغذاو
دارودرمورداسنادوقیمتجهانیکاال،موجب

تاخیردرترخیصشدهاست.
بــه گــزارش ایســنا، جریــان از زمانی شــروع 
بــا اعــالم گزارش هایــی دربــاره کمبــود  شــد کــه 
شیرخشــک رژیمــی اطفال در بازار، ســازمان غذا 
و دارو اعالم کرد حدود یک میلیون قوطی از این 
شیرخشــک در گمرک وجود دارد که در حال طی 

فرایند ترخیص آن است.
ترخیصبهصورتمشروطآغازشد

در ادامــه واکنــش گمــرک حاکــی از آن بــود 
شیرخشــک  ماننــد  محموله هایــی  ترخیــص  کــه 
وزارت  تائیــد  و  اســناد  حداقــل  بــا  گمــرک،  از 
بهداشــت صورت می گیرد، بر این اساس شرکت 
واردکننــده بایــد بعــد از ترخیــص کاال، طی مدت 

زمان تعیین شــده نسبت به ایفای تعهدات خود 
جهت تکمیل اسناد ترخیص کاال اقدام کند. این 
در حالی اســت که واردکننده این شیرخشک ها، 
بــرای برخــی محموله هــای قبلی تعهــدات خود را 
بــه ســازمان غذا و دارو و نهادهــای مجوز دهنده  
انجــام نــداده و  ســازمان غــذا و دارو نیــز مهلــت 
را  تمدید نکرده اســت، از ســویی ثبت ســفارش  
و مجــوز ســالمت هــم از ســوی ســازمان غــذا و 
دارو تائیــد نشــده بود، با ایــن حال در نیمه  اول 
اردیبهشــت مــاه مجــوز ثبــت ســفارش  توســط 

سازمان غذا و دارو تائید شد.
در نهایــت گمــرک اعــالم کــرد کــه صاحــب 
کاال ۱۹ محمولــه شیرخشــک رژیمــی شــامل ســه 
محمولــه در بهمــن و شــش محمولــه در اســفند 
پارســال و ۱0 محمولــه دیگــر در فروردیــن وارد 
کــرده کــه فراینــد تائیــد ثبــت ســفارش توســط 
سازمان غذا و دارو  و صدور مجوز در حال انجام 
است و تقریبا قبل از نیمه اردیبهشت ماه اعالم 
شــد کــه حــدود ۱20 هــزار قوطــی ترخیص شــده 
است و برای مابقی هم به محض صدور تائیدیه 
الزم توســط ســازمان غــذا و دارو  ترخیــص انجام 

خواهد شد.
فقط۶۰۰هزارقوطیرژیمیبود

نهیکمیلیون
ترخیــص  وضعیــت  آخریــن  پیگیــری  امــا 
شیرخشــک های رژیمــی از گمــرک نشــان داد کــه 
محموله شیرخشــکی که مورد تاکید قرار داشت، 
یک میلیون قوطی شــیر خشــک رژیمی و درمانی 
نبــوده بلکــه همــراه بــا شیرخشــک معمولــی بــه 
و  می رســد  قوطــی  ۹00هــزار  از  بیــش  مجمــوع 
شیرخشک رژیمی و درمانی  در حد 2۵ پارت 2۴ 
هزارتایــی اســت کــه در مجموع حــدود 600 هزار 
قوطی را شــامل می شــود و مابقی آن یعنی ۳0۳ 
هزار و ۴۸ قوطی  مربوط به شیرخشک های دیگر 

یا  معمولی بوده  است.
۴۹۰هزارقوطیرژیمیترخیص

یاآمادهترخیصاست
طبــق اعالم لطیفی، ســخنگوی گمرک ایران 
طــی آخریــن ترخیــص صورت گرفتــه، حدود 2۷0 
هــزار قوطــی از  محمولــه شــیر خشــک درمانــی و 
دارویــی و ۹6 هــزار و ۵۸۸ قوطــی شیرخشــک 
معمولــی  ترخیــص و تحویــل صاحــب کاال شــده 

اســت و تا امروز )سه شــنبه( نزدیک به ۱00 هزار 
قوطــی دیگــر از شــیر خشــک های درمانــی  نیــز 
ترخیص خواهد شد و ۱20 هزار قوطی هم آماده 
ترخیص اســت، بنابراین حــدود ۴۹0 هزار قوطی 
شــیر خشــک درمانــی ترخیــص شــده  و یــا آماده 

خروج است.
حدود۱۲۰هزارقوطیماند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از محمولــه حــدود 
بیش از  600 هزار قوطی شیرخشک های درمانی  
اطفــال حــدود ۱۱0 تــا ۱20 هزار قوطــی دیگر باقی 
می مانــد، افــزود: ایــن میزان نیز با تائید ســازمان 
غذا و دارو، از سوی گمرک قابل ترخیص خواهد 

بود و در اسرع وقت انجام خواهد شد.
صاحبانشیرخشکدرموردقیمتباسازمان

غذاودارواختافنظردارند
ســخنگوی گمــرک دربــاره اینکــه آیــا صاحب 
کاال جهــت ترخیص و تحویل محموله های آماده، 
اقدام کرده اســت. گفت: با وجود همکاری کامل 
گمرک، ظاهرا اختالف نظرهایی بین صاحب کاال 
)شیرخشــک رژیمی( و ســازمان غذا و دارو درباره 
اسناد و قیمت جهانی کاال وجود دارد که موجب 

تاخیــر شــده و اصــرار صاحــب کاال مبنــی اصــالح 
و تاییــد اســناد توســط ســازمان غــذا و دارو را بــه 
همــراه دارد، همچنیــن در مورد  شیرخشــک های 
معمولــی نیز  عــدم نگارش ارز ترجیحی در مجوز 
حداقــل اســناد ســازمان غــذا و دارو موجــب عدم 
اقــدام صاحــب کاال برای ترخیص شــده بود که از 
مجمــوع ســه پارت شــیر خشــک وارده، یک پارت 
آن تــا کنــون از ســوی ســازمان غــذا و دارو اصالح  
و ترخیــص انجام شــده اســت، دو پــارت دیگر نیز 
منتظر اقدام مشابه توسط سازمان مربوطه برای 
صاحــب کاال اســت و از نظــر گمــرک منعــی بــرای 
ترخیص آن وجود ندارد و هر چه است مربوط به 

صاحب کاال و سازمان تخصصی است.  

قاســمیازپیشــنهادوزارتراهوشهرسازی،برای
افزایشوامخریدمسکندرتهرانتاسقف۶5۰

میلیونتومانو7۰۰میلیونتومانخبرداد.
بــه گــزارش ایلنــا، رســتم قاســمی در جمــع 
خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار 
کــرد: بــازار مســکن هــم مطابــق بــر ســایر بازارهــا 
ملتهــب اســت اما بــرای بحث تنظیم بــازار به ویژه 
بــازار اجــاره، جلســاتی در تنظیم بازار داشــته ایم و 
بســته ای را بــرای کنترل بازار مســکن و اجاره ارائه 

داده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه سه شــنبه جلســه شــورای 
در  افــزود:  شــد،  خواهــد  برگــزار  مســکن  عالــی 
جلســه فــردا وام ودیعه مــورد بحث قرار می گیرد و 
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی بــرای ودیعــه ۱00 
میلیون تومان برای تهران اســت و بانک ها موظف 

به پرداخت وام ودیعه خواهند بود.
وزیر راه و شهرســازی درباره سود وام ودیعه 
تاکیــد کــرد: مــا با شــورای پــول و اعتبار نســبت به 

تعیین ســود ۱۸ درصدی تســهیالت ودیعه مخالف 
هستیم و باید سود وام ودیعه کمتر باشد.

رســتم قاسمی با اشــاره به سایر موارد بسته 
تنظیــم بــازار اجــاره توضیــح داد: مــا در وزارت راه 
و شهرســازی اعتقاد داریم که اجاره مســکن نباید 
بیشــتر از 2۵ درصــد افزایــش یابــد و بــرای کنتــرل 
درصد افزایش اجاره بها، تمام آژانس های مســکن 
و امالک به ســامانه وزارت راه و شهرســازی متصل 
خواهند شد و باید کارت و مجوز مخصوص وزارت 
راه و شهرســازی را دریافــت کنند. تمــام قراردادها 
در ایــن ســامانه ثبــت و بررســی می شــوند و از این 
طریــق وضعیت بــازار اجاره و قراردادهــای اجاره را 

رصد می کنیم.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه از 
چــه طریقــی می توانیــم جلــوی انعقــاد قراردادهای 
صــوری بــرای بــاال بردن نرخ هــای اجــاره را بگیریم، 
اظهار کرد: وقتی این ســامانه شــکل بگیرد و تمام 
بگیرنــد،  قــرار  آن  زیرمجموعــه  امــالک  مشــاوران 

قراردادهــای صــوری هــم کاهــش می یابــد و مــا بــه 
دنبال این هســتیم تا تعداد قراردادهای صوری به 

صفر برسد.
وزیــر راه و شهرســازی دربــاره افزایــش خرید 
وام مسکن گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، 
افزایش وام خرید مســکن در تهران تا ســقف 6۵0 

میلیون تومان و ۷00 میلیون تومان است.
رستم قاسمی در ادامه گفت: طبق وعده های 
داده شــده، برنامــه ایــن اســت کــه ۴ میلیون واحد 
مســکونی ســاخته شود که احداث ۸00 هزار واحد 
آن بر عهده بنیاد مسکن و در روستاها است و در 
حــال حاضر کار ســاخت ۱۷0 هزار واحد مســکونی 

روستایی آغاز شده است.
وی افــزود: ۳00 هزار واحد مســکونی هم در 
بافت فرســوده ساخته می شود که قرارداد ساخت 

۱۵0 هزار واحد منعقد شده است.
وزیر راه و شهرسازی از تامین اراضی ساخت 
یک میلیون و ۳00 هزار واحد نهضت ملی مسکن 

خبــر داد و بیــان کــرد: امیدواریــم تا پایان شــهریور 
ماه مرحله اول اجرای نهضت ملی مسکن مبنی بر 

آغاز ساخت 2 میلیون واحد انجام شود.
رســتم قاســمی در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه با توجه به اینکه از ۳60 هزار میلیارد تومان 
تســهیالت بانکــی بــرای تامیــن مالی پــروژه نهضت 
ملی مسکن در سال گذشته تنها یک درصد آن از 
ســوی بانک ها پرداخت شد، چه فکری برای تامین 
منابع مالی کرده اید، توضیح داد: در ســال گذشته 
مشــکل ایــن بــود کــه باید بــا همکاری شــورای پول 
و اعتبــار، اعــداد و ســهم هــر بانــک بــرای پرداخــت 
تســهیالت ۳60 هــزار میلیــارد تومانــی مشــخص 
می شــد و همچنیــن پرداخــت ایــن تســهیالت نیــاز 
بــه فرآیندهــای بســیار پیچیــده فنــی داشــت کــه 
ایــن مســائل  تمــام  خوشــبختانه در حــال حاضــر 
و مشــکالت حــل شــده اســت. همچنیــن در 6 مــاه 
اول، مهمتریــن برنامــه دولــت تهیــه زمین و نقشــه 
و جانمایی هــا بــود کــه بایــد نســبت به اجــرای این 

برنامه ها اقدام می کردیم.
وی تاکیــد کــرد: مــا برای اجرای پــروژه نهضت 
ملــی مســکن از تجربه هــای مســکن مهر کــه امروز 
200 هــزار واحــد آن هنــوز باقــی مانــده اســتفاده 
کــه فقــط واحــد  ایــن نیســت  بــر  بنــا  می کنیــم و 
مســکونی در یــک زمیــن خالــی بســازیم بلکــه بــه 
دنبــال ایــن هســتیم تا تمــام زیرســاخت های مورد 
نظر زندگی در یک منطقه از جمله زیرساخت های 

حمل و نقل، آموزش، درمان و... را تامین کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی یــادآور شــد: در حــال 
حاضر مهمترین مشــکل مسکن سازی در شهرهای 
جدید پردیس و هشــتگرد اســت که در این مناطق 
هنــوز ۱0 هــزار واحــد کســری داریــم یعنــی مــردم 
بــرای ۱0 هــزار واحــد پول پرداخت کردنــد اما هنوز 
واحدی برای آنها ســاخته نشــده و تمام مشــکالت 
ایــن مناطــق را قبول داریم و به همین دلیل امروز 
توجــه ویــژه ای بــه ســاخت مســکن در پردیــس و 

هشتگرد داریم.

ماجرایتازهبرایشیرخشکهایوارداتی

پپیشنهادوزارتراهوشهرسازیبرایوام۱۰۰میلیونیبرایودیعهو7۰۰میلیون
تومانیخریدمسکن

تحقیقــات و آمــوزش کمیســیون رئیــس
مجلــسشــورایاســامیبــابیــاناینکــهاحتماال
آییــننامــهرتبهبنــدیمعلمــاندرجلســههفتــه
جــاریدولــتابــاغمــیشــود،گفــتکــهمیزان
افزایــشحقــوقمعلمــانبااجرایرتبــهبندیدر
سالجاریبینیکمیلیونو7۰۰هزارتومانتا
حدود5میلیونو5۰۰هزارتومانخواهدبود.
علیرضا منادی در گفت وگو با ایســنا درباره 
زمــان اجــرای قانــون رتبــه بنــدی معلمــان گفــت: 
الیجــه رتبه بنــدی معلمــان در 2۵ اســفند ســال 
۹۹ از ســوی دولــت وقــت تقدیــم مجلــس شــد و 
کمیســیون آموزش مجلس حدودا یک سال روی 
آن کار کــرد. در ایــن الیحــه تغییــرات اساســی به 
نفــع معلمــان اعمال شــد و نهایتا در اواخر ســال 

۱۴00 به تایید شورای نگهبان رسید.
وزارت  قانــون  ایــن  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
آمــوزش و پرورش یک مــاه برای تدوین آیین نامه 
اجرایــی زمــان داشــت که بر اســاس آن آیین نامه 
رتبه بنــدی معلمــان در 2۳ فروردیــن ســال جاری 
بــه  هــم  آنجــا  در  و  شــد  دولــت  هیــات  تقدیــم 
عمومــی  کمیســیون  رفــت.  عمومــی  کمیســیون 
دولــت هــم آییــن نامه را به دو معاونــت برنامه و 

بودجه و استخدامی ارجاع داد.
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  رییــس 
آیین نامــه  بررســی  در  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس 

رتبه بنــدی معلمــان حــدود 26 تغییــر اعمال شــد 
 تــا در نهایــت یــک آیین نامــه روان و خوبی تدوین 
امــروز دومیــن جلســه کمیســیون  افــزود:  شــد، 
دولت برگزار می شــود و احتماال موانع نهایی رفع 
شده و مصوبه کمیسیون به هیات دولت ارسال 
خواهد شــد. بعد از آن هیات دولت آیین نامه را 
ابــالغ کرده و شــاید در جلســه چهارشــنبه دولت 
ابــالغ شــود. ســپس حــدودا تــا اواخر خــرداد این 
رتبه هایی که هیات های ممیزه براســاس ســوابق 
معلمان که شامل ۸۳0 هزار نفر می شود، اعالم 

خواهد شد.
منــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه »زمــان اعمــال 

رتبه بنــدی از ۳۱ شــهریور ۱۴00 آغــاز مــی شــود« 
گفــت: اعتبــار پیش بینــی شــده برای اجــرای رتبه 
بندی در بودجه امســال، ۳۸ هزار میلیارد تومان 
است و بودجه برای اجرای رتبه بندی از شهریور 

سال گذشته به بعد وجود دارد.
وی همچنیــن دربــاره اینکــه از چــه زمانــی 
افزایــش حقوق معلمان اعمال می شــود، توضیح 
داد: قــرار بود افزایــش حقوق ها همزمان با رتبه 
بندی باشد که اکنون افزایش ۱0 درصدی مصوب 
بودجــه بــرای کارکنــان دولــت بــرای معلمــان هــم 
اعمال شــده و زمانی که رتبه بندی اجرایی شــود، 

آن موضوع هم در حقوق اعمال خواهد شد.
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس توضیــح داد: بــرای اعمــال رتبه بنــدی و 
تاثیــر آن در افزایــش حقوق ها ســه شــاخص حق 
شغل، فوق العاده شغل و حق شاغل از آیتم های 
کارگزینی اســتخراج کرده و محاسبه می کنند لذا 
میــزان افزایــش هــا بــر اســاس رتبــه بنــدی و ۱0 
درصــد افزایــش کارکنــان دولــت  از یــک میلیون و 
۷00 هــزار تومــان تا حدود ۵ میلیون و ۵00 هزار 

تومان خواهد بود.
آیین نامــه  در  کــه  گفــت  پایــان  در  منــادی 
معلمــان  درخواســت های  معلمــان  رتبه بنــدی 
اعمال شــده و معوقات هم از ۳۱ شــهریور ۱۴00 

محاسبه و پرداخت خواهد شد.

شهابحاجیمشهدی
مدیر روابط عمومی مارگارین

اردیبهشــت، ۲7 فرارســیدن بــا همزمــان
در عمومــی« روابــط و ارتباطــات ملــی »روز
ایــران،كهدرســطحجهانینیزبــهعنوان»روز
ارتباطــاتوجامعهاطاعاتی«نامگذاریشــده،
فرصــتمناســبیپیــشآمــدهاســتتــاازنقش
وجایــگاهبســیارپــراهمیــتروابــطعمومــیدر
بــزرگ مجموعههــای و شــركتها ســازمانها،
تولیــدی،فرهنگــی،اقتصادیواجتماعیســخن

بهمیانآوریم.
بســیاری از صاحب نظــران علــوم اجتماعــی، 
امــروزه بــا توجــه به نقــش و اهمیــت واالی روابط 
عمومی )Public Relations( در دنیای امروز از آن 
به عنوان »هنر هشــتم« یاد می كنند. هنر بسیار 
ظریف و در این حال پیچیده ای كه به شرط آشنایی 
نیروهــای انســانی شــاغل در روابــط عمومی هــا بــا 
ظرفیت هــای آن از نتیجه همفكری ها، مشــاوره ها 
تصمیم ســازی ها  در  می تــوان  همدلی هایشــان  و 

ســازمان ها  مدیــران  تصمیم گیری هــای  حتــی  و 
بهره منــد  مختلــف  مجموعه هــای  و  موسســات  و 
شــد. بــه بیــان دیگــر، مدیــران عالــی ســازمان ها و 
مجموعه هــای بزرگ تولیدی به خوبی می توانند از 
ظرفیت هــای موجــود در روابــط عمومــی بــه عنوان 
ابزارهای موثر مدیریتی در راستای تحقق هدف ها 
ســازمانی  فعالیت هــای  بــه  بخشــیدن  بهبــود  و 
خــود اســتفاده كننــد و بــه ویــژه بــا برخــورداری از 
رســانه های دیداری و شنیداری نوپدید و تاثیرگذار 
دوراندیشــانه  اهــداف  تحقــق  در  امــروز،  دنیــای 
)اســتراتژیك( خــود موفق تــر عمــل كننــد و شــاهد 
تأثیــرات مثبت فعالیــت روابط عمومی در برقراری 
ارتباطات مناسب درون سازمانی و برون سازمانی 

خود باشند.
بایــد  مارگاریــن،  شــركت  عمومــی  روابــط 
قــدردان ایــن خــوش اقبالــی باشــد كــه هم اینك، 
مدیریــت ارشــد ایــن مجموعــه بــزرگ تولیــدی، با 
درك عمیــق نقش و اهمیــت واالی جایگاه روابط 
عمومــی در چنیــن مجموعــه ای، در پشــتیبانی و 
تقویــت ایــن واحــد اســتراتژیك كــه می توانــد یــار 

و یــاور مجموعه مدیران شــركت باشــد، پیشــگام 
بــوده اســت و از توانمندی هــای روابط عمومی در 
راستای معرفی و شناساندن این شركت تولیدی 
بــه مخاطبــان اصلی خــود یعنی: اصنــاف، صنایع 
و خانواده هــا به عنــوان دریافت كنندگان خدمات 
مجموعــه بــزرگ مارگاریــن، بــه خوبــی بهره منــد 

شود.
 امیــد كــه بتوانیــم بــا اســتفاده از ابزارهــای 
كارآمــد هنر روابط عمومی در برقراری پیوندهای 
مناســب میان مدیران و همكاران شــركت از یك 
ســو و معرفــی ایــن مجموعــه  بــزرگ و خدمتگزار 
مردم و جامعه و برقراری ارتباط ســازنده و مثبت 
از ســوی دیگر، بیش از گذشته گام های بلندتری 
برداریم و با اســتفاده از ویژگی های مهمی چون: 
صداقــت، امانتــداری و رازداری، توجــه به کرامت 
انســانی و رشــد معنــوی کارکنــان و مخاطبــان، 
اطالع رســانی منصفانــه و حفــظ مصالــح و منافع 
مــردم و... در راســتای گســترش تعامــل و تفاهم 
روزافــزون میــان مدیــران و كاركنــان پرتــالش این 

شركت، حضوری چشم گیرتر داشته باشیم.  

نقشواهميتهنرروابطعمومیدرروزگارنو

منادیمطرحکرد:میزانافزایشحقوقمعلمان
بااجرایقانونرتبهبندی
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مصطفیفاضلی
مدیر روابط عمومی شرکت صنایع الستیکی سهند 

نقــشبرجســتهروابــطعمومــیدرهــرمجموعــهایبــه
عنــوانآينــهایشــفافدردريافــتوانعــكاسواقعيتهــابــر

كسیپوشيدهنيست.
مختصــات  و  ویژگی هــا  همــواره  کــه  مناصبــی  از  یکــی 
خــاص خــود را بــه لحــاظ عملکــرد داشــته، فعالیــت در حرفــه 
روابط عمومــی اســت. ایــن بخــش از هــر ســازمان بــه دلیــل 
برخــورداری از روحیــات خاصــی کــه مــی طلبد یا بــه یکی از پر 
طرفدارترین بخش ها و یا بالعکس به یکی از کم طرفدارترین 
بخش های هر ســازمان تبدیل می شــود. اکنــون دیگر دوره ای 
کــه نیــروی تعدیــل شــده در ســازمان را بــرای تعییــن تکلیــف 
نهایــی و یــا احیاناً طرد وی از ســازمان به روابط عمومی منتقل 

می کردند تقریباً گذشته است.
شــاید نامگــذاری یک روز برای ارتباطــات و روابط عمومی، 
اهمیت ویژه ی آن را نشان می دهد. تا جایی که برخی از روابط 

عمومی به عنوان هنر هشتم نام برده اند.
روابــط عمومــی، بــه مثابــهِ پُلــی اســت میــان یک ســازمان و 
مخاطبان آن. به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است. 
تقریبــاً هــر ســازمانی کــه با افــکار عمومی ســروکار دارد و 
نیازمنــد ارائــه  تصویر روشــنی از خــود نزد آن اســت، گونه ای از 

روابط عمومی را به خدمت می گیرد.
امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های 

مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است.
اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات و در 
دورانــی کــه اطالع رســانی در همــه عرصه ها پیشــتاز اســت، دو 
چندان شــده اســت به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات 
و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به 

عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.
بارهــا و بارهــا تاکید شــده کــه روابط عمومی هر ســازمان، 
حلقه واســط و رابط مدیران ارشــد و میانی آن سازمان و فضای 
بیرونــی وهمــان مخاطبــان یــا مشــتریان ســازمان اســت کــه به 
نوعــی منعکــس کننده دغدغه ها و مشــکالت ارباب رجوعان به 
مدیران سازمان در راستای حل معضالتشان است که در واقع 
فعالیت در این بخش، وی را ملزم به آموزش همیشــگی و نیز 
تقویــت مناســبات مــی نماید. از ایــن رو مدیــران روابط عمومی، 
عــالوه بــر آن کــه باید بــه نیازهای واقعی و حقیقی و مشــکالت 

مشــتریان ســازمان خود واقف باشــند باید همواره با بکارگیری 
روش های نوین ارتباطات، در راســتای بهبود تعامالت دوســویه 
برآیند، واقعیتی که همیشــه هم آن گونه که باید بر وفق مراد 

پیش نمی رود.
در  و  کامــل  اعتقــاد  عــدم  کــه  گفــت  بتــوان  شــاید 
خوشــبینانه ترین حالــت بــه تعبیــری می تــوان گفــت کــه عــدم 
آشــنایی کامل مدیران ارشــد سازمان از عملکرد و نقش کلیدی 
روابط عمومــی، مهم تریــن گــره کار باشــد. اینکــه پرســنل حــوزه 
روابط عمومی با انبوهی از مشــکالت مخاطبانشــان روبرو شــده 
امــا در عمــل، بــا برخی بوروکراســی های اجرایــی و اداری مواجه 
می شــوند کــه تــوان اجرایــی الزم بــرای از میان برداشــتن آنها و 
اختیــار الزم بــرای رفــع آن را ندارنــد کــه در واقــع ایــن دوگانگی 
در اجــرا بــه یکــی از آفت هــای و چالش هــای کار روابط عمومــی 

تبدیل شده است. 
 از ســوی دیگر، اشــراف و برطرف کردن مشــکالت داخلی 
و بیرونــی ســازمان از دیــد کارکنــان حــوزه روابط عمومی مغفول 
نمی ماند اما نبود ابزارهای کافی، توان الزم در پتانسیل نهفته 
ایــن بخــش را بــه حرکــت در نیــاورده و بــه همیــن دلیل، بخش 
روابط عمومــی بــا وجــود درک و شــناختی صحیــح از مشــکالت 
ســازمان، همــواره گــوش بــه فرمــان بایــد بمانــد تــا آنچــه که به 

مصلحت است برای اجرا به آنها ابالغ شود.
حــوزه  مــوارد،  بســیاری  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن   
روابط عمومــی بــه عنــوان بــازوی توانمند ســازمان، مــی تواند از 
حالــت انفعالــی درآمده و نقش یک مشــاور تمام عیار و مجری 
حرفه ای را برای کاهش بار مشکالت سازمان بازی کند. میدان 
دادن بــه واحــد روابط عمومــی، مدیــران موفــق عامــل، روســا و 
وزرای توانمنــدی را بــه جامعه معرفی کرده و می کند که قادرند 
با بکارگیری ظرفیت های موجود این بخش، اقدامات اثربخش، 
تصمیمــات صحیــح و تاثیرگــذاری مطلــوب و کارآمــدی بــر رونــد 

کارایی مجموعه تحت امر خود داشته باشند.
امیــد آن مــی رود کــه حــوزه روابط عمومــی، روز بــه روز بــا 
بــاز کــردن جــای خــود در هر ســازمان یا شــرکت و نیــز انعکاس 
فعالیت هــای اثرگــذار خــود، نقشــی مهــم و کاربــردی تــری در 

پیشبرد اهداف هر سازمان ایفا کند.
27 اردیبهشــت روزملــی روابــط عمومــی و ارتباطات که در 
ســطح جهانــی نیــز بــه عنــوان روزارتباطــات وجامعــه اطالعاتــی 
نامگذاری شده است، را به کارکنان این حوزه تبریک می گوییم 

و آرزوی موفقیت روزافزون برایشان داریم.

پلههشتمهنر
رئیــسقــوهقضائیــهطــرححــذفارزترجیحــیدرزمره
مصوباتمجلسشورایاسالمیبهمنزلهقانوناست؛لذا

دولتموظفبهاجرایقانوناست.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای، دیروز در جریان نشست شورای 
عالــی قــوه قضائیه ادامه داد: از ســویی دیگر هر میزان تأخیر 
در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی، 
دارای پیامدهــای نامطلوبــی بــرای اقتصــاد کشــور و معیشــت 

مردم بود.
او بــا تاکیــد بــر اینکه عموم مردم به ســهم خود باید از 
انفــال و بیت المــال بهره منــد باشــند، یکــی از مزایــای اجرای 
طــرح مرتبــط با ارز ترجیحی را ارتقــا مقوله عدالت اجتماعی 
جامعــه  درآمــدی  پاییــن  دهک هــای  بیشــتر  بهره منــدی  و 
دانســت و ایــن مهــم را نیــز یادآور شــد کــه باید در راســتای 
تحقــق هرچــه بیشــتر عدالــت اجتماعــی گام هــای بیشــتر و 

بلندتری برداشــته شود.
اصالحــات  تشــریح مقولــه  و  تبییــن  در  رئیــس عدلیــه 
اقتصــادی و نیــاز مبــرم کشــور بــه عملیاتی ســازی و پیشــبرد 
طرح هــای اصالح گرایانــه در حــوزه اقتصــاد بــه نفــع معیشــت 
مــردم بــا برشــمردن مــواردی نظیــر اصــالح ســاختار بودجــه، 
کنتــرل تورم و نقدینگی، ارتقا عدالت اجتماعی و ســاماندهی 
مقــوالت ارزی کــه تمامی صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد 
و حکمرانــی متفق القــول بــر تحقــق و اجرای آنهــا تاکید دارند، 

مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ 
تصمیم در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.

نخبــگان  و  صاحبنظــران  همــه  کــرد:  تصریــح  اژه ای 
متفق القــول بــر اجــرای طــرح ملــی مرتبــط بــا ارز ترجیحــی و 
اتخــاذ تصمیــم در خصــوص ارز ترجیحــی تاکید داشــتند البته 
ممکــن اســت در خصــوص چگونگــی و زمــان اجــرای این طرح 

اختالف نظرهایی وجود داشته باشد.
در ابتدای این نشست او با اشاره به در پیش بودن روز 
ارتباطــات و روابــط عمومــی، نقــش رســانه ها و روابط عمومی 
دســتگاه ها را در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشــی به مردم 
بســیار خطیــر دانســت و مشــخصاً از رســانه ملــی بــه ســبب 
پوشــش مناســب و روشــنگرانه اخبــار و موضوعــات مرتبــط با 

اصالحات اقتصادی دولت تقدیر کرد.
رئیس دســتگاه قضا افزود: رســانه ها و روابط عمومی ها 
دارای کارکــرد دوســویه هســتند؛ هم منعکس کننــده اقدامات 
و عملکــرد دســتگاه های مختلــف هســتند و هــم بــه انعــکاس 
مــردم  مطالبــات  و  پیشــنهادات  انتقــادات،  نظــرات،  نقطــه 
مباردت می ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقا دستگاه های 

حاکمیتی و دولتی نقش ویژه ای را ایفا می کنند.
اژه ای، همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رســانه ها 
و روابط عمومی ها بویژه رســانه ملی در خنثی ســازی عملیات 
تــالش  بــه  مشــخصاٌ  و  پرداخــت  دشــمن  ایذایــی  و  روانــی 
مذبوحانــه رســانه های معاند و بدخواهــان نظام و مردم ایران 

برای مغشــوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با 
اصالحــات اقتصــادی دولــت و اجرای طرح ملــی توزیع عادالنه 

یارانه ها اشاره کرد.

معاوناولرئیسجمهوریتاکیدکردکهازسوءاستفادهکنندگان
وگرانفروشانبهویژهدرموضوعنانبههیچعنواننخواهیم
گذشــتوبــهگونهایبــااینگروهمحدودبرخوردمیشــودکه

حتماًازاقداماتخودپشیمانشوند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر دیروز در بازدید 
از اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان تهــران، از نزدیــک در 
جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای 
صنفــی متخلــف پــس از اجــرای طرح »مردمی ســازی و توزیع 
عادالنــه یارانه هــا« قــرار گرفــت و بیــان کــرد: تمــام تخلفــات 
گزارش شده از سوی مردم در سراسر کشور به دقت بررسی 

و رسیدگی می شود.
او پس از بازدید در جلســه ای با رؤســای شــعب سازمان 
تعزیــرات حکومتــی با قدردانــی از زحمات و تالش های صورت 
گرفتــه تمامــی دســتگاه ها در روزهــای گذشــته و بویژه پس از 
اجــرای طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنه یارانه هــا گفت: 
اجــرای ایــن طــرح یــک تغییر ریــل اقتصادی و تحــول بزرگ در 
اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و 
بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.

معــاون اول رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بر اینکــه این دوره 
انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت 
و مردم در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این طرح بزرگ 
اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال 
۱۴۰۰ در ســال گذشــته انجام می شد که با مجوز مقام معظم 
رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود تا 
در ســال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شــود و در 

ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.
مخبــر افــزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل 
می شود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد کنندگان به انتهای 

زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال می یابد.
او با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات 
جلوگیری می شود، به برخی مشکالت پیش آمده در روزهای 
گذشته و افزایش قیمت ها و چگونگی توزیع کاالهای اساسی 
در کشــور اشــاره کرد و اظهار کرد: تخلف امری ناپســند است 
که باید با متخلفان با شــدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف 
جرمی مضاعف محسوب می شود چراکه در جریان یک تحول 
بــزرگ اقتصــادی در کشــور که به طور طبیعــی اختالف قیمت 

در کاالهــا و نگرانی هایــی بــرای مــردم بوجــود می آیــد، عده ای 
از شــرایط موجــود ســو اســتفاده می کننــد کــه در ایــن مقطــع 

حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
معــاون اول رئیس جمهــوری خطــاب بــه رؤســای شــعب 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی خواســت تــا در روزهــای آینده با 
تمــام تــوان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رســیدگی 

کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود.
مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم 
را آزار می دهــد و معمــوالً تخلفــات بــه دلیــل نبــود نظــارت و 

رسیدگی انجام می شود.
او  بــا اشــاره بــه قانــون قبلــی در خصــوص برخــورد بــا 
متخلفــان و میــزان جرایم پیش بینی شــده تاکیــد کرد: قانون 
گذشــته متناســب بــا وضــع موجــود نبــود و نیــاز بــه تغییــرات 
اساسی داشت تا امکانات باالتری در اختیار سازمان تعزیرات 
حکومتی و شــعب رســیدگی به پرونده ها در این سازمان قرار 
دهد که پس از انجام بررسی ها در دولت و جلسه سران قوا 
تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات رؤســای شــعب و 

تشدید مجازات متخلفان مصوب شد.

اژهای:حذفارزترجیحی،قانوناست

مخبر:سوءاستفادهگرانپشیمانخواهندشد
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نیلوفر جمالی

بــر  جهانــی  رخدادهــای  کــه  می دانیــم  همــه 
بازارهــای طال؛ ارز و نفت تاثیرگذار اســت. یادمان 
نرفتــه اســت کــه در ســال ابتدایــی شــیوع ویروس 
کرونــا بــه دلیــل تعطیلی هــای جهانــی اســتفاده از 
انــرژی بــه حداقل خود رســید و قیمت ها شکســته 
شد به قدری که برخی به طنز معتقد بودند قیمت 
بشکه نفت از قیمت نفت داخل آن بیشتر است.
اکنــون نیز جنگ میان روســیه و اوکراین بازی 
را تغییــر داده و قیمت هــای جهانــی نفــت بــا رونــد 
افزایشــی روبه رو شــده و  این تنها یکی از ۳ عامل 
اصلــی تغییــر قیمــت نفــت در بــازار کنونــی جهــان 

است.
در ایــن راســتا بــا ســیدحمید حســینی، رئیس 
اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت و گاز و پتروشــیمی، 

گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید:
بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی و اتفاقاتــی که در 
ســطح جهانی در حال رخ دادن اســت؛ به نظر شما 
بازار جهانی نفت در ســال پیش رو به چه ســمت و 

سویی حرکت خواهد کرد؟
بــازار  بــه  ونزوئــا  و  ایــران  نفــت  بازگشــت 
می توانــد بــه تعــادل قیمت هــا کمک کرده و کســری 
ناشــی از افزایــش مصرف را جبــران کند. بازار نفت 

قابــل پیش بینــی نیســت و از همیــن رو احتمــاالت 
دنیــا  تجــاری  شــرکت های  دارد.  وجــود  متفاوتــی 
یــک نــوع پیش بینــی می کننــد و موسســات معتبــر 
بین المللــی معمــوال پیش بینــی قیمتــی پایین تــر از 

قیمت شرکت های تجاری دارند.
پیش از تنش بین روســیه و اوکراین، با توجه 
بــه افزایــش تــورم و رشــد مصــرف نفــت در دنیــا و 
پیشــی گرفتــن تقاضــا از عرضه، قیمت طای ســیاه 
روند صعودی داشت و اغلب موسسات بین المللی 
اعتقــاد داشــتند کــه کــف قیمت نفت در ســال های 

۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در حدود ۸۵ دالر خواهد بود.
ایــن پیش بینی قیمت برای ســال های ۲۰۲۲ و 
۲۰۲۳ اکنــون ۳ رقمــی اســت و قیمــت حــدود ۱۰۰ 

دالر را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته اند.
اکنــون تقاضــای نفــت بیش از عرضه اســت از 
ســوی دیگــر تحریم هایــی کــه روزانــه علیــه روســیه 
مطرح می شــود، نیز بر عرضه نفت تاثیرگذار اســت 
و بــا توجــه بــه کمبــود نفــت در دنیــا، قیمت هــا را 
افزایــش خواهــد داد. قیمــت گاز و ال.ان.جــی نیــز 

نشانه کاهش ندارد.
مصرف کننــدگان غربــی زیــر فشــار هســتند و 
ایــن در اوضاعی اســت کــه انتخابات کنگــره آمریکا 
و چنــد انتخابــات ریاســت جمهوری در اروپــا برگــزار 
خواهد شد و از همین رو کشورهای غربی ها تاش 

می کننــد، قیمــت را کاهــش دهنــد و به کشــورهای 
تولیدکننــده نفــت فشــار می آوردند تا بــه طور مثال 
اوپک پاس عاوه بر ۴۰۰ هزار بشــکه ای که ماهانه 
به تولید نفت خود اضافه می کند به افزایش تولید 

اقدام کند.
و  امــارات  عــراق،  جملــه  از  کشــورها  برخــی 
عربســتان اکنــون ظرفیــت افزایــش تولیــد را دارنــد. 
همچنیــن بازگشــت نفــت ایــران و ونزوئــا بــه بازار 
می توانــد به تعادل قیمت ها کمک و کســری ناشــی 

از افزایش مصرف را جبران کند.
هنوز نفت روســیه رســما از ســوی دنیا تحریم 
نشده است، تنها برخی کشورها و شرکت ها اعام 
کرده انــد کــه دیگــر بــا صنعــت نفــت و گاز روســیه 

همکاری نمی کنند.
قیمت نفت اکنون در بازارهای جهانی وابســته 
بــه ۳ عامــل تغییــر می کند. جنــگ اوکراین و روســیه 
یکی از مهم ترین عوامل در شرایط فعلی است که اگر 
به آتش بس برسد و جنگ متوقف شود، تحریم های 
روســیه شــدت نمی گیــرد و می تــوان انتظــار داشــت 

قیمت ها کاهش نسبی داشته باشند.
چندی پیش اعام شد از آنجا که آلمان قبول 
نکرده است که پول گاز روسیه را به روبل پرداخت 
کنــد، روســیه جریــان ۳۳ میلیــارد متــر مکعــب گاز 
را قطــع کــرده اســت. این موضوع بــر اقتصاد آلمان 

فشار می آورد و در بازارهای دیگر اثرگذار است.
دومیــن عامل کرونا اســت و اگــر موج جدیدی 
از ایــن بیمــاری در جهــان ایجــاد شــود بــر تقاضا اثر 

می گذارد و باعث کاهش آن خواهد شد.
عامل ســوم؛ اقدامات فدرال رزرو برای کنترل 
تــورم اســت. در چنــد دهه گذشــته تــورم در اروپا و 
آمریــکا پایین تــر از ۳ درصــد بــوده؛ امــا اکنــون تورم 
در این کشــورها به باالی ۵ درصد رســیده اســت و 
ایــن کشــورها بــه دنبــال راهکارهای انقباضــی برای 

کاهش تورم خواهند بود.
رونــد فعلــی بــازار نشــانه ای از کاهــش قیمت 
اعتقــاد دارنــد،  اغلــب کارشناســان  و  نــدارد  نفــت 
قیمــت نفــت ۳ رقمــی می ماند. با ایــن حال اگر این 
حــوادث سیاســی فروکش کند و نفــت ایران نیز به 
بازار بازگردد، قیمت نفت تا ۸۵ دالر تا سال ۲۰۲۳ 

کاهش پیدا می کند.
راســتای  در  ایــران  نفــت  صنعــت  مشــکات 

صیانت از مخازن نفتی را چه مواردی می دانید؟
عملکــرد چاه هــا و مخــازن نفتــی در تمــام دنیا 
تقریبــا بــه یک صورت اســت. زمانی کــه عمر چاه ها 
طوالنــی می شــود نیــاز به تزریق گاز یــا آب به آن ها 
وجــود دارد، چراکــه چــاه یــک موجــود زنده اســت و 
بایــد فشــار آن حفــظ شــود. در چاه هــای نفتــی یک 
الیه آب و یک الیه گاز وجود دارد؛ لذا یکی از این ۲ 

گزینه برای استخراج نفت باید تقویت شود.
در ایــن ســال ها بــه دلیــل کمبــود گاز حداقــل 
در فصل هایی از ســال نتوانســتیم به تزریق گاز در 

برخی چاه ها بپردازیم.
و  و ۷   ۶ فازهــای  کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد 
۸ پــارس جنوبــی بــر اســاس تزریــق بــه چاه هــای 
گاز آقاجــاری توســعه داده شــدند؛ امــا اکنــون تنهــا 
بخشــی از آن بــه چاه هــای نفــت تزریــق می شــود. 
عاوه بــر اینکــه تحریم هــا باعــث خامــوش و روشــن 
شــدن بهره برداری از چاه ها شــده اســت و به آن ها 
ضربــه مــی زند؛ در این اوضــاع به دلیل نبود بازار و 
تحریم هــا مجبور هســتیم در چاه هــای نفت خود را 

ببندیم و این موضوع به چاه ها لطمه می زند.
الزم به ذکر اســت؛ مطابق قانون برنامه گفته 
می شود که باید روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز 
بــه چاه هــا تزریق شــود؛ اما بــر اســاس اخرین آمار 
منتشرشــده اکنون تنهــا ۲۶ میلیون متر مکعب گاز 

در حال تزریق به چاه های نفت است.
دســتاوردهای بومی ســازی فناوری در کشور را 
چگونــه مــی بینیــد؛ آیــا در صنعــت نفــت توســعه و 

پیشرفتی در این زمینه وجود داشته است؟
بحث هــای  در  می تــوان  کــه  موضوعــی 
دانش بنیان و فناوری در بومی ســازی به آن اســتناد 
کرد این اســت که ما دستاوردهایی در علم ژنتیک؛ 

نانــو و اســتارت آپ ها داشــتیم کــه بســیاری از ایــن 
اســتارت آپ ها کپــی بــرداری از مــوارد خــارج بــوده 
است؛ اما در زمینه های نفتی نتوانستیم دستاوردی 
داشته باشیم؛ یعنی نفت نسبت به فناوری های نو 
و بحث هــای دانــش بیان به نظر از بقیه بخش های 

کشور عقب تر است.
البتــه مــا در بومــی ســازی برخــی از فناوری هــا 
مانند پیمانکاری های بزرگ؛ ســاخت تجهیزات نفت 
و مطالعــات پایــه پروژه هــای پتروشــیمی در کشــور 
موفــق عمــل کردیم؛ اما این مواردی بوده اســت که 
قبــا خارجی هــا در کپــر حضور داشــتند و ما دانش 
بومی ســازی  را  آن هــا  توانســتیم  و  داشــتیم  را  آن 
کنیــم. همچنیــن قراردادهایی با شــرکت های بزرگ 
ســاخت  توانســتیم  و  داشــتیم  زیمنــس  جملــه  از 
توربین های نفت و برق را بومی سازی کنیم و اکنون 

در این زمینه کشور خودکفا است.
در  اجتماعــی  مســئولیت های  شــما  نظــر  بــه 
صنعــت نفــت چقــدر از اهمیــت برخــوردار اســت و 

باید چگونه به آن پرداخته شود؟
قطعا صنعت نفت نمی تواند به مسئولیت های 
اجتماعــی بــی تفــاوت باشــد؛ چراکــه نیروگاه هــا و 
پاالیشگاه ها آلوده کننده محیط زیست هستند، لذا 
نســبت بــه محیــط منطقه ای کــه فعالیــت می کنند؛ 

مسئولیت دارند تا خدمات اجتماعی ارائه دهند.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

بخوبــی می دانیــم کــه صنعــت نفــت یکــی از 
مهمترین بخش های اقتصادی در کشــور محســوب 
می شــود، بــه ایــن دلیل کــه بســیاری از مناســبات 
و معــادالت اقتصــادی بخاطــر تامیــن بخــش مهمی 
از بودجــه بــا بهتریــن ارزش افــزوده ای کــه بخــود 

اختصاص داده است.
اکثــر  در  آمــده  بدســت  تجــارب  براســاس 
کشــورهای جهــان، ایجــاد ارزش افــزوده منــوط بــه 
توانمندی هــای دانــش و فناوری اســت و بــه میزانی 
کــه صنایــع مختلــف بویژه نفــت و گاز از مزیت های 
فنــاوری بیشــتری برخــوردار باشــند، توانشــان هــم 

برای خلق ارزش بیشتر می شود.
در اینجاســت کــه بــه گفته رئیس پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت ایران، جایگاه پژوهش بیش از پیش 
در صنعــت نفت مشــخص می شــود. زیــرا پژوهش 
کــه  فنــاوری  و  فنــی  دانــش  توســعه  بــرای  ابــزاری 
پژوهشــگران با تاش خود می توانند آن را توســعه 

و نفوذشان را در صنعت افزایش دهند.
بــه عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت کــه صنعــت 
نفــت کشــور بایــد بــه یــک صنعــت دانش بنیــان و 
فناور محور تبدیل شود و این ممکن نیست مگر با 

تقویت پژوهش و زیرساخت های پژوهشی.
بخوبــی می دانیــم کــه پژوهش، مزیتی بســیار 
مهــم و اولویتــی جــدی اســت و پژوهشــگاه صنعــت 
نفت که چنین رسالتی را به عهده دارد، باید بتواند 
صنعــت نفــت را حمایت و پشــتیبانی کند و با خلق 

دانش و فناوری های روزآمد آشنا کند.
مزیــت  اصلی تریــن  دانــش  مدیریــت  امــروزه 
رقابتی بنگاه های صنعتی در عرصه رقابت و تجارت 
محســوب می شــود. ایــن موضــوع مقولــه جدیــدی 

نیست.
از دیربــاز صاحبان مشــاغل مهارت های شــغل 
خود را بطور کامل و دقیق به فرزندان خـود انتقال 

می دادند.
پیشــرفت  بــا  و  دوم  جهانــی  جنــگ  از  بعــد 
فرآیندهــای  پیچیدگــی  و  تکنولــوژی  روزافــزون 
سازمان ها این موضوع اهمیت بسزایی یافته است 
و با تغییرات ســریع و فشــار رقابــت جهانی، دانش 
به عامل کلیدی موفقیت کســب و کار در دســتیابی 

به مزیت رقابتی تبدیل شده است.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه دانــش بــه 
امــروزی  ســازمان های  بقــای  بــرای  منبعــی  عنــوان 
ضروری و حیاتی اســت، شــرط موفقیت ســازمان ها 
در محیط هــای رقابتی، دســتیابی به دانش عمیق و 

کاربردی در تمامی سطوح سازمان است.
هنوز هم بســیاری از ســازمان ها در کشورمان 
توجــه  جــدی  بطــور  دانــش  مدیریــت  مقولــه  بــه 
نکرده انــد، اینگونــه ســازمان ها دارای چرخــه حیــات 
محدودتری نســبت به ســازمان های رقیب هســتند 
و حتــی در بعضــی مواقــع در حیــن گذراندن مراحل 
مختلف رشد سازمانی و قبل از رسیدن به ثبات به 

سرعت وارد به مرحله افول می شوند.
در  دانــش  مدیریــت  بــر  تمرکــز  رو  ایــن  از 
بنگاه هــای اقتصــادی، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
دارایی هــای ســازمانی بشــمار می رود، بــه نحوی که 
بکارگیــری مدیریــت دانــش مزیــت رقابتــی، ایجــاد 
و  ملــی  تجــارت  و  کار  و  کســب  محیــط  در  ارزش 
بین المللــی، کاهــش هزینه هــای عملیاتــی و غیــر 
در  خــرد  و  کان  ریســک های  کاهــش  عملیاتــی، 
ســازمان، ســرعت بخشیدن به توســعه تکنولوژی و 
محصول، بهبود فرآیندهای سازمان، بهبود عملکرد 

فردی و سازمانی و … شده است.
فرانســیس بیکــن دانــش را قــدرت می دانــد، 
امــا در محیط هــای پویای امــروزی دانش تنها زمانی 
قدرت اســت که به منظور بهبود و افزایش عملکرد 
سازمانی و فردی در دسترس و قابل آموزش باشد.
دانش به نیروی محرکه ســازمان تبدیل شــده 

اســت. پــس بنگاه هــای اقتصــادی بایســتی توجــه 
ویــژه ای بــه عنصر دانش به عنوان اصلی ترین منبع 

و دارایی سازمانی داشته باشند.
بــا کنــکاش در ســازمان های متعالــی امــروزی 
در می یابیــم که یکــی از دالیل اصلی تعالی اینگونه 
اســتقرار  در  و جدیــت  بــودن  پیشــرو  ســازمان ها، 

مدیریت دانش است.
چــرا کــه مدیــران اینگونــه ســازمان ها بخوبــی 
در  مــادی  بــر ســرمایه های  عــاوه  کــه  دریافته انــد 
ســازمان، ســرمایه های نامشــهودی هم وجود دارند 
که برخاســته از توان دانشــی جهت پیشبرد اهداف 
و حل مسایل تخصصی این سازمان ها است و این 
ســرمایه در ســازمان ها باعــث ایجــاد ارزش افــزوده 
باال می شود، لذا باید مورد توجه بیشتر و همچنین 

سازمان دهی و مدیریت قرار گیرد.
باید توجه داشــت که در ســازمان ها و به ویژه 
مجموعــه ســازمانی در حوزه هــای نفــت و صنایــع 
وابسته به آن، سه عامل کلیدی موفقیت در اجرای 
اثــر بخــش مدیریــت دانش وجــود دارد کــه عبارتند 
کــه عامــل  فنــاوری  انســانی، ســازمان و  از منابــع 
منابع انســانی بیشــترین ســهم را در موفقیت موثر 

مدیریت دانش ایفا می کند.
ارتبــاط  دانــش  مدیریــت  و  انســانی  منابــع 
تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد و تاکنــون نیز بســیاری 
از طرح هــای مدیریت دانــش به علت بی توجهی به 

عامل انسانی با شکست روبرو شده است.
از این رو الزام است برای انجام موفقیت آمیز 
طرح هــای مدیریــت دانــش و فنــاوری، بــه نقــش و 
جایــگاه منابــع انســانی توجــه ویــژه ای شــود. شــاید 
بتــوان گفــت کــه موانــع انســانی مدیریــت دانش و 

فناوری بیش از سایر موانع حائز اهمیت است.
دانش، ماهیتی فردی و اجتماعی دارد و فقط 

و فقط رشد آن در گرو تعامل و ارتباطات است.
البتــه ســازمان هایی کــه از فرهنــگ ســازمانی 
باالتر و ســاختار مناســب و نظام مند بهره می برند، 
کارمندان آنها نســبت به ســازمان خود وفادار بوده 
و میــل بــه اشــتراک گذاری دانــش تجربــی و مهارتی 

بیشتری دارند.
عوامل متعددی در حوزه منابع انسانی 

منجــر به ناکامی اســتقرار مدیریت دانش 
می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

بــه  در  کارکنــان  ۱-مقاومــت 
اشــتراک گذاری دانش : بزرگترین 
مانــع وقتــی روی می دهــد که از 
کارکنــان خواســته شــود دانش 
خــود را بــا دیگــران به اشــتراک 

صــورت  ایــن  در  بگذارنــد. 
کارکنــان در مقابــل ایــن 

درخواســت مقاومــت 
می دهنــد  نشــان 
کارکنــان  کــه  چــرا 
از اثــرات منفــی بــه 

اشــتراک گذاری دانــش 
می ترسند.

شــغلی:  ضمانــت   -۲
مهمتریــن  از  یکــی 

بــه  چالش هــای 
اشتراک گذاری دانش در بنگاه های 

اقتصــادی تــرس از کاهــش قــدرت و 
از  بســیاری  اســت.  شــغلی  امنیــت 

کارمندان حفظ و ارتقای مسیر شغلی 
خود را در انحصار داشتن دانش ضمنی 

) تجربــه و مهــارت ( می داننــد . لــذا از بــه 
اشــتراک گذاری دانش و تخصص خود خودداری 

می کنند.
۳-آگاهی نداشــتن پرسنل از مزایای مدیریت 
دانش بنیــان بــودن: زمانــی کــه کارکنــان ماهیــت و 
کارکرد مدیریت دانش بنیان بودن را نمی دانند و از 
فواید آن مطلع نیســتند، ســازمان با مقاومت یابی 
میلــی در تســهیم دانــش و یــا ســایر مراحــل فرآیند 

مدیریت دانش روبرو می شود.
۴-اعتمــاد نداشــتن بــه دانــش دیگــران: یکــی 
از موانــع بــه اشــتراک گذاری دانــش در ســازمان ها 
اعتماد نداشتن به دانش ضمنی دیگران است. هم 
افــرادی کــه دانــش را بــه اشــتراک می گذارنــد و هم 
افــرادی کــه دریافت کننــده دانش هســتند در مورد 
نحوه و چگونگی استفاده دانش تردید دارند. عامل 
کلیدی موثر دوم ، سازمان است. اصوال”در ساختار 
و  روش هــا  و  دســتورالعمل ها  رویه هــا،  ســازمانی 
فرآیندهایی که ســازمان از طریق آنها فعالیت خود 
را به انجام می رســانند بر تمامی اجزا و فرآیندهای 
مدیریت دانش اثرگذار است. دراینجا به تعدادی از 
عوامــل ســازمانی که می توانــد مدیریت دانش را به 

چالش بکشد در ذیل اشاره می کنیم:
-کنترل ســازمانی: در محیطــی که تغییرات به 
سرعت در حال رخداد است، سازمان بایستی بطور 
مــداوم اطمینان حاصل کند که مفروضات و دانش 

ســازمانی را کــه کســب، ذخیره و به اشــتراک 
متناســب  و  روز  بــه  اســت  گذاشــته 
ســاختار  و  رقابتــی  نیازهــای  جهــت  از 
از  همچنیــن  و  اقتصــادی  بنگاه هــای 
کفایت الزم برخوردار است. دانش های 

قدیمی و منســوخ شــده می توانــد روند رو 
بــه رشــد بنگاه هــای اقتصــادی را کنــد و در 

پاره ای از مواقع منحرف کند.
-فرهنــگ ســازمانی : فرهنــگ ســازمانی 
موفقیــت  بــرای  مانــع  بزرگتریــن  می توانــد 
مدیریــت دانــش باشــد. فرهنــگ ســازمانی 

رابطــه مســتقیمی با بــه اشــتراک گذاری 

دانــش دارد. چــرا کــه فرهنگی که احتــکار دانش را 
بــه جــای سهیم ســازی، ترغیــب می کنــد، بــه عنوان 
مانــع جــدی مدیریــت دانــش اســت و یکــی دیگر از 
چالش های فرهنگی تشــویق وضع موجود و اشــاره 
بــه ایــن بــاور کــه فعالیت های فعلــی بهتریــن رفتار 

است.
اینگونه سازمان ها در مقابل تغییرات محیطی 

مقاوم هستند.
ســازمانی  ســاختار  در  ســازمانی:  -ســاختار 
بــا رویکــرد مدیریــت دانــش، فرهنــگ ســازمانی بــر 
اشــتراک گذاری، نوســازی و خلــق دانش هــای جدید 
بنــا نهــاده شــده اســت. در واقــع مدیریــت دانــش 
الزامــات جدیــدی بــر فرآیندهــای مختلــف از جملــه 
و ســاختارهای  ســاختار ســازمان تحمیــل می کنــد 
غیرمنعطف و سلسله مراتبی ساختارهای مناسبی 

نیستند.
حمایــت  و  اعتقــاد  نبــود  مدیریتــی:  -عوامــل 
و  فعالیت هــا  از  ســازمان  ارشــد  مدیریــت 
برنامه هــای مدیریت دانــش، نگرش های 
نامناســب  ســبک های  و  مــدت  کوتــاه 
مدیریتــی نیــز مانــع بســیار مهمــی بــرای 
مدیریــت  برنامه هــای  اثربخــش  اجــرای 
دانش هستند. موضع گیری صریح مدیران 
ارشــد برای رسیدن به هماهنگی 
موجــب کاهــش انگیــزه نیروهــا 
راســتای  در  کاری  تیم هــای  و 
اســتقرار بهینــه مدیریــت دانــش 

می شود.
-نبود سیستم های انگیزشی 
مشــارکت  و  همــکاری  بــرای 
کارکنــان: دانــش بــه عنــوان یــک 
ســرمایه ارزشــمند، موقعیــت و 
جایــگاه شــغلی افــراد را تحــت 
تاثیــر قــرار می دهــد. از ایــن 
چالش هــای  از  یکــی  رو 
انگیــزه  ایجــاد  مدیریــت 
بــه  و  ثبــت  جهــت  در 
اشتراک گذاری دانش 
از ســوی پرســنل 

سازمان، خصوصا” پرسنل دانشی است.
قبیــل  از  شــغلی  عوامــل  شــغلی:  -عوامــل 
شــغل های  شــرح  ناخواســته،  جابجایی هــای 
نامناســب، ارتقا و تنزل های شغلی مدیریت نشده 
و بی توجهــی بــه نیازهای اجتماعی و روحی و روانی 
و کارکنــان از جملــه عواملی هســتند کــه می توانند 
نکــردن  اشــتراک گذاری  و  ســرخوردگی  باعــث 
موسســات  و  ســازمان ها  در  ضمنــی  دانش هــای 

شوند.
در  فنــاوری  کــه  گفــت  می تــوان  کلــی  بطــور 
مدیریت دانش باعث رشد و ارتقای دانش می شود 
و بر آن تاثیر مستقیم دارد. به همین دلیل فناوری 
در مدیریــت دانــش نقــش حیاتی ایفــا می کند، اما 
نمی توانــد حــال مشــکات یــا عاج قطعی باشــد و 
اســتقرار آنهــا بایــد بــا هماهنگــی و تعامــل عناصــر 

کلیدی در مدیریت دانش توام شود .
بــرای حفــظ و هدایت این مهــم در حوزه نفت 
بایــد گفــت که مســئولیت اصلی توســعه و حمایت 
علمــی  معاونــت  بــا  دانش بنیــان،  شــرکت های  از 
می بایــد  کــه  اســت  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
اولویت هــای صنعــت نفــت و گاز را تشــخیص داده 
و ســپس بــه تاســیس شــرکت های دانش بنیــان بــا 

رعایت اصول و مبانی پیش گفته اقدام کند.
را  تشــویقی  سیاســت های  بایــد  همچنیــن 
بــکار گیرنــد و بــرای اســتقرارو پایداری شــرکت های 
دانش بنیــان، از زمینــه پارک هــای علــم و فنــاوری 
پیاده ســازی  و  بــا طراحــی  و  کــرده  اســتفاده 
از  سیاســت های تشــویقی و حمایتــی خــود 
شــرکت های دانش بنیــان بطور کامل حمایت 

کند.
کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد  البتــه 
یکــی از مهمتریــن بحث ها، 
بــه  مناســب  بــازار  نبــود 
موانــع  از  یکــی  عنــوان 
اســت،  تجاری ســازی 
بــرای  بــازار  کمبــود  زیــرا 
فناورانــه،  محصــوالت 
اساســی  مشــکل 
ی  کت ها شــر
بشــمار  دانش بنیــان 

می آید.
بــرای نمونــه یــک 
داخــل  در  فنــاوری 
کــرده،  پیــدا  توســعه 
شرکتی هم در داخل 
را  آن  کــه  دارد  وجــود 
تجــاری کند، امــا بازار کافی 
بــرای ورود ایــن محصــول 
داخــل  در  فناورانــه 
وجــود نــدارد یــا محــدود 
اســت. بنــا برایــن یکــی از 
تشــویقی  سیاســت های 
بازارســازی  بــه  کمــک 
داخــل  در  فناورانــه  محصــوالت 
اســت تــا فنــاوری کــه از ســوی مراکــز تحقیق و 
توسعه گسترش می یابد و می خواهد تجاری شود، 
یک بازار تضمین شــده داشــته باشــد و صنعت هم 
ضمانت خرید را بدهد. چرا که صنعت نفت کشور 
به عنوان حوزه درآمدزای کشــور نقش بســزایی در 

اقتصادی مقاومتی دارد.
شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد پلــی بین 
باشــند  خارجــی  دانــش  و  داخلــی  توانمندی هــای 
آن  موفقیــت  و  مقاومتــی  اقتصــاد  توســعه  در  و 
نقــش داشــته باشــند. حــوزه نفــت و گاز بــه عنوان 
لوکوموتیو توســعه کشــور می تواند به عنوان حوزه 
تولیــد دانــش و حرکــت از دانش به ســمت فناوری 
و در واقــع به ســمت تولید ثــروت در حوزه تجارت 

نقش آفرینی کند.
این مســاله به دو دلیل برای کشــور اهمیت 
دارد: با قدیمی شدن چاه های نفتی کشور، فشار 

در مخـــازن نفــت و گاز ، کاهــش یافتــه و در بخش 
بــاال دســت توانمنــدی میادیــن رو به افول گذاشــته 
و در نتیجــه تولیــد هیدروکربــور کشــور نیــز کاهش 
یافتــه اســت و تکنولوژی هایــی کــه بــرای اســتخراج 
و فــراز  آوری چاه هــا در جهــان مــورد اســتفاده قــرار 
لــذا ورود  بــه مــرور پیچیده تــر می شــود،  می گیــرد 
ایــن تکنولوژی هــا بــه منظور افزایش ســود، کاهش 

ریسک و مدیریت صنعت اهمیت دارد.
از طرفی ورود این دانش به کشور می تواند در 
بخش های دیگر صنعت کشور در حوزه سخت افزار 
همچون صنایع معدن مورد استفاده قرار گیرد . اما 
مهمترین چالشــی که در بحث صنعت دانش بنیان 
وجــود دارد بــه نقــل از دکتــر عمــادی پیشکســوت 

صنعت نفت ایران، اصطاح دره مـرگ است.
حــوزه  در  کــه  اســت  فاصـــله ای  مــرگ  دره 
تکنولــوژی و فنــاوری بین مرحلــه تحقیق تا صنعتی 
شــدن وجــود دارد. به ایــن معنا که از زمانی که یک 
طرح انتخاب می شــود، مــورد تحقیق قرار می گیرد، 
در مقیــاس آزمایشــگاه بـــررسی می شــود و بعــد از 
نیمه صنعتی شــدن به بازار تجارت راه پیدا می کند 
تا موفق شود، باید برنامه ریزی الزم برای آن انجام 
شــود، در غیــر اینصــورت همــه زحمــات و تاش هــا 
بی نتیجــه خواهنــد مانــد و در اصطــاح به دره مرگ 

ریخته می شود.
و  مــرگ  دره  بــه  ســقوط  از  پرهیــز  بــرای 
برنامه ریزی صحیح، باید ساختارهایی تعریف شود 
که عمده نقش آنها را نیروی انســانی الزم و نیروی 
کیفــی کــه در حــوزه تحقیقــات بنیادی، دانشــگاه و 
صنعت و عما” دانش بنیانی وجود دارند، به عهده 

بگیرند .
برای موفقیت در این حوزه امروزه می توان به 
شــرکت های استارت آپی و با پشتوانه دانش بنیانی 
رجــوع کــرد . یعنــی مجموعه هایــی کــه جوانــان و 
مبتکــران بــرای فعالیت هــای خـــود در آنجــا انگیـــــزه 
می گیرنــد و بســترها، قوانیــن ثبــت شــرکت و ایجاد 
نهاد و هویت حقوقی برایشــان ایجاد می شــود و از 
طرفی سایر مشگات نظیر مالیات و بیمه برایشان 
تســهیل می شــود و آنهــا را بــه عنــوان شــرکت های 

دانش بنیان ایجاد و راه اندازی می کنند.
گذشــته  در  کــه  گفــت  می تــوان  واقــع  در 
شــرکت های دانش بنیــان بصــورت اســتاد و محقــق 
بــود و فرد محقــق مجبور بود بدون انگیزه های الزم 
بــه جلــو حرکت کند . اما با این مجموعه ها می توان 
ســرمایه های ریســک پذیر را جذب کرد و انگیزه های 

الزم را برای رشد افراد ایجاد کرد.
بــا توجــه به نــکات پیش گفتــه، در حوزه نفت 
صــورت  جــدی  حمایــت  مجموعــه  ایــن  از  می بایــد 
بگیــرد تــا شــرکت های دانش بنیــان پــا بگیرنــد . در 
شرکت های دانش بنیان، از آنجا که خود موسسات 
دانــش  می کننــد،  اصــاح  را  رویه هــــا  دائــم  بطــور 
بصــورت یــک علم صــرف نمی ماند که بعــد از مدتی 
منســوخ شــود ، بلکــه بطــور دائــم مــورد بازبینــی و 
ارزیابــی قــرار می گیرد و با مســیر تجــاری بازار دائم 

مورد تطابق قرار می گیرد و متناسب می شود.
در نقــاط مختلــف دنیــا این موضوع به شــکلی 
درآمــده کــه براســاس آمــار دانشــگاه های جهانــی 
 Silicon Valley فقط در منطقه Stanford همچون
خــود دارای بیــش از ۲۰۰۰ مجموعــه دانش بنیــان 
هســتند که درآمد آنها هر کدام باالی ۲۰۰ میلیارد 
دالر اســت که مبلغ بســیار هنگفتی در مقایســه با 

بودجه های کشور ما بشمار می رود.
در واقــع بــا حمایــت دولــت می تــوان از طریــق 
مجموعه هــای دانش بنیــان، ارزش افزوده هایــی بــه 
ویــژه در صنایــع نفــت و گاز کشــور بــا مبالــغ قابــل 

توجه ایجاد کرد.
امید اســت با توجه به حمایت های قانونی که 
از حــوزه کســب و کارهــای دانش بنیان وجــود دارد، 
در آینــده نزدیــک شــاهد شــکل گیری گســترده ایــن 

بازار در صنعت نفت ایران باشیم.

مدیریت دانش بنیان در صنعت نفت ایران

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تشریح کرد: ۳ عامل کنونی تغییر قیمت 
نفت در بازارهای جهانی

در سایت روزنامه بخوانید:
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کشــورهای نفتی حاشــیه خلیج فارس اکثرا با 
چالــش اســتفاده صحیــح از درآمدهــای نفتی روبرو 
فــروش  از  حاصــل  درآمدهــای  افزایــش  بوده انــد. 

کشــورهای  بــرای  نفــت  صــادرات  و 
همیشــه  نفتــی  منابــع  از  برخــوردار 
مشــکالتی بــه همــراه داشــته اســت؛ 
اما انتظار بر آن بود که این کشورها 
مالــی  تامیــن  در  را  حاصــل  درآمــد 
پروژه های توسعه ای خود صرف کنند 
خــود  اقتصــادی  بــر ســرعت رشــد  و 

بیفزایند.
بــا توجه به اینکــه منابع طبیعی 

در عملکرد اقتصادی برخی از موفق ترین کشــورهای 
کانــادا،  اســترالیا، ســوئد، فنالنــد،  جهــان همچــون 
ایاالت متحده و نروژ نقش اولیه موثری داشته است 
و برخی از این کشورها همچنان خود صادرکنندگان 

اصلی منابع طبیعی به شمار می روند.
در واقع، منابع طبیعی برای کشورهای یادشده 
در حکــم یــک پشــتیبان برای این کشــورها به منظور 
دســتیابی بــه ســطوح بــاالی رفــاه مــادی و توســعه 

اقتصادی بوده است.
حــرف  نفــت  کــه  سال هاســت  ایــران  در  امــا 
اول را در درآمدهــای کشــور می زنــد بــه قــدری کــه 
واقــع  در  کشــور  اخیــر  نفتــی  تحریم هــای  از  پــس 
وضــع اقتصــادی کشــور رو بــه زوال رفــت و بــا تمــام 
تالش های انجام شــده صادرات محصوالت غیرنفتی 

نتوانســت، جایگزینــی خوبــی برای درآمدهــای نفتی 
باشــد و وابســتگی سیاســت های اقتصادی کشور به 

درآمدهای نفتی را بیش از پیش تایید کرد.

درآمد نفتی دولت ها
صــادرات و قیمــت نفــت بــرای ایــران همــواره 
نوســان داشــته اســت تا آنجا کــه درآمد نفتــی ایران 
در زمــان جنــگ ۱۱۰ میلیــارد دالر بود و در دولت های 
نهم و دهم تا ۶۱۸ میلیارد دالر باال رفت و بر اساس 
پیش بینی ها به نظر می رسد که سهم دولت تدبیر و 
امید از دالرهای نفتی نیز در طول ۸ سال بیشتر از 

۳۵۰ میلیارد دالر نباشد.
تاریــخ ۱۰۰ ســال اخیــر ایــران را بــدون در نظــر 
گرفتــن فاکتــور مهمــی بــه نــام نفــت نمی تــوان بــه 
درســتی ارزیابــی کــرد؛ زیرا این ماده ســیاه و بدبو از 
همان زمان اکتشــاف در الیه های مختلف سیاســی، 
ســایه  ســرزمین  ایــن  مــردم  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
انداختــه و حتــی توجیــه برخــی از اتفاقــات و حوادث 

بدون نفت کار آسانی نیست.
ایــن موضــوع با افزایش ســهم نفــت در دخل و 
خرج ایران اهمیتی مضاعف داشته تا آنجا که از این 
کاالی اســتراتژیک بارهــا و بارهــا بــه عنــوان ســالحی 

علیه ایران استفاده شده است.
نیــز   ۵۷ ســال  در  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 
استفاده سیاسی از نفت باعث شد تا تولید حدود ۶ 
میلیون بشکه ای ایران با کاهش چشمگیری روبه رو 
شــود و بعــد از آن نیــز تحریم هــا ادامــه پیــدا کــرد و 
هــر بــار پیچیده تر از گذشــته ســر برآورد تــا به امروز 
که سخت ترین تحریم ها برای فروش نفت و انتقال 
پول صادرات آن بر اقتصاد ایران تحمیل شده است.
ایــن تحریم هــا در کنــار تغییــرات قیمــت نفــت 
عنــوان  بــه  کــه  نفتــی  درآمدهــای  تــا  شــده  باعــث 
مهم تریــن منبــع ارزی دولــت بــه شــمار می رونــد، بــا 
نوسان همراه باشد و در این میان برخی از دولت ها 
با فوران درآمدهای نفتی روبه رو شده و برخی دیگر 

نیــز ســردمدار کاهش ســهم خــود از دالرهــای نفتی 
شوند.

سال های ابتدایی انقالب و جنگ
در  می دهــد،  نشــان  آمارهــا 
انقــالب  پیــروزی  ابتدایــی  ســال های 
درآمدهــای نفتــی بــا کاهــش روبه رو 
بــر اســاس آمارهــای موجــود،  شــد. 
تولید نفت ایران که پیش از انقالب 
و با توسعه میادین نفتی به حدود ۶ 
میلیون بشکه در روز رسیده بود، در 
ســال های نخســتین پــس از انقــالب 
یعنی ســال های ۵۸ و ۵۹ به شــدت کاهش یافت و 

در برخی روزها به صفر رسید.
پس از آن نیز جنگ تحمیلی که در همسایگی 
چاه هــای مهــم نفــت ایــران در خوزســتان بــه وقــوع 
پیوســت، امــکان توســعه همــه جانبــه را از صنعــت 
نفت گرفت. نکته اساســی در این مقطع این اســت 
که با وجود جنگی ۸ ساله در جنوب کشور که محل 
اصلــی تولیــد نفــت بــه شــمار مــی رود، اما صــادرات 
نفت ایران هیچگاه متوقف نشد تا نیازهای اساسی 
کشــور در آن دوره زمانــی و بــا دوراندیشــی دولــت 

وقت تامین شود.
حتــی در آن دوران تولیــد نفــت ایــران افزایــش 
یافــت و از ۷۷۰ هــزار بشــکه در روز ســال ۵۹ بــه 
بیــش از یــک و نیــم میلیــون بشــکه در روز در ســال 

۶۷ رســید. امــا در همین ســال ها قیمــت نفت ایران 
به شــدت در نوســان بود و در اغلب ســال ها شــیب 

نزولی را طی می کرد.
مجموع درآمد نفتی حاصل شــده در سال های 
بــود. در  تــا ۶۰ در حــدود ۳۵.۸ میلیــارد دالر   ۵۷
ســال های ۶۰ تــا ۶۸ امــا در  حالــی کــه صنعت نفت 
ایــران بــا جنــگ و تخریب گســترده تاسیســات نفتی 
روبــه رو بــود، کل درآمــد نفتــی ۱۱۰ میلیــارد و ۶۰۰ 

میلیون دالر برآورد شده است.
در ایــن ســال ها اما با وجــود قابل توجه نبودن 
درآمد نفت، باز هم فروش نفت در بازارهای جهانی 
عمده ترین منبع درآمدی دولت محسوب می شد که 
بــا آن هــم کشــور را اداره می کــرد وهــم هزینه هــای 

جنگ تحمیلی را می پرداخت.
با پایان جنگ،  بازسازی در بخش های مختلف 
آغاز شد و دولت سازندگی بر سر کار آمد،  هر چند 
نوســان قیمــت نفــت نیــز ســر ناســازگاری در برخــی 
ســال ها را داشــت. این چنین بود که ســرمایه گذاری 
برای افزایش تولید نفت در دستور کار قرار گرفت.

بازســازی میادیــن نفتــی نیــز یکــی از مهم ترین 
اهدافــی ایــن دولت بــود با این حال کل درآمد نفتی 
حاصل شــده در دولت پنجم و ششــم بیشــتر از ۱۴۱ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر نشد.

سیاست های نفتی دولت اصالحات
دولــت هفتــم هــم روی خوشــی از نفــت ندید. 

دولــت اصالحــات در ســال ۷۶ زمانــی در ایران 
تشــکیل شــد کــه قیمت نفت بــر روی عدد 

۱۸ دالر قــرار گرفتــه بــود؛ امــا ۱۸ دالر 
بــرای هــر بشــکه چنــدان بــرای ایــن 

کاهــش  نداشــت.  دوام  دولــت 
هــر  در  ۱۰ دالر  تــا  نفــت  قیمــت 

بشکه پیش رفت.
عنــوان  بــه  رقــم  ایــن  واقــع  در 

پایین تریــن میانگیــن قیمــت نفــت پــس از پیــروزی 

انقــالب اســالمی در ســال ۵۷ بــوده اســت حتــی در 
ماه های اخیر که سقوط قیمت نفت به دلیل شیوع 
کرونــا و جنــگ قیمتــی رخ داد نیز قیمــت نفت ایران 
تنها برای چند روز به ۱۰ دالر در هر بشــکه رســید و 
ایــن در شــرایطی اســت که میانگیــن قیمت نفت در 

سال ۷۷ حدود ۱۱ دالر بوده است.
علــت ایــن کاهــش، رعایت نکردن ســقف تولید 
بــه وســیله برخــی اعضــای اوپــک و مــازاد عرضــه در 
بــازار بــود. پس از آن، سیاســت خارجــی موثر دولت 
اصالحــات در اوپــک، توانســت کشــورهای عضــو را 

متقاعد کند تا ســهمیه بندی را بپذیرند.
بــا ایــن راهــکار، دولتــی کــه نفــت ۱۰ دالری را 
تجربه کرده بود، توانســت در ســال ۸۴ با نفت ۵۳ 
دالری ریاست جمهوری را به دولت بعد واگذار کند.

همچنیــن میــزان تولید نفت کــه در ابتدای این 
دولت ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار بشــکه در روز بود، به 
۳ میلیــون و ۸۴۰ هــزار بشــکه رســید. ایــن ثبات در 

بخش صادرات نیز وجود داشت.
ایران در آغاز دولت اصالحات روزانه ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار بشــکه نفــت صــادر می کــرد درحالی کــه 
این میزان در پایان دولت به ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار 
بشکه رسیده بود. درواقع دولت اصالحات با درآمد 
نفتی ساالنه ۱۷ میلیارد دالر روی کار آمد و با درآمد 
۳۵ میلیــارد دالر ســال پایانــی ریاســتش را بــه انتها 
بــرد. مجمــوع درآمدهای نفتی این دولت نیز ۱۵۷.۲ 

میلیارد دالر بود.

روزگار خوش نفتی احمدی نژاد
هرچنــد کــه دولــت اصالحــات همزمان بــا روند 
کاهش قیمت نفت آغاز به کار کرد؛ اما احمدی نژاد 

در روزگار سرمستی قیمت نفت برسرکار آمد.
اگرچــه اولیــن ســال دولــت نهــم، درآمــد نفتــی 
شبیه به سال پیش از خود داشت، اما از سال دوم، 
نفــت آهنــگ صعــود در پیــش گرفــت و رشــد درآمــد 
نفتی ایران آغاز شد تا طی سال های ۸۴ تا پایان ۹۱ 
ایــن دولــت بتوانــد درآمــدی برابر بــا کل درآمد نفتی 

پیش از خود داشته باشد.
تقریبــا در بیشــتر ســال  های دولــت نهم و دهم 
نفــت ســاز صعــود داشــت. در همیــن دولــت بود که 
نفــت بــرای نخســتین بــار رکــورد ۱۴۷ دالری را زد و 

خزانه پر شد.
هرچند که نوسانات قیمت نفت شدیدتر بود، 
امــا بازهم درآمدهای رویایی برای دولت احمدی نژاد 

از چاه های نفت بیرون آمد.
نگاهــی بــه قیمــت نفــت در آن ســال ها نشــان 
می دهــد کــه در ســال ۸۶، بــرای اولیــن بــار قیمــت 
نفــت از مــرز ۸۱ دالر عبور کرد. حتی قیمت نفت در 
بازارهــای جهانــی تــا ۸۴ دالر را نیــز تجربــه کرد و در 
آســتانه فصل ســرد آن ســال، رکورد ۹۳ دالر در هر 

بشکه را شکست.
دالر   ۱۴۷ تاریخــی  رقــم  امــا   ،۲۰۰۸ ســال  در 
در تابلوهــای معاملــه نفــت ثبــت شــد، با ایــن وجود 
خوش بین تریــن افــراد نیــز امیــد بــه دوام چنــدان آن 
نداشــتند. با شــدت گرفتن بحران اقتصادی در اروپا 

و آمریــکا، قیمــت نفت نزولی شــد و حتی با کاهش 
۱۰۰ دالری بــه زیــر ۴۰ دالر رســید کــه ایــن رقــم نیــز 

خیلی دوام نداشت.
پــس از آن قیمــت نفــت در رونــدی منطقــی تــا 
ســال ۲۰۰۹ افزایــش یافت.افزایــش قیمــت نفت در 
آن بازه زمانی تا آنجا ادامه داشت که طالی سیاه با 

قیمت ۱۰۰ دالری پا به سال ۲۰۱۰ گذاشت.
ســال های بعــد پروســه قیمــت نفــت در اطراف 
۱۰۰ دالر بــود تــا آنکــه در ســال ۲۰۱۳ دوباره شــاهد 

رشد قیمت نفت تا ۱۱۰ دالر در هر بشکه بودیم.
هرچنــد کــه دولــت احمدی نــژاد در ســال های 
آخــر خود به دلیــل تحریم های بین المللی با کاهش 
صادرات نفت و مشــکل در روند انتقال پول فروش 
ایــن محصــول بــه کشــور روبرو بــود، امــا قیمت های 
بــاالی نفــت توانســته بــود تــا درآمــدی بــاال بــرای آن 

دولت به همراه داشته باشد.
قیمــت نفــت در ایــن دوره قابــل مقایســه بــا 
هیــچ زمــان دیگــری نبود. بــا این حال ظرفیت ســازی 
بــرای تولیــد نفــت در این دوره اتفاق نیافتاد و ســهم 
صنعت نفت کاهش ۶۳۰ هزار بشکه ای در تولید و 

نصف شدن صادرات نفت بود.
تنهــا در اولیــن ســال فعالیــت دولــت دهــم ۶۶ 
میلیارد دالر درآمد نفتی به دست آمده است. سال 
۱۳۸۹، امــا درآمــد حاصــل از فــروش نفــت ایران ۹۰ 
میلیــارد و ۱۹۱ میلیــون دالر و در ســال ۱۳۹۰ رقــم 
خیره کننــده ۱۱۸ میلیــارد و ۸۶۱ میلیــون دالر گزارش 

شده است.
 تشدید تحریم های نفتی ایران در سال ۱۳۹۱، 
امــا موقعیــت را بــرای ایــران تغییــر داد بــه طوری که 
درآمــد نفتی ســال ۱۳۹۱ تحت تاثیــر عوامل بنیادین 
بــازار نفــت و همچنیــن کاهــش ســهم ایــران بــه ۶۸ 

میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر رســید.
براســاس اعالم اوپک، طی ۸ ســال ریاست جمهوری 
احمدی نــژاد، کشــور از طریق صــادرات نفت بیش از 

۶۱۸ میلیارد دالر درآمد داشــته است.
نفتــی  درآمدهــای  ســال   ۸ در  یعنــی  ایــن 
احمدی نــژاد۲۹۳ درصد افزایش در مقایســه با دوره 
افزایــش فوق العــاده  ایــن  و  قبل تــر، داشــته اســت 
می توانســت بــه یــک فرصــت تبدیل شــود. از ســوی 
دیگر کل درآمدهای نفتی ایران از سال 
 ۱۰۶۲.۲ برابــر   ۱۳۹۲ ســال  تــا   ۱۳۶۰
میلیــارد دالر بــوده کــه بــا توجه  به 
درآمــد ۸ ســال احمدی نــژاد از ایــن 
درصــد   ۵۸ از  بیــش  ســال،   ۳۱
درآمدهــای نفتی کشــور تا آن روز در 

دو دولت احمدی نژاد تجمیع شده است.

ثمره نفتی برجام
در ایــن شــرایط دولــت تدبیــر و امیــد بر ســرکار 
آمــد. وضــع قیمــت نفــت در دولــت یازدهــم آنقــدر 
پیچیــده شــده که روحانی در ابتــدای دولت یازدهم، 
با زبان شــکایت به منتقدان گفت که کشــور با نفت 
۳۰ دالری اداره می شــود نه نفت ۱۴۷ دالری. دولت 
روحانــی در شــرایطی کشــور را بــه دســت گرفــت که 
تولید نفت ایران به حداقل آن در ســال های پس از 

انقالب به استثنای زمان جنگ رسیده بود.
با این حال در ماه های نخستین دولت یازدهم 
همچنــان قیمــت نفــت نزدیــک بــه ۱۰۰ دالر بــود. اما 
پــس از آن شــیب تنــد کاهــش قیمــت دامــن دولــت 
جدید ایران را برای تامین هزینه های کشور گرفت.

نفتــی کــه در عــرض یک ســال ۵۰ درصــد ارزش 
خــود را از دســت داد و حتــی بــه تدریــج بــه زیــر ۳۰ 
دالر در هر بشــکه رفت. آمارهای ارائه شــده نشــان 
می دهد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان بهار سال ۹۷، 
بیــش از ۲۹۴ میلیــارد و ۲۷۲ میلیــون دالر نفــت به 

فروش رفته است .
در ایــن دوره زمانــی باالترین درآمد نفتی ایران 
در ســال ۱۳۹۶ به دســت آمده که این میزان درآمد 

برابر با ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دالر است .
ایــن درآمد اما در قیاس با دوره فعالیت دولت 
دهم از کمترین درآمد حاصله در یک سال نیز کمتر 
اســت. کمتریــن درآمــد نفتی در ســال های اســتقرار 
دولت دهم در سال ۱۳۸۸حاصل شد . در این سال 

ایران ۶۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دالر نفت فروخت.
دولــت تدبیــر و امیــد در مجمــوع از بهــار ســال 
۱۳۹۲ تــا پایــان خــرداد ســال ۹۷، در مجمــوع ۲۹۴ 

میلیارد و ۲۷۲ میلیون دالر درآمد نفتی داشت.
بر این اساس، هر چند در سال ۱۳۹۲ ، میزان 
درآمد نفتی ایران برابر با ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون 
دالر بود، اما این رقم با کاهش قیمت نفت در سال 
۱۳۹۳ بــه ۵۵ میلیــارد و ۴۰۶ میلیــون دالر کاهــش 

یافت .
ایــن رونــد در ســال ۱۳۹۴، یکی از ســخت ترین 
ســال های اقتصادی ایــران، تداوم یافت به طوری که 
در ســال ۱۳۹۴ ایــران تنهــا کمی بیــش از ۳۱ میلیارد 

دالر درآمد نفتی به دســت آورد.
ســال ۱۳۹۵ ســالی متفاوت برای ایران بود؛ به 
نتیجــه رســیدن برجــام در دی ۱۳۹۴، اوضــاع را برای 
ایران در بازار نفت متفاوت کرده بود . ایران در این 
سال با رشد بیش از ۴۱ درصدی صادرات نفت خود 
روبــرو بــود بــه طــوری کــه درآمــد نفتی ایــران در این 

مقطــع زمانــی به بیش از ۵۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر رسید .

تاثیر کرونا بر درآمدهای نفتی
دولــت دوازدهــم در اولیــن ســال فعالیت خود،  
در ســال ۱۳۹۶ بیــش از ۶۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 

دالر نفت فروخت،
از  آمریــکا  خــروج  بــا   ۹۷ اردیبهشــت  در  امــا 
برجــام و بازگشــت تحریم هــا،  بــه تدریــج صــادرات 
نفــت کاهــش پیــدا کرد. در حالی که پــس از برجام، 
ایــران تــالش فراوانی برای در اختیار گرفتن بازارهای 
صادراتی از دست رفته نفت در دستور کار قرار داد 
و توانست با احیای این بازارها سرزمین های تجاری 
از دســت رفتــه خــود را بازپــس گیــرد؛ امــا ترامپ در 
اقدامــی خــالف عــرف بین الملــل بــا خــروج از برجام، 
فشــار مضاعفــی بــر اقتصــاد و صنعــت نفــت ایــران 

تحمیل کرد.
در آن روزهــا البتــه قیمت نفــت حدود ۶۰ دالر 
در هر بشکه بود و تحریم ها نیز برای ۸ کشور اعمال 
نمی شد. با این حال آمار دقیقی از درآمدهای نفتی 
ایــران در ایــن ســال موجــود نیســت؛ امــا بــر اســاس 
شــواهد،  ایــن رقــم نبایــد کمتــر از ۵۰ میلیــارد دالر و 

بیشتر از ۶۰ میلیارد دالر در سال باشد.
ســخت ترین  از  یکــی  می تــوان  را   ۹۸ ســال 
نفــت  دانســت. صــادرات  ایــران  اقتصــاد  ســال های 
فشــار  تحــت  ایــران  ارزی  درآمــد  و  بــود  محــدود 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق  داشــت.  قــرار 
رئیس جمهــوری ایــران، گفتــه اســت کــه »کل درآمد 
نفتــی ایــن کشــور در ســال ۱۳۹۸ بــه دلیــل شــدت 
تحریم هــای ایاالت متحــده، در حدود ۸ میلیارد دالر 

بوده است.«
جهانگیری گفته »ما کشــوری بودیم که در یک 
ســال ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشــتیم، اما کل 
درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دالر 
بــوده کــه ایــن کاهــش درآمــد، بــر همــه بخش هــا از 

جمله بودجه دولت تاثیر می گذارد.«
اشــاره جهانگیــری بــه درآمدهــای نفتــی ایــران 
در ســال ۹۰ اســت کــه صادرات نفــت در جریان بود 
و قیمت هــا نیــز بــاالی ۱۰۰ دالر در هــر بشــکه قــرار 
داشت. به نظر می رسد، تحریم های آمریکا و شرایط 
کرونا در بازار نفت،  اجازه تغییر در درآمدهای نفتی 
ایــران در ســال ۹۹ را نمی دهــد. محمد باقر نوبخت، 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفتــه کــه »درآمــد 
نفتی ایران امسال به زیر ۹ میلیارد دالر می رسد.«
این کمترین درآمد نفتی در بیش از ۲۵ ســال 
گذشــته و به مراتب کمتر از میزانی اســت که دولت 

در تدوین بودجه سال جاری پیش بینی کرده بود.
شــیوع فراگیــر ویــروس کرونا در ســطح جهانی 
ایــن وضعیــت دشــوار را بــه یک بحــران تبدیــل کرده 

است.
اقتصــادی در  کاهــش چشــمگیر فعالیت هــای 
بسیاری از کشورهای جهان، تنزل چشمگیر تقاضا و 
قیمت نفت را در پی آورد به نحوی که بهای شاخص 
نفت خام از نوع برنت که در ماه های قبل از شیوع 
کرونــا بیــن ۶۰ تــا ۷۰ دالر در بشــکه در نوســان بود، 
در اواخر ماه آوریل به زیر ۱۶ دالر سقوط کرد و حاال 

به ۴۰ دالر در هر بشکه رسیده است.
به این ترتیب، پیش بینی آقای نوبخت در مورد 
عایــدی ۸.۹ میلیــارد دالر کامــال منطقــی اســت. این 
مبلــغ را بایــد بــا درآمدهــای تــا ۱۲۰ میلیــارد دالر در 

سال در حدود یک دهه پیش مقایسه کرد.
بــر اســاس گــزارش ایرنــا، در فاصلــه ۴ ســال ، 
درآمــدی  احمدی نــژاد  دوم  دولــت  یــا  دهــم  دولــت 
معــادل ۳۴۳ میلیــارد و ۳۹۷ میلیون دالر به دســت 
آورد و در مجمــوع درآمــد نفتــی دولت هــا ی نهــم و 
دهــم بــه ۶۱۸ میلیــارد دالر در ۸ ســال رســید و ایــن 
در شــرایطی اســت کــه انتظــار می رود، دولــت تدبیر 
و امیــد )دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم( در مجموع 
درآمدی بیش از ۳۵۰ میلیارد دالر از محل صادرات 

نفت نداشته باشد.

رئیس جمهوری بر ضرورت دانش بنیان شدن 
و افزایــش صــادرات صنایــع نفــت، گاز، پاالیــش 
توســعه  کنــار  در  داشــت:  اظهــار  پتروشــیمی  و 
کیفــی، توســعه کمــی صنایع نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی می تواند به ایجاد اشتغال دانش بنیان 

و ارتقای ظرفیت های صادراتی کشور منتج شود.
ابراهیــم  ســید  آیــت هللا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
و  بیســت  از  بازدیــد  در  دوشــنبه  روز  رئیســی 
ششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر در 
صنعــت نفــت کشــور اقدامــات خوبــی در راســتای 
ارتقــای فعالیت هــای فناوری پایــه و علم پایــه دنبــال 
می شود، گفت: شرکت های فعال در عرصه صنعت 
نفت اقداماتی را در این راستا آغاز کرده اند که باید 

این روند سرعت بیشتری بگیرد.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت ضمیمــه 
شــدن دانایــی بــه توانایــی افــزود: اگــر دانایی هــا و 
دانش ضمیمه توانمندی ها شود، می توان کار قابل 

ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه کرد.
رئیســی بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه بین المللــی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران از رویدادهای 
مهم صنعتی در کشــور اســت، خاطر نشــان کرد: از 
همــه دســت اندرکاران، وزیــر نفــت و شــرکت هایی 
و  یافتــه  حضــور  نمایشــگاه  ایــن  در  فعاالنــه  کــه 
محصوالت شــان را عرضــه کردنــد، قدردانــی می کنم 

و امیــدوارم در آینــده شــاهد توســعه کمــی و کیفی 
بیشتری در این صنعت باشیم.

رئیــس جمهــور در مورد ارزیابی خود از ســطح 
کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: گزارش هایی که 
بــه بنــده رســیده و گفتگوهایــی کــه در جریــان این 
بازدیــد بــا مســئوالن غرفه هــا داشــتم، حاکــی از آن 
اســت کــه پیشــرفت خوبی به ویــژه در عرصه کیفی 
صــورت گرفتــه اســت و ایــن موضــوع، آینده بســیار 

روشنی را نوید می دهد.
رئیســی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران 
یکــی از کشــورهای مهــم صادرکننــده نفــت، گاز و 
محصوالت پتروشیمی در جهان است، تصریح کرد: 
متخصصان کشورمان در این حوزه حرف های زیادی 
برای گفتن دارند. اینکه ۷۰ درصد تجهیزات صنایع 
نفــت، پتروشــیمی و گاز مــورد نیــاز را متخصصان و 
شــرکت های ایرانی در داخل کشــور تولید می کنند، 
بســیار مایــه خوشــحالی و امیدوارکننــده اســت، اما 

نباید به این نقطه اکتفا شود.
توســعه  کنــار  در  گفــت:  جمهــور  رئیــس 
کیفــی، توســعه کمــی صنایــع نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی می تواند از ســویی به ایجاد اشــتغال به 
خصــوص در عرصه فعالیت هــای دانش بنیان کمک 
کنــد و از ســوی دیگــر ظرفیت هــای صادراتی کشــور 
را ارتقــا دهــد. متوقــف شــدن در وضعیــت فعلــی و 

غفلت از توسعه های کمی و کیفی خطاست.

روزگار نفتی ایران

 رئیسی: صنعت نفت، ظرفیت زیادی برای توسعه
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منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل ونقل 
هوشــمند  پاســخ گویی  مرکــز  از  صمــت  وزیــر 

امدادخودرو ایران بازدید کرد.
به گزارش ایکوپرس، در این بازدید، معاون 
صنایــع حمل ونقــل وزارت صمــت، بــا اشــاره بــه 
شــعار ســال و بیانــات مقــام معظم رهبــری برای 
خلــق و بومــی ســازی دانش و همچنین توســعه 
تولیــد دانــش بنیــان، بر تــداوم تــاش مدیران و 
کارکنان امدادخودرو ایران در مسیری که مبتنی 
بر همین هدف تاکنون طی کرده اند، تاکید کرد.
بــه گزارش ارتباطــات امدادخودروایران، در 
جریــان ایــن بازدیــد کــه مدیرعامــل ایســاکو نیــز 
حضــور داشــت، مدیرعامــل امدادخــودرو ایــران، 
امدادرســانی در  بــا تشــریح فعالیــت و فرآینــد 
بزرگ تریــن مرکز تماس امدادخودروی کشــور، و 
دو دهه فعالیت مســتمر در بخش خدمات پس 
از فــروش گــروه صنعتــی ایران خــودرو، در مورد 
فعالیــت شــبانه روزی مجموعــه بــرای ارائــه انواع 
خدمــات خودرویــی بــه مــردم در سراســر کشــور 

توضیحاتی ارائه کرد.
ســیدعباس میرحســینی به تشریح دســتاوردهای 
شرکت در زمینه توسعه زیرساخت های نرم افزاری 
امدادرســانی و هوشمندسازی پرداخت که حاصل 
آن اجرایی شــدن فرآیند ثبت آناین درخواســت و 

امدادرسانی به اقصا نقاط کشور بود.

او از طراحی پلتفرم ملی خدمات خودرویی 
ارائــه  و  بهینــه  خدمت رســانی  بــرای  »بســپر« 
مشــتریان  بــه  باکیفیــت  و  اســتاندارد  خدمــات 
بــا  شــرکت  ایــن  اقــدام  تازه تریــن  عنــوان  بــه 
حمایــت گــروه صنعتــی ایــران خــودرو به عنــوان 

شتاب دهنده خدمات خودرویی نام برد.
اپلیکیشــن تلفن همراه »بسپر« با هدف تامین 
و ارایــه مجموعــه خدمــات خودرویــی مطمئــن و 
مــورد نیاز دارندگان خودرو، به صورت یک پارچه 

در این پلتفرم گردآوری شده است. 
تمــاس  مرکــز  اتصــال  نحــوه  میرحســینی 
امدادخودرو ایران به شبکه دوربین های جاده ای 
کشــور را بــه منظــور بررســی و اعــزام اکیپ هــای 
امــدادی توضیــح داد و هــدف از این اقــدام را که 
پیش نیــاز آن انجــام اقدامــات فنــی گســترده ای 
بــوده، کاهــش بــار ترافیکی ناشــی از نقص فنی 
مواصاتــی  محورهــای  و  جاده هــا  در  خودروهــا 

پرتردد عنوان کرد.
در ایــن بازدیــد، گزارش هایــی از پشــتیبانی 
خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایرانخودرو 
در تنها مرکز پاســخ گویی هوشــمند ایران خودرو، 
بــرای ثبــت و پی گیــری شــکایت امــور مشــتریان 
)CRM( و همچنیــن نحــوه پی گیــری امــور مربوط 
گــروه  مشــتریان  خــودروی  ســفارش  ثبــت  بــه 

صنعتی ارائه شد.

خبــــــــــر

مسعود ميرمحمدی
مدير حوزه مديرعامل، روابط عمومی و امور 

بين الملل مجتمع جهان فوالد سيرجان

اســتراتژیک  روابــط  عمومــی  رهبــران 
اکنــون بایــد رهبــری اســتراتژی هایی را بــر عهده 
بگیرنــد کــه از فنــاوری دیجیتــال بــه عنــوان پایــه 
مخاطبــان،  بیــن  جدیــد  ارتباطــات  اســاس  و 
اجتماعــی و گروه هــای  تأثیرگــذاران  کارمنــدان، 
ذی نفــع اســتفاده می کننــد. پاداش شــرکت ها و 
ســازمان هایی کــه ارتباطــات مرتبــط را در زمــان 
بیشــترین نیــاز ارائــه می کننــد، منجــر بــه تعامل 
باالتــر، افزایــش اعتماد، وفاداری و حتی کســب 

منافع اقتصادی بیشتر می شود.
متأسفانه، بیشــتر متخصصان روابط عمومی 
هنــوز بــرای تغییر این پارادایم  بزرگ و عظیم آماده 
نیستند. بســیاری از ابزارهای روابط  عمومی مدرن 
موجود از ســوی مدیران ارشد روابط  عمومی فعلی 
کاماً درک نشــده اند و متاســفانه تأثیر بالقوه این 
ابزارها حتی کمتر شــناخته شــده اســت. بســیاری 
از مدیــران ارشــد روابط عمومی هنــوز به طور کامل 
تعریف یا قدرت ارتباط و تعامل در یک اکوسیستم 

دیجیتال را درک نمی کنند. 
و  عمومــی  روابــط   جایــگاه  نــزول  علیرغــم 
فقــدان اختیار و بودجه، بــرای روابط  عمومی های 
ســازمان ها و شــرکت ها مهــم اســت کــه از هوش 
نــوآوری  بــرای  ماشــینی  یادگیــری  و  مصنوعــی 
بــه  خدمات دهــی  بخش هــای  کل  در  تعامــل  و 
مخاطبــان و مشــتریان اســتفاده کننــد و تعامــل 

دیجیتــال و انســانی را در زمــان واقعــی بــا هــم 
ترکیب کنند. 

بخش هــای روابــط  عمومــی در ســازمان ها و 
شــرکت های خصوصــی و دولتــی باید بر ســرعت، 
همــکاری داخلــی، تجربــه مخاطب و آسان ســازی 
تاش ها و فعالیت ها تمرکز کنند. این یک تغییر 
عمــده در آنچــه روابــط  عمومــی انجــام می دهــد 
نیست، بلکه نحوه انجام اقدامات روابط  عمومی 
بــه کمــک فنــاوری دیجیتال اســت و از این طریق 
می تــوان تصویــری قــوی از آنچــه کــه الگویی برای 

روابط  عمومی مدرن است، ایجاد کرد.
یــک ســازمان روابــط  عمومــی مــدرن دارای 
سیســتم هایی اســت که می تواند حجــم زیادی از 
پیام هــا و محتــوا را بــه طــور مداوم پــردازش کند. 
هماننــد چالــش تحــول دیجیتــال؛ مســاله اصلــی 
کــه مانــع از ایــن تغییــر و اســتفاده از ابزارهــای 

مــدرن می شــود، عــدم تعهــد بــه همــه تغییــرات 
موردنیاز، بی توجهی به اهمیت و نقش ارتباطات 
اجتماعــی و ســازمانی و همچنیــن  مــراودات  در 
عــدم شــفافیت در مــورد بســیاری از تعامــات از 
جانــب توامــان مدیران ارشــد ســازمان ها و روابط 

 عمومی هاست.

یادمان باشد
- بــا توجــه به اینکه تغییرات ســریع تر اتفاق 
می افتنــد، مدیــران ارشــد روابــط  عمومــی بایــد از 
فناوری هــای پیشــرفته اســتفاده کننــد، از نوآوری 
حمایــت کننــد و بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا 

تغییرات سازگار باشند. 
- بــا تســریع تغییــرات، اولویت بنــدی تبدیــل 
شــدن بــه یــک مدیــر ارشــد روابــط  عمومــی هرگز 

مهم تر یا به موقع تر از االن نبوده است. 

نقش آینده یک مدیر مدرن روابط  عمومی
ادامه از صفحه 1

اوج این خواب سنگین و تبعات غیرقابل جبران 
آن در نقطــه ای بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه بعــد از 
اعتراض پلیس راهبر به باز نشدن ایربگ خودروهای 
حاضر در یک تصادف جمعی و پر تلفات، به جای عذر 
خواهــی، توجیهاتــی از ســوی اتــاق فکر اطاع رســانی 
صنعت خودرو به رسانه ها ارایه شد که به جای اقناع 

افکارعمومی باعث خشم بیشتر مردم شد. 
این البته این بخشی از ماجراست که رسانه های 
کشور طی سالهای اخیر با آن درگیر بوده اند. متاسفانه 
بــا تبدیل صنایع خــودرو و جایگاههای مدیریتی آن به 
حیــاط خلــوت جریانات سیاســی این نوع تفکــر و آثار 

مخرب آن تعمیق و تثبیت شد.

از مهرداد بذرپاش تا سعید لیالز
نــوع برخــورد جریانات سیاســی که هر کــدام در 
دوره ای ســکاندار دولت هــای مختلــف بوده انــد همگی 
یک وجه مشــترک داشــت، تقسیم پست های صنعت 
خــودرو براســاس تعامــات سیاســی. حضــور مهــرداد 
در  سیاســی  طیــف  دو  از  لیــاز  ســعید  و  بذرپــاش 
جایگاههای مدیریتی صنعت خودرو تنها مشتی است 

نمونه خروار.
فــارغ از تــوان مدیریتی و تحصیــات این دو نفر 
کــه نمی توان منکر آن شــد. هیــچ کس را نمی توانیم 
پیــدا کنیــم کــه شــهادت دهد حضــور ناگهانــی این دو 
فــرد را در صنعــت خــودرو ناشــی از تجــارب ایشــان و 
طــی سلســله مراتب معمول در فراینــد ارتقاء معمول 
مدیــران در صنعــت بوده اســت. در ایــن ســطور قصــد 
نداریــم بــه ارزیابی عملکرد ایشــان بپردازیــم ولی این 
نــوع ورود و خروج هــا بــه صنعــت اســتراتژیک خودرو 
نشان میدهد که دولتهای گذشته هیچ انگیزه ای برای 
اعتــای صنعــت بــه معنای واقعی کلمه نداشــته اند و 
حتی با قاطعیت امروز می توان گفت: عبارت پرسشی 
»باخره پراید کیلوچند؟!« هم با انگیزه های سیاسی 

مطرح شد، نه انتقاد.
البته تبعات این نوع نگاه سیاســیون به صنعت 
خــودرو محــدود بــه تقســیم پســت ها نبــوده اســت. 

اســتخدام های نامرتبــط، حقوق های نجومی، ارتشــاء، 
اختــاس، تقلب، رانت خواری، دســتکاری بازار و همه 
آنچه به ترسیم تصویر تلخ از صنعت 70 خودروایران 
منجــر شــده، ریشــه در ایــن نــوع نــگاه سیاســیون بــه 
صنعت خودرو دارد. سیاســیونی که اتفاقا سالهاست 
در پشــت تریبونهــا بــه ایــن صنعت تاخته انــد، تا مگر 
ســهمی از ایــن ســفره برگیرنــد. نتیحــه آنکــه تصویری 
کــه از ایــن صنعت 70 ســاله را در انظارعمومی شــکل 
گرفته طفلی صغیر یا فردی سفیه است که باید حکم 

محجوریت برایش صادر شود.

 سامانه »ولی قهری« 
برای صنعت خودرو

اما آیا ابعاد اجرایی حکم محجوریت برای صنعت 
خــودرو مــی توانــد ایــن صنعــت را بــه قــول قدیمی هــا 
صاحــب ســرانجام کند؟ در این زمینــه هم موافقین و 
هم مخالفینی وجود دارند، مانند هر تصمیم دیگری. 
محمدرضا نجفی منش چهره آشنای صنعت خودرو و 
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی 
راه انــدازی ســامانه یکپارچــه فــروش را نقــض اصــول 
تجــارت و کســب و کار دانســته مــی گویــد: »در هیــچ 
جای دنیا شاهد نیستیم کارخانه ای کاالیی تولید کند 

و اختیاری در فروش آن نداشته باشد.«
وی همچنان مانند ســالهای گذشته بازهم تکرار 
می کند که راه حل از بین بردن فاصله قیمت کارخانه 
و بــازار اســت و تاکید می کنــد: » در حال حاضر چون 
تفــاوت در عرضــه و تقاضــا وجــود دارد شــاهد تفــاوت 
فاحش قیمت بین بازار و کارخانه هســتیم و بنابراین 
بــه صــورت مصنوعــی اگر کســی حتی نیــازی به خرید 
خــودرو نــدارد بــا خریــد آن از کارخانه مــی تواند 50 تا 
100 میلیون تومان سود کند، بنابراین هرتعداد با این 

قیمت عرضه شود، به فروش می رسد.«
وی پیشــنهاد می کند:» دولت به خودروســازها 
اجــازه بدهــد خودرهــای خــود را بــا قیمــت رقابتــی بــه 
فــروش برســانند تــا صف هــای خریــد از ایــن طریق به 

خودی خود جمع شود.«
البتــه دیگــر چالشــی کــه از ســوی خودروســازان 
غیردولتی دراین باره مطرح می شود، ابهام در امکان 

فروش اســت، خودروســازی هایی کــه به دلیل جهش 
شــدید قیمــت و نبــود تفــاوت بیــن بــازار و کارخانه در 
ماههای گذشته با مشکل عدم فروش مواجه بوده اند 
معتقدنــد ایــن ســامانه نمــی توانــد کمکــی بــه فروش 
ایشان بکند و کاهش قیمت بازار هم از این طریق رخ 
نخواهد داد. این گروه از خودروسازان هم از این زاویه 
بــه اجبــار وزارت صمــت برای حضور در ســامانه جامع 

فروش معترض هستند.
با توجه به این نوع انتقادات که البته بیشتر روی 
موضع فروش و قیمت تمرکز دارند و موضوع کیفیت 
تولیــد را بحــث تبعــی قــرار می دهنــد، می تــوان گفت 
صنایع خودروســازی در کشــور به قدری از واقعیت ها 
فاصلــه گرفتــه انــد کــه متوجــه مطالبــه اصلــی مــردم 
نیســتند و حتــی مردمــی که مطالبه کیفیــت و امنیت 
را از محصــول ایشــان دارنــد، متهــم بــه زیــاده خواهی 
می کنند با عباراتی شبیه به این »مگر شما چقدر پول 

می دهید که انتظار خودرو »فول اپشن« دارید؟!«
بــدون قضــاوت در مــورد میزان صحــت ادعاها و 
انتقــادات تنها یک جمع بندی قطعی وجــود دارد. این 
رفتــار و تعامــل در کنــار مــوارد ذکر شــده باال، صنعت 
خودرو را به وضعیت امروز دچار کرده اســت. فارغ از 
اینکه راهکارهای دولت سیزدهم و وزارت صمت تا چه 
حد در رفع این چالش ها موثر واقع شود، باید یادمان 
بشــد، رفتــار مدیــران صنعــت خــودرو از اصلــی تریــن 

عوامل تعیین کنند در نوع نقض حکم حجر است.
براســاس قانــون پــس از صدور حکــم حجر، فرد 
محجــور بــه ســه روش از محجوریت خارج می شــود: 
اول آنکــه بایــد به ســن قانونی برســد. دومیــن راه این 
است که با مصرف دارو و درمان های مداوم درک و قوه 
تمیــزش درمــان شــود، و از منظرقانــون و دادگاه دیگر 
ســفیه یا مجنون محســوب نشود. سوم آنکه به حکم 
مربوطه معترض شود که البته در این روش باید عدم 

حجر خود را به دادگاه از راه های مختلف اثبات کند.
بیایید امیدوار باشــیم، صنعت عظیم خودرو در 
کوتــاه مــدت و از مســیری درســت از محجوریت خارج 
شــود. مســیری که همه از آن راضی باشــند، نه مانند 

آنچه در سه دهه گذشته شاهدش بوده ایم.

اجـرای حکم محجوریت صنعت خودرو

طــی مراســمی بــا افتتاح ۸ آزمایشــگاه  مربوط 
بــه آزمــون و تســت تصــادف خودروهــا و آالیندگی 
آنهــا، امکان تســت خودروها در زمــان تصادفات و 
همچنین میزان آالینده های منتشر شده از آنها در 

کشور فراهم شد.
بــه گــزارش ایســنا، همزمــان بــا ســال »تولیــد 
دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« و با همت شــرکت 
بازرســی کیفیت اســتاندارد ایــران، آزمایشــگاه های 
»مجتمــع  عنــوان  بــا  خــودرو  صنعــت  جدیــد 
آزمایشــگاهی ایمنی و سنجشــی آالیندگی خودرو« 
روزگذشــته طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر منوچهر 
حــوزه  فناوری هــای  توســعه  دبیــر ســتاد  منطقــی، 

فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی 
بازرســی  ریاســت جمهــوری در شــرکت  فنــاوری  و 
بــه و  شــد  افتتــاح  ایــران  اســتاندارد  کیفیــت   و 

بهره برداری رسید.
این آزمایشــگاه با عنوان مجتمع آزمایشــگاهی 
ایمنی و ســنجش آالیندگی خودرو از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، سازمان حفاظت 
 محیــط زیســت و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت

راه اندازی شده است و امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت 
مــاه بــه بهره بــرداری رســید. ایــن مجتمــع شــامل دو 
بخش آزمایشــگاه های »مرحله آغاز بهره برداری« و 

»مرحله آغاز عملیات اجرایی« است.

کشور، مجهز به مرکز 
آزمون تست تصادف 

خودروها شد

برنامه هــای  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
واحدهــای  از  حمایــت  بــرای  را  وزارتخانــه  ایــن 
تولیــدی بــزرگ، متوســط و کوچــک تشــریح کــرد و 
گفت:محاســبه قیمت ۴ کاالی اساســی، براســاس 

نرخ آزاد نهاده های دامی بوده است.
محمــد قربانــی، معــاون برنامــه ریــزی و امــور 
اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی در گفتگــو با مهر 
دربــاره نحــوه حمایــت دولــت از واحدهــای تولیــدی 
و تأمیــن نقدینگــی ایــن واحدهــا بعــد از آزادســازی 
قیمت هــا گفــت: دولــت و مجموعــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــرای حمایــت از واحدهــای تولیــدی دو 
شــیوه را در دســتور کار قــرار دادنــد کــه شــیوه اول 
حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و شیوه 
دوم حمایــت در زمینــه خریــد و جمــع آوری مــازاد 
احتمالــی محصــوالت تولیدی از جمله شــیر، مرغ و 

تخم مرغ است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
در شــیوه اول دو خط اعتباری تعریف شــده اســت، 

اظهــار داشــت: خــط اعتبــاری اول یک خــط اعتباری 
بزرگ است که برای وارد کنندگان نهاده های دامی، 
صنایــع لبنــی و کارخانجــات تصفیــه روغــن تعریــف 

شده است.
وی دربــاره ســقف اعتبــارات قابــل دریافت در 
این خط اعتباری، افزود: به میزانی که این واحدها 
نیــاز داشــته باشــند بــرای آنهــا تأمیــن اعتبــار انجام 
می شــود. ضمن اینکه فهرســت آنها به هشت بانک 

تأمین کننده این اعتبارات ارسال شده است.
قربانــی گفــت: این اعتبارات بــا نرخ 1۸ درصد 

محاسبه می شود.
خــط  دربــاره  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط اعتباری برای 
واحدهــای تولیــدی خــرد و متوســط در نظــر گرفتــه 
شده و واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، روستایی، 
عشــایر و واحدهــای تولیــدی طیور را تحت پوشــش 
قرار می دهد و مکانیزم آن به این شــکل اســت که 
واحدهای کوچک اعم از واحدهای خرد عشــایری ها 

و روستایی ها تسهیات را به صورت یارانه و با نرخ 
کمتر از 1۸ درصد دریافت می کنند.

وی بــا بیــان اینکــه ســقف این تســهیات ۲00 
میلیون تومان اســت، ادامــه داد: واحدهای تولیدی 
بزرگ تــر این تســهیات را با نــرخ 1۸ درصد دریافت 

می کنند.
قربانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه تــداوم و پایــداری 
بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی بســیار مهــم  تولیــد 
اســت، تصریــح کرد: در این راســتا سیاســتی اتخاذ 
شــده کــه اگــر مــازاد احتمالــی در محصــوالت تولید 
شــده ایجــاد شــود، شــرکت پشــتیبانی امــور دام و 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــن محصــوالت 

مازاد را جمع آوری خواهد کرد.
وی ادامــه داد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام، 
مــرغ و تخــم مــرغ مــازاد را جمــع آوری می کنــد و از 
ایــن محصــوالت هم بــه عنوان ذخایر اســتراتژیک و 
هــم برای صادرات اســتفاده خواهد کــرد. همچنین 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی شــیر مــازاد تولید 

کننــدگان را خریــداری و تبدیــل بــه شیرخشــک و 
ذخیره سازی می کند.

قیمت ۴ کاالی اساسی مجدداً تغییر نمی کند
بخــش  در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
دیگری از ســخنان خود درباره اینکه گفته می شــود 
قیمت هــای تصویــب شــده بــرای چهــار قلــم کاالی 
اساســی بدون در نظر گرفتن نرخ جدید نهاده های 
دامــی اســت، چــرا که قیمــت نهاده ها بعــد از اعام 
اســت،  شــده  ابــاغ  و  تعییــن  مذکــور  نرخ هــای 
خاطرنشــان کــرد: چنیــن مســئله ای به هیــچ عنوان 

صحت ندارد.
قربانــی توضیــح داد: زمانــی کــه قیمــت چهــار 
کاالی اساسی را در صحن تعیین کردیم با احتساب 
نــرخ نهاده هــای دامــی بــه صورت آزاد بوده اســت و 
دلیــل اینکــه قیمــت نهاده های دامی بــا وقفه اعام 
شــد این بود که به بازار شــوک وارد نشود. بنابراین 
هیــچ گونــه افزایــش قیمــت دیگــری در ایــن کاالهــا 

نخواهیم داشت.

رئیس اتاق مشــترک ایران و ســوییس از چرایی 
تبدیل شــدن این کشور به اصلی ترین شریک تجاری 

اروپایی ایران می گوید.
بــه گــزارش ایســنا، شــریف نظام مافــی، رئیــس 
اتــاق مشــترک ایران و ســوئیس دربــاره حجم مبادالت 
تجــاری ایــران و ســوئیس در ســال 1۴01 گفتــه اســت: 
ســطح مبــادالت و تجــارت ایــران بــا ســوئیس تفــاوت 
چندانی با گذشــته نکرده اســت؛ اما آنچه مهم اســت 
اینکــه ســوئیس تبدیل به شــریک اول تجــاری اروپایی 
و  تجــارت  حــوزه  در  به خصــوص  اســت.  ایــران شــده 
درزمینٔه غات، بزرگ ترین شرکت های غات جهان در 
ســوئیس قرار دارند و ســطح تجارت آن ها با ایران در 

سال گذشته بسیار باال بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس در ادامه با 

اشــاره به روابط تجاری این دو کشــور گفت: ســوئیس 
شــریک اســتراتژیک مــا اســت. ایــن روابــط نه تنهــا بــه 
بلکــه شــرکت های  خاطــر دارو و تجهیــزات پزشــکی، 
سوئیســی نقــش بســیار پررنگــی را چــه در واردات و 
چــه در تولیــد ایران بــازی می کنند. نظــام مافی درباره 
واردات غــات از ســوئیس تصریــح کــرد: شــرکت های 
غــات سوئیســی و حتــی شــرکت های زنجیــره غــات 
سوئیسی یعنی تکنولوژی، افزودنی ها، بازرسی نقش 

پررنگی در صنعت غات ایران دارند.
فعــال اقتصــادی دربــاره ســطح مبــادالت تجــاری 
ایران با ســوئیس در آینده گفت: همه چیز بســتگی به 
برجام دارد. حتی اگر برجام برای مدت کوتاهی توافق 
شــود، شــکوفایی اقتصــادی بــرای ما به همــراه خواهد 
آورد. از ایــن لحــاظ کــه همــه پول هــای بلوکه شــده مــا 

آزاد خواهد شــد و این موضوع کمک بســیار بزرگی به 
زیرســاخت های صنعتی ما و نهایتاً دولت برای واردات 
اقام اساســی خواهد کرد. رئیس اتاق مشــترک ایران 
و ســوئیس بابیان اینکه عمده واردات ما از ســوئیس، 
از  غــات  واردات  داد:  ادامــه  اســت،  غــات  و  دارو 
ســوئیس به این صورت اســت که ممکن اســت کشور 
مبدأ غات استرالیا، برزیل و یا کشورهای دیگر باشد؛ 
مثاً ذرت از برزیل وارد شــود، ولی قرارداد و پرداخت 
پول آن در سوئیس انجام می شود. نظام مافی افزود: 
جهــان  غــات  شــرکت های  بزرگ تریــن  مرکــزی  دفتــر 
در ژنــو ثبت شــده اســت و معامــات آن هــا در کشــور 
سوئیس انجام می شود. وی قباً گفته بود که ظرفیت 
همکاری بین ایران و ســوئیس بســیار باالست؛ خیلی 
از مشــکات اقتصادی به مســائل سیاســی گره خورده 

اســت. برخــی نیــز مشــکات سیاســی هســتند کــه در 
بــرای مثــال  مــورد آن هــا تصمیم گیــری نشــده اســت 

می توان به موضوع FATF اشاره کرد.
رئیس اتاق مشــترک ایران و ســوئیس به ســایت 
اتاق ایران گفت: امیدواریم دولت بتواند به مشــکات 
اقتصــادی بــا دیــد اقتصــادی نــگاه کنــد و شــاید ایــن 
موضــوع بتوانــد تحــول ایجــاد کنــد. بــا دیــد اقتصــادی 
 FATF مســائل این چنینی بســیار مشــخص اســت اگر
پذیرفتــه نشــود کشــور نمی توانــد بــا کشــورهای دیگــر 
ارتبــاط بانکــی داشــته باشــد و اگــر پذیرفتــه شــود یــا 
حداقــل به صــورت مشــروط باشــد، بانک هــا می توانند 
فعالیــت داشــته باشــند. امیدواریــم دولــت مشــکات 
اقتصــادی را بــا نــگاه اقتصــادی ببینــد و راه حل هــای 

اقتصادی برای آن داشته باشد.

 بازدید معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت
از مرکز پاسخگویی هوشمند ایران خودرو

 جزئیات برنامه های دولت برای حمایت
از واحدهای تولیدی

سوئیس، اصلی ترین شریک اروپایی ایران


