
وزیــر امــور خارجــه ایــران در گفت وگویــی بــا تاکید بــر جدیت 
ایران در انجام دادن توافقی »قوی و پایا« در وین و آمادگی 
آن برای پاسخ به سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی، به 
ســواالتی دربــاره رخدادهــای اخیــر ایــران و روابــط آن با دیگر 

کشورها پاسخ داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وبــگاه خبــری المانیتــور، 
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه جمهوری  اســامی 
ایــران در گفت وگــو بــا ایــن وبــگاه خبــری در پاســخ بــه این که 
بــه نظر می رســد تحقیقــات پادمانی آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران یکی از موضوعات بحث برانگیر در احیای توافق 
هســته ای]برجام[ اســت و آیا توافقی برای تعامل با آژانس در 
مســیری جداگانه نمی تواند راه حل این مســئله باشــد؟ گفت: 

مــا هیــچ مشــکلی در همکاری یــا تعامل با آژانــس نداریم. 
شــما می دانیــد که همکاری ما هنــوز ادامه دارد، به ویژه 

در زمینــه موضوعــات پادمانــی. دوربین هــای 
آژانــس در محــل بــوده و آن هــا در حــال 
نظــارت بــر مــا هســتند. می دانیــد مــا چه 
کار کرده ایم؟ ما دوربین هایی را خاموش 
کــرده  موافقــت  داوطلبانــه  کــه  کرده ایــم 

بودیــم نصب شــوند. ما ایــن دوربین ها را به 
طور داوطلبانه نصب کردیم.

داد:  ادامــه  امیرعبداللهیــان 
ایــن موضــوع هیــچ ارتباطــی بــه 

دیگــر نظارت هــای پادمانی 
نــدارد کــه روی مــا انجــام 
می گیــرد. این کار اقدامی 
قبــال  در  تافی جویانــه 

قطعنامــه ای بــود کــه حدود 
چهــار مــاه پیــش علیــه مــا در 

آژانس صادر شد. از نظر ما کار اشتباهی 
بــود که توســط آمریکایی ها و ســه کشــور 

اروپایی انجام شد. ما وسط مذاکرات بودیم 
و آن هــا یک بــاره علیــه ایــران قطعنامه صادر 

کردنــد. مــا قطعــا همکاری مــان بــا آژانس 
را ادامــه خواهیــم داد. آژانــس ســواالتی 
درباره سه محل دارد که می گوید در آن 
اورانیوم پیدا کرده است و ما آماده ایم به 

این سواالت پاسخ دهیم.
وزیر امور خارجه ایران در این راستا بیان 

کــرد: امــا مــا قویا بــر این باوریــم که آژانــس باید در 
عیــن حــال رفتــار و عملــی مطابــق اصول فنی داشــته 

باشد. مشکل ما با آژانس این است که آن ها سیاسی 
عمل می کنند. بنابراین، اگر آژانس انتخاب کند که فقط 

روی مسائل فنی تمرکز کند، ما قطعا تاش خواهیم کرد 
همکاری مان را تقویت و بیشتر کنیم.

او ادامــه داد: در ســال ۲۰۱۵، چیــزی رخ داد. اراده ای 
سیاســی وجــود داشــت و آن موقــع تصمیمی سیاســی اتخاذ 

شــد. بین ایران و ســه کشــور اروپایی و آمریکا بود و به نهایی 
شدن برجام کمک کرد. از یک طرف، ما قصد داریم و مشتاقیم 
که با آژانس همکاری کنیم تا به آن اتهامات و ادعاها پاسخی 
ارائه بدهیم. از طرف دیگر، ما به اراده ای سیاسی نیاز داریم، 
بــه همــان چیــزی کــه گفتــم در ســال ۲۰۱۵ بود تا ایــن بار هم 

وجود داشته باشد.
امیرعبداللهیان درباره فعالیت های هسته ای ایران گفت: 
احتمــاال می دانیــد کــه تمامــی فعالیت هــای مــا، فعالیت هــای 
هســته ای مان، حدود ۲ درصد فعالیت های هســته ای جهان را 
تشکیل می دهد که تمامش در چارچوبی صلح آمیز قرار دارد. 
امــا نظارتــی کــه بــر مــا انجــام می شــود چطــور؟ ۳۷ درصد کل 
نظارت آژانس است. این یعنی پس از آن که تمامی طرفین به 
برجام بازگردند، ما باز هم باید دسترسی کامل را برای آژانس 

ایجاد کنیم. منظورم دسترسی ای فراپادمانی است.
رییس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین گفت: مسلما، 
اول باید اتهامات بی اســاس فعلی که از ســوی آژانس در این 
بــاره مطرح شــده اند، برطرف شــوند. اما ما بــاور داریم و قبول 
داریــم بــرای عملــی کــردن ایــن، برخــی فعالیت هــای فنــی باید 
انجــام بگیــرد. امــا به مــوازات این، درســت مانند ســال ۲۰۱۵، 
اراده ای سیاســی بایــد بــرای بســتن پرونده ایــن اتهامات وجود 

داشته باشد.
امیرعبداللهیــان در پاســخ بــه ایــن کــه آیــا منظــورش این 
اســت کــه آیران آماده همــکاری فنی با آژانس برای حل وفصل 

این مسئله است، گفت: مطمئنا.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه این گفت وگو در پاسخ به 
ســوالی دربــاره موضوع تضمین خواهی ایــران در مذاکرات وین 
بــرای جلوگیــری از بدعهــدی دولت هــای آینده آمریــکا و خروج 
دوبــاره از توافــق و ایــن کــه آیــا نمی تــوان بــه موضــوع تضمین 
از زاویــه همکاری هــای منطقــه ای ایــران بــا آمریــکا و شــرکای 
منطقــه ای آن در زمینــه مســائل کشــورهایی از جملــه یمــن، 
لبنان، عراق و ســوریه نگاه کرد تا نشــانی از حســن نیت و به 
نوعــی تضمینــی در ایــن مذاکرات باشــد، توضیــح داد: وقتی از 
تضمین صحبت می کنیم، در واقع به تجربه ای اشاره داریم که 
در گذشته کسب کرده ایم. تصمیم ترامپ برای خارج شدن از 
توافــق، نقــض قوانین و مقــررات بین المللی بــود. آن چه با آن 
مواجهیم این است که آمریکایی ها به ما می گویند نمی توانند 

به جای دولت آتی آمریکا تضمین بدهند.
امیرعبداللهیــان ادامــه داد: ایــن هــم بــا قواعــد و عــرف 
بین المللی مغایرت دارد. وقتی چیزی میان کشورهای متعددی 
امضــا می شــود، بــه این معناســت کــه فقط بیــن حکومت ها و 
دولت هــا نیســت؛ بین نظام هــای حاکم در آن کشــورها انجام 
شــده اســت. همکاران من چندین ماه اســت که مشــغول این 
مذاکرات در وین بوده اند. من هم مدام با بســیاری از افراد بر 
سر چگونگی بازگشت به برجام در تماس و در ارتباطم. هر بار 
که از تضمین حرفی زده می شود، آمریکایی ها به ما می گویند 
حداکثر یا بیشــترین تضمینی که می توانیم به شــما بدهیم، تا 

پایان دولت بایدن است.
او در ایــن راســتا مطــرح کــرد: بنابرایــن، ایــن چــه پیامــی 
بــه شــرکت های مــا و بــه افرادی می فرســتد که پــس از اجرایی 
ســرمایه گذاری  ایــران  در  می خواهنــد  برجــام،  دوبــاره  شــدن 
کننــد؟ ایــن پیام را به آن ها می فرســتد کــه فرصت زیادی برای 
سرمایه گذاری در ایران ندارید. در کنفرانس امنیتی  مونیخ که 
مدتی پیش در آن شــرکت کرده بودم، با مدیران شــرکت های 
بــزرگ اروپایــی دیــدار کــردم. معاون من در امــور اقتصادی هم 
در مونیخ بود. نشستی با بسیاری از شرکت های بزرگ غربی، 
بیشتر اروپایی داشتیم. همگی به ما گفتند که اگر شرایط]پس 
از بازاجرای برجام[ تا مدت کوتاهی دوام بیاورد، ما نمی توانیم 

سرمایه گذاری خوبی در ایران انجام دهیم.

امیرعبداللهیــان گفــت: در هفته هــای اخیــر و در نتیجــه 
پیام هایــی کــه میــان مــا و آمریکایی هــا رد و بدل شــده اســت، 
پیشــ  رفت هایی در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه، یعنــی در زمینــه 
تضمین هــا و مــدت توافق هــا امــا هنوز با نقطه ایــده آل فاصله 

داریم.
رییــس دســتگاه دیپلماســی ایــران در پاســخ بــه ایــن کــه 
آیــا ایجــاد تغییراتــی در سیاســت های منطقــه ای نشــانگر ایــن 
نخواهــد بــود که ایران قصد تعامل با حســن نیت دارد، گفت: 
اول از همه این که ما همیشه در طرف مثبت تحوالت منطقه 
بوده ایــم. بــه چیزهایــی کــه در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم رخ 
می دهد توجه کنید. ما چه کار می کردیم و آمریکا چه کارهایی 
می کــرد؟ در کارزارهــای انتخاباتی آمریکا، یکی از کاندیداها به 
دیگــری گفــت، ایــن ما بودیم کــه داعش را ایجاد کــرد. اما این 
ما]ایران[ بودیم که با داعش مبارزه کرد، هم در عراق و هم در 
ســوریه. اگر آن ها می توانســتند این دو کشــور را بگیرند، االن 
منطقــه شــکل دیگــری داشــت. اگر آن هــا در منطقــه ما قدرت 
می گرفتنــد، دیگــر هیــچ کــدام از ایســتگاه های متــرو در اروپــا، 
حتــی در آمریــکا امــن نمی بــود. بنابراین، ما همیشــه از امنیت 

و ثبات منطقه و کشورهایی که نام بردید حمایت کرده ایم.
رییس دســتگاه دیپلماسی ایران تشریح کرد: ما همیشه 
کشــورهای منطقــه را تشــویق کرده ایــم که با یکدیگــر از طریق 
گفتمــان همــکاری کننــد. مــا از رونــد تشــکیل دولــت قانونــی 
در عــراق حمایــت کرده ایــم. ایــن مــا بودیم که تمامــی احزاب و 
گروه ها در یمن را تشویق به آتش بس کردیم. سیاست آمریکا 
در افغاســتان اشــتباه بــود. االن کــه مــا صحبــت می کنیم، پنج 
میلیــون پناهنــده افغان در ایران زندگــی می  کنند و این نتیجه 
سیاســت های غلط آمریکاســت. برخی سیاست های آمریکا در 
منطقــه غیرقابــل درک اســت. یــک روز می گوینــد می خواهنــد 
حکومــت طابــان را ســرنگون کننــد و بــه این بهانه افغانســتان 
را اشــغال کردنــد. پــس از ۲۰ ســال، در قطــر بــا آن ها]طالبان[ 
مذاکــره می کنند و افغانســتان را به دســت طالبــان می اندازند 
و االن فقــط بــه عنــوان یکــی از احزاب حاکم مانند پشــتوها در 
آنجــا هســتند. طالبان بــه ما می گوید، آمریکا را از افغانســتان 
بیرون کرده اســت. اما من به آن ها گفتم، این شــما بودید که 
در دوحه با آمریکایی ها مذاکره کردید و با آن ها توافق کردید.
امیرعبداللهیــان ادامــه داد: مــا همیشــه در طــرف مثبــت 
بوده ایــم. البتــه ما همیشــه از ابتکارات جدیدی که در راســتای 
تامیــن صلــح و ثبــات  منطقــه یــا کمــک بــه آن باشــد، حمایت 
می کنیــم بــه ویــژه اگــر از ســوی ســازمان ملــل باشــد. مــن هــر 
مــاه یــا هــر ۴۰ روز، بــا جناب آنتونیــو گوترش از ســازمان ملل 
تمــاس تلفنــی دارم و رایزنــی می کنیــم. در حــال حاضر، چیزی 
کــه مــا دربــاره تضمین هــا می گوییــم هیــچ ربطــی بــه مســائل 
منطقــه ای نــدارد. ما در ســال ۲۰۱۵ مذاکــره کردیم و به برجام 
رسیدیم. یک هدف بخصوص داشتیم. می خواستیم تحریم ها 
 لغــو شــوند. بنابرایــن، وقتــی از تضمین حرف می زنیــم، به این 
معناست که تضمین می خواهیم تا وقتی به برجام بازگشتیم، 

رونق اقتصادی مان توسط مردم حس شود، ملموس باشد.
او تاکید کرد: البته، پیام های زیادی میان ما و آمریکایی ها 
می کنــم  فکــر  مــن  می شــود.  هــم  هنــوز  و  شــده  بــدل  و  رد 
آمریکایی ها االن مواضع و منطق ما را به خوبی درک می کنند. 
اما حس می کنم آمریکا به دالیل مختلفی به نقطه ای نرسیده 

اســت که به اندازه کافی برای اتخاذ این تصمیم شــجاعت به 
خرج دهد.

امیرعبداللهیان در پاسخ به این که چرا ایران با آمریکا به 
طور مســتقیم مذاکره نمی کند تا این مســائل آخر را حل کند، 
چــرا ایــران از مذاکــرات رو در رو با آمریکا »می ترســد«، گفت: 
ما از مذاکرات رو در رو با آمریکا نمی ترسیم. اما باید احساس 
کنیــم کــه ایــن کار می توانــد تغییــری در رویه ایجــاد کند و این 
این مذاکرات دســتاوردی برای ما در بر داشــته باشــد، احتمال 
بدهیــم کــه اتفــاق بزرگــی قــرار اســت در نتیجه ایــن مذاکرات 
بیفتد، مسیر و افقی روشن پیش رویمان است. اگر مذاکرات 
مستقیمی انجام دهیم، باید  سودی برای ما، برای ملت ما در 
پایان مذاکرات وجود داشته باشد. در نتیجه چنین مذاکراتی، 
بهتریــن ســناریو ایــن اســت کــه فقــط تحریم هــای ثانویــه لغو 
شــوند. تحریم های اولیه و اصلی ســر جایشــان خواهند ماند. 
فکــر می کنــم اگــر آمریکایی هــا جــدی باشــند و حاضــر باشــند 
آمادگی و تمایلشــان را برای بازگشــت به برجام نشــان دهند، 
این پیام ها کافی خواهند بود، یعنی پیام های شفاهی آن ها و 

برخی پیام های کتبی شان.
وزیــر امــور خارجــه ایــران گفــت: حتــی االن در حاشــیه 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل، ما از آمریکایی ها پیام 
دریافت کردیم که »بیایید مستقیما مذاکره کنیم«. با در نظر 
گرفتــن تمــام حساســیت ها و چیزهایــی کــه در ایــن ۴۰ ســال 
گذشــته از آمریــکا دیده ایــم، بایــد بــه ما این حــق را بدهید که 
انتظــار دســتاورد بزرگــی از این گونه مذاکرات داشــته باشــیم. 
مــا در حــال حاضر در حــال دریافت پیام هایی از ســوی آمریکا 

هستیم.
رییــس دســتگاه دیپلماســی ایــران بــا اشــاره بــه اتفاقات 
اخیــر رخ داده در ایــران در پــی مــرگ مهســا امینــی و اظهــارات 
مداخله جویانــه مقامــات آمریکایــی در ایــن بــاره گفــت: اما به 
خاطــر اتفاقــی که اخیرا در ایــران افتاد، دختری جان خود را از 
دست داد و ما همه متاثر شدیم. رییس جمهور من با پدر این 
دختــر صحبــت کــرد. تمامی شــاخه های حاکمیت در ایــران، از 
جمله قوه قضائیه، دولت و مجلس تاش می کنند ببیینند چه 
اتفاقــی بــرای این دختر افتاده اســت، تاش می کنند حقیقت 
را آشــکار کننــد. امــا از احساســات پــاک مــردم ایران اســتفاده 
می شــود. فراموش نکنیم که آمریکا تحریم های تازه ای در ماه 
گذشــته علیــه ایران اعمال کرد. امــا االن می گویند قصد دارند 
تحریم هــا را علیــه چیزهایی که بــه ارتباطات و اینترنت مربوط 
اســت، لغــو کننــد. چــرا؟ چــون می خواهنــد در امــور داخلی ما 
مداخله کنند. چند سال پیش،  آقای اوباما هم همین اشتباه 
را مرتکــب شــد. آقــای اوبامــا نامه ای خطــاب بــه بلندپایه ترین 
مقام کشــور من نوشــت. از دوســتی حرف زده بود. از گفتمان 
و مذاکــره. امــا اتفاقــی در خیابان هــای تهــران رخ داد و او یــک 
سخنرانی انجام داد و در امور داخلی ما مداخله کرد. از تغییر 
حکومــت در ایــران حــرف زد. االن، مــا حس می کنیــم برخی از 
مقامات و رسانه های آمریکایی مردم ایران را تحریک به ایجاد 
آشوب می کنند. می دانید که موارد و رخدادهای بسیار بدتری 
در آمریکا اتفاق افتاده است، ده ها مورد. در کشورهای غربی 
دیگــر هــم این طور بوده اســت. درباره بســیاری از آن ها حتی 
تحقیقاتی هم انجام نمی شود. بنابراین، برای هر گونه مذاکره 

با آمریکا، باید شاهد منفعتی در آن باشیم.

پاســخ  در  بــه ســوالی دیگــر دربــاره امیرعبداللهیــان 
برخــی اعتراضــات شــکل گرفتــه در ایران به دنبال مرگ مهســا 
امینــی و ایــن ادعا که در ایــن اعتراضات، »بیش از ۵۰ نفر در 
ایران توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند«، گفت: پیشنهاد 
مــن بــه شــما این اســت کــه به ایران ســفر کنیــد تــا ببینید در 
خیابان های تهران چه می گذرد؛ آزادی بیان، آزادی عمل مردم 
و همچنیــن ]آزادی[ حجــاب. مردم حجاب را جوری که دوســت 
دارنــد رعایــت می کننــد. البتــه چارچوبــی کلی وجــود دارد. من 
مطمئنم خود به خود پاسختان را خواهید گرفت. هر توضیحی 
که من ســعی کنم به شــما بدهم، برایتان کافی نخواهد بود، 
چــون شــما تــا حد زیــادی تحــت تاثیر برخــی افســانه بافی های 
رســانه های شــبکه های اجتماعــی قــرار داریــد. آن را تماما باور 
نخواهید کرد. اما می گویم که در ایران دموکراسی کامل وجود 

دارد. خودتان باید ببینید.
او ادامه داد: وقتی افرادی سعی کردند کنگره را تسخیر 
کنند، چه اتفاقی در آمریکا افتاد؟ شــما ســعی کردید کنترل 
شبکه های اجتماعی را، کنترل دسترسی رییس جمهورتان به 
توییتر را در دســت بگیرید. چه شــد؟ چرا این کار را کردید؟ 
بــرای امنیــت کشــور. اعتراضــات صلح آمیــز حــق طبیعی تمام 
مــردم دنیاســت. امــا کشــتار و آتــش زدن اماکــن مختلــف و 
خشــونت چیزیســت کــه هیــچ دولتــی از آن حمایــت نخواهد 
کــرد. بنابرایــن، هــر ســوالی از من بپرســید، مــن آن را به این 
شــکل می پرســم کــه »چــرا آن هــا در آمریــکا ماننــد این عمل 
کردنــد و آیــا بدتــر از کاری بــود کــه مــا کردیــم؟«. بگذاریــد 
حرفتــان را اصــاح کنــم. ایــن افــراد توســط نیروهــای امنیتــی 
کشته نشده اند. بسیاری از آن ها توسط اغتشاشگران کشته 
شــدند. ]عواملــی[ ســازمان یافتــه. ماننــد گــروه تروریســتی 
مجاهدیــن خلــق کــه اعضــای آن آزادانــه در آمریــکا و اروپــا 

زندگی می کنند.
او در ادامــه ایــن بحــث، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا 
موافــق اســت کــه »بــرای کســانی که خــارج از ایران هســتند، 
دیدن این گونه عکس ها، دیدن کتک خوردن زنان آزاردهنده 
اســت«، گفت: برخی از این عکس ها ســاختگی هستند. باید 
بدانیــد کــه واکنــش آن ها]نیروهــای پلیــس[ به اغتشاشــگران 
اســت. آیــا شــما اگــر کســی بیاید و بخواهــد اینجــا را به آتش 
بکشــد، آرام و آســوده می نشــینید؟ بایــد بــا آن مقابلــه کــرد. 
باید به اغتشاشگران به گونه ای مقتدرانه پاسخ داد. اما االن 
می توانم به شــما بگویم که اوضاع تحت کنترل اســت. آن چه 
در اولیــن روز اعتراضــات رخ داد، احساســات و عواطف مردم 
بود. هیچ خودرو یا وسایل نقلیه ای آتش زده نشد. غارتی در 
کار نبود. هیچ بانکی خسارت ندید. اما االن تمامی شبکه های 
ماهواره ای و شــبکه های اینترنتی مردم را تشــویق می کنند که 
بــه خیابان هــا بیاینــد، آشــوب بــر پا کننــد و حکومــت را تغییر 
دهنــد. بــه خاطــر مداخلــه آن هــا، ابعــاد متعــدد ایــن رخــداد 

بزرگ تر شد و در افکار عمومی گسترش یافت.
ایــن  بــه  پاســخ  در  ســپس  ایــران،  خارجــه  امــور  وزیــر 
ســوال کــه در نبــود مذاکــرات مســتقیم، آیــا ایــران از مســیر 
غیرمســتقیم دیگــری حمایــت خواهــد کرد یا نــه؟، گفت: ما تا 
االن، پیشــنهادات نهایی مــان را به طرف مقابــل ارائه کرده ایم 
و در این پیشــنهادات، ســعی نکرده ایم به هیچ وجه محتوای 
مذاکرات را تعدیل کنیم یا تغییری در آن ایجاد کنیم و خللی 

در موازنــه موجــود در متــن ایجاد کنیم. فقط ســعی کردیم در 
زمینــه ســه مســئله باقی مانده آن را تقویــت کنیم. تفاوتی که 
با نسخه]پیشنهادات[ آمریکا داریم، بر سر این مسائل است.
امیرعبداللهیــان ادامــه داد: اول از همــه ایــن کــه، مبنای 
این نسخه ها متن پیشنهادی از سوی آقای جوزپ بورل است. 
بنابرایــن، از ســوی آقــای بــورل بــه دو طــرف ارائــه شــد. طرف 
آمریکایی ۱۰ روز این متن را بررسی و سعی کرد در متن ابهام 
ایجــاد کنــد. همــان طــور کــه می دانید، مســتعد تعابیــر زیادی 
بود. می شد تعابیر متفاوتی از آن ارائه کرد. از طرف دیگر، ما 
تــاش کردیم آن را شــفاف تر کنیــم و طوری در آن تغییری در 
آن ایجــاد کنیــم که نتوان جور دیگری تعبیرش کرد. بنابراین، 
مــا تــاش کردیــم در زمینــه این ســه-چهار مســئله باقی مانده 
نســخه ای از متن را ارائه کرده ایم که کاما شــفاف اســت. من 
فکر می کنم اگر طرف آمریکایی آن را با دقت بخواند و قصدی 
واقعی برای بازگشــت به توافق داشــته باشــد، با آن مشــکلی 

نخواهد داشت. چون مسیر بسیار هموار است.
او در ایــن راســتا تاکیــد کــرد: امــا اگــر طــرف آمریکایــی 
احســاس می کند نیاز اســت که دور دیگری از مذاکرات 
جــوزپ  یعنــی  هماهنگ کننده هــا،  میــان 
بــورل و اتحادیــه اروپــا انجــام شــود، مــا 
آن را رد نخواهیــم کــرد. یــا ایــن کــه 
االن  تــا  کــه  را  کاری  می توانیــم 
یعنــی  بدهیــم،  ادامــه  کرده ایــم 
پیام هایی تبادل کنیم و به تفاهم 
برســیم. ما واقعــا می خواهیم این 
اتفــاق بیفتــد. مــا واقعا در ایــن باره 
جدی هســتیم. به همین خاطر اســت 
کــه برای رســیدن به توافــق مذاکره کردیم. 
بــاره حــرف  ایــن  طــرف آمریکایــی هــم در 

می زند و می گوید حسن نیت دارد.
بــا  ایــران،  دیپلماســی  رییــس دســتگاه 
مذاکره کننــدگان  کــه  ایــن  بــه  اشــاره 
آمریکایــی و اروپایــی اوضــاع را بــرای 
حل کردن مسائل پیچیده تر می کنند، 
گفــت: آن ها مدام می گویند این تمام 
عرضــه  می توانیــم  کــه  چیزیســت  آن 
کنیــم. مذاکــرات را ســه مــاه دیگــر کــش 
بــر  ایــن کاری اســت کــه از دستشــان  دادنــد. 
می آیــد، همــان کاری که ســه ماه پیــش بر می آمد، 
وقتــی گفتند این تمام کاری اســت که می توانیم 
بکنیــم و تمــام چیزیســت کــه می توانیــم عرضه 
کنیم. وقتی با چنین رفتاری مواجه می شــویم، 
مدام از خودمان می پرســیم، آیا آن ها واقعا در 
پــی یــک توافــق هســتند؟ در طی مذاکــرات مدام 
از آن هــا می شــنویم کــه آمریــکا بــا مســائل داخلــی 
روبه روســت. من تقریبا هر هفته به پارلمان کشــورم 
فراخوانــده می شــوم کــه نمایندگانــی در آن جــا هســتند. بایــد 
پیــش رویشــان حاضــر شــوم و بــا آن هــا صحبت کنم و ســعی 
کنم از مذاکرات راضی نگهشان دارم. ستون نویس روزنامه ها 
علیه مــان می نویســند. مــن فکر می کنم که ما]ایــران و آمریکا[ 
با شرایطی رو به رو هستیم که اگر سخت تر از دیگری نباشد، 
به یک اندازه دشوار است. اما ما عاقانه و شجاعانه سر میز 
مذاکرات حاضر شده ایم و هیچ وقت آن را ترک نکرده ایم. ما 
پیام هــای بســیاری از آمریــکا دریافت کرده ایم کــه برای انجام 
دادن توافــق حســن نیــت دارنــد. امیدواریــم داشــته باشــند. 
امیدواریم در عمل هم شــاهدش باشــیم. من تضمین می کنم 

که برای انجام دادن توافقی قوی و پایا جدی هستیم.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مذاکــرات دربــاره تبــادل 
زندانیــان، از جملــه تبــادل شــهروندان دو تابعیتــی زندانــی در 
ایــران در چــه وضعیتــی قرار دراد و آیا بــدون برجام توافقی بر 
ســر ایــن موضــوع انجام خواهد شــد یا نه؟ گفت: مــا ارتباطی 
میــان ایــن دو موضــوع نمی بینیــم. هیــچ ارتباطــی میــان ایــن 
موضــوع انســانی که مســئله زندانیان اســت و موضــوع برجام 
وجود ندارد. ما بی چون وچرا آماده این تبادل زندانیان هستیم 
چون باور داریم که این موضوعی انســانی اســت. ما این را به 

آمریکایی ها هم گفته ایم.
امیرعبداللهیــان در پاســخ بــه ایــن کــه ایــران بــرای انجام 
شدن این کار منتظر چیست و چه چیز مانع می شود؟ گفت: 
بایــد طــرف خودتــان را مقصــر بدانیــد. در پاســخ دادن بــه این 
موضوع خیلی کند عمل می کنند. نمی دانم چه مشکلی دارند. 
هــر وقــت بگوینــد آماده هســتند، مــا ایــن کار را خواهیم کرد. 

اما خوش بینم.
وزیــر امــور خارجه ایران دربــاره این که اگر این موضوعی 
انســانی اســت، چــرا بــه باقــر نمــازی، یکــی از شــهروندان دو 
تابعیتــی زندانــی در ایــران اجــازه داده نمی شــود کــه خدمــات 
پزشــکی دریافــت کند؟ توضیــح داد:  او با خدمات وی آی پی از 
تمامی امکانات بهره مند است. به او خدمات پزشکی وی آی پی 
ارائه می شــود. دسترســی کنسولی ایجاد شــده است. اعضای 
خانــواده اش بــه طــور منظــم بــا او دیــدار می کننــد. مــن فکــر 
می کنــم بــه آســانی می توانــد تبادل شــود. البته ایــن بر عهده 

مقامات قضایی مان است. اما خوش بینم.
امیرعبداللهیان همچنین در پاســخ به این ســوال که دور 
بعــدی مذاکــرات ایران و عربســتان ســعودی چه زمانــی برگزار 
خواهــد شــد و از نظــر او امــکان دیــدار وزرای امــور خارجــه دو 
کشــور در جریان از ســرگیری روابط دیپلماتیکشــان چه زمانی 
میســر می شــود؟ گفت: پنج دور مذاکره میان ما و سعودی ها 
در بغــداد انجــام شــده اســت. برخــی توافقــات انجــام شــده 
اســت. برخــی اجرایی شــده اند. برخی اجرایی نشــده اند. ما از 
ایــده روابــط دیپلماتیــک و بازگشــت بــه اوضاع عــادی حمایت 
می کنیــم. دیــروز در همان جا با وزیــر امور خارجه عراق دیدار 
کــردم. دربــاره ایــن کــه اقدامــات بعــد از ازســرگیری روابط چه 
خواهــد بــود، بحث هــای خوبــی داشــتیم. عــاوه بر ایــن، همه 
ما از ایده بازگشــایی ســفارت خانه هایمان اســتقبال می کنیم. 

همیشه پنجره دیپلماسی را بینمان باز نگه داشته ایم.
او در پایان این گفت وگو در پاســخ به این ســوال که آیا 
ایران به روسیه پهپاد می فروشد تا در جنگ اوکراین استفاده 
کند؟ گفت: ما توافقی برای همکاری دفاعی با روسیه داریم. 
اما از هیچ یک از طرفین در جنگ اوکراین حمایت نمی کنیم، 
ایــن کار موجــب تــداوم جنــگ خواهــد شــد. مــا شــدیدا بــا هر 
گونــه جنگــی مخالفیــم، چــه در اوکرایــن، چــه در یمــن و چــه 
در فلســطین. مــا همچنیــن در تاش هــا بــرای ایجــاد صلــح و 
آتش بــس در اوکرایــن دخیــل بوده  ایــم. مــا بــر ایــن باوریم که 
فرســتادن ســاح چــه بــرای اوکرایــن چه برای روســیه اشــتباه 
اســت. بــه کمــک گفتمان سیاســی و حل وفصل ایــن بحران از 

طریق مذاکرات سیاسی ادامه خواهیم داد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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ورود صنعت برق به بورس 
باید حساب شده باشد

عضوســندیکایشــرکتهایتولیدکنندهبــرقگفت:اگر
بــورسانــرژیبدوندخالتوزارتنیروبازاریراطراحی
کند،میتواننسبتبهایجادتغییروتحوالتمثبتدر
ایــنصنعــتامیــدواربــود،درغیراینصــورتنهتنهااز
چالشهایاینصنعتکاســتهنمیشــودبلکهمشکالت

بیشتریگریبانگیرصنعتبرقخواهدشد.
بهنام فردافشاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در حــال حاضــر بیــش از ۶۴ درصــد بــرق کشــور را بخــش 
غیردولتــی تولیــد می کنــد و ایــن بخش حتی یــک نماینده 
بــه صــورت حضــوری در جلســات هیــأت تنظیــم ندارنــد، 
اظهــار کــرد: بخــش خصوصــی تمایــل دارد بــا وزارت نیــرو 
تعامــل داشــته باشــد امــا این اجــازه داده نمی شــود و این 
در شــرایطی اســت که در بسیاری از موارد قانون گذاری ها 
توســط وزارت نیرو به حاشــیه می روند و بخش خصوصی 
هــم نمی توانــد دخالت کند. وی بــا بیان اینکه الزمه ایجاد 
یــک بــازار پایــدار ماننــد بــازار بــورس تــوازن بیــن عرضــه و 
تقاضاست، گفت: ظرفیت حضور نیروگاه های خصوصی و 
دولتی در بورس در شرایطی که قرار باشد کل عرضه برق 
را وارد بــورس کنیــم، حدود ۵۵۰۰۰ مگاوات اســت؛ اینکه 
شــرکت های توزیــع خریدار باشــند ایــرادی ندارد امــا ابتدا 
وزارت نیرو باید تمام بدهی که به تولیدکنندگان برق دارد 
را  پرداخت و بعد اعالم کند که همه وارد بورس شوند و 

برق خود را از این طریق به فروش برسانند.
ایــن عضــو ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق 
ادامــه داد: اگــر وارد بــازار بــورس شــویم، طبــق قوانیــن 
موجود، شرکت ها و مصرف کنندگان درصورت عدم خرید 
بــرق از بــورس، بایــد نــرخ  آنهــا بــه بــازار عمــده فروشــی 
وابســته و اگــر بخواهیــم در این بازار توســعه مبادالت در 

بورس اتفاق بیفتد، باید بازار عمده فروشی آزاد شود.
فردافشــاری بــا بیــان اینکــه در تمام کشــورهای دنیا 
بــه این شــکل اســت که هرکس نتوانســت از طریــق بازار 
بورس یا در قرارداد دوجانبه برق خود را تأمین کند، باید 
گرفتــار یــک بــازار خیلــی  گران شــود، به گونه ای کــه ناچار 
اســت تقاضای خود را در همان بورس انرژی تامین کند، 
اظهــار کــرد: از ایــن طریــق قیمت به ســمت واقعی شــدن 
پیــش مــی رود و قیمــت واقعــی کشــف می شــود، در ایــن 
شرایط ساز و کار بورس مطلوب خواهد شد، اما اگر هیچ 
اجباری برای خرید نباشــد، یا کتمان تقاضا وجود داشــته 
باشــد، شــاهد یــک بــازار بیمــار خواهیــم بــود. وی بــا بیان 
اینکــه سیاســت فعلی این اســت کــه در کنار  بــازار عمده 
فروشی بیمار فعلی یک بازار بورس بیمار دیگر نیز ایجاد 
شــود، گفــت: تا زمانی کــه اصول اولیه طراحی بــازار را در 
بورس انرژی یا هر بازار دیگری رعایت نکنیم، محکوم به 
شکست خواهیم بود. اگر قرار است به بازار عمده فروشی 
بی مهــری کنیــم، باید ابتدا یک بــازار بورس ایجاد و بعد از 

آن بازار عمده فروشی را کنار بگذاریم.
به گفته این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده 
بــرق، اگــر وزارت نیــرو بخواهد بــازار طراحی کنــد، چندان 
عاقبــت خوشــی نخواهــد داشــت و گرفتــار خواهیم شــد، 
گفــت: صحبــت از ایجــاد بازار بورس بســیار راحت اســت 
ولی در اجرا به دلیل اینکه اوضاع به خوبی پیش نمی رود 
نتیجــه کار نیــز مطلوب نخواهد شــد. تنها در یک شــرایط 
می توان به این مســاله امیدوار بود، آن هم اینکه  بورس 
انــرژی بــازاری را طراحــی کنــد و وزارت نیرو در آن دخالتی 

نداشته باشد.
فردافشــاری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا اینگونه 
نیســت کــه نهــاد خریدار برق بازار طراحی کند و همیشــه 
نهــاد مســتقل ایــن کار را انجــام مــی دهــد؛ ادامــه داد: در 
کشــور مــا ایــن طــور اســت کــه خریــدار بــرق قانــون گــذار 
قــرارداد خریــد برق اســت و از طرف دیگــر می خواهد بازار 
بورس را هم طراحی کند. هر کس باید متعهد به رسالت 
خود باشد و اگر قرار است بازار بورس طراحی شود، اجازه 
دهنــد بــورس انرژی ایــن کار را برعهده بگیرد، وزارت نیرو 
و قانــون گــذار صرفا باید نرخ بازار عمده فروشــی را اعالم 
کننــد. وی اظهار کرد: در شــرایطی کــه بازار بورس  جذاب 
باشد، حتی اگر سقف ۱۰۰۰ تومان نیز درنظر گرفته شود، 
باز هم برق در بازار بورس به فروش می رسد. در مجموع 
بایــد گفــت که به طراحی بازار توســط وزارت نیرو امیدوار 
نیســتیم امــا اگــر بورس انــرژی بازار را طراحی کند، شــاید 
امیدی باشد تا در روش های خرید برق تغییری رخ دهد.

دیپلماسی وزیر نفت در شرق آسیا

دیدار با شرکت های بزرگ 
نفت و گاز ژاپن 

وزیرنفتدرتداومدیپلماســیانرژیدولتســیزدهمبا
شرکتهایبزرگنفتوگازژاپندیدارورایزنیکرد.

بــه گــزارش ایســنا، جــواد اوجی کــه دوم مهرمــاه در 
رأس هیأتــی بــرای حضــور در چنــد نشســت و رایزنــی بــا 
شــرکت های بــزرگ ژاپنــی تهــران را بــه مقصــد توکیو ترک 

کرده بود، دیدارهای فشرده ای را در ژاپن داشته است.
وی در دیــدار بــا مدیــران  عامــل شــرکت های بــزرگ 
نفــت و گاز ژاپــن از جمله توشــیاکی کیتامــورا، مدیرعامل 
اینپکــس، تاکشــی ســایتو، رئیــس شــرکت انئــوس ژاپــن، 
یاماموتــو، مدیرعامــل فوجــی اویــل، ترامــورا، عضــو هیأت 
مدیره مؤسســه بیمه ســرمایه گذاری و صادرات )نکســی(، 
هابــا، مدیرعامــل نفــت و گاز میتسوبیشــی و مدیرعامــل 
شــرکت ماروبنــی دربــاره فرصت هــای ســرمایه گذاری در 
ایــران،  نفــت  پایین دســتی صنعــت  و  باالدســتی  بخــش 
همکاری های مشــترک، تجارت حامل های انرژی و فناوری 

رایزنی و گفت وگو کرد.
وزیر نفت همچنین در جریان این سفر به نمایندگی 
از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در آیین یادبود شــینزو 
آبه، رئیس جمهور فقید ژاپن حضور پیدا کرد و در حاشیه 
 )NHK( این آیین در گفت وگو با شبکه دولتی کشور ژاپن
بیان کرد: ایران بدون انتظار برای بازگرداندن توافق، برای 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی تــالش می کنــد و صددرصد 

آمادگی پذیرش سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی  را دارد.
طبــق اعــالم وزارت نفــت، اوجــی )دوشــنبه، چهــارم 
 )AGGPM( در نشست وزارتی شراکت سبز آسیا )مهرماه
هــم اظهار کرد: تحریم های یکجانبه و ظالمانه وضع شــده 
علیه جمهوری اسالمی ایران به عنوان دارنده رتبه نخست 
مجموع ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده مهم انرژی جهان، 

امنیت انرژی جهان و منطقه را به خطر انداخته است.

حامد فراهانی: المرد کانون 
نوظهور صنعتی و عسلویه 

معدنی کشور 
حامــد فراهانــی در حاشــیه نمایشــگاه بیــن المللــی 
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در معــدن و صنایع معدنی 
)ماینکس ۲۰۲۲( اظهار داشت:  با ایجاد و فراهم نمودن 
زیرســاخت هــای اساســی در منطقــه ویــژه اقتصــادی بــه 
وسعت ۸۵۰۰  هکتار در المرد شاهد شکل گیری عسلویه 

معدنی در جنوب کشور هستیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ویــژه اقتصــادی 
المرد، حامد فراهانی سرمایه گذاری های در دست اقدام 
در جهــت توســعه زیرســاخت های منطقه ویــژه اقتصادی 
المرد را بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
بخــش هــای مختلــف زیرســاختی منطقــه ویــژه هماننــد 
راهسازی، شبکه آب و فاضالب، سامانه های هدایت آب 
های سطحی و کنترل سیالب، برق رسانی، شبکه توزیع 
و تغذیه و ایســتگاه های تقلیل فشــار گاز، ســاختمان ها 
و ســوله های انبار و در حال تکمیل هســتند که از ســال 
گذشــته تــا کنون ۵۰ هــزار میلیارد ریال پــروژه در منطقه 

ویژه اقتصادی المرد به مناقصه و اجرا رسیده است.
وی افــزود: بــا نگاه ویژه دولت و ســازمان ایمیدرو به 
ایــن کانــون نوظهور صنعتی، شــرکت هــا و صنایع بزرگی 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد شــروع به ســرمایه گذاری 

کرده اند .
فراهانــی بــا اشــاره به بهره برداری رســیدن فــاز اول 
کارخانــه آلومینیــوم جنــوب با اشــتغال ۲۵۰۰ نیــروی کار 
بطور مستقیم، آن را یک موفقیت بزرگ در حوزه صنعت 
آلومینیوم ذکر کرد و گفت: ســاخت و راه اندازی مجتمع 
عظیــم آلومینیــوم جنوب با ظرفیت ۳۰۰ هزارتن شــمش 
آلومینیــوم در ســال، یــک ظرفیــت و موفقیــت بــزرگ در 
کشــور بــود که رتبه جهانــی ایران در تولید آلومنیــوم را از 

۱۸ به ۱۴ ارتقا داد.
مدیــر روابــط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد به 
پردازش های پیشــرفته بر روی محصول این کارخانه نیز 
اشاره کرد و افزود: تولید با خلوص باالی محصوالت این 
کارخانــه باعــث شــده نظر مشــتریان بین المللی شــمش 
آلومنیــوم جلــب و محصــول ایــن کارخانه در بــازار جهانی 
بــه فــروش برســد. وی در خصــوص صنایــع پایین دســتی 
آلومینیوم جنوب )آلوم شــهر( نیز عنوان داشــت: یکی از 
مزیت ها و جذابیت های سرمایه گذاری در صنایع پایین 
دســتی آلومنیــوم، شــهرک آلــوم شــهر در جهــت ســاخت 
قطعات و همچنین محصوالت نیمه ســاخته آلومینیومی 
در مجــاورت مجتمــع آلومینیوم جنوب اســت که ســرمایه 
گــذاران در ایــن بخــش مــی تواننــد از آلومینیــوم تولیــدی 
سالکو بصورت مذاب به عنوان ماده اولیه استفاده کنند.

فراهانــی مدیــر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
المرد در پایان با اشــاره به مشــوق های ســرمایه گذاری و 
پتانســیل های زیرســاختی در این منطقه اقتصادی اظهار 
داشــت: مشــوق های در خور توجهی نظیر معافیت های 
مالیاتــی و گمرکــی جهــت  ســرمایه گــذاری بهتــر خــارج از 
بروکراسی اداری از مزیت های مناطق ویژه اقتصادی می 
باشــد، که ارتباط با دریا، اســکله اختصاصی در پارســیان، 
وجود شــاهراه ارتباطی با مرکز ســه اســتان جنوبی کشور 
و همچنیــن فــرودگاه بیــن المللــی المــرد از مزیــت هــای 

متفاوت منطقه ویژه اقتصادی المرد است.

دستورالعمل ناظر بر حساب 
سپرده تجاری و خدمات 

بانکی مرتبط به شعب پست 
بانک ایران ابالغ شد

ایــران، بانــک پســت برنامهریــزی و معاونــتســازمان
دســتورالعملناظربرحســابســپردهتجاریوخدمات
بانکیمرتبطباآنرابهشــعببانکدرسراســرکشــور

ابالغکرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی بخشنامه 
بــر  ۰۱/۱۴۸۸۴۱ مــورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ دســتورالعمل ناظــر 
حســاب ســپرده تجــاری و خدمــات بانکــی مرتبط بــا آن را 
بــه منظــور اجــرای قوانیــن و مقررات ناظر بــر تفکیک این 
حســاب ها با ســپرده های غیرتجاری پس از آماده ســازی 
ایــن  بــا  زیرســاخت های الزم و تدویــن مقــررات مرتبــط 

حساب ها به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
براســاس این دســتور العمل که در شــهریور ماه به 
تایید هیات عامل بانک مرکزی ج.ا.ا رسیده است، تمامی 
حســاب هــای ســپرده بانکی اشــخاص حقوقی ، حســاب 
تجاری محســوب شــده و حساب ســپرده بانکی اشخاص 
حقیقی، حســاب غیر تجاری اســت و فقط در صورت طی 
یکی از تشــریفات ذکر شــده در ماده (۴( دستورالعمل به 

حساب تجاری تبدیل می شوند .
همچنین، موسســه اعتباری صرفــا مجاز به پذیرش 
درخواســت تجاری شدن حســاب سپرده مشتری خارجی 
اســت کــه یکــی از مجوزهای فعالیت معتبر شــامل اجاره 
اشــتغال صادره توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
قانــون   )۶( مــاده  موضــوع  خارجــی  گــذاری  ســرمایه  یــا 
تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاری خارجــی را ارائه کنند. 
ایــن دســتورالعمل مــی افزایــد: مشــتریان خارجــی فعلــی 
موسســات اعتباری که از ابزار های پذیرش اســتفاده می 
کنند ، یک ســال مهلت دارند تا مجوز های الزم را اخذ و 
ارائه کنند و موسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست 
ورود شــریک جدید به حســاب تجاری مشــترک نیســت و 
متقاضیان در صورت نیاز به افزایش شرکا باید درخوست 
افتتاح حســاب مشــترک جدید را ارائه و تشریفات الزم را 

انجام دهند.
همچنیــن، هرگونه ارائه خدمــات بانکی برای تامین 
ارز مربوط به واردات کاال و خدمات منوط به وجود حساب 
تجاری به نام متقاضی واردات و انتقال وجوه ریالی مربوط 
به تقاضای تامین ارز به منظور واردات کاال و خدمات نیز 

صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر است.
اعطــای  هرگونــه  دســتورالعمل،  ایــن  اســاس  بــر 
تســهیالت ریالــی و ارزی، ضمانــت نامــه و نیــز گشــایش 
هرگونــه اعتبــار اســنادی منــوط بــه وجود حســاب تجاری 
به نام متقاضی تســهیالت وکارســازی وجه آن در حساب 

تجاری است.

افزایش۶۰درصدیخریدگندم
وزیر جهاد کشاورزی: ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد 

تهران-ایرنا-وزیرجهادکشاورزیازافزایش۶۰درصدیخرید
تضمینــیگنــدموپرداخــتصددرصــدیمطالبــاتگندمــکاران
خبــردادوگفــت:بحــثالگویکشــتبراســاسقانــون۱۴۰۱

آمادهشدهوفردارسماًبهاستانهایکشورابالغمیشود.
بــه گــزارش ایرنــا از وزارت جهــاد کشــاورزی، ســید جــواد 
ساداتی نژاد اظهارداشت: روز گذشته )دوشنبه( با پرداخت ۱۰ 
هزار میلیارد تومان، مجموع پرداخت ها به کشاورزان گندمکار 

کشور به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید.
وی افزود: امســال یک ســال استثنایی در تحویل گندم به 
دولت نســبت به ســنوات اخیر بود که در این راســتا ۶۰ درصد 

افزایش خرید گندم داشتیم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا قدردانــی از همــه کشــاورزان و 
حافظــان امنیــت غذایــی مردم کشــورمان، بیان کــرد: ۵۱۰ هزار 
کشــاورز ایرانــی امســال بــه دولــت گنــدم تحویل دادنــد که این 

کشــاورزان تقریبــاً یــک خانــواده و جامعــه ۲ میلیــون نفــری را 
تشکیل می دهند.

یــک  بــا  خوزســتان  اســتان  کــرد:  تصریــح  نــژاد  ســاداتی 
بــا بیــش از ۷۵۸  میلیــون و ۳۶۱ هــزار تــن گنــدم، گلســتان 
هــزار تــن، کردســتان بــا ۶۱۹ هــزار تــن، فــارس بــا حــدود ۵۰۰ 
هــزار تــن و کرمانشــاه بــا ۴۷۳ هزار تن، رتبه هــای اول تا پنجم 
بیــن اســتان های کشــور در تحویــل گنــدم بــه دولــت را بــه خود 
اختصــاص داده انــد. وی اظهــار امیــدواری کرد در ســال آینده با 
حمایتی که در حوزه خرید گندم انجام گرفته است، بتوانیم در 

حوزه گندم نان به خودکفایی برسیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای 
پرداخــت مطالبات گندمــکاران ظرف مدت یک هفته، گفت: به 
دلیل تنگناهای مالی پرداخت ها با تاخیر افتاد که البته نسبت 
به ســنوات گذشــته این تاخیر کمتر بود که با اهتمام ســازمان 

برنامه، عملیات مالی به پایان رسید.
ساداتی نژاد کل گندم خریداری شده به صورت تضمینی 
 ۷.۵ را   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ زراعــی  ســال  در  کشــاورزان  از  توافقــی  و 
میلیون تن اعالم کرد و گفت: خرید گندم همچنان ادامه دارد؛ 

ولی مقدارش روزانه کم شده است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی یادآور شــد: در ســال گذشــته عدد 

خرید گندم ۴.۵ میلیون تن بود.
وی در خصــوص موضــوع اجــرای الگــوی کشــت نیز گفت: 
بحث الگوی کشــت بر اســاس قانون ۱۴۰۱ به روزرسانی و آماده 
شده است و روز چهارشنبه رسماً این ابالغ را برای استان های 
کشور در برنامه ای با حضور روسای سازمان ها انجام می دهیم 
و امیدواریــم ایــن حرکــت بتواند، یک اتفــاق مطلوب را در تولید 
کشت مطابق با شرایط اکولوژیک و اقلیمی در کشور به وجود 

آورد.

صادراتفرآوردههاینفتیآمریکادرشــشماهنخستسال
۲۰۲۲،بــهمیــزان۱۱درصــدرشــدکردکهســریعترینرونددر
پنــجســالگذشــتهبــودوبــهرکــوردشــشمیلیــونبشــکهدر

روزرسید.
بــه گــزارش ایســنا، آمار صــادرات نیمــه اول ســال ۲۰۲۲، 
باالتریــن آمــار ماهانــه ثبت شــده توســط اداره اطالعــات انرژی 
آمریکا از سال ۱۹۷۳ به این طرف است و صادرات نفت کوره و 

سوخت هایی مانند پروپان، بیشترین حجم را داشته اند.
صــادرات بنزیــن آمریــکا در نیمه اول ســال میالدی جاری، 
به میزان ۱۱ درصد رشد کرد و به ۹۱۰ هزار بشکه در روز رسید 
و صادرات سوخت جت در همین مدت، بیش از دو برابر شد.
رشد تقاضای جهانی برای فرآورده های نفتی، ذخایر اندک 
جهانی و تغییرات کریدورهای تجارت پس از آغاز جنگ روسیه 
در اوکراین، به افزایش ۱۹ درصدی صادرات فرآورده های نفتی 

آمریکا در فاصله ژانویه تا ژوئن منتهی شد.

بــا ایــن حــال، صــادرات فرآورده های نفتی آمریــکا به اروپا 
هنــوز افزایش پیدا نکرده اســت زیــرا ممنوعیت واردات دریابرد 
فرآورده های نفتی روسیه به این منطقه، تا فوریه سال ۲۰۲۳ 
اجــرا نخواهــد شــد. اما آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان 
می دهد آمریکای التین، بازار بســیار بزرگ و رو به رشــدی برای 

صادرات سوخت آمریکا بوده است.
طبــق گــزارش اداره اطالعــات انــرژی آمریکا، بــه دلیل این 
کــه تحریم هــای اتحادیه اروپا هنوز به اجرا گذاشــته نشــده اند، 
شــاهد افزایــش صــادرات آمریکا به اروپــا نبوده ایم و در عوض، 
صادرات به اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۷۱ هزار بشکه در 
روز کاهــش پیــدا کــرد و صادرات به آمریکای التین، به بیش از 

یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
همزمــان، دولت آمریکا مکررا از پاالیشــگاه های آمریکایی 
جنیفــر  کننــد.  محــدود  را  ســوخت  صــادرات  اســت  خواســته 
گرانهولــم، وزیــر انــرژی آمریــکا مــاه گذشــته نامــه ای بــه هفــت 

پاالیشــگر بــزرگ آمریــکا ارســال کــرد کــه توســط روزنامــه وال 
اســتریت ژورنال مشــاهده شــد. در این نامه آمده بود: با توجه 
به ســطح تاریخی صادرات فرآورده های نفتی آمریکا، دوباره از 
شــما می خواهم در کوتاه مدت، به ذخیره ســازی در آمریکا به 
جــای فــروش ذخایــر فعلی و افزایش بیشــتر صــادرات، متمرکز 

شوید.
در این بین، آمار وب ســایت "گازبادی" نشــان داد قیمت 
بنزین در آمریکا نســبت به هفته گذشــته، ۳.۲ ســنت افزایش 
پیدا کرده است که نخستین افزایش در ۱۴ هفته گذشته بوده 
اســت. میانگیــن ملــی قیمــت هــر گالــن بنزیــن در آمریــکا، روز 
دوشــنبه به ۳.۶۷ دالر رســید اما قیمت دیزل همچنان روند رو 

به کاهشی دارد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، عامل افزایش قیمت روز 
دوشــنبه، اختــالل فعالیتهای پاالیشــگاهی و ذخایــر اندک بوده 

است.

بررسیعملکردواحدهایبزرگفوالدیکشورحاکیازصادرات
بیــشاز۲میلیــونو۱۵۴هــزارتــنمحصــوالتفــوالدیاســت.
آمــاریکــهدرمقایســهبــامــدتمشــابهســالگذشــتهافت۳۶

درصدینشانمیدهد.
به گزارش ایرنا، در این مدت ذوب آهن اصفهان با صادرات 
۴۷۱ هــزار و ۹۰۲ تنــی )افــت هشــت درصــدی در هم ســنجی بــا 
پارســال(، فــوالد خوزســتان بــا صــادرات ۴۳۶ هــزار و ۸۱۷ تــن 
)کاهــش ۴۹ درصــدی(، فــوالد کاوه جنــوب با صــادرات ۳۰۹ هزار 
و ۶۰۰ تنــی )رشــد ۱۶ درصــدی(، فــوالد هرمزگان با صــادرات ۲۴۳ 
هزار و ۳۷۹ تنی )بدون تغییر( و فوالد مبارکه اصفهان با صادرات 
۲۰۰ هــزار و ۵۱۱ تنــی )کاهــش ۶۲ درصدی( بهترین عملکرد را در 

بین شرکت ها ثبت کردند.

جمع صادرات ۱۴ شرکت یاد شده در مرداد ماه امسال ۲۴۹ 
هــزار و ۴۱۹ تــن بــوده کــه در مقایســه بــا مــرداد ۱۴۰۰ افــت ۵۲ 

درصدی نشان می دهد
در ایــن زمینــه »امیــر صبــاغ« مدیــر اقتصــادی و توســعه 
ســرمایه گذاری ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه صــادرات بیلــت فــوالدی 
رو بــه بهبــود اســت، افــزود: شــرکت فــوالد  کاوه جنــوب در مــاه 
گذشــته رشــد ۱۵۴درصــدی  صــادرات شــمش فــوالد داشــته و در 
مجموع امســال افزایش ۱۶درصــدی دارد. وضعیت ذوب آهن نیز 
افزایــش رشــد ۶درصــدی ماهانــه دارد. وی گفــت:  برخالف بیلت، 
روس هــا در اســلب رقیــب اصلــی ایــران در بازارهــای جهانی بوده 
و بــا دامپینــگ شــدید بــازار، قیمت فــوب ایران را بــه ۴۴۰ دالر در 
هــر تــن کاهــش داده و اقــدام بــه جایگزینــی بازارهــای اروپایی با 

آسیایی کرده اند. صباغ ادامه داد: شدت رقابت به حدی است که 
سه تولیدکننده اسلب ایران شامل فوالد هرمزگان جنوب، فوالد 
خوزســتان و فوالد مبارکه در عمل از بازارهای صادراتی به ســوی 
بازارهای داخلی هدایت شده اند و عمده دالیل افت ۵۲ درصدی 
صــادرات فــوالد ایــران در مردادماه نیز به کاهش صادرات اســلب 
برمی گردد. وی خاطرنشــان کرد: موضوع هماهنگی با روســیه در 
صادرات فوالد آن کشور به ویژه در بخش اسلب و پرهیز از رقابت 

منفی با ایران توسط دولت در حال پیگیری است.
ایمیــدرو اظهــار  اقتصــادی و توســعه ســرمایه گذاری  مدیــر 
داشــت: برجــام می توانــد بازارهــای بــزرگ اســلب اروپــا بــا قیمــت 
مطلوب تر را برای فوالدسازان ایران باز کرده و فوالدسازان ایرانی 

را جایگزین روسیه در اروپا کند.

تهران-ایرنا-رییسسازمانبورسواوراقبهاداردرنامهای
بــهمعــاوناولرییــسجمهــوربــابررســیشــرایطکنونــی
بــازارســرمایه،۸چالــشعمدهو۶پیشــنهادبرایمدیریت

نااطمینانیهادراینبازاررااعالمکرد.
به گزارش ایرنا، مجید عشقی در نامه  ای رسمی خطاب 
به »محمد مخبر« معاون اول رییس جمهور با بررسی شرایط 
کنونی بازار ســرمایه در ایران، چالش ها و عوامل نگرانی در 

بازار سهام در شرایط فعلی را ۸ محور اعالم کرد.
در ایــن نامــه مهم ترین چالش هــا و عوامل ایجادکننده 
نگرانی های بازار سهام در محورهای هشت گانه شامل روند 
افزایشــی نــرخ ســود بانکــی و تاثیر آن بر خــروج نقدینگی از 
بازار، کاهش حاشیه سود شرکت های ناشی از افزایش نرخ 
خوراک و حامل های انرژی، قیمت گذاری دستوری محصوالت 
انجــام  از قبیــل خــودرو، شــوینده، الســتیک و...،  صنایــع 
معامالت شــرکت پاالیش و پخش در بورس انرژی، نوســان 

در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی های صنایع برای 
توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکت های خودروسازی، 
اتخــاذ تصمیمــات بــرای شــرکت های صــادرات محــور بــدون 
درنظرگرفتن منافع کالن اقتصادی و قطعی برق در تابستان 
و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام شده 

نام برده شده است.
در پایــان ایــن نامــه ۷ صفحــه ای پیشــنهادهایی بــرای 
مدیریت نااطمینانی ها در بازار سهام نیز در ۶ محور با عنوان 
تثبیت نرخ ســود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شــده، 
حــذف نرخ هاب اروپایــی از فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک 
و ســوخت گاز، حذف قیمت گذاری دســتوری، شــفاف شدن 
روابــط مالــی فی مابیــن دولت و بنگاه هــای اقتصادی، تعیین 
تکلیــف واگــذاری ســهام خودروهــا و واریــز مابقــی تعهــدات 
صنــدوق توســعه ملی به صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه ارائه 

شده است.

رکوردصادراتسوختآمریکاشکستهشد

صادراتبیشاز۲.۱میلیونتنفوالدتاپایانمردادماه

درنامهایبهمعاوناولرییسجمهور؛

رییسسازمانبورس۸عاملروندنزولیبازارسهام
رااعالمکرد

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

طبقابالغگمرک؛
صادراتتایرآزادشد

بــراســاسبخشــنامهگمــرکایــران،صــادراتتایــرآزادشــده
است.

به گزارش مهر، علی اکبر شــامانی مدیرکل دفتر صادرات 
گمــرک ایــران در بخشــنامه ای به گمــرکات اجرایی کشــور اعالم 

کرد که صادرات تایر آزاد شده است.
بخشــنامه  پیــرو  اســت:  آمــده  بخشــنامه  ایــن  در 
خصــوص  در   ۱۴۰۱ شــهریور   ۲۱ مــورخ    ۷۴۱۵۰۰ /۹۷ /۲۰۶
ممنوعیت برخی اقالم صادراتی از جمله انواع الستیک سبک 
و ســنگین به پیوســت تصویر نامه شماره ۶۰/ ۱۵۵۷۹۸  مورخ 
۲۳ شــهریور ۱۴۰۱ دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صمــت موضــوع رفــع ممنوعیــت صــادرات تایر منضــم به نامه 
شــماره ۶۰/ ۱۴۵۴۱۹  مــورخ ۳ شــهریور ۱۴۰۱ معــاون معادن و 
فــرآوری مــواد وزارتخامه مزبور نامه شــماره ۴۰۱/ ۶۰۰۸  مورخ 
۲۴ مــرداد ۱۴۰۱ انجمــن صنفی صنعــت تایر جهت اقدام وفق 
مفــاد نامــه مزبــور بــا رعایت کلیــه قوانیــن و مقــررات ضوابط 

جاری ارسال می گردد.
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آگهی دعوت سهام داران به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مداوا گستران ارکید )سهامی خاص(
به شماره ثبت 568571 و شناسه ملی 14009589391

بدینوسـیله از کلیه سـهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسـه 
مجمع عمومی فوق العاده شـرکت مداوا گسـتران ارکید )سـهامی خاص( که راس سـاعت 08:00 روز  
یکشنبه مورخ 1401/07/17 در محل اعالمی به آدرس: تهران، محله بیمه، خیابان مسعود آزمون نیا 
)بیمه ۲(، بزرگراه شهیدلشگری}مخصوص کرج{، پالک 31، طبقه همکف، کدپستی 1391955413، 

تشکیل می گردد حضـور بهـم رسانند. 
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده

1-افزایش سرمایه
هیات مدیره شرکت

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری سـایپا 
تیـپ 131SE بـه رنـگ سـفید روغنـی  مـدل 1393 شـماره موتور 5149119 
شماره شاسـی NAS411100E3672263 شـماره پـاک ایـران 59-979س83 
لـذا سـند کمپانـی وبـرگ  باقرسـمنانی کدملـی 2111476080  بنـام کتایـون 
سـبز)فاکتور فـروش کارخانـه وسـند مالکیت(خـودروی فـوق مفقـود شـده 

447-استان گلستان-گرگانوازدرجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن سـند مالکیـت خـودروی سـواری هـاچ بک پـژو 207 
 178B0007486 207 به رنگ مشکی متالیک  1396 شماره موتورi-MT تیپ
شـماره شاسـی NAAR03FE7HJ162489   شـماره پالک ایران 10-734ق81 
بنـام جانـا جلینـی فرزنـد عـزت اله کدملـی 2121745602 صـادره از گرگان لذا 
بـرگ سبز)سـند مالکیت(خـودروی فـوق الذکـر مفقـود شـده وازدرجـه اعتبـار 

448-استان گلستان-گرگانسـاقط می باشد.
آگهی تحدید حدود عمومی 

در اجرای ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشور تحدید حدود و نقشه برداری قسمتی از 
امالک روستاهای شهرستان گرمسار و محدوده داخل شهر گرمسار و حوزه ثبتی شهرستان 

در اوقات تعیین شـده به شـرح ذیل به عمل خواهد آمد:
پالک 50 اصلی واقع در ارجالن گرمسار

شماره 30 فرعی به نام عظیم احمدی فرزند منصور نسبت به چهار سهم مشاع از پنج سهم 
ششدالنگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مساحت 22106/88 متر مربع 

روز شنبه مورخ 1401/07/30
لذا بدین وسـیله به مالکین و مجاورین پالکهای فوق الذکر اعالم میگردد از سـاعت 9 صبح تا 
پایان وقت اداری روزهای مقرر جهت معرفی حدود امالک خود در محل حضور داشـته باشـند 
چنانچه هر یک از مجاورین و هر شـخص حقیقی یا حقوقی نسـبت به حقوق ارتفاقی امالک 
مـورد تحدیـد حقـی بـرای خـود قائـل باشـند بایـد ظـرف مـدت سـی روز از تاریـخ تحدیـد اعتـراض 
خـود را تسـلیم اداره ثبـت نماینـد .  ضمنـا در اجـرای تبصـره 2 قانـون تعییـن تکلیف پرونده های 
معتـرض ثبتـی مصـوب 73/3/25 اعتـراض بـه تحدیـد حـدود  امـالک فـوق االشـعار بایـد توسـط 
معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مراجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. 

تاریخ انتشار: 1401/07/07              شناسه: 1384233
حسین چلوئی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012003714 - 1401/06/31 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محسـن شـعیری بـه 
شماره شناسنامه 439 کد ملی 4609451328 صادره از گرمسار فرزند حسن در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 177/65 متـر مربـع پـالک شـماره 1 
فرعـی از 16 اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار خریـداری مـع الواسـطه 
از مالـک رسـمی شـهنام شـکوهی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25
شناسه: 1384455     رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012003699 - 1401/06/30 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای فریدون همـت زاده به 
شـماره شناسـنامه 4373 کـد ملـی 0052758877 صـادره فرزنـد محمدعلـی بـه 977/25 
سـهم مشـاع از 53440/25 سـهم ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ و خانـه و زمیـن مزروعـی بـه 
مسـاحت 53440/25 متـر مربـع از 179 فرعـی از 28 اصلـی در روسـتای ناروهـه شهرسـتان 
گرمسار حقوق ارتفاقی با حق استفاده از مقررات قانون آب ) خریداری از مجید رامه احدی 
از ورثـه مالـک رسـمی مظفـر رامـه ( محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25
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اشتغال در معادن
۱۰۵ درصد بیشتر شد

براســاس آمــار وزارت صمــت از عملکــرد پنــج ماهــه 
امســال، مجوزهــای صــادره در حوزه معــدن و صنایع 
معدنی، میزان اشــتغال در معادن به واســطه پروانه 
جهــت  بــه  شــده  صــرف  هزینه هــای  و  بهره بــرداری 
اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر 
شــده اســت. در حالیکــه پارســال، صــدور مجوزهــا و 
میزان اشتغال روند کاهشی قابل توجهی نسبت به 

سال پیش از آن داشت.
بــه گــزارش ایســنا، در حالیکــه آخریــن آمــار و 
گــزارش ارائــه شــده از ســوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت از وضعیــت شــاخص های صنعــت، معــدن و 
تجــارت متعلق به یکســاله ۱۴۰۰ بــود، باالخره پس از 
یــک وقفــه چهــار ماهه، وزارت صمت گــزارش عملکرد 

پنج ماهه را منتشر کرد. 
طبــق آمــار وزارت صنعت، معــدن و تجارت، طی 
پنج ماهه ســال جــاری میزان صدور پروانه اکتشــاف، 
گواهــی کشــف، پروانــه بهره بــرداری، میــزان اشــتغال 
در معــادن بــه واســطه پروانه بهره بــرداری و همچنین  
هزینه صرف شــده به جهت عملیات اکتشــاف نسبت 
بــه مدت مشــابه ســال گذشــته افزایشــی رقــم خورده 

است.
در مجمــوع طــی مدت مذکــور، ۳۶۱ فقره پروانه 
اکتشــاف صــادر شــده کــه پنج فقــره بیشــتر از میزان 
صــدور آن در پنــج ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ ) ۳۵۶ 

فقره( است و رشد ۱.۴ درصدی داشته است.
همچنیــن طــی پنج ماهه امســال میــزان گواهی 
کشــف معادن صادر شــده ۱۸۳ فقره ثبت شده است 
که نســبت به ۱۷۲ فقره صادر شــده در مدت مشــابه 

سال گذشته ۶.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.
پروانــه  صــدور  در  صمــت،  وزارت  آمــار  طبــق 
بهره برداری تا پایان مرداد ماه نسبت به مدت مشابه 
ســال ۱۴۰۰، رشــد صــدور مجــوز مربــوط بــه پروانــه 
بهره بــرداری برابــر ۵.۸ درصــد دیده می شــود و از ۱۹۱ 

فقره به ۲۰۲ فقره رسیده است.  
عــاوه بــر مجوزهــای معدنی، میزان اشــتغال به 
واســطه صــدور پروانه هــای بهره بــرداری نیــز در مــدت 
پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد 

۱۰۵.۵ درصدی داشته است. 
در حالــی کــه از ابتــدای فروردیــن تا پایــان مرداد 
سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بوده اند، این تعداد 
در مدت مشــابه ســال جاری ۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و 

به ۳۷۱۵ نفر رسیده است.
ســرمایه صرف شــده به جهت عملیات اکتشــاف 
نیز ظرف پنج ماهه سال جاری به ۹۷۷ میلیارد ریال 
رســیده کــه نســبت بــه ۸۱۴ میلیــارد صــرف شــده در 
مدت مشــابه ســال گذشته، رشد بیش از ۲۰ درصدی 

را نشان می دهد.

تولید انواع خودرو 
افزایشی شد

طبق آمار اعالم شــده توســط وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )صمــت( در پنــج ماهــه ابتدایــی امســال 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته، در مجموع 
تولید انواع خودروها بین ۵.۷ تا ۱۴۷.۱ درصد رشد 
یافتــه؛ در حالــی کــه تولیــد ســواری کمتریــن میزان 
رشــد را داشــته، تولیــد اتوبــوس، مینی بــوس  و ون 

بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.
بــه گــزارش ایســنا، در حالــی که آخریــن آمار و 
گــزارش ارائــه شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت از وضعیــت شــاخص های صنعــت، معــدن 
و تجــارت متعلــق بــه یکســاله ۱۴۰۰ بــود، در نهایــت 
وزارت صمــت آمــار  ۵ ماهــه حــوزه صنعت، معدن و 

تجارت کشور را منتشر کرد.  
ماهــه  پنــج  در  وزارت صمــت،  آمارهــای  طبــق 
 ۳۶۹ داخلــی  خودروســازان  جــاری،  ســال  نخســت 
هزار و ۶۰۰ دســتگاه خودرو از انواع ســواری ها تولید 
کرده اند که در مقایسه با ۳۴۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
تولیدی در پنج ماه ابتدایی ســال گذشــته، تنها ۵.۷ 
درصــد افزایــش یافتــه کــه کمتریــن میــزان افزایــش 

تولید انواع خودروها در این مقایسه آماری است.
جــاری  ســال  مذکــور  مــدت  طــی  مقابــل  در 
بیشترین درصد افزایش تولید متعلق به سنگین های 
مســافربری  ) اتوبوس، مینی بوس  و ون( اســت که از 
۷۶۳ دســتگاه در پنج ماهه ۱۴۰۰ به ۱۸۸۵ دســتگاه 
در مــدت مشــابه ســال جــاری رســیده و رشــد ۱۴۷.۱ 

درصدی را ثبت کرده است.
تولیــد وانت هــا نیــز در ایــن مدت بــه ۴۰ هزار و 
۳۲۴ دســتگاه رســیده که نســبت به ۲۷ هزار و ۱۰۸ 
دســتگاه تولیدی در پنج ماهه ســال گذشــته، ۴۸.۸ 

درصدی بیشتر است.
تعــداد تراکتــور تولیــدی در پنــج ماهــه امســال 
بــا رشــد ۵۳.۴ درصــدی نســبت بــه آمــار تولیــد آن 
در مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ۱۲ هــزار و ۸۹۲ 
دســتگاه رســیده اســت. این در حالیســت که در پنج 
ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۸۴۰۶ دستگاه تراکتور به تولید 

رسیده بود.
گفتنی اســت که بر اســاس آمار وزارت صمت، 
در پنــج ماهــه امســال ۱۰۶ هــزار و ۱۰۰ تــن الســتیک 
خودرو در کشور تولید شده که نسبت به ۱۰۵ هزار 
و ۶۰۰ تــن تولیــدی در پنج ماهه ســال گذشــته، ۰.۵ 

درصد بیشتر است.
در حقیقــت بررســی نقطــه  به  نقطــه آمار تولید 
و فروش خودروســازان در هر ماه نشــان می دهد که 
در حال حاضر خودروســازان در اکثر خودروها بیش 
از آنکه تولید کنند، می فروشند؛ این بدان معناست 
که خودروســازان بیشتر در مسیر تکمیل ناقص های 
ماه هــا و ســال گذشــته خــود هســتند کــه ماه بــه ماه 
هــم کمتــر می شــود، امــا چــون آمــار تولید افزایشــی 
نبوده و از تعداد خودروهای کف هم به مرور کاسته 
می شــود، فاصلــه قابل توجهــی در آمار فروش ایجاد 

نمی شود.

اعالم جزئیات حمایت 
غیرتورمی از تولید

مدیــر اداره تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد بانــک مرکــزی 
هــای  روش  ســازی  متنــوع  راســتای  در  کــرد:  اعــالم 
تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشــکالت اعتباری 
بنــگاه ها، امســال حداقــل ۱۰۰ هزار میلیــارد تومان از 
معامــالت بــورس کاال با ابزارهای اعتبــاری مانند اوراق 

گام تامین مالی می شود.
بــه گــزارش ایســنا، حمیــد آذرمنــد بــا اشــاره بــه 
تفاهــم نامــه ۲۲ مــاده ای که اخیرا میان بانک مرکزی و 
وزارتخانه های صمت و امور اقتصادی و دارایی به امضا 
رســیده اســت، ضمن تشــریح جزئیات این تفاهم نامه 
گفت: دســتورالعمل معامات بورس کاال با استفاده از 
ابزارهای اعتباری هفته گذشته به شبکه بانکی اباغ و 
زیرســاخت های  الزم فراهم شــده اســت که انتظار می 

رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.
وی افــزود: بنــد دیگــر ایــن تفاهنامــه در خصــوص 
و  نفتــی  فرآورده هــای  و  نفــت  زنجیــره  مالــی  تامیــن 
پتروشــیمی و همچنیــن زنجیــره ای صنایــع غذایــی بــا 
اســتفاده از ابزارهــای تامیــن مالی زنجیره ای اســت که 
در این خصوص به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای 

نیمه دوم سال هدف گذاری شده است.
طبــق اعام بانــک مرکزی، مدیــر اداره تامین مالی 
زنجیــره ای تولیــد بــا بیــان اینکه بــه منظور اســتفاده از 
ابزارهــای تامیــن مالــی مبتنــی بــر بــازار ســرمایه توافــق 
شــد کــه بانک مرکزی به میزان ۵۰ هــزار میلیارد تومان 
بــه بانــک هــا جهــت ضمانت اوراق بدهی منتشــر شــده 
توسط شرکت ها در بورس مجوز اعطا کند، افزود: این 
موضوع می تواند روش های تامین مالی مبتنی بر بازار 

ســرمایه را به میزان قابل توجهی توسعه دهد.
ایــن مقــام مســئول در بانــک مرکزی تصریــح کرد: 
عــاوه بــر مــواردی کــه گفتــه شــد بحــث اجرایــی شــدن 
پرداخــت  بابــت  الکترونیــک  صورتحســاب  اســتعام 
تســهیات و اعتبارات توســط بانک ها بود که مقرر شد 
تــا پایــان ســال به میــزان ۷۰ درصــد حداقل ایــن فرایند 

عملیاتی و اجرایی شود.
ضمــن اینکــه در خصــوص تکمیل زیرســاخت های 
تامیــن مالــی زنجیره برنامه ریزی شــده اســت که ظرف 
مــدت دو مــاه آینــده تمامــی زیرســاخت های مــورد نیــاز 

برای تامین مالی زنجیره تکمیل شود.
کارت  ابــزار  از  اســتفاده  منظــور  بــه  افــزود:  وی 
اعتبــاری هــم هــدف  گــذاری شــده کــه امــکان پرداخــت 
تســهیات قــرض الحســنه خانــوار از طریــق کارت هــای 
اعتبــاری مهیــا شــود و خانوارهــا قادر باشــند تســهیات 
قرض الحســنه مــورد نیاز را از طریــق کارت های اعتباری 

دریافت کنند.
آذرمند در خصوص تقویت صندوق های تخصصی 
تضمیــن از محــل تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: در این 
زمینه هم توافق بین دســتگاه ها انجام گرفته اســت که 
از طریــق تقویــت صندوق های تخصصی تضمین امکان 
تامیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی بــا ریســک پایین تر و 

پوشش ریسک مناسب مهیا خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: عاوه بر اینها مقرر 
شد که الیحه وثایق بانکی هم طی ماه های آینده نیز در 
دولت نهایی و به مجلس ارســال شــود که از این طریق 
هم امکان تنوع بخشی به نحوه وثیقه سپاری بنگاه ها 
مهیــا خواهد شــد. ضمن اینکه به منظور اجرایی شــدن 
ایــن برنامه ها کارگــروه عملیاتی تفاهم نامه از دو هفته 
پیش کار خود را در بانک مرکزی شــروع کرده اســت و 
بــه صــورت منظــم و هفتگــی ایــن کارگــروه تشــکیل می 
شــود و ان شــاء هللا نظــارت بر روند اجــرای تفاهمنامه 
از طریــق ایــن کارگروه به صورت مســتمر انجام خواهد 

شد.
گفتنی است؛ در راستای تحقق اهداف شعار سال 
مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین 
تامیــن  راهکارهــای  تقویــت  به منظــور  همچینــن  و 
ســرمایه در گــردش تولیــد که در دیــدار رییس جمهور و 
اعضــای هیــات دولت با رهبر معظم انقاب در هشــتم 
قــرار گرفــت و همچنیــن در  تاکیــد  مــورد  شــهریورماه 
ادامــه سیاســت های دولــت ســیزدهم دربــاره ارتقــای و 
بهبــود شــیوه های تامیــن مالی تولید و هدایــت منابع و 
اعتبــارات بــه ســمت فعالیت هــای مولــد در جهت رشــد 
تولیــد، تفاهــم نامــه ای در ۲۲ بنــد مــورد توافــق وزرای 
اقتصــاد و صمــت و رییــس کل بانک مرکــزی قرار گرفت 
و مقرر شــد همه اقدام های الزم بر اســاس تفاهم نامه، 
مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.این تفاهم نامه به امضای 
»سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
»علــی صالح آبــادی« رییــس کل بانک مرکــزی و »ســید 
رضا فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز با بیــان اینکه گزارش 
عملکــرد و کــم کاری دســتگاه های مســئول در زمینــه برخــورد با 
قاچاق محرمانه است، گفت که همواره این گزارش ها به طور 

اختصاصی داده می شود.
بــه گــزارش مهر، اکبــر پازوکی رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگــی در روزهــای اخیــر اعام کرد: »برخی از ســایت های 
فروش همگی کاالی لوازم خانگی قاچاق می فروشند؛ ولی دولت 

هیچ برخوردی با آنها نمی کند.«
پیش تــر از آن نیــز محمدرضــا شــهیدی، دبیر انجمــن لوازم 
صوتــی و تصویــری نیــز در خصوص حجم بــاالی کاالی قاچاق در 
بــازار امین حضور، اعتراض داشــت و گفتــه بود: »این موضوع را 
بایــد از مســئوالن ســتاد مبــارزه و قاچــاق کاال و ارز و همچنیــن 
دیگــر مســئوالن ذی ربــط پیگیــری کرد؛ امــا موضوع فقــط فضای 
فیزیکی نیست؛ بلکه عرضه کاالی قاچاق به صورت گسترده تری 

در فضای مجازی در حال اتفاق افتادن است«.
بــا این تفاســیر، ســوالی که بــه وجود می آید این اســت که 
در حــال حاضــر مســئولیت توزیــع کاالی قاچاق در بــازار برعهده 

کیست و چرا نهادی در این زمینه پاسخگو نیست؟

تولیدکنندگان، منتقد همیشگی عملکرد 
ستاد مبارزه با قاچاق

مــوج انتقــادات نســبت به عملکرد ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و 
ارز از بدو تأســیس این ارگان در دو دهه گذشــته همواره وجود 
داشته است؛ اما متأسفانه مطابق شواهد، تاکنون کارنامه قابل 
دفاعــی در زمینــه میزان پیشــگیری و مقابله با قاچاق در کشــور 

ارائه نشده است.
اتحادیه هــا،  انجمن هــا،  مطالبــه  همیشــه  کــه  موضوعــی 
اصناف و اذهان عمومی بوده اســت؛ به بیان دیگر، فقدان آمار 
متقن و دقیق در زمینه میزان آمار اجناس موجود قاچاق در کنار 
نبود آمار تجمیعی و دقیق از میزان کشف و ضبط کاالی قاچاق 
در ســطح عرضه همواره یکی از مســائلی بوده که عملکرد ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با انتقاد شدیدی مواجه کرده است.
مجیــد افتخاری، عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولیدکنندگان 
پوشــاک دراین خصــوص اعــام کــرد: »میــان بخــش خصوصی و 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شــکاف بســیار زیادی در زمینه 
ارقام قاچاق در کشور وجود دارد و بخش خصوصی به هیچ عنوان 

ارقام اعامی این ستاد را قبول ندارد!«

آمارهای متناقض از میزان قاچاق
این آمارهای متناقض و ازهم گســیخته باعث شــده است که در 
کشور، کلکسیونی از آمارها و اطاعات پیرامون قاچاق به وجود 
بیاورد. به عنوان مثال علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات 
در هفته های گذشــته رقم قاچاق به کشــور را ۲۵ تا ۲۷ میلیارد 
دالر در ســال بــرآورد کــرده بــود؛ امــا نکته جالب توجه آن اســت 
که از ســال ۱۳۹۸ تاکنون آمار رســمی از ســوی ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز منتشــر نشــده اســت و پیــش از آن نیــز آمــار 
میزان قاچاق کاال و کشفیات همواره ارقام ثابتی بوده و در طی 
چندین سال این ستاد رقم ۱۲.۵ میلیارد دالری را میزان قاچاق 
بــه کشــور عنــوان کرده اســت. از ســوی دیگــر در طی ســال های 
گذشته مجلس شورای اسامی و وزارت صمت نیز به نوبه خود 
داعیه دار اعام آمار قاچاق بوده اند و هر یک تا به امروز آمارهای 

متعدد و بعضاً متناقضی را در این زمینه اعام کرده اند.

وقتی متولی اعالم آمار قاچاق، فقط 
سکوت می کند

با مراجعه به وبگاه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز متوجه 
آن می شــویم کــه نه تنهــا ایــن ســایت فاقــد هرگونه آمار رســمی 
تجمیعــی از میــزان قاچاق اســت، بلکه مدت اســت اطاعات آن 
نیــز به روزرســانی نشــده و بعضــاً گزارشــات آن منســوخ شــده و 

غیرقابل استناد است.
اما حمیدرضا دهقانی نیا، ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مدعی اســت که آمار کشــفیات و برخوردهای قاچاق، 
بــوده و رســانه ها به ســادگی می تواننــد  همیشــه در دســترس 
ایــن آمارهــا را ضمــن تماس بــا دفتر فناوری اطاعات این ســتاد 

دریافت کنند!
دهقانــی نیــا در این رابطه گفــت: ارزش ریالی پرونده های 
قاچاق طی پنج ماهه اول امسال معادل ۵۰۰ میلیارد تومان بوده 
اســت و اینکه برخورد با قاچاق کاال دیده نمی شــود و یا فقط در 

تهران و اصفهان دیده می شود، دلیل بر عدم برخورد نیست.
ولــی برخــاف ادعــای ســخنگوی ایــن ســتاد، علــی مؤیــدی 
رئیس این ستاد خود معترف بوده که آمارهای این ستاد قدیمی 
و منســوخ شــده هســتند و البته تقصیر آن متوجه وزارت صمت 

است. مؤیدی در تیرماه امسال به رسانه ها اعام کرد: »از سال 
۹۹ به بعد آمار قاچاق را نداریم و ستاد معطل ارائه آن از سوی 

وزارت صمت است!«

گزارش عملکرد ارگان ها درباره قاچاق 
محرمانه است

در همیــن رابطــه، امیرمحمــد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشــگیری 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، بــا بیــان اینکــه بــا مدیــران 
دســتگاه های متخلــف در زمینــه مبــارزه بــا قاچاق برخــورد جدی 
صــورت می گیــرد، گفــت: به عنوان مثــال اخیــراً یکــی از مدیــران 
متخلــف در زمینــه فرآورده هــای نفتــی بــه علت ســهل انگاری در 

زمینه مبارزه با قاچاق از سمت خود برکنار شد.
به گفته پرهام فر، رســانه ها بیشــتر اوقات ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز را مــورد هجمــه قــرار می دهنــد، بــا ایــن وجــود 
بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره عملکــرد  گزارشــات ســتاد مبــارزه 
دســتگاه های متولــی حــوزه برخــورد بــا قاچــاق و نیــز تخلفــات و 
کــم کاری آنــان در ایــن زمینه محرمانه اســت؛ اما ایــن گزارش ها 

به طور مرتب به مجلس و نهادهای باالدستی ارائه می شود.
مدیــرکل دفتر پیشــگیری ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
افــزود: آمــار کشــفیات ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز به طور 
مرتب منتشر می شود و در دسترس بوده و به طورکلی خیلی از 
فعالیت ها و نامه نگاری های ســتاد با ارگان های متولی مبارزه با 

قاچاق محرمانه و غیرقابل انتشار است.

مبارزه با قاچاق فقط بر عهده ستاد نیست
پرهام فــر بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق در کشــور نیازمنــد 
هماهنگــی بیــن دســتگاه های مختلــف اســت کــه ســتاد مبــارزه 
بــا قاچــاق ایــن مســئولیت را برعهــده دارد، گفــت: به عنوان مثال 
فراجا باید در ســطح عرضه با یگان عملیات، به برخورد باعرضه 

کنندگان کاالی قاچاق بپردازد.
وی در انتهــا اظهــار داشــت: ســتاد مبارزه با قاچــاق، روزانه 
در حــال پیگیــری و تذکــر بــه ارگان هــای مربوطه اســت تا هرچه 
ســریع تر وظایــف خــود را بــه نحــو احســن انجام دهنــد از طرفی 
نهادهــای مذکــور را در وهلــه نخســت بــه نهادهــای باالدســتی 
معرفــی کــرده و در مرتبــه دوم بــا تهدید، تشــویق و غیــره آنها را 

مجبور به پاسخگویی می کنیم.

بر اســاس یک تفاهم نامه مشــترک بین ســه نهاد، پرداخت ۹۳۳ 
هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان 
سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن از سوی بانک ها در سال 

جاری هدفگذاری شده است.
به گزارش ایسنا، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، تفاهم نامه مشترکی درباره 

نحوه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱ منعقد شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه در گــردش و ۲۳۴ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه ثابت به 
بخش صنعت و معدن از سوی بانک ها در سال جاری هدفگذاری 

شده است.
گفتنــی اســت تســهیات پرداخت شــده به بخــش صنعت و 
معدن از سوی بانک ها و موسسات اعتباری در سال گذشته بیش 

از ۸۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنیــن اســتفاده از ابزارهــای تامین مالــی زنجیره ای مانند 
اوراق گام و بــرات الکترونیکــی در معامــات بــورس کاال بــه میــزان 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تخصیص ۵۰ همت تســهیات بازســازی، 
نوســازی و احیــای واحدهــای تولیــدی و پرداخت تســهیات مبتنی 
بر صورتحســاب الکترونیک حداقل به میزان ۷۰ درصد تســهیات 
و اعتبــارات بانک هــا تــا پایان ســال جــاری از دیگــر هدف های مهم 
این توافق است. همچنین راه اندازی سامانه جامع وثایق و توسعه 
تامیــن مالــی زنجیــره ای مبتنی بــر پلتفرم های بانکی بــه میزان ۲۰ 
درصد تســهیات ســرمایه در گردش شــبکه بانکی تا پایان سال از 

جمله دیگر هدفگذاری این توافق است.
در بنــد دیگــری از توافقنامــه مقــرر شــده کــه تــا پایــان ســال 
۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه در گــردش زنجیــره نفــت، گاز 

پتروشیمی، صنایع شیمیایی و زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با 
استفاده از ابزار تامین مالی زنجیره ای، تامین شود.

در تفاهم نامه آمده که »در راستای تحقق اهداف شعار سال 
مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، برای تقویت 
راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید و در ادامه سیاست های 
دولت سیزدهم درباره ارتقاء و بهبود شیوه های تامین مالی تولید و 
هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت های مولد در جهت رشد 
تولیــد، برنامه هایــی در ۲۲ بند مورد توافــق وزرای اقتصاد و صمت 
و رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و مقرر شــده همه اقدام های 
الزم بــر اســاس تفاهم نامه، مورد اجــرا و پیگیری قرار گیرد. بر این 
اســاس  کمیته ای متشکل از معاونان دستگاه های مذکور تشکیل 
شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهم نامه را پیگیری 

و نظارت کند«.

هدف گذاری پرداخت ۱۱۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنعت

پاسخگویی مسئوالن درباره قاچاق 
محرمانه شد

پاسخگویی مسئوالن درباره قاچاق 
محرمانه شد
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ایران خــودرو  تولیــد  خــط  توســعه  و  تجهیــز  بــا 
خراسان، تا پایان سال، ظرفیت تولید خودروهای 

شاسی بلند در این شرکت افزایش می یابد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، مدیرعامــل شــرکت 
ایــران خــودرو خراســان از برنامــه تولیــد ۴۰ هــزار 
دســتگاه خــودرو شاســی بلند در ســال ۱۴۰۱ خبر 
داد و گفــت: بــا بهره بــرداری از پروژه توســعه خط 
مونتاژ در ســال جاری، عالوه بر افزوده شــدن دو 
محصول جدید هایما 8S و 7X، تیراژ تولید هایما 

S5 و S7 پالس نیز افزایش خواهد یافت.
بیــژن زاهدی فــرد عنوان کــرد: این اقــدام در 
راســتای تحقق اهداف گروه صنعتی ایران خودرو 
بــا دو رویکــرد افزایــش تیــراژ و ارتقــای کیفیــت 

محصوالت انجام شده است.
او افــزود: خط جدید مونتــاژ دو ایران خودرو 
خراسان از سوی شرکت تام ایران خودرو در حال 
افزایــش ظرفیت اســت کــه کامال مکانیــزه بوده و 
امــکان تولیــد هم زمــان ۴ مــدل خــودروی شاســی 
بلند را دارد و از ابتدای آبان امسال به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیرعامــل ایران خــودرو خراســان بــا اشــاره 
بــه افزایــش تنوع تولیــد خودروهای شاســی بلند 
در ایــن شــرکت گفــت: بــا افزایــش تیــراژ تولیــد 

گــروه صنعتــی  ســهم  شاســی بلند،  خودروهــای 
ایران خــودرو در بــازار خودروهــای شاســی بلند به 

باالی ۴۰ درصد افزایش می یابد.
او در ارتبــاط بــا برنامــه تولیــد خــودرو هایمــا 
8S در سال جاری عنوان کرد: اکنون تولید نمونه 
اولیه این محصول جدید، به صورت SKD در حال 
انجــام اســت و ایــن خــودرو در نیمــه دوم مهرمــاه 
به تولید آزمایشی خواهد رسید و تولید CKD آن 
بــا داخلی ســازی ۲۰درصــدی از آبان امســال آغاز 

خواهد شد.
زاهــدی فــرد بــا بیان این که تا پایان امســال، 
حــدود 5 هــزار دســتگاه هایمــا 8S تولیــد خواهد 
 SKD شــد، افــزود: عــالوه بــر ایــن خــودرو، تولیــد

هایما 7X نیز تا دی سال جاری محقق می شود.
کیفیــت  افزایــش  رونــد  بــا  ارتبــاط  در  او 
محصوالت در شرکت ایران خودرو خراسان گفت: 
طــرح جامــع تحــول کیفیــت کــه براســاس راهبرد 
کالن گــروه صنعتــی ایران خودرو در قالب کتابچه 
برنامه های بهبود کیفیت تدوین شده، در دستور 
کار شــرکت ایران خودرو خراســان قــرار گرفته که 
در همیــن راســتا ضمــن افزایــش کیفیــت ســایر 
خودروهــای تولیــدی، خــودرو هایمــا 8S با ســطح 

باالی کیفی به بازار عرضه خواهد شد.

یک کارشناس با بیان اینکه حل مشکل دریاچه 
ارومیــه بســیار دشــوار بــوده، معتقــد اســت که 
نــه تنهــا دریاچه ارومیه بلکه خشــکی چند هزار 
رودخانــه، تــاالب و دریاچــه در کشــور محصــول 
سدســازی های بی رویــه و بــدون مطالعــه بــوده 
اســت و ســاده ترین دلیــل بــرای اینکــه بدانیــم 
این سدســازی ها زمینه خشــکی دریاچه ارومیه 
را پدیــد آورده و یــا عوامــل اقلیمــی دیگــر تاثیــر 
داشــته، بررســی وضعیــت این دریاچــه  پیش از 
ســاخت ده هــا ســد در باالدســت آن و پــس از 

ساخت سدهاست.
داریــوش مختــاری در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا بیــان اینکــه پیــش از ســاخت ســدها، یکایــک 
دریاچه هــا، تاالب هــا و رودخانه هــای کشــور یــک 
بســتر شــاداب را در یــک جغرافیــای بــه نســبت 
بیابانــی پدیــد آورده بودند، اظهــار کرد: از دریچه 
گفــت  می تــوان  آشــکارا  انتقــادی،  دیــدگاه  یــک 
خشــکی دریاچــه ارومیه محصول سدســازی های 
بی رویــه بــوده اســت، بــه دنبال ســاخت ســدها، 
بــرای توســعه کشــاورزی شــدت گرفــت  تقاضــا 
و نــه تنهــا ایــن اقدام هــا زمینــه اختــالل در نظــام 
حقابه بــری دریاچــه و رودخانه هــا را پدیــد آورد 
بلکــه زمینــه اختالل اقتصــادی و اجتماعــی را نیز 

فراهم کرده است.
او بــا تاکیــد بر اینکه اختالل جــدی در نظام 
حقابه بــری ســنتی رودخانه های باالدســت بدون 
دنبــال  بــه  کــه  زیســت محیطی  رعایــت ضوابــط 
ساخت بدون مطالعات کافی سدها در باالدست 
آمــده  پدیــد  ارومیــه  دریاچــه  آبریــز  حوزه هــای 
اســت از جملــه ایــن دالیل اســت، افــزود: اکنون 
با افزوده شــدن حقابه بران جدید، نه تنها حقوق 
پایین  دســتی ها از بین رفته اســت، بلکه با توجه 
بــه وابســتگی شــدید حقابه بران جدید بــه منابع 
آب ســدها، حــل مســاله دریاچــه ارومیــه بســیار 
بســیار دشــوار شده اســت. اینها نکاتی است که 
الزم بــوده اســت در ســاخت ســدهای تکــراری و 
اضافی در مسیر رودخانه ها پیش  بینی و ارزیابی 
می  شــد که با ســاده  انگاری و شــتاب در ساخت 

سدهای بزرگ و اضافی، در نظر گرفته نشدند.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی با 
بیــان اینکــه بــرای تحلیل دقیق وضعیــت دریاچه 
ارومیه ابتدا الزم اســت وجه آبشــناختی مســاله 
روشــن شــود. از دیدگاه کیفی منابع آب، تمامی 

حقابــه ی دریاچــه ارومیــه شــیرین و تنهــا مقــدار 
کمی از آن شــور بوده، نســبت آب شــور دریاچه 
بــه آب شــیرین آن ۱5 بــه ۱۰ هــزار اســت، اظهار 
کــرد: معنای این گفته این اســت که یک دریاچه 
آب شــور که بیشــترین عمق آن ۱۴ متر اســت به 
شدت مستعد خشک  شدن بوده و چنانچه مرتبا 
منابع آب شیرین به آن سرازیر نشود به آسانی 

خشک می شود.
بــه گفتــه مختــاری، تــراز دریاچــه ارومیه در 
ســال ۱۳7۴ بــه ۱۲78 متــر و در ســال 8۴ بــه 
۱۲7۴ متــر رســید و ایــن میــزان در ســال ۹۴ بــه 
۱۲7۰ متر رسید. از دیدگاه کمی، ساالنه به طور 
معمــول 5۰۰ الــی 7۰۰ میلیــون مترمکعب آب از 
رودخانه هــا بــه دریاچــه می ریــزد تــا حقابــه 5.۳ 
میلیــارد مترمکعبی آن تامین می شــد. اکنون اگر 
طرح کاهش ۴۰ درصدی انجام شــود، ۲ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیــون متــر مکعــب از حقابــه دریاچــه 
مترمکعــب  میلیــون   7۰۰ کــه  می شــود  تامیــن 
توســط رودخانه هــا و یک  میلیــارد و ۳۰۰ میلیون 
متــر مکعــب آن نیز توســط کنتــرل مصرف تامین 

می شود.
وی بــا بیان اینکه قــرار بود حدود ۲ میلیارد 
و 5۰۰ میلیــون متــر مکعــب از 7 میلیــارد متــر 
مکعــب آب تجدیدپذیر حوضه دریاچه ارومیه به 
احیای این دریاچه اختصاص یابد. ولی به سبب 
ساخت سدهای بزرگ از سال 75 به بعد نزدیک 
بــه ۳۰ میلیــارد مترمکعــب منابــع آبدریاچــه را از 
دســت داده ایم، گفت: بررســی ها نشان می دهد 
که ســهم عوامل طبیعی در خشک شــدن دریاچه 
ارومیــه ۳۱ درصــد اســت کــه شــامل کاهــش ۱8 
درصــدی بــارش و افزایش ۱.5 درجه ای دما در دو 
دهه اخیر نسبت به دوره بلندمدت است و سهم 
عوامل انسانی ۶۹ درصد است که شامل توسعه 
کشــاورزی و احداث ســدها و افزایش برداشت از 

منابع آب زیر زمینی می شود.
و دلیــل و توجیــه فنــی ســاخت نزدیــک بــه 
7۴ ســد اضافــی و تکــراری در حوزه آبریز دریاچه 
ارومیه چه بوده اســت؟ گفت: وضعیت خشــکی 
دریاچــه ارومیه درس بزرگی اســت کــه بیاموزیم 
توسعه بی رویه کشاورزی در فضای باز به آسانی 
با کشت های گلخانه ای جایگزین و از فشار چند 
برابــری فراتــر از توان بوم شــناختی بــر حوزه های 

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: گازرســانی آبریز کاسته شود.
بــه واحدهای صنعتی عمده کشــور از جمله فوالد، 
ســیمان و پتروشــیمی در ۵ مــاه نخســت امســال 
نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی 
بــا اشــاره بــه افزایش مقدار گازرســانی به صنایع در 
ســال ۱۴۰۱ اظهــار کــرد: در 5 مــاه نخســت امســال 
صنایــع عمده کشــور روزانــه ۱۴5 میلیون مترمکعب 

گاز دریافت کرده اند.
او افــزود: مقــدار گازرســانی بــه صنایــع عمــده 
کشور در بخش های فوالد، سیمان و پتروشیمی در 

مدت مشــابه پارسال روزانه ۱۲8 میلیون مترمکعب 
بود و بر این اســاس در 5ماهه امســال شــاهد رشد 
۱۳ درصــدی گازرســانی بــه ایــن بخش ها نســبت به 

مدت مشابه پارسال هستیم.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز تصریــح کــرد: 
بــا برنامه ریزی هــای مناســب و پیچیــده، هم زمــان با 
برنامه های گسترده در تعمیرات اساسی تأسیسات، 
ایســتگاه های تقویت فشار، پاالیشــگاه ها در اقصی 
نقاط کشــور، گاز تحویلی به نیروگاه ها در تابســتان 
امسال در مقایسه با پارسال ۶ درصد افزایش یافته 
است که این مهم سبب شد تا امسال با قطعی برق 

روبه رو نشویم.

رشته خدمات پس از فروش خودروهای سبک 
بــرای دانــش آمــوزان منتخــب و عالقه منــد در 
تعمیرگاه مرکزی شــماره یک ایســاکو راه اندازی 

شد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، با مذاکــرات صورت 
گرفتــه میــان وزارت آموزش و پرورش و شــرکت 
ایســاکو، هنرجویان رشــته مهارتــی خدمات پس 
از فروش خودروهای ســبک در مقطع آموزشــی 
متوســطه در شــاخه کار و دانش برای نخســتین 
مشــغول   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تحصیلــی  ســال  از  بــار 

تحصیل خواهند شد.
دانش آموزان این رشــته، در دوره  ۳ ســاله 
دروس  گذرانــدن  بــر  عــالوه  هنرســتان،  دوم 
تعمیــرگاه  در  را  خــود  عملــی  دروس  عمومــی، 
مرکــزی شــماره یــک ایران خــودرو در یــک محیط 
کار کامال عملی و تخصصی زیر نظر مجرب ترین 
مدرسان مرکز آموزش فنی ایساکو و استادکاران 
مجرب شــرکت همگام خودرو خواهند گذراند و 
برای تصدی مشاغلی همچون انباردار )در حوزه 
شناســایی قطعــات و ســفارش گذاری و بازرگانی 
لوازم یدکی(، پذیرش گر، امدادگر و سرویس کار 

آموزش های الزم را فراخواهند گرفت.

طبــق طــرح درس و برنامــه تدویــن شــده، 
دانش آموزان در کالس دهم در خصوص عنوان 
شــغلی انبــاردار و پذیرش گــر، در ســال یازدهــم 
بــا عنــوان ســرویس کار و امدادگــر درجه دو و در 
ســال دوازهم هنرســتان با عنوان سرویس کار و 
امدادگــر درجــه یک آموزش هــای الزم را خواهند 

دید. 
تفــاوت ایــن رشــته بــا رشــته هایی همچون 
اتومکانیــک یــا بــرق خــودرو یــا ســایر رشــته های 
جداگانــه    ســرفصل های  خــودرو،  بــا  مرتبــط 
آن هاســت کــه البتــه کتــب و طــرح درس ایــن 
رشــته ها در ســال ۱۳۹۶ بــا مشــارکت راهبــردی 
مرکــز آمــوزش ایســاکو تهیــه و تالیف و از ســوی 
وزارت آمــوزش و پــرورش تاییــد شــده و در حال 

تدریس در هنرستان هاست.
ایــن مهــم با همت و پشــتکار مجموعه های 
مختلف در شــرکت ایساکو و با تشکیل کارگروه 
در  اســتاندارد مصــوب  براســاس  اجرایــی  ویــژه 
شــورای عالی وزارت آمــوزش و پرورش در تاریخ 
۲۳ شــهریور با حضور دانش آموزان برگزیده در 
محــل هنرســتان ایســاکو واقــع در ضلــع جنوبی 

تعمیرگاه مرکزی رسما آغاز شده است.

ایران خودرو خراسان امسال ۴۰ هزار دستگاه خودرو 
شاسی بلند تولید می کند

ساخت سدهای اضافی، دریاچه  ارومیه را خشکاند

افزایش ۱۳ درصدی گازرسانی 
به صنایع در سال جاری

ایساکو رشته خدمات پس از فروش برای مقطع 
هنرستان دایر کرد

ایساکو رشته خدمات پس از فروش برای مقطع 
هنرستان دایر کرد

اخبــــــــــــار

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریکا در نشســتی 
خبــری بــا  بیــان اینکــه همــان طــور کــه قبــال بــه 
وضــوح گفته ایــم، ایــن مذاکــرات االن در موقعیــت 
درســتی قــرار نــدارد ، بــا مطــرح کــردن اظهاراتــی 
مداخله جویانــه دربــاره اتفاقات اخیــر ایران، تالش 
کــرد ایران را مقصــر بی نتیجه ماندن تالش ها برای 

احیای برجام در موقعیت فعلی جلوه دهد.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
امــور خارجــه آمریــکا در بخشــی از نشســت خبــری 
هفتگــی اش کــه مشــروح آن در وبــگاه وزارت امــور 
خارجه آمریکا منتشــر شــده اســت، با مطرح کردن 
اظهاراتــی مداخله جویانــه درباره اتفاقات اخیر ایران 
به دنبال مرگ مهســا امینی در پاســخ به این سوال 
کــه آیــا ایــن رخدادهــا تاثیــری بــر مذاکــرات ویــن یــا 
تصمیم دولت آمریکا برای بازگشت سریع به توافق 
خواهــد گذاشــت یــا نه گفــت: این موضــوع به هیچ  
وجــه تغییــری در عزم ما ایجاد نمی کند که اطمینان 
یابیــم ایــران بــه طور دائمی و قابل راســتی آزمایی از 

دست یابی به یک سالح اتمی منع شود.
او مدعی شــد: ما شــاهد تصمیم گیری از سوی 

ایــران نبوده ایــم، تصمیمــی کــه در صــورت  دولــت 
متعهد شــدن به بازگشــتی دوجانبه به برجام]توافق 

هسته ای[ باید اتخاذ کند.
ســخنگوی  وزارت امــور خارجه آمریــکا با وجود 
تاکید مقامات ایرانی بر این که تولید و به کارگیری 
تســلیحات اتمــی جایــی در دکتریــن دفاعــی ایــران 
نــدارد، ادعاهایــی علیه ایران مطرح کرد و گفت: اما 
واقعیت این اســت، هر چالشــی که در قبال دولت 
ایــران بــا آن مواجــه می شــویم، در صورتــی کــه یــک 
ســالح اتمی در اختیار داشــته باشــد، دشــوارتر و به 
نوعی حل نشدنی تر خواهد شد. ما نه تنها در زمینه 
برنامــه موشــکی آن، نــه تنهــا در زمینــه حمایتش از 
گروه هــای تروریســتی و نیابتــی، نــه تنهــا در زمینــه 
حمایتــش از فعالیت های مخــرب در فضای مجازی، 
بلکــه در زمینــه انــواع نقــض حقوق بشــری که االن 
از آن حــرف می زنیــم، به ایــن موضوع فکر می کنیم. 
هر چالشی که با آن مواجهیم، در صورتی که ایران 
ســالحی اتمــی در اختیــار داشــته باشــد، دشــوارتر 

خواهد شد.
پرایــس در پاســخ بــه ایــن کــه آیا این ســخنان 

وزیــر امــور خارجــه ایــران را تاییــد می کنــد کــه گفته 
بــود، آمریــکا پیام هایــی بــه ایــران فرســتاده و گفته 
اســت حســن نیــت دارد و می خواهــد توافــق کنــد، 
مصمــم  مــا  گفتــم،  کــه  طــور  همــان   داد:  توضیــح 
هستیم، رییس جمهور تعهد دارد که اطمینان یابد 
ایــران هیــچ گاه نمی توانــد بــه ســالحی اتمی دســت 

پیدا کند.
او در پاســخ به این که آیا در ۱۰ روز گذشــته، 
دولت آمریکا پیامی به ایران فرســتاده اســت، بدون 
ارائــه جزئیاتــی در ایــن باره، گفــت: ببینید، ما واقعا 
برای ایران روشــن کردیم که خواســته هایی داریم و 

قرار نیست توافقی بد را قبول کنیم.
ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا همچنین 
گفت: اکنون، بر اساس مواضع ایران که این هفته 
در نیویــورک هــم علنــا دوباره آن را مــورد تاکید قرار 
داد، مــا انتظــار نداریــم کــه توافقــی در کوتاه مــدت 

انجام شود.
توافــق  موضــوع  دربــاره  پرایــس  ادعاهــای 
هســته ای در پی این مطرح می شــود که در ماه های 
ایــران و قدرت هــای  اخیــر، تالش هــای دیپلماتیــک 

غربــی بــرای احیای توافق هســته ای هنــوز به نتیجه 
ملموسی دست نیافته است.

پرایــس در حالــی بــه موضــوع اتفاقــات اخیــر 
امینــی  مهســا  مــرگ  دنبــال  بــه  ایــران  در  رخ داده 
امیرعبداللهیــان،  حســین  کــه  اســت  کــرده  اشــاره 
وزیــر امــور خارجه ایران اخیــرا در دیدار با وزیر امور 
خارجــه عــراق در حاشــیه نشســت ســاالنه مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل، بــا توجــه بــه برخــی مواضع 
مداخله گرانــه مقامــات آمریکایــی در روزهــای اخیر، 
اعتراض مسالمت آمیز را حق هر ملتی خواند اما از 
رویکرد مداخله گرانه آمریکا در امور ایران و منطقه 
و از جملــه اقدامــات تحریــک آمیــز در همراهــی بــا 
آشــوب گــران و جریانهایــی کــه با ســوء اســتفاده از 
احساســات پــاک مــردم ایــران، بدنبال اجــرای پروژه 
ناامن ســازی و کشــته ســازی در ایران هســتند، به 
شــدت انتقاد کرد و آن را در تعارض آشــکار با پیام 
هــای مکــرر دیپلماتیک کاخ ســفید به ایران در مورد 
ضــرورت توافــق و ایجــاد ثبــات و امنیــت در منطقــه 

ارزیابی کرد.
از  یکشــنبه  امیرعبداللهیــان  ایــن،  بــر  عــالوه 
ارســال پیــام آمریکایی هــا در روزهــای اخیر مبنی بر 
داشــتن اراده و حســن نیت برای رســیدن به توافق 
خبــر داد و گفــت: بــه آمریکایی هــا اعــالم کردیــم بــا 
واقع بینــی اراده و حســن نیــت خود را برای رســیدن 

به توافق نشان دهید.
او افــزود: تیــم مــا و همــکاران مــا در نیویــورک 
بــا نماینــده اتحادیــه اروپــا و کشــورهای مرتبــط بــا 
مذاکــرات برجــام، گفتگوهایــی را انجــام دادنــد و در 
گفتگوهایــی کــه مــن نیــز با طــرف هــای مختلف در 
دو روز گذشــته داشــتم، ایــن موضــوع از موضوعات 

اصلی در دستور کار بود.
وزیــر امــور خارجــه ایــران ادامــه داد: در ایــن 
دیدارهــا تاکیــد کــردم بــرای رســیدن به توافــق اراده 
و جدیــت الزم را داریــم و واقعــا اکنــون ایــن طــرف 
آمریکایی اســت که بایســتی شجاعت اتخاذ تصمیم 
را داشــته باشــد تا بتوانیم از رســیدن به یک توافق 

خوب، قوی و پایدار سخن بگوییم.
امیرعبداللهیــان تصریــح کرد: طــرف آمریکایی 
بارها حتی در این روزهای اخیر به ما اعالم کرد که 
دارای اراده و حسن نیت الزم برای رسیدن به توافق 
هســتیم و ما به آنها گفتیم پس با واقع بینی اراده 
و حسن نیت خود را نشان دهید و )اثبات( کنید تا 

بتوانیم به نقطه توافق برسیم.

علیرضــا مصدقــی اعــالم کرد که ســایپا بــا توجه به 
نگاه توســعه ای که در کســب ســهم بازار داخل و 
خــارج دارد و همچنیــن تــالش در جهــت افزایــش 
دنبــال  بــه  همــواره  مشــتریان،  منــدی  رضایــت 
ایجــاد تنــوع محصــول بــا کیفیــت در بــازار بــوده و 
خوشــبختانه بر این اســاس توانســته سهم بازار را 
حفــظ و ارتقــا دهــد و تغییراتــی کــه در ســال هــای 
اخیــر در محصــوالت ایــن گــروه خودروســاز ایجاد 
شــده و منجــر بــه تولیــد محصــوالت جدیــد شــده 

است، مبین این موضوع بوده است.
او افــزود: بــا حضــور مدیریــت عامــل جدیــد در 
ســایپا و نــگاه تولیــد اقتصــادی، ایــن موضــوع تقویت 
شــده و ســرعت ایجــاد تنــوع محصــوالت در ســایپا 
بــه شــدت بــاال رفتــه اســت به نحــوی کــه در خانواده 
SP۱۰۰ خودروهای شــاهین با موتور جدید، شــاهین 
اتوماتیــک و آریــا در دســت اجــرا اســت و در خانواده 
X۲۰۰ هم طرح های جدیدی همچون اطلس در حال 

اقدام است.
مدیر پروژه اطلس سایپا تصریح کرد: بر همین 
اســاس پــروژه خــودرو اطلــس شــروع و ســعی شــد 
در کنــار افزایــش کیفیــت و ایجــاد تغییــر نســبت بــه 
گذشته، از نظر اقتصادی و رقابتی هم جایگاه خوبی 

را در بازار ثبت کند.
او گفــت: در طراحــی خودروهــا معمــوال از یــک 
الگوی خاصی استفاده می شود و بر همین اساس در 

خــودرو شــاهین از پرنــده شــاهین و در کوییک.
اس از یــوز ایرانــی الگو برداری شــد و در خودرو 
 shark( اطلــس از اســتایلی بــه نــام پوزه کوســه
nose( الگــو بــرداری شــده اســت کــه در چــراغ، 

سپر و جلو پنجره آن کامال مشخص است.
مصدقی گفت: طراحی اطلس کامال توسط 
مهندسان گروه خودرو سازی سایپا انجام شده 
اســت و در حیــن طراحــی هــم کلینیک هایــی با 
حضور مشتریان برگزار و بازخوردهای مثبتی از 

آن گرفته شد.
او تصریــح کــرد: از مشــخصات خــاص این 
خــودرو می توان به طراحی تریم داخلی دورنگ 
ایــن خودرو برای اولین بار در محصوالت ســایپا 
اشــاره کــرد، کــه در کنــار ســانروف نمایداخلــی 
بســیار زیبایــی خواهــد داشــت و همچنیــن بــه 
منظور ارتقای سیســتم ایمنی، سیســتم ESC یا 
کنتــرل پایداری و تشــخیص نقطــه کور با هدف 
افزایــش ایمنــی و کمک بــه رانندگی بهتر راننده 

تعبیه شده است.

سیســتم  افــزود:  ســایپا  اطلــس  پــروژه  مدیــر 
هــای صوتــی و تصویــری بــه روز، آنتــن کوســه ای، 
صندلی هــای برقــی برای بعضی تیپ هــا، المپ های 
جلــو بــه صورت LED  و ایجاد طــرح جدیدی در چراغ 
هــای عقب که منطبق با خودروهای جدید دنیاســت 

از دیگر مشخصات این خودرو است.
او تاکیــد کــرد: در طراحــی ایــن خــودرو ســعی 
شــده آپشــن هایی که همواره از ســوی مشتری مورد 
درخواست بوده و در محصوالت قبلی وجود نداشت 
نیز تعبیه شــود که از آن جمله می توان به  سنســور 
باران، برقی شدن آیینه های جانبی مجهز به گرمکن، 
 FOLLOW سیســتم روشــنایی اتوماتیک، چراغ هــای
ME )چراغ های داخل کابین که بعد از خروج راننده 
از ماشــین تــا چنــد لحظــه روشــن مــی مانــد و بعــد 

خاموش می شود( و مانیتور 7 اینچی اشاره کرد.
مدیــر پــروژه اطلــس ســایپا خاطــر نشــان کــرد: 
خــودرو اطلــس در ۴ تیــپ تولیــد خواهــد شــد که دو 
تیپ آن با گیربکس دستی به صورت ساده و آپشن 
دار و دو تیــپ آن بــا گیربکــس اتوماتیــک بــه صــورت 

ساده و آپشن دار خواهد بود.
از  اســتفاده  ســایپا  گــروه  در  کــرد:  تاکیــد  او 
گیربکــس اتوماتیــک در خــودرو کوییک وجود داشــته 
که به شــدت مورد اســتقبال قرار گرفته بود که تولید 
ایــن خــودرو بــا گیربکــس اتوماتیــک در آن مقطــع به 
دلیل تحریم های ظالمانه دچار مشکل شد ولی برای 

خودرو اطلس و در طراحی آن از ابتدا منظور شده و 
این خودرو با گیربکس اتوماتیک هم تولید و به بازار 
عرضــه خواهــد شــد و مذاکرات الزم با شــرکت تامین 
کننده گیربکس انجام شــده و مشــکلی در تامین آن 

نخواهیم داشت.
مصدقــی گفت: براســاس توجهی کــه به ارتقای 
کیفیــت در محصوالت گروه ســایپا وجــود دارد، برای 
خــودرو اطلــس هم دقت نظرهایی صورت گرفته و با 
بررســی مدل های نزدیک به این خودرو ســعی شــده 
کــه تغییراتــی در آن ایجــاد شــود که برهمین اســاس 
کاهــش صــدای موتــور در داخــل کابیــن کــه با نصب 
 ESC عایق های مختلف برطرف شده، نصب سیستم
یــا کنترل پایداری و تشــخیص نقطه کــور را می توان 
نــام بــرد که در کیفیت این خــودرو تاثیر گذار خواهد 

بود.
او افزود: سایپا در حوزه قوای محرکه از گذشته 
پروژه ای به نامM۱5+  )ام ۱5 پالس( در دست اقدام 
داشــته کــه تولیــد و ورود ایــن موتور، تحول اساســی 
 X۲۰۰ در ســبد قــوای محرکــه محصــوالت خانــواده
خواهــد داشــت و بــرای اولیــن بــار این موتــور بر روی 
خــودرو اطلــس اســتفاده خواهد شــد و بــه عبارتی با 
ورود خودرو اطلس به بازار عالوه بر ارائه یک خودرو 
جدیــد، یــک موتــور جدید هم بــه بازار عرضــه خواهد 

شد.
مدیر پروژه خودرو اطلس تاکید کرد: این موتور 

جدید نســبت به قبل افزایش توان و گشــتاور دارد و 
عملکــرد موتور در حوزه های خنک کاری خیلی بهبود 
یافتــه و موتــور بــا ایــن اوضاع بــه بازار عرضــه خواهد 
شــد. موتــور M۱5+  بــا تکنولــوژی VVT یا زمان بندی 
متغیــر ســوپاپ هــا طراحــی شــده و باعــث می شــود، 
گشــتاور 8 درصــد بهبــود یابــد همچنیــن در حــوزه 
مصــرف ســوخت 5 درصــد کاهــش و تــوان آن هــم ۹ 

درصد در مقایسه با قبل افزایش خواهد یافت.
او افــزود: تغییــرات ایجــاد شــده درایــن موتــور 
ســوپاپ،  میــل  منیفولــد،  ســیلندر،  ســر  روی  بــر 
بلــوک ســیلندر، درپــوش ســوپاپ و حوزه یــک پارچه 
ترموستات حرارتی است و با ورود این موتور به بازار 
طول عمر خودرو اطلس افزایش خواهد یافت چراکه 
در حــوزه مصــرف ســوخت بــا اســتانداردهای کشــور 
مطابقــت دارد و ایــن موتور بــر روی خودروهای دیگر 

گروه سایپا هم قابلیت استفاده دارد.
مصدقی تصریح کرد: با پشتیبانی و حمایت های 
مدیریــت ارشــد گــروه، رونــد پیشــرفت این پــروژه پر 
شتاب بوده و در تاریخ ۲5 شهریور سال جاری تولید 
۲7 بدنــه از ایــن خودرو در مرحله VP  انجام شــده و 
این بدنه ها در پروسه رنگ آمیزی هستند و امیدوارم 
بتوانیم در مهر این بدنه ها به مرحله مونتاژ و نهایی 
برســد و از آن برای انواع تســت ها اســتفاده خواهد 
شــد و بــا تولیــد VP ایــن خــودرو از مرحلــه مهمــی در 

روند پروژه عبور خواهیم کرد.

طراحی سایپا اطلس بر اساس شکل پوزه کوسه
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آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی )یکپارچه( مناقصه گران

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( خرید BALL VALVE )ساخت داخل ( به شماره 2001092416000059 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/07/09 می باشد .

شركت ملی گاز ایران
شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان

تاریخ  شنبه  18روز   : ساعت30  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت  آخرین   
1401/07/16

 آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 30 : 18 روز شنبه تاریخ 1401/07/30
بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی: ساعت 00 : 19روز 

شنبه  تاریخ 1401/07/30
زمان بازگشایی پاکت الف و ب : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/18 

زمان بازگشایی پاکت ج : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/16
برآورد مناقصه:11.040.000.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 552.000.000 ریال
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارایه پاکت های الف : به آدرس : استان فارس– شهرستان مهر– شركت 

پااليش گاز پارسيان - کد پستي:  7449184831 
شماره تماس : 36 الي 071-52724134

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

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

آمریکا: مذاکرات وین
در موقعیت درستی قرار ندارد
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