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نامگ�ذاری امس�ال ب�ه »تولی�د، دانش بنیان 
بازخوان�ی  ب�رای  فرصت�ی  اش�تغال آفرین«  و 
حرکت ه�ای انج�ام ش�ده در خودروس�ازی در 
سال های گذشته و بهبود فرآیندها برای ارتقای 

این صنعت پیشران است.
به گزارش ایرنا، صنعت خودروی کشورمان تاکنون 
به ج��ز در مقاطع��ی کوتاه و البته منقطع، نقش��ه راه 
روش��ن و شفاف نداشته اس��ت و همین مساله سبب 
ش��ده که جریان پایداری از توس��عه محصول نداشته 
باش��یم. به اعتقاد کارشناسان، دانش بنیان نبودن این 
صنعت دلیل اصلی ضعف های متعدد آن است که خود 
را در قالب محصوالت مختلف و خروجی خودروسازی 
نش��ان می دهد. ب��ا این وج��ود، اما خودروس��ازی از 
قابلیت هایی برخوردار است که با برنامه ریزی و عمل 
به برنامه ها، همچنین استفاده از فرصت هایی همچون 
نیروی جوان و متخصص تحصیلکرده، زیرساخت های 
موج��ود تولید خودرو و ان��رژی ارزان، در کنار توجه 
به دانش��ی ش��دن بیش از پیش این صنعت می توان 

بازدهی خوبی را از آن انتظار داشت.
در ای��ن پیون��د در گپ وگفتی مفصل ب��ا »عبداهلل 
توکلی الهیجان��ی« مدیرکل صنای��ع خودروی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به گفت وگو نشستیم.
ایرن��ا- امروز م��ردم از وضعی��ت خودروهای ایرانی 
رضایت ندارند. س��وال اصلی آنان این اس��ت که چرا 

سطح خودروسازی داخلی ارتقا نمی یابد؟
- توکلی الهیجانی: وقتی ما از وضعیت خودروهای 
ایرانی صحبت می کنیم در واقع به دو شاخص کیفیت 
و قیمت اشاره داریم. اتفاقاً مطالعه دقیقی در خصوص 
ضعف هایی که بر صنعت خودروی کشور مترتب است 
انجام شده و نکته جالب اینجاست که اگر ضعف های 
مش��اهده ش��ده در صنعت خودروی کشور را همانند 
برگ ها و میوه های درختی بیینیم که قابل مش��اهده 
اند، ریش��ه این درخت حتماً ع��دم دانش بنیان بودن 
صنعت خودروی کش��ورمان اس��ت. متاسفانه همین 
عدم دانش بنی��ان بودن هم باعث ش��ده که به امکان 
بهره ب��رداری از فرصت��ی ک��ه در صنع��ت خودروی 
کش��ورمان وجود دارد کمتر توجه کنیم. منظورم در 
دسترس بودن و فراوانی باالی فارغ التحصیالن جوان 
مهندس��ی است که در کنار انرژی ارزان و نیروی کار 
ارزان خودروس��ازی ایران را حتی از منظر بسیاری از 

تحلیل های بین المللی جذاب می کند.
بنابراین م��ن از بیم و امیده��ای صنعت خودروی 
کش��ورمان صحبت می کنم. بیم عدم دانش بنیانی این 
صنعت و امید به بهره گیری از فرصت فراوانی نیروی 
ج��وان تحصیلکرده در کنار زیرس��اخت های صنعتی 

ایجاد شده در این صنعت طی سالیان متوالی.
برای مهارکردن بیمی که از آن صحبت کردم طرحی 
نو در صنعت خودروی کشور برای گذار طراحی شده 

است که مطابق نقشه راه مشخصی بتوانیم به نقطه ای 
برسیم که از صنعت خودروی کشور به عنوان افتخار 

ملی صحبت کنیم.
ایرنا- چرا تاکنون موضوع دانش بنیان ش�دن 

در خودرو جدی گرفته نشده است؟
توکل��ی الهیجان��ی: صنعت خودروی کش��ور ما از 
منظر پیمودن مس��یری روشن و مشخص یا از منظر 
داش��تن راهبردی روش��ن فراز و فروده��ای فراوانی 
داشت. حرکتی نوس��انی در بین اتکا به خود و تولید 
خ��ودروی ملی و یا تبدی��ل به پای��گاه تولید محلی 
خودروس��ازان خارج��ی و نگاه به خارج از کش��ور در 
حوزه مهندس��ی و محص��ول در حداقل دو دهه اخیر 
وجود داشت و این فراز و فرودها و نوسانات در نگاه به 
توانمندی های داخلی یا تمنا از دیگران سبب از دست 

رفتن فرصت های فراوانی شده است.
نکته جالب این است که در عصر کنونی که به واسطه 
گذار از عصر تولید انبوه به عصر سفارشی سازی انبوه 
ش��کل گرفته اس��ت، در زنجیره ارزش خودرو دیگر 
س��اخت و تولید نیست که ارزش افزوده باالیی ایجاد 
می کند، بلکه داشتن حلقه طراحی و توسعه محصول 
اس��ت که ارزش افزوده باالیی ایج��اد می کند و رمز 
دستیابی به همه ارزشی اس��ت که در زنجیره ارزش 

خودرو نهفته است.
 بگذاری��د مثالی از چین بیاورم.  ش��رکت برلیانس 
در چین به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید 
محصوالت BMW در آنجا فعال اس��ت و اتفاقا سود 
خوبی نی��ز از طریق تولید آن محص��والت دارد. این 
موقعیت شاید غایت آرزوی کسانی باشد که نگاه شان 
در حوزه خودرو به س��مت خارج اس��ت اما می بینیم 
که ش��رکت برلیانس ی��ک مرکز طراحی و توس��عه 

محص��والت و پلتفرم های بومی با تع��داد ۲هزار نفر 
مهندس ایجاد می کند تا بتواند توس��عه محصوالت با 
نشان خودی را توسعه دهد وگرنه صرفاً حق العملکار 
یک برند غربی باقی می مان��د و نمی تواند به ارزش و 

سود واقعی در صنعت خودرو دست یابد.
همی��ن م��دل را در چین در س��ایر خودروس��ازان 
می بینی��د. نکته جالب این اس��ت ک��ه حتی در خود 
آمریکا در سال ۲۰۱۹ فیلم مستندی ساخته می شود 
ب��ه ن��ام AMERICAN FACTORY که اتفاقا 
س��رمایه گذارانش ه��م باراک  اوبام��ا )رئیس جمهور 
اس��بق آمریکا( و همس��رش بودند و در آنجا دغدغه 
از بی��ن رفتن کارخانه آمریکای��ی و اصطالحاً قطعات 
س��اخت داخل در امریکا به واسطه ظهور چین و البته 

هوش مصنوعی وجود داشت.
 منظ��ورم ای��ن اس��ت که حت��ی در داعی��ه داران 
اقتصادهای آزاد هم بی تفاوتی نسبت به ساخت داخل 
یا برندهای بومی وجود ندارد، اما متاس��فانه درکشور 
ما در برهه هایی بی تفاوتی در واگذاری بازار و بس��نده 
کردن صرفاً به تولید خودروهای خارجی رواج یافت و 
البته سیاست ارزپاشی هم سبب شد که به فعالیت های 
دانش بنیان و طراحی و توسعه پلتفرم های بومی توجه 
کمتری شود و همین مساله آسیب های بی شماری را 

به صنعت خودروی کشور وارد کرد.
ایرن��ا- امروز چ��ه میزان از اجزای ی��ک خودرو در 

داخل تولید می شود؟
توکلی الهیجانی- میزان داخلی س��ازی خودروهای 
مختل��ف متفاوت اس��ت. در خودروه��ای بومی نظیر 
محصوالتی که بر بن س��ازه یا پلتفرم  تیبا و س��مند 
بناش��ده اند میزان داخلی سازی در گستره باالی ۷۰ 
درصد و برخی محصوالت تا ۹۰ درصد قرارمی گیرند، 

ام��ا در خودروهای CKD  ی��ا مونتاژی ها این میزان 
بنا به دالیل متعدد که برخی از آنها ریش��ه در قواعد 
حاکم بر صنعت خودرو در س��ال های گذش��ته دارد 
بس��یار پایین اس��ت، یعنی عمدتاً ح��دود ۲۰ تا ۴۰ 

درصد قرار گرفته اند.
ب��رای ه��ر دو گ��روه در برنامه طرح ن��وی وزرات 
صمت که به دنبال نوعی تغییر ریل گذاری در صنعت 
خودروی کش��ور اس��ت، راهکارهایی اندیشیده شده 
است که من از فرصت استفاده می کنم و در اینجا به 

اختصار به آن می پردازم:
ما باید برای دس��تیابی به آرمان های��ی بتوانیم راه 
حل های زیرکانه و عقالنی را بیندیشیم و با شناسایی 
موانع س��عی در حل آنها داشته باشیم. اگر بخواهیم 
موانع دستیابی به س��اخت داخل باال را دسته بندی 

کنیم با سه دسته مختلف مواجه هستیم:
دس��ته نخست: مواردی که به تیراژ اقتصادی تولید 
نرسیدیم و استانداردسازی می تواند سبب شود که به 
تیراژ اقتصادی تولید برسیم که البته پس از محصول 
این، استانداردس��ازی به س��اختار تامی��ن کنندگان 
س��رایت می کند و دس��تیابی به تامین کنندگان رده 
یکم یا TIER۱ ممکن می ش��ود. اگر بخواهم در این 
دسته مثال بزنم بسیاری از موتورهای الکتریکی مورد 
اس��تفاده در خودروها است که به سبب تنوع، امکان 
دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید فراهم نمی شود یا 
گیربکس مشترک. اتفاقا این استانداردسازی با تکیه 
بر توان مهندس��ی جوانان تحصیلکرده و شرکت های 

دانش بنیان امکان بهره برداری دارد.
دس��ته دوم: م��واردی اس��ت که به س��بب تفاوت 
فرآینده��ای تولید ی��ا زیرس��اخت های فرآیندی در 
کشور مبدا محصول با زیرساخت های تولیدی داخل، 
امکان داخلی س��ازی در آن وجود ندارد. اما اتفاقا این 
مس��اله هم با تکیه بر توان مهندس��ی و شرکت های 
دانش بنیان و داش��تن خودباوری در این زمینه قابل 
حل است. مثال اگر االن امکان تولید ورق جوش تیلور 
در کشور وجود ندارد، جایگزین کردن آن با دو ورق با 
ضخامت های مختلف که قابلیت تولید داخل را دارد به 
شرط آنکه به استحکام و رفتار مکانیکی معادل دست 
پیدا کنیم، می تواند راه حل باشد. البته باز هم در این 
زمینه اس��تفاده از جوانان و شرکت های دانش بنیان 
راه عالج اس��ت. دسته س��وم: قطعات و سیستم های 
فناورانه اس��ت. مثال ACU ایریگ و نظایر آن که باز 
باید برای دستیابی به دانش و توسعه الگوریتم دانشی، 
هرچه سریع تر یک سری زیرساخت ها در کشور ایجاد 
بش��ود، یعنی همانند یک کوه یخی است که ما فقط 
قله اش که کمبود تامین ACU و کیس��ه هوا است 
را می بینیم درحالی که باز ریش��ه آن عدم دستیبابی 
به دانش توسعه به سبب فقدان زیرساخت هایی نظیر 

آزمایشگاه تصادف است.

معاون فناوری و توس�عه نوآوری ش�رکت س�پرده گذار مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: سامانه توثیق، کاماًل غیرحضوری 
به س�ادگی یک خرید اینترنتی برای س�هامداران و در قالب ارائه 
خدمات نوین برای جامعه س�هامداری کش�ور پیاده س�ازی شده 

است.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، »محمود حسنلو« با 
اشاره به توثیق سهام به عنوان یکی از مزیت های سهامداری بازار سرمایه 
اعالم کرد: در راس��تای ایجاد تحول دیجیتال در ارائه خدمات ذی نفعان 
به بازار سرمایه از جمله جامعه سهامداری، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
توانس��ته است با همکاری سازمان ها و ارگان های مختلف )وزارت اقتصاد، 
س��ازمان بورس و ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران ( اقدام به ارائه 

خدمت توثیق هوشمند کند.
وی در این باره اظهار کرد: این خدمت برخط، پلی بین ارائه خدمات در 

بازار پول و سرمایه است.
حس��نلو عنوان کرد: سهامداران بازار سرمایه از طریق توثیق هوشمند، 
می توانند برای اخذ تسهیالت از شبکه بانکی بهره  برده و به طور قطع این 

س��امانه تحولی در ارائه خدمات نوین به س��هامداران بازار سرمایه خواهد 
بود. معاون فناوری و توس��عه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی توضیح 
داد: این سامانه کاماًل غیرحضوری و به سادگی یک خرید اینترنتی برای 
س��هامداران و در قالب ارائه خدمات نوین برای جامعه س��هامداری کشور 
پیاده سازی شده است. وی در این باره عنوان کرد: کاربران با مراجعه به 
درگاه اینترنتی و یا اپلیکیشن بانکداری تلفن همراه خود می توانند سهام 
قاب��ل توثیق خود را انتخاب کنند و در نهایت، درخواس��ت در پنل احراز 

اختیار شرکت سپرده گذاری تایید و نهایی می شود.
حسنلو ادامه داد: شروع این عملیات و استفاده از این سامانه با تعدادی 

از بانک ها به صورت آزمایشی است.
این مقام مس��ؤول در سمات خاطرنشان کرد: در شرکت سپرده گذاری 
مرکزی هیچ گون��ه محدودیتی در خصوص ارائه این خدمات به ش��بکه 

بانکی و جامعه سهامداری وجود نخواهد داشت.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی اعالم کرد؛

اخذ تسهیالت از شبکه بانکی با کمک سامانه وثیقه ای هوشمند سهام

دانش بنیان شدن خودروسازی؛ فرصتی برای ارتقای این صنعت پیشران

پاسخ دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت به روزنامه اطالعات:

نقد دولت بر پایه اطالعات غلط گمرکی
بلومبرگ: 

غذا؛ سالح تعیین کننده قرن بیست و یکم است

دبیرخانه ش�ورای اطالع رس�انی دولت به انتقاد روزنامه 
اطالعات درباره تصمیم برای کاهش حقوق گمرکی پاس�خ 
داد که مشخص می کند این روزنامه با برداشت های نادرست 

از مفاهیم گمرکی، از تصمیمات دولت انتقاد کرده است.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت اعالم کرد: 
روزنامه اطالعات در تاریخ ۲۹ تیرماه، مطلبی تحت عنوان »چقدر 
آزمون و خطا؟ « منتش��ر و دولت را به ندانم کاری متهم کرده و 
شائبه بازگشت مجدد به ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح نموده است، 
لذا برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بیش��تر نویسندگان محترم 
روزنامه اطالعات، متن زیر ارائه می ش��ود. حقوق ورودی کاالها در ایران، از دو عامل حقوق گمرکی و س��ود 
بازرگانی تشکیل می شود. بر اساس قانون، نرخ حقوق گمرکی برای همه کاالها ۴ درصد ارزش گمرکی است 
که تغییر آن صرفاً در اختیار مجلس شورای اسالمی است. این در حالی است که ماخذ سود بازرگانی کاالهای 
مختلف همراه با کتاب تعرفه، همه ساله از سوی هیات دولت تصویب و بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات 
صادرات و واردات از طریق اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صمت با رعایت حقوق مکتس��به برای 

عموم منتشر و جهت اجرا به دستگاه های مرتبط از جمله گمرک و در ابتدای هر سال ابالغ می شود.
 بنابراین، تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است اما تغییرات حقوق گمرکی در اختیار مجلس می باشد 

و دولت نمی تواند بدون اخذ مصوبه قانونی مجلس، حقوق گمرکی هیچ کاالیی را تقلیل دهد.
بر اس��اس قانون بودجه امسال، نرخ محاسباتی ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ 
ای تی اس )نرخ سامانه معامالت بازار الکترونیکی( تغییریافت . وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در 
گام اول برای مهار آثار تورمی این حکم قانون بودجه نرخ سود بازرگانی را برای اقالم مختلف وارداتی کاهش دادند. 
در گام دوم، بر اساس الیحه جدیدی که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده است، در 
صورت تصویب مجلس، نرخ حقوق گمرکی نیز از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. البته اواخر خردادماه 
دولت الیحه مشابهی را برای کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده بود که مجلس با دو فوریت 
الیحه مذکور موافقت نکرد. براین اس��اس دولت مجبور ش��د تا در تیرماه مجدداً الیحه ای دو فوریتی را با تاکیدبر 
کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.  این در حالی است که اخیراً روزنامه اطالعات در گزارشی 
به تحلیل این تغییرات پرداخته و با کنار هم قرار دادن اطالعات غلط، نتیجه گیری دور از واقعیتی داشته است.در 
گزارش روزنامه اطالعات با انتقاد از آزمون و خطاها آمده است: »در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین 
حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر می کند. در یک نوبت به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش می یابد 
تا سروصداهایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه های تولید به پا کرده اند فروکش کند و آرامش 
به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از مالحظه نتیجه حذف ارز رانتی 
۴۲۰۰تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب وکار و تولید 
و تجارت برگرداند که البته س��خنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم ش��اهد بودیم که اعالم تغییر نرخ 
فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب 

یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را. «

جن�گ اوکرای�ن، ژئوپلیتی�ک غ�ذا را در ص�در اخبار 
رس�انه های جهان قرار داده اس�ت. این جنگ نشان داده 
اس�ت که چگونه ناامن�ی ژئوپلیتیک می توان�د به ناامنی 

غذایی منجر شود.
ب��ه گزارش ایرنا به نق��ل از بلومبرگ، دولت جو بایدن در حال 
بازنویسی استراتژی امنیت ملی آمریکا برای ارائه به کنگره است. 
درس های جنگ اوکراین در این استراتژی گنجانده خواهد شد. 
غذا یکی از موضوعات جدید و تازه، فراتر از س��وژه های معمول و 
سنتی دیپلماسی آمریکاست که در این گزارش مورد توجه قرار 

گرفته است. جنگ اوکراین، ژئوپلیتیک غذا را در صدر اخبار رسانه های جهان قرار داده است. این جنگ نشان 
داده است که چگونه ناامنی ژئوپلیتیک می تواند به ناامنی غذایی منجر شود و مجموعه ای کامل از مشکالت را 
در سراسر جهان پدید آورد. سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در گزارش جدید خود از افزایش 
۱۵۰ میلیون نفری جمعیت دارای سوءتغذیه در جهان طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ خبر داده است و شیوع 
کرونا علت این امر عنوان ش��ده است. در س��ال ۲۰۲۰ ناامنی متوسط تا شدید غذایی در جهان بیشتر از کل 
پنج س��ال قبل از آن افزایش یافت. ۳.۱ میلیارد نفر در این س��ال نتوانستند یک رژیم غذایی سالم برای خود 
تهیه کنند. برخی برآوردها نشان می دهد جمعیت افرادی که در مرز گرسنگی قرار دارند از سال ۲۰۱۹ به این 
سو ۱۰ برابر شده است. این آمارها شکی باقی نگذاشته است که جهان در مبارزه با گرسنگی عقب گرد داشته 

است و جنگ اوکراین این بحران را عمیق تر کرده است.
میلیون ها تن غالت اوکراین که می تواند غذای میلیون ها نفر باشد بلوکه شده است. کشورهای در حال توسعه 
از جمله کشورهای خاورمیانه ای و شمال آفریقا ضربه سختی از این امر خورده اند. تحریم های غرب دسترسی 
کشاورزان دنیا به کود شیمیایی ساخت روسیه را سخت تر کرده است. باال رفتن هزینه های انرژی و کشتیرانی 

نیز قیمت های مواد غذایی را باال و باالتر برده اند.
برنامه جهانی غذا تخمین می زند در سال جاری میالدی ۴۷ میلیون نفر با شرایط وخیم ناامنی غذایی مواجه 
شده اند. یعنی این افراد نمی توانند به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم دست یابند. در سومالی، یمن، 
سودان و کشورهای دیگر مرگ ومیرهای ناشی از گرسنگی رو به افزایش دارد زیرا دالرهایی که پیش تر برای 
کمک به این کش��ورها اختصاص می یافت اکنون به س��مت اوکراین تغییر جهت داده اند. اگر جنگ اوکراین 

طوالنی تر شود باید انتظار وخامت بیشتر اوضاع را داشت.
اقتصاددان ها هش��دار می هند قحطی محصول دعواهای سیاس��ی اس��ت و نباید احتمال فروپاشی سیستم 
جهانی را دس��ت کم گرفت. گرس��نگی شدید در خاورمیانه و شمال آفریقا می تواند موج جدید مهاجران از این 
منطقه به سمت اروپا را به راه بیندازد که درنتیجه، مشکالت و دودستگی ها در اروپا تشدید خواهد شد. کمبود 
غذا می تواند باعث هجوم مردم گرس��نه به ش��هرها شود و گروه های افراطی از این موقعیت سوءاستفاده کنند 
و درگیری و خشونت و بی ثباتی را به ارمغان بیاورند. دولت آمریکا روسیه را متهم می کند که عامل بروز این 
شرایط شده است. برای مثال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است سیاست های روسیه برای تشدید 

کمبود غذا در جهان به سرنگونی دولت سریالنکا منجر شده است.

صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی در حوزه 
ارتباطات به روسیه و اوراسیا

وزی�ر ارتباط�ات گف�ت: ب�ا عملیاتی ش�دن توافقات ص�ورت گرفت�ه از این پس 
شرکت های ایرانی، محصوالت دانش بنیان در حوزه های صنایع مخابراتی، نرم افزار و 

سخت افزار را به روسیه و حوزه اورآسیا صادر خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، »عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پست اینستاگرامی 
خود نوش��ت: از روز پنجش��نبه )۳۰تیر( به مس��کو آمده ام. قبل از آن نیز هیأتی متش��کل از 
چند معاون تخصصی وزارت ارتباطات و نمایندگانی از ۳۶ ش��رکت حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای مذاکره با هم ترازان و هم قطاران خود و آماده سازی بستر افزایش روابط تجاری 
و اقتصادی به روس��یه آمده ان��د. وی افزود: البته مذاکرات مجازی بین ش��رکت های ایرانی و 
روس��ی از دو ماه پیش آغاز ش��ده بود و اکنون این ش��رکت ها در نشس��ت های رو در رو، به 
توافقات عملیاتی دس��ت پیدا کرده اند. وزیر ارتباطات تاکید کرد: برای نخس��تین بار است که 
مجموعه ای از بزرگترین شرکت های خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با پشتیبانی 
وزارت ارتباطات تا مرحله توافق نهایی با ش��رکت های متناظر روس��ی در زمینه تبادل دانش 
و فن��اوری و ص��دور کاالها و خدمات ارتباطی و فناوری پیش رفته اند. زارع پور تصریح کرد: با 
عملیاتی ش��دن توافقات صورت گرفته از این پس شرکت های ایرانی، محصوالت دانش بنیان 
در حوزه ه��ای صنایع مخابراتی، نرم افزار و س��خت افزار را به روس��یه و حوزه اورآس��یا صادر 
خواهند کرد. شرایط فعلی بازار بین المللی و منطقه ای ارتباطات و فناوری اطالعات به گونه ای 
رق��م خورده که ضریب موفقیت ش��رکت های ایرانی را در ای��ن بازارها دوچندان می کند. وی 
خاطرنش��ان کرد: تا اینجای س��فر با رئیس آژانس فدرال رگوالتوری ارتباطات و رس��انه های 
جمع��ی و وزیر توس��عه دیجیتال، مخابرات و ارتباطات روس��یه دیدار و مذاکره داش��ته ام. از 
پارک علوم و فناوری »اسکولکووا« در مسکو نیز دیدن کردم و با ظرفیت این مجموعه عظیم 
دانش بنیان آشنا شدم. به اتفاق وزیر ارتباطات روسیه شاهد امضای چند سند همکاری مهم 
میان دو وزارتخانه و ش��رکت های خصوصی دو طرف بودیم. وی با اعالم اینکه تا امروز ۴ س��ند 
همکاری بین شرکت های ایرانی و روسی و یک سند نیز بین دو وزارتخانه به امضا رسیده است، 
اعالم کرد: با امضای این اس��ناد، همکاری های دوجانبه در حوزه »ارتباطات و فناوری اطالعات« 
توسعه می یابد و مسیر حضور شرکت های توانمند ایرانی در بازار روسیه و به تبع آن در بازار اورآسیا 

هموار می شود. به تدریج جزییات دستاوردهای این سفر را برایتان خواهم گفت.

 رونمایی از ۸ اثر مکتوب قرارگاه ملی مبارزه
 با مفاسد اقتصادی

با حضور س�ردار یزدی، دبیر س�تاد هماهنگی مبارزه با مفاس�د اقتصادی و داود 
گ�ودرزی دبیر ق�رارگاه ملی مبارزه با مفاس�د اقتصادی از ۸ اث�ر مکتوب در حوزه 

مسائل مرتبط با مفاسد اقتصادی رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، در حاشیه نشست دبیران استانی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از 
۸ اثر مکتوب این مجموعه که به بررس��ی خألها، چالش ها و راهکارهای مطالبه گری، قاچاق 
کاال و ارز، نظام س��المت، تجهیزات پزشکی، خصوصی سازی، مالیات، زمین خواری و مناطق 
آزاد به عنوان بخش��ی از مهم ترین مس��ائل اقتصادی کش��ور می پردازد، رونمایی شد. در این 
نشس��ت داود گودرزی ضمن اش��اره به فلس��فه، اهداف و اهمیت مبارزه با فساد بیان داشت: 
مبارزه مؤثر و هوشمندانه با مفاسد اقتصادی عالوه بر امیدآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی، 
زمینه ی اجرای تدابیر صحیح دولتمردان را نیز فراهم خواهد کرد. وی گفت: مبارزه با فس��اد 
قب��ل از هر چیز به اراده و عزم جدی و ملی نی��از دارد که الحمداهلل به مرور این عزم در حال 
شکل گیری است. در این مراسم همچنین سردار یزدی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادی گفت: امروز تالش و پیگیری آقای رئیس��ی به عنوان رئیس جمهور برای جلوگیری 
از ایجاد گلوگاه های جدید فس��اد و همچنین مبارزه با مفاس��د قابل تقدیر است منتها تحقق 
ای��ن ام��ر به بهترین نحو، نیاز به یک حضور همه جانبه در همه ارکان اس��ت و مجموعه های 
مردمی نیز باید نقش ویژه ای ایفا نمایند. وی با اش��اره به اینکه س��تاد مبارزه با فساد متعلق 
به قوای س��ه گانه است و فقط اختصاص به دولت ندارد افزود: اولویت هایی را برای هر قوه در 
س��ال ۱۴۰۱ انتخاب کرده ایم که در کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه ها با 
جدیت این اولویت ها را دنبال می کنیم و به دنبال افزایش مش��ارکت مردمی و NGO ها در 

پیشبرد اهداف هستیم.

ایران دهمین فوالدساز دنیا در نیمه نخست ۲۰۲۲
انجم�ن جهانی تولی�د فوالد کل تولید فوالد ایران در نیمه نخس�ت س�ال جاری 
می�الدی را ۱۳.۶ میلیون تن اعالم و از حفظ جایگاه دهمی ایران در میان بزرگترین 

تولیدکنندگان فوالد دنیا طی این دوره خبر داد.
به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتش��ر ش��ده از س��وی انجمن جهانی تولید فوالد نشان 
می دهد کل تولید فوالد دنیا در نیمه نخس��ت سال جاری میالدی ۵.۵ درصد کاهش یافته و 
به ۹۴۹ میلیون تن رسیده است. در نیمه نخست سال قبل ۱۰۰۴ میلیون تن فوالد در دنیا 
تولید ش��ده بود. بر اساس این گزارش کل تولید فوالد ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امسال 
بالغ بر ۱۳.۶ میلیون تن بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. ایران با تولید ۱۳.۶ میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا در نیمه 
نخس��ت ۲۰۲۲ بوده اس��ت. چین با تولید ۵۲۶ میلیون تن، به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
فوالد دنیا در این دوره ش��ناخته شده اس��ت. با این حال، تولید فوالد چین در این دوره ۶.۵ 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. هند نیز با تولید ۶۳.۲ میلیون تن و ژاپن با تولید ۴۶ میلیون 
تن به ترتیب در رتبه های دوم و س��وم از این نظر قرار داشته اند. تولید فوالد آمریکا به عنوان 
چهارمین تولید کننده فوالد دنیا نیز ۲.۲ درصد کاهش یافته و به ۴۱.۱ میلیون تن رس��یده 
اس��ت. روس��یه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب رتبه های پنجم تا نهم را از این 

نظر به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر راه:

 سرریز جمعیتی معطوف به شهرهای جدید است 
معاون وزیر راه و شهرس�ازی و مدیرعامل ش�رکت عمران ش�هرهای جدید ایران 
گفت: س�رریز جمعیتی معطوف به ش�هرهای جدید اس�ت و تامین و ارائه خدمات 

عمومی و اجتماعی شهروندان به صورت مطلوب امری ضروری است .
علیرضا جعفری در حاش��یه س��فر رییس جمهور به استان مرکزی گفت و گو با ایرنا افزود: 
موضوع ایجاد و تامین مس��کن به عنوان طرح اولویت دار وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت اما 
مسکن سازی صرف دستور کار نیست و اجرای طرح سکونتگاه مطلوب مبتنی بر الگوی تحول 

و پیشرفتی که در الگوی ایرانی اسالمی مطرح است دستور کار است.
وی تاکی��د ک��رد: همزمان با ایجاد س��کونتگاه فردی به دنبال ایجاد مس��کن اجتماعی نیز 
هس��تیم که ارائه خدمات  مورد نیاز ش��هر، در کنار ساخت مس��کن شهرسازی مورد توجه و 
اولویت دار اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید 
ایران اظهار داشت: تکمیل کمبود سرانه ها که در دولت های قبل شکل گرفته در دستور کار 
است و همزمان با اولویت ساخت مسکن،  تامین زیرساخت ها و سرانه های خدماتی عمومی 

آموزشی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.
جعفری بیان کرد: واگذاری قطعه زمین ۹۸ هکتاری ش��هر مهاجران در حوزه نهضت ملی 
مس��کن است که بر اس��اس طرح تفضیلی این منطقه و در کنار طرح های مسکونی در حال 
اجرا اس��ت و تهیه زیرس��اخت های عمومی دستور کار اس��ت. وی بیان کرد: برای اجرای این 
طرح، اس��تفاده از تعریف بس��ته های سرمایه گذاری و جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی 
مورد اس��تقبال است. جعفری گفت: در خصوص مصوبات سفر استانی  پیشنهاداتی از مراجع 
مختلف صورت گرفته اما اولویت ما تامین مطالبات مردم است که باید ، تمام این  مباحث در 

نشست های کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی نیز بیان کرد: 
در میزگردهای ستاد مردمی وزارت راه و شهرسازی در سفر استان مرکزی، ۴۴ نفر از مدیران 
ارشد وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های تابعه حضور دارند تا ظرف ۲ روز مشکالت مردم 
پیگیری می ش��ود. حس��ین مذنب افزود : مباحثی نیز در خصوص تغیر کاربری و الحاق به 
محدوده شهر مطرح شد که اکنون پیگیری هابی به صورت فردی و گروهی انجام می شود.

وی با بیان اینکه س��ه نشس��ت با محوریت رییس جمهور انجام و پیگیر مس��ائل هس��تیم 
گفت: س��تاد ارتباطات متشکل از مجموعه ش��هرهای عمران جدید کشور ، سازمان راهداری 
، بنیاد مس��کن ، معاونت شهرسازی سازمان ملی است. مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و 
حقوق شهروندان  وزارت راه و شهرسازی گفت: برای تامین اعتبارات ، پیش نویسی از سوی 

نمایندگان رییس جمهور در شهرستانهای مختلف نهایی می شود.
وی تاکید کرد: محله های رس��ول آباد، ولی آباد صالح آباد جزو دغدعه های مردم بوده که 
رفع مش��کالت این مناطق دستور کار است و در صورت عالقمندی مسئوالن استانی، شورای 

عالی معماری و شهرسازی بر اساس نظر استان این  مهم را تعیین تکلیف می کنند.


