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ایرانایر – اتحادیه اروپا؛ شش سال بعد؛

برجام معضل ایمنی را هم حل کرد
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ی ایرانایر خوانده بود ،تصمیم بر آن گرفت تا ورود هواپیماهای این شرکت به آسمان خود را ممنوع کند.تصمیمی
اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۱۰به دلیل آنچه عدم اطمینان از ایمنی هواپیماهای شرکت هواپیمای 
که هر چند هنوز علت اصلی آن برجای خود باقی است ،اما حاال دیگر اجرایی نخواهد شد .به گزارش ایسنا ،هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هما با توجه به طراحی خاصی که برای ایمنی و قراردادن
هواپیماهایش در خطوط پروازی دارد ،در طول تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از ایمنترین شرکتهای هواپیمایی ایران و منطقه شناخته شده است .سختگیریهای کارشناسان امنیت پرواز این
شرکت باعث شده در طول سالهای گذشته و تحت تاثیر شرایط سختی که پس از اجرایی شدن تحریمها به وجود آمده بسیاری از هواپیماهای این شرکت از خط پرواز خارج شوند ،آن هم در شرایطی که
با توجه به تایید بسیاری از کارشناسان امکان آن وجود داشت که برخی از آنها همچنان پرواز کنند.
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کارشناسان چگونگی حضور شرکت های خودروسازی در ایران را بررسی کردند؛

اخبار

شرایط متفاوت شراکت با اروپایی ها در خودرو
گروه اقتصادی-ژوبین صفاری :تولید خودرو با کیفیت
پایین و قیمت باال در کشور ،همیشه مورد انتقاد بسیاری از
مردم و کارشناسان بوده است ،اگرچه صنعت خودروسازی
به نسبت گذشته پیشرفت هایی داشته ،اما همچنان در
مقایسه با صنایع بزرگ و حتی متوسط خودروسازی در
جهان فاصله بسیاری دارد.
فضای پسابرجام به گفته ی بسیاری از فعاالن فرصتی است
تا با تعامل و سرمایه گذاری در این صنعت تحول اساسی
ایجاد شود.
در عین حال تجربه مشارکت با شرکت های خارجی در سال
های گذشته ،نشان داده است که آنچنان در کیفیت و قیمت تمام
شده خودرو تحولی ایجاد نشده است.
اما طی روزهای گذشته شرکت خودروسازی سایپا خبر از ورود
سیتروئن به عنوان یکی از شرکای تجاری خود داد .موضوعی که
با واکنش های متفاوت کارشناسان مواجه شد.
برخی از کارشناسان معتقدند حضور مجدد شرکت خودروسازی
سیتروئن فرانسه در ایران به شرط سرمایهگذاری ،انتقال تکنولوژی
و داخلیسازی محصوالت ،باعث بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت
خودروهای داخلی خواهد شد.
در عین حال عده ای دیگر بر این باورند که حضور شرکت
های خارجی به عنوان سرمایه گذار باید با گذشته تفاوت داشته
باشد،چنانچه به همان اندازه که حضور اروپایی ها برای ما مفید
است ،آن ها نیز به بازار ایران نیاز دارند بنابراین مذاکرات باید با
گذشته تفاوت داشته باشد.
باید دید ورود شرکت های خارجی در صنعت خودرو سازی تا
چه حد می تواند متفاوت از گذشته به شکوفایی خودروسازی در
کشور منجر شود.
اما و اگرهای حضور سرمایه گذاران خارجی در خودرو
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه ابتکار
با اشاره به تمایل خودروسازان برای حضور در کشور گفت :حضور
سرمایه گذار خارجی باید به گونه ای باشد که قیمت تمام شده و
کیفیت خودرو در کشور دچار تغییر شود.
وی افزود :برای آنکه حضور شرکت های خارجی در صنعت
خودروسازی توجیه مناسبی داشته باشد باید بخشی از محصوالت
به کشور سرمایه گذار و سایر نقاط صادر شود .در عین حال با
توجه به توانمندی های قطعه سازان در کشور بخشی از قطعات
این تولیدات از کشور ما تامین و حتی صادر شود.
رییس خانه اقتصاد ایران ،خودروسازی را یکی مستعد ترین
صنایع برای سرمایه گذاری خارجی دانست و اظهار کرد :امیدوارم
با مذاکراتی که در خصوص سرمایه گذاری خارجی شکل می
گیرد خواسته های اقتصادی کشور برآورده شود.

به فضای برجام صفر و صدی نگاه نکنیم
جمیلی شرایط سرمایه گذاری را متفاوت از قبل دانست و
تصریح کرد :به طور قطع همکاری مشترک ما با خودروسازان
اروپایی با گذشته متفاوت است و این تفاوت به کنش ما در عرصه
دیپلماتیک تجاری بستگی دارد.
وی با بیان اینکه اروپایی ها به بازار ایران نیاز دارند ،اظهار کرد:
در مذاکراتی که صورت می گیرد باد تمام جوانب سنجیده شود و
نتیجه کار باید برد -برد باشد.
رئیس خانه اقتصاد ایران در خصوص فضای پسابرجام
نیز گفت :از فضای پیش آمده نه باید خیلی خوشحال بود
و نه آنچنان ناامید ،اینکه بگوییم برجام تمام مشکالت را در
صنعت و اقتصاد حل خواهد کرد اشتباه است ،همین طور نگاه
بدبینانه به حضور اروپایی ها در فضای کسب و کار کشور نیز
آسیب های فراوانی دارد.
وی یادآور شد :باید از فضای بوجود آمده نهایت استفاده را کرد
و در مذاکرات تجاری از تمام توان دیپلماتیک خود بهره ببریم.
از تجربه های پیشین استفاده کنیم
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره
الزامات دور جدید فعالیتهای سیتروئن در ایران میگوید:

توضیحات وزیرکشاورزی درباره میزان مصرف و واردات برنج؛

تولید محصوالت تراریخته در مرحله آزمایش است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه محصوالت تراریخته در حد آزمایش و نیمه
صنعتی هستند ،گفت:کارجدی تا به امروز در زمینه محصوالت تراریخته انجام
نشده است.
محمود حجتی در گفت و گو با خانه ملت درباره تولید محصوالت تراریخته گفت:
پنبه تنها محصول تراریخته ای است که به طریق آزمایشی در حال پیگیری تولید آن
هستیم تا بتوانیم پنبه را عالوه بر افزایش تولید در مقابل بیماری ها نیز مقاوم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی دراین خصوص تصریح کرد :این درحالی است که در شرایط فعلی
تولید محصوالت تراریخته در حد آزمایش و نیمه صنعتی هستند .وی درباره سوالی
مبنی براینکه کشت فرا سرزمینی می تواند برای اقتصاد کشاورزی ما مفید باشد ،تصریح
کرد :کشورهایی از جمله روسیه،اکراین ،قزاقستان،آفریقا،برزیل وغنا -با توجه منابع آبی و
خاکی مناسبی که دارند -می توانند در راستای انجام کشت فرا سرزمینی مورد توجه ما
باشند .حجتی تاکید کرد :در این راستا بخشی از محصوالت کشاورزی مانند ذرت و دانه
های روغنی که در بلند مدت وارد می کنیم را می توانیم در مناطقی که مناسب کشت
فراسرزمینی هستند ،تولید کنیم .
وی ادامه داد :می توانیم در راستای کشت فراسرزمینی از تولیدکنندگان و سرمایه

سیتروئن از خودروسازان قدیمی و صاحب تکنولوژی اروپا است
که در گذشته نیز تجربه تولید در ایران را داشته است.
به گفته شهرام آزادی ،در دوره پسابرجام صنعت خودروسازی
کشور باید با دو استراتژی مشارکت با خودروسازان صاحب
تکنولوژی جهان و به موازات آن توسعه محصوالت با برند داخلی،
برای بهبود وضعیت تالش کند.
وی معتقد است که همکاری با خودروسازان معتبر جهانی باعث
انتقال تکنولوژی و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد:
البته در فضای پسابرجام و دور جدید همکاری با خودروسازان
خارجی باید بهگونهای عمل شود که تجربه تولید تندر  90در
کشور تکرار نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه
میدهد“ :در قرارداد پیشین با رنو اختیار مطلق تولید تندر 90
با شرکت رنو بود ،بهگونهای که این شرکت تعداد تولید روزانه این
محصول در ایران را تعیین میکرد ،بنابراین در قراردادهای جدید
با خودروسازان خارجی این تجربه باید مدنظر قرار گرفته و اختیار
تعیین تیراژ تولید محصوالت با طرف ایرانی باشد" .
این کارشناس صنعت خودرو اضافه میکند“ :در دوره پسا
برجام همکاری با خودروسازان خارجی نباید مانند همکاری

پیشین با رنو و تولید تندر  ،90تک محصولی باشد .در دور
جدید همکاری با خودروسازان خارجی از جمله سیتروئن باید
همکاریها متمرکز بر تولید خودروهای جدید و بهروز و البته
با مدلهای متنوع باشد" .
آزادی با بیان اینکه باید خودروهای مشترک تولیدی در ایران
متناسب با تغییرات تکنولوژی و مدل در خودروساز خارجی مادر،
در ایران نیز بهروز شوند ،میافزاید“ :در حوزه داخلیسازی این
محصوالت نیز داخلیسازی باید بر روی قطعات اصلی مانند موتور،
گیربکس و اکسل باشد تا بتوان بر روی یک پلتفرم خارجی،
چندین مدل خودروی متفاوت را تولید کرد" .
وی خاطرنشان میکند“ :با توجه به تجربه تحریم در گذشته در
دور جدید همکاری با خودروسازان خارجی این شرکتها باید ملزم
به سرمایهگذاری در داخل کشور شوند تا دیگر به راحتی نتوانند
ایران را ترک کنند“ .
سایپا بعد از سیتروئن به دنبال انعقاد قرارداد با
شرکتهای جدید است
خوشبختانه سایپا همکاری خود با سیتروئن را نهایی کرده است
و در این روند باید یکی از اولویتهای هیات مدیره و مدیر عامل
گروه سایپا حرکت به سوی انعقاد قراردادهای جدید و مشارکت با
شرکتهای برتر دنیا باشد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتگو با ایلنا ،در خصوص
مذاکرات انجام شده و انعقاد قرارداد سایپا با شرکت سیتروئن
گفت :ویژگی این قرارداد ارتقای کیفیت ،بهبود مدیریت ،افزایش
فروش ،سهم بازار و افزایش صادرات از طریق بازار سیتروئن است
و انعقاد این قرارداد بدیع و قابل ستایش است.
معظمی اظهار داشت :سایپا اگر بخواهد بقا داشته باشد هیچ
راهی جز همکاری با شرکای خارجی و حضور در بازارهای
بینالمللی ندارد و این کار بسیار ارزشمند و قابل ستایش است.
وی افزود :تاکید دولت و خواست وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نیز گسترش این نوع همکاریهای خارجی است و خوشبختانه
سایپا همکاری خود با سیتروئن را نهایی کرده است و در این
روند باید یکی از اولویتهای هیات مدیره و مدیر عامل گروه سایپا
حرکت به سوی انعقاد قراردادهای جدید و مشارکت با شرکتهای
برتر دنیا باشد تا بتواند هم به نیازمندیهای بازار پاسخ دهد و هم
محصول جدیدی تولید کند.
معظمی گفت :یکی دیگر از مزایای انجام همکاری با شرکتهای
معتبر ،صادرات محصول است و به دلیل اینکه ایران در بین
کشورهای همسایه و منطقه در این صنعت پیشتاز است ،لذا از
این شرایط میتوان به نحو احسن استفاده کرد و بازارهای منطقه
را در اختیار گرفت.

عضو هیات مدیره بانک ایران زمین:

امروز شرایط جدیدی بر بازار رقابت بانکها حاکم است
در ادامه این مراسم هادی قدیمی عضو هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی
و سرمایه انسانی بانک ،اظهار امیدواری کرد که با حضور پویان شاد معاون
جدید عملیات بانکی و با استفاده از تجربه موفق وی در بانکهای کشور
بتوانیم از این تواناییها در بانک ایران زمین استفاده کنیم.
قدیمی با اشاره به وضعیت بانکها و اقتصاد کشور اظهار داشت :امروز شرایط جدیدی
بر بازار رقابت بانکها حاکم است که می طلبد برنامه ریزی های خاصی با در نظر گرفتن
شرایط جدید و سیاستهای بانک مرکزی انجام گیرد .وی از مدیران خواست برنامه ریزی
جهت گسترش خدمات کارمزدی ،صدور ضمانت نامه ها و تمرکز بر بانکداری الکترونیک
را در صدر امور خود قرار دهند .قدیمی در پایان با تقدیر از روسای شعب بر اجرای صحیح
دستورالعمل های بانک مرکزی و تالش همه جانبه برای پیشبرد اهداف بانک تاکید کرد.

اهدا یک دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهدای
شهرستان قلعه گنج
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و رفع محرومیت زدایی در مناطق
کمتر توسعه یافته یک دستگاه آمبوالنس اهدایی کارکنان بانک سینا به
بیمارستان شهدای قلعه گنج از توابع استان کرمان اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا در اقدامی خیرخواهانه و خداپسندانه در راستای
کمک به تجهیز مراکز درمانی شهرستان قلعه گنج ،طی مراسمی با حضور مهندس
پیشرو مدیر عامل بانک ،فرماندار ،امام جمعه ،مسئوالن و معتمدین محلی ،هنرمندان و
اهالی شریف منطقه قلعه گنج در ضیافت افطار این شهرستان ،کلید یک دستگاه آمبوالنس
اهدایی از سوی کارکنان بانک سینا به بیمارستان شهدای شهرستان قلعه گنج ،اهداء شد.

یک مقام مسوول در بانک رفاه کارگران:

"بانک رفاه”در برابر هجمهها سکوت نمی کند
بانک رفاه در برابر این هجمه ها سکوت نکرده است ،چرا که به سالمت مالی
بانک یقین دارد و با مسووالن بازرسی کشوری برای بررسی موضوع نهایت
همکاری را خواهد داشت.
یک مقام مسوول در بانک رفاه کارگران با اشاره به انتشار تصویر سند مالی
دستمزدهای نامتعارف در این بانک گفت :حق مردم است که اطالعات درست ،دقیق
و شفاف از اوضاع کشور دریافت کنند ،اما انتشار اسناد مالی دستگاه ها و افراد نه تنها
رفتاری اخالقی و رسانه ای نیست و انتشار دهندگان را نیز تحت پیگرد قانونی قرار می
دهد ،بلکه ملتهب کردن فضای جامعه نیز خود مساله ای قابل تامل و پیگیری است.
این منبع موثق خبری در بانک رفاه در یک گفت و گوی تلفنی با تامین  24یادآور
شد :جوسازی های سیاسی و موج گسترده اخبار منفی علیه دولت در روزهای اخیر از
انتشار سند مالی و نه فیش حقوقی رییس بانک رفاه در فضای مجازی آغاز شده است
که این موضوع بسی جای تاسف دارد.

گذاران حمایت کنیم در شرایط حاضر نیز یک ایرانی در کشور برزیل  60هزار هکتار
ملک را خریداری کرده است وهم اکنون در حال تولید محصوالت کشاورزی است .
وزیر کشاورزی ،یادآورشد :اگر امکان دارد از نظر مقررات سرمایه گذاران و تولیدکنندکان
خرید ملک کنند کما اینکه در کشت فرا سرزمینی قراردادهای  25الی 49سال نیز می
تواند بسته شود.
وی ادامه داد:درحال حاضر نزدیک  250هزار هکتار را ایرانی ها یا مالک شده اند یا
قرارداد های بلندمدت بسته اند و نزدیک یک میلیون هکتار هم در حال مذاکره و بحث
است که به قرارداد منجر شود .وزیرکشاورزی با بیان اینکه تولیدمحصوالت تراریخته مانند
هرمحصولی باید درچارچوب مقررات وقوانین موضوعه باید عمل کنیم ،گفت :کارجدی
تا به امروز در زمینه محصوالت تراریخته انجام نشده است تنها محصول تراریخته ای که
به طریق آزمایشی در حال پیگری است محصول پنبه است.
توضیحات وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان مصرف و واردات برنج
حجتی درباره میزان تولید برنج نیز درکشور،یادآورشد:میزان تولید برنج درکشور در
حدود 2میلیون تن است و این در حالی است که 2میلیون 800الی 900هزارتن مصرف
ما است  .وی افزود :این در حالی 700الی 800هزارتن بسته به ذخایر کشور نیاز وارداتی
به برنج داریم که برحسب به دخائر کشور باید بر طبق نیاز کشور سالیانه وارد شود و
بخشی نیز در چارچوب مجوزهای که به تعاونی ها داده می شود تامین می شود و بخشی
نیز از تجارت رسمی وارد می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرکهگیلویه وبویراحمد خبر داد:

کشف  544کیلوگرم انواع مخدر در استان طی دو ماهه نخست سال جاری

سید ناصر رضایی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در
نشست خبری دبیر و رؤسای کمیتههای تخصصی شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان با اصحاب رسانه به نقش تعیین کننده
رسانه ها درانسجام و راهبری افکار عمومی اشاره کرد واظهار
کرد:رسانه ها درشرایط فعلی می توانند در اجتماعی کردن مبارزه با
مواد مخدر وشناسایی پتانسیل های اجتماعی واستفاده ازظرفیت آن
نقش پر رنگ واثرگذاری داشته باشند.
وی افزود :کشور ما به دلیل همسایگی با کشورهای تولید کننده مواد
مخدر،قرارگرفتن درکریدور جغرافیایی خاص و آموزه های اسالمی ودینی
کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر همواره گام برداشته است.رضایی
از برنامه های مختلف ویژه مبارزه با مواد مخدردراستان خبر داد وابراز
داشت:برگزاری میزگرد ونشست اتاق فکر تشکل ها را داشتیم و از دیگر
برنامه های ما دراین زمینه صحبت کردن با مردم توسط مسئولین درخطبه
های نماز جمعه،برپایی نمایشگاهها در زمینه مبارزه با مواد مخدر،برگزاری
برنامه درپارک شهر یاسوج توسط سپاه وبهزیستی ودرنظرگرفتن غرفه ای
تحت عنوان آسیب های اجتماعی خصوصا سوء مصرف مواد مخدر،برگزاری
برنامه های هنری،برگزاری کارگاههای آموزشی،برگزاری کارگاه برای ادارات
وکارخانه ها،برگزاری یک برنامه همایش نمادین وتجلیل از خانواده های معظم
شهدای مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدرنرخ شیوع اعتیاد دراستان را 1/8درصد عنوان کرد وبیان داشت:با توجه
به این نرخ ما حدود 7500معتاد داریم،وی اضافه کرد:دراستان درصد اعتیاد
درمردان بیشتر از زنان است و در زنان این میزان زیر 5درصد است.این مسئول
اذعان کرد:دراستان بیشتر میزان مواد مصرفی بیشتر از60درصد سنتی است
به ویژه تریاک وهروئین و بعد شیشه وسایر مواد قرارمی گیرند.رضایی به تاثیر
مخرب مواد سفید مثل شیشه اشاره کرد واظهار داشت:مواد سفید قدرت
تخریب بیشتری دارد وماندگاری آن ها بیشتر است وبرگشت فرد به چرخه
سالمت دیرتر صورت می گیرد.
محمدی معاون سیاسی وامنیتی استاندار نیز دراین نشست نقش رسانه

ها در مدیریت وجهت بخشی به افکارعمومی مهم واثر گذار توصیف کرد
واظهار داشت:رسانه ها می تواننند درسالم سازی،پیگیری،مصونیت وکمک
به متولیان امر در زمینه مواد مخدر ایفای نقش کنند.وی افزود:یکی از اهداف
ما درشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراجتماعی وفعال کردن مشارکت
مردم است و کمیته مردم نهاد قصد دارد از ظرفیت مردم برای مقابله با این
آسیب اجتماعی استفاده کند.محمدی ابراز داشت 68:تشکل مردم نهاد در
این حوزه رسما فعالیت می کنند که  43تشکل فرهنگی وپیشگیری23،کمپ
ترک اعتیاد 3،تشکل DICبرای درمان وتوانمند سازی است .سعید بالشزر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اظهارکرد:با همکاری خوب دستگاه
قضایی و اداره اطالعات استان سال گذشته  4تن و  200کیلوگرم انواع مواد
مخدر در استان کشف و ضبط شد.بالش زر با اشاره به رشد  10درصدی
کشفیات مواد مخدر در سال گذشته ،بیان داشت :در همین راستا یک هزار و
 900نفر دستگیر شدند که دستگیرشدگان مواد مخدر  20درصد نسبت به

مدت مشابه سال قبل افزایش داشت ه است.وی با بیان اینکه پاکسازی مناطق
آلوده از اولویتهای نیروی انتظامی بوده و در همین خصوص هم اقدامات
خوبی صورت گرفته است ،اضافه کرد 63 :باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم
و  262دستگاه خودروی حمل مواد نیز توقیف شد.این مسؤول با اشاره به
اقدامات نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر در سال  95گفت :از ابتدای
سال جاری تاکنون  544کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و 460
نفر هم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.بالشزر با بیان اینکه با توجه
به جمعیت شهرهای یاسوج ،گچساران و کهگیلویه آلودهترین مناطق استان
هستند ،ادامه داد :در سال جاری  18باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 62
دستگاه خودرو نیز توقیف شد .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اضافه
کرد :نیروی انتظامی در مبارزه با سوادگران مرگ طی دو سال گذشته 8 ،مورد
درگیری مسلحانه داشته که در این درگیریها  4نفر کشته و  10نفر زخمی
شدند ،همچنین چندین قبضه سالح از قاچاقچیان کشف شد.

