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کروز با حساسیت، مطالبات صنفی 
کارگران خود را پیگیری می کند

کارگران کروز مســائل صنفی خود را با مسئوالن 
این شرکت در میان گذاشتند.

در اجتماعات کارگران این شــرکت، افرادی زبده و 
حرفه  ای هستند و بدون حاشیه سازی تنها مسائل 
صنفی خود را مطرح کردنــد. بالغ بر 13 هزار نفر 
در این شــرکت مشــغول به کار هستند که در هر 
شــیفت کاری حدود 4 هزار نفــر در این مجموعه 
حضور دارند که هریک از آنها مســائل شــخصی 
مختص به خودشــان را دارنــد. در روزهای اخیر 
تحت تاثیر بحران های اقتصادی و اجتماعی خارج 
از اراده شــرکت، کارگران کروز نســبت به برخی 
موضوعات صنفی معترض بودنــد که مدیران این 
مجموعه با حضور در جمع کارگران دستور پیگیری 

این مشکالت را دادند.

 پرداخت 7000 فقره تسهیالت 
 قرض الحسنه فرزندآوری 

در شعب بانک توسعه تعاون
7000 فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری در 

شعب بانک توسعه تعاون پرداخت شده است.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلسه کمیته اجرای مواد قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: رشد متوازن 
جمعیت و تاکید بر حفظ نســبت جوانی کشــور از 
ضروریات و مبانی رشد و توسعه فراگیر جامعه است. 
رییس کمیته حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت 
بانک توسعه تعاون افزود: توجه ویژه کشور به تثبیت 
جمعیت جوان و ورود آن به بازار کار و تولید می تواند 
بسیاری از مشکالت جامعه از جمله اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی را مرتفع سازد. ایرانی گفت: مستند به آمار 
و تقاضای مشتریان بانک متبوع، توانسته ایم در برخی 
استانها از جمله بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و ایالم 
بالغ بر صد در صد تســهیالت ودیعه و خرید مسکن 
و فرزندآوری مســتند به جــزء الف تبصره 16 قانون 
بودجه ســال 1401 را پرداخت نماییم. عضو هیات 
مدیره همچنین گفت: بالغ بر 7000 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری در شعب بانک توسعه تعاون 
پرداخت گردیده اســت که قابل توجه و تامل است و 
از کلیه همکاران خدوم، ســاعی و فهیم کشور تقدیر 
و تشــکر می نمایم. وی افزود: بر این اســاس نسبت 
تسهیالت پرداختی به سهمیه مطلوب سال جاری بالغ 
بر 84 درصد می باشد که نشان از رشد چشمگیر این 
تســهیالت و سرعت واگذاری تسهیالت به مشتریان 

هدف است.

 آغاز مسابقه پیش بینی بازی های 
جام جهانی در بانک پالس بانک ملت

مسابقه پیش بینی بازی های جام جهانی ٢0٢٢ با 
10 میلیارد تومان جایزه در اپلیکیشن بانک پالس 

بانک ملت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، کاربران بانک 
پالس می توانند بــا مراجعه به منوی جام جهانی، 
مســابقات جام جهانی را پیش بینی کنند و برنده 
یکی از جوایز ارزنده بانک ملت باشند.بر اساس این 
گزارش ٩٥0 جایزه 10 میلیون تومانی و 10 جایزه 
٥0 میلیون تومانی در انتظار شــرکت کنندگان در 
مســابقه پیش بینی جام جهانی است.این گزارش 
می افزاید، کاربران بانک پالس بانک ملت عالوه بر 
جوایز پیش بینی مســابقات، می توانند با دعوت از 
دوستان برای نصب این اپلیکیشن و انجام تراکنش 

مالی، تا ٢٢0 هزار تومان نیز هدیه دریافت کنند.

تسهیل بازپرداخت اقساط کارت 
اعتباری بانک ملی ایران برای مشتریان

به منظور تسهیل در انجام بازپرداخت اقساط کارت 
اعتباری از سوی مشتریان بانک ملی، امکان انتقال 

وجه به شماره کارت اعتباری مشتری فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان 
گرامــی مــی توانند از همــه درگاه هــای بانکی 
)خودپرداز، کیوســک، اپلیکیشن های بانکی و...(، 
وجه قسط موردنظر را از طریق انتقال وجه از مبدأ 
تمامی کارت های شتابی به شماره )کارت اعتباری 
خود (پرداخت کنند. الزم به ذکر اســت، به منظور 
جلوگیری از سردرگمی مشتریان، امکان انتقال وجه 
به شماره کارت عمومی 6037٩٩18٩٩604361 
غیرفعــال و از ایــن پس انتقال بــه کارت مجازی 
شــرکت با شناســه واریز امکان پذیر نخواهد بود. 
مرکز ارتباط با مشــتریان کارت اعتباری به شماره 
43087 پاسخگوی سواالت و نقطه نظرات هستند.

 بازدید معاون طرح و برنامه از 
شعب استان خراسان رضوی و شمالی

به منظــور تحلیــل وضعیت و بررســی موقعیت 
مکانی استقرار شــعب استان های خراسان رضوی 
و شمالی، معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین از 

این شعب بازدید کرد.
در این دیدار مهران باوند ســوادکوهی معاون طرح 
و برنامه بانک ضمن برگزاری جلســات با روســا و 
معاونین شــعب، به بررسی وضعیت شعب پرداخت 
و متناسب با ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نکاتی 
را جهت توجه بیشــتر مســئولین شعب بیان کرد. 
ســوادکوهی از ارائه طرح هــا و محصوالت جدید 
بانک خبر داد و گفت: با ارائه این ســرویس ها به 
مشتریان، زمینه بازاریابی هر چه بیشتر شعب برای 
معرفی خدمــات بانک فراهم خواهد شــد. معاون 
طرح و برنامه از روسای شعب خواست تا فرصت ها 
و ظرفیت های منطقه و فرامنطقه ای را شناسایی 
کرده و پیشــنهادات خــود را به منظــور ورود به 

بازارهای کالن با مدیر استان مطرح کنند.

گزارشاخبـــار

رئیس سازمان توســعه تجارت از صادرات روزانه ٢٥0 تن 
مواد غذایی و کشــاورزی به قطر در ایام جام جهانی خبر 
داد و گفت: این توافق با برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت 

و برگزاری نمایشگاه ماه پیش در دوحه میسر شده است.
علیرضا پیمان پاک، در مورد آخرین اقدامات این ســازمان 
در مــراودات تجــاری با قطر در آســتانه جــام جهانی و 
اســتفاده از این فرصت در توســعه تجارت خارجی گفت: 
یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم توسعه تجارت با 

کشورهای همسایه است.
وی افزود: قطر نیز یکی از اهداف این رویکرد محسوب می 
شــود که رئیس جمهور شخصا سفری به این کشور داشت 
و در  دیدار با امیر قطر توافقات خوبی انجام و دســتورات 
الزم صادر شد.پیمان پاک با بیان اینکه روابط تجاری ایران 
و قطر در گذشته توسعه یافته نبود، گفت: مشکالتی مانند 
زیرساخت های گمرکی و حمل و نقل کاال وجود داشت که 

با اختصاص بخشی از 
بنادر قطری به حمل 
از  کاال  مســتقیم 
ایــران و احداث خط 
مستقیم کشتیرانی تا 
حدودی برطرف شد. 
ایجــاد مرکز  به  وی 
تجــاری در دوحه و 
اعزام هیأت 7٥ نفره 
از تجار ایرانی به قطر 
اشــاره کرد و افزود: 
در ایــن ســفر تجار 

مذاکرات خوبی برای توســعه تجارت داشــتند و توافقات 
خوبی انجام شد.

رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره بــه برگزاری 

محصوالت  نمایشگاه 
مــواد  موادغذایــی، 
صنایــع  شــوینده، 
و  کیــف  دســتی، 
کفش در قطر گفت: 
یک  نمایشــگاه  این 
با حضور  ماه پیــش 
ایرانی  برتر  برندهای 
بیش  و  شــد  برگزار 
از 3٥ نفر از شــیوخ 
قطــری از آن بازدید 
دستاورد  کردند.وی 
برگزاری این نمایشــگاه در آســتانه جام جهانی را انعقاد 
موافقت نامــه تامین مواد غذایی و کشــاورزی در ایام جام 
جهانی عنوان کرد و بیان داشــت: با این توافق نامه روزانه 

٢٥0 تن مواد غذایی و کشــاورزی به قطر ارسال می شود 
که اکنون چند محموله آن به قطر رسیده است.پیمان پاک 
در باره همکاری های بلند مدت تجار دو کشــور نیز گفت: 
طبق توافقات ســرمایه گذاران قطری با حضور در ایران و 
سرمایه گذاری به تولید کاالهای مورد نیاز قطر می پردازند 
تا این کاالها به کشورشــان صادر شــود.وی از تهیه نقشه 
راه توســعه تجارت ایران و قطر و رسیدن به تراز 3 میلیارد 
دالری خبر داد و گفت: بخش عمده ای از این نقشــه راه به 
صادرات مجدد مرتبط می شود تا ما بتوانیم از ظرفیت قطر 
برای صادرات کاالهایمان به کشورهای دیگر استفاده کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: کشور قطر تعرفه 
صادرات مجدد را برای تجار ایرانی به شــدت کاهش داده 
و تخفیف قابل توجهی را در نظر گرفته است. ضمن اینکه 
ما می توانیم از این ظرفیت برای واردات کاالهای مورد نیاز 

استفاده کنیم.  میزان

روزانه 250 تن مواد غذایی و کشاورزی به قطر صادر می شود 

سهم اقتصادی ایران از سفره جام جهانی

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشــاره به کاهش 30 درصدی درآمد سرانه هر 
ایرانی و زیر خط فقر بودن 10 میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درست 

برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می برد.
غالمحسین شــافعی دیروز در نشســت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه هیچ ایرانی دلســوزی نمی تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ 
داده بی تفاوت باشــد و امیدوارم کشور زودتر به ســرمنزل آرامش برسد، اظهار 
کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسئوالن از ما سوال می کنند که برای بهبود 
وضع اقتصادی کشــور چه باید کرد؟ در یک کالم پاســخ ما در دو مورد اساسی 

خالصه می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشــکل اقتصادی کشور و بهبود 
وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه گذاری های عظیم و دسترسی به فناوری های 
به روز است.وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه ای 
در مناصب مهم اقتصادی کشــور چاره ســاز اســت. وی ادامه داد: آنچه تاکنون 
اقتصاد ما در طول دهه های گذشــته با آن روبرو بوده خالی از موارد فوق الذکر و 
حرکت در مســیری پر از اشــتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور 
هدایت می کند. شــافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در 10 سال اخیر 
درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از 30 درصد کاهش یافته است و حدود 10 

میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته اند.
رئیــس اتــاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشــد اقتصــادی با نفت طی 
سال های ٩0 تا ابتدای 1401 بر اســاس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده 
است.شــافعی اظهار کرد: بر اســاس اعالم بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان 1٥ 
تا ٢4 ســاله در ســال ٩8 معادل ٢6.1 درصد و نرخ بیکاری جوانان 18 تا 3٥ 
ســاله معادل 18 درصد بوده است.رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: 
نااطمینانی های گســترده در اقتصاد ایران هم ریشــه در سیاست های اقتصادی 

داخلی دارد و هم در تحریم های ظالمانه.
وی تاکید کرد: بدون وجود چشــم انداز روشنی درباره این سیاست ها، یک فعال 
اقتصــادی نمی تواند تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.رئیس اتاق بازرگانی 

ایران در ادامه به تدوین اســتراتژی توســعه صنعتی کشــور اشــاره کرد که در 
دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی 
موضوع فرابخشی اســت. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در 
کارگروه های تدوین سیاســت ها درباره رسته های اولویت دار، مشارکت عمومی و 

همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.
رئیس پارلمــان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنــا که در مراحل اولیه، 
مزیت های نســبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت ســازی و خلق ارزش قرار 
داده انــد.وی ادامه داد: در کشــورمان نیز مزیت های عدیــده ای وجود دارد که 
متأسفانه بدون آنکه از آن ها در راستای تقویت زنجیره های ارزش صنعت استفاده 
شــود یا نادیده گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده اند. از این منظر شما 
ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.شــافعی افزود: 
به این معنا که از مزیت های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل کرده و به نسبت 
ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در 
کشــور بهره نبرده ایم و برعکس صنایع ســرمایه بر و خام فروشی در اولویت قرار 
گرفته اند.شــافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توســعه اشاره کرد و گفت: اگر 
دولــت و مجلس می خواهند در عرصه اقتصــاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه 
هفتم توســعه، بزنگاهی است که می توان بخشی از ناکارآمدی های انباشت شده 
را حل وفصل کرد. تمام تالش آن ها باید این باشــد که نا اطمینانی های مربوط به 

سیاست های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران اضافــه کرد: با صراحت عــرض می کنم که یکی از 
مشــکالت برنامه های قبلی عدم توجه به واقعیات زمــان تدوین برنامه از جمله 
آثار مخرب تحریم ها بر توان تولیدی کشــور و مشــارکت ندادن بخش خصوصی 

و اســتان ها و دیگر گروه های مرجع بوده است.وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند 
تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در 
چارچوب برنامه ریزی غیرمشــارکتی و از باال به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان 
اندک، تدوین شــود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعــه از بین خواهد رفت.رئیس 
پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشــکل ارتباطی کسب و کارها اشاره کرد و 
گفت: یکی از مشکالتی که صاحبان کسب وکار به ویژه کسب وکارهای کوچک در 
این دو ماه با آن دست به گریبان بوده اند، مشکل محدودیت اینترنت به عنوان یکی 

از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب وکار امروز است.
وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که 3.3 درصد از تولید 
ناخالص ملی به صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گره 
خورده اســت.وی افزود: برآوردهای انجام گرفته در سازمان صنفی رایانه ای نشان 
می دهد معیشت ٩ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصوالتشان از 
شــبکه های اجتماعی بین المللی استفاده می کنند، با اختالل سراسری در شبکه 
اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.شــافعی گفت: اهمیت توجه به ادامه حیات 
کســب وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می شود که بدانیم بیش از 71 درصد 
از محصوالت مبادله شــده در صفحات اینستاگرام، کاالی تولید ایران بوده است 
که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کســب وکارها هستند.وی افزود: بر اساس 
نظرســنجی صورت گرفته توسط ســازمان صنفی رایانه ای در مهر 1401 که با 
مشــارکت 104 شــرکت صورت گرفته حدود ٢٥ درصد پاسخ دهندگان عنوان 
کردند که ٥0 تا 7٥ درصد فروششان کاهش یافته است.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
اضافه کرد: همچنین 33 درصد از مشارکت کنندگان میزان کاهش فروش را بین 
7٥ تا 100 درصد عنوان کرده اند.وی افزود: برآورد میزان خســارت احتمالی در 
صورت تداوم محدودیت ها هم جالب توجه اســت. ٢٥ درصد روزانه ٥0 میلیون 
تا 60 میلیون تومان خسارت برآورد کرده اند. ٢1 درصد بین ٥0 تا 100 میلیون 
تومان و ٢6 درصد باالی صد میلیون تومان تخمین زده اند.شافعی گفت: بیش از 
400 هزار کســب وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد 

از مرگ سهراب کارساز نیست.  مهر

رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

برنامه هفتم جای طرح آرزوها نیست

وزیر جهاد کشــاورزی بــا ارائه 4 توصیه بــرای بهبود 
اوضاع تولیدات شــیالتی در کشــور گفــت: باید اعمال 
محدودیت های ارائه مجوز صید به صیادان برداشته شود 

و به جای آن سرمایه گذاری در این بخش تقویت شود.
 سیدجواد ساداتی نژاد، در ششمین نمایشگاه بین المللی 
شــیالت ،  آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع 
وابســته با بیان اینکه ارزش افزوده در بخش شــیالت 
نســبت به ســایر پروتئین ها مانند مرغ و گوشت بیشتر 
اســت، گفت: با وجود اینکه سازگاری بسیار خوبی برای 
تولید این نوع محصوالت در کشور وجود دارد، اما هنوز 
کارهای زیادی اســت که انجام نشده و باید انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود:  متأسفانه هنوز جایگاه خوبی 
درباره مصرف این نوع محصوالت شــیالتی در کشــور 
نداریم و شــاید علت آن این اســت کــه درباره طعم و 
فــرآوری و پخت و پز و تبلیغات آنها کارهای بیشــتری 

انجام نداده ایم.
وی بــا بیان اینکه ظرفیت های بســیار زیادی در تولید 
محصوالت شــیالتی کشــور وجود دارد، گفــت: هنوز 
نســبت به کارهایی که باید انجام بدهیم عقب هستیم 
و الزم اســت کارهای مهمتری در این زمینه انجام شود.
ســاداتی نژاد به عنوان نمونه به شــترمرغ اشاره کرد و 
گفت: با اینکه بزرگ ترین تولیدکننده در دنیا هســتیم 
اما هنوز بســیاری از خانوارها دربــاره نوع پخت و انواع 
غذاهایی که می توان از این ها درست کرد آشنایی ندارند 
و این ها نشــان می دهد که باید کارهایی در این زمینه 

انجام شود.
وی در ادامــه توصیه ها و کارهایی که در حوزه شــیالت 
باید انجام شــود اشاره کرد و گفت:  باید به جای اینکه به 
ســمت محدود کردن صید برویم باید سرمایه گذاری در 
این بخش را افزایش دهیم در این صورت است که نشاط، 
امید و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر خواهد شد.وزیر 

جهاد کشــاورزی در ادامه به لزوم افزایش سرمایه گذاری 
در صنایع فرآوری اشاره کرد و گفت: با اینکه 11.7 درصد 
تولید ناخالصی کشور از بخش کشاورزی تأمین می شود 
اما حداکثر ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی 4 درصد 
است و این نسبت در بخش شیالت به مراتب کمتر است.
ســاداتی نژاد بیان کرد:  شیالت باید بیشتر مردمی باشد، 
درســت است که ٩8 درصد بخش کشاورزی خصوصی و 
مردمی است اما این نسبت باز هم در بخش شیالت کمتر 
اســت باید تالش کنیم عالوه بر اینکه مردمی شدن در 
بخش شیالت را تقویت می کنیم واگذاری امور و تشکل ها 

را افزایش دهیم.
در ادامــه این مراســم، معین الدین ســعیدی، نماینده 
سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه بروکراســی های 
پیچیــده در بخش شــیالت موجب فرار ســرمایه گذار 
می شــود، گفت: بایــد وزارت جهاد کشــاورزی فرآیند 
تسهیل ســرمایه گذاری در بخش شیالت را تقویت کند 
زیرا بســیاری از سرمایه گذاران به این موانع برمی خورند 
و از کار خود دلسرد می شوند.وی  به خاطره ای از دوران 
فارغ التحصیلی خود در کشور مالزی اشاره کرد و گفت: 
در آن کشــور فرآیند فارغ التحصیلی توسط یک دستگاه 
شــبیه ATM و در زمان 3 دقیقه پایــان می یابد اما در 
بسیاری از دانشــگاه های داخل این فرآیند بعضا سه ماه 
هم طول می کشند و همین مسأله در بخش های تولیدی 
هم وجود دارد. ســعیدی گفت: ٥800 کیلومتر ساحل 
در کشــور وجود دارد که نشان می دهد نباید مشکلی از 
نظر امنیت غذایی و تأمین محصوالت شــیالتی داشته 
باشیم اما فاصله معناداری با میانگین های تولید جهانی 
داریم.نماینده سیستان و بلوچستان از پایین بودن سرانه 
مصرف ماهی در کشــور هم انتقاد کرد و گفت: ســرانه 
مصرف ماهی و میگــو در دنیا ٢٥ کیلوگرم اما این رقم 

حدود نصف آنها و 13 کیلوگرم است.  فارس

 4 توصیه وزیر جهاد کشاورزی 
برای بهبود تولیدات شیالتی کشور 

معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایران )ایمیــدرو( گفت: ارزش 
ذخایر مواد معدنی حاصل از اکتشــافات طی سال های 
اخیــر ٢7 میلیــارد دالر می باشــد که ایــن میزان ٥ 
 تــا 10 درصــد ارزش روز این مــواد معدنــی پس از 

استخراج است.
وجیه اهلل جعفری روز یکشنبه در دیدار با مدیران معادن 
و صنایع معدنی اســتان زنجان با اشــاره به اینکه حوزه 
اکتشاف معدن کشــور آنگونه که مورد انتظار بود پیش 
نرفته اســت، افزود: مقرر بود تمامــی اطالعات پایه ای 
که تولید می کنیم را در الیه ای پشــت الیه سیســتم 
کاداس قــرار دهیم و آن را به عنــوان اطالعات عمومی 
و اختصاصی اســتفاده کنیم که بحث این کار هم اکنون 

مطرح شده است.
وی با بیان اینکه باید سامانه برخطی را راه اندازی و تمام 
اطالعات تولیدی را در آن داشــته باشیم، اظهار داشت: 
پیشتر این کار در شرکت تهیه و تولید انجام شده و کار 
بزرگتری را در این قســمت در ایمیــدور آغاز کرده ایم 
که آن را توســعه می دهیم تا در بــازه زمانی کوتاه هر 
اطالعاتی که در بحث اکتشــاف، تولید می شود حتی از 
سوی وزارتخانه های دیگر مانند وزارت نفت، پشت الیه 
اطالعاتی قرار گیرد تا پتانســیل ها را شناسایی و از آنها 
استفاده کنیم.این مسوول گفت: به طور قطع شناسایی 
و پی جویــی هایی که اتفاق می افتــد، به دنبال بحث 
تفصیلی چند زیرساخت نیز نیاز خواهد داشت که تامین 
تجهیزات برای اکتشــافات و حفاری از جمله آنها است، 
که در این رابطه باید دستگاههای مورد نیاز تامین شود.
جعفری خاطرنشــان کرد: از ٢ سال قبل به دنبال ورود 
دستگاههای این بخش به کشور هستیم و 11٩ دستگاه 
حفاری ثبت سفارش شــده و از این تعداد ٥0 دستگاه 

وارد شده است و مابقی نیز وارد خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه در کنار ایــن موضوع مهم، بحث 
آموزش حفار نیز در اکتشــافات اهمیت بســزایی دارد، 
اظهار داشت: این موضوع مورد غفلت واقع شده است که 
در ٢ سال گذشته بحث آموزش حفار طی سه دوره برای 
گروههای هدف برگزار شــده اســت و مابقی نیز برگزار 

می شود.
جعفری با بیان اینکه بحث اکتشــاف بســیار مهم بوده 
اما ریســک باالیی دارد که بــه ندرت بخش خصوص به 
آن ورود مــی کند تاکید کرد: بــه همین دلیل ایمیدرو 
بحث اکتشــاف را در پهنه های بزرگ انجام داد کشــف 
معادن مهمی، خروجی آن بــوده که ذخایر قابل قبولی 

داشته است.
وی با بیان اینکه ایمیدرو درصدد کاهش ریسک و تعامل 
با بخش خصوصی است، گفت: ما مجبوریم مناقصه و یا 
مزایده برگزار کنیم که در راستای رقابت بوده و از طرفی 

باید ما ثابت کنیم حقوق دولت حفظ شود.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران" ایمیدرو" در خصوص احیاء و فعال سازی معادن 
نیز گفت: در این راســتا وقفه ای وجود داشت که اکنون 
این مســاله فعال شــده اما باید بعضی از سیاست ها در 
واگــذاری ها، هدایــت های اکتشــافی و محدوده های 

اکتشافی را تغییر داد.
وی با اشــاره به اینکه امروز بسته سرمایه گذاری در این 
اســتان در حوزه معدن تعریف مــی کنیم گفت: به این 
معنی اســت که برخی معــادن دارای ذخایر کم بوده و 
بصورت انفرادی اقتصــادی تر نخواهد بود، پس بصورت 
بسته ای ارائه می شــود.این مسوول گفت: طبق برنامه 
ریزی انجام گرفته اکتشــافات کلی و عمومی در نقشــه 
بصورت سه الیه ٥0 هزار بلوک بندی شده که امیدواریم 
طی سه ســال آینده بطور کامل درکشور عملیاتی شود 

که خروجی آن مفید واقع شود.  ایرنا

 ارزش ذخایر مواد معدنی اکتشافی کشور 
بالغ بر 27 میلیارد دالر است

مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران تشریح کرد:

امضای ۱0 سند گمرکی 
با گمرکات دنیا در سال جاری

گمرک جمهوری اســالمی ایران در راســتای سیاست های توســعه دیپلماسی 
اقتصادی با کشــورها، نشست ها و مذاکرات دوجانبه و سه جانبه ای با کشور های 

دنیا به ویژه همسایگان را در دستور کار قرار داد.
حسین کاخکی مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران اظهار داشت: 
در ســال جاری 10 ســند همکاری های گمرکی با گمرکات دیگر کشور ها امضا 
شــده است، که شامل امضای سند برنامه مشترک همکاری با گمرک آذربایجان 

در سال ٢0٢٢ -٢0٢3، یادداشت تفاهم تبادل الکترونیکی اطالعات و یادداشت 
تفاهم اجرای تیر الکترونیک با ازبکستان، سند همکاری مشترک در جهت مبارزه 
با تخلفات گمرکی و ســند تفاهم نامه همکاری های آموزشی با روسیه، پروتکل 
تبادل اطالعات با ترکمنســتان، سند یادداشــت تفاهم همکاری های سه جانبه 
ترانزیتی ایران، آذربایجان و روســیه، سند برنامه ترتیبات اجرایی برنامه فعاالن 
اقتصادی با چین، ســند یادداشــت تفاهم همکاری های گمرکی با تایلند و سند 

موافقت نامه فعاالن اقتصادی با بولیوی بوده است.
مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران با اشــاره به اهمیت اســناد 
گمرکی امضا شــده در زمینه تسهیل تجارت گفت: امضای سند گمرکی فعاالن 
اقتصادی ایران با روســیه که در جریان ســفر رئیس کل گمرک ایران و هیئت 
همراه به این کشــور امضا شــد، این امکان را فراهم کرد تا کریدور تسهیل شده 

گمرکی راه اندازی شود.

وی تشریح کرد: کریدور جدید گمرکی ایران و روسیه ابتدا برای 3 ردیف تعرفه 
گمرکی تعریف شد و سپس توسعه پیدا کرد که براساس آخرین گزارش دریافتی 
از گمرک روســیه تجارت بین دو کشور در قالب این کریدور افزایش یافته است. 
وی امضای سند یادداشت تفاهم سه جانبه ترانزیتی ایران، روسیه و آذربایجان را 
با اهمیت دانست و تشریح کرد: امضای سند یادداشت تفاهم سه جانبه ترانزیتی، 
زمینه تسهیل ترانزیت از مبدا جمهوری اسالمی ایران به مقصد روسیه را فراهم 
می کند که ســبب توسعه تجارت خارجی ایران با روســیه خواهد شد.مدیرکل 
دفتر همکاری های بین الملل گمرک در خصوص اهمیت امضای اسناد یادداشت 
تفاهم گمرکی با دیگر کشور ها گفت: امضای اسناد گمرکی با دیگر کشور ها عالوه 
بر توسعه دیپلماسی و برقراری ارتباط نزدیک با گمرکات کشورها، باعث می شود 
همکاری های مشــترک در زمینه های مختلف گمرکی، تبادل اطالعات، مکاتبات 

و استعالمات گمرکی ارتقاء یابد.  صدا و سیما


