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کریمه رکورد برداشت غالت را ثبت
کرد

کشاورزان کریمه رکورد بیش از  2.1میلیون
تن محصول برداشت کر دهاند که نسبت به سال
گذشته  700هزار تن بیشتر است.
به گزارش ایلنا ،سرگئی آکسیونوف ،رئیس
منطقه کریمه گفت :رکورد محصول غالت در
جمهوری روسیه در کریمه برداشت شده است.
وی در کانال تلگرامی خود نوشت :کشاورزان
کریمه رکورد بیش از  2.1میلیون تن محصول
برداشت کر دهاند که نسبت به سال گذشته 700
هزار تن بیشتر است .طبق گزارشها ،در سال
 ،2021محصول غالت به  1.47تن رسید .در سال
گذشته ،کشاورزان کریمه یک میلیون تن غالت
برداشت کردند ،در حالی که نیاز شبه جزیره در
مجموع  300000تن است .قبل از همه گیری در
سال  ،2019محصول غالت حدود  1.7میلیون تن
بود .آخرین رقم نشاندهنده بزرگترین برداشت
محصول کریمه از زمان شوروی است ،زمانی که
این شبه جزیره  2.2میلیون تن غالت در سال
 1989برداشت کرد .اوایل این ماه ،دیمیتری
پاتروشف ،وزیر کشاورزی روسیه گفت که این
کشور میتواند صادرات غالت برنامهریزی شده
 50میلیون تنی خود را در سال جاری به دلیل
افت احتمالی عملکرد کاهش دهد .به گفته وزیر،
کاهش احتمالی ناشی از تاخیر در شروع کار در
بسیاری از مناطق به دلیل سردی بهار و هوای بد
است .روسیه همچنین در تامین قطعات خارجی
تجهیزات کشاورزی با مشکالتی روبرو شد .این
وزارتخانه قبال ً برداشت غالت  130میلیون تنی را
برای سال  2022پیشبینی کرده بود که شامل رکورد
 87میلیون تن گندم و حدود  50میلیون تن غالت
برای صادرات است.

خبر

وضعیت انتخاب کشورهای مقصد برای کشت فراسرزمینی چگونه است؟

آمادگی بیمه تعاون جهت پوشش
تمام ریسکهای صنعت ساختمان با
ارائه بیمه نامه ای منحصر بفرد

صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که
بسیار دیگری از صنایع را به خود وصل کرده و با
آنها ارتباط برقرار می کند که از جمله آن صنعت
بیمه است که ارتباط تنگاتنگی با صنعت ساختمان
که البته صنعت احداث است را دارد.یونس
مظلومی ،مدیر عامل بیمه تعاون در حاشیه بیست
و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که
با حضور محمد مخبر ،معاون اول رئیس جمهوری،
رئیس اتاق تعاون ایران ونمایندگان مجلس افتتاح
شد گفت :صنعت ساختمان یکی از صنایعی است
که بسیار دیگری از صنایع را به خود وصل کرده و
با آنها ارتباط برقرار می کند که از جمله آن صنعت
بیمه است که ارتباط تنگاتنگی با صنعت ساختمان
که البته صنعت احداث است را دارد .بیمه تعاون
برای تمام ریسکها درحوزه صنعت ساختمان بیمه
نامه ای با کیفیت طراحی کرده است که باقیمت
مناسب و خدمات عالی هم در زمان صدور و هم در
زمان پرداخت خسارت به بیمه گذاران این صنعت
ارائه می کند .شایان ذکر است که این نمایشگاه
با حضور مخبر معاون اول رئیس جمهوری،
مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت،
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی ،جمعی
از مدیران و معاونان این وزارتخانه ،جمعی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،هومن رازدار
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی ایران و جمعی از فعاالن و متخصصان این
حوزه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی
تهران افتتاح شد.
گفتنی است؛  ۹۰۰شرکت داخلی و خارجی از
جمله کشورهایی چون فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،ترکیه
و ...در بیست دومین نمایشگاه بین المللی صنعت
ساختمان در فضایی بالغ بر  ۳۸۷۸۰متر فضای
داخلی و  ۷۲۳۰متر فضای باز داخلی و  ۱۴۰متر
فضای خارجی از  ۲۱تا  ۲۴امرداد ماه  ۱۴۰۱در حال
برگزاری است حضوری فعال دارند.
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به منظور حمایت از شرکتهای دانشبنیان
صورت گرفت

مزایای کشت فراسرزمینی برای کشور
به گزارش مهر ،کشت فراسرزمینی به معنای
کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن
به ایران است .این نوع کشت ،موضوعی است که
طی چند سال اخیر در کشورمان مطرح شده و اکنون
اهمیت آن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری
از استانها ،محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن
بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان
است.
چرا کشت فراسرزمینی برای ایران مهم است؟
در این راستا ،چند سالی است که بحث کشت
فراسرزمینی در کشور ما مطرح شده و حاال با
توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استانها،
محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت
معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان شده است.
از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی کشور در تولید
محصوالت راهبردی کشاورزی مثل گندم ،دانههای
روغنی ،نهادههای دامی بوده است ،اتفاقی که
نیازمند منابع آبی در استانهای مختلف است اما به
دلیل خشکسالیهای پی در پی این سالها و کمبود
منابع آبی در بسیاری از استانها مدت زمانی است
که محقق نشده و همین موضوع باعث شده از
طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود.
براین اساس ،کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود
منابع آبی در ایران ،محدودیت در فعالیتهای
بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکالت جدی
در پایداری امنیت غذایی در کشور مورد توجه وزارت
کشاورزی و دولت قرار گرفته است.
مزایای کشت فرا سرزمینی
بنا به گفته کارشناسان ،اولین و مهمترین مزیت
کشت فرا سرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است،
با توجه به شدت بحران آب در کشور باید در جهت
بهرهوری کشاورزی موجود و استفاده از روشهای
آبیاری و کاشت ،داشت و برداشت نوین و کاشت
محصوالت آب بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فرا
سرزمینی گام برداشت.
مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصوالت
کشاورزی و ایجاد آرامش از تأمین امنیت غذایی
است ،طبق آمار اعالمی وزارت جهاد کشاورزی،
اکنون  ۹۰درصد از محصوالت روغنی و بخش قابل
توجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است.
با بهکارگیری اراضی کشاورزی خارج از کشور،
استراحت زمینهای داخلی تضمین باعث میشود
زمینهای کشاورزی آبوخاک خود را ترمیم کنند و
عالوه بر آن ،بخش بزرگی از نیازمان به محصوالت
کشاورزی تأمین میشود به همین دلیل ایرادی ندارد
که محصوالت راهبردی مثل گندم ،خوراک دام و
دانههای روغنی بهوسیله کشاورزان ایرانی در خارج
از مرزهای کشور کشت و تولید و برای تأمین نیازهای
داخلی استفاده شود.
ضمن این که تبدیل فناوری و دانش به محصول،
یکی دیگر از مزایای کشت فرا سرزمینی به شمار
میرود.
در این راستا هیئت وزیران در جلسه فروردین ۹۵
به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،آئیننامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که
به موجب ماده یک ،کشت فراسرزمینی «بهرهبرداری
از منابع ،عوامل ،ظرفیتها و امکانات سایر کشورها
برای تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز در راستای
حفظ منابع پایه تولید و ارتقا امنیت غذایی و سایر
نیازهای صنعتی کشور» تعریف شده است که البته
در طول سالهای اخیر توفیق چندانی در این زمینه
نداشتهایم.
همچنین در الیحه بودجه  ۱۴۰۱نیز به این طرح
توجه شده و الیحه بودجه  ۱۴۰۱دولت را مکلف کرده
در واردات محصوالت کشاورزی و دامی در شرایط
مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی
فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
در همین زمینه ،محسن شاطرزاده ،مجری طرح
کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان
کرد :بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در
سال  ۱۳۹۲ابالغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی
تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این

به گفته کارشناسان با توجه به شرایط اقلیمی کشور و بحران آب ،کشت فراسرزمینی می تواند یکی از مهم راهکارها برای تحقق خودکفایی محصوالت قلمداد
شود.

ما برای
فعاالن کشت
فراسرزمینی،
کشور خاصی
را برای انجام
کشتتعیین
نمیکنیماما
بهمتقاضیان
مشورتها و
اطالعات الزم را
میدهیم
قرارگاه شد .بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور
مسائل اولویت دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که
بعد از انجام این کار ،کشت فراسرزمینی به عنوان
یکی از اولویتهای اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط
هیئت وزیران تصویب شد.
وی گفت :بر این اساس قرار شد وزارت جهاد
کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را پیشنهاد
کند که در اردیبهشت سال  ۱۳۹۵این آئین نامه نیز
تصویب و ابالغ شد .بر اساس این آئین نامه وزارت
جهاد کشاورزی ،وزارت امور خارجه ،وزارت کار،
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح
شدند ،به طوری که وزارت جهاد کشاورزی ،وظایفی
مثل مشاوره ،ارائه اطالعات به فعاالن و همچنین
تعیین اولویت محصوالت برای کشت ،تعهد خرید
محصوالت تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و
تعیین صالحیت متقاضیان را برعهده دارد .در این
راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال  ۱۳۹۵تا ۱۳۹۹
اقدامات الزم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و
اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیتهایی توسط شرکت
جهاد سبز انجام گرفت .البته شرکتهای ایرانی
دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول
امر کشاورزی بودند.
شاطرزاده ادامه داد :وزارت امور خارجه شیوه نامه
همکاری با فعاالن کشت فراسرزمینی را تهیه کرده و
در سال  ۱۳۹۸توسط معاونت اقتصادی وزارت امور
خارجه به کلیه سفارتخانهها و نمایندگیهای ایران
ارسال شد و وزارت کار نیز وظایفی را که در این زمینه
برعهده داشت ،انجام داد همچنین در بانک مرکزی
نیز در سال  ۱۳۹۷مصوبه مورد نیاز مبنی بر تأمین
ارز نیمایی مورد نیاز فعاالن کشت فراسرزمینی به
تصویب رسید.
وی افزود :وزارت اقتصاد و امور دارایی هم از
طریق شرکت سرمایهگذاریهای خارجی (ایفیک) و
صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیالت ارزی و
یا مشارکت در سرمایه گذاری شده بود.
این مقام مسئول درباره دالیل عدم موفقیت
اجرای این طرح در کشور توضیح داد که مسئلهای
که در این میان وجود داشت ،دشواری راستی آزمایی
درخواست ارز از سوی فعاالن کشت فراسرزمینی
بود .به این صورت که دستگاههای مسئول قادر
نبودند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا
مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند.
بنابراین عمال ً در این سالها ارزی به متقاضیان
کشت فراسرزمینی پرداخت نشد.
شاطرزاده عنوان کرد :از سال گذشته فصل جدیدی
در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی
شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد ،زمانی
که این سمت را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد

کشاورزی به این جمعبندی رسیدیم که الزم است
وزیر جهاد کشاورزی ،سیاستهای وزارتخانه در
خصوص کشت فراسرزمینی را ابالغ کند .این
سیاستها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال
 ۱۳۹۹از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار
محور ابالغ شد .بر این اساس فقط چهار محصول
ذرت ،سویا ،جو و دانههای روغنی شامل کلزا و
آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار میگیرند و
تسهیالت به متقاضیان مربوطه ارائه میشود .ساالنه
 ۱۵میلیون تن واردات از این چهار محصول به کشور
انجام میشود به طوری که ما فقط  ۱۰میلیون تن
ذرت در سال وارد میکنیم که رقم بسیار بزرگی
است.
وی ادامه داد :تسهیالت کشت فراسرزمینی به
کسانی تعلق میگیرد که در ایران ثبت شده باشند
و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صالحیت
حرفهای آنها در کمیته تعیین صالحیت وزارت جهاد
کشاورزی تأیید شده باشد .این کمیته متشکل از
چهار معاون وزیر جهاد است .شرکتهای تأیید
صالحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی
وزارت جهاد یا شرکتهای مباشر معرفی میشوند.
تعهد خرید از طریق خرید تضمینی یا سلف خری یا
کشت قراردادی هم محور سوم این سیاستها است؛
به عبارتی ما قبل از فصل کشت ،با تولید کننده
قرارداد میبندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت،
محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل
داده شود .خرید در قالب قرارداد و بصورت ارزی
خواهد بود .پیش پرداخت در قالب تسهیالت ارزی
توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت
خواهد شد.
شاطرزاده افزود :ما موافقت صندوق توسعه ملی
را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد
میبندند ،وامهای ارزی درخواست کنیم .ضمن
اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال ۹۷
تصویب شده ،این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی
به فعاالن کشت فراسرزمینی است که البته این
فعاالن باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی معرفی
شوند .در سیاستهای جدید فقط به محصول نهایی
تسهیالت میدهیم و به زمین و ماشینآالت و سایر
هزینههای تولید تسهیالتی تعلق نمیگیرد .به عبارتی
در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال
ضمانتنامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت
میشود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران
تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.
وی ادامه داد :ناگفته نماند حداقل محصول
تحویلی برای عقد قرارداد با فعاالن کشت فراسرزمینی
باید  ۵۰هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این
رقم باشد ،با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد .به

عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل  ۱۵هزار
هکتار زمین آبی یا بیش از  ۳۰هزار هکتار زمین دیم
داشته باشد تا بتواند حداقل  ۵۰هزار تن محصول را
تولید کند .بنابراین کسانی که مساحت زمینهایشان
کمتر از این ارقام باشد ،امکان عقد قرارداد با وزارت
جهاد و استفاده از تسهیالت را ندارند .در زمان عقد
قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمینها باید ارائه
شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری
کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد .سال
گذشته این سیاستها به شرکتها و دستگاههای
مختلف ابالغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون
هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند
درخواست داده و پرونده تشکیل دادهاند .صالحیت
تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم
اکنون مراحل عقد قرارداد نهایی را طی میکنند.
ضمن اینکه تقاضای حدود  ۲۰شرکت نیز در دست
بررسی است.
وضعیت انتخاب کشورهای مقصد برای کشت
فراسرزمینی چگونه است و این کشورها چگونه
انتخاب میشوند؟
شاطرزاده گفت :ما برای فعاالن کشت فراسرزمینی،
کشور خاصی را برای انجام کشت تعیین نمیکنیم
اما به متقاضیان مشورتها و اطالعات الزم را
میدهیم ولی به طور کلی از کشورهایی مانند
روسیه ،قزاقستان ،اوکراین و برزیل استقبال بیشتری
صورت گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی مانند
جمهوری آذربایجان ،ساحل عاج ،غنا و ماداگاسکار
نیز متقاضیانی داشتهایم.
به گفته وی فعال ً چند شرکت خصوصی در
کشورهای قزاقستان و روسیه و برزیل و اوکراین
و آذربایجان و ازبکستان فعال هستند .در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰از فعاالن کشت فراسرزمینی حمایت
شده و آنجا عنوان شده است که در شرایط مساوی
برای واردات کاال بین تجار و تولیدکننده محصول
فراسرزمینی ،وزارت جهاد کشاورزی باید محصول
را از تولیدکننده کشت فراسرزمینی خریداری کند.
این تبصره در برنامه بودجه سال  ۱۴۰۱نیز تکرار شده
است.
با اینحال ،کشور ما به سبب قرارگیری در کمربند
خشک جهانی ،تغییرپذیری شدید اقلیمی ،بارش
به میزان یکسوم متوسط جهانی ،خشکسالیهای
متعدد و مصرف باالی آب ،نیازمند ایجاد تنوع کشت
در محصوالت غذایی و کشاورزی به روشهای متنوع
است و کشت فراسرزمینی راهکار نجات ایران از
بحران آب به شمار میآید.
به باور کارشناسان ،کشت فراسرزمینی میتواند
راهکاری جایگزین برای تأمین محصوالت کشاورزی
و مواد غذایی در کشور به شمار آید.

هشدار سازمان مالیاتی نسبت به سایتهای تقلبی دریافت مالیات خودرو
سازمان امور مالیاتی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی
درگاههای جعلی از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو هشدار
داد.
به گزارش مهر ،سازمان امور مالیاتی در اطالعیهای اعالم کرد:
بدینوسیله به اطالع مؤدیان محترم مالیاتی میرساند جهت
پرداخت مالیات مربوط به نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از
طریق سایتهای غیرمجاز و سودجو اقدام نکرده و صرفا ً از طریق

سایت رسمی و درگاه پرداخت رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس
 www.tax.gov.irاقدام به پرداخت مالیات خود کنند.
شایان ذکر است کلیه خدمات سازمان امور مالیاتی به صورت
رایگان است و هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده دریافت
نمیگردد .این قبیل سایتها به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان امور
مالیاتی نیست و مسئولیت هرگونه پرداخت از طریق سایر درگاهها
به عهده مؤدی گرامی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد:

خودروسازان پیش از تعهد به فروش از استاندارد اجازه نگرفتند
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :توقف تولید  5نوع خودرو که سالهای
سال تولید میشد تنشهایی را در بازار ایجاد کرد اما سازمان از ماهها قبل گفت
که اگر این عیوب پاس نشوند تولید آنها متوقف میشود؛ پس این تصمیم یک
شبه نبوده و ساعتها درباره آنها فکر و برای اجرای آن نیز ماهها به خودروساز
زمان دادیم.
به گزارش ایلنا ،مهدی اسالمپناه رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی
خبری با اشاره به لزوم استخدام سخنگوی سازمان ملی استاندارد ،گفت :در
حال حاضر با شخصی که دانش فنی و تسلط کافی در کالم داشته باشد به
توافق نرسییم اما در برنامه ما استخدام سخنگوی سازمان گنجانده شده است.
وی در پاسخ به پرسشی که بعد از افزایش قیمتها شاهد کمفروشیها در
برخی اقالم مواد غذایی هستیم ،افزود :حدود  365گونه صنعت در کشور
شناسایی شده است و وظیفه ما نظارت بر عملکرد آنهاست؛ سازمان نمیتواند
بر روند فعالیت چند صد هزار خردهفروشی که در کشور فعال هستند نظارت
داشته باشد.
این مقام مسئول میزان کمفروشی در صنایع را  41.35درصد عنوان کرد و
افزود :هدف ما از بازدید از بنگاههای تولیدی این است که نقش بازدارندگی خود
را اعمال کنیم؛ چندین برند معتبر در زمینه کمفروشی را شناسایی کردیم و به
آنها اخطارهای الزم داده شد برخی از این برندها نیز آبروداری کردند و به کم
فروشیها پایان دادند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به توقف  5نوع خودرو در کشور ،بیان

کرد :تولید تیبا ،تیبا  ،2سمند ،ساینا و  ،405متوقف شده است؛ خودرو ساز
مدعی است که این خودروها را پیش فروش کرده پرسش ما از خودروسازان این
است که آیا پیش از تعهد به فروش از ما اجازه گرفتند؟
عدد خودروهایی اصالح شده موجود است
اسالمپناه ادامه داد :اگر سازمان اعالم میکند کاالیی ایرادات پرتکرار دارد
و باید آنها را رفع و رجوع کند و خواهان تعهد خودروساز برای جلب رضایت
مشتریان است به این معناست که سازمان ملی استاندارد در کنار مردم است و
میخواهد مشکل مردم رفع و رجوع شود.
خودروهای جایگزین باید استاندارد  85گانه را رعایت کنند
وی با بیان اینکه خودروهای جایگزین باید استانداردهای  85گانه سازمان ملی
استاندارد را رعایت کند ،گفت :خودروساز تعهد داده است که عیوب خودروها را
رفع کند با نظارت بازرسان سازمان ملی استاندارد .چندین هزار خودرو در همین
فرآیند با همین فرآیند به دست مصرفکنندگان رسیده است.
به گفته سازمان ملی استاندارد؛ توقف  5نوع خودرو که سالهای سال تولید
میشد تنشهایی را ایجاد میکند و از ماهها قبل هم گفتیم که اگر این عیوب
پاس نشوند تولید آنها متوقف میشود پس این تصمیم یک شبه نبوده است و
ساعتها درباره آنها فکر شده است و برای اجرای آن نیز ماهها به خودرو ساز
زمان دادیم.
اسالمپناه ادامه داد :شرایط به نحوی تسهیل شده است که به نفع مردم باشد
و ما بیتفاوت نسبت به شرایط مردم نیستیم .عدد خودروهایی که بعد از رفع

عیوب پرتکرار به دست مردم رسیده است در سازمان موجود است.
مصرفکننده باید بداند چه کاالیی خریداری میکند
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی از
تولیدکنندگان بر این باورند که ابالغیه تغییر لیبلها هزین ه اضافی را به
تولیدکنندگان تحمیل میکند ضرورت تدوین و اجرای این ابالغیه از کجا احساس
شد؟ گفت :این ابالغیه اگر برای خبرنگاران تشریح شود اذعان خواهند کرد که
این طرح خوبی است و باید آن را پیگیری کرد .سازمان به دنبال این است که
نشان محصول باید شفاف روی آن درج شود چراکه مصرفکنندگان حق دارد
مابهازای خریدی که انجام میدهند اطالعات کامل را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید در خدمت مصرفکنندگان باشند ،گفت:
ایرادی متوجه شفافیت در لیبلگذاری نیست و مصرفکننده باید بداند که چه
کاالیی را خریداری میکند؟ به عنوان مثال در بطریهای آب آشامیدنی نباید
لیبل آب معدنی درج شود و باید فرق این دو نوع نوشیدنی را مصرفکننده بداند.
اسالمپناه ادامه داد :بخشنامه مربوط به سال  99بوده است تولیدکنندگان
مدعی هستند که لیبلهای آنها چاپ شده است و اگر بخواهند آنها را دور
بریزند هزینه اضافی به آنها تحمیل میشود از اینرو سازمان ملی استاندارد به
آنها فرصت داد که بعد از اینکه لیبلهای قدیمی تمام شد اقدام به چاپ لیبل
جدید کنند و این یعنی فرصتی که سازمان در راستای تسهیل فرآیند تولید به
تولیدکنندگان داده است.

امضای تفاهم نامه همکاری میان
بانک سپه ،معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و شرکت توسعه
نوآوری نشان

بانک سپه ،معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری
نشان به منظور توسعه فعالیتهای دانش بنیان،
تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
بانک سپه ،معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری
نشان به منظور توسعه فعالیتهای دانش بنیان،
تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
آیین امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه
با موضوع توسعه فعالیتهای دانش بنیان با
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهوری ،آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه و
دکتر کاظم قلم چی سهامدار اصلی شرکت توسعه
زیرساختهای نوآوری نشان در محل ساختمان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار
شد.
قدردانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
از بانک سپه
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
در این مراسم با اشاره به اهمیت شعار سال  1401و
همزمانی آن با ابالغ قانون جهش تولید دانش بنیان
گفت :موضوع ایجاد برجهای فناوری در محیطهای
شهری و در کنار دانشگاههای مهم و بزرگ کشور
بسیار حائز اهمیت است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با
قدردانی از پیشگامی بانک سپه در حمایت مالی
از شرکتهای دانش بنیان ،اظهار کرد :اعطای
تسهیالت بانک سپه به شرکتهای دانش بنیان
موجب کمتر شدن هزینه این شرکتها و تسهیل در
اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در کشور
خواهد شد.
وی از صدور مجوز سرمایهگذاری بانکها در
حوزه دانش بنیان خبر داد و افزود :درحال حاضر
به بانکها اجازه داده شده تا مستقیما ً بتوانند در
حوزههای دانش بنیان کشور ورود کرده و سرمایه
گذاری کنند.
ستاری :سازمانها و ارگانها جهت حمایت از
شرکتهای دانش بنیان از بانک سپه الگو بگیرند
ستاری اظهار امیدواری کرد تا با الگو گرفتن سایر
ارگانها و سازمانها از بانک سپه و مشارکت همه
جانبه در حوزه شرکتهای دانش بنیان ،جوانان
صاحب ایده و نوآوری بتوانند ،جایگاهی برای ظهور
در کشور داشته باشند.
ابراهیمی :بانک سپه حمایت از شرکتهای دانش
بنیان را تکلیف خود میداند
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه نیز در این مراسم
ضمن ارائه گزارشی از اقدامات فناورانه بانک سپه
در سالهای اخیر ،اظهار کرد :بانک سپه با توجه به
تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی
بر لزوم حرکت همه جانبه برای پیشرفت حوزه
های دانش بنیان در کشور و عملیاتی شدن شعار
سال ،حمایت از شرکتهای دانش بنیان را تکلیف
خود می داند و از اینکه سهمی در پیشرفت علمی و
خودکفایی کشور دارد ،به خود می بالد.
مدیرعامل بانک سپه ،ایجاد کارخانه نوآوری برای
استقرار شتاب دهندهها در حوزه کسب و کارهای
هوشمند و فناورانه ،ایجاد مرکز ملی هوشمندسازی
برای تمرکز نیروهایی که در حوزه فین تک کار
می کنند ،اعطای تسهیالت برای تامین محل کار
شرکتهای دانش بنیان و فراهم آوردن امکان حضور
این شرکتها در محیط های شهری را از اهم اقدامات
و برنامه های بانک سپه در حوزه شرکتهای دانش
بنیان بر شمرد.
ابراهیمی با اشاره به قدمهای بزرگ برداشته شده
توسط بانک سپه در حوزه فناوری ،این اقدامات را
عامل به سرانجام رسیدن پروژه بزرگ و ملی ادغام
در بانک سپه دانست و اظهار امیدواری کرد تا
با تکیه بر توانمندیهای بزرگترین بانک کشور و
استفاده از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعههای بانک
سپه در حوزه فناوری ،با همکاری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و حضور موثر بخش
خصوصی در تحقق هرچه سریعتر منویات رهبر
معظم انقالب(مدظله العالی) و پیشرفت و اعتالی
ایران اسالمی موفق باشیم .قلمچی سهامدار
شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری نشان نیز
در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت بخش
خصوصی در توسعه فعالیتهای دانش بنیان در
کشور ،خاطرنشان کرد :مشارکت بخش خصوصی
برای تاسیس ساختمانهای شرکتهای دانش بنیان،
سرمایه گذاری نیک اندیشانه است و امیدوارم این
کار بزرگ با همت بانک سپه و حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در سریعترین
زمان ممکن به سرانجام برسد و شرکتهای دانش
بنیان بتوانند کار علمی خود را زودتر آغاز کنند.

