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رهبر معظم انقاب اسامی صبح امروز (دوشنبه) از حضرت آیت
اه مکارم شیرازی در یکی از بیمارستانهای تهران عیادت
کردند.رهبر انقاب اسامی در این عیادت ،در جریان روند
درمان حضرت آیت اه مکارم شیرازی قرار گرفتند و گفتند:
وجود جنابعالی برای مردم و حوزههای علمیه بسیار با برکت است
و از خداوند متعال سامتی و عافیت کامل شما را مسألت میکنیم.
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عناوینخبرها

سرمقاله

رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

جوان نخبه پاره تن ایران است
حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
روحانی :شاخصهای اقتصادی نشانگر
حرکت کشور در مسیر آرامش اقتصادی است
2

مقیمي:مبنايارتباطباسازندگانتامین
باکیفیتوقیمترقابتياست
3

رئیسی:اجتماععظیماربعین
نویدبخششکلگیریتمدنحسینیاست

دری
دیمیرحی 
مه 
دیرعاملوسر دبیر
م

«الحسینیجمعنا»

4

رحمانی:درتولیدفوادتوانستیمکشورهایفرانسهوایتالیا
راپشتسربگذاریمورتبهدهمدنیارابدستآوریم

اربعیندرحادثهکربایکشروعبود

نسیم روح نواز اربعین حسینی(ع) میوزد .بوی خرمن
خرمن گل میاید  ،از یا حســینی که پراکنده وپایمال
گردیدند ،از گلستانی که شاخه شاخه درختانش در هم
شکستند ،با دستهای اهریمنانی که از آباد کردن نمی
دانستند  ،به ویرانی و تباه ساختن می پرداختند  ،گلهای
اربعین از بوستان علی و زهراء بودند ،رنگارنگ و زیبا ،
معطر و روح نواز  ،جان را می نواختند  ،روح را از کشاکش
کاستیها و پلیدیها پاایش میکردند ،اما مجال ماندنی را
از گلهای باغ ربودند  ،انسان را در غم آاله های باغ  ،به
داغ مبتا نمودند  ،تا بدانحد که آسمانها در سوگ اله
های فروریخته و سروهای شکسته و برخاک فتاده  ،ناله
جانسوز سردادند واشک ماتم بدامان ریختند ...
ادامه صفحه 8

5

عظیمیان :فواد مبارکه ،سازمانی موفق در بلوغ
فکری ،چابکی ،نوآوری و انسجام است

فرماندهمعظمکلقوادردانشگاهامامحسینعلیهالسام:

باتمسکبهسیدالشهداء(ع)
درمقابلآمریکاکوتاهنمیآییم

غریب پور :فواد مبـارکه با سرمایهگذاری در
توسعهها به دستاوردهای بزرگی رسیده است
6

سلیمانی  :سند برنامه مشترک همکاری بیمه ای
ایران و افغانستان امضا شد
7

صفحه 2

خدارحمی«:سهامداریوشراکتتجاریباآپ،
مایهخرسندیبانککشاورزیاست».
8
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رهبرمعظمانقاب
اسامی:پایان
درستجنگیمن

تأثیراتمثبتی

درمنطقه
خواهدداشت

حضرتآیتاهخامنهایرهبرمعظمانقاباسامیعصرامروز(یکشنبه)دردیدارآقایعمرانخاننخستوزیرپاکستانوهیئتهمراه،روابطایرانوپاکستانرابسیارعمیقومردمیدانستندوباتأکیدبر
لزوماستفادهازاینبستربرایافزایشهمکاریهایدودولتخاطرنشانکردند:جمهوریاسامیایرانازمدتهاقبلطرحیچهارمادهایبرایتوقفجنگدریمنارائهکردهاستوپایاناینجنگ،میتواندتأثیرات
مثبتیدرمنطقهبهدنبالداشتهباشد.حضرتآیتاهخامنهایدرایندیداربابرشمردننمونههاییازارتباطاتعمیق ًانزدیکومردمیدوملتایرانوپاکستان،تأکیدکردند:نگاهجمهوریاسامیایرانبه
پاکستاننگاهبهیکبرادردرهمسایگیاستوباوجوداینفرصتبیبدیل،روابطدوکشوربایدبسیارگرمتروبهترازوضعموجودباشدوامنیتمرزهاارتقاءیابدوبرنامههایمعطلماندهمانندخطلولهگاز
نقشمخرب
تکمیلشود.رهبرانقاباسامیباتحسیندغدغهدولتپاکستاندرخصوصاستقرارصلحوامنیت،منطقهغربآسیارابسیارحساسوخطیرخواندندوباتأکیدبرمراقبتهمگانازبروزحادثه،از
ّ
برخیکشــورهایمنطقهدرحمایتازگروههایتروریســتیدرعراقوسوریهوایجادجنگوخونریزیدریمنابرازتأسفکردندوافزودند:ماانگیزهایبرایدشمنیبااینکشورهانداریماماآنهاتحتاراده
آمریکاهستندودرجهتخواستآمریکاعلیهجمهوریاسامیایرانعملمیکنند.ایشانگفتند:جمهوریاسامیایرانازمدتهاقبلطرحیچهارمادهایبرایپایانجنگیمندادهاستواگراینجنگبهنحو
درستیپایانیابد،میتواندتأثیراتمثبتیدرمنطقهبهدنبالداشتهباشد.رهبرانقاباسامیباتأکیدبراینکهجمهوریاسامیایرانآغازگرهیچجنگینبودهاست،خاطرنشانکردند:البتهاگرکسیشروع
کنندهجنگدرمقابلایرانباشد،بدونتردیدپشیمانخواهدشد.درایندیدارکهآقایروحانیرئیسجمهورنیزحضورداشت،آقایعمرانخاننخستوزیرپاکستان،ایرانوپاکستانرادوکشوربرادرخواند
وگفت:همکاریهایتهرانواسامآبادبایدگسترشیابدومابرایروابطرویایرانحسابویژهبازکردهایم،چراکهایرانرایکشریکمهمبخصوصدرحوزهتجاریتلقیمیکنیم

فرماندهمعظمکلقوادردانشگاهامامحسینعلیهالسام:

باتمسکبهسیدالشهداء(ع)
درمقابلآمریکاکوتاهنمیآییم

مراسم ساانه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و
تربیت پاسداری امام حسین(ع) صبح امروز با حضور حضرت
آیت اه خامنهای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای ورود به میدان ،با حضور بر مزار
شــهیدان گمنام و قرائت فاتحه ،یاد و خاطره شهیدان دفاع
مقدس را گرامی داشتند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.
حضرت آیت اه خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر
در میــدان را مورد تفقد قرار دادند و با تعدادی از خانوادههای
معظم شهیدان دیدار و گفتوگو کردند.
رهبر انقاب اســامی در این مراسم دانشگاه امام حسین را
دانشــگاهی مهم و از برکات بزرگ الهی خواندند و با اشاره به
ضرورت تمرکز مسئوان سپاه پاسداران بر اعتا و ارتقای این
دانشگاه افزودند :به موفقیتهای دانشگاه افتخار می کنیم اما
قانع نیســتیم و ادامه پیشــرفت آن را در همه سطوح و ابعاد
ضروری می دانیم.
ایشان توجه به نظام جذب ،عمق یافتن برنامه های آموزشی،
توجه خاص به مسائل و علوم نوپدید ،تربیت جامع ،مدیریت
تخصصی ،وضابطه گرایی در عین ارتباط عاطفی فرماندهان و
مدیران با بدنه دانشــگاه را از جمله مسائلی خواندند که باید
مورد توجه ویژه مسئوان سپاه قرار گیرد تا این دانشگاه نقش
خود را به خوبی ایفا کند.
فرمانده کل قوا در محور دوم سخنانشان ،عزت سپاه را در داخل
و خارج یادآوری کردنــد و افزودند :آمریکایی ها نیز با چهره
خصمانه و عبوس خود به سپاه ،عزت آن را افزونتر کردند ،چرا
که دشمنی دشمنان خدا ،بندگان مؤمن را عزیزتر می کند.
ایشــان با استناد به آیه شریفه « َو أَعِدّوا ل َ ُهم َما است ََطعتُم مِن
ِبــون ب ِ ِه عَدُ َو َ
یل تُره
اهِ َو عَدُ َو ُکم» تاکید
ُق َو ٍة َو مِن ِرباطِ الخَ ِ
َ
کردند :این فرمان الهی باید به عنوان درسی دائم ،همواره در
اولویت سپاه پاسداران باشد.
فرمانده کل قوا هدف این آیه شریفه درباره ضرورت آمادگی
هرچه بیشتر را ترساندن دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان
برشمردند و افزودند :ترسی که پروردگار ایجاد آن را در قلب
دشــمنان فرمان میدهد ،ترس بازدارنده است یعنی باید به
گونهای عمل کنیم که دشمنان از هیبت مردان جوان ،مؤمن،
فداکار و پرانگیزه بیمناک شــوند که ایــن مهمترین عامل
بازدارندگی خواهد بود.
حضرت آیت اه خامنه ای در تبیین نکات مهم و برجســته
دســتور جاودانه پروردگار درباره آمادگی روزافزون افزودند:
معنای « َو أَعِدّوا ل َ ُهم َما است ََطعتُم مِن ُق َوةٍ» این است که باید تا
میتوانید قدرت سازمانی را با ایجاد سازمانی قوی ،مستحکم
و جامــع افزایش دهید ،تقویت قــدرت علمی و تخصصی را
هموارهمدنظرداشتهباشید،درقوتتاکتیکیوراهبردیمدام
رو به جلو حرکت کنید ،قوت عملیاتــی را با بیداری و آماده
بهکاری دائم و پرهیز از حتی یک لحظه غفلت همراه کنید و
قوت ایمانی سپاه را با تربیت جوانانی مؤمن ،مصمم ،خالص و
دارای انگیزه ،هر روز بیشتر سازید.
فرمانده کل قوا در تبیین بخش دیگری از آیه درباره آمادگی
تجهیزاتی افزودند :خداوند در قرآن مجید امر کرده است که
باید از همه تجهیــزات ازم دفاعی ،عملیاتــی و اطاعاتی
برخوردار شوید ،البته این ابزار باید تولید و ابداع داخل باشد و
با برخورداری از تنوع ،همه نیازها در زمین ،آسمان ،فضا ،دریا،
مرزها و در داخل کشور را تأمین کند که البته امروز حتی فضای
مجازی نیز جزو ابزارهای ازم است.

ایشان در همین زمینه یادآور شدند :البته رژیم فاسد و وابسته
طاغوت ،انبارها را پُر از ساح آمریکایی کرده بود اما ایرانی ها
حتی حق نداشــتند بسیاری از این تجهیزات را باز و یا تعمیر
کننــد .در واقع رژیم طاغــوت با پول ملــت ،کارخانه های
تسلیحاتی آمریکا را رونق داده بود و انبار ها را پر از ابزار هایی
کرده بود که بدون اجازه اربابانش ،ایرانی ها نه حق استفاده از
آنها را داشتند و نه حتی حق آشنایی و تسلط بر آنها را.
رهبر انقاب افزودند :رژیم طاغوت به تعبیر خودش دو مؤلفه
قدرت داشت ،یکی انبارهای ساح و دیگری افتخار به اجرای
دســتور آمریکا و ایفای نقش ژاندارمی منطقه و سرکوب هر
صدایی که مخالف آمریکا بود.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند :البته امروز اوضاع صددرصد
برعکس شــده است و ملت با اراده خود و برای تأمین منافع و
آنچه به مصلحت کشور است ،کار و تاش و تصمیم گیری و
اقدام می کند.
رهبر انقاب اسامی با تأکید مجدد بر ضرورت مجهز شدن به
همه ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری قدرت ،راهپیمایی اربعین
را از مصادیق قدرت حقیقی خواندند و افزودند :اجتماع عظیم
و میلیونی زائران در مسیر حرکت به کربا یعنی «حرکت به
سمت قله افتخار و فداکاری و شهادت» ،قدرت اسام و جبهه
مقاومت اسامی را تجلی دوباره می دهد.
رهبر انقاب اســامی ،اربعین را از اولین ظهورش در تاریخ
اسام« ،رسانه پر قدرت عاشورا» دانستند و افزودند :در چهل
روز فاصله حماسه عاشورا تا بازگشت اهل بیت (علیهم السام)
به کربا ،فریادهای حضرت زینب و حضرت امام سجاد در شام
و کوفه رسانه حقیقی عاشورا بود و با تحقق فرمانروایی منطق
حق در فضای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و ُسفیانی ،عاشورا
زنده ماند و در تاریخ جاری شد.
حضرت آیت اه خامنه ای ،طوفان حرکت اهل بیت در فاصله
عاشورا تا اربعین را در اختناق عجیب آن دوران ،باعث منقلب
شــدن اوضاع و در نهایت سرنگونی رژیم سفیانی خواندند و
افزودند :امروز هم همین اتفاق در جریان است.
ایشــان راهپیمایی عظیم مســلمانان در اربعین حسینی از
کشــورهای مختلف ،فرقه های مختلف اسام و حتی برخی
ادیان دیگر را فریادی رسا و رسانه ای بی همتا در دنیای پیچیده
تبلیغات و جهان پر هیاهوی بشریت امروز خواندند و افزودند:
«الحسین یجمعنا» یک حقیقت ناب است چرا
شعار پر معنای ُ
که حسین این اجتماع بی نظیر را به راه انداخته است و همه
را به ســمت سرچشمه معنویت و آزادگی به حرکت درآورده
است.
رهبر انقاب با تاکید بر گسترش وتعمیق روزافزون معنویت و
فکر و معرفت در راهپیمایی اربعین حسینی افزودند :اصحاب
حکمت و علم باید دراین زمینه کار و تاش کنند.
رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنانشان درباره مشی
جمهوری اســامی گفتند :از ابتدای انقاب در بخش های
مختلف موفقیتهای گاه بهت آوری به دست آورده ایم ،البته
کمبودها زیاد است و مشکات هم کم نیستند اما موفقیت ها
و پیشرفت ها بیشتر بوده است.
ایشان برای تبیین جهت و مشی حرکت جمهوری اسامی در
ادامه مسیر کنونی ،به خطبه ای درباره فلسفه قیام عاشورا از
زبان اباعبداه الحسین (ع) استناد کردند و افزودند :حضرت
سیدالشهداء با بیان حدیثی از رسول گرامی اسام خطاب به
همه مردم فرمودند هرکس یک قدرت ظالم یا ستمگر را ببیند
و با زبان یا اقدام با او مخالفت نکند ،خداوند او را به سرنوشــت

همان قدرت ستمگر دچار می کند و به دوزخ می فرستد.
حضرت آیت اه خامنه ای گفتند :امام حسین(ع) با این بیان،
ادای وظیفه در مقابله با ظلم و ظالم را علت قیام و حرکت خود
اعام می کند و جمهوری اسامی نیز بر همین اساس ،عمل
به این وظیفه را تکلیف خود می داند و در همه حال به آن عمل
خواهد کرد.
رهبر انقاب یادآور شدند امروز جبهه کفر و صهیونیزم و آمریکا
با مکیدن خون ملت ها ،جنگ افروزی و دیگر فجایع ،با بندگان
خدا و ملت ها با ظلم و جور و ستم رفتار می کند و ملت ایران
بر اساس فلسفه حرکت حضرت سیدالشهداء ،مقابله با آنان را
وظیفــه خود می دانــد و کوتاه نیامــدن در مقابل آمریکا و
فشارهای مختلف دشمنان بر همین اساس صورت می گیرد.
حضرت آیت اه خامنه ای ،مقابله امام خمینی(ره) با آمریکا
را از حدود  ۵0سال قبل یعنی قبل از تبعید از قم در اوایل دهه
چهل ،ناشــی از احساس وظیفه دانســتند و افزودند :امام با
بصیرتی مثال زدنی ،می دانســت که هر کس و هر ملتی به
وظیفه خود در مقابل ظلم و ســتم عمل کند خدا حتما او را
نصرت خواهد کرد و همه دیدیم که این وعده الهی محقق نیز
شد.
رهبر انقاب خطاب به جوانان عزیز ایران تاکید کردند :با ایمان
و عزم و اراده ،به وظیفه الهی خود عمل کنید و بدانید ایستادگی
در مقابل دشمنان دین و بشریت ،یاری پروردگار را به همراه
می آورد ،همانگونه که در چهل سال اخیر این گونه بوده و به
فضــل الهی در گام دوم انقــاب و گام های بعدی نیز چنین
خواهد بود.
حضرتآیتاهخامنهایجوانانراامیدهایکشوربرشمردند
و افزودند :البته افراد ُمسن نیز به وظایف خود عمل می کنند،
همانطور که امام در کهنسالی مثل یک جوان فکر و اقدام می
کرد اما واقعیت این اســت که جوانان موتور پیشبرنده کشور
هستند.
رهبر انقاب اسامی افزودند :جوانان بدانند که فکر و ذهن آنها
اولین آماج دشــمن است بنابراین با ایمان و قدرت در مقابل
ترفندهای دشمنان بایستند.
در این مراســم ،سردار سرلشکر ســامی فرمانده کل سپاه
پاســداران انقاب اســامی با تأکید بر آمادگی سپاه برای
نقشآفرینی در گام دوم انقاب بر محور معنویت و جهاد علمی
و عملی ،خاطرنشان کرد :تحلیل روندهای موجود نشانگر آن
اســت که پایه تحوات آینده بر مدار علم خواهد بود و بر این
اســاس ،اساتید و دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) تاش
خواهند کرد با جبــران عقب ماندگیهای علمی بر لبههای
دانش و فناوری حرکت کنند.
سردار ســرتیپ فضلی فرمانده دانشگاه امام حسین(ع) نیز
گزارشی از اقدامات و برنامههای تحصیلی این دانشگاه بیان
کرد.
در این مراســم تعدادی از فرماندهان ،مدیران ،مدرســان،
پژوهشگران و دانشآموختگان نمونه دانشگاه امام حسین(ع)
هدایای خود را از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند
و دو نماینده دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) نیز مفتخر
به دریافت درجه و سردوشی شدند.
اجرای طرح «انقاب انسانساز» و اجرای میثاق پاسداری از
دیگر برنامههای مراسم امروز در دانشگاه امام حسین(ع) بود.
همچنین در این مراســم ،یگانهای حاضر در میدان از مقابل
فرمانده کل قوا رژه رفتند و همزمان عملیات میدانی و اعتماد
بهنفس اجرا شد.

رهبرمعظمانقاباسامیدردیدارنخبگانجوانواستعدادهایبرترعلمی:

جواننخبهپارهتنایراناستحرکتعلمیراباشوقمضاعفادامهدهید

حضرت آیت اه خامنهای رهبر معظم انقاب اسامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار
دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ،ادامه پیشرفت علمی کشور را
در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان ،کام ً
ا ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به
شوق سرشار ،انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند :هر
جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکات نخبگان باید سند راهبردی
امور نخبگان را کام ً
ا جدی اجرا و پیگیری کرد.
حضرت آیت اه خامنهای مطالبی را که  12نفر از نخبگان در این دیدار بیان کردند و
تأمل جوانان نخبه در خصوص مســائل مهم کشور را بسیار خوب و لذتبخش ارزیابی
کردندوباتأکیدبهمسئوانمربوطهبرایدنبالکردنمطالباتوپیشنهادهاینخبگان
گفتند :حرکت علمی آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است ،البته رتبههای باای
علمی ایران در برخی رشتههای نوپا مانند نانو و زیستفناوری بسیار افتخارآمیز است
اما به هیچوجه کافی نیســت و نباید ما را قانع کند ،بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب
ادامه یابد.
ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان ،وجود
انگیــزه ،اعتماد بهنفس و خودباوری در حرف و عمل جوانان متخصص را نشــانهای
شوقانگیز از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و خاطرنشان کردند :این جوانان
فقط نخبگان  30شرکت از چهار هزار شرکت دانشبنیان کشور بودند که این عدد باید
در طول یک مدت محدود و مشخص ،چندین برابر شود.
حضــرت آیت اه خامنهای ازمه تحقق این هدف را ایجاد زیرســاختهای قانونی در
پیش روی آنها برشمردند و گفتند :مکررا ً
خصوص شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع ِ
تأکید کردهایم که محیط کسب و کار باید اصاح شود مث ً
ا مجوزی که باید ظرف یک
هفته صادر شود ،شش ماه زمان نبرد ،موازیکاریهای غلط حذف ،و انحصار برداشته
شود.
رهبر انقاب اسامی سپس به بیان چند نکته خطاب به نخبگان جوان پرداختند.
«اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان» اولین نکته مورد تأکید حضرت آیت
اه خامنهای بود.
ایشــان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از مشکات در زمینه پیشرفت
علمی ،تجاریســازی محصوات علمی و فناوری و حل سایر مشکات بخش علمی
خواندند و گفتند :بنیاد نخبگان موظف است به این سند بپردازد و شورایعالی انقاب
فرهنگی نیز باید با بهروزرسانی این سند ،تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
«مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل که جنبش علمی کشور را انکار میکند»
توصیه بعدی حضرت آیت اه خامنهای به جوانان نخبه بود.
ایشان افزودند :یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز حضور
دارد ،اصل جهش علمی کشــور را که یک واقعیت عیان است ،انکار و تاش میکند با
القاء اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده اســت ،مردم را دچار تردید و نخبگان را
ناامید کند ،اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقاب اســامی یکی دیگر از کارهای زشت این جریان بددل را دالی و انتقال
نخبگان مســتعد به خارج از کشور دانستند و گفتند :جوان نخبه به ایران تعلق دارد و
پاره تن کشــور است ،اما آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او با وعدههای پولی یا
غیر پولی و موهوم هســتند که مســئوان وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند از
دانشگاهها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت اه خامنهای افزودند :برخاف القائات این جریان ،مقامات عالی کشور از
مشکات و اخبار منفی هم با خبر هستند اما یقیناًجنبههای مثبت جریان علمی کشور
بر جنبههای منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقاب اسامی را جرأت دادن به مرد و زن ،و پیر و جوان برای ورود به میادین
دشوار از جمله ورود در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته
است ،خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور گفتند :استفاده از ظرفیت
علمی در بخشــهای مختلف کشــور به «باا بردن قدرت دفاعی»« ،درمان و پزشکی
پیشــرفته و کنترل بیماریها»« ،مسائل فنی مهندســی»« ،زیستفناوری و تولید
محصوات با دوام با فناوری نانو» و «فناوری صلحآمیز هستهای» ،منجر شده است.
حضرت آیت اه خامنهای خاطرنشان کردند :با وجود این دستاوردهای واضح ،برخی
افراد حرکت علمی کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن مانعتراشی میکنند.
ایشان افزودند :البته این موانع باید برداشته شود و مسئولیت به عهده مسئوان مراکز
مربوط اســت ،اما شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق ،مضاعف و بدون وقفه خود در
مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
رهبر انقاب اسامی ،توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد
نخبگان ضروری خواندند و گفتند :وقتی جوان نخبه ایرانی ،در زمینه مهندسی در تراز
جهانی عمل میکند و در ســاخت دستگاههای بسیار پیچیده ،کارهای بسیار مهمی
انجام می دهد ،طبعاً حضور او در عرصههایی مانند اقتصاد ،حقوق و مدیریت و ارائه راه
حل برای مشکات اقتصادی و آسیب های اجتماعی ،مؤثر و راهگشا خواهد بود.
ایشــان برخی مشکات اقتصادی موجود را ناشی از کمبود تحقیق علمی دانستند و
افزودند :با دانش نخبگانی می توان راه حلهای خوبی برای این مسائل یافت.
حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل سند بسیار ارزشمند نقشه علمی
کشــور افزودند :حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب می شود پرورش
اندام علمی کشور به صورت متناسب صورت گیرد ،نه اینکه یک بخش فوق العاده قوی
باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
رهبر انقاب همراه بودن علم با فرهنگ صحیح انساندوستی را زمینه ساز استفاده بشر
از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند :علم بســیار مهم و بسیار نافع
هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد ،به تولید بمب هسته ای انجامید
و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد.
حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسامی درباره
حرمت شرعی استفاده از بمب هسته ای تأکید کردند :ما با وجود اینکه می توانستیم
در این راه قدم برداریم ،بر اســاس حکم اســام عزیز کاربرد این ساح را حرام قطعی
شرعی اعام کردیم ،بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت ساحی که
استفاده از آن مطلقاً حرام است ،هزینه کنیم.
ایشــان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو الزام مجموعه های نخبگانی
برشمردند و افزودند :دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسامی و ایرانی آمیخته می شود،
عنصر راهبردیِ حیات ملت می شود و به کشور روح و توان می بخشد.
ایشــان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح افزودند :ما از شــاگردی و
یادگیــری هیچ ابایــی و ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشــگاههای مــا باز تولید
«دانشگاههای امریکایی با همان فرهنگ غلط غربی» باشند.
اسامی مجموعه های فعال در عرصه
رهبر انقاب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی-
ِ
های ســلولهای بنیادی ،نانو ،زیست فناوری و هسته ای گفتند نخبگان فعال در این
زمینــه ها ،کار علمی را نوعی جهاد می دانند و این تفکر و نگرش در همه محیطهای
دانشگاهی مورد نیاز است.
حضرت آیت اه خامنه ای در جمعبندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند :شرایط

ما با شرایط دیگران متفاوت است .ما باید ایرانی بیندیشیم ،ایرانی فکر کنیم و ایرانی
زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی پیشرفت اسامی -ایرانی می تواند به این هدف
کمک شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاههای غربی را باعث از بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی
خواندند و گفتند :تقلید از دیگران ،نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
رهبر انقاب اسامی در ششمین نکته سخنان خود ،جامعه نخبگانی را به ایفای نقش
در زمینه دیپلماسی عمومی فراخواندند.
فرهنگی بزرگ» یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ
ایران
ایشان گردآوردن «نخبگان ِ
ِ
ایرانی در قرنهای گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و افزودند:
ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آســیا ،جهان اسام ،محور مقاومت و
حتی گردآوری نخبگان حقجوی عالم در همه کشورها از جمله امریکا و اروپا می تواند
با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج «دانش پاک و با شرافت» و «اندیشه درست» منجر
شود.
حضرت آیت اه خامنه ای ،با نقد برخی کمکاریها در ارائه راه سوم برخاسته از انقاب
اسامی به جهانیان گفتند :راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دمکراسی.
ما به برکت اســام راه ســومی را به ملتها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن
منطقی و عمل خود ،دل ها را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملتها را از
نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقاب در آخرین فراز سخنانشان در جمع دو هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش
امید تأکید کردند و گفتند :نخبگان ،اساتید و پیشروان حرکت علمی نگذارند امید به
وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختال شود.
ایشان در همین زمینه افزودند :در کشور البته مشکات مختلفی وجود دارد اما نباید
این مشکات را یکطرفه و بدون توجه به موفقیتها مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانی
کرد ،چرا که در این صورت امید در دل جوانان کم فروغ می شود.
رهبر انقاب اسامی توجه و تبیین موفقیتهای بزرگ را از وظایف نخبگان در قبال
نسل جوان دانستند و افزودند :استعداد ایرانی بعد از انقاب بهوجود نیامده بلکه موهبتی
همیشگی و خدادادی است ،اما انقاب با میدان دادن به این استعدادها ،ایران را از حالت
راکد و عقب افتاده و وابســته ،به کشــوری مســتقل ،در حال پیشرفت و برخوردار از
موفقیتهای فراوان تبدیل کرد که باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
ایشــان نتایج «مقایسه پیشرفتهای علمی دانشگاهها در چهل سال اخیر را با قبل از
انقاب» حیرتآور خواندند و افزودند :این حرکت عظیم البته در اول راه اســت ،اما به
فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان ایرانی باید با این نگاه
به آینده بنگرد.
حضرت آیت اه خامنه ای توکل ،تقوا و معنویت را مایه امید حقیقی و روزافزون خواندند
و به نخبگان جوان توصیه کردند :هرچه می توانید دل های پاکتان را پاکتر کنید و در
حرف و عمل خداوند کریم را همواره مدنظر داشــته باشید ،آن وقت همراهی و یاری
خدا را در پیشرفت مداوم احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انقاب در پایان سخنانشــان با تکرار سخنان چند سال قبل خود یادآوری
کردند :گفته ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم که  ۵0سال بعد هر نخبه ای و
هر کســی که در جهان خواست تازههای علم را فرا بگیرد ،ناچار به دانستن زبان
فارسی باشــد و تحقق این هدف ،حتماً در دایره هوش و استعداد و همت ایرانی
امکان پذیر است.
در این دیدار همچنین آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،پیشرفت
درونزای علمی را براساس نیروی انسانی ،آموزش و فرهنگ بومی ،رویکرد بنیاد ملی
نخبگان اعام کرد و گفت :از نظر ما نخبه کسی است که برای کشور خود ارزش افزوده
و اشتغال ایجاد کند و بر این اساس حمایتهای بنیاد ملی نخبگان منوط به انجام کار و
تاش و نوآوری است.
آقای ستاری ،طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن
را از جمله برنامه های در حال اجرای بنیاد علمی نخبگان خواند و افزود :اقتصاد دانش
بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در آن ،کیفیت نیروی انسانی و وارد
کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری اصل است.
درایندیدارقبلازسخنانرهبرانقاب 12تنازنخبگانومحققانرشتههایمختلف،
دیدگاههای خود را بیان کردند .آقایان:
سید علی موسوی -استادیار مهندسی پزشکی
یوســف قاسمی -دکترای حقوق و مؤسس شرکت دانش بنیان در زمینه خدمات
حقوقی
محمد فدایی -دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
عرفان صلواتی -پسادکترای ریاضی از دانشگاه امیرکبیر و دارنده مدال طای المپیاد
جهانی
مجتبی محصولی -دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شریف
حسن انصاری فر -کارشناس ارشد فناوری اطاعات
علی کاظمی تبریزی -دانشجوی دکترای صنایع چوب و کاغذ
رسول رجایی -دانشجوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس
امید حاتمی -دانشجوی دکترای مدیریت
حسینعلی اخاقی -دکترای مهندسی نفت

و خانم ها:

الهه شاکری -دانشجوی دکترای پژوهش هنر
سیده صدیقه مدنی -فوق تخصص بیماری های غدد از دانشگاه علوم پزشکی تهران
در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
ضرورت اصاح نگرشها به کارآفرینان نوآور در جامعه
لزوم حذف مقررات دستوپاگیر در جهت حمایت از نخبگان و مسیر پژوهشهای
کاربردی
ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه
راه اندازی تلویزیون اینترنتی به منظور غلبه بر فقر تولید محتوا در فضای مجازی
انتقاد از شرایط دشوار کسب و کارهای جدید در کشور
لزوم رسیدگی به وضع مدارس سمپاد
حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از متوقف کردن سلیقه ای فعالیت آنها
بیان پیشنهادهایی درخصوص اصاح نظام اداری کشور
تأکید بر ساماندهی و ارتقاء فعالیتهای آموزش برون مدرسه ای همچون المپیادهای علمی
پیشنهاد تغییر معیار اختصاص بودجه به دانشگاهها و مراکز علمی کشور از شاخص
کیفی «حل مسائل کشور»
«سرانه دانشجو -استاد» به شاخص
ِ
«آموزش پژوهشمحور»
ضرورت حرکت به سمت الگوهای جدید آموزشی بویژه
ِ
با اولویت کارآفرینی و افزایش رفاه اجتماعی
در پایان این دیدار ،نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقاب اسامی اقامه شد.

دکترروحانیدرنشستخبریباخبرنگارانداخلیوبینالمللی:شاخصهایاقتصادینشانگرحرکتکشوردرمسیرآرامشاقتصادیاست

خبرنگار روزنامه کیهان از رئیس جمهور پرسید” مسئولیت برباد رفتن  18میلیارد دار از ذخایر ارزی
کشور در قالب ارز  4200تومانی چه کسی است؟” رئیس جمهوردر پاسخ گفت :چون این سوال شایعی
است در برخی روزنامه ها ابتدا تاکید می کنم که این حرف کاما غلطی است که  18میلیارد دار بر باد
رفته است.دکتر روحانی با بیان اینکه از بانک مرکزی می خواهم پاسخ مفصل تری به این حرف نادرست
و غلط بدهد ،گفت 18 :میلیارد که میگویند بر باد رفته 18 ،میلیارد دار ثبت سفارش کردند برای خرید
کاا ،همین امسال هم از اول سال تا امروز  19میلیارد خرج کردیم ،مثل اینکه شما میگویید  19میلیارد
بر باد دادیم .بر باد ندادیم؛ بلکه  19میلیارد دادیم به افراد آنها هم گفتند که میخواهیم این جنس را وارد
کنیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر کسی این پول را گرفته و جنس را وارد نکرده است باید بررسی
شود و هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضائیه با او برخورد کنند ،تاکید کرد :این حرف ،حرف کام ً
ا غلطی
است که  18میلیارد دار بر باد رفته است .نخیر بر باد ندادیم 18 ،میلیارد را دادیم به مردم رفتند خرید
کردند و جنس آوردند و به مردم دادند.دکتر روحانی ادامه داد :درمورد اینکه چرا قیمت ارز آن زمان 4200
تومان بوده ،میدانید اوایل سال  97یک بحران در کشور ایجاد شد و قیمت ارز ساعتی تغییر میکرد مث ً
ا
 3800تومان بود میشــد  3900الی  6هزار تومان و این وضعیت نگرانیهایی ایجاد کرد.رئیس جمهور
افزود :در دولت بحث شد که برای این موضوع چه کار کنیم و تقریباً در دولت اتفاق نظر وجود داشت درمورد
اینکه ما باید ارز را برای کااها با نرخ واحد ایجاد کنیم اما اگر کسی برای خروج سرمایه ارز میخواهد در

اختیارش نگذاریم.دکتر روحانی با بیان اینکه با این نظر به دایلی مخالف بودم ،اظهارداشت:جلسات برای
بررســی های بیشــتر ادامه پیدا کرد و در نهایت جلســه خیلی مفصلی با حدود  40نفر از اقتصادیها و
غیراقتصادیها درحضور خود من برگزار و درمورد شیوه های مختلف برای آرامش بازار بحث شد.رئیس
جمهور تصریح کرد :یک نظر جلسه این بود که نرخ واحد برای ارز درست شود ،کیهان هم از تعیین نرخ
واحد تعریف کرد و گفت ای کاش زودتر میشد و چرا این کار دیر انجام شده است ،مقام معظم رهبری هم
به من فرمود که این کار بسیار خوبی بود و شما ای کاش زودتر انجام میدادید.دکتر روحانی یادآور شد:
خودم در آن جلسه موافق نبودم ،اما گفتم اگر تمام اعضای اقتصادی دولت و این جلسه اتفاق نظر دارند
من میپذیرم چون اتفاق نظر همه اقتصادیها را بر نظر شخصیام ترجیح میدهم و به آقای جهانگیری
گفتم شــما بروید اعام کنید.رئیس جمهور با بیان اینکه این کار در آن مقطع درست بود  ،گفت:اولین
روزنامهای که از کار ما تعریف کرد کیهان بود و گفت که چقدر خوب شــد و چقدر دیر بود ،مقام معظم
رهبری هم به خود من گفت که کار خیلی خوبی کردید ،ای کاش زودتر این کار را میکردید.دکتر روحانی
با تاکید بر اینکه اصل تصمیم در زمان و مقطع خودش اشکال نداشت ،گفت :عدهای سوء استفاده کردند
و برای خرید جنس از بانک مرکزی پول گرفتند اما جنس را نیاوردند همه آن موارد باید بررسی شود.رئیس
جمهــور با بیان اینکه به بانک مرکزی گفتم به هر که پول دادید اعام کنید ،گفت :حتی در دولت محل
بحــث بــود که با توجه به تحریم ها این کار را بکنیم یا نه اما من محکم گفتم به هر کس پول دادید اعام

کنید ،بگویید به چه کسی پول داده اید و بررسی کنید اگر کسی پول را گرفته و آن جنسی را که سفارش
داده وارد نکرده ،مســئول است و باید با او برخورد کنید.دکتر روحانی با بیان اینکه هرچند خیلی موافق
نبودم اما تعیین ارز  4200تومانی در زمان خودش کار درستی بوده است ،گفت :هیچ ارزی نه  18میلیارد،
نه  1میلیارد ،نه  200میلیون هیچی به هدر نرفته و همه اینها سفارش تجار بوده ،اما عدهای سوء استفاده
کردند که حتماً باید بررسی شود و اگر کسی تخلف کرده با او برخورد شود.رییس جمهور در پاسخ به سوالی
درباره آثار و تبعات افزایش نقدینگی در ســطح جامعه اظهارداشت :خود نقدینگی به نظر من چیز بدی
نیست که زیاد یا کم شود ولی منبعاش خیلی مهم است .اگر منبع نقدینگی پایه پولی باشد ،بسیار مضر و
خطرناک است ولی اگر آن نباشد ،به نظر من خیلی خطر ندارد.دکتر روحانی با بیان اینکه نقدینگی میتواند
پتانسیل یک تخریب بزرگ را در جامعه داشته باشد،گفت :باید مشوقهای ازم را برای جذب این نقدینگی
ایجاد کنیم اگر این نقدینگی در جای درست استفاده شود ،مشکلی نیست اما اگر رها شود و این نقدینگی
بهسمتسکه،دارویاچیزدیگریبرود،بسیارخطرناکاست.رییسجمهورخاطرنشانکرد:خوشبختانه
امروز بازار سرمایه  ،بازار پرنشاطی است و یکی از شاخصهای بزرگ اقتصادی این است که در این  6ماه،
بورس ،بیش از  70درصد رشد داشته است و این برای مردم خیلی مهم است .خیلی از مردم در این بازار
حضور دارند و امیدواریم همه مسئولین بورس این را به خوبی هدایت کنند .بنابراین همه حواسمان باید
جمع باشد و به فکر باشیم که نقدینگی درست هدایت شود.

رئیسکمیسیونویژهحمایتازتولیدملیمعتقداسترایمثبتنمایندگانبهتشکیلوزارتبازرگانیناشیازمسائلروزکشوربودتاتشکیلاینوزارتخانهبتواندبازارراساماندهیکند.حمیدرضافوادگر

رئیسکمیســیونویژهحمایتازتولیدملیونظارتبراجرایاصل44قانوناساسیدرگفتوگوباخبرنگارخبرگزاریخانهملتدربارهمزایاومعایبتشکیلوزارتبازرگانی،گفت:ادغاموزارتخانههای
...محققنشد.نماینده فوادگر:رایمثبت
صنعتومعدنوبازرگانیدرگذشتهبهصورتکاملانجامنگرفتواهدافقبلیآنمانندتولیدصادراتمحور،تجارتتولیدمحور،یکپارچهشدناعمالسیاستهایتعرفهایو
مردماصفهاندرمجلسشورایاسامیافزود:پیشازاینمقرربود؛اساسنامهوزارتصنعت،معدنوتجارتارائهشودکههیچاقدامیدراینزمینهصورتنگرفتازسویدیگربایدساختارآن
اصاح نمایندگانبهتشکیل
میشدکهگامیدراینزمینهبرداشتهنشد.نمیتواندربارهنتیجهادغاموزارتبازرگانیوصنعتاظهارنظرکردویاظهارکرد:ازآنجاکهادغاموزارتصنعت،معدنوتجارتباوزارتبازرگانیبهصورت
کاملومطابقبابرنامههایقبلیصورتنگرفت،نمیتواندربارهموفقیتیاعدمموفقیتادغامایندووزارتخانهاظهارنظریکرد.ایننمایندهمردمدرمجلسدهمبابیاناینکهرایمثبتنمایندگانبه
ازبخشتولید،صنعت،معدنوکشاورزی وزارتبازرگانی
تشــکیلوزارتبازرگانیناشیازمسائلروزکشوربود،اضافهکرد:درصورتیکهشوراینگهبانباتشکیلاینوزارتخانهموافقتکندوزارتبازرگانینبایدجدا
اقدامیانجامدهد.درحالحاضرتنهابایدوارداتمواداولیه،قطعات،ماشینآاتومایحتاجمردمآزادباشد،وارداتدروزارتبازرگانیبایدباهدفتنظیمبازارصورتگیردرئیسکمیسیونویژهحمایت ناشیازمسائلروز
ازتولیدملیادامهداد:اگرچهمطرحمیشودباتشکیلوزارتبازرگانیوارداتافزایشپیدامیکندامااینوزارتخانهمیتواندباعملکردخودخاف
ایننظریهرااثباتکند.فوادگربابیاناینکهدرحالحاضر کشوربود
تنهابایدوارداتمواداولیه،قطعات،ماشینآاتومایحتاجمردمآزادباشد،افزود:وارداتدروزارتبازرگانیبایدباهدفتنظیمبازارصورتگیرد.

خبـــر
حمایت۱۵میلیونداریازصادرات
محصواتایرانخودروبهبازارهايهدف

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت :به
منظور توسعه صنعت خودرو کشور از صادرات محصوات ایران خودرو
به کشــورهای همســایه در قالب اعتبار خریدار از طریق بانک توسعه
صادرات و ضمانت صندوق تا میزان  1۵میلیون دار حمایت می شود.
حمایت 1۵میلیون داری ازصادرات محصوات ایران
خودرو به بازار هاي هدف
ایکوپرس–تفاهمنامههمکاريفيمابینصندوقضمانتصادرات
ایران و گــروه صنعتي ایران خودرو درراســتا توســعه صادرات
محصوات این خودرو ساز بین فرشاد مقیمي و افروز بهرامي امضا
ءشــد افروز بهرامی در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری میان
صندوق ضمانت صادرات ایران وگروه صنعتي ایران خودرو افزود:
آمادگی داریم تا ریسک های سیاسی صادرات خودرو به کشورهای
همســایه بخصوص سوریه و عراق را بپذیریم  .وی با اشاره به اینکه
صادرات به کشورهای همسایه از اولویت های راهبردی صندوق به
شمار می رود  ،افزود :برای تامین منابع مالی ،درقالب اعتبار خریدار
از طریق بانک توسعه صادرات و با ضمانت صندوق ضمانت صادرات
تا میزان  1۵میلیون دار برای صادرات محصوات ایران خودرو به
سوریه عملیاتی می شود .فرشاد مقیمی ،مدیرعامل گروه صنعتي
یران خودرو نیز در این مراســم با اشاره به اینکه برای بازار سوریه و
عراق زحمات زیادی کشــیده شده است  ،گفت:در این مقطع باید
همه تاش کنند تا آن را حفظ کنیم .وی افزود :این موضوع نیازمند
حمایت های مالی از سوی بانک توسعه صادرات ،صندوق توسعه
ملی و صنــدوق ضمانت صادرات اســت تا ایران خــودرو بتواند
محصوات خود را به بازار این کشورها عرضه کند .مدیرعامل گروه
صنعتي ایران خودرو با اشاره به اینکه محصول ایران خودرودر حال
حاضر در شرایط رقابت با سایر رقبای خودرو ساز خود از جمله چین
قرار دارد ،اظهارداشت:باید از این فرصت به منظور سودآوری برای
کشور استفاده کرد و مطمئن هستیم اگر محصوات ایران خودرو
به بازار سوریه ارسال شود شرایط فروش خوبی را شاهد خواهیم بود.
مقیمی ابراز امیدواری کرد:از طریق بازار سوریه و عراق باب جدیدی
در توسعه صنعت خودرو کشــور باز شود که این موضوع نیازمند
همراهی برخی نهادها برای تامین مالی ایران خودرو است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مهمترین اولویت کاری ساپکو
را تامین به موقع و با کیفیت قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای
جمع آوری خودروهای کف دستیابی به تولید روزانه دو هزار دستگاه
بدون کسری و توســعه و تعمیق ساخت داخل قطعات با همکاری
شرکت های دانش بنیان تعین کرد.
مقیمي :مبناي ارتباط با سازندگان تامین با کیفیت و قیمت

اعزامناوگانامداديگروهسایپابراياجرايطرحاربعین98

اعزام نــاوگان امدادي
گروه سایپا براي اجراي طرح
اربعین 98
مدیرعامل شــرکت
ســایپایدک گفت :ناوگان
امدادي گروه خودروسازي
ســایپا براي اجــراي طرح
اربعیــن  98عــازم مرزها و
شهرهاي غرب کشور شد.
به گزارش ســایپانیوز
نظامالدین وفا در حاشــیه

خودرو

سه شنبه  23مهرماه  ،1398شماره 200
www.etebar.net

مقیمي:مبنايارتباطباسازندگانتامین
با کیفیت و قیمت رقابتي است

مدیرعاملشرکتسایپایدكخبرداد:

مراســمي کــه بــه همین
مناســبت در گــروه
خودروسازي ســایپا برگزار
شد ،افزود :با توجه به حضور
گسترده هموطنان در مراسم
اربعین حســینی و افزایش
تردد زائران در مرز کشــور
عراق و مسیرهای منتهی به
مرزهایمهران،قصرشیرین،
شــلمچه و چذابه (بستان)
نــاوگان امــدادی گــروه
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خودروسازی سایپا در استان
هــای کرمانشــاه ،ایام و
بــرای
خوزســتان
خدمترســانی به زائران و
مشــتریان محصوات گروه
ســایپا در آماده باش کامل
خواهند بود.
وی افــزود :در طــرح
اربعین امسال عاوه بر ناوگان
امــدادی 61 ،پایگاه ویژه در
مســیرهای منتهی به مرز
عراق اســتقرار یافته و آماده
ارائــه خدمــات مطلوب به
زائرین هستند.
مدیرعامل سایپایدک
گفت :در این طرح که از 18
مهرماه آغاز و تا پایان این ماه
ادامه خواهد داشت ،عاوه بر
محصوات گروه ســایپا به
سایر خودروهای سواری نیز
خدمــات  24ســاعته ارائه
خواهد شد.
وفــا افــزود :در طول

طــرح ،دفاتر منطقــه ای،
انجمــن صنفی اســتانی
نمایندگان و مدیران ارشــد
گروه سایپا در بخش کنترل و
نظارت بــر آن مشــارکت
خواهند کرد و با تأمین کامل
قطعــات مــورد نیــاز
نمایندگیها،پایگاههایویژه
و ناوگان امدادی ،شــبکه در
تامین قطعات بسیار چابک
خواهد بود.
ازم بــه ذکر اســت
هموطنــان گرامــی جهت
دریافت خدمــات امدادی،
بیان نظرها و پیشنهادهای
خود مــی تواننــد در تمام
ساعات شــبانه روز با شماره
تلفن  096۵۵0و -84444
021تماس حاصل کرده ،یا
به نشــانی اینترنتی شرکت
امدادخودرو سایپا به نشانی
www.emdadsaipa.
 irمراجعه کنند.

رقابتي است
ایکوپرس_فرشاد مقیمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل
جدید ســاپکو ارتقاء ســامت اداری و مبارزه با فساد ،بازنگری در
فرآیندها و تمرکز بر انجام وظایف و مسئولیت ها را از دیگر ماموریت
های این شرکت دانست و افزود  :از تجربه های مفید گذشته استفاده
شــود و در هر بخشــی که نیازمند اصاح و بهبود اســت ،با اعمال

اصاحات و ارتقاء بهرهوری مجموعه ،نســبت به تضمین ،تامین به
موقع باکیفیت و قیمت مناســب قطعات و مجموعه های مورد نیاز
خطوط تولید و حوزه خدمات پس از فروش اقدام شود.
وی تاکید کرد :تعمیق ســاخت داخل و پیشبرد پروژههای
خودکفایی از جمله مأموریتهای بسیار مهم شرکت ساپکو می باشد
که ازم اســت با اصاح و بهبود فرایندها و همچنین اصاح ساختار
در صورت نیاز اقدامات ازم با قوت پیگیري شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار کرد :پیاده سازی
مــدل جامعه ارتباط شــفاف با تامین کننــدگان ،نظاممند کردن
پرداختها و تدوین دستورالعمل و شاخص های تعیین  MRPسهم
سازندگان در تامین) و اصاح قیمتها از ماموریت های جدید ساپکو
است.
وی با اشاره به ایجاد اتاق شیشهای بر اساس رویکرد پیشگیرانه،
شفافیت و مبارزه با فســاد در شرکت ساپکو خاطرنشان کرد :هیچ
ســازنده اي بر دیگری امتیاز ویژه ای ندارد و باید ما همه به صورت
عادانه و اخاق محور برخورد و رفتار شود.
مقیمی بر همکاری مناسب با تشکل ها و انجمن ها تاکید کرد
و اظهار کرد :از ظرفیتهای موجود در انجمن ها اســتفاد ه شود و از
نظــرات آنان جهت بهبود امور جویا تا اصاح رویه ها و فرآیندها به
بهترین و اجرایی ترین شکل ممکن انجام گردد.
مدیر عامل گروه صنعتي ایران خودرو ماموریت جدید شرکت
ساپکو را طراحي مدل مناسب و پایدار اقتصادي در همکاري با شرکت
هاي دانش بنیان ذکر کرده و افزود  :نیازهاي خودروسازي و توانمندي
هاي شرکت هاي دانش بنیان شناسایي شده و باید با ایجاد اتصالي
پایدار میان این دو به صورت هدفمند حرکت کنیم.
ویبربهبودوضعیتتصویرذهنیجامعهنسبتبهایرانخودرو
تاکید کرد و اظهار داشت  :همه مدیران ،کارشناسان باید برای ارتقای
تصویر ذهنی ایرانخودرو تاش کنند.
مقیمی تاکید کرد  :به مدیران ساپکو اعتماد دارم اما خط قرمز
ایران خودرو مبارزه با فساد سیستمی است.

دبیرانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعهسازانکشور:

سایپابهترینعملکردرادرافزایشورونقتولیدداشتهاست

دبیر انجمــن صنایع همگن
نیرومحرکــه و قطعه ســازان
کشور گفت :با تحول در رویکرد
مدیریت کان گروه سایپا ،این
مجموعه بهترین عملکرد را در
زمینه تولیــد محصوات در
میان خودروسازان داخلی در
چند ماه گذشــته و به ویژه در
شــهریورماه گذشــته داشته
است.
به گزارش سایپانیوز،
آرش محبينــژاد افــزود:
آمارهــاي تولیدي نشــان
ميدهد گروه خودروسازي
سایپا در شش ماهه نخست
امســال بیــش از  200هزار
دستگاه خودرو تولید کرده و
در زمینــه شکســت دادن
محدودیتهــا و تحریمها،
نسبت به سایر خودروسازان
داخلي موفقتر بوده است.
وي با اشاره به گزارش
منتشــر شــده عملکــرد

خودروسازان در شهریورماه
گفت :در نتیجه تحریم ها و
ایجــاد محدودیتهــای
اقتصادی و بینالمللی ،آمار
تولیدی کل خودروســازان
نســبت به شــهریورماه 97
کاهش دارد اما سایپا موفق
شده با غلبه بر مشکات ،رشد
منفی کل تولیــد خودرو در
کشور را کمتر کرده و خود را
به روزهــای رونق نزدیکتر
کند.
به گفتــه محبينژاد
حرکــت ســایپا در زمینه
افزایش تولید و بوميسازي
قطعاتپیشرفته،زمینهرونق
کســب و کار شــرکتهاي
تأمینکننــده ایــن گروه را
فراهم کرده است.
دبیر انجمــن صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعه
سازان کشــور با اشــاره به
شــتابگرفتن روند تولید

محصوات سایپا در یک ماهه
گذشــته گفت :بــا توجه به
افزایــش تولید خــودرو در
کشــور در نیمه دوم امسال،
پیش بیني ميشــود رشد
تولید محصول در ســایپا با
افزایــش چشــمگیري در
ماههاي آتي مواجه شود.
وي با اشاره به افزایش
بیــش از  48درصدي تولید
سایپا در شهریور  98نسبت

0938 035 8200
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هفتهنامهاقتصادیایران

به مدت مشابه سال گذشته
ادامه داد :موفقیت سایپا در
زمینــه افزایــش تولیــد و
رونقبخشــي بــه فعالیت
قطعهسازان زنجیره تأمین در
حالي صورت گرفته که سایر
خودروســازان داخلــي با
کاهش تولید مواجه بودهاند و
امیدواریم روند رو به رشــد
سایپا همچنان ادامه داشته
باشد.

گفتوگو
رونقتولیدوتأمینمالیبنگاهها

سعید مدنی کارشناس
ارشــد صنعت خودرو
گفــت :رهبــر معظم
انقــاب در بیانــات
اخیرشان بر بهبود روند
اقدامات صورت گرفته
برای رونق تولید و آشکار
شدن آثار و نتایج مطلوب
آن در آینــده تأکید و از
برخــی غفلتهــا و
کوتاهیهــای صورت
گرفتهدراینزمینهانتقاد
کردند .با توجه به تنگناهای تامین مواداولیه و رشد تیراژ تولید
در شــرایط تحریم بهنظر میرســد ،تامین مالــی بنگاههای
اقتصادی ،اصلی انکار ناپذیر برای رونق تولید است .درحالیکه
از ابتدای امسال بهدلیل پرداخت نشدن کامل تسهیات مصوب
دولت برای حمایت از قطعهســازان و خودروســازان ،کمبود
قطعات ،تعهــدات معوق و دپوی خودروهای ناقص در خطوط
تولید ،بحران تامین مالی این شــرکتها در شرایط رکود بازار
تشدید شده اســت .در واقع با پرداخت نشدن این تسهیات،
خودروسازانبازهمناگزیربهتاشبرایدریافتتسهیاتبانکی
برای تکمیل خودروهای ناقص وتحویل خودروهای ثبت نامی
مشتریان شــده و نقدینگی زیادی نیز از محل فروش اینگونه
خودروها نصیب آنها نخواهد شد .همچنین خودروسازان یا هر
بنگاه اقتصادی دیگری نباید همه منابع تامین مالی خود را به
دریافت تسهیات بانکی محدود کرده و به ناچار بیشتردرآمد
خود را به پرداخت ســود تسهیات دریافتی اختصاص دهند.
اکنــون 70درصد نقدینگی مورد نیاز خودروســازان از طریق
تسهیات بانکی تامین میشود و با این شیوه دریافت تسهیات،
درآمد خودروسازان در قالب پرداخت سود تسهیات دریافتی
به جیب بانکها میرود .در سال 93و 94سهم بازپرداخت سود
تســهیات بانکی در هزینه تمامشده تولید یک خودرو بهطور
میانگین 3تا ۵میلیون تومان(2۵تا 26درصد) بود که اکنون با
توجه به کاهش تیراژ تولید و باا رفتن میزان تسهیات دریافتی،
این ســهم برای هرخودرو به 7تا 8میلیون تومان افزایش یافته
است.بااینشرایطبهنظرمیرسدنخستیناولویتبرایحمایت
از صنعت خودرو کمک به تامین منابع مالی خودروسازان است
تا با رشد تیراژ تولید و عمل به تعهدات قبلی پیش فروش خودرو،
زمینــه صدور مجوز فروش و پیش فروش محصواتشــان با
قیمتهای واقعی نیز فراهم شود .واضح است که خودروسازان
نیز باید نقشه راه مدون و مشخصی برای رشد تیراژ تولید ،عرضه
خودرو و هزینه کرد منابع مالی ارائه دهند و وزارت صنعت با جرح
و تعدیل و تأیید نهایی این برنامه به رونق تولید و بهبود وضعیت
تامین مالی خودروسازان از طریق رشد تیراژ تولید و تکمیل و
عرضه خودروهای ناقص دپو شده در خطوط تولید کمک کند،
اما تحقق این امر درگرو همکاری واعتماد قطعه سازانی است که
بهدلیل مطالبات معوق از خودروسازان با مشکل مواجه شدهاند.
تامینمالیازطریقفروشاموالوداراییهایمازادخودروسازان
نیز سازوکاری است که در دستور کار قرار گرفته ،اما تنها بخشی
از اموال مازاد و دارایی خودروسازان مانند سهام ایران خودرو در
بانک پارســیان از ارزش باایی برخوردار است و دربرخی موارد
حتی فروش این اموال نیز مشــکل چندانی را حل نخواهد کرد
زیرا خودروسازان از سال90و91دچار بحران مالی بوده و بخشی
از این اموال و داراییها را بهتدریج فروختهاند .بر این اساس فروش
سهام شرکتهای زیانده زیر مجموع خودروسازان نیز راهگشا
نخواهدبود،زیرااغلباینشرکتهاازنظرمیزانسرمایهوبدهی،
شرایط خوبی ندارند و ارزش سهام آنها چندان باا نیست .با وجود
اینتنهاحسنفروشسهاماینگونهشرکتهاآناستکهمیزان
زیانهای آینده شــرکتهای خودروســازی را کاهش داده و
مشکات پرداخت ،اشتغال ،دستمزد و تامین هزینههای جاری
در این شرکتهای زیر مجموعه نیز مرتفع خواهد شد.

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی پیشــرو ایــده هــای آراز بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  312494و شناســه ملــی  10103486276بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/12/10تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــاء هیئــت مدیــره تعــداد بــه  2الــی  6نفــر افزایــش یافت و
مــاده مربوطــه اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح یافــت  .ســازمان ثبــت اســنادواماک
کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()620390

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســین مشــاور مدیریــت توســعه
صنعتــی ویــرا ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  43330۵و شناســه
ملــی  10320839398بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
1398/02/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای وحیــد میرزانعیــم
بــه شــماره ملــی  00704882۵8بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
وآقــای مهــدی رفیعــی بــه شــماره ملــی  0384804421بــه ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره وآقــای محمــد رفیعــی بــه شــماره
ملــی  43600۵3320بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب
گردیدنــد .کلیــه اســناد ،اوراق بهــادار و تعهــدآور از قبیــل چــک و
ســفته و بــرات قراردادهــا و عقــود و همچنیــن اوراق عــادی و اداری
بــا امضــا مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره متفقــآ همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()620396

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی معظــم ســازه امیــد بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  3۵4266و شناســه ملــی  10104014726بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/06/17
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مســعود احمــدی علیائــی بــه شــماره ملــی
 0061224197بــه ســمت مدیــر عامــل  ،رئیــس و عضــو هیئــت مدیــره و ســید فرشــاد
فتاحــی بــه شــماره ملــی  0071247831بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و محمــود
احمــدی علیائــی بــه شــماره ملــی  432297883۵بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
و داود احمــدی علیائــی بــه شــماره ملــی  4322164102بــه ســمت نایــب رئیــس
عضــو هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدنــد و حــق امضــای کلیــه اوراق و اســناد بهــادار
و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی
بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره و نایــب رئیــس متفق ـ ًا بــه همــراه مهــر شــرکت
و نیــز اوراق و اســناد عــادی و اداری باامضــای رئیــس هیئــت مدیــره یــا نایــب رئیــس
منفــردا ً بــه همــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .ســازمان ثبــت اســنادواماک
کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()620392

آگهــی تغییــرات شــرکت مشــاوران مدیریــت راد مهــر کوثــر بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  392۵64و شناســه ملــی  10320423۵30بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/03/08تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد :آقــای علــی ال بوغبیــش بــه کدملــی  19۵0678091بــا دریافــت
کلیــه ســهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از ردیــف شــرکاء شــرکت خارج
شــد .ســرمایه شــرکت از مبلــغ 17۵00000ریــال بــه 1۵000000ریــال کاهــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .لیســت شــرکاء و ســهم
الشــرکه آنهــا پــس از کاهــش ســرمایه بــه قــرار ذیــل اســت  :آقــای ابوالفضــل
احمدیــان ســهی بــه کدملــی  00620۵4۵38دارای  9 000 000ریــال ســهم
الشــرکه  -خانــم پردیــس حیاتــی بــه کــد ملــی  4901476688دارای 3 000 000
ریــال ســهم الشــرکه  -خانــم آرتمیــس حیاتــی بــه کــد ملــی 01۵3۵۵287۵
دارای  3 000 000ریــال ســهم الشــرکه ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()620391

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی خدماتــی توزیعــی پیشــگامان صنعــت ایرانیــان
تایــر ری بــه شــماره ثبــت  3۵98۵0و شناســه ملــی  1010404429۵بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/04/06ومجــوز شــماره 982/1۵/12386۵
مــورخ  98/6/۵اداره کل تعــان کار ورفــاه اجتماعــی اســتان تهــران تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :محمدحســین حیــدری ( )6649640611بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره
ومدیرعامــل ناصــر ترابــی کچوســنگی ( )0490131611بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات
مدیــره بهــروز حیــدری ()049190984۵بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره انتخــاب
گردیدنــد .کلیــه قراردادهــا و اســناد تعهــد آور و اوراق بهــادار شــرکت بــا دو امضــای
-1محمدحســین حیــدری مدیرعامــل بعنــوان دارنــده امضــای ثابــت و -2ناصــر ترابــی
کچوســنگی نائــب رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت تعاونــی دارای اعتبار
خواهــد بــود .و در غیــاب نائــب رئیــس هیــات مدیــره امضــای بهــروز حیدری منشــی
هیــات مدیــره معتبــر اســت .همچنیــن اوراق عــادی شــرکت تعاونــی بــا امضــای
مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر اســت .ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()620399

آگهــی تغییــرات شــرکت تهــران تــرگل پــارس بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  268361و شناســه ملــی  10103032181بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
1398/06/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مجیــد رشــیدی بــه شــماره
ملــی 00۵486۵190بســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره شــبنم طوفــان
تبریــزی بشــماره ملــی  00۵3029801بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و
مدیــر عامــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اســناد
و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات،
قراردادهــا و عقــود اســامی و اوراق عــادی و مکاتباتــی بــا امضــاء
مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری تهــران ()62039۵

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی آکام ســازان مبیــن شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  399624و شناســه ملــی  1032049۵134بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/10/22تصمیمــات ذیــل اتخاذ
شــد  :نیمــا حکمــت ناظمــی بــه شــماره ملــی  04۵27۵7347بــه ســمت بــازرس
اصلــی و آقــای حســین شــرفی بــه کــد ملــی  0074878۵06بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند  -آقــای امیرحســین آفتــاب طلب
بــه شــماره ملــی 00672329۵7بــه رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای امیررضــا نورعلــی
بــه شــماره ملــی  0063104326بــه ســمت مدیــر عامــل وعضــو هیئــت مدیــره و
آقــای مجتبــی حســینخانی بــه شــماره ملــی  00674۵۵387بــه ســمت نائــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد کلیــه اســناد و اوراق بهــادار
و تعهــدآور از قبیــل چــک  ,ســفته  ,بــروات قراردادهــا و عقودوســایر نامــه هــای
عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر اســت ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()620394
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معاونوزیرفرهنگ:
رسانههاازشیوهنامهجدیدیارانه
مطبوعاتاستقبالکردند

محمد خدادی معاون مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی
گفت :شیوهنامه جدید تخصیص
یارانه مطبوعات مورد اســتقبال
رسانهها و اساتید علوم رسانه قرار
گرفته است.وی در گفت وگو یی
بیان کرد که با انتشار پیشنویس
شــیوهنامه جدید محاســبه و
تخصیص یارانــه مطبوعات در
ســال  98قــرار بــود تمامــی
صاحبنظران،کارشناسان،مدیرانمسئولواصحابرسانهتاپایان
شهریورماه ،نظرها ،انتقادها و پیشنهادهای خود را در خصوص این
پیشنویس به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی ارائه
دهند .اســتقبال از این فراخوان چه اندازه بود و آیا قابلیت اجرایی
داشــتند؟ معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی افزود:
جزئیات این شیوهنامه هم که منتشرشده بر چند اصل استوار است،
نخست ضریب نظم در انتشار ،که قبا تا 30درصد هم قابل پذیرش
بود اما اکنون در مرحله اول  70و بعد  90درصد اعام شــده است
یعنی اگر یک روزنامه از 100روز فقط 30روز منتشرشود ،مشمول
حمایت نمیشود .دیگری گستره توزیع است .که گسترده توزیع
سراســری یعنی  31استان نه تعداد محدودی استان و نکته سوم
محتوا و ضریب کیفی رسانه است .خدادی اظهار داشت :محورهای
چهارگانه «اقتصاد و توســعه ملی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاست
خارجی و امنیت ملی ،فرهنگ ،معارف اسامی و دفاع مقدس» به
عنواناولویتهایموضوعیدرمحاسبهیارانهمطبوعاتاعامشده
است .رسانههایی که در این موضوعات فعال باشند و تولید محتوای
موثر داشته باشند ،در اولویت دریافت یارانه هستند .وی افزود :در
این شیوهنامه میزان حمایت از نشریات متعدد دارای صاحبامتیاز
حقیقی یا حقوقی واحد نیز مشخص شده به طوری که صاحبان
امتیاز بیش از ســه نشریه از ضریب کاهشی برخوردار میشوند و
برای صاحبان امتیاز دارای بیش از  10نشریه نیز یارانهای در نظر
گرفته نشده است .معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی
گفت :دیدگاه ها و نقطه نظرات اهالی رســانه و اســاتید و دست
اندرکاران این حوزه در خصوص شیوه نامه جدید دریافت شده و
تمــام این اطاعات در قالب داده ای در حال جمع آوری اســت.
خدادی اضافه کرد که این دیدگاه ها به کمیته ای ارسال می شود
که متشــکل از نمایندگان رسانه ها و اساتید این حوزه است و در
نهایت جمع بندی خواهد شد .وی افزود :ما این شیوه نامه را برای
تمام  28انجمن صنفی و  31خانه مطبوعات جهت ارسال نظرات
و دیدگاه هایشان ارسال و همچنین طی جلسه ای مدیران رسانه
را دعــوت و در این زمینه گفت وگو کردیم .در این نشســت هم
اندیشی حدود  1۵مدیر رسانه حضور داشتند.
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آغازتولیدهپکوازدوماهآینده

همهمطالباتمعوقهکارکنانهپکوپرداختشد
 13روز پس از دستور فوری رئیس جمهوری
در  30شــهریور ماه امســال برای خلع ید
شــرکت «هیدرو اطلس» خریــدار قبلی
شــرکت هپکو و رونوشت این دستور برای
وزرای صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون کار و
رفــاه اجتماعی و امور اقتصــادی و دارایی
مشــکات عمده بزرگترین تولیدکننده
ماشینآاتراهسازیومعدنیدرخاورمیانه
حل شد.
بهدنبال عدم اجرای تعهدات توســط
خریدار این شــرکت که به توقف کامل تولید
هپکو و تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد
کارگران این شرکت منجر شده بود ،کارگران
این واحــد تولیدی که چندیــن ماه حقوق
نگرفته بودند ،دست به تجمع زدند.
آنگاه دولت برای رفع مشــکات این
واحد بزرگ ورود کــرد که اکنون پس از 13
روزاقدامــات دســتگاههای مختلف به ثمر
نشسته است.
خبری کوتاه به نقــل از علیرضا صالح،
رئیس ســازمان خصوصیسازی روی پایگاه
اطاعرســانی این سازمان مبنی بر پرداخت
کامل حقوق معوقه کارگران هپکو در شش ماه
اخیر منتشر شد.
براساس گفتههای معاون وزیر اقتصاد،
بنا به دســتور وزیر امور اقتصادی و دارایی به
بانــک ملی و بــا پیگیری و تاش ســازمان
خصوصیسازی،همهمطالباتوحقوقمعوقه
 6ماه نخســت ســالجاری کارکنان هپکو
پرداخت شد.
براســاس این گزارش ،همه کارکنان
هپکو تمام مطالبات و حقوق معوقه  6ماه اول
ســالجاری خود را دریافت میکنند و با این
پرداخت ،دریافت حقوق کارکنان هپکو به روز
خواهد شد.
صالح همچنین در استمرار فعالیتهای
صورت گرفته در جهت حل اساسی مشکات
شــرکت هپکو افزود :در آینــده نزدیک این

شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو ،ایساکو ،همزمان با همایش
پیادهروی اربعین حسینی طرح «خیمه زدیم راه را »...را از  22تا 30
مهرماه سال جاری ،اجرا میکند .ایکوپرس -در همین راستا همزمان
با نزدیک شدن ایام اربعین حسینی (ع) و سفر معنوی هموطنان به
عتبات عالیات ،عملیات اجرایی این طرح ،از روز شــنبه ســیزدهم
مهرماه ،با برپایی تعمیرگاههای صحرایی و ارســال قطعات و لوازم
یدکی به نمایندگیهای شهرهای مرزی منتهی به کشور عراق ،آغاز
شد .این شرکت که از مرداد ماه سال جاری در تدارک ارائه خدمات به
زائرین حرم حسینی در ایام اربعین اســت ،پس از سفارشگذاری،
طرح «خیمه زدیم
تامین و بستهبندی ،تجهیزات و قطعات مورد نیاز ِ
راه را »...را به نمایندگیهای شهرهای مرزی منتهی به کشور عراق
ارســال و عاوه بر تجهیز نمایندگیهای مذکور ،همچون ســنوات
گذشته ،چند تعمیرگاه صحرایی نیز به منظور تسهیل و تسریع در
ارائه خدمات در منطقه برپا کرد.
مهدی حیدری مدیرکل جذب ســرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و
شهرسازی گفت :در راستای سیاستهای کلی دولت سه طرح احداث
کریدور بزرگراهی غرب کشور ،تکمیل خط دوم محور ریلی بافق –
زرینشهر و احداث قطار حومهای شهر جدید بهارستان – اصفهان به
بخش خصوصی واگذار میشود .وی بابیان اینکه واگذاری طرحهای
مذکور از طریق ظرفیت قانونی تبصره  19قانون بودجه سال 1398
کل کشور صورت خواهد پذیرفت ،اظهار داشت :با تصویب کارگروه
واگذاری (ماده  27قانون الحاق) طرحهای مذکور به روش مشارکت
عمومی -خصوصی به بخش خصوصی واگذار و پــس از پایان دوره
مشارکت به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد .وی افزود :در
آخرین جلسه کارگروه واگذاری ماده  27قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات دولت که با حضور نمایندگان وزارت راه و
شهرسازی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،ســازمان برنامهوبودجه
کشور ،وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی برگزارشده بود.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هم اندیشي دستگاههاي اجرایي با
صادرکنندگان و تشکلهاي صادراتي ،این ســازمان را خانه صادرکنندگان اعام کرد .در این
نشست که قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگاني هم حضور داشت و با استقبال صادرکنندگان و
نمایندگان تشــکلهاي بخش خصوصي مواجه شــد و هدف از این گردهمایي ،ارائه گزارش
اقدامات و تشریح برنامههاي دستگاههاي اجرایي مؤثر بر فرآیند صادرات غیر نفتي در جهت رفع
مسایل و مشکات سر راه صادرات غیرنفتي و تبیین راه حلهاي اجرایي مناسب به منظور تحقق
اهداف و سیاستهاي کان حوزه صادرات کشور اســت.وي با تعریف چهار کارگروه گمرکي،
بانکي ،امور مالیاتي و حمل و نقل ،مســئوان این کارگروهها را معرفي کرد و از صادرکنندگان
خواست تا با عضویت در آن ،مشکات خود را به صورت مستقیم به سازمان توسعه تجارت منتقل
کنند.در این نشست ،صادرکنندگان مشکات خود را مطرح کردند و اعضاي پانل پاسخگوي آنان
بودند و مقرر شد تا پس از جمعبندي در کمیته کارشناسي شورایعالي صادرات ،به منظور تصویب
نهایي در جلسه اصلي شوراي عالي توسعه صادرات غیر نفتي کشور و پیش از برگزاري روز ملي
صادرات در دستور کار قرار گیرد .همچنین مدرس خیاباني قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگاني
از ایجاد دفتر مقابله با تحریمها در سازمان توسعه تجارت ایران در آینده نزدیک خبر داد.
محسن داویز ،مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت میگوید:
«در کشورهای همسایه مثل ترکیه با همین تعداد خودرو و جمعیتی
مشابه ما تقریباً روزی  1۵میلیون لیتر بنزین مصرف میشود ،اما این رقم
در ایران  100میلیون لیتر است» .ماجرای میزان مصرف باای انرژی در
ایران همواره چالشبرانگیز بوده و بین مسئوان ،کارشناسان و شهروندان
این چالش بهصورتهای مختلف بروز میکند که اصاح سیاستهای
انرژی را مختل میســازد .آنچه مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف
ســوخت میگوید دیدن نیمه پر لیوان است بدون درنظر گرفتن نیمه
خالی آن .وقتی از مصرف باای بنزین در ایران و مقایســه آن با دیگر
کشــورها از جمله ترکیه سخن گفته میشــود ،بهتر است به ترکیب
خودروهای در حال تردد و ســوخت مصرفی آنها هم نگاه شود .از کل
خودروهای در حال تردد در جادهها و شهرهای ترکیه ،فقط 2۵درصد
بنزین مصرف میکنند و 38درصد از ســوخت الپیجی و 37درصد
سوخت دیزلی یا همان گازوئیل مصرف میکنند.

شــرکت با مدیریت جدید که تحت نظارت
ســازمان خصوصیســازی خواهــد بــود،
تولیداتش شــروع خواهد شد و شاهد رونق
تولید در این شرکت مهم خواهیم بود.
دستور فوری نتیجه داد
ســرانجام بــا پیگیریهــای دولت و
همکاری وزارتخانههــای ذیربط عمدهترین
مشــکات هپکوی اراک رفع شــده است و
بزودی این شرکت بزرگ به مدار تولید بازمی
گردد .درهمین زمینه مشاور رئیس سازمان
خصوصیسازی در گفتوگو با «ایران» درباره
جزئیــات اقدامات انجام شــده بــرای حل
مشــکات این واحد صنعتی گفت :رونوشت
همزمان دســتور رئیس جمهــوری در 30
شهریور ماه به سه وزیر صمت ،کار و اقتصاد که
هر یک به نوعی در حل مشکات هپکو نقش
دارند ،باعث شــد تا مسائل این شرکت ظرف
مدت کوتاهی حل شود.
جعفر سبحانی افزود :اولین اقدامی که
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برای دولت در اولویت قرار داشــت ،پرداخت
حقوق معوقه کارگران هپکــو بود که باعث
مشکات معیشتی فراوانی برای آنها شده بود.
برهمین اساس با دستور وزیر امور اقتصادی و
دارایی و همــکاری بانک ملی ،تمام معوقات
کارگــران هپکو از اول فروردین ماه امســال
پرداخت شد.
وی ادامه داد :تصمیم دیگری که دستور
رئیسجمهوریمسیرآنراهموارترکرد،خلع
ید خریدار قبلی هپکو بود .درهمین راستا پس
از کنارگذاشتن خریدار قبلی که به تعهدات
خود عمل نکرده بود ،مالکیت هپکو بهصورت
موقت به دولت برگردانده شد.
بهگفته وی ،این بازگردانی سهام موقتی
اســت و پس از رفع مشکات این واحد و آغاز
دوباره تولید شرایط برای یافتن خریدار جدید
فراهم میشود.
سبحانی تأکید کرد :هماکنون سازمان
خصوصیسازی به نمایندگی دولت اداره این

شــرکت را برعهــده گرفته اســت و بزودی
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت
برای عبور از این شرایط معرفی میشوند.
براساس توضیحات وی ،از آنجا که هپکو
درماههایاخیربامشکاتبسیاریازکارگری
تا تولیدی درگیر بــود ،یافتن خریدار جدید
برای آن و واگذاری مجدد امکانپذیر نبود ،اما
پس از اینکه با هدایت دولت بهصورت موقتی
این موانع برطرف شــود میتوان نســبت به
واگذاری دوباره آن اقدام کرد.
وی درپاسخ به این سؤال که مطالبات
بیمهای کارگــران هپکو چگونــه پرداخت
میشود اضافه کرد :همزمان با مطالبات مزدی
کارگــران ،مطالبات بیمــهای آنها نیز که در
ماههای اخیر پرداخت نشــده بود ،پرداخت
میشود.
آغاز دوباره تولید
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی
همچنین درباره اقداماتی که برای ازسرگیری
تولید در هپکو انجام شــده است ،اظهار کرد:
طبق تصمیماتی که برای این واحد صنعتی
اتخاذ شده اســت ،با روشهایی مانند پیش
فروش و پیش خرید محصوات هپکو زمینه
برای آغاز فرآیند تولید حداکثر تا دو ماه آینده
فراهم میشود.
وی توضیح داد :با هماهنگیهایی که با
اســتفادهکنندگان عمده محصــوات این
شرکت  -که ماشینآات راهسازی و معدنی
اســت  -شــده این محصوات پیش فروش
میشود و بخشی از پول آن دریافت میشود
که از این پول برای خرید مواد اولیه و شــروع
تولید استفاده میشود.
گفتنی اســت وزارت راه و شهرسازی و
صنعت ،معــدن و تجارت بــه همراه بخش
خصوصــی بزرگترین اســتفادهکنندگان از
محصــوات هپکو هســتند و میتوانند در
بازگشــتن این شرکت به چرخه تولید نقش
مهمی داشته باشند.

سید صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،اعام کرد یک میدان
بزرگ گازی به عمق سه هزار و  900متری در جنوب استان فارس و پس از
یک سال فعالیت مستمر کشف شده اســت .به گفته این مقام دولتی ایران،
حجم این میدان گازی به اندازهای است که میتواند مصرف کل  16سال انرژی
شهر تهران را تامین میکند .قرار اســت مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره
کشف این میدان بزرگ گازی اطاعرسانی کند .ایران ،پس از روسیه ،دارنده
بزرگترین ذخایر گاز جهان اســت .برپایه برآوردها 17 ،درصد از کل ذخایر
کشف شده گازی جهان در ایران قرار دارد .و قرار است جزئیات کشف جدید
گازی شرکت ملی نفت ایران اعام و قراردادهای دو پروژه اکتشافی «پانیذ» و
«باشت» نیز امضا شود و حجم گاز کشف شده در این میدان به میزان  1تا 1.2
تریلیون متر مکعب است .قرارداد پروژه لرزهنگاری سهبعدی پانیذ بین مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و انرژی نگین آفاق کیش
(تنکو) امضا و این قرارداد در پهنهای به وســعت  2هــزار کیلومتر مربع از
شهرستانهای شادگان ،آبادان ،ماهشهر و دارخوین اجرا میشود.
پیروز حناچی شهردار تهران گفت :در طرحهای جامع و تفصیلی شهر
تهران دیده شده اســت که یک پهنه فرهنگی و تاریخی از خیابان
الهزار شمالی به سمت بازار تهران کشیده شود .وی دیروز در حاشیه
مراسم افتتاح موزه دخانیات ایران در محل شرکت دخانیات واقع در
خیابان قزوین گفت :مکانهای اینچنینی که به واسطه خروج صنعت
از شهر ایجاد میشود فرصتهای فرهنگی را فراهم میکند که از آن
استفاده فرهنگی کنیم و افتتاح موزه دخانیات هم افتتاح بود و هم
آغازی برای همکاریهای بیشتر بود.حناچی با اشاره به تبدیل کارخانه
ســیمان و موزه شــرکت ملی نفت و دخانیات اظهار داشت :تمام
ظرفیتهای صنعتی موجود این پتانسیل را دارند و بهطور قطع در
آینده نیز چنین موزههای افتتاح میشــود ضمن اینکه در ارتباط با
موزه ســیمان ری یک معارض وجود دارد که در حال مذاکره با آن
هســتیم و بهزودی مشــکل حل شــده و کارهای اجرایی سرعت
میگیرد.
احمد محمدیفر دبیر ســتاد مرکزی اربعین حسینی(ع) گفت:
اعتبار گذرنامه ویژه اربعین سه ماه است .وی در گفتوگو با رادیو
اربعین بیان کرد :کســانی که گذرنامهشان ســه ماه اعتبار دارد،
میتوانند در پیادهروی اربعین شرکت کنند .محمدیفر افزود :به
دلیل مراجعه گســترده مردم به دفاتر پلیس  ،10 +درخواســت
گذرنامه افزایش چشــمگیر پیدا کرده و بــه همین دلیل نیروی
انتظامی ،برگه تردد را به جای گذرنامه پیشــنهاد داده است که
دولت عراق هم موافقت کرده اســت .وی با بیان اینکه همه دفاتر
پلیس 10+باید برگهتردد ارائه دهند ،افــزود :اگر مردم به دفتری
مراجعه کردند و از پرداخــت این برگه خودداری شــد ،به اداره
گذرنامه اعام کنند و اداره گذرنامه نیز پیگیری خواهد کرد ،زیرا
این دفاتر باید بر اساس سیاستهای پلیس گذرنامه عمل کنند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین حســینی(ع) ادامه داد :افراد به محض
نامنویسی و دریافت کد عبور میتوانند به سفر بروند.
گمرک ایران خاصه آمار تجارت خارجی ایران تا پایان شهریورماه  1398را منتشر کرد.
براساس این گزارش ،در 6ماهه نخست ســال  ،1398میزان صادرات قطعی کااهای
غیرنفتی کشور (بهاستثنای نفت خام ،نفت کوره ،نفت سفید و همچنین بدون صادرات
از محل تجارت چمدانی) بالغ بر  70هزار تن و به ارزش  20میلیارد و  948میلیون دار
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال  ،1397افزایشی  22/۵درصدی در وزن و کاهشی
 10/۵درصدی در ارزش داری داشته است .همچنین میزان واردات کشور در این مدت
با افزایش  0/41درصدی در وزن و کاهشی  ۵/۵درصدی در ارزش داری در مقایسه با
مدت مشابه ســال  1397به ارقام  16هزار و  ۵67تن و  21میلیارد و  22میلیون دار
رسیده است .طی 6ماهه نخست سال  ،1398بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد
کشورهای «چین» با رقمی بالغ بر پنجمیلیارد و  106میلیون دار و سهم  24.37درصد
از کل ارزش صادرات« ،عراق» با چهارمیلیارد و  663میلیون دار و سهم  22.26درصد،
«ترکیه» با دومیلیارد و  ۵۵2میلیون دار و سهم  12.18درصد« ،امارات متحده عربی»
با دومیلیارد و  3۵6میلیون دار و سهم  11.2۵درصد و «افغانستان» با یکمیلیارد و 76
میلیون دار و سهم  ۵.13درصد از کل ارزش صورت گرفته است.
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حسینیاست

رئیس قوه قضاییــه با تاکید بر ضرورت حرکت همه مردم و
مسئوان بر مدار قانون ،از مسئوان اجرای قانون اساسی در
کشور خواست که نهادهای قانونی نظیر شورای نگهبان را که
ضامن جمهوریت و اسامیت نظام است ،تضعیف نکنند.به
گــزارش اداره کل روابط عمومی قــوه قضاییه ،آیت اه
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شــورای عالی قوه قضاییه
اربعین را جلوه عشــق و دلدادگی به وجود مقدس حضرت
اباعبداه الحســین (ع) و رمز وحدت و انسجام ملت های
مسلمان دانست و تصریح کرد :امروز کنگره عظیم اربعین ،به
لحاظ کثرت جمعیت و همچنین کیفیت آن که یک اجتماع
معنوی ،عاشقانه و همراه با تحول ،انسان سازی و یافتن یک
سبک زندگی است ،اجتماعی بی بدیل و جهانی و نویدبخش
شکل گیری تمدن حسینی است .رئیس قوه قضاییه با بیان
اینکه نام اباعبداه الحسین (ع) ،رمز وحدت و ائتاف همه
گویش ها و ملل از مسلمان و غیرمسلمان است ،ادامه داد :راز
و رمز پیام سیدالشهدا (ع) برای همه انسانهای معاصر است
که می خواهند بر اســاس انسانیت ،آزادگی ،عزت و شرف
زندگیکنند.لذادلهایغیرمسلماناننیزبهاینوجودمقدس
جذب شده است و امروز شاهد حضور معنادار آنان در اجتماع
اربعین هستیم که این امر نشان می دهد پیامهای عقانی
عاشورامتعلقبهکلبشریتاست.آیتاهرئیسیازمیزبانی
ملــت و دولت عراق و موکب داران و همچنین خدمات همه
دستگاههایاجرایی،نظامی،انتظامیوقضاییوسازمانهای
مردم نهاد در ایام اربعین قدردانی و ابراز امیدواری کرد که
جریانعظیم،بیبدیل،پویاوحماسهسازکهطبقهمهآمارها
چند برابر آمار سالهای گذشته است ،برای همگان سرشار از
برکت باشد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تحرکات
اخیر در مرز ترکیه و ســوریه ،ایــن وضعیت را برای مردم
مسلمان منطقه تاسفبار خواند و افزود :ورود ترکیه به خاک
ســوریه ،عوارض و تبعاتی دارد که از دید هیچکس پنهان
نیست .این اقدام ،بیش از  400هزار آواره بر جای می گذارد
که بویژه با نزدیک شــدن به فصل سرما ،نتایج و آثار بسیار
تلخی خواهد داشت و این برای هیچکس قابل تحمل نیست.
آیت اه رئیسی ،یکی دیگر از عوارض اقدام ترکیه را تنفس
مجدد و تجدید قوای داعش دانست و اظهار کرد :این جریان
دست ساخته آمریکا و صهیونیستها که دستشان تا مرفق به
خون مردم بیگناه منطقه آلوده اســت و بدترین جنایات را
مرتکب شده اند ،با استفاده از شرایط فعلی دوباره جان می
گیرد و تجدید قوا می کند .رئیس قوه قضاییه ،بدترین نتیجه
التهابات اخیر را کشته شدن مردم منطقه اعم از کرد ،ترک،
عرب و  ...دانســت و ابراز امیدواری کرد که ترکیه سریعا به
مرزهایبینالمللیبازگرددوبهاینوضعیتخاتمهدهد.آیت
اه رئیسی گفت :دست های پشت پرده این اتفاقات نیز در
برخی موضع گیری ها کاما قابل مشــاهده است و آنچه در
عقبنشینیآمریکاومیدانبازکردنبرایترکیهدیدیمقابل
چشم پوشی نیست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه اصل بر استفاده
از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است ،از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
خواست تا در جلسهای با حضور مسووان ذیربط این موضوع را مورد بررسی
قرار دهند .اســحاق جهانگیری در پاســخ به نامه عیســی کانتــری معاون
رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درخصوص درخواست
شــرکت ایرانخودرو دیزل مبنی بر حــذف الزام نصب فیلتــر جذب ذرات
معلق( )DPFدر خودروهای دیزلی به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها،
تصریح کرد :اصل بر استفاده از فیلتر دوده است ،ولی نسبت به محدودیتهای
ناشــی از تحریم هم نباید بیتفــاوت بــود .وی خطاب به رئیس ســازمان
محیطزیست گفته که «در نامه اینجانب هم تاکید بر بررسی بوده است ،لطفا
جلسهای با حضور مسووان ذیربط بگذارید ،مطالب آنها را بشنوید و نتیجه را
اعام کنید ».پیش از این ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامهای از
معاون اول رئیسجمهوری درخواســت حذف الزام نصــب فیلتر جذب ذرات
معلق( )DPFروی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریمها کرده بود.
رئیس شورای اسامی شهر تهران گفت :در طول  30سال گذشته
به اندازه کل تاریخ تهران در معابر شهری آن تراکم فروشی انجام
شده و ساختمانهای  2یا سه طبقه به پنج یا  6طبقه افزایش یافته
است .مهندس محسن هاشمی در سومین نشست امکان و روش
اجرای «( »TODتوسعه شهر بر مبنای حمل و نقل همگانی) در
تهران افزود :متاسفانه تراکم فروشیها براساس تقاضا اتفاق افتاده
است نه براســاس الگوی حمل و نقل عمومی .وی اظهارداشت:
سیاست شهرسازی در تهران و سایر کانشهرها طی دهههای اخیر
دچار انحراف بزرگ شده و آن بیتوجهی به الزامات توسعه مبتنی
بر حمل و نقل عمومی است .هاشمی تاکید کرد :توسعه مبتنی بر
حمل و نقل عمومی تاش میکند رابطه متعادل و متناسب بین
بارگذاری و کریدورهای حمل و نقل برقرار سازد تا عرضه و تقاضای
سفر بهصورت متناسب و متعادل توزیع شود و گرههای ترافیکی
ایجاد نکند.
حمیدرضا جانباز مدیرعامل آبفاي کشــورگفت:در حال حاضر در
بخش آب ،بیش از  97درصد تجهیزات مورد نیاز طرحهاي عمراني
در داخل کشور ساخته ميشود،هر چند در زمینه کیفیت هم داراي
مشــکاتي هســتیم اما بر اثر تحریمهاي دوره قبــل و کنوني با
کوچکترین مشکلي مواجه نشدهایم .وی با بیان این مطلب افزود:
طي هفتههاي آینده بخش زیادي از مطالبات گذشــته را در قالب
اوراق یا اسناد خزانه یک ساله پرداخت خواهیم کرد.وي گفت :بخش
زیادي از مطالبات سال گذشــته پیمانکاران آبفا به زودي از طریق
اوراق و اسناد خزانه یکساله پرداخت خواهد شد .جانباز اشاره کرد:
تاش ما طي این سالها در برگزاري نمایشگاهها این بوده که بخش
خصوصي بتواند توانمنديهاي خود را به بخش دولتي عرضه کند و
اکنون مهمترین آثارش این است که اعتماد به نفس در مجموعه
دســتاندرکاران از جمله جامعه مهندسان مشــاور ،پیمانکاران و
سازندگان به وجود آمده است.
براساس ارزیابیهای این نهاد اگرچه در پایان سال  2019اقتصاد ایران رشد
منفی را تجربه خواهد کرد و در مجموع سالهای  2018و  2019بیش از 10
درصد حجم خود را از دست میدهد ،اما میتواند اولین رشد مثبت خود را
پس از تحریمهای اخیر در سال آینده میادی تجربه کند.پیشبینی بانک
جهانی بر مبنای فروش و صادرات  ۵00هزار بشکه نفت در روز بنا شده است
و انتظار میرود در سال آینده میادی ( )2020اقتصاد ایران به میزان 0/1
درصد رشد کند .همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان میدهد
که اقتصاد ایران در سال  2021میتواند یک درصد رشد مثبت را در پیش
داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است؛ با وجود این ،همچنان
تورم در سطوح باای  20درصد باقی خواهد ماند.البته بانک جهانی معتقد
است که کاهش ارزش ریال در سالهای آتی ،افزایش رقابت پذیری صادرات
کااها و خدمات ایرانی را در منطقه میتواند به دنبال داشته باشد .از طرف
دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادات مالی فعلی
میتواند بهعنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند.
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صورتمتمرکزگزارشوشاملمراحلاتمامواحدها،فروشاقساطیوتحویلواحدهامیشود.دربندسوممصوباتچهاردهمینجلسهشورایهماهنگیمسکننیزمقررشدتاتمامیاداراتکلاستانی
برایفروشعرصهمسکنمهراقدامکنند.دراینراستانیزدستورالعملمربوطبارویکردتسهیلدرفرآینداجراتوسطسازمانملیوشهرهایجدیدتهیهوحداکثرظرفمدتیکهفتهکاریاباغشود.
دراینبندمصوبهدستگاهمسئولسازمانملیزمینومسکنوشهرهایجدیدودستگاههایهمکارنیزاداراتکلراهوشهرسازیاستانهاتعیینشدند.

عضوهیاترئیسهمجلس:
برخيخیریههاازمعافیتهايمالیاتي
سوءاستفادهميکنند

احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس گفت :بسیاری از
موسسات خیریه صرفا از اســم موسسه خیریه استفاده
میکنند تا مالیات ندهند و کااهایی را که از خارج کشور وارد
کرده اند به فروش برسانند .وی در برنامه مناظره شبکه یک
با بیان این که بنده مخالف معافیتهای مالیاتی هســتم ،با
اشاره به ماده13موجود در قانون معافیتهای مالیاتی ،افزود:
20سالاستکهتولیدکنندههادرمناطقآزادمعافازمالیات
هستند  .حتی از کارمندان برای حقوق خود در مناطق آزاد
مالیات گرفته نمیشود .بحث اینجاست که مسافرانی که به
این مناطق میآیند باید مالیات بدهند یا خیر؟ تبعیض دیگر
این اســت که در کاا نباید مالیات بگذاریم ولی در خدمات
میشود مالیات وضع کرد.وی به تبعیضهای بیشتر در قانون
مالیاتی اشاره کرد و ادامه داد :هر چه در اقتصاد رانت ایجاد
کردیم به مشــکل برخوردیم و هر چه فرار مالیاتی است به
معافیتهابرمیگردد.مناطقآزادنیزبههمیندایلبهحیاط
خلوت دولت تبدیل شده است.امیر آبادی افزود :موسسات
خیریهشاملمعافیتهاهستند،درصورتیکهبسیاریازاین
موسسات صرفا از اسم موسسه خیریه استفاده میکنند تا
مالیات ندهند و کااهایی را که از خارج از کشور وارد کرده اند
به فروش میرسانند.وی اظهار داشت :میتوان گفت موسسه
ای مانند هال احمر به دلیل وابســتگی به صلیب سرخ به
واردات کااها نیازمند است ،اما موسسه ای مانند کمیته امام
خمینی(ره) چه نیازی به واردات دارد؟وحید شقاقی شهری
کارشناساقتصادیهمبهعنوانیکیازمخالفانمعافیتهای
مالیاتی ،به درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت :مالیات جزو
مهمتریــن ارکان بودجه و درآمدهای دولت اســت و همه
دولتهای روی کار آمده نیز وابسته به درآمدهای نفتی اداره
میشدند؛ لذا این امر موجب شد تا اقتصاد ایران درگیر عدم
شفافیت شود.وی افزود :تداوم این بحثها در مناطق آزاد هم
عدم شــفافیت را به همــراه خواهد داشــت .در کل امر
معافیتهای ارزش افزوده با سیاستهای کلی نظام مغایرت
دارد و تفاوتها را بیشتر خواهد کرد و در نتیجه باعث عدم
شفافیتوفساد اقتصادیخواهدشد.شقاقیشهریتصریح
کرد :سه راهکار پیش رو داریم که شامل ایجاد پایههای جدید
مالیاتی ،حذف معافیتها و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
معافیتها به گونه ای تنظیم شده که به نفع ثروتمندان است.
این معافیتها یا باید حذف یا کم شوند.وی تاکید کرد :به جای
این گونه حمایتها از تولید کنندگان ،ازم اســت به طور
مستقیمحمایتکنیم؛بهعنواننمونهتسهیاتبیشتربانرخ
کمتر بدهیم.این کارشــناس اقتصــادی تصریح کرد :با
روشهایی که به تبعیض و عدم شــفافیت کمک میکند،
نمیتوانیم مناطق آزاد را اداره کنیم.وی درپاســخ به این
پرســش چرا هیچ کدام از کارشناســان آمــار دقیقی از
فعالیتهای مالیاتی ندارند ،گفت :ما بانک اطاعاتی نداریم!
برآوردهای مختلف در حــوزه مالیات ،به دلیل عدم وجود
بانکهای اطاعاتی است.
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رحمانی :در تولید فواد توانستیم کشورهای فرانسه و ایتالیا
را پشت سر بگذاریم و رتبه دهم دنیا را بدست آوریم

رضا رحمانی وزیــر صنعت معدن
تجارت با اعام اینکه در شــش ماهه اول
امســال تولید فواد  6.۵درصد نسبت به
سال گذشته افزایش تولید داشته است،
افزود :میانگین جهانــی افزایش در این
حــوزه  3.۵درصد بوده اســت و در تولید
فواد توانستیم کشورهای فرانسه و ایتالیا
را پشت ســر بگذاریم و رتبه دهم دنیا را
بدست آوریم.
او با یادآوری اینکه دیروز در اهر پروژه
 30هزار تنی کنسانتره مس افتتاح شد،
بیان کــرد :روز قبل از آن نیــز کارخانه
استیک ســنگین اردبیل را که بزودی
افتتاح می شــود و بیش از  30درصد نیاز
کشور را خودکفا خواهد کرد ،مورد بازدید
قرار دادیم و در برنامــه دیگری کارخانه
نئوپان که چند سال تعطیل بود در خلخال
افتتاح شد که برای 200نفر آن کارخانه،
اشــتغالزایی داشت و کار فاز توسعه برای
اشتغالزایی 300نفرینیزهمانجاآغازشد.
افزایش بیــش از  9درصدی تولید
محصوات فوادی در  6ماهه اول امسال
وزیــر صمت با بیان اینکه اگر همت
شــود ،کارها به ســرانجام خواهد رسید،
گفت :در تولید محصــوات فوادی در
شش ماهه اول امسال باای  9درصد رشد
داشته ایم ،در مس  18درصد و در شیشه
 13درصــد افزایش تولید داشــته ایم و
تولیدمان در اکثر مواد معدنی افزایشــی
بوده است.
افزایش  17درصــدی صدور جواز
تاسیس و بیش از  8درصدی صدور پروانه
بهره برداری صنعتی
او با اشاره به اینکه در شش ماهه اول
امسال تقاضای صدور جواز تاسیس بیش
از  17درصد افزایش داشــته است ،بیان
کرد :نسبت به سال قبل در شش ماهه اول

عبد الناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی در یک یادداشــت اینستاگرامی
نوشت« :در اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپردهگذاران،
سهامداران و ثبات و سامت بانکها دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها
اخیرا به تمامی بانکها اباغ شد ».براساس این دستورالعمل -1 :تملک بیش
از  33درصد سهام بانک برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی
دارای روابط مالی ،خویشاوندی ،نیابتی ،وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است.
 -2تملک سهام بین  10تا  33درصد صرفا با تایید بانک مرکزی مقدور است.
 -3سهامداران عمده باید تا پایان سال نسبت به تعیینتکلیف میزان مجاز
سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند -4 .از آن
پس نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن 100
درصد مالیات تعلق گرفته و حق رای آن در مجامع نیز در در اختیار وزارت
امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد -۵ .بانک مرکزی اختیار ابطال سهام
بیش از  10درصد را با تصویب هیات انتظامی داراست و برنامهاش جلوگیری
از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.
محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی از لغو امتیاز  12هزار شرکت صوری در این مناطق خبر داد .وی
اظهار داشــت :شــرکتهای کاغذی برای آنکه از معافیتهای مناطق آزاد
بهرهمند شوند اطاعات شرکت خود را در گذشته به صورت دستی و سنتی
ثبت میکردند بعد از اینکه پایگاه اطاعات اشخاص حقوقی در سازمان ثبت
اسناد و اماک کشور تشکیل شد همه اطاعات شرکتهای فعال در مناطق
را در این پایگاه ثبت کردیم و دو ســال اســت این روال ادامــه دارد .وی
خاطرنشان کرد :تا  31شهریور بالغ بر  12هزار و  111شرکت در مناطق هفت
گانه آزاد لغو امتیاز و تعلیق شدند همچنین هزار و  970شرکت منحل و 27
هزار و  618شرکت نیز اطاعات خود را تکمیل و اصاح کردهاند تا بتوانند به
فعالیت خود در مناطق ادامه دهند .در گذشته بحث اظهارنامه مالیاتی برای
شرکتهای فعال در مناطق آزاد مطرح نبود؛ از سال  94طبق قانون تکلیف
شد که همه شرکتهای فعال در این مناطق نیز اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند
و اگر شرکتی در سرزمین اصلی نیز فعالیت میکند باید مالیات بپردازد.
ثبت نام زائران اربعین در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند  ،تحت
پوشش بیمه ایران قرار دارند .شرکت سهامی بیمه ایران در اطاعیهای
با ابراز تأسف شدید نسبت به بروز دو حادثه تصادف اتوبوس زائران
اربعین حسینی(ع) در عراق طی ساعات گذشته که منجر به فوت و
مجروح شدن تعدادی از هموطنان شد ،بر ارائه مطلوب خدمات مورد
تعهد به زائران تحت پوشش از نخستین دقایق گزارش حادثه تاکید
کرد .به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،در این اطاعیه با اشاره به
اینکه همه زائران اربعین حســینی که در سامانه ســماح ثبت نام
کردهاند ،تحت پوشش بیمه ایران قرار دارند ،آمده است :متأسفانه چند
تن از زائــران اربعین بر اثر تصادف در دم جــان باختهاند که پس از
شناسایی و احراز هویت اجساد  ،در صورت ثبت نام در سامانه سماح ،
مشــمول پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه به مبلغ  2میلیارد ریال
خواهند شد .همچنین هزینه های انتقال پیکرهای آنان به شهر محل
اعزام نیز توسط بیمه ایران پوشش داده میشود.
گروه بهمن در ایام سوگواری اربعین حسینی خدمات امداد ویژهای را از  20تا 30
مهر  98به زائران کربای معلی ارائه خواهد کرد.با نزدیک شدن اربعین حسینی
سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن بهمنظور رفاه حال زائران و مسافران
گرامی ،در آماده باش کامل بوده و طرح خدمات امداد ویژهای را به مدت  11روز
در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی کشور به عراق انجام میدهد .این طرح با
همکاری نمایندگیهای منتخب استانهای کردستان ،خوزستان ،ایام ،کرمانشاه،
همدان و تیمهای امدادی مستقر در قصر شیرین ،مهران ،خسروی ،چزابه ،شلمچه
و ناوگان امداد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسامی ایران اجرا خواهد
شد .همچنین نمایندگیها از پنجشنبه  2۵تا  29مهر و تیمهای امدادی مستقر از
 20تا  30مهر از ساعت  8تا  23نسبت به ارائه خدمات به زائران حسینی اقدام
خواهند کرد .خدمات درون تعمیرگاهی در نمایندگیهای منتخب ،امداد در محل،
حمل خودرو ،سوخترسانی و تعویض زاپاس ،از جمله خدمات قابل ارائه در این
طرح است .همچنین مشتریان گروه بهمن با ارائه پاسپورت خود میتوانند خدمات
امداد را در مسیرهای یاد شده بهصورت رایگان دریافت کنند.

امسال بیش از  8درصد رشد صدور پروانه
بهره برداری صنعتی بوده است که نشانگر
امیدواری مردم به کار و فعالیت است.
برنامه هایی برای توسعه متوازن در
 12استان داریم
وزیر صمت با بیان اینکه البته همه
جای کشور یکسان بهره مند نبوده است،
بیان کرد :یکــی از برنامه های من ایجاد
توازن است و برای مناطق کمتر برخوردار
با اولویت  12اســتان برنامــه هایی برای
توسعه متوازن داریم.
رحمانیبااعاماینکهجزوکشورهای
پرپتانســیل معدنــی هســتیم ،گفت:
اکتشــافات جدید تکمیل شود ذخایر ما
بسیار بیشتر از این خواهد شد و به عنوان
مثالاکتشافاتدرهمینسنگآهننشان
داد که ذخایر ما حداقل دو برابر دخایر فعلی
است و در مس ذخایر بیش از دو برابر فعلی
است و در برخی استانها مثل سیستان و
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بلوچستان به دخایر خوبی دست یافتیم.
او با اشاره به اینکه فعالسازی معادن
کوچک مقیاس جزو برنامههای امســال
مان است ،گفت :بر اساس فرمایشات مقام
معظم رهبری این برنامه ها را جلو می بریم
و همکاران با روحیه ایثار و فداکاری کار را
جلو می برند.
وزیر صمت با بیان اینکه اکتشاف کار
جدیدی است که شروع شده است ،بیان
کــرد :عمــده معــادن در مناطق کمتر
برخوردار است و این برنامه ها برای توسعه
این مناطق کمک می کند.
رحمانی با اشاره به راه اندازی نهضت
ساخت داخل ،اضافه کرد :بدون منت و هر
کاری از دســت ما برآید برای توســعه و
پیشرفت در کرمانشاه انجام می دهیم.
او با اعام اینکه برنامه ما تســهیل
است ،گفت :صادرات را تسهیل می کنیم
اما اگر جایی نیاز داخل باشد ،برای تنظیم

کانون جوانه ها ،کانون آینده سازان کشور است ،شانزدهم مهر ماه فرصت
مغتنمی است که ضمن تبریک فرا رسیدن «روز ملی کودک» به همه آینده
سازان این ســرزمین ،لزوم ادامه فعالیت پرقدرت «کانون جوانه ها» را به
عنوان یکی از دستاوردهای مهم بانک ملی ایران یادآوری کنم .همه ما بیش
و کم به این اندیشیده ایم که در آینده نه چندان دور ،شرایط اقتصادی کشور
چگونه خواهد شد و برای همه ما این سوال مطرح است که در دهه یا سده
پیش رو ،کشور عزیزمان ایران در چه جایگاه جهانی قرار خواهد داشت .شاید
تا به حال از خود پرسیده باشید که تجربه های امروز و دیروز ما و دیگران،
چطور به آیندگان منتقل خواهد شد.سوااتی درباره آینده کشور و فرزندان
ما که به زودی ســکان های مدیریت این مرز و بوم را در اختیار خواهند
گرفت ،همواره در ذهن ما بوده و هست ،اما مهم تر از این پرسش ها ،یافتن
پاسخ هایی برای آنهاست .طبیعی است که دیر یا زود ،سکان هدایت کشور
به دست اشخاصی خواهد افتاد که امروز شاید هنوز به مدرسه نرفته اند و یا
دوره های ابتدایی تحصیل را طی می کنند.
رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فواد ایران ،گفت :وضع
عوارض در زمینه صادرات سنگ آهن باید در همان زنجیره فواد در صندوقی
تحت عنوان حمایت از فرآوری مواد معدنی صرف فراوری سنگ آهن شود و
میزان آن ،آنچنان باا برود که برای صادرکنندگان صرفه ای وجود نداشته
باشد و خودمان کمک کنیم که ارزش افزوده باا برود و بدانیم که اگر مواد
اولیه صادر شود ،سود از دست میرود.وی باید با تاکید بر اینکه باید تاش
کنیم کارخانجات به سمت تعطیلی نروند ،اظهار کرد :باید سنگ آهن پرعیاری
سازی شود و به سمت تولید کنسانتره برود و در نهایت به محصول تبدیل
شود و کسب و کار ایجاد کند .دولت نیز باید کنترل کند به میزانی که سنگ
آهن ،آب ،زیر ساخت ،حمل و نقل ،گاز و  ...داریم مجوز طرح فوادی بدهد.
رسول خلیفه سلطانی گفت :ذوب آهن اصفهان و فواد مبارکه برای تولید
فواد سرمایه گذاری کردند اما اکنون این دو فوادساز بزرگ کشور با مشکل
تامین مواد اولیه مواجه شدند ،ضمن اینکه متاسفانه مجوزهایی نیز برای تولید
فواد در راه است که باید از آنها جلوگیری شود.
بورس ایران طی  12ماه گذشته عملکرد موفقی داشته و توانسته است رقبا
را کنار بزند.به گزارش خبرگزاری فارس ،به نقل از فایننشنال تایمز ،طی 12
ماه گذشته بورس ایران یا به عبارت دیگر بورس تهران بهترین عملکرد را در
میان بورسهای جهان داشته است .در حالی که طی سال گذشته شاهد آن
بودیم که تحریمهای آمریکا تا حدودی بر رونــد معامات بورس تهران
اثرگذار بود اما این بازار مالی توانسته است طی  12ماه گذشته به یکی از
بورسهای با بهترین عملکرد در جهان تبدیل شود .یکی از اصلیترین دایل
این مسئله ورود سرمایهگذاران بیشتر به این بازار بوده است.با توجه به آنکه
نرخ تورم در ایران طی چند سال اخیر افزایش یافته اما نرخ سود بانکی باا
نرفته است ،کارشناسان میگویند که این دو مسئله سرمایهداران را به سمت
بازارهای سهام سوق داده است .این مسئله باعث شد تا بورس تهران صعود
قابل توجهی را تجربه کند و این در حالی است که در سه ماهه نخست سال
 2018و به دلیل نگرانی از بروز درگیری نظامی و همچنین رکود اقتصادی
بازار در شرایط صف فروش قرار داشت.
اطاعات موجود نشان میدهد که انگلیس برای پرداخت مبلغ مصالحه به
عنوان غرامت به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده کرده است .اطاعات
به دست آمده نشان میدهد دولت انگلیس برای پرداخت  1.2۵میلیارد
پوند غرامت مصالحه شده به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده کرده
است تا بتواند تحریمهای آمریکا را دور بزند .بانک ملت که دولت  17درصد
در آن سهام دارد به دلیل اعمال تحریم دولت انگلیس علیه این بانک در
سال  2009از دولت این کشور به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد چرا که
این تحریمها فعالیت بانک ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع میکرد و از
هرگونه تعامل مالی این بانک با دیگر شرکتها جلوگیری میکرد .دادگاه
عالی انگلیس تحریمهای اعمال شده علیه بانک ملت را پس از اقامه دعوی
قضایی توسط بانک ایرانی ،غیرقانونی دانست و  ۵هفته نیز برای اعتراض به
این حکم مهلت داد که این مهلت در ماه ژوئن به پایان رسید .بانک ملت
 3.2میلیارد پوند ادعای خسارت کرده بود که پس از مصالحه بانک ملت با
دولت انگلیس به  1.2۵میلیارد پوند کاهش یافت.
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بازار داخل ،مدیریت میکنیم.
سیاستاصلیمادرمعدنجلوگیری
از خام فروشی است
وی با اعام اینکه سیاست اصلی ما در
معدن جلوگیری از خام فروشی است ،بیان
کرد :رشــد تولید در فواد با همین مواد
داخلــی انجام شــد ،اما برخــی اقام و
محصوات را که داخل مصرف نداریم و یا
اینکه فع ً
ا نیاز به مصرف داخل نداریم با
کاهش تعرفه صادرات می کنیم.
ایشان با بیان اینکه در سالهای قبل
تا  23میلیون تن در سنگ آهن صادرات
داشتیم ،گفت :اما این رقم امسال به زیر 8
میلیون تن رسید که این کاهش آمار قابل
افتخار اســت چون این کاهش در داخل
تبدیل به محصول شده است و این یعنی
یک ســری کارخانه ها با اشتغال جدید
ایجاد شده است.
و از قراردادهای بلنــد مدت تولید
کنسانتره آهن به قیمت روز حمایت می
کنیم و شرکتهای مس و فواد موظف به
خریدهستند.
ایشــان با بیان اینکه کرمانشاه جزو
استانهای هدف ما در قطعه سازی است،
گفت :واحدهای اصلی خودروسازی این
مهم را در دستور کار خود قرار دهند و چون
نهضت ساخت داخل راه اندازی شده است
از این موضوع حمایت می کنیم و امسال
قرار است که حداقل  400میلیون یورو را
در قطعات داخلی سازی می کنیم.
وی بــا اعام اینکه تا این لحظه یک
میز  8۵میلیون یورویی داخلی ســازی
برگزار شــده اســت و تا عید از آن هدف
گذاری عبور می کنیم ،ادامه داد :کرمانشاه
در این موضوع می توانند سهیم باشد و باید
قطعه سازان این استان از این فرصت برای
اشتغال و تولید استفاده کنند.

عباسرضایی

خروجیسد
زایندهرودکاهش
یافت

اشرف بروجردي

میزاناسناددراختیار
دستگاههايکشور
برآوردميشود

هدفمندیسازییارانهها

میلیاردرهابه
حذفیارانه
معترضند

بانکمرکزی

صادرکنندگان۸.3
میلیاردیوروارزبه
نیمافروختند

گفتوگو
صالحی:بیتوجهیبهفرهنگباعثآسیب
بهزیرساختهایاقتصادیمیشود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با
بیان اینکــه امنیت ،مســاله
اقتصادی ،بهداشت و درمان و...
برای کشور مهم است ،ولی آنچه
به واســطه آن هویــت خود را
تعریف میکنیم ،فرهنگ و هنر
اســت ،گفت :کلیدواژه توسعه
اجتماعی در همــه زمینهها،
توجه به حوزه فرهنگ اســت و
بیتوجهــی بــه حوزههــای
فرهنگی باعث آسیب به زیرساختهای اقتصادی میشود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسامی،سید عباس صالحی در دیدار با اصحاب فرهنگ
و هنر شهرستان مرودشــت فارس افزود :فرهنگ و هنر امروز
برشی از زندگی اجتماعی نیست؛ بلکه زمین و هوای این زندگی
اجتماعی است .صالحی با بیان اینکه حوزه فرهنگ و هنر روح
تمدن ایرانی است ،ابراز داشت :آنچه از گذشته به یادگار مانده
از میراث تاریخی و میراث ناملموس فرهنگی در گستره فرهنگ
و هنر و تعریف ایران میگنجد.
فرهنگ کلیدواژه توسعه اقتصادی است
وی کلیدواژه توسعه اجتماعی را در همه زمینهها ،توجه به حوزه
فرهنگ دانست و عنوان کرد :بیتوجهی به حوزههای فرهنگی
باعث آسیب به زیرساختهای اقتصادی میشود.وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسامی ادامه داد :در اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید
رهبر معظم انقاب است گفتمانسازی ،اصلی ضروری است و
تا وقتی فرهنگ ســرمایهگذاری نباشد یا ضعیف باشد حرکت
اقتصادی سالم شکل نمیگیرد.
صالحی عنوان کرد :هم برای حل مشکات موجود و هم برای
توسعه به فرهنگ نیاز داریم؛ از همین رو نباید فرهنگ را جزئی
از زندگی دانست بلکه فرهنگ مسیر توسعه یافتگی است.
وی بیان کرد :اینکه بخشهایی بدون نگاه به برداشت و درآمد
در حوزه فرهنگ سرمایهگذاری کنند ،امروز معنا ندارد؛ چراکه
متغیرهای فرهنگی و هنری بخش اصلی اقتصاد جهان مدرن را
در برمیگیرد و روندی رو به رشد دارد.
مرودشت میتواند در حوزه اقتصاد هنر پیشگام باشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت :اینکه بتوانیم بازار اقتصادی
فرهنگ و هنر را در استان فارس بهویژه در شهرستان مرودشت
راهاندازی کنیم ،به عنوان طرحی که میتواند به صورت پیوسته
مبنای گردش تولید و اقتصاد فرهنگ و هنر شهرستان و استان
باشد ،مد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است.
عباس رضایی اســتاندار اصفهان گفت :با پایان یافتن کشت بهاره در استان،
حجم آب خروجی از سد زایندهرود از کاهش یافته است و با توجه به اینکه
کشت بهاره رو به پایان است ،بیشتر اراضی کشاورزی استان نیاز به آب ندارند
و فقط قسمتهای محدودی ممکن است نیاز داشــته باشند.وی با اشاره به
تشکیل کارگروهی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری درباره
چگونگی جریان آب زاینده رود ،اظهارداشــت :این کارگروه با تدبیر مسائل
مربوطه را به پیش میبرد و پیشــنهاد نهایی این است که تاش شود مقدار
کمی آب برای حفظ نشاط و شــادی مردم در رودخانه جریان داشته باشد.
رضایی با تاکید بر اینکه پس از کاهش خروجی سد زاینده رود ،حجم جریان
آب در بستر رودخانه بسیار کمتر میشود ،تصریح کرد :برای کشت پاییزه آماده
میشویم تا به همین میزان آبی که برای کشت بهاره تخصیص یافت ،جاری
شــود.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان ادامه داد :حجم آب
خروجی از سد زایندهرود از  12مهر تا فرا رسیدن موعد کشت پاییزه به میزانی
خواهد بود که نیاز آشامیدنی و صنعتی استان را فراهم میکند.
اشرف بروجردي رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران از برآورد و
گزارش تعداد و میزان اسناد در اختیار دستگاههاي کشور خبر داد و
در نشست شوراي اسناد ،گفت :دولت تصمیم گرفته همه اسناد دفاع
مقدس در یک جا جمع آوري شود که اسناد جمعیت هال احمر نیز
بخشي از این طرح به شمار مي رود .وي افزود :در این راستا با بنیاد
شهید و امور ایثارگران هم براي تحویل اسنادشان مذاکراتي صورت
گرفته ولي هنوز متقاعد نشــده اند که کدام بخش از اسنادشان را
تحویل این سازمان بدهند .او یادآور شد :براي بهینه سازي فعالیتها
در حوزه اسناد ،همکاران آرشیو ملي طي آموزش دو هفتهاي در پروژه
بهبود فرایندها به روش کایزن شرکت کردند  .در ادامه این نشست
معاون کتابخانه ملي نیز به تشریح تحویل و فرآهم آوري اسناد از طرف
سازمانهاي برنامه و بودجه ،جمعیت هال احمر ،شرکت توانیر ،بنیاد
حفظ آثار و نشــر ارزشهاي دفاع مقدس ،شرکت نفت و مهندسي،
جهاد سازندگي و اسناد مالي نهاد ریاست جمهوري اشاره کرد.
حذف یارانه افراد پردرآمد در حالی در جریان است که در این میان اعتراض
عدهای جالب توجه است« .از شهریور امسال و طبق تکلیف قانون بودجه،
دولت حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی را آغاز کرده است .آنطور
که آمار و ارقام اعامی نشــان میدهد کمتــر از  200هــزار خانوار در
شهریورماه از لیست یارانهبگیران کنار گذاشته شدهاند .طبق دستورالعمل
تعیینشده برای غربالگری ،این فرصت برای افراد حذفشده وجود دارد که
نسبت به آن اعتراض خود را اعام کرده و مورد بررسی قرار گیرد .این در
حالی است که برای حذفشدگان پیامکی ارسال و به آنها اعام میشود
میتوانند با مراجعه به پیشخوان دولت و ارائه رضایت کتبی برای بررسی
حساب بانکی مورد سنجش مجدد قرار گیرند «.اما حدود دوهفتهای که از
قطع یارانه حدود  200هزار خانوار میگذرد ،پیگیری از مسئوان مربوطه
در ستاد اجرای تبصره « »14قانون بودجه از این حکایت دارد که حدود
 9700نفر یعنی نزدیک به  ۵/9درصد از افراد حذفشــده برای اعتراض
مراجعه کردند که همچنان اعام اعتراض ادامه دارد».
آمار رســمی از روند فروش ارز صادراتی در ســامانه نیما حکایت از آن دارد که
صادرکنندگان از ابتدای امسال تاکنون معادل بالغ بر  8.3میلیارد یورو انواع ارز به
این سامانه فروختهاند .بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
هنوز هم یکی از سختگیرانهترین دستورکارهای بانک مرکزی است .حاا بیش از
یکسال و نیم است که دولت با محوریت بانک مرکزی ،صادرکنندگان کشور را ملزم
کرده تا ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای اعام شــده ،به داخل کشــور
بازگردانند و اسناد مثبته آن را هم ارایه کنند .در ابتدای کار ،اما و اگرهای زیادی در
رابطه با چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات به بخشهای مختلف اقتصادی و
حتی بازتعریف چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت و شیوههای
رفع تعهد ارزی به گونهای تدوین شده بود که کمتر صادرکنندهای میتوانست با
روشهای اعامی بانک مرکزی ،ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند.اما به مرور،
زمانی که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند تا به بخشخصوصی اعتماد کرده و
نظرات آن را ماک عمل خود در تدوین بخشنامهها و دستورالعملها قرار دهند ،به
مرور اوضاع بهتر شد و بازگشت ارز صادرکنندگان به اقتصاد کشور رونق گرفت.
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خبـــر
معاونقضاییدادستانکلکشور:
فوادمبارکهشاهکارصنعتایراناست

ســعید عمرانی ،معاون قضایی
دادستان کل کشور در امر مبارزه
بــا مــواد مخــدر و جرائــم
ســازمانیافته ،به همراه صادق
نجفی،مشاورعالیودستیارویژه
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت؛
دکتر علی اصفهانی ،دادســتان
عمومی و انقاب استان اصفهان
و حجتااســام محرابــی
دادستان شهرســتان مبارکه با
مهندس عظیمیان مدیرعامل فواد مبارکه دیدار و از نزدیک از
خطوط تولید این شرکت بازدید نمودند.
معاون قضایی دادستان کل کشور پس از بازدید از خطوط تولید
فواد مبارکه گفت :شرکت فواد مبارکه بهواقع یکی از شاهکارها
و عجایب صنعت ایران است.
وی عملکرد مدیریت و کارکنان ،بهکارگیری فناوریهای بهروز
صنعت فواد در این شرکت و نظم و انضباط خطوط تولید آن را
مایۀ افتخار هر ایرانی دانست.
سعیدعمرانیدربخشدیگریازسخنانخوداظهارداشت:زمانی
که کشور مصمم است از اتکا به اقتصاد نفتی بهسوی افزایش تولید
داخلــی و تولید ناخالص ملی حرکت کنــد ،بهطور قطع وجود
بنگاههای اقتصادی نظیر فواد مبارکه بسیار تعیینکننده است
و کشور ما به داشتن چنین کارخانههایی بهشدت نیازمند است.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :در حال حاضر
در باا و پاییندست فواد مبارکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم
بیش از  3۵0هزار فرصت شــغلی ایجاد شده است ،اما مطمئنا با
اجرای طرحهای توسعۀ آتی این شــرکت ،این ارقام بیشتر هم
خواهد شد؛ ضمن اینکه به اذعان متخصصان جرمشناسی ،یکی
از عوامل وقوع جرم در جوامع ،بیکاری است .بهیقین انسانی که
دارای شغل است بهخودیخود در مسیر زندگی قرار میگیرد و
میتواند از طریق درآمدی که به دســت میآورد بار معیشــتی
خانواده را به دوش بکشد .مسلما هر بیکاری را نمیتوان مجرم و
یا حائز شرایط ارتکاب جرم دانست ،اما بههرحال داشتن شغل و
کســب درآمد حال برای هر فرد ،زمینۀ مناسبی برای زندگی
شرافتمندانه فراهم میکند.
وی چرخش چرخ این صنعت را شاهکار توانمندی متخصصان و
جلوهای از مدیریت خوب دانست و گفت :اینکه محصوات این
واحد تولیدی قابلیت صادرات به بیشتر بازارهای جهانی را دارد
باعث عزت است؛ ازاینرو امیدواریم در سال رونق تولید عملکرد
کارکنان فواد مبارکه بتواند بیشازپیش به منویات مقام عظمای
وایت جامۀ عمل بپوشاند.
سعید عمرانی ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در فواد مبارکه و
بازدید از خطوط تولید این شرکت ،گفت :در مجموعۀ قوة قضائیه
بــر خود ازم میدانیم که از قوام و دوام کارخانههایی نظیر فواد
مبارکه حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که در حورة صنعت به تازگی اضافه
شده اند حقیقتا تاش می کنند ،اظهار داشت :وجود کارخانجاتی
نظیــر فــواد مبارکه و حتــی کوچکتر از آنهــم میتواند با
اشتغالزایی به کاهش میزان جرم و جنایت و اعتیاد کمک کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود
تصریح کرد :یکی از ابزارهای رفتن بهسوی مدینۀ فاضله و جامعۀ
آرمانی و عوامل کاهش جرم ،همین ایجاد اشتغال و تولید است.
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اجرایچهارپروژهعمرانیتوسط
شهرداریدرخیابانامامخمینی(ره)

زهراسعیدی:به
طورمشروطاز
توضیحاتوزیر
علومقانعشد

زهراسعیدیعضوکمیسیوناقتصادیمجلسبهصورتمشروطازپاسخهایوزیرعلوموتحقیقاتدربارهعلتعدمتوجهوضعفدرارتقایرشدکیفیاساتید،کارمندان،پرسنل
قراردادیقانعشــد.بهگزارشاعتباربهنقلازخانهملت،زهراسعیدیمبارکهنمایندهمبارکهدرنشستعلنیشورایاسامیدرجریانسوالخودازمنصورغامیوزیرعلومو
تحقیقاتازتوضیحاتویدرخصوصعلتعدمتوجهوضعفدرارتقایرشدکیفیاساتید،کارمندان،پرسنلقراردادیودانشجویانازنظرامکاناترفاهیوفرصتمطالعاتیدر
شــیوهمتمرکز(آزموندانشجویدکتری)،بهصورتمشروطودرصورتتشکیلکارگروهبرایرفعاینمشکل،ازتوضیحاتوزیرقانعشد.درغیراینصورت،اینموضوعرااز
مسیرقوهقضائیهپیگیریمیکند.براساساینگزارشسیدحمایتمیرزادهگزارشسوالویرابهشرحزیرقرائتکرد-:علتعدمتوجهوضعفدرارتقایرشدکیفیاساتید،
کارمندان،پرسنلقراردادیودانشــجویانازنظرامکاناترفاهیوفرصتمطالعاتیدرشیوهمتمرکز(آزموندانشجویدکتری)چیست؟-فرقبیناساتیدوزارتعلوم،
تحقیقاتوفناوریوسایرین(اعضایهیاتعلمی)ازنظردریافتحقوقومعیشتآنهاچیست؟نتیجهبررسی:دراجرایماده۲۷آییننامهداخلیمجلسشورایاسامی،
سوالفوقدرجلسهرسمیمورخ۳۰اردیبهشت۱۳98کمیسیونباحضور۱9نفرازنمایندگانعضوکمیسیون،نمایندگانمحترمسوالکنندهووزیرمحترممطرحوپس
ازاســتماعاظهاراتطرفینونظربهعدماقناعنمایندگانسوالکنندهازپاسخهایارائهشدهوزیرمحترمعلوم،تحقیقاتوفناوری،کمیسیونقلمروسوالراملی
تشخیصدادهومستندبهبند۳ماده۲۰۷آییننامهداخلیمجلسشورایاسامیگزارشسوالجهتاعاموصولدراولینجلسهارسالمیگردد.

فواد مبارکه ،سازمانی موفق در بلوغ فکری،
چابکی ،نوآوری و انسجام است

مدیرعامل فواد مبارکه در جلسۀ
ارزیابیشانزدهمیندورةجایزةملی
کیفیــت ایران که از شــانزدهم تا
هجدهم مهرماه در شــرکت فواد
مبارکه برگزار شد ،با اشاره به اینکه
مقوله ارزیابی فرصت مناسبی برای
شناسایی فرصتهاو تهدیداتاست
اظهار داشــت :در حال حاضر فواد
مبارکه از بلــوغ مطلوبی برخوردار
است ،بهگونهای که هماکنون از یک
بنگاه اقتصادی صنعتی و ســودآو ِر
صرف خارج و در جایگاه ملی به بلوغ
بااتری نائل شده و مسئولیتهای
زیادی در عرصههــای اجتماعی و
محیطزیست بر عهده دارد.
حمیدرضاعظیمیان،ضمنمقایسۀ
شرکت فواد مبارکه با شرکتهای
معتبــر بینالمللی ،عنــوان کرد:
هماکنون بنگاههای بزرگ اقتصادی
مسئولیتهای اجتماعی زیادی بر
عهده دارند؛بهعنوان نمونه ،شرکت
مایکروســافت هزینۀ کــودکان
سرطانی را تأمین میکند .مشتریان
این شرکت انتظار تولید نرمافزار و
محصواتــی را دارنــد کــه این
مسئولیت را جامۀ عمل بپوشاند و
معموا اینگونــه خدمات خیریه،
رضایت مخاطبان و مشتریان را به
نحو چشمگیری به همراه دارد.
وی در ادامه افزود :بنگاه فواد مبارکه
ذینفعان متنوعی دارد و تمام توجه
خود را بر آنها متمرکز کرده است.

تمام تاش ما این است که سرمایۀ
ذینفعان را حفظ کنیم و سود ناشی
از خدمــات را در زمان مقرر به آنها
برســانیم .یکــی از ذینفعان این
شرکت،دولتاست.ماتوقعاتدولت
را نیز تأمین میکنیم و از نگاه به این
سطح فراتر رفتهایم ،بهگونهای که در
رفع مشــکل آب اســتان ،در حوزة
محیطزیست و در موضوع ورزشگاه
نقشجهان که جوانان بسیار زیادی
از خدمات آن منتفع میشــوند نیز
همکاری میکنیم.
مدیرعامل فواد مبارکه خاطرنشان
کرد :اینها نشانگر این نکته است که
فواد مبارکــه بنگاهــی معرفی
میشــود که از افزایــش تولید و
سوددهی فراتر رفته و به بلوغ فکری
و چابکی رسیده و این افتخاری برای
کشور است.
وی در ادامه بر اهمیت پویا و چابک
بودنسازمانهایمتعالیتأکیدکرد
و گفت :فواد مبارکه در حال حاضر،
جزو ســازمانهای پیشرو و چابک
اســت و حفظ این مزیت نیز کاری
دشــوار اســت ،چون معموا آفت
ســازمانهای بزرگ این است که
بهدلیــل تنه و عقبــه حجیمی که
دارنــد ،چابکی خود را از دســت
میدهند .پس باید تاش کنیم که
در حــوزة تصمیمگیــری،
تصمیمسازی و اجرا بتوانیم سازمان
چابکیبمانیم.

عظیمیان بــر ضــرورت فعالیت
شبانهروزی در فواد مبارکه تأکید
کرد و گفت :همۀ ما ســازمانهای
چابکی را در دنیــا دیدهایم که 24
ساعت فعالیت میکنند .ما نیز باید
در فواد مبارکه بهطور شبانهروزی
فعالیت کنیم تا بهعنوان الگویی از
فعالیــت شــبانهروزی در ایــران
شناخته شویم.
وی مســئلۀ نوآوری در شرکت را
امری مهم برای پیشبرد فعالیتها
برشمرد و گفت :باید به این مسئله
توجه ویژه شــود کــه یادگیری و
آموزش موضوع مهمی در سازمان
اســت و ما باید این موضــوع را در
سازمان تقویت کنیم.
مدیرعامل فواد مبارکه در ادامه ،بر
توجــه به تعالــی با نظر بــه تنوع
ذینفعان تأکید و خاطرنشان کرد:
در ایــن زمینــه نیز بایــد اهتمام
بیشتری ورزیده شــود و توجه به
ذینفعان متوازن و مداوم باشــد.
توصیهای که من همواره به همکاران
داشتهام این است که ما باید در ارائۀ
دستاوردهایمان بهصورت حرفهای
عمل کنیم و توجه به این مسئله به
تعالی فرهنگ بنگاهداری در کشور
نیز کمک میکند.
وی هماهنگسازی تصمیمات در
همۀ بخشهای فــواد مبارکه ،از
بااترین تا پایینتریــن ردة آن را
مسئلهای مهم ارزیابی کرد و گفت:

ما نیاز به سازماندهی آبشاری داریم
که انتقال تصمیمات و هماهنگیها
تا پایینترین رده خودش را نشــان
بدهد .این امر ،انسجام در سازمان را
تقویتمیکند،بهگونهایکهمسائل
بهطــور صحیح و دقیــق به همۀ
ایههای سازمان منتقل شود.
وی بسیج را نماد موفق سازماندهی
سیســتماتیک در کشور دانست و
افزود :انسجام و سازماندهی قوی در
بســیج بهنحو مطلوبی وجود دارد،
بهگونهای که اگر در شورای مرکزی
یــا سلســلهمراتب فرماندهی هر
تصمیمــی گرفتــه شــود در
دورافتادهترین منطقه و پایگاه هم
همان حرف فرمانده کل را میزنند
و این خیلی باارزش اســت که همۀ
ردهها خیلی سریع و کامل توجیه
میشــوند و ایــن همافزایــی و
سازماندهی باعث تکامل شرکت
فواد مبارکه میشود.
سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی
فواد مبارکه نیز در این جلسه ضمن
اشاره به موفقیتهای فواد مبارکه
نتایج متــوازن در همۀ حوزههای
مرتبطباذینفعان،نتایجافتخارآمیز
بهدســتآمده را حاصــل تدوین
استراتژیها و برنامههای مناسب و
مشــارکت کارکنــان در اجــرای
پروژههای بهبود مختلف برشمرد.
در ادامــۀ جلســۀ اختتامیه ،دکتر
ذاکرزاده سر ارزیاب این ارزیابی به

ارائه گزارش خود از فرایند ارزیابی
صورتگرفته پرداخت.
شرکت فواد مبارکه در دورة قبل با
بیشــترین امتیاز موفق به کسب
تندیــس بلورین بــرای محصول
قلعانــدود گردید .نتایــج نهایی
شــانزدهمین دورة جایــزة ملی
کیفیت ایران در تاریخ هجدهم آبان
ماه اعام خواهد شد و انتظار میرود
فــواد مبارکه نتایج قابل قبولی در
این ارزیابی کسب کند.
جایــزة ارزیابی هرســاله زیر نظر
سازمان ملی استاندارد و انجمن ملی
کیفیــت ایــران و در قالــب
«محصولمحور» برگزار شده است.
فــواد مبارکه برای دومین ســال
پیاپی با محصول «قلعاندود» خود
مورد ارزیابی قرار گرفت .مقدمات
فرآیند ارزیابی از فروردینماه سال
جاریباتشکیلکارگروههایتدوین
اظهارنامــه در حوزههای رهبری و
اســتراتژی ،تولیــد و پشــتیبانی
کارکنان ،مالی ،تأمیــن ،فروش و
بازاریابی ،جامعه و مسئولیتهای
اجتماعــی ،تکنولــوژی و  ITو با
مشــارکت بیــش از  120نفــر از
کارکنان آغاز شد.
پس از اتمــام فرایند خودارزیابی و
شناسایی  8۵پروژة بهبود فرایند،
بازدید از خطوط تولید با حضور پنج
نفر از ارزیابان انجمن ملی کیفیت
ایران صورت گرفت.

عضوهیاتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفوادایرانعنوانکرد:

معیارتوسعهیافتگی،خامفروشینیست
پیمان شکرزاده شــهردار گلپایگان گفت :همزمان با اجرای کانال
انرژی در خیابان امام خمینــی(ره)  ،عملیات چهار پروژه عمرانی
توسط شهرداری گلپایگان اجرا شد .وی در حاشیه بازدید نماینده
شهرســتان در مجلس ،فرماندار و مسئوان و اعضای شورای شهر
گلپایگان از کانال انرژی در خیابان امام خمینی(ره) به عنوان خیابان
اصلی و مرکزی شهر با بیان اجرایی شدن چهار پروژه عمرانی توسط
شهرداریگلپایگانهمزمانباعملیاتتبدیلشبکههایهواییبرق
به کابل زمینی ،اظهار نمود :لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی
به طول  ۵00متر  ،حذف آبیاری غرقابی و کانالی این خیابان با ایجاد
شــبکه جمع آوری و توزیع آبیاری تحت فشار فضای سبز به طول
 2200متــر  ،تعبیه کابل های فیبر نــوری به منظور امکان پایش
تصویریترافیکوتعیبهشیرهایمخصوصآتشنشانی(هیدارنت)
جهت افزایش ایمنی کسبه و بازار در پنج نقطه خیابان و تسریع در
عملیات اطفای حریق از جمله پروژه هایی هســتند که توســط
شهرداری گلپایگان به اجرا در آمد  .ایشان با اشاره به اینکه روکش
خیابان امام خمینی (ره) با مصالحی از نوع بلوک به ضخامت هشت
ســانتیمتر مقاوم در برابرسرما و با استهاک باا برای تردد خودرو
چیدهوامکاندسترسیآسانبهتأسیساتکانالانرژیبدونحفاری
های مجدد فراهم می شود  ،گفت :در اجرای این پروژهها یک و نیم
میلیارد تومان اعتبار هزینه میشود .شکرزاده تصریح کرد :حذف
پارک های حاشیه ای به منظور عبور و مرور خودروها در کنار ایجاد
فضای امن برای پیاده روی ایمن برای عابرین همراه با پیگیری ایجاد
پارکینگ طبقاتی در دو نقطه از خیابان امام خمینی (ره) از اهداف
دیگر در این پروژه می باشد  .وی در پایان افزود  :اکنون عملیات ترمیم
و پرکردن ترانشه کانال انرژی همراه با متراکم کردن خاک (ویبراتور)
توسط دستگاه غلطک به منظور جلوگیری از نشست های احتمالی
در آینده در این خیابان به اتمام رسیده و بتن ریزی سطح کانال شروع
شده اســت و متعاقب آن بلوک فرش اجراخواهد شد  .ازم به ذکر
اســت این پروژه برای اولین بار در گلپایــگان عملیاتی گردید که
همزمان با انتقال کابل های هوایی برق فشــار قوی به داخل کانال
زمینی ،عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی و ایجاد شبکه جمع
آوری و توزیع آبیاری تحت فشــار فضای ســبز ،تعبیه شــیرهای
هیدرانت آتش نشانی و تعبیه کابل های فیبر نوری به منظور امکان
پایش تصویری ترافیک اجرا شد و کل مسیر نیز  ،با ایجاد بلوک فرش
به مسیر ویژه پیاده گذر تبدیل می گردد .

مهندس ســید رضا شهرستانی
عضو هیات مدیره انجمن تولید
کنندگان فواد ایران و مدیرعامل
شرکت کاچ در حاشیه نمایشگاه
ماینکس تهران بــه خبرنگار ما
گفت  :کشورهایی مانند ایران که
تولیدشــان مازاد بر مصرف شان
است به ویژه در بخش صنعت،به
ســمت صادرات می روند .حدود
 10سال قبل ایران وارد کننده بود
اما در حال حاضر بحمدا ...به یک
صادر کننده تبدیل شده ایم و در
تولید نیز با  27میلیون تن به رتبه
دهم دنیا دست یافتیم اما ظرفیت
 3۵میلیون تنی داریم.
وی افزود  :کشــور ژاپن که صادر
کننده است و مواد اولیه ای ندارد
هیچ نوع تعرفــه ای برای واردات
ندارد اما برای صنایع نهایی مانند
خودرو و ..تعرفه قرار داده اســت.
کشــور آمریکا نیــز تعرفه های
سنگینی برای صنایع زیردستی
قرار داده تا واردات کاهش یابد و
در داخل صنعت خودش را شکوفا

کنــد و این ن ُرمی اســت که باید
صورت گیرد.
قرار دادن تعرفه بر روی مواد اولیه
الزامی اســت که باید همه از آن
حمایتکنند
عضو هیات مدیره انجمن تولید
کنندگان فواد ایران تصریح کرد
 :قــرار دادن تعرفه بــر روی مواد
معدنی به منظور جلوگیری از خام
فروشــی و تولیــد محصوات با
ارزش افزوده باا یک الزام است که
در دســتور کار قرار گرفت و نیاز
است همه با رویکرد منافع ملی از
آن حمایت نمایند.
وی خاطر نشــان کرد  :مشــکل
اساسی این است،دولت سیاستی
را در پیش گرفتــه که برای عام
مردم قیمت حمل و نقل و مسکن
را کاهش دهد لــذا دو صنعت را
هدف گرفته اســت یکی صنعت
خودرو که مــی خواهد با قیمت
پایین تولید و عرضه شــود و دوم
مســکن .لذا بر روی محصوات
طویل فــوادی مانند میلگرد و

تیرآهن فشار آورده اما بر روی ورق
خیر .زیرا از ورق در برج سازی عده
خاصی اســتفاده مــی کنند اما
اکثریــت جامعــه از میلگــرد و
تیرآهن را ترجیح می دهند.
مهندسشهرستانیگفت:یکیاز
اقدامات مهم در شــرایط جنگ
اقتصادی فعلی،تولید با تمام توان
است که آن ازمه آن تامین پایدار
مواد اولیه است تا قیمت تمام شده
کاهش یافته و شــاهد سود دهی
باشیم .لذا بهتر است دولت اجازه
دهد عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا
کنند و بر این اساس برنامه ریزی
صورت گیرد.
تعرفــه  2۵درصدی بر مواد اولیه
کافی نیست و باید افزایش یابد
مدیرعامل شرکت کاچ بیان کرد
 :از اول مهرمــاه کــه تعرفه 2۵
درصدی بر صادرات سنگ آهن
بســته شــد همه توقع داشتند
تغییرات خوبی را شاهد باشند اما
همچنان معادن تمایل به صادرات
سنگ دارند و این نشان می دهد
تعرفــه  2۵درصدی بر مواد اولیه
کافی نیست و باید افزایش یابد.
سنگ آهن ثروتی ملی است که
به امروزیان و آیندگان تعلق دارد
عضو هیات مدیره انجمن تولید
کنندگان فواد ایران اظهار داشت
 :در اکتشــافات صورت گرفته در
حال حاضر  2/3میلیارد تن سنگ
وجود دارد و اگر بخواهیم با چشم
انداز 1404پیش برویم به ازای هر
یک تن فواد ،حدود سه تن سنگ
آهن نیاز داریم و لذا برای تولید۵۵
میلیون تن در حدود 1۵0میلیون

تن سنگ در سال نیاز داریم .تمام
ذخایرفعلیکهتخمینزدندبیش
از  1۵سال نخواهد بود و بنابراین
به یک وارد کننده ســنگ آهن
تبدیل شــویم .این مــاده اولیه
ارزشمند ثروتی ملی است که به
امروزیان و آیندگان تعلق دارد و از
طریــق آن زنجیره فواد تکمیل
شود و به تبع اشتغالزایی و تولید
محصوات با ارزش افزوده باا را
شاهد خواهیم بود.
مهنــدس شهرســتانی گفت :
بازگشت ارز حاصل از صادرات در
فوادی ها بیشــتر از معدنی ها
است .به ازای هر یک تن فواد که
صــادر می شــود در حال حاضر
حدود  360دار درآمدی است که
به کشــور برمی گردد در صورتی
که اگر یک تن به ســه تن تبدیل
شود از لحاظ سنگ در نظر گرفته
شــود حدود  1۵0دار باشد .به
عنوان مثــال ذوب آهن اصفهان
 120درصــد از ارز حاصــل از
صــادرات را بــه ســامانه نیما
بازگرداننده اســت که نشــان از
شفافیت عملکرد است.
معیار توسعه یافتگی،خام فروشی
نیســت بلکــه تولید فــواد و
محصوات دارای ارزش افزوده باا
معیار است
وی ادامــه داد  :به دلیل اینکه در
شــرایط تحریم قرار داریم باید
وابستگی را به نفت کمتر کنیم.
نفت اگر تبدیل به انرژی و سپس
بــه عنــوان مثــال محصوات
پتروشیمی شــود ارزش افزوده
بیشتری دارد .اگر نفت نفروشیم

و به جــای تبدیل مواد معدنی به
فواد هم خام فروشــی را شاهد
باشیمبه توسعه یافتگینمیرسیم
زیرا معیار توســعه یافتگی،خام
فروشی نیست بلکه میزان تولید
فواد و محصــوات دارای ارزش
افزوده باا است بنابراین نیاز است
معدنــی ها با آینده نگری ابتدا به
تکمیل زنجیره فواد و سپس به
صادرات مواد معدنی بیندیشند.
ذوب آهــن اصفهان بــه عنوان
نخستین تولید کننده کشور به
دلیل نداشــتن مواد اولیه با 60
درصد ظرفیــت کار می کند،در
حالی که  7میلیون تن سنگ دانه
بندی صادر می شود
اگر  100سال هم ذخیره سنگ
آهن داشته باشیم ،بی فایده است
عضو هیات مدیره انجمن تولید
کنندگان فواد ایران اضافه کرد :
اگر به فرض ســنگ آهن هم در
کشور وجود داشــته باشد امروز
است شاهد هســتیم ذوب آهن
اصفهان به عنوان نخستین تولید
کنندهکشوربهدلیلنداشتنمواد
اولیه با  60درصد ظرفیت کار می
کند،در حالــی که  7میلیون تن
سنگ دانه بندی صادر می شود و
این واقعا خیانت به مملکت است
که چرا این گونه ظرفیت ها خالی
مانده اند .زمانی که قادر نیستیم
نیاز داخل را تامین کنیم اگر 100
سال هم ذخیره سنگ آهن داشته
باشــیم بی فایده است .متاسفانه
استراتژی بلند مدت در این زمینه
وجود ندارد و این موضوع بســیار
آسیب زا است.

خبـــر
فوادمبـارکهباسرمایهگذاریدرتوسعهها
بهدستاوردهایبزرگیرسیدهاست

دکتر غریبپور ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
هیئت عامل ایمیدرو ،در هشــتمین همایش و نمایشــگاه
بینالمللــی فرصتهای ســرمایهگذاری در معدن و صنایع
معدنی ایران ( )MINEX2019و هشــتمین کنفرانس و
نمایشــگاه بینالمللــی مهندســی مــواد و متالــورژی
( ،)IMAT2019با اشاره به مزیتهای توسعۀ معدن و صنایع
معدنی گفت :یکی از بزرگترین اتفاقهای خوبی که رخ داده
این اســت که در شرایط تحریم ،هم تولید افزایش یافته و هم
در بخش صنعت بهویژه صنعت فواد ســرمایهگذاری شده
است.
وی خاطرنشان کرد :شرکت فواد مبارکه در شش ماه نخست
سال جاری هم برنامههای ششماهۀ خود در تولید را محقق
کرده و هم در ســرمایهگذاری در تولید کنســانتره ،تکمیل
کارخانۀ الکترود گرافیتی و تولید ورقهای موردنیاز در صنعت
نفت ،به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته که قابل توجه
و تقدیر است.
وی با تأکید بر اینکه در حوزة اکتشاف ،مدل درستی اجرا شده
است ،گفت :در شرکتهای بزرگی نظیر فواد مبارکۀ اصفهان،
صنعت مس و معادن ،کار ارزشمند صورتگرفته این است که
با ترجیح سودآوری به سوددهی و صرف سرمایه برای توسعه
به دســتاوردهای ارزشمندی دست یافتهایم و با این رویکرد
بخش معدن و صنایع معدنی توانسته مولد سرمایه باشد.
وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از راه یافتن دانشگاهها ،نظام
مهندسیکشوروشرکتهایدانشبنیانبهصنعت،براهمیت
و لزوم این همکاریها تأکید کرد.
فواد مبارکه در راستای دانشافزایی و همگرایی هرچه بیشتر
صنعتبادانشگاههاومراکزدانشبنیانبسیارخوبعملکرده
است
دکتر غریبپور در جریان افتتاح این نمایشگاه ،ضمن بازدید از
غرفۀگروهفوادمبارکهتصریحکرد:خوشبختانهشرکتفواد
مبارکه در زمینۀ دانشافزایی و همگرایی هرچه بیشتر صنعت
با دانشگاهها و مراکز دانشبنیان بسیار خوب عمل کرده است.
در این نمایشگاه نیز شاهد آن بودیم که این شرکت با همکاری
انجمن مهندسی متالورژی و فواد ایران و پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران کارگاه تخصصی «اولین رویداد فرصتسازی
کســبوکار در مســائل صنعتی» را پایهگذاری و بسیاری از
دانشگاهها و بیش از هشت شرکت استارتآپ را با خود همراه
کرده است.
فواد مبارکه بنیانگذار اولین رویداد فرصتسازی کسبوکار
در مسائل صنعتی
به گزارش خبرنگار فواد ،همزمان با برگزاری آئین افتتاحیۀ
هشــتمین همایش و نمایشــگاه بینالمللــی فرصتهای
ســرمایهگذاری در معــدن و صنایــع معدنــی ایــران
( )MINEX2019و هشــتمین کنفرانس و نمایشــگاه
بینالمللی مهندســی مواد و متالــورژی ()IMAT2019
«اولینرویدادفرصتسازیکسبوکاردرمسائلصنعتی»نیز
به همت فواد مبارکه و با همکاری انجمن مهندسی متالورژی
و فواد ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
دانش فنی که در طول ســالهای متمادی در فواد مبارکه
کســب و نهادینه شده در حال طی مراحل رشد فزایندة خود
است
در همین خصوص ،ســید مهدی نقــوی ،معاون تکنولوژی
شرکت فواد مبارکه گفت :امروز ،روز اول شروع این فرایند در
فوادمبارکهنیستوبهیقینروزآخرآنهمنخواهدبود.دانش
فنی که در طول سالهای متمادی در فواد مبارکه کسب و
نهادینه شده در حال طی مراحل رشد فزایندة خود است.
وی افزود :شــرکت فواد مبارکه برای حل مســائل خود با
الگوبرداری از کشورهای توســعهیافته ،واحد بومیسازی و
تحقیق و توسعه را کنار هم قرار داده است و درعینحال در این
راه دانشــگاهها ،انجمنهای علمی ،تخصصی و کارشناسان
واحدهای مختلف تولید و تعمیرات شرکت را نیز با خود همراه
کرده است تا بتواند به راهکارهای حل مسائل خود دست یابد.
نقوی خاطرنشــان کرد :این حرکتی است بزرگ برای حفظ
سهم  ۵0درصدی گروه فواد مبارکه در تولید فواد کشور تا
افــق  1404و رســیدن به راهکارهای مناســبی که در کل
فوادسازیهای کشور به آنها نیاز است.
معاون تکنولوژی شرکت فواد مبارکه تصریح کرد :با همکاری
نهادهای یادشده ،به ایجاد ارزشافزودة بیشتر در حوزة صنعت
فواد خواهیم رسید.
وی گفت :در جریان اجرای این فرایند و رفع مشکات فواد
مبارکه با همکاری انجمنهای مذکور و دانشگاههای کشور،
افرادی در سراسر کشور تربیت خواهند شد تا مشکات فواد
مبارکه را ریشهیابی و برای حل آنها اقدام کنند .بهطور قطع
در این فرایند دانش تکنولوژیکی صنعت فواد کشــور ارتقا
خواهد یافت و بــرای فواد مبارکه و صاحبان اندیشــه نیز
ارزشافزوده ایجاد خواهد شد.
گفتنی اســت در اولین رویداد فرصتســازی کسبوکار در
مسائل صنعتی ،شرکت فواد مبارکۀ اصفهان راهکارهای حل
چالشهــای صنعت فواد مبارکه را در چند بند طرح و مورد
واکاوی قرار داده است :ایجاد ارزشافزودة بیشتر برای ضایعات
ســنگ آهنی ناحیۀ آهنسازی فواد مبارکه؛ تولید کلسیم
آلومینات ( )pre Meltedبرای واحد فوادســازی؛ ایجاد
ارزشافزوده برای لجن خطوط نورد سرد؛ ایجاد ارزشافزوده
برای اکسیدآهن موجود در خروجی بازیابی واحد اسیدشویی؛
بازیابی قلع از ضایعات ورقهای قلعاندود و لجن خط قلعاندود
و بازیابی روی از سربارة حوضچه روی خط گالوانیزه.

هايجمهوریاسامیافغانستانبهامضارسیدو
بهگزارشادارهکلروابطعمومیواموربینالمللبیمهمرکزی،اینســندهمکاریباحضوردکترغامرضاسلیمانیرئیسکلورئیسامورعمومیبیم 
طرفینبرتقویتهمکاریهایفنیوبینالمللیبیندوکشورتاکیدکردند.درآیینامضایاینبرنامهمشترک،دکترغامرضاسلیمانیبابرشمردنزمینههایغنیفرهنگیدوکشورایرانوافغانستان
ازایجادبسترازمهمکاریبرایتاسیسشرکتهایبیمهوبیمهاتکاییباسرمایهگذاریمشترکدوکشورخبرداد.رئیسکلبیمهمرکزیباتشریحتوانمندیهایصنعتبیمهکشوروآخریندستاوردهای
اینصنعت،اظهارداشت:ارتقایصنعتبیمهدرافغانستانوایرانازبرنامههایجدیاقتصادیبهشمارمیرودوهمکاریوتبادلتجربهواطاعاتدرزمینههایگوناگوننظیرعلمآماربیمه،روشهای
سرمایهگذاریمنابعوذخایروهمچنینشیوههاینظارتیمیتواندنقشهراهتوسعهایرابرایدوکشورهموارکند.دکترسلیمانیبااعامآمادگیانعقادیکتفاهمنامهجامعدرحوزههایمختلفهمکاری
بیمهایبهظرفیتهایبسیاررشتهبیمههایزندگیدرکشوراشارهکردوگفت:همگانیسازیوافزایشضریبنفوذبیمههایعمردرجامعهازبرنامههایاصلینهادناظروصنعتبیمهکشورمابه
حسابمیآیدکهباتکیهبرتجاربداخلیوبینالمللیاینموضوعراباجدیتدنبالمیکنیم.ویبامترقیخواندنقانونتاسیسبیمهمرکزیبهتشریحساختارنهادناظردرایرانپرداختواعامکرد:
درحالحاضرحدود۲۰میلیونخودرودرکشورتحتپوششبیمهشخصثالثقرارداردو۱۵میلیوننفرنیزازپوششبیمههایتکمیلیاستفادهمیکنندکهاینآماردرخصوصپوششبیمههایزندگی
بهرقمیدرحدود۱8میلیوننفرمیرسد.شایانذکراستکهدراینبرنامهمشترکنسبتبهتوسعههمکاریومساعدتهایتکنیکی،بهرهگیریازفناوریاطاعات،ارتقایدانشفنیوتخصصی
کارشناساناداریومتخصصینبیمهایبابرگزاریهماندیشیها،سمینارها،دورههایتخصصیوکارگاههایآموزشی،تاکیدشد.

شرایطفروشارزبهزائراناربعین

لیست شعب منتخب و شرایط فروش ارز به زائران اربعین در بانک سپه
اعام شد شرایط فروش ارز به زائران اربعین در بانک سپه اعام شد
بهمنظور تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع)
سال جاری ،اداره کل عملیات و خزانهداری ارزی بانک سپه با صدور اطاعیهای شرایط
فروش ارز به زائران در شعب منتخب این بانک را اعام کرد.
بر اساس این اطاعیه ،فروش ارز به زائرین حداکثر به مبلغ  100یورو صرفاً از طریق شعب
منتخب بانک سپه مجاز است و در صورت تأمین سایر ارزها از بانک مرکزی و فراهم شدن
امکان پرداخت به سایر ارزها ،مراتب متعاقباً اطاعرسانی میشود.
شعب منتخب بانک سپه از سیزدهم تا حداکثر بیست و پنجم مهرماه سال جاری آماده
فروش ارز به زائران با ارائه گذرنامه هستند و با توجه بهضرورت ثبت اطاعات فروش ارز
در سامانه نظارت ارز (سنا) ،نیازی به درج مهر فروش ارز در گذرنامه افراد نیست.
در اطاعیه اداره کل عملیات و خزانهداری ارزی بانک سپه تأکید شده است :بابت فروش
ارز (اســکناس) هیچگونه کارمزدی دریافت نمیشود و مبنای اعمال نرخ فروش ارز به
زائرین ،نرخ فروش شــروع بازار ثانویه ارز (مندرج در سامانه معامات الکترونیکی ارز-
 )ETSاست.

آقایمهدیرضاییبهعنوانمدیرعاملبانکانصارمعرفیشد

جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار برگزارشد و در آن
مهدی رضایی که پیش از این ســوابق اجرایی در بانک های گردشــگری ،پارســیان  ،شرکت ارتباط فردا و
سرپرست اجرایی موسسه اعتباری ثامن را در پرونده کاری خود داشته است ،به عنوان مدیرعامل این بانک
معرفی شد .به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات ،در این جلسه که در آن دکترحسینی عضو هیأت
مدیره بانک سپه و رییس هیأت مدیره بانک انصار ،آقای رضایی عضو هیأت مدیره بانک انصار  ،دکتر فرحی
عضو هیأت مدیره بانک سپه و جانشین هیأت مدیره بانک انصار و دکتر ابراهیمی مدیرعامل سابق بانک انصار
حضور داشتند ،دکتر حسینی ضمن برشمردن شرایط ادغام و ضرورتهای مرتبط با آن ،از زحمات و خدمات
آقــای ابراهیمی قدردانی کرده و به معرفی دکتر رضایی به عنوان مدیرعامل جدید پرداخت .براســاس این
گزارش ،در این جلسه دکترابراهیمی نیز گزارش مختصری از موفقیتها ودستاوردهای بانک انصار را در دوره
مدیریت خود ارایه داد و برای آقای رضایی آرزوی موفقیت کرد .در ادامه جلسه معارفه ،آقای رضایی از دکتر
ابراهیمی قدردانی کرده و سپس به برشمردن اهداف ،سیاست ها و برنامه های خود برای مدیریت دوران ادغام
پرداخت.آقــای رضایی تصریح کرد :قطعا افتخارات بانک انصار حاصل زحمات مدیران و کارکنان مجموعه
ارزشــی انصار بوده است و از همگی خواست همچون گذشته در کنار یکدیگر کمک کنند تا این امانت را در
سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) ،مطابق با دستور رهبر معظم انقاب و با برنامه ریزی و فرآیند محوری
به درستی به هدف نهایی خود که همان ادغام در بانک سپه است سوق دهیم.

تامینآبآشامیدنیزائرینازچذابهتاخسروی

با بســیج بانک های سپه ،حکمت ایرانیان و سایر بانک های وابسته
صورت گرفت ،پس از تکمیل و آماده سازی موکب بانک های سپه ،حکمت ایرانیان
و سایر بانک های وابســته در استان های خوزستان و کرمانشاه ،خدمت رسانی به
زائرین ابا عبداه الحسین از شلمچه تا خسروی آغاز شد .به گزارش روابط عمومی
بانک حکمت ایرانیان ،با تاش شــبانه روزی کارکنان بانک سپه و سایر بانک های
وابسته با فرآهم آوردن امکانات و فضایی مناسب ،از ابتدای هفته جاری خدمت رسانی
به زائرین اربعین آغاز شده است .بر اساس این گزارش موکب بانک های سپه ،حکمت
ایرانیان و ســایر بانک های وابسته در شــلمچه و چذابه در استان خوزستان و مرز
خسروی در استان کرمانشاه مسئولیت تامین آب آشامیدنی زائرین و سایر موکب ها
را عهده دارند .گفتنی اســت در موکب های خوزستان روزانه چهل هزار بطری و در
موکب مرز خسروی هفت هزار بطری آب معدنی توزیع می شود .همچنین در موکب
مرز خسروی عاوه بر توزیع آب ،خدماتی همچون اسکان ،چای ،سرویس بهداشتی
و حمام به زائرین ارائه می شود .شایان ذکر است بانک حکمت ایرانیان با استقرار یک
دســتگاه کانکس خودپرداز در مرز خســروی به ارائه خدمات بانکی می پردازد که
تاکنون نیز مورد استقبال بسیاری از زائران قرار گرفته است.

جلسهشورایاداریپستبانکاستانایامباحضوردکترشیری

باحضوردکترشیریمدیرعاملپستبانکایران،جلسهشورایاداریمدیریت
شــعب استان ایام برگزار و طی آن عملکرد شعب استان مورد ارزیابی قرار گرفت .به گزارش
روابط عمومی پســت بانک ایران :دکترشیری در این جلسه ضمن تقدیر از تاش ها و زحمات
کارکنان استان و ابراز رضایت از حجم فعالیت های درحل انجام استان به تشریح اهم اهداف بانک
در سال جاری پرداخت و گفت :انشاه بانک با رسیدن به سوددهی و تثبیت مناسب و افزایش
توان رقابت با سایر بانکها و دستیابی به جایگاه مورد انتظار و همچنین انجام ماموریت های مرتبط
با بانک تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات درسال آینده موفق تر خواهد بود .وی تصریح
کرد :برنامه افق بلندمدت پست بانک ایران را برای پنج سال آینده تنظیم و از ابتدای سال 1399
اجــرای آن را عملیاتی می کنیم .با اجرای این برنامه دیگر بحث زیان دهی و تثبیت را نداریم و
مثل بانک های تراز اول کشور ،حرکت اصولی و منطقی خود را تا تبدیل شدن به بانک تخصصی
حوزه  ITو  ICTو بزرگترین بانک مناطق محرومکمتر توســعه یافته کشور دنبال می کنیم.
شیری تاکید کرد :البته این مهم با اجرای بانکداری دیجیتال و با توجه به توانمندی پست بانک
ایران در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات دست یافتنی است .مدیرعامل افزوذ :در
ابتدای سال جاری ،برنامه های واحدهای صف را ترسیم کرده و به شعب و مناطق اباغ کردیم
و براساس آن و عملکرد ،مزایا و پاداش به کارکنان پرداخت می شود.

عملکردشرکتبیمهدیدرقرارداد«طرحجبران»شفافاست

دکترسجادرامندیمدیربیمههایاشخاصشرکتبیمهدی،گفت:
بر این اساس شرکت بیمه دی خود را موظف به اجرای این قرارداد دانست و در ماه
های نخست فاز اجرایی قرارداد ،با تجهیز منابع و فراهم نمودن زیرساخت ها ،تاش
نمود تا خدمات قابل قبولی را به جامعه هدف ارائه دهد و توانست با بهره گیری از
بســتر های نرم افزاری و تجهیز منابع انسانی سرعت و دقت خدمت رسانی را برای
خود و مراکز درمانی تســهیل بخشد.دکتر رامندی با اشاره به حجم یک میلیون و
 700هزار نفری بیمه شدگان افزود :با تدابیر صورت گرفته در سال نخست قرارداد
با بیش از  10هزار مرجع درمانی از جمله  700بیمارستان 3100 ،داروخانه1300 ،
آزمایشگاه 8۵0 ،پزشک و  760درمانگاه در کل کشور قرارداد منعقد شد و با ایجاد
دسترســی مناســب  90درصد از خدمات بیمه شدگان از طریق این مراکز تامین
گردید .گفتنی است روزانه به طور میانگین  6۵هزار خدمت درمانی ارائه می شود.
ضمن اینکه از مهر  96تا کنون بیش از  6۵0هزار پرونده بستری و  47میلیون پرونده
سرپاییتشکیلشدهاست.اینقراردادبهصورتفولدرمانارایهشدهوکلیهخدمات
درمان ایثارگران طبق مقررات مربوطه در وزارت بهداشــت و درمان ،بیمه مرکزی
جمهوری اسامی ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران پوشش داده می شود.
انتصاب سرپرست بیمه ایران

ارائهخدماتخودپردازهایبانکتجارتدرمسیرمسافرانکربا

رییــس اداره روابــط عمومی بانک تجارت از ارائه خدمات  23دســتگاه
خودپرداز این بانک به زوار امام حسین (ع) در مسیر پیاده روی مسافران کربا در شهرهای
منتهی به پایانه های مرزی شــلمچه ،چذابه ،خسروی و مهران خبر داد .به گزارش روابط
عمومی بانک تجارت ،محمد احمدی آذر رییس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت
با اشاره به برنامه های این بانک برای خدمت رسانی به زوار حسینی گفت :همزمان با پویش
پیاده روی اربعین حســینی و با اتخاذ تمهیدات ازم ،نیاز هموطنان را به خدمات بانکی از
طریق  23دستگاه خودپرداز در مسیر پیاده روی مرتفع می کنیم  .وی افزود :بانک تجارت
در بازه زمانی نیمه دوم مهر ماه برداشت وجه از این دستگاه ها را صرفا برای دارندگان تجارت
کارت تا سقف  ۵میلیون ریال افزایش داده است .رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت با
اشاره به اینکه دستگاه های خودپرداز منتخب کاما در مسیر تردد زائرین قرار دارند یاد آور
شد :دستگاه های خودپرداز مستقر در شعب بانک تجارت استانهای خوزستان  ،کرمانشاه
و ایام در شهرهای منتهی به پایانه های مرزی شامل خرمشهر ،آبادان  ،هویزه ،اندیمشک،
سوسنگرد ،حمیدیه ،کنگاور ،اسام آباد ،قصر شیرین ،کرند غرب ،صحنه ،ایام  ،ایوان ،چوار
 ،دهلران و مهران در تمامی روزهای هفته به صورت  24ساعته نیاز زوار کربا را به وجه نقد
و سایر خدمات بانکی مرتفع خواهند کرد.

معارفهمدیرعاملجدیدبانکمهراقتصاد

به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد ،سید ضیاء ایمانی – مدیر عامل
پیشین بانک – در این مراسم با تقدیر از تمامی همکاران صف و ستاد ،مدیران عالی ،اعضای
هیئت مدیره ،کارکنان شرکت آتیه و سایر شرکت های تابعه ،ابراز داشت :طی مدت بیش از
 4سالی که در خدمت همکاران متعهد ،ارزشی و با صفای مجموعه مهر بودم از کار کردن در
کنار این عزیزان لذت بردم چرا که نظیر این سرمایه انسانی را در کمتر جایی سراغ داریم که
عملکرد مطلوب بانک و مسیر رو به رشد آن گویای این عرض بنده است .مدیر عامل سابق
بانک با اشاره به چالش های دوران تصدی مدیریت خود ،ابراز داشت :عدم برخورداری از مجوز
فعالیت بانکی و مشکات حقوقی ناشی از آن ،موضوع ادغام بانک های وابسته به نیروهای
مســلح و حاشــیه های و تبعات حادث شده از جمله مشکات پیش روی بانک بودند که با
فداکاریوعملکردبسیارمناسبهمکارانتوانستیمازتمامیاینموانعبهسامتعبورکنیم
و بانکی با صورت های مالی شفاف و عملکرد قابل قبول در شبکه بانکی داشته باشیم.ایمانی
با اشاره به توانمندی ها و تجارب ارزنده دکتر نتاج ،گفت :بانک مهر اقتصاد در برهه حساسی
قرار دارد لذا حضور ایشان در شرایطی که بانک در مرحله گذار می باشد بسیار سخت و سنگین
است که با توجه به شناختی که از وی داریم قطعا حضور دکتر نتاج منشا خیر و برکت به ویژه
در حوزه سرمایه انسانی بانک خواهد بود.

پورکیانیعضوهیاتمدیرهبیمهالبرزشد

محسنپورکیانیبهعضویتهیاتمدیرهشرکتبیمهالبرزمنصوب
شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه البرز ،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی
محسن پورکیانی ،مدیرعامل پیشین شرکت بیمه ایران را به عنوان نماینده دولت
در هیات مدیره بیمه البرز معرفی کرد.این گزارش حاکی است ،محسن پورکیانی
پیش از این ضمن عضویت در هیات مدیره بیمه ایران ،مســوولیتهایی همچون
مدیرعاملی بیمه ایران معین و ریاست هیات مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را
عهده دار بوده اســت.بنا بر این گزارش ،نماینــده وزارت امور اقتصادی و دارایی در
تعدادی از کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها ،رئیس اداره کل
نظارت بر امور سرمایهگذاری بیمه ایران ،معاون مدیریت امور سرمایهگذاریهای
بیمه ایران ،عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران ،معاون امور شعب
و نمایندگان داخل کشور بیمه ایران ،مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران،
رئیس اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات بیمه ایران ،مدیر برنامه و بودجه بیمه
ایران ،عضو و رئیس هیت مدیره انجمن کارشناســان صنعت بیمه و عضو و رئیس
هیت مدیره شــرکت کارگزاری بورس بیمه ایران از دیگر ســوابق کاری محسن
پورکیانی ،نماینده جدید دولت در هیات مدیره بیمه البرز است.

پرداخت۵4هزارمیلیاردریالتسهیاتسرمایهدرگردش

دکتر حســین مهري مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعام کرد :این بانک از ابتدای سال
جاری تاکنون تسهیات سرمایه در گردش بیش از  10هزار واحد تولیدی به مبلغ  ۵4هزار میلیارد ریال را در
راستای تحقق شعار رونق تولید تأمین کرده است .به گزارش پایگاه اطاع رساني بانک صنعت و معدن ،وي که
روز چهارشنبه گذشته به استان مرکزي سفر کرده بود در دیدار با همکاران شعبه اراک ضمن بیان مطلب فوق
افزود :پرداخت تسهیات ثابت و ایجادی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 ،درصد افزایش
یافته است .دکتر مهري خاطر نشان کرد :این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون به سه هزار طرح توسعه ای برای
افزایش اشتغال و تولید در کشور تسهیات پرداخت کرده است .وي به لحاظ وضعیت منابع و مصارف ،اعتبارات
و تسهیات ،مطالبات غیرجاری،کارمزدها و ضمانتنامهها عملکرد شعب بانک را مورد ارزیابي قرار داد و به تبیین
نحوه دستیابي به اهداف تعیین شده طبق برنامه سال  1398پرداخت .دکتر مهري با اشاره به تفویض اختیارات
بیشتر به مدیران استاني بانک تصریح کرد :ازم است تمامی همکاران با عملکردی منسجم و در تعامل مناسب
با بخش هاي مرتبط در ستاد براي کسب بااترین شاخص ها در جذب منابع و کاهش مطالبات بکوشند .وي
عنوان داشت :عدم دقت کافي در بررسي اهلیت و صاحیت متقاضیان تسهیات ،فقدان سیستم اعتبارسنجی
مناسب ،زمانبر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی ،عدم نظارت صحیح و مستمر بر نحوه مصرف تسهیات
و وجود برخی خاء هاي قانوني از جمله مواردی است که موجب میشود مطالبات معوق در بانک افزایش یابد
و مدیریت بانک با تقویت بخش حقوقي و وصول مطالبات در صدد کاهش مطالبات غیرجاري بانک است .

کارنامهقبولیبیمهدرپرداختبهموقعتمامخسارات

نیما نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارتنو گفت :از ابتدای وقوع سیل امسال
همکاران بیمه تجارتنو دراستانهای سیل زده حاضر وتا جایی که امکان داشت واحدهای
خســارت دیده را بازدید و پروندههای خسارات را تشکیل دادند ،اما سیل پدیدهای است
که شناسایی تمام خسارات تا فروکش شدن کامل آب زمان براست و درنهایت  ۵۵هزار
فقره خسارت به ارزش  788میلیارد ریال پرداخت شد .او با بیان اینکه درابتدای مهر صد
درصد پروندههای خسارت مددجویان کمیته امداد پرداخت و تسویه شد ،گفت :درقرارداد
کمیته امداد که واحدهای مســکونی مددجویان آن درسراسر کشور تحت پوشش بیمه
آتش سوزی تجارتنو با پوشش تکمیلی سیل و زلزله قرارداشت ،تمامی نکات فنی به ویژه
پراکندگی ریســک به درستی رعایت شده بوداما این سیل بیسابقه  24استان کشور را
درگیرکرد و ضریب خســارت را افزایش داد .نوراللهی درپاسخ به این پرسش که «آیا این
خســارات شــما را در تمدید قرارداد با مددجویان کمیته امداد دچار تردید میکند؟»
متذکرشــد :قبل از هرچیز بیمه تجارتنو به پرتفوی کمیته امداد با نگاه ارزشی برخورد
میکند و در تمام مراحل رسیدگی به پروندههای خسارت سعی شد حقی از ذی نفع بیمه
نامهای ضایع نشــود وسهامداران نیز برپرداخت به موقع و کامل خسارات رویکرد مثبت
داشتند .او با اشاره به اینکه زمان تمدید بیمه نامه کمیته امداد بهمن است.

باحکموزیرامــوراقتصادیودارایــی«،دکترمحمدرضایی
سرپرستبیمهایران»شد.دکتررضاییکهازمدیرانباسابقه
بیمهایرانوصنعتبیمهاست،سالیانمتمادیتجربهخدمت
درردههایمدیریتیشــرکتسهامیبیمهایرانودیگرشرکتهایبیمهایرادر
کارنامهدارد.آخرینســمتآقایرضایی«عضوهیئتمدیرهبیمهایران«بوده
استکهباحکمدکتردژپسند،ایشانباحفظسمت«عضوهیئتمدیره»بهعنوان
«سرپرســتبیمهایران»نیزمنصوبشدهاست.همچنیندرحکمدیگریآقای
محسنپورکیانیبهعنوان«نمایندهدولتدرهیأتمدیرهبیمهالبرز»معرفیشد.

سندبرنامه
مشترکهمکاری
بیمهایایرانو
افغانستانامضا
شد
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خدماتبانکصادراتایراندرایاماربعینتکمیلشد

خدمــات متنوع بانک صادرات ایران به زائران اربعین با ارائه انواع خدمات
بانکی و رفاهی در استانهای مرزی ادامه دارد .به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،
ارائه خدمات مختلف ارزی ،بانکی و رفاهی به زائران اربعین حســینی با عرضه دینار عراق،
تجهیز خودپردازهای ثابت و سیار در مناطق مرزی ،ارائه خدمات در شعب کشیک ،برپایی
موکب و ارائه مهمانسرا و پارکینگ خدمات رسانی به زائران را در سه استان کرمانشاه ،ایام
و خوزســتان همچنان ادامه دارد .صرافی ســپهر بانک صادرات ایــران به عنوان یکی از
صرافیهایبانکیمورداعتمادبانکمرکزی،درشعبهمرکزیتهرانوشهرهاییزد،اصفهان
وشیراز به متقاضیان 12۵هزار دینار یا سایر ارزها معادل 100یورو عرضه میکند .در همین
راســتا 39۵ ،خودپرداز ثابت با افزایش سقف برداشــت نقدی روزانه تا  ۵میلیون ریال در
استانهای مرزی تجهیز شده که 2۵2دستگاه در استان خوزستان 103 ،دستگاه در استان
کرمانشــاه و  40دستگاه در اســتان ایام آماده خدمترسانی به زائران است .چهار شعبه
کشــیک بانک نیز شامل شعبه سعدی شهر ایام ،شعبه مهران ،شعبه مرکزی کرمانشاه و
شــعبه قصرشیرین در ایام اربعین انواع خدمات بانکی را به زائران ارائه خواهند داد .تجهیز
شــش خودپرداز سیار شامل دو دستگاه در مرز شلمچه ،دو دستگاه در مرز خسروی و دو
دستگاه در مرز مهران در دستور کار بانک صادرات ایران قرار گرفته است.

چالشهایبانکداریبدونربا؛

مرتضی اکبری میگوید :در این شرایط اقتصادي نمي توان تنها از بانک ها خواست
تا ح ّال مشــکات کشور باشــند .به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،به نقل از
ایرناپاس ،سالهاست از تصویب قانون عملیات بانکي بدون ربا ميگذرد ،اما شاهدیم هر از چند گاهي
اظهارنظري درباره فعالیت شبکه بانکي مطرح ميشود مبني بر اینکه بانکها بر اساس قانون یاد شده
فعالیت نميکنند .این یک واقعیت است که بخشي از جامعه ما نظر مساعدي درباره بانکهاي کشور
ندارند .اما بانکهاي ایراني تا چه حد قانون عملیات بانکي بدون ربا را اجرا ميکنند؟ دریافت جریمه
دیرکرد که توســط برخي فقها حرام اعام شده ،با چه فلسفهاي از سوي بانکها انجام ميشود؟ و ...
ایرناپاس در این باره با مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک قرضالحســنه مهر ایران و مدرس دانشگاه
گفتوگو کرده است .اکبري دکتراي حسابداري دارد و اخیرا ًسازمان همکاري اسامي ( )OICجایزه
نخبه اقتصادي جهان اسام را به دایلي از جمله تاشهاي قابل توجه در ترویج بانکداري اسامي به
ويداد.همچنیننشریهبینالملليبنکراعامکرد،بانکقرضالحسنهمهرایرانازنظررشددارایيهاي
منطبق بر شریعت در رتبه اول بانکهاي ایران و رتبه سوم مؤسسات کام ًا اسامي دنیا قرار دارد.اکبری
درباره چرایی باا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما ميگوید :نرخ سود تابع نرخ تورم است .تا زماني که
تورم  20تا  30درصدي در کشور وجود داشته باشد ،نميتوان انتظار داشت نرخ سود بانکي از این عدد
پایینتر باشد.

خبـــر

تصمیماتجدیدبانکمرکزی
دربارهسهامبانکها

رئیسکل بانک مرکزی با اشــاره به پنــج تصمیم اخیر این بانک
درخصوصخریدسهامبانکها،ازممنوعیتسهامداریبیشازیک
سوم سهام بانکها توسط یک نفر خبر داد .عبدالناصر همتی طی
یادداشــتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشــت :در اجرای
حاکمیت شــرکتی و حمایــت جدی از حقوق ســپرده گذاران،
سهامداران و ثبات و سامت بانکها دستورالعمل نحوه تملک سهام
بانکها اخیرا ًبه تمامی بانکها اباغ شــد .وی افزود :بر اساس این
دستورالعمل :تملک بیش از  33درصد سهام بانک برای هر مالک
واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی ،خویشاوندی،
نیابتی ،وکالتی یا مدیریتی) ممنوع اســت .تملک سهام بین  10تا
 33درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور است .رئیسکل بانک
مرکزی ادامه داد :سهامداران عمده بایستی تا پایان سال نسبت به
تعیین تکلیف میزان مجاز ســهامداری اقدام و نسبت به واگذاری
سهام مازاد خود اقدام نمایند .از آن پس نسبت به سود توزیع شده
ســهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن  100درصد مالیات تعلق
گرفته و حق رای آن در مجامع نیز در در اختیار وزارت امور اقتصادی
و دارایی قرار میگیرد .همتی اضافه کرد :بانک مرکزی اختیار ابطال
ســهام بیش از  10درصد را با تصویب هیئت انتظامی داراســت و
برنامهاش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.
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بازدیدمدیرانعالیبانکرفاه
ازسهشرکتتولیدی

نظامبانکیومنتقدانآن

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،حمید تهرانفر مدیرعامل در
تبیین یادداشت جناب آقای نعمت احمدی حقوقدان با عنوان «شرمندگی از سیستم
بانکی در مقابل کشورهای اسامی» ،مقالهای را در روزنامه شرق منتشر کرده است که
در ادامه میخوانید :در روزهای گذشته حقوقدان کشورمان ،نعمت احمدی ،مطالبی را
دربارهنحوهعملکردبانکهایکشورمانتحتعنوان«شرمندگیازسیستمبانکیمقابل
کشورهایاسامی»مرقومکردندکهاگرچهمانندسایرمقااتایشانحاوینکاتحقوقی
درخور توجهی بود ،اما در پارهای موارد احساس کردم اطاعاتی که در اختیار ایشان قرار
داده شده ،شاید کفایت ازم و ویژگی بهنگامبودن را نداشته است .از این رو از سر مسئولیت
و احساس آزاردهنده آن سعی کردم مطالبی را به شرح زیر خدمت خوانندگان محترم
درج کنم که بتواند مبنایی را برای قضاوت در عملکرد بانکها به دست دهد.درباره نرخ
بهــره و کم یا زیاد بودن آن حتما خوانندگان محترم عنایت دارند که مانند هر پارامتر و
متغیر اقتصادی دیگری ،این نرخ را نمیتوان بدون اثرپذیری از سایر متغیرهای اثرگذار
اقتصادیتعیینکرد.بهعبارتدیگر،همانطورکهقیمتهرکااییرانمیتوانبهدلخواه
تعیین و به جامعه تحمیل کرد ،در جوامعی که از نظام بانکداری متداول پیروی میکنند
نیز نمیتوان نرخی را در فضای تجرید و گلخانهای اعام کرد.

فعالیتهایمجتمعفوادبنابدرسالرونقتولیدتحسینبرانگیزاست

استاندار آذربایجان شرقی در جریان بازدید از مجتمع فواد بناب
از مدیریت مجتمع فواد صنعت بناب برای فعالیت های انجام شده در سال رونق
تولید تمجید کرد به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری  ،محمدرضا
پورمحمدی به همراه نماینده و فرماندار بناب و دیگر مسئوان استان و شهرستان
از ذوب قوس  ،1۵0از واحد ذوب  ۵20القائی و ست پنجم کوره القائی این واحد
که به دست متخصصان داخلی مجتمع ساخته و کامل بومی سازی شده بازدید
کرد و درجریان گزارش کامل ساخت و بهره برداری آن قرار گرفت .وی در بازدید
از واحدهای تولیدی مجتمع فواد صنعت بناب که با حضور سید ابوتراب فاضل
مدیرعامل و نائبرئیس هیات مدیره این مجتمع انجام شد ،از نزدیک در جریان
فعالیتهای انجام شده در سال رونق تولید قرار گرفت و اقدامات انجام شده توسط
مدیریت مجموعه را تحسین برانگیز خواند .ابوتراب فاضل مدیرعامل مجتمع نیز
در این بازدید گزارشی از فعالیتهای انجام شده در یکسال اخیر اعم از فعالیت
مجدد ذوب قوس  1۵0و خط نورد  18استند این مجتمع که در سالهای اخیر
غیرفعال بودند ،ارائه کرد و از افزایش چشمگیر صادرات محصوات به خارج از
کشور و پروژههای در دست اقدام از جمله کوره جدید قوس  ۵0تنی خبر داد.

تسهیاتویژهبیمهکوثربرایعاشقانحسین(ع)

بیمهنامه هوشمند سفر بیمه کوثر (مرکوری) به مناسبت نهمین سالگرد تاسیس
شــرکت با تخفیف 70درصدی برای زائران عتباتعالیات صادر میشود.به گزارش روابط عمومی
بیمه کوثر ،مرکوری ارزانترین بیمه بدنه است که غیرحضوری ،آنی و برای بازه زمانی محدود صادر
میشود و از آنجایی که بیمهگذاران در تمام طول سال به بیمه بدنه نیاز ندارند ،این برنامه تلفن همراه
برای صدور بیمهبدنه کوتاهمدت توسط شرکت بیمه کوثر راهاندازی شده است تا بیمهگذاران بتوانند
خودرو خود را در یک بازه زمانی محدود تحتپوشش بیمه بدنه قرار دهند.بر پایه این گزارش ،مراحل
صدور بیمهنامه هوشمند سفر بهترتیب شامل مشخص کردن مبدا و مقصد سفر ،ارسال درخواست
و برآورد هزینه ،بارگذاری تصویر گواهینامه و کارت ماشین ،ارسال عکس اتومبیل در همان لحظه
و در نهایت تایید و صدور بیمهنامه است.براســاس این گزارش ،عاقهمندان به خرید این بیمهنامه
میتواننــد از طریق نشــانی  https://65e3.app.link/BQTIe7LJ6Wاین برنامه را
بارگذاری کنند .در آستانه اربعین ،موکب زائران عتبات عالیات در مرز مهران با میزبانی و خادمی
گروهی از مدیران و کارکنان شرکت برای خدمترسانی به عزادارن حسینی برپا شده است.به گزارش
روابط عمومی بیمه کوثر ،امسال همانند سال گذشته ،کارکنان و مسئوان شرکت بیمه کوثر برای
تدارک حضور در اجتماع عظیم جهانی در کربای معلی و نجف اشــرف در اربعین ســید و ساار
شهیدان ،موکبی را در مرز مهران برپا کردهاند و پذیرای زائران عتباتعالیات هستند.

زائراناربعینبیشازیکمیلیونپیامرایگانارسالکردند

زائراناربعیندرسامانهاعاموضعیتاپلیکیشنبلهتاکنونبیشازیکمیلیونو66هزارپیامطی۱۲
روزبهصورترایگانوبدوننیازبهاینترنتارسالکردند.بهگزارشروابطعمومیبانکملیایران،
زائرانایرانیمیتوانندازطریقنسخهجدیداپلیکیشنبلهبدوننیازبهخریدسیمکارتعراقیواز
طریقسیمکارتهایهمراهاول،ایرانسلورایتلدرایرانوعراقوضعیتخودراثبتویاوضعیتعزیزانخودرامشاهده
کنند.اززمانراهاندازیاینسرویستاکنونبیشاز۲۰۰هزارنفردراینسامانهوضعیتخودراثبتوخانوادهیادوستان
آنهانیزوضعیتآنهارامشــاهدهکردهاند.گفتنیاست،سامانهاعاموضعیتزائرانازدهممهرماهامسالباهدف
تسهیلارتباطاتزائراناربعینحسینیدرصفحهویتریناپلیکیشنبلهراهاندازیشدهوزائرانبرایاستفادهازآنباید
آخریننسخهایناپلیکیشنراازبازارهایمعتبر(کافهبازار،گوگلپلی،سیبچهوآیاپس)نصبیابهروزرسانیکنند.

مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک رفاه با هدف پاسداشت
شعار رونق تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری است ،از سه
شرکت تولیدی استان مازندران بازدید و با مدیران آنها گفت وگو
کردنــد .به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران ،در این
رویداد که هفدهم مهرماه سالجاری و با هدف حمایت از اشتغال
و رفع موانع تولید صورت پذیرفت ،مدیر عامل و دو عضو هیأت
مدیره بانک در رأس هیأتی جداگانه از سه شرکت که از مشتریان
برتر بانک در استان هستند بازدید به عمل آوردند و در جریان
فرایند تولیدات آنهــا قرار گرفتند .مدیر عامل و اعضای هیأت
مدیــره بانک رفاه در این بازدیدها به مدیران عالی شــرکت ها
اطمینان خاطر دادند که بانک رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی
حامی رونق تولید اســت و برای حمایت از اشتغال ،کارگران و
تولید کنندگان از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند.
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باحکممدیرعامل،کریمهمتیمسئول
حوزهروابطعمومیبیمهمیهنشد
داریوش محمدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه میهن با صدور
حکمی ،کریم همتی را به عنوان مشــاور مدیرعامل و مسئول حوزه
روابط عمومی این شــرکت منصوب و معرفی کرد .به گزارش روابط
عمومی بیمه میهن؛ در بخشی از حکم صادره ابراز امیدواری شده است
که آقای همتی با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول انســجام
سازمانی و اخاق حرفه ای در انجام امور محوله موفق و موید باشند.
بر اساس این گزارش ،در مراسم معارفه که با حضور معاونان مدیرعامل
و مدیران ارشد شرکت برگزار شد ،دکتر محمدی ضمن تقدیر از تاش
هــای مدیریت قبلی روابط عمومی ،نقش محوری روابط عمومی در
ســازمان را بسیار حائز اهمیت دانســت و بر ارتباطات درون و برون
ســازمانی ،اطاع رسانی اقدامات و فعالیت های شرکت و نیز حفظ و
تقویت انسجام سازمانی با نگاه ویژه بر اخاق حرفه ای تاکید کرد.
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برگزارینشستمدیرانبانکصادراتبا
حضورمدیربیمهسرمددراستانقم

نشست مشترک معاونین ،مدیران ستادی ،مدیر شعب استان قم
و روســای حوزه و شعب بانک صادرات ایران با حضور مدیر بیمه
سرمد در این اســتان برگزار شد .به گزارش روابط عمومی بیمه
سرمد ،در این جلسه عملکرد فروش بیمه عمر مانده بدهکار شعب
بانک اســتان به تفکیک هر شــعبه مورد ارزیابــی قرار گرفت و
راهکارهاییجهتافزایشفروشدراینرشته،ارائهشد.همچنین،
راهکارهایی نیز برای رفع موانع و مشکات پیش روی صدور بیمه
عمر مانده بدهکار در شعب بانک مطرح شد .این گزارش می افزاید،
هاشمی نژاد مدیر شعب بانک صادرات استان قم و مریم مطوف
مدیر بیمه سرمد در این استان ،در جلسه حضور داشتند.

بازدیدمدیرعاملبانکقوامینازمعاونتحقوقیبانک

دکترعلیابدالی،مدیرعاملبانکقوامیندرنخستینبازدیدخودازواحدهایمختلف
بانکدرساختمانمعاونتحقوقیحضوریافتوبامدیرانومسئولیناینواحدسازمانی
دیداروگفتوگوکرد.بهگزارشروابطعمومیبانک؛دکترعلیابدالیدراینبازدیدضمنقدردانیاز
زحماتکارشناسانوکارکنانحقوقیدراحقاقحقوقسازمانیبانک،براهمیتجایگاهاینواحدسازمانی
درحفظتصویرحقوقیبانکتأکیدکرد.ویپسازبازدیدازواحدهاواداراتتابعمعاونتحقوقیودرجریان
گفتوگوبامدیرانومسئولیناینواحدسازمانیضمنتشریحروندپروژهیادغامدرشبکهیبانکیکشور
اظهارامیدواریکرد:کارشناسانمتخصصوباتجربهیماقطعاکمکشایانیدرحیطهیتخصصیخوددر
بانکسپهخواهندبود.

خبـــر

هفتهنامه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
صاحب امتیاز :شرکت حیدر بازرگان مدیر عامل مهدی میر حیدری
مدیرمسوول( :درحال تغییر)
رئیس شورای سیاستگذاری و سردبیر :مهدی میرحیدری
هیأت تحریریه :سعید مدنی ،سید غامرضا کاظمی دینان ،مرادعلی
صدر ،عبدالحسین سیفاللهی ،اصغر مهتری ،سارا میرحیدری ،عاطفه
خوشکام و علی میر حیدری
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مدیرعاملبانککشاورزی:

«سهامداریوشراکتتجاریباآپ،مایه
خرسندیبانککشاورزیاست».

مدیرعامل بانک کشاورزی در دیدار با مدیران شرکت
آســان پرداخت پرشــین (آپ) ،گفت« :سهامداری و
شراکت تجاری با آپ ،مایه خرسندی بانک کشاورزی
اســت ».پرداخت برتر ،نشست صمیمی مدیرعامل و
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی ،روحاله خدارحمی
در شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) ،صبح پنجشنبه
مورخ  18مهر مــاه  ،1398به همراه هیات همراه طی
بازدید از شــرکت ،بــا حضور مدیرعامــل ،قائم مقام
مدیرعامــل ،اعضای هیات مدیره و معاونین آپ برگزار
شد .بانککشــاورزی ،نخستین بانک تخصصی ایران،
بعنوان سهامدار اصلی و  36درصدی آپ با جایگاه سوم
در سهم تراکنشهای شاپرکی کشور است .مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست پیشرفت
چشــمگیر ،تغییرات نوآورانه و موثر در حــوزه پرداخت با تمرکز بیش از پیش آپ بر تجارت
الکترونیک ،نظیر شــراکت با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکتهای اسنپ) ،ضریب نفوذ و
سهم بازار نزدیک به ۵0درصدی از فروش محصوات کلیه اپراتورهای تلفن همراه ،سهمگیری
قابل توجه از فروش بلیتهای حوزه گردشگری ،فروش انواع متنوع بیمه ،سهم بازار اول ارائه
سرویسهایکارتبهکارتوموجودیکارتبیناپلیکیشنهایپرداختراارزنده،افتخارآمیز
و رضایتبخش برای بانک کشاورزی عنوان نمود و اظهار داشت« :آپ در پیشرانی و تاش به
نتیجهبخشی این تغییرات نقش مهمی داشته است و همواره در انجام پروژههای ارزشمند و
ســازنده ،پیشتاز و موفق بوده است ».همچنین طی این نشست مدیرعامل بانککشاورزی و
مدیرعامل آسان پرداخت بر روی انتخاب اول و الویت طرفین با عنوان شرکای تجاری بر روی
تقویت وگسترش همکاری فیمابین تاکید ویژه کردند .جناب آقای خدارحمی با بیان اینکه
توسعه راهکارهای جدید پرداخت با رویکرد کاهش هزینههای تحمیل شده به بانکها وارد
مرحله جدیدی شده است ،ابراز امیدواری کرد با فرصتهایی که با هوشمندی و زمان ورود به
بازار آپ حاصل شــده شاهد رشد بیشــتر این صنعت با رهبری آپ خواهیم بود .جناب آقای
خدارحمی همچنین فرهنگســازی در امر استفاده از ابزار و روشهای نوین پرداخت نظیر
ســرویس تلهپرداز آپ را الزامی دانست و یادآور شد« :بانک کشاورزی در این راستا اقدامات
خاصی را در دســتور کار دارد و ایفای نقش آپ در این حوزه با برپایی کمپینهای قدرتمند
مشترک فیمابین قطعاً سازنده و تاثیرگذار خواهد بود ».او در بخش دیگری از سخنان خود از
اقداماتی که در راســتای توجه و احترام به تغییرات نظام کارمزد در شرکت آپ انجام گرفته،
تقدیر کرد و در همین حال ،خواستار آن شد که تاش در این راستا با جدیت بیشتری دنبال
شــود .مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این نکته که بخش بانکداری الکترونیک و پرداخت
غیرحضوری خدمات جزو پیشــرانهای رو به رشد کشور هستند ،خاطرنشان کرد« :شرکت
آپ تجلی این دو بخش است و عاوه بر نقشی که در توسعه و گسترش زیرساختهای پرداخت
الکترونیک دارد ،در سایر حوزهها نیز پر قدرت ،سرگروه و مفید واقع شده است ».مدیرعامل
بانک کشــاورزی در پایان بازدید خود ،از زحمات مدیران و کارکنان آسان پرداخت قدردانی
نمود و متنی را بشرح ذیل مرقوم فرمود« :ما در بانک کشاورزی هم به عنوان سهامدار عمده و
هم به عنوان شریک تجاری درجه اول شرکت آسان پرداخت ،احساس خوبی از سهامداری و
همکاریباشرکتداریمورشدارزششرکتوهمچنینخدماتخوبیکهشرکتارائهمیکند
مایه خرســندی بانک کشاورزی است و امیدوارم در آینده شاهد همکاری اثربخش و بهتری
فیمابین بانک کشاورزی و شرکت آسان پرداخت باشیم».
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وزمین زار زد و بســاط اندوه گســترانید  ،تنها ال زیاد و ابوسفیانیان بودند که
بساط شادمانی گستردند و نوشــیدند ورقصیدند وبر رفتارشان خنده ها کردند
 ،اینان مستانه ســخن گفتند ،ابلهانه اقدام نمودند و آخرین و بهترین نمره را به
عملکردشان اختصاص دادند .ال زیاد و آل سفیان  ،مست شراب قدرت شدند  ،از
خمره مقام نوشیدند و گرد کعبه امیال و آمال طواف کردند  ،اما َح َجر برحِ جِ ر زدند
 ،صفا و مروه را به ابتذال کشیدند وچنان کردند که زمزم زار زار گریست و بیت در
فراق اهل البیت تا ابد سیاهپوش گردید .اربعین بازسازی یک جریان است که از
دل تاریخ سر برکشیده واز بی رحمیهای انسان علیه انسان سخنی درشت به زبان
میاورد  ،از ستمی میگوید که به مظلومترین روا داشته شد  ،از آتش قهری میگوید
که خرمن خوبان رابکام خود کشــید .اربعین از حرکت ع ّرابهُ قدرتی میگوید که
ابعاد تخریب و نابودی اش تا قیامت بصورت مشهودوملموس درچشم انداز رونده
گان کاروان عظیم انسانی با چهره ای باز و روشن خود نمائی می کند.

