رهبر معظم انقاب اسامی
در دیدار اعضای ستاد کنگره
دو هزار شهید استان بوشهر:

کاریکنیدروحیهجهادومقاومت
راهقطعینسلهایپیدرپیشود

شماره

هفتهنامه اقتصادی سیاسی اجتماعی ورزشی

214

w w w. e t e b a r. n e t
صفحه 2

شنبه  28دی ماه  | 1398شماره ( 214پیاپی  8 | )304صفحه |  3000تومان

عناوینخبرها

سرمقاله

اختصاصاعتباروتسهیاتبرایجبران
خساراتناشیازحوادثغیرمترقبهبهعشایر
2

نهضتداخليسازيباحمایتمسئوان
تداومخواهدداشت
3

هیچعذریدراحیایتاابانزلیپذیرفتهنیست

دری
دیمیرحی 
مه 

4

دیرعاملوسر دبیر
م

بومیسازیدرصنعتفواد

کنترلقیمتهادربازارومقابلهباسودجویان
در شرایطی که کشف مراکز دپوی کاا و احتکار ادامه دارد و انبارهای زیادی را
کشف و هزاران تن کاا در طرح توزیع بازار قرار میگیرد ،با توجه به شناسایی بیش
از سیصد هزار انبار موجود کشور و ورود به سامانه جامعه انبارها و مراکز نگهداری
کاا نکاتی قابل ذکر است :اوا بحث طرح مشخصات انبارها ( داان و واسطه
گران قانون را دور نزنند) درسامانه مذکور باید مورد توجه قرار گیرد .ثانیا :در این
کشفیات باید سره از ناصره مشخص تا خدای نا خواسته به کسی نا عادانه ضرری
وارد نشده ،اما با توجه به توزیع کاا در سراسر کشور و فرصت مغتنم در جابجایی
کاا  ،مراقبت بیشتر در توزیع کاما ضروری بنظر می رسد و اگر قیمت فروش مورد
کنترل قرار نگیرد و متخلفین و گرانفروشان مجازات نشوند در واقع با توجـه به
نقدینگی افسار گسیخته بیش از  1900هزار میلیارد تومانی در جامعه و این فرصت
مناسبی است برای آنکه دال ها که مترصدند از هر آب گل آلودی ماهی گرفته واز
هر رخدادی بنفع خویش استفاده نمایند بدیهی است بدون کنترل و نظارت بر نرخ
خرید و فروش کااهایی که در این مسیر توزیع می گردد  ،این روند نمی تواند
تأثیر مثبت قابل توجهی در زمینه تنزل قیمتها داشته باشد چرا که تا کنون هزاران
تن کاا کشف و باید در چرخه توزیع قرار گیرد ،که بر این اساس با کنترل دقیق و
حساب شده قابل پیش بینی است ضمن کنترل قیمتها رضایت مشتری نیز فراهم
خواهد شد ،در پایان با این اوصاف مردم انتظار دارند دولت نسبت به کنترل قیمتها
بطور جدی اقدام و تاش دال ها و واسطه های از خدا بی خبر برای برهم زدن
بازار به طرق مختلف ،اقدامات افساد داان و واسطه گران خنثی گردد .انشاء ا....


یکصدهزارقطعه
بیشاز
درشرکتفوادمبارکه

دربومیسازی،ازساختقطعاتبهسمتفرایندسازی
5

بزرگترین افزایش سرمایۀ تاریخ بورس کشور

پیشنهادفوادسازان؛ممنوعیتصادراتیاوضع
عوارض40درصدیبرصادراتسنگآهن

پیام رهبر انقاب اسامی در پی مشکات
ناشی از بارندگیهای شدید در جنوب شرقی کشور:

دستگاههایدولتیومجموعههایمردمی
هرچهبیشتربهیاریمردمبشتابند

6

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس شد
7

بخشودگی جرایم بیمه ای در راه است
صفحه 2

8

هفتهنامهاقتصادیایران
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خبر

لزومپیگیری
کوتاهیهایا
تقصیرهایاحتمالیو
مراقبتازعدمتکرار

درپینتایجتحقیقاتستادکلنیروهایمسلحدربارهسقوطهواپیمایمسافربریاوکراینی،رهبرمعظمانقاباسامیدرپیامیباابرازهمدردیعمیقومجددباخانوادههایداغدار،ستادکلنیروهای
مسلحرامأمورپیگیریکوتاهیهایاتقصیرهایاحتمالیدراینحادثهومراقبتبرایعدمامکانتکرارچنینسانحهایکردند.
متنپیامرهبرانقاباسامیبهاینشرحاست:
بسماهالرحمنالرحیم
بااطاعازنتایجتحقیقاتستادکلدربارهیحادثهیهواپیمایمسافربریاوکراینیواثباتدخالتخطایانسانیدرآن،مصیبتدرگذشتجانباختگاناینحادثهیاندوهباربرایاینجانببسیارسنگینتر
شد.ازممیدانماو ً
ابهخانوادههایمعظماینعزیزانباردیگرهمدردیعمیقوتسلیتصمیمانهیخودراابرازکنموازخداوندمتعالبرایآنانبردباریوآرامشروحیوقلبیتمنانمایم.ثانی ًابهستادکل
نیروهایمسلحمؤکداًدربارهیپیگیریکوتاهیهایاتقصیرهایاحتمالیدراینحادثهیدردناکسفارشکنم.ثالث ًامراقبتوپیگیریهایازمبرایعدمامکانتکرارچنینسانحهایراازمدیرانومقامات
ذیربطمطالبهنمایم.پروردگارعزیزوکریمبهدرگذشتگانلطفورحمتوبهداغدارانصبرواجرعنایتفرماید.
س ّیدعلیخامنهای۲۱/دی۱۳۹۸

رهبرمعظمانقاباسامیدردیدارامیرقطروهیئتهمراه:

پیامرهبرانقاباسامیدرپیمشکاتناشیازبارندگیهای
شدیددرجنوبشرقیکشور:

دستگاههایدولتیومجموعههای
مردمیهرچهبیشتربهیاریمردمبشتابند

در پی مشکات پدید آمده از بارندگیهای شدید در سیستان و
بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور ،حضرت آیت اه
خامنهایدرپیامیدستگاههایدولتیومجموعههایمردمیرا
به یاری هر چه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فراخواندند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم
بارندگیهایشدیددراستانسیستانوبلوچستانوبرخینقاط
دیگر در جنوب شرقی کشور که به آبگرفتگی مشکلساز برای
مردم و در مواردی ویرانگر و خســارتبار انجامیده است ،ایجاب
میکندکهدرکنارخدماترسانیقابلتقدیریکهتاکنونصورت
گرفته است ،دستگاههای دولتی و مجموعههای مردمی هر چه
بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته از وقوع خسارتهای
بیشترجلوگیرینمایند.
ازخداوندمتعالخیروبرکتماندگاربرایهمگانمسألتمیکنم.
سیدعلیخامنهای
ّ
 ۲۳دی ۱۳۹۸

علتوضعنامناسبمنطقهفسادانگیزیآمریکاورفقایآناست
حضرت آیت اه خامنهای رهبر معظم انقاب
اسامی امشب (یکشنبه) در دیدار شیخ تمیم
بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیأت همراه تأکید
کردند :شــرایط کنونی منطقه بیش از پیش
نیازمند تقویت ارتباطات کشورهای منطقه و
تأثیرنپذیرفتنازالقائاتبیگانگاناست.
رهبرانقاباسامیگفتند:جمهوریاسامی
ایران بارها اعام کرده و آقای رئیس جمهور هم
صراحتاً گفته است ،ایران آماده همکاری های
نزدیکترباکشورهایمنطقهاست.
حضرتآیتاهخامنهایشرایطکنونیمنطقه
رانامناسبدانستندوافزودند:علتاینوضعیت
فســادانگیزی امریکا و رفقای او است و تنها راه
مقابلهباآنهمتکیهبرهمکاریهایدرونمنطقه
ای است.
ایشــان با اشاره به روابط سیاسی خوب ایران و
قطر خاطرنشــان کردند :روابط اقتصادی دو
کشور در ســطح روابط سیاسی نیست و باید
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دیدگاهدکترسیدهادیحسینی

دراقتصادمبتنیبردانشمحوری-بخشپایانی

اقتصاددانشمحوراقتصادیاست
کــه در ان تولید  .توزیع  .فروش و
استفادهازدانشعاملاصلیرشد.
ایجاد ثروت و اشتغازایی در همه
صنایع است البته افزایش دانش
بخــودی خود موجبــات دانش
محوریاقتصادرافراهمنمیاورد.
بلکهبهرهگیریازاندرهمهابعاد
موردلزوماست هدفاقتصاددانشمحورایجادجامعهدانشمحور
میباشد و جهانی شدن نیز از پیامدهای دانش محور بودن اقتصاد
استاقتصاددانشمحوراقتصادیاستکهمستقیمابراساستولید
توزیعومصرفدانشواطاعاتقرارگرفتهباشد.دراقتصاددانش
محور  .دانش محرک اصلی رشد  .ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی
رشتهفعالیتهاست .براساساینتعریفاقتصاددانشمحورتنها
بستگیبهتعدادمحدودیصنایعمبتتیبرفناوریبرترنیست.بلکه
درایننوعاقتصادکلیهدفعالیتهایاقتصادیبشکلیبردانشمتکی
بوده و میباشد  .بعنوان مثال فعالیتهایی نظیر معدن و کشاورزی
کاما بر پایه تحوات فناورانه تغییر و تحول می یابد  .ولی اقتصاد
صنعت محور بر اساس عایق ملی و چشم انداز مطلوب و مقاصد
ایندهکشورطرحریزیشدهاست .همچنیناقتصادصنعتمحور
دربیناقتصادکشاورزیمحورواقتصاددانشمحورقرارداشتهکه
اینخودنشانازبرتریاقتصاددانشمحوراست.درضمناقتصاد
صنعتمحوربرپایهوضعیتوامکاناتوقابلیتهایموجودوروش
استفادهازانهابرایدستیابیبهمقاصدعملمیکند
مهمترین مشخصه های اقتصاد دانش محور:
 -۱همه کااها عاوه بر اینکه کاربر و سرمایه بر هستند  .دانش
بر نیز میباشند
 -۲همه بخشهای اقتصادی دانش بر هستند .
 -۳در اقتصاد دانش محــور این نگرش وجود دارد که دانش و
اطاعات منابعی هستند که به عموم مردم تعلق دارند .
-۴نیــروی کار ارزان تعیین کننده مزیت اقتصاد دانش محور
نیست .
 -۵در قبال تحوات سریع دانش انعطاف پذیر است .
 -۶اقتصاد دانش محور دارای شرکتهای دانش محور میباشد .
 -۷در اقتصاد دانش محور صنعت نیز دانش محور است .
 -۸در اقتصاد دانش محور یک منبع قادر است انواع خدمات را
انجام دهد
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گاردین:چراسازمانبینالمللیهوانوردی،
پروازرالغونکرد؟

یک روزنامه انگلیسی با انتقاد از سازمانهای هوایی بینالمللی
که به هواپیمای اوکراینی درباره پرواز کردن در شرایط ملتهب
هشدار ندادند ،نوشت شگفتآور نیست که سربازان در چنین
شرایطی اشتباه کنند .روزنامه «گاردین» در یادداشتی به قلم
«مارتین ری ِورز» خبرنگار حوزه هوانوردی و کارشناس مسائل
سیاسی غرب آسیا ،به بررسی حادثه هواپیمای اوکراینی در ایران
پرداخت و نوشــت مقصر این حادثه فقط کسی که آن را ساقط
کرد نیست بلکه کسانی هستند که مانع پرواز آن نشدند.
در ابتدای این یادداشــت ،با اشــاره به ساقط شدن هواپیمای
 MH17مســافربری خطوط هوایی مالزی در ســال ۲۰۱۴
توسط شبهنظامیان اوکراینی در شرق این کشور و کشتهشدن
تمام ۲۹۸سرنشین آن ،آمده است« :تراژدی هفته قبل ،شکست
تحقیرآمیز دولتهای غربی ،سازمانهای اطاعاتی و گروههای
صنعت هوایی در محافظت از مسافران را نشان داد ،آن هم بعد
از اینکه قولی که در پی حادثه  MH17دادند».
نویسنده گاردین درباره قصور سازمان بینالمللی هوایی (ایکائو)
در این حادثه نوشــت« :خطوط هوایی فعال در منطقه ،کام ً
ا
مطلع بودند که مســیرهای پرواز آنها از منطقه درگیری بالقوه
عبور میکند .با این حال ،هیچ توصیه و دستورالعملی از ایکائو،
که مســئول ایمنی و رعایت [اصول ایمنی] جهانی هســتند،
دریافت نکردند».
ریورز ادامه داد« :برخی خطوط هوایی در خاورمیانه پروازهای
خود به بغداد را پیش از موشکباران تعلیق کردند .برخی خطوط
هوایی آسیایی و اروپایی نیز پروازهایشان را از حریم هوایی ایران
دور کردند .در زمان کوتاهی بعد از حمله ،آمریکا خطوط هوایی
خود را از [پرواز به] منطقه منع کرد .اما بسیاری دیگر طبق برنامه
ادامه دادند».

همکاریهایایرانوقطردرزمینههایمشترک
بیشازپیشگسترشیابد.رهبرانقاباسامی
تأکیدکردند:البتهبرخیهابخصوصآنهاییکه

از آن سر دنیا به این منطقه آمده اند ،تمایل به
گسترشهمکاریهایکشورهایمنطقهندارند
ولی این موضوع ربطی به آنها ندارد و کشورها و

ملتهایمنطقه،دیگرچنین تحکمهاودخالت
هایی را قبول نمی کنند .در این دیدار که آقای
روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنانی با
ابراز خرســندی فراوان از دیدار با رهبر معظم
انقاب اسامی شرایط منطقه را دشوار خواند و
گفت:ماباصحبتهایجنابعالیدرخصوصلزوم
افزایش همکاریهای منطقه ای کام ً
ا موافقیم و
معتقدیمبایدگفتگوهایجامعمیانکشورهای
منطقهبرگزارشود.
امیرقطر همچنین با اشاره به مذاکرات خود در
تهران افزود :قرار بر این شــد که کمیســیون
مشترک دو کشور ،حدود سه ماه دیگر در ایران
برگزار شود و امیدواریم روابط اقتصادی ایران و
قطر به سطح روابط سیاسی برسد.
وی همچنین از کمکهــا و حمایتها و مواضع
جمهوری اسامی ایران در شرایط تحریم قطر،
تشکر و قدردانی کرد.

درجلسههیاتدولتبهریاستدکترروحانیتصویبشد؛

اختصاصاعتباروتسهیاتبانکیبرایجبرانخساراتواردهناشیازحوادثغیرمترقبهبهعشایر
هیات وزیــران با اختصــاص اعتبار ازم و
تسهیات بانکی برای جبران خسارات وارده
به عشایر و تشکلهای عشــایری ناشی از
حوادث غیرمترقبه و نیز نوســازی و مقاوم
ســازی واحدهــای مســکونی در مناطق
حاشیهای شهرهای مشهد و زاهدان موافقت
کرد.
در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران که به
ریاست حجت ااســام والمسلمین دکتر
روحانی رئیس جمهوری برگزار شد ،مبلغ
 ۵۰۰میلیارد ریال تســهیات بانکی ارزان
قیمت به منظور جبران خســارات ناشی از
حوادث غیرمترقبه به عشایر و تشکل های
عشــایری با ســود و کارمزد چهار درصد
اختصاص یافت .دولت همچنین مبلغ ۳۳۰
میلیارد ریال برای نوســازی و مقاوم سازی
تعداد  ۲۰۰واحد مسکونی واقع در مناطق
حاشــیهای شهر مشهد اختصاص داد که از
این میزان اعتبار ،مبلغ  ۲۰۰میلیارد ریال به
صورت تملک داراییهای سرمایهای جهت
آماده سازی ،تأسیسات زیربنایی و احداث
زیرســاخت و مبلغ  ۱۳۰میلیــارد ریال به
صورتهزینهایجهتهزینههایپشتیبانی
و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری

هزینه خواهد شد .همچنین مبلغ یک هزار
میلیارد ریال تسهیات ارزان قیمت بانکی با
سود پنج درصد برای نوسازی و مقاوم سازی
تعداد دو هزار واحد مسکونی واقع در مناطق
حاشیه ای شــهر مشهد در استان خراسان
رضوی با ســقف فردی  ۵۰۰میلیون ریال
پرداخت مــی شــود .دولــت در ادامه ،با
اختصاص مبلغ یک هزار و ۸۸۵میلیارد ریال
جهت نوسازی و مقاوم سازی تعداد  ۱۰هزار
واحد مســکونی واقع در بافت حاشــیهای
غیررسمی شهر زاهدان در استان سیستان
و بلوچســتان موافقت کــرد .از این میزان
اعتبار ،مبلغ  ۱۵۰۰میلیارد ریال اعتبار به
صورت تملک داراییهای سرمایهای برای
آماده ســازی زمین ،تأسیسات زیربنایی و

احداث زیرساخت و مبلغ  ۳۸۵میلیارد ریال
اعتبار هزینه ای جهت هزینه های پشتیبانی
و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری
تخصیص می یابد.
تعیین شــورایعالی فنی سازمان برنامه و
بودجه به عنوان مرجــع داوری اختافات
طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی
دولت در ادامه ،با ارجاع اختاف های ناشی
از اجرا یا تفســیر قراردادهــای مربوط به
تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های
اجرایــی بــا پیمانــکاران و مشــاوران به
شورایعالی فنی ســازمان برنامه و بودجه
کشور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.
همچنین با تصویب هیات وزیران ،مصوبه
مربوط به نحوه اباغ بخشی از اعتبارات طرح

های تملک دارایی های سرمایه ای اصاح
شد .بر این اساس ،وزارت نیرو و شرکت های
زیرمجموعه آن ،مشــمول دســتگاه های
اجرایی برای اباغ اعتبار در هریک از طرح-
های تملک دارایی سرمایهای که اعتبار آن از
منابع عمومی دولت و ســایر منابع تأمین و
برای اجرا به واحدهای ملی و استانی وزارت
جهادکشاورزی و سازمانهای مذکور واگذار
می شود ،خواهد بود.
همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری
ها و دهیاری های کشور) می تواند در هر یک
از طرح های تملک دارایی ســرمایه ای که
اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع
باشد را به واحدهای استانی یا شهرداری ها
اباغ نماید.
دولت همچنین به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری اجازه داد سهم هر یک از دانشگاهها،
مؤسســات آموزشی و پژوهشــی و سایر
دستگاههای تابع را از محل وجوه دریافتی
بابت سایر منابع و تکالیف مندرج در قوانین
بودجه سنواتی و ســایر منابع را به صورت
نقــدی و غیرنقدی ابــاغ و حواله نموده و
همچنین رویدادهای مالی مرتبط را اعمال
حساب کند.

اقدامکنندهومطالبهگرحقخانوادهشهدایحادثههواپیماهستیم

غامحسیناسماعیلیبهسیلاستانهایجنوبی
کشوروموضوعامدادرسانیوکمکبهسیلزدگان
اینمناطقهماشارهکردوازاباغویژهرئیسقوه
قضائیه ،در این زمینه خبر داد .براساس دستور
رئیسدستگاهقضا،مراجعقضاییمأمورشدهاند
در کنــار امدادگــران ،هــم نظارت بــر نحوه
خدمترسانیوهمبررسیعللوعواملتشدید
آسیبهارابرعهدهداشتهباشند.
ســخنگویقوهقضائیهدرپاســخبه سؤالیدر
خصوص واکنش قوهقضائیه به حضور ســفیر
انگلیس در تجمعــات غیرقانونی گفت :قواعد
بینالمللیرامراعاتمیکنیموبهکنوانسیونهای
بینالمللی که به آنها ملحق شــدهایم ،احترام
میگذاریم ،امــا احترام به کنوانســیونهای
بینالمللییکجانبهنیست.بهموجبکنوانسیون
ویندرماده ۴۱آمدهاستکهتمامیافرادیکهاز
مزایاومصونیتهایدیپلماتیکبهرهمندهستند،
موظفند،قوانینومقرراتدولتپذیرندهرامحترم
بشمارندوازمداخلهدرامورداخلیکشورمیزبان

خودداریکنند.
سخنگویقوهقضائیهباتصریحاینکهالبتهمسئول
در این حوزه و مباشر وزارت امور خارجه و دولت
جمهوریاسامیایراناست،افزود«:مابهعنوان
دستگاهقضاییوجامعهحقوقیایناستنباطرا
داریمکهاینفردوامثالاوعنصرنامطلوباست
و تکلیف عنصــر نامطلــوب در عهدنامههای
بینالمللیروشنشدهاست».
اسماعیلیدرادامهگفت:اخیرا ًدریکموردبیش
از۳۰۲میلیونمترمربعازمراتعسهندشهرمراغه
احیا و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شد .در
منطقهرودبارقصرانهمیکزمین۲۳۰هکتاری
بود که برای این زمین متعلــق به دولت در اثر
کوتاهیمتولیانفقط۱۸۰هکتارآنبهنامدولت
سند صادر شدهبود ،یعنی۵۰هکتار آن با سند
بود و بســتری بــرای جوان افراد ســودجو و
فرصتطلب شدهبود که این مشکل را برطرف
کردیم».
وی در ادامــه بــه پروندهای که تعــدادی از

کارمندان ثبت و برخی از عناصر زمینخوار در
استان یزد با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد
متولی زمین و مسکن در آن حضور دارند ،اشاره
کــرد .در این پرونده صدها هکتار زمین مورد
تصــرف قرار گرفتــه بود که در دســتور کار
دادگستری استان یزد قرار گرفت و متهمان
آن بازداشــت شــدند .این افراد ترفندهای
مختلفی در پیش گرفته بودند ،مث ً
ا یک زمین
۲۰میلیارد تومانــی را ۶۰۰میلیون تومان به
فردی واگذار کرده بودند که همه این عناصر
شناســایی شــدند و این پرونده در دســت
رســیدگی قضایی اســت ،اما اراضــی از ید
زمینخواران خارج شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما و تعداد
بازداشــتشــدگانگفت:بااباغویژهریاست
قوهقضائیه،سازمانقضایینیروهایمسلحمأمور
شدهکهاینموضوعراازبعدقضاییبابهرهگیری
از کارشناسان مختلف و کارشناسان ستاد کل

نیروهایمسلح،کارشناسانسازمانهواپیمایی
کشور ،کارشناسان حوزه سایبری ،کارشناسان
حوزههای جنگ الکترونیک و اطاعات ضبط
شدهدرجعبهسیاههواپیمابررسیکند.ویافزود:
آخرینخبریکهبندهدارمایناستکهقراربود
جعبهسیاهبههمراهتیمهایکارشناسیایرانو
اوکراینبهفرانسهفرستادهشودوبازخوانیوهمه
اطاعاتجمعآوریشودوهمهابعادآنرسیدگی
شود.
وی ادامه داد :نکته اول استیفای حقوق مادی و
معنویجانباختگانوخانوادههایآنهااست.به
هیچعنوانازاستیفایحقوقآنهاکوتاهنخواهیم
آمــد و پیگیر و مطالبهگر و اقــدام کننده برای
استیفای حقوق خانوادهها هستیم .اسماعیلی
گفت :محور دوم ما کشف حقیقت است تا اان
نظراتیابرازشدهونتایجاولیهمشخصاست،اما
باید همه ابعاد را بســنجیم و به حقیقت ماجرا
برســیم .محور سوم هم اجرای عدالت است که
وظیفهداریمعدالترادراینرسیدگیاجراکنیم.

هشدارمیدهیم،مراقبباشیداشتباهآمریکاراتکرارنکنید

سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی صبح
چهارشنبه در کنگره سرداران و دو هزار شهید
استانبوشهرباتسلیتشهادتسردارسلیمانی
اظهار داشت :سردار سلیمانی فرمانده شجاع
تکرارنشدنیجبههمقاومتاسامیبود.ایشان
نماد درخشان سپهر افتخارات امت اسام بود.
وی حضور در این مراســم را افتخاری بزرگ
دانســت و اضافه کرد :در این محفل بهشتی
میزبانیشهیدانمانومیهمانیدرمحضرآنها
یک افتخار بزرگ است.
فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی با اشاره
به اینکه بوشهر محل طلوع خورشید مقاومت
اســت ،اضافه کرد :این منطقه زادگاه نبرد و
مجاهدت علیه متجاوزان و اشغالگران است.
وی بیان کرد :بوشــهر مغــرب قدرتهای
اســتعماری است و محل غروب آنان است و
مدفنی است برای هر متجاوز و این را وقایع
باشکوه این سرزمین به زیبایی در تاریخ زنده
و جاری آن نوشته است .سردار سامی با اشاره
به حماســه باشکوه ایســتادگی مردم این
ســرزمین به مدد عالمان بــزرگ آن افزود:
مقاومــت در مقابل انگلیس ،دســتگیری

تفنگداران آمریکایی و مقابله شهید مهدوی
و یارانش در مقابله مســتقیم با آمریکاییها
اثبات همین گفتار است که اینجا جایی است
که دست و پای متجاوزان قطع میشود و این
یک افتخار ماندگار برای شما مردمان است.
وی با اشــاره به اینکه دلیران بوشــهری از
پیشتازان شکســتن ابهت پوشالی استکبار
هستند ،تصریح کرد :بوشهر مردمی مؤمن،
باصفا ،متقی و صادق دارد و ایمان و تقوای این
مردممثالزدنیاست.فرماندهسپاهپاسداران
انقــاب اســامی اضافه کرد :شــهدا
حجتهای خدا روی زمین هستند و
گشایشگران راههای فتح و فاتحان
قلههای ســعادت هســتند .شهدا
ستونهای مستحکم امنیت ،عزت،
شــرف و کرامت ما هستند .وی
تاکید کرد :نگهبانان
واقعی کشــور

همین شهدا هستند و ثبات قدم و ایستادگی
در مقابل دشمن را به عنوان یک فرهنگ در
جامعــه ما جاری ســاختند و بــه ما درس
استقامت دادند و به ما یاد دادند میتوان به
اذن خداونــد و با تکیه بر نصرتهای او با هر
درجه از شــکوه ظاهری ایستاد و زانو نزد و
پیش رفت و قلهها را فتح کرد و پرچمها را به
اهتزاز درآورد و اراده یک ملت را بر یک ائتاف
تحمیلکرد.سردارسامیبابیاناینکهشهدا
حقایقی در بستر زمان هستند ادامه
داد:اینشگفتانگیزنیستکه
جمعیتــی بیانتها در این
فضای معنوی که دروازهای
به بهشت است تا از فضائل
این ملت یعنی شهیدان
بهرهمند شوند .وی
آثار وجودی شهیدان
را همچنــان در

نصرتهای الهی این ملت آشکار و محسوس
دانســت و افزود :تاریخ سختی را پشت سر
گذاشــتهایم و همه جا امدادهای خداوند و
نصرتهای او را بر قلب مؤمنان دیدهایم.
فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی با اشاره
بهاینکهباقلتدرمقابلکثرتدشمنانمواجه
شــدهایم اضافه کرد :آنها با شــاخصهای
ظاهــری بر ما غلبه داشــتند ،اما نتیجه کار
پیروزی مؤمنان بوده است.
وی گفت :دشــمن همه عرصهها را به جنگ
تبدیل کرد؛ عرصه اقتصــادی را به یک نبرد
جهانی در مقابل ایران تبدیل کرد تا زمینه از
بینبردناعتمادمردمبهایننظامرافراهمکند.
سردار سامی به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی
دشمنان اشاره و تصریح کرد :دشمنان تاش
کرد حجاب و حیا را از مردم بگیرد و مردم را در
مقابل نظام قرار دهد.
ویگفت:اینانتقاممیزانیقابلاعتنابرایملت
ایران بود و بازدارندگی ما را کامل کرد و باز هم
هشدارمیدهیم.همهاشرارعالمبفهمندکهاز
شرارتدستبردارندورژیمهایمتحدمراقب
باشند و اشتباه آمریکا را تکرار نکنند.

خبـــر
کاریکنیدروحیهجهادومقاومتراهقطعی
نسلهایپیدرپیشود
بیانــات رهبر معظــم انقاب
اســامی در دیدار اعضای ستاد
کنگره دو هزار شــهید اســتان
بوشــهر که در تاریخ  ۲۳دی ۹۸
برگزار شــده بود ،صبــح امروز
(چهارشــنبه) در محــل ایــن
همایش منتشر شد.
حضرت آیت اه خامنهای در این
دیدار ،استان بوشهر را منطقهای حساس و سرشار از افتخارات
نظامی خواندند و افزودند :بوشــهر تا سالهای طوانی از حضور
استعمارگران در این منطقه ،در معرض تهدید دشمنان ایران
بود اما با هدایت عالمان دینی و فداکاری شهیدان عالیمقامی
همچونرئیسعلیدلواریباقدرتدرمقابلاینتهاجمهاایستاد.
رهبر انقاب اســامی برخاستن شــهیدان نامآوری همچون
دلواری ،مهدوی ،عاشوری و گنجی از بوشهر را نشاندهنده عمق
فهم انقابی و جهادی از اسام در این منطقه و تکرار این حقیقت
در نســلهای مختلف دانستند و گفتند :کاری کنید که یاد این
شهیدانوشخصیتهایبرجستهدرذهننسلهایجدیدماندگار
شود.
ایشان با اشاره به داوریهای شخصیت مجاهد و مدافع حریم
کشور یعنی رئیسعلی دلواری در مبارزه با انگلیسیهای متجاوز
و همچنین ظرفیت باای الگوســازی از شخصیتی مانند نادر
مهدوی در تــراز یک چهره مبارز بینالمللــی ،تأکید کردند:
متأسفانه بعضاً حتی اسم این شخصیتهای برجسته برای نسل
جدید ناآشنا است در حالیکه دستگاههای تبلیغاتی باید فکر
جهاد را با شــاخص کردن چهرههای بزرگ جهادی گسترش
دهند و عمق ببخشند.
حضرت آیت اه خامنهای با تأکیــد بر لزوم فراگیر کردن این
احساس واقعی که تنها راه نجات ،ادامه دادن راه شهیدان است،
افزودند :کشوری برخوردار از انرژی ،معادن ،امکانات گوناگون و
با جایگاه حســاس جغرافیایی ،تنــوع اقلیمی و جمعیت ۸۰
میلیونی مانند ایران که مورد طمع قدرتها است ،باید بتواند با کار
و جهاد خود را اداره کند تا عزت آن لگدکوب نشود ،البته امروز
به برکت انقاب اسامی ،ملت ایران ایستاده است اما باید روحیه
جهاد و مقاومت بهگونهای نهادینه شود که راه قطعی نسلهای
پی در پی قرار گیرد.
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افغانســتان و عراق فرا رسیده است
و بر این اساس تقویت زیر ساخت
ها  ،رفع موانع بانکی و تقویــــت
دیپلماســی اقتصــادی ،بازاریابی و بازارســازی بــرای کااهای
ایرانــی ،ارتباط با فعــاان اقتصادی کشــورهای مقصــد ،ایجاد
الگوی تجارت خارجی متناسب با رویکردهای ایران ،انتخاب سفرا
و رایزنان بازرگانی از میان افــــراد متخصص در حوزه اقتصــاد و
تجارت ،صادرات به افغانستان تا سه برابر و صادرات به عراق بیش از
دو برابر قابلیت افزایش دارد .رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و
افغانستان اظهار داشت  :ما با مردم افغانستان اشتراکات دیرینه ای
داریم که با وجود فشــارهای آمریکا می تواند زمینه ساز رشد سه
برابری صادرات به افغانســتان باشد .کافی اســت تجار دو کشور
بخواهند و دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت شود و زیر ساخت های
بانکی و حمل و نقلی بهبود یابد تا این رشد سه برابری محقق شود.
عاءمیرمحمــدصادقی بابیــاناینکهبــهاینحجماندکتجارت
با افغانســــتان ،قانع نیستیم و برنامه هایی برای توســعه روابط
تجاری داریم ،اما به دلیل اینکه افغانستان از ناحیه آمریکا تحت فشار
است نمی توانیم این برنامه ها را اعام کنیــم ،چرا که این کار آدرس
دادن به دشــمن است و در حال حاضر می توانیم با همسایگانی از
قبیل افغانستان که معاند نیستند ،ارتباط تجاری بیشتری برقرار
کنیم .ایشان در ادامه اظهاراتش گفت  :اتاق ایران و افغانستان و اتاق
های مشترک با دیگر کشــــورهای حوزه خلیج فارس باید روابط
کاری خود را تقویت کنند .این توسعه و تقویت روابط می تواند امکان
صادرات کااهای تولید افغانســتان به ایران را هم افزایش دهد هر
چند این کشــور نیازهای متعددی دارد که ایران باید برای تأمین
این نیازها شرایط را مغتنم شمارد.
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ثبتاسامیجانباختگانسانحههوایی
بردیوارنگارهولیعصر

دیوارنگارهمیدانولیعصر(عج)رنگقربانیانحادثهسقوطهواپیمای
مسافربریاوکراینیرابهخودگرفت.ایندیوارنگارهباطرحیازاسامی
کشتهشدگان در این سانحه هوایی در میدان ولیعصر برافراشته شد.
این طرح همچنین با جمله «آه از غمی که تازه شود با غمی دگر ،جز
همدلینباشدمانمرهمیدگر»وهشتگ«داغسنگینترشد»همراه
شده و این سانحه را به مردم تسلیت گفته است.

طیمراسمیدرشرکتپارسخودروباحضورمجیدباقریقائممقامفروشگروهخودروسازیسایپاوعلیشیخزادهمدیرعاملشرکتپارسخودرواولینسریازخودروهایکوییک
آربهمشتریانتحویلدادهشد.بهگزارشسایپانیوز؛طیاینمراسمعلیشیخزادهمدیرعاملشرکتپارسخودروبااشارهبهزحماتوحمایتمهندسسلیمانیمدیرعاملگروه
خودروســازیسایپادرتولیدخودرویکوییکآرگفت:محصولجدیدپارسخودروبادرایتوحمایتمدیرعاملگروهبهباکیفیتترینخودروسازکشورآمدوهمکارانمدرپارس
خودروبادقتوتاششبانهروزیاینخودروراباکیفیتودرشانمشتریانتولیدوعرضهخواهندکرد.ویادامهداد:اینمحصولجدیدگروهخودروسازیسایپاکهدرپارسخودرو
تولیدمیشــودمیتواندمنشانویدروزهایروشنترویکشروعدوبارهبرایتکرارروزهایخوبصنعتخودروکشوردرشرایطتحریمباشد.درحاشیهاینمراسمبهنامخلجمعاون
کیفیتشرکتپارسخودرونیزبااشارهبهکیفیتمناسبخودرویکوییکآرگفت:میتوانستیمکوییکآررازودترازایننیزبهبازارعرضهکنیماماهمهسعیشرکتپارسخودرو
حفظکیفیتدرمحصواتوارتقاسطحاست.بههمیندلیلسعیکردیمباسختگیریدرتستهایکیفیت،بهبااترینکیفیتممکندستپیداکنیموسپساینمحصولراراهیبازار
کنیم.درپایاناینمراسمعلیشیخزادهمدیرعاملشرکتپارسخودروضمنتقدیرازاولینمشتریانکوییکآر،سوئیچاینخودروهارابهمشتریانتحویلداد.

خبر

اولینسریکوییکآر
توسطپارسخودرو
تحویلمشتریانشد
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صادراتپیشرانتوسعهاقتصادیکشوراست

توسعهصادراتسختترینتحریمها
رانیزمیشکند

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در دیدار با مدیران ارشد
سازمان توسعه تجارت ایران گفت:
صادرات پیشــران اقتصاد کشور
است و از عوامل موثر در رونق تولید
به شمار می آید.
به گزارش اعتبار به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ،ایشان
افزود :برای توسعه صادرات باید همه ظرفیت ها و توان تشکل
های خصوصی را فعال کنیم.
وی اضافه کرد :هر گاه تشــکل های چــون اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ،اتاق تعاون و اتاق اصناف با جدیت
و تمام توان وارد میدان شدند و حمایت ازم به درستی انجام
شد ،می توان به جرات گفت که صادرات ایران وارد فاز توسعه
ای شده است.
رحمانی با یادآوری بخشــی از محدودیت های تحمیلی به
اقتصاد کشورمان گفت :توسعه صادرات سخت ترین تحریم
ها را نیز می شکند و مطمئن باشید که ما از این شرایط سخت
نیز به سامت عبور خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت فرمانده
صادرات غیر نفتی است ،تصریح کرد :امروز بهترین شرایط
مهیاستتاباتقسیمبندیمنطقهای،ایجادبسترهایقانونی
و رقابت پذیری ،حذف قوانین دســت و پاگیر و همچنین
فعالسازیظرفیتهایبخشخصوصیشاهدجهشیخوب
در این حوزه باشیم .وزیر صمت خاطرنشان کرد :با تقویت
روحیه مشترک همکاری و کاهش برخی بخشی نگری ها
به ســادگی می توان بر مشکات فایق آمد و شرایط را برای
توسعه صادرات به عنوان عامل رونق تولید ،اشتغال و البته
زمینه ساز اصلی توسعه اقتصادی کشور ،فرآهم آورد.
رحمانی تاکید کرد :ســازمان توسعه تجارت متولی اصلی
صادرات و واردات کشــور است و با توجه به نیروی انسانی
توانمندش می تواند در سایه برنامه ریزی منسجم و اقدام به
موقع به توسعه بیش از پیش امور در این بخش حیاتی کشور
کمک شایان توجهی نماید؛ لذا این سازمان مورد توجه ویژه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و از عملکرد مناسب آن
حتما حمایت و پشتیبانی می کند.
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جریمهدوخودروساز

به گزارش اعتبار به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشــریفات
ســازمان تعزیرات حکومتی ،ســخنگوی ســازمان تعزیرات
حکومتی از جریمه  ۴۰میلیارد ریالی دو شرکت خودروسازی
خبر داد .سیدیاســر رایگانی ســخنگوی ســازمان تعزیرات
حکومتــی درخصوص پرونده گرانفروشــی شــرکتهای
خودرویی اظهار کرد :یکی از شرکتهای خودرویی را از  ۳هزار
تعهد به کمتر از  ۳۰۰تعهد رساندهایم.وی افزود :همچنین یکی
دیگر از شــرکتهای خودرویــی ۲هزار تعهد داشــت که با
هماهنگیهای انجام شده اکنون کمتر از  ۳۰تعهد باقی مانده
است.رایگانی گفت :شرکت دیگری  ۴هزار تعهد دارد که پرونده
آن در حال بررسی است .وی بیان کرد :شرکت خودروسازی (آ.
م .پ) بــه مبلــغ  ۱۴میلیارد و  ۵۸۹میلیون ریال و شــرکت
خودروسازی دیگری به مبلغ ۲۹میلیارد ریال در شعب تعزیرات
شهر تهران جریمه شدند.

نهضتداخليسازيباحمایتمسئوانتداومخواهدداشت
ایــران خودرو در راســتاي تحقــق اقتصاد
مقاومتي و رونق تولیــد تاکنون  ۵۰قطعه از
محصوات خود را توسط  ۳۱سازنده داخلي
بومي سازي کرده که براساس شمارگان یک
سال تولید حدود  ۴۸.۸میلیون یورو کاهش
ازربري به دنبال داشــته اســت .مدیرعامل
ایرانخودرودرجلسه ســتاد تعمیق ساخت
داخل گفت :میــزان پیشــرفت پروژههاي
داخليسازي قطعات محصوات ایران خودرو
در میزهاي یک تا سوم صنعت به ترتیب ، ۴۲
۴۱و  ۱۲درصــد اســت  .فرشــاد مقیمي از
برگزاري میز چهارم صنعت در آینده نزدیک
خبرداد و افزود :قرار است در این میز  ۲۳پروژه،
 ۳۷قطعه از محصوات ایران خودرو توسط۱۹
سازنده داخلي بومي سازي شود که با اجراي
این امر حدود  ۳۳میلیون یورو کاهش ارزبري
خواهد داشــت  .مقیمي تاکیدکرد :شرکت
طراحي مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو
(ســاپکو) بــا اجراي۱۴پروژه بهنیهســازي
طراحي قطعــات در محصوات در تیراژ یک
ســال۸۸ ،میلیون یورو کاهش ارزبري عاید
اقتصاد و صنعت کشور کرده است.
مدیرعامل ایران خودرو از افزایش شمارگان

تولید روزانه این خودروساز به بیش از  ۲هزار
دستگاه در ماههای پایانی سال جاری خبر داد.
فرشــاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در
نشستهیاتمدیرهانجمنقطعاتومجموعه
های خودرو گفت :افزایش شمارگان تولید با
حفظ کیفیت و تعمیق ساخت داخل نمادی از
مقاومت در جبهه اقتصادی در برایر تحریمها
است.
وی با اشاره به هم دلی خوب قطعهسازان برای
رونق تولید خاطرنشان کرد :تشکیل میزهای
ساخت داخل باعث شد ،سازندگان قطعات به

چرخه تولید بازگردند و خودروهای تولید شده
با کســری قطعه ،تکمیل و تحویل مشتریان
شود.
مقیمی تصریح کرد :برای تداوم نهضت داخلی
ســازي قطعات نیــاز مند همــکاری همه
دستگاههای ذیربط هستیم.
مدیرعامل ایران خودرو بر تولید صادرات محور
تاکیدکرد و اظهار کرد :با تداوم افزایش تولید و
بهکارگیری مکانیزمهایی در صادرات ،رسیدن
به باانس ارزی با تاش شبانه روزی در ایران
خودرو محقق خواهد شد.

در ادامه حسن وفادار نایب رئیس هیات مدیره
ایران خودرو ضمن قدردانی از تعامل مطلوب
انجمنهای قطعهســازی با این خودروســاز
گفت :اجازه ورود قطعات بی کیفیت به خطوط
تولید را نخواهیم داد تا تصویر ذهنی مشتریان
نسبت به ایران خودرو مخدوش نشود.
وی تصریح کرد :تولید روزانه  ۲هزاردســتگاه
فعلــی که با همکاری ســازندگان و کارگران
خطوط تولید صورت گرفته ،مقدس است ،زیرا
 ۷۰درصد این میزان تولید ساخت داخل است
وفــادار تاکیدکرد :تفکر برگــزاری میزهای
داخلی سازي قطعات باید به الگویی برای دیگر
صنایع تبدیل شود.
ســید مرتضی مرتضوی رئیس هیات مدیره
انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های
خودرو نیز از تدبیر تیم مدیریتی ایران خودرو
در خصوص احیای زنجیره تامین قدردانی و
اظهار کرد :با تاش و وحدت آرامش به صنعت
خودرو و به خصوص ایران خودرو بازگشــته
است.
وی تاکید کرد :انجمن قطعه سازان برای تحقق
اهداف تولید ایران خودرو از هیچ کوششــی
دریغ نخواهد کرد.

تاشکروزبرایتامینقطعاتخودروسازان
کروز با عمق داخلیســازی قطعات توانست طی چند ماه
اخیر حتی بیش از سهم توافق شده با خودروسازان به دلیل
عدم امکان تامین توسط سایر تامینکنندگان و سازندگان
طرف قرارداد دو خودروساز بزرگ کشور ،کسری قطعات را
تامین کند.
مدیر فروش شرکت صنایع تولیدی کروز با اعام این مطلب
گفــت :در اصــل کاهــش خودروهای کــف پارکینگ
خودروسازان که با کسری قطعات روبهرو بودند ،ماحصل
کار قطعهسازانی مانند کروز است.به گزارش روابطعمومی
این شــرکت علی یوسفی با اشــاره به عملکرد این بنگاه
اقتصادی در زمان تحریمهای آمریکا برای تامین قطعات

خودروهای در کف مانده کارخانههای خودروسازی گفت:
این اصل ،سبب داخلیسازی بسیاری از قطعات پیشرفته
خودرو ،کاهش ارزبری و میزان وابستگی به خارج از کشور
شده است.وی با بیان برنامههای کروز برای تامین قطعات
خودروهای پیشفروش شــده اخیر خودروسازان با موعد
تحویل  ۹۹خاطرنشــان کرد :با توجه بــه الزامات خاص
اســتاندارد برای محصوات خودرویی موعد تحویل سال
 ،۹۹کروز عاوه بر انجام نهایت همکاری در ســهم تامین
توافقی قطعات ،دستیابی به الزامات استاندارد آایندگی
یورو ،۵کنترل پایداری الکترونیکی ( )ECSو ...را در دستور
کار خود قرار داده و از ابتدای سال آتی قابلیت تامین قطعات

مربوطه را مطابق الزامات استاندارد دارد.یوسفی با اشاره به
افزایش تیراژ تولیدی قطعات گفت :با توجه به افزایش اخیر
تیراژ روزانه ایرانخودرو و سایپا از  ۲۵۰۰به حدود ۳۸۰۰
دستگاه ،کروز برای کلیه قطعات تولیدی خود متناسب با
افزایش برنامه تولید خودروسازان ،افزایش تولید را مبنای
کار خود قرار داده اســت.وی با اشــاره به توانایی کروز در
افزایش سطح تولید خود نسبت به زمان تحریمها افزود :با
اعام افزایش سرعت تولید خودروسازان اگر آنها به ظرفیت
ساانه  ۱ /۵میلیون دستگاه دست یابند ،کروز هم بنا به نیاز
آنهــا برای تامین قطعات ،ظرفیت تولیــد خود را افزایش
خواهد داد.

ازفرصتتحریمبرایبازسازیساختارصادراتیکشوراستفادهشود
سورناستاریمعاونعلمیوفناوریرییسجمهور
درمراسمدومینجشنوارهونمایشگاهملیفواد
ایران گفت :حاضریم در پروژه های دانش بنیان،
علمی،تحقیقاتیودانشگاهیحوزهفوادهمکاری
وحمایتمالیداشتهباشیم.ویدراینمراسمکه
در بــرج میاد تهران برگزار شــد ،بیــان کرد:
زیرساختهایتفکریومسایلدوموضوعکارخانه
وصنعتباهممتفاوتاست،کارخانهدرواقعخط
تولیدخودراازبیرونکشورمیآورد،اماطراحیو
نگاهعلمیوفناورانهودانشبنیانباصنعتاست.
ویمحصولراحاصلسرمایهگذاریوهزینهکرد
شرکتها و بخش خصوصی در پژوهش دانست و
تصریحکرد:مجموعهدولتبایدزیرساختهای
اینموضوعرافراهمکند.
ایشاندربخشدیگریازسخنانخود،گفت:بستر

آگهــی تغییــرات شــرکت شــارنور بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  97450و شناســه ملــی
 10101414915بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  98/07/20تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  :آقای
مهــدی عزیــزی بــه شــماره ملــی  4321991455بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل و آقــای
عبدالرضــا عزیــزی بــه شــماره ملــی  0031790984بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند .کلیه
اوراق بهــادار متفقــا توســط مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و ســایر اوراق و اســناد عــادی و مکاتبــات
و عقــد قــرارداد بــا امضــای هریــک بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت .ســازمان ثبــت
اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734770
آگهــی تغییــرات شــرکت آریــان شــن تهراندشــت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 361359
و شناســه ملــی  10104084863بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 95/07/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــاء هیــات مدیــره از  5نفــر بــه  4نفــر کاهــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردید  .ســازمان ثبــت اســنادواماک
کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734768
آگهــی تغییــرات شــرکت آفتــاب تجــارت آپادانــا شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  288777و شناســه ملــی  10103249702بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  98/09/13تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــاء هیئــت مدیــره  :حمیــد
رضــا عظیمــی نیــاری( )0011780053بــه ســمت مدیرعامــل و عضوهیئــت مدیــره و النــاز ســلیمانی
( )0077777956بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد امضــاء
کلیــه اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقود اســامی
بــا امضــا مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر اســت .ســازمان ثبــت اســنادواماک
کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734767
آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــرو پــرداز مبیــن شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  360566و شناســه ملــی  10320133725بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  97/12/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی تهــران
بــه آدرس اســتان تهــران  ،شهرســتان تهــران  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تهــران ،نظــام آبــاد
شــمالی  ،خیابــان شــهید اکبــر حمــدی ( ، )61میــدان  ، 99پــاک  ، 39طبقــه دوم کــد پســتی
 1634964413تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد .ســازمان
ثبــت اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734766
آگهــی تغییــرات شــرکت آنکــو دارو بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  346495و
شناســه ملــی  10103952553بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  98/04/24تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی تهــران بــه آدرس اســتان تهــران  ،شهرســتان
تهــران  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تهــران ،محلــه جمالــزاده  ،خیابــان شــهید غامرضــا حمصیــان  ،بــن
بســت دوم  ،پــاک  ، 3طبقــه دوم  ،واحــد  3کدپســتی 1418753474 :تغییــر یافــت .ســازمان ثبــت
اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734765

توسعهشرکتهایدانشبنیاندانشگاههاهستند
و دانشگاه بســتر این موضوع را فراهم می کند.
ستاریبابیاناینکهسقفآرزوهایدانشگاههابرای
بلند پروازی و نوآوری با اتکا به پول دولت محدود
است ،افزود :دانشگاه ها نباید فقط به این موضوع
اکتفا کنند و بسمت تجاری سازی دستاوردهای
علمیبروند.
ویبااشارهبهاینکه۱۱۰سالفروشنفتدرکشور
بهمایاددادهکههمهچیزخریدنیاست،اضافهکرد:
امــا تکنولوژی و فنــاوری خریدنی نیســت و
یادگرفتنیاست،باپولمیتوانصاحبکارخانه
شداماصاحبصنعتوتکنولوژیوفناورینمی
توان شد .ایشان با اظهار گایه از اینکه اتکا به پول
نفت ،کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی را به نوعی
سرکوبکردهاست،گفت:ایننوعفرهنگراباید

هفتهنامهاقتصادیایران

کناربگذاریم.
ســتاریتصریحکــرد:بایدبســمتفناوریو
تکنولوژی و نگاه دانش بنیان برویم ،باید در یک
جبههکنارهمبجنگیم.
ویبایادآوریاینکهساختارهایوارداتیمانقوی
اماساختارهایصادراتیمانضعیفاست،افزود:
بایدازفرصتتحریماستفادهکنیمواینساختار

بازسازیبشود.
ایشان همچنین گفت :ســاختارهای فکری و
باورهایمان را به موضوع کاای ایرانی و حمایت از
تولیدداخلبایدارتقادهیموازاینفرهنگحمایت
کنیم .ســتاری در ادامه سخنان خود بیان کرد:
خوشــحالم در صنعت فواد همه بسمت تولید
داخلوخودکفاییرفتهاند،داخلیکردنطراحی
هاوتولیداتقابلتوجهاست.
ویبابیاناینکهبیشاز ۱۵۰خدمتبهشرکتهای
دانشبنیانارائهمیدهیم،افزود:حاضریمدرپروژه
هایدانشبنیانوعلمیوتحقیقاتیودانشگاهی
حوزهفوادهمکاریمالیداشتهباشیم.
ایشــان در پایان همچنین تصریح کرد :ساخت
داخل و توجه بــه آن برای آینده این کشــور و
فرزندانمانحیاتیاست.

آگهــی تغییــرات شــرکت آتیــه کاران کبیــر کوهرنــگ بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  409535و شناســه ملــی  10320602089بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  98/09/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :خانــم هدیــه ربیعــی
قهــرودی بــه شــماره ملــی  0014907593بــا واریــز مبلــغ  500000ریــال بــه صندوق شــرکت
در زمــره شــرکا قــرار گرفــت - .در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1010000یــال بــه
مبلــغ 1510000ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .لیســت
ســهم الشــرکه شــرکا بعــد افزایــش ســرمایه شــرکت بــه شــرح ذیــل میباشــد  :آقــای
یوســف ســرلک چیوائــی بــه شــماره ملــی  0065371313دارنــده مبلــغ 990000ریال ســهم
الشــرکه خانــم افســانه دلیــری همــه بــه شــماره ملــی  0072334797دارنــده مبلــغ 10000
ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمد رضــا ماســتری فراهانــی بــه شــماره ملــی 0071391215
دارنــده مبلــغ  10000ریــال ســهم الشــرکه خانــم هدیــه ربیعــی قهــرودی بــه شــماره ملــی
 0014907593دارنــده مبلــغ  500000ریــال ســهم الشــرکه ســازمان ثبــت اســنادواماک
کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734773
آگهــی تغییــرات شــرکت اریکــه پرســپولیس بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبت
 774و شناســه ملــی  10320495362بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  97/04/03تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :خانــم فاطمــه فهیمی
بــه شــماره ملــی  0069750270بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیــأت مدیــره و آقــای
ســجاد ســودی بــه شــماره ملــی ( 0481048839خــارج از شــرکا) بــه ســمت عضــو هیأت
مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای مدیــر
عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .حجــت الــه قلــی تبــار سرپرســت
ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیــر تجــاری شهرســتانهای اســتان تهــران ســازمان ثبــت
اســناد و امــاک کشــور اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان تهــران مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری قرچــک ()734772
آگهــی تغییــرات شــرکت مشــکات نصــر قائــم بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  421657و شناســه ملــی  10320727469بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  98/09/13تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای مهــدی
مایــی بــه شــماره ملــی  0076332829بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و
عضوهیئــت مدیــره و آقــای محمــد مهــدی همــت بــه شــماره ملــی  1199279625به ســمت
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و عضوهیئــت مدیــره کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــادار
بــا امضــاء آقــای مهــدی مایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .ســازمان ثبــت
اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734769

یادداشت
۱۸هزارمیلیاردتومانزیانانباشته
خودروسازانفقطدرسال۹۸

سعید مدنی کارشناس ارشد

صنعت خودرو :سازوکار بازار
بهنحوی اســت که قیمت هر
کاا بر اســاس میزان تقاضا و
عرضــه محصــول تنظیــم
میشــود .این موضوع بدان
معناست که اگر عرضه زیادتر
از تقاضا باشد ،قیمت کاهش
مییابــد و اگر عرضه کمتر از
تقاضا باشــد ،قیمت باا میرود .بنابراین اگر در این شرایط
قیمت مشخصی را برای کاا قرار دهیم جلوی این سازوکار را
گرفتهایم و عجیب نیست روند قیمت محصول فقط صعودی
باشــد؛ اتفاقی که در بازار خودرو هم رخ داده است و با قیمت
گذاری دستوری راهی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.
موضوعی که ســود آن نه به جیب مردم میرود و نه به دست
خودروســازان میرسد؛ فقط عدهای که توانستهاند از طریق
فروش فوری و پیشفروش خودرو از کارخانه خرید کنند ،سود
میبرند .بنابراین در چنین شیوهای امکان ایجاد فساد ،رانت و
مشکات دیگر وجود دارد .در صورت آزادسازی قیمت ،برای
تنظیم و کنترل بازار؛ از یکسو باید خودروساز کنترل شود تا
از حداکثر ظرفیت اســتفاده کند و این شبهه پیش نیاید که
خودروساز ظرفیت تولید را پایین آورده است تا باعث افزایش
قیمت شود .از سوی دیگر ،سازمانهای نظارتی باید روی این
موضوع نظارت داشــته باشــند و کنترل را در دست بگیرند.
بهطور کلی ،اول از همه تیراژ تولید خودروسازان باید افزایش
یابد و ســپس در حاشــیه بازار قیمت خودرو براساس تقاضا
هماهنگ شــود .البته این کار نیز مســتلزم آن است قیمت
حاشیه بازار تکلیفی نباشــد .زیرا سال گذشته که اعام شد
خودروسازان میتوانند وارد حاشیه بازار شوند ،باز هم تکلیف
کردند خودروساز باید در حاشیه بازار برای مثال خودرو پراید
را  ۳۷میلیــون تومــان به فروش برســاند و ایــن باز همان
قیمتگذاری دستوری است.
بنابراین ،تنها راه خروج از این شــرایط این اســت که قیمت
حاشیه بازار هرچقدر اســت ،زمان تحویل نیز خودرو باید با
همان قیمت به مصرفکننده فروخته شود.
اگر قیمت تکلیفی باشــد و بخواهیم روی بازار کنترل داشته
باشــیم ،باید هزینه باایی برای نیروهای نظارتی ،تعزیرات و
غیره پرداخت شود و دادگاههای مختلف هم برای متخلفان
تشکیلدهیم.
بنابراین ،بهترین شــیوه همان قیمتگذاری خودروساز بر
اساس حاشیه بازار است؛ تنها در این صورت ظرفیت تولید هم
امــکان افزایش مییابد .در غیر این صــورت ،هر روز بر زیان
انباشته خودروسازان افزوده میشود .همین حاا هم خودروها
با حدود  ۱۰تا ۱۵میلیون تومان زیان انباشته تولید میشوند.
زیانانباشتهخودروسازانفقطبرایهمینسالجاریتاپایان
سال  ۹۸به حدود ۱۸هزار میلیارد تومان میرسد .چراکه در
شش ماه نخست امسال این رقم ۹هزار میلیارد تومان بود و با
توجه به اینکه خودروسازان به سمت افزایش تیراژ تولید گام
برداشته داشــتهاند ،زیان ۱۸هزار میلیارد تومانی برای سال
جاری دور از تصور نیست.
بنابراین و همانطور که گفته شد ،اختاف قیمت کارخانه نه
به ســود مردم بوده و نه به خودروســاز میرسد بلکه فقط بر
کمبود نقدینگی در این بخش افزوده است.

آگهــی تغییــرات شــرکت تحقیــق و توســعه ارتبــاط ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 75191و شناســه ملــی  10100548381بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  97/02/29تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :علیرضــا احتشــامی
فــرد ( ش م  )0450552950بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و ســید جعفــر ســیدی ( ش
م  )0384933599بــه ســمت مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت 2
ســال انتخــاب گردیدند.کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت
مدیــره متفق ـ ًا همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد .پــدرام حقیقــی (ش م
 ) 0451393120بــه ســمت بــازرس اصلــی و محمــد رضائــی (ش م  ) 5349882619بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند .ســازمان ثبــت
اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734775
آگهــی تغییــرات شــرکت آتیــه کاران کبیــر کوهرنــگ بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  409535و شناســه ملــی  10320602089بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  98/09/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای محمدرضــا
ماســتری فراهانــی بــه شــماره ملــی  0071391215بــا دریافــت کلیــه ســهم الشــرکه خــود
بــه مبلــغ  10000ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــد .و خانــم افســانه
دلیــری همــه بــه شــماره ملــی  0072334797بــا دریافــت کلیــه ســهم الشــرکه خــود به
مبلــغ  10000ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــدو آقــای یوســف ســرلک
چیوائــی بــه شــماره ملــی  0065371313بــا دریافتــی مبلــغ  490000ریــال از صنــدوق
شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه  500000ریــال کاهــش داد در نتیجــه ســرمایه شــرکت
از  1510000ریالــی بــه  1000000ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح
گردیــد  .لیســت ســهم الشــرکه شــرکا بعــد کاهــش ســرمایه شــرکت بــه شــرح ذیــل
میباشــد  :آقــای یوســف ســرلک چیوائــی بــه شــماره ملــی  0065371313دارنــده مبلــغ
 500000ریــال ســهم الشــرکه خانــم هدیــه ربیعــی قهرودی بــه شــماره ملــی 0014907593
دارنــده مبلــغ  500000ریــال ســهم الشــرکه ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734774
آگهــی تغییــرات موسســه حقوقــی و مشــاوره ســام راد نیــکان بــه شــماره ثبــت
 28963و شناســه ملــی  10320746034بــه اســتناد نامــه  27مــوزخ  93/2/11و مجــوز
شــماره /187/22308م/پ مرکــز امــور مشــاوران حقوقــی وکا و کارشناســان پروانــه
وکالــت از پایــه بــه پایــه یــک ارتقــاء یافــت .اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســازمان ثبــت اســناد وامــاک کشــور ســازمان ثبــت اســنادواماک کشــور اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران ()734771
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اشارهبهاینکهسرمایهگذاریدرچابهارومنطقهآزادکهبهدلیلتحریمکمرونقشدهبود،فعالخواهدشد،گفت:وسعتمنطقهآزادچابهاردرمجلستثبیتشد،عاوهبرآنراهاندازی
فرودگاهکهبرایآبادیسیستانوبلوچستاناهمیتزیادیدارد،دردستکارهست؛کلنگآنزدهشدهوبرایاجرایآننیزچارهاندیشیشدهاست.اریجانیادامهداد:توسعه
شهرکپتروشیمیدرنظرگرفتهشدهبرایاینمنطقهازمواردیاستکهبرایجوانانشوقایجادخواهدکرد.ویاضافهکرد:درزمینهفعالیتهایبازرگانیبهمنظوراشتغال
مردمدراینحوزهتمهیداتیاندیشیدهشدهواینمواردبخشیازکارهاییاستکهبرایرفاهمردمبایدپیگیریشودودرآیندهمحققخواهدشد.

در مراسمی با حضور وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

تبیینالزاماتشرایطکنونیبانکسپهتوسطمدیرعامل

اجرایقانونحاکمیتشرکتیدربانک/تعیین
حیطهجدیدوظایفاعضایهیاتمدیره
مدیرعاملدرجمعاعضایهیاتمدیره
ومدیرانبانکضمنتبیینالزاماتپیش
روی در شــرایط کنونی با اشاره به لزوم
اجرای قانون حاکمیت شرکتی حیطه
وظایف جدید اعضای هیــات مدیره را
مشخص کرد .به گزارش اعتبار به نقل از
پایــگاه اطاعرســانی بانــک ســپه،

محمدکاظمچقازردیگفت:
*موفقیتدرجشنوارهشهیدرجاییمرهونتاشهمکاران
چقازردی در بخش دیگری از ســخنان خود موفقیت بانک سپه در
جشنواره شهید رجایی را حاصل تاش همه کارکنان بانک دانست و
خاطرنشانکرد:اینموفقیتبزرگکهارتقاءجایگاهبانکسپهرابهدنبال
داردمرهونتاشهاییکایککارکنانخدوموصدیقبانکاست.
مدیرعاملافزود:اینموفقیتمتأثرازسیاستگذاریهاوبرنامههایمدون
بانک در راستای سیاست های کان اقتصادی کشور و اجرای صحیح
برنامههاوخطمشیهایاباغیبودهونشاندهندهدرکصحیحبانک
از شرایط اقتصادی کشور است و امیدوارم با تاش و مسئولیتپذیری
بیشتردرسالهایآیندهحفظواستمراریابد.
* عملکرد مطلوب بانک سپه در اجرای پروژه ادغام موجب اطمینان
خاطرمسولینعالیرتبهکشوراست
ویبااشارهبهمسئولیتمهمطرحملیادغامبانکهایوابستهبهنیروهای
مسلحدربانکسپهگفت:باتاشهیئتمدیرهومدیرانکارگروههاو
بویژهمدیریتامورادغامتعداد ۹۴پروژهتدوینودرحالاجرامیباشد.
رییسهیاتمدیرهگفت:عملکردبانکسپهدرپیشبردپروژهادغامو
اجرایمطلوببرنامههایعملیاتیبهنوعیاطمینانخاطردرمسولین
عالیرتبهکشورایجادکردهاست.
مدیرعاملنتیجهطرحملیادغامبانکهایوابستهبهنیروهایمسلح
دربانکسپهرابزرگترشدنوارتقایجایگاهبانکسپهدانستکهعاوه
بر کمک به اصاح ساختار نظام بانکی در تاریخ اقتصاد کشور ماندگار
خواهدشد.
*ویژگیمدیرانموفق
چقازردی در ادامه به تشــریح ویژگیهای مدیر موفق در نظام بانکی
پرداختوگفت:اولینویژگیمدیرموفقسامتنفسوپاکدستیاو
است.
مدیرعاملتاشدرمسیرحفظمنافعبانکمبتنیبررعایتضوابطو
مقرراتوانجامدرستوظایفومسئولیتهارابهعنواندومینویژگی
مدیرانشایستهبرشمرد.

حمیدرضاعظیمیان

دربومیسازی،از
ساختقطعاتبه
سمتفرایندسازی

اردشیرسعدمحمدی

بازدهی92درصدی
سهاممسازابتدای
سالجاریتاکنون

محسنصالحینیا

قدردانیازمجموعهفواد
مبارکهدرتامیننیاز
کارخانجاتتولیدی

شهرداریتهران

امکانشارژمجدد
کارتبلیت
خبرنگاریازبهمن

ذوب آهن اصفهان تندیس ویژه و گواهینامه سرآمدی
در مسئولیت اجتماعی را کسب نمود
در مراســم اختتامیه فرایند ســومین جایزه
مسئولیتاجتماعیدوشنبه ۲۳دیماهتندیس
ویژه و گواهینامه سرآمدی در تعهد سازمان به
توســعه جامعه محلی از ســوی دکتر محمد
شریعتمداری وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
به مهندس یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان اهداء شد .
وی در این مراســم گفت :موضوع مسئولیت
اجتماعیتنهامربوطبهاشخاصحقوقینیست
بلکه به اشخاص حقیقی نیز مربوط میشود و
این ریشــه کهن در فرهنگ ما دارد و در همه
شرکتهاوبنگاههابهمسئولیتاجتماعیتوجه
جدیمیشودوجامعهامروزنیزنیامندایناست
که به آن بپردازد و سودآور کردن بنگاهها یک
مسئولیتاجتماعیدرمقابلسهامداراناست.
ایشان در حاشیه این مراسم  ،فعالیت های ذوب
آهن اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی را
قابل تقدیر دانست و گفت  :این مجتمع عظیم
صنعتی در بخش های مختلف افتخار آفرین
استوامروزنیزدرراستایمسئولیتاجتماعی
موفقیت خوبی کسب نمود که باید با مسئولین
و کارکنان آن این موفقیت را تبریک بگویم .
مهندس یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن
اصفهان نیز در حاشــیه ایــن همایش گفت :
بابکدینپرستمعاونهماهنگیاموراقتصادیو
توسعهمنطقهایوزیرکشورباتاکیدبراینکهجدیت
همهدستگاههادراحیایتاابانزلیضروریاست،
گفت:هیچعذریدرراســتایاحیایتاابانزلی
پذیرفتهنیست.
وی در جلسه احیای تااب انزلی اظهار کرد :تااب
انزلیامانتدستماستونبایدتصورکنیمکهمسئله
کوچکی اســت باید با جدیت در مورد این مساله
حساس باشیم .وی افزود :این در حالی است که به

حمید رضا عظیمیان مدیر عامل فواد مبارکه گفت :فواد مبارکه طی سال های
 ۸۱تا ۹۸حدود ۳۸۸۰قطعه اصلی را با کمک سازندگان و بخش خصوصی بومی
کرد و در این روند ،حدود  ۵۶۰۰میلیارد تومان صرفه جویی مالی حاصل شد و
طی ۳۰سال فعالیت فواد مبارکه ،حدود ۱۱۰میلیون تن محصول تولید شده و
با توجه به ظرفیت این مجتمع ،باید از قطعه سازی به فرآیندسازی ارتقا پیدا کنیم
و از این رو نقشه راه  ۵تا  ۷ساله برای دستیابی به دانش بومی از کنسانتره تا تولید
ورق اجرا می شود و در این نقشه راه ،شرکت های دانش بنیان ،پارک های علم و
فناوری ،دانشگاه های فنی و صنعتی ،سازندگان قطعات و افرادی که دل در گرو
بومی سازی صنعت فواد دارند ،حضور می یابند .وی با اشاره به حمایت های
ایمیدرو از بومی سازی و با توجه به حمایت های ایمیدرو به ویژه رییس هیات
عامل این سازمان و همچنین اقدام ارزنده انجمن تولیدکنندگان فواد از بومی
سازی ،باید بتوان حداکثر اثرگذاری در این بخش را ایجاد کرد .از جمله اقدامات
در حال انجام در شرکت فواد مبارکه ساخت دستگاه اسکین پس به عنوان یکی
از قطعات ضروری است که بخش مهندسی آن به اتمام رسیده است.
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت :بهمنظور
عملیاتی کردن افزایش ۲۳۴۰میلیارد تومانی سرمایه ،در ۲۹دیماه مجمع عمومی
فوقالعاده با حضور سهامداران شرکت مس برگزار خواهد شد تا بهطور رسمی سرمایه
شرکت ملی صنایع مس ایران از مبلغ ۷۸۰۰میلیارد تومان به ۱۰۱۴۰میلیارد تومان
برسدواینافزایشسرمایهباهدفتأمینبخشیازمنابعمالیموردنیازجهتتکمیل
طرحهای توسعه در دست اجرا شرکت به کار گرفته خواهد شد .وی با تأکید بر اینکه
صنعت مس جزو صنایع پربازده محسوب میشود و سرمایهگذاری در طرحهای
توسعه موجب سودآوری و ارزآوری برای کشور خواهد شد ،گفت :هماکنون شرکت
مس آماده افتتاح و بهرهبرداری از بیش  ۳۵۰۰میلیارد تومان طرح توسعهای اعم از
طرح افزایش ظرفیت ذوب خاتونآباد از  ۸۰هزار تــن به  ۱۲۰هزار تن ،کارخانه
اسیدسولفوریک خاتونآباد ،کارخانه اکسیژن و انبار کنسانتره تا پایان سال جاری
هستیم .وی با بیان اینکه سهام مس طی ۱۳سال گذشته یعنی از بدو پذیرش در
بورس تاکنون جزو سهامهای بنیادی و پربازده بوده است ،اظهار داشت :در سال جاری
و تا ۲۲دیماه ،فملی بازدهی ۹۲درصدی نصیب سهامدارانش کرده است.
محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و ریاست سازمان صنایع
کوچک و شــهرکهای صنعتی در ایران گفت :بیش از  ۸۵۰شهرک و ناحیۀ
صنعتی در کشور وجود دارد .در این مجموعههای صنعتی ۴۵۰شهرک صنعتی و
 ۴۰۰ناحیۀ صنعتی و بیش از  ۴۵هزار واحد تولیدی مشغول به فعالیتاند .وی
ضمن قدردانی از حمایت فواد مبارکه در برگزاری این گردهمایی و این شرکت
یکی از واحد بزرگ کشور است و نقش مهمی در توسعۀ زیرساختهای صنعت
دارد گفت :کمتر صنعتی است که از محصوات فواد مبارکه در چرخۀ تولید خود
اســتفاده نکند و شــرکت فواد مبارکه بهدلیل کیفیت محصــول و فناوری
مورداستفاده به یک برند خوب در بازارهای صادراتی تبدیل شده و کارخانهای است
که زنجیرۀ کامل تولید فواد را در اختیار دارد و بســیاری از صنعتگران کشور
بهخوبی با استفاده از محصوات فواد مبارکه تغذیه و تقویت میشوند و محصوات
این شرکت را به محصول نهایی و با ارزشافزودۀ بااتر تبدیل میکنند .در مجموعۀ
فواد مبارکه گسترۀ بسیار بزرگی از خدمات وجود دارد و با بهکارگیری آنها ،کشور
هر روز به توانمندی تولید محصوات جدیدی دست مییابد.
به گزارش اعتبار ،معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطاعیه
ای در مورد شارژ کارت بلیط های خبرنگاری از اول بهمن اعام کرد :به اطاع
کلیه خبرنگاران محترم میرساند ،با هماهنگی انجام شده با سازمان فاوای
شهرداری تهران از اول بهمن نسبت به شارژ کارت بلیط های خبرنگاری اقدام
خواهد شد .شهرداری تهران با هدف ایجاد تسهیات برای فعالیت هرچه
مؤثرتر عزیزان شاغل در عرصه خبر و مطبوعات در زمینه اطاعرسانی و تردد
به حوزههای خبری ،بر اساس مصوبه شورای اسامی شهر تهران ،تعدادی
کارتبلیت یکساله قابل استفاده در ناوگان مترو و اتوبوسرانی تهران را به
صورت رایگان در اختیار خبرنگاران شــاغل در پایتخت قرار داده است .با
هماهنگی صورت گرفته با فاوای شهرداری تهران  ،آن دسته از خبرنگاران که
پیش از این کارت بلیط یکساله را دریافت کرده اند و شارژ اعتباریشان پایان
یافته است  ،صرفا برای تمدید می توانند مستقیما به ایستگاههای ذیل همت،
بخارایی ،شهید باقری ،میدان حر ،زمزم ،قدوسی ،نبرد ،توحید ،ارم سبز  ،کرج
و امام خمینی مراجعه و نسبت به شارژ مجدد کارتهای خود اقدام کنند.

شرکتسهامیذوبآهناصفهانهموارهسعی
در درک تاثیر اقتصادی  ،اجتماعی و زیســت
محیطی فعالیت خود بر دیگران داشته و خود را
مسئول در زمینه های اجتماعی می شناسد و
شهرت و دوام و رقابتی بودن محصوات خود را
در زیر چتر مشــارکت در تعهدات اجتماعی
تعریف و ارائه می کند  .وی افزود  :این مجتمع
عظیم صنعتی که تاســیس آن در راســتای
مسئولیت اجتماعی صورت گرفته و مهمترین
گامتاریخایرانبرایصنعتیشدنمحسوبمی
شود  ،با کارنامه درخشان بیش از نیم قرن تولید
محصــوات فــوادی مطابــق بــا آخرین

استانداردهای جهانی ،ایمنی و امنیت را بر پایه
شعار «با اطمینان بسازید» در جامعه نهادینه
کرده است .شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان
در راستای مســئولیت های اجتماعی خود ،
اقدامات موثری انجام داده اســت که برخی از
مهمترینآنهاعبارتنداز:
 سرمایه گذاری بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان درپروژه های زیست محیطی
ایجادبزرگترینجنگلدستکاشتکشوربهمســاحت  ۱۶هزار و  ۵۰۰هکتار که  ۱۴هزار
هکتار آن به صورت دیم آبیاری می شود
-سرمایهگذاریبالغبر ۲هزارمیلیاردتومانبرای

اذعانکارشناسانعمقتاابتاچندسالگذشته
 ۱۲متربودهودرحالحاضردرمناطقکمآببهپنج
سانتیمترودرمناطقعمیقتایکمتررسیدهاست.
معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنطقهای
وزیرکشورباتاکیدبراینکههردستگاهیکهدرزمینه
احیایتاابانزلیکوتاهیکردبایدمعرفیکنیم،
گفت:بایددســتگاههایمتخلــفدراینزمینه
شناساییشوند،ضمناینکهبرایاحیایتاابانزلی
منتظربودجهنمانیم.دینپرستباتاکیدبراستفاده

ازظرفیتمردموسمنهادراحیایتاابانزلییادآور
شد:اگرازمردمبخواهیم،قطعابرایمبارزهباسنبل
آبیحاضرمیشوندواگرباجدیتکارنکنیمتااب
خشکمیشودوهیچعذریدراینزمینهپذیرفته
شده نیســت .وی با اشــاره به اینکه یکی دیگر از
موضوعاتدرزمینهحفظتاابانزلیشکاربیرویه
پرندگاناست،افزود:چرابایدازمحلشکارپرندگان
امرارمعاشکنیم؛درحالیکهبازدیدازاینپرندگان
زیبامیتواندمحلاشتغالوکسبدرآمدباشد.معاون

هیچعذریدراحیایتاابانزلیپذیرفتهنیست

محمد جواد آذری جهرمی

خطاببهرسولسرائیان
ومصیبتدیدگانحادثه
سرنگونیهواپیما

انوشیروانمحسنیبندپی

شهرداریبهمصوبات
ستادمبارزهباموادمخدر
عملنکردهاست

مسعودخوانساری

انتقادازرشدبیشاز
۶۰۰درصدیبودجه
شرکتهایدولتی

وزارتفرهنگوارشاداسامی

دعوتوزارتارشاد
برایشکایتملی
علیهاینستاگرام

تصفیه پساب شــهرهای اطراف و استفاده از آن
جهتآبیاریفضایسبزواستفادهدرفرآیندتولید
 تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهنبرای ایجاد روحیه شادابی و نشاط در قشر جوان
 تاسیس بیمارستان شهید مطهری به عنوانیک مرکز بهداشتی درمانی ممتاز برای خدمت
رسانی به جامعه پیرامون و مردم کشور
 احداث اولین آزادراه کشــور در جنوب غرباصفهان ( اتوبان ذوب آهن اصفهان ) به منظور
تردددرمسیرجنوبغربیاصفهان،احداثپل
شهیدآذریومشارکتدرفعالیتهایعمرانی
 مشارکت در ساخت صنایع فوادی مختلفدر کشور
 تولید محصول متناسب با نیازهای کشور ازجمله تولید ریل برای توسعه حمل و نقل ریلی
و تولید مقاطع ســاختمانی با کیفیت از جمله
میلگرد مقاوم به زلزله و تیرآهن های بال پهن
 آموزش بیــش از  ۱۲۰هزار نیــروی ماهر .تکنسینو مهندسبرای صنایع مختلفکشور
طی نیم قرن گذشــته و دریافت لقب دانشگاه
صنعتکشور
 اعزام  ۱۴هــزار نیرو به جبهه های جنگ دردوراندفاعمقدسوساختقطعاتوتجهیزات
موردنیاز
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر
کشورگفت:بایدهدفگذاریکنیمتاهمهافرادی
کهبرایمعیشتخودشانشکارپرندهمیکننددر
همان تااب شغل مرتبط داشته باشند .فرماندار
شهرســتان بندر انزلی نیز در ادامه این جلســه
خاطرنشان کرد :در چند سال اخیر شاهد خشک
شدن و کاهش عمق در بخشهایی از تااب بندر
انزلیبودیمکهیکیازدایلآنمربوطبهافتشدید
آبتااببهدلیلپسرویآبدریایخزراست.

رسول عزیز ،برادر نجیب و همکار دلسوز و پرتاش ،می دانم که روزها و شب های سخت
و اندوهباری بر تو ،همسر و خانواده داغدارت می گذرد و چون شکیبایی تو را در طول سال
های همکاری و خدمات بزرگ و راهگشایی که به صنعت مخابرات و ارتباطات کرده ای
شناخته ام خوب می دانم که در برابر این مصیبت بزرگ لب فرو بسته ای و این داغ جانکاه
را در دل نهان می داری .داغ از دست دادن ۲جوان نخبه و عزیزان دلت« ،محمد جواد و
ساجده» جانگداز و کمرشکن است .چقدر سخت و سنگین است به پای نهالی نشستن و
صبوری کردن تا به بار بنشیند و ثمر دهد ،آنگاه به یکباره طوفانی بیاید و ثمر سالهای عمر
را با خود ببرد .باورش بسیار دشوار و تحملش از توان خارج است .رسول عزیز ،از نزدیک
شاهدم که در این چند روز میان همکاران وزارتخانه حزن و غمی جانکاه حاکم و چه اشک
هایی که آشکار و پنهان روان است .اینک من و همکارانمان در وزارتخانه با دلی پرخون از
این سوگ بزرگ که بر شما و همه مصیبت دیدگان حادثه سهوی سرنگونی هواپیمای
مسافربری حادث شده گرد هم می آییم تا شاید ذره ای از آام بی پایان شما و خانواده
های داغدار را التیام بخشیم ..از پیشگاه حضرت پروردگار که «ان اه مع الصابرین» است
می خواهم در این روزهای سخت همراه و پشتیبان تان باشد.
انوشیروان محسنیبندپی استاندار تهران در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر استان
تهران اظهار داشت :متأسفانه شهرداری تهران با توجه به مهلت مقرر شده نسبت به
اجرای مصوبات این شورا اقدام نکرده و حدود۴۰روز نیز از اجرای این مصوبات تأخیر
داشته است .وی بیان داشت :مقرر شد در این جلسه بررسیهای ازم صورت بگیرد
و تعهد شهرداری تهران مبنی بر ساماندهی۶هزار معتاد و واگذاری مراکز بهاران مورد
بررسی و حصول نتیجه قرار بگیرد .محسنی بندپی گفت۳۳:میلیاردتومان سازمان
بهزیستی طلبکار است که قرار شده۱۷میلیارد تومان آن را ستاد مبارزه با موادمخدر
و ۲۰میلیارد تومان دیگر را شورای اجتماعی وزارت کشور پرداخت کند .استاندار
تهران بیان داشت :تعدادی از مراکز نگهداری معتادین متجاهر نیز به زودی افتتاح
میشود که یکی از آنها در شهریار است .وی خاطرنشان کرد :مرکز اخوان با توجه به
تعهدات انجام داده شده باید نسبت به تأمین آب آن در کوتاهترین مدت اقدامات ازم
صورت بگیرد .محسنیبندپی درباره اجرای طرح یاریگران زندگی نیز گفت :جلسات
متعددی در این خصوص انجام شدهاست و ما باید بیشــتر هزینهها را در حوزه
پیشگیری اختصاص بدهیم و قطعاً پیشگیری مقرون به صرفهتر است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :بودجه شرکتهای
دولتی در سال  ،۹۹هزار و چهارصد و هشتاد و چهار هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده که بیش از  ۶۳۰درصد رشــد را نشان میدهد .وی در
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود :سال  ۱۳۷۰بودجه
شرکتهای دولتی  ۱۲۰۶میلیارد تومان بوده که در صورت تاثیر دادن
تورم تا سال  ۱۳۹۹این رقم معادل  ۲۰۱هزار میلیارد تومان میشود در
حالی است که در ایحه بودجه  ۱۳۹۹رقم بودجه شرکتهای دولتی
رقمی معادل ۱۴۸۴هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نشان میدهد
تاشها برای خصوصی سازی اقتصاد شکســت خورده است بنابراین
سیاستگذاران اقتصادی باید روشهای بهینهای را برای این امر در نظر
بگیرند .وی همچنین گفت :در فاصله سالهای  ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۴رشد
سرمایهگذاری در کشور بیش از  ۳۰درصد تولید ناخالص ملی بود که این
میزان در ســال  ۱۳۹۷به کمتر از  ۱۸درصد رسید که کمترین میزان
سرمایه گذاری در  ۴۰سال اخیر است.
مرکز فناوری اطاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی
به منظور احقاق حقوق کاربران ایرانی در اینستاگرام ،از صاحبان حسابها و
صفحات حذف شده در اینستاگرام تقاضا کرده است در پویش شکایت علیه
این شبکه اجتماعی شرکت کنند .در پی شــهادت سردار سپهبد قاسم
سلیمانی ،شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به حذف مطالب کاربران ایرانی
در این زمینه اقدام کرده و برخی از حسابهای کاربران کشور را مسدود کرده
یا پستهای آنها را با مضمون شهادت این سردار ملی حذف کرده است .بر
همین اساس مرکز فناوری اطاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و
ارشاد اسامی ،ضمن محکوم کردن استبداد رسانهای حاکم بر شبکههای
اجتماعی و به منظور فراهم شدن امکان مطالبه حقوق تضییع شده کاربران
ایران اسامی ،از صاحبان حسابها و صفحات حذف شده در اینستاگرام
تقاضا میکند با مراجعه به نشانی https:/ / www.farhang.gov.ir/ fa/
 instagrammediaterrorدر این پویش شرکت کرده و زمینهساز طرح
شکایت در مجامع حقوقی بینالمللی باشند.
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فرهاددژپسند:

کمکبهتقویتسرمایهگذاریورونق
تولیدکشورباجلبسرمایهگذاریخارجی
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در نود و
دومین نشست شورای گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی با اشــاره به
اینکه یکی از دغدغه های امروز رشد
ســرمایه گذاری در کشور است که با
حمایتبخشهایدولتیوخصوصی
باید این نقیصه را برطرف کنیم ،اظهار
داشــت :بخش خصوصی با توجه به
نقش خوبی که در حوزه صادرات و واردات کشــور دارد ،مي تواند با
تولیتوفعالیتبیشتردرحوزهتأمینمالیازنهادهایمالیخارجی
به روش های فاینانس و جلب ســرمایه گذاری خارجی ،به تقویت
سرمایه گذاری و رونق تولید کشور کمک کند.
بهگزارشاعتباربهنقلازروابطعمومیاقتصادودارایی،فرهاددژپسند
در نود و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
در محل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران با حضور وزرای اقتصاد و
صمت و اعضای این اتاق برگزار شد ،اظهار داشت :در حوزه اقتصاد هم
اشــخاصی که با از خودگذشــتگی و اخاص  ،فعالیت های خوب و
کارآمديرادرجهتارتقايتولید،بهبودشرایطوروانسازیفعالیت
هایاقتصادیکشورانجاممیدهند،قطعاموردتوجه،حمایتوتقدیر
مردم قرار خواهد گرفت .دژپسند تصریح کرد :ترور شهید حاج قاسم
سلیمانیکهبادعوت،میهمانیککشوربوده،نشانداددولتآمریکا
از طریق منابع بودجه ای خود در حال ترویج تأمین مالی تروریسم در
جهان است .وزیر اقتصاد افزود :طی یکسال اخیر در هیات مقررات
زدایی مصوبات قوی و خوبي داشتیم که برخی برای اجرا مستقیما
اباغ شد و برخی را نیز برای تصویب و اباغ به دولت ارائه داده ایم.
دژپسندبااشارهبهاینکهدرجلسهآیندهشورایگفتوگوبایدگزارش
جامعی از حذف قوانین زائد ارائه شود خاطرنشان کرد :اتاق بازرگانی
میتوانددرلغومقرراتزائدبهماکمککندتامابتوانیمگامهایموثری
را در این راستا برداریم .بر اساس این گزارش ،پیگیری مصوبه هشتاد
ویکمیننشستشورایگفتگویدولتوبخشخصوصیمورخدهم
دیماه ۱۳۹۷باموضوع“اصاحواباغشرایطعمومیپیمانواعمال
نظرات فعاان بخش خصوصی در پیش نویس تهیه شــده از سوی
سازمان برنامه و بودجه” بعنوان موضوع پیش از دستور مورد بررسی
قرارگرفت.همچنینبررسیاجرایحکمماده ۷قانونبهبودمستمر
محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر “تشکیل کمیته
ســاماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای
تولیدی” و “راه اندازی ســامانه مربوطه” و بررسی مراتب اعتراض به
عدم اجرای بند (پ) ماده  ۱۱۷قانون برنامه ششــم توسعه از جمله
موضوعات طرح شده در نود و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی بود.
زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :دولت هر
چه سریعتر نیروهای قراردادی را تعیین تکلیف کند ،زیرا این افراد
علی رغم دریافت حقوق و مزایا ،امنیت شغلی ندارند و این موضوع به
دغدغه آنها تبدیل شده است .وی در نشست علنی مجلس شورای
اسامی در تذکر شفاهی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار
سپهبد سلیمانی و همرزمانش گفت :دولت هر چه سریعتر نیروهای
قراردادی را تعیین تکلیف کند ،زیرا این افراد علی رغم دریافت حقوق
و مزایا ،امنیت شغلی ندارند و این موضوع به دغدغه آنها تبدیل شده
است.نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسامی افزود :نگرانی
افرادی که به صورت حق الزحمه در صداوسیما مشغول هستند ،در
حال حاضر افزایش یافته ،چرا که صداوسیما در قالب طرح های درون
سازمانی در تاش اســت با این افراد به صورت پروژه ای کار کند و
دریافتی اندک آنها باعث ایجاد دلنگرانی برای ایشان و خانواده هایشان
شده است.
امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین شیوه
اخذ مالیات ،مالیات ستانی بر مبنای اطاعات دقیق و شفاف است ،اظهار داشت:
هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور امری انکار ناپذیر است .برای هوشمندسازی
نظام مالیاتی همه معامات باید به صورتی انجام شود که قابل رویت باشد ،و هیچ
دستگاهی نباید به اسم محرمانه بودن اطاعات ،از ارایه اطاعات اجتناب نموده و
در برنامه شفافیت اطاعات اقتصادی اخال ایجاد نماید .ایشان با بیان اینکه
کشورهای توسعه یافته عمدتا از نظام مالیات هوشــمند برخوردارند ،گفت:
هوشمندسازی نظام مالیاتی امکان فرار مالیاتی را کاهش داده و ایه های پنهان
اقتصاد را شفاف می سازد .وی با اشاره به نحوه تامین مالی دولت و منابع مختلف
درآمدی کشور ،عنوان داشــت :در حال حاضر حدود  ۳۵درصد از درآمدهای
کشور از مالیات تامین میشــود و این در حالیســت که در دنیا و به ویژه در
کشورهای در حال توسعه این عدد  ۸۰تا  ۸۵درصد میباشد .وی گفت :تردیدی
نیست که ازمه زندگی شخصی و اجتماعی ،پرداخت هزینههای اجتماعی و البته
هزینههای مربوط به بهرهمندی از خدمات عمومی است.
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت  ۴۵۶واگن در کارخانجات
داخلی طی سال جاری خبر داد .وی در حاشیه بازدید از طرحهای راه آهن اراک در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :در  ۹ماهه امســال  ۴۵۶واگن باری ،مســافری،
خودکشی و لوکوموتیو به شبکه ریلی کشور اضافه شده که تمام این واگنها در
کارخانجات ساخت داخل تولید شده است .وی تصریح کرد :میزان تولید واگنها
در سال جاری نسبت به سال گذشته از رشد  ۹۵درصدی برخوردار بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :تا پایان سال نیز تعداد قابل توجهی ناوگان جدید
جدید وارد شبکه ریلی خواهد شد .تمام قطعات واگنها در حوزه ریلی از طریق
تولید داخلی تامین میشود و هیچگونه وارداتی صورت نمیگیرد .وی بهرهوری را
اصلیترین شعار راهآهن در سال رونق تولید برشمرد و گفت :تولید داخلی در حوزه
صنعت ریلی و ارتقاء بهرهوری راهآهن اولویتهای کاری است که در سال جاری
دنبال شده است .معاون وزیر راه و شهرســازی افزود :در تاش هستیم از همه
ظرفیتهای قانونی و همچنین بستههای حمایتی و تشویقی مناسب به منظور
تامین منابع مالی تولیدات داخلی در حوزه ریلی نهایت استفاده را به عمل آوریم.
وجیهه صابرنژاد مدیر روابط عمومی شرکت فواد امیرکبیر کاشان گفت :با تشکیل
کمیته بومیسازی و با الگوبرداری از شرکت فوادمبارکه ،ایجاد گردشکارهای
مربوطه براساس هلدینگ فواد مبارکه عملی شد و بخش اعظمی از خریدهای
خارجی بهصورت بومیسازی تامین شد؛ بهگونهایکه از شروع نظاممند این فرآیند
در سال  ۹۷تاکنون بیش از  ۱۶۵نوع کاا بومیسازی شده که باعث صرفهجویی
ارزی به میزان ۹۰۰هزار دار و از ابتدای راهاندازی شرکت تاکنون  ۴۰۴قطعه مهم
در شرکت بومیسازی شده است .ساخت روغن امولوسیون ،کرومات ،غلتکهای
پشتیبان و کاری نورد سرد ،آببندهای نورد سرد و پایههای اصلی بیس آنیل،
تسمه بستهبندی ،فیلترهای کاغذی امولشن ،کاور داخلی بیس آنیل ،دیفیوز
داخلی بیس آنیل ،شافت دنده گیربکس ریکویلر گالوانیزه ،هیدروسیلندرهای
خطوط مختلف و غلتکهای  Flattenerنورد سرد ،ترانسهای خشک و روغنی
مجموعه نورد ،مبدل حرارتی پوسته لولهای ،شیرهای پروپرشنال  MOOGو
زنجیر کویل کار از جمله قطعات بومیسازی و این شرکت با سهم  ۲۰درصدی از
تولید ورق گالوانیزه از شرکتهای خوشنام در هلدینگ فوادمبارکه است.
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یادداشت۶-

دردومینجشنوارهونمایشگاهملیفوادتاکیدشد:

بهینهسازیپاایشگاههایکشورنیازمند
۱0میلیارددار
بیژن زنگنــه وزیر نفت گفت :اگرچه برای بهینهســازی تمام
پاایشگاههای کشور طراحیهای ازم انجام شده است ،اما این
کاربه ۱۰میلیارددارتامینمنابعنیازداردکهدرشرایطتحریم
امکانپذیرنیست.
ویدرجلسهعلنیمجلسشورایاسامیدرپاسخبهسوالیدرمورد
تامیننفتکورهکمسولفورباتوجهبهاستانداردهای IMOازابتدای
سال ۲۰۲۰برایکشتیهاونفتکشهایایرانی،تاکیدکرد:درسال
 ۲۰۱۷تولید نفت کوره جهان حدود یک میلیون تن در روز بوده که
کمتراز ۲درصدآنرانفتکورهباسولفور ۰/۵درصدتشکیلمیداده
وبااستانداردهایبینالمللیمطابقتداشتهاست.همچنینحدود
دوسومتولیدنفتکورهجهانباگوگردیباای ۲/۵درصدتولیدشده
که با توجه به این اســتانداردها ،میزان گوگرد باید به زیر نیم درصد
کاهشپیداکند.همینامرسببشدهتاقیمتنفتکورهباسولفور
باا به نصف کاهش پیدا کند و در مقابل نفت کوره کمســولفور به
قیمتهایگازوئیلنزدیکشودودرایراندرشرایطیکهپاایشگاهها
درشرایطعادیکارکنند،مقدارنفتکورهتولیدی۴۰هزارتنخواهد
بودکه ۱۳هزارتنآندرپاایشگاهآبادانتولیدوالبتهدوبارهتصفیه
میشود.ویادامهداد:راهحلاصلیبرایتامینگوگردباسولفورپایین،
بهینهسازی پاایشگاههای کشور است که در این زمینه این کار در
پاایشگاهآباداندردستاجرااست،امادرپاایشگاهاصفهاننیمهکاره
رهاشدهاستوبرایاجرایطرحهایبهینهسازینیازمنداعتباری
 ۱۰میلیاردداریهستیم؛امانمیتواندرشرایطتحریمایناعتبار
راتامینکرد.ویباتاکیدبراینکهبااجرایایناستانداردها،قیمتنفت
کوره کمسولفور به شدت باا میرود و این واقعیت بازار است ،گفت:
بهدنبالآن،قیمتخدماتکشتیرانینیزافزایشپیدامیکند.وزیر
نفتبابیاناینکهبهجزتامینسوختکمسولفور،راهحلهایدیگری
نیــزداریم،ادامهداد:یکیازاینراههااســتنادبهبنددوممقرره۱۸
کنوانسیون مارپل است که بهعنوان راهکار موقت امکان استفاده از
سوختباگوگردباارافراهممیکند.همینطورجمهوریاسامی
بهدلیلشرایطتحریممیتواندازاینشرایطاستفادهکند.زنگنهتاکید
کرد:اکنونامکانتولیدماهانه ۴۰تا ۵۰هزارتننفتکورهباگوگرد
پاییندرپاایشگاههاوجودداردوپاایشگاههااینسوخترابهقیمت
بینالمللیبهمشتریانمیفروشدواینسوختتامینشدهاست.وی
بااشــارهبهاینکهسوختازبیرونایراننیزقابلتامیناست،گفت:
بنابراین رعایت این اســتانداردها اختالی در سیستم کشتیرانی و
نفتکش ایران ایجاد نخواهــد کرد.وزیر نفت افزود :اگر نمایندگان
میخواهند یارانه به سوخت کشتیها تعلق بگیرد باید از این منابع
محدود در بودجه ۲هزار میلیارد تومان اختصاص دهند ،در غیر این
صورتمناجازهندارمقیمتتولیدراازقیمتجهانیکمتربفروشم.

اجرای۶۰پروژه
صنعتآبوبرقبه
ارزش8هزار
میلیاردتومان

رییس هیات عامل ایمیدرو ضمن تاکید بر راه
اندازیانجمنقطعهسازانفوادوپیشتازیاین
انجمن در برگزاری همایش و نمایشگاه ،گفت:
ایجاد ساختار ساخت داخل با تمرکز بر رویکرد
بومی سازی در شمار برنامه های شرکت های
فوادی قرار بگیرد .خداداد غریب پور که در در
دومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فواد ایران
سخن می گفت ،افزود :در سال رونق تولید و در
دیدار مدیران و فعاان اقنصادی با مقام معظم
رهبری ،ایشــان ساخت داخل را به عنوان یک
راهبرد تعیین کردند .وی با بیان اینکه رقابت در
این صنعت بااست و نوآوری های قابل توجهی
در حوزه فواد کشور صورت گرفته است ،اظهار
کرد :مقام معظم رهبری ،رئیس جمهور و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت از ســاخت داخل به
عنوان راهبردهای اساسی نظام یاد می کنند و
این تفکر و استراتژی کان ،باید در شمار برنامه
های شرکت ها قرار بگیرد.
تحریم؛فرصتیبرایتوجهبهساختداخل

به گزارش اعتبار به نقل از روابط عمومی ایمیدرو
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
در بعد دانش فنی ،ماشین آات و تجهیزات نیاز
بهتوسعهاموروایجادساختارداریم،گفت:اعمال
تحریم ها ،فرصت برنامه ریزی برای توجه به این
مقولهرابیشازپیشبرجستهکردهاست.بهگفته

عباس پاپیزاده عضو کمیسیون تلفیق و نایب
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس
شورایاسامی گفت :این کمیسیون مصوب
کــرد مبلــغ وام ازدواج با توجه بــه افزایش
هزینههای ازدواج از  ۳۰میلیون تومان به ۵۰
میلیونتومانافزایشیابد.ویگفت:درجلسه
دیروزعصرکمیسیونتلفیقمجلسودرحین
بررسی بند «الف» تبصره ۱۶ایحه بودجه۹۹
مصوبشدمبلغوامازدواجاز ۳۰میلیونتومان

ســید ضیاء ایمانی مدیرعامل بانک ســینا گفت :این بانک در راستای
چارچوبهای بانکداری اسامی مبنی بر تاش در جهت کاهش محرومیت و
فقر از جامعه اسامی و با هدف تمرکز بیشتر بر کمک به اقشار آسیب پذیر و
کم درآمد ،پیاده سازی خط کسب و کار قرض الحسنه را در دستور کار قرار
داده که پس از آماده سازی بسترها و ایجاد ساختارهای ازم ،به زودی اجرایی
خواهد شد تا به عنوان بانکی پیشگام در شبکه بانکی بتواند از ظرفیتهای خود
به بهترین نحو در راستای اشتغال و کارآفرینی طبقه کمتر برخوردار کشور
استفاده کند .وی افزود :بانک سینا به عنوان بانکی تجاری فعال در چارچوب
قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ،همواره خود را متعهد
به اقدام در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانسته لذا با اتکا به
ظرفیتهای موجود بر توانمندسازی آحاد محروم جامعه به منظور حضور در
فعالیتهای اقتصادی ،ایجاد مشاغل پایدار و شایسته و تامین نیازهای مالی آنها
تاکید داشته و راه اندازی خط کسب و کار بانکداری نیز در همین راستا و
برای پیشبرد اهداف اقتصادی و ملی در دستور کار قرار گرفته است.
برات کریمی ،مدیرعامل بانک دی با اشاره به عزم تیم مدیریتی جدید برای ایجاد
تحواتی چشمگیر در بانک گفت :هیئت مدیره جدید به پشتوانه همدلی و سال ها
فعالیت موثر در نظام بانکی کشور و امید به شکوفایی بیش از پیش بانک عهده دار این
مسئولیت شده است اما یقین دارم که این عزم در سایه همراهی همکاران شعب و
ستاد محقق خواهد شد ،وضعیت فعلی نظام بانکی در کشور به گونه ای است که اگر
کسی قصد خدمت صادقانه داشته باشد باید بدون توجیه ،ردای خدمت بپوشد و با یک
برنامه منطقی به عبور نظام بانکی از شرایط دشوار کمک کند و تیم مدیریتی جدید نیز
بر مبنای همین تفکر پا به عرصه خدمت گذاشته و امید دارد با همت تمامی همکاران
عزیز و حرکت در مسیر یک برنامه عملیاتی ،شکوفایی بانک را رقم بزند .وی با اشاره به
ترازنامه مالی بانک و لزوم حرکت به سمت سودآوری با کیفیت و پایدار تاکید کرد :با
توجه به تاثیرات قابل توجهی که کاهش بهای تمام شده پول در آینده بانک دارد،
شایسته است همکاران خدوم شعب با تغییر دیدگاه خود در زمینه بازاریابی ،تمام توان
خود را برای جذب منابع ارزان قیمت و افزایش درآمدهای غیرمشاع به کار و بر لزوم
تغییر نگرش در زمینه سودآوری در گروه مالی دی تاکید کرد.
عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تقدیر از ۱۶۶نمونه ملی
کشاورزی که با حضور رئیسجمهور برگزار شد اظهار داشت :عدد پایین خودکفایی
در روغن و کنجاله ننگ بزرگی برای کشاورزی کشور است و اصا پذیرفته نیست.
تمام عزم ما باید برای افزایش این محصول در کشور باشد .وی کاهش تولید روغن در
کشور را جزو مشکات خاص مطرح کرد و گفت :ما برنامه داریم که طی دو سال
آینده ضریب خودکفایی در روغن به ۲۸درصد و طی پنج سال آینده به ۵۰درصد
برسد .گفتنی است ،کشور حدود ۹۰درصد برای تامین روغن وابسته به واردات است
و علیرغم برنامههایی که وزارت کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی ۷۰درصدی
داشته ،تاکنون هیچکدام از آنها عملی نشده است .وابستگی به روغن وابستگی به
خوراک دام هم ایجاد میکند که خوراک دام حدود  ۷۰درصد در قیمت تمامشده
محصوات پروتئینی موثر است .وی به بسته دیمکاری وزارت جهاد کشاورزیاشاره
کرد و افزود :ما با اجرای بسته دیمکاری در کشور در پهنه ۱۰میلیون هکتار میتوانیم
ساانه دو میلیون تن گندم ۸۰۰،هزار تن جو ،دو الی سه میلیون تن علوفه و۷۰۰
هزار تن دانه روغنی از طریق دیمکاری به ظرفیت تولید محصول کشور بیفزاییم.
بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از شــهربازیهای شهر تهران۴ ،
شهربازی غیراستاندارد را در مناطق جنوبی شهر ،شناسایی و پلمب کردند.
به گزارش ادارهکل استاندارد استان تهران ،محمودرضا طاهری ،مدیرکل
استاندارد تهران با اشاره به اینکه حدود  ۳۱۰۰تجهیزبازی در استان تهران
دارای مجوز از ایــن ادارهکل هســتند ،درخصوص نام  ۴شــهربازی
غیراستاندارد گفت :بازرسان استاندارد ،شهربازی فجر در محدوده۱۵متری
افسریه ،شهربازی گلگشت در بلوار ابوذر منطقه  ،۱۵شهربازی بازینو در
خیابان نبرد شمالی و شهربازی بوستان شهدای گمنام در خیابان خاوران
را بهدلیل نداشتن مجوز استاندارد ،پلمب کردند .این مقام مسوول افزود:
بیش از  ۲۰واحد تولیدی سازنده تجهیزات بازی و شهربازی در استان
دارای پروانه کاربرد عامت استانداردند .وی هشدار داد :از آنجا که استاندارد
تجهیزات بازی اجباری اســت ،بهرهبرداران بدون مجوز استاندارد ،حق
بهرهبرداری از این وسایل را ندارند و شهروندان نیز باید مجوز تجهیزات
بازی را حین استفاده ،از اپراتور دستگاه مطالبه کنند.

بومیسازیدرصنعتفواد

اساموتوسعهیافتگی

رابطهاقتصادودین

ویژه کرده است ،گفت :این سازمان نخستین
مجموعه شــرکت های دانش بنیــان را  با
همراهی معاونت علمی ریاســت جمهوری و
دانشــگاه ها که به صورت استارت آب خواهد
بود ،-راه اندازی خواهد شد.
پوششریسکشرکتهایدانشبنیان

غریب پور ضمن اعام اینکه قطعه سازان می
توانند در تولید دانش ،مجموعه های فوادی را
همراهیکنند،عنوانکرد:شرکتهایفوادی
ریسک شــرکت های دانش بنیان را پوشش
دهند.
وی ،در این زمینه ساختار میز ساخت داخل در
سازمان ایمیدرو تشکیل شــده است و یکی از
سیاســت های ما ،ایجاد این ساختار در شرکت
های فوادی است .رییس هیات عامل ایمیدرو
با اشــاره به اینکه توسعه برنامه های تحقیقاتی
موجب شــد تا  ۹۵درصد آب در صنعت فواد
بازیافت شود ،گفت :پیش از این تولیدکنندگان
اطاعات دقیقی از ظرفیت های قطعه سازان در
بخشتجهیزاتوماشینآاتنداشتنداماتهیه
اطلس ملی فواد در سال گذشته ،کمک کرد تا
بهاطاعاتاینحوزهدستپیداکنیم.غریبپور
با بیان اینکه تمامی اطاعات از تامین کنندگان
قطعات را در اختیار نداریم ،اظهار کرد :به عنوان

به  ۵۰میلیون تومان افزایش یابد و با توجه به
افزایش تورم و باا رفتن هزینههای ازدواج ،با
بررســی مجلس مشــخص شــد که منابع
قرضالحسنه بانکها ظرف یک سال گذشته
افزایشچشمگیرییافتهاستبنابراینازمحل
منابع قرضالحسنهبانکها ۲۰میلیون مازاد را
تامینمیکنیم.ویافزود:بنابراینبرایهریک
اززوجهادرسال ۱۳۹۹مبلغ ۵۰میلیونتومان
وام با دوره بازپرداخت  ۵ساله با اخذ یک ضامن

احساناهحجتی

مدیرکلمطبوعات
وخبرگزاریهای
داخلیمنصوبشد

یاسرفاح

شرکتهایبورسی
ایرانهمچنان
سودآورند

حجتالهمهدیان

ایجادتحولدرسیستم
بانکیباپیادهسازی
بانکداریدیجیتال

بانکمرکزی

بدهیبانکی،مانع
دریافتتسهیات
حوادثغیرمترقبهنیست

کاهش نیاز ارزبری در صنعت و فواد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش
دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تفاهم
نامه های این گردهمایی که به کاهش ارزبری
 ۵۰۰میلیون یورویی منجر می شــود ،گفت:
پیشنهاد می شود در همایش بعدی ملی فواد،
از شــرکت هایی که نیاز ارزی خود را کاهش
دهند،بهعنوانمجموعههایبرگزیدهقدردانی
شود .وی با تاکید بر اینکه دولت نقش خود را در
حوزه بومی ســازی به عنوان تســهیل گر ایفا
خواهد کرد ،گفت :قطعه سازانی که بیشترین
تعدادقطعهرابومیسازیکنندودانشگاههایی
که بیشترین ارتباط با صنعت را دارند ،تشویق
شوند.

مثال قطعه ای در کشور ساخته می شود و همان
قطعه در نقطه دیگری از کشور وارد می شود .با
اینحال دغدغه برای رفع این چالش ،باعث شده
اســت تا همگرایی بین تولیدکنندگان قطعه و
شرکت ها ایجاد شود.
ارتباط موثر قطعه سازان و فواد سازان

وی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بین قطعه
سازانوشرکتهایفوادی،گفت:بومیسازی
راهجدیدیاستونیازهاومسیرآنهنوزبهطور
دقیق مشخص نشده است .اما مهم است که راه
را آغاز کرده ایم.
رییسهیاتعاملایمیدروبابیاناینکهایمیدرو
بهعنوانسازمانتوسعهایبهبومیسازیتوجه

افزایشوامازدواجبه50میلیونتومان

معتبر و سفته انجام میشــود و براین اساس
زوجین با توجه به افزایش هزینههای ازدواج در
سال آینده در مجموع  ۱۰۰میلیون تومان وام
ازدواج دریافت میکنند .وی در پاســخ به این
ســوال که چرا برخی بانکها شرایط مصوب
مجلسبرایضامنرارعایتنمیکنندوشرایط
خاص خود را برای ضامن تعیین میکنند و آیا
در کمیســیون تلفیق برای حل این مشکل
راهکاری اندیشیده شده است؟ بیان کرد :مقرر

هفتهنامهاقتصادیایران

شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند و
بانکها باید قانون را اجرا کنند ،قانون شــفاف
است و نباید تفسیر شود .پاپیزاده اظهار کرد:
در قانون ذکر شــده برای دریافــت وام ازدواج
وامگیرنده باید یک ضامن معتبرمعرفی کند و
سفته ارائه دهد .بنابراین افراد اگر با مواردی غیر
از این حالت برخورد کردند ،میتوانند شکایت
خود را به کمیســیون اصل  ۹۰اعام کنند تا
برخورد انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در حکمی احساناه حجتی را به عنوان
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی منصوب کرد .به گزارش اعتبار
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی،
در حکم سیدعباس صالحی خطاب به احساناه حجتی آمده است« :نظر
به سوابق و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشــنهاد معاون محترم امور
مطبوعاتی و اطاعرسانی به موجب این حکم به سمت مدیرکل مطبوعات و
خبرگزاریهای داخلی منصوب میشوید .امید میرود با استعانت از خداوند
متعال ،ضمن بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود در زمینه گسترش
فعالیتهای مطبوعاتی ،نظارت بر فعالیتهای مطبوعات و خبرگزاریها و
پایگاههای اطاعرسانی الکترونیک ،حمایت از تشکلهای صنفی در حوزه
مطبوعات و تامین آزادیهای مصرح در قانون مطبوعات در انجام بهینه
شــرح وظایف و ماموریتهای اداره کل موفق و موید باشید ».احساناه
حجتی پیش از این سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
و مدیرکل دفتر تبلیغات و اطاعرسانی این وزارتخانه بود.

محمدرضا حسین زاده

یاسر فاح مشاور رئیسسازمان بورس و اوراق بهادار گفت :شرکتهای بزرگ بورسی
در کدال همچنان سودآورند و هیچ تغییر بنیادینی در آنها رخ نداده و سازمان بورس از
سهامداران حمایت میکند ،وی با بیان اینکه تمام هم و غم خود را برای حمایت از
جامعه سهامداری و سهامداران خرد به کار گرفته و حراست و صیانت از سرمایهگذاران
را وظیفه ذاتی خود میدانند و بنابراین تصمیمات در بازار سرمایه کشور ،برای حفاظت
از سرمایهگذاران اتخاذ شده است .خیال مردم باید از بابت حفاظت از سرمایههایشان
در بورس راحت باشد؛ چراکه این موضوع برای خدمتگذاران آنها در سازمان بورس و
اوراق بهادار ،بسیار حائز اهمیت است و همه آنها تاش دارند تا شرایطی را فراهم آورند
که مردم با خیال راحت ،در این بازار سرمایهگذاری کنند و نکته حائز اهمیت این است
که شرکتهای ایرانی به لحاظ تولید و از جنبه سودآوری ،در وضعیت مناسبی قرار
دارند و بسیاری از این شرکتها تحت تأثیر این عوامل و ریسکها قرار ندارند؛ به این
معنا که با تولیدات خوبی که از سوی این شرکتها صورت گرفته ،عملکرد خوبی از آنها
در گزارشهای ثبت شده در سامانه کدال مشاهده میشود؛ ضمن اینکه از همه مهم
تر هیچ اتفاقی در بنیاد شرکتها رخ نداده است و این شرکتها سودآور هستند.

حجت اله صیدی

حجت اله مهدیان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون
صبح امروز در جلسه تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال این بانک اظهار
داشت :پیشرفتهای حوزه فناوری طی دو دهه اخیر موجب تحواتی
شگرف در صنعت بانکداری گردیده است .وی افزود :هماکنون با دگرگونی
در رویکردهای سنتی نظام بانکداری ،تمرکز از عملیات شعبهای به سمت
فعالیتهای الکترونیک گرایش پیدا نموده است و بانکها با در نظر گرفتن
نیازها و انتظارات مشتریان و مقتضیات بازارهای کاا و خدمات به دنبال
تبیین و اجرای مدل جدید کسبوکار بانکی مبتنی بر امکانات ،تجهیزات و
سامانههای پیشرفته میباشند .مهدیان با اشاره به اینکه نظام برنامهریزی
بانک توسعه تعاون همواره به دنبال جدیدترین و کارآمدترین راهکارهای
ممکن برای ارائه ارزش به جامعه هدف و عموم جامعه میباشد افزود :بانک
توسعه تعاون بهعنوان یک بانک چابک از مزیتهای مناسبی همچون
حضور نیروهای جوان ،متخصص و دانشپذیر جهت هوشمند سازی
مناسبات بانکداری برخوردار میباشد.
بانک مرکزی در بخشنامهای اعام کرد :بدهی و معوقات و چک برگشتی
احتمالی آسیبدیدگان ،مانع از دریافت تسهیات موضوع حوادث غیرمترقبه
نیست .بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکهای دولتی اعام کرد :با توجه به
نظر معاونت حقوقی رئیسجمهوری ،مصوبههای هیات وزیران در زمینه
اعطای تسهیات به آسیبدیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در نظر گرفتن
بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سالهای قبل آسیبدیدگان به
بانکها ،در چارچوب اجرای بند  ۶ماده واحده قانون تســریع در بازسازی
مناطق آسیبدیده بر اثر حوادث غیرمترقبه بوده است .قانون یاد شده خاص
محسوب میشود و ماده  ۵مکرر قانون صدور چک بهعنوان قانون «موخر»
قادربه تخصیص قانون خاص مقدم نیست ،ضمن اینکه مصوبههای مرتبط
هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبههای مجلس شورای
اسامی کشور با قوانین قرار نگرفته است .بر اساس نظر معاونت حقوقی
رئیسجمهوری بدهی و معوقهها و چک برگشتی احتمالی آسیبدیدگان،
مانع از دریافت تسهیات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.
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عبدالحسین سیف اللهی کارشناس
ارشد اقتصادی :او می گوید  :این نگاه

موجب توسعه یک زندگی اقتصادی
عقانی یورژوایی شد و مهمتر از همه،
این جهــان بینی  ،نه تنها عامل مؤثر
توسعهاینشیوهاززندگی،یکهگاهواره
انساناقتصادیجدیدنیزبودالبتهاین
سوداگرایی به مرور ماهیت دینی خود
را از دســت می دهــد و درخصلت
اقتصادی مستجل می شود(ویرا ۵۱
  ، )۱۴۹دیدگاه ویر  ،درباره اینکه ایجاد نظام ســرمایه داری و پیشرفتاقتصادیکشورهایمسیحیحاصلاصاحدینییعنیگرایشبهمذهب
پروتستان است ،به عنوان اولین دبگاه جدی بود که درباره اثر مذهب بر
رفتارهایاقتصادی ازجهتتفاوتتأثیرمذاهبمختلفبراقتصادارایه
شد .این دیدگاه  ،چالش هایی جدی بین اندیشمندان مختلف  ،از جمله
جامعه شناسان و اقتصاد دانان ایجاد کرد و موجب شد  ،مطالعات بسیاری
در این زمینه صورت گیرد  .می توان این مطالعات را به دو دسته تقسیم
کرد .به این دو دسته برسی ها اشاره می کنیم .
بررسی های انجام شده تجربی تاریخی  ،اغلب از بعد کان بوده است و کل
جامعه را مد نظر قرار داده اند .
ایننوعبرسیها،دربارهتفاوتجوامعپیرومذاهبمختلفبابررسینظری
ویر آغاز می شود  .پس از آن بررسی ها ی تاریخی برای دوره مورد اشاره
ویر( یعنی دوره ایجاد ) و رشــد سرمایه داری ( ۱۸۰۰-۱۵۰۰م) صورت
می گیرد  .عاوه بر این  ،بررســی های دیگری نیز با استفاده از داده های
دوره معاصر بین جوامع صورت گرفته است که به این مجموعه اشاره می
کنیم .اســاس نظریه ارایه شده از سوی ویر این است که در قواعد دینی
پروتســتان برخاف دیدگاه های ارایه شده از سوی ویر این است که در
قواعد دینی پروتســتان -بر خاف دیدگاه های ارایه شده از سوی سران
کاتولیکتجمعثروتبهخودیخودنفینشدهاست،بلکهاستفادهازثروت
برای رفاه زیاد و تجمل طلبی نفی شده است  .به بیانی کلی تر تجمع ثروت
تشویق شــده بلکه کار نکردن و ناتوانی در اداره امور اقتصادی شخصی
نکوهش شده است و مصرف زیاد نکوهش شده است  .پس ،این نظریه برد
و پایه مذهبی تشویق افزایش و نکوهش افزاش مصرف استوار است .طبق
ایننظریه،نتیجهایننگاهمذهبیخاصپروتستانموجبافزایشسرمایه
و رشد ،اقتصادی شده است ( ویر ، )۱۴۸به تبع این نتیجه  ،بیشتر پژوهش
گرانی که در این زمینه مطالعاتی داشته اند ،تاش کرده اند  ،نتیجه این
نظریه ( یعنی تفاوت رشــد اقتصادی ) را مورد بررسی  ،آزمون یا نقد قرار
دهند و کمتر درصدد بررسی اصل اثر مذهب بر مصرف بوده اند .در مقابل
این نظریه که اخاق پروتســتان بر اثر تشویق ثروت اندوزی و نکوهش
مصرف ،موجب رشد سرمایه و اقتصاد می شود ،دیدگاه های مخالفی نیز
ارایهشدهاست.عمدهایندیدگاههابربرسیهایتاریخیوتجربیاستوار
هستند که به آنها نیز اشاره خواهیم کرد  .از جمله تاونی (  )۱۹۲۶در یک
بررسی تاریخی تاش می کند  ،نشان دهد ،نظرات ویر صحیح نیست .
ادامه دارد
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :باید کسب و کارمان را به
روز کنیم و روسای شــعب دانش بانکی خود را افزایش دهند .وی با بیان اینکه
سیاست هیات مدیره بانک حفظ پست و سمت افراد نیست و قطعا این امر براساس
عملکردها صورت می گیرد ،تصریح کرد :امروز بانک ملــی ایران برای رفع نیاز
مشتریان خود به راحتی تسهیات خرد ارایه می دهد اما شعب باید برای افزایش
قدرت تسهیات دهی بانک ،به دنبال جذب منابع ارزان قیمت هم باشند .وی ضمن
توصیه مدیران و روسای حوزه و شعب به ارتباط نزدیک و صمیمی با کارکنان و
زیرمجموعه از روسای شعب درخواست کرد که بیشتر به صورت تعهدی عمل کنند
و توجه ویژه ای به گشایش ضمانت نامه و  LCداخلی صورت گیرد .در مرحله بعد
باید تسهیات فروش اقساطی و خرید دین مورد توجه باشند .وی با تاکید بر اینکه
تنوع محصوات در بانک ملی ایران بااست ،بیان کرد :با بررسی نحوه خدمات دهی
بانک های بزرگ اروپایی و بانک های مطرح دنیا ،طرح بانک آفیسر در بانک ارایه شد
و این سرویس در نظام بانکی تنها در اختیار بانک ملی ایران است و شعب بانک باید
از آن برای خدمات دهی ویژه به مشتریان بهره کافی را ببرند.
حجتاله صیدی مدیرعامل بانک صادرات گفــت :یکی از مهمترین
مشکات در کشور ما خودباوری است .وی در افتتاحیه دومین جشنواره
ملی فواد گفت :افزایش ظرفیت تولید فواد ایران در سالهای پس از
انقاب بسیار چشمگیر بوده است .وی ادامه داد  :بهرغم تاشهای آمریکا
برای عدم دستیابی ایران به تولید فواد ما در این سالها به تولید بیش از
۳۰میلیون تن فواد رسیدهایم که این به معنای ۱۵میلیارد دار گردش
مالی است .وی همچنین گفت  :نیاز است به ظرفیت۴۵میلیون تن فواد
برسیم چرا که پتانسیل آن در حوزههای مختلف در کشور وجود دارد.
صیدی افزود :باید دســت انــدرکاران صنعت فواد برای رســیدن به
۴۵میلیون تن برنامهریزی کنند .بانک صادرات هم از این طرحها حمایت
خود را اعام میکند .هدف ما ایجاد گردش مالی ۳۰میلیاردی در صنعت
فواد است .وی خاطرنشان کرد :بهرغم تحریمهای اعمال شده صنعت
فواد روند رشد خود را ادامه داده است.
علی هامونی مدیرعامل فرابورس ،گفت :شرایط بازار مقطعی است و بزودی مانند
گذشته به شرایط تعادلی برمیگردد .امروز خریداران حقیقی در کنار خریداران
حقوقی از بازار حمایت کردند ،حضور پررنگی داشتند و بسیاری از صفهای فروش
جمع شد .وی با اشاره به کاهش دامنه مجاز قیمتی سهمها از ۵به ۲درصد ،اظهار
کرد :این اتفاق در شرایط خاص رخ میدهد و در بازار پایه پیش از این شاهد این
اتفاق بودیم .تغییر دامنه نوسان در راستای اختیارات سازمان بورس است .با توجه
به اتفاقات چند روز گذشته این تصمیم گرفته شده است و سهامداران نیز از این
تصمیم رضایت داشتند .وی با تاکید بر اینکه دولت نقشی در این تصمیم نداشته
است ،افزود :اخذ چنین تصمیمی در اختیار هیاتمدیره سازمان بورس است.
مدیرعامل فرابورس درباره آینده بازار سرمایه پیشبینی کرد که شرایط بازار اکنون
مقطعی است و بازار بزودی مانند گذشته به شرایط تعادلی برمیگردد و میتواند
رشد خود را ادامه دهد .هامونی درباره وضعیت دیروز بازار نیز توضیح داد :با وجود
شرایط خاصی که در بازار بود ،در دقایق آخر بازار مطلوب شد و تقاضا در برخی
نمادها پیشی گرفت و بسیاری از صفهای فروش جمع شد.
بانک اقتصادنوین با معرفی طرح «ارزینو» ،امکان دریافت تســهیات
اقساطی با شرایط آسان و در کمترین زمان ممکن را برای مشتریان فراهم
کرد .به گزارش اعتبار به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛ در طرح
ارزینو ،مشتریان میتوانند با سپردهگذاری اسکناسهای دار یا یورو نزد
این بانک ،ضمن حفظ اصل داراییهای ارزی خود از بستههای متنوع
تسهیاتی در سریعترین زمان ممکن و بدون نیاز به معرفی ضامن بهرهمند
شوند .بنا بر این گزارش پس از تسویه تسهیات ،اسکناسها به همان ارز
توثیقی (دار یا یورو) به مشتری بازگردانده خواهد شد .تسهیات ارزینو
بهمنظور تجهیز ،تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی ،اداری یا تجاری،
خرید ابزار کار ،لوازم یدکی ،کاا و خودرو در قالب عقد مرابحه تا سقف ۲
میلیارد ریال با نرخهای  ۱۸و  ۱۰درصد و رفع احتیاجات ضروری در قالب
قرضالحسنه تا سقف  ۲۰۰میلیون ریال برای تمام مشتریان (حقیقی و
حقوقی) قابل پرداخت اســت .مدت زمان بازپرداخت این تسهیات به
خواست متقاضی ۱۲تا ۳۶ماهه در نظر گرفته شده است.
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خبـــر
مدیرکلراهوشهرسازیاستاناصفهانمطرحکرد

لزومهماهنگیباهدفیکپارچگیخط
یکمترویکانشهراصفهانبهبهارستان

در بازدید از پروژه متروی بهارســتان ،با
توجه به اتصال متروی این شهر به خط
یکمترویاصفهان،هماهنگیهایازم
برای امکان یکپارچگــی خط متروی
بهارستان اصفهان به خط یک متروی
کان شــهر اصفهان ،مورد بررسی قرار
گرفت .به گزارش اعتبار به نقل از اداره
ارتباطات و اطاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان ،علیرضا
قاری قرآن ،مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ،نصر ،رییس
شورای شهر اصفهان ،روشن ،عضو شورای شهر اصفهان ،اعضای
هیات مدیره شــرکت متــروی منطقه اصفهــان و مدیرعامل و
کارشناسان شرکت متروی اصفهان ،همراه با مدیرعامل و هیات
مدیره شرکت عمران بهارستان ،از پروژه متروی بهارستان بازدید
کردند.دراینبازدیدباتوجهبهاتصالمترویبهارستانبهخطیک
متروی اصفهان ،هماهنگی های ازم برای امکان یکپارچگی خط
متروی بهارستان اصفهان به خط یک متروی کان شهر اصفهان،
مورد بررســی قرار گرفت و گزارشــی از مشخصات فنی ،میزان
پیشرفت این پروژه ،برنامه زمان بندی و برآورد اعتبارات ازم برای
اتمام پروژه ارائه شــد .قاری قرآن در این جلسه با اشاره به مسائل
ترافیکیورودیجنوباصفهان،برلزومهمکاریبیشترشهرداری
اصفهان در روند اجرای پروژه متروی اصفهان بهارســتان و نگاه
یکپارچهبهاینپروژهبهعنوانادامهخطیکمترویاصفهانتاکید
کرد .ازم به ذکر است ،پروژه اتصال ریلی شهر بهارستان به کان
شهر اصفهان بر اساس زمان بندی ،تا سال  ۱۴۰۰به بهره برداری
خواهد رسید و به متروی اصفهان متصل خواهد شد به نحوی که
ظرفیت جابجایی هزاران نفر از مســافران کان شهر اصفهان و
شهرهایسپاهانشهر،بهارستان،سیتیسنترو ...راخواهدداشت.
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تحریمفوادهرمزگانتاثیریبرفعالیت
داخلیوخارجیآنندارد
خبر اعامشده از سوی آمریکا مبنی بر قرار گرفتن فوادهرمزگان در
فهرستشرکتهایتحریمی،بیشترجنبهتبلیغاتیداشتهوتاثیریبر
فعالیتهای اقتصادی این شرکت در داخل و خارج ندارد .به گزارش
اعتباربهنقلازروابطعمومیفوادهرمزگان،فرزادارزانی،مدیرعامل
فوادهرمزگانگفت:هدفآمریکامحدودیتدسترسیشرکتهابه
شبکههای فروش و بازرگانی است؛ درحالیکه فوادهرمزگان روابط
تجاریومستقلخودراداشتهوتحریماخیرتاثیریبرسودسهامآن
( ) Epsنداشته است .وی افزود :این تحریمها بیش از آنکه بر اقتصاد
ایران اثرگذار باشد ،اقدامی نمایشی از سوی آمریکاست .وی تصریح
کرد :یکی از فرصتهایی که با تحریم ایجادشــده ،راهاندازی نهضت
بومیسازیدرصنعتکشوراست.بهگفتهارزانی،فوادهرمزگانبخش
زیادیازقطعاتوموادموردنیازخودرابااستفادهازتوانداخلیتامین
کردهودرموارداندکینیزباجایگزینیدیگرمنابع،وابستگیخودرادر
اینزمینهکاهشدادهوآنرابهشــکلمطلوبمدیریتکردهاست.
مدیرعاملفوادهرمزگانهفتهگذشتهپسازبرگزاریمجمععمومی
شرکتوافزایش۱۰هزارمیلیاردریالیسرمایهفوادهرمزگانازسهم
۵۳درصدیصادراتازفروشفوادهرمزگانازابتدایامسالتاپایان
آذرخبردادواضافهکرد:باوجودشرایطتحریم،صادراتشرکتدراین
مدتنسبتبهمدتمشابهسالقبل۱۹درصدافزایشیافتهاست.وی
خاطرنشانکرد:بازارهاومشتریانخارجیجدیدبرایمحصولتولیدی
فوادهرمزگانشناساییشدهورویکردافزایشصادراتهمچناندر
دستور کار است .وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای از قرار گرفتن
چندشرکتدرفهرستتحریمهایجدیدخبردادکهچهارشرکتدر
هرمزگان هستند« .آلومینیوم المهدی»« ،فوادهرمزگان»« ،فواد
کاوهجنوبکیش»و«فوادصبا»چهارشرکتهرمزگانهستندکه
از آنها در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نام برده شده است .شرکت
فوادهرمزگاندومینکارخانهبزرگتولیدفوادبعدازانقابدرزمینی
به مســاحت ۹۵هکتار در ۱۳کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در
منطقهویژهاقتصادیصنایعمعدنیوفلزیخلیجفارسواقعشدهاست.

www.etebar.net

انتصابمدیرروابطعمومیموسسه
اعتباریملل

درحکمیازسویمدیرعاملموسسه
اعتباریملل،علیاصغرشمسنظری
بهعنوانرئیسروابطعمومیموسسه
اعتباریمللمنصوبشد.ویپیشاز
اینمدیریتروابطعمومیبانکسینا
رابرعهدهداشت.دربخشیازاینحکم
آمده است :همانگونه که اطاع دارید
روابط عمومی در هر ســازمانی از جایگاه باایی برخوردار بوده و
بهعنوان پل ارتباطی بین سازمان ،مشتریان و همکاران محسوب
میشــود؛ بنابراین انتظار میرود با بررســی دقیق حوزه روابط
عمومیوبابرنامهریزیوسازماندهیواستفادهازدانشوتجربیات
ارزندهدراینعرصهباهمفکریومشورتمعاونینومدیرانارشد
موجبات رشد و بالندگی موسسه را فراهم آورید.
مدیروسردبیروکارکنانهفتهنامهاقتصادیاعتبارانتصابایشان
راتبریکگفتهامیداستدرجهتاهدافتدوینشدهمقاممعظم
رهبری بیش از پیش موفق باشند.

لزومدلجوییاز
خانوادهقربانیان
حادثههواپیمای
اوکراینی

حمیدرضافوادگرنمایندهمجلسشورایاسامیبااشارهبهلزومبررسیابعادحادثهایکهبرایهواپیمایاوکراینیرخدادهاست،اظهارداشت:بایستیابعادمختلفاینحادثهرابطوردقیق
بررسیکردوازتکرارحوادثاینچنینیجلوگیریکنیمواگرقصوریاتقصیریدراینمسیررخداده،بایدبهآنرسیدگیشودوبایدبرسیستمهایدفاعی،امنیتی،سایبریوپدافندیخودکنترل
ونظارتبیشتریداشتهباشیم.ویباتاکیدبرلزومدلجوییازخانوادهقربانیانحادثهایکهبرایهواپیمایاوکراینیرخدادهاست،افزود:حقوقاینخانوادههابایداداشودواینموضوعصرفا
بصورتلفظیانجامنمیشودبلکهبایستیازتکتکخانوادههادلجوییشودودربررسیهامشخصشدکهخطایانسانیدرحادثههواپیمایاوکراینیموثربودهاست،اماتاخیردراطاعرسانی
مشکاتبسیاریرابوجودآوردکهدراینزمینهمیتوانستندبهترعملکنند.ویبابیاناینکهمسئواننظامیپسازوقوعاینحادثه،ماحظاتیداشتندوبایدمراحلازمراطیمیکرد،
گفت:دربینکشورهایدنیاکهچنینحادثهایبرایآنهارخداده،ایرانزودترازآنهاعلتسقوطهواپیمارااعامکردهاست.ویافزود:دربسیاریازکشورهابرایاعامعلت
سقوطهواپیمازمانزیادیبهطولمیانجامد.فوادگراظهارداشت:اگردرهمان۳،۲روزاول،اطاعرسانیدقیقتریانجاممیشدیاحداقلسقوطهواپیمابهدلیلبرخوردموشک
تکذیبنمیشد،شرایطبهتریراشاهدبودیم.ویدرتذکریشفاهیگفت:براساستاکیدستادکلنیروهایمسلحبایدجانباختگانسانحهسقوطهواپیماشهیدحسابشدهو
خانوادهآنهاازمزایایقانونیبهرهمندشوندوتعدادیازبازماندگاناینسانحهنیزدراستاناصفهانساکنهستند.ویافزود:ضمنقدردانیازسپاهپاسدارانبخاطرپذیرش
مسئولیتحادثهبرایهواپیمایخطوطهواییاوکراینجاداردهمهابعاداینحادثهبهصورتکاملموردبررسیوآسیبشناسیقرارگیرد.

بزرگترینافزایشسرمایۀتاریخبورسکشور
در مجمع فوقالعادۀ شــرکت فواد مبارکه
اصفهان که روز چهارشنبه  ۱۸دیماه ۱۳۹۸
با حضور ســهامداران حقیقــی و نمایندگان
سهامدارانحقوقیشرکت،حسابرسمستقل
و بازرس قانونی و نمایندۀ سازمان بورس اوراق
بهادار تهران برگزار شــد ،افزایش ســرمایۀ
شــرکت از  ۱۳۰هزار میلیارد بــه  ۲۰۹هزار
میلیارد ریال به تصویب رسید.
در ایــن مجمع کــه در محل ســالن نگین
نقشجهان و با حضور اکثریت  ۶۳.۴درصدی
سهامداران رســمیت یافت ،پس از انتخاب
اعضای هیئترئیســه ،مهندس عظیمیان،
مدیرعامل شــرکت بهعنوان رئیس جلسه،
حمید رضا مولوی نمایندۀ ســازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فرزاد
مختاری نمایندۀ شــرکت بهســازان انرژی
تدبیرزنگان بهعنوان ناظر مجمع و طهمورث
جوانبخت معاون اقتصادی و مالی شــرکت
بهعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
به گــزارش خبرنگار فــواد ،در این مجمع
مهندسعظیمیان،مدیرعاملفوادمبارکه،با
ارائۀ گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت،
توضیحات کاملی درخصوص روند فعالیت و
افزایش سرمایۀ شرکت در سالهای گذشته و
همچنین منابع و مصارف عمدۀ ســرمایهای
شــرکت بیان کرد .وی درخصوص عملکرد
تولید تصریح کرد :گروه فواد مبارکه با تولید
بیش از  ۶میلیون و  ۲۸۰هزار تن فواد خام در
هشتماهۀ نخست سال  ،۱۳۹۸بیش از ۴۵.۹
درصد از بازار فوادســازان بزرگ کشور را در
دســت دارد .رئیس جلسۀ مجمع فوقالعادۀ
شرکت فواد مبارکه با تأکید بر اینکه در  ۹ماه
نخست ســال  ،۱۳۹۸تولید انواع محصوات
شرکت فواد مبارکه نسبت به دورۀ مشابه سال
گذشته با حدود  ۷۵۰هزار تن افزایش به بیش
از ۵میلیون و ۹۷۲هزار تن رسیده است ،گفت:
سهم تولید تختال در این فرایند قابلماحظه
اســت .وی همچنین درخصــوص عملکرد
شــرکت در حوزۀ فروش اعام کرد:در  ۹ماه
نخست ســال  ،۹۸میزان فروش محصوات

نهایی شرکت به حدود  ۵میلیون و  ۷۵۲هزار
تن رســیده که  ۶۰۰هزار تن بیشــتر از دورۀ
مشابه سال گذشته بوده است.
مدیرعامل فواد مبارکه در ادامه ،ارزش فروش
محصوات نهایی شرکت در ۹ماه نخست سال
جاری را حدود  ۲۹هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
اعام و اظهار داشت :این میزان فروش حدود
 ۱۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان بیشتر از دورۀ
مشابه سال گذشته است.
وی به عملکرد درخشان شرکت فواد مبارکه
در دورۀ یادشده اشــاره کرد و گفت :در  ۶ماه
نخست سال جاری ســود ناخالص شرکت با
رشد  ۱۲۵درصدی به حدود  ۱۰هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان ،سود عملیاتی شرکت با رشد
 ۹۹درصــدی به حدود  ۹هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان و ســود خالص شــرکت با رشــد ۸۲
درصدی به حدود  ۸هزار و  ۱۴۰میلیارد تومان
افزایش یافته است .وی به عملکرد درخشان

شــرکت فواد مبارکه در دورۀ یادشده اشاره
کرد و گفت :در  ۶ماه نخست سال جاری سود
ناخالص شرکت با رشد ۱۲۵درصدی به حدود
 ۱۰هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان ،سود عملیاتی
شرکت با رشد  ۹۹درصدی به حدود  ۹هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان و ســود خالص شرکت با
رشــد  ۸۲درصدی به حــدود  ۸هزار و ۱۴۰
میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش سرمایۀ شرکت،
فرصتهای مناسبی برای فواد مبارکه فراهم
خواهدکرد،گفت:شرکتبابهرهگیریمناسب
از این فرصتها میتواند در جهت دستیابی به
اهداف استراتژیک و همچنین تحقق مأموریت
و رسالت خود گامهای مهمی بردارد.
بنابر این گزارش ،پس از ارائۀ گزارش توجیهی
مهندس عظیمیــان و قرائت گزارش بازرس
قانونی شــرکت ،پیشــنهاد افزایش سرمایۀ
مذکور در نهایت با اکثریت آرا ،یعنی بیش از

دوسوم حاضران در جلســۀ افزایش سرمایۀ
شــرکت ،از  ۱۳۰،۰۰۰به  ۲۰۹.۰۰۰میلیارد
ریال به تصویب رسید .همچنین تغییر سال
مالی شــرکت مورد توافق ســهامداران قرار
نگرفت و تصویب نشد.
در ادامه ،طهمورث جوانبخت ،معاوناقتصادی
و مالی شــرکت ،دربارۀ حفظ ارزش ســهام
شرکت در بازار بورس گفت :مهمترین کارکرد
بورس تعیین قیمت است و هرچه بازار بورس
قویتر باشد ،قیمت سهام به ارزش ذاتی خود
نزدیکتر میشود .با توجه به پتانسیل بالقوهای
که در  EPSشــرکت و ســود بیشتر شرکت
نســبت به ســال گذشــته وجــود دارد و
سرمایهگذاریهای بلندمدتی که در شرکت
انجام شده است ،به نظر میرسد مکانیسم بازار
بهترین قیمت را مشخص میکند .سهامدار
برای حفظ ارزش سهام شرکت و ما برای حفظ
ارزش سهام شرکتهای گروه اقدامات ازم را
انجام میدهیم ،اما به دلیل اینکه سهام شناور
شــرکت بیش از  ۲۰درصد اســت ،بهوسیلۀ
بازارگردانی امــکان قیمتگذاری مصنوعی
سهام وجود ندارد؛ ولی با این ظرفیتها ،قیمت
مناسب اســتخراج میشــود که مهمترین
کارکرد بورس نیز همین است.
در ادامه ،جلسۀ مجمع عادی بهطور فوقالعادۀ
شــرکت نیز با هــدف تغییــر روزنامههای
کثیراانتشار شرکت برگزار شد و روزنامههای
ایران ،صمت ،دنیای اقتصاد و تعادل انتخاب
شــدند .در ادامه ،افزایش ســقف کمکهای
باعوض شرکت از  ۱۵۰میلیارد ریال به ۲۵۰
میلیارد ریال مورد بررسی مجمع قرار گرفت.
مهندس عظیمیان در این جلســه نیز با ارائۀ
گزارشی از عملکرد گذشتۀ شرکت در زمینۀ
مســئولیتهای اجتماعی و اشــاره به نقش
برجســتۀ فــواد مبارکه بهعنــوان یکی از
بزرگترین واحدهای صنعتی کشــور در این
بخش،برلزومگسترشحیطۀعملکردشرکت
در ایــن حــوزه تأکید کــرد و در نهایت این
پیشنهاد نیز در نهایت با اکثریت آرای حاضران
در جلسه به تصویب رسید.
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رضا یزدخواستی معاون خرید فواد مبارکه و
رئیس هیئتمدیرۀ شــرکت فواد هرمزگان
جنوبدرخصوصتأمینمواداولیۀشرکتهای
گروه فواد مبارکه و ســایر واحدهای فوادی
کشور به معدننیوز گفت :موضوع مواد اولیه به
چالش صنعت فواد کشور تبدیل شده است و
بعینه میتوان دید ســنگآهن ،کنســانتره،
گندله و آهن اسفنجی کافی در کشور موجود
نیست .ایشــان گفت :عرضۀ این محصوات
بهاندازۀ تقاضای بازار نبوده و اغلب شرکتهای
فوادی و ازجمله فواد هرمزگان با این چالش
مواجهاند.ویاظهارداشت:منابعتأمینزنجیرۀ
ســنگآهن تماما داخلی است و تاکنون نیز
خرید فواد هرمــزگان از منابع داخلی بوده

است ،اما بعضا چون نتوانستهایم مواد کافی به
دست آوریم ،تاحدودی با کاهش تولید مواجه
بودهایم .معاون خرید فواد مبارکه با تأکید بر
اینکــه وزارت صمت و ســازمان ایمیدرو در
زمینۀ تأمین مواد اولیه با فوادســازان کمال
همکاری را داشتهاند تصریح کرد :این عزیزان
ســهمیهبندی را در دســتور کار قرار دادند و
همین امر به متوازن کردن توزیع این مواد در
داخل کشــور کمک کرده است ،اما هنوز هم
بهطور کامل نیاز شرکتها پوشش داده نشده
و برطرف نگردیده است.
وی ازجمله راهکارهای کمککننده به صنعت
فواد در حوزۀ تأمین مواد اولیه را تداوم اعمال
تعرفه بر صادرات عنوان کرد و گفت :افزایش

عوارض صادراتی که از چند ماه قبل در زنجیرۀ
سنگآهن اعمالشده توانسته از صادرات این
اقام و بهطور مشخص گندله و آهن اسفنجی
جلوگیری کند تا در شرایط سخت اقتصادی و
تحریمها صنعت فواد نیــز با چالش مواجه
نشود و بتواند عاوهبر تأمین نیاز داخل ،با هدف
ارزآوری برای کشور ،صادرات را ادامه دهد.
رئیس هیئتمدیره شــرکت فواد هرمزگان

جنوب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان
کرد :ســقف عوارض صادرات سنگآهن باید
بهگونهای تعیین گردد که مشکلی برای تأمین
نیاز داخل وجود نداشــته باشــد .پیشنهاد
فوادسازان ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض
 ۴۰درصدی بر صادرات سنگآهن است .البته
در صورت تأمیــن نیاز داخل ،صادرات مانعی
ندارد ،اما فوادیها معتقدند به ســنگی که
قابلمصرفدرواحدهایکنسانترهسازیاست
نباید اجازۀ صادرات داده شود.
یزدخواستی در خاتمه گفت :مدیریت چالش
تحریم برای شرکتها بســیار دشوار است و
امیدواریــم بــا چالشهای داخلی مشــکل
فوادیها دوچندان نشود.

جشنوارهملیفواد،جشندستاوردهایپنجدههفوادایراناست
اسدالهفرشاد،مدیرعاملآهنوفوادغدیرایرانیان
وعضوهیئتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفواد
ایرانگفت:سالگذشتهجمعتولیدکنندگانآهن
وفوادایرانبهایننتیجهرسیدندکهکاریمتفاوت
ترازنمایشگاههاوهمایشهاییکههرسالهبرگزار
میشوند،انجامدهند.جشنوارهملیفواد،جشن
دستاوردهایپنجدههتاشصنعتگرانفوادیو
صنایع مرتبط و بالیدن به چیزی است که به آن
رسیدهایم.جشنوارهملیفواداینفرصتراایجاد
کردتاازپیشکسوتهایاینحوزهکهنقشزیادی
درشکوفاییاینصنعتداشتهاندتقدیرشود.در
صحبت از سرمایه ملی اولین چیزی که اهمیت
دارد ،ســرمایه انسانی اســت .تقدیر و تشکر از
پیشکســوتان عرصه فواد کشور ،نشان دهنده
اهمیتاینسرمایهانسانیملیبرایصنعتفواد
با هدف تسهیل استفاده از رمز دوم
پویا و دسترسی تمامی مشتریان
به این خدمت ،امکان دریافت رمز
پویا از طریق پیامک در بانک سینا فراهم شد .به
گزارش اعتبار به نقــل از روابط عمومی بانک
ســینا ،پیرو اقدامات قبلی ایــن بانک جهت
تسهیل شرایط فعالســازی رمز دوم پویا برای

ایراناست.
وی افزود :مسئله دیگری که در نمایشگاه ملی
فوادبهآنپرداختهشد،دستاوردهاوتوانمندی
هاییبودکهبهدستآمدهاندوالبتهچشماندازی
که برای آینده مد نظر است .امروز ادعا می کنیم
که ۱۰۰تا ۱۲۰دار ارز بری فواد به ازای هر تن
را به  ۸۰دار رسانده ایم و برنامه ما این است که
درسالبعدآنرابه ۶۰داربهازایهرتنبرسانیم
تا از این طریق تأثیر بومی سازی را در روند بهبود
توانمندسازی داخلی نشان دهیم .وی ادامه داد:
معمواهمهنمایشگاههابهدنبالاینهستندکه
توانمندی ها را نشان دهند ،در حالی که در این
نمایشــگاه عاوه بر ارائه توان تامین کنندگان
داخلی،بهدنبالاینهستیمکهحوزههاییکهدر
آنضعفداریموبهخارجوابستههستیمراپررنگ

کنیمتابراساسدانشفنیشرکتهایداخلی
وتجهیزاتیکهدراختیارداریمیامیتوانیمروی
آن ها سرمایه گذاری کنیم ،این نقاط ضعف در
زنجیرهآهنوفوادرامرتفعکنیم.فرشادتصریح
کرد:درجشنوارهونمایشگاهملی فوادبهدنبال
آنهستیمکهروندبومیسازیوساختداخلرا
سرعت ببخشــیم و تامین کنندگان داخلی و
شرکت های دانش بنیان را حمایت کنیم .توجه
داشته باشــیم که یکی از اتفاقات مهم در بومی
سازی صنعت فواد ،بومی شدن کاتالیست در
احیاءمستقیمبود.تادوسهسالقبلکاتالیست
ها از خارج وارد می شد اما با حمایت های فواد
مبارکه و فواد خوزســتان و طرح های فوادی
استانیواعتمادبهتوانشرکتهایتوانمندیکه
در داخل کشــور فعالیت می کردند ،در نهایت

امکاندریافترمزپویاازطریقپیامکدربانکسینافراهمشد

مشتریان ،اکنون با پیاده سازی کامل بسترهای
ازم در بخش زیرساختی ،نرم افزاری و سخت
افزاری ،امکان ارســال رمز دوم پویا به صورت
پیامک فراهم شــده و مشتریان می توانند در
زمان انجام پرداخت ها و خریدهای اینترنتی،

کمکرسانیبانکقرضالحسنهمهرایرانبههموطنانسیستانوبلوچستان

بهگزارشروابطعمومیبانکقرضالحسنهمهرایران،هرچهازپایانفعالیتقويترینسامانهبارشيسالجاريدرسیستانوبلوچستانميگذردعمق
خساراتسیلبیشازپیشخودرانشانميدهدوارسالکمکهاوتاشهايامدادگراندرکمکرسانيبهسیلزدگاندوچندانشدهاست.سیلاخیردر
استانسیستانوبلوچستانخسارتهاوتخریبهايسنگینيرادرمناطقنیکشهر،چابهار،دشتیاري،سربازو...بهوجودآوردهوبسیاريازهموطنانرابا
بحرانهايجديمواجهکردهاست.بانکقرضالحسنهمهرایرانباهدفکمکبههموطنانسیلزدهودرراستایمسئولیتهاياجتماعيخود،اقام
ضروريسیلزدگانراتهیهوباهماهنگيسازمانهالاحمروستادبحراناستانمستقردرآنناحیهنسبتبهتوزیعآناقدامنمودهاست.شایانذکر
است،درسالگذشتهنیزبانکقرضالحسنهمهرایراندرراستایکمکبههموطنانسیلزدهدراستانهايمختلفکشور،نسبتبهتهیهوتوزیعمایحتاج
ضروريآسیبدیدگانازسیلاقدامکرد.بانکقرضالحسنهمهرایران۱00واحدمسکونیبرایمددجویانکمیتهامدادامامخمیني(ره)کهمنازلخودرا
دراثرسیلازدستدادهانداحداثنمودهکههمزمانبافرارسیدنسیزدهمینسالفعالیتبانک،عملیاتواگذاريکلیدهايآنآغازشد.

درخواست خود را بدون نیاز به نصب هیچگونه
نرم افزار یا اجرای کد USSDبرای دریافت رمز
به صورت پیامک به بانک ارسال کنند .در این
خدمت با اضافه شدن دکمه “درخواست رمز
پویا” بــه درگاههــای پرداخــت اینترنتی و

کاتالیست بومی سازی شد و سهم ارزبری از این
طریقبهمیزانزیادیپایینآمد.مدیرعاملآهن
وفوادغدیرایرانیاندرپایانتأکیدکرد:اماهنوز
راهزیادیباقیماندهاست.فاجعهیعنیاینکهپنج
دهه از عمر فواد در ایران در گذرد و هنوز قالب
مسیراتولیدنمیکنیم.لذاکمکیکهجشنوارهو
نمایشگاهملیفوادبهحلمسائلومشکاتاین
چنینی می کند ،ایجاد فرصت برای شرکت ها
استتادرکنارنمایشدستاوردهاوتوانمندیها
بتوانندکمبودهاومحدودیتهایشانرابیانکنند.
از این طریق نیروهای جوان شرکت های دانش
بنیانبهسمتتأمیننیازهایداخلهدایتمی
شوندوازاینطریقنمایشگاهملیفوادتبدیلبه
فرصتی می شــود برای اینکه صنعت فواد به
بالندگیبیشتریبرسد.
برنامکهای پرداخت ،این امکان فراهم میشود
که مشــتریان ،رمز دوم پویای خود را از طریق
پیامک دریافت کنند .با توجه به اینکه دریافت
رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تائیدیه
شماره تلفن همراه به بانک است ،لذا مشتریان
گرامی با مراجعه به شعب بانک از صحت شماره
تلفن اعامی اطمینان حاصل کنند.

خبـــر
ظرفیتهایروابطعمومیشرکتفواد
مبارکهدراختیارتمامشرکتهایگروهاست

ایرجترابی،مدیرروابطعمومیشرکت
فواد مبارکه ،در جمع مدیران روابط
عمومی شــرکتهای گــروه فواد
مبارکه با اشاره به ظرفیتهای روابط
عمومی شــرکت ،اشــتراکگذاری
ظرفیتهای موجــود را میان روابط
عمومیهایگروهامکانپذیرخواند.
ضمن تسلیت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی ،همافزایی روابط
عمومیهای شرکتهای گروه را ضروری دانست و خاطرنشان
کرد :برگزاری نشستهای مشترک و مستمر موجب همافزایی و
پیشرفتمیشودوچابکیرابهسازمانبرمیگرداند.چابکیزمانی
حاصل میشــود که دانش بهروز باشد ،کار با تجربه و عشق گره
بخورد و کارکنان سازمان ،در هر رتبهای که هستند ،همانگونه
که خانوادۀ خود را مدیریت میکنند ،در سازمان نیز مدیریت را به
منصۀظهوربرسانند.
وینظارتومراقبتراازوظایفروابطعمومیهادانستوتصریح
کرد:وقتیبتواناینروحیهرادرکنارتجربهودانشقرارداد،بینش
ایجاد میشود و اینجاست که ســازمان رو به پیشرفت و تعالی
حرکت میکند و نقش روابط عمومیها در این فرایند بیبدیل
است.
ترابی روند روبهرشد روابط عمومی فواد مبارکه را قابلستایش
خواندوافزود:شناساییظرفیتکارکنان،توجهبهنیرویانسانی،
تفویض مسئولیت ،مدیریت ،کنترل و هدایت تیم روابط عمومی
موجب شده این بخش امروز بیشازپیش تأثیرگذار باشد و این
روند باید در تمامی روابط عمومیهای گروه تسری یابد.
مدیــر روابط عمومی فواد مبارکه ،همراهی و همکاری نزدیک
روابط عمومیهای گروه را کارآمد خواند و گفت :همراه شــدن
مدیران ارشــد ســازمانها بــا روابط عمومیهــا در کمک به
تصمیمگیریوتصمیمسازیمدیرانارشدبسیارتأثیرگذاراست
و میتوان اذعان کرد رشد هر سازمان متأثر از رفتار روابط عمومی
آنسازماناست.اگرروابطعمومیسازماننقشخودرابهدرستی
ایفاکند،میتواندمسئلههایایجادشدهبرایسازمانراحلنماید،
درغیراینصورتخودبهمسئلهایبرایسازمانتبدیلمیشود.
وی افــزود :استانداردســازی و توجه به دســتورالعملهای
ســاختارمند در روابط عمومی و پیشــرفت و توسعه در تمام
عرصهها در گروه فواد مبارکه بر اساس سیاستهای هدفمند
شرکت اصلی هلدینگ است و با ادبیات یکسان و هماهنگ انجام
میشــود .همین امر نشاندهندۀ جهتدار بودن گروه است تا
همگی متوازن ،اصولی و همراه با هم حرکت کنیم .شرکتهای
تابعه فواد مبارکه دارای ظرفیتهای بسیار خوبی هستند که
باید در فضای شــرکت دیده شــوند .انتظــار داریم نظرات و
پیشــنهادها در این جلسات طرح گردد و موفقیتها در جمع
فعاان روابط عمومی گفته شــود تا شــاهد کمک به افزایش
اطاعات و نزدیک شــدن به محیطهای همگن باشیم ،چراکه
دیدگاه فواد مبارکه این است که هرچه همدیگر را بهتر و بیشتر
بشناسیم و ارتباط داشته باشیم ،همافزایی بیشتر میشود.
ترابی ادامه داد :ظرفیتهای شــرکتهای تابعه در شاخههای
گوناگون باید ارائه گردد تا اهداف مشــترک پوشش داده شود.
همچنیندرحوزۀمسئولیتهایاجتماعیبایدبهسویوضعیت
برد-بردحرکت کنیم .بنا بر این گزارش ،در ابتدای این نشســت
مدیــران روابط عمومی شــرکتهای حاضر ،ضمن تشــریح
فعالیتهایشان ،نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
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تفاهمنامهساختتعداد25هزار
واحدمسکونی

ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیر عامل
بانک مسکن در حاشیه مراسم کلنگ
زنی تعداد  ۵۴۰واحد از مســکن طرح
اقدام ملیدر اردبیلگفت:دراجرای این
طرح با توجه به اینکه بانک مسکن یک
بانک تخصصی اســت ۱۴۰هزار واحد
تامین مالی آن در طی ســال ۹۸و ۹۹
انجام شده است و در این خصوص تفاهم نامه ساخت تعداد ۲۵هزار
واحد مســکونی با ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) منعقد و در
چهارچوبسیاستهایدولتتدبیروامیدموضوعاحداث ۴۰۰هزار
واحد مســکونی برای گروه درآمدی دهک های چهارم تا هفتم  ،در
دســتور کار وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است که از این تعداد
 ۲۰۰هزار واحد در شــهرهای جدید ۱۰۰ ،هزارواحد در بافت های
فرســوده و  ۱۰۰هزار واحد هم توســط بنیاد مسکن قرار است در
شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت انجام بگیرد و با عنایت به اینکه
اتفاقاتیکهدرطیدوسالگذشتهرخدادوتورمشدیدیکهدرحوزه
عمومی کشــور در بخش های مختلف از جمله طا  ،ارز و نیز واحد
های مسکونی افتاد تمامی تاش هایی که طی ۳و ۴سال قبل آن را
برای افزایش و قدرت خرید گروه های هدف خودش انجام داده
بود تحت الشعاع قرار گرفت و به هرحال مشکلی بوجود آمد که باید
مرتفع می شد و بدین ترتیب پیش بینی ها و برنامه ریزی ها توسط
کارشناســان بانک انجام گرفت و اقداماتی شــروع شده است که
خوشبختانهبانکمرکزیباپیشنهادبانکمسکنموافقتکردتامجوز
تسهیات جدید را از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیات مسکن
را با مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کند.

سرپرستوزارتجهادکشاورزی:بانککشاورزیابزارکمکبهتوسعهبخشکشاورزیاست

عباسکشاورزسرپرستوزارتجهادکشاورزی،بانککشاورزیراابزارکمکبهتوسعهبخشکشاورزیدانستوازحجتااساموالمسلمیندکترحسن
روحانیرئیسجمهوردرخواستکرد،برایحمایتبیشترازکشاورزانوبخشکشاورزی،اینبانکراتقویتکنند.بهگزارشروابطعمومیوهمکاریهای
بینالمللبانککشاورزی،صبحروزسهشنبه۲4دیماهسیوچهارمینمراسمتجلیلازبرگزیدگانملیبخشکشاورزیباحضورحجتااساموالمسلمین
دکترحسنروحانیرئیسجمهور،دکترمحمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهور،مهندسعباسکشاورز،سرپرستوزارتجهادکشاورزی،مهندس
محمودحجتیوزیراسبقجهادکشاورزیومشاوررییسجمهوردرامورکشاورزیوامنیتغذایی،روحالهخدارحمیمدیرعاملبانککشاورزیوجمعیاز
مسئوانومقاماتارشدکشوریدرمحلسالناجاسسرانبرگزارشدودرآنمهندسکشاورزبهتبیینشرایطبخشکشاورزیودورنمایقابلدستیابی
اشارهکرد.براساساینگزارش،مهندسعباسکشاورزضمنتمجیدازعملکردبانککشاورزی،ازرئیسجمهوردرخواستکردبانککشاورزیباتزریق
سرمایهتقویتشودتابتواندباحمایتبیشترازبخشکشاورزی،دورنمایامیدبخشکشاورزیکشورراقابلدسترسترسازد.

دریکیازمهمترینمسابقاتمرحلهیکچهارمنهاییجامحذفیفوتبالپرتغال،تیمریوآوهکهبرایپنجمینبازیمتوالیمهدی
طارمیرادرترکیبوبهعنوانمهاجمنوکدرترکیبداشتمقابلبنفیکاقرارگرفت .لوکاسپیازونبرزیلیکههفتهقبلروی
پاسطارمیتوانستهبودگلزنیکند،مقابلبنفیکاازضربهآزادیکهستارهایرانیریوآوهگرفت،نهایتاستفادهراکردوموفقشد
خیلیزودتیمشرابایکگلپیشبیاندازد.دردقیقه۳0ماتئوسدلیما،مدافعکناریریوآوهارسالبلندیازجناحچپمیانهزمین
بهپشتمدافعانبنفیکاانجامدادکهمهدیطارمیبافرارعالیازبینبازیکنانواستفادهازجلوآمدنایوانزلوبیندروازهبانحریف،
باهوشبااوضربهسرچیپدیدنیگلدومتیمشرابهثمررساندتابهبرترییکنیمهایدستپیداکنند.اتفاقمهمبرایطارمی
البتهدرشبکههایاجتماعیرخدادوگلزیباییکهاوبرابربنفیکابهثمررساندرابسیاریازهوادارانفوتبالمشابهگلشیرجهایون
پرسی،ستارهتیمملیهلنددرجریاندیدارمقابلتیمملیاسپانیادرجامجهانی۲0۱4دانستند.

لیگبرتر
سروشرفیعیباسپاهانامضاءکرد

باشگاهسپاهانکهدرفصلنقلوانتقااتموفقظاهرشدهوباجذب
محمدطیبیومهدیترکمان،جایخالینفراتآسیبدیدهیاجدا
شدهخودراپُرکردهبود،درآخرینساعاتپنجرهزمستانیهمیک
بازیکن سرشناس دیگر به خدمت گرفت تا با قدرت بیشتری وارد
نیمفصلدومشود.
سروشرفیعیکهبعداز ۹بارحضوردرترکیباصلیشهرخودروو
پنج بار هم بهعنوان یار جانشین به میدان رفت ،در نقل و انتقاات
زمستانی تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و بعد از چند روز
مذاکرهبامسؤواناینباشگاه،درنهایتصبحامروزدوشنبهبهطور
رسمیقراردادشرافسخکردتاراهیتیمدیگریشود.
این هافبک ۲۹ساله که چهار فصل بازی در فواد خوزستان را در
کارنامهدارد،یکونیمفصلبهعنوانبازیکنسربازبرایتراکتورسازی
بهمیدانرفتهبودوهمچنینسابقهحضوردرتیمهایالخورقطر،
پرسپولیسوشهرخودرورادرکارنامهمیبیند،باعقدقراردادیبه
عضویتسپاهاناصفهاندرآمد.
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آفریقا؛دلبستگیتازهاستقال

بعدازسهتجربهموفقاستخدامبازیکنانآفریقایی،استقالدربازار
نقلوانتقااتنیمفصلهمعاقهاشبهمحصواتاینقارهراادامه
می دهد .اســتقال در دو سال اخیر ،بیشتر از هر تیم دیگری به
استخدام بازیکنانی از قاره آفریقا عاقه نشان داده است .اگر خرید
الحاجیگروکهکام ً
اناموفقبودوهمینطورگادوینمنشاوایسمای
دوملیتیکهعملکردیمتوسطداشتندرافاکتوربگیریم،آبیهادر
دوسالاخیر ۳،خریدبسیارموفقازقارهآفریقاداشتهاند؛ مامهتیام،
آیاندا پاتوسی و شیخ دیاباته .سه بازیکنی که برای محبوبیت روی
سکوهاخیلیمنتظرنماندندوازهمانبازیهایاولچناننمایش
فوق العاده ای داشــتند که خیلی زود به مهره هایی کلیدی برای
استقالتبدیلشدند.نکتهجالباینکههمتیاموهمپاتوسیفقط
نیمفصلدرجمعاستقالیهاباقیماندندوبهسرعتجذبتیم
هاییازلیگهایکشورهایحاشیهخلیجفارسشدند،اماهمان
دورانکوتاهبرایتیاموپاتوسیکافیبودکهتواناییهایخودرابه
عنوانخریدهاییارزشمنداثباتکنند.استقالدرتاریخاستخدام
بازیکنان خارجی اش ،در سال های دورتر بازیکنانی نظیر لئونارد
کوئیکه،ژاکالونگالونگوبوبکرکبهراازقارهآفریقاخریدهبوداما
یکارزیابیسرانگشتینشانمیدهدکهنسلجدیدآفریقاییهای
استقال،کیفیتبهمراتببهترینسبتبهخریدهایقبلیدارند.
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میمبا،تنهابازماندهخارجیهایتراکتور

هافبکپروییتنهابازیکنخارجیتراکتوراستکهدراینتیمکارش
رادنبالمیکند.تراکتورازابتدایفصلگذشتهبابازیکنانخارجی
خوبیکارکردهاست.ازآنتونیاستوکسولیاروینگرفتهتاسوگیتا
وکوینفورچونه.اماایننفراتمدتزیادیدرتراکتوردوامنیاوردند.
سرخپوشانآذربایجانیدرابتدایامسالنیزعاوهبرحفظسوگیتای
ژاپنی،کوینفورچونه،ویلیانمیمباومازوارابهخدمتگرفتند
کهحااازبیناینبازیکنانفقطمیمبادرتمریناتتراکتورحضور
دارد .سوگیتا و فورچونه کهبا توافقباشگاه جدا شدند و حاا مازوا
نیزبهباشگاهاعامکردهنمیخواهدبهایرانبرگردد.
درچنینشرایطیمیمباحاادراردویترکیهتراکتورتنهابازیکن
خارجیاینتیممحسوبمیشودکهباانگیزهوبدونحاشیهکارش
را جلو می برد .البته مســئوان تراکتور به دنبال آن هستند تا با
صاحدیدکادرفنیبازیکنانجدیدنیزبهتیمخوداضافهکننداما
مشخصنیستتاپایاننقلوانتقااتموفقبهاینکارشوند.
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خلعتبریوطاهراندرشهرخودرو

محمدرضاخلعتبریبازیکنسابقذوبآهنکهسابقهحضوردر
شهرخودرورانیزدارد،پسازتوافقبافرهادحمیداوی،مالکباشگاه
باعقدقراردادی۵/۲سالهرسمابهاینتیمپیوست.اینبازیکنارزنده
فوتبالایراندرنیمفصلنخســت،بالبــاسذوبآهنبهمیدان
میرفتکهدوبارهبهشهرخودروتیمسالقبلشبازگشت.
همچنین علی طاهران هافبک تدافعی سابق تراکتور نیز با عقد
قراردادی ۲.۵ســالهبهشهرخودروخراسانپیوست.اینهافبک
جوانوباتجربهازتراکتورسازیبهفوتبالایرانمعرفیشدوسابقه
حضور در تیمهای ملی رده پایه را در کارنامه دارد و یکی از نفراتی
استکهمیتواندبهشهرخودرودرادامهمسیرکمکشایانیکند.
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غیبتآلکثیردرتمریننفتآبادان

عیسی آل کثیر با ۹گل زده به عنوان بهترین گلزن تیم فصل اول
لقبگرفتوتوانستبااترازستارههاییچونشیخدیاباته،مهدی
قائدی،شهریارمغانلوومهدیترابیبایستد.
او پس از پایان نیمفصل که با برد۴گله تیمش برابر سپاهان همراه
شدباچندپیشنهادلیگبرتریازجملهپرسپولیسوهمچنینیک
پیشنهادازکویتمواجهشدهوازباشگاهخواستهکهبهاوکمککنند
تابتواندبرایپیشرفتازصنعتنفتجداشود.
دراگاناسکوچیچسرمربیصنعتنفتآبادانفردابهآبادانخواهد
آمد تا در این مورد تصمیمگیری کند ،آل کثیر در تمرینات دوروز
اخیر تیمش غایب بوده و منتظر است تا تکلیف وی روشن شود.
اسکوچیچ در نخستین اظهار نظر در این باره ،گفته بود که به هیچ
وجهاوراازدستنخواهددادوپرسپولیسبرایگرفتنآلکثیرباید
مهدی ترابی و علی علیپور را بدهد تا به نوعی از محال بودن دادن
رضایتنامهبهاینمهاجمگلزنسخنبگوید
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زبیرنیکنفسبهفوادخوزستانپیوست

محمد زبیر نیک نفس با عقد قراردادی تا پایان فصل شاگرد جواد
نکونامشد.تیمفوادخوزستاندرراستایتقویتخودبامحمدزبیر
نیکنفسبهتوافقرسیدتااینهافبککهدرنیمفصلاولدرتیم
ذوب آهن حضور داشت ،شاگرد جواد نکونام شود .وی سابقه بازی
در تیم صنعت نفت آبادان و همچنین ذوبآهن اصفهان را دارد .با
حضورنیکنفس،تیمفوادکمربندمیانیخودرامحکمترمیکند
واینبازیکنسومینخریدقرمزهایاهوازلقبگرفت.
پیشازاینپاتوسیوسینازامهرانبهتیمقرمزپوشاهوازیپیوسته
اند،روحاهسیفالهی،انسبنییاسینومیثمدورقیسهخروجی
فوادتااینجایکاربودهاند.

طارمییاد
ونپرسی2۰۱4
رازندهکرد!
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خبـــر

یحییگل محمدی سرمربیپرسپولیسشد

یحیی گل محمدی سرمربی سابق شهرخودرو ،پس از توافق با مدیران
تیم مشهدی و تهرانی ،در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و قرارداد خود
را امضا کرد.
پسازاینکهجداییگابریلکالدرونازپرسپولیسقطعیشد،مدیران
این باشگاه به سراغ مربیان داخلی رفتند تا پس از قطعی کردن گزینه
مربیگریخود،سرمربیبعدی رامعرفی کنند.در روزهای اخیرنامهای
زیادیازپیشکسوتانپرسپولیسازجملهمهدیتارتارووحیدهاشمیان
براینیمکتاینتیممعرفیشدامادرنهایتمدیرانباشگاهموفقشدند
یحییگلمحمدیرابهخدمتبگیرند.
سرمربی جوان تیم شهر خودرو که در تابستان نیز گزینه سرمربیگری
قرمزها بود ،در شرایطی پای قرارداد با پرسپولیس را امضا کرد که مالک
باشگاهمشهدینسبتبهاینموضوعرضایتنداشتاماسرانجاماونیز
نتوانست در مقابل خواست سرمربی خود مقاومت کند و با این تصمیم
موافقتکرد.
گل محمدی  48ساله قراردادی  5/1ساله را با پرسپولیس امضا کرد و تا
پایان لیگ بیستم سرمربی این تیم خواهد بود .پیش از این وی درلیگ
دوازدهم یک دوره کوتاه هدایت سرخ ها را برعهده داشت و توانست با
ایجاد تحول در تیم بحران زده ژوزه ،پرسپولیس را به فینال جام حذفی
برساند و رتبه ای آبرومندانه را نیز دست و پا کند.
پرسپولیس پس از نزدیک به  1800روز یک مربی ایرانی را روی نیمکت
خواهدداشتامایحییگلمحمدیگزینهایاستکهحمایتهواداران
رانیزپشتسرخودداردواکثریتطرفداراناینتیمگمانمیکنندکه
پس از برانکو و کالدرون ،گل محمدی میتواند ســرمربی خوبی برای
تیمشان باشد .او فصل گذشته و امسال عملکرد بسیار خوبی در تیم
شهرخودروداشتهومشهدیهارابهمدعیجدیقهرمانیتبدیلکرده
است.
گل محمدی در این ســال ها ،تجربه هایی موفق را با ذوب آهن ،شهر

مسابقاتوالیبالدرونقارهایانتخابیالمپیک
با معرفی  ۱۰تیم برتر در دو گروه مردان و زنان
به پایان رسید تا چهره  ۲۴تیم شرکت کننده
در بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو مشخص
شود.
ســی و دومین دوره بازیهای المپیک ،سال
آینده به میزبانی شــهر توکیو در ژاپن برگزار
میشود و ورزش والیبال ،پانزدهمین حضور
خــود را در این رویداد مهم ورزشــی ،تجربه

رونماییازچهره24تیمالمپیکیوالیبال

بردیم اما برای صعود کافی نبود؛

ایران-۱چین0؛حذفبایکدنیاافسوس!
تیم امیــد اگرچه کره جنوبی با انجام یک بازی
جوانمردانه موفق به شکست ازبکستان شد ولی
باتوجهبهکسبپیروزییکبرصفرمقابلچین،
به دلیل تفاضل گل کمتر از رسیدن به المپیک
بازماند .تیم امید ایران در شرایطی به بازی سوم
رسیده بود که یک امتیاز از دو بازی قبلی داشت
و در ســوی دیگــر کره جنوبــی  ۶امتیازی ،با
ازبکستان  ۴امتیازی مصاف می داد .ایران برای
صعود باید مقابل چین با حداقل دو گل به برتری
می رســید و امیدوار می بود که کره جنوبی بی
انگیزه بتواند در آخریــن بازی و علیرغم اینکه
صعود کرده ،ازبکستان را ببرد .البته کره جنوبی
اگرچه باور نداشــتیم ولی موفق به شکســت
ازبکستان با نتیجه  ۲بر  ۱شد و تنها کافی بود تا

استیلی:گروهدیگریبودیم،حتما
صعودمیکردیم

خودرو ،نفت تهران ،تراکتور و صبا به ثبت رســاند که اوج آن ها دبل
قهرمانیباتیمسبزپوشاصفهانوهمچنیننتایجدرخشاندرخراسان
بود .نکته جالب این که مدافع سابق تیم ملی ،در تقابل با پرسپولیس
همیشهنتایجیدرخشانداشتودرهمیننیمفصلاولنیزپرسپولیس
را در مشهد شکست داد.
نکته جالب این است که حاا اولین بازی گل محمدی در
پرسپولیسمقابلتیمسابقخودتراکتورخواهدبود؛تیمی
که در لیگ شانزدهم گل محمدی را یک نیم فصل روی
نیمکت داشــت .همچنین وی در اولین گام در برابر
دستیارسابقشساکتالهامیقرارخواهدگرفت.
گل محمدی حاا امیدوار است هرچه زودتر دومین
مهاجمخارجیپرسپولیسیعنیآنتونیاستوکسنیز
به این تیم ملحق شــود تــا وی با تیمی کامل به
استقبالنیمفصلدومبرسد.اودرگامهاینخست
باید مقابل تراکتور ،شــهرخودرو ،استقال و
سپاهان قرار بگیرد که طبیعتا هر  4مسابقه،
تقابل هایی سخت و جذاب خواهند بود.
چالشاصلیگلمحمدیهمانیاستکهپیش
روی گابریل کالدرون نیــز بود؛ حفظ تیم
قهرمان در صدر جــدول .برای یحیی گل
محمدی کــه در تیم های مختلف تجربه
کسبکردهوحاامحبوبیتزیادیهمنزد
هواداران پرســپولیس دارد ،باتوجه به
حضور ستاره های متعدد ،این عملیات
غیرممکن نخواهد بود اما یحیی در این
سال ها نشان داده که برای موفقیت ،به
زمان نیاز دارد.

خواهد کرد .پیش از این مسابقات ،حضور هفت
تیــم ژاپن (میزبان) ،برزیــل ،آمریکا ،ایتالیا،
لهستان ،روسیه و آرژانتین در المپیک ۲۰۲۰
توکیو قطعی شده بود و در مسابقات انتخابی
درونقارهای هم کشــورهای ایــران ،تونس،
فرانسه ،کانادا و ونزوئا موفق به کسب سهمیه
شــدند تا  ۱۲تیم مســابقات والیبال مردان

شاگردان اســتیلی با نتیجه  ۲بر صفر چین را
شکست دهند تا کار به شمارش عملکرد دو تیم
در کارت زرد برای رسیدن به مرحله بعدی برسد
ولی امیدهای ایران که موقعیت های پرشماری
رامقابلچینازدستدادند،تنهایکباردردقیقه
۸۶رویپنالتینورافکنبهگلرسیدند.بانتایجی
که در بازی همزمان چهار تیم گروه سوم رقابت
ها موسوم به گروه مرگ کسب شد ،کره جنوبی
بــا ۹امتیاز به عنوان صدرنشــین صعود کرد و
امیدهای ازبکســتان و ایران اگرچــه هر دو ۴
امتیازی شــدند ولی به دلیل تفاضل گل بهتر
ازبکستان بود که صعود کرد تا همچنان حسرت
صعود به المپیک ادامه دار باشد و حاا نیم قرن
باشدکهفوتبالایرانرنگالمپیکراندیدهاست.

هفتهنامهاقتصادیایران

مسابقات انتخابی درونقارهای حضور هفت
تیم ژاپن (میزبان) ،صربستان ،چین ،آمریکا،
برزیل ،روسیه و ایتالیا در المپیک توکیو قطعی
شــده بود و در مســابقات درون قارهای نیز
تیمهای کنیا ،آرژانتین ،کره جنوبی ،ترکیه و
جمهوری دومینیکن موفق به کســب مقام
قهرمانی و سهمیه المپیک در گروه زنان شدند
تا چهره  ۱۲تیم شــرکت کننده در المپیک
توکیو نهایی شود.

بازیهــای المپیک  ۲۰۲۰توکیو مشــخص
شــوند .تیم ملی والیبال ایران با کســب پنج
پیــروزی متوالی برابر تیمهای قزاقســتان،
چینتایپــه و چیــن در مرحلــه گروهــی،
کرهجنوبــی در نیمهنهایی و چین در فینال،
برای دومین بار سهمیه بازیهای المپیک را به
دســت آورد .در گروه زنان نیز پیش از شروع

حمید اســتیلی پس از حذف تیم ایــران گفت :از مردم ایران
عذرخواهیمیکنم،حمیداستیلیهرچهدرتوانداشت،انجام
داد .حمید اســتیلی ســرمربی تیم امید ایران که تیمش
نتوانســت به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های
قهرمانی زیر  ۲۳ســاله های آســیا برسد و از
رســیدن به المپیک  ۲۰۲۰توکیو بازماند،
حرف هایش را در کنفرانس خبری اینگونه
آغاز کرد :ابتدا از مردم ایران عذرخواهی می
کنم .خیلی دوست داشتیم که در این شرایط
آنها را خوشحال کنیم ،اما همه دیدند که ما تمام تاشمان
را کردیــم .در گروه دیگری بودیم ،حتما صعود می کردیم .ما
بدشــانس هم بودیم .ما نه مقابل کره جنوبی شایسته باخت
بودیم و نه مقابل ازبکستان شایسته کسب تساوی و حتما می
توانستیم ازبکستان را ببریم .او در مورد بازی امروز مقابل چین
که با برتری یک بر صفر ایران تمام شد ،بیان کرد :امروز ما ۲۵
شوت زدیم ولی در مقابل به حریف فرصت چندانی ندادیم .ما
حداقل  ۸ ،۷موقعیت مســلم گلزنی داشتیم و فقط نیمه دوم
می توانستیم چند گل بزنیم ،ولی با بدشانسی این فرصت ها
را از دست رفت.
اســتیلی با تشــکر از بازیکنانش عنوان کــرد :بچه ها تمام
تاششان را کردند .تا آخرین لحظه تاش کردند .بازی کردن
در این هوا سخت است .ما تا دقیقه  ۹۰تاش کردیم که گل
های بیشتری بزنیم و به تفاضل گلی که می خواهیم برسیم
ولی علیرغم اینکه بر بازی تسلط داشتیم و برنامه هایمان اجرا
شــد ،در زدن ضربات آخر خوب نبودیم .او سپس باردیگر با
اشــاره به حذف تیم با ناراحتی ادامــه داد و افزود :ما امروز با
تفاضلگلصعودنکردیمولیحمیداستیلیازتمامظرفیتش
برای موفقیت تیم استفاده کرد و تمام توانش را برای موفقیت
تیم گذاشت .تشــکر می کنم از تمام کسانی که حامی تیم
بودند؛ از فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش گرفته تا کمیته
ملی المپیک .همینطور باید از رسانه ها تشکر کنیم که همه
جوره کنار ما بودند .باید از تک تک بازیکنان هم تشکر کنم؛
بازیکنانیکهازاولوبهخصوصدردورمقدماتیکنارمابودند.
استیلی سپس به آینده بازیکنان اشاره کرد و افزود :این تیم
نباید رها شــود .بچه ها شایستگی و توان خوبی از خودشان
نشــان دادند .امیدوارم این تیم رها نشود و این بچه ها حفظ
بشوند تا بتوانند در آینده به فوتبال ما کمک کنند.

جدول شماره  214هفته نامۀ اعتبار

لطف ًا جدول تکمیل شده را به دایرکت اینستاگرام هفته نامه ارسال نمائید.
به  15نفر از برندگان ،به قید قرعه جوایزی تقدیم خواهد شد.
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موردشگفتانگیزسپاهانقلعهنویی!

خط هافبک تیم ســپاهان بعد از پایان نقل و
انتقاات زمستانی به پرمهره ترین و احتماا
خطرنــاک ترین خط میانــی کل لیگ ایران
تبدیل شده است.
سروش  -محسن؛ اگر مثل پرسپولیس
آماده باشند
سروش در ســپاهان دوباره بعد از سه فصل با
محسنمسلمانهمبازیخواهدشد؛اماتفاوت
این اســت که در خط هافبک سپاهان مثل
پرسپولیس سه سال پیش ،رفیعی و مسلمان
بهترین و آماده ترین نفرات نیستند .تیم امیر
قلعهنوییکهنیمفصلنخستلیگرابهعنوان
یک مدعی تمام کرده ،بازیکنان خوبی دارد و
در خط هافبک از چند ســتاره لیگ بهره می
برد.
کیانی  -نورافکن؛ بی جانشین در تیم امیر
مهدیکیانی،ستونتیمسپاهانوبازیکنمورد
عاقه قلعه نویی است که او اطمینان زیادی به
بــازی اش دارد .کیانی بــه عنوان یک هافبک
دفاعی ،هم در زمان از دست رفتن توپ نقشی
کلیدی دارد و هم عنصری اســت که بسیاری
مواقع ،حمات را برای زردپوشان آغاز می کند.
در کنار کیانی ،امیــد نورافکن این فصل برای
سپاهان نقش آفرینی می کند .نورافکن مهم
ترین تفاوت تیم امیر قلعه نویی با فصل گذشته
اســت .خاقیت او در طراحی حمات ،قدرت
شوتزنی و حضور در نزدیکی دروازه حریفان و
همچنین دوندگی بی امانش ســپاهان را فوق
العاده کمک کرده و خود او را به یکی از بهترین
بازیکنانلیگامسالتبدیلکردهکهدرترکیب
سپاهان بی جانشین به نظر می آید.
کومان ،تنها نقطه متزلزل
عنصر تهاجمــی تر خط هافبک ســپاهان،
وادیمیر کومان اســت .هافبک مجارستانی
سپاهان بر خاف فصل قبل ،خیلی آماده نشان

نداده و محل بازی او می تواند نقطه ای باشد که
قلعه نویی در تیمش احســاس نیاز به تغییر
کرده باشد .به همین دلیل هم سروش رفیعی
به عنوان یک هافبک طراح و تهاجمی جذب
شد .البته ممکن است بازی همزمان سروش و
کومان هم در دستور کار قلعه نویی قرار بگیرد.
ضمن اینکه از نام محســن مسلمان هم نباید
گذشت .ستاره ســال های قبل پرسپولیس
هرچند با خــروج از این تیم روزهای خوب را
تکرار نکرده ،اما ممکن است با تماشای ترافیک
هافبک های اطرافش رو به تاش بیشتر بیاورد
و ایام موفقیت را جستجو کند.
بال های طایی؛ ستاره ،مورد اعتماد و
پدیده
به جز این  ۵نفر ،سپاهان محمدرضا حسینی،
ســجاد شــهباززاده و محمد محبی را هم در
اختیار دارد که به عنوان وینگر یا هافبک های
تهاجمی بازی می کنند .حسینی که یکی از پر
مشــتری ترین بازیکنان تابستان بود و نهایتا
سپاهان توانســت او را برای حضور در نقش
جهان راضی کند .شهباززاده هم بازیکنی است
که همیشه مورد تایید امیر قلعه نویی بوده و در
هر شرایطی در ترکیب تیم این مربی قرار می
گیــرد .البته در حال حاضر قطعا ســجاد کار
دشوار ترینسبتبه قبل خواهد داشت .محبی
هم مهره ای بود که به عنوان پدیده لیگ یک
جذب ســپاهان شــد اما به مراتب بیشتر از
انتظارات مرسوم از بازیکنان لیگ یک توانسته
برای ســپاهان کار کند .گلزنی در ورزشــگاه
آزادی به پرســپولیس و نمایش های بسیار
خوب در هفته های نخست لیگ ،او را خیلی
زود به تیم ملی هم رســاند و این بازیکن که
اکنون همراه تیم امید در تایلند به سر می برد،
یکــی از نفرات کلیدی برای قلعه نویی در نیم
فصل دوم خواهد بود.
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(ع) « َ
ِک َصدیقًا َف َت ْعدی َصدیق َ
ا َت َت ِّخ َذ َّن َعدُ َّو َصدیق َ
َک».
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فرماندهان شهید دفاع مقدس
ماهشهادتنوابصفویویارانش
عکسنوشت روز بزرگداشت 27دی

آمادهباش زنجیره تامین سایپا براي تولید انبوه رهام /عرضه 8محصول جدید در سه سال آینده

تولید پراید ۱32متوقف شد

نقش آفرینــان زنجیره تامین محصول جدید
ســایپا؛ رهام؛ گرد هــم آمدنــد تا ضمن
هماهنگیهایازمبرايتامینقطعاتموردنیاز
این خودرو ،پیش تولید ُرهام عم ً
ا آغاز شود.
به گزارش سایپانیوز ،سازندگان مجموعهها و
قطعــات اصلــي پلتفــرم  SP100گروه
خودروسازی سایپا که رهام محصول اصلي آن
به شــمار مــيرود ،در یــک گردهمائي،
هماهنگيهاي ازم براي آغاز تولید انبوه این
خودرو از سال آینده را به عمل آوردند.
دراینگردهمائیکهبعدازظهرشنبه 21،دیماه
برگزار شــد ،عاوه بر مدیران ارشد سایپا و
شرکتهايزیرمجموعهاینگروهخودروسازی،
مدیرانعامــل شــرکتهاي قطعهســاز و
تامینکننده،تعدادیازشرکتهایدانشبنیان،
مدیران ارشــد شبکه بانکی کشــور که در
فرآیندهایتولیدمحصولجدیدسایپانقشایفا
میکنند،حضورداشتند.
در این گردهمائی ،نمایشــگاهی جانبي هم از
خودرو رهــام و قطعات مورد نیــاز آن برای
داخلیسازی برگزار شد که شرکتکنندگان
عاوه بر بازدید از آن ،در جریان فراخوان سایپا
براي همکاري در تامین قطعات مورد نیاز براي
تولیدانبوهمحصولجدیدقرارگرفتند.
گفتنی است گروه خودروسازی سایپا با تغییر
مدیریتی در بهمن  97بــا ایجاد یک رویکرد
جدید ،تحــول در کیفیت و کمیت محصوات
تولیدی خود را در دستورکار قرار داده و پس از
مدیریت بحران ناشــی از اعمــال دور جدید
تحریمهاوفشارحداکثری،برنامههایتوسعهای
خود را آغاز کرده است.
ســایپا در ماههای اخیر با اجراي پویش ملی
بومیســازی قطعات ،ضمن کاهش وابستگی
زنجیره تامین خود به شــرکتهای خارجی،
افزایش ســطح داخلیسازی محصوات را به
شــکل عملیاتي دنبال کرده و در همین راستا
محوریت زنجیره تامین قطعات محصول جدید
خود را روي توان قطعهسازان داخلي متمرکز
کرده است.
رهاممحصولجدیدگروهخودروسازیسایپابه
شمارميرودکهتولیدانبوهآنازسالآیندهآغاز
خواهدشد.
سایپا تولید  12هزار دستگاه از این محصول را
براي سال 99برنامهریزی کرده است .قرار است
تیراژتولیداینمحصولدرسال 1401بهصدهزار
دستگاهبرسد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت :هفته
گذشته و  10روز زودتر از وعده داده شده ،تولید

خودروپراید132متوقفشدومطابقبرنامهاعام
شده،خودروهایپراید 111وپراید 131همدرچند
ماهآیندهازچرخهتولیدکنارگذاشتهمیشوند.
به گزارش ســایپانیوز ،سیدجواد سلیمانی در
گردهمایی زنجیره تامین محصول جدید سایپا
(رهام)کهباحضورمدیرانعاملوفعاانصنایع
قطعهسازی و شرکتهای دانشبنیان برگزار
شــد ،افزود :تولید انبوه خودرو رهام در سال
آینده ،آغاز میشود و در فاز نخست 12 ،هزار
دستگاهازاینخودروبهبازارعرضهخواهیمکرد.
به گفته وی ســایپا طبق برنامهریزی ،در سال
 ،1400حدود 70هزار دســتگاه و در سال،1401
حدود 100هزار خودرو رهام تولید خواهد کرد.
وی ادامه داد :دو محصول جدید دیگر در سال
آیندهوپنجمحصولنیزدرسالهای 1400و1401
به بازار عرضه خواهیم کرد تا سبد محصوات
سایپاکاملشود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این
مطلب که تمام فرایند طراحی این محصوات
توسطمحققانومتخصصانفعالدراینگروهو
بدون دریافت کمک از خارج از کشور اجرا شده
است ،افزود :دانش فنی طراحی خودرو در گروه
سایپا تکمیل شــده و ما بدون هرگونه نیاز به
خارج ،اهــداف خود را در ایــن زمینه دنبال
میکنیم.
سلیمانیبااشارهبههدایت95درصددرآمدهای
گروهسایپابهچرخهتولید،گفت:بااجرایبرنامه
تجدیــد ارزیابی داراییها تا پایان امســال و
همچنینایجادانضباطمالیوکنترلهزینههای

تولید،گروهسایپاسالآیندهاززیانخارجشده
و وارد مرحله سودآوری خواهد شد.
ویتصریحکرد:دریکسالگذشتهباوجودهمه
مشکاتومحدودیتها،تولیدخودروازروزانه
کمتر از 700دستگاه به 2000دستگاه رسیده که
بیانگراستفادهحداکثریازظرفیتهااست.
ویبابیاناینکهسایپاقصدداردازتوانمندیهای
موجود در کشــور برای تعمیق داخلیسازی
محصولرهاماستفادهکند،گفت:درحالحاضر
حــدود  92درصــد از قطعات ایــن خودرو
داخلیسازی شــده و ما آماده هستیم برای 8
درصــد باقیمانــده ،زمینــه ازم را برای
تولیدکنندگانداخلیوشرکتهایدانشبنیان
فراهمکنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خواستار
همکاری شــرکتهای دانشبنیان داخلی در
تولید گیربکس اتوماتیک شــد و گفت :سایپا
آماده مشارکت در اجرای این پروژه مهم برای
صنعتخودروکشوراست.
سلیمانیازداخلیسازیقطعاتانژکتوروکیسه
ایمنی هوا (ایربــگ) نیز خبــرداد و افزود:
خوشــبختانه این دو قطعه جزو مهمترین و
پیچیدهترین قطعات بودند که توانســتیم با
همکاری طرفهای ایرانی ،تولید آنها را نهایی
کنیم.
وی در پایان گفــت :تولید قطعات باکیفیت و
برخوردار از قیمت رقابتی اولویت مهم سایپا در
همکاری با قطعهسازان و شرکتهای داخلی
محسوبمیشود.

بخشودگیجرایمبیمهایدرراهاست

دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها می
توانند از تاریخ یک بهمن ماه سال جاری با مراجعه به
شرکتهای بیمه از بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند
شوند.
بــه گزارش اعتبار به نقل از اداره کل روابط عمومی و
اموربینالمللبیمهمرکزی،غامرضاسلیمانیرییس
کل بیمه مرکزی ،گفت :بازه زمانی بخشودگی جرایم
بیمه نامه شخص ثالث برای راکبان موتور سیکلت سه
ماه و برای دارندگان خودرو به مدت یک ماه خواهد بود.
ایشــان ،با تسلیت دوباره به مناسبت شهادت سردار بزرگ سپاه اسام و همچنین
بازماندگان حادثه هوایی اخیر به تاشهای دولت برای کاهش آام مردم تاکید کرد
و افزود :بیتردید دولت جمهوری اسامی و حاکمیت نظام تمامی مساعی خود را
برای التیام درد بازماندگان این حادثه به کار خواهد بست.
وی ارقام مربوط به پرداخت خســارات بدنی را به قوانین خاص هر یک از کشورها
مرتبط دانست و گفت :به دلیل تفاوت ارقام مربوط به دیات و پرداخت خسارات بدنی
در کشورهای مختلف هنوز نمیتوان رقم دقیق خسارات وارده را ارزیابی کرد.
رییس شورای عالی بیمه ،پرداخت خسارت به قربانیان حادثه کرمان را از مصادیق
مسئولیت پذیری اجتماعی صنعت بیمه دانست و گفت :تشییع کنندگان پیکر
پاک شهید سردار سلیمانی بدون دریافت حق بیمه از سوی شرکت بیمه ایران
مشــمول پوشــش محدود بیمه ای قرار گرفته بودند که پــس از هماهنگی با
استانداری ،مبالغی به خانواده قربانیان و همچنین مصدومان این حادثه پرداخت
خواهد شد.
ضریب خسارات در کشور نرخ باایی دارد
ایشــان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سامت خیابان ها و جاده های
کشور اشاره کرد و گفت :دولت به تنهایی نمیتواند حوادث و تلفات جادهای را کاهش
دهد و ازم است رسانهها نیز به میدان بیایند تا با تشکیل کمپین های کاهش تلفات
و تصادفات ،نرخ خسارات جانی و مالی را به حداقل برسانند.
وی نقش رسانه ها را در گسترش فرهنگ بیمهای و اصاح رفتار ترافیکی شهروندان،
موثر و تعیین کننده ارزیابی کرد و اظهار داشــت :بخشودگی اخیر جرایم بیمه نیز
عاوه بر هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه نوعی فرهنگ سازی هم محسوب
می شود.
رییس کل بیمه مرکزی ،دارندگان ماشــین آات کشــاورزی را نیز از مشموان
بخشــودگی جرایم بیمهای دانست و تصریح کرد تمامی شرکتهای بیمه موظف
شدند این بخشودگی جرایم را برای دریافت کنندگان بیمه نامه شخص ثالث اعمال
کنند.
وی با ارائه آمار و تشریح آخرین وضعیت حوادث طبیعی ،از ایران به عنوان منطقه
حادثهخیز یاد کرد و و از صندوق حوادث بیمه همگانی به عنوان یک حرکت بزرگ
ملی نام برد و گفت :انشااه با رفع اشکاات قانون تأسیس این صندوق که پیش از
این در دولت کارشناسی شده و مصوبه مجلس را به همراه دارد توسط شورای نگهبان
نیز به تصویب برسد.
صنعت بیمه آرامش می فروشد
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود صنعت بیمه را به عنوان
پیام آرامش در هنگام وقوع خسارات ،توصیف کرد و گفت :تردد اتومبیل ها و موتور
سیکلت های بدون پوشش بیمهای کافی سامت اجتماعی و امنیت روانی وجانی
مردم را به مخاطره میاندازد.
وی از دارندگان خودروها و موتورســیکلتهای فاقد بیمه نامه درخواســت کرد با
استفاده از فرصت بخشودگی جرایم نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کند.
رئیس شورای عالی بیمه در پایان ،نرخ خسارات بیمه شخص ثالث را  ۱۱۴درصد
اعام کرد و گفت :رشــته بیمه شــخص ثالث از رشتههای زیانده صنعت بیمه به
حساب می آیدکه رقم قابل توجهی نیز محسوب میشود.

شرکتآبوفاضاباصفهانموفقبهکسبجایزهفرهنگسازی
درشانزدهمینکنفراسبینالمللیروابطعمومیایرانگردید

شرکت آب وفاضاب استان اصفهان در
شانزدهمین کنفراس بین المللی روابط
عمومــی ایران به دلیل تاســیس خانه
فرهنگآبوایجادبسترمصرفبهینهآب
در جامعه موفق به کسب جایزه فرهنگ
سازی شد.
ســیداکبر بنی طبا مدیر روابط عمومی و
آموزش همگانی شــرکت آب وفاضاب
استان اصفهان گفت:شرکت آب وفاضاب
استان اصفهان تنها شرکتی در کشور می
باشد که خانه فرهنگ آب را باهدف ترویج
مصرفبهینهآبدرجامعهراهاندازینمود.
ایشان اعام کرد :در چند سال اخیر عاوه
براینکه در خانه فرهنگ آب با استفاده از
ظرفیت مربیــان مجرب کــودکان در
نوجواناندرمقاطعمختلفتحصیلیتحت
آموزش مصرف درست آب قرار می گیرند
ازظرفیت هنرمندان و اصحاب رسانه در
راستای ترغیب همه مردم بهره مند شده
است.
وی با اشاره به تولیدات هنری که باهدف
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در دستور
کار قرار گرفت اعام کرد:در سال جاری
تولید  80انیمیشن و فیلم کوتاه بیش از 70
پوستر ،طرح های گرافیکی و کاریکاتور و
 10جلد کتاب با مضامین راههای مصرف

درستآببرایتمامگروههایسنیانجام
گرفت .بنی طبا مصرف درســت منابع را
یکی از مولفه های توسعه یافتگی برشمرد
و خاطر نشان ساخت:ایران به لحاظ اقلیم
آب و هوایی گرم وخشک در دستیابی به
منابع آب شیرین بسیار محدود است این
درحالیســت که فرهنگ درست مصرف
منابع بستر توسعه کشور را در زمینه های
مختلف فراهم می کند ،هرچند که آموزه
های دینی ما هم به پرهیز از اسراف تاکید
نمــود .مدیر روابط عمومــی و آموزش
همگانی شــرکت آب وفاضاب استان
اصفهان گفت :شناخت و کشف راههای
جدید و به دور از کلیشــه بسیار موثر در
ترغیب مردم به مصرف صحیح می باشد
چرا که امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی
و رشد جمعیت ،مصرف آب افزایش یافته
و بحران آب در اکثر کشورهای جهان رو به
گسترش است.
وی با بیان اینکه در این سالها صرفه جویی
در مصرف آب یکی از اصلی ترین دغدغه
های کشورمحسوب می شود عنوان کرد:
در سالهای اخیر مسئوان امر برای دوری
از خطر کمبود آب در فکر استفاده بهینه و
مدیریت مصرف آب بوده اند زیرا بررسی
ها حاکی از آن است یکی از عوامل محدود

کننده توسعه فعالیت های اقتصادی می
تواند کمبود آب باشد.
بنی طبا ء به ارتباط مستقیم میزان مصرف
ســرانه آب با فرهنگ و ارتقای ســطح
بهداشــت مردم پرداخــت و تصریح
کرد:متأســفانه در کشور هنوز فرهنگ
سازیازمدرزمینه استفادهمطلوبازآب
به صورت گسترده انجام نگرفته  ،،عمدت ًا
اقداماتی در زمینه مدیریت تولید و عرضه
آب بوده و کمتر به مدیریت مصرف توجه
گردیده اســت .مدیر روابــط عمومی و
آموزش همگانی شــرکت آب وفاضاب
استان اصفهان شناسایی و معرفی روش
های مختلف و مناســب ،جهت کنترل
مصرف آب و اســتفاده بهینه را یکی از
اولویت ها دانست و بیان داشت :در چند
سال اخیر بهینه سازی مصرف آب شرب و
روشهای اصاح الگویمصرفموردتوجه
شرکت آبفا اصفهان قرار گرفته که در این
زمینه شناســایی عوامل مؤثر بر اصاح
الگوی مصرف از جمله خانواده ،آموزش و
پرورش و رســانه های جمعی مورد توجه
قرار گرفتند و از ظرفیت هر یک با توجه به
جایگاهی که در جامعه دارند در راستای
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب استفاده
شد .

