
روابط  راهبردی  رئیس شورای 
خارج�ی درب�اره رف�ع توقی�ف 
کش�تی حام�ل نف�ت ای�ران در 
جب�ل الطارق تاکید ک�رد: اتفاق 
اخی�ر یک پی�روزی دیپلماتیک 
برای کش�ورمان و شکستی بود 
ب�رای انگلی�س که ب�دون هیچ 
 توجیه قانونی دس�ت به این کار

زده بود.
»س��ید کمال خرازی« در دومین 
همای��ش مل��ی روش ه��ای تحلیل 
اطاع��ات در جمع خبرن��گاران در 
پاسخ به سوالی درباره اتخاذ راهبرد 
مقاومت توسط ایران و استمرار این 
راهب��رد گفت: حق را باید س��تاند و 
حق به انسان هدیه داده نمی شود. ما 
هم به عنوان ملتی که همواره مقاوم 
بوده ایم و در راس��تای تامین حقوق 
خ��ود تاش ک��رده و به��ای زیادی 
را پرداخته ای��م، از طری��ق مقاومت 
می توانی��م در براب��ر زورگویی ه��ای 
دشمنان ایستادگی کرده و حق خود 

را بگیریم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه آنچ��ه که در 
ماه ه��ای اخی��ر ب��ه عن��وان راهبرد 
مقاوم��ت و راهبرد توازن اتفاق افتاد 
نش��ان داد که در راس��تای مقابله با 
زورگویی ه��ای دیگ��ران می توانی��م 
حقوق خود را اس��تیفا کنیم، اظهار 
داشت: امروز ملت ایران از این بابت 
مقاب��ل زورگویی ها  توانس��ته اند در 
آمریکا و متحدان��ش مقاومت کرده 

و اقت��دار خود را نش��ان دهند. باید 
ای��ن راهبرد ب��ا تدبی��ر، عقانیت و 
خ��ردورزی ادام��ه پیدا کن��د تا این 

مشکات خاتمه پیدا کند.
خرازی در پاس��خ به سوالی درباره 
راهبردی سیاس��ت  تدوی��ن س��ند 
خارجی و قرار دادن راهبرد مقاومت 
فعال در این سند تصریح کرد: البته 
این سند نیست و در واقع راهبردی 
است که در شورای راهبردی روابط 

خارجی تهیه می شود و با صاحدید 
مقام معظم رهبری اباغ می ش��ود. 
در م��ورد راهب��رد مقاوم��ت فع��ال 
گزارش هایی را خدمت ایشان ارسال 
کرده ایم و مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت. 
وی در پاسخ به سوالی درباره رفع 
توقیف کش��تی حامل نفت ایران در 
جبل الطارق خاطرنشان کرد: اتفاق 
اخیر یک پی��روزی دیپلماتیک برای 
کش��ورمان و شکس��تی ب��ود برای 
انگلی��س ک��ه ب��دون هی��چ توجیه 
قانونی دست به این کار زده بود. این 
حرکات دش��منان قطعا پایانی ندارد 
و آنها همواره توطئه ها و نقش��ه های 
زیادی را برای م��ا طراحی می کنند 
و باید در برابر ای��ن توطئه ها آماده 

باشیم.
دومی��ن همایش مل��ی روش های 
تحلیل اطاعات به همت دانش��گاه 
وزارت  مل��ی  امنی��ت  و  اطاع��ات 

اطاعات برگزار شد.
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محمد اسامی: رحمانی فضلی:

 هیچ تأخیری 
در پرواز برگشت 
حجاج نخواهیم داشت

 هر استانی باید
 یک محوریت فعالیت 
اقتصادی داشته باشد
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وزیر نیرو:

گزارش »ثروت« از حذف صفرهای پول ملی

رییس مرکز ملی فرش ایران:

ماجرای فهرست پرحاشیه کمک های مالی ارشاد

 حذف صفر،بی هزینه اما 
زمان بر است

صادرکنندگان فرش به دنبال 
بازارهای جدید هستند

 »کلی گویی«
شفاف سازی نیست

رکورد صادرات برق ایران 
شکسته شد

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه پیک تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کرده ایم، گفت: 
امسال با بهره برداری از 3۲۵۰ مگاوات نیروگاه جدید، صرفه جویی 3874 مگاواتی در 
مصرف برق پیک و صادرات ۲/3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی به کشورهای همسایه 

در فصول گرم رکوردهای جدیدی در این بخش به ثبت برسانیم...

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داش��ت: پس از برجام، ما صادرات خوبی به آمریکا 
داش��تیم به طوری که ۲9 درصد آمار صادراتی ما مربوط به این کشور و پس از آن به 

آلمان با 14 درصد بود. پس از شروع تحریم ها، بازار آمریکا به صفر رسید...

بر اس��اس آمار اعام ش��ده، وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی در سال 97 به 8٦ مورد 
اشخاص حقیقی در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی مبلغ 14 میلیارد و 9۰۰ 

میلیون و ۵۰۰ هزار ریال کمک کرده است...

حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم باای 
 آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. پس از آن به ویژه از دهه
٦۰ و 7۰ می��ادی ب��ه این س��و این عمل بارها و بارها در کش��ورهای مختلف که اکثرا 

 صفحه  ۵کشورهای در حال توسعه بودند، به اجرا درآمد...
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اگر چه حرکت پر انرژی برای مبارزه 
با فساد شروع شده اما هنوز کافی نیست 
چرا که دادگاه ها پشت سر هم تشکیل 
می شوند اما نتیجه دادگاه ها به مردم 
گزارش نمی ش��ود. باید صدا وس��یما 
برنامه هایی را درس��ت کند که نتیجه 
بازگش��ت مبالغ از مفاسد اقتصادی به 
خزانه کش��ور را در دید عموم قرار دهد 
. و کارشناسان اقتصادی می گویند: تا 
زمانی که س��اختار اقتصادی در کشور 
رانتیری اس��ت، با هیچ دادگاهی ریشه 
فس��اد در کش��ور از بین نم��ی رود. با 
وج��ود قوانینی که محل ف��رار را برای 
س��وء اس��تفاده کننده ها ایجاد می کند 
برخ��ورد ب��ا متخلفین اقتص��ادی نیاز 
جامع��ه را برط��رف نمی کن��د. وج��ود 
مفاس��د اقتص��ادی ب��رای م��ا عامتی 
است که در اداره کشور و وضع قوانین 
مشکل داشته ایم. به همین دلیل است 
که می گویم برای درمان ریشه ای فساد 

باید ساختارها اصاح شود.
  مجموعه ها و نهادهای نظارتی و در 
رأس آن قوه قضائیه باید روش و منش 

مستقل داشته باشند...

یادداشت سردبیر

 فساد 
غیر قابل 

کنترل 
* سعید پویش

ادامه   در صفحه۲
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ف��رار مالیات��ی موض��وع ت��ازه ای در اقتص��اد ایران 
نیس��ت. حتی اگر نگاه تاریخی به مس��ئله مالیات و 
مالیات س��تانی داشته باش��یم، می بینیم که معمواً 

م��ردم آنقدر برای دولت ها مش��روعیت قائل نبودند 
که باج و خراج خ��ود را با تمایل پرداخت کنند. در 
دوره حاضر، تفکرات س��ودجویانه جایگزین ش��ده و 

امروزه فراریان مالیاتی ن��ه با هدف مبارزه با دولتی 
که مشروعیتش را نمی پذیرند، بلکه برای سودجویی 
و ش��ریک نکردن جامعه در مناف��ع اقتصادی خود، 

ب��ه روش ه��ای مختل��ف از پرداخ��ت مالیات، س��ر 
 ب��از می زنند، ام��ا این افراد، کش��ور را از چه مبلغی

محروم می کنند؟...

خاء های قانونی نیازمند مساعدت مجلس است

دست خالی دولت در برابر فرار مالیاتی

 دعوت سفیر بنگادش
 از روحانی برای شرکت
در نشست گروه »دی 8«

سخنگوی فراکسیون نمایندگان 
وای�ی مجل�س از حض�ور رئیس 
س�ازمان انرژی اتمی در جلس�ه 
فراکس�یون خبر داد و از قول وی 
گفت:قابلیت برگش�ت پذیری به 
ش�رایط قبل از برج�ام را داریم و 
ظرف چند م�اه آین�ده خبرهای 

خوبی از اراک خواهید شنید.
به گزارش خانه ملت، سیدحسین 
نقوی حس��ینی با اش��اره به نشست 
فراکسیون نمایندگان وایی مجلس 
ش��ورای اس��امی که با حضور علی 
اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی 
اتمی برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در 
این جلسه نمایندگان درخواست ارائه 
توضیحاتی در خصوص گام های اخیر 
مربوط به کاه��ش تعهدات برجامی 
پس از خروج آمریکا، قابلیت برگشت 
به ش��رایط قبل از برج��ام، ضرورت 
تقویت س��ایت اصفهان، اس��تفاده از 
ظرفیت جوان و نخبگان کش��ور در 

بخث فناوری هسته ای داشتند.
وی اف��زود: در جلس��ه همچنی��ن 
س��وااتی پیرام��ون اقدام��ات اخیر 
در زمینه کاهش تعه��دات برجامی 
بافاصل��ه بع��د از خ��روج آمریکا از 

برجام، برنامه س��ازمان روی نس��ل 
های جدید و پیشرفته سانتریفیوژها، 
اقدام��ات در ح��وزه پیش��ران های 
هس��ته ای، دس��تاوردها در ح��وزه 
اکتشافات، تأکید بر ضرورت استفاده 
از سانتریفیوژهای نسل جدید مطابق 
کش��ورهای پیشرفته و رساندن غنی 
س��ازی اورانیوم به ۵۰ درصد مطرح 

شد.
نقوی حس��ینی با تشریح اظهارات 
عل��ی اکب��ر صالحی در این جلس��ه 
گفت:بر اس��اس اظهارات ایشان آن 
قسمت از بیانیه 9 بندی مقام معظم 
رهب��ری - که جزو وظایف س��ازمان 
انرژی اتمی کشور بود، اجرایی شده 
ک��ه از جمله آن بنده��ای 3، 4 و ۵ 

است. نماینده مردم در مجلس دهم 
ادام��ه داد: صالحی عن��وان کرد که 
بعد از خروج آمری��کا از برجام تمام 
دس��تورات مقام معظ��م رهبری در 
حوزه فناوری هسته ای اجرایی شده 
است ولی بندهای غیرفنی در حوزه 
اختی��ارات آنها نب��وده و وزارت امور 

خارجه باید پاسخگو باشد.
نق��وی حس��ینی ب��ا اش��اره ب��ه 
توضیح��ات صالحی بیان داش��ت: تا 
امروز از لحاظ سیاس��ی اجازه اجماع 
جهان��ی علیه ای��ران را ن��داده ایم و 
دش��منان ما در جهان غرب مجبور 
به اعتراف ب��ه اقتدار نظام جمهوری 

اسامی ایران شده اند.
نماینده مردم ورامین با بیان اینکه 

هیات نظ��ارت بر اج��رای برجام دو 
هفته پیش برای گام س��وم تشکیل 
جلس��ه داده و پیش��نهاداتی هم به 
رئیس جمه��وری داده ش��ده، اظهار 
داش��ت: )طبق اظهارات آقای دکتر 
صالحی(  سالن مونتاژ سانتریفیوژهای 
جدی��د و م��درن را س��اخته ایم که 
حدود ۲۰ س��انتریفیوژ IR٦ در این 
س��الن مونتاژ شده اس��ت همچنین 
قابلیت برگش��ت پذیری به ش��رایط 
قب��ل از برجام را داریم و ظرف چند 
م��اه آینده خبرهای خوب��ی از اراک 

خواهید شنید.
سخنگوی فراکس��یون نمایندگان 
وایی مجلس شورای اسامی با بیان 
اینک��ه صالحی اظهار داش��ت که در 
حوزه پیشران هادستاوردهای خوبی 
داشته ایم، خاطرنشان کرد: وی اعام 
کرد که میزان اورانیوم غنی شده ما 
از 3۰۰ کیل��و به 37۰ کیلو رس��یده 
و روی نس��ل های IR٦ و IR7 کار 
کرده ایم و  سانتریفیوژهای  IR8 را 
نیز در دستور کار داریم ضمن اینکه 
برای انجام امور خود به اس��تفاده از 
ظرفیت جوان��ان و نخبگان اهتمام و 

اعتقاد داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ش�ورای اسامی از تشکیل کمیته ای 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر 
داد و گفت: قرار ش�د کمیته مذکور بر اساس 
قانون برنامه شش�م توسعه، اجرای این امر را 

دنبال کند.
»حس��ینعلی حاجی دلیگانی« عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی 
در گف��ت و گ��و با خبرن��گار سیاس��ی ایرنا گفت: 
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور »فرهاد 
دژپسند« وزیر اقتصادی و دارایی برگزار و موضوع 
بدهی دولت به تامین اجتماعی مطرح شد.   افراد 
بیرون از دولت، بدهی دولت به تامین اجتماعی را 
18۰ هزار میلیارد تومان بیان می کنند، اما تامین 
اجتماعی و وزی��ر اقتصاد در جلس��ه امروز عنوان 
کردن��د که ای��ن رقم 1۰۵ هزار میلی��ارد تومان تا 

س��ال 9٦  است که 48 هزار میلیارد تومان مربوط 
به سود آن است که این نرخ سود را بر اساس اوراق 

مشارکت تعیین می کنند.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد در این جلس��ه مطرح 
کرد که در دوسال گذشته میزان 1۵ هزار میلیارد 
توم��ان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت 

شده است.
حاجی دلیگانی همچنین به موضوع مورد بررسی 

در کمیس��یون اجتماعی اشاره کرد و گفت: جلسه 
این کمیس��یون با حضور »محمد ش��ریعتمداری« 
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی و  تعدادی از 
روس��ای کانون های بازنشس��تگی کارگری استان 

اصفهان برگزار شد.
نماینده مردم ش��اهین ش��هر افزود: در جلس��ه 
کمیس��یون اجتماعی موضوع اجرای قانون –ماده 
1۲ – قانون برنامه شش��م برای همس��ان س��ازی 
حق��وق کارگران بازنشس��ته مطرح ش��د؛ قرار بر 
این ش��د که کمیته ای برای پیگیری این موضوع 
تشکیل شود. وی گفت: اگر متناسب سازی حقوق 
بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه اجرایی نشود، 
سال آینده نیز به دلیل آغاز به کار مجلس یازدهم، 
مغفول می ماند و شرایط اجرای آن به دلیل موقت 
بودن قانون برنامه از میان می رود و ممکن اس��ت 

در قانون برنامه بعدی این موضوع دنبال نشود.

نماینده وی�ژه دولت چین در امور س�وریه 
و دس�تیار ارش�د وزیر امورخارجه جمهوری 
اس�امی در امور ویژه سیاس�ی ب�ر وحدت و 
تمامی�ت ارضی س�وریه و ضرورت اس�تمرار 

مبارزه با تروریسم تاکید کردند.
به گزارش ایرنا،»شیه شیاین« نماینده ویژه دولت 
چین در امور سوریه در محل وزارت امور خارجه با 
»علی اصغر خاجی« دستیار ارشد وزیر امور خارجه 

در امور ویژه سیاسی دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار طرفین آخرین تحوات سیاس��ی، 
میدانی و بین المللی سوریه را مورد بحث و رایزنی 

قرار دادند و با اش��اره به برخی اقدامات آمریکایی 
ها در مورد ش��مال ش��رق س��وریه، ب��ر وحدت و 
تمامیت ارضی این کش��ور و بر ضرورت اس��تمرار 

مبارزه با تروریسم تاکید کردند. دو طرف همچنین 
موضوعات مختلف مطرح در صحنه سوریه از جمله 
آخری��ن وضعیت تش��کیل کمیته قانون اساس��ی، 
ضرورت بازگشت آوارگان، کارگروه تبادل، بازسازی 
و تحوات مربوط به ادلب و شمال شرق این کشور 

را مورد بررسی قرار دادند.
ش��یه ش��یاین نماینده ویژه دولت چین در امور 
سوریه و علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور 
خارجه در امور ویژه سیاس��ی با تاکید بر ضرورت 
استمرار مش��ورت های دو جانبه، تروریسم را یک 

تهدید جهانی عنوان کردند.

صالحی در نشست فراکسیون نمایندگان وایی خبر داد:
تولید سانتریفیوژهای فصل جدید در اراک

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:
کمیته پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تشکیل می شود

در دیدار نماینده دولت چین با دستیار ارشد وزیر امورخارجه؛
ایران و چین بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند

خرازی: 
رفع توقیف کشتی ایران پیروزی دیپلماتیک برای ایران بود
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ادامه از صفحه یک
امیدعلی پارسا، رئیس فعلی سازمان امور 
مالیاتی، ف��رار مالیاتی در اقتص��اد ایران را 
4۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اس��ت. 
راه حل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی، تبدیل فرآیندهای سنتی به 
مکانیزه و پ��س از آن، جمع آوری داده های 
ازم برای تحق��ق نظام مالیاتی هوش��مند 

است.
این در حالی اس��ت که نظام بانکی کشور 
برای س��ر و سامان دادن به سیستم مالیاتی 
چشم انتظار مساعدت مجلس است تا خاء 

های قانونی این عرصه جبران شود.
جمع شدن سفره مالیات علی الراس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی گفت: در حال حاضر با 4۰ تا ۵۰ 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کش��ور 
روبه رو هستیم.محمدرضا پورابراهیمی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
با اشاره به نقش بنکداران در اقتصاد جامعه 
اظهار کرد: در ۲.۵ س��ال گذشته مجلس با 
چالش ه��ای قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
دس��ت و پنجه نرم کرده اس��ت و شور اول 
اص��اح این قانون در مجلس انجام ش��ده و 
برای ش��ور دوم در کمیسیون اقتصادی در 
حال بررسی اس��ت.او اظهار امیدواری کرد: 
تا اواسط پاییز امسال قانون جدید مالیات بر 

ارزش افزوده به تصویب برسد.
پورابراهیم��ی ب��ه مش��کات مرب��وط به 
اطاع��ات مرتبط ب��ا تراکنش ه��ای بانکی 
واحد ه��ای صنف��ی در اظهارنام��ه مالیاتی 
اشاره کرد و ادامه داد: با تفاهم نامه ای که با 
سازمان مالیاتی انجام شده است مقرر شده 
که کمیسیونی مش��ترک برای حل و فصل 

این مشکل در استان ها تشکیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جمع 
ش��دن س��فره مالیات علی ال��راس خبر داد 
و گف��ت: در طول س��ال های اخیر دریافت 
مالی��ات علی ال��راس بار مضاعف��ی بر دوش 

فعالین اقتصادی گذاشته است.
او ب��ه برطرف ش��دن مش��کات مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده در قانون جدید اش��اره و 
عنوان کرد: در قانون جدید مشکل استرداد 
مالیاتی فعالین اقتصادی حل خواهد ش��د و 
این فعالین می توانند از ظرفیت اعتبار مالی 

خود استفاده کنند.
پورابراهیمی با اش��اره پهن بودن س��فره 

و  غیررس��می  اقتص��ادی  فعالیت ه��ای 
زیرزمین��ی، گفت: ام��روز تولید کنندگان ما 
از شرایط رقابتی ناسالم اقتصادی و میدانی 
که به فعالیت های اقتصادی زیر زمینی داده 

شده گله مند هستند.
او با بیان اینکه فعاان صنفی دارای مجوز 
بار فرار های مالیاتی فعالیت های غیررسمی 
و زیرزمینی را به دوش می کش��ند، تصریح 
ک��رد: در ح��ال حاضر ب��ا 4۰ ت��ا ۵۰ هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور روبه رو 
هستیم.عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
با بی��ان اینکه در حال حاضر س��ه اتحادیه 
ط��ا و جواهر، اماک و پوش��اک به صورت 
کش��وری در حال فعالیت هس��تند، افزود: 
م��ا در کمیس��یون اقتص��ادی مجلس برای 
تشکیل کمیسیون و کارگروه های تخصصی 
برای تمام اتحادیه های صنفی آمادگی داریم 
و بعد از پایان این همایش مقدمات تشکیل 
مواد  عمده فروش��ان  کمیس��یون تخصصی 

غذایی کشور فراهم می شود.
پورابراهیمی به اهمیت حوزه توزیع اشاره 
ک��رد و ادام��ه داد: نبود یک نظ��ام عالمانه 
توزیع اث��رات منفی گس��ترده ای بر اقتصاد 
گذاشته اس��ت که به تبع آن این فقدان بر 

حوزه تولید و مصرف نیز اثر گذاشته است.
کاهش میزان آسیب به افراد کم درآمد
حس��ین تاجمیر ریاحی، مدی��رکل دفتر 
حقوقی س��ازمان امور مالیاتی کشور ضمن 
تشریح جایگاه مهم اخذ مالیات برای افزایش 
رفاه ملی و پیشرفت پروژه های عمرانی یک 
کش��ور، اظهار کرد: اکثر کشورهای دنیا که 
هی��چ اتکایی ب��ه درآمدهای نفت��ی ندارند؛ 
عم��ده هزینه ه��ا را از طریق درگاه مالیاتی 

تامین می کنند.این مقام مس��ئول با اشاره 
به ظرفیت های پنهان شده در اقتصاد کشور 
برای اخذ مالیات بی��ان کرد: از نظر قوانین 
هر ش��خصی اعم از حقوقی و حقیقی که در 
ایران درآمد کسب می کند مشمول مالیات 
است، تبعا فعالیت های گسترده ای در حوزه 
مباحث اقتصادی در حال رخ دادن اس��ت، 
ول��ی اینک��ه اطاعات همه این ه��ا به نظام 
مالیاتی کش��ور آمده باشد تا امکان بررسی 
و اخذ مالیات ممکن شود تا کنون عملیاتی 
نشده اس��ت.او ادامه داد: البته در سال های 
اخیر با تاکیدات��ی که در قوانین و اصاحیه 
قانون مالیات های مس��تقیم آمد به استناد 
م��اده 1٦9 این قانون تمام اطاعات مربوط 
ب��ه فعالیت های اقتصادی بایس��تی از طرف 
دستگاه های ذی ربط به سازمان امور مالیاتی 
داده شود تا این دستگاه وظیفه اصلی خود 
یعنی محاس��به میزان مالیات فعالیت های 

اقتصادی را انجام دهد.
تاجمی��ر ریاحی گفت: هر چقدر اطاعات 
بیش��تری از فعالیت ه��ای اقتص��ادی وارد 
بانک ه��ای اطاعاتی س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور شود قطعا میزان محاسبات بیشتر و 

اخذ مالیات افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی 
کش��ور تاکید کرد:  اگر چه در چند سالهای 
اخیر کار های خوبی در نظام مالیاتی کشور 
انجام ش��د و بانک های اطاعاتی به س��مت 
پیش��رفت و تکمیل حرک��ت کرد ولی هنوز 
اطاعات برخی  فعاان اقتصادی  به سازمان 
امور مالیاتی اعام نشده است قطعا اگر این 
اطاعات به دس��ت س��ازمان ام��ور مالیاتی 
برس��د  و دس��تگاه های ذی رب��ط همکاری 

ازم را داش��ته باش��ند  نظام مالیات کشور 
می تواند از ظرفیت بیش��تری برای افزایش 
در آمد مالیاتی اس��تفاده کن��د.او به عمده 
دایل وجود ضعف در اخذ مالیات از برخی 
صنوف اشاره کرد و گفت:  پارسال دستاورد 
سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه حصول 
درآمد ه��ای مالیاتی بس��یار خ��وب بود به 
ط��وری که مبلغ��ی تعیین ش��ده در قانون 
بودجه سال گذشته بالغ بر 97 درصد یعنی 
1۰9 هزار میلیارد تومان محقق شد. امسال 
نیز این رقم درصدی افزایش یافته به انتظار 
قانون بودج��ه 98 تحقق 14۰ هزار میلیارد 
درآمد مالیاتی تبدیل شده است. البته نکته 
قابل توجهی که وظیفه سازمان امور مالیاتی 
کشور را  در امر محاسبات مالیاتی سنگین تر 
می کند توجه به ش��عار سال) رونق تولید( و 

کمک به بخش تولید است.  
تاجمیر ریاحی به نحوه افزایش درآمد های 
مالیاتی در سال 98 اشاره کرد و گفت: تمام 
تاش دس��تگاه های دولت��ی و حتی فعاان 
بخ��ش خصوصی کاهش میزان آس��یب به 
افراد کم درآمد و آس��یب پذیر جامعه است. 
قطعا منظ��ور دولت از افزای��ش درآمد های 
مالیاتی این نیس��ت ک��ه از مودیان مالیاتی 
باید مالیات بیشتری اخذ شود  بلکه منظور 
قان��ون بودجه س��ال 98 افزای��ش پایه های 
مالیاتی یعنی رشد تعداد پرداخت کنندگان 

مالیات است.
او بیان کرد: امسال فعاان اقتصادی را که 
در فعالیت های کان تجاری دس��ت داشته 
و از نوس��انات قیمتی بازار سود های کانی 
را کس��ب می کردند، شناس��ایی و نسبت به 
اخ��ذ مالی��ات از آن ها اق��دام خواهیم کرد.  
س��ازمان مالیاتی بدون فش��ار به اقشار کم 
درآمد و بدون فش��ار به بخش تولید قادر به 
تامی��ن درآمد مالیاتی مق��رر خواهد بود اما 
به شرطی که دستگاه های ذی ربط در تهیه 

بانک اطاعاتی به ما کمک کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی 
کش��ور به موضوع میزان فرار و معافیت های 
مالیاتی کش��ور گذری زده و می گوید:  فرار 
مالیات یک مقوله ای بس��یار پیچیده است و 
نمی توانی��م با اعداد مطرح ش��ده که نوعی 
حدس و برآورد عامیانه اس��ت و تا حدودی 
هم دقیق نیست اظهار نظر کنیم. قطعا اگر 
نظام مالیات��ی محل ف��رار کان مالیاتی را 

می دانست با سرعت با آن مقابله می کرد.

دست خالی دولت در برابر فرار مالیاتی
خاء های قانونی نیازمند مساعدت مجلس است

سیاسی
روزنامه صبح ایران

خبر
س�خنگوی وزارت امور خارجه گفت: اظهارات و توافق�ات اخیر مقامات آمریکایی 
درباره ایجاد منطقه امن در ش�مال ش�رق س�وریه، تحریک آمیز و موجب نگرانی 

است.
به گزارش اداره کل اطاع رس��انی و س��خنگویی وزارت امور خارجه، »سید عباس موسوی« 
افزود: اقداماتی از این دس��ت همچون سایر رفتارهای مقامات آمریکایی بی ثبات ساز بوده و 

عاوه بر دخالت در امور داخلی سوریه، موجب ایجاد ناامنی در منطقه خواهد شد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: رفتار آمریکایی ها در شمال شرق سوریه تجاوز 
آش��کار علیه حاکمیت قانونی و تمامیت ارضی کش��ور س��وریه و بر خاف اصول حقوق بین 

الملل و منشور سازمان ملل متحد است.
وی تاکید کرد: بدیهی است، نگرانی های امنیتی در مرزهای شمالی سوریه در قالب توافقات 
دوجانبه با همس��ایگان و با مس��اعی جمیله، قابل رفع خواهد ب��ود و هیچ نیازی به دخالت 

قدرت های خارجی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه:  توافقات اخیر آمریکایی ها درباره سوریه تحریک آمیز است

وزی�ر کش�ور گفت: هر اس�تانی باید ی�ک محوریت 
فعالیت اقتصادی داشته باشد و در چهارچوب ظرفیت 

استانی خود عمل کند.
»عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی« در نشس��ت هم اندیش��ی 
معاونان هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری های کش��ور که 
در محل وزارت کش��ور شد، اظهار داشت: اس��تانداری ها در 
بخش افزایش بهروری، رش��د اقتصادی، نرخ بیکاری، افزایش 
س��رمایه گذاری در اس��تان ها باید هدف گذاری کرده و برنامه 
کان را باید به دستگاه ها اباغ کنند. وظیفه اقدام و پیگیری 
هر کدام از دستگاه های اجرایی مشخص است و باید بر اساس 

شاخص های اباغی گزارش دهند.
رحمان��ی فضل��ی تصریح ک��رد: در هفت هش��ت ماه اخیر 
در ایج��اد ثبات و آرامش نس��بی در کش��ور و کاهش برخی 
قیمت ها افزایش تولید و نظ��ام توزیع موفق عمل کرده ایم و 
ای��ن به معنی موفقیت در حوزه اقتصادی،  موفقیت در حوزه 
امنیت و مقابله با تبلیغات روانی و موفقیت در حوزه سیاسی 
و استقال است. اقتصاد ما امروز صرفا معنی اقتصادی ندارد 

و همه ما مسئولیت ویژه در حوزه اقتصادی داریم.
وی با تاکید بر ضرورت تاش و همت مس��ئوان برای حل 
مش��کات اقتصادی و معیش��تی مردم در اس��تان ها گفت: 
فرمانداران و اس��تانداران و روسای بخش های اقتصادی اگر  
میان مردم حاضر ش��وند و از مش��کات آگاه شوند 7۰درصد 

مسایل استان و کشور شناسایی و حل می شود.
رحمانی فضلی با انتقاد به برخی ادارات و بانک ها در عدم 
پاس��خگویی افزود: اس��تانداری ها متولی امور هستند نباید 
در تعارفات و رو دربایس��تی های س��ازمانی گرفتار شوند و با 

جدیت با کوتاهی ها برخورد کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: استانداری باید هر کدام در حدود 
یکص��د واحد تولید و اقتصادی را بی نام آماده واگذاری کنند 
مجوز های ازم را دریافت و منابع آن را مشخص و به افرادی 

که صاحیت و تخصص دارند واگذار کنند.  
وزیر کش��ور اظهار داش��ت: هر کدام از اس��تانداری ها باید 

یک واحد اورژانس و کلینیک شناسایی و درمان بیماریهاهی 
اقتصادی را  ۲4 س��اعته در اس��تانداری داشته باشند، و دائم 
فضا را رصد کند نه اینکه هفتگی مسایل اقتصادی را پیگیری 
کند، بلکه باید مداوم در جریان تحوات و مس��ایل اقتصادی 

قرار گیرند.
وی گفت: اس��تانداری ه��ا باید بتوانند ب��ا آگاهی کامل از 
ظرفیت های قانونی امکانات و تسهیات موجود در استان ها، 
کار مردم را راه بیاندازند، مشکل تولیدکنندکان و کارآفرینان 
را ح��ل کنند و اگر در این زمین��ه حتی ۲۰درصد هم موفق 
شوند، چشم گیر است که معتقدم با این روش بیشتر از موفق 

خواهند شد.
رحمان��ی فضلی با تاکید بر توجه ویژه به بهره وری  گفت: 
هر اس��تانی برای حتی چند صدم درص��د افزایش بهره وری، 
برای کاهش مصرف انرژی باید برنامه داشته باشد و اقدامات 
خاقانه و مبتکرانه و جدید را در این زمینه ها جمع آوری و 
این روش های را به دس��تگاه منتقل و اباغ کند و در نهایت 

یک بانک اطاعاتی از نتایج و دستاوردها ایجاد شود.
وزیر کش��ور اس��تانهای مرزی و تبادات مرزی و جزایر را 
یک ظرفیت ویژه در کش��ور توصیف کرد و افزود: در کارگروه 
توسعه استان های شرق و غرب موضوعات مختلف مطرح می 

شود، اما ظرفیت بیشتری برای پی گیری وجود دارد 

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه شرکت 
های دانش بنیان و استارتاپ ها تاکید کرد: استارتاپ ها نباید 
دولتی شوند، و اگر حتی به این سمت هم حرکت کردندو از 
منابع مالی دولتی و رانت استفاده کنند باید مانع بشویم، این 
ه��ا برای ایجاد روش های جدید و چابک خدمات راه اندازی 
می ش��وند و اگر در جایی مشکلی داش��تند دولت باید فقط 
هدایتگر و تس��هیل گر در حل مشکات اداری آنها باشد، در 
حال حاضر هم در کشور موفق عمل کرده اند و موانع توسعه 

آنها را رفع کند
وی با اشاره به راه اندازی فعالیت سامانه قیمت گذاری کاا 
گفت: نظام توزیع کاا نتوانس��ت در زمینه اس��تفاده از دار 
4۲۰۰ تومان��ی خوب عمل کند و اکنون که س��امانه قیمت 
گذاری کاا راه اندازی ش��ده اس��ت باید کمک کنیم قیمت 
ها به روز و واقعی بش��ود تا مردم اگر به مکان های که برای 
خرید کاا با قیمت اعامی در این سامانه مراجعه می کنند با 
قیمت های خیلی متفاوت، مواجه نش��وند در غیر این صورت 

این سامانه هم ناکارآمد و لوث می شود.
رحمان��ی فضلی با تاکید بر این که »اس��تانداری ها باید در 
واگ��ذاری طرح های نیمه تمام در بخش عمرانی و اقتصادی 
فعال و پی گیر باش��ند« گفت: شورای گفت و گوی استان ها 
به جلسات صرفا دورهمی تبدیل نشود بلکه مصمم و با برنامه 
و هدفمند جلسات آن تشکیل و طرح ها و مصوبات آن محکم 

پی گیری شود.  
وزیر کش��ور بر تدوین بانک اطاعاتی در هر اس��تان تاکید 
ک��رد و اف��زود: یکی از نقاط ضعف موجود در حوزه س��رمایه 
گذاری اقتصادی، عدم ثبت و فقدان صحیح و دقیق اقتصادی 
در هر استان است و سرمایه گذار به تحلیل روشن در منطقه 
و استان و کشور ندارد تا بتواند به آن مراجعه کند، این بانک 
باید ایجاد ش��ده و اطاعات آن به صورت شفاف در دسترس 
عموم قرار بگیرد تا س��رمایه گ��ذار عاوه براین آگاهی از نیاز 
داخل��ی به کاا و آگاهی از قیمت ها میزان تحصیل س��ود را 

نیز بتواند برآورد کند.

وزیر کشور: 

هر استانی باید یک محوریت فعالیت اقتصادی داشته باشد

وزیر امور خارجه: 
پیمان عدم تجاوز بر اتکا، به 
بازیگران خارجی برتری دارد

وزیر امور خارجه پس از س�فر به کویت و قبل 
از عزیمت به شمال اروپا در حساب کاربری خود 
در توییتر نوشت: تاکید کردم که پیشنهاد ایران 
ب�رای مجمع گف�ت وگوهای منطق�ه ای و پیمان 
عدم تجاوز بر اتکای به بازیگران خارجی برتری 

دارد.
به گ��زارش اداره کل اطاع رس��انی و س��خنگویی 
وزارت ام��ور خارجه، »محمد جواد ظریف« در توییتر 
خود نوش��ت:  »ب��ا ولیعهد و وزیر ام��ور خارجه کویت 
گفت وگوهای خوبی داشتم. برای بهبودی فوری امیر 

دعا می کنیم«.
وی اضافه کرد: »تاکید کردم که پیشنهاد ایران برای 
مجمع گفت وگوهای منطقه ای و پیمان عدم تجاوز بر 

اتکای به بازیگران خارجی برتری دارد.«
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآورشد: »پس از توقف 
کوتاهی در تهران برای ارائه گزارش به رئیس جمهوری، 

عازم سفر اسکاندیناوی خواهم شد.«
محمد جواد ظریف که راهی کویت شده بود با نواف 
جابر الصب��اح ولیعهد و همچنین همتای کویتی خود 

دیدار و گفت و گو کرد.
رواب��ط دوس��تانه و دیرینه ایران و کویت، مس��ائل 
منطقه ای از جمله اوضاع فلسطین، ضرورت همکاری 
در خلیج فارس، ش��رایط جاری در منطقه، تروریسم 
اقتص��ادی آمریکا علیه مردم ایران از جمله محورهای 

گفت وگو و تبادل نظر در این دیدارها بود.
وزی��ر امور خارجه در دی��دار با ولیعهد کویت گفت: 
ما و ش��ما در این منطقه ماندنی هس��تیم و بیگانگان 

رفتنی اند.
»ن��واف جاب��ر الصباح« ه��م در این دی��دار ضمن 
خوش��امدگویی گ��رم و صمیمان��ه ب��ه »محمدجواد 
ظری��ف«، از عاقه امیر کویت برای دیدار با وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��امی ای��ران یاد کرد که به علت 

بیماری این امکان فراهم نشد.
ولیعه��د کویت مصالح منطق��ه را بااتر و مهمتر از 
هر چیزی خوان��د و گفت: ما همواره برای همکاری و 
گفت وگو آماده ایم و آن را به مصلحت منطقه و امنیت 

و ثبات آن می دانیم.
ظریف نیز در این دیدار با آرزوی س��امتی و شفای 
عاجل برای امیر کویت، وی را یکی از رهبران با درایت 

در منطقه خواند.
وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر امور خارجه کویت 
هم درباره ابعاد مختلف روابط دو جانبه، مسائل منطقه 
ای از جمله س��وریه و یمن، شرایط جاری در منطقه 
خلیج فارس، مهمترین مس��ائل بین المللی و س��ایر 

موضوعات مورد عاقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

فساد  غیر قابل کنترل 
ادامه از صفحه یک

تا زمانی که این نهادها بر اساس قرابت های سیاسی 
و متأثر از گرایش های جناحی خود به این موضوعات 
بپردازن��د، هیچ امی��دی به حل مس��ائل پیش آمده 

نیست.
اف��کار عمومی برگزاری این دادگاه ها را پیش از آن 
ک��ه تنها راه ح��ل بداند، آن را توجی��ه افکار عمومی 
می خواند؛ چراکه هیچ مقام رس��می و صاحب نفوذی 

تا به حال به خاطر فساد محاکمه نشده است. 
این در حالیست که در فساد های مبالغ زیاد امکان 
ندارد فقط دو یا سه نفر درگیر ماجرا باشد یقینا تعداد 
زیادی در ارتباط با رانت وفساد درگیر هستند و مردم 

دقیقا می خواهند همه افراد درگیر محاکمه شوند. 
از س��ویی دیگر ما هنوز در شرایطی قرار داریم که 
اوٌا حلقه مدیریتهای مهم کش��ور بسیار تنگ و بسته 
اس��ت و ثانیٌا انتخاب “مدیران شایس��ته” جای خود 
را به انتخاب “مریدان وابس��ته” داده اس��ت. یعنی نه 
آنکه بیشترین تخصص و کارامدی را دارد، بلکه آنکه 
بیشترین میزان ارادت و بله گویی را در کارنامه خود 

دارد شانس انتخاب می یابد.
 همینط��ور کمتر پیش می آید که فس��اد رخ داده 
در یک س��ازمان به محض کشف، آشکار شود. تاش 
مدیران آن مجموعه برای اپوشانی، که به زعم ایشان 
برای حفظ آبروی س��ازمان انجام می شود، باعث می 
شود سوء ظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان 
تغییر یاب��د و لذا زمانی موضوع اعان می ش��ود که 
دیگر ش��ایعات و اخبار غیر رسمی همه جا را پرکرده 
اس��ت و درجه مقبولیت و اعتماد به آن س��ازمان به 

شدت کاهش یافته است.
باید ی��ادآور ش��د در نظام اداری و قضایی کش��ور 
م��ا افراد بی��ش از اندازه مهم و مؤثرن��د. در ادارات و 
دادگاهها قدرت یک کارشناس، ممیز، مسئول دفتر، 
بازپ��رس و مانند اینها در اثرگذاری بر فرایند یک کار 
بس��یار بااس��ت. او می تواند کاری را در چند دقیقه 
انج��ام دهد یا آن��را چند ماه به عق��ب بیاندازد و این 
تفاوت آش��کار در زم��ان، در هیچ ج��ای فرایند کار 
قابلیت رصدکردن یا جلوگیری خودکار ندارد. ش��یوه 
توزیع وظائف به گونه ایست که کارشکنیها در جایی 
از فرایند سازمانی بیرون نمی زند تا ایراد آشکار شود 
و لذا فرد فاسد با آسودگی خاطر حکومت خود مختار 

راه می اندازد.
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 دعوت سفیر بنگادش
 از روحانی برای شرکت
در نشست گروه »دی 8«

رئیس جمه�وری با بی�ان اینکه رواب�ط ایران با 
بن�گادش ب�ه عنوان یک کش�ور بزرگ اس�امی 
همواره دوستانه بوده است، ابراز امیدواری کرد که 
روابط دو کش�ور در همه زمینه های دوجانبه و بین 

المللی همچنان نزدیک و صمیمانه ادامه یابد.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی هنگام دریافت 
استوارنامه سفیر جدید بنگادش در تهران، با بیان اینکه 
م��ا خواهان توس��عه روابط اقتصادی دو کشورهس��تیم، 
خاطرنشان کرد: تهران و داکا از نظر فرهنگی اشتراکات 
بسیاری دارند و ما آمادگی داریم روابط خود را در حوزه 
ه��ای مختلف سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگ��ی بیش از 
پیش توس��عه دهی��م. وی با بیان اینکه ای��ران از روابط 
سیاس��ی سطح باای دو کشور استقبال می کند، رفت و 
آمد مقام های دو کش��ور را در جهت توسعه روابط مفید 
و تاثیرگذار دانس��ت. روحانی همچنین از دولت و مردم 
بنگادش بخاطر میزبانی از مس��لمانان روهینگیایی که 
به ناحق از کش��ور خود آواره ش��ده ان��د، قدردانی کرده 
و آمادگ��ی ایران را ب��رای ادامه کمک ها به این آوارگان 
مس��لمان اعام کرد. همچنی��ن در این دی��دار »ا.ف.م 
گوس��ال اعظم س��ارکار« س��فیر جدید جمهوری خلق 
بن��گادش در ته��ران ضمن تقدیم اس��توارنامه خود به 
رئیس جمهور کشورمان و اباغ سام گرم رئیس جمهور 
و نخست وزیر کشورش به دکتر روحانی گفت: ماموریت 

من تعمیق روابط دو کشور در ابعاد مختلف است.
سفیر جدید بنگادش در تهران با بیان اینکه تهران و 
داکا روابط دوستانه ای در سطح عالی دارند، به اشتراکات 
فرهنگی دو کش��ور اش��اره کرد و اظهارداشت: همکاری 
دو کش��ور بر پایه روابط دیرینه و ریشه های فرهنگی و 
مواضع نزدیک بین المللی بوده که برای توسعه و تعمیق 

آن همه تاش خود را انجام خواهم داد.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه ارتباطات دو کش��ور را در 
اولوی��ت کارهای خود قرار داده اس��ت، بر اهمیت نقش 
بخش خصوصی در توس��عه روابط اقتص��ادی و تجاری 
تهران و داکا تاکید کرد. سفیر جدید بنگادش در تهران 
به میزبانی این کش��ور در نشست آتی سران گروه »دی 
8« اش��اره و از س��وی مقامات ارشد کش��ورش، از دکتر 

روحانی برای شرکت در این نشست دعوت کرد.

 نمایندگان با آزادی اشخاص
در انعقاد قرارداد و قانون حاکم 

بر آن موافقت کردند

نماین�دگان در ایحه تجارت مص�وب کردند که 
اش�خاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد 

و قانون حاکم بر آن آزاد باشند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی در جلسه علنی - 
یکش��نبه- مجلس شورای اسامی  مواد 1، ۲ و 3 ایحه  

331 ماده ای تجارت را تصویب کردند.
با رای نمایندگان مجلس؛ مقررات قانون تجارت، کلیه 
قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف  و همچنین 
کلی��ه قراردادهای منعقد ش��ده بین صاحب��ان حرف با 
مصرف کنندگان را ش��امل می ش��ود،  مش��روط بر آن 
که قوانین و مقررات مس��اعدتری به نفع مصرف کننده 
ب��ر رابطه قراردادی بین صاح��ب حرفه و مصرف کننده 

حاکم نباشد
همچنی��ن این قان��ون کلیه قراردادهای منعقد ش��ده 
بی��ن مصرف کنن��دگان با یکدیگ��ر، مش��روط بر آنکه 
طرفین قرارداد خود را صریحا تابع این قانون قرارداده یا 
قوانین مربوط نس��بت به حکم قضیه ساکت بوده است، 
را شامل می شود. بر اساس تبصره 1 این ماده؛ شخصی 
که ق��رارداد را خارج از فعالیت های ش��غلی خود منعقد 
می کند »مصرف کننده« و ش��خصی که ق��رارداد را در 
چهارچ��وب فعالیت های ش��غلی خ��ود منعقد می کند 

»صاحب حرفه« نامیده می شود.
در تبصره ۲ این ماده مقرر شد کلیه قراردادهای توزیع 
کنندگان کاا، ارائه کنندگان خدمات و تولید کنندگان، 
در راس��تای فعالیت های شغلی آنان محسوب می شود، 

مگر آنکه خاف آن اثبات شود.
بر اس��اس ماده ۲ این ایحه که ب��ا 11٦ رای موافق، 
۲3 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده 
حاضر تصویب شد، اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، 

تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند.
نمایندگان  همچنین مقرر کردند قرارداد تابع قانونی 
محلی باش��د که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه 
بیش��ترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد، مگر آنکه 
متعاقدی��ن آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار 

داده باشند.
طبق م��اده 4 این ایح��ه؛ طرفین ق��رارداد می تواند 
شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود 
نمایند؛ با مفاد قانون قابل اعمال را به نحوه دلخواه تغییر 
دهن��د؛ قاعده آمره قاب��ل اعمال در مورد ق��رارداد قابل 
اس��تثنا تحدید یا تغییر نیس��ت.تبصره این ماده، قاعده 
آمره را  احکام الزامی ش��رعی، مباحات اقتضائی و قواعد 

قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی تعریف می کند.

یادداشت سردبیر

»سید عباس عراقچی«معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
گفت:  ت�ا زمانی که مناف�ع ایران تامین ش�ود ایران در 
برج�ام می مان�د و با هر تهاجمی مقابل�ه به مثل خواهد 

کرد.
»مهرداد اهوتی« س��خنگوی فراکس��یون مس��تقلین مجلس 
ش��ورای اسامی با اش��اره به حضور س��ید عباس عراقچی در 
جلس��ه فراکسیون مس��تقلین اظهار کرد: در این جلسه آقای 
عراقچی گفت که فعالیت های هسته ای ایران دارای مشروعیت 
بین المللی اس��ت و تا زمانی که منافع ای��ران در برجام تامین 

ش��ود ایران در برجام می ماند و ب��ا هر تهاجمی مقابل به مثل 
خواهد کرد. وی افزود: معاون وزیر خارجه درباره عملکرد این 
وزارتخانه هم گفت که وزارت خارجه به هر شکلی توطئه های 
آمری��کا را خنثی می کند و تدابیری اندیش��یده که مانع  اجماع 
حول محور آمریکا علیه ایران ش��ود و ت��ا اان هم تدابیر وزارت 
خارجه در این زمینه موفق بوده اس��ت. س��خنگوی فراکس��یون 
مس��تقلین خاطرنشان کرد: در جلس��ه همچنین  راه هایی برای 
مبادات اقتصادی و فروش نفت ایران مطرح و عنوان شد که این 

تدابیر کمک می کند ما نفت خود را بفروشیم و کاا وارد کنیم.

عراقچی:
 تا زمانی که 
منافع  ایران 
تامین شود 
در برجام 
می مانیم
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وزیر نی�رو ب�ا تاکید ب�ر اینکه پیک 
تابس�تان امس�ال را ب�دون خاموش�ی 
س�پری کرده ای�م، گف�ت: امس�ال ب�ا 
بهره ب�رداری از ۳۲۵۰ مگاوات نیروگاه 
جدی�د، صرفه جوی�ی ۳874 مگاواتی 
در مصرف ب�رق پیک و ص�ادرات ۲/۳ 
میلی�ارد کیل�ووات س�اعت ان�رژی به 
کش�ورهای همس�ایه در فص�ول گرم 
رکورده�ای جدیدی در ای�ن بخش به 

ثبت برسانیم.
ب��ه گزارش ایس��نا، رض��ا اردکانی��ان در 
همای��ش رواب��ط عمومی ه��ای وزارت نیرو 
با بیان این مطلب افزود: س��ال گذش��ته در 
چنین ایامی ح��دود 8۰۰۰ مگاوات کمبود 
تولید برای تابستان 98 پیش بینی شده بود 
و براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر 
ش��ده بود تا ۵۰۰۰ م��گاوات از این کمبود 
ب��ا افزایش واحده��ای تولیدی و ب��ه مدار 
آمدن نیروگاه ه��ای جدید و 3۰۰۰ مگاوات 
باقی مانده را نیز با اجرای 11 برنامه مدیریت 
مصرف در سراسر کش��ور عملیاتی کنیم تا 
بتوانیم پیک تابستان 98 را با خاموشی صفر 

به پایان برسانیم.
وزیر نی��رو تاکید ک��رد: ام��روز مفتخرم 
ب��ه عنوان نماینده کس��انی ک��ه در چرخه 
مدیریت توام��ان تولید و مص��رف در حال 
فعالیت هستند اعام کنم که پیک تابستان 
98 را ب��ا موفقیت کام��ل برنامه صفر 98 و 

بدون خاموشی سپری کرده ایم.
ب��ا  اس��تان کش��ور  اف��زود: در 1۲  وی 
بهره برداری از 1۵ نیروگاه جدید توانسته ایم 
به رک��ورد 3۲۵۰ مگاواتی افزایش تولید در 
طول یک س��ال دس��ت پیدا کنیم که این 

اتفاق در طی س��الیان اخیر بی س��ابقه بوده 
است.  اردکانیان ادامه داد: همچنین با رفع 
موانع تولید و نوآوری  در سیستم  نیروگاه های 
موجود حدود ۵7۰ مگاوات به ظرفیت تولید 

برق کشور افزوده شده است.
او تصریح کرد: براین اساس حدود38۰۰ 
م��گاوات از هدف گ��ذاری ۵۰۰۰مگاوات��ی 
افزایش تولید پیک 98 از این طریق محقق 
ش��ده اس��ت و مابقی کمبود در این بخش 
توسط نیروگاه های برق آبی به ویژه واحدهای 

استان خوزستان جبران شده است.
 صرفه جویی ۳874 مگاواتی مصرف 

برق در کشور
وزی��ر نیرو با تاکید بر اینکه در تابس��تان 
امس��ال ب��ه یک تجرب��ه و اخ��اق صحیح 
مصرفی ب��رای عبور از اوج بار دس��ت پیدا 
کرده ای��م، عنوان کرد: براس��اس پیش بینی 

صورت گرفته مقرر ش��ده بود ت��ا با اعمال 
11 برنام��ه مدیریت حدود س��ه مگاوات در 
مصرف برق صرفه جویی شود؛ ولی همکاری 
بسیار مناسب تمامی مشترکان موجب شده 
است تا در تابستان امسال به رکورد  3874 

برسیم.
بن��ا بر اعام وزارت نیرو، وی تصریح کرد: 
ای��ن مه��م از طری��ق جابجایی ب��ار صنایع 
بزرگ و پمپ های کش��اورزی، نصب کنتور 
هوش��مند، اصاح تعداد زیادی از کولرهای 
گازی، اص��اح تعرف��ه پرمصرف ه��ا، تغییر 

ساعات کار ادارات و... محقق شده است.
مدیریت  ک��رد:  خاطرنش��ان  اردکانی��ان 
مص��رف و جابجایی س��اعت ب��ار صنایع نه 
تنه��ا وقفه ای در بخش تولی��د ایجاد نکرده 
بلکه امس��ال ش��اهد افزایش مصرف انرژی 
در ای��ن بخش نیز بوده ایم به طوری مصرف 

برق بخش صنعت نس��بت به سال گذشته 
1۵۰ کیلووات س��اعت ان��رژی افزایش پیدا 

کرده است.
وزی��ر نیرو اضاف��ه کرد: اگر در تابس��تان 
امس��ال صرفه جویی3874 مگاواتی محقق 
نش��ده بود بایس��تی بری تامین این میزان 
برق حدود پنج هزار و 3۵۰ مگاوات نیروگاه 
جدید نصب می کردیم که ساخت این تعداد 
واح��د نیازمند س��رمایه گذاری 3.7 میلیارد 

یورویی بود.
وی تاکید کرد: این رویه به شکل مستمری 
در س��ال های پیش رو در دستور کار خواهد 
بود تا ای��ن صرفه جویی قابل ماحضه برای 
تامی��ن برق م��ورد نیاز در ب��ازه زمانی اول 
خ��رداد ت��ا ۲۰ مرداد ص��رف بخش های به 
مراتب ضروری تر برای پایداری صنعت برق 
و تبدی��ل ای��ران به هاب ان��رژی در منطقه 

شود.
اردکانیان یادآور ش��د: در طی 1۰ س��ال 
اخیر رش��د بار پیک کش��ور ح��دود ۵.۲۲ 
درصد بوده است اما در تابستان سال جاری 
بدون اعمال خاموشی و افزایش مصرف برق 
در بخش صنایع رشد اوج بار تنها حدود یک 

درصد بوده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: همچنین به س��بب 
امکانات فراهم ش��ده و بارش های مناس��ب 
سال آبی جاری توانسته ایم تعهدات صادرات 
انرژی به همسایگان خود را نیز انجام بدهیم. 
به طوری که در بازه زمانی اول خرداد تا ۲۰ 
مردادماه حدود ۲.3 میلیارد کیلووات ساعت 
انرژی صادرات برق داشته ایم که این میزان 
بیش��ترین مقدار صادرات در سال های اخیر 

بوده است.

رکورد صادرات برق ایران شکسته شد
وزیر نیرو:

 در ۱۲ استان کشور با بهره برداری از ۱۵ نیروگاه جدید توانسته ایم به رکورد ۳۲۵۰ مگاواتی افزایش تولید 
در طول یک سال دست پیدا کنیم که این اتفاق در طی سالیان اخیر بی سابقه بوده است

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
معاون هماهنگی توزیع توانیر از حذف قبض کاغذی در پنج استان خبر داد و گفت: 

قبوض کاغذی مشترکین برق تهران نیز تا ۱۵ شهریور حذف خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، غامعلی رخش��انی مهر در مراسم رزمایش قطع برق و ارزیابی آماده به کاری 
مولده��ای اضطراری در برخی مراکز خاص پایتخت، با اش��اره به گرمای هوا اظهار کرد: اگر چه 
هنوز گرما در کش��ور حاکم و میزان مصرف برق بااس��ت، نگرانی در این زمینه وجود ندارد. بر 
اساس برنامه ریزی هایی که انجام شده، می توانیم در سال های آتی هم با تکیه بر همین روندهای 
علمی مقدار بیش تری از مصرف را مدیریت کنیم تا خاموشی نداشته باشیم.وی با تاکید بر این که 
تحول دیجیتال در ارائه خدمات به مشترکان برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، به حذف 

قبوض کاغذی برق اشاره کرد و افزود: طبق طرح حذف قبوض کاغذی از ابتدای مهر هیچ قبض 
کاغذی توزیع نخواهد شد.به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر در استان های کرمان، سیستان و 

بلوچستان، مشهد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان قبض کاغذی توزیع نمی شود.
قبوض برق در تهران از ۱۵ شهریور الکترونیکی می شود

رخشانی مهر درباره حذف قبوض کاغذی مشترکان تهرانی توضیح داد: اطاعات بیش از ۵٦ 
درصد مش��ترکان تهرانی برای این منظور جمع آوری ش��ده و طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته، در تهران نیز از 1۵ شهریور قبض برقی الکترونیکی خواهد شد و از ابتدای مهر قبض 

کاغذی ارائه نمی شود.

حذف قبوض برق تهرانی ها تا ۱۵ شهریور

یک کارش�ناس محیط زیس�ت گفت: از 
نظ�ر پدافن�د غیرعامل اگر س�دهایی که 
در گاپ س�اخته ش�ده و ۶۲۰ میلیارد متر 
مکعب مخزن دارد، مورد حمله تروریستی 
و بمب�اران قرار گیرد ش�هرهای بزرگی در 
سوریه و عراق برای همیشه از حیز انتفاع 
خارج می ش�وند و حتی تا بص�ره تخریب 

گسترده بوجود می آید.
محم��د درویش در گفت وگو ب��ا ایلنا، درباره 
تاثیر ساخت سد ایلیسو توسط ترکیه بر منطقه 
اظهار داش��ت: ترکیه یک س��وم ایران وسعت و 
برابر با ایران جمعیت دارد، اکنون ۲4۰ میلیارد 
مترمکعب آب قابل استحصال دارد که بیش از ۲ 
برابر آبی است که در ایران وجود دارد، بنابراین 
این کشور به هیچ وجه در درازمدت مشکلی به 
نام کمبود آب ندارد، اما درصدد است با استفاده 
از پروژه های��ی به نام آناتول��ی جنوبی و گاپ از 
آب به عنوان اهرم و قدرت سیاس��ی بیشتر در 

منطقه بهره ببرد.
ترکیه به دنبال بهره اقتصادی از آب

وی اف��زود: ترکیه طرح ه��ای درازمدتی برای 
انتقال آب به مدیترانه ش��رقی و رساندن آب به 
قبرس دارد تا بتواند بخش ترک نش��ین قبرس 

را همچنان تح��ت قیمومت و نف��وذ خود قرار 
دهد، همچنی��ن به دنبال فرس��تادن و فروش 
آب به اس��رائیل است. درویش ادامه داد: ترکیه 
اع��ام کرده آب را در اختیار کش��ورهای دیگر 
مثل عربس��تان س��عودی ه��م ق��رار می دهد، 
همان اس��تفاده ای که در ده��ه 197۰ میادی 
کش��ورهای نفت خیز منطق��ه خاورمیانه با ابزار 
نفت کردند، یعنی اکنون ترکیه به آب به عنوان 
کاای اقتصادی و نه زیس��تی نگاه می کند. این 
کارش��ناس محیط زیس��ت تصریح کرد: حتی 
وقتی ن��وری المالکی نخس��ت وزیر وقت عراق 
از ترکی��ه خواس��ت حقابه دجله و ف��رات را به 
هم��ان میزان قبلی یعن��ی 7۵۰ متر مکعب در 
ثانی��ه افزایش دهد، مقامات ترک پاس��خ دادند 
که مگر ش��ما منابع نفتی تان را با ما به اشتراک 
می گذارید که ما منابع آبی مان را با شما شریک 
ش��ویم؟ وی در ادام��ه با بیان اینک��ه حقابه دو 
کش��ور عراق و سوریه از دجله و فرات 7۵۰ متر 
بر ثانی��ه بوده که اکنون ب��ه ۲۵۰ متر بر ثانیه 
رسیده اس��ت، اظهار داشت: در محیط زیست، 
اصلی بنام اثر پروانه ای وجود دارد که بر اساس 
آن نمی توان بخشی از اکوسیستم را تغییر داد، 
بدون اینکه منتظر یک سیلی سخت تر نباشیم. 

از نظ��ر پدافن��د غیرعامل اگر س��دهایی که در 
گاپ س��اخته ش��ده و ٦۲۰ میلیارد متر مکعب 
مخزن دارد، مورد حمله تروریس��تی و بمباران 
قرار گیرد، ش��هرهای بزرگی در سوریه و عراق 
برای همیش��ه از حیز انتفاع خارج می ش��وند و 
حتی تا بصره تخریب گسترده به وجود می آید، 
همه اینها نشان می دهد ناخواسته منطقه را به 

سمت ناامنی و ناپایداری سوق می دهیم.
نتوانس�تند جلوی  کش�ورهای منطق�ه 

بلندپروازی های ترکیه را بگیرند
وی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه هیچ کدام از 
کش��ورهای منطقه نه ایران و نه عراق و سوریه 
نتوانس��تند جلوی بلندپروازی های دولت ترکیه 
را بگیرند. خود این کشورها دقیقا همین بایی 
را بر س��ر منابع آب��ی آوردند ک��ه ترکیه آورد. 
سوریه سد بزرگ اسد را اجرا کرده که به اندازه 
ایلیسو است. عراق هم نهر پنجم را اجرا کرده و 
مسیر دجله و فرات را تغییر داده که در خشک 

شدن هورالعظیم تاثیر زیادی داشت.
درویش تاکید کرد: دولت هایی که خود ناقض 
این قوانین هس��تند، هرگز نمی توانند معترض 
دولت ترکیه باشند و این بی اخاقی دامن همه 
را گرفت��ه و مثل تراژدی منابع مش��ترک گرت 

هاردین، هر کش��وری که زور و قلدری بیشتری 
دارد از ای��ن نمد برای خود کاه می بافد. اکنون 
دولت عراق و س��وریه در ضعیف ترین وضعیت 
خود قرار دارند و دولت ترکیه بیشترین ساخت 

و سازها را می کند.
وی یادآور ش��د: اقدام ترکیه بابت احداث سد 
عاوه بر ایجاد ناامنی به جریانات خشونت طلب 
نیز کمک می کند، همان طور که برای اولین بار 
در فرودگاه آتاتورک آنکارا عملیات تروریس��تی 
انجام ش��د که همه ناش��ی از تخریب شتابناک 
س��رزمین است.  این کارش��ناس حوزه محیط 
زیس��ت گفت: ترکیه با ای��ن اقدامات در صدد 
اس��ت به ابرق��درت منطقه تبدیل ش��ود و در 
معادات سیاس��ی وزن بیشتری داشته باشد و 
در رقابتی که با عربس��تان دارد به عنوان رهبر 
جهان اسام معرفی ش��ود اما تاکنون منجر به 

تشکیل جریانات خشونت طلبانه شده است.
س�کوت ایران در مقابل سدس�ازی های 

ترکیه
درویش با اش��اره به دیپلماسی ایران در قبال 
پروژه سدس��ازی در ترکیه گفت: ایران در این 
زمینه دیپلماس��ی ندارد و فقط س��کوت کرده 
است. وی درباره امکان شکایت نیز گفت: طبق 

قوانین حوضه های آبریز مشترک، هیچ کشوری 
حق ندارد از منابع آبی کشور دیگر استفاده کند 
به نحوی که برای مردم پایین دس��ت مشکات 
معیش��تی ایجاد ش��ود، بنابراین امکان شکایت 
وجود دارد.  این کارشناس حوزه محیط زیست 
خاطرنش��ان کرد: اکنون مهمترین سیاست این 
اس��ت که کشورها دور یک میز بنشینند و همه 
مطاب��ق قوانین بین المللی عم��ل کرده و حقابه 
پایین دس��ت را حفظ کنند و اج��ازه ندهند به 
بهان��ه نفع ش��خصی بیش��تر مناف��ع درازمدت 
منطق��ه به خط��ر بیفت��د. همه این 4 کش��ور 
باید تعهد بدهند ب��ه قوانین بین المللی متعهد 
می مانند و پای منافع س��رزمینی مش��ترک از 

منافع شخصی بگذرند.

سکوت ایران در مقابل سدسازی های ترکیه

مقابله به مثل ترکیه در برابر نفتی ها با پروژه های »آناتولی« و »گاپ«

عدم توانایی عراق برای 
افزایش ظرفیت صادرات نفت

دو عامل توس�عه ف�وری زیرس�اخت های بیمار 
و ناکاف�ی ص�ادرات عراق را بی�ش از پیش الزامی 
می کند. اول شرایط امنیتی خطرناک خلیج فارس 
است که روز به روز بدتر می شود و دوم رشد مداوم 

صادرات نفت از طرف عراق است.
به گ��زارش اویل پرایس، کل فروش نف��ت عراق در ماه 
جوای که ش��امل نفت اقلیم کردس��تان هم می شود، به 
طور میانگین 4.۰۰7 میلیون بشکه در روز بوده و به رکورد 
4.1۵9 میلیون بشکه در روز دسامبر سال گذشته نزدیک 
می ش��ود.ریچارد ملینسونف تحلیلگر ارشد انرژی در مرکز 
مش��اوره انرژی اس��پکتس لندن گفت: اگر صادرات عراق 
حدود 4 میلیون بش��که در روز باقی بماند، زیرس��اخت ها 
می توانن��د تا حدی جوابگو باش��ند، ول��ی هرگونه افزایش 
تولید با این زیرساخت ها ممکن نیست. این شرایط جلوی 
استراتژی اصلی عراق برای افزایش درآمد از طریق افزایش 
تولی��د تا ٦.۲ میلیون بش��که در روز تا پایان ۲۰۲۰ و 9 
میلی��ون بش��که در روز تا پای��ان ۲۰۲3 را می گیرد.وی 
گف��ت: »تمام تاش های عراق برای صادرات غیر از نفت 
کردس��تان بر تاسیس��ات بصره در جنوب متمرکز شده 
اس��ت، یعنی انتقال نفت از طریق خلیج فارس که آن را 
در مرکز مشکات امنیتی موجود بین امریکا و عراق قرار 
می دهد«. نفت برای رس��یدن ب��ه بصره از خط لوله های 
داخلی عبور می کند که معموا آسیب دیده اند و احتیاج 
به تعمیر فوری دارند. بعد نفت به ایستگاه اصلی صادرات 
الفائ��و می رود و در آنجا ذخیره و مخلوط می ش��ود. وی 
تاکید کرد: »در اینجا دوباره س��رمایه گذاری کافی وجود 
نداش��ته و نفت بیش��تر از حد فعلی را تحمل نمی کند. 
یعن��ی تولی��د نفت بای��د در همان میادی��ن نفتی باقی 
بماند. این وضعیت جلوی رونمای��ی از درجه نفتی جدید 
عراق را می گیرد. این درجه متوسط نفت قرار است به نفت 
سنگین و نفت سبک بصره اضافه شود.اگر عراق نتواند نفت 
را ب��ا امنیت کامل از طریق بندر بصره در جنوب به خاطر 
درگیری ایران و آمریکا یا از طریق شمال به خاطر تنش های 
ایجاد شده توسط اقلیم کردستان صادر کند، تنها می تواند 
مقادی��ر محدودی از نفت را از طریق غرب و با اس��تفاده از 
کامیون های نفتکش به ایران بفرس��تد. عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق گفت که دولت در فکر مسیرهای صادرات 
نف��ت از طریق قلمروی س��وریه و اردن اس��ت. با توجه به 
ش��رایط امنیتی س��وریه این گزینه هم تا چند سال آینده 
امکان پذیر نخواهد بود. ولی این طرح همچنان باقیست و 
خط لوله ای به طول 8۰۰ کیلومتر از کرکوک به بانیاس در 
سوریه کشیده خواهد شد که ظرفیت اولیه آن ۰.3 میلیون 

بشکه در روز خواهد بود.

تحلیل های یک شرکت حقوقی نشان می دهد؛
درخواست های ورشکستگی شرکت های 

انرژی آمریکایی سرعت گرفت
ش�رکت حقوقی هاینس اند بون گزارش داد که 
تعداد درخواس�ت های ورشکس�تگی شرکت های 
تولید انرژی آمریکا در س�ال جاری، به تعداد آنها 

در کل سال ۲۰۱8 میادی نزدیک شده است.
به گزارش رویترز، ای��ن در حالی اتفاق می افتد که به 
دلیل نوسانات ش��دید قیمت های نفت و گاز، شرکت ها 
ب��ه دنب��ال به دس��ت آوردن حمای��ت قانون��ی در برابر 
مطالب��ات س��رمایه گذاران خود هس��تند. طبق گزارش 
این ش��رکت حقوقی، تا اواسط آگوس��ت ۲٦ شرکت ها 
با بدهی کل1۰.9٦ میلیارد دار، درخواس��ت حمایت از 
ورشکس��تگی و تعویق در بازپرداخ��ت بدهی خود را به 
دادگاه تسلیم کرده اند.این در حالی است که در کل سال 
گذشته ۲8 شرکت با بدهی 13.۲ میلیارد دار، تقاضای 
حمایت از ورشکستگی ثبت کرده بودند. در سال ۲۰17 
میادی هم ۲4 ش��رکت با 8.۵ میلیارد دار بدهی برای 
این حمایت درخواس��ت داده بودند.ش��رکت هاینس اند 
بون اعام کرد که تا به اینجای امس��ال، ش��اهد افزایش 
تعداد این درخواس��ت ها بوده  و باید اشاره کنیم که ۲۰ 
مورد از این درخواست ها از ماه می به بعد ثبت شده اند

بیش��تر س��ال ۲۰19 میادی، قیمت نفت ش��یرین و 
س��بک آمریکا در بورس انرژی نیویورک در محدوده ۵۰ 
دار باقی مانده بود، در حالی که سال گذشته، میانگین 
قیمت نف��ت تگزاس غ��رب آمری��کا ٦۵.۰.٦ دار  بود.
قیم��ت گاز طبیعی هم به قدری پایی��ن آمد که برخی 
تولیدکنن��دگان آمریکایی تصمی��م گرفتند در چاه های 
گاز خود را ببندند. البته بادی کارک، یکی از ش��رکای 
هاینس اند بون، می گوید: این تعداد ورشکس��تگی هنوز 
به رکورد ورشکستگی های شرکت های انرژی آمریکا در 
س��ال ۲۰1۵ میادی که قیمت های نفت س��قوط کرده 

بود، نزدیک نشده است 

 جلوگیری از سوزاندن
 ۱/۴ میلیون بشکه  نفت

در شرکت کارون
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
از جلوگیری از س�وختن حدود ۱/4 میلیون بشکه 
نفت در عملیات تعمیری چاه ها توس�ط دس�تگاه 

فراورش سیار نفت )MOT ( خبر داد.
به گزارش ش��رکت ملی نفت ایران، غامرضا مفیدی 
جلوگیری از س��وختن حدود 1/4 میلیون بشکه نفت در 
عملیات تعمیری چاه ها توس��ط دس��تگاه فراورش سیار 
نفت )MOT( در چندس��اله اخی��ر را از اهم اقدام های 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در راستای صیانت 
از تولید و عمل به مس��ئولیت اجتماعی در قبال محیط 

زیست برشمرد.
وی، مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال مردم را یکی 
از برنامه های اولویت دار صنعت نفت خواند و گفت: همه 
تاش ها در راس��تای جلب رضایت مجاوران تاسیسات و 
صیانت از دارایی های مردم در این صنعت جهت دهی شده 
است، چرا که حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون در بخش وسیعی از مناطق مسکونی شهری و 
روس��تایی استان خوزستان به ویژه اهواز قرار دارد و این 
موضوع، اهمیت عمل به مس��ئولیت های اجتماعی را دو 
چندان می کند. مفیدی افزود: در س��ال های اخیر موفق 
شدیم با استفاده از دستگاه MOT، حدود 1/4 میلیون 
بش��که نفت را از سوختن در گودال سوخت حفظ کرده 
و از هدررفت سرمایه های ملی و آسیب به محیط زیست 
جلوگیری کنی��م. وی با بیان اینکه بومی س��ازی دهانه 
خروجی مش��عل های جدید در کش��ور موجب به سوزی 
گازهای همراه را فراهم آورده است، به طرح جامع آماک 
نیز اش��اره کرد و گفت: با اجرای ای��ن طرح، 9۰ درصد 
گازهای ارس��الی به مشعل جمع آوری شده و 1۰ درصد 
باقیمانده با توجه ب��ه تفاهم نامه جدید مناطق نفت خیز 
جنوب با پتروش��یمی ها، تا س��ه س��ال دیگ��ر و صرف 

هزینه ای معادل 1 میلیارد دار، جمع آوری می شود.
مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز کارون 
خرید 1۲4 میلیارد توم��ان کاای ایرانی که 9۲ درصد 
آن از اس��تان خوزستان تامین شده، تخصیص٦ میلیارد 
تومان به طرح آبرس��انی روستایی، س��اخت و بهسازی 
۲1 واحد ش��امل مدرسه، مسجد و حس��ینیه روستایی 
و آبرس��انی روزانه به روس��تاهای بخش غیزانیه با تانکر 
را از اهم اقدام های این ش��رکت در س��ال 97 در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی برش��مرد. مفی��دی ادامه داد: 
چهار بس��ته از طرح توس��عه و افزایش ت��وان تولید ۲8 
مخزن مناط��ق نفتخیز جنوب در ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون اجرایی می ش��ود که از ٦ هزار میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته به آن، 4 درصد در طرح های 
مرتبط با مسئولیت های اجتماعی حوزه عملیاتی شرکت 

هزینه می شود.

در نشس�ت مش�ترک مدیرعامل شرکت 
مل�ی مناط�ق نفت خی�ز جن�وب و رئی�س 
پژوهشگاه صنعت نفت بر ضرورت گسترش 

همکاری های دو جانیه تاکید شد.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
احم��د محمدی، مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق 
نفت خی��ز جنوب در این نشس��ت گف��ت: پایه و 
حرکت اولیه مجموعه نفت بر مبنای سازمان های 
مغزافزار بنا نهاده شده که پژوهشگاه صنعت نفت 

یکی از مهم ترین آنهاست.
وی  با اشاره به اینکه در پژوهشگاه صنعت نفت 
مجموعه ای از افراد باتجربه و بادانش حضور دارند، 
افزود: روند همکاری در بخش های مختلف مانند 
خدمات آزمایشگاهی، مطالعات و اجرای پروژه ها 
مطلوب اس��ت و امیدواریم ب��ا تعامل و همفکری 
و همکاری بیش��تر و مس��تمر بتوانیم این روند را 

توسعه دهیم.
ای��ن مق��ام مس��ئول تاکی��د ک��رد: طرح های 
مطالعاتی پژوهش��گاه ش��امل طیف وس��یعی از 
زنجیره صنعت نفت هم در حوزه باادستی و هم 
پایین دستی اس��ت و انتظار داریم برای هم افزایی 
بیش��تر و رس��یدن به اهداف مورد نظر با داشتن 
طرح و نقشه و منطبق با راهبردهای وزارت نفت 
حرکت کنیم و برای سهولت در هدایت و کنترل 
این طرح ها آنها را از طریق کانال های پژوهش��ی 

دنبال کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب 
ابراز امیدواری کرد ب��ا بهره گیری از ظرفیت های 
ب��اای دو مجموعه در آینده بتوان صدور خدمات 
فن��ی - مهندس��ی به خارج از مرزهای کش��ور را 

محقق کرد.
در ادامه جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت 
نفت نیز در این نشست اظهار کرد: این نگاه مثبت 
مدیریت ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به 
پژوهش��گاه صنعت نفت ب��رای ما یک س��رمایه 
و پش��تیبان اس��ت که س��بب افزایش انگیزه در 

کارکنان می شود.
وی کمک به توس��عه فن��اوری و تبدیل صنعت 
نف��ت به ی��ک صنع��ت دانش بنی��ان را از اهداف 
پژوهش��گاه دانست و افزود: با وجود اینکه صنعت 
نف��ت در زمین��ه تولی��د و فروش، ی��ک صنعت 

بین المللی اس��ت، امیدواری��م در بازار فناوری نیز 
حرف های نو برای مطرح کردن داشته باشیم.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت وجود سرمایه های 
انس��انی ق��وی، زیرس��اخت های آزمایش��گاهی و 
تجهیزات��ی مطل��وب و امکانات مناس��ب پردیس 
را فرصت مناس��بی ب��رای نقش آفرین��ی بیش از 
پیش پژوهش��گاه برش��مرد و اف��زود: تجربه های 
مثب��ت چه در گذش��ته و چه هم اکن��ون در بین 
دو مجموع��ه وج��ود دارد و هم��کاران ما مجری 
 پروژه ه��ای ارزش��مندی در مناط��ق نفت خی��ز 

جنوب بوده اند.
توفیق��ی تصریح کرد: ش��رایط تحریمی کنونی 
را ی��ک فرص��ت تلقی می کنیم و ایم��ان داریم با 
توانمندی های خود و حمایت های مدیران صنعت 
نفت قادریم خأ شرکت های خارجی را پر کنیم.

وی افزود: پژوهش��گاه صنعت نفت به شبکه ای 
از دانش��گاه ها، مراک��ز تحقیقاتی و ش��رکت های 
دانش بنیان متصل اس��ت و می تواند با استفاده از 
این ظرفیت ها نیازهای مبتنی بر دانش و فناوری 

را برطرف سازد.
توفیق��ی اظهار کرد: امیدواری��م فصلی نو برای 
همکاری با مناطق نفت خیز جنوب ایجاد ش��ود و 
بتوانیم با عبور از شرایط تحریمی به جایگاه واقعی 
پژوهش و تحقق سرمایه گذاری بلندمدت در این 

حوزه دست یابیم.

صدور خدمات فنی - مهندسی صنعت نفت با همکاری مراکز پژوهشی  آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
ش��هرداری صالحیه در نظردارد به استناد مجوز ش��ورای اسامی شهر انجام پروژه ذیل را از طریق  برگزاری مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه وارائه پیشنهاد ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ درج 
آگهی نوبت دوم به آدرس کیلومتر ۲٦ جاده تهران- ساوه- شهرستان بهارستان- شهر صالحیه ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه و یا با 

شماره ۵٦٦۲۵۰4۲-۰۲1 تماس حاصل نمایید.
سپرده شرکت در مناقصه معادل ۵درصد مبلغ پیمان به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری 31۰۰۰۰۵۲3٦۰۰۰ 

نزد بانک ملی شعبه صالحیه کد ۲٦۰1 بنام سپرده شهرداری صالحیه 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
در صورت انصراف برنده اول و دوم و سوم، شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید

سایرموارد در اسناد مناقصه قید گریده است
           تاریخ انتشارنوبت اول: 98/۰۵/۲8
علیرضا قربانی -  شهرداری صالحیه           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/۰۶/۰4

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ پیمان)ریال(شرح موضوعردیف
مناقصه)۵درصد پیمان(

11/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر1
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حسین مهري اعام کرد: سرپرستي بانک صنعت 
و معدن در اس�تان قزوین از ابتداي سال 9۲ تا پایان 
سال 97 مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیات به ۲۲ 
طرح صنعت�ي با میزان اش�تغال مس�تقیم ۲۲۰۰ نفر 
پرداخت کرده اس�ت که تاکنون ۱۶ ط�رح به  صورت 
کامل به مرحل�ه بهره برداري رس�یده و مابقي نیز در 

حال تکمیل است. 
 به گزارش پایگاه اطاع رس��اني بان��ک صنعت و معدن، 
حس��ین مهري مدیرعامل و رییس هیأت مدیره این بانک 
که روز چهارشنبه ۲3 مردادماه به همراه جمعي از مدیران 
ارشد این بانک به اس��تان قزوین س��فر کرده بود، در جمع 
کارکنان و همکاران این اس��تان، ضمن بی��ان مطلب فوق 
افزود : اهلی��ت و صاحیت متقاضیان ش��رط اول پرداخت 
تسهیات است و اشاره کرد خوشبختانه کارآفرینان بزرگي 
در این اس��تان وجود دارند که از صاحیت ازم برخوردارند 
و این موضوع س��بب تس��هیل فرآیند اعطاي تسهیات به 
آنان خواهد شد.  وي ضمن اش��اره به مأموریت این بانک در 
حمایت از تولیدکنندگان تأکید ک��رد: حمایت همه جانبه 
از کارآفرینان و صنعتگران در س��ال رونق تولید وظیفه اي 

همگاني و اولویت نخست بانک صنعت و معدن است. 
مدیرعامل بانک صنع��ت و معدن عنوان داش��ت: براي 
تسهیل فرآیند اعطاي تسهیات به ش��عب و سرپرستي ها 
تفویض اختیار ازم داده ش��ده ت��ا در کمترین زمان ممکن 
تأمین نقدینگ��ي واحدهاي صنعتي به انجام برس��د. وي با 
حضور در ش��عبه این استان و ش��رکت در جلسه همفکري 
با کارکنان افزود: فلسفه تأسیس این بانک کمک به توسعه 

واحدهاي صنعتي و رفع موانع پیش روي آنها مي باش��د لذا 
با س��اده س��ازي فرآیندها و انعطاف پذیري مي توان به حل 
مشکات کمک ش��ایاني کرد.  حسین عسکري عضو هیأت 
مدیره این بانک نیز در جمع همکاران این استان اعام کرد  
: بانک صنعت و معدن بر اساس نقش توسعه اي و تخصصي 
خود با تزریق تس��هیات ب��ه صنعت اس��تان و هدایت آن، 
باعث ش��کوفایي و فعال شدن پتانس��یل صنعتي و معدني 
در حوزه هاي صنعت شده است. عس��کري در ادامه بر لزوم 
تمرکز بر وص��ول مطالبات تاکید کرد و اف��زود یکي دیگر از 
روش هاي جذب منابع، پیگیري وصول مطالبات اس��ت که 

در ش��رایط کنوني با توجه به مبلغ بااي مطالبات سررسید 
گذش��ته و معوق همه مدیران و کارکنان مي بایست تاش 
خود را در جهت وص��ول و پیگیري مطالب��ات معوق انجام 
دهند .  وي همچنین بر لزوم اس��تقرار بانکداري شرکتي و 
رفع نواقص و مشکات موجود آن تأکید نمود و افزود امروزه 
بانکداري ش��رکتي یک��ي از عوامل مه��م در جلب رضایت 
مشتریان بانک است.  عسکري تغییر شیوه جذب مشتري، 
رفتار با مشتري و ارائه خدمت به مشتري را یک امر مهم در 
حیات سازمان دانس��ت و بر لزوم تمرکز بر کار کارشناسي و 
ارائه نقطه نظرات براي ارکان تصمیم ساز بانک تأکید نمود.

پرداخت ۱۵ هزارمیلیارد ریال تسهیات به صنایع قزوین
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سفر به قزوین اعام کرد؛

بانک و بیمه
فتح قله کرکس در پنجاه و نهمین سالروز تأسیس بانک رفاه روزنامه صبح ایران

فعالیت هاي کان�ون جوانه هاي بان�ک ملي ایران 
در فضاي مجازي به خوبي مورد استقبال مخاطبان 

قرار گرفته است.
  به گزارش روابط عمومي بانک ملي ایران، این کانون که 
به محلي براي آموزش و فرهنگ س��ازي مسائل اقتصادي 
به نوجوانان تبدیل ش��ده است، توانس��ته با ارائه مفاهیم 
به شکلي س��اده و مورد پسند رده س��ني هدف در فضاي 
مجازي، به خوبي نظ��ر آنها را جلب کن��د. در حال حاضر 
صفحه اینس��تاگرام کان��ون جوانه هاي بان��ک ملي ایران 
حدود ۲۰ هزار نفر دنبال کننده دارد. در این صفحه عاوه 
بر اخبار تصویري مرتبط با کانون، انواع فیلم، انیمیش��ن، 
داستان و مسابقات مرتبط با مخاطبان نیز منتشر مي شود. 
تعداد بازدید از ویدئوهاي صفحه اختصاصي این کانون در 

آپارات نیز به بیش از ۲۲ هزار بار رسیده است. این ویدئوها 
اغلب با هدف ارائه مفاهیم اقتصادي و نیز محصوات ارائه 

شده توسط کانون تهیه و منتشر شده است.
 کان��ون جوانه ه��اي بان��ک مل��ي ای��ران که از س��ال 
139۲ ب��ا هدف آم��وزش مس��ائل مالي و افزایش س��واد 
اقتص��ادي در م��دارس و گروه س��ني ک��ودک و نوجوان 
تش��کیل ش��ده، در تاش اس��ت با به کارگیري شیوه ها و 
ابزارهاي مختلف از جمله بازي، س��رگرمي، مشارکت در 
برگ��زاري رویدادها، برپایي مس��ابقه و جش��نواره و اردو، 
 مخاطبانش را هر چه بیشتر با مفاهیم حوزه پولي و بانکي

 آشنا کند. 
 کانال کانون جوانه هاي بانک ملي ایران در اپلیکیش��ن 
»بله« که با اهداف ف��وق فعالیت مي نماید هم اکنون بیش 
از س��ه هزار و 7۰۰ نفر عض��و دارد. در این کان��ال مفاهیم 

تولیدي درقالب عکس، متن و فیلم منتشر مي گردد.

وزی�ر ام�ور اقتص�ادي و دارای�ي همی�اري و از 
خودگذش�تگي م�ردم و هم�کاري مناس�ب بخش 
خصوصي با نظ�ام اجرایي کش�ور را از جمله دایل 

ثبات نسبي شرایط اقتصادي حاضر عنوان کرد.
به گ��زارش اداره کل روابط عمومي و ام��ور بین الملل 
بیمه مرک��زي به نقل از ش��بکه اخبار اقتص��ادي و دارایي 
ایران )ش��ادا(، دکت��ر فرهاد دژپس��ند طي س��خناني در 
ش��وراي گفتگوي دولت و بخش خصوص��ي در محل اتاق 
بازرگان��ي، صنایع، معادن و کش��اورزي اس��تان اصفهان 
با اش��اره ض��رورت حمای��ت از تولی��د داخل در ش��رایط 
حاضر اظهار داش��ت: با وجود همه ش��یطنت هاي دشمن 

در پن��ج م��اه گذش��ته، کمترین تبع��ات منف��ي متوجه 
اقتصاد کشور ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: این اتفاق جز 
در س��ایه همکاري تمامي ارکان نظام ، از خود گذش��تگي 
 م��ردم و تاش جه��اد گونه بخ��ش خصوص��ي هرگز رخ

 نمي داد.
این گزارش حاک��ي اس��ت، دکتر دژپس��ند در بخش 
دیگري از جلس��ه، با ه��دف بهبود محیط کس��ب و کار از 
فعاان بخ��ش خصوصي خواس��ت، اگر موارد ی��ا قوانین 
مزاحم فعالیت هاي س��الم اقتص��ادي مش��اهده کردند، 
به وزارت ام��ور اقتصادي و دارایي اعام کنند تا بررس��ي و 

اقدامات ازم براي رفع آنها انجام شود.

استقبال از فعالیت هاي کانون جوانه هاي بانک ملي ایران در فضاي مجازي

مرهون از خود گذشتگي مردم و همکاري بخش خصوصي هستیم
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ایجاد 2 هزار و ۱۱8 اشتغال 
 پایدار در روستاهای 
سیستان و بلوچستان

مدیریت شعب بانک توس�عه تعاون گفت: 
با ت�اش بانک توس�عه تعاون دو ه�زار و ۱۱8 
اشتغال پایدار در روس�تاهای این استان طی 
یک سال گذشته در قالب پرداخت تسهیات 

اشتغال زایی ایجادشده است. 
 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان، 
محمدعلی محترم در حاش��یه چهارمین نمایشگاه 
توانمندی های عش��ایر و روس��تائیان که در محل 
نمایش��گاه بین الملل��ی ته��ران در ح��ال برگزاری 
است، اظهار داش��ت: قانون اشتغال پایدار روستایی 
زمینه ساز توسعه متوازن در روستاهای این استان 
اس��ت و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن 

استفاده کرد.  
وی اف��زود: در این راس��تا بانک توس��عه تعاون، 
به عنوان بانک دولتی عضو کارگروه اش��تغال سهم 
بس��زایی را در راس��تای اجرای این قانون داش��ته 
است، به طوری که بر اس��اس آمار ارائه شده از سوی 
استانداری، اکنون بیشترین درصد جذب تسهیات 
مربوط به این حوزه، مش��مول بانک توس��عه تعاون 

می باشد.
  عضو کارگروه اش��تغال سیس��تان و بلوچستان 
بیان کرد: پ��س از اباغ ای��ن طرح، بانک توس��عه 
تعاون در این دی��ار مرزنش��ین 8۰۰ میلیارد ریال، 
تسهیات را در قالب هزار و ٦۵4 طرح به مشموان 
هدف که از سوی دس��تگاه های اجرائی معرفی شده 
اس��ت را پرداخت نم��وده اس��ت.  محت��رم اظه��ار 
داش��ت: با پرداخت این میزان تس��هیات، دو هزار 
و 118 اش��تغال پایدار در بدنه روس��تایی سیستان 
و بلوچس��تان که ۵۰ درصد از جمعیت دو میلیون 
و هفتصد هزارنفری اس��تان را شامل می شود ایجاد 

گردیده است.
  مدیریت ش��عب بانک توس��عه تعاون سیستان 
و بلوچس��تان ت��اش ب��رای تخصیص ای��ن منابع 
را س��بب افزایش ق��درت پاس��خگویی ب��ه نیازها 
عنوان کرد و گفت: در س��ایه ت��اش و کار جمعی و 
همچنین همکاری های اس��تان در جذب اعتبارات 
توس��عه پایدار روس��تایی، ازجمل��ه رتبه های برتر 
در سیس��تان و بلوچس��تان می باش��یم ک��ه ای��ن 
 امر ت��اش نیروهای ج��وان در این نه��اد دولتی را 

دوچندان می کند.
  وی ب��ا تأکید ب��ر اهمیت س��رعت بخش��یدن 
به رون��د بررس��ی و تصوی��ب طرح ه��ای متقاضی 
دریافت تس��هیات خاطرنش��ان کرد: روند بررسی 
طرح ه��ا و پرداخ��ت تس��هیات باید ب��ا حداکثر 
س��رعت و درعین حال س��نجیده و با دق��ت انجام 
ش��ود و بخصوص در مواردی که واحدهای تولیدی 
متقاضی سرمایه در گردش برای طرح های کوچک 
و روس��تایی هس��تند، نبای��د زمان زی��ادی صرف 
 بررسی و تصویب ش��ود که این امر در دستور کار ما

 قرار دارد.  
محت��رم تأکید داش��ت: همچنین ای��ن بانک از 
محل بند الف و ب تبصره 18 قانون بودجه )اش��غال 
فراگیر( 18۵ میلیارد ریال طی یک س��ال گذشته 
به هفت ط��رح پرداخت کرده اس��ت ک��ه اهمیت 
بسزایی در افزایش تولید واحدهای صنعتی داشته 
است. مدیریت ش��عب بانک توس��عه تعاون اضافه 
کرد: با پرداخت ای��ن میزان تس��هیات، 13۲ نفر 

اشتغال زایی ایجادشده است.
توسعه صنایع دستی باهدف اش�تغال پایدار روستایی  ���

در دستور کار قرار دارد
محمدعلی محترم با اشاره به چهارمین نمایشگاه 
توانمندی ه��ای عش��ایر و روس��تاییان کش��ور در 
تهران اظهار داش��ت: توس��عه صنایع دستی باهدف 
گسترشتوریس��م و اش��تغال پای��دار روس��تایی در 
دس��تور کار قرار دارد و همین ام��ر به خوبی اهمیت 
این نمایشگاه را نشان می دهد. به گفته وی، استانی 
با برخ��ورداری ۵۰ درصدی س��هم روس��تایی باید 
برنامه ریزی جامعی را برای اشتغال روستایی داشته 

باشد.
  وی اف��زود: در این راس��تا بانک توس��عه تعاون، 
به عنوان بانک عامل پرداخت تس��هیات اش��تغال 
روس��تایی علی رغ��م این ک��ه تنها ش��رکت کننده 
نهاد اعتب��اری و پول��ی اس��تان در این نمایش��گاه 
اس��ت، خود را مکلف دانس��ته حض��وری پرقدرت 
را به منظ��ور معرفی طرح ه��ای س��رمایه گذاری و 
شناس��ایی بازارهای جدید هدف س��رمایه گذاری 
حوزه توانمندی زنان، صنایع دس��تی و گردشگری 
داشته باش��د.  مدیریت شعب سیستان و بلوچستان 
تأکید کرد: همین حضور و همراهی و بازدید رئیس 
هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون از 
غرفه های این استان، یقیناً سبب دلگرمی و افزایش 
 توان م��ا درراه خدمت به مردم این دیار مرزنش��ین

خواهد شد.  
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مدیریت ش��عب 
اس��تان، چهارمین نمایش��گاه توانمندی ها عشایر 
و روس��تائیان کش��ور از ۲4 مردادماه در نمایشگاه 

بین المللی تهران در حال برگزاری است.
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تسهیات بانک گردشگری برای 
ساخت جدیدترین هتل تهران

 جدید ترین هتل ش��مال تهران با تسهیات بانک 
گردش��گری به زودی راه اندازی می شود. به گزارش 
روابط عمومی بانک گردش��گری، هتل ویس��تریا در 
منطقه دربند تهران با مش��ارکت بانک گردش��گری 
و از مح��ل منابع صندوق توس��عه ملی به مس��احت 
1۵هزارمتر مرب��ع بنا ب��ا ظرفیت 1۰۰ ات��اق در ۲۰ 
طبقه س��اخته و در اوایل ش��هریور ماه سال جاری به 
بهره برداری می رس��د. محمد رضا صدری مالک این 
هتل گفت: با توجه به توریس��تی بودن منطقه دربند 
و حض��ور گردش��گران خارج��ی و داخل��ی بازدهی 
س��رمایه گذاری این پروژه بس��یار ب��اا خواهد بود. 
وی افزود: بانک گردش��گری به عن��وان بانک حامی 
صنعت گردشگری نقش بس��یار مهم و تعیین کننده 
ای در جهت احداث و راه اندازی ای��ن هتل ایفا کرده 
و مس��لما ادامه این روند و حمایت بانک گردش��گری 
از پروژه های حوزه گردش��گری باعث رش��د و توسعه 
بیش از پیش از این صنعت مهم و ارز آور خواهد ش��د 
. صدری در ادامه خاطر نش��ان کرد امروزه که صنعت 
گردشگری توان بالقوه به دوش کشیدن 4۰ درصد از 
اقتصاد کش��ور را دارا اس��ت حمایت از زیر ساختهای 
این حوزه بس��یار مهم و حیاتی اس��ت. هتل ویستریا 
جدیدترین و خاص ترین هتل در منطقه شمال تهران 
است که توس��ط متخصصین ایرانی و کانادایی با برند 
بین المللی گروه هتلی ویستریای کانادا طراحی شده 
و با تسهیات بانک گردشگری به مرحله بهره برداری 
رس��یده اس��ت. گفتنی اس��ت در حال حاض��ر بانک 
گردش��گری به عنوان تنها بانک ایرانی عضو سازمان 
جهان��ی گردش��گری ) UNWTO ( و تنه��ا بانک 
تخصصی حوزه گردشگری کش��ور در حال فعالیت و 

خدمت رسانی می باشد.

صعود به دومین قله مرتفع ایران 
توسط کارمند بانک ایران زمین

به هم��ت کارمن��د مدیریت ش��عب غرب کش��ور 
بانک ایران زمین، پرچم بانک برف��راز قله علم کوه بر 
افراشته ش��د.  به گزارش روابط عمومی: علی اکبر راه 
جو، همکارکوهنورد مدیریت شعب غرب کشور بانک 
ایران زمین با پیام حفاظت از محیط زیست به قله علم 
کوه صعود کردند. منطقه تخت س��لیمان )علم کوه( 
47 قله باای 4۰۰۰ متر دارد و در بین کوهنوردان به 
آلپ ایران نیز معروف است. در دامنه شمالی علم کوه، 
دیواره ای قرار دارد که یکی از سخت ترین و فنی ترین 
مس��یرها برای س��نگ نوردی و دیوارنوردی در ایران 
محسوب می شود و بیشترین شهرت این قله به خاطر 

همین دیواره ست.

 بانک قرض الحسنه رسالت
 هشت ساله شد

به گزارش آرمان اقتصادی ب��ه نقل از روابط عمومی 
بانک قرض الحس��نه رس��الت، هفت س��ال وفاداری و 
صبوری س��هامداران و مش��تریان و هفت سال تاش 
ش��بانه روزی کارکنان، روزهای خوبی را برای خانواده 
بزرگ بانک قرض الحسنه رسالت رقم زد.  در این هفت 
سال تجربه های ن�وی را با همکاران مرور کردیم. برنامه 
های جدیدی را کلید زدیم تا به س���رانجامی مطلوب 
برسیم. س��رانجامی از جنس پیش��رفت وتعالی. عهد 
بستیم کوچک قدم برداریم تا به گام های بزرگ برسیم. 
ش�عار خود را بانکی اجتماعی با خدماتی نوین برگزیدیم 
تا بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران باشیم. حال با 
افتخار می گوییم بانکی جوان هستیم و خدماتی نوین 
به مشتریانمان عرضه می  داریم. بانکداری الکترونیک 
را برای رس��یدن به بانک��داری دیجیت��ال برگزیدیم.  
امروز مش��تریان بانک قرض  الحس��نه رس��الت در هر 
زمان و مکانی م��ی توانند تمام خدم��ات این بانک اعم 
از افتتاح حساب، درخواست دس��ته چک، درخواست 
تسهیات، پرداخت اقساط، ساتنا، پایا و…را به صورت 
غیرحضوری دریافت کنند. ارائه خدمات غیرحضوری، 
رضایت مشتریان این بانک را به دنبال داشته و این طعم 
رضایت، خداقوتی به تاش کارکنان خانواده رس��الت 
است.  خوش��بختانه بعد ازعملیاتی ش��دن بانکداری 
اجتماعی در سراسر کشور، افق خود را بانکداری بدون 
شعبه در سال 14۰۰برگزیدیم و این مسیر محقق نمی 
شود مگر با دلگرمی و حمایت س��هامداران و مشتریان 
و عزم و اراده همکارانم در سراس��ر کشور.  همچنین به 
عنوان نخس��تین و تنها بانک قرض الحسنه خصوصی 
کش��ور، چند س��الی اس��ت که در برخی نق��اط ایران 
اس��امی  به عنوان معین اقتصادمقاومت��ی ورود کرده 
¬ایم. با لبیک ب��ه رهنمودهای مق��ام معظم رهبری،  
اقتصاد مقاومتی را ش��اه بیت بزرگترین کس��ب و کار 
اجتماعی ایران برگزیده ایم تا بگوییم جای کس���ب و 
کارهای کوچک در پیشرفت کش��ورمان خالی اس�ت. 
تا اثب��ات کنیم، می ش��ود از کمترین ش��روع کرد و به 
بیشترین رسید.  اینجانب آغاز هشتمین سال فعالیت 
بانک قرض الحسنه رس��الت  را به همکاران ارجمندم 
در این خانواده بزرگ تبریک ع��رض نموده و موفقیت 
مجموعه را مره��ون تیم کاری متعهد و ِعرق رس��التی 
کارکنان  در سراسرکش��ور می دانم. با یاری ایزد منان 
و تاش همکاران چش��م امید به آینده دوخته ایم و به 

سوی افق ترسیم شده گام برمی داریم.

 احداث سي  و سومین مدرسه »مهر نوین«
 در شهرستان سروستان استان فارس

مدیرعامل پست بانک ایران: 
استقامت منجر به  پیروزي، مهمترین پیام آزادگان است 

شیري مدیر عامل پست بانک 
ایران در مراس�م گرامیداشت ۲۶ 
م�رداد س�الروز ورود آزادگان به 
میه�ن اس�امي گفت: مهمترین 
مق�دس،  دف�اع  آزادگان  پی�ام 
این اس�ت که اس�تقامت منجر به 

پیروزي مي شود.  
 به گ��زارش روابط عمومي پس��ت 
بانک ایران: شیري افزود: آزادگان ما با 
اینکه در زندان هاي عراق با مشکات 
زیادي مواجه بودند، استقامت کردند 
و این اس��تقامت باید الگو و اس��وه ما 
براي پشت سر گذاشتن دوران گذار و 
تحمل شرایط سخت براي رسیدن به 

پیروزي باشد. 
 مدیرعام��ل پس��ت بان��ک ای��ران 
حض��ور هم��کاران آزاده در این بانک 
را ی��ک نعمت بزرگ خوان��د و تصریح 
کرد: صبوري و بااب��ودن روحیه براي 
رس��یدن به اهداف که در ش��خصیت 
آزادگان نهادین��ه ش��ده اس��ت براي 
همکاران ما یک ش��اخص ارزش��مند 
اس��ت.  وي با تاکید برلزوم رسیدگي 
به مسایل رفاهي ایثارگران و کارکنان 
افزود: رسیدن به س��ودآوري و تحقق 
اه��داف بان��ک ب��دون توجه ب��ه رفاه 

نیروي انس��اني را نمي ت��وان موفقیت 
تلقي کرد.  ش��یري خاطرنش��ان کرد: 
هم��واره باید زمینه اط��اع مدیران از 
مش��کات مجموعه فراهم باشد زیرا 
بیان مش��کات نش��ان دهنده وجود 

امیدواري به حل آن است.  
مشاور مدیرعامل و مس��ئول امور 
ایثارگ��ران بانک نیز در این مراس��م با 
ارائه گزارش��ي از وضعی��ت ایثارگران 
این بان��ک گف��ت: امنیت و توس��عه 
فعلي کش��ور مدیون ازخودگذشتگي 
ایثارگران اس��ت و پس��ت بانک ایران 
نیز به منظ��ور ترویج فرهن��گ ایثار و 
ش��هادت از هر فرصتي براي تقدیر از 
این عزیزان اس��تفاده مي کند.  گفتني 
اس��ت: در پایان این مراسم از تعدادي 
از همکاران آزادگان دف��اع مقدس به 
نمایندگ��ي از آزادگان بان��ک با اهداء 

لوح تقدیر شد.

طي مراسمي عملیات اجرایي احداث 
س�ي و س�ومین مدرس�ه "مه�ر نوین" 
در روس�تاي طال�ب بیگي شهرس�تان 

سروستان استان فارس آغاز شد.
عمومي بان��ک  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه   
اقتصادنوین، در این مراس��م ک��ه با حضور 
جمعي از مدیران ارش��د بانک اقتصادنوین 
و مس��ئوان کشوري و اس��تاني برگزار شد؛ 
رس��ول خردمند، سرپرست ش��عب منطقه 
جنوب ای��ن بانک با اش��اره ب��ه افتخارات و 
اقدامات بان��ک اقتصادنوین در آباداني ایران 
و خدمت گ��زاري به م��ردم مناط��ق کمتر 
برخوردار گفت: بان��ک اقتصادنوین عاوه بر 
ایفاي رس��الت اقتصادي اش، نگاه ویژه اي به 
مس��ئولیت هاي اجتماعي به ویژه در حوزه 
مدرس��ه س��ازي دارد و تاکن��ون اقدام��ات 
قابل توجهي در س��اخت مدارس و توس��عه 

فضاهاي آموزش��ي در مناطق مختلف ایران 
انجام داده اس��ت.  خردمند با ابراز امیدواري 
از آبادان��ي و برخورداري هر چ��ه زودتر این 
مناطق گفت: در س��ال هاي اخیر شاهد بروز 
استعدادهاي خوبي در این مناطق بوده ایم و 
بانک اقتصادنوین خرسند است که توانسته 
قدم کوچکي در شکوفایي این استعدادها در 
مناطق محروم بردارد.  در این مراسم کاظم 
خادمي، رئیس آموزش و پرورش شهرستان 
سروس��تان نیز با قدرداني از اقدامات بانک 
اقتصادنوین در انجام کار خیر مدرسه سازي 
در کشور گفت: نگاه به سوابق مدرسه سازي 
بانک اقتصادنوین نش��ان از اهتم��ام ویژه و 
مثال زدن��ي این بانک در این ام��ر خیر دارد 
و مطمئنا اقدامات این بانک در اذهان مردم 
این مناطق باقي خواهد مان��د.  در ادامه این 
مراسم، سینایي، نماینده سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهیز مدارس استان فارس، ضمن 
قدرداني از مس��ئوان بانک اقتصادنوین، بر 
اهمی��ت ایف��اي مس��ئولیت هاي اجتماعي 
توس��ط س��ازمان ها و بنگاه هاي مالي تاکید 
کرد و افزود: یکي از راه هاي توسعه و آباداني 
کشور، مدرس��ه س��ازي در مناطق محروم 
است که خوشبختانه در سالیان اخیر شاهد 
اقدامات قاب��ل تقدیري از س��وي بنگاه هاي 

اقتصادي در این زمینه بوده ایم. 

تیم کوهنوردي بانک رفاه همزمان با پنجاه و نهمین س�الروز 
تأس�یس بانک رفاه کارگران، با صعود به قله کرکس پرچم پر 
افتخار بانک را به اهتزاز در آوردند و سالروز تأسیس بانک را 

جشن گرفتند.
 به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، همزمان با فرا رس��یدن 
پنجاه و نهمین س��الروز تأس��یس بانک رفاه، کوهنوردان بانک رفاه 

متش��کل از کوهنورداني از سراسر کش��ور، قله 389۵ متري کرکس 
 را فت��ح و پرچم پر افتخ��ار بانک رف��اه را بر ف��راز این قله ب��ه اهتزاز 

در آوردند.
 پس از فتح قلل توچال، الوند، زردکوه، س��بان و سهند، قله کرکس 
ششمین قله مرتفعي است که تیم کوهنوردي بانک رفاه فتح مي کند 

و پرچم بانک را به اهتزاز در مي آورد.
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ح�ذف صف�ر از پ�ول ملی کش�ورها 
نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی 
دوم و ت�ورم ب�اای آلمان غربی تجربه 
ش�د که چاپ مارک جدی�د را به دنبال 
داش�ت. پس از آن به وی�ژه از دهه ۶۰ و 
7۰ می�ادی به این س�و این عمل بارها 
و بارها در کش�ورهای مختلف که اکثرا 
کشورهای در حال توسعه بودند، به اجرا 

درآمد.
در مجموع کش��ورهایی ک��ه دارای تورم 
باایی هستند، برای تسهیل مبادات پولی 
و کاه��ش هزینه های چاپ اقدام به این کار 
کرده ان��د؛ هرچند که برخ��ی از آنها موفق 
نبوده ان��د. در واقع حذف صف��ر از پول ملی 
تاثیری در ش��اخص های اقتصادی کش��ور 
ن��دارد و به طور عمده جنب��ه روانی دارد. با 
وجود این به اعتقاد کارشناسان حذف صفر 
آخری��ن حلقه پروژه اص��اح و تقویت پول 
ملی محس��وب می شود. به معنای دیگر، در 
صورتی که کش��ورها همزمان سیاست های 
ضدتورم��ی و اصاح سیاس��ت های پولی را 
انج��ام دهند، این اقدام می تواند آثار مثبتی 

به همراه داشته باشد.
البت��ه حذف صفر از پ��ول ملی درکاهش 
هزینه ها نیز تاثیر مثبتی دارد. براین اساس 
نق��ل و انتق��ال آس��ان تر پول و کاس��تن از 
مخاط��رات آن در حجم کان، س��ادگی در 
مب��ادات و نگهداری س��اده تر حس��اب ها، 
ترازنامه ها، صرفه جویی در هزینه های چاپ 
اس��کناس، صرفه جویی در وق��ت نیروهای 
انس��انی و هزینه های معاماتی در مس��ائل 
مالی کش��ور، اثرات مثبت روانی در جامعه 
)افزایش اعتماد م��ردم( مهم ترین این مزایا 

هستند.
البته ای��ن کار هزینه هایی نی��ز به دنبال 
دارد. در صورتی که صفرها حذف شود، باید 
تمام اسکناس و مسکوکاتی که هم اکنون در 
جریان اس��ت، در یک دوره زمانی مشخص 
جمع آوری و امحا ش��ود. طب��ق اعام بانک 
مرکزی در پایان سال 97 میزان اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص به عدد ۵7 هزار 
و 7۵۰ میلیارد تومان رس��یده بوده که امحا 

و چاپ دوباره آن هزینه باایی دارد.
تغییر واحد پول هزینه ای ندارد

یک اقتص��اددان اظهار ک��رد: تعویض هر 
برگ اس��کناس ح��دود 3۰۰ تومان هزینه 
در بردارد و تغییر اس��کناس های نو به جای 
اس��کناس های کهنه به طور معمول نزدیک 
ب��ه ۲7۰ میلیارد تومان هزین��ه می برد که 
تغییر ش��مایل اسکناس ها متناسب با واحد 
پول��ی جدی��د می تواند طی پنج س��ال و به 
تدریج انجام ش��ود تا تا دیگر شاهد افزایش 

هزینه های تغییر واحد پولی نباشیم.
هزینه بر بودن یا نب��ودن حذف صفرها از 
پول ملی مس��اله ای است که با ایحه جدید 
دولت برای تغییر واحد پولی مطرح می شود. 
در این باره یک اقتصاددان معتقد است اگر 
تغییر اسکناس های فعلی در یک بازه زمانی 
پنج س��اله انجام ش��ود هزین��ه اضافه ای بر 

اقتصاد تحمیل نخواهد کرد.
عبداه مشکانی با بیان اینکه طرح تغییر 
واح��د پولی هزینه های چندان��ی بر اقتصاد 
تحمیل نمی کند، اظهار کرد: در حال حاضر 
حدود پنج تا هشت میلیارد قطعه اسکناس 
در کشور وجود دارد که از این میزان حدود 
٦۰۰ تا 9۰۰ میلیون قطعه از آن به صورت 

ساانه تعویض می شود.
این اقتصاددان ب��ا بیان اینکه تعویض هر 
برگ اس��کناس ح��دود 3۰۰ تومان هزینه 
در ب��ردارد، ادامه داد: بر این اس��اس تغییر 

اسکناس های نو به جای اسکناس های کهنه 
ب��ه طور معم��ول نزدیک ب��ه ۲7۰ میلیارد 

تومان هزینه می برد.
او تغیی��ر واحد پول��ی را عملیاتی زمان بر 
توصی��ف ک��رد و گف��ت: تغیی��ر ش��مایل 
اس��کناس ها متناس��ب با واحد پولی جدید 
می تواند در طول پنج س��ال انجام ش��ود تا 
به تدریج اس��کناس های جدی��د جایگزین 
اس��کناس های کهنه ش��وند؛ در این صورت 
دیگر ش��اهد افزایش هزینه های تغییر واحد 

پولی نخواهیم بود.
این اقتصاددان همچنین با بی اثر توصیف 
کردن حذف صفرها بر ش��اخص های کان 
اقتصادی همچون ت��ورم، گفت که تورم در 
ایران ناشی از فعالیت هایی است که به خلق 

پول منتهی می شود.
مشکانی همچنین به اثرات روانی تصمیم 
اخیر دولت هم اشاره و اظهار کرد که حذف 
صفرها باعث می شود مردم قدرت مقایسه را 
نسبت به قبل از دست بدهند و از این جهت 
احتماا فش��ارهای تورمی را کمتر احساس 

خواهند کرد.
ح�ذف  4 صفر از پول ملی اثر مثبتی 

ندارد
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: نقدینگی س��رگردان، مش��کل اصلی 
کش��ور اس��ت که باید حل شود و حذف  4 
صف��ر از پول مل��ی آثار چن��دان مثبتی در 

اقتصاد کشور نخواهد داشت.
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی با اش��اره به 
مطرح ش��دن بحث ح��ذف  4 صفر از پول 
ملی، اظهار داش��ت: نقدینگ��ی، علت اصلی 
مشکات اقتصادی کش��ور است و باید این 
مش��کل را حل کرد و حذف 4 صفر از پول 
مل��ی آثار چندان مثبتی در اقتصاد کش��ور 

نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی دولت 
باید ب��ه دنبال کنترل نقدینگی در کش��ور 
باشد، تصریح کرد: تا زمانی که نقدینگی در 
جامعه س��رگردان باشد، مشکات اقتصادی 
هم پابرجاس��ت و اقدامات��ی چون حذف 4 

صفر از پول ملی هم راه به جایی نمی برد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
با بی��ان اینکه به جای حذف 4 صفر از پول 
ملی باید هر چه س��ریع تر س��اختار بودجه 
اصاح ش��ود، گفت: یکی دیگر از مشکات 
اساس��ی ما این اس��ت که بودجه کش��ور با 
ش��رایط اقتصادی فعلی تناسب ندارد و باید 

اصاحاتی در بودجه صورت گیرد.
حاجی دلیگانی بیان کرد: متاسفانه دولت 
تاکن��ون اقدام��ات درخوری ب��رای اصاح 
بودج��ه انج��ام ن��داده اس��ت، در حالی که 
باید برای تحقق این مس��ئله اقداماتی چون 
کاهش هزینه های مازاد دولت در دستور کار 

قرار گیرد.
وی ب��ا تاکید بر ض��رورت در اولویت قرار 
گرفتن اصاح س��اختار بودجه، خاطرنشان 
ک��رد: اص��اح س��اختار بودج��ه مهمترین 
برنامه ای اس��ت ک��ه دول��ت و مجلس باید 
با مش��ارکت یکدیگ��ر آن را انجام دهند اما 
متأسفانه دولت، مجلس را از فرآیند اصاح 
ساختار بودجه حذف و گزارش خود در این 
باره را در ش��ورای هماهنگ��ی اقتصادی قوا 

ارائه کرده  است.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
خاطرنش��ان کرد: یکی از فاکتورهای اصلی 
اصاح س��اختار بودجه، کاهش وابس��تگی 
کش��ور به نفت است که این مسئله مستلزم 
آن اس��ت که درآمدهای جایگزین نفت در 

بودجه پیش بینی شود.

حذف صفر،بی هزینه اما زمان بر است
گزارش »ثروت« از حذف صفرهای پول ملی

اقتصـاد
روزنامه صبح ایران

معاون اجرایی س�ازمان بورس گفت: برای تقویت هسته معامات پروژه ای تعریف 
شده که با همکاری دانشگاه تهران سامانه بومی و به روز داشته باشیم.

س��ید مصطفی رضوی در گفت وگو با ایس��نا، درباره اقدامات س��ازمان بورس برای تقویت 
هس��ته معامات اظهار کرد: جدا از اینکه در شرکت فناوری اطاعات برای تقویت و توسعه 
هسته معامات برنامه ریزی می شود ما با دانشگاه تهران و دانشگاه شریف هم در این مورد 
مذاکره کرده ایم. وی ادامه داد: به خصوص در راستای تقویت هسته معامات در حال شروع 
کار مش��ترکی با دانشگاه تهران هس��تیم، چراکه سابقا قراردادی پژوهشی با این دانشگاه از 
گذش��ته ها داشته ایم. امیدواریم بتوانیم توسعه سامانه بومی را به عنوان پروژه ای کلیدی به 

انجام برسانیم. وزارت اقتصاد هم این موضوع را شدیدا دنبال می کند.
معاون اجرایی س��ازمان بورس در پاس��خ به اینکه آیا در این پروژه از خارجی ها نیز کمک 
گرفته می ش��ود، گفت: در حال انجام این پروژه با ظرفیت های علمی داخلی هس��تیم ولی 

مطمئنا هر کاری که انجام می شود ممکن از از تجارب خارجی هم کمک گرفته شود.
رضوی درباره اینکه چقدر از پتانس��یل داخلی در این مورد حمایت می شود، اظهار کرد: به 
طور قابل توجه به دنبال این موضوع هستیم تا گرایش اصحاب IT را به حوزه بورس توسعه 
دهیم؛ یعنی موضوع تنها توس��عه س��امانه بومی نیست می خواهیم نظر استعدادهای خوب 

کشور را به این حوزه جلب کنیم.

برنامه تقویت سامانه معامات پروژه ای در بورس

مشاور سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: سازمان 
خصوصی س�ازی مجری مصوبات اس�ت و نه در تعیین 
قیمت و در تصویب قیمت نقشی ندارد. هیات واگذاری 
قیم�ت اع�ام را می کند و ما هم مج�ری این مصوبات 
هستیم، سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاری هایی 
ک�ه انجام داده اس�ت دفاع می کند و هی�چ تخلفی در 

جریان واگذاری ها اتفاق نیفتاده است.
جعفر سبحانی در گفت وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت 
پوری حسینی رییس سابق سازمان خصوصی سازی که پس 
از استعفا بازداشت ش��د، گفت: آقای پوری حسینی در حال 
حاض��ر مراحل بازپرس��ی را می گذران��د و از جزییات مطلع 
نیس��تیم و درباره جزییات مقامات قضایی پاس��خگو خواهند 
بود. وی درباره دایل بازداش��ت پوری حسینی افزود: اتهامی 
که به آقای پورحس��ینی وارد ش��ده،  اتهام س��ازمانی است و 
اتهام ش��خصی نیس��ت. قاعدتا طبق قانون وی حق استفاده 
از وکی��ل را دارد و دفاعاتی از خود و عملکردش در س��ازمان 

داشته است.
سبحانی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی مدارک مورد 
نیاز را در اختیار مراجع قضایی گذاشته است و در صورت نیاز 
م��دارک دیگری نیز به مراجع قضایی ارایه خواهد داد، گفت: 

هم��ه موضوعات جنبه قضایی دارند و آقای پوری حس��ینی 
همچنان در بازداش��ت هس��تند و در جریان جزییات پرونده 

قرار نداریم.
مشاور س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: موضوعاتی که در 
پرونده مطرح شده همان موضوعات و مباحثی است که اخیرا 
در جراید و مطبوعات به آن پرداخت شده است. فکر می کنم 
موضوع اصلی همان نامه ای اس��ت که با امضای 4۵ نماینده 

مجلس به مراجع قضایی ارسال شده است.
س��بحانی افزود: موضوع پیرامون واگذاری هایی اس��ت که 
اخی��را انجام ش��ده و مرتبط با وظایف س��ازمانی آقای پوری 

حس��ینی اس��ت، البته در آن زمان هم به طور شفاف درباره 
این واگذاری ها پاس��خ داده ش��د. همچنین تاکنون سازمان 
خصوصی س��ازی کمال همکاری را با مراجع قضایی داش��ته 

است و از این پس هم این همکاری ادامه خواهد داشت.
مش��اور س��ازمان خصوصی با بیان اینکه مراجع قضایی هر 
گونه اس��ناد و مدارکی بخواهد س��ازمان در اختیار آنها قرار 
می دهد، گفت: هر مدرکی که به پرونده کمک کند در اختیار 

مراجع قضایی خواهیم گذاشت.
وی در پاس��خ به این س��وال که ش��اکی پرونده چه نهاد یا 
سازمانی است، اظهار داشت: به طور دقیق نمی دانم اما حدس 
می زنم پرونده به دلیل نامه 4۵ نماینده به قوه قضاییه به راه 
افتاده اس��ت. با این وجود باز هم تاکی��د می کنم که به طور 
دقیق از این موضوع مطمئن نیس��تم. س��بحانی گفت: پیش 
از این هم مراجع قضایی خواس��تار مدارک و اسناد قانونی از 
واگذاری ها بودند و موضوع جدیدی نیس��ت و پس از این هم 
این مدارک را در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. اان 
هم آمادگی کامل برای رفع ابهامات را داریم چراکه معتقدیم 
تمام واگذاری های سازمان خصوصی سازی در پروسه قانونی 
انجام ش��ده اس��ت و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیات 

واگذاری بر عهده ما گذاشته است. 

مشاور سازمان خصوصی سازی:

سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاری هایش دفاع می کند

خبر

خبر
رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

 لزوم تغییر قوانین تولید برای 
عبور از شرایط جنگ اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی ایران با اش�اره به اینکه 
در ش�رایط جنگی به س�ر می بریم، گفت: برای 
رونق تولید و عبور از این شرایط نیازمند تعییر 
در برخ�ی قوانی�ن هس�تیم که در ای�ن زمینه 
پیش�نهاد تش�کیل کمیته ای با دولت و مجلس 

ارایه شده است. 
غامحس��ین شافعی با اش��اره به بیانات رهبری در 
مورد شرایط تولید و صنعت و لزوم حرکت به سمت 
صنعت فناورانه، ادامه داد: با توجه به این تاکیدات و 
با وجود تمرکز بر این موارد، امروز دیده می ش��ود که 
بخش تولید درگیر نارسایی است و از سوی دیگر هر 
زمان در این مشکات می غلطد رویکرد جدید ایجاد 
می شود و ش��رایط که عادی می شود تولید و صنعت 
بیش��ترین بی پناهی را تجربه می کنن��د. وی افزود: 
بخش تولید دچار نارسایی است و با وجود اجرای 1۰ 
برنامه توس��عه به بلوغ کامل نرسیده و وارث تولید و 
صنعتی نارس هستیم که می تواند بر عمق مشکات 

و تقاضای کاذب ارزی بیافزاید.
ش��افعی تاکید کرد: هنگام��ی که کل صادرات غیر 
نفت��ی را از واردات مواد اولیه و ماش��ین آات کس��ر 
ش��ود، تراز تجاری منفی خواهد بود که به معنای آن 
است تولیدات غیرنفتی به جای آنکه ارزآور باشد ارز 
بر اس��ت و ادامه مسیر تولید فعلی در کشور ما را به 

سمت رشد و شکوفایی نمی برد.
 ریی��س ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه اینکه 
نیازمند بازبینی و بازآرایی توس��عه ای هستیم، گفت: 
باید قبول کنیم در شرایط جنگ اقتصادی شرایط را 
تغیی��ر دهیم و با تصمیمات فوق العاده باید ش��رایط 

اصاح شود.
وی یک��ی از م��وارد را پیش��نهاد تش��کیل کمیته 
مشترک با دولت و مجلس برای تغییر برخی قوانین 
عنوان کرد و افزود: پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک 
با دول��ت و مجلس برای توقف برخ��ی از قوانین که 
در ش��زایط جنگی مانع از تولید اس��ت گرفته ش��ده 
تا مواردی که پیش��نهاد بخش خصوصی برای مدتی 
متوقف ش��ود. به طور مثال م��اده 1۰ قانون چهارم 
توس��عه را برای مدتی تغییر دهی��م تا منابع مالی از 
بخش های نامولد به س��مت مول��د تعییر جهت دهد 
و از ش��رایط جنگی عبور کنیم. ش��افعی مورد دیگر 
را توج��ه به بودج��ه و انضباط مالی دولت دانس��ت 
و گفت: وابس��تگی ب��ه نفت اقتصاد را آس��یب پذیر 
ک��رده و مص��داق ای��ن ش��کنندگی در تحریم های 
 اخی��ر دیده می ش��ود که چگون��ه در تنگنای بودجه

قرار گرفتیم.
به گفت��ه رییس ات��اق بازرگانی ای��ران، این باعث 
ش��ده نفت به یک نفرین تبدیل ش��ده و تا زمانی که 
عزم جدی وجود نداش��ته باشد روند به همین شکل 
خواهد بود تا نطام بودجه بر اساس نفت با واقعیت ها 

تناسب نداشته است.
از  ب��زرگ  بودجه ه��ای  داد: کس��ری  ادام��ه  وی 
مش��خصه های اصل��ی بودجه ریزی کش��ور بوده و به 
بیماری تبدیل شده اس��ت. شافعی با اشاره به اینکه 
ش��اهد کاهش توان مالی دول��ت خواهیم بود، افزود: 
رقمی 1۵۰ هزار میلیارد تومانی برای کسری بودجه 
سال 98 پیش بینی می شود و راهکارهایی که مطرح 

می شود نیز نگران کننده است.
وی یکی از این راهکارها را فروش اس��ناد اسامی 
عنوان کرد و افزود: اینکار به بزرگ شدن بدهی های 
دولت منجر می شود و در آینده بحران بدهی مشکل 

اساسی خواهد بود.
ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران اس��تفاده از صندوق 
توس��عه ملی را راه ح��ل دیگر عنوان ک��رد و گفت: 
منابع این صندوق تنها متعلق به این نس��ل نیس��ت 
و برداش��ت از منابع ان آثار تورمی برای کشور دنبال 

دارد و شرایط آینده را پیچیده می کند.

وزیر راه و شهرسازی 
هیچ تأخیری در پرواز برگشت 

حجاج نخواهیم داشت

وزیر راه و شهرسازی اعام کرد که هیچ تاخیری 
در پ�رواز برگش�ت حج�اج رخ نخواه�د داد و در 
صددیم تا دو منطقه صنعتی در جاس�ک و چابهار 

ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا، محمد اسامی در مراسم گرامیداشت 
روز دریانورد و روز جهانی دریانوردی درباره چرایی تاخیر 
چند پرواز حجاج در مس��یر رفت و برنامه این وزارتخانه 
برای بازگشت حجاج به ایران، گفت: چند تاخیر در پرواز 
رفت حجاج ایرانی به وجود آمد که دلیل آن ارتباطی به 
ما نداش��ت و به این علت بود که مش��کاتی در فرودگاه 
عربس��تان ب��رای پذیرش حجاج به وج��ود آمده بود که 
مجبور ش��دیم چند پرواز را به مبدأ برگردانیم و مجددا 
به عربستان بفرستیم اما هیچ تاخیری در پرواز برگشت 
حجاج به وجود نخواهد آمد و از هم اکنون ضمن آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات آنها به حجاج می گوییم که هیچ 

مشکلی در پرواز برگشت شان به وجود نخواهد آمد.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا 
نفتکش آریان دریا به همراه خدمه در حال حرکت است، 
گفت: نفتکش ایرانی گریس وان به نام آدریان دریا تغییر 
کرده اس��ت و در حال آماده س��ازی اس��ت تا به همراه 

خدمه در دریا به مسیر خود ادامه دهد.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در پاس��خ به س��وال 
دیگ��ری مبنی بر اینکه آیا نفتک��ش آدریان دریا خدمه 
خ��ود را در اختیار دارد یا خی��ر؟ گفت: بله این نفتکش 

خدمه دارد و به زودی حرکت خواهد کرد.
ایجاد دو منطقه بزرگ صنعتی درچابهار و جاسک

اس��امی همچنی��ن درب��اره برنامه ه��ای وزارت راه و 
شهرس��ازی برای توس��عه پس��کرانه های خلیج فارس و 
دریای عم��ان گفت: مهم ترین برنامه ای ک��ه وزارت راه 
در دس��تور کار دارد اجرای طرح جامع س��واحل مکران 
اس��ت که به تصویب رس��یده و یکی از اتفاقات نادر در 
تاریخ جمهوری اسامی اس��ت. چرا که سند بلندمدتی 
ب��رای آن طراحی کردی��م و مهم ترین طرحی که در آن 
مجموع��ه وجود دارد ایجاد دو منطقه صنعتی بزرگ در 
حوزه جاس��ک و چابهار است که وزارت راه و شهرسازی 

برای اجرای آن نظارت می کند.
وی اف��زود: امیدواری��م بتوانیم با فعال ک��ردن حوزه 
جاسک و چابهار شاهد آغاز فعالیت این پروژه ها در آینده 
نزدیک باش��یم و از سرمایه گذارانی که به ویژه در حوزه 

صنایع آب بر فعالیت می کنند حمایت خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دشمن همواره 
از ب��دو پیروزی انقاب تا کن��ون یک هدف را که همان 
جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسامی ایران بوده است، 
دنبال می کند، گفت: پیچیده ترین ابزاری که دش��من تا 
کنون علیه جمهوری اسامی ایران استفاده کرده تحریم 
بوده که آن را به صورت شهر به شهر شرکت به شرکت 
و میز به میز اجرا کرده اس��ت و از هیچ وسیله ای نبوده 
که تا کنون اس��تفاده نکند اما امروز ما در اوج اقتدار به 
سر می بریم و ساده ترین جلوه اقتدار ایران این است که 
آمریکا نه تنها هیچ گونه تاثیری نمی تواند روی ما بگذارد 
بلکه هیچ تغییری در راهبردهای ما نیز ایجاد نکرده و ما 

در مسیر عزت و پیشرفت راه خود را ادامه می دهیم.
اس��امی تاکید ک��رد: در ح��وزه راه و شهرس��ازی و 
زیربخش های مختلف آن از هوانوردی، دریانوردی، ریلی 
و جاده ای همگی کش��نده های علم و فناوری هستند و 
همه آنها نیاز به انس��ان های مس��تعد و خاق دارد اما تا 
کنون با کاهلی در اس��تفاده از شرکت های دانش بنیان 
باعث ش��ده ایم تا این ش��غل ها کمتر مورد استفاده قرار 
گیرد. در حالیکه با استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای 
خودم��ان می توانیم فرصت های بس��یاری در حوزه های 

مختلف در دریا ایجاد کنیم.
وی گف��ت: در حوزه بنادر کوچک صیادی و تجاری و 
بنادر تفریحی و گردش��گری که نداریم نیز ظرفیت های 
بسیاری وجود دارد که می تواند به رونق صنعت دریایی 

کمک کند.

آگهی بوکان)نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر آرای ش��ماره 1398 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
احمد ناصری فرزند حسن به شماره شناسنامه 4۵۰ صادره از بوکان در 
یک باب خانه به مس��احت 1۵٦.4۰ متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از 
پاک باقیمانده 131- اصلی کلتپه واقع در بخش 17 شهرس��تان بوکان 
خری��داری از خانم خدیجه مولودیان ف��رد احدی از وراث مرحوم محمد 
رس��ول مولودیان فرد احدی از زارعین صاحب نس��ق مشاعی در پاک 
مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پاک 4497 فرعی از 114 
–اصلی تعیین و اختصاص یافته اس��ت لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۵/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۵/۲8
رئیس ثبت اسناد و اماک بوکان-هادی حبیبی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
کاس��ه پرون��ده:98-٦4۲/1 وق��ت رس��یدگی:98/7/۲3 س��ه ش��نبه 

ساعت:1۰:4۵  خواهان:راضیه هاشمی خوانده: محمد شریف داوری
خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم مجتمع شوراهای حل 
اختاف نموده که جهت رسیدگی به این حوزه اول ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور رئیس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسی مدنی در 
یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود.تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باا جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر حوزه اول مجتمع شوراهای حل اختاف پاکدشت

آگهی مهاباد
شماره پرونده: ۱۳97۰4۰۱۳4۵۰۰۰۰۶۰۳/۱
شماره اباغیه: ۱۳98۰۵۱۱۳4۵۰۰۰۰۶99

آگهی اخطاریه ماده ۱۰۱- اموال غیرمنقول
جناب آقای بهنام مظفری فرزند ریش��ه به شماره ملی ۲87۰۲۲1193 
به اس��تحضار میرساند در خصوص پرونده اجرایی کاسه 97۰۰٦۵8، به 
موجب گزارش مورخ 98/۰4/۲4 کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح 
تصویر پیوست، پاک ثبتی 13 فرعی از ۲18۲ اصلی بخش 1۵مهاباد به 
مبلغ 4،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )چهار میلیارد و دویس��ت و پنجاه میلیون 
ریال( ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض 
می باش��ید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
س��ه میلیون ریال به ش��ماره حس��اب ۰1۰۲3۵871۰۰۰4 بنام کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری آ.غ نزد بانک ملی به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید.ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهاباد- صدیق رنجبر

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
کاس��ه پرون��ده:98-٦44/1 وق��ت رس��یدگی:98/7/۲3 س��ه ش��نبه 

ساعت:1۰:3۰  خواهان:علی بامدادی خوانده: حسن جهان شیری
خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم مجتمع شوراهای حل 
اختاف نموده که جهت رسیدگی به این حوزه اول ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور رئیس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسی مدنی در 
یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود.تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باا جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر حوزه اول مجتمع شوراهای حل اختاف پاکدشت

مفقودی چایپاره 
کارت هوش��مند رانندگی به شماره س��ریال ۲7۲٦9۵۲ مربوط به آقای 
حمزه عبادی به ش��ماره ملی 49399۵73۵7 مفق��ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی چایپاره
سند کمپانی و شناس��نامه مالکیت خودرو سواری پراید مدل 138٦ به 
شماره موتور ۲۰487٦۵ و شماره شاسی S141۲۲8٦3٦۵۵۰7  و شماره 
انتظام��ی 37-3٦9 ب ٦8 ب��ه نام رضا رضائی مفق��ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی خوی
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای علی اشرف غامی دارای شناسنامه شماره 1۵8۰۲8۲113 به شرح 
دادخواست به کاسه 3/98۰7۰8ش ازاین دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدعلی غامی به شناسنامه 
۲ در تاریخ 13۵3/٦/3 اقامتگاه دائمی خودرا بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم منحصر است به:
1.علی اش��رف غامی  فرزند محمدعلی ش.ش 1۵8۰۲8۲113 صادره 

از مرند
اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان خوی-
جعفرزاده چهراقی

عضو کمیس�یون عمران مجلس گفت: اخیرا برخی از انبوه س�ازان 
اعام کرده اند که ما توان تولید س�اانه یک میلیون واحد مس�کونی 
را داری�م، از این رو می توان از این ظرفیت برای تولید ملک و کاهش 

تقاضا و افزایش عرضه استفاده کرد.
سیدحس��ین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی 
در انتهای سال 97، گفت: خوشبختانه با وجود برخی مشکات در بازار مسکن 
و نبود چش��م انداز ش��فاف و درس��ت در این حوزه، س��ازندگان برای ساخت 
س��اختمان های جدید دست بر روی دست نگذاشته اند، البته دریافت پروانه 
س��اختمانی به معنای عملیات و اجرای پروژه نیست، اما افزایش صدور پروانه 

به خودی خود مثبت است.
واکنش مثبت بازار به برنامه مسکن سازی دولت

نماینده مردم اقلید در مجلس ش��ورای اسامی ادامه داد: در چند ماه اخیر 
وزارت راه و شهرس��ازی و دولت برنامه قابل قبولی را برای تولید مس��کن در 
کش��ور تدوین کرد، البته این برنامه هنوز بر روی کاغ��ذ باقی مانده، اما بازار 

مسکن به این میزان برنامه ریزی نیز واکنش مثبت نشان داد.
جلب اعتماد سازندگان با اجرای برنامه های مسکن سازی دولت

وی گفت: قطعا اگر برنامه های دولت برای تولید انبوه مسکن عملیاتی شود، 
در آینده نزدیک چشم انداز بازار روشن شده و سازندگان با اطمینان کامل پا 
به عرصه تولید مس��کن می گذارند، اما در شرایط کنونی آن ها به دلیل بروز 

برخی مشکات، توان ریسک در این عرصه را ندارند.

ادع�ای جدید انبوه س�ازان؛ تولید س�اانه یک میلیون مس�کن در 
کشور

ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم ادامه داد: اخیرا برخی از انبوه س��ازان 
اعام کرده اند که ما توان تولید س��اانه یک میلیون واحد مسکونی را داریم، 
از ای��ن رو می توان از این ظرفیت برای تولید ملک و کاهش تقاضا و افزایش 

عرضه استفاده کرد.
تداوم کاهش قیمت با اجرای برنامه های تولید انبوه مسکن

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: به نظر من اگر بازار تولید مسکن در 
کوتاه مدت مدیریت شود، قطعا قیمت مسکن به روند نزولی ادامه خواهد داد 

و حتی این امکان وجود دارد که سرعت کاهش قیمت ها افزایش یابد

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
ادعای جدید انبوه سازان؛ توانایی تولید ساانه ۱ میلیون واحد مسکونی
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رئی�س مرکز ملی فرش ای�ران اظهار 
داشت: پس از برجام، ما صادرات خوبی 
ب�ه آمریکا داش�تیم به ط�وری که ۲9 
درصد آمار صادراتی م�ا مربوط به این 
کشور و پس از آن به آلمان با ۱4 درصد 
بود. پس از شروع تحریم ها، بازار آمریکا 
به صفر رس�ید و متاس�فانه جایگزینی 
برای آن پیدا نشد اما صادرکنندگان ما 

به دنبال بازارهای جدید هستند.
به گزارش ایلنا، فرشته دست پاک، رئیس 
مرکز ملی فرش ایران، در نشست خبری با 
اشاره به بیست و هشتمین نمایشگاه فرش 
دستباف گفت: این نمایشگاه  از سال 71 تا 
به امروز هر ساله برگزار می شود، امسال نیز 
از سوم تا نهم ش��هریور ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی برگزار خواهد شد. 
این نمایش��گاه بزرگترین رویداد فرش دنیا 
است و با توجه به شعار »رونق تولید« امسال 
قص��د داریم یک نمایش��گاه متفاوت برگزار 
کنیم. خوش��بختانه از سوی تولیدکنندگان 
و فع��اان این صنف هم با اس��تقبال مواجه 
ش��دیم، به طوری که 8۵ غرفه در نمایشگاه 

امسال حضور خواهند داشت.
وی ادام��ه داد: ای��ن نمایش��گاه با حضور 
سفرای کش��ورهای خارجی، وزیر صنعت و 

معاون اول رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. 
همچنین قصد داریم در همین روز س��امانه 
سجاد )سامانه جامع آماری فرش دستباف( 
را افتتاح کنیم. دس��ت پاک با اشاره به لزوم 
حضور در فضای مجازی و تقویت کس��ب و 
کارهای مجازی این صنعت گفت: ما به دنبال 
آن هس��تیم تا از فعاانی که برای بازاریابی 
و فروش فرش دس��تباف از روش های نوین 
کسب و کار و استارتاپ ها استفاده می کنند، 

حمایت ویژه ای داشته باشیم و سال گذشته 
نی��ز از صاحب��ان ایده ه��ای خاقانه دعوت 
کردی��م تا طرح ها و ایده های خود را با ما به 
اشتراک بگذارند تا ما با حمایت ازم آنها را 
اجرایی کنیم. وی در خصوص آمار اشتغال 
در این صنعت گفت: به طور کلی در صنعت 
فرش دستباف دو میلیون نفر مشغول به کار 
هستند و بیشترین شاغان را در این صنف 
داری��م که در حال حاضر اصلی ترین چالش 

آنها بخش بیمه اس��ت. ما س��ال گذشته با 
هماهنگ��ی مجلس، بودجه ای معادل س��ه 
براب��ر بودجه س��ال قبل ب��رای بیمه تامین 
اجتماعی تخصیص دادی��م ولی با توجه به 
شرایط اقتصادی کش��ور و کاهش صادرات 
نف��ت این عدد محقق نش��د و امیدواریم در 
شش ماهه دوم س��ال بتوانیم این بودجه را 
دریافت کنیم. البته بیمه عش��ایر روستایی 
به عن��وان یک جایگزین وج��ود دارد که با 
اضافه ش��دن بیمه س��امت، بیمه درمانی 

کامل خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران در خصوص 
وضعیت ص��ادرات گفت: ما با همکاری اتاق 
بازرگانی و سازمان توسعه و تجارت به دنبال 
پیدا کردن بازارهای جدید هستیم که اعزام 
هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه، یکی 

از اقدامات انجام شده است.
وی ادامه داد: پ��س از برجام، ما صادرات 
خوبی به آمریکا داش��تیم به طوری که ۲9 
درصد آمار صادراتی ما مربوط به این کشور 
و پ��س از آن به آلمان با  14 درصد بود که 
پس از شروع تحریم ها، بازار آمریکا به صفر 
رسید و متاس��فانه جایگزینی برای آن پیدا 
نشد اما صادرکنندگان ما به دنبال بازارهای 

جدید هستند.

صادرکنندگان فرش به دنبال بازارهای جدید هستند
رییس مرکز ملی فرش ایران:

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت بیان کرد: موضوع استخراج 
رم�ز ارزها که معروف ترین آنها بیت کوین اس�ت، عمًا ب�ه عنوان یک واحد تولید 

صنعتی در آیین نامه اجرایی دولت تصویب شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیوان گردان گفت: وزارت نیرو دستورالعمل نحوه 
تامین برق و چگونگی محاس��به آن را برای اس��تخراج بیت کوین و یا سایر رمز ارزها مصوب 

و اباغ خواهد کرد.
وی ب��ا اش��اره به نظر بانک مرکزی در خصوص خرید و فروش رم��ز ارزها، بیان کرد: از نظر 

بانک مرکزی خرید و فروش رمز ارزها در داخل کش��ور ممنوع است و رمز ارزها یک کاای 
صادراتی در واقع محس��وب می شوند که باید از طریق صادرات به فروش برسند و میزان ارز 
به دس��ت آمده از صادرات نیز در س��امانه نیما به ثبت برس��د. مدیرکل دفتر صنایع برق و 
الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع تجهیزات پزش��کی نیز گفت: 
س��اانه ۲.۵ میلیارد دار گردش مالی تجهیزات پزشکی به کشور است و یکی از حوزه هایی 
که برای س��اخت داخل باید پایلوت ش��ود، همین حوزه تجهیزات پزشکی است که موضوع 

شناسایی نیازها و تجهیزات برای داخلی سازی را در دستور کار داریم.

خرید و فروش رمز ارزها در داخل ممنوع است
خبر

معاون وزیر کار اعام کرد:
منتظر تخصیص بودجه بخش 

تعاون هستیم
مع�اون وزی�ر تع�اون،کار و رف�اه اجتماعی از 
افزای�ش ۱۱ برابری بودجه بخ�ش تعاون خبر داد 
و گف�ت: با دس�تور وزیر کار مناب�ع صندوق های 
زیرمجموعه وزارت کار از جمله شستا و صندوق 
بیمه روس�تاییان جه�ت افزای�ش خدمات دهی 
در بانک ه�ای توس�عه تع�اون و رف�اه کارگ�ران 

سپرده گذاری می شود.
محم��د کبی��ری � در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
با توافقی ک��ه میان معاونت تعاون و معاونت اش��تغال 
وزارتخانه صورت گرفت، مقرر ش��د تمام دستگاه هایی 
که با س��ازمان برنام��ه و بودجه همکاری دارند از محل 
مناب��ع تبص��ره 18 بودجه س��ال 97 تعاونی ها را مورد 
حمای��ت و در اولوی��ت ق��رار بدهن��د.  وی ادامه داد: 
همچنین به دنبال دس��تور وزیرکار، صندوق شس��تا و 
صندوق بیمه روس��تاییان و عشایر مکلف شدند منابع 
خود را تا حد امکان در بانک توسعه تعاون و بانک رفاه 
کارگران سپرده گذاری کنند تا از این طریق منابع بانک 

تقویت شود و امکان خدمات دهی بانک  افزایش یابد.
کبیری درباره افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز 
گفت: پیش از این مقرر شده بود از محل بدهی ناشی از 
عدم اجرای قانون بند ۲9 اصل 44 در بودجه 98 هزار 
میلیارد تومان گذاشته ش��ود و با دستور نوبخت 9۰۰ 
میلیارد تومانش را پرداخت کنند. این دستور هم اکنون 
در خزانه است ولی شرایط بودجه کشور شرایط خاصی 

است و ما منتظر تخصیص این اعتبار هستیم.
معاون ام��ور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
در عین حال از افزایش 11 برابری بودجه بخش تعاون 
خب��ر داد و گفت: با عنایت س��ازمان برنامه و بودجه و 
نمایندگان مجلس، بودجه شکل گیری و توانمندسازی 
بخش تعاون برای امس��ال 11 برابر رش��د داشته و در 
دو نوبت دس��تور تخصیص صادر شده که فعا بخشی 
از آن از مح��ل خزانه پرداخت ش��ده و ب��ه طور کامل 
تخصی��ص پیدا نکرده که امیدواری��م این اعتبار نیز به 
منظور تقویت و توانمندس��ازی تعاونی ها به طور کامل 

پرداخت شود.
وی همچنین درباره روند واگذاری سرخابی ها، گفت: 
ما پیشنهاد خودمان را برای تشکیل تعاونی های سهامی 
عام و واگذاری دو باش��گاه اس��تقال و پرسپولیس در 
ای��ن قالب مطرح کرده ای��م و وزارت ورزش نیز مصمم 
به انجام این کار است ولی اینکه نحوه واگذاری چگونه 

باشد در دست بررسی است.
ب��ه گزارش ایس��نا،دولت در ایحه بودجه س��ال 98 
مناب��ع مربوط به کم��ک وزارت کار به ش��کل گیری و 
توسعه و توانمندس��ازی تعاونی ها را 1۰ میلیارد تومان 

پیش بینی کرده است.

خبر
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران خبر داد:

احداث شهرک های مرزی 
مشترک با کشورهای همسایه

مدیرعامل س�ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی 
از احداث ش�هرک های  ایران 
مرزی مش�ترک با کشورهای 
همس�ایه خبر داد و گفت: در 
ح�ال حاضر ۳ کش�ور ترکیه، 
ب�رای  آذربایج�ان  و  ع�راق 

موضوع شهرک های مرزی مشترک با ایران در نظر 
گرفته شده اند.

به گزارش ایس��نا، محسن صالحی نیا در مراسم افتتاح 
پروژه های عمرانی در شهرک صنعتی شوش، اظهار کرد: 
یکی از اهدافی که در ش��هرک های صنعتی به دنبال آن 
هستیم این است که مس��ایل زیست محیطی به خوبی 
رعایت ش��ود. در این زمینه امروز شاهد ساخت و افتتاح 
تصفیه خانه  فاضاب شهرک صنعتی شوش هستیم. وی 
اف��زود: در سیاس��ت های کان وزارت صنعت به دنبال 
حمایت از اس��تقرار واحدهای تولیدی در ش��هرک های 
صنعتی هستیم زیرا در ش��هرک ها می توانیم به صورت 
متمرک��ز عم��ل و زیرس��اخت ها را نیز تکمی��ل کنیم. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ای��ران تصریح کرد: در ش��هرک های صنعتی با توجه به 
تمرکز در اس��تقرار واحدها به خوبی می توان مش��کات 
آن ه��ا را رص��د کرد و از ای��ن رو از اس��تقرار واحدهای 
تولی��دی در ش��هرک های صنعت��ی حمای��ت می کنیم. 
صالحی نی��ا عنوان کرد: با توجه به تجربیات کش��ورهای 
توس��عه یافته ای��ن امر یک نتیجه مثب��ت دارد و عاوه 
بر تامین زیرس��اخت ها می توانیم زمینه را برای توس��عه 
توانمندی های واحدهای تولیدی، حمایت از خوشه های 
صنعت و... فراهم کنی��م. وی ادامه داد: امیدواریم برای 
توس��عه واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک صنعتی 
ش��وش و همچنین حل مش��کات این واحدها اقدامات 
موث��ری را انجام دهیم. معاون وزیر صنعت با اش��اره به 
بحث ش��هرک های مرزی مشترک، عنوان کرد: در حال 
حاض��ر 3 کش��ور ترکیه، عراق و آذربایج��ان برای بحث 
ش��هرک های مرزی مش��ترک ب��ا ایران در نظ��ر گرفته 
ش��ده اند. صالحی نی��ا ادامه داد: در این زمینه یکس��ری 
تسهیات در ایران برای سرمایه گذاران آن کشور فراهم 
خواهد شد و بالعکس آن در کشور مدنظر نیز تسهیاتی 
برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم می شود.  وی گفت: در 
حال حاضر در خصوص دو ش��هرک با کشور آذربایجان 
تفاهم نامه منعقد ش��ده اس��ت و در این زمینه تجربیات 
خوبی به دست آمده که می توان برای دیگر شهرک های 
مرزی مش��ترک نیز اس��تفاده کرد. او اظه��ار کرد: برای 
استان خوزستان نیز این آمادگی وجود دارد که شهرک 
صنعت��ی مورد نظر را انتخاب و ب��ه طرف عراقی معرفی 
کرد تا بحث ش��هرک های مرزی مش��ترک در اس��تان 

خوزستان نیز پیگیری و پیش رود.

نمایندگان در جلس�ه علنی مجلس ش�ورای اسامی ایرادات شورای 
نگهب�ان به ط�رح یک فوریتی س�اماندهی صنعت خ�ودرو را اصاح 

کردند.
نمایندگان در جلسه علنی- یکشنبه- مجلس شورای اسامی ایرادات شورای 

نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را رفع کردند.
به این ترتیب دولت موظف است طی مدت سه سال از ازم ااجرا شدن این قانون 
با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست 
های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید 
ملی، کار و س��رمایه ایرانی، زمینه رقابت پذی��ری در صنعت خودرو را به نحوی 
فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم گری کند. بر 
منبای ماده 3 این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری 

وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطاعات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در 
صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی هیبریدی»انواعی که 
قابلیت پرش��دن مخزن انرژی)شارژ( از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز 
دارند(« و خودران نیز امکان استفاده از سوخت های غیرسنگواره ای)غیر فسیلی( 
دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ازم ااجرا شدن این قانون اقدام کند.
نماین��دگان در ماده 3 این طرح تعریف خودروه��ای هیبریدی تغییر دادند؛ 
بر اس��اس ماده 3 وزارت صنعت مکلف ش��ده بود سند راهبردی فناوری های 
نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی 
را تهیه کند که با رفع ایراد ش��ورای نگهب��ان واژه تمام هیبریدی به ترکیبی 

تغییر پیدا کرد.

ایرادات 
شورای 
نگهبان 
به طرح 
ساماندهی 
صنعت خودرو 
اصاح شد

در حالی مجوز تردد خودروها از دو منطقه 
آزاد کی�ش و اروند به م�دت دو ماه افزایش 
یافته که ظاهرا با توافقات بین مناطق، گمرک 
و استانداری بوده است، ولی پلیس راهور ناجا 
این جری�ان را تخلف گمرک در صدور مجوز 
اعام و دس�تور توقیف برخی از خودروها را 
صادر کرده اس�ت؛ ماجرایی مبهم و متناقض 
که تاکنون توضیح صریحی از سوی گمرک و 
مناطق آزاد در مورد آن ارائه نشده و سواات 

زیادی را بی پاسخ گذاشته است.
به گزارش ایس��نا، خودروهای مناطق آزاد برای 
خروج و تردد در سرزمین اصلی نیاز به طی کردن 
فرآیند دریافت مجوز و به عبارتی دریافت مرخصی 
دارند که طی این سال ها برای آنها زمانی یک ماهه 
تعریف شده است، اما اخیرا مجوزهای پیوسته و نا 
پیوسته ای در دو منطقه آزاد با زمان دو ماهه صادر 

شد که با خود حواشی به همراه داشت.
ماجرا از آنجا ش��روع شد که رئیس پلیس راهور 
ناج��ا اعام ک��رد مج��وز دو ماهه ای ب��رای تردد 
خودروهای منطقه آزاد کیش در سایر استان های 
کشور صادر شده که تخلف گمرک است. هادیانفر 
گفته بود که با توجه به این که مجوز گمرک برای 
تردد دو ماهه را خاف قانون بود، دس��تور توقیف 

برخی از این خودروها را نیز صادر کرده است.
ب��ه گفت��ه وی، ورود خودروهای ب��اای ۲۵۰۰ 

سی س��ی مناطق آزاد به کشور به جز خودروهای 
آمریکایی بامانع اس��ت و خودروهای کشورهای 
همس��ایه که در ایران در حال تردد هستند برای 

گردشگری بوده و منعی برای آنها وجود ندارد.
اما این که چرا خودروهای منطقه آزاد کیش مجوز 
دو ماهه برای تردد پی��دا کردند و تخلف گمرکی 
اعام شد، موضوعی بود که تاکنون گمرک موضع 
مشخصی در رابطه با آن نشان نداده و پاسخی در 
مورد آن وجود ندارد، ولی اطاعات دریافتی از این 
حکایت دارد که این به توافق بین گمرک با منطقه 
آزاد کیش و استانداری بوده که در آن زمان انجام 
شده و این رویه ادامه دارد، حتی اگر پلیس راهور 

آن را تخلف اعام کرده باشد.
 از این ماجرا زمانی نگذش��ته بود که اعام شد 
خودروهای منطق��ه آزاد اروند نیز دارای مجوز دو 
ماهه برای تردد ش��ده اند که البته آنچه از س��وی 
استاندار خوزستان در این رابطه اعام شده از این 
حکایت دارد که با موافقت گمرک ایران این اتفاق 

افتاده است.

وی گفت��ه که دلیل ص��درو مجوز ب��رای تردد 
دو ماه��ه خودروه��ای منطقه آزاد ارون��د به این 
برمی گردد که با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه 
استان خوزستان و در راستای رفاه حال شهروندان 
و درخواس��ت هایی ک��ه دراین زمینه داش��ته اند، 
افزایش زم��ان مرخصی خودروه��ای پاک اروند 

مورد توافق قرار گرفته است.
در این بین شرایط مرخصی دو ماهه خودروهای 
اروند و کیش نیز با یکدیگر متفاوت است؛ به طوری 
که برای خودروهای کیش مجوز تردد پیوسته دو 
ماهه و برای اروند با فاصله زمانی حداقل یک ماهه 

و دو مرتبه در سال صادر شده است.
اما در ش��رایطی موضوع تردد خودروها و میزان 
مرخصی آنها مورد س��وال ق��رار دارد که تاکنون 
گم��رک و منطق��ه آزاد در رابطه ب��ا این موضوع 
توضیح صریحی ارائه نکرده و به نوعی توپ پاسخ 
ب��ه ابهام��ات در زمین یکدیگ��ر در حال چرخش 

است.
اکنون مش��خص نیس��ت دایل صدور مجوز دو 
ماهه برای این دو منطقه چیس��ت و جالب اینکه 
چ��را اگر توافقی انجام ش��ده پلیس راهور ناجا در 
جری��ان این موضوع قرار نداش��ته و مورد تائیدش 
نیس��ت که اقدام به توقیف برخی از این خودروها 
ک��رده اس��ت. در عین ح��ال که چرا ای��ن مجوز 

مشمول سایر مناطق نشده است؟

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
دولت حداقل در شعار، مسکن کارگران را 

فراموش نکند
علیرض�ا محجوب گفت: پس انداز پ�ول در حال تضعیف معنایی ندارد 
و طعم�ه ای برای گرگ ه�ا، رانت خ�واران، بانک های خ�اص و بنگاه های 
واس�طه ای می ش�ود. پس انداز در این ش�رایط برای خرید مس�کن ابزار 
اس�تفاده کارفرمایان خواهد ش�د، این طعمه است و نه خدمت به بخش 

مسکن کشور.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکس��یون کارگری مجلس 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار ایلنا، درباره طرح مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی 
ب��رای کارکنان دولت و کارگران اظهار داش��ت: مارجین قیمت مس��کن را در 
دوره های مختلف مورد بررسی قرارداده ایم و آمار رسمی نشان می دهد که در 
بخش مس��کن 431 بار افزایش قیمت نس��بت به سال 71 وجود داشته است.  
وی افزود: اگر بخواهیم مارجین س��رمایه گذاری ایران و کره را بررس��ی کنیم، 
می بینیم که عکس این میزان س��رمایه گذاری در کره انجام شده  است. به این 
معنا که رش��د سرمایه گذاری در بخش صنعت این کشور همین مقدار بوده و 
در مقابل میزان افزایش قیمت مسکن در کره حتی به 3۰ بار هم نرسیده است. 
محجوب با تاکید براینکه با توجه  به مارجین قیمت مسکن، سپرده گذاری در 
صندوق ها برای صاحب خانه ش��دن غیرممکن است،  ادامه داد:  بر فرض اینکه 
زمین رایگان برای اجرای طرح دولتی مس��کن ارایه شود یا ساز و کار ویژه ای 
برای عرضه مصالح ساختمانی در نظر بگیرند اما باز هم بسیار سخت است که 
از طریق ذخیره به مسکن برسیم.   دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بهتر است 
دولت در ابتدا مسکن متناسب با تقاضای مصرفی را تامین کند و پس از آن بر 
اساس مسکن تامین شده حرف بزنیم،  اظهار داشت: پول در صندوق گذاشتن 
به این معنا است که پول و حقوق کارگری که عدد کوچکی است را در معرض 

تورم قرار دهیم که در اولین خیزگاه هم از میان می رود.

))اصاحیه آگهی مناقصه عمومی مرحله اول((ماجرای مبهم مجوز ۲ ماهه تردد خودروهای مناطق آزاد
نوبت اول

بهروز کاویانی-شهردار شهر اندیشه

پیرو آگه�ی م�ورخ 98/۰۵/۱۶ و 98/۰۵/۲۳ موضوع انجام احداث فاز اول س�اختمان مرکز 
همایش های بین المللی شهر اندیشه، بدینوسیله تنها از پیمانکاران واجد شرایط دارندگان 

حداقل رتبه ۳ ابنیه جهت انجام کار دعوت بعمل می گردد.

مناقصه عمومی 
نوبت اول

حسن رنجبر - شهردار باغستان

شهرداری باغستان در نظردارد نسبت به جدولگذاری خیابان چهارم اصلی از طریق 
مناقصه عمومی اقدام نماید. بدینوس��یله از اش��خاص حقوقی واجدالشرایط)دارا بودن 
حداقل رتبه ۵ در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در 

مناقصه دعوت بعمل می آید
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

۲-تاریخ توزیع اس��ناد از تاریخ 1398/۰٦/۰4 تا تاریخ 1398/۰٦/1۲ مهلت دریافت 
اسناد و تحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد

3-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف ۲/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
4-سپرده شرکت در مناقصه 1۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵-برندگان اول و دوم مناقصه درصورت حاضر نشدن جهت انعقاد قرارداد سپرده آنان 
به ترتیب ضبط خواهد شد

٦-مشروح جزییات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است
7-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد

8-تاریخ تشکیل کمیسیون معامات عمده در تاریخ 1398/۰٦/1٦ روز شنبه 
9-محل دریافت اس��ناد: شهریار-باغستان-بلوار امام خمینی )ره(-بلوار ولیعصر)عج( 
خیابان اله دوم اصلی- شهرداری باغس��تان- امور قراردادها تلفن: ٦۵۲38۰۰٦-۰۲1 

 baghestan.ir سایت شهرداری

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گیان، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور 
از عرصه های ملی صنوبرکاری ش��ده و باغات صنوبرکاری شهرستان 
صومعه س��را  بازدید کرد وی در این بازدید  با بیان اینکه برای تولید 
نهال همه امکانات فراهم اس��ت، هم نهالستان وجود دارد و هم خاک 
حاصلخیز اما این بستگی به همت ما دارد که چقدر بتوانیم به اهدافی 
که دنبال می کینم تحقق ببخش��یم. رییس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور گفت: وقتی توس��عه زراعت چوب ترویج شود و 

تس��هیات در اختیار مردم قرار گیرد و مردم تشویق به کاشت شوند، 
این کار یعنی تولید اکسیژن، توسعه و حفظ جنگل. این مقام مسئول 
اضافه کرد: برای توسعه زراعت چوب باید یک نقشه راه وجود داشته 
باش��د که پتانسیل هر منطقه و هر اس��تان به خوبی مورد شناسایی 
قرار گیرد و معلوم شود که صاحبان زراعت چه کسانی هستند یا چه 
می��زان زمین دارند و چه ن��وع گونه ای را بکارند که برای آنان مقرون 
به صرفه و درآمدزا باش��د، اینها همه نکات مهمی هستند که باید در 
اس��تان ها مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گی��ان که در این بازدید حضور داش��تند، با بیان اینکه شهرس��تان 
صومعه س��را قطب زراعت چوب و آستانه اش��رفیه قطب تولید نهال 
در گیان اس��ت افزود: لزوم استفاده از بس��ته های ترویجی و اعطای 
تس��هیات برای تش��ویق مردم به صنوبرکاری توزی��ع نهال رایگان، 
خدمات فنی، توزیع قلمه های اصاح ش��ده و پرداخت تسهیات کم 
بهره از جمله بس��ته های حمایتی اس��ت. وی ادامه داد: از سال 9۵ با 
توج��ه به تاکید مق��ام معظم رهبری و اعتبارات وی��ژه ای که در این 
راستا توس��ط دولت محترم تخصیص یافت، طرح توقف بهره برداری 
صنعتی از جنگل های طبیعی شمال کشور را آغاز کردیم و به زراعت 

چوب روی آوردیم.

برای توسعه زراعت چوب باید یک نقشه راه وجود داشته باشد معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت:
 صادرات به ۱۵ کشور همسایه

2 برابر می شود
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران از انجام 
موافقتنامه تجارت ترجیحی با کش�ورهای عضو دی هش�ت خبر داد و 
گفت: موافقتنامه تجارت با کش�ورهای اوراس�یا انجام شده و تا دو ماه 

آینده اجرا می شود.
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادب��وم با اعام این خبر 
افزود: با ظرفیت س��نجی کشورهای همس��ایه می خواهیم صادرات به 1۵ کشور 
همس��ایه را دو برابر کنیم. او به فعال س��ازی ظرفیت های تولیدی در راس��تای 
صادرات خبر داد و خاطرنش��ان کرد: شناس��ایی موانع صادرات و فعال س��ازی 

بازارهای مختلف از جمله سیاستهای وزارت صنعت است.
زادبوم به موافقتنامه تجارت با کش��ورهای اوراسیا، اکو، سازمان همکاری های 
اسامی و کشورهای D8 اشاره کرد و گفت: موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران 
با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا در 9 فصل با بیش از 1۰۰ ماده به انضمام 
جدول امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراس��یا مش��مول 3٦۰ قلم 
کاا )بر اس��اس کد  8رقمی HS( و جدول امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا به ایران مش��مول ۵۰۲ قلم کاا )براساس کد1۰ رقمی HS( است که 
از 8٦۲ ردیف تعرفه، تعداد ۲۲3 ردیف آن محصوات کش��اورزی و 3٦9 ردیف 
آن را محصوات صنعتی تش��کیل می دهند. وی ادام��ه داد: موافقتنامه تجارت 
ترجیحی بین کش��ورهای عضو D8 مش��تمل بر یک مقدمه و 34 ماده در سال 
98 اجرا ش��ده است. معاون توس��عه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ایران به انجام موافقتنامه تجارت دوجانبه بین ترکیه، بنگادش، س��وریه اشاره 
کرد و گفت: با کش��ورهایی همچون مالزی، هند و پاکستان نیز موافقتنامه های 
تجاری و آزاد در حال انجام اس��ت. او همچنین از فعال ش��دن رایزنان صادراتی 

در 1۵ کشور هدف خبر داد.



7شمــاره پیاپی 651  دوشنبه  28  مرداد  1398

جلس�ه کمیت�ه فرع�ی بهداش�ت و روان و پیش�گیری از 
آسیب های اجتماعی با حضور رئیس روابط کار و مددکاری  
ام�ور ایثارگران س�تاد ، اعضای کمیته فرعی بهداش�ت و 
روان،،مدیر منطقه مرکزی و جمعی از معاونین و روس�ا در 

منطقه مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-

منطق��ه مرکزی، احمد درامامی رئیس ام��ور اداری منطقه، هدف از 
برگزاری این جلس��ه را افزایش سطح بهداشت روان و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در منطقه عنوان نمود و گفت : در این جلسه 

راهکارهای ازم جهت ارتقای س��طح اس��تقبال کارکنان و خانواده 
ها از خدمات مرکز مش��اوره نیز مورد بررس��ی ق��رار گرفت. وی از 
جمله تصمیمات متخذه در جلس��ه را اجرای طرح غربالگری روانی 
و طرح س��امت روان در ستاد وکلیه مراکز عملیاتی منطقه توسط 
مرکز مش��اوره عنوان نمود و گفت: برنامه ریزی شد تا تعدادی بنر و 
پوسترهای رنگی در راستای اطاع رسانی خدمات مرکز مشاوره در 
سطح منازل سازمانی و مراکز عملیاتی منطقه توسط روابط عمومی 
نصب شود و همچنین دوره های روانشناسی مورد نیاز کارکنان توسط 

واحد آموزش با همکاری مرکز مشاوره برنامه ریزی و اجرا گردد.

محمد درافش�انی، سرپرست شهرداری قزوین گفت: به مناسبت 
دهه امامت و وایت، ۲۲ ویژه برنامه با عنوان جشنواره »اسماعیل 
خلیل اه تا علی ولی اه« در سطح شهر قزوین برگزار می شود.
درافش��انی گفت: برگزاری جشن بزرگ ش��هروندی عید تا عید همراه با 
خطب��ه خوانی غدیر خم ۲8 مرداد در پیاده راه س��بزه میدان برگزار می 

شود.
سرپرس��ت شهرداری قزوین از برپایی پنج ایستگاه صلواتی در پنج نقطه 
ش��هر قزوین خب��ر داد و گفت: عاوه ب��ر توزیع ن��ذورات، فعالیت های 
فرهنگی نظیر مسابقه با موضوع غدیر خم و پاسخگویی به شبهات دینی 

شهروندان توسط کارشناسان مذهبی در این ایستگاه ها اجرا می شود.
درافشانی خاطرنش��ان کرد: برگزاری جنگ بزرگ عید تا عید »همسایه 
من« در ش��هرک مینودر، کوثر و سطح بوستان های شهر قزوین از دیگر 
برنامه های شهرداری قزوین در دهه وایت و امامت است که به طور ویژه 
به عید قربان و غدیرخم خواهد پرداخت و مسابقات مفرحی نیز مختص 

این ایام طراحی شده است.
وی برگ��زاری جنگ عصرگاهی بانوی ش��هر م��ن را از دیگر برنامه های 
جشنواره »اسماعیل خلیل اه تا علی ولی اه« دانست که 31 مرداد در 

بوستان بانوان برگزار می شود.

برگزاری جلسه کمیته 
 فرعی بهداشت و روان

و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در استان 
مرکزی

درافشانی،سرپرست 
شهرداری قزوین:
 برگزاری
22  عنوان 
برنامه در دهه 
وایت و امامت

معاون دادستان عمومی و انقاب قزوین از تشکیل ستاد 
اقتصاد مقاومتی در دادگستری شهرستان قزوین در جهت 
استفاده بهینه از ظرفیت های دستگاه قضایی استان در 

راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل اس��تان قزوین، 
مه��دی ول��ی زاده در خصوص تش��کیل و فعال ش��دن این 
س��تاد گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی در قوه قضاییه در ش��هریور ماه س��ال 9٦ 
توس��ط ریاست س��ابق قوه قضاییه اباغ و س��تاد مربوطه در 
دادگس��تری استان ها تش��کیل گردید.وی افزود: قوه قضاییه 
یکی از عناصر اساسی کارگروه نظارت بر اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است که در این راستا با تشکیل ستاد اقتصاد 
مقاومتی در دادگس��تری ها گامی مؤثر در راستای حمایت از 
تولید داخلی، رفع موانع تولید و تحقق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی برداش��ته شده اس��ت.این مقام قضایی استان خاطر 
نشان کرد: این ستاد در ابتدا در دادگستری کل استان قزوین 
و در راستای اجرای دستورالعمل اباغی از سوی قوه قضاییه 
و اجرای خواس��ته ها و منویات مق��ام معظم رهبری)مدظله 
العالی( در جهت حمایت از تولید تش��کیل گردید و س��پس 
قرار ش��د در کلیه دادگس��تری شهرس��تان های استان فعال 
ش��ود.ولیزاده در ادامه تصریح کرد: در دادگستری شهرستان 
قزوین نیز این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های 
دس��تگاه قضایی جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست 

ه��ای کلی اقتصاد مقاومتی در چارچ��وب مقررات و با لحاظ 
وظای��ف و اختی��ارات و صاحیت های قانونی تش��کیل می 
شود. معاون دادس��تان قزوین بیان داشت: ریاست این ستاد 
در دادگستری شهرس��تان قزوین بر عهده رییس کل دادگاه 
ه��ای عمومی و انقاب شهرس��تان و دبیر این س��تاد معاون 
دادس��تان قزوین می باش��د و فرم هایی تح��ت عنوان »ثبت 
مشکات حقوقی و قضایی فعاان اقتصادی« تهیه شده است 
که فعاان حوزه صنعت و تولید شهرس��تان قزوین می توانند 
با مراجعه به دادگس��تری و دادسرا و با تکمیل این فرم ها از 
حمایت های قضایی در چارچوب قانون برخوردار ش��وند.وی 

تاکید کرد: در ش��رایط حساس اقتصادی کشور که دشمن با 
تحری��م های ناعادانه چرخه صنعت و تولید کش��ور را مورد 
هدف قرار داده است، باید هوشیار باشیم و با هماهنگی تمام 
دس��تگاه ها توطئه آنان را خنثی کنیم زیرا اگر در جامعه ای 
همه اجزا همس��و و همفکر باشند و به سوی هدفی مشخص 
حرکت کنند ش��اهد پیش��رفت و توس��عه خواهیم بود و اگر 
همگرا نباش��ند توسعه صورت نمی پذیرد.وی در ادامه افزود: 
ب��دون تردید یکی از مهمترین وظای��ف قوه قضاییه در حوزه 
صنع��ت، تولید و اقتص��اد فراهم کردن محیط س��الم و امن 
کسب و کار برای فعاان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان 
و نظارت صحیح و دقیق در راس��تای دستیابی به اصل تامین 
امنیت اقتصادی اس��ت که یکی از اصلی ترین اهداف تشکیل 
س��تاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری ها تحقق این امر مهم 
است.مهدی ولیزاده یادآور ش��د: در واقع فراهم آوردن بستر 
فعالیت ه��ای س��ودمند و مش��روع اقتص��ادی و جلوگیری از 
فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد یکی 
از وظایف اصلی نهاد های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. 
این مقام قضایی در پایان خاطرنش��ان کرد: عزم ستاد اقتصاد 
مقاومتی دادگس��تری برای جلوگی��ری از تعطیلی واحد های 
تولیدی و بیکاری کارگران جدی اس��ت و در دس��تورالعملی 
استانی که رییس کل دادگستری استان قزوین صادر نمودند، 
تاکید فراوان ش��ده است که اجرای احکام قضایی نباید منجر 

به تعطیلی واحد های تولیدی شود.

ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری قزوین فعال می شود
معاون دادستان قزوین: 

استان ها
روزنامه صبح ایران

به منظور تامین فش�ار آب ش�بکه توزیع ش�هر اردکان در مواقع افزایش مصرف، 
عملیات احداث و راه اندازی ایستگاه پمپاژ مخازن این شهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان یزد: معاون مهندسي و توسعه شرکت 
آبفاي یزد اظهار داش��ت: با توجه به س��اخت یک باب مخزن ده هزار مترمکعبی در اردکان 
با پیش��رفت بیش از ۵۵ درصد عاوه بر مخازن قبلی، جهت ذخیره س��ازی آب برای مواقع 

بحرانی و در راستای انتقال آب آشامیدنی، عملیات ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ آغاز شد.  
فریمانی گفت: ساخت ایستگاه پمپاژ با هزینه ای بالغ بر 1۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات 

عمرانی آغاز شده و در حال حاضر با 1۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.
وی اف��زود: ب��ا اتمام این عملی��ات حجم مخازن ذخیره آب اردکان ب��ه 4۵ هزار متر مکعب 

افزایش می یابد که توانایی تامین آب شرب شهروندان را در مواقع ضروری دارد.

آغاز ساخت ایستگاه پمپاژ مخزن ۱0 هزار متر مکعبی اردکان
خبر

خبر
استاندار کردستان:

رسانه ها توسعه کردستان را 
 محور اصلی فعالیت هایشان

 قرار دهند
س��نندج – فردین محم��دی- خبرنگارروزنامه ثروت 
استاندار کردس��تان  در مراسم گرامیداشت روزخبرنگار 
که در س��الن پیامبر اعظم اس��تانداری برگزار گردید، از 
رس��انه ها و مطبوعات کردستان خواس��ت توسعه همه 
جانبه کردس��تان را محور اصل��ی فعالیت های خود قرار 
دهند.   بهمن مرادنیا  با بیان اینکه توسعه کردستان به 
عنوان یک امر مهم و مشترک باید سرلوحه کار همگان 
قرار گیرد گفت: متاسفانه در کردستان هر اتفاق مثبتی 
بیفت��د نادیده گرفته می ش��ود، در حالیک��ه ما نیازمند 
امید آفرینی برای مردم و س��رمایه گذاران هستیم. وی 
با بیان اینکه رس��انه ها از نقد منصفان��ه پرهیز نکنند و 
کم و کاس��تی ها را یادآوری کنند،  افزود: در کنار بیان 
کاستی ها ازم است نقاط قوت استان بیان شود. مرادنیا  
اظهار داشت: اگر مدیری ضعف دارد بهتر است رسانه ها 
ش��فاف موضوع را بیان کنند و همه مدیران مورد هجمه 
ق��رار نگیرند چرا که من به هیچ وج��ه از مدیر متخلف 

حمایت نخواهم کرد. 
وی  معرفی چهره زشت و ناکارآمد از استان را به ضرر 
توسعه و خاف منافع عمومی مردم ذکر کرد و گفت: از 
همه رسانه ها با هر تفکری میخواهم توسعه کردستان در 
همه بخش ها را محور فعالیت خود قرار دهند.  استاندار 
کردس��تان با انتقاد از فضای مجازی موجود رسانه های 
رسمی را مورد خطاب قرار داد و افزود: فضای مجازی در 
گام اول رسانه ها و مطبوعات را زیر سوال می برد چون 
این امر بخاطر کم کاری رسانه های موجود است. بهمن 
مرادنی��ا اظهار داش��ت: جریان های��ی در فضای مجازی 
بصورت هدفمند در راستای تخریب چهره استان حرکت 
می کنند و من به عنوان فرزند این اس��تان دس��تان هر 
کسی را که دلسوزانه نقد می کند به گرمی می فشارم و 
هرگونه کوتاهی در خدمت گذاری به مردم ضایع کردن 
ح��ق آنان اس��ت.  وی  برگزاری کنگره مش��اهیر کرد و 
جش��ن های نوروز را در راستای معرفی چهره فرهنگی 
کردس��تان به مردم کش��ور نام برد و گفت: امس��ال نیز 
قرار اس��ت جشن های نوروز را یونس��کو با حضور چند 
کشور در کردس��تان برگزار کند.  استاندار کردستان در 
پای��ان  به کمک 9۰۰ میلیون تومانی دولت به مس��کن 
خبرن��گاران و ۲۰۰ میلی��ون تومان کم��ک باعوض به 
صندوق خبرنگاران اش��اره کرد و گفت: به خبرنگاران و 
رس��انه ها از هر طریق ممکن کمک خواهیم کرد که از 
لحاظ اقتصادی استقال پیدا کنند و در راستای معرفی 
کردستان در س��طح ملی انتشار یک نشریه سراسری را 

پیگیری خواهم کرد.

خدمات ارتباطی در روستاهای 
استان سمنان توسعه می یابد

مدیر مخابرات منطقه سمنان گفت: اینترنت پرسرعت 
در روس��تاهای تمام آب��اد و وامرزان دامغ��ان راه اندازی 
می ش��ود. مجید دارایی از توس��عه خدمات ارتباطی در 
برخی از روس��تاهای اس��تان س��منان خبر داد و اظهار 
داشت: یکی از مأموریت های اصلی مخابرات بهره مندی 
هم��ه م��ردم از امکان��ات ارتباطی با بهترین ش��رایط و 
مطلوب ترین کیفیت است. وی با اشاره به برخی اقدامات 
انجام ش��ده این اداره از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره 
کرد و ازجمله آن ها را فراهم کردن بس��تر خدمات دهی 
ارتباط��ی به روس��تاهای امام آباد و وامرزان شهرس��تان 

دامغان عنوان کرد.
مدیر مخابرات منطقه س��منان اف��زود: ازاین پس این 

روستاها از اینترنت پرسرعت نیز بهره مند خواهند بود.
دارایی بیان داشت: در روس��تاهای امام آباد و وامرزان 
دامغان تعداد ۲ دس��تگاه کافه نوری pots نصب ش��ده 
اس��ت تا خدمات مخابراتی و ارتباطی در این روس��تاها 
بهبود یابد. وی با بیان اینکه با نصب این دستگاه ارتباط 
تلفن ثابت و دیتا پایدارسازی می شود گفت: اعتباری که 
برای این طرح هزینه شده است؛ بالغ بر ۲ میلیارد و 8۰۰ 

میلیون ریال است.
 مدیر مخابرات منطقه س��منان با اشاره به وجود 17۰ 
خانوار در روس��تای امام آباد و 1۲۰ خانوار در روس��تای 
وامرزان دامغان عنوان کرد: اهالی این روستاها می توانند 
از خدم��ات ارتباطی مطلوب با اجرای این طرح بهره مند 
ش��وند. دارای��ی مهم ترین نتیج��ه اس��تفاده از فناوری 
اطاعات را ارتقای بهره وری و بهبود خدمات و تولیدات 

در بخش های مختلف عنوان کرد.

انتصاب در سازمان جهاد 
کشاورزی گیان

طی حکمی از سوی مهندس جانبازی؛ معاون توسعه 
مدیری��ت و منابع س��ازمان جه��اد کش��اورزی گیان، 
مهندس حقیقت میرزایی به سمت سرپرست اداره امور 
پیمان و قرارداد ها س��ازمان جهاد کش��اورزی سازمان 
منصوب گردیددر متن این حکم آمده اس��ت: امید است 
با اس��تعانت از خداوند قادر متعال و بهره گیری از کلیه 
امکانات و اس��تعدادهای موجود ضمن رعایت ضوابط و 
مقررات  در اجرای سیاست ها و اعتای اهداف سازمانی 

گام های موثری بردارید

چاه شماره 6 فومن به مخزن 
زمینی قلعه کل متصل شد

وحی��د مهجور مدیر آبف��ای فومن با اع��ام عملیاتی 
ش��دن برنامه های س��ال 98 این امور گفت: با توجه به 
تزریق مس��تقیم آب اس��تحصالی از چاه ش��ماره ٦ که 
جه��ت افزایش کیفیت آب ش��رب مصرفی مش��ترکین 
ش��هرک ام��ام)ره( و حومه ب��ه تعداد 1۲۵۰ اش��تراک، 
انجام ش��ده بود و نوس��انات ناش��ی از قطع��ی برق که 
باعث ایجاد کدورت و بروز مش��کاتی در تامین فش��ار 
آب برای مش��ترکین مذکور می گردی��د، خط انتقال از 
چاه ش��ماره ٦ به مخ��زن زمینی قلعه کل به طول ۲۵۰ 
متر و رینگ ش��بکه به طول 7۰ مت��ر همراه با تعویض 
 ش��یر آات و اتص��اات مربوط��ه در داخ��ل اتاقک چاه 

اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :
آزادگان نمونه بارز ایستادگی 
بر ارزشهای واای این نظام 

الهی هستند
به مناس��بت ۲٦ مرداد س��الروز ورود آزادگان سرافراز 
به میهن اس��امی ، از چهار همکار آزاده ش��رکت توزیع 

نیروی برق استان سمنان تجلیل به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ضمن گرامیداشت 
دهه امام��ت و وایت گف��ت: آزادگان و ایثارگران، نماد 
استقامت، ایثارو پایمردی نسبت به ارزشهای واای نظام 

مقدس جمهوری اسامی ایران هستند.
سیدمحمدموسوی زاده بیان داشت: امنیت و آسایش 
کنونی کشور، مدیون خون شهدا وایثارگری رزمندگان، 
جانبازان و آزادگان سرافراز در دفاع مقدس است و زنده 
نگه داش��تن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل 

امروزی، از جمله وظایف ما به شمار می رود.
وی با اش��اره به این که آزادگان ما در دوران اس��ارت، 
باغیرت و صابت و زیر سخت ترین شکنجه ها، از عزت 
و آزادگ��ی نظام اس��امی دفاع کردند اف��زود: تجلیل از 
آزادگان، قدرشناس��ی از فرهنگ ایستادگی، پایمردی و 

مقاومت است.
موس��وی زاده از مجاهدت ارزشمند چهار همکار آزاده 
که جملگی از پیشکس��وتان شرکت می باشند قدردانی 
کرد و یادآور ش��د: ت��اش و زحمات ارزش��مندتان در 
حوزه خدمت رس��انی نیز بسیار قابل تقدیر است و شما 
بزرگ��واران همواره افتخاری ب��رای این نظام و مجموعه 

شرکت توزیع برق استان می باشید.
یادآور می شود: در آئینی از همایون سعیدی،  حسین 
حاجی س��لیمی ، محمد برزگر و محمدرضا قرائی، چهار 
همکار آزاده این ش��رکت با اهدای لوح تقدیر و هدایایی 

تجلیل صورت پذیرفت.

مدیرعامل آبفای گیان : 
به مشترکین کم مصرف در 

تابستان پاداش تعلق می گیرد
مدیرعام��ل آبفای گیان در مورد  افزایش تعرفه های 
آب به��ا گفت در س��ال 1398 تعرفه ه��ا هفت درصد 
افزایش یافته که از ابتدای امسال نیز اعمال شده، امادر 
خصوص مدیریت مصرف بخشنامه ای اباغ شده که دو 

حالت در نظر گرفته شده است
 وی در م��ورد برنامه ه��ای تش��ویقی و بازدارنده در 
بخش��نامه مذکور گفت: اگر مش��ترکین نسبت به سقف 
تعیین ش��ده در مقایس��ه با عملکرد سال گذشته، کمتر 
مصرف کنند، مقداری به عنوان پاداش کم مصرف کردن 
آب در پایان شهریور ماه به حسابشان منظور خواهد شد، 
همچنین مشترکینی که از این مقدار بیشتر مصرف کنند 
شامل افزایش 1٦ درصدی آب بها خواهند شدمدیرعامل 
آبف��ای گیان همچنین در مورد پروژه های هفته دولت 
گفت: در هفته دولت سال 1398 شرکت آب و فاضاب 
گیان با 33 پ��روژه در قالب خطوط انتقال، رینگ دور 
ش��هر، حفر و تجهیز چاه و اصاح و توس��عه شبکه های 
آب آش��امیدنی که تقدیم مردم عزیز استان خواهد شد 
حس��ینی ارزش ریالی پروژه های هفته دولت جمهوری 
اس��امی ایران در بخش آب  وفاضاب ش��هری گیان 
را ۲۲٦ میلی��ارد ریال اعام ک��ردو اظهار امیدواری کرد 
منافع حاصل از اجرای این پروژه ها متوجه مردم عزیز و 

محترم استان گیان شود

دبیر نهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت:
جشنواره دف نوای رحمت مایه 

مباهات استان کردستان است
س��نندج –  خبرنگار روزنامه ث��روت؛ آیین اختتامیه 
نهمین جش��نواره بی��ن المللی »دف ن��وای رحمت« با 
حضورآیت اه س��ید محمد حسینی شاهرودی نماینده 
ولی فقیه در اس��تان کردس��تان، اس��تاندار کردستان ، 
معاون سیاسی ، امنیتی استانداری کردستان ،  شهردار 
سنندج، رییس حوزه هنری استان کردستان وجمعی از 
هنرمندان و مردم در پردیس س��ینمایی بهمن سنندج 
برگزار ش��د.  رییس حوزه هنری انقاب اسامی استان 
کردس��تان  در این مراس��م گفت: این جش��نواره امروز 
ب��ه درختی تنومند و صحنه ای ب��رای نمایش همدلی، 
مهربانی و همگرایی تبدیل ش��ده است. اگر این رویداد 
ت��ا دیروز محدود به ایران بود، در این دوره در ابعاد بین 
المللی گسترش یافته است. امین مرادی افزود: برگزاری 
این جش��نواره در س��نندج که به عن��وان پایتخت دف 
جهان ش��ناخته می ش��ود، ادای احترام به همه بزرگان 
این ش��هر اس��ت که ن��وای دف و ذکر حق را س��ر داده 
اند، محسوب می شود. دبیر نهمین جشنواره بین المللی 
دف ن��وای رحمت و با یاد کردن از عارفان نامی اس��تان 
کردس��تان خاطر نشان کرد: جش��نواره بین المللی دف 
نوای رحمت مایه افتخار کردستان است و برگزاری خود 
را مدیون هنرمندان، مردم و مس��ئوان اس��ت و باید از 
حمایت های مادی و معنوی نماینده ولی فقیه استاندار 
و تش��کر کنم. وی با اشاره به حضور 3۰4 اثر و راهیابی 
۲۰۲ اث��ر به بخش رقابتی گفت: امس��ال برای اولین بار 
ش��اهد حضور  گروه های خارجی قوالی با ارائه موسیقی 
هند و افغانس��تان و یاران از کردس��تان عراق و... بودیم. 
همچنین برگزاری اجتماع بزرگ دف نوازان در مراس��م 
»آوای دوس��ت« که با بارش ب��اران و نعمت الهی همراه 
شد و نمایش فیلم »پرنده نادر« و حضور گسترده مردم 
را باید به عنوان بخش های دیگر این جش��نواره دانست. 
وی ب��ا تقدیر از  هنرمند محمدجلی��ل عندلیبی افزود: 
او ت��اش های بی بدیلی در تربی��ت هنرمندان جوان و 
شناخته شده در اس��تان و ایران داشته است. همچنین 
باید از داوران جشنواره برای همراهی شان و اهالی رسانه 

برای پوشش خبری این اتفاق تشکر کنم.
گفتن��ی اس��ت ، نهمین جش��نواره دف ن��وازی دف 
ن��وای رحمت ب��ا حضور هنرمندان کش��ورو ب��ا داوری 
بی��ژن کامکار، عم��اد توحی��دی، فریدون ش��هبازیان، 
 منصور مرادی و س��ید بهاالدین حس��ینی در س��نندج

برگزار شد.

تندیس استاد شهریار در پارس آباد نصب می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:
پژوهش، مبنای توسعه و پیشرفت است

راه اندازی اولین شهرک استارتاپی کشور در البرز 

 نیروهای وفادار به انقاب اسامی
نباید تخریب شوند

فرماندار پ�ارس آب�اد از رونمایی و 
نصب تندیس اس�تاد محمد حس�ین 
بهجت تبری�زی متخلص به ش�هریار 
همزم�ان با عید غدیر خ�م در میدان 
آزادی) ورودی شهر از سمت اجیرلو( 
خبر داد و گفت: آیین رونمایی و نصب 
تندیس این ش�اعر ب�زرگ به صورت 
باش�کوه و با حضور خان�واده محترم 
اس�تاد ش�هریار و میهمان�ان، ادب�ا و 
ش�عرایی از مناط�ق مختلف کش�ور 

برگزار می شود.
علی عایی در جلس��ه ش��ورای فرهنگ 
عمومی پارس آباد با اعام اینکه ش��هریار 
از مفاخ��ر ارزش��مند کش��ورمان و دنیای 
اس��ام و از بزرگترین ش��عرای همه تاریخ 
ایران اس��ت، ادامه داد: این ش��اعر پرآوازه 

محبوبی��ت خاصی در بی��ن آحاد مختلف 
مردم فرهنگ دوست منطقه دارد. 

وی همچنین با اش��اره به جایگاه واای 
شهریار و آثارش در ادبیات ایران و جهان ، 
از تغییر نام  میدان آزادی شهر پارس آباد 

به "استاد شهریار" خبر داد.  
فرماندار پارس آباد در ادامه با بیان اینکه 
خرافات، تحریف ها و بدعت ها در مراسم 
عزاداری امام حس��ین)ع(، در حقیقت آب 
به آس��یاب دش��من ریختن و حرکت در 
مس��یر خواست دشمنان اس��ام و انقاب 
اس��ت، گفت: ورود بدعت ها و خرافات به 
مجالس و مراسم س��وگواری آقا اباعبداه 
الحس��ین)ع( از خواس��ته ه��ا و اه��داف 
دشمنان دین اسام است و چهره اسام را 
مخدوش می کند از این رو باید از کارهای 
خراف��ی و انحراف ها در س��وگواری ها به 

شدت اجتناب شود.
علی عایی با ش��اره ب��ه نقش و وظیفه 
روحانی��ان در انتقال فرهنگ عاش��ورا به 
نسل جوان، افزود: مس��ووان هیات های 
مذهبی ، مبلغان، روحانیان و مداحان باید 
برای ترویج فرهنگ عاشورا و تبیین فلسفه 

قیام عاشورا بیش از پیش تاش کنند.

بی�ن  تفاهم نام�ه  کرج-امض�ای 
شهرداری کرج و پارک علم و فناوری 
البرز در راستای دو امر مهم مسئولیت 
 )CSR( ه�ای اجتماع�ی ش�هرداری
ب�ه ویژه نس�بت به کس�ب و کارهای 
از یافت�ه  دان�ش بنی�ان و اس�تفاده 
 های بروز علمی در مدیریت ش�هری 

انجام شد.
احم��د ناصربخت با اش��اره ب��ه امضای 
بی��ن ش��هرداری  هم��کاری  تفاهم نام��ه 
ک��رج و پارک علم و فن��اوری البرز گفت: 
ای��ن تفاهم نام��ه گام��ی موث��ر در زمینه 

از  اس��تفاده  و  مش��ترک  همکاری ه��ای 
و  علم��ی  توانمندی ه��ای  و  ظرفیت ه��ا 
پژوهش��ی ب��رای حمای��ت از فن��اوران و 

صاحبان ایده است.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه این تفاه��م نامه 
در راس��تای دو امر مهم مس��ئولیت های 
اجتماع��ی )CSR( ش��هرداری ب��ه ویژه 
نس��بت به کس��ب و کارهای دانش بنیان 
و همچنین اس��تفاده از یافت��ه های بروز 
علمی در مدیریت ش��هری منعقد ش��ده 
است، افزود: در واقع پژوهش و انجام امور 
بر مبن��ای یافته های علمِی اثبات ش��ده، 
موتور محرکه و مبنای پیش��رفت و توسعه 
محسوب شده و تضمینی برای استمرار آن 

به شمار می رود.
معاون برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه 
انس��انی ادامه داد: این مهم ی��ا با مطالعه 
منابع اطاعاتی موجود و یا با پژوهش های 
انجام ش��ده و یا با اس��تفاده از محصوات 

دانش بنیان به دست می آید.

ک�رج - وجود بی�ش از ۵۰ ش�تاب 
دهن�ده در کن�ار یکدیگر در اس�تان 
الب�رز ظرفیتی قابل توج�ه در فضای 
کس�ب و کار ب�ه ش�مار م�ی رود که 
بس�ترها را ب�رای راه ان�دازی اولی�ن 
ش�هرک اس�تارتاپی کش�ور در ای�ن 

استان فراهم کرده است.
اس��تاندار البرز با اعام اینکه راه اندازی 
اولین ش��هرک استارتاپی کش��ور  در این 
اس��تان با جدیت دنبال می ش��ود، گفت: 
البرز به عنوان قطب علم و فناوری کش��ور 
شرایط ازم را برای رشد و توسعه فعالیت 
ه��ای اس��تارتاپی در حوزه ه��ای مختلف 

صنعت، کشاورزی و گردشگری را دارد.
عزیزاله ش��هبازی درحاش��یه بازدید از 
نمایش��گاه توانمن��دی های روس��تایی و 
عش��ایری کش��ور در تهران  ادامه داد: در 
البرز برنامه ریزی ش��ده که شتاب دهنده 
ها و فن بازارها بس��تر مناسبی برای تولید 
اشتغال و رونق تولید داشته باشند. وجود 
۵۰ ش��تاب دهنده در البرز موجب شد تا 
مکاتب��ات و تفاهم نامه ه��ای  با معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری منعقد 
ش��ود و  مقرر ش��د شهر اس��تارتاپی البرز 

ایجاد شود.
اس��تاندار الب��رز عن��وان کرد: ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان از س��وی 
استانداری مامور شد با استفاده از امکانات 
و ظرفیت های موجود نسبت به راه اندازی 

این امکان اقدام کند.
ب��ه گفت��ه وی مکان یابی این ش��هرک 
صورت گرفته و امید است بتوانیم تا پایان 
س��ال اقدامات موثری در این زمینه  انجام 

دهیم.
شهبازی همچنین با اشاره به اینکه اقوام 
مختلف ایرانی در نمایشگاه توانمندی های 
روس��تایی و عشایری کشورحاضر هستند، 
اف��زود: در غرفه اس��تان البرز ب��ه عنوان 
ایران کوچ��ک با رنگین کمان��ی از اقوام، 
توانمندی های روستائیان و عشایر سراسر 

کشور را می توان مشاهده کرد.

امام جمعه پ�ارس آباد ب�ا تاکید بر 
حف�ظ وح�دت و همدلی می�ان آحاد 
جامعه، گف�ت: دلس�وزان و نیروهای 
وفادار به انقاب و نظام اسامی نباید 

تخریب شوند.
حجت ااسام سید س��عید رشادی در 
جلس��ه شورای فرهنگ عمومی پارس آباد 
افزود: دشمنان از راههای مختلف و از هر 
منفذی درصدد نفوذ و ضربه زدن به نظام 
مق��دس جمهوری اس��امی اس��ت از این 
رو باید مراقب و هوش��یار باش��یم تا مبادا 
دشمنان و معاندان از اختافات سلیقه ای 

جریان های سیاسی سؤاستفاده کنند.
وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم 
و ایام س��وگواری و عزاداری ساار سید و 
شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت ابا 
عبداه الحس��ین )ع( اضافه کرد: ما هرچه 
داریم از محرم اس��ت و انقاب اس��امی، 
ریش��ه در مح��رم دارد و این در کام امام 
راح��ل و مق��ام معظم رهبری ب��ه وضوح 

دیده می شود. رشادی با بیان اینکه امر به 
معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در اول 
وقت، فلس��فه و از اه��داف اصلی قیام امام 
حسین)ع( اس��ت، بیان کرد: در وقت نماز 
باید شبیه خوانی ها و عزاداری ها تعطیل 
و برای برپایی هرچه باشکوهتر این فریضه 
الهی اهتمام شود.  رئیس شورای فرهنگ 
عمومی پارس آباد با اش��اره به نقش شبیه 
خوانی در ماندگاری و جاودانگی حماس��ه 
عاش��ورا گفت: در ش��بیه خوانی ها نباید 
برای نق��ش ه��ای موافق خ��وان از افراد 

اابالی، خاف کار و بدنام استفاده شود. 



بر اس�اس آمار اعام شده، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در سال 97 
به 8۶ مورد اشخاص حقیقی در قالب 
فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی 
مبلغ ۱4 میلیارد و 9۰۰ میلیون و ۵۰۰ 

هزار ریال کمک کرده است.
همچنی��ن ای��ن وزارتخان��ه در حوزه 
حمایت های اشخاص حقوقی نیز در 1٦1 
مورد بال��غ بر یک ه��زار و 3۰۵ میلیارد 
ری��ال، حمایت های فرهنگ��ی، هنری و 
دینی داش��ته اس��ت.در این فهرست نام 
موسساتی چون موسس��ه نمایشگاه های 
فرهنگ��ی ایران، خانه کتاب، بنیاد ش��عر 
و ادبیات داستانی ایرانیان، انجمن آثار و 
مفاخ��ر فرهنگی، بنیاد رودکی و تعدادی 

دیگر از مجموعه ها خودنمایی می کند.
اما این حمایت های مالی براساس کدام 
س��ازوکار قانونی تخصیص داده ش��ده و 
چقدر می توان انتشار اینگونه فهرست ها 
را زمینه س��از تحقق شعار »شفافیت« در 

عرصه فرهنگ و هنر قلمداد کرد؟
شفاف سازی اسیر »کلی گویی« 

هوش��نگ جاوی��د مدرس و پژوهش��گر 
موس��یقی با اش��اره به اینکه، ابهام برانگیز 
بودن این فهرس��ت که موجب بروز برخی 
از سوتفاهم ها میان جامعه هنری می شود، 
توضیح داد: اقدام وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی در جهت شفاف س��ازی یکی از 
اقدامات ارزشمندی است که می تواند مورد 
توجه قرار گیرد. به هر حال ما در طول این 
چهل س��ال حرف و حدیث های زیادی را 
شنیده ایم ،پول هایی که در این وزارتخانه 
صرف فرهنگ و هنر می شود، در کجا و به 
چه ش��کلی خرج شده و چرا معلوم نیست 
این پ��ول به چه افرادی داده می ش��ود؟ از 
این رو کار انجام گرفته ، اقدام خوبی است 
ولی از س��وی دیگر باید به مبهم بودن این 
کمک ها اش��اره کرد که هی��چ جزییاتی از 
نحوه پرداخت این کمک ه��ای میلیاردی 
در دس��ترس مخاطبان این گزارش ها قرار 
نگرفته اس��ت. همین موضوع ممکن است 
ش��رایط طرف دریافت کننده مبالغ را هم 

زیر سوال ببرد.
وی ادام��ه داد: من برای دوس��تانی که 

اس��امی آنها در این فهرس��ت وجود دارد 
بس��یار نگرانم. گرچه ممکن است با آنها 
در حوزه های نظری و پژوهش��ی اختاف 
نظر داش��ته باش��م اما به لحاظ اعتباری 
هرگ��ز نمی توانیم آب��روی یکدیگر را زیر 
س��ئوال ببریم. این برای من بسیار مهم 
بود که پژوهشگری چون جهانگیر نصری 
اشرفی به چه شکلی کمک چند میلیونی 
دریافت کرده که نام او در فهرست اسامی 
حمایت شوندگان وزارت ارشاد قرار داده 

شده است.
جاوید ادامه داد: این پژوهش��گر ارزنده 
از جمله ش��خصیت هایی اس��ت که تمام 
زندگی خ��ود را روی حوزه فعالیتی خود 
متمرکز کرده و ش��اید ه��م در مقاطعی 
کم��ک دریاف��ت کرده باش��د ام��ا هرگز 
در ش��رایطی قرار نگرفت��ه که بخواهد به 
مدد این کمک ه��ای دولتی آبرو و اعتبار 

خودش را از دست بدهد.
وی اف��زود: جال��ب اینک��ه وقتی پس 
از انتش��ار فهرس��ت با او تماس گرفتم و 
از چن��د و چ��ون ماجرا پرس��یدم به من 
گف��ت: »زمانی که در س��اری مش��غول 
تدوین فرهنگ طبری بودم ش��خصی از 
ارش��اد پی��ش ما آمد و به م��ا گفت تا به 
حال پیرامون این پژوهش از ارشاد پولی 
دریاف��ت کرده اید یا خی��ر؟ در جواب او 
گفتیم نه و این فرد به ما گفت برای این 
ماجرا مبلغی تصویب ش��ده که می توانیم 
به ش��ما پرداخت کنی��م« بنابراین بهتر 
است دوس��تان وزارت ارش��اد که چنین 

فهرس��ت هایی را با رقم ه��ای میلیاردی 
منتشر می کنند، بیایند و با ذکر جزییات 
پرداخت ها ش��رایطی را رق��م بزنند که با 

اعتبار و آبروی کسی به باد نرود.
این پژوهشگر موسیقی نواحی ایران در 
بخش دیگری از صحبت های خود توضیح 
داد: متاسفانه آنچه در این فهرست مالی 
گنجانده شده، انتش��ار گزارش های کلی 
اس��ت که ب��ه اعتقاد من فای��ده ای برای 
اثبات ش��فاف س��ازی ن��دارد. زی��را این 
گزارش زمانی می توان��د مورد توجه قرار 
گیرد که همه حمایت ها به صورت جزیی 
منتشر شود در غیر اینصورت نوعی شبهه 
س��ازی پیش می آید که هم موجب توبه 
کمک کنندگان به هنرمندان و هم انتقال 
حس بدبینی به افراد مختلف در مواجهه 
با حمایت شوندگانی می شود که موضوع 

شفاف سازی را زیر سئوال می برد.
شفاف سازی با جزییات 

رضا مهدوی نوازنده، مدرس دانش��گاه 
و کارش��ناس مس��ائل فرهنگ��ی هم در 
گفتگو ب��ا خبرنگار مهر ضم��ن تاکید بر 
لزوم شفاف س��ازی بیشتر از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امی درباره نحوه و 
جنس پرداخت های مالی که سال 97 از 
سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع این 
نهاد دولتی در قالب فعالیت های فرهنگی، 
هن��ری و دین��ی به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی پرداخت شده، توضیح داد: مقوله 
»شفاف سازی«  دارای چند مرحله است 
ک��ه اولین مرحل��ه آن اختصاص به طرح 

ی��ک پرس��ش دارد. اینکه شفاف س��ازی 
اساس��اً گفته بشود یا نش��ود؟ و اصوا در 
این ش��رایط هدف از شفاف سازی چه در 
حوزه افراد حقوق��ی و چه در حوزه افراد 

حقیقی چیست؟  
وی افزود: مرحله بعدی نوعی از شفاف 
س��ازی اس��ت که در آن جزییاتی وجود 
ندارد اما مرحله سوم شفاف سازی بخشی 
اس��ت که اتفاقا برای مردم هم پسندیده 
بوده و آن ورود به جزییات اس��ت. اینکه 
مشخص ش��ود فان مبلغ حمایتی که از 
یک پ��روژه انجام گرفت��ه درحوزه تولید، 
پژوهش یا اجرا بوده اس��ت؟ پروژه مورد 

حمایت، زودبازده بوده یا دیربازده؟
مه��دوی ادامه داد: ط��ی ماه های اخیر 
مردم ش��اهد انتشار اخبار زیادی مبنی بر 
آنچنانی هستند  میلیاردی  اختاس های 
که دربرگیرنده ش��ائبه های زیادی نیز در 
این زمینه اس��ت. اما نکته ای که می توان 
درباره انتشار فهرست اشخاص حقیقی و 
حقوقی که در س��ال 97 از سوی معاونت 
توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسامی حمایت ش��ده اند، به آن 
اش��اره کرد ذکر یک س��ری م��وارد کلی 
است که فقط به همین چارچوب بسنده 
ش��ده که به اعتقاد من این کلی گویی در 

شفاف سازی جان کام نیست.
وی تأکید کرد: البته شاید بتوان از این 
فهرس��ت چنین برداش��ت کرد که شاید 
جامعه به آن بضاعت نرس��یده که بتوان 
به جزییات نیز توجه کرد. شاید ذکر این 
جزییات بین هنرمندان چالش ایجاد کند 
که کدام هنرمند به دولت نزدیک تر است 
که توانس��ته از نهاد وزارت ارشاد بودجه 

باعوض دریافت کند.
مدیرکل اس��بق مرکز موس��یقی حوزه 
هنری تصریح کرد: قطعا اگر بودجه های 
اختص��اص یافته به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی شاخص باشد حرف و حدیث های 
مرتب��ط با آن نیز بیش��تر خواهد ش��د و 
این ش��بهه ایجاد می شود که تمامی این 
کمک ها بر اساس رابطه ها شکل گرفته و 
این کمک ها به ش��کلی نیست که بتواند 

گرهی از موسیقی و هنر باز کند.

حواشی انتخاب نماینده سینمای ایران برای اسکار
می گوی�د:  فری�دزاده  رائ�د 
هی�ات انتخ�اب نمی توانس�ت 
برای معرفی نماین�ده ایران به 
اس�کار تا پایان جشنواره فیلم 
ونی�ز صب�ر کن�د و در انتخاب 
خود کلی�ت س�ینما را مدنظر 

قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سه فیلم 
»قصر شیرین« به کارگردانی رضا 
میرکریمی، »در جس��ت وجوی فریده« به کارگردانی آزاده موس��وی و کوروش 
عطایی و »متری ش��ش و نیم« به کارگردانی س��عید روس��تایی به عنوان سه 
گزینه نهایی برای نمایندگی سینمای ایران در  نودو دومین دوره مراسم اسکار 
انتخاب شده بودند که در نهایت مستند سینمایی »در جست وجوی فریده« از 
س��وی سازمان سینمایی به عنوان نماینده س��ینمای ایران برای اسکار معرفی 
شد. این انتخاب با حواشی مختلفی همراه بود ازجمله اینکه چرا امسال برخاف 
س��ال های گذشته زودتر از موعد نماینده ایران معرفی شده و یا چرا با توجه به 
اینکه یکی از سه گزینه نهایی در جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، هیات انتخاب 

نماینده ایران منتظر پایان این جشنواره نمانده است؟
رائد فریدزاده )دبیر و سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی به اسکار( درباره معرفی 
شدن نماینده ایران چند ماه جلوتر از زمانی که در سالهای گذشته این امر صورت 
می گرفت، به ایلنا گفت: کادر آکادمی اسکار امسال تغییر کرده است و ما هر سال 
با توجه به آش��نایی که داشتیم از طریق مکاتبه، نماینده سینمای ایران را معرفی 
می کردیم و حتی گاهی فرصت معرفی را برای ما تمدید می کردند اما با سیس��تم 
جدید معرفی نماینده فیلم به اسکار که کاما آناین و برخط است و باید از طریق 
سایت انجام ش��ود، مراحل معرفی فیلم کمی طوانی تر از گذشته شده است. وی 
ادامه داد: ما باید در یک برهه زمانی مشخص بر اساس آنچه که سایت به ما اعام 
کرده اس��امی هیات انتخاب و همچنین گزینه موردنظرمان را ثبت می کردیم و به 
همین دلیل مجبور ش��دیم امسال برخاف س��الهای گذشته سریع تر اقدام کنیم. 
از طرف دیگر بعد از مش��خص ش��دن فیلم باید نسخه ای از فیلم و همچنین تمام 
متریال تبلیغاتی فیلم را و مدارک و اسناد را برای آکادمی ارسال کنیم که با توجه 
به محدودیت های مراوداتی و ارسال مدارکی که وجود دارد کمی این کار طوانی تر 
از سالهای گذشته زمان خواهد برد. به همین دلیل ما باید سریع تر کار خود را انجام 
دهیم تا فرصت را از دست ندهیم. فریدزاده ادامه داد: زمانی که در جشنواره فیلم 
ونیز جوایز اعام می شود، یک روز بعد از پایان مهلت و فرصت ما برای معرفی فیلم 
به اسکار بود لذا نمی توانستیم تا پایان جشنواره فیلم ونیز صبر کنیم. از طرف دیگر 
ما گزارش های وضعیت هر سه فیلم را از پخش کننده آنها دریافت کرده ایم و با توجه 
به حرفه ای بودن هیات انتخاب و همچنین در نظر گرفتن همه ش��رایط در نهایت 
اعضا به فیلم در جست وجوی فریده رأی دادند.فریدزاده در پاسخ به این سوال که 
آیا مباحثی که پیرامون کسب جایزه برای فیلم قصر شیرین در برخی از جشنواره ها 
مطرح شد و همچنین اتفاقاتی که اخیرا برای فیلم متری شش و نیم رخ داده است، 
در آرای اعضای هیات انتخاب تاثیر گذاش��ته است یا خیر، گفت: البته که طبیعی 
است اعضای هیات انتخاب این اخبار را شنیده باشند و یا آن را رصد کرده باشند 
اما جلسات ما کاما حرفه ای و معطوف به موضوع بوده است و افرادی که در جلسه 
حضور داشتند کاما در سینما شناخته شده هستند و مسائل حاشیه ای دخیل نبود.
وی ادامه داد: اعضای هیات انتخاب با رأی خود به کلیت سینمای ایران توجه کردند 
و نه فقط به یک بخش سینما. در سالهای اخیر سینمای مستند ما کاما حرفه ای 
شده و اتفاقات خوبی برای این سینما در جشنواره های مختلف سینمایی رخ داده 
اس��ت و جشنواره های معتبر به سینمای مس��تند ایران توجه کرده اند. نگاه هیات 
انتخاب به این وجه مغفول مانده سینمای ایران هم کاما هوشمندانه بود. فریدزاده 
افزود: پخش این فیلم برعهده الی ایمیج به مدیریت الهه نوبخت اس��ت و در حال 
برنامه ریزی برای معرفی این فیلم هستند و ما نیز همه تاش خود را می کنیم که 

نماینده ایران بتواند در اسکار موفق باشد.

برگزاری نمایشگاه عکس »2۴ ساعت« 
اولین نمایش�گاه عکس پروژه  »۲4س�اعت« در گالری تابستان خانه  

هنرمندان برگزار می شود.
پروژه عکاس��ی ۲4 س��اعت در س��ال ۲۰1۲ با دو عکاس که بنیانگذاران آن 
هستند با نام های رنزو گرند و سم اسموترمن و حضور ٦۵ عکاس از ۲۰ کشور 
مختلف ش��روع به کار کرد. در هر دوره به تعداد شرکت کنندگان افزوده شد و 
امسال این چالِش عکاسی به 488۰ شرکت کننده از 1۰۰ کشور رسید. نمایشگاه 
عکس پروژه  ۲4س��اعت در ایران جمعه پیش رو )1 شهریور( در گالری تابستان 

خانه  هنرمندان به همت فرهود نصیری و سارا هاشمی برگزار می شود.
پروژه عکاسی ۲4 ساعت هر سال در یک روز خاص اجرا می شود. به این ترتیب 
عکاسان از کشورها و شهرهای مختلف دنیا با ثبت نام در سایت پروژه، در طول 
۲4 ساعت در این روز مشخص، شهر خود را به تصویر کشیده و هر ساعت یک 
عکس را در ش��بکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک می گذارند. عکس ها توسط 
داورها در دو مرحله داوری ش��ده و در نهایت عاوه بر ایران در 3 کش��ور دیگر 
نمایشگاهی از عکس های برگزیده به نمایش درمی آید. این پروژه در سال جاری 

در تاریخ 4 خرداد برگزار شد و ۵۵۰ عکاس ایرانی در پروژه شرکت داشتند. 
هر س��ال نمایش��گاِه آثار برگزیده در چهار کشور برگزار می شود و از آنجا که 
پروژه  ۲4 س��اعت پلی اس��ت برای تعامل فرهنگی بین ایران و س��ایر کشورها، 
س��فیران پروژه؛ فرهود نصیری و س��ارا هاش��می پس از برگ��زاری کارگاه های 
انتقال تجربه در تهران واصفهان، برای اولین بار این نمایش��گاه بین المللی را در 
ایران برگزار خواهند کرد. در این نمایش��گاه 74 اثر از کشورهای استرالیا، فناند، 
ایتالیا، آلمان، آفریقای جنوبی، نیجریه، پرو، مکزیک، لهستان، چین، ونزوئا، آمریکا، 
ارمنستان، هند، کنگو و ایران روی دیوار خواهد رفت. آثار عکاسان ایرانی نیز در چهار 
نمایشگاهی که در کشورهای دیگر برگزار می شود حضور خواهد داشت. همچنین 
از روند برگزاری این پروژه مستندی به کارگردانی مرجان شکوهی و تهیه کننده گی 
مهدی شادی زاده ساخته شده که قرار است در سینمای هنر و تجربه اکران شود. 
طبق قوانین پروژه  ۲4ساعت عواید فروش آثار نمایشگاه ها به چهار بنیاد خیریه با 
عنوان ه��ای خیریه  آتنا در ای��ران، Ges mujer در مکزیک، she has hope در 
اوگان��دا و از پرو Sacred valley health اختصاص می یابد. نمایش��گاه آثار ۲4 
ساعت در روز جمعه 1 شهریور از ساعت 17 و از ۲ تا 1۲ شهریور ساعت 14 تا ۲۲ 

در گالری تابستان خانه  هنرمندان برپا خواهد بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی:
سینمای صنعتی نیاز به 

حمایت های حاکمیتی دارد
عض�و کمیس�یون فرهنگ�ی مجلس ش�ورای 
اس�امی با تاکید بر اینکه باید نگاه سیاس�ی را 
از روی صنع�ت در س�ینما حذف کنی�م، گفت: 
سینمای صنعتی برای پیش�رفت و تاثیرگذاری 

نیاز به حمایت های حاکمیتی دارد.
طیبه سیاوشی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا 
درباره تاثیر فیلم و تبلیغات بر معرفی دس��تاوردهای 
صنعت و فناوری، اظهار داشت: در کشور ما همچنان 
که صنعت سینما وجود ندارد، سینمای صنعتی نیز به 
آن شکل وجود ندارد، البته این موضوع در حالی  است 
ک��ه به هر حال فیلم های مس��تندی بیش و کم تهیه 

می شود که صنعت کشور را به نمایش بگذارد.
وی ادامه داد: ما کش��ور چندان صنعتی نیس��تیم، 
اما همان دستاوردهای مان حتی در حوزه پتروشیمی 
و نف��ت نیز قابل ارزش اس��ت. البت��ه صنعت فرش یا 
صنایع��ی داریم که قابلیت س��اخت تیزر و حتی فیلم 
صنعت��ی را در خود دارا هس��تند. صنایع��ی که برای 
کشور سودآور هستند و مردم نیز می توانند با تماشای 
مس��تندهایی درباره آن ها، بیشتر پی به ارزش چنین 

صنایعی ببرند.  
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسامی، 
افزود: نداش��تن دستاورد خاص و ویژه، یکی از دایلی 
بوده که س��بب ش��ده کارگردانان ی��ا تهیه کنندگان 
رغبتی به این مساله نشان ندهند یا اگر هم تمایلی به 
ساخت مستندی پیدا کردند برای شان به همان دلیل 

یادشده، مستمر و ادامه دار نبوده است.
سیاوش��ی خاطرنش��ان کرد: چنانچ��ه کارگردانان 
و تهی��ه کنندگان ما بتوانند در ش��رایط فعلی که در 
تحریم به س��ر می بریم با پش��تیبانی و حمایت بخش 
سینمای مس��تند، وزارت ارشاد، صدا و سیما و حتی 
خود مؤسس��ات صنعتی اعم از صنعت فواد، صنعت 
نفت، صنعت پتروش��یمی و همچنی��ن صنایع حوزه 
هنری، اقدام به س��اخت آثاری کنن��د، می تواند برای 

صنایع ما بسیار مفید باشد.

وی ب��ا بیان اینکه فیلم وی��ژه ای در حوزه صنعت و 
فناوری هنوز ساخته نش��ده که برای مخاطب ایرانی 
آنقدر جذاب باش��د که در خاطرش بماند، گفت: یکی 
از فیلم هایی که از ش��بکه مس��تند تلویزیون در حوزه 
صنع��ت پخش ش��د را دیدم که جالب ام��ا مربوط به 
صنعت چین بود. کش��وری با یک میلیارد و خورده ای 
جمعیت که توانس��ته یک ثروتی را در کشورش تولید 
کند تا نه تنها مردمانش مانند دو - س��ه دهه گذشته 
با مش��کات اقتصادی دست و پنجه نرم نکنند، بلکه 

بتوانند حتی این صنعت را صادر هم کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی با 
اشاره به فعالیت شبکه مستند تلویزیون، افزود: شبکه 
مستند تلویزیون ما بیش��تر به مباحث اجتماعی می 
پردازد در حالی که می توانی��م تولیدات و توانایی های 
داخل��ی را در قال��ب مس��تند ب��ه نمای��ش بگذاریم؛ 
همچنین فیلم های س��ینمایی می توانند با پشتیبانی، 
برخی از صنایع بزرگ و کوچک را به نمایش بگذارند. 
البته این در حالی ست که سینما و تلویزیون ما از ۲۲ 
منطقه تهران خارج نشده و به ندرت دیده می شود که 

فیلمی خارج از تهران ساخته شود.
سیاوش��ی افزود: ب��ه نمایش درآوردن پیش��ینه هر 
صنعت��ی می تواند برای مردم بس��یار ج��ذاب و حائز 
اهمیت باشد. مانند پیشینه کفش ملی، کبریت توکلی، 
س��ماورها و چراغ های عاءالدین که تولید می شد. به 
نظر م��ن این م��وارد می تواند هم ب��ه لحاظ صنعتی 
جذاب باش��د و هم به لحاظ تاریخی؛ چراکه بخشی از 
تاریخ و هویت ما به شمار می آیند، اما متاسفانه به این 

بخش ها به خوبی پرداخته نمی شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر کمی دید سیاس��ی را 
از روی صنع��ت برداری��م و ب��ه این مس��اله بپردازیم 
که پیش��ینه تاریخی هر صنعتی به چه ش��کلی بوده 
و چ��ه تحولی را ط��ی کرده تا به این نقطه رس��یده، 
بهت��ر می توانیم صنایع بزرگ را معرف��ی کنیم. البته 
این امر در س��ینمای مس��تند کار سختی است و نیاز 
ب��ه حمایت مادی و معن��وی دارد، چراکه می تواند در 

بخش هویت سازی این کشور بسیار موثر باشد.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسامی، 
ادامه داد: حتی روایت پیش��ینه صنایعی مانند صنایع 
غذایی از بس��تنی تا هر خوراک دیگ��ری برای مردم 
جذاب اس��ت و روایت هایی س��ت که روزانه بین مردم 
نقل می ش��ود و بهتر آن است که تنها در حوزه فضای 
مجازی نباش��د و ب��ه صورت تی��زر تلویزیونی یا تیزر 
س��ینمایی درآید. این مس��اله در ح��ال حاضر نیاز به 
حمایت دارد و نیروهای جوان، خوش فکر و خاق هم 
هستند که می توانند به این امور رسیدگی کنند، البته 
به شرط آنکه حمایت شوند. سیاوشی تاکید کرد: باید 
از این دوس��تان حمایت های معن��وی و مادی صورت 
گی��رد که البته این امر نیاز به حمایت های حاکمیتی 
نیز دارد. آن هم در ش��رایط کنونی که می تواند سبب 
ایج��اد انگیزه در جامعه بش��ود و به پیش��برد اهداف 

صنعتی و فناورانه ایران مان کمک کند.

انتخابات نه! - اثر: کریستین آدامز
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مدیرکل هنرهای تجس�می وزارت 
فرهن�گ ب�ا تاکی�د بر ایج�اد فضای 
جش�نواره  در  هن�ری  آکادمی�ک 
هنرهای تجس�می جوانان گفت: نگاه 
آموزش�ی و کارگاه�ی در جش�نواره 
جوان�ان، جایگزین رویک�رد رقابتی 

است.
بیس��ت و ششمین جش��نواره هنرهای 
تجس��می جوان��ان ایران ب��ا حضور بیش 
از 1۲۰ نف��ر هنرمندان جوان، اس��تادان 
کارگاه ه��ای تخصصی و داوران در ش��هر 

ایام آغاز به کار می کند.
ش��ورای  رئی��س  مظف��ری  ه��ادی 
سیاس��ت گذاری جش��نواره و مدی��رکل 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی با اش��اره به افزایش 49 درصدی 
شرکت کنندگان در این دوره از جشنواره 
تجس��می  گف��ت: جش��نواره هنره��ای 
جوان��ان بنا به بررس��ی های کارشناس��ی 

جش��نواره ها در مجموعه وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی حائز بااترین رتبه ها 
به لحاظ معیارهای کیفی و ارزش گذاری 
جش��نواره ها ش��ده اس��ت. این امر نشان 
می دهد جش��نواره تجس��می جوانان در 
مس��یر درس��ت قرارگرفته و هر س��ال با 
افزودن تجربه های تازه در آینده موقعیت 
بهتر و باثباتی در حوزه هنرهای تجسمی 
همچنین کشف اس��تعدادهای نو خواهد 

داشت.
رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره 
گفت: در ای��ن دوره تاش کردیم ش��ور 
و هیج��ان مناس��ب را در می��ان جوانان 
هنرمند ایجاد کنیم و در رشته های نه گانه 
جش��نواره با اطاع رس��انی در رس��انه ها 
و ش��بکه های اجتماعی جوان��ان را با این 
جشنواره آش��نا کنیم. آنچه در جشنواره 
جوان��ان اهمی��ت دارد نگاه آموزش��ی و 
کارگاهی است نه رقابتی.  به همین دلیل 

فضای آکادمیک هنری در این جش��نواره 
موج��ب تولید آثار و پ��رورش هنرمندان 

جوان خواهد بود. 
مدیرکل هنرهای تجس��می ادامه داد: 
شهر ایام در چند ماه گذشته تاش های 
بس��یاری کرد تا برای برگزاری جشنواره 
آماده باش��د و اکنون در کن��ار اداره کل 
فرهن��گ و ارش��اد ایام،  دس��تگاه های 
اجرای��ی دیگر نیز به جش��نواره هنرهای 
تجسمی جوانان یاری می دهند تا جشنواره 

به بهترین ش��کل ممکن برگزار شود. وی 
درباره تمرکززدایی از جش��نواره ها گفت: 
بنا به سیاس��ت وزارتخانه مبنی بر انتقال 
بخش عم��ده ای از رویدادهای فرهنگی- 
هن��ری ب��ه ش��هرهای غی��ر از پایتخت،  
جشنواره جوانان نیز مطابق ادوار گذشته 
که هر س��ال در یک شهر برگزار می شد، 
بنا به درخواس��ت های متعدد رس��یده به  
اداره کل هنرهای تجس��می،  شهر ایام 

انتخاب شد.
مظفری افزود: این امر باعث می ش��ود 
ت��ا هنرمن��دان بومی ش��هرهای مختلف 
کش��ور نیز از نزدیک در جری��ان برپایی 
جش��نواره ها قرار گیرند و از س��وی دیگر 
امکان ارتباط مستقیم با دیگر هنرمندان 
را خواهند داشت؛ مهم تر این که می توانند 
در کارگاه ه��ا و در تعام��ل ب��ا اس��تادان 
برجس��ته موقعیت آموزش��ی مناسبی را 

تجربه کنند.

مدیر کل هنرهای تجسمی تاکید کرد؛
نگاه آموزشی جایگزین دیدگاه رقابتی در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

»کلی گویی« شفاف سازی نیست
ماجرای فهرست پرحاشیه کمک های مالی ارشاد

»طرح وزارت میراث فرهنگی، صنایع دس�تی و 
گردش�گری در دو دهه اخیر حدود هش�ت مرتبه 
در مجلس بررس�ی ش�ده است؛ تا س�رانجام رأی 
مثبت نمایندگان مجلس را گرفت؛ سازمانی که در 
۱۵ سال گذشته، میانگین هر یک و نیم سال، یک 

رییس جدید داشته است.«
علی اریجانی � رییس مجلس ش��ورای اسامی � روز 
۲٦ مردادم��اه در نام��ه ای به حس��ن روحان��ی � رییس 
جمهور � قانون تش��کیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری را اباغ کرد؛ مصوبه ای که با واکنش 

دولت مواجه شد.
حس��ینعلی امیری � معاون پارلمانی رییس جمهور � 
پس از آن که ش��ورای نگهبان تبدیل سازمان به وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری را تایید 
کرد، واکنش نش��ان داد و گفت ک��ه دولت مخالف این 
مصوبه بوده و این طرح هم از مجلس بیرون آمده است. 
ت��ا پیش از آن که رییس مجلس هم مصوبه را به دولت 
اباغ کند، زمزمه هایی ش��د مبنی بر این که ممکن است 
قانون تشکیل این وزارتخانه را به هیات عالی اختاف قوا 
ارجاع دهند که اسداه عباسی � سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسامی � در این باره گفت که »به نظرم 
اگر دول��ت این کار را نکند به صاح او اس��ت. نباید در 
برابر عزم و اراده مجلس همه امور را به شورای عالی حل 
اختاف قوا ارجاع کرد. م��ا منتظریم که رییس جمهور 
س��ریع تر برای تش��کیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری اقدام کند. «
این مقاومت ها و از طرفی اعمال فش��ارها برای تبدیل 
س��ریع تر، درباره احتمال ایجاد وزارتخانه ای با س��اختار 

تشکیاتی معیوب و ادامه همان روندی که هنگام ادغام 
س��ازمان های میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی 

رخ داد، نگرانی هایی را به وجود آورده است.
اردشیر اروجی که در کارنامه حرفه ای او بیش از سی و 
پنج س��ال سابقه برنامه ریزی و مدیریت فنی، فرهنگی و 
اقتصادی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
دیده می ش��ود و هم اکن��ون عضویت ایکوم��وس ایران 
)شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی(   را دارد 
و در جری��ان جزئیات و پیگیر طرح  ادغام س��ازمان های 
می��راث فرهنگ��ی و ایرانگردی و جهانگردی و س��پس 
تبدیل آن به وزارتخانه بوده است، در گفت وگو با ایسنا، 
به مرور سرگذش��ت این مصوب��ه پرداخت و به ایده های 

مطرح شده در پاسخ به این نگرانی ها اشاره کرد.
نظر او درباره تبدیل سریع س��ازمان به وزارت میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری با س��اختار و 
تش��کیات معیوب و کم بودجه، این است: توسعه اساسا 
تدریج��ی اتفاق می افتد و وقوع آن به هیچ وجه یکدفعه 
نیست. با این تعریف وقتی به تبدیل سازمان به وزارتخانه 
رأی مثبت داده شد، یعنی گام های مثبتی برداشته شده 

است، البته اگر اجازه دهند این مصوبه اجرا شود.
اروجی در پاس��خ به مخالفت های دولت با این مصوبه 
مجلس گفت: دولت نمی تواند قانون اباغ ش��ده را اجرا 
نکند. طبق قان��ون رییس جمهور از زمان اباغ مصوبه ی 
تش��کیل وزارتخان��ه می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری، 1۵ روز مهل��ت دارد آن را اج��را و وزیر 

منتخب را به مجلس معرفی کند.
این کارش��ناس برنامه ریزی فرهنگی و گردش��گری با 
بیان این که از این دولت انتظار مخالفت با توسعه میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری را نداریم، اظهار 
کرد: یکی از ش��عارهای انتخاباتی  دولت در چهار س��ال 
نخس��ت جذب 1۰ میلیون گردش��گر بود و حاا هم که 
همه به این نتیجه رس��یده اند، یکی از س��دهای توسعه 

گردشگری، ضعف ساختاری است.
او س��پس به مرور سرگذش��ت این مصوبه پرداخت و 
گفت: فکر می کنم این طرح پس از هش��ت دوره بررسی 
در مجلس تصویب ش��د. آن زمان که در سازمان میراث 
فرهنگی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )پیش 
از ادغام میراث فرهنگی و گردش��گری( حضور داش��تم، 
ش��ورای برنامه ری��زی فرهنگی برنامه پنج س��اله س��وم 
توسعه تش��کیل شده بود که در آن عضو بودم. آن شورا 
موضوع ادغام میراث فرهنگی و گردش��گری را بررس��ی 
می کرد، به این نتیجه رس��یده بود که این دو س��ازمان 
با الحاق در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی به دو دلیل 
نتوانس��ته اند به وظایف خود عمل کنند؛ نخس��ت آن که 
جایگاه تشکیاتی شان تنزل پیدا کرده بود و دیگر آن که 
حجم وظایفشان افزایش یافته بود ولی ارتقاء تشکیاتی 

پیدا نکرده بودند.

اردشیر اروجی مطرح کرد
ماجرای مخالفت دولت با وزارت میراث فرهنگی


