
به  اشاره  با  امور خارجه کشورمان  وزیر  معاون سیاسی 
سفرهای متقابل میان ایران و امارات در سطح سیاسی گفت: 
دهد  می  نشان  که  دارد  وجود  مختلفی  نشانه های  و  عالئم 
دست های پنهانی در اختالفات میان تهران و کشورهای خلیج 

فارس نقش دارند. 
امور خارجه  سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
برخی  گفت:  الیوم  روسیا  شبکه  با  گفت وگو  در  کشورمان 
طرف های پنهان از اختالفات میان تهران و کشورهای حاشیه 

خلیج فارس حمایت می کنند.
بود  یافته  حضور  القول«  »قصاری  برنامه  در  که  وی 
افزود: عالئم و نشانه های مختلفی وجود دارد که این مساله 
را تایید می کند، با تحلیل و نتیجه گیری می توان به این امر 
پنهان میان کشورهای عربی  برد که برخی دست های  پی 
خلیج فارس در این اختالفات شریک هستند و امور را به 
سمت و جهتی سوق می دهند که مردم خواهان آن نیستند.

عراقچی گفت: تهران از کشورهای منطقه انتظار دارد که 
ابتکار ایران در رابطه با حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس  را 

بررسی و نظر خود در این رابطه را به ما اعالم کنند.
وی درمورد روابط ایران و عربستان گفت: ما تنها در رابطه 
با موضوع حج با سعودی ها تماس داشتیم و درحقیقت به 
منظور تسهیل امور حجاج میان مسئوالن حج ایرانی و سعودی 
تماس هایی بوده و هست، به باور ما این یک وظیفه اسالمی 

است تا موسم حج بدون هیچ مشکلی برگزار شود.

به  ها  اماراتی  واکنش  داد:  ادامه  معاون سیاسی ظریف 
ابتکار)صلح هرمز( بهتر بود؛ در سطح سیاسی سفرهای متقابلی 
انجام شد و به باور ما میان ایران و امارات تفاهم بیشتری وجود 
دارد. امیدواریم که فضاهای آرام تری میان ایران و امارات ایجاد 

شود و این مساله منجر به آرامی در منطقه شود.
عراق  ناآرامی های  با  رابطه  در  عراقچی  عباس  سید 
خاطرنشان کرد: وقتی به فضای مجازی نگاه می کنیم می بینیم 
از توئیت ها و  که شبکه های اجتماعی مرکز تولید بسیاری 
بیانیه هایی است که به عراق و مردم عراق می رسد اما واضح 
است که منبع این نا آرامی ها کجاست، دالئل و نشانه های 
زیادی وجود دارد که بیانات مقام معظم رهبری را تایید می 

کند.
بر اساس این گزارش، مصاحبه کامل سید عباس عراقچی 

با سالم مسافر، خبرنگار روسیا الیو م قرار است متعاقبا پخش 
شود.

کنفرانس  در  شرکت  منظور  به  عراقچی  عباس  سید 
بین المللی عدم اشاعه دیروز)جمعه( راهی مسکو شد.

کنفرانس بین المللی عدم اشاعه ) انرژی هسته ای- خلع 
سالح و عدم اشاعه( یکی از بزرگترین کنفرانس ها با موضوع 
هسته ای است که از تاریخ 16 لغایت 18 آبان ماه با حضور 40 

کشور و 250 شخصیت بین المللی در مسکو برگزار می شود.
در این کنفرانس که نمایندگانی از سازمان های بین المللی 
IAEA ،CTBTO، UNODA نیز حضور دارند موضوعاتی از قبیل 
مختلف  جنبه های  آمریکا-  و  روسیه  بین  تسلیحات  کنترل 
برنامه جامع اقدام مشترک ) برجام( - تنش های خاورمیانه 
- عدم پیشرفت در خلع سالح هسته ای کره شمالی و سایر 

موضوعات مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
کشورمان  خارجه  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی  عباس 
قرار در پنل اختصاصی با موضوع توافق هسته ای ایران، آخرین 

وضعیت برجام را تشریح خواهد کرد.
کنفرانس  درحاشیه  کشورمان  وزیرخارجه  معاون 
سالح  خلع  و  هسته ای  تسلیحات  گسترش  منع  بین المللی 
گفت: هیچ کشوری درحسن نیت ایران درحفظ برجام تردید 
ندارد. درعین حال هیچ کشوری تردید ندارد که اگر ایران از 
منافع برجام بهره مند نشود به کاهش تعهدات برجامی ادامه 

خواهد داد.

سفیر ایران در انگلیس خطاب به کشورهای اروپایی 
تعهدات  کاهش  راستای  در  رو  پیش  گام های  اگر  گفت: 
از  خروج  سراغ  به  است  ممکن  برسد  اتمام  به  برجامی 

NPT برویم.  معاهده 
اورانیوم  غنی سازی  ادامه  گفت،  بعیدی نژاد  حمید 
ادامه خواهد  با روند فعلی یک گام جدید در هر دو ماه 
یافت، مگر این که کشور های اروپایی تالش بیشتری برای 

جلوگیری از انحالل برجام انجام دهد.
بعیدی نژادهشدار  »ایندیپندنت«،  روزنامه  نوشته  به 
از  خروج  ایران،  داخل  در  تأثیرگذار  مقامات  برخی  داد 
معاهده منع گسترش سالح های اتمی را به عنوان پاسخی 
طرف های  سوی  از  انتظارات  شدن  برآورده  عدم  به 

کرده اند. پیشنهاد  برجام،  اروپایی 
آمریکا  خروج  وجود  با  گفت،  لندن  در  ایران  سفیر 
به  تهران  تحریمی،  مجازات های  کردن  وضع  و  برجام  از 
گام هایی  اکنون  و  بوده  پایبند  برجام  در  خود  تعهدات 

برای »هشیار شدن« دیگر امضاکنندگان آن برمی دارد.
ماندن  متعهد  به  »نمی توانیم  داد:  ادامه  بعیدی نژاد 
تصمیمات  این  دلیل  همین  به  و  دهیم  ادامه  یک طرفه 
جدی  را  هشدار  ]برجام[این  دیگر  طرف  اگر  گرفتیم.  را 
نگیرند، شاید از طریق استفاده از اینستکس، همه ما، در 
گام ها  این  با  امیدواریم  اما  بگیریم.  قرار  سختی  شرایط 
بتوانیم پیامی محکم، حقیقی و جدی برای اجرایی شدن 

توافق هسته ای صادر کنیم«.
انگلیس،  اینستکس یک کانال مالی است که توسط 
آلمان و فرانسه برای دور زدن تحریم های آمریکا و حفظ 

تجارت با ایران ایجاد شده است.
به  خود  شرکای  »به  گفت:  ایرانی  دیپلمات  این 

اتخاذ  را  سیاست  این  بعد  و  دادیم  زمان  کافی  اندازه 
از  پس  را  پنجم  گام  قطعاً  آینده  ماه  دو  ظرف  کردیم. 
تحلیل اوضاع برمی داریم. این گام، همانند گام های قبلی 
بسیار حساب شده و دقیق خواهد بود. پس توپ در زمین 

آن ها است. امیدواریم مشکل حل شود«.
افزود: »این گام های دو ماهه در سطوح  بعیدی نژاد 
بسیار باال مورد تصمیم گیری قرار گرفته اند. این را درک 
گزینه ای  دیگر  بیشتر،  گام های  برداشتن  با  که  می کنم 
اتخاذ  گام هایی  و  نمی ماند  باقی  انجام  برای  ابتکاری 
اجرایی  بر  و  نباشند  بازگشت  قابل  راحتی  به  که  شوند 
شدن برجام تأثیر بگذارد. به همین دلیل از شرکای خود 
می خواهیم به تعهداتشان عمل کنند و این مشکل را حل 

کرده و از برجام حمایت کنند«.
از  خروج  برای  داخلی  فشار  وجود  به  اشاره  با  او 
معاهده منع گسترش سالح های اتمی )NPT(، گفت سال 
قرار گیرد، در خطر  بازبینی  این معاهده تحت  آینده که 

»لغو کامل« قرار خواهد گرفت.
بعیدی نژاد در این خصوص گفت: »در برخی حلقه ها 
و بین بعضی شخصیت ها در ایران این نظریه وجود دارد 
سودی  هیچ   NPT در  عضویت  از  حاضر  حال  در  که 
رئیس جمهور  نیست.  دولت  سیاست  این  البته  نمی بریم. 
مردم  همه  مردم،  می کنند  سعی  ایران  دولت  و  روحانی 
از  و شخصیت های مهم کشور را متقاعد کنند که خروج 

NPT به نفع ایران نخواهد بود«.
معظم  رهبر  فتوای  به  اشاره  ضمن  نژاد  بعیدی 
ساخت  علیه  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت  انقالب 
به  متاسفانه،  »اما  افزود:  کشور،  در  اتمی  تسلیحات 
تعداد  آمده،  پیش  برجام  مورد  در  که  مسائلی  دنبال 

خروج  مورد  در  که  صحبت هایی  به  مردم  از  بیشتری 
تسلیحات  ساخت  ما  می کنند.  توجه  می شود،   NPT از 
فشار  تحت  را  ما  آمریکا  اما  کرده ایم،  رد  را  اتمی 
فناوری  به  دسترسی  برای  ما  راه  سر  بر  و  می گذارد 
دلیل،  به همین  می کند.  مانع تراشی  هسته ای  صلح آمیز 

نمی بینند«. آن  در  مثبتی  نکته 
به سیاست های  ترامپ  زمانی که دولت  تا  افزود  او  
با  گفتگو  در  نفعی  هیچ  ایران  می دهد،  ادامه  خود  فعلی 
با  به گفتگو  تمایلی  داد: »هیچ  او شرح  نمی بیند.  آمریکا 
ایران  علیه  تخاصمی  سیاستی  آن ها  ندارد.  وجود  آمریکا 
آن ها  ندارد.  وجود  می گویند  آنچه  در  صداقتی  و  دارند 

ایران هستند«. اقتصاد و جامعه  به دنبال فروپاشی 
می گفتند  برهه ای  در  »آن ها  داد:  ادامه  بعیدی نژاد 
کره  قبال  در  که  سیاستی  همان  است  این  قصدشان 
نتیجه ای  کار  این  از  اما  اعمال کنند.  ما  بر  دارند  شمالی 

است«. ناهماهنگی  دچار  آمریکا  نگرفتند. سیاست 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  به  واکنش  در  ایران 
تحریم های این کشور در بیانیه ای روز 18 اردیبهشت ماه 
 60 توافق هشدار داد در صورتی که ظرف  به طرف های 
عمل  بانکی  و  نفتی  زمینه های  در  خود  تعهدات  به  روز 
این  تعهدات خود ذیل  از  برجام،  ایران طبق مفاد  نکنند 

توافق خواهد کاست.
از  گام  چهار  در  کنون  تا  ایران  اسالمی  جمهوری 
کاهش  گام چهارم  است.  کاسته  برجام  در  تعهدات خود 
گازدهی  با  چهارشنبه  صبح  از  ایران  برجامی  تعهدات 
و  فردو  تأسیسات  در  نصب شده  سانتریفیوژ های  به 
شب  نیمه  از  تاسیسات  این  در  درصدی   4.5 غنی سازی 

آغاز شد. پنجشنبه 

عراقچی در گفت وگو با روسیا الیوم:

دست های پنهان در اختالفات ایرانی -عربی نقش دارند

بعیدی نژاد: ممکن است بعد از اتمام گام های برجامی، از NPT خارج شویم

در رتبه بندی ۲۰۱۹ بانکر اعالم شد؛

 صدرنشینی بانک های ایرانی 
در میان موسسات مالی اسالمی

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت جی اعالم کرد؛

ارزآوری ۴۰۰ میلیون دالری 
صادرات قیر

سرمقاله

  مصطفی داننده
روزنامه نگار

»FATF«؛ یک داستان کش دار که 
مسؤولیت آن را برعهده نمی گیرند 

واقعا معلوم نیست اگر »FATF« بد است و 
کشور را درچار مشکالت اساسی می کند، چرا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، نظر رسمی خود را در این 

زمینه اعالم نمی کند؟ 
ماجرای »FATF« تبدیل به یکی از کش دار 
ترین داستان های کشور شده است. دولت و مجلس 
این الیجه را تصویب کرده اند. شورای نگهبان مخالفت 

کرده و مجمع تشخیص سکوت کرده است.
می تازند  الیحه  این  به  هم  جمعه  امامان 
طور  به  می دانند.  دشمن  زمین  در  بازی  را  آن  و 
تهران  جمعه  امام  صدیقی  حجت االسالم  مثال 
می گوید:»تأسف آورتر این است که هنوز هم عده ای 
پیگیر تصویب لوایح مرتبط باFATF هستند و گاهی 
هم دروغ می گویند. گفتند در جلسه سران قوا توافق 
شده است و آن را به بیت رهبری مرتبط کردند که 
بعد هم تکذیب شد. آیا برجام کافی نبود که آقایان 
می خواهند مضیقه های بیشتری را به ملّت تحمیل 

کنند؟«
واقعا معلوم نیست اگر »FATF« بد است و 
کشور را دچار مشکالت اساسی می کند، چرا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، نظر رسمی خود را در این 

زمینه اعالم نمی کند؟
تشخیص  مجمع  عضو  مقدم  مصباحی   
می گوید:» همین قدر هم که بخواهیم اعالم کنیم این 
الیحه را رد می کنیم، هزینه ساز خواهد شد و به همین 
دلیل ترجیح مان این است که مساله در شرایط فعلی 
بماند.« این سخنان نشان می دهد که اعضای مجمع 
می دانند که رد کردن این الیحه برای کشور هزینه 
ایجاد می کند، پس چرا به دنبال رد کردن آن هستند؟

یک بام و دو هوا که نمی شود. یا با این الیحه 
مخالف هستید یا نه. اگر مخالف اید که سینه سپر 
کنید و بگویید رای ما به الیحه مورد تایید دولت و 
مجلس، منفی است. رای خود را هم علنی اعالم کنید 

و مسئولیت آن را به عهده بگیرد.
بروز مشکل در  بدانند در صورت  باید  مردم 
را  کسانی  و چه  کنند  سوال  از چه کسی  آینده، 
بازخواست کنند. دولت و مجلس به عنوان دو قوه ای 
که کشور را اداره می کنند، موافق این الیحه هستند. 
البته بماند که مصباحی مقدم اعالم کرده است:» این 
دو قوه در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند. تعیین 
مصلحت نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام 
است.«اگر این گونه است دولت و مجلس را تعطیل 
کنیم و امور کشور را مجمع به عهده بگیرد. مجمعی 
که مصلحت نظام را هم تشخیص می دهد. به شرطی 
که مسئولیت تصمیم های خود را هم به عهده بگیرند.

و  بگیرند  تصمیم  دیگر  کسانی  نمی شود 
پاسخ گویی با دولت و مجلس باشد. منظور از دولت و 
مجلس، دولت روحانی و مجلس دهم نیست. این معنا 

شامل همه دولت ها و مجلس ها می شود.
این دو قوه مسئول اداره کشور هستند و باید به 
مردم پاسخ گو باشند. اگر بعد از »FATF« مشکالت 
اقتصادی گریبان کشور را گرفت، همین آقایان طلبکار 
دولت و مجلس می شوند که شما نمی توانید کشور 

را اداره کنید.
به  فوتبال نمی تواند   همین االن فدراسیون 
دلیل تحریم های بانکی، پول سرمربی بلژیکی تیم 
ملی را پرداخت کند. پس چگونه انتظار می رود بدون 
پیوستن به سیستم جهانی، مبادالت بانکی انجام داد. 
آن هم با وجود تمام فشارهایی که آمریکا به کشورهای 

جهان برای عدم رابطه با ایران دارد.
مجلس  و  دولت  است.  ساده  خیلی  مسئله 
مسئولیت قبول »FATF« و مجمع تشحیص و 
شورای نگهبان مسئولیت عدم تصویب این لوایح را به 
عهده بگیرند و به مردم پاسخ گو باشند. نمی شود هم 
بگوییم بد است و هم از پذیرش مسئولیت فرار کنیم 

و از زیر بار آن شانه خالی کنیم.

 واعظی: تبدیل اقتصاد سنتی به دانش بنیان 
یک ضرورت است 

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد 
دانش بنیان، شعار نیست بلکه یک ضرورت است. 

مدیران  و  فن آوران  با  نشست  در  شنبه  روز  واعظی«  »محمود 
فن آوری های  افزود:اگر  یزد  استان  نوآفرین  و  بنیان  دانش  شرکت های 
نوین وارد عرصه اقتصاد کشور نشود به سرعت عقب می افتیم و مجبوریم 

با هزینه باال و بهره وری اندک به مردم خدمات رسانی کنیم.
وی اظهار داشت: اگر قرار است در بازارهای مختلف، کاالهای ایرانی 
قابل رقابت باشد چاره ای جز این نیست که به سمت اقتصاد دانش بنیان 

حرکت کنیم.
به گفته وی اگر دولت روحانی این همه فشارها را تحمل کرد برای 
این بود که فضای مجازی را گسترش دهد، نه اینکه فقط فیلم ببینند 
بلکه اساس آن چیزی بود که در سال ۹2 در وزارت ارتباطات برای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان بود چون اعتقاد داشتیم آی سی تی پیش ران توسعه 

کشور است.
از دانشگاه های  باید  ادامه تصریح کرد: دانشگاه های ما  واعظی در 
آموزش محور یا تئوری محور به دانشگاه های مهارت محور تبدیل شوند و 
با مرور زمان دانشگاه می تواند با فضای فناوری های نوین به مرکز تولید 

و خلق ثروت تبدیل شوند.
وی افزود: دانشگاه هایی که با کارهای فنی و صنعت مرتبط هستند 
در بسیاری از کشورهای دنیا به خودکفایی رسیده اند از این رو دانشگاه 
های ما حتما باید به این سمت حرکت کنند به گونه ای که هر صنعت 
و هر بخش و حتی ما سیاسیون وقتی با یک مشکل و معضلی مواجه می 

شویم برای رفع آن به سراغ دانشگاهها برویم.
واعظی در مورد قانون شرکت های دانش بنیان نیز با بیان اینکه این 
قانون مدتها تصویب شده و خاک می خورد تصریح کرد: این قانون در 

دولت آقای روحانی، احیا و به بهترین نحو از آن استفاده شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: در دنیای امروز در هیچ حوزه 
ای نمی توانیم رقابت کنیم و اگر فناوری های نوین را وارد این بخش ها 
نکنیم به سرعت عقب می افتیم در حالیکه با هزینه باال و راندمان کم می 

توانیم به مردم سرویس بدهیم.
واعظی در مورد سیستم بروکراسی هم گفت: ما از این سیستم رنج 
می بریم اما وقتی می خواهیم آن را اجرا کنیم، گیر لشگری می افتیم 
که 40 تا 50 سال همین رویه را اجرا می کرده است و به همین دلیل 
دولت الکترونیک یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید بوده است؛ دولت 
الکترونیک هم یعنی شفافیت بدون تبعیض و جلوگیری از رشوه و صرفه 

جویی.
الکترونیک،  پیاده سازی دولت  برای  رییس جمهور  یادآور شد:  وی 
دستور آماده شدن زیر ساخت ها را داد تا هر کس در وزارتخانه خودش از 
آن استفاده کند اما نباید ارتباط ارباب رجوع با آدم های پشت میزنشین 
قطع شود؛ آنهایی که مخالف دولت الکترونیک هستند تصور می کنند 

بیکار می شوند در حالیکه اینطور نیست.
ناامید  و  خسته  نباید  ما  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
شویم، اگر راهمان درست و هدفمان مقدس است بدانیم که همه با هم 

کمک می کنیم و به اهداف تعیین شده می رسیم.
ای  چاره  هیچ  که  هستیم  شرایطی  در  امروز  کرد:  تصریح  واعظی 
جز حمایت از این بخش نداریم و حتی اگر تحریم هم نداشتیم باید به 
برای  زیرا  کردیم  می  اعتماد  بنیان  دانش  و  کارآفرین  و  نخبه  نیروهای 
موفقیت کشور و آبادانی آن راهی جز رسیدن به فناوری های روز نیست.
اکنون  که  است  این  بر  الزام  اعتقاد،  این  بر  عالوه  کرد:  اضافه  وی 
که تحریم هستیم و خیلی راهها بر ما بسته است باید با سرعت، میان بر 
بزنیم و آنچه نیازمندی های کشور است عالوه بر تولید داخل به بازارهای 
منطقه هم صادر کنیم و اگر مسووالن کشور ما کیفی باشند در جا نمی 

زنند و متوقف نمی شوند.
مختلف  های  بخش  از  مراسم،  این  در  رییس جمهور  دفتر  رییس 
پارک علم و فن آوری یزد و شرکت های دانش بنیان استان یزد بازدید 

کرد.

ترتیبات تکمیلی 
درون منطقه ای 

 اکو باید 
عملیاتی شود

وجود بیش از 
۴۰۰۰ خودرو 

خارجی در گمرک

 گام چهارم 
گام آخر نیست

اخیرا  که  ترخیصی  دستور  با  گرچه 
برای تعداد دیگری از 1۳ هزار خودرو دپو 
نیمی  از  بیش  شده صادر شد در مجموع 
از آنها خارج شدند ولی همچنان بیش از 
4000 خودروی دیگر باقی مانده و وضعیت 
موردشان  در  این که  تا  ندارند  مشخصی 
تصمیم گیری شود. اخیرا بعد از رایزنی های 
تکلیف 1048  تعیین  برای  گرفته  صورت 
را  ترخیص  مراحل  که  خودرویی  دستگاه 
طی کرده و پروانه گمرکی را دریافت کرده 

بودند...
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معاون وزیر راه وشهرسازی تشریح کرد؛ نفت در 
برزخ ماند

رمز دوم 
یکبار مصرف 

باالخره 
اجباری شد

نفت تحت تاثیر کاهش هفتگی شمار 
شد  موفق  آمریکا،  نفت  حفاری  دکل های 
افت قیمتی که اوایل روز جمعه داشت را 
افزایش هفتگی ثبت کند  و  متوقف کرده 
پیرامون  ابهامات  تاثیر  تحت  همچنان  اما 
نتوانست  چین  و  آمریکا  تجاری  مذاکرات 

رشد قیمت بیشتری داشته باشد. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی اتصال 
پیامکی  متمرکز  سیستم  به  بانک ها  همه 
و  می برد  زمان  دی ماه  تا  مرکزی  بانک 
اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا تا آن 
زمان امکان پذیر نیست؛ حال آن که برخی 
از این خدمات را اجباری  بانک ها استفاده 

کرده اند...
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جزئیات ثبت نام در طرح اقدام ملی
مسدود شدن روزنه های امید دشمن 
با توانمندی اقتصادی 

 چهار شرط برای متقاضیان در نظر گرفته شد که شامل نداشتن واحد مسکونی به نام خود، اعضای خانواده و سایر افراد 
تحت تکفل در هنگام ثبت نام و نیز عدم استفاده از هیچ یک از تسهیالت از اول انقالب تا کنون می شود
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سرلشکر باقری: تجهیزات دفاعی کشور بدون 
وابستگی به خارج نوسازی می شوند

نسبت  ما  تجهیزات  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
هزینه  اینکه  بدون  دنیا  کشورهای  و  همجوار  کشورهای  به 
خارج  از  واردات  وابسته  اینکه  بدون  و  کنیم  پرداخت  سنگینی 
ستاد  رئیس  باقری  محمد  می شوند.سرلشکر  نوسازی  باشیم 
و  بهینه سازی  مرکز  در  حضور  با  امروز  مسلح   نیروهای  کل 
این مجموعه  از بخش های مختلف  نزاجا،  نوسازی شهید زرهرن 
از  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  برنامه  این  کرد.در  بازدید 
بازسازی  و  اورهال  خط  چیفتن،  تانک  بازسازی  و  اورهال  خط 
خودکششی  توپ های  بازسازی  و  اورهال  خط  اسکورپین،  تانک 
و  بازسازی  خط  اپتیکی،  ادوات  اورهال  خط  سنگین،  ادوات  و 
در  مسلح  نیروهای  ستادکل  کرد.رئیس  بازدید  تریلر  اورهال 
کاری  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  بازدید  این  حاشیه 
است،گفت:  ارزشمند  بسیار  می شود  انجام  مجموعه  این  در  که 
در  اصلی  مسئولیت  ارتش  فقرات  ستون  به عنوان  زمینی  نیروی 
این  و  بر عهده دارد  را  دفاع سرزمین خشکی جمهوری اسالمی 
پیشرفته  تجهیزات  به  متکی  زیادی  حد  تا  سنگین  مأموریت 
آتش  قدرت  و  تحرک  قدرت  کنار  در  نیرو  این  افزود:  است.وی 
تجهیزات، با بهره مندی از نیروی انسانی با مهارت، عالم و فداکار 
کند.رئیس  دفاع  ما  سرزمین  از  اطمینان  با  می توانند  شجاع  و 
با تحرک سال های اخیر  اینکه  بیان  با  نیروهای مسلح  ستاد کل 
به  را  خود  نقش  مرکز  این  گرفته،  صورت  که  خوبی  اقدامات  و 
خوبی انجام می دهد، تصریح کرد: بخش های زیادی از تجهیزات 
نوبت  در  دیگری  بخش های  و  شده  بازسازی  زمینی  نیروی 

نگهداری و تعمیر است.
نداریم  این  به  نیاز  بخش هایی  در  ما  گفت:  باقری  سرلشکر 
در  بخریم،  جدید  تجهیزات  و  گذاشته  کنار  را  تجهیزات مان  که 
تست  و  نفربرها  و  توپ ها  تانک ها،  اصلی  بخش  حفظ  با  واقع 
و  می شوند  بروزرسانی  و  تعویض  آن ها  تجهیزات  آنها،  کارآمدی 
تجهیزات  بود.وی گفت:  دنیا خواهیم  روز  به  تجهیزات  دارای  ما 
اینکه  بدون  دنیا  کشورهای  و  همجوار  کشورهای  به  نسبت  ما 
از  واردات  وابسته  اینکه  بدون  و  کنیم  پرداخت  سنگینی  هزینه 

نوسازی می شوند. باشیم  خارج 

سخنگوی وزارت خارجه:
ائتالف های آمریکایی باعث ناامنی شده است 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر تشکیل ائتالف 
آمریکایی در خلیج فارس گفت: ائتالف های آمریکایی باعث ناامنی 
شده است.به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه، اقای موسوی در واکنش به خبر تشکیل ائتالف آمریکایی 
در خلیج فارس گفت: تاریخ نشان می دهد که ائتالف های آمریکایی 
ایجاد  امنیت  تنها  نه  تاکنون  و  نبوده  همواره جز اسمی بی مسّما 
نکرده بلکه باعث ناامنی و بی ثباتی بیشتر در مناطق مختلف جهان 

شده است. 
نیاز آمریکا به سوء  به  اشاره  با  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
اقدامات  دادن  نشان  مشروع  برای  کشور ها  دیگر  نام  از  استفاده 
اقدام آمریکا که اهداف و مطامع خود را  این  افزود:  یکجانبه خود 
و  ضعف  نشانه  می سازد  پنهان  دیگر  کشور های  معدود  نام  پشت 

فقدان مشروعیت بین المللی است. 
وی از کشور های منطقه خواست با اتکاء به ظرفیت های خود 
پایدار و همه جانبه در منطقه گام  امنیت  و همسایگان در جهت 

بردارند. 
اقای موسوی افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری 
که طوالنی ترین سواحل را در خلیج فارس دارد همچنان با قدرت 
تمام به حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود از جمله امنیت و ایمنی 

کشتیرانی در این پهنه آبی ادامه خواهد داد.

نماینده چین در امور غرب آسیا
افزایش تنش ها با خروج آمریکا از برجام 

باعث  ایران،  بر  آمریکا  یکجانبه  تحریم های  اعمال  ژای جون: 
تنش ها در غرب آسیا شده است.

   به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، ژای جون نماینده ویژه 
چین در امور خاورمیانه  اعالم کرد چین با کشورهای غرب آسیا 
برای برقراری صلح, ثبات و توسعه در این منطقه همکاری خواهد 

کرد. 
ژای اخیرا از سفر به مصر, عربستان سعودی و ایران به پکن 
بازگشته است و این نخستین سفر خارجی او به عنوان نماینده ویژه 
چین در امور خاورمیانه بود. این دیپلمات ارشد چین در کنفرانس 
خبری گفت با مقامات این سه کشور و همچنین دبیرکل اتحادیه 

عرب درباره مسائل غرب آسیا  تبادل نظر کرده است.
باوریم که تنش ها تشدید شده است و  این  بر  او گفت: »ما 
مسائل مهم و بحث برانگیز در غرب آسیا  هنوز حل نشده اند. علل 
داخلی همانند مسائل قومیتی, مذهبی و سیاسی و ژئوپلتیکی در 
ورای این اختالفات و تنش ها وجود دارد. علل خارجی هم برای این 
تنش ها وجود دارد همانند اینکه کشورهای خاصی در حال اعمال 
سیاست های یکجانبه گرایانه و قلدرمأبانه بر این منطقه هستند تا 
واقعیات  و  آسیا  غرب  تاریخ  گفت:  برسند.وی  خودشان  اهداف  به 
در این منطقه بارها نشان داده است که منافع کوتاه مدت, اعمال 
فشارهای یکجانبه یا توسل به زور سبب حل و فصل این مشکالت 
نخواهد شد بلکه سبب وارد شدن خسارت های پایداری به منطقه 
می شود و این روند برای هیچ کسی خوب نیست.«ژای همچنین 
خاورمیانه  در  ثبات  و  امنیت  پیشبرد  برای  ها  طرف  همه  گفت 
ابراز امیدواری و از پیشنهادات سازنده چین و ابتکار عمل های  
را  بیشتری  های  تالش  امیدوارند چین  و  اند  کرده  تمجید  پکن 

برای پیشبرد صلح, ثبات و توسعه منطقه ای بکار گیرد.
این مقام چینی گفت: »چین به همراه دیگر طرف ها به یافتن 
ابزارها به منظور پیشبرد امنیت و ثبات منطقه ای ادامه  راه ها و 
و  توسعه  امنیت,  پیشبرد  در  سازنده  و  مثبت  نقشی  و  دهد  می 
موضوع  نخستین  کند.  می  ایفا  فارس  خلیج  منطقه  در  شکوفایی 
بازگرداندن موضوع هسته ای ایران در مسیر توافق نامه جامع در 
برای  شرایطی  ایجاد  دوم,  مسئله  است.  ممکن  زمان  ترین  سریع 
گفتگو و رایزنی در میان کشورهای منطقه خلیج فارس و نکته سوم 
پیشبرد یک نقش سازنده برای کشورهای خارج منطقه در اشاعه 
امنیت منطقه ای است.«او همچنین خاطرنشان کرد تنش ها در 
منطقه خلیج فارس به واسطه خروج یکجانبه آمریکا از طرح جامع 
ها  تحریم  مجدد  اعمال  و  در سال ۲۰۱۸  )برجام(  اقدام مشترک 

علیه ایران تشدید شد.

 اسد: توقیف نفتکش حامل نفت ایران 
توسط انگلیس دزدی دریایی بود

توسط  ایران  نفت  حامل  کشتی  توقیف  سوریه  رئیس جمهور 
دولت انگلیس را دزدی دریایی خواند. 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه در بخشی از گفت وگوی خود 
با شبکه راشا تودی در پاسخ به سوالی درباره اقدام انگلیس برای 
را  ایران در تنگه جبل الطارق، آن  توقیف یک نفتکش حامل نفت 

دزدی دریایی توصیف کرد.
اسد در ادامه این مصاحبه که مشروح آن صبح دوشنبه پخش 
می شود، تصریح کرد: این اقدام دزدی دریایی است که توسط رژیم 
رژیم،  چراکه  است،  رژیم  معنای  دقیقا  این  گرفت.  انجام  بریتانیا 

راهزنی و این گروه ها )تروریستی( چیزی شبیه به هم هستند.
نیروهای انگلیسی در تیرماه سال جاری در اقدامی غیرقانونی 
یک نفتکش  حامل نفت ایران را به این بهانه که مقصد آن سوریه 
بوده در منطقه جبل الطارق توقیف کردند. اما شش هفته بعد دادگاه 
عالی جبل الطارق، علی رغم مخالف آمریکا حکم به رفع توقیف این 

کشتی داد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو 
اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـالمی ایران دارنـد، 
گفت:  »اکوتـا« و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه 

ای باید عملیاتی شـوند. 
بیست  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
آنتالیای  در  که  اکو  وزیران  شورای  نشست  چهارمین  و 
ترکیه برگزار شد، با بیان اینکه مـراتـب تشکر خـود را از 
دولـت و مـردم جـمهوری تـرکیه بـرای مـهمان نـوازی 
میکنم،  ابـراز  نشسـت  این  بـرگـزاری شـایسته  و  گـرم 
را  خـود  احـترام  مـراتـب  دارم  تـمایل  ھمچنین  گفت: 
بـرای  دبیرخـانـه   در  ھمکارانـش  و  دبیرکل  رئیس،  به 

تـالش ھـای ارزشمندشان ابراز دارم.
اکو  ھـای  ظـرفیت  محترم،  دوستان  افزود:  وی 
مـا  مـنطقه  در  اقـتصادی  انـسجام  و  ھـمگرایی  بـرای 

ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت.
اصلی  اولـویت  اینکه  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
دسـتور کار مـا باید  تـحقق »اجـتماع اکو«  ھـمراه بـا 
تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه 
داشت:  اظهار  بـاشـد،  مشـترک  غنی  ھـای  ارزش  و 
از  بــرخــورداری  بــا  اقــتصادی  ھمکاری  ســازمــان 
جـفرافیایی  مــوقعیت  نــفری،  میلیارد  نیم  جــمعیتی 
فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع 
انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای 
مـوردنیاز  ھـای  مـولـفه  تـمامی  تـاریخی  و  فـرھنگی 
را  ھا  ملت  میان  ھمکاری چندجانبه  در  موفقیت  بـرای 

دارا است.
و  اولـین  حـال  ایـن  بـا  کرد:  تاکید  ظریف 
مـھمتریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب 
سـرمـشق  واقـع  در  و  اقـتصادی   ھـمکاری  بـرای 

تـوسـعه اقـتصادی اسـت.
سـاخـتار  باید  راسـتا  ایـن  در  اینکه  بیان  با  وی 
مجددا  ھدف  این  به  رسیدن  بـرای  ھـمکاری 
سازماندهی شود، افزود: سـند چـشم انـداز اکو ۲۰۲۵ 
مـنطقه  تـعامـل  ارتـقای  بـرای  مـا  تـالش  آخـرین 
طـرفین  عـالقـه  مـورد  مـختلف  ھـای  زمینه  در  ای 
تـجارت  انـرژی،  نـقل،  و  حـمل  و  تـرانـزیت  شـامـل 

اسـت. و گـردشـگری 
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: مـا نیاز داریم 
اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم 
ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. 
شـورای وزیران باید از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز 
دبیرخـانه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی 
مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد عالیه سازمان، 

کمال حمایت را داشته باشند.
فـعالیت  و  کریدور  تـاسیس  اینکه  بیان  با  ظریف 
سـازمـانی  اولـویت  آن  بـا  مـرتـبط  مـدیریتی  ھـای 
ایران  در  مـا  گفت:  اسـت،  نـقل  و  حـمل  بـخش 
حـلقه ھـای  ایجاد  بـرای  عظیمی  گـذاری  سـرمـایه 

ھـای  طـرح  حـال  این  بـا  ایم.  داده  انـجام  گمشـده 
و  حـمل  چـارچـوب  تـوافـقنامـه  ھـمچون  اسـاسی 
نـقل و تـرانـزیت )TTFA( ھمچنان در انتظار اجرا توسط 

کشورھای عضو است.
وی تاکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت 
تـر  پـایین  بسیار  که  اکو  عـضو  کشورهـای  میان  کل 
و  دوجـانـبه  های  رویه   بـه  اسـت،  انـتظاراتـمان  از 
سـازی  هـمسان  و  تسهیل  مـنظور  بـه  چـندجـانـبه 
تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم 
مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل 

پیش بینی تـر کنیم.
تـراکنش  انـجام  داشت:  اظهار  خارجه  امور  وزیر 
هـزینه  کاهـش  تـهاتـر،  ملی،  ارزهـای  بـا  مـالی  هـای 
تـرخیص  تسـریع  و  تـاخیرهـا  بـردن  بین  از  و  هـا 
باید  که  است  هایی  رویکرد  از  بـرخی  تـنها  گـمرکی 

تقویت شوند.
ظریف با تاکید بر اینکه ایجاد مـقاصـد گـردشـگری 
خـدمـات  و  مـتنوع  مـحصوالت  ارایه  بـا  هـمراه  سـبز 
کیفی در مـنطقه یکی از اهــداف چــشم انــداز ۲۰۲۵ 
از ظــرفیت هــای  بــرداری  بهــره  اســت، گفت:  اکو 
شــگرف همکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک 

بـرنـامـه اقـدام هـوشـمندانـه اسـت.
بـه  منجـر  که  ابتکاری  هـر  از  مـا  کرد:  تاکید  وی 
تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری 
شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا 
اسـتفاده از فـناوری هـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری 
آفرینی  هم  های  فعالیت  منظور  به  ها  رویه  به  و  دانش 

استقبال می کنیم.
هــای  فــعالیت  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
مــرتــبط بــا فــناوریهای اطــالعــاتی و ارتــباطی نیز 
می تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت 
مـا عـمل کنند، افزود: در این رابـطه، مـا اهمیت ویژه ای 
بـرای اجـرای راهـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـالعـات و 

جـامـعه اکو ۲۰۲۵ و نیز »بـرنـامـه اقـدام« که دردومین 
باکو  ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در  نشست وزیران 

مطرح شد قایل هستیم.
ظریف با بیان اینکه مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا 
مـشارکت فـعاالنـه تـمامی کشورهـای عـضو غیرقـابـل 
مـوافـقتنامـه های  تـرتیبات  ادامه:  اسـت.  تـصور 
منفی  تـاثیرات  کامـل  عـضویت  از  کمتر  بـه  مـوسـوم 

و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد.
وی گفت: مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در 
فـعالیت هـایمان مــشارکت دهیم و در عــوض اقــتضا 
تــمامی  بــرای  را  خــود  افــزوده  ارزش  اکو  کند  می 

کشورهای عضو ثابت کند.
اصلی  اهــداف  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
یکمین  و  بیست  در  که  اصــالحــات  کنونی  فــرایند 
مـطرح  تهـران  در   ۲۰۱۳ در  اکو  وزیران  نشســت 
نـهادی،  هـای  ظـرفیت  ارتـقای  بـر  مشـتمل  شـد 
طـور  بـه  و  اسـت  سـازمـان  عملیاتی  و  مـقرراتی 
اثـربخشی،  افـزایش چشمگیر  بـه  تـوانـد  می  بـالـقوه 
آن  دبیرخانه  و  سازمان  عملکرد  و  ارتـباط  کارایی، 

منجر شود.
بــه  ایران  اســالمی  جــمهوری  گفت:  ظریف 
عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از 
فــرایند اصـالحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف 
از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع  پـذیری را 
داده  نـشان  غیربنیانـگذار  کشورهـای  هـای  نـگرانی 

اسـت.
رسیده  فـرا  آن  زمـان  اکنون  که  این  بیان  با  وی 
اســت نیروی مــورد نیاز بــرای اصــالحــات را بــاز 
تــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصالحات توافق 
داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبه 
می  قـرار  صـدمـه  مـورد  مـرتـب  طـور  بـه  گـرایی 
گیرد، سـازمـان همکای اقـتصادی بـا دهه هـا تجـربـه، 
ارتـقای  بـرای  انـتخاب  بهـترین  اولین و  از پیش،  بیش 

مـناسـبات اقـتصادی میان کشور هـای عـضو اسـت.
وزیر امور خارجه گفت: بـه رغـم سختی هـایی که 
مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات 
تجـربـهمی  پـروا  بی  و  ظـالـمانـه  و  یکجانـبه  قهـری 
خـود  تعهـدات  بـه  ایران  اسـالمی  جـمهوری  کنند، 
ادامـه  هـایش  و طـرح  هـا  بـرنـامـه  و  اکو  بـه  نسـبت 

می دهـد.
ارتـباطی  هـای  طـرح  ایران  کرد:  تصریح  ظریف 
بـازار  تـرانـزیت،  و  نـقل  و  حـمل  حـوزه  در  اکو 
ارتـباطی  و  اطـالعـاتی  هـای  فـناوری  بـرق،  و  انـرژی 
بـه  گـردشـگری  صـنعت  نیز  و  دیجیتال  ارتـباطـات  و 
عـنوان بـه صـرفـه تـرین و پـربـازده تـرین طـرح هـای 
مشـترک میان کشورهـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده 

ایم.
ایران آمـاده  اینکه جـمهوری اسـالمی  بیان  با  وی 
اسـت تـمامی ظـرفیت هـای شـگرفی که در این حـوزه 
هـا دارد را در اختیار کشورهـای اکو قـرار دهـد، گفت: 
این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران 

برای همتایانشان در منطقه اکو است.
تـرتیبات  اینکه   بیان  با  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
جـمهوری  بـرای  ای  ویژه  اهمیت  نیز  اکو  تـجاری 
دیگر  و  »اکوتـا«   داشت:  اظهار  دارد،  ایران  اسـالمی 
تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد 
تـوسـعه  بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در  تـجار  تـا 
هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه 
نیز  دنیا  مناطق  دیگر  در  رویه  این  بـاشـند.  داشـته  را 

اتفاق افتاده است.
ظریف بیان کرد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح 
تـرتیبات  سـازی،  مـتنوع  یا  فـعال سازی  طـریق  از 
مـنطقه ای الزم در حـوزه هـای تـجاری مـانـند تسهیل 
رویه هـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه هـای پـولی و 
و  امنیتی  تـرتیبات  نـقل چـندوجهی،  و  بـانکی، حـمل 

مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعهد است.
دبیرخـانـه  در  باید  که  بسیار مهمی  نـقش  به  وی 
اکو در مسیر مشـترک تـمامی مـا ایفا شـود پرداخت و 
اظهار داشت: مـا بـه عـنوان کشورهـای عـضو نیاز داریم 
مـنابـع مـالی و انـسانی الزم بـرای این سـازمـان را مهیا 
کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام 

دهـد.
هـای  تـالش  از  مـا  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
دبیرکل و همکارانـش در دیگر نـهادهـای اکو از جـمله 
در  آن  ای  مـنطقه  تخصصی  نـهادهـای  و  هـا  آژانـس 
مـصوب،  هـا  مـامـوریت  کامـل  اجـرای  از  اطمینان 
اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بهـره بـرداری 
مـان  سنتی  و  جـدید  شـرکای  بـا  شـراکت  از  کامـل 

بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم.
اقدامات  داریم  انـتظار  آنـها  از  مـا  گفت:  ظریف 

قاطعانه بیشتری در این حوزه ها بردارند.

بازرسان  از  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
آژانس هنگام خوراک دهی و جمع آوری محصول در فردو 
دعوت شد و قرار است فردا بازرسان به اینجا )فردو( بیایند 

تا نمونه گرفته شده را ببینند و راستی آزمایی کنند. 
بازدید  از  پس  شنبه  روز  صبح  کمالوندی  بهروز 
خبرنگاران از تاسیسات غنی سازی فردو در نشست خبری 
اظهار کرد: تا به حال سه گام برداشته شده بود که بنا به 
دستور رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به  
۱۰۴۴ سانتریفیوژ در این سایت گاز UF۶ تزریق شود و 
امروز دیدید که این ماشین ها فعال هستند و محصول آنها 

نمونه گیری شده است.
کمالوندی اظهار کرد: از ۱۵ آبان گام چهارم اعالم شد 
و به سازمان دستور داده شد در این رابطه و همان طور که 
انتظار می رفت کاری که چند روز طول می کشد در کمتر 

از یک روز انجام شد.
مواد  فردو  در  سال   ۱۵ تا  بود  قرار  داد:  ادامه  وی 
هسته ای نباشد اما این کار با انتقال یک سیلندر از نطنز به 
فردو انجام شد که حدود ۲ تن گاز منتقل شد. ما در این 
سال های اخیر کار غنی سازی روی پسماندهای باقی مانده 
از جریان غنی سازی را بهینه کردیم و به جز غنی سازی 
مستقیم با مواد اولیه از پسماندها هم اورانیوم غنی شده 
گرفتیم. االن ۲۵ تن از آنها را داریم که ۲ تن آن به فردو 

منتقل شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد:  مرکز ملی 
تولید  و مرکز  مواد  استانداردسازی  و  خالء، مرکز کنترل 
ایزوتوپ پایدار از مسیرهای غیر سانتریفیوژی را به عالوه 
عملیات غنی سازی اکنون در سایت فردو داریم. فردو در 
بخش غنی سازی دو بال دارد که یک بال آن فعال است و 
در بال دیگر سانتریفیوژها جمع آوری شده است اما باید 
بگویم اگر قرار باشد در بال دیگر سانتریفیوژ بیاید دیگر از 
نسل اول نیست و حتما از ماشین های پیشرفته خواهد 

بود.
وی گفت: دو آبشار ۱۷۴ تایی را قرار نیست به آنها 
اورانیوم تزریق کنیم بلکه مخصوص ایزوتوپ پایدار هستند 

که از روش های ارزان است.
به  آینده  های  روز  فردو طی  کرد:  اظهار  کمالوندی 
حداکثر ظرفیت خود خواهد رسید. با آمدن فردو به ۹۵۰۰ 
برجام دیگر  از  به ظرفیت قبل  سو می رسیم که نسبت 

فاصله ای باقی نمی ماند. از االن زمان به نفع ماست.
وی تاکید کرد: ایران همواره به تعهدات خود پایبند 
بوده است و بنا نداشت تعهداتش را انجام ندهد اما با توجه 
به اینکه توازن اجرای تعهدات به هم خورده بود ناچار به 

انجام این اقدامات شدیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: امیدواریم 
به گام های دیگر نیاز نباشد و طرف های مقابل تعهدات 
انجام دهند. آن چه  اقدامات شان که متعهد شده اند را  و 
مربوط به سازمان انرژی اتمی است چه در زمان مذاکرات 
و چه اجرای برجام و چه هم اکنون، کارها در زمان مناسب 

خود انجام شده است.
را  بوشهر  ریزی  بتن  مرحله  یکشنبه  روز  وی گفت: 
برای واحد ۲ نیروگاه داریم و این کار حداقل دو سال زمان 
ایمنی که مثل آتش نشانی  برد. بوشهر و مرکز نظام  می 
است مورد تحریم قرار گرفت اما با این وجود در این زمینه 
هم گام های خوبی برداشته شده است و انشاءاهلل تا ۱۴۰۴ 
به مدار می رسد و دو سال بعد واحد ۳ راه اندازی خواهد 

شد.
کمالوندی درباره ممانعت سازمان از ورود یک بازرس 
آژانس و لغو اعتبارنامه این فرد گفت: این مسائل به آژانس 
اطالع داده شد و این به خاطر آن بود که این فرد یا آغشته 
به مواد است یا موادی همراهش است و گزارشی به انس 
دادیم و در آژانس هم مطرح شد و به نظر ما اعضا متوجه 

شدند. چون گزارش ما منطقی و مستدل بود و اسناد و 
فیلم هایی داریم که اثبات می کند استدالل ما را.

که  کننند  سوءاستفاده  خواستند  عده ای  افزود:  وی 
ما  اما  نیست،  بازرسان  مصونیت  به  پایبند  ایران  بگویند 
گزارشی کامال حقوقی و مستدل ارائه کردیم. ما گفتیم بر 
اساس پادمان، مصونیت محدودیت دارد و برای استفاده های 
است.  ماموریت  انجام  منظور  به  فقط  و  نیست  شخصی 
نمی شود در این رابطه یک طرفه مساله را دید و مقررات 

تاکید دارد که نمی توان از مصونیت ها سوءاستفاده کرد.
این مقام سازمان انرژی اتمی گفت: به دلیل تجربیات 
تلخ خرابکاری ها در صنعت هسته ای سیستم کنترلی قوی 
داریم که این نوع اتفاقات را کنترل می کند و بخشی از این 

نوع کنترل ها را به آژانس هم توضیح دادیم.
وی درباره برنامه کشور برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو 
با بیان اینکه توان ما از این سطح هم فراتر است، گفت: با 
برنامه های فعلی حداقل  ۲۵۲ هزار سو برای ما صد در صد 
ممکن است اما تا یک میلیون سو هم بسته به پیشرفت 
ماشین های سانتریفیوژ ها امکان پذیر است. گام سوم با 
سرعت دادن به ماشین های جدید کمی دست ما را باز می 
کند اما رسیدن به یک میلیون سو کامال به این ماشین ها 
بستگی دارد. االن باالی ۵۰۰ کیلو ذخیره سوخت داریم اما 
اینها را باید به سوخت نیروگاهی تبدیل کنیم. برای بوشهر 
سوخت فعال داریم. برای تولید سوخت نیروگاهی بخشی از 
راه را رفتیم اما تکنولوژی ما نیاز به تکامل دارد و همزمان 
اینها را باید پیش ببریم. در چند سال آینده انشاءاهلل تولید 

کنننده سوخت نیروگاهی هم خواهیم بود.
وی گفت: تکنولوژی که ذخایر جمع آوری شده را به 
سوخت نیروگاهی باید تبدیل کند در حال تکمیل است و 
باره خبرهای خوبی خواهیم  این  آینده در  در چند سال 

شنید.
ولی  نیست  آخر  گام  مرحله،  این  کرد:  تاکید  وی 
امیدواریم طرف مقابل به راه بیاید و به خودش بیاید. در 
نیست.  ای  هسته  و  فنی  فقط  ایران  گام های  حال  عین 
اما برای اجرای  کشورهای غربی حق را به ما می دهند. 
تعهداتشان عذر و بهانه می آوردند. این گام ها برای آن 
است که آنها را متقاعد کنیم برگردند و اگر برگردند می 

توان از این گام ها برگشت.
اینکه نمی دانیم گام های بعدی  بیان  با  کمالوندی 
چه خواهد بود، افزود: درباره گام چهارم تا چند روز قبل 
هم خودمان نمی دانستیم چه خواهد بود البته پیشنهادات 
را ما ارائه کرده بودیم و حداقل ۱۵ پیشنهاد داشتیم. االن 
به جایی رسیدیم که صنعت هسته ای محدودیت ها را کنار 

گذاشته است.
که  داریم  را  برنامه  این  کرد:  اظهار  صالحی  معاون 
نسل اول سانتریفیوژ را از رده خارج کنیم. در بلندمدت 
کدام  اینکه  و  بود  نخواهد  اول  نسل  از  ما  ماشین های 
انبوه برسد به تصمیم فنی و سیاسی  ماشین ها به تولید 

کشور بازمی گردد.
تورقوزآباد  در  خرابکاری  وجود  احتمال  درباره  وی 
گفت: در این باره مساله آلودگی نیست، ذراتی که می توانند 
پرواز کننند هر جایی می تواند باشد و آلودگی با غنای باال 
اصال در آنجا مطرح نیست. در عین حال موضوعی مثل 
تورقوزآباد ممکن است برای هر کشوری در ارتباط با آژانس 
باشد. اصال مساله مهمی در این باره نیست و کامال قابل 

حل است البته تلقی ما این است.
و  ایمنی  پادمانی،  مقررات  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
امنیت گفت: هر سایت هسته ای کنترل های خاص خود 
را دارد. ما در نیروگاه بوشهر تجهیزات را قبل از نصب در 

جایی قرنطینه می کنیم و این یک عمل خوب است که 
آژانس این کار ما را به دیگران هم توصیه می کند از طرفی 

اقداماتی که به ما توصیه می شود انجام دهیم.
وی تاکید کرد: تورقوزآباد برای بخش خصوصی است 
و سایت ما نیست و هر اتفاقی می تواند در آن انجام شود. 
اسرائیلی ها سعی کردند سر و صدایی انجام دهند اما به 
باعث شد گزارش جامعی در  این مساله  و  ضررشان شد 

آژانس ارائه شود و موارد بیشتری توضیح داده شود.
وی در پاسخ به ایسنا با توجه به واکنش اروپایی ها 
که  نیستند  جایگاهی  در  اروپایی ها  گفت:  چهارم  گام  به 
موضوع را به شورای امنیت ببرند آنها باید به تعهداتشان 

در برجام بازگردند.
کمالوندی افزود: تصمیم برای اجرای گام های کاهش 
تعهدات در سطوح باال مطرح و تصمیم گیری می شود. ما 
تا یک سال صبر کردیم اما تصمیمات بر اساس حقایق و 
اتخاذ می  نتیجه حساب شده  مشورتی گرفته می شود و 

شود.
وی ادامه داد: به نظر، برخی مثل رژیم صهیونیستی 
و آمریکای امروز و کشورهای حاشیه خلیج فارس برجام را 
نمی خواهند. در ایران هم اصل بر برجام نیست که به هر 
دلیلی حفظ شود اگر منافع ما ایجاب کند که برجام نباشد 
از آن خارج خواهیم شد و اینها بر اساس محاسباتی انجام 
می شود البته برخی می گویند این گام ها و اقدامات کم 
است و برخی می گویند زیاد است اما تصمیم بر اساس یک 

برآیند در سطح کل کشور است.
وی درباره روند تولید ایزوتوپ های پایدار اظهار کرد: 
االن در وضعیتی هستیم که بدون روس ها هم می توانیم در 
زمینه رادیو ایزوتوپ ها کار را ادامه دهیم اما با توجه به 
همکاری خوب ما با روس ها در سطوح مختلف می خواهیم 
خوبی  تجربیات  آنها  عالوه  به  شود.  حفظ  همکاری  این 
دارند و کشوری است که ایزوتوپ های پایدار دنیا را تامین 
می کند و حتما با سرعت و نتیجه خوب تری کنار روس ها 
پیش می رویم. در رابطه با پروژه مشترک رادیوایزوتوپ ها 

می توانم بگویم رفته رفته به مرحله تولید خواهیم رسید.
اتمی گفت: ما در اجالس  انرژی  سخنگوی سازمان 
عمومی که اخیرا در آژانس بود با مقامات اتحادیه اروپا و 
چین و انگلیس هم دیدار داشتیم. چینی ها مقداری تحت 
فشار بودند و آمریکایی ها فشار می آوردند. قبال تیم آمریکا 
ترامپ کال تیم عوض  از  بعد  همکاری خوبی داشت ولی 
شد و شروع کردند به فشار به کشورها. پیش بینی شده 
این  در  همکاری  است  قرار  خورد  برهم  برجام  اگر  حتی 
زمینه ادامه یابد و در قطعنامه ۲۲۳۱ هم این آمده بود. ما 
چینی ها هم گفتیم که نباید منتظر معافیت های هسته ای 
انگلیسی حضور و مذاکرات خوبی  آمریکا باشند و هیات 
داشت. تیم های ایران و چین هم در رفت و آمد است و 

روند االن به خوبی در حال انجام است.
وی درباره روند تحوالت در بازطراحی رآکتور اراک 
گفت: االن قراردادهای بلندمدت تر و مهم تری را پیش رو 
داریم و امیدواریم به زودی خبر امضا شدن آنها را بدهیم 
قرار  البته  است.  تجهیزات  نصب  و  به ساخت  مربوط  که 
خرید تجهیزات هم مدنظر است با این نگاه که اگر نمی 
در  مساله  این  و  کنیم  خریداری  بتوانیم  بسازند  خواهند 
زمان مذاکرات مورد بررسی  و تفاهم هم قرار گرفته است.

کمالوندی در پاسخ به سوالی گفت: آنچه در رابطه با 
بازگشت پذیری اقدامات ایران مد نظر است اینکه اطالعات 
اما  توان پاک کرد  را نمی   IR۶ و دانش در مورد ماشین
بقیه موارد مواردی است که اگر طرف مقابل جدی باشد 
قابل برگشت است. آن هایی که در حوزه تحقیق و توسعه 

است قابل برگشت نیست مثال در مورد زنجیره ها. اگر می 
خواهند و برایشان مهم است که دانش ما دیرتر تکامل پیدا 

کند باید هر چه سریع تر اقدام کنند.
وی درباره همکاری ایران در پروژه ایتر اظهار کرد: این 
پروژه با پول و دانش یک کشور قابل انجام نیست. آنها با 
بازدیدی که از تجهیزات و منابع انسانی ما داشتند متقاعد 
نیروی  اما  است  قدیمی  ما  تجهیزات  چند  هر  که  شدند 
انسانی بسیار توانمندی را در اختیار داریم و حضور نیروی 
ایرانی در این پروژه می توانست بسیار محکم کننده باشد. 
اما در نهایت با فشار آمریکایی ها از ورود و همکاری ایران 
در این پروژه جلوگیری شد. البته در فرانسه صحبت کردیم 
در سفری که داشتیم و سه چهار هیات ایرانی در رابطه با 

همکاری در حوزه گداخت تبادل شدند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش 
که گفته می شود ایران سطح غنی سازی اش را روی ۵ 
درصد نگه داشته است در حالی که خط قرمز اروپا غنی 
سازی ۲۰ درصد است؟ گفت: این مسائل و ادعا از سوی 
رژیم صهیونیستی و آمریکا مطرح می شود و کشورهای 
حوزه خلیج فارس هم که اصال نمی دانند انرژی هسته ای 
چیست. شفافیت اقدامات و فعالیت های هر کشوری توسط 
راستی آزمایی آژانس تایید می شود و نباید به این ادعاها 

و اظهارات توجه کرد.
وی تاکید کرد: غنی سازی ۵ درصد به سازمان دستور 
داده شده است و این ظرفیت در سازمان است که غنی 
سازی  ۵، ۲۰ یا ۶۰ درصد را انجام دهیم اما اینکه با این 
میزان اورانیوم چقدر بمب می توان تولید کرد این ها حرف 
ها و تصورات و توهمات رژیم اسرائیل و آمریکاست و باید 

گفت که کافر همه را به کیش خود پندارد.
کنترل  بعد  به  این  از  اینکه  به  پاسخ  در  کمالوندی 
ایران روی بازرسی های آژانس بیشتر خواهد شد؟ و اینکه 
پمپئو گفته است ایران در بحث ممانعت از ورود یک بازرس 
آژانس قصد اخاذی دارد گفت: کلمه اخاذی را قبال هم وزیر 
خارجه آمریکا به کار برده در حالی که این کلمه مناسب 
خودشان است که حتی متحدان خودشان را تحت فشار 
و زورگیری قرار می دهند. ایران به دنبال حقوق خودش 

است
کردیم  استقبال  ها  بازرسی  از  ما  داد  ادامه  وی 
مشروط به اینکه بازرسی برای بازرسی باشد اما اگر قرار 
باشد خرابکاری باشد و بخواهند به اطالعاتی دست یابند 
ما خیلی هوشیار هستیم. شاید آژانس هم خودش تعجب 
صنعت  روی  ایران  کنترل  و  مراقبت  سطح  این  از  کرده 
هسته ای اش که اجازه نمی دهد آلودگی و مشکلی برای 

صنعتش به وجود آید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره کاهش بازرسی 
برداشته شده است  ها در بخش هایی که محدودیت ها 
گفت: ما در روند بازرسی ها محدودیتی ایجاد نکردیم. وقتی 
تعهدی کنار می رود دیگر موضوعی نمی ماند که بازرسی 
انجام شود. اما ما دست به ساز و کار و ساختار بازرسی ها 
نزدیم اگر بازرسی بخواهد از روند فعالیت ها مثل شمارش 
ماشین های IR۶ که قبال بازرسان می شمردند ولی االن 
مخالفتی  ما  بشمرند  بخواهند  اگر  اما  ندارد  لزومی  دیگر 

نداریم اما عمال این بازرسی بی معناست.
وی در پاسخ به سوالی درباره همکاری های هسته ای 
در  که  دلیل  این  به  اروپایی ها  گفت:  ایران  با  بین المللی 
تعهداتشان بدهکار هستند در جایگاهی نیستند که بگویند 
این همکاری ها را لغو می کنیم، اما تا جایی که می دانم از 
سرعت پیشرفت همکاری ها کاسته نشده است. البته کار با 
کندی پیش می رود چون روند ها و جزئیات را می فرستند 
جاهایی که باید اجازه بگیرند و شرکت هایی که از تحریم 
های آمریکا می ترسند از ورود به این همکاری ها خودداری 

می کنند از این رو کار با کندی روبرو می شود.

ظریف در نشست وزرای امورخارجه اکو:

ترتیبات تکمیلی درون منطقه ای اکو باید عملیاتی شود

کمالوندی: ظرفیت غنی سازی ۶۰ درصد را داریم
گام چهارم، گام آخر نیست
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فعالیت مجدد کارگروه 

مدیریت کیفیت در سازمان 
توسعه تجارت ایران

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
به  کرد:  اعالم  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
صادراتی،  کاالهای  کیفیت  ارتقای  منظور 
کارگروه مدیریت کیفیت مجددا فعال خواهد 

شد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 
احسان قمری، اظهار داشت: بر اساس مصوبه 
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه 
کیفیت  ارتقای  منظور  به  کیفیت  مدیریت 

کاالهای صادراتی تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه هدف این کارگروه 
و  استاندارد  سازمان  میان  مستمر  ارتباط 
تجارت  توسعه  سازمان  و  صنعتی  تحقیقات 
ایران است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان از 
قوانین استاندارد، بخصوص در شرایط تحریم 
آگاهی کمی دارند، از این رو، مباحث مرتبط با 
استاندارد هم در »بسته حمایتی تسهیل فضای 
کسب و کار و حمایت از واردات مواد اولیه و 
سال  در  تولیدی  واحد  نیاز  مورد  تجهیزات 
حمایت از کاالی ایرانی« و  هم  در تدوین بسته 
حمایت از صادرات غیر نفتی سازمان توسعه 

تجارت ایران گنجانده شده است.
سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
بیان داشت: توجه به استاندارد کیفیت کاالهای 
صادراتی، به خصوص برای ۱۵ کشور هدف و 
هند و چین، طی این سالها مغفول مانده است 
که با فعال شدن کارگروه مذکور و اخذ نظرات 
کارشناسی از دستگاه های ذیربط برنامه ریزی 

خواهد شد.
استاندارد  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  قمری 
از  برخی  کرد:  عنوان  کشور   ۵۰ با  ایران 
در  خود  تعهدات  به  قرارداد  طرف  کشورهای 
زمینه استاندارد عمل نمیکنند که نیاز است در 
کمیسیون های مشترک به آن پرداخته شود 
همچنین مقرر است تا با اتحادیه اوراسیا نیز 
منعقد  استاندارد  در خصوص  ای  نامه  تفاهم 

شود.
وی در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت 
واسط  کشور،  صادراتی  هاب  عنوان  به  ایران 
استاندارد  ملی  سازمان  و  صادرکننده  میان 
در  خود  مشکالت  صادرکنندگان  است،لذا، 
مورد استاندارد را با سازمان توسعه تجارت ایران 

درمیان بگذارند.
سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
کیفیت  کارگروه  کردن  فعال  با  داشت:  بیان 
مدیریت  نظام  جامع  طرح  استاندارد،  و 
ویرایش   کارشناسی  نظرات  اخذ  با  کیفیت 
میشود، همچنین نشستی به منظور آشنایی 
صادرکنندگان با قوانین استاندارد، در سازمان 
توسعه تجارت ایران و سازمان ملی استاندارد 
برگزار  سازمان  دو  این  مسئوالن  حضور  با  و 

خواهد شد.
قمری اظهار داشت: در تدارک ایجاد غرفه 
ی دائمی سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه 
های بین المللی هستیم تا معرفی و ارائه ی 
خدمات استاندارد به بهترین نحو در دسترس 

صادرکنندگان قرار گیرد.

۸۵ درصد مطالبات چایکاران 
پرداخت شد

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۸۵ 
درصدی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: 
۱۵ درصد مابقی مطالبات آن ها نیز، به مرور 

زمان پرداخت خواهد شد. 
دولت هر ساله برگ سبز تولید شده در 
باغات چای را از چایکاران به صورت تضمینی 
مشارکت  با  را  آن   بهای  و  کرده  خریداری 
کارخانه های تولیدکننده چای خشک، پرداخت 
می کند.در این رابطه حبیب جهانساز  _ رئیس 
ایسنا،  با  گفت وگو  در   _ کشور  چای  سازمان 
اظهار کرد: معادل ۲۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
مطالبات  تومان  میلیارد   ۳۴۳ کل  از  تومان 
خرید  میزان  کل  و  شده  پرداخت  چایکاران 
تضمینی برگ سبز چای ما از چایکاران معادل 
۱۲۶ هزار و ۷۵۳ تن به ارزش ۳۴۳ میلیارد 
تومان است.جهانساز افزود: امسال کارخانجات 
چای مازاد بر نرخ خرید تضمینی به چایکاران 
مطالبات پرداخت کرده اند که این مازاد معادل 
موجب  و  است   تومان  میلیارد   ۶۰ تا   ۴۰

رضایت مندی بیشتر چایکاران شده است.
وی با بیان اینکه معادل ۲۸ هزار و ۵۱۹ 
است،  تولید شده  در کشور  تن چای خشک 
خاطرنشان کرد: معادل ۱۸ تا ۲۰ درصد از این 
میزان تولید چای ممتاز، معادل ۴۰ درصد چای 
شکسته، ۴۰ درصد چای قلم و باقی این میزان 

نیز چای باروتی و خاک همراه چای است.

آمادگی سازمان تامین اجتماعی 
برای حمایت از زلزله زدگان 

استان های شمال غرب
از  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
از  حمایت  برای  سازمان  این  کامل  آمادگی 
سایر  و  آذربایجان شرقی  استان  زلزله زدگان 

مناطق زلزله زده شمال غرب کشور خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، دکتر مصطفی ساالری اظهار 
کرد: به دنبال وقوع زلزله، مراکز درمانی تامین 
اجتماعی در استان آذربایجان شرقی در حالت 
آماده باش برای پذیرش مصدومین احتمالی این 
حادثه هستند و در صورت نیاز مراکز درمانی 
مورد  خدمات  ارائه  آماده  نیز  استان ها  سایر 
نیاز خواهند بود.وی همچنین از ارائه خدمات 
بیمه ای ویژه به بیمه شدگان و کارفرمایانی خبر 
دچار  زلزله  براثر  آنها  کارگاه  فعالیت  که  داد 
مشکل شده است.ساالری ادامه داد: کارگاه هایی 
که فعالیت آنها براثر زلزله متوقف می شود، تا 
زمان شروع به کار مجدد تحت حمایت سازمان 
این  کارگران  و  بود  خواهند  اجتماعی  تامین 

واحدها از بیمه بیکاری استفاده می کنند.

معاون وزیر تعاون :
تعاونی های متخلف تغییرات 

ثبتی را بدون دردسر ثبت 
می کنند

سال  که  تعاونی ها  استقالل  بخشنامه 
گذشته از سوی هیأت مقررات زدایی ابالغ شد، 
ظاهرا شرایط را برای تغییرات ثبتی تعاونی های 
متخلف تسهیل کرده است؛ موضوعی که معاون 

وزیر تعاون از آن انتقاد می کند.
هیأت  گذشته  سال  تصمیم  اساس  بر 
تعاونی ها  استقالل  بخشنامه  زدایی،  مقررات 
مصوبه،  این  اساس  بر  که  شد  تصویب 
وزارت  به  مراجعه  بدون  تعاونی  شرکت های 
تعاون، می توانند تغییرات ثبتی خود را در اداره 

کل ثبت شرکت ها به ثبت برسانند.
اما ابالغ این مصوبه بارها از سوی کبیری 
معاون وزیر تعاون مورد انتقاد قرار گرفت و به 
اعتقاد وی این مصوبه بدون مجوز هیأت دولت 
ابالغ شده و زمینه ثبت تغییرات ثبتی تعاونی ها 
بدون اطالع وزارت تعاون را فراهم آورده است.

نشست  آخرین  در  تعاون  وزیر  معاون 
خبری خود که در شهریورماه برگزار شد نیز 
نسبت به افزایش فعالیت غیررسمی تعاونی ها 
تغییرات  متأسفانه  بود: »  و گفته  داد  هشدار 
این  و  است  کاهش  حال  در  تعاونی ها  ثبتی 

یعنی خطر«.
راهکار  کبیری  نشست،  همان  در 
جلوگیری از تغییرات ثبتی تعاونی های متخلف 
را اتصال سامانه سازمان ثبت با سامانه جامع 
هوشمند بخش تعاون عنوان کرده بود و از تعلل 
سازمان ثبت در اتصال به سامانه وزارت تعاون 

گالیه هم کرد.
در  کبیری  محمد  زمینه  همین  در  اما 
گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادامه فعالیت 
تعاونی های متخلف و ثبت تغییرات ثبتی بدون 
یادآور شد: در بهمن ماه  تعاون  اطالع وزارت 
وعده  زدایی  مقررات  هیأت  به  گذشته  سال 
تا سامانه جامع هوشمند بخش تعاون  دادیم 
پایان  در  سامانه  این  که  کنیم  اندازی  راه  را 
خردادماه ۹۸ در هیأت مقررات زدایی وزارت 
اقتصاد ارائه شد تا به تعهد خود پایبند باشیم 
تا در راستای ابالغ بخشنامه استقالل تعاونی ها، 
یا  تاسیس  برای  تعاونی   شرکت های  پس  از 
تغییرات ثبتی در صورتی که سامانه هوشمند 
بخش تعاون به سامانه ثبت شرکت ها متصل 
شود، نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند. 
راه  تعاون  بخش  واحد  پنجره  رویکرد  این  با 

اندازی شد.
وی افزود: متاسفانه تاکنون سامانه ثبت 
بخش  هوشمند  جامع  سامانه  به  ها  شرکت 
تعاون متصل نشده است. از دو هفته گذشته 
سامانه قدیمی ثبت تعاونی ها در وزارت تعاون 
در  جامع  سامانه  فقط  تا  کردیم  غیرفعال  را 
دسترس باشد و تعاونی ها برای تشکیل باید به 
این سامانه مراجعه کنند. انتظار ما از قوه قضائیه 
این است که برای تحقق دولت الکترونیک و 
در راستای توسعه شفافیت برای پیشگیری از 
فساد، سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع 
مجموعه  با کمک  که  تعاون  بخش  هوشمند 
متصل  شده،  اندازی  راه  بنیان  دانش  های 
شود تا در این شرایط شرکت های تعاونی برای 
ثبت هر گونه تغییر نیازی به مراجعه حضوری 

نداشته باشند.
کبیری با تاکید بر اینکه ما منتظر حسن 
و  تعاون  وزارت  با  ها  شرکت  ثبت  همکاری 
اتصال به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون 
هستیم، گفت: برای تغییرات ثبتی تعاونی ها، 
نیازمند این هستیم تا به سامانه ثبت متصل 

شویم و منتظر پذیرش این موضوع هستیم.
وی درباره انتقادات وارده به ابالغ بخشنامه 
تابستان سال گذشته  در  ها  تعاونی  استقالل 
گفت: نکته قابل توجه این است که اطالعات 
تعاونی های متخلف که رای دادگاه علیه آن ها 
صادر شده یا تخلفات مربوط به هیأت مدیره 
تعاونی ها، صرفا در اختیار وزارت تعاون است 
و سازمان ثبت از این تخلفات اطالعی ندارد. 
یعنی  مذکور،  بخشنامه  ابالغ  با  بنابراین 
متخلف  آن ها  مدیره  هیأت  که  تعاونی هایی 
هستند هم امکان ثبت تغییرات ثبتی در ثبت 

شرکت ها را خواهند داشت.
ما  گفت:  تعاون  وزیر  تعاون  امور  معاون 
در نظر داریم تا امکان ثبت تغییرات تعاونی ها 
بدون نظارت ما فراهم نباشد چراکه اموال مردم 
قرار دارد. در شرایط  تعاونی ها  این  اختیار  در 
فعلی یک تعاونی مسکن متخلف یا تعاونی های 
و  مجمع  برگزاری  با  توانند  می  دار  مشکل 
فروش اموال مردم، بدون اطالع ثبت شرکت ها 
از تخلفات صورت گرفته، هر گونه تغییرات را 
ثبت کنند.کبیری تاکید کرد: در جلسه رسمی 
هیأت مقررات زدایی در خردادماه مدیرکل ثبت 
شرکت های سازمان ثبت اعالم کرد در مدتی 
اجازه  بدون  زدایی  مقررات  هیأت  مصوبه  که 
هیأت دولت ابالغ شده تغییرات ثبتی تعاونی ها 
که  است  این  معنای  به  این  است.  شده  کم 
فعالیت رسمی تعاونی ها کاهش پیدا کرده؛ به 
عبارتی فعالیت غیررسمی افزایش یافته و هیأت 
مدیره تعاونی ها بعضا تخلفاتی دارند که اعضا در 
جریان آنها نیستند.وی با بیان اینکه همچنان 
اقدام عملی از سوی سازمان ثبت برای اتصال 
نشده  دیده  تعاون  بخش  هوشمند  سامانه  به 
است، گفت: از نظر فنی و اجرایی این آمادگی 
وجود دارد تا با اتصال سامانه جامع هوشمند 
زمینه  بتوانیم  ثبت  سامانه  با  تعاون  بخش 
تخلف در بخش تعاون را از بین ببریم و این 
اتاق شیشه ای بخش می شود.معاون امور تعاون 
وزیر تعاون تاکید کرد: متاسفانه از تابستان سال 
بخشنامه  غیرقانونی  ابالغ  با  همزان  گذشته 
مقررات  هیأت  سوی  از  تعاونی ها  استقالل 
زدایی، گزارشات متعددی دریافت کردیم که 
ثبتی  تغییرات  توانستند  متخلف  تعاونی های 
خود را ثبت کنند که این موضوع را در قالب 
اختیار دستگاه های  گزارش های محرمانه در 

امنیتی قرار داده ایم.

اخبار اخبار

دژپسند: برای رشد اقتصادی پایدار راهی بجز 
سرمایه گذاری و تولید نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم سومین 
دوره آموزش تسهیل گران اقتصادی اجتماعی بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ، توانمندی 
اقتصادی را یکی از موضوعات مهم در کشور بیان کرد 
و گفت: توانمندی اقتصادی روزنه های امید دشمن را 

مسدود می کند.
آقای فرهاد دژپسند افزود: برای رشد اقتصادی 

پایدار راهی بجز سرمایه گذاری و تولید نداریم.
وی با بیان اینکه هرکس در هر مکان و در هر 
جایگاهی و با هر توان باید برای اعتالی نظام و ارتقا 
اقتصاد ایران تالش کند گفت: دشمن فهمیده که از 

نظر نظامی نمی تواند ما را تهدید کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی شرایط اقتصادی 
کشور را یکی از بحث های این روز ها بیان کرد و 
افزود: در این شرایط اقتصادی برخی از متغیر های 
آن  از  روند  تغییر  برای  باید  دارد که  کالن وجود 
استفاده کرد و از آن جمله می توان بیکاری و تورم 

را اشاره کرد.
آقای دژپسند به اعمال تحریم های یک جانبه 
و ظالمانه علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: اجرای 
این تحریم ها که از سال گذشته آغاز شد نسبت به 

تحریم های دیگر متمایز است.
وی با بیان اینکه تحریم های اخیر به علت یک 
جانبه بودن نسبت به تحریم های چند جانبه نباید 
نگران کننده باشد، اما به دالیلی بود افزود: آمریکا 
سعی کرد در تحریم های اخیر، تحریم یک جانبه به 

یک تحریم گسترده تبدیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اینکه 
ترامپ با تمام بی نزاکتی قرارداد های بین المللی را 
زیر پا بگذارد و بگوید که ما از برجام خارج شدیم، 
این تعجب ندارد چرا که ویژگی شخصیتی وی این 

گونه اقتضا می کند.
اینکه رئیس جمهور  اما  آقای دژپسند گفت:، 
آمریکا به سران کشور های دیگر بگوید که اگر سه 
ماه با ما همراهی کنید رژیم ایران عوض می شود، 
این موضوع نکته مهم در رفتار ترامپ است که با چه 

اعتمادی این سخنان را بیان کرده است.
نظر  از  مردم  کرد  احساس  ترامپ  افزود:  وی 
معیشت در فشار هستند و اگر این فشار افزایش یابد 
شکاف میان دولت و ملت را افزایش می دهد و ملت 

در مقابل دولت می ایستد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آمریکا 
تحریم امسال را از نظر عملیاتی گسترش داد و تمام 
راه های دور زدن تحریم ها را مسدود کرد گفت: ترامپ 
انتظار  در  می توانند  می کردند  فکر  همدستانش  و 

سرنگونی حکومت ایران باشند.
و  مردم  معیشت  اینکه  بیان  با  دژپسند  آقای 
اقتصاد کشور هدف آن ها بود افزود: طبیعی است راه 
مقابله و به شکست انجامیدن اهداف دشمن این است 
که درست همان هدف گذاری ترامپ را هدف گیری 

کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به راه های بهبود 
معیشت مردم اشاره کرد و گفت: یک روش توزیع 

کاال و پرداخت یارانه به مردم است.
وی افزود: این روش، روشی منسوخ شده است 
و به جای اینکه به راه حل های بنیادی بیاندیشیم به 

راه کار های کوتاه مدت و مسکن گونه فکر می کنیم.
مدت  کوتاه  روش های  گفت:  دژپسند  آقای 
روشی نیست که دشمن را به طور بنیادی عقب براند.
را  توانمندسازی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مهمترین راه برای بهبود معیشت مردم بیان کرد و 
افزود: باید به جای توزیع کاال و پرداخت نقدی که 
همیشه نیازمند را محتاج دیگران می کند ، اعتماد به 

نفس وی را افزایش دهیم.

زندگی  برای  داشته ها  از  استفاده  قدرت  وی 
بهتر را از دیگر روش های بهبود معیشت ذکر کرد و 
گفت: امروز توانمندسازی متفاوت شده است ، چرا که 
ابزار های تولید، ابزار هایی نیستند که بتوان به روش 

گذشته تامین مالی کرد.
آقای دژپسند به ضرورت ورود نهاد های حامی 
از جمله بنیاد برکت در بحث بهبود معیشت مردم در 
مناطق محروم و کم برخوردار اشاره کرد و افزود: بنیاد 
برکت باید در زمینه آموزش نیازمندان، توانمندسازی 
آنان و استفاده بهینه از منابع در اختیار آنان و نیز 

تحریک قدرت خالقیت این افراد تالش کند.
از  یکی  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
راه های هدر رفت منابع در نظر نگرفتن داشته ها و 

استعداد های فرد نیازمند است.
با کسب و کار  نیازمند  وی درگیر کردن فرد 
را از دیگر موارد بهبود معیشت بیان کرد و افزود: با 
این اقدامات است که توانمندسازی، پایداری درآمد 
و خوداتکایی افراد به معنای واقعی شکل می گیرد 
و قدرت اعطای تعیین سرنوشت را به همراه خواهد 

داشت.
محرومان  توانمندسازی  گفت:  دژپسند  آقای 
یکی از راه هایی است که می توان ترامپ و امثال او 
را سرجای خود نشاند که فکر نکنند مردم ایران در 

مقابل حکومت خود می ایستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد زیرساخت های 
منطقی را برای توانمندسازی مهم خواند و افزود: با 
این زیرساخت ها و اقدامات توانمندساز مهاجرت از 

روستا ها به شهر ها معکوس خواهد شد.
وی طرح های بنیاد برکت برای تسهیل گری و 
ایجاد اشتغال در مناطق محروم را بسیار موثر و مفید 
دانست و گفت: این اقدامات بقا جمهوری اسالمی 

ایران را به دنبال خواهد داشت.
آقای دژپسند به منابع مختلف کشور در تمامی 
نقاط که مثل یک گنج است اشاره کرد و افزود: ما 
می توانیم در بسیاری از محصوالت کشاورزی صادر 

کننده به نام باشیم.
اقتصادی و دارایی کشت گلخانه ای  امور  وزیر 
گونه  این  گفت:  و  مهم خواند  بسیار  را  محصوالت 
کشت مصرف آب را به یک دهم کاهش می دهد و 

عملکرد در هکتار را سه تا چهار برابر می کند.
وی افزود: اینکه سران دیگر کشور ها پیگیر رفع 

تحریم ها هستند به علت قدرت ایران است.
اقتصادی  شرایط  اینکه  بیان  با  دژپسند  آقای 
نقطه  از  اما  می گذراند،  را  بهبود  به  رو  روند  کشور 
مطلوب فاصله داریم گفت: دشمن هر آنچه از نظر 
تحریم ها می خواست از جمله نفت، پتروشیمی، بانکی 
و انتقال وجوه انجام داد، اما نتوانست به نتیجه برسد.

اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
نیم  و   ۲۴ امسال  ماه  هفت  در  غیرنفتی  صادرات 
میلیارد دالر بوده است افزود: سرمایه گذاری خارجی 
در هفت ماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد 

رشد داشته است.
وی با بیان اینکه واردات ما در هفت ماه گذشته 
سه درصد رشد داشته و همچنین واردات کاال های 
اساسی ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد گفت: رشد 
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست امسال ۴ 
دهم درصد بوده است که این ها نشان از آن دارد که 
آمریکا برای تغییر حکومت ما به هدف خود نرسیده 

است.
آقای دژپسند با اشاره به سهم ۶ دهم درصدی 
نفت در اشتغال کشور افزود: در شرایط کنونی باید 
بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد شود چرا که این 

بنگاه ها در کشور های دیگر جواب داده است.
ارتقا  و  رشد  به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
کرد  اشاره  محصول  این  صادرات  و  زعفران  کشت 
و گفت: یکی از مواردی که باید به آن توجه شود 

صنعت بسته بندی است.
وی افزود: تسهیل گران بنیاد برکت در بهبود 
معیشت مردم نقش خوبی دارند و هر تسهیل گر 

می تواند ۱۵ روستا را تحت پوشش خود قرار دهد.
نام  مجوز ها  سامانه  در  که  دستگاه هایی 

نویسی نکرده اند کم است
تعداد  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   
برای  نیاز  مورد  مجوز های  که  دستگاه هایی 
تولیدکنندگان را در سامانه مجوز ها )G۴B( بارگذاری 

نکرده اند بسیار کم است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای 
فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم گشایش سومین 
دوره آموزشی تسهیل گران اقتصادی اجتماعی بنیاد 
جمع  در  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  برکت 
خبرنگاران افزود: این سامانه برای مجوز هایی است 

که واحد های صنفی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه اکنون کامال صدور مجوز ها 
حتی  گفت:  می گیرد  صورت  سامانه  این  براساس 
در دوره ای به علت تقاضای زیاد، سامانه با مشکل 

بارگذاری مواجه بود که این مشکل رفع شد.
آقای دژپسند با بیان اینکه در حال گسترش این 
سامانه هستیم گفت: در برخی زمینه ها نیاز به لغو 

مجوز است که این اقدام در حال انجام است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه جلسات مقررات 
زدایی به طور منظم تشکیل می شود افزود: در همین 
هفته جلسه فوق العاده ای داریم تا بتوانیم اقداماتی 

را انجام دهیم.
را  دیگر  دستگاه های  همکاری  دژپسند  آقای 
الزمه سامانه مجوز ها دانست و گفت: این کار زمانبر 

است، اما به جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: برخی دستگاه ها مجوز های مورد نیاز 
را اعالم نکرده اند و بعضی مجوز ها باید از سوی برخی 

دستگاه ها لغو می شد که نشده است.
بعضی  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
دستگاه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی خوب پیش 

می رود و اقداماتش از انتظار ما جلوتر است.

هر  برای  مجوز ها  دریافت  اینکه  بیان  با  وی 
یک  مثال  عنوان  به  گفت:  است  متفاوت  فعالیت، 
فعالیت نیاز به دریافت مجوز زیست محیطی دارد و 

فعالیتی دیگر ندارد.
نیز  کشاورزی  جهاد  وزارت  افزود:  دژپسند 
بسیاری از مجوز ها را برای کشت گلخانه ای کاهش 

داده است.
خصوص  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی گفت: امسال 
خوشبختانه همکاری صادرکنندگان خوب بوده و ارز 

حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برگشته است.
مازاد  با  نیما  سامانه  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
عرضه مواجه است ابراز امیدواری کرد: این همکاری 

بیشتر شود تا عرضه همچنان زیاد باشد.
آقای دژپسند در خصوص ۶۱ میلیارد دالر ارز 
حاصل از صادرات گفت: این رقم مربوط به شش ماهه 

اول امسال نسبت به گذشته است.
وی افزود: اکنون و در هفت ماهه امسال ۲۴ و 
نیم میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشتیم و عمال 
۲۷ و نیم میلیارد دالری که در گذشته گفتم اکنون 

۴۰ میلیارد دالر به اقتصاد کشور برگشته است.
ایجاد بیش از 8۰ هزار شغل تا پایان سال

فرمان  اجرائی  ستاد  برکت  بنیاد  عامل  مدیر 
حضرت امام از ایجاد ۸۰ هزار شغل مستقیم تا پایان 

سال در مناطق محروم و کم برخوردار خبرداد.
مراسم  حاشیه  در  مدنی  امیرحسین  آقای   
گشایش سومین دوره آموزشی تسهیلگران اقتصادی 
و اجتماعی در جمع خبرنگاران، گفت: این شغل ها در 
قالب ۳۰ هزار طرح اشتغالزا خواهد بود که در مناطق 

محروم اجرا می شود.
وی با بیان اینکه طرح اشتغالزایی اجتماع محور 
یکی از طرح هایی است که در مناطق محروم اجرایی 
می شود افزود: مطالعات طرح اشتغال خانگی از سه 
سال قبل آغاز شده است، و از سال گذشته این طرح 
اجرایی شده و تاکنون ۱۸ هزار طرح در ۲۸ استان 
هزار شغل  ایجاد ۵۰  به  که  رسیده  اجرا  به  کشور 

مستقیم و غیرمستقیم انجامیده است.
مدنی توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی را در 
مناطق محروم و کم برخوردار بسیار مهم خواند و 
و  مختلف  زمینه های  در  زا  اشتغال  طرح ها  گفت:: 
در ۲۴ سرفصل تعریف شده که از جمله می توان به 
تولید  کشاورزی،  دام،  پرورش  خانگی،  اشتغال های 

عسل و تولید پوشاک اشاره کرد.
مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه آموزش این 
طرح ها در مناطق هدف، برعهده تسهیلگران جوان 
است افزود: تاکنون ۴۳۰ نفر تسهیل گر آموزش داده 
شده اند و در سومین دوره آموزشی ۱۶۰ نفر از آن ها 
برای اعزام به مناطق محروم انتخاب می شوند و این 
تسهیلگران برای ایجاد شغل پایدار، تا دو سال در کنار 

فرد متقاضی حضور خواهند داشت.
هزار   ۱۰ گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شغل ایجاد شد، گفت: امسال قصد داریم ۳۰ هزار 
طرح اجرایی کنیم که منجر به ایجاد ۸۰ هزار شغل 

مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.
فرمان  اجرائی  ستاد  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
بنیاد  زدایی  محرومیت  اقدامات  به  امام  حضرت 
برکت اشاره کرد و افزود: ۱۲ سال است که در حوزه 
و  اقدام می کنیم  توانمندسازی  و  زدایی  محرومیت 
تاکنون هزار و ۶۴۰ مدرسه احداث شده که هزار و 

۳۰۰ مدرسه به بهره برداری رسیده است.
از  بیش  و  بیمارستان  احداث ۱۲  آقای مدنی 
هزار مسجد در مناطق محروم و کم برخوردار را از 
دیگر اقدامات بنیاد برکت بیان کرد و گفت: طرح های 
در  و  اجرایی شده  نیز  راهسازی  و  آبرسانی  متعدد 
مجموع با کمک سازمان های مختلف در سه سال 

گذشته، ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن تشریح جزئیات ثبت نام از 
از جمله شروط ثبت نام، عدم  اقدام ملی، گفت:  متقاضیان در طرح 

استفاده از هیچ یک از تسهیالت از اول انقالب تا کنون است.
محمود محمودزاده،در نشست خبری اعالم جزئیات آغاز ثبت 
اظهار داشت: در  اقدام ملی مسکن،  نام متقاضیان مسکن در طرح 
این طرح، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان البته با بررسی 

شرایط آنها، ساخته می شود.
وی افزود: بر اساس قانون باید چهار شرط برای متقاضیان در 
طرح اقدام ملی برای مسکن در نظر گرفته شود که شامل نداشتن 
واحد مسکونی به نام خود، اعضای خانواده و سایر افراد تحت تکفل 
در هنگام ثبت نام و نیز عدم استفاده از هیچ یک از تسهیالت از اول 

انقالب تا کنون می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه در 
شهرهای کوچک مشکل زمین داریم و واگذاری های ۹۹ ساله ادامه 
دارد، گفت: بخشی دیگر از پروژه ها به صورت پروژه های مشارکتی 

خواهد بود که بخش کمی را در برمی گیرد.
به  و  این واحدها پرداخت شده  یادآور شد: هزینه ساخت  وی 
صورت مرحله ای از پروژه ها دریافت شود که بخشی از آن، به صورت 

وام بانکی و بخشی به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
از  پس  زمین  اقساط  پرداخت  کرد:  خاطرنشان  محمودزاده 
از  اقساطی،  به صورت  آغاز خواهد شد که پول آن  دو سال تنفس 

متقاضیان دریافت می شود.
دریافت 3۰ درصد از هزینه ساخت از متقاضیان در مرحله اول

متقاضیان  به  که  وام هایی  از  دیگر  یکی  افزود:  وی  
توسعه  منابع صندوق  از  بخشی  از  استفاده  با  می شود،  پرداخت 
ملی و نیز منابع داخلی بانک ها خواهد بود؛ به نحوی که بانک 
تسهیالت  چرخه  به  مرور  به  نیز،  بانک ها  سایر  و  مسکن  عامل 
در  سال   ۱۲ پرداخت  باز  زمان  اینکه  ضمن  پیوست؛  خواهند 

است. شده  گرفته  نظر 
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همه مراحل ثبت نام از 

طریق سامانه انجام خواهد شد؛ به نحوی که سامانه ای برای ۴ استان 
سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تا صبح 
ابتدای هفته آینده نیز، در کردستان  از  باز خواهد بود و  سه شنبه 
و لرستان ثبت نام در سامانه آغاز خواهد شد و در مرحله بعدی نیز 
استان های همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری می توانند در سامانه 

ثبت نام کنند.
از سوی دیگر  نام به صورت مرحله ای است و  وی گفت: ثبت 
قرار نیست در یک استان، تنها یک بار ثبت نام داشته باشیم؛ بلکه به 

دفعات امکان ثبت نام در سامانه وجود دارد.
به گفته محمودزاده، در صورت آماده شدن منابع بیشتر برای 
ملک و زمین، در مرحله بعدی امکان ثبت نام در استان هایی که نام 

برده شد، وجود خواهد داشت.
افزود: در مرحله  راه و شهرسازی  وزارت  مقام مسئول در  این 
اول، ۳۰ درصد هزینه ساخت از متقاضیان دریافت می شود که این 

مبلغ، بسته به تعداد طبقات و متراژ زمین متفاوت است.
وی ادامه داد: اراضی ۹۹ ساله برای آن دسته از متقاضیانی است 
که آورده کمتری دارند و واحدهای مشارکتی مربوط به آن دسته از 

متقاضیانی است که در دهک ششم به باال هستند.
هزینه یک واحد 1۰۰ متری، 2۰۰ میلیون تومان

تا  نیم  و  متری یک  از  را  و ساز  تمام شده ساخت  قیمت  وی 
دو نیم میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این دامنه قیمتی به نیاز 
متقاضیان وابسته است و اگر متوسط آن را متری دو میلیون تومان 
بدانیم، هزینه تمام شده یک واحد ۱۰۰ متری، ۲۰۰ میلیون تومان 

خواهد بود.
ملی،  اقدام  برنامه  با  مرتبط  اراضی  خصوص  در  محمودزاده 
محدوده  داخل  های  زمین  طرح،  این  با  مرتبط  اراضی  افزود: 
تعلق  آنها  به  شهری  خدمات  اکثرا  که  شود  می  شامل  را  شهرها 
می گیرد؛ ولی معلوم نیست آیا خدمات روبنایی برای این اراضی 

باشد. تأمین شده 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعداد ۲۴ 

گفت:  و  کرد  عنوان  مشارکتی  را  واحد  هزار   ۴۰۰ از  واحد  هزار 
انبوه  نماینده  که  ایم  داده  قرار  سازان  انبوه  اختیار  در  را  قرارداد 
سازان لیستی از موارد مورد توقع خود را در اختیار ما قرار دادند؛ 
پایان  از واحدها را در  به عنوان مثال دولت حق دارد ۱۰ درصد 
عملی  را  خود  تعهدات  اگر  تا  ندهد  تحویل  ساز  انبوه  به  ساخت 

نکند، در اختیار متقاضیان قرار دهد.
محمودزاده منبع قرارداد مشارکتی را بر اساس قانون مناقصات 
عنوان کرد و اظهار داشت: انبوه ساز معتقد است اختالفات را به اتاق 
اصناف ارجاع دهد؛ در حالی که قانون اجازه نمی دهد قراردادهایی 

که یک طرف آن دولت باشد، به داوری ارجاع داده شود.
وجود 2.۶ میلیون واحد مسکونی خالی

وی، تعداد خانه های خالی را ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون دانست و گفت: 
امیدواریم سامانه اسکان تا پایان امسال تهیه شده و بر اساس قانون 
شود؛  می  بازار  وارد  آنها  از  مهمی  بخش  خالی،  های  خانه  مالیات 
ضمن اینکه با خارج شدن بازار مسکن از سفته بازی با سیاست های 
مالیاتی سبب می شود تا مسکن از کاالی سوداگری به عنوان کاالی 

مصرفی تبدیل شود.
محمودزاده، یکی از شرایط دریافت واحد در طرح ملی مسکن 
را تأهل بیان کرد و گفت: خانم های مجرد باالی ۳۵ سال و نیز زنان 

مجرد سرپرست خانوار هم می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد؛

مسدود شدن روزنه های امید دشمن با توانمندی اقتصادی 

معاون وزیر راه تشریح کرد؛
جزئیات ثبت نام از متقاضیان در طرح اقدام ملی

مدیرعامل شرکت مس خبر داد:

انطباق مسیر 
توسعه شرکت 
مس با افزایش 
ایمنی و کاهش 
قیمت تمام شده

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مس در پنل تخصصی »نقش دولت در تسهیل و توسعه 
پانزدهمین نمایشگاه  درآمدهای غیرنفتی« در حاشیه 
ایران کان مین گفت: شرکت مس خرسند است که تا 
پایان سال ۹۸ ظرفیت ذوب مس کشور به ۴۰۰ هزار تن 

می رسد و این یک اتفاق بسیار مبارک است.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به سرمایه گذاری 
اکتشاف گفت: در حال حاضر  در بخش  شرکت مس 
ذخایر معدنی سونگون به بیش از ۱ میلیارد تن افزایش 
یافته است و ذخایر معدنی معدن مس میدوک نیز به 

بیش از پانصد میلیون تن  افزایش یافته است.
برنامه های توسعه ای  با بیان این که  سعدمحمدی 
شرکت مس در یک مسیر مثبت و رو به روشد طراحی 
افتتاح  شاهد  سال ۹۹  برای  انشااهلل  گفت:  است  شده 
کارخانه کنسانتره ۱۵۰ هزار تنی دره آلو  هستیم و  در 
میدوک نیز با توجه به افزایش ذخیره یک کارخانه ۱۵۰ 
هزار تنی قرار است ایجاد شود.وی با اشاره به راه اندازی 
کارخانه ۱۵۰ هزارتنی دره زار تا سال ۱۴۰۰ افزود: در 
سونگون هم عملیات خاکبرداری  و احداث کارخانه ۱۵۰ 

هزار تنی شروع شده است.

سعدمحمدی ادامه داد: از منظر سودآوری هر کدام 
از کارخانه های ۱۵۰ هزار تنی حدود ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان گردش مالی در سال خواهد داشت که 

ارزش سودآوری باالیی دارد.
مدیرعامل شرکت مس بیان کرد: در بحث مالی 
در  هوشمند  به صورت  مالی  سیستم  شفاف سازی 
دستور کار قرار گرفته است و انشاهلل تا سال آینده تمام 
مجتمع های مس به صورت آنالین و هوشمند در حوزه 
کاهش قیمت تمام شده  رصد خواهد شد و این یک اتفاق 

تازه و مهم در شرکت مس است.



انرژی4روزنامهاخبار صنعت    یکشنبه 19آبان 1398     شماره  1288
 برگزاری نخستین مناقصه خرید 

تضمینی برق تا دو ماه آینده 
مادر  شرکت  خصوصی  بخش  نیروگاه های  طرح های  مجری 
نخستین  اجرای  مراحل  برق حرارتی، گفت:  نیروی  تولید  تخصصی 
مناقصه خرید تضمینی برق براساس برنامه ششم توسعه تا ۲ ماه آینده 

برگزار می شود. 
»امیر دودآبی نژاد« روز شنبه در نشست خبری به مناسبت افتتاح 
نیروگاه گهران سیرجان در هفته جاری با حضور رییس جمهوری، افزود: 
قراردادهای خرید تضمینی برق تاکنون بر اساس قانون برنامه چهارم و 

پنجم توسعه انجام می شده است.
جدیدی  های  شیوه  ششم  برنامه  قانون  در  اما  داد:  ادامه  وی 

اندیشیده شده که قیمت در قالب مناقصه تعیین شود.
دودآبی نژاد گفت: بر این اساس و از ابتدای امسال کارهای الزم 
انجام شد که قرار است تا ۲ ماه آینده مراحل اجرای نخستین مناقصه 

کامل و  مناقصه برگزار شود.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال تعداد بیشتری 

مناقصه برگزار شده و قراردادهای خرید تضمینی بر این اساس شود.
وی از متوازن نبودن منابع و مصارف بخش برق خبر داد و گفت: 
به زودی طرحی با نام گواهی ظرفیت ارائه می شود تا این مشکل تا 

حدودی کاهش یابد.
این مقام مسئول ادامه داد: گواهی ظرفیت، یک پتانسیل است 
که ایجاد شده و به کمک آن طرح های نیروگاهی می تواند با توجیه 

بهتری اجرایی شود.
وی به بهره برداری از واحد بخار نیروگاه گهران سیرجان در هفته 
جاری اشاره کرد و گفت: بهره برداری از آن توسط رییس جمهوری 

انجام خواهد شد.

صادرات گاز مایع ایران به چین ادامه یافت
صادرات LPG ایران به چین در نوامبر ادامه یافت اما تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا و فعالیت های تعمیراتی، در مقایسه با حدود ۱۲ 

محموله در ژوئن کاهش داشت. 
معامله گران برآورد کردند که محموله های LPG ایران به مقصد 
چین در نوامبر بین هفت تا ۱۰ محموله بوده است. برخی از معامله گران 
نیز به پالتس گفتند: شمار این محموله ها کمتر و شش تا هفت محموله 
از ۹  آنها  آگاه دیگر گفت: شمار  بوده است در حالی که یک منبع 

محموله فراتر نرفته است.
اکتبر ۱۰  در  برای صادرات  ایران  که  کردند  برآورد  آگاه  منابع 
محموله بارگیری کرده است. محموله های  LPG ایران معموال ۴۴ هزار 

تن بوده و ترکیبی از پروپان و بوتان هستند.
گذشته  سال  نوامبر  چهارم  از  که  آمریکا  تحریم های  بر  عالوه 
اجرایی شد، منابع بازار اظهار کردند که این کاهش ممکن است به 
دلیل مشکالت فنی و تعطیلی برای تعمیرات معمول در پاالیشگاه های 

ایرانی بوده باشد.
به ۵۶۸ هزار تن  اکتبر سال ۲۰۱۸  ایران در  از   LPG بارگیری
رسیده بود که باالترین رکورد از ژانویه سال ۲۰۱۶ بود که تحریم های 

غربی علیه تهران بر چیده شده بود.
براساس گزارش پالتس، تعرفه های چین روی LPG آمریکا، جریان 
واردات از آمریکا را متوقف کرده و باعث شده است خریداران چینی به 
محموله های گران تر تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه ای از جمله ایران 

روی بیاورند که صادراتش به قیمت ارزان تری انجام می گیرد.
به گفته بازرگانان، محموله های آمریکایی از چین به ژاپن، کره 

جنوبی، تایوان، اندونزی و در ماه های اخیر به هند فرستاده شده اند.
افت قیمت های LPG بازار آسیا به پایین ترین حد یک ماه گذشته 
به عرضه فراوان LPG آمریکا به آسیا نسبت داده شده است. معامله گران 
برآورد کرده اند که ۲.۵ میلیون تن در نوامبر و ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون تن در 

دسامبر به این منطقه خواهد رسید.

به  اشاره  با  جی  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
صادرات ۵۷۲ هزار تن قیر این شرکت، گفت:  صادرات 
ارزآوری  این شرکت در سال گدشته ۴۰۰ میلیون دالر 
برای کشور داشته و امسال نیز تاکنون ۲۵۰ میلیون دالر 
ارز به کشور وارد شده که تمامی در سامانه نیما عرضه 

شده است. 
به  اشاره  با  خبری  نشستی  در  اعظمی«   »مجید 
اتهاماتی مانند خام فروشی، رانت، قاچاق و ... علیه نفت 
قیر  صادرکننده  بزرگترین  جی  شرکت  داد:  ادامه  جی 
قیر جهان  اول  برند  و جزو ۱۰  است  و خاورمیانه  ایران 

به شمار می رود. 
عرضه  بر  مبنی  اتهامی  گذشته  سال  افزود:  وی 
خارج از شبکه در این شرکت مطرح شدکه تعزیرات این 
شرکت را تبرئه کرده است و کلیه رای دادگاه تجدید نظر 

تعزیرات نیز همان حکم اول مبنی بر برائت است.
در  اینکه  به  اشاره  با  جی  نفت  پاالیش  مدیرعامل 
قرارداد طوالنی  اصفهان  پاالیشگاه  با  باتوم  وکیوم  خرید 
رسانی  سوخت  پاالیشگاه  این  کرد:  داریم، تاکید  مدت 
برداشت  در  اگر خللی  و  انجام می دهد  را  استان  به ۱۶ 
وکیوم باتوم صورت بگیرد در سوخت رسانی مشکل ایجاد 

می شود.
اعظمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون وکیوم باتوم 
در بورس کاال عرضه شود، گفت: عرضه طوالنی مدت اول 
این  در  می توانست  خریداری  هر  و  انجام شده  سال  هر 

رقابت وارد شوند.
وی تاکید کرد: پاالیشگاه اصفهان، هر ماه ۴ بلوک 
۳۰ هزار تنی عرضه می کند و هر هفته نیز عرضه  ۸ هزار 

تن را انجام می دهند.
اینکه  بیان  با  جی  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 

این عرضه ها تاییده شورای عالی بورس و شورای رقابت 
را دارد، گفت: به دلیل امنیت عرضه سوخت، پاالیشگاه 
است  باتوم  وکیوم  مستمر  عرضه  به  مجبور  اصفهان 
بنابراین رانت در عرضه وکیوم باتوم به نفت جی درست 

نیست. 
در  جی  نفت  پاالیش  شرکت  داد:  ادامه  وی 
بندرعباس، تولید ندارد بلکه وکیوم باتوم را خریده و در 
بورس کاال به همیار جی واگذار می کند و همیار جی قیر 

تحویل می دهد. 
مصوبه  مبنای  بر   دیگر،  سوی  از  افزود:  اعظمی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، وکیوم 
بندرعباس معادل قیر ۶۰۷۰ بوده و محصول نهایی است. 
وی در مورد قاچاق قیر نیز ادامه داد: صادرات قیر تنها با 
مجوز صادراتی و پس از عرضه در رینگ صادراتی بورس کاال 

انجام می شود و ساز و کار بورس امکان تقلب ندارد.
سوی  از  کرد:  تاکید  جی  نفت  پاالیش  مدیرعامل 
دیگر، برای صادرات باید سازمان ملی استاندارد، گمرک، 
را  صادرات  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  بین المللی  بازرس 

تایید کنند و امکان قاچاق به صفر می رسد.
وی در مورد عرصه خارج از شبکه نیز گفت: خرید 
مواد اولیه در بورس انجام می شود و محصول نهایی نیز 

در بورس عرضه می شود. 
این  نیز  جی  همیار  مورد  در  داد:  ادامه  اعظمی 
شرکت،  ۷۰ هزار تن قیر تولید می کند و مابقی ظرفیت 
را به صورت حق العملی با پاالیش نفت جی کار می کند. 

وی در مورد مجوز بهره برداری و تولید شرکت جی 
امسال،  مرداد  در  این شرکت  مخازن  بار  یک  نیز گفت: 
فک  روز  فاصله چند  به  و  می شود  پلمپ  بندرعباس  در 

پلمپ می شود. 
درخواست  مورد  در  جی  نفت  پاالیش  مدیرعامل 
موافقت  وجود  با  افزود:  بندرعباس  در  قیر  تولید  مجوز 
در  قیر  تولید  واحد  ایجاد  بر  مبنی  نفت  وزارت  اصولی 
هرمزگان، اما وزارت صنعت استان، همچنان اعطای مجوز 

را انجام نداده است.
مجوز،  این  اعطای  صورت  در  داد:  ادامه  وی 

اشتغال زایی ۳۰۰ نفری در استان ایجاد خواهد شد.
اعظمی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۸ مشکل 
کمبود خوراک مطرح می شود، گفت: از ابتدای سال یک 
میلیون و ۱۹۵ هزارتن وکیوم باتوم عرضه شده و تنها ۷۵ 
درصد آن برداشت شده است و ۲۵ درصد ظرفیت عرضه 

خوراک خالی است.
را ۵۷۲  کنون  تا  ابتداس سال  از  وی کل صادرات 
هزار تن عنوان کرد و گفت: ۱۷۸ هزارتن به صورت فله 
از این مقدار ۹۷ هزار تن  از بندر عباس صادر شده که 
از  بقیه  و  بوده  بندرعباس  در  تولید شده  قیر  به  مربوط 

پاالیشگاه اصفهان تامین شده است.
این  داد:  ادامه  جی  نفت  پاالیش  مدیرعامل 
بیشتر  که  صادرشده  جهان  کشور   ۱۹ به  محصوالت 

کشورهای همسایه بوده اند.
وی تاکید کرد: سال گذشته بعد از اعتصاب رانندگان 
تالش کردیم تا با وجود مشکالت تحریم، صادرات ادامه 
بنزین استان های کشور  تامین  تا مشکلی در  پیدا کند 

به وجود نیاید.
اعظمی میزان ارزآوری این شرکت در سال گذشته 
تا  نیز  امسال  را  ۴۰۰ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: 
کنون ۲۵۰ میلیون دالر ارزآوری ایجاد شده که تمام این 

ارز در سامانه نیما عرضه شده است.

نفت تحت تاثیر کاهش هفتگی شمار دکل های حفاری نفت آمریکا، موفق شد 
افت قیمتی که اوایل روز جمعه داشت را متوقف کرده و افزایش هفتگی ثبت کند 
اما همچنان تحت تاثیر ابهامات پیرامون مذاکرات تجاری آمریکا و چین نتوانست 

رشد قیمت بیشتری داشته باشد. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۹ 
سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، در ۵۷ دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی 
که اوایل معامالت تا سطح ۵۵ دالر و ۷۶ سنت عقب نشینی کرده بود. شاخص 

قیمت نفت آمریکا حدود ۱.۹ درصد رشد هفتگی داشت.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه ۲۲ سنت یا ۰.۴ درصد 
افزایش یافت و در ۶۲ دالر و ۵۱ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل 

هفته ۱.۳ درصد افزایش داشت.
طارق زهیر از شرکت »تایچه کپیتال ادوایزرز« اظهار کرد: کاهش هفتگی 
شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در معامالت روز جمعه از قیمت نفت پشتیبانی 

کرد.
آماری که روز جمعه از سوی شرکت خدمات انرژی »بیکرهیوز« منتشر شد، 
کندی بیشتر رشد فعالیت حفاری نفت آمریکا را نشان داد. شمار دکلهای حفاری 
نفت آمریکا برای سومین هفته متوالی کاهش داشت و با هفت حلقه کاهش، به 

۶۸۴ حلقه رسید که ۲۰۲ حلقه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشد شرکت FXTM در این باره گفت: سیگنال های 
متضاد درباره این که آمریکا و چین آیا به توافقی برای پایان دادن به ۱۸ ماه مناقشه 
اوایل معامالت روز جمعه قیمت ها  تجاری دست پیدا خواهند کرد، باعث شد 
کاهش پیدا کند اما بازارها خوش بینی محتاطانه ای نسبت به این توافق دارند. با 
توجه به این که بازارهای نفت به شدت تحت تاثیر نگرانی های رشد و ترس از افت 
تقاضا برای نفت قرار دارند، اگر امیدهای تجاری تضعیف شوند، قیمت ها روند نزولی 

پیدا خواهند کرد.
اخباری که روزهای پنج شنبه و جمعه منتشر شد از مخالفت شدید در داخل 
دولت آمریکا برای لغو تعرفه های واردات کاالهای چینی در مراحل مختلف توافق 
تجاری حکایت داشت. مناقشه دو ابرقدرت اقتصادی جهان در قلب نگرانی ها نسبت 

به تقاضا برای نفت در بحبوحه کندی اقتصاد جهانی بوده است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: با 
حذف تعرفه ها روی کاالهای چینی موافقت نکرده است و به امیدها برای حل 

مناقشه تجاری میان دو ابرقدرت اقتصادی لطمه زد.
بعالوه گزارش های رسمی نشان داد ذخایر نفت سریع تر از حد معمول رشد 
می کنند. طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، سطح ذخایر نفت در هفته منتهی 
به اول نوامبر به دلیل کاهش تولید پاالیشگاه ها و صادرات کمتر، به میزان ۷.۹ 
میلیون بشکه رشد کرد. همچنین ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب 

تحویل نفت است، ۱.۷ میلیون بشکه افزایش پیدا کرد.
بازار در شرکت  ارشد  ادوارد مویا، تحلیلگر  بر اساس گزارش مارکت واچ، 
OANDA گفت: به نظر می رسد تا زمانی که فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین 
امضا نشود و نتیجه نشست دسامبر اوپک پالس مشخص نشود، قیمت نفت در بازه 

محدودی خواهد ماند.
تحت توافق اوپک پالس، شماری از کشورهای اوپک و غیراوپک شامل روسیه 
تولیدشان را به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز تا مارس سال میالدی آینده 
محدود کرده اند. این تولیدکنندگان در روزهای پنجم و ششم دسامبر برای بازبینی 

سیاست تولید خود در وین دیدار خواهند کرد.

ارزآوری ۴۰۰ میلیون دالری صادرات قیر 

نفت در برزخ ماند

اخبار



تحقق ۱۴۰ درصدی اهداف بیمه سرمد در 
شش ماهه اول امسال

رئیس هیات مدیره بیمه سرمد در سفر استانی خود به مازندران 
با مدیران ارشد بانک صادرات، انجمن بازنشستگان بانک صادرات و 
جمعیت هالل احمر در این استان دیدار و گفتگو کرد. دکتر مجتبی 
های  برترین  از  و  کرد  دیدار  استان  نمایندگان  با  همچنین  کاتب 

فروش در مازندران قدردانی نمود.
در  کاتب  دکتر  سرمد،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و ضمن  کرد  دیدار  استان  این  نمایندگان  با  دیدار خود  نخستین 
فرهاد  های  نمایندگی  استان،  فروش  های  برترین  از  قدردانی 
رضایی کد 1100، افسانه حسین نژاد کد 1080، ماندانا عاشوری 
به  را   1570 کد  دارابی  صباغ  ابراهیم  سید  و   1088 کد  تلوکی 
لحاظ باالترین میزان فروش به ترتیب به عنوان رتبه های اول تا 

چهارم معرفی کرد.
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد در نشست بعدی خود با مدیران 
ارشد جمعیت هالل احمر استان مازندران دیدار و گفتگو کرد. دکتر 
کاتب در این جلسه، نحوه ارائه خدمات بیمه ای به این مجموعه را 
به  رسانی  خدمات  سطح  باالترین  ارائه  بر  و  داد  قرار  ارزیابی  مورد 

جمعیت هالل احمر تاکید کرد.
مهندس مجید حیدری قائم مقام مدیر و معاون منابع انسانی 
ضمن  نشست،  این  در  نیز  مازندران  استان  احمر  هالل  جمعیت 
قدردانی از مدیران بیمه سرمد از نحوه خدمات رسانی بیمه سرمد در 

این استان اظهار رضایت کرد.

 فروش امالک مازاد بانک شهر 
سرعت می گیرد

معاون پشتیبانی، امالک و ساختمان بانک شهر گفت: در راستای 
به  توجه  و  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزارت  ابالغی  اجرای بخشنامه های 
سیاست های بانک مرکزی ، فروش امالک مازاد این بانک سرعت می 
گیرد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، سعید کیانی 
با بیان اینکه شناسایی امالک مازاد و همچنین احصای موانع و مشکالت 
موجود در ملک های تحت مالکیت این بانک در دستور کار قرار دارد، 
افزود: تالش شده است از ظرفیت سرپرستی های بانک شهر در شهرهای 

مختلف برای سرعت بخشیدن به واگذاری امالک مازاد استفاده شود.
وی افزود: به همین منظور، تمامی مراحل مقدماتی این کار در حال 
انجام است و در صورت ظرفیت و پذیرش بازار و فراهم شدن شرایط، این 
واگذاری ها با سرعت بیشتری ادامه می یابد.معاون پشتیبانی،امالک و 
ساختمان بانک شهر با اشاره به تالش های مستمر برای رفع مشکالت و 
موانع موجود در فرایند فروش امالک مازاد ، تصریح کرد: جلسات مختلف 
و پی در پی با واگذار کنندگان امالک به بانک )علی الخصوص شهرداری 
ها و شرکت های تابعه آنها( برگزار شده است تا بتوان مشکالت موجود در 
امالک واگذار شده را رفع کرده و نحوه واگذاری آنها تسهیل شود.کیانی 
پیگیری حقوقی و قضایی جهت رفع تصرف از امالک تملیکی ثبت شده 
در دفاتر مالی بانک را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و ادامه داد: 
کنترل منظم و مستمر بازار فروش امالک و تدوین سیاست های اجرایی 
در مسیر بازار هدف از طریق ایجاد ارزش افزوده برای امالک مازاد بانک 

شهر نیز طی ماه های گذشته انجام شده است.

 افتتاح مدرسه شش کالسه 
در شهرستان سیروان

طی مراسمی با حضور حشمت اله کاکی معاون مدیر شعب استان 
رییس  و  ایالم  استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  مسکن،معاون  بانک 
آموزش و پرورش شهرستان سیروان ،مدرسه شهدای بانک مسکن افتتاح 
شد .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- حشمت اله کاکی با اشاره به 
فعالیت ها و خدمات بانک مسکن در بخش های مختلف خصوصا خانه 
دار کردن مردم اظهار داشت: مهم ترین وظیفه بانک مسکن تامین و 
فراهم نمودن شرایطی جهت ساخت و یا خرید سرپناه برای مردم عزیز 
کشورمان است که خوشبختانه در این راستا بانک مسکن با مشارکت در 

طرح ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر به خوبی عمل کرده است.
وی با اشاره به حادثه سیل اخیر در استان های لرستان ، خوزستان 
خدمات  انجام  بر  عالوه  مسکن  بانک  داشت:  اظهار  ایالم  و  ،گلستان 
بسیار  نیز حضور  اجتماعی  در بحث مسوولیت های  همیشگی خود، 
فعالی داشته که نمونه آن را می توان ساخت مدرسه در نقاط محروم 
کشور دانست.معاون مدیر شعب استان هم چنین اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج ،خود اشتغالی ، آزاد سازی زندانیان، مشارکت در نهضت 
مسجد سازی، کمک به بخش درمان افراد بی بضاعت را از دیگر اقدامات 
بانک مسکن بر شمرد.همچنین در این مراسم مهندس شیرزادی معاون 
اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم در سخنانی با قدردانی از بانک 
مسکن بخاطر مشارکت در ساخت مدارس در سطح کشور ،کیفیت پروژه 
اجرا شده در شهرستان سیروان توسط بانک مسکن را در سطح کشور 

نمونه دانست.

بیمه تعاون با تمام توان در 
کنار حادثه دیدگان زلزله 

آذربایجان شرقی
مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون ، ضمن 
اظهار تاسف و همدردی از وقوع حادثه زلزله 
دستور  صدور  با  شرقی،  آذربایجان  استان  در 
اکید ، تسریع در ارزیابی و ارائه خدمات کامل 
زلزله  دیده  حادثه  مناطق  در  هموطنان  به 
شب گذشته را خواستار شدند .بر این اساس 
آذربایجان  استان  در  شرکت  این  پرسنل   ،
شرقی ضمن حضور در محل حادثه و شعبه ، 
به صورت ویژه در حال بررسی خسارات ناشی 
از حادثه اخیر می باشند .کارشناسان فنی بیمه 
تعاون ،از ساعات اولیه حادثه ، در تالش هستند 
تا با ایفای تمام تعهدات خود ، آرامش و رضایت 

بیمه گذاران را تامین کنند .

اعزام کارشناسان بیمه البرز به 
مناطق زلزله زده آذربایجان

آذربایجان  استان  در  زلزله  وقوع  درپی 
شرکت  خسارت  ارزیاب  کارشناسان  شرقی، 

بیمه البرز به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
با  البرز  بیمه  شرکت  اساس،  همین  بر 
از  دیده  آسیب  هموطنان  با  همدردی  ابراز 
کشته شدگان  بازماندگان  به  تسلیت  و  زلزله 
این حادثه،  به اطالع می رساند کارشناسان این 
شرکت بالفاصله پس از وقوع زلزله به مناطق 
حادثه دیده اعزام شدند و در حال رسیدگی و 
ارزیابی خسارت های اعالم شده از سوی بیمه 

گزاران خسارت دیده بیمه البرز هستند.
البرز،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیمه گزاران آسیب دیده دارای بیمه نامه های 
آتش سوزی منازل و بدنه خودروی این شرکت 
می توانند برای اعالم خسارت به واحد سیار 
شهر  در  مستقر  البرز  بیمه  خسارت  ارزیابی 
میانه یا نمایندگی های این شرکت در استان 

آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

تصویب صورت های مالی 
سال۹۷ بیمه تعاون

از صاحبان سهام مجمع  باحضور85/۶1 
عمومی عادی سالیانه بیمه تعاون )نوبت دوم 

( درهتل بزرگ تهران تشگیل گردید.
با  مجمع  این  کار،  صنعت  گزارش  به 
و  حقیقی  سهامداران  درصد   85/۶1 حضور 
حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، نماینده سازمان 
مرکزی  بیمه  نماینده  بهادار،  اوراق  بورس 
جمهوری اسالمی ایران ، نماینده وزارت تعاون 
و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، که 
جواد سهامیان مقدم به عنوان ریس مجمع و 
حسن تاجیک و غفور خرامهر در مقام نظار اول 
و دوم و یونس مظلومی با اکثریت آراي حاضر 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. گفتنی 
قانونی  بازرس  گزارش  قرائت  از  پس  است، 
سال  مالی  های  صورت  شرکت،  حسابرس  و 
منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1۳۹7 بیمه تعاون به 

تصویب حاضرین در جلسه رسید .

پیام مدیرعامل شرکت بیمه 
معلم در پی حرکت هوشمندانه 

رییس کل
عامل  مدیر  تحسیری  محمدابراهیم 
شرکت  بیمه معلم در پی حرکت هوشمندانه 
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
جهت ترویج فرهنگ بیمه در مدارس و آغاز 
به دانش  ، خطاب  بیمه  طرح سراسری زنگ 

آموزان سراسر کشور پیامی منتشر کرد :
درود بر شما آینده سازانی که با نوآوری، 
کوشش و خالقیت خواهید توانست آرامش و 

امنیت را برای نسل بعد به ارمغان آورید.
اما تحقق این مهم در گرو حفظ آرامش و 
تامین امنیت شماست و هیچ می دانید که بیمه 
می تواند برای شما فرزندان خوب این سرزمین 

این آرامش را به ارمغان بیاورد ؟
آرامشی شیرین و امنیتی دست یافتنی 
تا شما و خانواده عزیزتان زیر چتر آن با فراخ 
از  پس  یکی  را  اهدافتان  آسودگی  و  خاطر 

دیگری رقم زنید.
آن زمان که با قهر طبیعت ، سیل ، زلزله 
و طوفانهای خشمگین ، زمین و خانه ، شهر و 
روستای ما را فرا می گیرد،نمی ترسیم چرا که 
بیمه ساختمان ها، خانه ها، مدارس، پل و جاده 
های ما را پوشش می دهد تا دوباره خانه ای نو 

و شهری آباد داشته باشیم.
و ... آن زمان که خودرو، کارخانه، کارگاه 
و سرمایه پدران و مادران و بستگان عزیزتر از 
روبرو می شود،  با خطر و خسارتی  ما   جان 
نمی ترسیم چرا که بیمه همه این خطرات را 

پوشش می دهد.
کنیم،  می  سفر  آسوده  خیالی  با  پس 
زیرا   ... و  سازیم  می  خانه  کنیم،  می  تجارت 
دریافت  قبال  در  بیمه  شرکتهای  که  آگاهیم 
حق بیمه، از مال و جان خانواده ما حفاظت 

می کنند.
عمرمان را با آسایش و آرامش سپری می 
کنیم چراکه می دانیم، پوشش بیمه ای با نام 
بیمه عمر و مستمری می تواند در ناخوشی ها 
، بیماری ها و حتی دوران پیری کنار ما باشد و 

گذر عمر برایمان شیرین شود.
عزیزانم از اینکه امروز به عنوان یک عضو 
صنعت بیمه کشور در کنار شما هستم تا برای 

شما از مزیتها و فواید بیمه بگویم.
خوشحالم، چرا که معتقدم اگر شما نسل 
امروز با فرهنگ بیمه و اهمیت دریافت انواع 
پوشش های بیمه ای مانند بیمه سیل، زلزله، 
آتش سوزی ، بیمه درمان، حوادث، بیمه خودرو 
و بیمه های عمرآشنا شوید، در سایه دسترسی 
به آرامش و آسایش می توانید برای آیندگان نیز 

این آرامش را هدیه دهید.
پوشش های  ارایه  با  معلم  بیمه  شرکت 
برای دانش آموزان تالش کرده  بیمه حوادث 
تا محیطی امن در مدرسه برای شما فراهم کند.

دالر و یورو ارزان شد
صرافی های  در  ارز  انواع  قیمت   آخرین 
بانکی و شعب بانکی اعالم شد که نسبت به روز 

پنجشنبه کاهش یافته است. 
بانک ها دیروز )18 آبان( قیمت خرید دالر 
از مردم را 11 هزار و 100 تومان اعالم کرده اند. 
بانک ها هر یورو را 1۲  ارزی  همچنین شعب 
هزار و ۳00 تومان می خریدند که نسبت به روز 
پنجشنبه کاهش یافته است، چراکه در این روز 
هر دالر آمریکا 11 هزار و ۲۴5 تومان و هر یورو 

1۲ هزار و ۴01 تومان خریداری می شد.
همچنین نرخ خرید هر پوند انگلیس از 
مردم 1۴ هزار و 100 تومان از سوی بانک ها 
روز  در  ارز  این  درحالیکه  است،  شده  اعالم 
تومان  بانک ها 1۳ هزار و 885  پنجشنبه در 

خریداری می شد.
شعب ارزی بانک ها که ارز مسافرتی را در 
اختیار متقاضیان قرار می دهند نیز نرخ فروش 
هر یور را به عنوان ارز مسافرتی و با احتساب 
کارمزد، 1۲ هزار و ۶00 تومان می فروشند که 
این قیمت برای روز پنجشنبه حدود 1۳ هزار 

تومان بود.
صرافی های بانک ها هم دیروز )شنبه( دالر 
را 11 هزار و ۳50 تومان می فروختند و 11هزار 

و ۲50 تومان می خریدند.
یورو 1۲  این صرافی ها هر  همچنین در 
هزار و ۶50 تومان فروخته و 1۲ هزار و 550 

تومان خریده می شود.

صدور مجوز فعالیت ارزی 
موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل موفق به اخذ مجوز 
مرحله اول عملیات ارزی شد.

موسسه  این  اخباربانک،  گزارش  به 
و  جایگاه  ارتقای  جهت  تالش  با  همزمان 
فعالیت های خود از سطح موسسه اعتباری 
مشاع  غیر  درآمدهای  افزایش  بمنظور  و 
سبد  بخشی  تنوع  بر  عالوه  کارمزدی  و 
ایجاد  به  نسبت  ریالی  محصوالت و خدمات 
عرصه  به  ورود  جهت  اولیه  های  زیرساخت 
نهایت  در  که  کرد  اقدام  ارزی  های  فعالیت 
مورد  مستندات  و  مدارک  آوردن  فراهم  با 
قانونی  الزامات  برآوردن  ناظرو  مقام  مطالبه 
موفق به اخذ مجوز مرحله اول عملیات ارزی 
از بانک مرکزی جمهوري اسالمي ایران شد.

 با صدور مجوز مرحله اول این موسسه 
و  ضوابط  با  مطابق  بود  خواهد  مجاز  رسماً 
مقررات بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش, 
نقل و انتقال ارز و عملیات مربوط به حواله های 

وارده و صادره داخل کشور اقدام کند. 
 طبق برنامه ریزی وزمان بندي صورت 
گرفته اخذ مجوز مراحل بعدي ارزي نیز متعاقبا 

مورد پیگیري واقدام قرارخواهد گرفت.

دستور مدیرعامل بانک ملی 
برای کمک رسانی به زلزله 

زدگان شمال غرب کشور
در پی وقوع زلزله در شمال غرب کشور، 
همه  داد  دستور  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
امکانات برای کمک رسانی به هموطنان آسیب 

دیده در این حادثه به کار گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
اطالع  از  پس  زاده  حسین  رضا  محمد  دکتر 
از وقوع زلزله ای نسبتا شدید در شمال غرب 
آذربایجان  های  استان  از  مناطقی  که  کشور 
را  زنجان  و  غربی  آذربایجان  اردبیل،  شرقی، 
تحت تاثیر قرار داد، از ادارات امور شعب این 
استان ها خواست کمک رسانی به هموطنان 
را آغاز کنند.وی همچنین با اعالم آماده باش 
به بیمارستان بانک، خواست که در صورت نیاز، 
گروه های پزشکی و امدادی به مناطق آسیب 

دیده اعزام شوند
منظور  به  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
کمک به هموطنان زلزله زده، دستوراتی نیز به 

معاون پشتیبانی بانک صادر کرد.
ضمن  پیامی  در  همچنین  زاده  حسین 
منطقه،  این  داغدار  مردم  به  تسلیت  عرض 
اظهار امیدواری کرد ابعاد خسارت بیش از این 

گسترش نیابد.

 افزایش میزان گشایش 
اعتبارات اسنادي ریالي در 

بانک صنعت و معدن
ریالي  اسنادي  اعتبارات  گشایش  میزان 
بانک صنعت و معدن براي صنعتگران و تولید 
کنندگان کشور در 7 ماهه نخست سال جاری 
1۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.
بانک  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اعتبارات  معدن، وضعیت گشایش  و  صنعت 
اسنادي ریالي این بانک در پایان مهرماه سال 
1۳۹8 حاکی از آن است که میزان گشایش 
اعتبارات یاد شده که با هدف رونق تولید و 
ایجاد اشتغال پایدار در کشور صورت گرفته 
از آغاز سال به رقمي بالغ بر 1۲ هزار میلیارد 
ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
بوده  برخوردار  1۴۴درصدي  رشد  از  قبل 

است.
شایان ذکر است میزان گشایش اعتبارات 
اسنادي ریالي در شعب این بانک در 7 ماهه 
سال گذشته 5 هزار میلیارد و در 1۲ ماهه آن 

1۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

اخبار اخبار

5روزنامهاخبار صنعت    یکشنبه 19آبان 1398     شماره  1288 بانک و بیمه
به گفته رئیس کل بانک مرکزی اتصال همه بانک ها به سیستم 
متمرکز پیامکی بانک مرکزی تا دی ماه زمان می برد و اجباری شدن 
استفاده از رمز دوم پویا تا آن زمان امکان پذیر نیست؛ حال آن که برخی 
بانک ها استفاده از این خدمات را اجباری کرده اند که در این میان بانک 
مرکزی هم نهایتا اجرای این امر را تا دی ماه اجباری اعالم کرد و از 

مشتریان خواست که اقدامات الزم را انجام دهند. 
پرداخت های اینترنتی این روزها توسط تعداد بسیاری از ایرانیان 
مورد استفاده قرار می گیرد و با وجود انجام اقدامات بسیار برای افزایش 
ضریب امنیت این پرداخت ها، هنوز برخی سودجویان اقدام به دزدی از 

حساب های برخی مشتریان بانکی می کنند.
در همین راستا، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - از 
ماه های پایانی سال گذشته از اجرای طرح رمز دوم پویا )یک بار مصرف( 
به جای رمز دوم ایستا )ثابت( برای کارت های بانکی خبر داد و اعالم کرد 

که این طرح از خرداد ماه سال 1۳۹8 به صورت اجباری اجرا می شود.
بر همین اساس برخی بانک ها از همان سال گذشته با راه اندازی 
سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری رمز دوم پویا، اقدام به ارائه رمز 
دوم یک بار مصرف به مشتریان خود کردند و قرار بود که این طرح از 

خرداد امسال اجرایی شود.
با ورود به سال جاری، اتفاقی افتاد که سبب شد مسئوالن بانک 
اپل  شرکت  چراکه  شوند؛  تردید  دچار  طرح  این  اجرای  در  مرکزی 
دسترسی به برخی اپلیکیشن های ایرانی را به بهانه تحریم های آمریکا 
علیه ایران محدود کرد و این در حالی است که مسئوالن بانک مرکزی 
تصمیم داشتند رمزهای یک بار مصرف را از طریق اپلیکیشن های بانکی 
در اختیار مردم قرار دهند. در همین حین، بانک مرکزی اعالم کرد که 
اجباری شدن رمز دوم یک بار مصرف به تعویق افتاده و زمان مشخصی را 

برای اجرایی شدن این طرح اعالم نکرد.
پس از این موضوع، برخی بانک ها به تدریج با صدور اطالعیه هایی، 

استفاده از رمز دوم پویا را برای مشتریان خود اجباری کردند. اما سیاست 
مشخصی در این باره از سوی بانک مرکزی اعالم نشد.

اجبار از دی ماه 
حال آنکه روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از 
۳0 بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اظهار کرد که به دلیل 
هوشمند نبودن بسیاری از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا 
در حال حاضر مقدور نیست.همتی تاکید کرد که مسئولیت حفاظت از 
اطالعات مشتریان به عهده بانک هاست و هرگونه ضرر و زیان وارده از این 

ناحیه به عهده آن هاست.
از  استفاده  مزایای  اطالع رسانی در خصوص  بانک ها  او،  گفته  به 
رمز پویا را آغاز کرده اند و در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توامان 
فعال هستند اما مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا 

استفاده کنند.
به گونه ای  باید  ایستا  اینکه رمز  بیان  با  بانک مرکزی  رئیس کل 
غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از 10 
میلیون خدمت نشود، تصریح کرد که تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس 
شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.

به گفته همتی، بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک 
راه اندازی کرده است، اما اتصال تمامی بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه 
فرصت نیاز دارد و عمال اجباری شدن رمز دوم یک بار مصرف تا دی ماه 

زمان می برد.
رمز دوم و چند سوال

در این بین مشخص نیست که اگر اجباری کردن رمز دوم پویا با 
مشکالتی از جمله نداشتن گوشی های تلفن همراه هوشمند مواجه است، 
چطور برخی از بانک ها رمز دوم پویا را اجباری کرده اند؟ از سوی دیگر 
یکی از مشکالتی که پیش از این گفته می شد، هزینه زیادی بود که 
وزارت ارتباطات قرار بود از بانک ها برای تایید شماره تلفن افراد با کد ملی 

بگیرد که مشخص نیست این هزینه کاهش یافته یا خیر؟
همچنین راه اندازی خدمات رمز دوم پویا در برخی بانک ها حدود 
۳۳ هزار تومان هزینه دارد که به نسبت کارمزدهای بانکی رقمی باال به 

نظر می رسد و این در حالی است که دریافت این رمزها اجباری است.
سراغ درگاه های مشکوک نروید

در این میان و طی آخرین خبر، بانک مرکزی دقایقی قبل طی 
کشور  بانکی  شبکه  مشتریان  اطالع  »به  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
می رساند که بانک ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقای سطح امنیت 
تراکنش های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا 

را فراهم کرده اند.
ابتدای دی ماه  از  بانکی و پرداخت  تراکنش های  انجام  آنجاکه  از 
سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود، خواهشمند است 
هموطنان به منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک 

صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
همچنین در راستای پیشگیری از برداشت های غیرمجاز در فضای 
مجازی الزم است صرفاً از درگاه های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از 

ارائه اطالعات در درگاه های مشکوک جدا خودداری شود«.

زمینه ی الزم  ایجاد  برای  راهبردی  مقاومتی، ظرفیت  اقتصاد   
در راه پذیرش تغییر و تکامل در فرهنگ سازمانی را دارد و می تواند 
با  دیگر،  از سوی  و  کند  را حفظ  از یک سو دست آوردهای صنعتی 
استفاده از مکانیزم نوآوری مداوم، زمینه  را برای پویایی در فرهنگ 

صنعتی فراهم سازد.
قاسمی  مجید  دکتر  بانک  پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش  به 
رئیس شورای انجمن های علمی ایران و مدیر عامل بانک پاسارگاد، در 
دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی که در تاریخ 1۳ 
آبان 1۳۹8برگزار شد، به نقش مؤثر »مقاومت« در فرهنگ صنعتی 
اشاره کرد. وی با بیان اینکه در درون فرهنگ صنعتی مقاومت جای 
رد  به خوبی می توان  فرهنگ صنعتی  بحث  :در  است، گفت  گرفته 
پای مقاومت را مشاهده کرد. این در شرایطی است که طی سال های 
منابع  و  گرفته  قرار  صنعتی  میراث  ورای  صنعتی  فرهنگ  اخیر 
معاصر و پیش روی مرتبط با فرهنگ و نیز منابع خالق را هم در بر 
می گیرد تا بتواند فرصت های توسعه را در آینده ایجاد کند. میراث 
صنعتی نگاه رو به گذشته دارد و نگاه فرهنگ صنعتی رو به آینده 
فیزیکی  بقایای  می زند.  رقم  را  آینده  در  توسعه  بن مایه ی  و  است 
در  زیرساخت صنعتی  که  جامعه ای  هر  در  و صنعت  فناوری  تاریخ 
مرتبط  مکان های  می سازد.  را  فرهنگی  میراث  می شود،  تعریف  آن 
تعریف  صنعتی  میراث  بحث  در  اصفهان(،  شهر  صنعت)همانند  با 

می شوند و افراد مرتبط با آن ها دارای فرهنگ صنعتی هستند.
دکتر قاسمی افزود: فرهنگ صنعتی به دارایی نامشهود متکی 
بر میراث صنعتی تکیه می کند و در واقع پل ارتباطی بین جامعه و 
صنعت را می سازد. به نحوی که مجموعه ای از میراث های ملموس و 
ناملموس در کنار دارایی هایی از قبیل ذهنیت، مهارت و کارکرد به 
عنوان مجموعه ای پایه ای، روال تحوالت صنعتی را تحت تأثیر قرار 

می دهد. فرهنگ صنعتی حامی ایجاد زمینه ای پویا برای دستیابی به 
توسعه ی پایدار و درهم تنیده مبتنی بر ساختار صنعتی موجود است.
وی تصریح کرد: مناطقی که زمانی صنعتی محسوب می شدند، 
قادر به تغییر ساخت و تبدیل شدن به مناطق جدید صنعتی هستند 
مناطق  در  مقاومت  افزایش  محرکه ی  نیرو  فرهنگ،  واقع  در  و 
پساصنعتی خواهد شد. بنابراین مسئوالن و دست اندرکاران باید در 
این جوامع تالش کنند که فرهنگ صنعتی را ایجاد و تقویت نمایند 
تا بتوانند فضایی بی همتا و باز برای توسعه ی صنعتی به شکل پویا 

به وجود آورند.
دکتر قاسمی در ادامه به مبانی و پایه های اقتصاد مقاومتی اشاره 
و خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی نوعی از اقتصاد است که با ایجاد 
مکانیزم های پویا و فعال می تواند در مقابل ضربه های مختل کننده ی 
ساخت و هویت، مقاومت کرده و ظرف کوتاه ترین زمان ممکن دوباره 
کشور را به مسیر توسعه ای برگرداند، پس اقتصاد مقاومتی قادر است 

ظرفیت متحول کردن فرهنگ صنعتی را در درون اقتصاد ایجاد نماید.
تصریح  مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در  بانک پاسارگاد  مدیرعامل 
زایل شدن  و  اقتصاد، تخریب ساختار  کرد: دغدغه های مقاوم سازی 
پایداری است که همواره وجود دارد اما برخی که مفهوم تاب آوری 
اقتصاد  اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند در واقع  اقتصاد را به جای 
از تاب  اقتصاد مقاومتی فراتر  ریاضتی را مدنظر دارند در حالی که 

آوری است.
کرد:  خاطرنشان  مقاومتی  اقتصاد  محورهای  برشمردن  با  وی 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محورهای تغییرناپذیری وجود 
دستاوردهای  که حفظ  نحوی  به  است.  آن ضروری  که حفظ  دارد 
کشور، تداوم پیشرفت، تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، تحقق 
و  دانش  بر  متکی  اقتصاد  به  دستیابی  و  ساله   ۲0 چشم انداز  سند 
اقتصاد،  در  بنیانی  عدالت  تحقق  اینکه  است. ضمن  مدنظر  فناوری 
برون گرا بودن و پویایی اقتصاد نیز از دیگر شاخصه های آن به شمار 

می رود.
محورهای  به   اشاره  با  ایران  علمی  انجمن های  شورای  رئیس 
در  مقاومت  بحث  کرد:  تصریح  مقاومتی،  اقتصاد  انتصابی  و  هویتی 
زمانی  دوره های  کاهش  عامل  که  است  ظرفیت هایی  ایجاد  واقع 
نابسامانی بین زمان بروز ضربه و برگشت به مسیر عادی بوده و به 
تضمین پایداری می انجامد. پس مقاومتی شدن اقتصاد به معنای از 
دست دادن هویت ملی نیست بلکه مقاومت مشارکتی و حضور آحاد 

مردم را دنبال می کند.

وی در ادامه افزود: در این نوع مقاومت جامعه یاد می گیرد که 
بحران را چگونه به فرصت تبدیل کند و این همان رفتاری است که 
در بخش صنعت در چارچوب پذیرش تحول، فرهنگ صنعتی نامیده 
میراث های  مجموعه  بر  تکیه  با  پویا  فرهنگ  یک  ایجاد  و  می شود 

صنعتی است که می تواند تغییر ایجاد کند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی در 
از ما سؤال شود که آیا  مورد صنعت خودروسازی تصریح کرد: اگر 
تولید خودرو در ایران همپای دنیا پیشرفت کرده به طور قطع پاسخ 

ما منفی است و نیاز است که در آن تحول ایجاد شود.
رفتاری  الگوی  به  پرداختن  با  ایران،  مدیریت  انجمن  رییس 
حساسیت  و  هدایت  و  رهبری کردن  ارزش ها،  مباحث  و  مقاومت 
 مثبت نسبت به تغییر، ادامه داد: این مباحث در فضایی با هشیاری، 
وابستگی  به  مناسب،  اطالعات  انتقال  و  ارتباطات  و  اطالع رسانی 
جامعه  و  سیاست گذاران  همبستگی  همچنین  و  جامعه  تلفیق  و 
موجب  را  فرهنگ صنعتی  تقویت  و  مقاومت  و گسترش  می انجامد 

می شود.
اقتصاد  گفت:  مقاومت  راهبردی  ظرفیت   به  اشاره  با  وی 
مقاومتی، ظرفیت راهبردی برای ایجاد زمینه ی الزم در راه پذیرش 
یک سو  از  می تواند  و  دارد  را  سازمانی  فرهنگ  در  تکامل  و  تغییر 
با استفاده از  دست آوردهای صنعتی را حفظ کند و از سوی دیگر، 
صنعتی  فرهنگ  در  پویایی  برای  را  زمینه   مداوم،  نوآوری  مکانیزم 

فراهم سازد.
دکتر قاسمی در ادامه اظهار داشت: دانش بنیانی عاملی است که 
می تواند ابزار تحول فرهنگ صنعتی شود و پیشتازی اقتصاد دانش 
همچنین  است.  مقاومتی  اقتصاد  کلیدی  محورهای  از  یکی  بنیان 
اقتصاد مقاومتی بر پایه ی مشارکت حداکثری آحاد مردم استوار است 
که این مفهوم بر به حداکثر رساندن کارآفرینی خصوصی تأکید دارد.
با  صنعتی  حوزه های  در  باتجربه  افراد  پیوند  به  ادامه  در  وی 
برخی بانک ها اشاره و خاطرنشان کرد: در شرکت میدکو 5 میلیارد 
صنعتی  فرهنگ  همکاری  از  تلفیقی  که  شده  سرمایه گذاری  دالر 
بخش مالی و نیز صنعت کشور به شمار می رود. ضمن اینکه خط لوله 
صادرات گاز به عراق با ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری بانک پاسارگاد 
و با بهره مندی از تخصص جوانان ایرانی، در کمتر از یک سال و نیم 
احداث شد که در سال جاری ۴.5 میلیارد دالر برای کشور ارز  آوری 
داشته است؛ پس فرزندان این آب و خاک قادرند دست به کارهای 

بزرگ بزنند و توفیقاتی در سطح بین المللی داشته باشند.

رمز دوم یکبار مصرف باالخره اجباری شد

اقتصادمقاومتی،ظرفیتمتحولکردنفرهنگصنعتیرادردروناقتصادایجادمیکند

با خرید و نصب 2۰۴ دستگاه کلرزن 
هیدرومکانیکی

 بانک تجارت 
در تامین آب 
آشامیدنی سیستان 
و بلوچستان 
مشارکت کزد

صدرنشینی 
بانک های 
ایرانی در میان 
موسسات 
مالی اسالمی

بانک تجارت با مشارکت در طرح خرید و نصب 
و  آب  شرکت  هیدرومکانیکی  کلرزن  دستگاه   ۲0۴
به  آبرسانی  بلوچستان  و  روستایی سیستان  فاضالب 

روستاهای این استان را تسهیل کرد.
،در مراسم  مشارکت در طرح خرید و نصب ۲0۴ 
دستگاه کلرزن هیدرومکانیکی شرکت آب و فاضالب 
روستایی سیستان و بلوچستان که با حضور کی النی 
نایب رئیس هیات مدیره، مهرجو معاون مدیر عامل در 
امور استان ها، نورمحمدی مدیر امور حقوقی، احمدی 
امیریان  تبلیغات،  و  عمومی  روابط  اداره  رئیس  آذر 
روستایی،  فاضالب  و  آب  شرکت  مسئولین  فرماندار، 

امام جماعت اهل سنت و جمعی از مسئولین شهرستان 
میرجاوه استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، کی 
النی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از طرف بانک 
گفت:  اجتماعی،  های  مسئولیت  حوزه  در  تجارت 
توابع  از  جبرآباد  روستای  در  بهداشت  خانه  ساخت 
بانک  شهدای  کالسه  سه  مدرسه  دلگان،  شهرستان 
تجارت در روستای واپک از توابع شهرستان سرباز و 
اهداء ۲0۴ دستگاه کلرزن هیدرومکانیکی به منظور 
استان  این  روستائیان  بهداشتی  و  سالم  آب  تهیه 
بخشی از پروژه های بانک تجارت در راستای دست 
یابی به اهداف در حوزه مسئولیت های اجتماعی بوده 

و امیدواریم که با همت و تالش بیشتر در کمک های 
عام المنفعه کشور حضور موثر داشته باشیم. با تامین 
دستگاه های فوق ۲0۴ روستا و ۶50 هزار نفر از اهالی 

روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که در یک جامعه 
بی  خود  پیرامون  محیط  به  نباید  کنند  می  زندگی 
تفاوت بوده و اجرای مسئولیت های اجتماعی می تواند 
همین  در  افزود:  آورد،  وجود  به  را  اقتصادی  تعادل 
راستا به زودی یک باب مدرسه در روستای بمپاسری 
از توابع شهرستان چابهار افتتاح و آبرسانی به روستای 

واپک از توابع شهرستان سرباز نیز آغاز خواهد شد.

پنج بانک ایرانی در رتبه بندی ۲01۹ بانکر از موسسات مالی اسالمی در 
میان 10 بانک اسالمی برتر برخوردار از سریع ترین رشد که 500 میلیون دالر 
دارایی قرار دارند، جای گرفتند. بر اساس نمودار بانکر از بانک های مطابق با شریعت 
اسالمی که سریع ترین نرخ رشد را داشتند، بانک دی با اموالی به ارزش 78۴۲.۹8 
میلیون دالر در صدر فهرست قرار گرفت  در حالی که بانک صنعت و معدن با 
اموالی به ارزش 1۴۹۹5.75 میلیون دالر در رتبه هفتم، بانک آینده با اموالی به 
ارزش ۲۶185.۹۳ میلیون دالر در رتبه هشتم، بانک شهر با اموالی به ارزش 
178۴۴.۲0 میلیون دالر در رتبه نهم و بانک قرض الحسنه مهر ایران با اموالی به 
ارزش ۴۲۴۳.۳۴ میلیون دالر در رتبه دهم این فهرست جای گرفت قرار گرفت.

رتبه بندی ۲01۹ بانکر از موسسات مالی اسالمی شواهدی از رشد قوی دارایی های 
جهانی را نشان می دهد و این بخش مشکالت گذشته را پشت سر گذاشته است. 
خاورمیانه در سال ۲018 وضعیت یکسانی را تجربه نکرد و شش کشور عضو 
شورای همکاری خلیج فارس نسبت به سایر کشورهای منطقه رشد متفاوتی 
داشتند. و در حالی که آسیا و جنوب صحرای آفریقای از نظر اموال، رشد دو رقمی 
را تجربه کردند اما ستاره های رتبه بندی سال ۲018 از نظر درصد رشد که شامل 
استرالیا، اروپا و آمریکا بودند، پسرفت قابل توجهی را متحمل شدند. بعالوه در 
حالی که رشد موسسات مالی اسالمی در سراسر جهان ادامه پیدا کرده اما به نظر 
می رسد پراکندگی جغرافیایی بانکداری مطابق با شریعت اسالمی به پایان رسیده 

یا فعال متوقف شده است.اموال مطابق با شریعت اسالمی در طول سال ۲018 در 
سراسر جهان به میزان 8.05 درصد رشد کرد و به 1۶5۶ میلیارد دالر رسید و 
درصد رشد، باالتر از میزان ثبت شده در رتبه بندی سال ۲018 بود. در حالی 
که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای خاورمیانه در رتبه 
بندی ۲018 رشد تک رقمی داشتند اما این منطقه در سال ۲01۹ رشد 1۳.۳۶ 
درصدی اموال را ثبت کرد که تحت تاثیر رشد در بازارهایی مانند ایران بود.برتری 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( در زمینه رشد اموال مطابق با شریعت 
اسالمی در فهرست 10 موسسه مالی مطابق با شریعت اسالمی با بیش از 500 

میلیون دالر اموال که سریع ترین نرخ رشد را داشته اند، تایید شد.



 برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری 
به مناسبت سالروز آغازامامت امام زمان)عج(

به همت شهرداری قم
مناسبت  به  و  ربیع االول  ماه  السرور  موفور  ایام  با  همزمان 
تعالی  اهلل  )عجل  موعود  مهدی  صاحب الزمان  امامت  آغاز  سالروز 
گسترده  حضور  با  دوچرخه سواری  بزرگ  همایش  الشریف(  فرجه 
شهروندان و عالقه مندان این رشته ورزشی در شهر قم برگزار شد.

این همایش به همت خادمان شهر کریمه اهل بیت)سالم اهلل 
علیها( در سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم، صبح روز 
جمعه از میدان توحید در منطقه ۲ شهرداری قم آغاز و در ادامه با 
عبور از میدان شهید امینی بیات و میدان نبوت، در ایستگاه پایانی 

در جوار امامزاده سید معصوم به اتمام رسید.
مراسم پایانی و اهداء جوایز این همایش نیز با حضور مالکی نژاد 
عامل  مدیر  قم،  شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
سازمان فرهنگی هنری و ورزشی شهرداری قم و  برخی از مدیران 
این  در  به شرکت کنندگان  و  برگزار  و شهری  استانی  و مسئولین 

همایش به قید قرعه جوایزی اهداء شد.
همایش دوچرخه سواری از نخستین ویژه برنامه های شهرداری 
فاطمه  حضرت  ورود  سالروز  معرفی  و  بزرگداشت  جهت  در  قم 
که  بود  قم”  “روز  عنوان  به  قم  شهر  به  علیها  اهلل  سالم  معصومه 
با حضور کم نظیر عالقه مندان به ویژه نوجوانان و دانش آموزان در 

منطقه ۲ شهرداری قم برگزار گردید.
اسالمی،  تبلیغات  سازمان  قم،  استان  دوچرخه سواری  هیئت 
ستاد اقامه نماز استان قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
و برخی دیگر از دستگاه ها، نهادها و مجموعه های فرهنگی ورزشی 
دیگر  از  نیز  قم  شهرداری  مناطق  و  سازمان ها  کنار  در  استان 

مشارکت کنندگان در اجرای این همایش بودند.

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه بودجه کشور از پروژه در دست 

احداث کتابخانه مرکزی رشت 
رشت- زینب قلیپور -  دکتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عصر امروز از پروژه 
در دست احداث کتابخانه مرکزی رشت بازدید و از نزدیک از روند 

پیشرفت کار و مشکالت و موانع موجود اگاه شد.
حاشیه  در  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  پدرام  ماکان  مهندس 
این بازدید ضمن تبریک آغاز امامت و والیت حضرت ولی عصر 
شهر،  هر  فرهنگی  نمادهای  مهمترین  از  یکی   : گفت  )عج( 
کمبود  به  توجه  با   : افزود  هستند.پدرام  عمومی  های  کتابخانه 
کتابخانه  احداث  به  نیاز  رشت  شهرستان  مطالعه  سرانه  فضای 
در  شهرسازی  و  راه  باشد.مدیرکل  می  محسوس  رشت  مرکزی 
احداث کتابخانه مرکزی شهر رشت  اینکه عملیات  بیان  با  ادامه 
از سال ۸۳ آغاز شده اما کمبود اعتبار و تخصیصی پایین بر اساس 
از سنوات گذشته  بعضی  در  اعتبار  تامین  و همچنین عدم  برنامه 
دلیل عمده تاخیر در اتمام پروژه میباشد.وی در ادامه تصریح کرد 
بینی بخش های مختلفی همانند  با پیش  این کتابخانه عمومی   :
مرجع، پژوهش، سالن های مطالعه سخنرانی ، جلسات ، واحدهای 
آمفی تئاتر ، مخزن کتاب، امانت، کودک، نوجوان و فعالیت های جنبی، 
به کتاب و کتابخوانی خواهد  در صورت تکمیل پذیرای عالقمندان 
با  اکنون  پروژه هم  این   : افزود  راه و شهرسازی گیالن  بود.مدیرکل 
پیشرفت فیزیکی 54 درصد در دست اجراست.پدرام در پایان با بیان 
اینکه اعتبار ابالغی سالجاری ۶۰ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای 
اتمام این پروژه 14۰ میلیارد ریال می باشد گفت : امیدواریم با تکمیل 
این کتابخانه استاندارد در شهر رشت، شاخص سرانه فضای مطالعه با 

رشد مناسبی همراه باشد..

خبرخبر

اینکه  با اشاره به  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
قابل  ایالم  گاز  پاالیش  بانوان  فوتبال  تیم  انسجام  و  تالش 
تحسین است، گفت: با برنامه ریزی های منظم و تمرینات 
مستمر این تیم موفق شده که در ۳ بازی از 4 بازی لیگ 
برتر فوتبال بانوان کشور حریفان خود را شکست دهد که 
این مهم نشان از تالش، پشتکار، همدلی و یکدست بودن 

تیم است.
به گزارش روابط عمومی، مهندس« شهریار داری پور« 
گاز  پاالیش  بانوان  فوتبال  تیم  تمرین  محل  از  بازدید  در 
ایالم، افزود: تیم فوتبال بانوان پاالیشگاه تنها نماینده استان 
در لیگ برتر است که انتظار میرود با حمایتی که از طرف پاالیشگاه انجام می شود، تیم با تمام توان در مسابقات پیش 

رو بدرخشد تا انشاءاهلل به بهترین نتیجه ممکن در این فصل از لیگ برتر دست پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال بانوان این پاالیشگاه در بازی های اخیر موفقیت های خوبی کسب نموده اند، 

اظهار داشت: به پاسداشت این موفقیت از اعضای تیم اعم از بازیکنان ، مربیان ، سرپرستان و غیره تقدیر  می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به مهمترین عوامل موفقیت تیم اشاره و تصریح کرد: کادر مربیگری توانمند، 

جوان گرایی، برنامه ریزی مناسب و همدلی تیم از عوامل موفقیت بارز این تیم است. 
مهندس داری پور با بیان اینکه تالش شده که نسبت به سالهای قبل حضور تماشاچیان خانم برای تشویق تیم 
چند برابر شود،خاطرنشان کرد: تجهیزات و امکانات جانبی از جمله بدنسازی، فیزیوتراپی و استخر برای تیم فراهم شده 

و تالش شده که مشکالت تیم در زمینه امکانات و تجهیزات ضروری به حداقل رسانده شود.

از  برداری نفت و گاز کارون  بهره  مدیر عامل شرکت 
توزیع ۷۰۰بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان و مجاوران 
تاسیسات این شرکت عالوه بر ساکنین شهرستان کارون و 
روستاهای بخش غیزانیه خبر داد. مهندس غالمرضا مفیدی 
هماهنگی  و  حمایت  با  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در 
جنوب،  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  محترم  عامل   مدیر 
همزمان با 1۳ آبان روز دانش آموز و در راستای عمل به 
مسئولیت هاي اجتماعي، بسته های نوشت افزار مذکور در 
بین دانش آموزان روستاهای اطراف تاسیسات این شرکت 
در شهرستان کارون و بخش غیزانیه توزیع شد.وی با بیان 
اینکه این اقدام با هماهنگی دستگاه هاي اجرایي شهرستان کارون و بخشداری غیزانیه صورت گرفته، گفت: شرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و جلب رضایتمندی جامعه پیرامونی، سال 
افزار در بین دانش آموزان روستاهای اطراف تاسیسات  های گذشته نیز اقدام به توزیع بیش از ۳۰۰۰ بسته نوشت 
نموده است.مهندس مفیدی با تاکید بر این مطلب که این شرکت در کنار رسالت ذاتي خود یعني تولید نفت و گاز  
همواره به مسئولیت های اجتماعی درخصوص جامعه پیرامونی شهری و روستایی همجوار تاسیسات اهتمام الزم را 
داشته است، اذعان کرد: کمک به توسعه فضاهای آموزشی و مشارکت در ارتقاء زیرساخت های مرتبط با فعالیت های 
فرهنگی و مذهبی نظیر ساخت و بهسازی 1۰ باب مدرسه مشتمل بر ۳۲ کالس، احداث و مرمت مساجد و حسینیه 
های روستایی، توزیع آب شرب بهداشتی با تانکر و تعمیر و بازسازی بیش از ۲۰ باب منزل مسکونی در مناطق شهری 

و روستایی بخشی از خدمات این شرکت به مجاوران شریف تاسیسات می باشد

مدیرعامل پاالیشگاه در بازدید از تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

تالش و انسجام تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم 
قابل تحسین است

همزمان با روز دانش آموز  انجام شد

توزیع700 بسته نوشت افزار  توسط شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون در روستاهای اطراف تأسیسات

ملی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  زرگانیان:  لیال   : اهواز 
حفاری ایران اظهار کرد: فعالیت های این شرکت براساس تکیه بر توان داخلی 
تامین  و  پاسخگویی  راستای  در  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  با  همسو  و 

نیازهای صنعت نفت صورت می پذیرد.  
مهندس سید عبداله موسوی در بازدید از حوزه مدیریت پژوهش، فناوری 
و مهندسی ساخت شرکت، با اشاره به نقش کلیدی این مجموعه در فرآیند 
تولید نفت و گاز و عملکرد آن در چهار دهه گذشته، افزود: ملی حفاری سرشار 
از تجربیات فنی و مهندسی است و کار در آن منطبق با آنچه در صنعت نفت 

برای پست های سازمانی  تعریف شده، انجام می شود. 
وی گفت: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت 
ملی نفت ایران نهایت تالش خود را بر محور استفاده از داشته های علمی، 

امکانات  و  ها  توانمندی  از  استفاده  و  شرکت  موجود  تجهیزات  و  تخصصی 
شرکت ها و مجموعه های صنعتی داخلی به ویژه در زمینه ساخت قطعات و 

تجهیزات متمرکز کرده است.
موسوی در این ارتباط  بر همکاری های مستمر و هم افزایی با  مجتمع 
های بزرگ و شهرک های صنعتی، شرکت های سازنده و دانش بنیان، مراکز 
علمی و پژوهشی و همچنین تبادل تجربیات و دانش فنی در خصوص ساخت 
قطعات و تجهیزات تاکید و اظهار کرد: این امر در اولویت های کاری شرکت 

تعریف شده است.   
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران عملکرد مدیریت پژوهش، فناوری و 
مهندسی ساخت را در این ارتباط  بسیار موثر و مهم دانست و افزود: در این 
رابطه بخش های مختلف این مدیریت وظایف سنگینی بر عهده دارند و می 
بایست در تعامل با بخش های عملیاتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی به نحو 
مطلوب در جهت تامین به موقع نیازها و طراحی، ساخت و بومی سازی هر 
چه بیشتر قطعات و تجهیزات با در نظر گرفتن استانداردهای صنعت نفت و 

ضوابط HSE با اولویت قطعات پرمصرف اقدام نمایند. 
وی با بیان اینکه محتوای پایان نامه ها تحصیلی در مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکترا که مورد حمایت شرکت قرار می گیرد ضرورت دارد مرتبط با 
نیازهای شرکت باشد، گفت: یکی از بخش های مهم در حوزه پژوهش، فناوری 
و مهندسی ساخت، مدیریت دانش است که این بخش باید به جد در سازمان 

نهادینه شود. 
که  است  موفق  زمانی  مجموعه  در  دانش  مدیریت  کرد:  اظهار  موسوی 
در اولین گام تمام سوابق حوزه ها را در بخش های فنی مهندسی، عملیاتی 

و ستادی مستند سازی کند تا با پیاده سازی و پایش، به دانش تبدیل و در 
جهت استفاده کارکنان ارایه گردد.  

افزود: همکاران ما در بخش های  ایران  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
سطح االرضی و تحت االرضی میادین و مخازن هیدروکربوری از دانش فنی و 
تخصصی باالیی برخوردار هستند که مناسب است این تجارب و دانش فنی به 

نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرد. 
وی ضمن تاکید بر هم افزایی بیشتر میان مدیریت های پژوهش، فناوری 
ارتباطات در موضوع طراحی و تهیه  با فناوری اطالعات و  و مهندسی ساخت 
نرم افزارهای کاربردی، گفت:  برنامه های نرم افزاری می بایست منطبق با نیاز 
هر بخش طراحی و ضمن پایش اطالعات ، خروجی منتج به نتیجه داشته باشد. 

موسوی خاطرنشان کرد: در این ارتباط  الزم است  به بخش های مختلف 
مجموعه اعم از عملیاتی و ستادی به صورت یکپارچه نگاه شود  و همه بخش 
ها به هم متصل تا بتوان آنها را رصد و پایش نموده و از اطالعات استخراج 

شده  در تصمیم گیری استفاده به عمل آید.  
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به وجود همکاران فرهیخته 
و دارای نبوغ، ابتکارات، ابداعات و اختراعات در شرکت، افزود: این استعدادها  
و توانمندی ها باید رونمایی و در جهت توسعه و برنامه های کالن شرکت به 

کارگیری شود. 
بایست در جهت  وی گفت: هزینه ها و سرمایه گذاری در شرکت می 
جمله  از  ذیربط   های  بخش  و  باشد  سازمان  گردانی  خود  و  زایی  درآمد 
مهندسی مجموعه باید فعالیت ها را رصد ، تحلیل و عیب یابی نماید و راهکار 

مناسب برای رفع اشکاالت و عدم تکرار آن داشته باشد. 

نشست  در  خانی  مسلم  مهدی  مهندس  اصالنی:  نرگس   – شهریار 
اندیشه اشاره کرد و  با اصحاب رسانه به آرامگاه شهدای گمنام شهر  خبری 
گفت : آرامگاه شهدای گمنام شهر اندیشه برکت شهر میباشد ، در سالهای 
گذشته شرکت عمران بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه کرد و این پروژه فاخر 
را بنا کرد لذا بعد از احداث ، آرامگاه را به دستگاه متولی خود تحویل دادیم و 
اکنون نگهداری این بنا به عهده دستگاه متولی خود میباشد که اخیرا هیات 
که  دارم  را  این  افتخار  نیز  بنده  و  است  شده  ایجاد  مکان  این  برای  امنایی 
عضو هیات امنای این مجموعه باشم لذا وظیفه حقیقی خود میدانم تا پیگیر 

مشکالت و معضالت این مجموعه و برکت شهر باشم.
در  افزود:  و  کرد  اشاره  اندیشه  شهر  گردشگری  بحث  به  ادامه  در  وی 
طراحی پروژه هایی که تا دوماه آینده کلید خواهد خورد با هدف گردشگری 
شهر اندیشه نگاه شده است که در این زمینه میتوان به پروژه ره باغ و پیاده 
راه سالمت اشاره کرد چرا که این پروژه ها حتما در آینده مکان گردشگری 

برای مردم استان تهران ، استان البرز و کشور خواهد بود .
سرپرست شرکت عمران گفت : احداث شهرک دانش از دیگر اقداماتی 
است که در برنامه شرکت قرار دارد این شهرک در اراضی تخت رستم احداث 

شهرک  این  ساخت  متولی  عمران  شرکت  گذشته  ماه  دو  از   ، شد  خواهد 
شناخته شده است و قرار است پتانسیل و توانایی شرکت عمران شهر جدید 

اندیشه در آینده به این شهرک انتقال یابد . 
وی ادامه داد : طرح جامع پدآفند غیرعامل توسط شرکت عمران تهیه و 
به شهرداری تقدیم شده است و شهرداری که متولی اجرای این طرح است در 

حال بررسی میباشد و همینطور مذاکراتی صورت گرفته است تا شهر اندیشه 
شهر معین استان تهران باشد لذا شرکت عمران طرح جامع پدآفند غیرعامل 
را در شهرک دانش پیش بینی کرده است و در حال مطالعه طرح هستیم که 
بتوانیم در موقع مناسب خود در شورای برنامه ریزی استان به تصویب برسانیم 

و عملیات اجرایی را شروع کنیم.
مسلم خانی در پایان سخنان خود به پروژه قطار شهری اشاره کرد و گفت 
: قطار شهری همواره از نگرانی ها و دغدغه های ما بوده است و معضل ترافیک 
و تردد مردم شهر اندیشه و همینطور چند شهر همجوار ما را بر آن داشت تا به 
همراهی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران پروژه قطار شهری را اجرا کنیم 
، این پروژه نیازمند یاری چند دستگاه اجرایی میباشد که در ابتدا مطالعات این 
طرح به مرحله نهایی خود رسیده است لذا اگر مطالعات توسط شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی تصویب شود اجرایی خواهد شد ، همینطور الزم است اراضی این 
مسیر توسط شهرداری ها آزاد سازی شود و بعد توسط شرکت عمران شهر جدید 
اندیشه و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ساخته شود ، شرکت عمران 
آمادگی ساخت این پروژه را دارد و 5۰ درصد هزینه را بر عهده گرفته است که بعد 

از تصویب و تملک اراضی امکان اجرایی پیدا خواهد کرد.

مدیرکل انتقال خون استان قم نسبت به مسن تر شدن جمعیت اهداکنندگان 
خون هشدار داد و گفت: هفت ماه نخست امسال جمعیت مراجعه کنندگان ۶ 
درصد و میزان اهدای خون دو درصد کاهش یافته است که امیدواریم با مشارکت 
دانشگاه های استان  بتوانیم از دانشجویان به عنوان سفیران اهدای خون بهره مند 
شویم.جمعی از مدیران معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم  
با حضور در دفتر مدیرکل انتقال خون استان قم در خصوص انعقاد تفاهم نامه 

همکاری گفتگو کردند.
دکتر نوریان طی سخنانی با بیان اینکه رسالت اداره کل انتقال خون استان قم 
تهیه و تامین خون سالم برای بیماران است، اظهار کرد: کار این مجموعه به صورت 
کامل انسان دوستانه و خیرخواهانه است و هر فردی که برای اهدای خون در این 

مجموعه حضور می یابد نگاه های انسان دوستانه و خیر خواهانه دارد.
وی با اشاره به اینکه میانگین شاخص اهدای خون در سطح کشور از هر هزار 

نفر ۲۷ نفر است، مطرح کرد: این آمار در سطح جهانی از هر هزار نفر 1۳ نفر، در 
کشورهای توسعه یافته از هر هزار نفر ۳۸ نفر است.

مدیرکل انتقال خون استان قم با تاکید بر اینکه اهدای خون با اقتصاد و 
فرهنگ جامعه ارتباط مستقیم دارد، گفت: میانگین آمار اهدای خون در استان قم 

۳۰ نفر در هر هزار نفر است.
وی با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 15۰ هزار نفر بر اثر کمبود خون درجهان 
جان خود را از دست می دهند، عنوان کرد: این آمار در ایران اسالمی به برکت 
انقالب اسالمی به صفر رسیده است و اکنون خون در دورترین نقاط کشور هم در 

دسترس افراد است.
دکترنوریان از آغاز فعالیت سازمان انتقال خون از سال 1۳5۳ یاد کرد و 
گفت: بعد از انقالب اسالمی این سازمان رشد چشمگیری داشته و به موفقیت های 

بسیاری رسیده است.
وی به استفاده از ظرفیت پالسمای خون برای تولید دارو اشاره کرد و ادامه 
داد: در میان کشورهای درحال توسعه دو کشور است که پالسمای خود را به تولید 
دارو بر می گرداند کشور نخست برزیل و کشور دوم ایران است، اکنون بیش از ۹5 

درصد پالسماها در ایران به دارو تبدیل می شود.
دکترنوریان یادآور شد: کشور ایران تاکنون از 5۰ تا ۶۰ درصد پالسمای 
مصرفی خود را تولید می کند اما برای اینکه این آمار به 1۰۰ درصد برساند و 

خودکفا شود نیاز به ترویج فرهنگ اهدای پالسما هستیم.
وی با بیان اینکه مرکز انتقال خون استان قم نیازبه خون و فراوردهای خونی 

تمامی مراکز درمانی استان را پاسخ می دهد، مطرح کرد: اکنون اهدا کنندگان 
خون در قم درحال مسن تر شدن هستند و از چرخه اهدای خون خارج می شوند 

به همین علت نیاز داریم نسل اهدای خون را جوان تر کنیم.
مدیرکل انتقال خون استان قم ادامه داد: هفت ماه نخست امسال جمعیت 
مراجعه کنندگان ۶ درصد و میزان اهدای خون دو درصد کاهش یافته است و 
امیدواریم با مشارکت دانشگاه ها بتوانیم از ظرفیت دانشجویان به عنوان سفیران 

اهدای خون بهره مند شویم.
همچنین، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم طی سخنانی 
با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جامعه از اهمیت فرآورده های خونی و سلول های 
بنیادی آگاه نیستند، مطرح کرد: عوامل مختلف از جمله آگاهی و نگرش منجر 
به رفتار افراد می شود به همین علت در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون باید 

آگاهی و نگرش افراد را تغییر دهیم.
دکترسیامک محبی از آمادگی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی قم برای آگاه سازی دانشجویان و جامعه پزشکی نسبت به اهمیت موضوع 
برنامه های  و  انجام  اطالع رسانی های الزم  اگر  داد:  ادامه  و  اهدای خون خبرداد 

ترویجی مورد نیاز دنبال شود به اهداف واالیی خواهیم رسید.
خاطر نشان میشود، معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نیز با سازمان انتقال خون کشور در راستای ترویج فرهنگ اهدای 
خون و استفاده از ظرفیت دانشجویان به عنوان سفیران اهدای خون تفاهم نامه ای 

را به امضا رسانده اند.

حجت االسالم  انتصاب  پیامي  در  دانشگاه  این  رئیس   : دهقان   – ساری 
والمسلمین حاج آقا محّمدباقر الئیني را به سمت نمایندگي ولي فقیه در استان 
مازندران و امامت جمعه ساري به وي تبریک گفت.متن پیام دکتر سید عباس 

موسوی بدین شرح است:
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب حاج آقا محمدباقر الئینی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ضمن تشکر از خدمات شایسته و ارزنده و چهار دهه حضور حضرت آیت اهلل 
طبرسی در سنگر امامت جمعه و نمایندگي ولي فقیه در پایگاه علویان و استان 

والیتمدار مازندران و آرزوي صحت وسالمتي براي ایشان،
انتصاب حضرتعالی که از چهره های درخشان و شخصیت های انقالبي و مزین 
به علم و اخالق و آراسته به روحیه مردمي و عزم خدمتگزاري در عرصه هاي 
مختلف فرهنگي، سیاسي و اجتماعي به شمار مي روید را به سمت نماینده ولي 

فقیه در استان مازندران و امامت جمعه ساري توسط مقام عظماي والیت و رهبري 
)مدظله العالي( ، تبریک و تهنیت عرض مي نمایم.

بی شک حضور و نقش آفرینی های سترگ آن عالم وارسته و انقالبي در 
استان بزرگ مازندران نوید بخش ادامه درخشش، موفقیت و سربلندي مردمان 
این دیار در پیشبرد اهداف و آرمان هاي بلند انقالب اسالمي و شهیدان گرانقدر 
و برافراشته نگه داشتن پرچم ایمان و بصیرت دیني و ترویج فرهنگ اسالم ناب 
محمدي )ص( و روحیه جهادي و انقالبي گري در جاي جاي این استان شهید پرور 

و والیتمدار خواهد بود.
دوام توفیقات حضرتعالی را در این مسئولیت خطیر تحت عنایات خاصه 
حضرت ولي عصر )عج( و در سایه سار هدایت هاي حکیمانه نایب برحقش، مقام 

معظم رهبري از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.
دکتر سید عباس موسوی-رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

فعالیت های ما براساس تکیه بر توان داخلی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است

در نشست خبری رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه مطرح شد : 

آرامگاه شهدای گمنام برکت شهر جدید اندیشه است

مدیرکل انتقال خون استان قم تاکید کرد: 

لزوم مشارکت دانشجویان برای ترویج فرهنگ اهدای خون

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکي مازندران بمناسبت انتصاب نماینده ولي فقیه در استان
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 نقش کلیدی شهرداری 
در راه اندازی فرودگاه سمنان

سمنان _ حسین بابامحمدی: شهرداری سمنان در راه اندازی 
فرودگاه نقش مهم و حیاتی داشته است .فرماندار سمنان نقش شهرداری 
در راه اندازی فرودگاه را بسیار موثر دانست و گفت: شهرداری سمنان در 
عملیات عمرانی فرودگاه و حمایت های دیگر از جمله پروازهای  سمنان_
مشهد  نقش کلیدی به عهده داشته و قطعا از این به بعد نیز خواهد داشت.
سیدعباس دانایی افزود: اگر حمایت های دوستان در شهرداری سمنان و 
دیگر دستگاه های اجرایی نباشد یقینا اقدام بسیار بزرگی مانند راه اندازی 
فرودگاه موثر نخواهد بود، لذا در این امر همه مسوالن استان و شهرستان 
پشتوار این کار ارزشمند بودند.وی توصیه پایانی به شهروندان سمنان 
که افرادی متدین و مذهبی و عاشق امام رضا )ع( هستند، داشت: از این 
پروازهای معنوی حمایت کنند چراکه مسافرت هوایی به مشهد الرضا باعث 
توسعه شهر سمنان خواهد بود و امیدواریم فرودگاه سمنان با حمایت های 

مردم بین المللی شود.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :
 ۴۸ میلیون ریال هدایا و نذورات 

به حساب ستاد اربعین استان واریز شد
ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : با مشارکت کارکنان و تعدادی از جایگاهداران شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری نذورات به صورت نقدی و کاالهای 
مصرفی برای زائرین اربعین به ستاد اربعین تحویل شد .عباس خلیل پور 
مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
بیان کرد : بدون شک برپا کردن خیمه عزای حضرت سید الشهدا علیه 
السالم ، گریه و هزینه نمودن جان ، مال و بدن برای آن حضرت یکی از 
مهمترین وسائل جلب رضایت حق تعالی و سبب نزول رحمت و مغفرت و 
عامل شفاعت اهل بیت ) ع ( در قیامت است .وی افزود : هیچ کس نمی تواند 
تالشهای خادمین زوارالحسین ) ع ( را ارزش گذاری کرده و از آن قدردانی 
کند.عباس خلیل پور اظهار کرد : کارکنان و جایگاهداران منطقه ساری خود 
را خادم دستگاه اهل بیت دانسته و مبلغ ۳۸ میلیون ریال نذورات وجه نقد 
را به حساب ستاد اربعین استان واریز و مقدار ۱۰ میلیون ریال کاال و مواد 
مصرفی جهت مصرف زائرین اربعین حسینی ) ع ( به منطقه ایالم ارسال شد 
.سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
با لوح تقدیر ضمن سپاس ازمشارکت کارکنان و تعدادی از جایگاهداران 
، اظهار کرد : خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق عنایت فرمود تا در 
برپایی کنگره عظیم اربعین حسینی ) ع ( یاری گر مومنان عاشقی باشیم 
که با لبیک به ندای هل من ناصر ینصرنی امامشان حضور حماسی و ایمانی 

خویش را تحقق بخشیدند .

 صدور 253  فقره پروانه بهره برداری صنعتی 
در استان خراسان رضوی طی 7  ماهه سال 9۸

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی 
7 ماهه سال 9۸، در استان خراسان رضوی، 25۳ فقره پروانه بهره برداری 
صنعتی صادر شده است.محمدرضا مس فروش اظهارداشت: این تعداد پروانه 
بهره برداری با سرمایه گذاری ۱۰627 میلیارد ریال و اشتغال ۳۱66 نفر در 
استان صادر گردیده است.مس فروش تصریح کرد: در بین پروانه های صادره 
در این مدت در استان، بخش محصوالت کانی غیر فلزی با اختصاص 59۳7 
میلیارد ریال) 56 درصد از کل سرمایه گذاری(، بیشترین سهم را در بین 
صنایع داشته است. وی با بیان اینکه پروانه بهره برداری صنعتی، زمانی صادر 
می شود که یک پروژه صنعتی، فعالیت تولیدی خود را آغاز می نماید گفت: 
طی 7 ماهه سال 9۸، 7 درصد تعداد، 6 درصد سرمایه گذاری و ۸ درصد 
اشتغال پروانه های بهره برداری کشور، مربوط به خراسان رضوی بوده است.

اخبار
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شهر  پیشخوان  دفتر  هشجین:  شهر   – خلخال 
را در سطح  بیمه سالمت  ارائه خدمات  اول  رتبه  هشجین 
ریاست  اول  معاون  از  را  خود  تقدیر  لوح  و  کسب  کشور 
وزیر  همچنین  و  جهانگیری  دکتر  جناب  جمهور  محترم 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جناب دکتر نمکی را 

دریافت کرد.
در این همایش که در سالن صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی، در روز سیزده آبان برگزار شد، » آقای سید مسعود 
یعقوبی » مدیر دفتر پیشخوان هشجین با اهدای لوح ویژه و 

تندیس بیمه سالمت مورد تقدیر قرار گرفت.
پیش از این در هفته بیمه سالمت امسال نیز دفتر پیشخوان شهر هشجین در استان اردبیل، مقام نخست دفاتر 

پیشخوان را کسب و مورد تقدیر مدیرکل بیمه سالمت این استان »جناب آقای دکتر خلیل الهی« قرار گرفته بود.
در حال حاضر این دفتر بعنوان تنها دفتر در بخش خورش رستم شهر هشجین مستقر و بیش از ۱9 مورد خدمات 

مختلف دولت را در اختیار اهالی شریف منطقه قرار میدهد.
الزم به ذکر است در دفتر پیشخوان شهرهشجین برای ۸ نفر شغل ایجاد که در سطح بخش و شهرستان قابل 

توجه می باشد.

ساری – دهقان : استاندار مازندران از مدیر عامل شرکت 
گاز استان و رئیس HSE شرکت گاز مازندران در حوزه اقدامات 
شایسته کارگروه انرژی پدافندغیرعامل که موجب کسب عنوان 
»رئیس کارگروه برتر« و »دبیر کارگروه برتر« در سال ۱۳9۸ 
در سطح استان مازندران شده ، تشکر و قدردانی نمود .همزمان 
با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل ، » احمد حسین زادگان 
» استاندار و رئیس شورای پدافند غیرعامل مازندران از »جعفر 
احمدپور« مدیر عامل شرکت گاز استان و » علیرضا حسین 
زاده گاون » HSE شرکت گاز مازندران تشکر و قدردانی بعمل 
آورد .در بخشی از لوح تقدیر استاندار آمده است : هفته پدافند 
غیرعامل فرصت مغتنمی است تا از تالش ها و اقدامات اثر بخش ماندگار کسانی که نسبت به تحقق منویات و فرامین مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و در راستای تاکیدات دولت تدبیر و امید درخصوص موضوع خطیر پدافند غیرعامل به منظور 
نیل به اقتدار درون زا ، پایداری ملی ، ارتقا آمادگی و مصون سازی جامعه همت گمارده اند ، تقدیر گردد. لذا بدین وسیله از 
تالش ارزشمند جنابعالی و مجموعه اعضای آن کارگروه که موجب کسب عنوان »رئیس کارگروه برتر« و »دبیر کارگروه برتر« 
در سال ۱۳9۸ در سطح استان مازندران گردیده ، تشکر بعمل می آید .یادآور می شود کارگروه انرژی پدافند غیرعامل استان 

مازندران در نمایشگاه دستاوردهای پدافند غیر عامل در استان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل حضور فعال داشته است.

دفتر پیشخوان شهر هشجین، رتبه اول ارائه خدمات 
بیمه سالمت در کل کشور را کسب کرد

 تقدير استاندار مازندران 
از مدير عامل شرکت گاز استان

ترافیک شهرداری اصفهان  معاون حمل و نقل و  اصفهان - مرادیان: 
گفت: بعد از ساخت سه خط »بی آرتی«، محور بعدی خط »بی آر تی« در 
شهر اصفهان از ادامه خیابان آتشگاه در سه راه درچه آغاز و تا تقاطع جهاد و 
خیابان شمس آبادی امتداد می یابد که بخشی از طراحی ها در خصوص این 

خط تکمیل شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان با حضور در اداره ارتباطات مردمی ۱۳7 شهرداری 

اصفهان پاسخگوی مستقیم تلفنی شهروندان بود.
 ۱۳7 مردمی  ارتباطات  اداره  برنامه،  این  حاشیه  در  صلواتی  علیرضا 
و  کرد  به شهروندان ذکر  پاسخگویی  برای  مهم  ادارات  از  یکی  را  شهرداری 
افزود: این اداره به منزله پلی برای شنیدن بی واسطه دغدغه های مردم است 
تا درخواست های خود را به صورت مستقیم و بدون رعایت چارچوب های 

اداری مطرح کنند.
وی با بیان اینکه امروز شاهد تماس های متعدد شهروندان از همه مناطق 
شهری اصفهان بودیم، تصریح کرد: موضوع پل های عابر پیاده، اصالح هندسی 
خیابان ها، زمانبندی اتوبوس ها، ایمن سازی ها، تقاضای پارکینگ، مناسب 
سازی برای نابینایان، حضور پلیس راهور در مناطق و ... از جمله موضوعات 
مختلفی بود که در تماس شهروندان با اداره ارتباطات مردمی ۱۳7 مطرح شد.

که  زمانی  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
شهروندان از منزل خارج می شوند چه با خودروی شخصی خود باشند چه 
از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا پاسی از شب درگیر مسائل ترافیکی 
هستند که به تبع آن خواسته های ترافیکی نیز دارند؛ امیدوارم با همکاری 
همکارانمان این درخواست ها را پاسخ داده و شاهد حمل و نقل روان در شهر 

همراه با کاهش تصادفات باشیم.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم رابطه با مردم را بهبود بخشیده و بازخورد 
وجود  کاری هم  انجام  امکان  که  در صورتی  بدهیم، گفت:  مردم  به  اجرایی 
ندارد، الزم است دالیل آن برای مردم روشن شود؛ با این وجود تالش ما این 

است که بتوانیم همه خواسته های شهروندان را پوشش دهیم.
بردن  باال  را  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  اول حوزه حمل  اصل  صلواتی 
ایمنی تردد در سطح شهر ذکر کرد و افزود: در کنار این موضوع الزم است 
راحتی و آسایش را در سفرهای شهری ایجاد کنیم. امیدوارم بازخورد مناسب 
اعتماد  تا  باشیم  داشته  مردم  متنوع  های  درخواست  به  مدت  کوتاه  در  را 

شهروندان به مدیریت شهری افزایش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
و با بیان اینکه در حوزه های مختلف این برنامه ها وجود دارد، اضافه کرد: 
پیگیری گسترش شبکه هوشمندسازی شهر، خودروهای ثبت تخلف و تکمیل 
آنها در مناطق مختلف، تکمیل شبکه دوربین ها، یکپارچه سازی سامانه پالک 
خوانی که به برنامه ریزی سفر در شهر اصفهان کمک می کند از جمله برنامه 

های در دست اقدام این معاونت است.
2۰۰ اتوبوس شهری تا پایان امسال بازسازی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 
کرد:  تاکید  دارد،  وجود  اصفهان  در سطح شهر  تی  آر  بی  ایستگاه  سه خط 
تا  امیدوارم  و  را در نظر داریم  آرتی  اندازی دو خط جدید بی  راه  همچنین 
پایان امسال ایستگاه ها و مسیر آن احداث شود، هم اکنون ادامه خط ۳ بی آر 

تی از میدان امام علی تا پایانه صمدیه بوده و محور بعدی خط بی آر تی نیز از 
ادامه خیابان آتشگاه و از سه راه درچه آغاز و تا تقاطع جهاد و خیابان شمس 
آبادی امتداد می یابد، بخشی از طراحی ها در خصوص این خط تکمیل شده 

و در مرحله انتخاب پیمانکار است. 
وی با اشاره به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز تصریح کرد: امیدوارم در این 
موضوع بازسازی 2۰۰ دستگاه اتوبوس را تا پایان سال اجرایی کنیم، همچنین 
پیگیر خرید ناوگان جدید با اعتبار2۰۰  میلیارد تومان اوراق مشارکت هستیم.
ناوگان  هوشمندسازی  و  زمانبندی  موضوع  اینکه  بیان  با  صلواتی 
اتوبوسرانی را تا پایان امسال به نتیجه می رسانیم، افزود: نوسازی و بهسازی 
ناوگان تاکسیرانی را نیز در دستور کار داریم و به دنبال تکمیل دو پارک سوار 

مدرن صفه و عاشق آباد هستیم.
آغاز عملیات ساخت سه ترمینال شهری در اصفهان تا پایان سال

وی از دستور کار قرار دادن احداث سه پایانه صمدیه، آیت اهلل غفاری و 
جنوب غرب خبر داد و گفت: تملک این سه پایانه در حال تکمیل است و تا 
پایان امسال کلنگ آغاز عملیات اجرایی آنها به زمین می خورد، همچنین دو 
طرح نرم افزاری طرح محدوده ترافیک و طرح پارک حاشیه ای هوشمند که 
تا آذرماه اجرایی می شود در دستور کار است و کمک می کند که شهروندان 

مدیریت سفرهای خود را داشته و از سفرهای اضافه جلوگیری شود.  
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: در موضوع مترو 
شروع عملیات اجرایی خط 2 از محور خیابان سردار حجازی و مدرس نجفی 
برنامه چهار ساله تکمیل و در  امیدوارم خط دو طی یک  شروع می شود و 

اختیار شهروندان قرار گیرد.
های  سیستم  به  تقاطع   ۱6۰ حدود  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
هوشمند مجهز است، تصریح کرد:  این تقاطع ها همه روزه در حال گسترش 
است، اصفهان در این زمینه پیشرو بوده و شانه به شانه تهران در حال حرکت 
است. اصفهان در موضوع سامانه های هوشمند در بحث کمیت و تعداد بعد از 
تهران دوم و بر اساس سرانه، اول است و باز هم در حال گسترش آن هستیم 

تا بتوانیم شهری قانونمند تر و ایمن تر از قبل داشته باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: 

»بی آرتی« از سه راه درچه به خیابان شمس آبادی می رسد
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مدیر عامل ایران خودرو در بازدید از شرکت چرخشگر گفت: تولیدات این 
شرکت از نظر کیفی در حد استانداردهای جهانی است که با تدوین نقشه راه 

توسعه گیربکس، می تواند به والئو ایرانی در منطقه تبدیل شود.
انجمن  از  یک  هر  سهم  راه  نقشه  این  اجرای  در  افزود:  مقیمی  فرشاد 

قطعه سازان تبریز،  سازمان صنایع و معادن استان و ساپکو تعیین شود.
وی تصریح کرد: چرخشگر باید عالوه بر تامین نیازهای گیربکس دستی 
و اتوماتیک برای محصوالت جدید ایران خودرو، صادرات را هم در برنامه های 

کاری خود قرار دهد.
مدیر عامل ایران خودرو با تاکید بر بر داخلی سازی قطعات افزود: باتوجه 
خودکفایی  جهاد  در  می تواند  شرکت  این  چرخشگر،  شرکت  توان مندی  به 

قطعات مورد نیاز ایران خودرو کمک کند و نقشی تازه ای در اقتصاد مقاومتی 
ایفا کند.

وی از مدیران شرکت چرخشگر خواست برای کسب سهم مناسبی از بازار 
قطعات یدکی گیربکس در داخل و کشورهای منطقه تالش کنند.

با  قطعات  تولید  با  باید  کرد: چرخشگر  تاکید  ایران خودرو  عامل  مدیر 
تکنولوژی جدید، سطح فن آوری و تکنولوژی خود را مطابق با خودروها ارتقا 

دهد.
در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری  از  استفاده  کرد:  نشان  خاطر  مقیمی 
این شرکت برای تولید گیربکس اتوماتیک محصوالت جدید ایران خودرو در 

دستور کار قرار گیرد.

چرخشگر توان تبدیل شدن به والئو ایرانی را دارد

سخنگوی انجمن قطعه سازان 
مطرح کرد:

تاثیرات 
حذف پراید و 
پژو ۴۰۵ بر 
قطعه سازان 

و  قطعات  سازندگان  انجمن  سخنگوی 
حذف  تاثیرات  بیان  به  خودرو  مجموعه های 
از   ۴۰۵ پژو  و  پراید  خودروی  دو  قریب الوقوع 
سازندگان  بر  ایران خودرو،  و  سایپا  تولید  چرخه 

قطعات این دو خودرو پرداخت. 
فرهاد به نیا ، اظهار کرد: در تولید تیبا و سایر 
خودروها می توان به قطعات پراید شیفت کرد. این 
بدین معناست که بر روی قطعات تیبا در مقایسه 
با پراید، جز بدنه و فریم داخلی خودرو، تغییرات 
زیادی ایجاد نمی شود و قطعه سازانی که قطعات 
فنی تولید می کنند، همچنان فعال خواهند ماند.
بدنه  داد:  ادامه  قطعه سازان  انجمن  سخنگوی 
سایپا  تولید خود شرکت خودروسازی  نیز  پراید 
متضرر شود، خود  اگر کسی هم  بنابراین  است؛ 
قطعه ساز  متوجه  مشکلی  بنابراین  است؛  سایپا 
که  است  خودرو  داخلی  فریم  تنها  شد.  نخواهد 
را  آن  سازنده  است  ممکن  پراید  تولید  توقف 
الزم  زمینه  این  در  بنابراین  کند.  مشکل  دچار 

است که شرکت سایپا برای خودروهای جایگزین 
ایجاد ظرفیت و افزایش تیراژ کند. باید سایپا با 
برنامه ریزی در سایر تولیدات مشکالتی که برای 

این قطعه سازان ایجاد می شود را پوشش دهد.
به  تولید پراید  اواخر  این  اینکه  بیان  با  وی 
تیبا  نیز  الباقی  و  رسیده  روز  در  دستگاه   ۳۰۰
بوده است، گفت: بنابراین چندان مشکل بزرگی 
جای  به  اگر  مثال  طور  به  شد.  نخواهد  ایجاد 
به  می شد،  جایگزین   ۳۰۱ پژو   ،۴۰۵ خودروی 
دلیل تغییرات پلت فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، 
مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه سازان دچار 
با جایگزین  اما  مشکل و متحمل ضرر می شدند 
ایجاد  خاصی  مشکل  پراید  جای  به  تیبا  شدن 

نخواهد شد.
گروه  مدل های  کرد:  خاطرنشان  به نیا 
نیستند  پیچیده ای  مدل های  سایپا  خودروسازی 
زیادی  تفاوت  مدل ها  دیگر  خودروساز  در  اما 
 ۴۰۵ است،  متفاوت   ۲۰۷ با   ۲۰۶ دارند.  باهم 

 ۴۰۵ حذف  بنابراین  دارد.  زیادی  تفاوت  دنا  با 
خودروسازی  این  خودروهای  سایر  جایگزینی  و 
قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه 
هنوز ایران خودرو در رابطه با اینکه قرار است چه 
صحبتی  شود   ۴۰۵ پژو  جایگزین  خودروهایی 
اظهارنظر  نمی توان  آن  اثرات  درباره  نکرده، 
ایران خودرو  تا  هستیم  منتظر  لذا  کرد؛  دقیقی 
برنامه های خود در این رابطه اطالع رسانی کند، 
این  حذف  با  قطعه سازان  مشکالت  به  سپس 

خودرو بپردازیم.
صنعت،  وزیر  جاری،  ماه  آبان  ابتدای  در 
تولید چهار خودرو در  توقف  از  تجارت  و  معدن 
شدن  جایگزین  و   ۹۹ سال  ابتدای  و   ۹۸ سال 
از  که  محصوالتی  جای  به  جدید  خودروهای 
رده خارج می شوند، خبر داد. براین اساس تولید 
پژو glx ۴۰۵ بنزینی تا پایان امسال و تولید سه 
مدل خودروی پراید در دی ماه ۹۸، اردیبهشت و 

تیرماه ۹۹ متوقف خواهد شد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد : 
120 میلیون یورو قرارداد داخلی سازی 

قطعات خودرو نهایی شده است
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: از ابتدای 
امسال بیش از ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد داخلی سازی قطعات خودرو 
نهایی شده است. محمد باقر عالی افزود: داخلی سازی نیازهای صنعتی 
کشور و تحقق اهداف نهضت ساخت داخل راهبرد اصلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سالجاری است.وی ادامه داد: با توجه به سال رونق 
تولید و برنامه های عملیاتی مورد تاکید مقام معظم رهبری در حوزه 
نهضت داخلی سازی، میزهای نمادین ساخت داخل در صنایع مختلف 
بود  قرار  روز گذشته  گفت:  است.عالی  وزارتخانه  این  کار  دستور  در 
سومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در تبریز 
همزمان با اختتامیه ربع رشیدی و در حضور وزیر صمت برگزار شود 
که با توجه به زلزله میانه به زمان دیگری موکول شد.معاون وزیر صمت 
اعالم کرد: از ابتدای سال جاری حدود ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد تولید 
انواع قطعات خودرو در شرکت های داخلی، نهایی سازی شده است.
عالی اضافه کرد: راهبرد اصلی وزارت صمت داخلی سازی انواع نیازهای 
صنعتی کشور به میزان ۱۰ میلیارد دالر تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: این کالن 
برنامه دارای زیر پروژه های اجرایی کاماًل دقیق است و به حول و قوه 
خداوند به دقت و جدیت در حال اجرا و پیگیری است.عالی ادامه داد: 
عالوه بر صنعت خودرو در سایر حوزه های صنعتی این رویکرد وجود 
دارد که پروژه های آن هم به دقت طراحی شده است.وی گفت: در 
نمایشگاه ربع رشیدی تبریز قرار بود اولین میز تخصصی داخلی سازی 
صنعت مس و صنایع وابسته هم برگزار شود.معاون وزیر صمت خاطر 
نشان کرد: این برنامه ها بیانگر آن است که قدم به قدم در راستای به هم 
رسانی نیازها و قابلیت ها و توانمندی های کشور گام برداشته شده است 
و تولیدکنندگان دارای قابلیت مطمئن می شوند که نیازهایشان توسط 
شرکت های داخلی قابل برآورد شدن وجود دارد و تبدیل به قرارداد می 
شود.عالی تصریح کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف 
مرکز ساخت داخل هر یک از قرارداد های موجود با جدیت پیگیری و 
تبدیل به قرارداد می شود و پس از تکمیل ساخت این قطعات و نصب 
شدن روی محصوالت داخلی شاهد کاهش قیمت در صنایع مختلف 
هستیم.معاون وزیر صمت ادامه داد: شرکت های خودروساز با توجه به 
مسائل و مشکالتی که دارد و با توجه به کمبود منابع برنامه مناسبی 

طراحی شده و با جدیت دنبال می شود.

 سوزوکی و تویوتا رقیبی 
برای هیوندای Creta می سازند 

امسال نه تنها برای سوزوکی بلکه برای تمام صنعت خودرو نسبتا 
سالی آرام بوده است.سوزوکی به منظور ایجاد هیجان در بازار، تعدادی 
محصول جدید از جمله XL۶ و S-Presso را در فضل فستیوال هند 
معرفی کرده است.اگرچه این خودروساز همچنان در تالش است تا 
فروش خود را حفظ کند و محصوالت خود را در صدر فروش قرار دهد، 
تصمیم دارد یک B-SUV ممتاز را نیز بسازد که با مدل هایی همچون 
B-SUV رقابت کند.این واقعیت که کالس Seltos و کیا Creta هیوندای
ها تحت تاثیر رکود بازار قرار نگرفته و خودروسازانی همچون MG و 
کیا علیرغم وضعیت بازار موفق به فروش قابل توجه در آن شده اند، 
سوزوکی را بر آن داشته تا به حضوری قابل توجه در این بخش فکر 
 B-SUV کند. در حال حاضر، تویوتا و سوزوکی خودرویی در کالس
ندارند که بتواند با هیوندای Creta و کیا Seltos رقابت کند. و تمایل 
در حال افزایش به شاسی بلندها در مقایسه با هاچ بک ها و سدان ها 
سوزوکی باید وارد این کالس شود تا سهم بازار خود را در برابر رقبا 
B-SUV حفظ کند.سوزوکی با همکاری تویوتا در سال ۲۰۲۲ وارد بازار

ها خواهد شد. این خودرو می تواند مبتنی بر ساختار Brezza کنونی 
 MPV باشد. هم چنین، این همکاری در سال ۲۰۲۳ می تواند یک
 Bidadi عرضه کند. هر دوی این مدل ها می توانند در کارخانه C کالس

تویوتا ساخته شوند.

اخبار
مدیریت عرضه و تقاضا 

با هدف بهبود وضع بازار 
خودرو در دستورکار 

شرکت نمایشگاه ها
های  نمایشگاه  شرکت  مدیرعامل 
جمهوری اسالمی گفت: کمک به داخلی 
سازی ۱۰۰درصد قطعات وارداتی خودرو 
حال  این  با  دارد،  قرار  کار  دستور  در 
بهبود  هدف  با  تقاضا  و  عرضه  مدیریت 
اقداماتی است  از دیگر  بازار خودرو  وضع 
که باید در راستای کاهش نارضایتی های 
در  کنندگان  مصرف  و   کنندگان  تولید 
دستورکار قرار گیرد.نمایشگاه صنعت قطعه 
سازی دیروزبا حضور مسئوالن افتتاح شد، 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی در حاشیه مراسم 
آغازچهار دهمین نمایشگاه قطعات خودرو 
در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه، اولویت نخست کشور برای توسعه 
صنعت خودرو ارائه راهکارهای بلندمدت 
در ارتقای توان تولید داخلی و کیفی سازی 
محصوالت است، گفت: رونق تولید، بهبود 
کیفیت و رشد روزافزون صنعتی؛ سه گام 
مهم و انکار ناپذیر در مسیر دستیابی به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. از این 
رو در صنعت خودرو باید موانع و مشکالت 
پیش روی قطعه سازان برداشته شود، چرا 
که این بخش نقش مهمی در اشتغالزایی 
دارد. کشور  از  ارز  خروج  از  جلوگیری  و 
در  اینکه  بر  تاکید  با  حسین زاده  بهمن 
تولید  تکنولوژی  روی  باید  فعلی  شرایط 
تمرکز کرد، افزود: هم گرایی بخش تولید 
و پژوهش کشور در ساخت قطعاتی وارداتی 
راهکار برون رفت از وابستگی در صنعت 
خودروسازی است که باید از طریق اعطای 
تسهیالت به واحدهای نوآور محقق شود.
وی با بیان اینکه مدیریت درست عرضه و 
تقاضا با هدف بهبود وضعیت بازار خودرو 
از دیگر اقداماتی است که باید در راستای 
و   کنندگان  تولید  نارضایتی های  کاهش 
داد،  قرار  دستورکار  در  کنندگان  مصرف 
اظهار کرد: اگرچه صنعت خودرو سازی در 
حال حاضر با مشکالت و  تنگناهایی دست 
و  پنجه نرم می کند و تا حدودی در برخی 
قطعات  و  تجهیزات  از  استفاده  به  موارد 
خارجی است؛ اما با بهره گیری از توان فنی، 
مهندسی و  دانش بومی، توسعه مهارت و  
ارتقای تکنولوژی امکان تولید با کیفیت این 
دارد. حسین  محصوالت در داخل وجود 
تحریم ها  محدویت های  به  اشاره  با  زاده 
تصریح کرد: رفع موانع حمایت از گسترش 
تولید داخلی و  ایجاد رضایتمندی مشتریان 
را مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن 
و  تجارت است که خوشبختانه در ساخت 
و  تولید  رشد  شاهد  خودرو،  قطعات 
کیفیت هستیم، به طوری که تولید ساالنه 
خودرو در مقایسه با سال گذشته افزایش 

چشمگیری داشته است.

دوکلمه خبر

اخیرا  که  ترخیصی  دستور  با  گرچه 
دپو  خودرو  هزار  از ۱۳  دیگری  تعداد  برای 
شده صادر شد در مجموع بیش از نیمی از 
آنها خارج شدند ولی همچنان بیش از ۴۰۰۰ 
خودروی دیگر باقی مانده و وضعیت مشخصی 
تصمیم گیری  موردشان  در  این که  تا  ندارند 

شود. 
گرفته  رایزنی های صورت  از  بعد  اخیرا 
برای تعیین تکلیف ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی 
پروانه  و  کرده  طی  را  ترخیص  مراحل  که 
گمرکی را دریافت کرده بودند، وزارت صمت 
با  اساس  براین  کرد.  صادر  را  خروج  دستور 
حدود ۷۵۰۰ دستگاهی که طبق آخرین آمار 
گمرک در زمان مصوبه دولت ترخیص شده 

بود بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خارج شدند.
هزار   ۱۳ حدود  از  بین  این  در  اما 
از ۴۰۰۰  بیش  بود  دستگاهی که دپو شده 
باقی مانده که  بنادر  و  دستگاه در گمرکات 
تاکنون اعالمی در رابطه با این که قرار است 
باشند  داشته  سرنوشتی  چه  خودروها  این 

نشده است.
بالتکلیفی مشتریانی که ثبت نام کرده اند

خودروهای  از  که  است  حالی  در  این 
ممنوعیت  زمان  به  مربوط  تعدادی  وارداتی 
به  که  است  خودرو  واردات  و  سفارش  ثبت 
دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که 

صورت گرفته بود اجازه ترخیص پیدا نکردند 
باید  و دارای پرونده های قضایی هستند که 
این بدان معنا  اما  مسیر خود را طی کنند، 
باقی مانده  دستگاه   ۴۴۰۰ همه  که  نیست 
هستند،  قضایی  پرونده های  یا  تخلف  دارای 
چرا که زمانی که ترخیص خودروها در نیمه 
تیرماه به پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان 
تعداد  می کرد  پیدا  ادامه  و  می شد  تمدید 
قانونی  مراحل  طی  با  دستگاه ها  از  دیگری 

امکان ترخیص پیدا می کردند.
و  معدن  صنعت،  وزارت  وجود،  این  با 
تجارت اعالم کرد که با پایان مهلت قانونی 
ندارد  زمان  تمدید  برای  تصمیمی  هم  فعال 
کنندگان  وارد  که  است  شرایطی  در  این  و 
خودرو بارها درخواست تمدید زمان و تعیین 

تکلیف مابقی خودروها را از وزارتخانه و سایر 
دستگاه های مربوطه خواستار شده بودند.

 ۴۰۰۰ از  بیش  اکنون  صورت  هر  در 
خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به 
نظر می رسد باید دستگاه های مربوطه از جمله 
مورد  در  شفافی  اطالع رسانی  صمت  وزارت 
عدم  یا  خودروها  این  ترخیص  عدم  چرایی 
تمایل برای این که فعال زمان مربوطه تمدید 
شود، چراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی 
مردمی  برای  خودروها  از  بخشی  ارزی،  و 
است که در شرکت های خودروسازی ثبت 
نام کرده بودند و اکنو با گذر زمان در کنار 
 ، هزینه سنگینی که آنها تحمیل می شود 
نمیدانند که اصال خودرویی دریافت خواهند 

کرد یا خیر؟!

این در شرایطی است که بعد از دستور 
وزیر برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی 
وارد کنندگان خودرو  انجمن  ترخیص شده 
وزارت  که  بود  کرده  مطرح  را  گالیه  این 
تمدید  برای  باید  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مهلت و تعیین تکلیف سایر خودروها نیز اقدام 
کند و فقط به ترخیص خودروهای پروانه شده 

محدود نشود.
 ۱۳ این که  به  توجه  با  است؛  گفتنی 
با  پیش  سال  دو  در  وارداتی  خودروی  هزار 
مشکالت ارزی و مسائل قانونی جدید از جمله 
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برخی اقالم 
مواجه شد، ترخیص خودروها مسکوت ماند 
تا این که از دی ماه سال گذشته و با تصمیم 
انجام  برای  چهارماهه ای  زمان  دولت  هیات 
تشریفات قانونی برای صاحبان تعیین شد که 
در اردیبهشت ماه به پایان رسید و بار دیگر 

این دو زمان تمدید شد.
تکمیلی  آمار  طبق  و  فرصت  این  در 
 ۱۰۴۸ و  ترخیص  خودرو   ۷۵۰۰ گمرک 
دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی و 
نداشتن مشکالت قانونی و تنها به دلیل پایان 
زمان نتوانسته بودند ترخیص شوند، در این 
شرایط با ترخیص اخیر حدود ۸۵۰۰ دستگاه 
خارج شده و ۴۴۰۰ دستگاه دیگر وضعیت 

مشخصی ندارند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در 
اوراق بهادار نسبت به  نامه ای به بورس و 
افزایش سرمایه از حل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها شفاف سازی کرد.
گروه  مدیرعامل  سلیمانی  جواد  سید 
به  خطاب  ای  نامه  در  سایپا  خودروسازی 
مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان 

بورس و اوراق بهادار آورده است:
تبصره  اجرایی  نامه  آئین  براساس 

مالیات  قانون  اصالحی   ۱۴۹ ماده   ۱
ماه  فروردین   ۱۵ مستقیم)مصوب  های 
ماده  استناد  به  و  وزیران(  هیات   ۹۵
تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر   ۱۴
کاالی  از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و 
 ۹۸ ماه  اردیبهشت   ۱۵ ایرانی)مصوب 
همچنین  و  اسالمی(  شورای  مجلس 
شرکت  مدیره  هیات  مصوبه  براساس 
افزایش  به  نسبت  دارد  نظر  در  سایپا، 

دارایی  ارزیابی  تجدید  محل  از  سرمایه 
همچنین  و  ساختمان  زمین،  شامل  ها 
خود  مدت  بلند  های  گذاری  سرمایه 

اقدام کند.
سلیمانی در ادامه این نامه بیان کرده 
است: در حال حاضر مکاتبات الزم با کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران 
صورت پذیرفته و به محض اخذ مجوزهای 
این  اجرایی  مراحل  قانونی  مراجع  از  الزم 

امر کلید خواهد خورد و این شرکت تمامی 
تالش خود برای ثبت آن در سال ۱۳۹۸ را 

مبذول خواهد داشت.
سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
انجام  که  است  داده  توضیح  پایان  در 
اخذ  به  منوط  سرمایه  افزایش  هرگونه 
تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 
همچنین اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق 

بهادار است.

وجود بیش از ۴000 خودرو خارجی در گمرک

مدیرعامل سایپا به بورس نامه نوشت؛
شفاف سازی سایپا برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

نشانی سایت روزنامه:

نشانی پست الکترونیک:

نشانی روزنامه در فضای مجازی:


