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بانک دی

شرکت آرایشی و بهداشتی 
دکتر عبیدی

تندیس همایش بزرگ نظام بانکى در مسیر 
توسعه و تحول کشور

حامى مالى مراسم برترین هاى سیزدهمین دوره 
لیگ برتر

 تندیس همایش بزرگ سلحشوران اقتصادى 
دفاع مقدس

تندیس هفتمین نمایشگاه بین المللى بورس، 
بانک و بیمه

  تبعیت از الزامات زیست محیطى بین المللى مانند پیمان 
کیوتو/ مونترال

 تبعیت از الزامات زیست محیطى کشور و قوانین سازمان 
حفاظت از محیط زیست

  کاهش میزان مصرف موادى از قبیل حامل هاى انرژى
 کاهش میزان مصرف موادى از قبیل کاغذ جهت حفاظت از 

درختان و جنگلها

مدیرعامل: محمدرضا قربانی

مدیرعامل: مهندس علی نقیب

   ساختمان مرکزى :  تهران، خیابان ولى عصر(عج)، باالتر از پارك ملت، 
روبروى سازمان مدیریت صنعتى، نبش خیابان پروین ، شماره 45 

کد پستى: 1966835694 -   تلفن: 28930      نمابر: 26218610-26218626 

آدرس: تهران، بلوار اتحاد، نبش خیابان یازدهم شرقى، پالك 51
کد پستى: 1658943111 - شماره تلفن : 77349794-95

فکس کارخانه: 77349790- فکس واحد فروش:89777567

شرکت صنعتی و ساختمانی کوپال

شرکت کویر تایر

شرکت نفت پارس

شرکت صنایع برتر آتی 
(برند بون آدو)

صنایع چینی زرین ایران

سایپا خودروسازی  گروه 

شرکت واحد صنعتی پوشاك 
هاکوپیان

تندیس طالیى کلوب رهبران تجارى-صنعتى، آلمان، 1389
    سازنده برتر و چهره برجسته فوالد کشور، انجمن سازه هاى 

فوالدى، ایران، 1393
شعار شرکت کوپال در طى سالیان فعالیت: تنها راه رسیدن به 

خودکفایى تولید با کیفیت استاندارد است
    انتخاب این شرکت به عنوان سازنده برتر و چهره برجسته فوالد 

کشور، در سال 1393 از سوى انجمن سازه هاى فوالدى ایران
  گواهى نامه کنترل کیفیت، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ایران، 

1376

منبع تأمین تکنولوژیکى تایرهاى بایاس شرکت کویرتایر شرکت 
الستیک پارس مى باشد که تکنولوژى شرکت پیرلى ایتالیا را منتقل 

نموده است و دانش فنى تایرهاى رادیال نیز از شرکت ماتادور 
جمهورى اسلواکى که یکى از شرکت هاى معتبر اروپا مى باشد اخذ 
گردیده است. شرکت کویرتایر اولین شرکت تایرساز ایرانى مى 
باشد که اقدام به انعقاد قرارداد خرید و انتقال دانش فنى و تولید 

تایرهاى رادیال استیل بلت نموده است.
قدردانى پلیس از شرکت کویرتایر در راستاى تالش براى کاهش 

تلفات جاده اى
انتخاب  به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح ملى

مدیریت شرکت نفت پارس بر این اعتقاد است که رضایت مشترى، 
ایمنى محیط کار و پیشگیرى از آلودگى هاى محیط زیستى ناشى از فعالیت 
هاى تولیدى، عناصر کلیدى موفقیت نهایى شرکت در فرایند تحقق تعالى 

سازمانى به شمار مى روند. 
استفاده منطقى از انرژى براى مدیریت ارشد شرکت، موضوعى مهم و 
حیاتى است اما مصمم است با مصرف بهینه انرژى از طریق نظارت مستمر 
بر فرایند هاى تولید، توزیع و مصرف بخار بعنوان اصلى ترین حامل انرژى 

مصرفى در واحدهاى فرایند و تولید، شدت انرژى مصرفى و در نتیجه 
قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد.

استفاده از آخرین تکنولوژى هاى روز دنیا در صنایع غذایى 
از جمله استفاده از دستگاه هاى آلمانى، ایتالیایى، ایرلندى، 

انگلیسى، ژاپنى
داراى بیشترى ظرفیت تولید غذاهاى آماده در سطح کشور

تنها تولیدکننده ناگت و برگر میگو در کشور
دریافت استاندارد ایزو 9001 و 14001 از TUV آلمان

دریافت استاندارد غذاهاى حالل از کشور مالزى

سودآورى پایدار و ارتقاى رضایت و ارزش واقعى سرمایه سهامداران 
با بهره بردارى از توانمندى هاى معدنى و صنایع معدنى

 استفاده از تکنولوژى روز دنیا منطبق با استانداردها و بهره گیرى از 
امکانات بومى به منظور بهره مندى از حداکثر توان عملیاتى

  ارائه محصوالتى با کیفیت، خاص و به روز در سطح بازارهاى منطقه اى و 
جهانى با بهره گیرى از معادن بى نظیر در سطح کشور و خارج از کشور

  افزایش سهم خود در بازارهاى داخلى و خارجى و با تکیه بر تعامل هرچه 
بهتر با واحدهاى فرآورى، پیمانکاران استخراج و فروش و شرکت هاى بازرگانى

شرکت سهامی خاص نوین زعفران ثبت شده به شماره 7355 
در سال 1371 با هدف تولید و بسته بندي زعفران با روش 
هاي جدید و مطابق استاندارد هاي ملی و بین المللی، تحقیق 

و پژوهش بر روي زعفران، معرفی زعفران ایران به جهانیان و 
انجام حرکتی نو و نوین کار خود را آغاز نمود. نوین زعفران در 

طی تالش چندین ساله خود و کوشش مداوم و با حضور در بازار 
هاي بین المللی همواره در دریافت تاییدیه هاي بین المللی و 
اثبات کیفیت این محصول با ارزش صادراتی کشور عزیزمان 

پیشگام و مبتکر بوده است. 

چینى زرین ایران معتبرترین تولیدکننده ظروف چینى در خاورمیانه و یکى از مدرن 
ترین کارخانجات این صنعت در جهان است. 

شرکت چینى زرین ایران تنها تولیدکننده ظروف چینى 100 درصد  مقاوم براى 
شستشو در ماشین ظرفشویى در ایران است که از آخرین تکنولوژى روز دنیا، موسوم به 

فناورى دکور داخل لعابى بهره مى گیرد. 
در نهایت هدف چینى زرین به عنوان پیشگام صنعت تولید ظروف چینى در ایران، 
تولید و عرضه بهترین کیفیت و ظریف ترین ظروف غذاخورى براى پذیرایى بى نقص و 

کاملى در خور شأن و اعتبار میزبان ایرانى است.

دریافتاولین گواهی نامه کیفیت OHSAS18001 و 
ISO14001 (مدیریت ایمنی، بهداشت و زیست محیطی) از 

موسسه DNVهلند
موفقیت در تعمیق ساخت داخلی محصوالت تا سطح 81درصد 

ارزش CKD پراید و 79درصد نیسان
کسب عنوان سودآورترین شرکت بورسی تاریخ بورس ایران

راه اندازي کارخانه سایپا کاشان با ظرفیت تولید ساالنه 
150000 خودرو

پایه گذارى شیوه نوین مشترى مدارى علمى در صنعت پوشاك و حفظ 
ارتباط مستمر از طریق ارسال کاتالوگ هاى فصلى، هدایا و اهداى تسهیالت 
تنها گوشه اى از فعالیت هاى هاکوپیان براى تکریم و برآوردن خواسته هاى 

خریداران است. 
هاکوپیان همواره مى کوشد به سهم خود نقشى موثر در گسترش دانش 

حوزه مد و پوشاك ایفا کند. 
 در طرح حفظ سرمایه هاى ملى نیز، پس از جمع آورى البسه مستعمل، ضمن 
طى مراحل کارشناسى براى بهبود کیفیت تولیدات آینده، بخش قابل استفاده 

این اجناس براى استفاده مجدد در اختیار مراکز خیریه قرار مى گیرد. 

مدیرعامل: میرشجاع صفایى تولمى

مدیرعامل:  مهندس سید محمد حسین زینلى

مدیرعامل: مهندس حمیدرضا خلیلى

مدیرعامل: دکتر محمد باقر رضوى تقوى

مدیر عامل: مهندس محسن جهرودی

مدیرعامل: سومبات هاکوپیان

 دفتر مرکزى: تهران، مالصدرا، بین چهارراه کردستان و شیراز، 
پالك 90، طبقه سوم- تلفن: 4-88066081 -فکس: 88066080

info@koupalco.com :ایمیل   

دفتر مرکزي :تهران- خیابان سهروردى شمالى- خیابان شهید 
توپچى- پالك 12 ، کدپستى 1558845511 | تلفن : 41353000 (021)

آدرس :تهران – بزرگراه مدرس- میرداماد شرقى، شماره 346-کد پستى : 
44911-15499- صندوق پستى : 5467 -15875-    تلفن :021-22229500-   

Mail@Parsoilco.com :نمابر : 22229744-021-    پست الکترونیکى    

دفتر مرکزى :  تهران ، خ شهید مطهرى ، خ دکتر مفتح شمالى ، نرسیده 
به م هفت تیر، ساختمان شماره 258، ط سوم-  

 تلفن: 9- 88319265 -کد پستى : 1588944546-  فاکس:       
 88343163

آدرس : تهران خیابان سهروردى شمالى
 خیابان هویزه شرقى . پالك 48

معاونت فنى و بهره بردارى:12 13 74 88   و 24 21 75 88
معاونت بازرگانى:41 10 50 88 و 38 33 50 88  و 32 33 50 88

   

 آدرس دفتر مرکزى: مشهد - خ. هاشمی نژاد - خ. 28 - پ. 490
تلفن:32220110 (051)- 32234643 (051)

  www.novinsa�ron.com   sa�ron@novinsa�ron.com     

   آدرس دفتر مرکزى:  تهـران، میـدان ونـک، خیـابـان ونـک، شماره 25 
- کـد پـستــى 1994618511- تلفن دفتر مرکزى : 88770044 -84111-تلفن 

پشتیبانى: 84112255               فکس: 88663099              

   آدرس : تهران - کیلومتر 15 بزرگراه شهید لشگري (جاده مخصوص کرج)  
شرکت سایپا -  صندوق پستی : 554-13445    کد پستی : 13961-13311

تلفن : 5-44196550 -  فکس : 44194934-5

آدرس دفتر مرکزى: تهران، خیابان مطهرى، خیابان فجر (جم)، نبش کوچه وفا، پالك 
24-کد پستى: 15841-15896 - تلفن: 96621000 

آدرس کارخانه:  بومهن، بلوار امام خمینى، خیابان عسگرى، کوچه فروردین جنوبى، 
پالك 106- کد پستى: 15896-15841

   تلفن: 76223741 ,76223562 - فکس: 76229311 

مدیر عامل: مهندس هوشنگ احمدپور

مدیر عامل: علی محمد شریعتی مقدم

مدیرعامل: مهندس عباسعلى قصاعى

شرکت سهامی نوین زعفران

شرکت سرمایه گذاری 
توسعه صنایع و معادن کوثر

شرکت صنایع برتر آتی 

بانک ایران زمین

توسعه فرهنگ کسب و کار خصوصى.
بسط و گسترش بازار هدف و افزایش روزمره فعالیتهاى 

تجارى، تولیدى و خدماتى، از طریق انجام فعالیتهاى اعتبارى و 
اعطاى تسهیالت.

ارائه خدمات پولى کارآمد به دارندگان منابع مالى ، کارآفرینان 
و متقاضیان ذیصالح (واجد شرایط).

فراهم آوردن سود باالتر براى سپرده گذاران و سهامداران.
کسب اعتبار و حسن شهرت براى بانک در کلیه فعالیتها و ایجاد 

زمینه هاى الزم جهت رشد کمى و کیفى بانک.

مدیر عامل:  عبدالمجید پورسعید

 تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزى شمالى، پالك 187  
info@izmail.ir        - 26401569 :تلفن: 24750 - فکس

 بهبود روند دادرسی در 
دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری

۸ ۲

نوسانات ارزی 
سرمایه گذاری را به 

مخاطره می اندازد

وزیر صنعت، معدن و تجارت

همایشانتخاب
قهرماناناقتصاد

مقاومتی

سخن سردبیر

دکتر پرویز عطایی

ادامه در صفحه5

4

بی هیچ تردیدی، ضروری ترین باید حیاتی 
هــر اقتصادی، »اصل تولید« اســت، بدون 
افزایش نــرخ تولید ملــی، هرگونه ادعای 
رونق اقتصــادی، یک ادعای پوچ و گفتاری 
»حبــاب گونه« خواهد بــود. البته ما منکر 
اثر مهم و ارزشــمند شــرکتهای خدماتی، 
دانــش بنیان و فنی مهندســی در اقتصاد 
ملی نیســتیم، اما همه  میتوان واحدهای 
خدماتی فوق وقتی درخشش مییابد که به 
تولید برســد، تحقیقات محض و علوم ناب 
هم، آنگاه موجب افتخار یک کشــور است 
که »تولید ملی« به رشد الزم رسیده باشد 
تا در زمان مناســب بتواند از آن تحقیقات 
خالــص و علوم پایه، بهره وری مناســب را 
داشته باشد. با کمال تاسف، علیرغم ادعاها، 
شعارها و انتظارهایی که میرفت، طی چند 
دهه گذشــته، هنوز اقتصاد ایران، نتوانسته 
است شانه خود را از زیر بار فروش نفت خام 
خالی کند و بخش عمده ای از بودجه ما را 

فروش مواد خام تامین میکند.

با شعار حفظ محیط زیست در سال ۹۷ 
اقتصادمقاومتی:باید»تولید

محور«باشد

ادامه در صفحه6

نقشرسانههادرترویجفرهنگ
مالیاتیبیبدیلاست

تقوی نژاد در جمع اعضای 
انجمن صنفی روزنامه نگاران 

غیر دولتی:

گام سوم همکاری 
صنعت نفت 

و دانشگاه ها 
برداشته شد

سایپا به مدار تولید 
بازگشته است

نماینده گلپایگان و خوانسار 
در مجلس شورای اسالمی :

بروکراسی؛سّد راه 
کارآفرینی

مدیرکل کارآفرینی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

عملکرد درخشان
 بانک پاسارگاد، در

 سال اقتصادمقاومتی، 
 تولید و اشتغال
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اخبار کوتاه 2

صنعت    معدن    بازرگانی هفته نامه اقتصادی ایران   دوره جدید   شامره سیزدهم   اسفند ۱۳۹۶

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نوسانات 
ارزی سرمایه گذاری را به مخاطره می ا ندازد، گفت: 
الزامات جذب  از  اقتصادی  ثبات در شــاخصه ای 

سرمایه های خارجی است.
به گــزارش اقتصاد روز، محمد شــریعتمداری در 
حاشــیه مراســم رونمایی از اطلس ملی نقشه های 
پتانسیل های مواد معدنی در جمع خبرنگاران گفت: 
ایجاد ثبات در بازار ارز را باید از مســئوالن پولی و 
مالی کشــور پیگیری کرد؛ البتــه من در این حوزه 
اطالعــات دارم، اما با توجه به اینکه در دولت مقرر 
شده که تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد؛ قرار 
بر این است که هر فردی در حیطه مسئولیت خود 
با خبرنــگاران صحبت کند که در همان چارچوب، 

بتوان کار را پیش برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: ایجاد ثبات در شاخصهای مختلف اقتصادی 
و روند قابل پیشــبینی هر یک از این شاخصها، از 
نیازمندیهای ضروری ســرمایه گذاری مطمئن در 

کشور است و این حرف درستی است. 
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر حقوق دولتی 
معادن بــه عنوان یکی از مباحث مدنظر ســرمایه 

گذاران در بخش معادن، گفت:
حقوق دولتی معادن در ایران بســیار اندک و ناچیز 
است و طبق قانون، این منابع باید در بخش معدن 
و توســعه معدنی و ایجاد زیرســاختها هزینه شود؛ 
اما اگر بخواهیم این رقم را به بودجه متصل کنیم، 
کارهــای مربوط به فراهم ســازی زیرســاختها به 

کندی پیش خواهد رفت و 
با تاخیر کار جلو می رود.

شریعتمداری گفت: 
حقــوق دولتی معادن این 
شــرایط را فراهم کرده تا 
کار را با ســرعت بیشتری 

پیش بریم. 
بر این اســاس برای سال 
۹۷ پیــش بینی شــده تا 
۹۰۰ میلیارد تومان حقوق 

معدنی داشته باشیم.

نوساناتارزیسرمایهگذاریرابهمخاطرهمیاندازد

به گزارش اقتصاد روز؛ دبیر سندیکای لوله و پروفیل 
فوالدی گفت: بر اســاس افق 14۰4، برنامه ریزی 
برای صنعت فوالد دستیابی به ظرفیت 55 میلیون 
تنی اســت و این امر در حالی انجام می شــود که 
پیشــتر صنایع سیمان، کاشی و ســرامیک تجربه 

اندوزی خوبی در این زمینه نداشته اند.
امیر حســین کاوه افزود: سرمایه گذاری کالن برای 
دســتیابی صنعت ســیمان به بیش از 8۰ میلیون 
تن صورت گرفــت، اما نبود بازار داخلی و صادراتی 
مناســب سبب شده که تولید این بخش اکنون 25 

تا 3۰ درصد کمتر صوررت گیرد.
وی اضافه کرد: پیش از این انجمن صنفی کاشــی 
و سرامیک هم از ســرمایه گذاری چندین میلیارد 
دالری در ایــن بخــش خبــر داده، امــا مجموع 
واحدهــای تولیدی این بخش با 5۰ درصد ظرفیت 

فعالیت دارند.

کاوه خاطرنشان ساخت: برنامه ریزان صنعت فوالد 
معتقدند در افق چشــم انــداز 14۰4 صادرات این 
بخش به بیش از 2۰ میلیون تن می رسد، در عین 
حال آمارهای 28 تا افــزون بر 3۰ میلیون تن هم 
داده شــده، اما واقعیت اینکــه ظرفیت مازاد ایجاد 
کردن در صنعت فوالد، می تواند تکرار تجربه صنعت 
سیمان و کاشی و سرامیک را به همراه داشته باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: الزم است پذیرای این مطلب 
باشیم که ذخایر فعلی ســنگ آهن با عیار مناسب 
پاسخگوی نیاز نیست و رشد فوالد سازی پیامد افت 

منابع سنگ آهن را به دنبال خواهد داشت.
دبیــر تشــکل یاد شــده گفــت: امــروز ظرفیت 
تولیــد لوله و پروفیل کشــور بــه 18 میلیون تن 
رســیده و ایــن رقم برابــر با افق 14۰4 اســت و 
اکنون بــا توجه بــه اینکه صادرات شــرایط ویژه 
خــود را دارد، بــازار فــروش فراهم نکــرده ایم.

وی افزود: صنعت نفت، گاز و آب ایران و کشورهای 
همســایه نیازمند تولیدات لولــه و پروفیل فوالدی 
است و در واقع 6۰۰ گروه کاالیی، مبلمان شهری، 
صنایع روســتایی، تجهیزات ایمنــی راهها، صنایع 
کشاورزی، تخت های بیمارستانی و غیره در منطقه 
از این صنعت بهره می گیرند، اما به این مهم توجه 
الزم نمی شود. کاوه اضافه کرد: هر تن تولیدات لوله 
و پروفیل 1۰۰۰ دالر بیش از خام فروشــی ارزش 
دارد و امروز برنامــه ریزان در کنار توجه به صنایع 
مادر و بزرگ، الزم است صنایع پایین دستی را هم 
مــورد توجه قرار دهند، تا ضمن ایجاد اشــتغال بر 
محور صادرات بتوانند برای کشــور ارزآوری داشته 
باشــند. وی یادآور شــد: امروز برای مصرف سرانه 
فوالد کشــور ارقــام 2۰۰ تــا 23۰ کیلوگرم اعالم 
می شــود و در افق 14۰4 پیــش بینی رقم 3۰۰ 
کیلوگرم شــده و جمعیت هم رقم ۹۰ میلیون نفر 

برآورد می شــود، اما انتظار نمــی رود بیش از 2۰ 
میلیــون تن توان صادرات فوالد باشــد، آن هم در 
شرایط پرنوسان بازار جهانی، بنابراین از هم اکنون 

باید تدبیر الزم صورت گیرد .
برابر آمارهای صادرات ۹ ماهه بخش معدن و صنایع 
معدنــی میزان 6 میلیــون و 3۷۰ هزار تن زنجیره 
فوالد و محصــوالت فوالدی مرتبط به ارزش افزون 
بــر 2 میلیارد و 342 میلیــون دالر راهی بازارهای 
صادراتی شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره 
مشــابه در سال ۹5 به ترتیب 23 و سه درصد رشد 
نشــان می دهد.  در حالی که در افق ســند چشم 
انداز 2۰ ساله صادرات 15 تا 2۰ میلیون تنی فوالد 
خام )میانی( و تولیدات مربوطه دیده شــده است، 
جمهوری اسالمی ایران پیش بینی کرده که امسال 
حدود هشــت میلیون تن صادرات فــوالت خام و 

محصوالت آن رقم بخورد.

شرکتمهندسیالکترونیک»بهرشد«نخستینکاندیدایطرحهایملی»اقتصادروز«

با توجــه به نزدیک شــدن ایام نــوروز و افزایش 
سفرهای خارجی، گمرک ایران توصیه و هشدارهای 

الزم برای مسافران نوروزی را اعالم کرد. 
به گــزارش اقتصــاد روز به نقل از گمــرک ایران 
در مهمتریــن توصیــه خود از مســافران نوروزی 
درخواســت کرد از تحویل گرفتــن کاالی دیگران 
خــودداری کنند. توصیه ها و هشــدارهای گمرک 

برای مسافران نوروزی به این شرح است:  
1  جاســازی هرگونــه کاال و اختفــاء آن از دیــد 
مأموران گمرک قاچاق تلقی می شــود و مشمول 

مقررات مربوط به قاچاق کاال خواهد بود.
2  هزینــه هایی کــه بابت اضافه بار از مســافرین 
توسط شــرکت های حمل و نقل دریافت می شود 

هیچگونه ارتباطی با حقوق ورودی گمرکی ندارد و 
این شرکتها با توجه به شرایط خود و مقررات خود 
بار همراه مســافر را پذیرش مــی کنند، اما مالک 

ارزیابی در گمرک ارزش کاال است.
3  از تحویل گرفتن کاالی دیگران خودداری کنید 
چرا که هرگونه مســئولیت قانونی آن به عهده شما 
است  و چنانچه هر نوع تخلف گمرکی کشف شود 

شما باید پاسخگو باشید.
4  حتی االمکان سبک سفر کنید تا با کاهش زمان 
تحویــل کاال در کمترین زمان ممکن تشــریفات 

گمرکی را به پایان رسانید.
5. بــه منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و 
کاهش میزان بیکاری حتی االمکان ازخرید کاالی 

خارجی اجتناب کنید.
6  هنگام خروج از کشــور چنانچه بیمار هســتید 
و دارو همراه خود دارید باید حتما نســخه پزشک 

داشته باشید.
۷  ورود و خــروج ارز بــه صورت نقد و یا 
اسناد بانکی )چک بانکی، چک تضمینی، 
چک مســافرتی، سایر اســناد مالی قابل 
انتقال( و یــا  اوراق بهــادار بینام )اوراق 
قرضه( به صــورت فیزیکی، به هر طریق، 
توسط هر مســافر تا سقف مبلغ 1۰۰۰۰ 
یورو )ده هزار یورو( یا معادل آن به ســایر 
ارزها، مجاز بوده و نیاز به اظهار نداشــته، 
لیکن جهت مبالــغ بیش از 1۰۰۰۰ یورو 

)ده هزار یورو( یا معادل آن به ســایر ارزها، مسافر 
میبایســت به سامانه ارز همراه مســافر مراجعه و 
نســبت به ثبت اطالعات مورد نیــاز اقدام نموده و 
پــس از اخذ کد رهگیری و فرم مورد نظر توســط 
گمرک، مراحل بعدی را از طریق سیســتم بانکی 

انجام دهد.

فوالدهمدرمخاطرهتجربهاندوزیسیمان،کاشیوسرامیکاست

بیشــتر نیز اعالم کردیم که »اقتصاد روز« وظیفه 
خود میداند که از مبتکــران، مخترعان، نوآوران و 
کلیه افراد حقیقی و حقوقی، که در جهت »رشــد 
اقتصاد ملــی«، موفق به ارائه و تجربه عملی در هر 
عرصه ای از عرصه های اقتصاد می شــوند، تجلیل 
به عمــل آورده و آنان را به جامعــه صنعتی ایران 
معرفــی کند. آنچه هیات داوران ما به عنوان هیات 
علمی در این زمینه برای تشخیص میزان موفقیت 
و امتیازهای شما گرامیان، در نظر خواهند داشت، 
معیارهای رسمی زیر است. به عبارت دیگر، کسانی 
میتوانند برای شــرکت در مسابقه ی ملی »اقتصاد 
روز« گام پیش بگذارند کــه آنچه ارائه میکنند، با 
ضوابط و معیارهای زیرین بخواند، طبعا طرحهایی 
که بیشــترین امتیاز را به دســت آورند، در لیست 
نامزدهای نهایی قرار خواهند گرفت و ما به تدریج 
تا زمان برگزاری همایش و جشن بزرگمان در سال 
13۹۷، این امتیازها را رصد کرده و مقدمات معرفی 

افتخار آفرین برندگان را ایجاد خواهیم کرد.
اما معیارهای ما:

1ـ کاهش هزینه تولید نسبت به طرحهای جاری
2ـ کاهش ضایعات مربوطه

3ـ سازگاری طرح با محیط زیست
4ـ کاهش زمان اجرای طرح نسبت به طرحهای جاری

5ـ کاهش وابستگی به قطعات و فناوری خارجی
6ـ کاهش وابستگی به ارزهای مختلف

۷ـ اشتغال زایی در زمانهای مناسب
8ـ مدیریت بهره وری به مفهوم »بیشترین بهره از 

کمترین یا درست ترین هزینه«
۹ـ ایجــاد روابط جاری همراه با نشــاط، اعتماد و 

صمیمیت میان کارفرما و پرسنل و بالعکس
1۰ـ بیشــترین همخوانــی در جهــت »ســالمت 

پرسنل« و محیط کار
11ـ قابلیت صادرات و ارزآفرینی،

12ـ افزایش میزان تولید و تامین نیازهای بازار مصرف
13ـ تطبیق کامل با ا ستانداردهای فنی، اقتصادی، 

زیست محیطی
14ـ امکان دسترسی آسان و کاربری سهل، نسبت 

به طرحهای مشابه
15ـ تامین خدمــات پس از فروش و گارانتی قابل 

قبول به هنگام فروش
16ـ اعطای تسهیالت مناسب به خریداران
1۷ـ داشتن سیستم  اطالع رسانی مناسب

بــا توجه به عناوین فوق الذکــر، که هر کدام طبعا 
باید با ضوابط و قوانین خاص خود سنجیده شوند ،
اینک برای ما موجب خوشحالی است که نخستین 
کاندیدای، این مسابقه را به شرح زیر معرفی کنیم.
شرکت مهندســی الکترونیک بهرشد، با طراحی و 
اندازی دستگاههای رســوب زدای الکترونیک  راه 
خــود، تاکنون گامهای بزرگ، موثر و تجربه شــده 

ای را در جهــت، کاهش مصرف انــرژی و افزایش 
بهره وری، »صنایعی مانند پاالیشگاه ها و نیروگاه ها، 
و بــا داشــتن ویژگی حفاظت از محیط زیســت و 
پشــتیبانی ارزشــمندی که از دســتگاههای خود 
داشته و خوشبختانه در چندین پروژه بزرگ ملی، 
خوش درخشیده است، به طوری که برای مثال در 
» دومین نمایشگاه مدیریت سبز« مورد توجه خاص 
معاون ریاســت جمهوری و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشــور، دکتر محمدباقر نوبخت قرار گرفت. 
دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها و 
پژوهشکده ها و پارک های علم و فناوری کشور، که 
از تاریخ 15 تا 18 مهر امسال در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی برگزار شــد، شرکت بهرشد به دلیل 
همکاری پژوهشی و عملی با چند دانشگاه و مرکز 
رشــد )آنکوباتور ملی ســازمان تحقیقات علمی و 
صنعتی ایران( در این نمایشــگاه شرکت کرده بود، 
در این نمایشــگاه نحوه همــکاری مفید و اثرگذار 
این شرکت با دانشگاه های تربیت مدرس، دانشگاه 
تهران و دانشــگاه اصفهان مورد تشویق و تحسین 

بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
این خبر خواندنی اســت که: تاسیسات ساختمان 
مرکزی یک بانک در تهران، با اســتفاده از فناوری 
جدید شرکت بهرشد، از مصرف 2۰۰۰ لیتر اسید و 

آلودگی 6۰۰۰۰ لیتر آب پیشگیری کرد.
اگر بدانیم که هر سال متاسفانه بیش از ۹۰۰ میلیون 
لیتر اسید برای رفع رسوبات در لوله های ساختمانهای 
بزرگ مصرف می شــود و تاسیســات و منابع آبی 
کشــور را آلوده می کند، علت انتخاب این فناوری 
که توســط شرکت بهرشد در دسترس عموم است، 
از سوی »اقتصاد روز« برای شما روشن تر میشود.

خبر دیگر این اســت: »مجتمع فوالد خوزســتان، 
با اســتفاده از فن آوری بومی سازی شده »رسوب 

زدایی الکترونیکی« میلیونها تومان در هزینه تعمیر 
و نگهداری اش صرفه جویی کرد.

ضمنا »سختی گیری آب« یکی از فرآیندهای رایج 
تاسیسات گرمایشی سرمایشی ساختمانهاست.  در 
متخصصان و کارشناسان تاسیسات بخوبی با اثرات 
مخرب سختی آب بر تجهیزاتی مانند بویلر، مبدل، 
چیلر، کنداسور.... آشنا هســتند و همگی میدانند 
که بدون ســختی گیری و رسوب زدایی تجهیزات 
ادامه کار تاسیســات مقدور نیست و سختی گیری 
رزینی که رایج ترین شیوه معمول است آب و خاک 
را بشــدت آلوده میکند و هیچ دستگاه متعهدی از 
چنین روشی حمایت نمیکند، زیرا این روش مربوط 
به قرن نوزدهم اســت... براساس محاسبه ملی، هر 
لیتر فاضالب معموال تــا 4۰ برابر حجم خودش را 
آلوده میکند که در ایــران این میزان به رقم 432 

میلیارد لیتر آب فقط در بخش ساختمان میرسد.
فناوری مدرن این شرکت، به شدت از این ضایعات 
کاســته و تقریبا میتواند تا حدود هشتاد درصد از 
ایــن تخریب لوله ها، ســاختمان ها، کارخانه و ... را 

کم کند و از بحران آب کشور نیز جلوگیری کند.
این دالیل و دیگر موارد باعث شده اند تا ما شرکت 
بهرشد را به عنوان نخســتین کاندیدای جشنواره 
ســال 13۹۷ برگزینیــم و منتظریم تا شــرکتها 
و صنایــع دیگر نیــز، برای حضــور در این رقابت 
ارزشمند ملی، اطالعاتشان را در اختیار ما بگذارند.
ایران از آن ملت ایران اســت و ما هر کس را که به 
ایــن ملت خدمت کند تشــویق و حمایت خواهیم 
کرد. جهت هماهنگی و مالقات و کســب اطالعات 
بیشــتر با آقای دکتــر عطا بهرامی ، مشــاور این 
مجموعــه با شــماره موبایــل : ۰۹123122852 

تماس حاصل فرمایید.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فوالدی

بهرامسبحانی:فوالدمبارکه
فرمولشورایرقابتراپذیرفت

بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: 
وقتی یک مکانیســم و فرمــول را میپذیرند و 
به ما ابــالغ میکنند که اجرا کنیــم باید آنرا 
برای همه شــرایط بپذیرند، نه این که هر جا 
نفع شــان را تامین میکند به فرمول شــورای 
رقابت استناد کنند و هر جا نفع شان را تامین 

نمی کند ، مخالف آن باشند.

اقتصادمقاومتیازدیدگاهرئیس
اتاقبازرگانیمشترکایرانو

عراق
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق گفت: شرایط جدید کشور نشان 
داد به نســبتی که به اقتصــاد مقاومتی توجه 
کردیــم تاب آوری و قدرت مقابله ما بیشــتر 
شــده اســت تاب آوری اقتصــاد و در مقابل 
تهدیدها روح اصلی سیاســت هــای اقتصاد 

مقاومتی است.

بانکاطالعاتیمجوزهایتولیدی
وصنعتیراهاندازیشد

پایگاه ظرفیت های تولید و تجارت شامل داده 
های مرتبط با مجوز تمامی فعالیت های بخش 

های صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
دسترسی به این پایگاه از طریق پرتال وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به آدرس:
www.mimt.gov.ir بخــش اطالعــات و آمــار 

امکانپذیر است.   

حلمشکالتتجاریباروسیهدر۲
ماهآینده

به گزارش اقتصاد روز به نقل از صداوســیما،  
اســدا... عســگراوالدی، رییس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و روسیه گفت: توافق نامه های 
امضا شده میان طرف ایرانی و روسی در سفر 
اخیر وزیر اقتصاد به این کشور، مشکالت تجاری 
دو کشــور را تا دوماه آینده حل خواهد کرد.

» منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس«

برندهدریافتجایزهبهرهوری
»منطقــه ویژه اقتصــادی صنایــع معدنی و 
فلزی خلیج فــارس« در پنجمیــن همایش 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، 
موفق  بــه دریافــت جایزه بهــره وری تحت 
عنوان »تقدیرنامه ســه ستاره برای تالشگران 
بهره وری« شــد. به گزارش اقتصاد روز به نقل 
از معدن نیوز، حسن خلج طهرانی، مدیر عامل 
منطقه ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس، در حاشــیه این مراســم اظهار 
داشت: کســب این تقدیرنامه، تقدیر از تالش 
همــه همکاران فعال در منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اســت که 

با جدیت کامل به توسعه آن کمک می کنند.

ایرانخودرونشاندرخشانسبز
رنورادریافتکرد

گروه صنعتي ایران خودرو توانست درارزشیابي 
محصوالت گروه تندر در ســال ۹6 چند نشان 
سبز را از سوي شرکت رنو فرانسه دریافت کند. 
به گزارش اقتصاد روز به نقل از ایکوپرس، گروه 
صنعتي ایران خودرو در ســال ۹6 موفق شــد 
عالوه بر نشــان ســبز آدیت جامع ۰۰611 رنو 
وتمدید مجوز نیابت ارزیابي رنو، کســب چهار 
دوره نشان سبز کیفیت رنو را در یک سال اخیر 
در آدیت هاي پارکینگ ASP را نیز دریافت کند. 
این گروه صنعتي ، درآخرین ارزشــیابي شرکت 
  »)ASP(۰۰611 رنو، موسوم به »آدیت پارکینگ
موفق به کســب نتیجه درخشان سبز در حوزه 
همسان ســازي در بین ســایت هاي تولیدي 
محصوالت رنــو در منطقــه خاورمیانه، هند و 
آفریقا شــد. عالوه بر آن، ایران خودرو توانست 
یک دوره امتیاز حداکثري هم پوشاني در آدیت 
SAVES در آدیــت PHC در ســال ۹6 را براي 
محصوالت رنو کســب کند. گفتني است، نتایج 
به دست آمده در خطوط تولید محصوالت تندر 
در ایران خودرو، بیانگر اجراي برنامه هاي بهبود 
براي ارتقاي کیفیت محصوالت و تولید براساس 
استانداردهاي روز است که منجر به کسب نتایج 

مطلوب در سال ۹6 شده است.

++ امتیاز خبر

+ امتیاز خبر
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تیترخوان 

رئیس کل  ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: نقش و اهمیت 
اثرگذاری مالیــات، نیازمند ترویج و ارتقای فرهنگ پرداخت 
مالیات در جامعه اســت که نقش رســانه ها در آن حوزه بی 

بدیل است.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از رســانه مالیاتی ایران، ســید 
کامل تقوی نژاد در جمع اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران 
غیر دولتی که با حضور دکتر ســلطانی فر، معاون مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونین مالیات های مستقیم 
و مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی برگزار شد، با 
تأکید بر اینکه اساس کار دولت بر اجرای سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی استوار است، گفت: تأمین هزینه های کشور از محل 
درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی 
به شــمار میرود و باتوجه به اشاره صریح بند 1۷ سیاستهای 
اقتصــاد مقاومتی مبنــی بر اصالح نظام درآمــدی دولت با 
افزایش ســهم درآمدهای مالیاتی، هم اکنون سهم مالیات از 
تولیــد ناخالص داخلی به 8 درصد رســیده که البته تا پایان 
برنامه ششــم این رقم بایســتی به 11 درصد برسد و این در 

حالی است که در کشورهای توسعه یافته این رقم بین 2۰ تا 
4۰ درصد متغیر است.

وی در ادامه به تشریح سیاســت ها و اقدامات سازمان امور 
مالیاتی پرداخت و گفت: مهمترین سیاست سازمان، تعامل با 
مودیان مالیاتی است و در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و 
افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی قرار 

دارد و رشد مالیاتها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش 
چتر مالیاتی و شناســایی مودیان جدید تأمین خواهد شــد. 
تقوی نژاد با اشــاره به ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی 
در اجرای ماده 16۹ قانون مالیاتهای مســتقیم نیز گفت: به 
واسطه بهره مندی از این پایگاه، تاکنون بیش از یک میلیون 
رکورد از مودیان در این بانک اطالعاتی ثبت و ضبط شده که 
عالوه بر استفاده در تشــخیص دقیقتر مالیات، به شناسایی 

مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی میکند.
وی تصریح کــرد: با ایجاد پایگاه اطالعــات مودیان مالیاتی 
و تقویــت و افزایش سیســتمهای واحدیابــی مکانیزه، روند 
مبارزه با فرار مالیاتی ســرعت یافته و در سال ۹5 و با تکیه 
بر اطالعات این پایگاه، در حــدود 3۰۰ هزار مودی مالیاتی 

جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همچنین 
با بررسی به عمل آمده از محل مبارزه با فرار مالیاتی، از سال 
گذشته تاکنون، حدود 1۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه 

شده است.

نقشرسانههادرترویجفرهنگمالیاتیبیبدیلاست
تقوی نژاد در جمع اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران غیر دولتی:

پاسارگاد  بانک  به عملکرد  نگاهی 
در ســال جاری نشان میدهد که 
حداقل 3۰/85 درصد از تسهیالت 
به بخش صنعت، 35/24  اعطایی 
درصد بــه بخش خدمات، 28/45 
درصد به بخــش بازرگانی، 4/55 
درصد به بخش مسکن و مابقی به 
بخش های کشــاورزی و صادرات 

پرداخت شــده که همگی جزو بخش های مولد و اشــتغالزا 
هســتند. ســال 13۹6 که از ســوی مقام معظم رهبری به 
عنوان«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال« نامگذاری شــده 
اســت، در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که 
بانک پاســارگاد، کارنامه درخشانی از عمل به این آرمان واال 
برجا گذاشته است.  شالوده اقتصاد مقاومتی را میتوان در اتکا 
به توانمندیهای داخلی و رهایی از وابستگیهای خارجی خالصه 
کرد که سیستم بانکی در فراهم کردن بستر این تحرک همه 
جانبه، نقش اصلی را دارد. عملکرد بانک پاســارگاد در سال 
13۹6 دقیقــاً منطبق با اهداف اقتصــاد مقاومتی و رهایی از 
وابســتگی اقتصادی اســت که به خوبی میتوان برنامه ریزی 

تولید محور و اقدام اشتغالزا را در آن مشاهده کرد.
بانک پاســارگاد با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنایع معدنی 
که از بخشــهای مورد تأکید در سیاســتهای ابالغی اقتصاد 
مقاومتی از ســوی مقام معظم رهبری هستند، ضمن توسعه 
ظرفیت تولید محصوالت پایین دســتی، فرصت اشتغال مولد 

را برای هزاران نفر از جوانان کشور فراهم کرده است.
اقدامات مالی بانک پاســارگاد در سالهای پیش نیز همگام با 
حمایت از طرحهای عمرانــی صنایع کوچک و بزرگ، زمینه 
اشــتغال بیش از 3۰۰ هزار نفر را فراهم کرده بود. اما امسال 

دامنه این پشتیبانی، با ارائه 5۰1 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به اشخاص حقیقی و حقوقی فراگیرتر شد و رونق بیشتری در 

طرحهای صنعتی و معدنی کشور ایجاد کرد.
 همچنین پرداخت 11 هزار و 325 میلیارد ریال تســهیالت 
به بنگاههای کوچک و متوســط از سوی بانک پاسارگاد برای 
افزایش بنیه تولیدی بخش صنعتی و کشــاورزی و کمک به 
تامین ابزار کار، اقدام شایســته ای است که به حفظ اشتغال 
قبلی و ایجاد فرصتهای شــغلی جدید در این قبیل بنگاهها 
کمک کرده است. از میان هزاران طرح اقتصاد مقاومتی که در 
سال جاری شامل دریافت تسهیالت اعتباری بانک پاسارگاد 
شــدهاند، میتوان بــه برنامه های هلدینگ توســعه معادن و 
صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو( اشــاره کرد که منجر به 
ایجاد حداقل 15 هزار فرصت شغلی مستقیم و بیش از 15۰ 
هزار فرصت شــغلی غیر مســتقیم در محرومترین استانهای 
کشــور شده اســت. این هلدینگ معدنی در ســال جاری با 
اتکا به تسهیالت بانک پاســارگاد، 35پروژه معدنی و صنایع 
معدنی را محقق ساخته است. این هلدینگ موفق شده برنامه 
تولید 24 هزار تن فرو سیلیســیم خود را بــه مرحله نهایی 
برساند و 8۰ درصد از تولید فروسیلیس کشور را بومی سازی 
کند تا با اســتفاده از این ماده اولیه مهم  بخش عمده برنامه 
افزایش 4/2 میلیون تنی تولید فوالد ایران را محقق ســازد. 

هــم اینک 25 درصد از تولید فوالد 
و 2۰ درصــد از نیاز صنایع فوالدی 
اختیار  در  فروســیلیس  بــه  ایران 
هلدینگ توســعه معــادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( است که 
با تسهیالت اعطایی بانک  مستقیماً 

پاسارگاد تولید میشود.
 شــایان ذکر اســت کــه هلدینگ 
معدنی میدکو با استفاده از این تسهیالت تاکنون 4 کارخانه 
تولید کنسانتره ســنگ آهن در شهرهای زرند و سیرجان به 
ظرفیــت 8 میلیون تن، 3 کارخانه تولید گندله ســنگ آهن 
بــه ظرفیت ۷/5 میلیون تن، 2 کارخانه تولید فرو ســیلیس 
بــه ظرفیت 24 هزارتــن، کارخانه تولیــد کک متالورژی به 
ظرفیت 8۰۰ هزارتن مورد بهره برداری قرار داده است.  این 
مجموعــه معدنی برنامه تولید یــک میلیون و 1۰۰ هزار تن 
کنسانتره زغال سنگ را در دو کارخانه دنبال میکند که یکی 
از کارخانه هــا قباًل به بهره برداری رســیده و کارخانه دوم تا 
نیمه اول ســال 13۹۷ به بهرهبرداری خواهد رسید. میدکو 
همچنین تاکنون ظرفیت تولید 12 هزارتن لوله مســی را در 
کشــور ایجاد کرده و تا تیر 13۹۷ تولید کاتد مســی در این 
مجموعه به 5۰ هزار تن در ســال خواهد رســید. هلدینگ 
معدنی مذکور همچنیــن برنامه تولید 5۰۰ هزار تن آهک و 
دولومیت را تا تیر13۹۷ پیگیری میکند. از سوی دیگر احداث 
کارخانه تولید 22 نوع آنزیمهای صنعتی با ظرفیت 15۰۰ تن 
در سال با تسهیالت 25 هزار میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در 
کنار طرح 3 میلیون تنی توسعه تولید ورق گرم نورد عریض 
در این مجموعه برای هزاران نفر از جوانان استان های محروم 

جنوب شرق کشور ایجاد اشتغال کرده است.

محمود رشــیدی مدیر امور پشتیبانی، علی 
اکبر صابریان مدیرکل روابط عمومی و امیر 
اســمعیلی مدیرکل تــدارکات بانک ملت از 
بخش های مختلف گروه صنعتی طلوع پیام 
ایرانیان تولید کننده محصوالت پاما بازدید 
و از نزدیک روند آماده سازی سفارش کفش 
های اهدایــی این بانک به دانــش آموزان 

مناطق محروم کشور را بررسی کردند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملت، در 
این بازدید رشــیدی مدیر امور پشــتیبانی 
بــا ابراز خرســندی از حضــور در مجموعه 
گفــت:  تولیدکننــده،  و  کارآفریــن  ای 
مســوولیت اجتماعــی فراتــر از فعالیت و 
ماموریت بانک و فارغ از شــرایط اقتصادی 
برای ما بــا ارزش بوده و اکنــون نیز مورد 

تاکیــد دکتــر بیگدلــی مدیرعامــل بانــک ملت اســت.
وی افزود: در خصوص هدایای تبلیغاتی همواره نقطه نظرات 
و اختالف ســلیقه هایی وجود داشته است و امسال با تدبیر 
مدیریت عالی بانک تصمیمــات مهمی در این زمینه گرفته 
شده است و در مهم ترین گام 1۰1 هزار جفت کفش جهت 
اهــدا به دانش آموزان مناطق محــروم در مقاطع اول تا نهم 
از طریق کمیته امداد امام )ره( از ســوی این بانک سفارش 

داده شده است.
رشــیدی اضافه کرد: اقدام بانک ملت در ســفارش و اهدای 
کفش بــه دانش آموزان در مناطق محــروم، موجب تحکیم 
الفت اقشار مختلف جامعه با بانک و ایجاد ذهنیت مثبت در 
آن ها خواهد شد و از این بابت خداوند منان را شاکر هستیم 

در مجموعــه ای خدمت می کنیم که بــا نیت خیرخواهانه، 
گوشه ای از نیاز هموطنان را برطرف می نماید.

مدیر امور پشــتیبانی بانک ملت افــزود: روابط عمومی بانک 
ملت برنامه های ویژه ای در حوزه مســوولیت اجتماعی دارد 
که موجب خواهد شد سال ۹۷ را با سربلندی و برکت حاصل 

از این امور خیر آغاز کنیم.
علی اکبــر صابریان مدیرکل روابط عمومــی بانک ملت نیز 
در ســخنانی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه ایفای 
مسوولیت های اجتماعی و تخصیص هزینه اقالم تبلیغاتی به 
امور عام المنفعه، از برنامه ریزی این بانک جهت توزیع کفش 
های سفارش داده شــده از طریق کمیته امداد امام خمینی 

)ره( در آستانه سال نو خبر داد.

صابریان با اشــاره به تاکیدات و مساعدت 
های مدیرعامل این بانک در اجرای طرح 
اهدای کفــش به دانش آمــوزان مناطق 
محروم گفــت: فعالیت های مختلف بانک 
اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیالت به 
تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی و .. 

همگی نوعی عبادت است.
مهندس ســعیدی نــژاد مدیرعامل گروه 
صنعتــی طلوع پیام ایرانیــان نیز در این 
دیدار، بــا بیان این نکته کــه بانک ملت 
بانکی قوی و مقتدر است، اقدام بانک ملت 
در تهیه و اهــدای کفش به دانش آموزان 
مناطق محروم را اقدامی بی سابقه و عالی 

توصیف کرد.
ســعیدی نژاد افزود: گروه صنعتی طلوع 
پیام از مجموعه های فعال و موفق در صنعت کفش کشــور 
اســت و خرســندیم که در این کار خیر بانک ملت ســهیم 
هستیم و ســایر ســازمان ها به این اقدام بانک ملت غبطه 

خواهند خورد.
براســاس این گزارش، بانک ملت در آســتانه سال نو، 1۰1 
هــزار جفت کفش در طرح های مختلف جهت اهدا به دانش 
آموزان پســر و دختر در مقاطع اول تا نهم تدارک دیده که 
با همکاری کمیته امــداد امام خمینی )ره( در مناطق کمتر 

برخوردار کشور توزیع خواهد شد.
گفتنی است، این اقدام بانک ملت برای نخستین بار در نظام 
بانکی کشــور و از محل صرفه جویی در هزینه های تبلیغات 

صورت گرفته است.

سرمایهگذاریبانکپاسارگاددرپروژهبیمارستانقم
بسیارسنجیدهبود

رئیس مجلس شــورای اســالمی در جریــان بازدیــد از بزرگترین و 
پیشــرفته ترین پروژه بیمارستانی کشور گفت: ســرمایه گذاری بانک 

پاسارگاد در این پروژه بسیار سنجیده بوده است.
به گزارش روابط عمومی  بانک پاســارگاد، دکتر علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اســالمی، صادقی اســتاندار قم، جمعی از نمایندگان 
مجلس و مســئوالن استان قم، همراه با دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاســارگاد، مدیران و مسئوالن ارشد بانک پاسارگاد و دکتر مخبر 
مدیرعامل هلدینگ ســالمت پاسارگاد، از پیشــرفت پروژه بیمارستان 

1۰۰۰ تختخوابی خاتم در شهر قم بازدید کردند.
رییسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی،

بانک توســعهای و اصالحی های برنامه از مجلس
صادراتحمایتمیکند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با مدیرعامل و سایر مدیران 
ارشد بانک صادرات ایران از برنامه مجلس برای تهاتر مطالبات بانک ها 
با بدهی آنها به بانک مرکزی در قالب بودجه سال ۹۷ کشور خبر داد.

بــه گزارش اقتصــاد روز و به نقــل از روابط عمومی بانــک صادرات،  
محمدرضا پورابراهیمی اظهار امیدواری کرد که سال آینده با توجه به 
ظرفیتهای موجود و مدیریت جدید، بانک صادرات ایران به عنوان برند 

نظام بانکی کشور به جایگاه مطلوب خود باز گردد.

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس؛
۲۰میلیارددالرارزخانگیدرایرانوجوددارد

معصومه آقاپور علیشــاهی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی بازار ارز را مشــابه وضعیت بادکنکی دانست و اعالم کرد 2۰ 

میلیارد دالر ارز خانگی در کشور وجود دارد.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از خانه ملت، وی با اشــاره به التهاب بازار 
ارز در روزهــای اخیر با وجود ورود بانک مرکزی، اظهارداشــت: برای 
بررسی مشکالت بازار ارز باید با ساز وکار این بازار آشنایی داشته باشیم 

تا از عهده ارزیابی آن برآییم.

بهرهبرداریازسامانههمراهپالسملت
بــا هدف ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه به دارندگان کارتهای 
بانکی عضو شتـــاب، سامانه همراه پالس ملت از روز ۷ اسفندماه سال 

جاری، مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی بانک ملت، ســامانه مذکور این امکان را به 
کاربــران می دهد تا به تعدادی از خدمات پرکاربرد بانکی بدون نیاز به 
ورود به نرم افزار همراه بانک و با ســهولت و سادگی بیشتر دسترسی 

پیدا کنند.
معاونرییسسازمانبورساعالمکرد؛

بازارتنهاعاملتعیینکنندهشاخص
دســتکاری شاخص کار نادرستی است که ســازمان بورس هیچگاه به 

سراغ آن نخواهد رفت. عوامل بازار خودشان باید تأثیر گذار باشند.
از جمله اقدامات بورس برای افزایش شــفافیت فضای اقتصادی کشور، 
پیگیری دریافت گزارش های مالی نهادهای عمومی و غیر دولتی است. 

ثبتکمترینمیزانچکعودتیتوسطبانکمسکن
بانک مسکن برای دومین ماه متوالی، از نظر نسبت کمترین چک های 
عادی عودت داده شــده در ســامانه چکاوک بهترین عملکرد را ثبت 

کرده است.
پردیسگردشگریبانکگردشگریافتتاحشد

 آیین افتتاحیه پردیس گردشــگری در بوستان چیتگر تهران با حضور 
مدیر عامل بانک گردشگری برگزار شد.

  آیین افتتاحیه پردیس گردشگری در بوستان چیتگر تهران با حضور 
»علی اصغر ســفری«، مدیــر عامل بانک گردشــگری، اعضای هیئت 
مدیره، مدیران و روسای ادارات و جمعی از مسئولین و مدیران شهری 

و مسئوالن و فعاالن حوزه محیط زیست برگزار شد.

سررسیدهاییکهمدرسهشد
هزینه تولید سررسید و تقویم سال 13۹۷ بانک دی به ساخت سه باب 
مدرسه در مناطق زلزله  زده استان کرمانشاه اختصاص یافت. به گزارش 
اقتصــادروز به نقل از اداره روابــط عمومی و تبلیغات بانک دی، در پی 
وقوع زلزله در استان کرمانشــاه و ویرانی مدارس در این استان، بانک 
دی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، بودجه تولید سررسید 
و تقویم ســال 13۹۷ خود را به ساخت ســه باب مدرسه برای دانش 

آموزان مناطق زلزله زده این استان اختصاص داد.
مسئولیتهایاجتماعیدربانکتجارتیکاولویت

عملیاتیاست
رییــس اداره روابط عمومی بانک تجارت گزارش اقدامات این بانک در 

ایفای مسئولیت های اجتماعی )CSR( را ارائه داد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک تجارت، محمد احمــدی آذر با ارائه 
گزارشــی از اقدامات انجام شــده در این بانک طی سال ۹6 در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی، یادآور شد: مقوله مسئولیت اجتماعی حوزه 
های متعددی را شــامل می شــود و بانک تجارت حضور موثر در این 
عرصه را با محوریت حفاظت از محیط زیســت بــا رویکرد حمایت از 
صنایع سبز که بیشترین سازگاری را با محیط زیست داشته باشند در 

راس برنامه های خود قرار داده است. 

بیانیهبانکآیندهبهمناسبتافتتاحموزهلووردرتهران؛
احترام به فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن آزادی و صلح در آینده است
همزمان با آیین گشــایش نمایشگاه موزه لوور در تهران بانک آینده با 
انتشــار بیانیه ای تاکید کرد: احترام به فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن 

آزادی و صلح در آینده است.
بــه گزارش اقتصاد روز به نقل از  مهر، نمایشــگاه موزه لوور، با حضور 
» ژان ایــو لودریان« وزیر امور خارجه  فرانســه در حضور »ژان لوک 

مارتینز« رئیس موزه لوور در موزه ملی ایران افتتاح شد.

ازابتدایسال٩٥؛
پرداخت بیش از 32۰هزار میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی

بانــک صادرات در راســتای حمایــت از بخش هــای مختلف اقتصاد 
مقاومتی تا پایان بهمن ماه ســال ۹6 با تخصیــص بالغ بر 32۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت در بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی ابعاد 

بزرگتری به خود گرفت.

بازدیدمدیرانارشدبانکملتازکارخانهتولیدکنندهکفشهای
اهداییاینبانکبهکمیتهامدادامامخمینی)ره(
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معرفیکاندیداهایبرگزیدهاولیههمایشتعیینقهرماناناقتصادمقاومتیکشور

شرکت خوراك دام پارس

شرکت سرمایه گذاری ایران

بیمه کارآفرین

آرایشی  بهداشــتی  رویی  رهای دا توا البرا
ایران آوند فر(برند بس) 

تولیدکننــده خوراکهــاى مرغ گوشــتى و تخم گــذار، مرغ مادر 
گوشــتى و تخم گذار، بوقلمــون، اردك، طاووس، شــترمرغ، گاو 
شــیرى، گاو پروارى، استارتر گوســاله، گوسفند، بز، اسب، شتر، 

حیوانات آزمایشگاهى، حیوانات باغ وحش
بنیانگذاران اصلى و بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید 

کننده خوراك دام و طیور با سابقه اى نزدیک به نیم قرن
انتخاب بعنوان واحد نمونه کشورى کیفیت برتر خوراك دام و طیور

شرکت سرمایه گذارى ایران (سهامى خاص)، در راستاى تحقق سیاست هاى 
اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و ابالغى از سوى مقام معظم 

رهبرى و باهدف مشارکت در فرآیند خصوصى سازى اقتصاد کشور، در تاریخ 
29 / 9 / 1385 پا به عرصه فعالیت گذاشت. 123 شخصیت حقوقى و حقیقى 
که هریک حضورى پررونق و پر سابقه را همراه با گردش مالى مطلوب در چرخه 
سرمایه گذارى و اجرایى و اقتصادى دارا هستند به عنوان سهامداران شرکت 
در تأسیس شرکت سرمایه گذارى ایران مشارکت داشته اند. پیرو آگهى ثبتى 
تغییرات سازمان ثبت کشور در تاریخ 02 / 06 / 1395 سرمایه شرکت از 

3000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال ثبت گردید.

اولین تولیدکننده لوله هاي پنج الیه در کشور
انتقــال  دانش، تکنولوژي، و تجارب شــرکت آلمانــی یوپونور به 

کشورمان و صرفه جویی ارزي 
واحــد برگزیــده کیفــى در آخرین جشــنواره ي مرکــز تحقیقات 
ساختمان، معتبرترین مرجع تحقیقاتی در زمینه ي مصالح ساختمانی 
اســتقرار  اســتانداردهاي IMS در سیســتم مدیریتی شــرکت 
مستقر شده، و واحد طرح و توسعه یکی از توسعه یافته ترین بخش ها

انجام عملیات راهنمایی کشتیها وامور یدك کشی طراحی مشاوره
انجام امور ســوخت وآب رسانی وتدارکاتی به کشتیها در کلیه بنادر 

وآبهاي کشور ونیز حمل سوخت وآب براي جزایر
همایش بین المللى مهندسى سواحل و بنادر و سازه هاى دریایى  

1387/09/06
قرار گرفتن در جمع 100 شرکت برتر ایران  1385/09/17

کسب رتبه برتر عملیات بندري   1385/01/17

گروهــى از کارآفرینــان فرهیخته و صاحب نــام صنعت بیمه و بانک 
با شــرکت گروهى از کارآفرینان مهندســى صنایع ساختمان و معماران 
اقتصادى کشور دســت به دست یکدیگر داده با هدف تغییر ریشه اى 
ســاختار سنتى در حال ســکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و 
خــالق در ایــن صنعت با اســتفاده از منطق تحول و روشــهاى نوین با به 
کارگیرى ابزارهاى فنى مدیریتى وسیســتماتیک قابل بهــره بردارى از 

ساختار متحول بازار بین المللى بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.

شــرکت ایران آوندفر یکی از 10 شرکت برتر تولیدکننده محصوالت آرایشی و 
بهداشــتی کشور است که در سال 1358 تاسیس شد و فعالیت خود را با مدیریت 
جدید در ســال 1365 با تولید دو نوع محصول آغاز کرد . هم اکنون کارخانه ایران 
آوندفــر ســاالنه 20 هزار تن محصول شــامل 25 نوع شــامپوي گوناگــون ، مایعات 
شــوینده ظرف و دســت ،نرم کننده هاي پارچه و مو 1000 تن انواع کرم ،ژل موي 
ســر و خمیر و ژل دندان تولید می کند که محصوالت این شــرکت در مجموع حدود 
200 فرآورده مختلف را شامل می شود . شرکت ایران آوندفر از اولین شرکت هاي 
ایرانی اســت که توانســته گواهی سیســتم مدیریت کیفیت الگوي ایزو 9000 در 
صنایع بهداشــتی ، آرایشی و شــوینده را براي تولید انواع شامپو و مایع ظرفشویی 
دریافــت کند . این گواهی در آذر ماه 1382 به گواهی ایزو 9001 ویرایش ســال 

2000 براي کلیه فرآورده هاي شرکت ارتقا داده شد.

دریافت تقدیرنامه 3 ستاره تعالى سازمان
دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت

کسب رتبه الف مراکز خدماتى فوالد مبارکه
اخذ گواهینامه هاى 

14001 ISO
9001 ISO

18001 OHSAS

کارخانه احیاى مستقیم تولید آهن اسفنجى با ظرفیت تولید سالیانه 
800 هزار تن در سال با هدف تامین آهن اسفنجى مورد نیاز واحدهاى 
ذوب و ریخته گرى اســتان یزد و ســایر تولیدکنندگان فوالد در کشــور، 
در 25 کیلومترى شــهر اردکان، اســتان یزد و در مجاورت گندله  سازى 
چادرملو و شرکت آهن و فوالد ارفع در محدوده اى به وسعت 86 هکتار 

احداث شده است.
کلیه فعالیت هاى مهندســى و طراحى اساســى و مهندســى تفصیلى این 

کارخانه بر اساس دانش فنى میدرکس انجام شده است. 

مدیر عامل:مهندس محمد رستمی

مدیرعامل: مهندس عباس صمیمی

مدیرعامل: مهندس مهرداد یوسفی

مدیرعامل: مهندس نادر سلطانی حسینی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره: مهندس مرتضی صدیقیان کاشی

مدیرعامل: مهندس اسدا... فرشاد

  آدرس:تهران - خیابان توحید، به سمت چهارراه نواب، پالك 29
تلفن:66921223-  66925015 - 66925014- فکس:66933811

 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتى، کوچه 
دل افروز، پالك 23 - کد پستى: 1511739741

تلفن: 88557043 و 88557045   فکس: 88557047

آدرس دفتر مرکزي و کارخانه:خلیج فارس، منطقه ي آزاد قشم، شهرك صنعتی طوال
دفتر هماهنگی تهران:خیابان مطهري (تخت طاووس)، بعد از مفتح، شماره 159-  

تلفن: 88756169  - دورنگار: 88731159 
info @ superpipe.com :پست الکترونیک

 آدرس دفتر مرکزى : ایران - تهران - خیابان وزرا - شماره 84
تلفن : 88553321-9821+    فکس : 9821-88717367+

info@tidewater.ir : پست الکترونیک  

 آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، 
شماره 5 - کد پستى: 1513846911  

تلفن: 42594 -   42563000  - فکس: 88713988 

     آدرس: تهران - خیابان باقرخان - تلفن : 66422656
 info@iranbath.com26218610 : ایمیل-  info@iranbath.com: ایمیل

    دفتر مرکزي : تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان کوهستان قبل از ورودي 
به یادگار شمال کوچه گل آذین پالك 2- تلفکس دفتر مرکزي :22382037

دفتر بازرگانی: 17-55253516 - فکس دفتر بازرگانی : 55271807

 دفتر مرکـزى: تهران، خیابان بخارست، خیابان دهم پالك 25، واحد 9 و 10
تلفن: 88505188 (021) - 88505189 (021)

info@igisco.com              

عبدالمحمود ضرابیمدیرعامل: مهندس مهدی اعتصام مدیرعامل: 

شرکت سرمایه گذاری ایران

شرکت بیمه رازی

کوثر آسایش  یمن  ا ای  بیمه  خدمات  شــرکت بیمه رازي بر اســاس قانون تاســیس موسســات بیمه غیر دولتی مصوب ششم شــرکت 
شــهریور 1380 مجلس شــوراي اســالمی و مجوز شــماره 5194 مورخ 28/02/1382 بیمه 
مرکزي جمهوري اســالمی ایران، با هدف توســعه فرهنگ بیمه، ارتقاء کیفیت خدمات بیمه اي 
و گســترش فضاي رقابتی در صنعت بیمه فعالیت خود را بعنوان اولین شرکت بیمه خصوصی 
در ایران، از اوایل ســال 1382 آغاز نمود.از آن تاریخ تا امروز، شــرکت بیمه رازي توانسته 
است با استخدام بیش از 600 نفر همکار توانمند و مجرب و دایر ساختن 42 شعبه و 1040 
نمایندگــی عمومی، 482 نمایندگی بیمه هاي عمر و همکاري بــا بیش از 414 کارگزاري بیمه، 
خدمات خود را به سراســر ایران توســعه داده و خود را بعنوان یک شــرکت بیمه اي صاحب 
اعتبار نزد عموم هم میهنان و نیز در قبال وزارتخانه ها و سازمان هاي بزرگ دولتی و نهادهاي 
عمومی و شــرکت ها و بنگاه هاي خصوصی معرفی نماید .  همچنین شــرکت بیمه ي رازي براي 
 TRUST INTERNATIONAL-  تضمین تعهدات خود توانسته اســت از طریق شرکت هاي
CCR ALGERIA - GIC    و FAIR POOL   پوشــش اتکایــی مطمئنــی را بــراي خود فراهم 

نماید.

شــرکت خدمات بیمه اى ایمن آسایش کوثر در سال 1387 به عنوان تنها 
نمایندگى حقوقى شــرکت ســهامى بیمــه دى با هدف تجمیع پرتفوى ســازمان 
اقتصادى کوثر و شرکتهاى تابعه و ارائه خدمات مناسب جهت حفظ منافع بیمه 
گذاران تأســیس شــد.این شــرکت با بهره گیرى از کادرى مجرب توانسته به 
عنــوان حامى مطمئن نزد بیمه گذاران مطرح گردد.از جمله افتخارات شــرکت 
خدمات بیمه اى ایمن آســایش کوثر مى توان به کســب عنــوان نماینده برتر 
کشــور در ششــمین جشــنواره کســب و کار بیمه در ســال 92 اشــاره کرد.

مدیرعامل: دکتر محمود امراللهی

  مدیرعامل: حمید خاندایی قمصری

 دفتر مرکزى:تهران – گاندى جنوبى کوچه سیزدهم – پالك 14
    تلفن: 86757000-021-     فکس: 021-88664206

ir.www.razi24 : وب سایت شرکت - ir.info@razi24 : ایمیل شرکت    
  آدرس:تهران، میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر کوچه نهم پالك 2 

واحد 2- تلفن: 88551890-88551891-88551892 - نمابر:88726370
E-Mail: info@imenasayesh.ir

سوپر پایپ اینترناشنال

با امضای پنج قرارداد جدید تحقیقاتی و پژوهشــی 
در حوزه اکتشاف گام ســوم همکاری بین صنعت 

نفت و دانشگاه ها برداشته شد.
به گــزارش اقتصاد روز به نقل از وزارت نفت، بیژن 
زنگنه در مراســم امضای قراردادهای پژوهشی در 
حوزه اکتشــاف میان شرکت ملی نفت ایران و پنج 
دانشگاه معتبر کشور، ضمن تشکر از وزرای پیشین 
علوم، تحقیقــات و فناوری یادآور شــد: با امضای 
قراردادهای پژوهشــی جدید، سومین بار است که 
قراردادهای پژوهشی میان شرکت های اصلی وزارت 

نفت با دانشگاههای معتبر امضا میشود.
وی با اشاره به این که نخستین قراردادهای پژوهشی 
مربوط به افزایش برداشــت از میدانهای نفتی بود 
که خوشــبختانه با همکاری وزارت علوم و پیگیری 
دانشگاه ها این قراردادها اجرایی شده و در قالب آنها 
انستیتوهای نفت نیز فعال میشوند، ادامه داد: انجام 
پروژه های مربوط بــه مطالعه یک میدان یا مخزن، 
کاری گروهی است و اینگونه نیست که یک استاد و 

یک دانشجو بتوانند آن را انجام دهند.
زنگنه ادامه داد: از این رو طیف وسیعی از متخصصان 

پایه  علوم  رشته های 
و مهندسی با یکدیگر 
در زمینه یک مخزن 
مطالعه میکنند و بعد 
از آن وارد کارهــای 
میشوند  پژوهشــی 
بیشــتری  نفــت  تا 
برداشــت  مخازن  از 
نفت،  وزیــر  شــود. 
امضــای  از  هــدف 
پژوهشی  قراردادهای 
در بخش پاییندستی 
بهبــود  و  خلــق  را 
فرآیندهــای تولیــد 
در بخــش پرمصرف 
مثل تولیــد متانول، 
 ، ک نیــا مو ، آ ه ر و ا

شیرینسازی گاز و بخشی از تصفیه نفت عنوان کرد 
و ادامه داد: در این بخش، دانشگاهها برخالف بخش 
باالدستی، بیش از 6۰ سال سابقه فعالیت و مطالعه 

دارند. به گفته وی، ســابقه دانشــگاهی در بخش 
باالدســتی در ایران به بیش از 2۰ ســال نمیرسد 
و اســاتید فعال در این حوزه اغلب جوان هســتند. 

امضــای  از  زنگنــه 
پژوهشی  قراردادهای 
با  اکتشاف  بخش  در 
پنج دانشــگاه معتبر 
به عنوان سومین گام 
نفت  همکاری وزارت 
با دانشگاه ها نام برد و 
ترتیب  این  به  افزود: 
پنج دانشگاه دیگر به 
دانشگاه های  مجموع 
وزارت  علمی  همکار 
شــده  اضافه  نفــت 
اســت و امیدواریــم 
ی  قه منــد با  عال
ین  ، ا ه ها نشــگا ا د
ســرعت  به  پروژه ها 
اجرایی شود. به گفته 
وزیر نفــت، زمانی خروجی پروژه ها افزایش می یابد 
که متقاضی پروژه نیز وجود داشــته باشد تا بتواند 
از یافته های علمی در بخشــهای مختلف اســتفاده 

کند. وی در ادامه با بیان این که بخش اکتشاف در 
این ســالها به دلیل کمبود منابع مالی و معضالتی 
که صنعت نفت داشــته اســت نتوانسته بسیاری از 
برنامه های خود را پیش ببرد، تصریح کرد: امیدوارم 
اجرای این قراردادهای پژوهشــی، دستاورد زیادی 
برای صنعت نفت و دانشگاه ها داشته باشد.
زنگنــه ادامــه داد: امضــای پنج قــرارداد جدید 
تحقیقاتی و پژوهشــی در حوزه اکتشــاف، الگویی 
مناســب برای ارتباط صنعت و دانشگاه است. وزیر 
نفت دربــاره اعتبار در نظر گرفته شــده برای این 
قراردادهــا هم توضیح داد: ارزش ریالی و ارزی پنج 
قرارداد پژوهشــی که امروز با دانشــگاه های کشور 
امضا شــد، در مجموع بالغ بــر 1,5 میلیون یورو و 
حدود ســه میلیارد تومان در فاز نخست است که 
در مراحــل بعــدی افزایش می  یابــد. قراردادهای 
پژوهشــی حوزه اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، با 
حضور وزرای نفت و علوم، مدیرعامل شــرکت ملی 
نفت و روسای دانشگاه های شهید بهشتی، فردوسی 
مشهد، خوارزمی، صنعتی شاهرود و شهید چمران 

اهواز امضا شد.

گامسومهمکاریصنعتنفتودانشگاههابرداشتهشد

شــرکت نفت پارس بنابر سوابق و افتخارات کسب 
نمــوده و فعالیت هــاي تاثیرگذار، در هشــتمین 
اجالس روساي آیتک، مفتخر به دریافت سه جایزه 

ملي و بین المللي گردید.
به گزارش واحد ارتباطات و روابط عمومي، شرکت 
نفت پارس بنابر ســوابق و افتخارات کسب نموده و 
فعالیت هاي تاثیرگذار، مفتخر به دریافت سه جایزه 

ملي و بین المللي تحت عناوین ذیل گردید:
1ـ نشــان ملي نبــوغ و مدیریت ایرانــي در تولید 

برترین روانکارهاي خودرو  
 BES – Engine( 2ـ اســتاندارد و جایزه بین المللي
Oil Awards 2۰1۷( برترین حامي محیط زیســت 
در تولید روغن موتور و فرآورده هاي نفتي از سوي 

اتحادیه اروپا

3ـ  نشــان طالیــي رتبه نخســت جلــب اعتماد، 
اطمینان و رضایت مشتریان در تولید روغن موتور

برترین واحدهــاي فعال در حــوزه صنعت،معدن 
و تجارت در هشــتمین اجالس مدیران و روســاي 
شــرکت هاي تولیدي و خدماتي بــزرگ دولتي و 
خصوصي نمونه سراســر کشــور، در سالن همایش 
هاي بین المللي ســازمان صدا و سیماي جمهوري 
اســالمي ایران گرد هم آمدند تا شــاهد معرفی و 
تقدیر از شــرکت هایی باشــند که پس از ارزیابی و 
مطابقــت با فاکتورها و شــاخصه ای بین المللی، به 
عنوان برگزیده در صنعت مرتبط با خود شــناخته 

شده اند.

چهارمین دوره رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شرکت 
های تابعه شستا 14 اسفند با حضور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و 
معاونین ســازمان تامین اجتماعــی، مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل کلیه 
هلدینگ ها و شــرکت های تابعه، در سالن تالش 
وزارت کار برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی و 
تبلیغات شــرکت نفت ایرانول،  برای نخستین بار 
در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  
تندیس ســیمین توسط  دکتر ربیعي وزیر تعاون ، 
کار ورفاه اجتماعي ، دکتر نوربخش رییس سازمان 
تامین اجتماعي  و مهندس لطفي مدیرعامل شستا 

به مهندس اسحاقی مدیر عامل ایرانول اهدا شد.
در چهارمیــن دوره رتبه بنــدی و ارزیابی عملکرد 
شــرکت های تابعه شســتا،  از میان بیش از 11۰ 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و در حضور 
بیــش  از 3۰۰  نفر از مدیران شــرکت هاي تابعه 

شســتا ، نتایج چهارمین جشــنواره رتبه بندی و 
ارزیابی اعالم و به دلیل رشــد چشــمگیر شاخص 
ها در ایرانول این شــرکت به عنوان شــرکت برتر 
و مهندس اســحاقی به عنوان مدیــر عامل موفق 
انتخاب شــد. گفتنی  اســت؛ تاکنون در سه دوره 
گذشــته تندیس ســیمین به هیچ شــرکتی اهدا 
نشــده بود. فرآیند اجرایی چهارمیــن دوره رتبه 
بندی و ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شستا با 
رویکرد رشد و تعالی شرکت ها و با تاکید بر تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی از اوایل دی ماه آغاز 
گردیــد. در این دوره از ارزیابی شــرکت های زیر 
مجموعــه هلدینگ ها با حضور نمایندگان معاونت 
برنامه ریزی و توسعه شستا، مدیران و کارشناسان 
هلدینــگ و مدیران عامل به همــراه تیم مدیریت 

شرکت های تابعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
شــایان ذکر اســت که  اصــول حاکم بــر طرح 
رتبه بنــدی، مواردی همچون بــه کارگیری کامل 
داراییهــا و ظرفیتهای شــرکت و کســب حداکثر 

بازدهی، اســتفاده از فرصتهای اقتصادی به منظور 
توســعه کســب و کار و افزایــش ارزش دارایی ها، 
قانونمندی، شــفافیت و پاســخگویی در عملکرد، 
رقابتمندی در بازار و ایجاد ارزش برای مشتریان و 

توجه به خالقیت، نوآوری و مدیریت علمی را مورد 
تاکید قرار دارد.

اعطای جايزه ملي و بين المللي به( نفت 
پارس) در هشتمين اجالس روساي آيتك

ایرانول شرکت برتر شستا و موفق به دریافت تندیس سیمین شد

شرکت دنون به عنوان یکى از بزرگترین شرکت هاى فعال در 
صنعت تغذیه در دنیا شناخته مى شود که در طى یک قرن فعالیت، 

همواره تمرکز خود را معطوف به تجارتى سالم داشته است. 
در دنون هدف ما بهبود کیفیت تغذیه است و ما معتقدیم که این 
مهم تنها از طریق در نظر گرفتن غذا در ارتباط با ابعادى گسترده 
تر محقق مى شود؛ مسائل فرهنگى، اجتماعى، احساسى و تجارب 

فیزیولوژیکى، آنجاکه تغذیه و لذت هر دو با هم نقشى کلیدى در 
سالمتى پایدار دارند .

مدیرعامل: دومینیک ماریون

شرکت دنون لبنی پارس

آدرس : میدان آرژانتین ، ابتداى خیابان الوند ، پالك 18 ، طبقه سوم
تلفن : 88653436 – 88653437

www.danette-ir.com       88735897 : فکس

++ امتیاز خبر

++ امتیاز خبر

شرکت سرمایه  گذاری و 
توسعه صنایع الستیک

اخذ گواهینامه   ISO9001 – 2008و تمدید آن از سال  
 1383 تاکنون

 مجوز کاربرد عالمت استاندارد براى محصوالت خود از موسسه 
ملى استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران

گواهینامه تایید صالحیت آزمایشــگاه همکار از موسســه ملى 
استاندارد و تحقیقات صنعتى ایراناز سال 1388 تاکنون و کسب 

تندیس آزمایشگاه برتر استان از سوى اداره استاندارد

مدیرعامل: حسین صنعان بنیسى

آدرس دفتر مرکزى: خیابان قائم مقام فراهانى، باالتر از خیابان مطهرى، 
کوچه چهارم – پالك 3- تلفن : 42107 - فکس واحد فروش: 88177134
info@ahmadtea.ir                     www.ahmadtea.ir       

+++ امتیاز خبر



به گزارش اقتصاد روز به نقل از مهر، مهدی کرباسیان در مراسم 
امضای توافقنامه همکاری در حوزه اشتغالزایی با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 1.5 میلیارد دالر بودجه برای 
اشــتغال مناطق روســتایی در مجلس به تصویب رسیده است، 
گفت: با مدیریت وزارت کار و سازمان توسعه و نوسازی معادن، 
توافق نامه ای امضا خواهد ســد که مســیر انجام کار مشخص 
خواهد شد. در این میان معادن کوچک که در مناطق روستایی 
و محروم قرار دارند وام تا ســقف 15 میلیارد تومان وام دریافت 
خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه معدن واگذار می شود.

وی تصریح کرد: همــکاری بین ایمیدرو و وزارت کار و معاونت 
توسعه روستایی ریاســت جمهوری، کار به نحوی پیش خواهد 
رفت که از 1.5 میلیــارد دالر بودجه این بخش 12۰۰ میلیارد 
تومان در حوزه معدن خواهد بود و صندوق بیمه معدنی هم وارد 

کار خواهد شــد. به گفته کرباسیان، با تالش بانکها، پیش بینی 
می شود که به توسعه معدن و فراوری مواد معدنی منجر شود. 
عیسی منصوری، معاون اشتغالزایی وزیر تعاون نیز در این گفت: 
رویکرد وزارت کار در نحوه ورود در اقتصاد تغییر کرده اســت؛ 
به این معنا که رشــد اقتصادی همراه با اشــتغال و کاهش فقر 
مدنظر قرار گرفته اســت؛ بر این اساس اولویتهای اشتغال زایی 
مشخص شــده که فراوری مواد معدنی نیز جزو این اولویت ها 
اســت. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حلقه های 
زنجیره ارزش مدنظر قرار گرفته که بر این اســاس در ایمیدرو 
هم کار خوبی انجام شــده اســت که به نوعی سیاست انتخابی 
اســت تا منابع جهت داده شود. وی تصریح کرد: پهنه بندی ها 
و تحلیل های معدنی برای اشتغالزایی مشخص است در حالیکه 
برخی حوزه ها بدون اینکه اولویت کار مشخص شده باشد، فقط 
درخواست منابع مالی را دارند که آنرا بدون اولویت توزیع کنند. 
در این میان معادن کوچک در دســتور کار قرار گرفته اســت. 
منصــوری گفت: صندوق های ضمانــت ورود کرده اند تا زمان 
تخصیص منابع و ارزیابی ها کاهش یابد. براین اســاس ضمانت 
سرمایه گذاری ها انجام می شود و مطمئن خواهیم بود اول به 
هدف می نشــیند و ما هم نگران بازپرداخت منابع نیستیم. این 
در حالی است که حتی در حوزه معادن نیز هر معدنی را هم در 
اولویت نداریم بلکه پهنه بندی ها باید مشخص باشد. منصوری 
پیش بینی کرد که این توافق نامه 3۰۰ هزار شغل جدید ایجاد 
خواهد کرد و افزود: توسعه اشــتغال روستایی ،توسعه اشتغال 
غیروابســته به منابع آبی اســت که خلق ارزش را در این حوزه 

دنبال خواهیم کرد.

مدیران عامــل، اعضای هیــات مدیره، مدیــران روابط عمومی 
و دســت اندرکاران هر ســه قوه رسمی کشــور، از حدود بیست 
ســال پیش، ســابقه فعالیتهای گروه ما را بخوبی می شناسند و 
در همایشــهای ما حضور فعال و ارزشمند داشته اند. همایشهای 
اقتصاد سبز، شــکوفایی اقتصادی، نهضت ملی الگوسازی اقتصاد 
مقاومتی، نوآوری و عدالت اقتصادی... و دیگر تالشــهای گروه ما 
که خوشــبختانه به دستاوردها و نتایج ارزشمندی نیز رسیده ایم 

همگی نشان دهنده چند ویژگی ماست.
1ـ ما به هیچ گروه، جناح و هیچ قوه ای از قوای ســه گانه کشور 

وابسته نیستیم.
2ـ از نخســتین روز، اقتصاد ملی ایران عزیز را نشــانه رفته ایم و 
عمال نشان دادیم که پاشنه آشیل اقتصاد را نباید دست کم گرفت.

3ـ تکیه ما بر مردم شریف، مدیران متخصص و متعهد کشور بود 
و تاکنون تحت هیچ عنوان از هیچ رانت و حمایت مستقیم دولتی 

برخوردار نبوده و نیستیم.
4 و 5 و ...

در این ســالهای پرنشــیب و فــراز با برگزاری دههــا همایش و 
کنفرانس که با حضور مقامات واالی کشــور از زنده یاد آیت اله  
هاشــمی رفسنجانی گرفته تا معاونان قوه قضاییه، وزرای محترم، 
نماینــدگان مجلس و چهرههای موفق اقتصادی ... به شــهادت 

گزارشهای کتبی که در دست داریم، همه و همه در نشستهای ما 
حضور مثمر داشــته و هر کدام به هر نحو که میتوانسته اند ما را 
رهنمایی نموده و یاری داده اند. اینک با دستاوردهایی ارزشمند 
و طیف و بسیج ارتباطات با هر سه قوه رسمی کشور و همچنین 
مراکز علمی، دانش بنیان، اســتادان دانشگاهها و دیگر نهادها و 
انجمنهای ایران، شــاهد آماده بــودن امکانات کافی برای برپایی 

نخستین همایش » انتخاب قهرمانان اقتصاد مقاومتی« هستیم.
امروز، شــوراهای حل اختالف تخصصی کارخانجات و بنگاههای 
اقتصادی، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون، نهضت ملی الگوسازی 
اقتصــاد مقاومتی) بخــش خصوصی( حمایــت بانکهای مختلف 
و دســتاوردهایی دیگــر را در اختیار داریم و احســاس میکنیم 

میتوانیم خیزشی دوباره را شاهد باشیم.
آغازی دیگر در خدمت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی:

سالهاست که کشور عزیزمان پشت درهای محکم و استانداردهای 
 WTO بین المللی برای عضویت رســمی در ســازمانهایی نظیر

انتظار میکشد و در هر سال با بهانه هایی ویژه روبرو میشود.
ما قبول داریم که روابط سیاسی و زدوبندهای جناحی در اقتصاد 
جهان، ســدی محکم در برابر خواسته به حق ملت ماست، اما با 
کمــی انصاف میبینیم که اقتصاد ما نیــز از کمبودهایی بزرگ و 
بیماریهای مزمن رنج میبرد. وجود شرکتهای »خصولتی« و عدم 
وضوح اطالعات اقتصادی برای عرصه رقابت آزاد در اقتصاد یکی 

از همین عوامل است.
ما اینک بر سر آنیم که دو مسیر مهم را همزمان به پیش ببریم:

1ـ امکانات، اســتعدادها و پیشــرفتهای داخلی را شناسایی و به 
ملت ا یران و اقتصاد جهانی معرفی کنیم

2ـ برای درخشش دست اندرکاران خادم و توانمند اقتصاد داخلی، 
از تســهیالت ممکن در ایران بهره برده و با ایجاد روابط سازنده و 
شفاف، به رفع مشکالت تولید کمک کنیم تا به خواست خداوند، 
شــاهد درخشــش هر چه بیشــتر برای خادمان اقتصاد بوده و 

»الگوهای موفق« را نیز به تازه کاران و عالقمندان معرفی نماییم.
هیات داوران، متخصص و مستقل:

تالش ما، برپاکنندگان این مجموعــه، که اینک با پایگاه خبری 
و  هفته نامه سراســری اقتصاد روز در خدمت شماییم و مسلما از 
امکانات ارتباطی دیگر نیز بهره خواهیم برد، این اســت تا چونان 
دولتی عالقمند و ناظری بی طرف بر ابعاد مختلف عملکرد دست 
انــدرکاران عرصه تولید و خدمات مربوطه، نگاه عمیق بیندازیم و 

روز به روز آنچه را که در این عرصه پیش میآید را رصد کنیم.
مبنــای عمومی ما بــرای ترســیم معیارهای ســنجش علمی 
عالقمندان و اعضای مســابقه دهنــده در این همایش بزرگ، در 
درجه اول، خط مشــی بیســت و چهارگانه ایســت که از سوی 
مقام معظم رهبری به مســئوالن امور اعالم و ابالغ شــده است. 
اما متاســفانه پس از گذشــت اینهمه مدت، مقام رهبری رسما 
اعالم فرمودند که از حرکت به سوی تحقق »اقتصاد مقاومتی« و 

نامگذاری چند سال اخیر به این نام راضی نیستند.
بدیهی اســت ما بــا بهره گیــری از تخصص اســتادان ارجمند 
دانشــگاه، و دســت اندرکاران اقتصــادی این اهــداف را ریزتر 
و مشــخص تــر تدوین نمــوده و روشــهای کاربــردی دیگری 
نیز بر آن اســاس افــزوده ایم تا بتوانیم شــرکتها، کارخانجات و 
نهادهــای خدمتی عالقمنــد را بر این اســاس ارزیابی نموده و 
برگزیــدگان اولیه، نامزدهای نیمه نهایی و نامزدهای نهایی را در 
ایــن روزنامــه و نهایتا در روز همایش به همــگان معرفی کنیم.

مشارکت شما را میطلبیم
تمامــی امکانات ما در روابط بانکی، حقوقی، علمی و اقتصادی ما 

همگی در انتظار حضور فعال شمایند.
شــما که در بخشــهای بزرگ تولیدی یا خدماتی به توفیقهایی 
چشمگیر دست یافته اید، به جمع ما بپیوندید و در این مجموعه 
حضور یابید تا هم از موفقیتهایتان آگاه شــویم، هم الگویی برای 
دیگران باشید و هم در سرافرازیهایتان در سطح ملی شریک شویم 

و افتخار کنیم. شما که چندان هم از نتایج کارتان راضی نیستند 
نیز با شجاعت و اعتماد به نفس دراین مسابقه عملی حضور یابید 
تا از مشورتهای ما و تســهیالتی که میتوانیم در اختیارمان قرار 
دهیم مطلع شــوید، از تجارب پیشکسوتان و قهرمانان این عرصه 

بهره مند گردید.
چرا قهرمانان؟: 

ممکن اســت برخی از خوانندگان عزیز، از عنوان »قهرمان« برای 
برگزیدگان این همایش تعجب کنند.

دیدگاه ما این اســت کــه اکثر قریب به اتفاق ســرمایه گذاران، 
مدیران و متخصصان، موفق تولیدی و خدماتی کشــور، اگر تنها 
به فکر خویش بودند و منافع شخصی و خانوادگی شان را مدنظر 
داشتند، قطعا میتوانستند با حضور در عرصه های سودآور بیشتر، 
بدون تحمل مشــکالت تولید به سودهای کالن همراه با آرامش 
و آسایش ظاهری دســت یابند. بنابراین اگر این عزیزان سرمایه 
خود را با ریسکهای باالیی که برای عرصه تولید قابل پیش بینی 
است، در عرصه تولید نگه داشته اند، به حقیقت قهرمانان ملی ما 
هســتند، قهرمان کارآفرینی، قهرمان وطن دوستی، قهرمان صبر 
و بردبــاری، قهرمان نوآوری و ابتــکار و در نهایت قهرمان عرصه 

تولیدند.
به خواست خداوند متعال، میکوشیم تا از این پس با پایگاه خبری 
بصورت دائمی و هر هفته فعال روزنامه را به صورت هفتگی  و بعد 
از مدنی با مشــارکت و همکاری همه شما عزیزان صنعت، معدن 
و تجارت به صورت روزنامه به شــما گرامیــان تقدیم کنیم تا به 
تدریج به زمان مناســب برای برگزاری همایش در ســال 13۹۷ 
برســیم. نمایندگانی که شما به روزنامه معرفی میفرمایید، کارت 
خبرنــگار افتخاری ما را دریافت خواهند کــرد تا هم گام به گام 
اخبار شــما را به ما منتقل نمایند و ما نیز بهترینهایشــان را به 
اطالع عموم برســانیم و در کنار آن امکان ایجاد روابط جدی تر 

برای درج موفقیتهای شما و ارزیابی آنها را بیابیم.

اشتغال    تعاون    کارآفرینی
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همایشانتخابقهرماناناقتصادمقاومتی
دکتر پرویز عطایی

مشــاور رییس جمهوری در واکنش به رای اعتماد 
مجدد مجلس شــورای اســالمی به علی ربیعی به 
عنــوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علی 

ربیعی ماند تا بازهم به کارگران، بازنشستگان 
و معلوالن خدمت کند. عمر خدمت محدود 

است و زمان پاسخگویی محتوم است.
به گــزارش اقتصــاد روز به نقــل از ایرنا، 
حسام الدین آشــنا طی نگاشت مطالبی در 
کانال شــخصی خود در تلگرام آورده است: 
نمایندگان فقط به وزیر استیضاح شده رأی 
اعتماد نمی دهند بلکه شیوه تعامل دولت و 
مجلس در گذشته را ارزیابی می کنند. وی 

نوشت: استیضاح حق نمایندگان است و روشنگری 
وظیفه وزیران. قاعدتا نمایندگان محترم هم از حق 
خود اســتفاده مــی کنند و هــم ظرفیت و تحمل 

شنیدن روشنگری های وزیران محترم را دارند.
اســتیضاح وزیران نه فقط فرصتی مناســب برای 
ایضاح خدمات و رفع شــبهات است بلکه موقعیتی 

کم نظیر برای جلب توجه همگان به مسئولیت های 
مشترک دولت و مجلس در سامان ها و نا بسامانی 

های فعلی کشور است.
رییس مرکــز مطالعات اســتراتژیک 
ریاســت جمهــوری در ادامه مطالب 
خــود تصریح کرده اســت: وزیران نه 
فقط به متن سواالت پاسخ می دهند 
بلکه به بطن مشکالت هم می پردازند. 
ربیعی در جریان اســتیضاح الگویی از 
پاسخگویی، روشنگری و اصالح گری 
توأم با شــور، ادب و شــفافیت ارائه 
کرد؛ او از نمایندگان محترم صادقانه 
خواست او را در اتخاذ و اجرای تصمیم های سخت 
و سرنوشت ســاز یاری کنند. وی ادامه داد: آقایان 
پورابراهیمــی و تاجگــردون در مخالفت هیچ کم 
نگذاشــتند. االن استدالل ها و استنادها ، نمودارها 
و جداول در مقابل هم قرار گرفته است. وزیر جنبه 
های مثبت را پررنگ تر و مخالفان جنبه های منفی 

را مهــم تر ارزیابی می کنند. ربیعی نه 
فقط به متن سواالت پرداخت بلکه به 

بطن معضالت هم اشاره کرد. 
آشــنا خاطرنشــان می کنــد: روابط 
اظهارات  آســمان  هواپیمایی  عمومی 
دکتر تاجگردون در جریان اســتیضاح 
وزیر تعاون در خصــوص بیمه نبودن 
هواپیمــای یاســوج را تکذیــب کرد. 
در پی اظهــارات جناب آقــای دکتر 
تاجگردون در جریان اســتیضاح وزیر 
محتــرم تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 

به اطالع مردم عزیــز و نمایندگان محترم مجلس 
شورای اســالمی می رساند که هواپیماهای شرکت 
آســمان از جمله هواپیمای ســانحه دیده در کوه 
دنــا، همگی بیمه بــوده و هیــچ هواپیمایی بدون 
داشتن اسناد و مدارک بیمه مجوز پرواز از سازمان 
هواپیمایی کشــوری دریافت نمــی کند. وی دفاع 
جانانه ربیعی از معاونان خوش فکر و ›غیر سفارش 

شده‹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شأن 
یک وزیر مســتقل دانســته و می افزاید: این جمله 
که علی ربیعی را به شــکل شســتا نبینید کلیدی 
ترین سخن ربیعی در مجلس بود. نمایندگان فقط 
به وزیر استیضاح شده رأی اعتماد نمی دهند بلکه 
شــیوه تعامل دولت و مجلس در گذشته را ارزیابی 
می کنند. مجلس در عیــن اعالم اعتماد مجدد به 

وزیر، پیــام محکمی به دولت داد تا مراقب باشــد 
اعتماد نه دائمی است نه مطلق.

نمایندگان مجلس در جریان جلسه استیضاح علی 
ربیعــی از مجموع 253 رای ماخــوذه با 126 رای 
موافق ، 124 نماینده رای مخالف و دو رای ممتنع 
با ابقای علی ربیعی در ســمت وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی موافقت کردند.

ربیعیماند!..
تا باز هم به کارگران، بازنشستگان و معلوالن خدمت کند

اختصاص١٢٠٠میلیاردتوماناعتباربرای
اشتغالمعدنیدرروستاها

دبیرکل توســعه کارآفرینی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشــاره به ســردرگمی متقاضیان کســب 
وکارهای نوپا در بوروکراســی دولتــی، برنامه های این 
وزارتخانه برای حمایت از فعالیتهای استارتاپی را تشریح 

کرد.
رحیم ســرهنگی ، با تشــریح وضعیت ســهم کسب و 
کارهای نوپا در کارآفرینی و اشــتغالزایی گفت: کســب 
و کارهای نوپا در واقع منشــا شکل گیری و ایجاد شغل 
هســتند. با نگاهی بلندمدت به عمر مشــاغل مشاهده 
میکنیم این کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها هستند 
که ایجاد اشــتغال میکنند. در واقع اگر تعداد مشــاغل 
پایدار را یک منبع ببنیم کسب و کارهای نوپا و نوآوری 

در کسب و کارها ورودی این منبع هستند.  
این مقام مســئول در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
در همین راستا در ســال جاری که روزهای پایانی آن را پشت 
ســر میگذاریم طبق برآوردهای انجام شده، اشتغال ایجاد شده 
در بــازه زمانی بهمــن 13۹5 تا مهــر 13۹6 در بخش فناوری 
اطالعات و ارتباطات )ICT( حدود 43 هزار شــغل با همکاری و 
حمایت »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات« شکل گرفته است.
مدیر کل توســعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در پاسخ به 
ســوالی درباره برنامه های مشــخص وزارت کار به عنوان متولی 

سیاستگذاری در امر اشتغال و حمایت از استارتاپ ها گفت: این 
ســوالی است که دولت ها مدتهاست در پی پاسخ به آن هستند 
و هر دولتی با دید و وسعت نگاه خود سعی کرده به این موضوع 

بنگرد و پاسخ دهد.
وی افزود: براســاس درسی که از تجربه سایر کشورها میگیریم، 
بــرای دولت میتوان دو نقش اساســی در حمایت از کســب و 
کارهــای نوپای و نوآور در نظر گرفت؛ نخســت اینکه دولت به 
عنوان نهاد تســهیلگر و نهادزدا برای توســعه کسب و کارها در 
جهت کمک به کارآفرینان و کســب و کارهای با پتانسیل رشد 

باال باید نقش اساسی ایفا کند.

بروکراسی؛سّدراهکارآفرینی/برنامه
دولتبرایحمایتازاستارتاپها

مدیرکل کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

++ ++امتیاز خبر امتیاز خبر
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حمل و نقل     مسکن    شهرسازی   

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اســالمی در دیدار با مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا، محســن جهرودی را مدیری باتجربه خواند 
و حضــور او را در ســایپا زمینه ســاز رقم خوردن 

روزهایی پربار دانست.
  به گزارش اقتصاد روز به نقل از ســایپا نیوز؛ علی 
بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شورای اســالمی در برنامه بازدید شهرک تولیدی 
سایپا در گلپایگان ضمن ابراز خشنودی از افزایش 
تولید در سایپا و به تبع آن افزایش اشتغال در شهر 
گلپایگان گفت محسن جهرودی مدیری باتجربه و 
دانش پژوه است که باحضور او در سایپا این شرکت 
به مدار تولید بازگشته و این زمینه ساز رقم خوردن 

روزهایی پربار برای سایپاخواهد بود. 
وی به نقش ســایپا در صنعت گلپایگان و اشتغال 

مردم این شهر هم اشاره کرد و گفت در فراکسیون 
تولید و اشــتغال مجلس، دغدغــه هایی در مورد 

اشــتغال وجود دارد و نمایندگان آمادگی دارند تا 
هــر گونه حمایت و کمکــی را در اختیار صنایع به 

ویژه خودروســازی قرار دهند. بختیار گفته اســت 
مجلس شورای اسالمی اهمیت زیادی برای صنعت 

خودروســازی قائل اســت و امیدوار است صنعتی 
که حدود یک دهه مشــمول تحریم ها و مدیریت 
های غیر متخصص بوده بتواند در ســال جدید به 
جایگاه خود برگردد. وی بر نقش مهم گروه ســایپا 
در توســعه همکاری با قطعه ســازان اشاره کرده و 
خواستار توجه جدی به مشکالت موجود در صنایع 
قطعه سازی کشور به ویژه در گلپایگان شده است.

این نماینده مجلس به تصمیم های نادرست گذشته 
در صنعت خودروســازی هم اشاره و تاکید کرد که 
با انتصاب جهــرودی به عنوان مدیرعامل ســایپا، 
بســیاری از نارسایی های قبلی از بین خواهد رفت؛ 
ضمن این که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تالش 
فراوانــی برای بهبود شــرایط صنایع انجام داده که 
امیدواریم به زودی کشور از آثار آن بهره مند شود.

سایپابهمدارتولیدبازگشتهاست

ارائه خدمات امــداد خودرو ایران به محصوالت بنز 
با امضای قرارداد همکاری بین مدیران شرکت های 
امداد خودرو ایران و ستاره ایران بنز، ارائه خدمات 
امداد ســیار به محصوالت این خودرو ســاز آلمانی 
در کشور آغاز شــد. به گزارش ایکوپرس به نقل از 
ارتباطات امداد خودرو ایران، با امضای این قرارداد، 
از این پس کلیه دارندگان محصوالت مرسدس بنز 
در کشــور می توانند با خرید اشتراک امداد خودرو 
ایران، از خدمات امداد بالینی شامل اعزام امدادگر به 
محل، تامین ســوخت، باطری کمکی و حمل خودرو 
بهره مند شــوند. پیش از امضای این قــرارداد و با 
توجه به شرایط محصوالت مرسدس بنز، دوره های 
آموزشی ویژه این خودروها برای امدادگران شرکت 
امداد خودرو ایران برگزار شــده تا ارائه خدمات به 

این محصــوالت با نهایت 
دقــت و حداکثر رضایت 

مشتریان، انجام شود.
براســاس قــرارداد امضا 
محصوالت  حمل  شــده 
مرســدس بنــز توســط 
امــداد  نــاوگان مجهــز 
خــودرو ایران تا شــعاع 
بــه  1۰۰کیلومتــری 
صورت رایگان و توســط 
عنکبوتی  خودروبرهــای 

انجام خواهد شــد. این خودروها به محل مورد نظر 
مشــتری و یا نمایندگی های مجاز شــرکت ستاره 
ایران حمــل خواهند شــد. همچنیــن دارندگان 

محصــوالت مرســدس بنــز میتوانند بــراي ثبت 
درخواست امدادي در تمام ساعات شبانه روز و در 
کلیه نقاط کشور با شــماره تلفن ۰21822۷۷۰۰ 

تماس بگیرند.

معاون بازرســی و رســیدگی به تخلفات ســازمان 
حمایــت از ابالغیه این ســازمان به تمام شــرکت 
هــای حمل و نقل ریلی، هوایــی و جاده ای مبنی 
بر ممنوعیت افزایش قیمت نرخ انواع بلیت خبرداد.

به گــزارش  اقتصاد روز به نقــل از وزارت صنعت، 
شــهرام میرآخورلو معاون بازرســی و رســیدگی 
به تخلفات ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان گفت: این ســازمان در ابالغیه ای 
به تمام شــرکتهای حمل و نقــل جاده ای، ریلی و 
هوایی هشدار داد هرگونه افزایش قیمت نرخ حمل 
و نقل ممنوع اســت و با شرکتهای متخلف برخورد 

می شود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت افزود: با توجه 
به ابالغ مصوبــات کارگروه تنظیم بازار در 4 دیماه 
امســال، افزایش قیمت نرخ خدمــات حمل و نقل 
حداقل تا پایان فروردین ماه ســال 13۹۷ ممنوع و 
مقرر شده نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفان 

اقدام شود.
وی تصریح کــرد: هموطنان در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف در این زمینه شــکایت های خود را 
با تلفن و ســامانه 124 اعــالم و خدمتگزاران خود 
را برای انجام بهنگام وظایف و مسؤولیتهای محول 

یاری کنند.

در دیدار مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح شد:

مهنــدس محســن جهــرودی، مدیرعامــل گروه 
خودروسازی ســایپا با حجت االسالم والمسلمین 
شــهیدی محالتی نماینده ولی فقیه، معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دیدار 
و گفتگــو کرد.   به گزارش اقتصــاد روز به نقل از 
ســایپا نیوز؛ در این دیدار کــه در فضایی صمیمی 
برگزار شــد حجت االســالم شــهیدی با تقدیر از 
فعالیت های دســت انــدر کاران صنعت خودروی 
کشــور توجه به تولید داخل واشتغال را در راستای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتی یک امر ضــروری برای 
اقتصاد کشــور دانســت و تصریح کرد: باحرکت به 
ســمت کیفی ســازی، صنعت خودروی کشور می 
توانــد نمونه ای از توان تولیــد داخل با معیارهای 

جهانی باشد.
حجت االسالم شــهیدی با بیان اینکه بنیاد شهید 
و امور ایثارگران یک نهاد فرهنگی وخدمت رســان 
اســت گفت: توجه به نیازها و اولویت های جامعه 
عزیز و معزز ایثارگــران و جانبازان همواره مد نظر 

بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.

وی بــا اشــاره به 
تکریم  ضــرورت 
جانبازان و برطرف 
نیازهای  کــردن 
اظهــار  آنــان 
گروه  از  داشــت: 
خودروسازی سایپا 
در  می خواهیــم 
برخی  رفع  جهت 
جانبازان،  نیازهای 
را  خودرویــی 
طراحــی کند که 
دارای قابلیــت ها 
هایی  ویژگــی  و 
این  بــرای  خاص 

قشر عزیز باشد.
نماینده ولی فقیه و معاون رئیس جمهور همچنین 
با اشــاره به ضرورت نوســازی در آمبوالنس های 
مراکز توانبخشــی و درمانی گفت: در بنیاد شهید و 
امور ایثارگران این آمادگی وجود دارد که از ظرفیت 
گروه خودروسازی سایپا برای تامین آمبوالنس های 

مورد نیاز بنیاد شــهید وارد مذاکره شده و قرارداد 
همکاری داشته باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در این دیدار 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای گرانقدر 
ایران اســالمی گفــت: ما مدیون جانفشــانی ها و 
فداکاری های شهدا، ایثارگران و خانواده های معزز 
آنان هســتیم و دیدار افتخارآمیز با حجت االسالم 

شهیدی  والمســلمین 
را یــک فرصــت برای 
خدمت رســانی بیشتر 
وشایســته بــه جامعه 
ایثارگران کشور  بزرگ 
می دانیــم. وی افزود: 
از خودگذشتگی شهدا 
و  و صبر  جانبــازان  و 
استقامت خانواده های 
موضوعی  آنــان  مکرم 
نیســت که از یاد ملت 
ایــران بــرود و مردم 
ســرافراز ایــران عزیز 
این  قدردان  همیشــه 
ایثارگــری ها خواهند 
بود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به 
توانمندی ها و ظرفیت های عظیم این گروه خودرو 
ســازی تصریح کرد: ما یک مجموعه بزرگ صنعتی 
هستیم که می توانیم خدمات مناسب و خوبی را به 
جامعه ایثارگــری ارائه دهیم. وی افزود: خدمت به 
خانواده شهدا، جامعه جانبازان و ایثارگران را برای 

خود افتخار می دانیم و ارائه هر نوع خدمت به این 
جامعــه معزز را ادای دینی به از خود گذشــتگی و 
جانفشانی های این عزیزان و خون شهدای گرانقدر 

انقالب اسالمی می دانیم.
جهــرودی در ادامه بــه تشــریح وضعیت صنعت 
خودروســازی در کشــور پرداخت و تصریح کرد: 
با توجــه به اینکه تولیــد خودرو در گروه ســایپا 
یک رشــد صعودی داشته اســت برای سال آینده 
در کنــار افزایش و تنوع تولیــد به افزایش کیفیت 

محصوالتمان توجه ویژه ای خواهیم داشت.
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا پاسخگویی 
مناســب به نیازهای مشــتریان را از اولویت های 
کاری گروه ســایپا عنوان کرد و اظهار داشــت: در 
ســال های اخیر گروه ســایپا به تولید محصوالت 
جدید متناسب با سلیقه و نیاز مردم پرداخته است 
که توســعه و گســترش آن اکنون به صورت ویژه 
در دستور کار متخصصان ما در گروه خودروسازی 
ســایپا قرار دارد. وی در پایان با استقبال از موارد 
مطرح شــده از سوی حجت االســالم والمسلمین 
شــهیدی ابراز امیدواری کرد ایــن دو مجموعه در 

آینده همکاری های خوبی داشته باشند.

در روزگار مــا، کــه نیمه اول قرن بیســت و یکم 
میالدی اســت، بدون تعارف باید گفت فروش نفت 
خام و تکیه محســوس و وابستگی بودجه بر فروش 
و صادرات نفت، یکی از نقاط بزرگ ضعف ماســت، 
از دو جهت، نخست اینکه ما هنوز توان تبدیل مواد 
خام بــه محصوالت و فرآورده های ســودآورتر را ـ 
آنطور که باید و شــاید ـ نداریم و فروش نفت خام 
یعنی از جیب ثروت ملی خوردن و ســهم آیندگان 
را نادیــده گرفتن عیــب دوم و نقطه ضعف دوم در 
وابستگی ما به اراده سیاسی ـ اقتصادی بین المللی 
و اســتکبار جهانی است. به این معنی که کشور ما، 
هر چند به لحاظ عقیدتی و راهبردی، مستقل باشد 
و در عرصــه بین المللی به هیچ یــک از قدرتهای 
شــرق و غرب وابســته نباشــد )که  البته وابسته 
نیست( اما عمال آنگاه که وابستگی به »فروش نفت 
خام« در بودجه اش قابل دیدن و محســوس باشد، 
استکبار جهانی هرگاه که بخواهد، میتواند با تحریم 
خرید نفت ایران، مشــکالت فراوانی را برای میهن 

عزیزمان به وجود آورد.
آنچــه البته طی چهار دهه، تالش وکوشــش ایران 
عزیز، بــا وجود تحمل انواع تحریمها و مشــکالت 

بین المللی، در این کشور اسالمی به دست آمده 
اســت، اگرچه ما را در برابر تحریمها مقاوم کرده 
امــا واقع بینانه تر این اســت که بگوییم اگر این 

تحریمها نبود ما چه میکردیم؟!
ما میدانیــم که بحرانهای متعدد داخلی، ســایه 
شومشــان را بر سر کشور انداخته است و گه گاه 
همین مشکالت، موجب ســوء استفاده دشمنان 

دین و ملت ما نیز قرار گرفته و میگیرد.
معضل بیکاری، معضل گرانی، معضل مواد مخدر، 
معضل عدم سالمت جســمی و روحی نسبی در 
ایران، امروز غیرقابل انکار است... و ریشه تمامی 
این معضلهــا »اقتصاد مصرف بنیــان« به جای 

اقتصاد تولید بنیان میباشد.
اقتصاد مصرف بنیان کمر ملت را میشکند

برای حــل معضالت، اصل واقع بینــی را نمیتوان 
نادیده گرفــت. آنچه که امروزه در کشــورمان به 
وضوح قابل دیدن اســت، سیل ســرمایه به سوی 
مصرف گرایی و خروج سرمایه ها از عرصه »تولید« 

است.
رشــد قارچ گونه فروشگاههایی که اغلب به داشتن 
محصوالت خارجی، افتخــار میکنند و در خیابانها، 

میدانها وحتی گاه کوچه های شهرمان نیز خودنمایی 
میکنند، گویای این حقیقت و نقطه ضعف بزرگ در 

اقتصاد ایران است.
به جای اینکه در هر چند ماه یکبار، شــاهد افتتاح 
کارخانه های عظیم باشیم، مرتبا با »هایپر«ها ثروت 

ملی ما، با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.
ورود این میزان اتومبیل گرانقیمت خارجی، افتتاح 
کافه رســتورانهایی که خوردن یــک چای در آنها 
دهه ها هزار تومان هزینه دارد، ورود ســیل مخرب 
لوازم آرایش، لباســهای »مارک« و »برند«، همه و 

همه نشان از خروج ثروت از ایران بزرگ دارد...
وقتی »سوبسیدها به مصرف کننده« داده شود، 
طبعا بازار تولید کساد خواهد شد و کارخانجات یا 
تعطیل میشوند یا با بازدهی بسیار کم و درصدی 

از ظرفیتشان به کار ادامه میدهند.
ما بارها گفته و نوشــته ایم که »درآمد ناشــی 
از طرح ناقــص یارانه ها« به آســیاب تولید آبی 
دلگرم کننده نریخــت و علیرغم اینکه در ظاهر 
قرار بود کمکهای شایانی به »تولید« انجام شود 
و کارخانجات و شــرکتهای تولیــدی بهره مند 
گردند... این درآمد قابل توجه هم، راه خود را گم 
کرد و در بودجــه پیچیده و غیرهدفمند دولتها، 

گم شد.
اینک زمان آن رسیده است که دوباره با واقعیتهای 
تلخی روبرو شــویم و »نقاط ضعف ملی« را ببینیم. 
الگوی ملی ما باید »اقتصاد مقاومتی تولید محور« 
باشد... وگرنه در سایه همان فروشگاههای مصرفی و 
مبلغان بی چون و چرای کاالهای لوکس، هم تولید 
مان زیان فراوان خواهــد دید... و هم با درآمدهای 
نجومی در اینگونه بازارها، مشــتی محدود از مردم 
دارای ثروتهای بادآورده میشوند و بقیه با درآمدهای 

کــم به زیر خط فقر ســقوط خواهند کرد. تبعیض 
طبقاتی اقتصادی، نتیجه رواج اقتصاد مصرف محور 
اســت که باید و باید و باید به صورت ضربتی از آن 
پیشگیری شده و با درایت و مدیریت، قوه مقننه به 
تصویب قوانین »تولید محور« بپردازد و قوه مجریه 
نیز با »کوچک تر کردن جثه بزرگ و ناکارآمدش«با 
یک عزم راســتین در خدمت  اقتصاد تولید محور 

قرار بگیرد.
در این زمینه، در شماره های آینده اقتصاد روز، باز 
هم با شــما ســخن خواهیم گفت و راهکارهایی را 

ارائه خواهیم داد.
امیــد که مســئوالن امور بــا نگاهی بــه مطالب 
روزنامه هایی دلســوز و عالقمند بــه مصالح ملی، 
دیدگاههــای متخصصان و دردمنــدان جامعه را، 
مطالعه نموده، جمع بندی کرده و توسط معاونتهای 
مربوطه به سمع و نظر هیات دولت، مجلس شورای 
اســالمی و نهایتا مقام معظم رهبری برسانند، تابا 
»اصالح روشــهای اقتصــادی« و کاهش معضلهای 
اجتماعی، ایرانــی آبادتر و ملتی مرفه تر و متحدتر 

داشته باشیم.

افزایش نرخ انواع حمل ونقل تا پایان فروردین ممنوع شد

بر اساس ابالغیه سازمان حمایت؛

گروهخودروسازیسایپاخودروییمتناسببانیازهایجانبازانراطراحیوتولیدمیکند

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی :

ارائه خدمات بنز توسط شرکت ستاره ایران آغاز شد

اقتصادمقاومتی:باید»تولیدمحور«باشد
دکتر پرویز عطایی

+++ امتیاز خبر
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نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی باردیگر 
به محمــود حجتی وزیــر جهادکشــاورزی رای 
اعتمــاد دادنــد و وی همچنان ســکاندار وزارت 

جهادکشاورزی باقی ماند.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از ایرنا، نمایندگان در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مخالفت خود 
را با استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی 
اعــالم کردند و تصدی این وزارتخانه را باردیگر به 
حجتی سپردند. در این رای گیری از مجموع 22۹ 
رای ماخوذه ، 11۷ نماینده رای مخالف استیضاح، 
1۰5 نماینــده رای موافق و هفــت نماینده رای 
ممتنع دادند. در جلســه استیضاح محمود حجتی 
وزیر جهادکشاورزی، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهــوری و جمعی از اعضای هیات دولت 

حضور داشتند.
 2۹ در  حجتــی 
از   ۹6 مــرداد 
 288 مجمــوع 
رای ماخــوذه بــا 
164 رای موافــق، 
۹4 رای مخالــف، 
ممتنــع  رای   23
باطلــه  رای   ۷ و 
جهاد  وزارت  برای 
دولت  کشــاورزی 
دوازدهم از مجلس 
اسالمی  شــورای 
رای اعتماد گرفت.

فرمانــده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور گفت که برای ایام تعطیالت 
نوروز 3 هزار تیم به طور شبانه روزی از جنگل ها و 

منابع طبیعی کشور حفاظت می کنند.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از ایرنا، سرهنگ قاسم 
سبزعلی در حاشــیه آیین رونمایی از طرح حامی 
که در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
البرز برگزار شــد، افزود: نوبت بندی این تیم ها در 
سراسر کشور به صورت عملیاتی از هم اکنون انجام 

شــده و کارهای گشــت زنی و پایش از 25 اسفند 
مــاه آغاز می شــود. وی اظهار داشــت: همچنین 
هماهنگی های الزم با نیروهای انتظامی و دستگاه 
های قضایی انجام شــده تا با افراد متخلف در این 
حوزه در زمان مناسب برخورد قانونی داشته باشیم. 
ســبزعلی با بیان اینکه در امــر حفاظت مردم به 
خوبی همراه ما هســتند، گفت: سامانه 15۰4 در 
سراســر کشور به صورت شبانه روزی فعال است تا 
مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا حریق، 

به این سازمان اطالع رسانی الزم را داشته باشند. 
ســبزعلی یکی از ظرفیت های بسیار قوی سازمان 
جنگل ها را در امر حفاظت وجود حدود 2۰۰ هزار 
همیار طبیعت دانســت و افزود: همیاران طبیعت 
درحــوزه حفاظت کمــک چشــمگیری دارند به 
طوریکــه حضور این همیاران و مشــارکت مردمی 
باعث کاهش 6۰ درصدی ســطح آتش ســوزی ها 
در مراتع و جنگل ها و همچنین کاهش چشــمگیر 

تخریب ها و تصرفات اراضی ملی شده است.

مدیر گــروه کانون ولیعصر شناســی گفت: گرچه 
در حــال حاضــر پهنه خیابان ولیعصــر، تنها دو و 
نیم درصد مســاحت تهران را تشــکیل داده است 
امــا این خیابان بار فرهنگی و توریســتی تهران را 
به دوش میکشــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
محیط زیست )پام(، سامان سیار مدیر گروه کانون 
ولیعصــر شناســی )کاوش( در نشســت تخصصی 
خیابان ولیعصر در ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: کانون ولیعصر شناسی )کاوش( با هدف تهیه 
طــرح جامع خیابان ولیعصر بر اســاس پژوهش ها 
و مطالعات شــکل گرفته است و امیدواریم در این 

مسیر موفق باشیم.
مدیر گروه کاوش در تشریح خیابان ولیعصر اظهار 
کــرد: خیابان ولیعصر نه تنها اقشــار مختلف مردم 
را بــه هم وصل می کند، بلکه اقلیــم نیمه بیابانی 
جنوب تهــران را نیز به نقاط کوهپایه ای شــمال 
تهران متصل میکند. سیار ادامه داد: به بیانی دیگر، 
خیابان ولیعصــر تمامی ملک های اقتصادی تهران 
را نیــز به هــم متصل می کند. وی بــا بیان اینکه 
طرح جامعی که در ســالهای 1346 و 134۷ برای 
تهران تهیه و اجرا شد، به نوعی منجر به آن شد که 
قطعات مختلف تهران به وسیله اتوبان ها از هم جدا 
شــوند، اظهار کرد: اما همچنان به واســطه خیابان 
ولیعصــر می توان طول شــمال و جنوب تهران را 
به صــورت الینفک طی کــرد. مدیرگروه کاوش با 
یادآوری این موضوع کــه خیابان ولیعصر در ابتدا، 
تنها جاده ای برای اتصال دو کاخ مرمر و گلســتان 

به هم بود، خاطرنشان کرد: در ادامه، این خیابان به 
ایستگاه راه آهن سراسری متصل شد و از آن پس، 
به خیابانی برای عبور یــا به نوعی به یکی از جاده 
های تفریحی مردم تبدیل شد. سیار ادامه داد: پس 
از ســال 132۰ به علت برخورداری خیابان ولیعصر 
از قنات های متعدد، نقاط تفریحی همچون ونک و 
باغ های شمیران نیز در این منطقه شکل گرفت و 
این تغییر در حالی بود که این مسیر در ابتدا، تنها 
یک جاده اختصاصی بود و هیچ تصمیم گیری برای 
تبدیل آن به یک خیابــان اصلی در تهران صورت 
نگرفته بود. مدیرگروه کاوش با بیان اینکه در سال 
13۰۰، تهران شهری با وسعت 4 کیلومتر با حدود 
25۰ هزار نفر جمعیت بود، افزود: این ارقام در سال 
1345 بــه 2 میلیون و ۷۰۰ هــزار نفر جمعیت با 
18۰ کیلومتر مربع مســاحت و تراکم 15 هزار نفر 
در هر یک کیلومتر رســید. وی افزود: اما در همان 
ســال 1345 نیز خانه های تهران به طور متوسط 
دو طبقه بــود در حالیکه امروز خانه های تهران به 
طور متوســط پنج طبقه است و این موضوع بیانگر 
رشد دو و نیم برابری طبقات منازل مسکونی و رشد 

چهار برابری در سطح تهران بود.
سیار با اعالم اینکه هم اکنون جمعیت تهران حدود 
8 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اســت و گاهی با افزایش 
جمعیت شــناور، به 14 میلیون نفر نیز می رســد، 
اظهار کرد: بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرانه 
اختصاصی واحدهای مســکونی در تهران کم شده 

است.

پســماند شهرداری  مدیریت  مدیرعامل ســازمان 
تهران از افزایش 4۰ درصدی تولید زباله تهرانی ها 
در اســفند ماه خبر داد و گفت: عمده این زباله ها 

جزء پسماند خشک و حجیم است.
به گــزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدلی با اشــاره 
به افزایش تولید زباله در روزهای آخر ســال گفت: 
زبالــه های حجیم در روزهای دیگر ســال فقط در 
روزهای تعطیل جمعآوری می شــد، اما با توجه به 
افزایش تولید این زباله ها در روزهای پایانی ســال، 
جمعآوری این زباله ها در اسفندماه از سطح شهر به 
صورت روزانه انجام میشود. وی افزود: بر این اساس 

شهروندان میتوانند از طریق تماس با سامانه 13۷ 
آدرس خود را ثبت کنند تا پسمانده حجیم آنها به 
وســیله کامیون های روباز و توسط کارگران جمع 
آوری شــود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با 
اشــاره به برنامه های این سازمان در روزهای پایانی 

سال و تعطیالت نوروز، تصریح کرد: 
1۰۰ هزار کیســه جمع آوری پسماند و 1۰۰ هزار 
بروشــور اطالع رسانی از 28 اسفند تا 13 فروردین 
در ستاد های گردشگری مبادی ورودی تهران ویژه 
مســافران گردشگری توزیع میشود. وی با اشاره به 
توزیع 3 هزار کیلوگرم کیســه های زیست تخریب 

پذیــر، گفت: این کیســه ها از 6 تــا 13 فروردین 
در بوستانهای 22 گانه شــهر تهران توزیع خواهد 
شد. همچنین بهسازی 11 ایستگاه میانی خدمات 

شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
 به گفته عبدلی جمع آوری و انتقال پسماند حجم، 
توزیع نهال در غرفه های بازیافت و افزایش ساعت 
فعالیت غرفه های بازیافت از 8 صبح تا ســاعت 2۰ 
از جمله برنامه های این ســازمان در آســتانه سال 

جدید است.

مجلسباردیگربهحجتیاعتمادکرد

شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر

بانک  شهر

شرکت ارس خودرو دیزل

شرکت خمیر مایه رضوی

شرکت چای احمد تهران

شرکت تهران الکتریک

بانک خون بند ناف رویان
پاسارگاد بانک 

شرکت تولیدي و صنعتی نیک کاال با بیش از 50 سال سابقه 
در امر تولید، توزیع و صادرات انواع بخاري،اجاق گاز و شومینه 

گازسوز و با شعاراعتقادي معروف خود:«این نام نیک است  که 
می ماند» احترام برند خود را در جامعه، نزد مسئولین و مصرف 
کنندگان محفوظ داشته و در حال حاضر برند مورد اعتماد کامل 

جامعه بوده و بزرگترین و مجهزترین تولید کننده محصوالت 
گازسوز و برقى است.

شرکت تولیدى اجداد سپیدان در زمینه هاى امنیت غذایى و تولید 
محصوالت استراتژیکى کشور با تشکیل هسته هاى خالص ژنتیکى نژاد هاى 
بز سانن و آلپاین و نیز برترین گوسفندان نژاد رومن INRA 401  و بالنش 
مسیف سانترالBMC جهت پایه هاى مادرى و نیز نژاد هاى پدرى سنگین 
اصیل همچون سافولک ، شاروله و ایل دو فرانس قدم مهمى در راستاى 

ایجاد سایت هاى صنعتى پرورش گوسفند و بز و تولید انبوه شیر و گوشت 
قرمز دام سبک برداشته است ؛ در زمینه هاى تامین خوراك ، بهداشت و 

دارو ، واکسن هاى تخصصى و نیز تجهیزات و ماشین آالت پرورشى و برنامه 
هاى آموزشى آماده خدمت رسانى در عرصه ملى به تمام متقاضیان پرروش 
به روش صنعتى دام سبک  مى باشد. این شرکت در راستاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى برنامه هاى مهمى در خصوص پرورش شتر سانان در سطح کشور 

دارد.

ســال87 موسســه مالى و اعتبارى شــهر بــا مجوز بانک مرکــزى و با 
سهام دارى شــهردارى هاى تهران و سایر کالنشهرهاى کشور، با سرمایه 
اى معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال تاســیس و فعالیت خود را به 
صورت رســمى آغاز کرد و بدین ترتیب شهردارى ها، چهره  نوینى را به 

خود گرفتند.
تأمین نیاز شــهردارى ها به اعتبارات کالن، تأمین نقدینگى و سرمایه و 
پوشش هزینه ها و مخارج شهر در راستاى تحقق توسعه شهرى و تجربه 

خودکفایى انگیزه اى اصلى براى برداشتن این گام بزرگ بود.

بهبود شــاخص هاى تولید، فنى، صادرات و مالى شرکت 
خمیر مایه رضوى نسبت به سال 95

افزایش 3/7 درصدى صادرات خمیرمایه رضوى طى 7 
ماه نخست سال 1396

تولید 17 درصد از خمیرمایه مصرفى کشور در آستان 
قدس رضوى

شرکت چاى احمد تهران طبق هماهنگى هاى انجام شده با دفتر 
مرکزى چاى احمد لندن اقدام به تولید و بسته بندى چاى، تحت 

نظارت سازمان غذا و دارو، سازمان صنعت و معدن و تجارت و 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى نموده است. محصوالت 

چاى احمد در انواع چاى ساده، معطر، سبز و بسته بندى هاى پاکتى و 
تى بک در بیش از 80 کشور جهان عرضه و مصرف مى شود. شرکت 

چاى احمد معتقد است که ایرانیان شایسته نوشیدن با کیفیت 
ترین چاى جهان هستند. حفظ کیفیت، جلب رضایت مصرف کنندگان 

و تنوع محصوالت چاى احمد تداوم بخش موفقیت این شرکت بین 
المللى تا امروز بوده است.

شرکت بهروان لرستان در سال 1374 تاسیس و فعالیت خود را در راستاى 
تولید انواع روانساز هاى قابل مصرف در وسایل نقلیه موتورى شروع نموده 

است و از آغاز فعالیت کیفیت را سر لوحه اهداف خود قرار داد و پس از 
اندك زمانى به دریافت نشان استاندارد ملى ایران نائل گردید. این شرکت با 
دردست داشتن تیم متخصص و کارآمد در زمینه تحقیقات و توسعه همکارى 

علمى با موسسات روانساز اروپائى گام برداشته و در راستاى تولید انواع 
روغن موتور هاى بنزینى و دیزلى و روغن هاى صنعتى جهت تامین نیازهاى روز 
جامعه فعالیت مى نماید . شرکت بهروان لرستان ضمن تامین نیازهاى داخلى 

محصوالت تولیدى خود را به بازارهاى بین المللى صادر نموده و روند صادرات 
محصوالت خود را جهت فتح بازارهاى برون مرزى ادامه مى دهد .

بارگیرى  و  تخلیه  داروهاى  انواع  اولین سازنده  بعنوان  بازو  بهرام  شرکت 
فراورده هاى نفتى از سال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده است و با در اختیار 
داشتن دانش فنى تحت لیسانس شرکت هاى مطرح اروپایى مبادرت به طراحى، 
ساخت و نصب انواع بازوهاى تخلیه و بارگیرى و همچنین بازوهاى دریایى مورد 
نیاز شرکت هاى نفت و گاز و پتروشیمى نموده است. محصوالت این شرکت 
عالوه بر خدمات پس از فروش به مدت 10 سال از باالترین سطح کیفیت و 
باشد و همچنین داراى رتبه 5  نیز برخوردار مى  المللى  استاندارادهاى بین 
تاسیسات و تجهیزات و رتبه 3 صنعت و معدن از استانداردى تهران مى باشد.

شرکت تهران الکتریک با بیش از نیم قرن تجربه در تولید ،واردات 
تجهیزات پزشکى و ITبیمارستانى ،مشاوره و راه اندازى بیمارستانها و مراکز 

درمانى تحت پوشش دانشگاههاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
وبسیارى دیگر از مراکز بیمارستانى طبق بند 2  تبصره ذیل ماده 55 آیین 
نامه مالى و معامالتى دانشگاههاى علوم پزشکى در سالهاى متمادى در ترك 
تشریفات مناقصات مرتبط، فعالیت داشته  و نظر به اینکه 84 درصد سهام 

آن متعلق به بنیاد شهید و امورایثارگران (سازمان اقتصادى کوثر)مى باشد  
در تامین کاالهاى مذکور در ارگانهاى مقدسى همچون سپاه پاسداران ،ارتش 

جمهورى اسالمى و معاونت بهداشت درمان و امداد ناجا تالش چشمگیرى 
داشته است .

بحث سلول هاى بنیادى و بهره گیرى از این سلول هاى حیاتى در 
فرایند درمانى، به ویژه در سال هاى اخیر، پیشرفت قابل توجهى 

داشته است. چندین موسسه در حال حاضر در کشور ما بر روى 
مبحث سلول هاى بنیادى فعالیت مى کنند که سرآمد آنها بانک 
خون بند ناف رویان است. این مرکز در 27 استان کشور دفتر 

نمایندگى دارد که افراد متقاضى مى توانند با مراجعه به این دفاتر 
براى ذخیره سازى خون بندناف فرزندشان اقدام فرمایند.

بانک پاســارگاد حاصل یک تفکر 8 ســاله اســت که از ســال 1376 توسط 
مدیــران یا راهبــران فکرى آن پایه گذارى شــده و از نیمه دوم ســال 1383 
گام هاى اجرایى براى تاسیس بانک برداشته شد. بانک پاسارگاد به موجب مجوز 
2849/ه مورخ 22/6/1384 بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران، با سرمایه 
3500 میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است فعالیت خود را آغاز نمود که 
از این رقم 2000 میلیارد ریال به وســیله موسســان پرداخت شده و 1500 
میلیارد ریال با پذیره نویســى همگانى به وســیله 34000 نفر خریدارى شده 

است. در حال حاضر سرمایه بانک پاسارگاد 50,400 میلیارد ریال مى باشد.

مدیرعامل: مهندس عباس سلیمانى

مدیر عامل: محمد یاسر ترابى

مدیرعامل: حسین محمد پورزرندى

مدیرعامل: مهندس احسان ا... اژدرى

مدیرعامل: مهندس سید مجتبى موسوى
مدیرعامل: مهندس غالمرضا صادقیان

مدیرعامل: دکتر مرتضی ضرابی
مدیرعامل: دکتر مجید قاسمی
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مدیر عامل :  مهندس بابک اسماعیلى

تولیدی و صنعتی نیک کاال

شرکت بهرام بازو شرکت بهروان لرستان

شرکت سرمایه گذارى ارس خودرودیزل در تاریخ 15 آذرماه سال 
1384 به صورت شرکت سهامى عام تاسیس شده و طى شماره 2607222 

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى تهران به ثبت رسیده است. به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/84 مرکز اصلی شرکت از 

تهران به منطقه آزادارس ، منتقل شده وتحت شماره  50 در دفتر ثبت 
شرکتهاي سازمان آزاد تجاري صنعتی ارس به ثبت رسیده و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردیده است.

شــرکت ضمــان از ســال 1371 فعالیــت خــود را در 
زمینــه تولید تجهیــزات قالب بتن آغاز کــرده و در حال 
حاضر تنها شــرکتى اســت کلیه قطعات اعم از هر دو نوع 
قالب خم و قالب تســمه اى، جک سقفى،پین وگوه ، گیره 
،بلت،واشــرکاس ،واشــردولوله و... را در یــک مجتمــع 

تولید مى کند.

مدیر عامل: مهندس حسین مرتضوی شریف

   آدرس: خیابان میرزاى شیرازى، بین خیابان مطهرى و کریم خان زند، کوچه 
نهم، پالك 28، واحد 1 - تلفن: 88302864 - فکس:  15- 88318714

zemanco@live.com :ایمیل - www.bszeman.com :وبسایت

شرکت بتن سازه ضمان

تنها ۴۱ درصد از درختان 
چنار خیابان ولیعصر باقی 

مانده است

۴۰ درصد افزایش تولید زباله تهران در ماه اســـفند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خبر داد:

3هزارتیمجنگلهایکشوررادرنوروزحفاظتمیکنند
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

++ امتیاز خبر

+ امتیاز خبر
+++ امتیاز خبر



دکتر بهرام بهرامی، رئیس گروه مشاوران حقوقی اقتصاد روز 

محمد باقر ذوالقــدر، معاون راهبردی قوه 
قضاییه 3 ســال پیش در هفتمین کارگاه 
علمی ـ کاربردی مدیریت پیشــگیری از 
وقوع جرم گفت از سال ۹۰ تا ۹1 قوانینی 
در مجلس تصویب شــده که 1۰۰ عنوان 
مجرمانه دربرداشــته است و نتیجه گرفت 
که اگر این روند ادامه یابد تعداد عنوانهای 
مجرمانه در قوانین ایران ســر به آســمان 
میگذارد. ایــن تاکید او همــواره از زبان 
مســئوالن عالی قضایی نیز شنیده میشود 
از جمله رئیس ســازمان زندانها که جرم 
انگاری در قوانی، زندانهای تحت کنترل او 

را به چالش انداخته است.
دکتر بهرام بهرامی ؛ قاضی ســابق دیوان 
عالی کشــور  و استاد حقوق دانشگاههای 
مطرح ایران؛ کسی که معتقد است دامنه 

عناوین مجرمانه به حدی زیاد اســت که 
بعید نیســت از یــک صبح تا شــب، هر 
کداممان جرمی مرتکب شویم. وی اضافه 
می کند کشــور ما از معدود کشــورهایی 
اســت که در قوانیــن آن، بیش از 2۰۰۰ 

عنوان مجرمانه گنجانده شده است. چرا؟
جــرم نگاری در قوانین مــا در چند علت 
ریشــه دارد. یکی از دالیل این اســت که 
از قدیــم، ما برای تدوین قوانین، از قوانین 
کشــورهای دیگر کپی برداری میکردیم و 
چون در این قوانیــن، عنوانهای مجرمانه 
یــا ضمانت اجراهای کیفــری پیش بینی 
شده بود، ما هم شبیه سازی کردیم؛ مثال 
درباره چک و ا ســناد تجــاری. البته این 
کشــورها به تدریج دریافتند که این رویه 
غلط اســت و  آن روی گرداندند و عنوان 
مجرمانه را از چــک حذف کردند، ولی ما 
هنوز بر رویه ســابق هســتیم. علت دیگر 
را باید برداشــت قانونگذار از کتب فقهی 
دانســت؛ کتابهایی مثل شرایع و لمعه. به 
اعتقاد من، اگر مولفان برخی از این کتابها 
هم اکنون میزیستند، اجتهادهای جدیدی 
ارائه میکردند. دلیــل دیگر را میتوانیم به 
این موضوع ربط دهیم که ما برای برقراری 
نظم در جامعه به دنبال ایجاد ضمانت اجرا 
بوده ایم، اما چون نمیتوانستیم ضمانتهای 

درست ایجاد کنیم، راحت ترین راه یعنی 
تعریف عناوین مجرمانــه را انتخاب کرده 
ایم، در حالــی که میتوانســتیم به جای 
جرم انــگاری از ضمانت اجراهای حقوقی 

و انتظامی کمک بگیریم.
مشــکل دیگر ما این بوده که گاهی تحت 
تاثیر مکتب نظــم قرار گرفته ایم؛ مکتبی 
که میگوید برای رســیدن به عدالت باید 
نظم برقرار کــرد و الزمه برقــراری نظم 
هم برخورد قانونی با متخلفان اســت که 
مستلزم تعیین و تعریف عناوین مجرمانه 
اســت. این وضع تا امروز هم ادامه یافته، 
به طــوری که قانونگــذار درمجلس برای 
عملیاتی شــدن قانــون به جــای ایجاد 
ضمانــت اجرای درســت، جرمــی جدید 
تعریف میکند و همین است که اکنون در 
کشــور ما بیش از 2۰۰۰ عنوان مجرمانه 
وجــود دارد. در این شــرایط، کســی که 
صبح از خانه خارج میشود و شب به خانه 
برمیگردد، اگر جرمی را مرتکب نشود، باید 

خدا را شکر کند.
چندی پیش، دادســتان یکی از استانهای 
کشــور اعالم کــرد، از ســال 8۹ تا ۹1، 
عناوین مجرمانه در قوانین کشور به بیش 

از 15۰ مورد افزایش یافته است. 
حتی در قوانینی که اخیرا تصویب شــده، 

اند که  عناوین مجرمانه بسیاری گنجانده 
دامنه وسیعی دارد. وقتی صحبت از اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور پیــش میآید، 
میتوان مصادیق فراوانی برایش پیدا کرد، 
از جمله جوانانی که در شرکتهای هرمی، 
عضو و بعد از مدتی دســتگیر میشــوند و 
اتفاقا برخورد شدید قضایی با آنها میشود، 

در حالی که میتواند چنین نباشد.
درباره افســاد فی االرض هم همین طور 
اســت و این جــرم میتواند هــر عملی را 
دربرگیرد. اینها نشــان میدهــد، رویکرد 
قانونگــذار هنوز یافتــن مصادیق و عنوان 
های مجرمانه است که این، هم برای نظام 
قضایی کشــور و هم برای مردم مخاطره 
آمیز است چون از یک سو ورودی پرونده ها 
به محاکم به شــدت افزایــش مییابد و از 
سوی دیگر، به تدریج کسی پیدا نمیشود 

که جرمی مرتکب نشده باشد.
اگر عناوین مجرمانــه ای را که در قوانین 
ما مبتنی بر موازین اســالمی و شــرعی 
اســت، کنار بگذاریم )که تعدادش بیشتر 
از 5۰ الی 6۰ مورد نیست( از بقیه قوانین 
میتوانیــم نیز با اصول حقوقی جرم زدایی 
کنیم؛ حتی اعتقاد دارم از برخی مســائل 
شــرعی با اجتهادهای جدید میتوان جرم 
زدایــی کرد، بطــور مثال اوایــل انقالب 

که شــطرنج بــازی جرم محســوب و با 
مجرمان برخورد میشــد، اما با فتوای امام 
خمینی)ره(، نه تنها از دایره جرایم خارج 
شد، بلکه به ورزشی متداول تبدیل گشت.
اگر برای هر کــدام ا این جرایم چارچوبی 
مشــخص تعریف کنیم، میشــود از سالها 
قبل براساس قانون، اگر ملک کسی تصرف 

میشد، قانون سه راهکار داشت.
به این ترتیب که اگر شــاکی ظرف مدت 
یک ماه تصرف عدوانی )جرایم علیه اموال 
ومالکیت( را اعالم میکرد، دادســرا حکم 
به رفع تصرف میداد بــدون این که برای 
متجاوز حکم حبس صــادر کند. اگر این 
اعالم بعد از یک ماه اتفاق میافتاد، تا یک 
سال باز هم حبســی صورت نمیگرفت و 
بعد از یک سال حکم حبس متجاوز صادر 
میشــد، اما حاال این قانون تغییر کرده و 
دادسرا بالفاصله حکم حبس صادر میکند. 
میبینید که در عرض چند ســال، ما برای 
جرمی که مجازات حبس نداشــت، حبس 
تعریف کردیم، در حالی که اگر رویه قبل 
حاکم بود، در عمل دســت به جرم زدایی 
زده بودیم. از این روش، میتوان در مسائل 
مختلف بهره گرفــت که البته نیاز به اتاق 
فکری دارد تا برای تک تک مســائل، راه 

حل پیدا شود.
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دكتر علی یوسف پور

جانشین مدیر مسئول و سردبیر: 
دكتر پرویز عطایی

امورمشتركین: مهدی یوسفی
چاپ: بامشاد سبز - 44545054

توزیع: صدای ناشران صبح - ۶۶2۶8582
نشانی: فاطمی- باالتر از میدان گلها- خیابان 

شهید جهان آرا- كوچه بابک - پالک 1۶

 آیت ا... صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه 
در بخشنامه ای مبلغ دیه ماه های غیرحرام در 
ســال 13۹۷ را 2 میلیارد و 31۰میلیون ریال 
تعیین کرد. آیــت ا... صادق آملی الریجانی در 
بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای 
سراســر کشور، اعالم کرد، در اجرای ماده 54۹ 
قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 و با توجه 
به بررســی های انجام شده، مبلغ دیه کامله در 
ماههای غیرحرام از ابتدای ســال 13۹۷ ، مبلغ 
دو میلیارد و 31۰ میلیون ریال تعیین می شود. 
براســاس این گزارش مبلغ دیه سال 13۹6 در 
ماه های غیرحرام دو میلیــارد و 1۰۰ میلیون 

ریال تعیین شده بود.
این بخشــنامه از ابتدای سال 13۹۷ برای همه 
سراسرکشور  دادســراهای  و  قضایی  واحدهای 

الزم االجراست.

رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی در دیدار با 
اعضاء دبیرخانه مرکزی حقوق شهروندی قوه قضائیه 
ضمــن تأکید بر وظیفه نظارتی دســتگاه قضایی در 
جهت حســن اجرای قوانین؛ بر پیشــگامی دستگاه 
قضایــی در زمینه حفظ حقوق شــهروندی و تکریم 

ارباب رجوع تصریح کرد.
بــه گزارش اقتصــاد روز به نقل از دادگســتری کل 
اســتان خراسان رضوی رئیس کل دادگستری استان 
که در دیدار با هیأت اعزامی دبیرخانه مرکزی حقوق 
شــهروندی قــوه قضائیه در مجتمــع قضایی والیت 
مشهد سخن می گفت با اشاره به سیاستهای ابالغی 
از ناحیه قوه قضائیه در زمینه حفظ حقوق شهروندی 
خاطر نشان کرد: رعایت دقیق مبانی شرعی و موازین 
قانونی مهمترین سازوکار برای حفظ حقوق شهروندی 
اســت که به طور ویژه مورد اهتمام مجموعه قضایی 
اســتان قرار گرفته اســت. مظفری با اشاره به قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان میثاق ملی 
گفت: این قانون به عنوان یک قانون مترقی متضمن 
حقوق اساسی جامعه بوده و بخش قابل مالحظه ای 
از قانون اساسی ما به حقوق ملت، آزادی های مشروع 
و حقوق شــهروندی اختصاص یافته و بر این اساس 
برای هر بخــش در زمینه حفظ حقوق شــهروندی 
وظایــف و تکالیفــی به وجود آمــده و بحمداهلل قوه 
قضائیه به ویژه در سالهای اخیر در این زمینه پیشرو 
و پیشــگام بوده است. رئیس شورای قضایی خراسان 

رضوی با اشــاره به برخی اقدامــات صورت پذیرفته 
توســط ســتاد مدیریت مجموعه قضایی استان در 
زمینه حفظ حقوق شــهروندی خاطر نشان کرد: در 
این زمینه طبق مبانی شرع و موازین قانونی اقدامات 
تخصصی بســیار خوبی از جملــه در حوزه نظارت بر 
زندانهــا به ویژه از حیث رعایــت حقوق مددجویان، 
نظارت بر حســن اجرای قوانین در بازداشــتگاه ها با 
تأکیــد بر رعایت حقوق متهمین و نظارت بر عملکرد 
ضابطــان از حیث رعایــت دقیق موازین شــرعی و 

قانونی و نظارت بر نحوه عملکرد سایر مراجع قضایی 
صورت پذیرفته که بر این اساس عده ای از همکاران 

به دلیل حسن عملکرد مورد تقدیر قرار گرفته اند.
وی یکــی از مهمتریــن وظایف دســتگاه قضایی را 
طبق قانون، نظارت بر حســن اجرای قوانین توسط 
سایر مسئولین و دســتگاه ها دانست و افزود: براین 
اســاس از طریق مبادی نظارتــی و با تأکید بر حفظ 
حقوق عامه و حفظ حقوق شــهروندان در حوزه های 
مختلف از جمله در حوزه فرودگاه، حوزه حمل و نقل 

شــهری و بین شــهری و حوزه بهداشت و سالمت و 
... با محوریت پیشــگیری از وقوع تخلفات و جرایم، 
اقدامات خوبی انجام شده که رضایتمندی شهروندان 

را نیز به دنبال داشته است.
مظفری با تأکید مجدد بر تالش قوه قضائیه در حفظ 
حقوق شــهروندی گفت: علی رغم همه این تالشــها 
متأسفانه دســتگاه قضایی در موارد متعدد مورد بی 
مهری برخی از دوســتان و دشــمنی دشمنان قرار 
می گیــرد که نمونه اخیر آن را مــی توان در حمله 
ناجوانمردانــه یک مراجعه کننده به یک بانوی دادیار 
مشــاهده نمود و یا در نمونه دیگر شاهد هجمه قابل 
تأمل رسانه ای علیه دستگاه قضایی به خاطر اجرای 
یک حکم الهی بودیم، اما با کمال تأســف شاهد هیچ 
گونــه اظهار نظری در زمینه دفــاع از حقوق قضات 
و کارکنان خدوم دســتگاه قضایی توســط مدعیان 
نبودیم. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر 
نشــان کرد: حرفهای زیادی برای گفتن وجود دارد 
امــا معذوریت های قانونــی و اخالقی مانع از آن می 
شود که مســئوالن دستگاه قضایی به بیان مشکالت 
بپردازند. گفتنی اســت در این دیدار دکتر رشــادتی 
سرپرســت هیأت اعزامی از دبیرخانه قوه قضائیه به 
تشــریح اقدامات این دبیرخانه و سیاســت های آتی 
قوه قضائیه در زمینه تالش مضاعف با محوریت حفظ 

حقوق شهروندی پرداخت.

رئیس کانون ســردفتران و دفتریــاران و خانم 
»والری دونیــو« در محل وزارت دادگســتری 

فرانسه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابــط عمومی کانون ســردفتران 
و دفتریــاران در این دیدار محمدرضا دشــتی 
اردکانی، رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران، 
ضمن تشــریح نظــام حقوقی حاکم بــر دفاتر 
اسناد رســمی تاکید کرد: سند رسمی و نظام 
سردفتری در جمهوری اسالمی ایران از جایگاه 

بسیار باال و ارزشمندی برخوردار است.
وي با اشاره به حمایت کامل حاکمیت جمهوری 
اسالمی از سند رســمی اظهار داشت: در ایران 
سردفتران ضامن برقراری نظم و امنیت حقوقی 

در کشور هستند.
رئیس شــورای عالی ســردفتران و دفتریاران 
کشورمان ضمن قدردانی از تالشها و حمایتهای 
ســازمان ثبت و اســناد و امالک کشور از نظام 
ســردفتری در ایــران تاکید کــرد: اقدامات و 
تالشــهای صورت گرفته طی سالهای اخیر در 
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور منجر به 
ایجاد تحوالت چشمگیری در حوزه سردفتری 
به خصوص در زمینه اســتفاده از تکنولوژیهای 
مــدرن در تولید اســناد و الکترونیکی شــدن 

فرآیندها شده است.
همچنین والری دونیو، معاون وزیر دادگستری 
فرانســه ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس 
کانون ســردفتران و دفتریاران و هیئت همراه 
ابــراز امیدواری کــرد؛ همکاریهای مســتمر و 
دوجانبه در عرصه های حقوقی و سردفتری بین 
فرانسه و جمهوری اسالمی ایران گسترش یابد.

معاون وزیر دادگســتری فرانســه با اشــاره به 
گــزارش رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران 
ایران، تحوالت صــورت گرفته در حوزه تنظیم 
اســناد و دفاتر اســناد رســمی در جمهوری 
اســالمی ایران را بســیار مثبت ارزیابی و ابراز 
امیدواری کرد، الگوی اجرا شده در ایران بتواند 
مورد اســتفاده بسیاری از کشــورهای در حال 

توسعه قرارگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری، با ارائه گزارشــی مستند، 
آمــار مربــوط به کاهش پرونــده هــای باقیمانده از 
سنوات گذشته در شــعب بدوی، تجدیدنظر و اجرای 
احکام دیوان را نشــان دهنده تالش قضات و کارکناِن 
مجموعه برای به نتیجه رساندن این پرونده ها دانست 
و روند دادرسی دیوان را در سال 13۹6 روندی مثبت 

و رو به بهبود ارزیابی کرد.
بــه گزارش اقتصاد روز به نقل از روابط عمومی دیوان 
عدالت اداری، حجت االســالم و المســلمین محمد 
کاظــم بهرامی، رئیس دیوان عدالــت اداری در نطق 
پیش از دســتور آخرین نشست هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری در ســال ۹6 ضمن تقدیر و تشــکر از 
زحمــات قضات و کارکنان دیــوان، تالش های انجام 
شــده برای به نتیجه رســاندن پرونده های وارده را 

شایان تقدیر دانست.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: پس از درخواســتی 
که بنده برای رسیدگی ویژه به پرونده های باقیمانده 
از سال های گذشــته در سه ماهه پایانی سال امسال 
مطرح کردم، خوشبختانه تالش های بسیار خوبی در 
این زمینه انجام شــد که نتایج درخشانی هم در پی 
داشت. براساس آخرین آمار، کل پرونده های موجود 
در شــعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که 
مربوط به سال 13۹3 و قبل از آن می باشد، مجموعاً 
213 پرونده اســت که این رقم با توجه به حجم انبوه 
پرونده های وارده، بسیار پایین است و حاکی از تالش 

های قضات و کارکنان دیوان برای به نتیجه رســاندن 
پرونده های مربوط به ســال های گذشــته می باشد. 
البته این تعداد هم حداکثر در یکی دو ماهه اول سال 
آینده به نتیجه خواهد رســید و ان شــاءاهلل در سال 
آینده  هیچ پرونده ای مربوط به سال 13۹3 و قبل از 

آن در دیوان باقی نخواهد ماند.

حجت االســالم والمســلمین بهرامی آمار مربوط به 
باقیمانده انبوه پرونده های مربوط به سال ۹4 در شعب 
بدوی و تجدیدنظر دیــوان را 1434 پرونده ذکر کرد 
که این تعداد نیز نســبت به قبل کاهش چشمگیری 
داشته و ان شــاءاهلل با تالش قضات و کارکنان دیوان 

ظرف یکی دو ماهه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

 رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اهمیت اجرای 
احکام صادره در شــعب بــدوی و تجدیدنظر دیوان و 
انتظار بحِق مــردم برای اجرای دقیق و ســریع آراء 
صادره، کل پرونده های موجود در شعب اجرای احکام 
دیوان عدالت اداری را که مربوط به سال 13۹3 و قبل 
از آن است، معادل 1۹1 پرونده اعالم کرد که با توجه 
به حجــم انبوه پرونده های وارده به دیوان در ســال 
13۹3 و قبــل از آن، حاکــی از کار و تالش جهادی 

قضات و کارکنان در این زمینه می باشد.
حجت االســالم و المسلمین بهرامی باقیمانده پرونده 
های ســال 13۹4 و 13۹5 را در شعب اجرای احکام 
دیــوان به ترتیــب 1۰24 و 3۷42 پرونده اعالم کرد 
کــه این تعداد نیز در قیاس با هزاران پرونده وارده به 
دیوان در سال های یاد شده، نشان دهنده حجم قابل 

توجه کار انجام شده در این زمینه است.
رئیس دیوان عدالت اداری تعداد پرونده های مختومه 
در هیــأت عمومی دیوان عدالت اداری را در 11 ماهه 
سال جاری 1538 پرونده اعالم کرد که در مقایسه با 
1355 پرونده مختومه در ســال گذشته، رشد سیزده 
درصدی این پرونده ها را نیز قابل قبول ارزیابی نمود.
حجت االسالم و المسلمین بهرامی در پایان به موضوع 
اطاله دادرســی در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با 
ذکر آمار و ارقامی در این مورد، روند اطاله دادرسی در 
ماه های پایانی سال جاری را روندی مثبت و کاهشی 

ارزیابی نمود.

هفته نامه اقتصادی ایران   دوره جدید   شامره سیزدهم   اسفند ۱۳۹۶

کاهشچشمگیرپروندههایباقیماندهازسنوات
قبلوبهبودرونددادرسیدردیوانعدالتاداری

رئیس دیوان عدالت اداری:

مبلغدیهسالآینده
٢میلیاردو3١٠میلیون

ریالاعالمشد

دیداررئیسکانونسردفتران
ودفتریارانبامعاونوزیر

دادگستریفرانسه

تأکیدرئیسکلدادگستریخراسانرضویبرتقویتوظیفهنظارتی
دستگاهقضایی

شانسآوردهایمکهمجرمنشدهایم!
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