
معرفی کاندیداهای برگزیده اولیه همایش تعیین قهرمانان اقتصاد مقاومتی کشور

بانکدی

شرکتآرایشیوبهداشتی
دکترعبیدی

تندیس همایش بزرگ نظام بانکی در مسیر 
توسعه و تحول کشور

حامی مالی مراسم برترین های سیزدهمین دوره 
لیگ برتر

 تندیس همایش بزرگ سلحشوران اقتصادی 
دفاع مقدس

تندیس هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه

  تبعیت از الزامات زیست محیطی بین المللی مانند پیمان 
کیوتو/ مونترال

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

  کاهش میزان مصرف موادی از قبیل حامل های انرژی
 کاهش میزان مصرف موادی از قبیل کاغذ جهت حفاظت از 

درختان و جنگلها

مدیرعامل:محمدرضاقربانی

مدیرعامل:مهندسعلینقیب

   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

شرکتصنعتیوساختمانیکوپال

شرکتکویرتایر

شرکتنفتپارس

شرکتصنایعبرترآتی
(برندبونآدو)

صنایعچینیزرینایران

سایپا خودروسازی گروه

شرکتواحدصنعتیپوشاک
هاکوپیان

تندیس طالیی کلوب رهبران تجاری-صنعتی، آلمان، 1389
    سازنده برتر و چهره برجسته فوالد کشور، انجمن سازه های 

فوالدی، ایران، 1393
شعار شرکت کوپال در طی سالیان فعالیت: تنها راه رسیدن به 

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

کشور، در سال 1393 از سوی انجمن سازه های فوالدی ایران
  گواهی نامه کنترل کیفیت، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ایران، 

1376

منبع تأمین تکنولوژیکی تایرهای بایاس شرکت کویرتایر شرکت 
الستیک پارس می باشد که تکنولوژی شرکت پیرلی ایتالیا را منتقل 

نموده است و دانش فنی تایرهای رادیال نیز از شرکت ماتادور 
جمهوری اسلواکی که یکی از شرکت های معتبر اروپا می باشد اخذ 
گردیده است. شرکت کویرتایر اولین شرکت تایرساز ایرانی می 
باشد که اقدام به انعقاد قرارداد خرید و انتقال دانش فنی و تولید 

تایرهای رادیال استیل بلت نموده است.
قدردانی پلیس از شرکت کویرتایر در راستای تالش برای کاهش 

تلفات جاده ای
انتخاب  به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح ملی

مدیریت شرکت نفت پارس بر این اعتقاد است که رضایت مشتری، 
ایمنی محیط کار و پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی ناشی از فعالیت 
های تولیدی، عناصر کلیدی موفقیت نهایی شرکت در فرایند تحقق تعالی 

سازمانی به شمار می روند. 
استفاده منطقی از انرژی برای مدیریت ارشد شرکت، موضوعی مهم و 
حیاتی است اما مصمم است با مصرف بهینه انرژی از طریق نظارت مستمر 
بر فرایند های تولید، توزیع و مصرف بخار بعنوان اصلی ترین حامل انرژی 

مصرفی در واحدهای فرایند و تولید، شدت انرژی مصرفی و در نتیجه 
قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد.

استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در صنایع غذایی 
از جمله استفاده از دستگاه های آلمانی، ایتالیایی، ایرلندی، 

انگلیسی، ژاپنی
دارای بیشتری ظرفیت تولید غذاهای آماده در سطح کشور

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

دریافت استاندارد غذاهای حالل از کشور مالزی

سودآوری پایدار و ارتقای رضایت و ارزش واقعی سرمایه سهامداران 
با بهره برداری از توانمندی های معدنی و صنایع معدنی

 استفاده از تکنولوژی روز دنیا منطبق با استانداردها و بهره گیری از 
امکانات بومی به منظور بهره مندی از حداکثر توان عملیاتی

  ارائه محصوالتی با کیفیت، خاص و به روز در سطح بازارهای منطقه ای و 
جهانی با بهره گیری از معادن بی نظیر در سطح کشور و خارج از کشور

  افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و خارجی و با تکیه بر تعامل هرچه 
بهتر با واحدهای فرآوری، پیمانکاران استخراج و فروش و شرکت های بازرگانی

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. 

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

شرکت چینی زرین ایران تنها تولیدکننده ظروف چینی 100 درصد  مقاوم برای 
شستشو در ماشین ظرفشویی در ایران است که از آخرین تکنولوژی روز دنیا، موسوم به 

فناوری دکور داخل لعابی بهره می گیرد. 
در نهایت هدف چینی زرین به عنوان پیشگام صنعت تولید ظروف چینی در ایران، 
تولید و عرضه بهترین کیفیت و ظریف ترین ظروف غذاخوری برای پذیرایی بی نقص و 

کاملی در خور شأن و اعتبار میزبان ایرانی 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 گذاری شیوه نوین مشتری مداری علمی در صنعت پوشاک و حفظ 
ارتباط مستمر از طریق ارسال کاتالوگ های فصلی، هدایا و اهدای تسهیالت 
تنها گوشه ای از فعالیت های هاکوپیان برای تکریم و برآوردن خواسته های 

خریداران است. 
هاکوپیان همواره می کوشد به سهم خود نقشی موثر در گسترش دانش 

حوزه مد و پوشاک ایفا کند. 
 در طرح حفظ سرمایه های ملی نیز، پس از جمع آوری البسه مستعمل، ضمن 
طی مراحل کارشناسی برای بهبود کیفیت تولیدات آینده، بخش قابل استفاده 

این اجناس برای استفاده مجدد در اختیار مراکز خیریه قرار می گیرد. 

مدیرعامل: میرشجاع صفایى تولمى

مدیرعامل:  مهندس سید محمد حسین زینلى

مدیرعامل: مهندس حمیدرضا خلیلى

مدیرعامل: دکتر محمد باقر رضوى تقوى

مدیرعامل:مهندسمحسنجهرودی

مدیرعامل:سومباتهاکوپیان

 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 

مدیرعامل:مهندسهوشنگاحمدپور

مدیرعامل:علیمحمدشریعتیمقدم

مدیرعامل: مهندس عباسعلى قصاعى

شرکتسهامینوینزعفران

شرکتسرمایهگذاری
توسعهصنایعومعادنکوثر

شرکتصنایعبرترآتی

بانکایرانزمین

توسعه فرهنگ کسب و کار خصوصی.
بسط و گسترش بازار هدف و افزایش روزمره فعالیتهای 

تجاری، تولیدی و خدماتی، از طریق انجام فعالیتهای اعتباری و 
اعطای تسهیالت.

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

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

زمینه های الزم جهت رشد کمی و کیفی بانک.

مدیر عامل:  عبدالمجید پورسعید

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

نهضت «نه» به مصرف 
پالستیک برای حفظ 

محیط زیست

هفته نامه اقتصادی ایران   دوره جدید   شامره دوازدهم   اسفند ۱۳۹۶  قیمت ١٠٠٠ تومان

ضرورت ساماندهی 
نظام پولی و بانکی در 
تحول اقتصادی

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام

صفحه٣ صفحه۷

توسعه کشور بدون 
توجه به مسایل 
زیست محیطی 

امکانپذیر نیست

جهانگیری

دکتر بهرام بهرامی
وکیل پایه یک دادگستری مرکز ، پژوهشگر و 
استاد دانشگاه / نامزد سی امین دوره انتخابات 
هیــات مدیره کانون وکالی دادگســتری مرکز

نقش وکیل در تحقق 
حقوق شهروندی

همایش انتخاب 
قهرمانان اقتصاد 

مقاومتی

سخن سردبیر

فرش قرمز صدا و سیما برای کاالی ایرانی  بی هیــچ تردیدی، ضروری 
هر  حیاتــی  بایــد  تریــن 
اقتصــادی، »اصــل تولید« 
اســت، بــدون افزایش نرخ 
تولید ملــی، هرگونه ادعای 
رونــق اقتصــادی، یــک ادعای پــوچ و گفتاری 
»حباب گونه« خواهد بود. البته ما منکر اثر مهم 
و ارزشــمند شــرکتهای خدماتی، دانش بنیان و 
فنی مهندســی در اقتصاد ملی نیستیم، اما همه  
میتوان واحدهای خدماتی فوق وقتی درخشــش 
مییابد که به تولید برسد، تحقیقات محض و علوم 
ناب هم، آنگاه موجب افتخار یک کشور است که 
»تولید ملی« به رشد الزم رسیده باشد تا در زمان 
مناسب بتواند از آن تحقیقات خالص و علوم پایه، 

بهره وری مناسب را داشته باشد.
با کمــال تاســف، علیرغــم ادعاها، شــعارها 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.

در روزگار مــا، که نیمه اول قرن بیســت و یکم 
میادی است، بدون تعارف باید گفت

دکترپرویزعطایی

ادامهدرصفحه2

ادامهدرصفحه8افتتاح کانال ایران کاال

ادامهدرصفحه7

ادامهدرصفحه7

ادامهدرصفحه5

معرفی ٧ گام بسوی اقتصاد 
مقاومتی هفته به انتخاب 
هیات داوری اقتصاد روز

۱- افتتاح کانال ایران کاال، فرش قرمز صدا و سیما برای کاالی ایرانی  
۲- حمایت از اشتغالزایی روستایی با وام های کم بهره

3- ایران جزو پیشرفته ترین کشورهای جهان در حوزه سردفتری اسناد رسمی است
۴- کاهش نرخ مالیات بخش مولد به ۲۰ درصد

۵- تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه مدیریت جهادی برای »سازمان اقتصادی کوثر«
۶- ایرانول رکورد تولید و فروش روغن را شکست

۷- تاش برای حذف سرطانزاها از تولید داخلی توسط شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

کاهش نرخ مالیات 
بخش مولد به ٢٠ 

درصد/شناسایی ٣٠٠ 
هزار مودی جدید

شایعه ورشکستگی 
بانک صادرات 

هرگز درست نیست

صیدی مدیرعامل بانک 
صادرات ایران تاکید کرد؛

رییس کل سازمان مالیاتی 
اعالم کرد:

ادامهدرصفحه5 ادامهدرصفحه5



تولید فوالد از مرز ۲۱ میلیون تن می گذرد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: تولید 
فوالد امسال از مرز ۲۱ میلیون تن عبور میکند 
و کشــورمان در جایگاه ســیزدهم جهان قرار 

میگیرد.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از  صدا و ســیما؛ 
محمود اســامیان افــزود: واردات محصوالت 
میانی با توجه به رشد تولید داخلی ۲۴ درصد 

و فوالد خام ۷۶ درصد کاهش داشته است.

برنامه های مشترک سایپا و سیتروئن گسترش 
می یابد

مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا که به 
فرانســه سفر کرده است، ضمن بازدید از مرکز 
طراحی مهندسی پژوســیتروئن، با مدیرعامل 
شرکت خودروسازی ســیتروئن دیدار و گفت 

و گو کرد.
به گــزارش اقتصــاد روز به نقــل از مهر، در 
جریان نشست محسن جهرودی با خانم لیندا 
برنامه همکاری  پیشــرفت  فرایند  جکســون، 
مشــترک ، محصوالت انتخاب شــده در این 
پروژه، انتقال دانش فنی به ایران و آماده سازی 
زمینه های شروع تولید محصوالت جدید مورد 
بحــث و تبادل نظــر قــرار گرفت.برنامه های 

مشترک سایپا و سیتروئن گسترش می یابد.

ثبت سفارش با »دالر آمریکا« ممنوع شد
بر اساس اباغ بانک مرکزی، از نهم اسفندماه، 
ثبت سفارش با نوع ارز »دالر آمریکا« امکانپذیر 

نیست.
شــایان ذکر اســت که ایــن اباغیه شــامل 
درخواســت هایی بــا نــوع ارز »دالر آمریکا« 
کــه قبــل از تاریخ مذکــور، مجــوز ۸ رقمی 
ثبت سفارش خود را دریافت نمودهاند نمیشود.

با تصویب مجلس کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید دراستانها تشکیل میشود

نمایندگان مجلس شورای اسامی در مصوبه ای 
مقرر کردند: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

به ریاست استاندار در استانها تشکیل شود.
به گــزارش اقتصــاد روز بــه نقل از ایســنا، 
نمایندگان مجلــس در جریان رســیدگی به 
طرح الحاق موادی بــه قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر ماده واحده این طرح را به تصویب 
رساندند که براساس آن دو ماده به قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر الحاق میشود.

تقویمسالروزاتحادیهوانجمنهای
رسمیکشور

سالگردهای12الی18اسفندماه
*۱۲ اســفند/ آغاز پنجمین ســالگرد تاسیس 

انجمن صنعت سیمان ایران
به ریاست دکتر »سید محمد اتابک«

*۱3 اســفند/ آغاز بیســت و یکمین سالگرد 
تاسیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

به ریاست مهندس » فرزین انتصاریان«
*۱۴ اسفند/ آغاز دوازدهمین سالگرد تاسیس 

انجمن صنایع بیسکویت، شیرین و شکات
به ریاست مهندس »پرویز بیوک«

*۱۶ اسفند/ آغاز سیزدهمین سالگرد تاسیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغنی نباتی

به ریاســت مهندس »امیر هوشنگ بیرشک« 
*۱۸ اســفند/ آغاز نهمین ســالگرد تاسیس 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن 
ماکارونــی بــه ریاســت  مهنــدس »مرتضی 

سلطانی«

اخبار کوتاه

وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: بخش صنعت 
و معدن در سال ۹۷، شرایط بهتری خواهد داشت.

بــه گزارش اقتصــاد روز به نقل از  صدا و ســیما، 
محمد شریعتمداری در هفدهمین همایش ملی روز 
حمایت از مصرف کننــدگان گفت: موضوع رعایت 
حقوق مصرف کنندگان هم ریشــه در دین ما دارد 
و هم یک موضوع عقلی است که در همه جای دنیا 
به آن توجه می شــود و امــروز روز تجلیل از بنگاه 
های برتر است در حالیکه همه بنگاه ها به این مهم 
توجــه دارند. حمایت عملــی از بنگاههای نمونه از 
توصیه های ســازمان ملل متحد در رعایت حقوق 

مصرف کنندگان است.
وی افزود: اصاح شبکه های توزیع از سیاست های 
نظام است و ارتقاء کیفی توزیع کاال در سطح شبکه 
مورد توجه است. در دنیا اگر به کسی اجحاف شود، 
اصل اجحاف و جریمه هم به شــخص اجحاف شده 
داده می شــود در حالیکه در کشــورما این جریمه 
به شــخص متضرر پرداخت نمی شــود در حالیکه 
باید مردم به حقوق خود برســند. هنوز هم مردم از 
همه حقــوق در حوزه برخورداری از کاالی مرغوب 
برخوردار نیســتند که سازمان حمایت باید در این 

مسیر گام بردارد.

این مقام مســئول ادامه داد: کشور ما با مشکل آب 
مواجه اســت و لذا الزم اســت بنگاه های صنعتی 
نســبت به بهینه سازی مصرف آب اقدام کنند و به 
راحتی می توان حداقل ۲۰ درصد در مصرف آب در 
این بخش صرفه جویی کرد. از حقوق مهم مصرف 
کنندگان اســتفاده از ابزارهای نوین در داد و ستد 
اســت و الکترونیکی کردن فعالیت ها در این بخش 
و تسری آن در سایر حوزه ها بسیار در روان سازی 

کارها تاثیر دارد.
طبق گفته های وزیــر صنعت، معدن و تجارت، ما 
بنــگاه های برتر زیاد داریم امــا برترین ها محدود 
اســت؛ ولی باید تاش کنیم تا تعــداد برترین ها 
افزایش یابــد. بخش صنعت، معــدن و تجارت در 
سال ۹۷ شرایط بهتری خواهد داشت و سال آینده 
نوســازی صنایع از اولویت های ما است که باید از 
تســهیات ارزان قیمت اســتفاده کنیم و 3۲ هزار 
میلیارد تومان براساس تبصره ۱۸ برای پوشش نرخ 
تســهیات در حوزه های مختلف پیش بینی شده 
اســت. طبق قانون باید ۷۰ هــزار میلیارد تومان از 
محل فروش شــرکت ها به سازمان های توسعه ای 
مثل ایدرو و ایمیدرو پرداخت شود که تاکنون اتفاق 

نیافتاده است.
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ـــرایط  ـــال ۹۷ ش ـــت در س صنع
ــت ــد داشـ ــری خواهـ بهتـ

تقویم سالروز
علی نقیب، رئیس هیئت مدیره شــرکت بهداشتی 
دکتر عبیدی درباره الگوی مصرف ایرانیان و تمایل 

آنها به مصرف کاالهای خارجی در جمع خبرنگاران 
میگویــد: »به نظر من این مســئله تا حدود زیادی 
اصاح شده است. مردم در حال حاضر میدانند که 
بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی در بازار از طریق 

قاچاق وارد کشور میشود.«
وی ادامــه میدهد: »اگــر بتوانیــم از ورود کاالی 
قاچــاق جلوگیری کنیــم و واردکننــده محصول 
خارجــی نیز ماننــد تولیدکننده داخلــی مالیات، 
تعرفه ها و حق وحقــوق قانونی را بپردازد، اطمینان 

داشته باشــید که کاالی داخلی ما میتواند کاما با 
محصوالت خارجی رقابت کند. چنانکه در گذشــته 
هم همینگونــه بود. اما اگر به صــورت قاچاق وارد 
کشور شود، با قیمت پایینتر و زرق وبرقی که دارند 

ممکن است، مصرفکنندگان را جذب کند.«
نقیب بابیان اینکه به عنوان یک تولیدکننده داخلی 
از برجــام اســتقبال می کنند، می گویــد: »ممکن 
است بسیاری از شــرکت ها توان استفاده از برجام 
را نداشــته باشــند امــا شــرکت هایی داخلی که 

کیفیــت و توان رقابت با محصوالت دارند، از برجام 
اســتقبال میکننــد.« وی میافزاید:»البته بیرون از 
شرکت نیز مشــکات بسیاری برای تولیدکنندگان 
داخلی وجود دارد. مانند نرخ بهره وری با نرخ ســود 
وامها. اگر دولت درصدد رفع این مشــکات برآید 
تولیدکنندگان داخلی ما می توانند محصوالت خود 
را حتــی به اروپا صادر کننــد و در حال حاضر نیز 
برخی از محصوالت شرکت بهداشتی دکتر عبیدی 

هرچند کم اما به اروپا صادر می شود.«

در مراســمی کــه چندی پیش از ســوی اتاق 
بازرگانــی و صنایع، معادن و کشــاورزی تهران 
و بــا حضور وزیر صنعت، معــدن و تجارت و جمع 
کثیری از مدیران بازرگانی و صنعت کشــور برگزار 
گردید نشان، لوح و تندیس امین الضرب به مهندس 
ســیدعلینقی سیدخاموشــی پیشکسوت صنعت و 
بازرگانی و رئیس اســبق اتاقهای بازرگانی ایران و 
تهران اهدا شد. مهندس سیدعلینقی سیدخاموشی 
از جمله مدیران برجســته بازرگانی و صنعت کشور 
هســتند که در اوایــل انقاب و بــا حکم حضرت 
امام)ره( و به همراه ســایر یاران انقاب در صنعت 
و بازرگانی مامور تشــکیل اتاقهای بازرگانی شده و 

در طی حدود ۲۷ ســال ریاست بر این اتاق تحولی 
سازنده و منســجم در امر بازرگانی و صنعت ایران 
با جهان به وجود آوردند. شــرح خدمات ایشان در 

صنعت و بازرگانی کشــور به قدری از دید صاحبان 
صنعــت و بازرگانی کشــور موثر بــوده که پس از 
گذشت ۱۰ ســال از زمان تصدی ریاست ایشان بر 

اتــاق بازرگانی ایران، اتــاق بازرگانی تهران در یک 
حرکت ملی و با اهدای باالترین نشــان بازرگانی و 
صنعت کشور از ایشان تقدیر و قدردانی نموده است.

تـــاش بـــرای حـــذف ســـرطانزاها از تولیـــد داخلـــی توســـط شـــرکت بهداشـــتی دکتـــر عبیـــدی

فــروش نفت خام یعنی از جیــب ثروت ملی خوردن 
و ســهم آیندگان را نادیده گرفتن عیب دوم و نقطه 
ضعف دوم در وابستگی ما به اراده سیاسی ـ اقتصادی 
بین المللی و اســتکبار جهانی است. به این معنی که 
کشــور ما، هر چنــد به لحاظ عقیدتــی و راهبردی، 
مستقل باشــد و در عرصه بین المللی به هیچ یک از 
قدرتهای شرق و غرب وابسته نباشد )که  البته وابسته 
نیســت( اما عما آنگاه که وابستگی به »فروش نفت 
خام« در بودجه اش قابل دیدن و محســوس باشــد، 
اســتکبار جهانی هرگاه که بخواهد، میتواند با تحریم 
خرید نفت ایران، مشــکات فراوانــی را برای میهن 

عزیزمان به وجود آورد.
آنچه البته طی چهار دهه، تاش وکوشش ایران عزیز، 
با وجود تحمل انواع تحریمها و مشکات بین المللی، 
در این کشــور اسامی به دســت آمده است، اگرچه 
ما را در برابــر تحریمها مقاوم کرده اما واقع بینانه تر 
این اســت که بگوییم اگر ایــن تحریمها نبود ما چه 

میکردیم؟!
مــا میدانیم کــه بحرانهــای متعدد داخلی، ســایه 
شومشان را بر سر کشور انداخته است و گه گاه همین 
مشــکات، موجب سوء استفاده دشمنان دین و ملت 

ما نیز قرار گرفته و میگیرد.
معضل بیــکاری، معضل گرانی، معضــل مواد مخدر، 
معضل عدم سامت جسمی و روحی نسبی در ایران، 
امروز غیرقابل انکار است... و ریشه تمامی این معضلها 
»اقتصاد مصرف بنیــان« به جای اقتصاد تولید بنیان 

میباشد.
اقتصاد مصرف بنیان کمر ملت را میشکند

برای حل معضات، اصل واقع بینی را نمیتوان نادیده 
گرفت. آنچه که امروزه در کشــورمان به وضوح قابل 
دیدن است، سیل ســرمایه به سوی مصرف گرایی و 

خروج سرمایه ها از عرصه »تولید« است.
رشــد قارچ گونه فروشــگاههایی که اغلب به داشتن 

محصــوالت خارجی، افتخار میکننــد و در خیابانها، 
میدانها وحتی گاه کوچه های شهرمان نیز خودنمایی 
میکننــد، گویای این حقیقت و نقطه ضعف بزرگ در 

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

ملی ما، با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.
ورود این میزان اتومبیــل گرانقیمت خارجی، افتتاح 
کافه رستورانهایی که خوردن یک چای در آنها دههها 
هــزار تومان هزینــه دارد، ورود ســیل مخرب لوازم 
آرایش، لباســهای »مارک« و »برنــد«، همه و همه 

نشان از خروج ثروت از ایران بزرگ دارد...
وقتی »سوبســیدها بــه مصرف کننده« داده شــود، 
طبعا بازار تولید کســاد خواهد شــد و کارخانجات یا 
تعطیل میشــوند یا با بازدهی بسیار کم و درصدی از 

ظرفیتشان به کار ادامه میدهند.
ما بارها گفته و نوشــته ایم که »درآمد ناشی از طرح 
ناقص یارانه ها« به آســیاب تولید آبی، دلگرم کننده 
نریخت و علیرغم اینکــه در ظاهر قرار بود کمکهای 
شــایانی بــه »تولید« انجــام شــود و کارخانجات و 
شرکتهای تولیدی بهره مند گردند... این درآمد قابل 
توجــه هم، راه خود را گم کرد و در بودجه پیچیده و 

غیرهدفمند دولتها، گم شد.
اینک زمان آن رسیده اســت که دوباره با واقعیتهای 
تلخی روبرو شــویم و »نقاط ضعــف ملی« را ببینیم. 
الگــوی ملی ما باید »اقتصــاد مقاومتی تولید محور« 
باشــد... وگرنه در سایه همان فروشگاههای مصرفی و 
مبلغان بی چــون و چرای کاالهای لوکس، هم تولید 
مان زیان فــراوان خواهد دید... و هــم با درآمدهای 
نجومــی در اینگونه بازارها، مشــتی محدود از مردم 
دارای ثروتهای بادآورده میشوند و بقیه با درآمدهای 

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

بگیرد.
در این زمینه، در شــماره های آینده اقتصاد روز، باز 

هم با شما سخن خواهیم گفت و راهکارهایی را ارائه 
خواهیم داد.

امیــد که مســئوالن امــور بــا نگاهی بــه مطالب 
روزنامه هایــی دلســوز و عاقمند بــه مصالح ملی، 
دیدگاه های متخصصان و دردمندان جامعه را، مطالعه 
نموده، جمع بندی کرده و توسط معاونتهای مربوطه 
به ســمع و نظر هیات دولت، مجلس شورای اسامی 
و نهایتا مقــام معظم رهبری برســانند، تابا »اصاح 
روشــهای اقتصادی« و کاهــش معضلهای اجتماعی، 
ایرانی آبادتر و ملتی مرفه تر و متحدتر داشته باشیم.

پس از ســالها تاش در زمینه اقتصــاد و خدمت به 
پیشــگامان عرصــه تولید و بازرگانی، پس از ســالها 
تــاش در عرصه اتحاد و دولتــی میان، دین و دانش 
و جناحهــای مختلف اقتصادی، پس از برگزاری دهها 
همایش اقتصادی و فرهنگی با حضور مقامات رسمی 
و شناخته شده سطوح باالی بخش خصوصی و قوای 
ســه گانه رسمی کشور، اینک مســتقیما بار دیگر به 
عرصه ی مطبوعات برمیگردیم تا نشــریه ای داشته 
باشــیم که بی هیچ گرایش سیاســی و جناح بندی، 
فقط و فقط به ملت ایران، اقتصاد ایران و ســرافرازی 

این میهن عزیز اسامی خدمت کنیم.
امروز با سی و نه ســال تجربه آموزی در این میهن، 
همه مســئوالن عما متوجه ضرورت توجه به اقتصاد 
شده اند و بر ضرورت »تولید ملی«، آسایش و آرامش 
مردم، باال رفتن ســطح اســتاندارد، کاربردی کردن 
دانشــهای موجود، ورود در عرصه رقابت آزاد، تقویت 
بخش خصوصی، کاهش حجم دولت، استقال هر چه 
بیشــتر مبانی اقتصادی کشــور، باورمند شده و پای 

میفشارند.
مطبوعات به عنوان رکن مهم اطاع رسانی و نظارت 
مردمــی بر عملکرد دولت، قــوه مقننه و قوه قضائیه، 
اینک جایــگاه واقعی خود را بازشــناخته و علیرغم 
هجوم ســنگین فضای مجازی به زندگی مردم، عما 
در برابر امواج ساختگی و جناح گرایی میایستند و در 
مستند سازی اطاعات، طبقه بندی مطالب و تحلیل 
و تجزیه حوادث، قوانین، عملکردها... پرچم استقال 

خود را برمیافرازند.
ما با تکیه بر تجارب پیشــین، احســاس میکنیم که 
باید آیینه تمام نمای راستین کارخانجات، شرکتهای 
تولیدی، نهادهای خدماتی، شــرکتهای دانش بنیان 

باشیم و با بهره مندی از دانشگاهیان، اقتصاد دانان و 
چهرههای موفق اقتصادی، دستاوردهای بومی شده را 

در اختیار عموم قرار دهیم.
از سوی دیگر قطعا چشم و گوش شما دست اندرکاران 
اقتصــاد ایران خواهیم بود و با روابط عمومی قوی که 
به لطف خداوند در سطوح باال داشته و داریم، صدای 

شما در هر سه قوه خواهیم بود.
اینک با بهره گیری از توانمندیهای بنیاد توسعه »تعاون 
و کارآفرینــی«، همچنیــن »شــورای تخصصی حل 
اختاف کارخانجــات و بنگاه های تولیدی، همچنین 
نهضت ملی الگوســازی اقتصــاد مقاومتی، همچنین 
بانکها، اتاقهای مشــترک ایران و کشورهای دوست... 
ما مطمئن هســتیم که بخوبی میتوانیم ســخنگوی 
شما و نیز اقتصاد باشــیم، پرسشهای حقوقی تان را 
پاسخگو باشیم، برای ماقات با مسئوالن مملکتی به 
صورت جمعــی برنامه ریزی کنیم، ویژگیهای نوین و 
درخشش های شــما را به اطاع همگان برسانیم، در 
جلب ســرمایه گذاران و مناسب و در اخذ تسهیات 
بانکی در خدمت شــما باشــیم، هر نوع کاســهای 
آموزشــی مورد نیاز شما را طراحی و اجرا کنیم...  در 
یک کام به خواست خداوند کمرهمت بسته ایم تا در 
ارتقای بخش خصوصی و رفع نارســایی و کاستیهای 

آن از هیچ تاشی دریغ نورزیم.
طبعا حمایت، حضور و راهنمایی های شــما گرامیان، 
چــراغ راه ما خواهد بود و روزی را رقم خواهد زد که 
نشــریه »اقتصاد روز« )که در آغاز هفته نامه و سپس 
روزنامه خواهد بود( بر پیشــانی اقتصاد ملی بدرخشد  

و هر برگش شامل برگهای موفقیت شما باشد.
خدمــات ما در قالــب برگزاری همایشــها و معرفی 
چهره ها و شــرکت های موفق تجلــی خواهد کرد... 
و برای این منظور، این نشــریه با همــه امکانات در 

خدمت شماست!!
معرفی نمایندگان شــما در این نشریه، نخستین گام 
شما به عنوان پاسخ لبیک همکاری با ما تلقی میشود. 
نمایندگان شــما، خبرنگار افتخاری ما خواهند بود و 

این نشریه زبان گویای شما میشود.
ما دست دوستی را به سویتان دراز کرده ایم و همدلی 

تان را میطلبیم.

هاکوپیان، برند برتر ایرانی)برندهای برتر ایران(
در نخســتین دوره ی جشــنواره ی نام نشــان 
)برنــد( برتر ایرانی، هاکوپیان موفق به دریافت 

تندیس برنزین جشنواره گردید.
این جشــنواره  بــه میزبانــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، برای ایجــاد و ارتقاء فرهنگ 

برندسازی در کشور برگزار شد.
از میان ۲۸۰ برند شرکت کننده در گروههای 
کاالیــی مختلف، از هاکوپیان بــه عنوان تنها 
برند برتر حوزهی نساجی و پوشاک تقدیر شد. 
ســازمان توسعه تجارت ایران بر اساس ارزیابی 
مدل علمی و افکار ســنجی مصرف کنندگان 

اقدام به انتخاب این برندهای برتر نمود.
هاکوپیان می گوید: به پاس حمایت شما مردم 
عزیــز ایران زمیــن، یک افتخار دیگــر نیز به 
افتخارات و جوایز ملی و بین المللی هاکوپیان 
افزوده شد. سایت اقتصاد روز امیدوار است که 
شــاهد افتخارات و ابتکارات سازنده دیگری از 
جانب این مجموعه نســاجی و پوشاک کشور 

باشیم.

برندهای برتر ایران

ادامه از صفحه ۱
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     گفت: اصاح رفتار اقتصادی دولت و ساماندهی نظام پولی 
و بانکی میتواند منشا تحول اقتصادی باشد.

به گزارش اقتصاد روز به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در ســومین جلســه کمیســیون نظارت که 
نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه و روسای سازمان بازرسی 
و دیوان محاســبات کشــور نیز حضور داشتند، پس از قرائت 
گزارش هیــات انطباق حقوقی کمیســیون، بندهایی از مواد 
و تبصره های الیحه بودجه که مغایر با سیاســتهای اصل ۴۴ 
اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاستهای کلی 
کشــور بود، تصویب شــد که برای اصاح به مجلس شورای 

اسامی اعام خواهد گردید.
محســن رضایی با بیان اینکه ورود مجمــع به حوزه نظارت، 
فرصتی برای آغاز اصاح اساسی در بودجه ریزی کشور است، 
اظهارداشت: اصاح رفتار اقتصادی دولت و سیاستهای بانکی 

و پولی میتواند ســرآغاز تحول اقتصادی کشــور باشد و مجمع برای 
تحقــق این امر مهم بنــا دارد با ابزار نظارتی خــود در جهت انطباق 
جهتگیریها و برنامه ریزی های کشــور با سیاســتهای کلی اباغ شده 

ازجانب رهبر معظم انقاب، گامهای اساسی بردارد.
وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع بینانه و اولویت محور 
دانســت و تاکید کرد: نمی توان هر سال به علت محدودیتهای زمانی، 

موضوع انطباق بودجه و رفع مغایرتهای آن با سیاســتهای کلی را 
نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیتها، 

محدودیتها و ضرورتهای کشور را کامل مد نظر قرار خواهد داد.
بر اســاس این گزارش، اعضای کمیسیون نظارت مجمع عاوه بر 
بررســی مواد و تبصره ها، مواردی از جهت گیری های الیحه بودجه 
از جمله عدم توســعه و تعمیق نظام مالی و بی توجهی به کاهش 
تصدیگری دولــت و افزایش بودجه شــرکتهای دولتی را مغایر با 

اهداف و تکالیف سیاستهای کلی نظام تشخیص دادند.
مغایرتهای الیحه بودجه ســال ۹۷ کــه در مصوبه نهایی مجلس 
شــورای اسامی برطرف نشــود، پس از تصویب در شورای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به شــورای نگهبان ارســال خواهد شد. 
سومین جلسه کمیســیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به منظور بررســی انطباق الیحه بودجه ســال ۱3۹۷ کل کشور با 
سیاستهای کلی نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع برگزار 

شد.

بانک    بورس    بیمه
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پرداخت خودکار قبــض تلفن همراه بدون ضرورت ساماندهی نظام پولی و بانکی در تحول اقتصادی
کارمزد در بانک صادرات ایران

به گــزارش روابــط عمومی بانک صــادرات ایران، 
مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با استفاده 
از سامانه »بانک پرداخت«، قبوض تلفن همراه خود 
را بدون کارمــزد، به صورت خــودکار در هر دوره 

بپردازند.
با اعام سازمان مدیریت صنعتی؛ بانک ملت 

برترین شرکت کشور شناخته شد
به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس رتبه 
بندی شــرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش/ 
درآمد، هلدینگ بانک ملت با ثبت فروش ۲۸۴ هزار 
و ۱3۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، عنوان برترین 

شرکت ایران را از آن خود کرد.
بنگاههای  حمایت  در  بانک  اولین  سپه  بانک 

کوچک و متوسط شناخته شد
به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک ســپه،مدیر 
شعب منطقه خوزستان گفت:بانک سپه با پرداخت 
بیش از 3۰۰ میلیارد ریال تســهیات به بنگاههای 
تولیدی کوچک و متوسط اســتان خوزستان رتبه 

اول را در بین بانک های استان کسب کرد. 
کسب رتبه نخست شرکت لیزینگ اقتصادنوین 

در شاخص بهره وری
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، شرکت 
لیزینگ اقتصادنوین در بیســتمین دوره رتبه بندي 
و معرفي ۵۰۰ شــرکت برتر در شــاخص بهره وري 
کل عوامل در گروه واسطه گري مالي، رتبه نخست 

را کسب کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه بازرسان 

بانک توسعه تعاون
به گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه تعاون، 
کارگاه آموزشی ویژه بازرسان بانک توسعه تعاون با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره و بازرس کل 
ســازمان بازرسی کل کشور در سالن همایش مرکز 

آموزش و پژوهش برگزار شد.
حجتا... مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون در 
این نشســت ضمن تأکید بر نقــش آموزش در باال 
بردن سطح آگاهی کارکنان افزود: بازرسان در عین 
اقتدار بایــد رفتاری آموزشــی و حمایتی در قبال 
کارکنان داشته باشــند و کارکنان نیز باید خود را 

کنار و همراه بازرسان بدانند.
بانک مسکن با راه اندازی سامانه آوا همواره 
حامی ترویج فعالیت های فرهنگی در میان 

روشندالن است
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در 
مراســم جشــنواره ملی کتاب که توســط انجمن 
نابینایان برگزار شــده رییــس اداره روابط عمومی 
بانک مســکن با اظهــار خرســندی از اینکه بانک 
مســکن بعنوان حامی در برگزاری جشــنواره ملی 
شــرکت داشــته عنوان کرد : بانک مســکن با راه 
اندازی سامانه آوا همواره حامی ترویج فعالیت های 

فرهنگی در میان روشندالن است.
بانک تجارت« افرا« را کلید زد

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارای حساب های جاری، جاری 
بدون دســت چک یا ســپرده کوتاه مدت در قالب 
طرح تسهیاتی افرا ، در بانک تجارت می توانند بر 
مبنای میانگین شش ماهه موجودی حساب خود از 

تسهیات فوق بهره مند شوند.
همکاری های بانک رفاه و ارس بانک اسپانیا 

گسترش می یابد
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در راستای هم 
افزایی و گســترش تعامات با بانک های کارگزار به 
ویژه در کشــورهای اروپایی، بانک رفاه و بانک ارس 

اسپانیا جلسه ای تعاملی برگزار کردند.
حضور بیمه ایران در نمایشــگاه بین المللی 

دریایی بندرعباس
بــه گزارش روابــط عمومی بیمه ایــران، پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی دریایی بندرعباس با حضور 
راســتاد معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی و جمعــی از مقامات 

استانی افتتاح شد.
شعبانی مدیرکل بیمه ایران استان هرمزگان گفت: 
با هماهنگــی روابط عمومی بیمه ایــران به منظور 
معرفــی خدمات و ارایه مشــاوره در خصوص انواع 
پوشــش های بیمه ای ویژه صنایع دریایی به همراه 
انجمن صنفی نمایندگان اســتان در این نمایشگاه 

حضور فعال داریم.
با صعود هفت پله ایــي، بیمه البرز پنجاه و 

ششمین شرکت برتر کشور شناخته شد
به گزارش روابط عمومي بیمه البرز، شــرکت بیمه 
البرز امسال نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار 
گرفت و با هفت پله صعود نســبت به سال گذشته 

در رتبه ۵۶ قرار گرفت.

دکتر صیدی مدیرعامل بانک صادرات شد
با حکم وزیر اقتصاد دکتر حجت اله صیدی به 
عنوان مدیرعامل جدید بانک صادرات منصوب 

شد.
به گــزارش اقتصاد روز، با حکــم وزیر اقتصاد 
دکتــر »حجت اله صیدی« به عنوان مدیرعامل 
جدید بانک صادرات منصوب شــد.الزم بذکر 
اســت قبل از دکتر صیدی »سیاوش زراعتی« 
ســکان هدایت بانک صادرات ایران را بر عهده 

داشت.

کاهش نرخ مالیات بخش مولد به ۲۰ درصد/شناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید

رییس کل سازمان مالیاتی اعالم کرد:

رییس کل ســازمان امور مالیاتی گفت:این ســازمان آمادگی اصاح 
نرخ بخش مولد کشــور از ۲۵ به ۲۰ درصد را دارد و در این زمینه 

برای خروج از رکود می توان گام برداشت.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از  پژوهشکده پولی و بانکی، 

سیدکامل تقوی نژاد در یازدهمین همایش سیاست های مالی 
و مالیاتی کشور  افزود: در زمینه توسعه و تکمیل نظام اطاعات 
مالیاتی گام برداشته ایم و در سال جاری 3۰۰ هزار مودی جدید 

شناسایی شد.
وی خاطرنشــان کرد: با تکمیل اطاعــات مالیاتی در مبارزه با فرار 

مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شد.
معــاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مدیریــت اصولی در این بخش به 
توســعه نظام مالیاتی منجر می شــود و از روش های سنتی امکان 

فعالیت وجود ندارد.
رییس کل سازمان  امور مالیاتی اعام کرد: نگاهی به عوامل اثرگذار 
بر نظام مالیاتی نشــان می دهد که اهداف در تمام کشورها یکسان 

است و باز توزیع درآمد در این بخش مورد توجه است.
وی با بیان اینکه مالیات از متغیرهای کلیدی کشــور اســت، گفت: 

دولت ها برای انجام وظایف ذاتی خود، به منابع مالی نیاز دارد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم باالی گروه های معاف از مالیات، 
پدیده کد فروشــی، رواج حساب های اجاره ای و وضعیت نامناسب 
ارز به عنوان چالش ها یاد کرد و گفت: در سیاســت های کلی نظام 
اقتصادی کشــور که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، سیاست 

گذاری ها حمایت همه جانبه مورد نیاز است.
وی، نبــود پایگاه جامع اطاعات را مورد اشــاره قرار داد و افزود: در 
چالش های سیاســت گذاری باید به نبود یک مرجع در سیاســت 

گذاری اشاره کرد.
تقوی نژاد گفت: ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد و اثرگذاری 

آن بر سایر بخش ها به درستی مشخص نیست.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشــت: فهرست بلندی از معافیت ها داریم 
و ما امــروز می خواهیم بدانیم از چه گــروه هایی می توان مالیات 
دریافــت کرد. تقوی نژاد تصریح کرد: از دیگر چالش ها باید به عدم 
اســتقال و کمبود منابع مالی و فیزیکی، عــدم همکاری در ایجاد 
پایگاه آماری جامعه و وجود رویکرد ریســک که باعث شده تا تکثیر 
پرونده ها صورت گیرد باید اشاره کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
همچنین رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: وقفه های اجرایی و 
پرونده های دادرسی نیز از چالش ها است. نظام مالیاتی در سه دهه اخیر 

اصاحات زیادی داشــته که می توان به تصویــب قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در سال ۸۷ اشاره کرد.

وی ادامه داد: سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت 
نظام مالیاتی را روشن کرده است. اصاح نرخ های مالیاتی و اصاح 
معافیت ها و تدوین قوانین ناظر بر جرایم از جمله برنامه های اصاح 
سیاســت ها اســت که پس از آن اصاح سیاست های اجرایی برای 

افزایش تاثیرگذاری مالیات در اقتصاد دنبال می شود.

تیترخوان 

شایعه ورشکستگی بانک صادرات 
هرگز درست نیست

صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد؛

مدیرعامل بزرگترین بانک پذیرفته شده در بازار سهام به آخرین شایعات و 
گمانهزنیها درباره »وبصادر« پاسخ داد و از شرایط امید بخش این نهاد پولی-

بانکی خبر داد. به گزارش اقتصاد روز بنابر اعام روابط عمومی بانک صادرات؛ 
حجت ا... صیدی در حاشیه مجمع بانک صادرات ایران که با موضوع انتخاب 

اعضای هیات مدیره، برگزار شده بود، درخصوص شایعه ورشکستی این بانک 
اعام کرد: بکاربردن این واژه، برای بزرگترین بانک بورسی با بیش از ۲۴۰۰ 

شعبه و باجه و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و ۲۲ شعبه و سرپرستی 
بین المللی، ۴۵ میلیون کارت صادر شده و از همه مهمتر برند بسیار معتبر 

آن، کارشناسی نیست و انطباقی با واقعیات ندارد.
وی افزود: من قبل از این که مدیرعامل بانک صادرات شوم از بیرون که اخبار و 

شایعات را دنبال میکردم، بهقدری نگران این بانک بودم و تصور میکردم اوضاع 
این مجموعه بزرگ بانکی وخیم است اما اکنون که کمتر از یک ماه است بانک 
صادرات ایران را اداره میکنم، متوجه شــدم وضعیت »وبصادر« با این شایعات 
خیلی فاصله دارد. واقعاً شــرایط نگران کننده نیست، میتوانم بگویم که بنیاد 
این بانک محکمتر از این حرفهاســت و االن که ۶۵ سال سن دارد، دست کم 

به اندازه دوبرابر عمر سپری کرده خود پتانسیل برای رشد و ماندگاری دارد.
مدیرعامــل بانک صــادرات ایران با بیــان اینکه داراییهای ارزشــمند بانک و 
پتانســیل های آن به معنی چشم پوشی از چالشــهای پیش رو نیست، تاکید 
کرد: صراحتا اعام میکنم بانک صادرات ایران ورشکسته نیست. کسانی که این 
شایعات را اشاعه میدهند، اساسا معنا و مفهوم ورشکستی را نمیدانند. بانک ما 
ورشکســته نیست اما چالشهای بزرگی پیش رو دارد که میتواند این چالشها را 
از ســربگذراند. »وبصادر« مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است یعنی بیش از 
نیمی از ســرمایه خود زیان انباشته دارد اما این به معنای ورشکستگی نیست. 
قانون تجارت در این مواقع به سهامداران اختیار داده که درباره خروج شرکت 
ها از بحران های فعلی تصمیم گیری کند و اساسا شمولیت بانک در ماده ۱۴۱ 

قانون تجارت به معنا یک هشدار حسابداری است.

تقدیر موسسه عالی آموزش بانکداری از روسای موفق 
شعب بانک ایران زمین

موسســه عالی آمــوزش بانکداری در هشــتمین 
همایش روسای موفق شعب بانکهای کشور، از سه 

رییس شعبه بانک ایران زمین تقدیر کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ایــران زمین، 
هشــتمین همایش روســای موفق بانکهای کشور 
با عنــوان »راهکارهای نویــن در ارزیابی عملکرد 
شعب«با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی، رییس 
موسسه عالی بانکداری ایران و جمعی از مدیران و 
روسای شعب بانکهای کشور، در سالن همایشهای 

بانک مرکزی برگزار شد.
در این مراســم که با حضور هــادی قدیمی نایب 
رییس هیات مدیره، ادبی معــاون عملیات بانکی، 
بهرامی نیا مدیر شعب اســتان تهران، امیر شکری 

مدیر آموزش، استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران 
زمین و جمعی از مدیران و کارشناسان شبکه بانکی 
همراه بود، سه تن از روسای برتر شعب بانک ایران 
زمین )سمیه قاســمی نیا رییس شعبه اسد آبادی 
شیراز، مولود فقیه پور رییس شعبه کیانپارس اهواز 
و آرمان امینی رییس شــعبه نارمک تهران( مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
همایش رؤسای موفق شعب بانک های کشور، همه 
ساله به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
با هدف مشــارکت در دانــش، تقویت مهارت های 
علمی و حرفــه ای و انتقالــی تجربیات همچنین 
تقدیر از روســای برتر شعب از کلیه بانکهای کشور 

برگزار می شود.

ســیزدهمین جلســه گردهمایی و هم اندیشــی 
ســهامداران گروه نصر معین پارسایان )جهادهای 
نصر اســتانی( با حضور روح اله خدارحمی رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و مدیران 
عامل شــرکت های جهاد نصر در سالن اجتماعات 
شــرکت نصر معین برگزار شــد. به گزارش روابط 
عمومــی بانک کشــاورزی، در ایــن همایش روح 
اله خدارحمی طی ســخنانی موقعیت فعلی بانک 
کشــاورزی در سیســتم بانکی، تحقق اهداف این 
بانک در حوزه تجهیز منابع و پرداخت تســهیات 
مرتبــط با بخش تا این مقطــع را از موفقیت های 
بانک کشاورزی اعام کرد. وی همچنین با تاکید بر 

ضرورت توسعه تعامات بانک و شرکت های جهاد 
نصر و سایر شــرکت های بزرگ و فعال در کشور، 
ایجاد دپارتمان بانکداری شــرکتی و نگاه متفاوت 
بانک کشــاورزی به موضوع یکپارچه ســازی سه 
فعالیت تجهیز منابع، اعطای تســهیات و گردش 
خدمات توســط اداره کل موصوف را از نقاط قوت 
و مایه افتخار بانک کشــاورزی دانست. شایان ذکر 
اســت در این همایش، مهنــدس فنودی مدیرامور 
اعتباری و بانکداری شــرکتی و مهندس معماران 
رئیس اداره کل بانکداری شرکتی بانک کشاورزی، 

روح اله خدارحمی را همراهی می کردند.

برگزاری سیزدهمین گردهمایی و هم اندیشی سهامداران گروه 
نصر معین پارسایان با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی

انتصابات 



مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول گفت: امسال توانستیم با برنامه ریزی 
انجام شده برای دومین سال متوالی با کاهش 3۰ درصدی خام فروشی 
روغن پایه رکــورد تولید و فروش انواع روغن موتــور ) دیزلی، بنزینی 
و صنعتی ( را بشــکنیم. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت 
نفت ایرانول، مهندس عیسي اسحاقی در جمع اتوسرویس کاران برتر 
شهرهای خرمشهر و آبادان گفت: کاهش 3۰ درصدی خام فروشی در 
ســال گذشته موجب شد تا بیشترین تولید و فروش محصول نهایی را 
انجام داده و بیشــترین رشد ســود در صنعت روانکاران را برای اولین 
بار به خود اختصاص دهیم و در ســال جاری نیز علیرغم فروش نقدی 
محصوالت، رکورد تولید و فروش را بشــکنیم. وی با اشــاره به ســود 
شــرکت در نه ماهه اول سال جاری نسبت به ســال گذشته علیرغم 
افزایــش ۴۴ درصدی قیمت خــوراک و ملزومات و ثابت بودن قیمت 
فروش انــواع روغن های موتوری ، دیزلی و بنزینی 3۶ درصد افزایش 
یافت. وی به ســهم بازار روغن های موتوری ایرانول اشاره کرد وگفت: 
براســاس گزارش نهادهای نظارتی ســهم بازار ایرانول از ۱۹ به حدود 

۲۷ درصد افزایش یافته است . مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در ادامه 
از تدوین اســتراتژی ۱۴۰۴ ایرانول خبر داد و گفت : این اســتراتژی 
نهایــی و به زودی پس از تصویب هیات مدیره از ســال آینده اجرایی 
می شــود که بر این اســاس تا سال ۱۴۰۰ هر ســال ۱۵ درصد و از 
۱۴۰۰ تا ســال ۱۴۰۴ هرسال ۱۰ درصد خام فروشی کاهش و فروش 
محصوالت نهایی افزایش پیدا می کند. وی تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۰ 
در شــرکت نفت ایرانول ۱۰ طرح توسعه ای اجرا می شود . مهندس 
اســحاقی تصریح کرد: پایانه صادراتی ایرانــول با ظرفیت مخازن ۲۵ 
هــزار تن در بندر امــام خمینی )ره( بزودی آمــاده بهره برداری می 
شــود که با بهره برداری از این پایانه ذخیره سازی محصوالت جانبی 
ایرانول به ســه برابر افزایش می یابد.وی بــه تولید روغن موتور الوند 
پس از 3۶ ســال در آبادان اشــاره وگفت : با برنامه ریزی انجام شده 
آبــادان به پایــگاه صادراتی روغن موتور ایرانول تبدیل خواهد شــد . 
گفتني اســت؛ در این مراسم از ۱۰ اتوسرویس کار برتر آقایان حسین 
اســماعیلي ،سیدحسن نژادکاظم، ســعید غضباني، سامان داراب پور، 
محمدرضا عباســي زاده،کامران محمدنژاد، مراد شاهین زاده، محمد 
موري، محمدرضا دورقي وســمیر منیعات با اهدا لوح ســپاس وهدایا 

تقدیر بعمل آمد.

4

نفت    انرژی    هفته نامه اقتصادی ایران   دوره جدید   شامره دوازدهم   اسفند ۱۳۹۶

وزیر نیرو از بهره برداری کریدور شــمال- جنوب انتقال برق بین 
۴ کشــور ایران، ارمنستان، گرجســتان و روسیه تا شهریور سال 
۹۸ خبر داد. به گزارش اقتصاد روز به نقل از پایگاه اطاعرســانی 
وزارت نیــرو )پــاون(، رضا اردکانیــان در حاشــیه پانزدهمین 
اجاس کمیســیون مشترک همکاری ایران و ارمنستان در جمع 
خبرنگاران گفت: خوشبختانه مصوبه های این کمیسیون به خوبی 
در مرحله اجرا قرار دارد، از جمله سرعت دادن به پروژه خط ۴۰۰ 

کیلوولت انتقال برق بین ایران و ارمنســتان که در ادامه شــبکه 
ما را به گرجســتان و روســیه متصل خواهد کرد. وی ادامه داد: 
این همکاری چهارجانبه نقش موثری در ایجاد کریدور شــمال- 
جنوب برق خواهد داشت و قرار است باقیمانده این طرح از اواخر 
فروردین ماه ۹۷ ســرعت گرفته و تا شــهریور ماه سال ۹۸ این 
طرح به بهره برداری برسد. اردکانیان در خصوص سایر موضوعات 
مذاکره شد در این نشســت گفت: توافقهای خوبی نیز در زمینه 

گمرکی بین دو کشور انجام شده و در بخش گردشگری، تجاری و 
همکاری بخش خصوصی نیز انجام شده و در زمینه ایجاد منطقه 

آزاد مشترک در ارس و مغری نیز توافقهای مهمی انجام گرفت.
وزیر نیرو از افزایش صدور گاز به ارمنستان خبر داد و گفت: این 
مــورد از مذاکرات امروز بود که البته بایــد درباره جزئیات آن با 
وزارت نفت مذاکره شود، در زمینه صدور برق در فصل زمستان به 

ارمنستان نیز مذاکراتی انجام شد.

شــهردار تهران با اشاره به میزان اســتفاده از منابع آبی طبیعی در 
شــهر تهران، تاکید کرد: اگر بخواهیم با نگاه آیندهپژوهی به مسائل 
تهران نگاه کنیم، باید برای تامین منابع آب این شهر در آینده خیلی 

نگران باشیم.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از ایســنا، محمدعلی نجفی شــهردار 
تهــران  در همایش ملی دیپلماســی آب و فرصتهای هیدروپلتیک 
غرب آسیا با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع بحرانهای آبی در دنیا، 
اظهار کــرد: در مجامع مختلف بینالمللی مباحث تقریبا به ســمت 
موضوعات و مشــکات مربوط به کمبود آب و مواجهه دنیا با بحران 
آبــی حرکت میکند. وی با بیان اینکه موضــوع آب در حال تبدیل 
شدن به یک مســاله جهانی و بحرانی است، گفت: موضوع آب باید 
عاوه بر اینکه به صورت بین المللی و منطقه ای مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد، به صورت ملی و به تبع آن در ســطوح شهرهای مختلف 
نیز مورد بررســی قرار بگیرد. نجفی خاطرنشــان کرد: امروز حدود 
۱۵۰ کشــور در دنیا با کمبود آب و برخی از این کشورها با موضوع 

بحران آب مواجه هستند که عواملی نظیر تحوالت انتقال جمعیت و 
گســترش جوامع به ویژه جوامع شهری و افزایش مصرف روزانه آب 
و همچنین تغییرات شرایط اقلیمی باعث ایجاد نگرانی جدی درباره 

حتی حیات بشری شده است.
وی با اشاره به انعقاد حدود 3۰۰ پیمان بین المللی میان کشورهای 
مختلف در حوزه مسائل آبی، خاطرنشان کرد: در منطقه غرب آسیا 
به واسطه خشکی و نیمه خشــک بودن این مناطق، موضوع انعقاد 
پیمانهای بینالمللی و برقراری یک دیپلماســی بین المللی از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.
 شــهردار تهران در ادامــه صحبت های خود با اشــاره به وضعیت 
منابع آب در شــهر تهران، گفت: در تهران با مشکات بسیار حادی 
در زمینــه منابــع آب مواجه هســتیم و چنانچه بخواهیــم با نگاه 
آینده پژوهی به مســائل تهران نگاه کنیم باید خیلی نگران موضوع 
تامین منابع آب تهران در آینده باشیم. وی با اشاره به میزان مصرف 
منابع طبیعی آب تهران، گفت: امروز تقریبا سه برابر میزان طبیعی 

و نرمال استفاده از منابع آبی طبیعی در شهر تهران استفاده میکنیم 
و چنانچه که میزان مصــرف طبیعی از منابع آب ۲۵۰ میلیون متر 
مکعب باشد متاســفانه امروز حدود ۷۵۰ میلیون متر مکعب از این 
منابع استفاده میشــود که این موضوع آثار و عوارض بسیار سختی 

برای ما خواهد داشت.
نجفــی با بیــان اینکه برخی از آثار مربوط به اســتفاده بیش از حد 
از منابــع طبیعی آب در تهران ظهور پیدا کــرده، ادامه داد: بخش 
عمده ای از نشســت زمین در شهر تهران و همچنین مساله کیفیت 
آب از آثار و عوارضی اســت که اســتفاده بیش از حد از منابع آبی 
موجب بروز و ظهور آنها شــده اســت. وی هدررفت بیش از اندازه 
آب در شــبکه انتقال آب شــهری در تهران را از دیگر مسائل مورد 
توجــه در پایتخت عنوان و اظهار کرد: امروزه از ســوی مســئوالن 
مربوطــه صحبــت از هدررفت 3۰ درصد آب در شــبکه انتقال آب 
شهری میشــود که این موضوع باید مورد توجه و بررسی مسئوالن 

مربوطه قرار بگیرد.

وزیر نیرو اعالم کرد

بهره برداری کریدور شمال- جنوب انتقال برق تا شهریور ۹8

معرفی کاندیداهای برگزیده اولیه همایش تعیین قهرمانان اقتصاد مقاومتی کشور

شرکتخوراکدامپارس

بانککشاورزیشرکتسرمایهگذاریایران

بیمهکارآفرین

آرایشی بهداشــتی رویی رهایدا توا البرا
ایرانآوندفر(برندبس)

تولیدکننــده خوراکهــای مرغ گوشــتی و تخم گــذار، مرغ مادر 
گوشــتی و تخم گذار، بوقلمــون، اردک، طاووس، شــترمرغ، گاو 
شــیری، گاو پرواری، استارتر گوســاله، گوسفند، بز، اسب، شتر، 

حیوانات آزمایشگاهی، حیوانات باغ وحش
بنیانگذاران اصلی و بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید 

کننده خوراک دام و طیور با سابقه ای نزدیک به نیم قرن
انتخاب بعنوان واحد نمونه کشوری کیفیت برتر خوراک دام و طیور

شرکت سرمایه گذاری ایران )سهامی خاص(، در راستای تحقق سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ابالغی از سوی مقام معظم 

رهبری و باهدف مشارکت در فرآیند خصوصی سازی اقتصاد کشور، در تاریخ 
29 / 9 / 1385 پا به عرصه فعالیت گذاشت. 123 شخصیت حقوقی و حقیقی 
که هریک حضوری پررونق و پر سابقه را همراه با گردش مالی مطلوب در چرخه 
سرمایه گذاری و اجرایی و اقتصادی دارا هستند به عنوان سهامداران شرکت 
در تأسیس شرکت سرمایه گذاری ایران مشارکت داشته اند. پیرو آگهی ثبتی 
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 کیفــی 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

KESHIRTH :سوئیفت
برنامه ریزي براي تامین 100 درصدي سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
ابداع روش هاي تشویقی براي ترغیب بدهکاران به پرداخت بدهی مربوطه

ایجاد و تکمیل سامانه اعتبار سنجی براي مشتریان اعتباري
مشارکت در توانمندسازي بانوان فعال در بخش کشاورزی

برنامه ریزي براي تامین 100 درصدي سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
ابداع روش هاي تشویقی براي ترغیب بدهکاران به پرداخت بدهی مربوطه

ایجاد و تکمیل سامانه اعتبار سنجی براي مشتریان اعتباري
مشارکت در توانمندسازي بانوان فعال در بخش کشاورزی

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

وآبهاي کشور ونیز حمل سوخت وآب براي جزایر
همایش بین المللی مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی  

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

کسب رتبه برتر عملیات بندري   1385/01/17

گروهــی از کارآفرینــان فرهیخته و صاحب نــام صنعت بیمه و بانک 
با شــرکت گروهی از کارآفرینان مهندســی صنایع ساختمان و معماران 
اقتصادی کشور دســت به دست یکدیگر داده با هدف تغییر ریشه ای 
ســاختار سنتی در حال ســکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و 
خــالق در ایــن صنعت با اســتفاده از منطق تحول و روشــهای نوین با به 
کارگیری ابزارهای فنی مدیریتی وسیســتماتیک قابل بهــره برداری از 

ساختار متحول بازار بین المللی 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 تعالی سازمان
دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت

کسب رتبه الف مراکز خدماتی فوالد مبارکه
اخذ گواهینامه های 

14001 ISO
9001 ISO

18001 OHSAS

کارخانه احیای مستقیم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت تولید سالیانه 
800 هزار تن در سال با هدف تامین آهن اسفنجی مورد نیاز واحدهای 
ذوب و ریخته گری اســتان یزد و ســایر تولیدکنندگان فوالد در کشــور، 
در 25 کیلومتری شــهر اردکان، اســتان یزد و در مجاورت گندله  سازی 
چادرملو و شرکت آهن و فوالد ارفع در محدوده ای به وسعت 86 هکتار 

احداث شده است.
کلیه فعالیت های مهندســی و طراحی اساســی و مهندســی تفصیلی این 

کارخانه بر اساس دانش فنی میدرکس انجام شده است. 

مدیرعامل:مهندسمحمدرستمی

مدیرعامل:مهندسعباسصمیمی

مدیرعامل:مهندسمهردادیوسفی

رئیسهیاتمدیرهومدیرعامل:دکترمرتضیشهیدزاده مدیرعامل:مهندسنادرسلطانیحسینی
مدیرعاملوعضوهیأتمدیره:مهندسمرتضیصدیقیانکاشی

مدیرعامل:مهندساسدا...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 پستی: تهران, بزرگراه جالل آل احمد, نبش خیابان پاتریس لومومبا, شماره 
info@bki.ir:247, کدپستی 94316-14459 - پست الکترونیک

تلفن اداره کل روابط عمومی و همکارى هاى بین الملل: 88245010
مرکز ارتباط سبز: 88287070 یا 81301 - دورنگار: 88245009 

 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              

عبدالمحمودضرابیمدیرعامل:مهندسمهدیاعتصام مدیرعامل:

شرکتسرمایهگذاریایران

شرکتبیمهرازی

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 ای ایمن آسایش کوثر در سال 1387 به عنوان تنها 
نمایندگی حقوقی شــرکت ســهامی بیمــه دی با هدف تجمیع پرتفوی ســازمان 
اقتصادی کوثر و شرکتهای تابعه و ارائه خدمات مناسب جهت حفظ منافع بیمه 
گذاران تأســیس شــد.این شــرکت با بهره گیری از کادری مجرب توانسته به 
عنــوان حامی مطمئن نزد بیمه گذاران مطرح گردد.از جمله افتخارات شــرکت 
خدمات بیمه ای ایمن آســایش کوثر می توان به کســب عنــوان نماینده برتر 
کشــور در ششــمین جشــنواره کســب و کار بیمه در ســال 92 اشــاره کرد.

مدیرعامل:دکترمحمودامراللهی

مدیرعامل:حمیدخانداییقمصری
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شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي در سال 
1340 با تولید کاشی دیوار فعالیت خود را آغاز نموده است.

این شرکت  با تجربه طوالنی بیش از 43 سال مدرنترین و به 
روزترین تکنولوژي صنعت سرامیک فاز توسعه تولیدات کاشی کف 
با نام « بوستان « را آغاز نمود و هم اکنون توانسته است در صدر 
تولیدکنندگان برتر کاشی و سرامیک قرار کیرد. تولید کاشی های 
ضد اسید و محصوالتی با چاپ HD برای نخستین بار در ایران از 

دیگر افتخارات این شرکت می باشد.
آدرس دفتر مرکزي: تهران، خیابان فردوسی، مقابل سرهنگ 

سخایی شماره 133
تلفن تماس : 33902132، 33928717، 33116888

دورنگار : 33945471 )9821(+

کارخانجاتکاشیوسرامیکسعدی
رئیسهیاتمدیره:مهندسسیدفاضلفاضلی
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مصرف می شود

شهردار تهران:

ایرانـــول رکـــورد تولیـــد و 
ـــت ـــن را شکس ـــروش روغ ف

سوپرپایپاینترناشنال



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 تاشــهای گروه ما 
که خوشــبختانه به دستاوردها و نتایج ارزشمندی نیز رسیده ایم 

همگی نشان دهنده چند ویژگی ماست.
۱ـ ما به هیچ گروه، جناح و هیچ قوه ای از قوای ســه گانه کشور 

وابسته نیستیم.
۲ـ از نخســتین روز، اقتصاد ملی ایران عزیز را نشــانه رفته ایم و 
عما 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.
۴ و ۵ 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 اختاف 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.
آغازیدیگردرخدمتتولیدملیواقتصادمقاومتی:

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 اطاعات 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:

۱ـ امکانات، اســتعدادها و پیشــرفتهای داخلی را شناسایی و به 
ملت ا یران و اقتصاد جهانی معرفی کنیم

۲ـ برای درخشش دست اندرکاران خادم و توانمند اقتصاد داخلی، 
از تســهیات ممکن در ایران بهره برده و با ایجاد روابط سازنده و 
شفاف، به رفع مشکات 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 عاقمندان معرفی نماییم.
هیاتداوران،متخصصومستقل:

تاش 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 عاقمند 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 
عاقمندان 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 اعام و اباغ شــده است. 
اما متاســفانه پس از گذشــت اینهمه مدت، مقام رهبری رسما 
اعام 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 عاقمنــد 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.

مشارکتشمارامیطلبیم
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 تســهیاتی که میتوانیم در اختیارمان قرار 
دهیم مطلع شــوید، از تجارب پیشکسوتان و قهرمانان این عرصه 

بهره مند گردید.
چراقهرمانان؟: 

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 مشــکات تولید به سودهای کان 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 فعا 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 ۱3۹۷ 
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 
اطاع 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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وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جمع بازنشســتگان معترض 
به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گفت : من سخنگو 

و صدای بازنشستگان هستم
به گزارش اقتصاد روز به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، جمعی از بازنشســتگان کشوری در اعتراض 
به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشــوری در مقابل وزارت 
کار تجمع کردند و دکتر ربیعی در یک نشست و گفت و گوی سه 
ساعته حرف ها و خواسته ها آنها را شنید و دیدگاه ها و اقدامات 

انجام شده در این زمینه را مطرح کرد.  
 وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در جمع معترضین گفت: هر 
زمان که بخواهید برای شــما وقت خواهم گذاشــت. من نه تنها 
حرف شــما را گوش می دهم، بلکه می شــنوم، به شما حق می 

دهم و امور شما را پیگیری می کنم. 
وی با بیان اینکه هیچ مشــکلی در همراهی با خواسته های شما 
حتی در یک مورد ندارم، تاکید کرد: اختاف نظری بین ما وجود 
نــدارد.  دکتر ربیعی با ذکر مثالی از زیر فرش کردن خاکروبه ها 
گفت: ما مسائل و مشکات را زیر فرش نمی کنیم تا دیده نشود 

بلکه برای شنیدن و حل آنها اقدام خواهیم کرد. 
وزیــر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه من با ســاخت و 
پاخت ها نیامده ام افزود: من هم مثل شما بودم حتی شاید وضع 

من از شما بدتر بود.
وی افزود: من از نزدیک با مشــکات شما آشنا هستم. و حداقل 
با چندین نفر از بازنشســتگانی که قول داده بودم در منزلشــان 

ماقات کردم.
 وزیــر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: من برای اولین بار 
در تلویزبون راجع به کاهش ۶۷ درصدی قدرت خرید بازنشسته 
ها صحبت و موضوع را به عنوان مسئله مطرح کردم بنابراین نمی 

توان گفت که با این مسئله آشنا نیستم.
وی خاطر نشان کرد: این مسئله آنقدر در کشور شناخته شد که 
در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر نیز هر کســی می خواست 
صحبت کند ناچار بود راجع به مســائل بازنشســتگان نیز اظهار 
نظــر کند. دکتر ربیعی افزود: وقتــی در مجلس راجع به موضوع 
بازنشســتگی و صندوق ها صحبت کردم ، صندوق بازنشســتگی 
کشــوری یک کارپردازی ناعادالنه با یک آینده نامعلوم بود و ما 

پس از آن به فهم در خصوص این مسئله رسیدیم و دارای برنامه 
شدیم.

وزیرتعــاون ، کار ورفاه اجتماعی  یادآور شــد: مــن خود برنامه 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان و مصوبات آن را در مجلس 

دنبال کردم .
وی افزود: امســال نیز با توجه به اینکه پرداخت بدهی دولت به 
صندوق ها در برنامه دولت نبود، تاش کردیم و  برای آن بودجه 

اختصاص دادیم. 
دکتر ربیعی با اشــاره به اینکه در گذشــته صنــدوق ها طوری 
مدیریت شــده اند که این شــکاف رخ داده اســت گفت: انجام 
ایــن کار حجم باالیــی از پول می خواهد و مــن نمی گویم که 
کار خارق العاده کرده ایم ولی کارهای زیادی انجام شــده اســت. 
وی در ادامه گفت: اگر از من بپرســید این اقدامات کافی است؟ 
می گویم خیر کافی نیســت ولی ما باید جهت را درست کنیم و 

راه را ادامه بدهیم.

شــیوه نوین  تامین مالی جمعی  
نامه مشــترک بین  با عقد تفاهم 
وزارتخانه هــای اقتصاد و دارایی« 
، » تعــاون،کار ورفاه اجتماعی« و 
» ارتباطــات و فنآوری اطاعات« 
رســما در نظام تامین مالی کشور 

وارد شد.
در تامیــن مالــی جمعــی، گروه 
زیادی از مــردم با مقادیر ُخرد در 
ارائه منابع الزم بــرای فعالیتهای 
مختلف، از ایجاد کسب و کارهای 

کوچک روســتایی، مشــاغل خانگی یا کارآفرینی های فناورانه گرفته تا فعالیتهای 
انساندوســتانه نظیر تحصیل کودکان کار، گروههای آسیب پذیر و حتی تامین مالی 
آرزوهای جوانان از جمله ادامه تحصیل و نظایر آن مشــارکت می کنند. این گونه از 
تامین مالی بر بســتر فضای اجتماعی و شبکه های اجتماعی با استفاده از سکوهای 
عاملین تامین مالی جمعی شــکل گرفته و در حال حاضر در بســیاری از کشورهای 

جهان بکار گرفته شده است.
در ایران، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع در سال ۱3۹۴ 
در دســتور کار کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال قرار گرفت و طی سه سال 
با مشارکت تعداد زیادی از دســتگاههای ذیربط و توجه به تجربیات دیگر کشورها؛ 

دستورالعمل آن تدوین شد.
روش تامین مالی جمعی به گونه های مختلف اهداء، پاداش، وام و مشارکت در سهام 
خصوصی قابل اجرا است، که به دلیلی اهمیت مشارکت در سهام خصوصی در تامین 
مالی فعالیتهای کارآفرینی، مقرر شد که عاملین تامین مالی جمعی با مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن ســازمان عمل نمایند. مطابق با دستورالعمل 
تهیه شــده، عاملین فعلی شــش ماه فرصت دارند تا اقدام بــه اخذ مجوز فعالیت از 

سازمان بورس و اوراق بهادار نمایند.

 رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی 
در نشســت تخصصــی گفت وگوی 
اجتماعی ســه جانبه پیشــنهاد راه 
انــدازی بنیاد ملی گفــت وگو های 

اجتماعی را مطرح کرد.
به گــزارش مرکز روابــط عمومی و 
اطاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
، دکتر محمدرضا سپهری  اجتماعی 
گفــت: جوامعی می توانند در چالش 
های اقتصادی غالب شوند که بتوانند 
فرهنــگ گفت وگــوی اجتماعی را 
ترویج کنند و گفت وگوی اجتماعی 
ابزار بســیار مناسبی برای جلب مشارکت مردم به شــمار می رود . رییس موسسه کار 
و تامین اجتماعی ادامه داد: فرایند مذاکره، مشــاوره، تبــادل اطاعات بین نمایندگان 
دولت، کارفرمایان و کارگران درباره موضوعات مورد عاقه در رابطه با شــرایط اقتصادی 
و اجتماعی می تواند منجر به عقد موافقت نامه یا پیمان شود؛ یعنی فرایند تبادل نظر و 
مذاکره برای دستیابی به توافق بر اساس منافع مشترک است. دکتر سپهری اشاره کرد: 
فرایند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، کاهش چالش های اجتماعی، رفع تنش 
های اجتماعی در دوره های گذار اقتصادی، دســتیابی به معاهدات اجتماعی، اصاحات 
اقتصادی و اجتماعی، بهبود شــاخص های توسعه اجتماعی و تسهیل فرایند توسعه ملی 
را از اهداف و مزایای گفت وگوی اجتماعی دانست و افزود: با ابزار گفت وگوی اجتماعی 
ســرمایه های اجتماعی نیز تقویت می شــود. وی فرهنگ سازی و نهادینه شدن فرهنگ 
تعامل و گفت وگو  را از پیش شــرط های گفت وگوی اجتماعی برشــمرد و اظهار کرد: 
گفت وگوی اجتماعی همیشه بر پایه احترام به حق آزادی انجمن ها و نهادها بوده و باید 

بر اساس اصول عقلی، موازین منطقی و حقایق اجتماعی استوار باشد. 
رییس موسســه کار و تامیــن اجتماعی ادامه داد: گفت وگوی موثــر نیازمند نهادهای 
اجتماعی اســت ، نهادهایی کــه دولت آنها را به عنوان شــرکای اجتماعی قانونی خود 
بپذیرد و ذینفعان نیز از تصمیمات آنها حمایت کنند. وی داشــتن صاحیت های علمی 
و فنی به منظور رســیدن به اهداف و ادبیات مشــترک را از دیگر پیش شرط های گفت 
وگوی اجتماعی برشــمرد. دکتر سپهری اضافه کرد: گفت وگوی اجتماعی دو جانبه، سه 
جانبه و با همکاری ســازمان های بین المللی از اشــکال گوناگون گفت وگوی اجتماعی 

محسوب می شود .

»امید شــنعه«، مدیرعامل بنیاد توســعه کارآفرینی، گفت: بر اساس طرح »اشتغال 
روســتایی )روستا تعاون(، اشتغالزایی روســتاییان با وام های کم بهره مورد حمایت 

قرار می گیرد.
وی بــا بیان این مطلــب در گفتگو با پایگاه خبری »اقتصاد روز«، افزود: بر اســاس 
تســهیات پیش بینی شــده در این طرح افرادی که در قالب تعاونی های روستایی 
می خواهند اشــتغالزایی کنند بر اســاس اولویت های اشتغال روستاییان می توانند 

از دریافت تسهیات با سود بهره ۸ درصد و تنفس در بازپرداخت بهره مند شوند.
مدیرعامل بنیاد توســعه کارآفرینی، تصریح کرد: شــرکت هــای تعاونی در اولویت 
دریافت تسهیات هســتند و به ازای معرفی هر فرصت شغلی در این طرح تا سقف 

۵۰۰ میلیون ریال می توانند تسهیات دریافت کنند.
وی در رابطه با اهداف این طرح اظهار داشــت: این طرح با هدف حمایت از توســعه 
و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی و عشایری با 
اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی، پرداخت تسهیات اشــتغال زا به سرمایه 
گــذاران، کارآفرینــان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونــی از محل تلفیق منابع 

صندوق توسعه ملی با موسسات عامل اجرا می شود.
»شنعه«، اولویت های این طرح را در رسته های صنعت، کشاورزی و خدمات خواند 
و تاکید کرد: در هر رســته اولویت ها انتخاب شده و عاقمندان می توانند برحسب 

آنها در حوزه مختلف کارآفرینی روستایی فعالیت کنند.
مدیرعامل بنیاد توســعه کارآفرینی، در رابطه با ضوابط دریافت این تســهیات نیز 

گفت: 
متقاضیان باید طرحهای خود را از طریق ســامانه کارا بر اســاس چارچوب و ضوابط 
تعریف شــده، به ثبت برسانند همچنین این تســهیات با نرخ سود ۴ درصد برای 
مناطق روســتایی و عشایری مرزی،  ۶ درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر 
مرزی و  ۱۰ درصد برای تأمین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی مســتقر در 
نواحی صنعتی و شــهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت توســط بانک های کشاورزی، 

توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید ارائه می شود.

من سخنگو و صدای بازنشستگان هستم
دکتر ربیعی در جمع بازنشستگان معترض :

پیشنهاد راه اندازی بنیاد ملی گفت وگو های اجتماعی
حمایت از اشتغالزایی روستایی با وام های کم بهره

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی خبر داد
شیوه جدید » تامین مالی جمعی« در نظام تامین مالی 

فعالیتهای کارآفریتانه وارد شد

دکتر منصوری »معاون توسعه کارافرینی و اشتغال« اعالم نمود:

همایش انتخاب قهرمانان اقتصاد مقاومتی
دکتر پرویز عطایی



در ایــران بخش دولتی را بــا ناکارآمدی و بهره وری 
پایین می شناسند و اصل ناکارآمدی بخش دولتی در 
ادبیات اقتصادی کارشناسان ایرانی تقریبا به رسمیت 
شناخته شده و محل مناقشه نیست. با این حال همه 
زیرمجموعــه های بخش دولتــی ناکارآمد و بهره ور 
نیســتند و مثال های متضادی هم یافت می شود که 
نشان می دهد در صورت اجرای اصول مدیریتی، می 
توان به کارآمدی رســید و به حل مشکات اقتصادی 

جامعه کمک کرد. 
راهکار حل مشــکات اقتصادی را رهبر معظم انقاب 
در اقتصــاد مقاومتی می دانند و با تعیین آن به عنوان 
راهکار حل مشــکات اقتصادی کشور؛ ایران را پس 
از چهــار دهه صاحــب دکترینی در اقتصــاد کردند. 
این دکترین نوین در بین مســئوالن و کارشناســان 
پذیرفته شــده و در حوزه نظری برای تحقق آن تولید 
ادبیات شده است. با این حال در حوزه عمل کارهای 
چشــمگیر و قابل توجهی برای ارائه یافت نمی شود. 
با این حال ذکر مصادیــق موفق اقتصاد مقاومتی که 
توانســته اســت درون زا بودن و برون نگری را تومان 
داشته باشد ضروری اســت زیرا برای سایر اشخاص، 
شــرکت ها و مجموعه های اقتصــادی راه باز کرده و 

الگوی عینی ارائه می کند. 
ســازمان اقتصادی کوثر یک بنگاه دولتی و وابسته به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران است که توانسته در حوزه 
های مختلف صنعتی و کشــاورزی با ترکیب مدیریت 

چابــک، دانش روز و رویکرد تحول گرا به پیشــرفت 
های قابل توجهی نائل شــود و بــرای تحقق اقتصاد 
مقاومتــی گام های موثری بردارد. کاهش وابســتگی 
به خــارج، واردات دانش روز به جای واردات کاالهای 
مصرفــی و ایجاد امنیت در تولیــدات غذایی در راس 
فعالیت های سازمان اقتصادی کوثر قرار دارد.  شرکت 
جمکو در حوزه تولید موتورهای صنعتی، اجداد زربال 
در تامین امنیت غذایی در حوزه مرغ اجداد، شــرکت 
سپیدان در ورود به بحث راهبردی امنیت غذایی دام 
ســبک، تهران الکتریک در حوزه تجهیزات پزشکی، 
ورود به تکمیل چرخه معدن و کاهش خام فروشــی 

با هلدینگ معادن، آبزی اکســیر در حوزه تولیدات با 
فنــاوری نوین آبزیان، تحقیقات بــرای تولید گیاهان 
شوردوســت که نیاز کشاورزی کشــور به آب شیرین 
را به طور چشــمگیری کاهش می دهد و حوزه های 
متعدد دیگــر؛ مثال هایــی از حوزه عمل ســازمان 

اقتصادی کوثر است.
گســتره این فعالیت ها با شــیوه مدیریت هزینه که 
در ایران متاســفانه اصلی رایج است به دست نیامده 
و ســازمان اقتصادی کوثر به طور سودده عمل کرده 
اســت و چنانچــه محمدرضا اســکندری به صراحت 
تاکیــد می کند این ســازمان در دوران مدیریت وی 

برای نخســتین بار از محل ســود عملیاتی و هر ساله 
سهم الزم را به بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت 

کرده است. 
این سازمان توان تامین ۱۰۰ درصد مرغ اجداد کشور 
را دارد و تولیــدات آن به قدری با کیفیت اســت که 
مرغداری های کشــور برای دریافت تولیدات آن باید 
ماهها در صف انتظار بمانند. در حوزه گوشــت سفید 
و مرغ که ذیل حــوزه راهبردی امنیت غذایی تعریف 
می شود عما اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است. 
شــرکت جمکو در صــورت توجه دولتــی و پرهیز از 
واردات بی مبنا به راحتی می تواند نه تنها کشــور را 
از واردات بی نیاز کند؛ بلکه توان رسیدن به بازارهای 

منطقه ای و جهانی را نیز دارد. 
این ســازمان برای نخســتین بار توانســته است به 
صنعتی سازی دام ســبک اقدام کرده و از هم اکنون 
بازارهای صادراتی مناســبی در روسیه به دست آورد. 
صادرات لبنیات تولیدی از شــیر بزهــای پربازده را 
شرکت ســپیدان کلید زده و در راستای بومی سازی 

آن به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده است. 
چنانچــه مهندس محمدرضا اســکندری مدیر عامل 
سازمان اقتصادی کوثر خاطر نشان کرده است: توجه 
بــه توان و دانش متخصصــان داخلی گامی بزرگ در 
عرصــه تحقق اقتصــاد مقاومتی در ســایه مدیریت 

جهادی است.

۶

نفت    انرژی    هفته نامه اقتصادی ایران   دوره جدید   شامره دوازدهم   اسفند ۱۳۹۶

برای اعتای نام سایپا با تمام توان تاش خواهیم کرد 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در مراســم تکریــم و معارفه 
مدیرعامل های پیشــین و جدید شرکت لیزینگ رایان سایپا گفت: با 
تمام توان برای اعتای نام سایپا و برای اینکه سایپا را همانند گذشته 
در اوج ببینیــم تاش خواهیم کرد. به گــزارش اقتصاد روز به نقل از 
سایپا نیوز؛ مهندس محسن جهرودی با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: 
همه ما در گروه سایپا یک مسئولیت بزرگ را پذیرفته ایم که در قبال 

آن باید از هیچ سعی و تاشی دریغ نکنیم .
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: با همکاری قطعه سازان 
و تــاش بی دریغ همکاران توانســتیم تولید را به مرز 3 هزار و 3۰۰ 
دســتگاه در روز برسانیم و این نشان دهنده آن است که بخش تولید 
در ســایپا می تواند به راحتی به اعداد بزرگ دســت یابد. مدیرعامل 
گروه خودروســازی سایپا تاکید کرد: با همکاری قطعه سازان و تاش 
بی دریغ همکاران توانستیم تولید را به مرز 3 هزار و 3۰۰ دستگاه در 
روز برسانیم و این نشان دهنده آن است که بخش تولید در سایپا می 

تواند به راحتی به اعداد بزرگ دست یابد.
وی تصریح کرد: یکی از اولویت های ســایپا اصاح فرایندهای فروش 

است و با توجه به سطح و تنوعی که در فروش وجود دارد، می طلبد 
در این بخش تاش بیشتری صورت گیرد.

جهرودی گفت: با توجه به ســطح فشرده ای که در رقابت وجود دارد 
رســالت شرکت لیزینگ رایان ســایپا به مراتب آشکارتر می شود. در 
ادامه مراســم مجید باقری مدیرعامل جدید لیزینگ رایان ســایپا با 
قدردانی از حســن اعتماد مدیرعامل گروه سایپا گفت : امیدوارم که 
بتوانیم در راســتای تحقق اهداف کان گروه خودروسازی سایپا قدم 
های موثری برداریم و در این راستا به خوبی رسالتمان را انجام دهیم. 
مدیرعامل جدید رایان سایپا افزود: با تدابیری که تاکنون وجود داشته 
شرکت رایان سایپا به عنوان یک شرکت خوشنام مطرح شده است و 
تاش خواهیم کرد که در راستای رهنمودهای مدیرعامل گروه مبنی 
بر استقرار خرد مالی در مجموعه سایپا، برگ های زرینی بر افتخارات 

سایپا بیافزاییم.
در پایان مراســم از زحمات رضوان فر در زمــان تصدی مدیرعاملی 
شرکت رایان ســایپا قدردانی شد و مجید باقری به عنوان مدیرعامل 

جدید این شرکت فعالیت خود را رسما« آغاز کرد.

اخبار کوتاه

نیمــی از اوراق مرابحــه ۷۰۰ میلیــارد تومانــي 
ایــران خــودرو کــه بزرگتریــن تامیــن مالــی 
ــمار  ــه ش ــرمایه ب ــازار س ــی در ب ــش خصوص بخ
ــی و  ــره نویس ــق پذی ــتین دقای ــی رود، در نخس م
در زمــان کمتــر از ۱۵ دقیقــه در تــاالر بــورس بــه 

ــید. ــروش رس ف
ــرس،  ــل از ایکوپ ــه نق ــاد روز ب ــزارش اقتص ــه گ ب
معــاون مالــی گــروه صنعتــی ایــران خــودرو 
مرابحــه  اوراق صکــوک  انتشــار  بــا  همزمــان 
ــا  ــب ب ــار اوراق متناس ــی و انتش ــزوم طراح ــر ل ب
شــرایط و نیــاز خودروســازان تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــر، خودروســازان مــی  ــا انتشــار اوراق مناســب ت ب
ــازار  ــری در ب ــر و موثرت ــدی ت ــور ج ــد حض توانن

ــند. ــته باش ــرمایه داش س
ابوالفضــل اســماعیل زاده بــر ســایر عوامــل موثــر 
بــر حضــور بــازار ســرمایه و اســتفاده از ابزارهــای 
ــت: در  ــرده و گف ــاره ک ــی اش ــن مال ــن تامی نوی

ــا  ــده ب ــر ش ــه ی اوراق منتش ــر هزین ــال حاض ح
ــدارد. ــادی ن ــاوت زی ــه تســهیات بانکــی تف هزین
ــد انتشــار اوراق  ــودن فرآین ــی ب ــزود: طوالن وی اف
ــازار  ــارکت در ب ــیر مش ــی در مس ــع مهم ــز مان نی

ــد. ــه حســاب مــی آی تامیــن ســرمایه ب
ــار اوراق را  ــی از انتش ــدف اصل ــماعیل زاده ه اس
تنــوع ســازی در ســبد تســهیات و تامیــن مالــی 
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن اوراق از نظــر حجــم و 
تعــداد بزرگتریــن تامیــن مالــی بخــش خصوصــی 

ــازار ســرمایه بــه شــمار مــی رود. در ب
معــاون مالــی ایــران خــودرو هــدف از انتشــار ایــن 
ــد  ــن و خری ــره تامی ــه زنجی ــت ب اوراق را پرداخ
ــودرو  ــران خ ــه داد: ای ــت. وی ادام ــات دانس قطع
بــه دنبــال طراحــی و انتشــار اوراق مناســب تــر و 
منطبــق بــر شــرایط اســت کــه پــس از مذاکــرات 
ــال  ــورس در س ــازمان ب ــوز از س ــت مج و دریاف

آینــده منتشــر خواهــد شــد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آماده سازی 
3۹ فروند شناور مسافری در استان هرمزگان برای 
جابه جایی مسافران نوروزی گفت: اواسط اسفندماه 
امسال مدیرعامل سازمان بنادر و معاون وزیر حمل 
و نقل قطر به ایران میآیند تا در راســتای توســعه 
تعامات دریایی و بندری دو طرف مذاکراتی انجام 
شــود. به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان بنادر 
و دریانوردی، محمد راســتاد در نشست خبری در 
حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی دریایی کشور 
بــه برگزاری مانور امداد و نجــات  در خلیجفارس 
اشــاره کرد و گفت: در راســتای ارزیابــی ناوگان 
جســت وجو و نجات خود در خصوص گردشــگری 
و ســفرهای دریایی در محدوده بندر شهید حقانی 

مانور جست وجو و نجات برگزار میکنیم.
واحدهــای  از  مانــور  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
جست وجوی ناجی و بالگردها استفاده میشود، بابت 
حصــول اطمینان از ایمنی ســفرهای دریایی جدا 

از زیرســاختها و امکانات، تأمیــن ایمنی و واکنش 
مناسب در مقابل شــرایط اضطراری امری ضروری 

است که دنبال میکنیم.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانــوردی افزود: در 
استان هرمزگان به عنوان کانون گردشگری دریایی 
امروز این مانور جست وجو و نجات برگزار می شود و 
در سایر استانهای ساحلی کشور نیز چنین مانوری 
داریم.  راســتاد افــزود: بهبود کیفیــت پایانه های 
مســافری دریایی، تســهیل فرآیند ورود و خروج 
مسافر، تسریع در تردد و استفاده بهینه از امکانات 
و فروش بلیت به صورتهای اینترنتی، الکترونیکی و 
حضوری از تمهیداتی است که بابت خدمات رسانی 
به گردشگران دریایی در دستور کار سازمان بنادر و 

دریانوردی قرار گرفته است.
 وی تأکید کرد: اجرای همین موارد در بندر شهید 
حقانی هرمزگان به کاهش بسزای سوانح دریایی در 

این بندر انجامیده است.

فروش ۵۰ درصد اوراق مرابحه ۷۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو

راستادخبرداد:درزمانکمتراز15دقیقهدرتاالرشیشهایبورسمحققشد:

 ارتقای همکاریهای دریایی و بندری ایران و قطر

انتصاب مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی 
شهری ایران 

با حکــم وزیر راه و شهرســازی، هوشــنگ 
عشایری به ســمت معاون وزیر، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی 

شهری ایران منصوب شد.

بخش  گذاري  سرمایه  از  آهن  راه  استقبال 
خصوصي در بنادر خشک

راه آهن جمهوري اســامي ایران از سرمایه 
گذاري بخش خصوصي در حوزه بنادرخشک 
اســتقبال مي کند. به گزارش روابط عمومي 
راه آهن جمهوري اسامي ایران، سعید محمد 
زاده مدیرعامل راه آهــن با اعام این مطلب 
در ســفري یک روزه به استان گلستان افزود: 
با اجراي طرح برقي کردن مسیر اینچه برون 
تا گرمســارعاوه بر افزایش اشتغال زایي در 
استانهاي گلســتان و مازندران شاهد توسعه 

این استانها نیز خواهیم بود.

تقدیر از کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش 
هماهنگــی ارگان هــای دریایــی کشــور از 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران تقدیر شد.

پرواز کیش – مسقط پس از یک سال از سر 
گرفته شد

 پروازهای شرکت هواپیمایی جزیره کیش به 
مســقط پایتخت سلطان نشین عمان که طی 
یک سال گذشته متوقف شده بود ، مجددا از 

سر گرفته شد .

حضور بهمن موتور و بهمن دیزل در  آغاز 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  طرح 

بار و مسافر شهری کشور
مراســم طرح تحویل خودروهای بار و مسافر 
شهری )  در غالب طرح نوسازی ناوگان حمل 
ونقل عمومی بار و مســافر شهری کشور ( با 
حضور وزیر کشــور، اســتاندار تهران ، معاون 
حمل و نقل و بار شــهری ، برخی از مدیران 
شرکتهای خودرو ســازی به ویژه شرکتهای 
بهمن موتور و بهمن دیزل، در سالن همایش 

های وزارت کشور برگزار شد.

افتتاح نخستین مسیر بزرگراهی شمال ایران 
تا پایان امسال

معاون وزیر راه و شهرســازی از نهایی شدن 
طرح بزرگراه ســازی جاده فیروزکوه تا پایان 
ســال جــاری خبــر داد. خیــرا... خادمی – 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمــل و نقل  گفــت : با پایــان یافتن چند 
کیلومتر باقیمانده نخســتین مسیر بزرگراهی 
کشور از مرکز به سمت استان مازندران رسما 

به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

با  بین شــهری  مســافر  جابهجایی  منع 
اتوبوسهای دولتی

 وزیــر راه و شهرســازی در بخشــنامه ای، 
استفاده از اتوبوس های در مالکیت وزارتخانه 
ها، سازمان ها، دانشگاه ها و نهادهای نظامی 
و انتظامی را برای جابجایی مسافر و کارکنان 
خود و خانواده آنها در مسیرهای بین شهری 

ممنوع اعام کرد.

تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه مدیریت جهادی برای 
»سازمان اقتصادی کوثر«

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آدین چرم فراز گستر درتاریخ ۱3۹۶,۰۶,۲۱ به شماره ثبت 
۵۱۵۱۱۶ به شناســه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۹۰۲۱ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 
به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : خرید، فروش، تهیه، تولید و توزیع انواع 
کیف و کمربند و سایر محصوالت چرم طبیعی و مصنوعی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانی های خارجی و داخلی، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شــعب و نمایندگی در داخل و خارج از 
کشــور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صــورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، 

شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخل و بین الملل.
درصــورت لــزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت : از تاریــخ ثبت به مدت 
نامحــدود مرکز اصلی : تهران شــهر تهران-میدان قصر-کوچه دقــت- کوچه گلپایگانیها-پاک 
۸-ساختمان خورشید-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۶3۹۹۶۹۷۸3 سرمایه شخصیت حقوقی 
: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشــد. اسامی و میزان ســهم الشرکه شرکا : آقای علیرضا گودرزی نیا 
به شماره ملی ۰۰۶۶۱۱۶۸۲۱ دارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهزاد گودرزی نیا به 
شماره ملی ۰۵۸۹۶۸۷۹۰۵ دارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای علیرضا 
گودرزی نیا به شــماره ملی ۰۰۶۶۱۱۶۸۲۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقای بهزاد گودرزی نیا به شماره ملی ۰۵۸۹۶۸۷۹۰۵ و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، ســفته بروات، قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضا علیرضا گودرزی نیا 
به سمت مدیر عامل و بهزاد گودرزی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت 
معتبر است. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. 3 - سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )۹۷۸۵۰(

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود شــبکه گســتران مانی پــردازش درتاریخ 
۱3۹۶,۰۷,۱۸ به شــماره ثبت ۵۱۶۷۲۴ به شناســه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۱۵۲3 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهی 
میگردد. موضوع : مشــاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها 

)ارائه اجرا و پشتیبانی(
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : تهران شــهر تهران-وحدت-بزرگراه بسیج مستضعفین-کوچه 
ش مجیدتاجیک حمیدی بوســتان ۹شــرقی- پاک 3۷ -طبقه همکف-- کدپستی 
۱۷۷۹۷۶۶۶۸۱ ســرمایه شــخصیت حقوقی : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. سرمایه 
شــرکت به صورت نقدی می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای عرفان 
حســنی به شــماره ملی ۰۰۱۵3۹۰۱۱۱ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای 
مهدی کریمی به شــماره ملی ۰۰۷۴۸۹3۸۸۲ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
آقای مهدی تاجیک حمیدی به شــماره ملی ۰۰۷۵۵۶۱۷۴3 دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه اولین مدیران : آقای عرفان حسنی به شماره ملی ۰۰۱۵3۹۰۱۱۱ و به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای مهدی کریمی به شماره ملی 
۰۰۷۴۸۹3۸۸۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای مهدی تاجیک 
حمیدی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۶۱۷۴3 و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۱ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی 
و تعهدآور شــرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات و قراردادها به امضاء حداقل دو نفر 
از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء یکی از 
اعضاء همراه بامهر شــرکت معتبر میبا شد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشــد. 3 - سازمان ثبت اســنادواماک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران)۹۷۴۵۹(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه پایدار صنایع هوشمند شریف درتاریخ ۱3۹۶,۰۸,۱۵ به شماره ثبت ۵۱۸۲۰۷ 
به شناســه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۰۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهــی میگردد. موضوع : عرضه خدمات فنی و مهندســی و اجرای طرح های صنعتی، و کشــاورزی دقیق، به خصوص 
در حوزه های توســعه سیســتم ها و فن آوری های نوین صنعتی و هوشمند، ابزار دقیق، اینترنت اشیاء، سنجش از دور، 
پــردازش تصویر، و رایانــش ابری با انجام فعالیت های طراحی، خرید و تامین از تامین کنندگان داخل و خارج کشــور، 
ساخت، نصب و راه اندازی سیستم ها و انجام خدمات پس از فروش، نگهداری و تعمیرات و مدیریت ارتباط با مشتری، به 
تنهایی یا با مشــارکت شرکت های داخلی و خارجی و اخذ یا اعطای نمایندگی و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی 
مجــاز و صادرات و واردات کاال و خدمات و انجام فعالیت های مالی مورد نیاز، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران شهر تهران-تیموری-کوچه تیموری-بن بست 
شهرام-پاک -۸ طبقه همکف-- کدپستی ۱۴۵۹۹۹33۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای امین نوبختی به شماره ملی ۰۰۷۵۱۰۴۷33 دارنده ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم 
الشــرکه آقای مجید فیروزبهرامی به شــماره ملی ۰3۲۱۷۶۶۹۱۱ دارنده ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید 
محســن حسینی به شماره ملی ۰۵33۴۰۴۱۵۰ دارنده ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ســهم الشرکه آقای رمضان مالدار محمد 
آبادی به شــماره ملی ۰۹۰۱۵3۷۶۲۴ دارنده ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشــرکه آقای محسن قادری مهدی آبادی به 
شــماره ملی 3۲۵۶۶۴۲۴۸۹ دارنده ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای امین نوبختی به شماره ملی 
۰۰۷۵۱۰۴۷33 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید فیروزبهرامی به شماره ملی ۰3۲۱۷۶۶۹۱۱ 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید محسن حسینی به شماره ملی ۰۵33۴۰۴۱۵۰ به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت دو ســال آقای رمضان مالدار محمد آبادی به شماره ملی 
۰۹۰۱۵3۷۶۲۴ به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محســن قادری مهدی آبادی به شماره ملی 
3۲۵۶۶۴۲۴۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر بوده و نامه های عادی و اداری با امضای میر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد. ۴ - سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۰۶۶۹۵(



ایران یکی از ۱۰ کشور اصلی مصرف کننده پاستیک 
در دنیاســت. پاستیک هایی که پس از مصرف بخش 
زیادی از آنها در طبیعت رها می شــود و فاجعه به بار 
می آورد. یکی از اعضای شــورای شــهر تهران چندی 
پیش اعام کرده بود براســاس آمارهای رســمی در 
ایران ســاالنه بیش از ۱۷۷هزار تن پاســتیک تولید 
و ۲/۱ میلیون تن پاســتیک مصــرف و وارد چرخه 
پسماند می شــود و این در حالی است که سهم ایران 
در بازیافت زباله بســیار ناچیز است. این آمار را وقتی 
کنار این موضوع بگذاریم که هر کیســه پاســتیکی 
برای تجزیه شــدن ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال زمان نیاز دارد، 

بخشی از عمق فاجعه بزرگ مشخص میشود. 

ممنوعیــت یــا محدودیت اســتفاده 
پاســتیکی  ظــروف  و  کیســه ها  از 
یکبارمصرف چندین ســال اســت در 
به صورتی  جهــان  کشــورهای  برخی 
جدی دنبال میشــود؛ برای نمونه هم 
اکنون در کشــورهای روآندا، اریتره و ســرزمینهای 
سومالی اســتفاده از کیسه های پاســتیکی به کلی 
ممنوع شده است. کشورهای آفریقای جنوبی، اوگاندا، 
کنیا، اتیوپی، غنا، لســوتو و تانزانیا نیز قوانین سختی 
برای اســتفاده از این کیسه ها وضع کرده اند. در سال 
۲۰۰۲ میادی، بنگادش نخستین کشور بزرگی بود 
که استفاده از کیسه های پاســتیکی را ممنوع کرد. 
این کشور به دنبال سیل ویرانگر سال ۱۹۸۸ میادی 
و به دلیل اینکه کیســه های پاســتیکی با بستن راه 
فاضابهــا عامل اصلی شــدت یافتن ســیاب بودند، 
خســارات چشمگیری دید. در ســال ۲۰۰۷ میادی 

نیــز در هنگ کنگ برای فروشــندگان کیســه های 
پاســتیکی مالیات بر آلودگی محیط زیست در نظر 
گرفته شــد.  در بسیاری از کشــورهای توسعه یافته 
اروپا و آمریکای شــمالی نیز اگرچه استفاده از اینگونه 
مواد پاستیکی به صورت کلی ممنوع نشده است، اما 
چند سالی اســت دولتها با وضع مالیاتهایی به مراتب 
ســنگین که منجر به افزایش قیمت کیسه ها و ظروف 
یکبارمصرف پاستیکی شده است، تاش کرده اند به 
این شیوه جلوی افزایش بی رویه مصرف اینگونه مواد 
را بگیرند. هنــوز در ایران قانون خاصی در این زمینه 
اعمال نشــده اســت اما تاش های مدنی و فرهنگی 
در این زمینه چندین ســال اســت شروع شده است. 
گروه هایــی از فعاالن زیســت محیطی تاش کرده اند 
آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهند تا مصرف 

مواد پاستیکی کمتر شود. 
ظروفی کــه با نام ظــروف یکبار مصــرف گیاهی و 

تجزیه پذیر تولید می شــوند. میزان تولید آنها هنوز در 
ایران محدود اســت و در مقایسه با رقبای پاستیکی 
خود، بخــش کوچکی از حجم مصــرف و بازار را در 
اختیار دارند. با اینحال این ظروف نه تنها مواد سمی و 
شیمیایی ندارند، بلکه طی چندین ماه در خاک تجزیه 
شده و حتی در برخی موارد به دلیل اینکه دارای پایه 
نشاسته، ذرت، گندم و سیب زمینی هستند، به عنوان 
خــوراک دام قابل مصرف هســتند.  ظــروف گیاهی 
درنهایت پس از شــش ماه، با خاک ادغام می شوند و 
در مقایسه با ظروف یکبارمصرف پاستیکی، این مدت 
زمان خیلی کوتاه اســت. حتی بعضی از کشــورهای 
اروپایی این ظروف را پس از مصرف به عنوان خوراک 
بــه دام میدهند. پاکیزه  نگهداشــتن محیط زیســت، 
سامت و بهداشــت جامعه، وابسته  نبودن به صنعت 
نفت، توسعه بخش کشــاورزی و قابلیت مصرف برای 
خوراک دام از دیگر مزایای این ظروف به شمار می آید. 

ســابقه تولیــد این مواد بــه حدود ۴۰ ســال پیش 
برمیگــردد، اولین بار در دهــه ۸۰ میادی مطالعاتی 
در زمینــه پلیمرهای گیاهی در اروپــا و آمریکا آغاز 
شــد. در آن زمان بحران نفت وجود داشــت و بیشتر 
کشــورها به دنبال منابع غیروابســته نفت بودند. در 
ســال ۲۰۰۱، آمریکا به عنوان نخســتین تولیدکننده 
انبوه بسپار طبیعی )بیو پلیمر( شروع به فعالیت کرد، 
اما در آن زمان بســپارهای طبیعــی فقط به تولید و 
بســته بندی ظروف یکبار مصرف محدود می  شد. در 
ســالهای ۲۰۰3 تا ۲۰۰۴، این فناوری در کشورهای 
آلمان، ایتالیا و انگلســتان گســترش یافت و تاکنون 
در بســیاری از کشورها تکنولوژی ساخت آن در حال 
پیشــرفت اســت. در ایران نیز چندین تولیدکننده از 
مواد اولیه نشاســتهای و ذرت در حال تولید بســپار 

طبیعی هستند. 
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معــاون اول رییس جمهــوری گفت: هرکشــوری بــرای غلبه 
بــر محدودیت هــای خود بایــد درک صحیــح از فرصت های 
مهم توســعه ای داشــته باشــد . توســعه ایران بــدون در نظر 
گرفتــن مســایل زیســت محیطی امــکان پذیر نخواهــد بود .

اســحاق جهانگیری در دومین همایــش بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری و توســعه پایدار در سواحل مکران افزود:عاوه بر 
درک صحیح نیازمند سیاســتگذاری و برنامــه ریزی در مقیاس 
منطقه ای ، ملی و بین المللی با توجه به ظرفیتی هستیم که در 

فرصت ها وجود دارد.
وی ادامه داد: توسعه ای منجر به ارتقاء توانمندی وظرفیت مادی 
و معنوی یک کشــور خواهد شــد که پایدار ، موزون و همزمان 
باشــد تا همه جنبه های مختلفی که در زندگی انسان نقش دارد 
را دربرگیرد. معاون اول رئیس جمهوری اظهارداشت: تجربه نشان 
داده هرجا اقتصاد، سیاست ، فرهنگ وظرفیت های اجتماعی در 
کنار هم قــرار گیرند کمک می کنند تــا ظرفیت جدیدی برای 

توسعه کشور حاصل شود .
وی با اشاره به اینکه در کشور خشکی قرار داریم و آب محدودیت 
مهم وجدی کشور است ، افزود: به رغم بارندگی های هفته های 
اخیر هنوز بارندگی ها نســبت به ســال گذشته ۵۰ درصد کمتر 

اول  معاون  است. 
جمهوری  رییس 
کــرد:  اضافــه 
اینســت  واقعیت 
کــه نمــی توان 
ایــن  از  گفــت 
عبــور  موضــوع 
کرده ایــم و این 
ابرچالــش  یــک 
کشور  روی  پیش 
توسعه  و  اســت 
در  بــا  ایــران 
مساله  نظرگرفتن 
باید  ایــران  آبی 

صورت گیرد .
گفت:  جهانگیری 
آنچه مهم اســت 

فرصت هایی اســت که برای کشــور و توسعه پیش می آید. باید 
به چالشــهای پیش روی کشور توجه داشته باشیم و تاش کنیم 

زمینه های نوین برای 
پاسخ گویی و نیازهای 
کنیم.  پیــدا  کشــور 
معــاون اول رییــس 
اضافــه  جمهــوری 
کرد: ســواحل مکران 
هم  که  دارد  ظرفیتی 
با  را  توسعه  تواند  می 
بــه محدودیت  توجه 
زیست محیطی  و  اب 
و اشــتغال را مــورد 

توجه قرار دهد.
گفــت:  جهانگیــری 
برنامــه  در  مکــران 
ششــم توســعه بــر 
همیــن اســاس بــه 
مهم  منطقه  عنــوان 
توســعه ای کشور مورد توجه قرار گرفته است .توسعه مکران می 
تواند باعث رشــد اقتصادی شود، می تواند به حل مساله اشتغال 

در کشور سرعت دهد تا دولت ظرفیت های مهمی که در مناطق 
محروم سیستان و بلوچستان و هرمزگان وجود دارد را به فعلیت 
در اورد. وی اظهار داشت : توسعه مکران می تواند عدالت منطقه 
ای را در خود داشــته باشد چرا که برخی مناطق کشور نسبت به 

برخی دیگر عقب هستند.
معــاون اول رییس جمهوری گفت ســواحل مکران قادر اســت 
طبقات کم درامد سواحل دریای عمان را توانمند کند؛ مردم این 
ســواحل در کنار گنجی هســتند که از حداقل زندگی محرومند 
و توســعه این منطقه زمانی ایجاد می شــود که در زندگی مردم 
تحول جدی ایجاد کند. جهانگیری افزود: توسعه این منطقه قادر 
خواهد بود در هم تنیدگی اقتصادی کشورهای منطقه را بیش از 
گذشته کند .ما با جهت گیری دولت اعام خواهیم کرد که همه 
ایران متعلق به همه ایرانیان است و سواحل مکران این فرصت را 

برای همه اقوام و مذاهب برای توسعه بوجود خواهد اورد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به توافق ســه جانبه ایران ، 
افغانســتان وهند ، گفت: این نقطه شــروع همکاری ها میان سه 
کشــور اســت و توافقنامه های سه جانبه مشــابه در کشورهای 
آســیای میانه و اطراف کشور می تواند در رشد اقتصادی منطقه 

موثر باشد.

توسعه کشور بدون توجه به مسایل زیست محیطى امکانپذیر نیست
جهانگیری: 

مراسم افتتاحیه رسمی شبکه تلویزیونی »ایران کاال«، 
با حضور عبدالعلی علی عســکری رئیس سازمان صدا 

و سیما برگزار شد.
زابلــی زاده، مدیر شــبکه ایران کاال، در این مراســم  
خطاب به رئیس رسانه ملی گفت: به عنوان یک سرباز 
از عرصه فرهنگ و رسانه، الزم می دانم در آغاز سخن 
از شــما به خاطر نگاه تان در به ثمر نشاندن منویات 

مقام معظم رهبری تشکر کنم.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها در شکل گیری 
افکار جمعی بیان کرد: رسانه ها نقش اساسی در همه 
جوامع دارند و همیشه در فکر و رشد مردم تاثیرگذار 
بوده اند. در ســال های اخیر تاش شد با حمایت از 
تولید ملی و داخلی، ســاخت برنامه هایی را در رسانه 
ملــی پیش بگیریم تا در حفظ و تحقق مطالبات مقام 
معظم رهبری بکوشیم. در همین راستا ریاست رسانه 
ملی در اقدامی انقابی شبکه ایران کاال را ایجاد کرد.

زابلی زاده با اشاره به اهداف تاسیس شبکه ایران کاال 
ادامه داد: تبلیغ برای کاال و خرید ایرانی، زمینه سازی 
برای حمایت از کار، توســعه اشتغال و تولید کسب و 
کار از جمله ماموریت ها و هدف شبکه ایران کاالست. 
حمایت از تولید کنندگان داخلی و حمایت از شرکت 
های دانش بنیان، به اشــتغال پایدار در کشور کمک 

می کند.
وی خاطرنشــان کرد: این شــبکه تاش می کند تا 
بزرگترین مرجع در اطاع رســانی کســب و کارها و 
فضای اقتصادی کشــور باشد و با بهره گیری از شبکه 
های اجتماعی ، فضاهای منفعل مخاطب را فعال کند. 
برای این امر و رویکرد، استفاده از فضاهای اجتماعی 

در اولویت های رسانه ای شبکه ایران کاالست.
زابلــی زاده گفت: تا امروز در دوره پخش آزمایشــی 
بیش از ۵۰ هزار دقیقه برنامه داشــتیم و توانســتیم 
پخش دو هزار و سیصد نمایشگاه اقتصادی را در دوره 

آزمایشی، پوشش بدهیم.
مدیر شــبکه ایران کاال یادآور شــد: تولید کنندگان 
محترم این شــبکه را متعلق به خودتان بدانید. ما از 
دستگاه های سیاستگذار و مسئوالن درخواست داریم 
تا برای کاهش هزینه های مالی و انسانی این شبکه را 

مورد توجه خود قرار بدهند.
وزیــرصنعت،معدنوتجارت:نوســازیصنعتیاز

اولویتهایمهمصنعتکشوراست
در ادامه، شــریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت 
گفت: در این ســال ها همه از کاهش رشــد صنعتی 
ناخشــنود بودیم؛  در کار ما فــراز و فرود وجود دارد. 
خوشــبختانه رشــد منفی ۱۰ درصدی ســال های 
گذشته، با گذشــت زمان به همت صنعتگران و علی 
رغم فشــارها مجددا روند روبه رشــد و مثبت گرفته 
اســت و  ما توانســتیم قدم های خوبــی را در الیحه 
بودجــه صنعت در ســال ۹۷ برداریــم. در ۱۰ ماهه 
گذشــته بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ واحــد صنعتی آغاز 
به کار کرده اند. در این مدت شــاهد تقاضای تاسیس 
۱۶ هزار و ۶۰ واحد صنعتی جدید بودیم که نســبت 
به مدت مشــابه پارســال، بیش از ۲3 درصد افزایش 

داشته اســت. همچنین در بودجه ۹۷ حدود ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان منابع برای مشوق های صادراتی و ورود 

به بازارهای جهانی در نظر گرفته شده است.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای تحقق 
موفقیت در عرصــه تولید و صنعــت، نیازمند تبلیغ  
کاالی ایرانی هستیم. در این مسیر هر چند از تبلیغات 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بهره مي بریم 
اما  تلویزیون جایگاه باالتر خودش را در بین ابزارهای 
تبلیغات دارد. تبلیغات هدفمند در قالب پلت فرم های 
تلویزیونی با استفاده از چهره های مشهور کشور و جلوه 
های هنری همچنان جایگاه خود را دارد. وی در پایان 
تاکید کرد: برند ســازی مهم است اما فرهنگ مصرف 
کاالی ایرانی بیش از تبلیغ یک برند خاص باید مورد 
توجه واقع شود. ســتاری: هدف بنیادملینخبگان،
تبدیلعلــمودانشبهدرآمدزاییوثروتاســت

در این مراســم همچنین؛ ســتاری معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور با اشــاره به رشــد دانشجویان 
در دانشگاه های ایران گفت: اول انقاب ما ۱۷۰ هزار 
دانشجو در داخل ایران و ۱۰۰ هزار دانشجو در خارج 
از کشــور داشــتیم، اما امروزه ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 

دانشجو در ایران داریم. اما سوال من این است چرا با 
وجود رشد سرانه علمی دانشجویان، این پیشرفت در 
رشد اقتصادی و درآمد کشور تاثیرگذار نبوده است؟! 
در حالی که هدف بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری، تبدیل علم و دانش به 

درآمدزایی و ثروت است.
ســتاری در پایان با اشاره به جشــنواره ایران ساخت 
اظهار کرد: ما ســال گذشته جشنواره ایران ساخت را 
داشتیم و امیدواریم امسال شبکه ایران کاال هم نقش 
پررنگی در دومین دوره جشنواره ایران ساخت داشته 

باشد.
درحال حاضــر برنامه های این شــبکه به صورت ۱۶ 
ســاعت در روز، از ساعت ۷ لغایت ۲3 در حال پخش 
بوده و عاوه بــر دریافت برروی کانال ۲۸ گیرنده های 
دیجیتال، از طریق ماهوارههای بدر )فرکانس ۱۱۸۸۱، 
عمودی، SR ۲۷۵۰۰( و اینتل ســت ۹۰۲ )فرکانس 

۱۱۵۵۵، افقی، SR 3۰۰۰۰( نیز قابل دریافت است.

» نه « به مصرف پالستیک 
برای حفظ محیط زیست

فرش قرمز صدا و سیما برای کاالی ایرانی
به مناسبت افتتاح شبکه ی ایران کاال

معرفی کاندیداهای برگزیده اولیه همایش تعیین قهرمانان اقتصاد مقاومتی کشور
بانکشهر

شرکتارسخودرودیزل شرکتچایاحمدتهران

بانکخونبندنافرویان 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 برقی است.

ســال87 موسســه مالی و اعتباری شــهر بــا مجوز بانک مرکــزی و با 
ســهام داری شهرداری های تهران و سایر کالنشهرهای کشور، با سرمایه 
ای معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال تاســیس و فعالیت خود را به 
صورت رســمی آغاز کرد و بدین ترتیب شهرداری ها، چهره  نوینی را به 

خود گرفتند.
تأمین نیاز شــهرداری ها به اعتبارات کالن، تأمین نقدینگی و سرمایه و 
پوشش هزینه ها و مخارج شهر در راستای تحقق توسعه شهری و تجربه 

خودکفایی انگیزه ای اصلی برای برداشتن این گام بزرگ بود.

شرکت چای احمد تهران طبق هماهنگی های انجام شده با دفتر 
مرکزی چای احمد لندن اقدام به تولید و بسته بندی چای، تحت 
نظارت سازمان غذا و دارو، سازمان صنعت و معدن و تجارت و 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نموده است. محصوالت 
چای احمد در انواع چای ساده، معطر، سبز و بسته بندی های پاکتی 

و تی بک در بیش از 80 کشور جهان عرضه و مصرف می شود. 
شرکت چای احمد معتقد است که ایرانیان شایسته نوشیدن با 

کیفیت ترین چای جهان هستند. حفظ کیفیت، جلب رضایت مصرف 
کنندگان و تنوع محصوالت چای احمد تداوم بخش موفقیت این 

شرکت بین المللی تا امروز بوده است.

شرکت بهروان لرستان در سال 1374 تاسیس و فعالیت خود را در 
راستای تولید انواع روانساز های قابل مصرف در وسایل نقلیه موتوری 

شروع نموده است و از آغاز فعالیت کیفیت را سر لوحه اهداف خود قرار داد 
و پس از اندک زمانی به دریافت نشان استاندارد ملی ایران نائل گردید. 
این شرکت با دردست داشتن تیم متخصص و کارآمد در زمینه تحقیقات و 

توسعه همکاری علمی با موسسات روانساز اروپائی گام برداشته و در راستای 
تولید انواع روغن موتور های بنزینی و دیزلی و روغن های صنعتی جهت 

تامین نیازهای روز جامعه فعالیت می نماید . شرکت بهروان لرستان ضمن 
تامین نیازهای داخلی محصوالت تولیدی خود را به بازارهای بین المللی صادر 

نموده و روند صادرات محصوالت خود را جهت فتح بازارهای برون مرزی 
ادامه می دهد .

شرکت بهرام بازو بعنوان اولین سازنده انواع داروهای تخلیه و بارگیری 
فراورده های نفتی از سال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده است و با در 

اختیار داشتن دانش فنی تحت لیسانس شرکت های مطرح اروپایی مبادرت 
به طراحی، ساخت و نصب انواع بازوهای تخلیه و بارگیری و همچنین بازوهای 
دریایی مورد نیاز شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی نموده است. محصوالت 
این شرکت عالوه بر خدمات پس از فروش به مدت 10 سال از باالترین سطح 
کیفیت و استاندارادهای بین المللی نیز برخوردار می باشد و همچنین دارای 
رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات و رتبه 3 صنعت و معدن از استانداردی تهران 

می باشد.

بحث سلول های بنیادی و بهره گیری از این سلول های حیاتی 
در فرایند درمانی، به ویژه در سال های اخیر، پیشرفت قابل 

توجهی داشته است. چندین موسسه در حال حاضر در کشور ما 
بر روی مبحث سلول های بنیادی فعالیت می کنند که سرآمد آنها 

بانک خون بند ناف رویان است. این مرکز در 27 استان کشور 
دفتر نمایندگی دارد که افراد متقاضی می توانند با مراجعه به این 

دفاتر برای ذخیره سازی خون بندناف فرزندشان اقدام فرمایند.

بانک پاسارگاد حاصل یک تفکر 8 ساله است که از سال 1376 توسط 
مدیران یا راهبران فکری آن پایه گذاری شده و از نیمه دوم سال 1383 
گام های اجرایی برای تاسیس بانک برداشته شد. بانک پاسارگاد به موجب 
مجوز 2849/ه مورخ 22/6/1384 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

با سرمایه 3500 میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است فعالیت خود را 
آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت 
شده و 1500 میلیارد ریال با پذیره نویسی همگانی به وسیله 34000 نفر 
خریداری شده است. در حال حاضر سرمایه بانک پاسارگاد 50,400 میلیارد 

ریال می باشد.

مدیرعامل: مهندس عباس سلیمانى مدیرعامل: حسین محمد پورزرندى

مدیرعامل: مهندس سید مجتبى موسوى
مدیرعامل:مهندسغالمرضاصادقیان

مدیرعامل:دکترمرتضیضرابی
مدیرعامل:دکترمجیدقاسمی

 آدرس:کرج- اتوبان کرج قزوین- نبش جاده کمال شهر
 تلفن: 34702271 -026 - فکس:026-34703550

www.nicala.com                            info@nicala.com
آدرس: تهران، ضلع جنوب غربى میدان فردوسى، ساختمان مرکزى 

بانک شهر  تلفن:83364000 - فکس: 83364111

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       

آدرس دفتر تهران: خیابان کارگر شمالى – نرسیده به بیمارستان قلب 
– خیابان مظفرى خواه – پالك 114 -تلفکس : 88009118  - 88010839
www.behravanzagros.com          Behravan.lorestan@yahoo.com

آدرس: تهران – خیابان کریم خان – خیابان استاد نجات اللهى – نبش 
کلیسا – پالك 287 – طبقه 3- واحد 12

تلفن: 88893779-  فکس: 88890757
l.a@bahrambazoo.com :ایمیل   http://www.bahrambazoo.com

آدرس نمایندگى آمیکو: تهران-جاده ساوه-نرسیده به پل 
شاطره-جنب بانک شهر-مجتمع پایتخت نمایندگى فروش شرکت 

آمیکو 
تلفن: 55273533/55256855

آدرس: تهران – بزرگراه رسالت – خیابان بنى هاشم  شمالى – کوى حافظ 
www.royanmtc.com         23562109 – 22339905 :تلفن

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، 
آدرس ساختمان مرکزى: خیابان ولیعصر ، بلوار میرداماد ، شماره 430-تلفن: 82890 

کدپستى: 1969774511

مدیرعامل:ولیا...غالمینجفآبادی
مدیرعامل:سیدحسینمحتشم

تولیدیوصنعتینیککاال

شرکتبهرامبازو شرکتبهروانلرستان

شرکت سرمایه گذاری ارس خودرودیزل در تاریخ 15 آذرماه 
سال 1384 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 

2607222 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 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.
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به کمک رسانه ها فضای ورزش کشور از آلودگی ها عاری می شود
محمد سلطانی فر: 

امور مطبوعاتی و اطاع  محمد سلطانی فر معاون 
رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در مراسمی که 
با حضور گرم اهالی رسانه و مدیران و پیشکسوتان 
بر نقش  بود  استقال همراه  تیم پرسپولیس و  دو 
سازی  فرهنگ  در  مجازی  و  مکتوب  های  رسانه 

فضای ورزشی کشور تاکید کرد.
بی  وگویی  گفت  در  است  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
در  رسانه ها  نقش  درباره  رسانه،  اصحاب  با  واسطه 
به سازی فضای حاکم بر ورزشگاه ها و ورزش کشور 
تبادل نظر صورت گیرد آماری از رسانه های دارای 
مجوز در حوزه ورزش ارائه کرد و گفت: ۱۰۶ پایگاه 
 ۸۵ روزنامه،   3۰ تخصصی،  خبرگزاری   ۴ خبری، 
هفته نامه، ۶۸ ماهنامه، ۵ دو ماهنامه، ۱۸ فصلنامه 
و یک سالنامه ورزشی دارای مجوز در کشور وجود 
دارد. معاون مطبوعاتی با بیان اینکه نشست با نگاه 

ما  گفت:  گرفته،  شکل  نظر  تبادل  و  اندیشی  هم 
اهالی رسانه باید پاسخ دهیم که تا چه حد توانسته 
ایم بین عاقمندان و ورزش دوستان فرهنگ سازی 
کنیم و به چه میزان قادر بوده ایم فرهنگی ایجاد 
کنیم که در مقابل افکار عمومی شاخص بوده و به 

جای پاسخگویی الگو باشیم؟
معاون امور مطبوعاتی و اطاع رسانی وزارت ارشاد 
گفت: اما اینکه با این حجم از رسانه های ورزشی 
چقدر توانسته ایم بین ورزش دوستان و طرفداران 
تیم های ورزشی فرهنگ سازی کنیم و کشورمان 
برای  الگویی  به  مهم،  و  این حوزه تخصصی  در  را 

دنیا تبدیل کنیم، جای سوال وجود دارد.
های  رسانه  مدیران  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
ورزشی و خبرنگاران آنها به مسئولیت اجتماعی که 
که  خواست  آنها  از  دارند  دوش  بر  حوزه  این  در 

فضای  که  کنند  کمک 
ها  آلودگی  از  ورزش 
موجود  های  ناپاکی  و 

عاری شود.
همچنین  فر  سلطانی 
ورود  موضوع  از  دفاع  با 
ها،  ورزشگاه  به  بانوان 
در  را  ها  رسانه  نقش 
این  در  فرهنگسازی 
کرد  ارزیابی  مهم  رابطه 
در  خواست  آنها  از  و 
مسئوالن  از  زمینه  این 

مطالبه گری کنند.

اخبار کوتاه

 ایران جزو پیشرفته ترین کشورهای جهان در حوزه ی سردفتری اسناد رسمی است
رئیس سابق اتحادیه جهانی سردفتران در دیدار با دکتر تویسرکانی:

ژان پل دکور رئیس ســابق اتحادیه جهانی سردفتران 
و مشــاور بین الملل شــورای عالی سردفتران فرانسه 
در دیدار با رئیس ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
در تهران گفت: من از نزدیک  و طی ســال های اخیر 
شاهد تحـــول عظیـــم در نظام ثبتی ایران به ویـژه 
در حــوزه ســردفتری و بهره گیــری از فناوری های 
الکترونیکی هســتم و باید گفــت چنین تحوالتی در 
ســردفتری در دنیا کمتر اتفاق افتاده و بســیاری از 
اقدامات ایران از قبیل دریافت اثر انگشــت و تشکیل 
بانــک اطاعات هویتی  بیومتریک اصحاب ســند در 

فرانسه نیز سابقه نداشته است.
به گزارش اقتصاد روز به نقل از روابط عمومی سازمان 

ثبت اســناد و اماک کشور، وی افزود: ایران و فرانسه 
در کنــار همکاری های گســترده علمــی و حقوقی 
باید در زمینه ســردفتری نیز رابطه تنگاتنگی داشته 
باشند تا با تسریع پیوســتن ایران به اتحادیه جهانی 
ســردفتران، خدمات بهتری به شــهروندان دو کشور 
در راســتای امنیت حقوقی داده شود چرا که امنیت 
حقوقی اعتماد را به دنبال دارد و اعتماد نیز اعتبار می 
آورد و این اعتبار در نهایت منجر به سرمایه گذاری و 

توسعه روابط می شود.
دکتر تویسرکانی نیز در این دیدار با تقدیر از پیگیری 
های رئیس سابق اتحادیه جهانی سردفتران و اهتمام 
وی برای توسعه روابط ایران و فرانسه در زمینه توسعه 

نظام ســردفتری و الحــاق ایران بــه اتحادیه جهانی 
ســردفتران گفت: ما در ایران در ســال های اخیر در 
کنــار مأموریت های متنوع و تحوالت ســازمان ثبت 
اسناد تاش های زیادی برای ارتقاء جایگاه سردفتری 
انجام داده ایم و معتقدیم بهبود عملکرد در این حوزه 

باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
رئیس ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور با اشاره به 
حذف خدمات سنتی و توسعه کمی وکیفی دفترخانه 
ها و کاهش بسیار محسوس آسیب ها و اشکاالت این 
حوزه اظهار داشــت: برای اســتقرار چنین سیستمی 
میلیون ها دالر هزینه شده و امروز جایگاه سردفتری 
در ایران جایگاه بســیار مهمی اســت و همه مردم و 
مســئولین نقش ســازنده آن را در روابط اجتماعی و 

حقوقی جامعه احساس کرده اند .
رئیس ســازمان ثبت اســناد و اماک کشور در ادامه 
با اشــاره به سایر تحوالت و همفکری بین المللی این 
ســازمان در زمینه کاداســتر، ثبت اختراعات و عائم 
تجاری  و بسترســازی الزم برای ایجاد شعب شرکت 
های خارجی در ایران افزود: ایران و فرانسه و همچنین 
اتحادیه جهانی سردفتران باید مباحث حقوقی و فنی 
دقیق تری را به ویژه در زمینه پذیرش اســناد رسمی 
کشــورهای عضو اتحادیه از سوی هم داشته باشند و 
این تاش ها می تواند منجر به مبارزه با پول شویی و 
فساد شود همان طور که اقدامات سازمان ثبت اسناد 
ایران و رصد لحظه ای معامات رســمی در دورترین 
نقطه کشــور از طریق سیســتم های ایجاد شده گام 

موثری در این زمینه بوده است.
وی با بیان این که تمامی اقدامات ســازمان ثبت در 
حدود ۵۰۰ اداره در سراســر کشــور، قریب ۷ هزار و 
۲۰۰ دفتر اسناد رسمی و همچنین ۴۰۰ دفتر رسمی 
ازدواج وطاق به صورت متمرکز و آناین قابل کنترل 
و رصد می باشــد گفت: این اقدامات حتی در برخی 
کشورهای توســعه یافته اروپایی نیز توسط ادارات و 
ســازمان های مختلف انجام پذیرفته و تنها در ایران 
اســت که شاهد یکپارچگی و گستردگی تا به این حد 

می باشیم.
مشاور ارشــد بین الملل شورای ســردفتران فرانسه 
نیز در ادامــه ضمن تایید این اقدامــات عنوان کرد: 
گســتردگی و تنوع خدمات ســازمان ثبت ایران بی 
نظیر بوده و حتی در کشور فرانسه نیز ادارات مختلفی 

متولی این امور هستند.
وی افزود: حذف دفاتر کاغــذی، حذف اوراق بهادار، 
دریافت پول نقد و مسائلی از این دست هنگام بازدید 
از دفاتر اســناد رســمی ما را دچار شــگفتی کرد که 
چطور در مدت زمان اندک، ســازمان ثبت اســناد و 
اماک ایران توانســته با اســتفاده از فناوری و برنامه 
ریزی مناســب به این موفقیت ها دســت پیدا کند و 
این خیلی مهم اســت که پیشرفت های شما به ویژه 
در زمینه ثبت رســمی و ســردفتری و بهره گیری از 
فناوری های جدید در این عرصه ی بســیار پیچیده 

حقوقی به دنیا معرفی گردد.

ایفاي نقش وکیل در بحث تحقق حقوق شــهروندي 
مستلزم شناخت و تعیین جایگاه آن است. این مطلب 
در ســایر رشته ها و اشــخاص نیز صدق مي کند. هر 
شــخصی بخواهد در جامعه تاثیر گذار یا نقش آفرین 
باشــد بایســتي در درجه اول خود و جایگاه خود را 
بشناســد . در یک فیلم عوامل متعددي حضور دارند 
ولي جایگاه و نقش آنها متفاوت اســت. تمامي عوامل 
ســاخت فیلم داراي نقش مهمي هستند، یا در پشت 
صحنه یا در نقش اول یا گاهي سیاهي لشگر در حال 
انجام وظیفه هستند. در جامعه هم به همین کیفیت 
اســت و هیچ فــردي در جامعه بدون نقــش و تاثیر 
نیست. در این بین نقشي که وکیل و قاضي مي توانند 
در تحقق حقوق شهروندي و سایر حقوق داشته باشد 
قطعا متمایز  است زیرا شک نداریم که تست سامت 
و جان اشــخاص و جامعه به عهده رشــته هاي علوم 

انساني و به خصوص حقوق است. نباید فراموش کرد 
که عدلیه بي قاضي و بي وکیل یعني هیچ. همچنین 
می دانیم وکیل و قاضي از اسماء خدا و دو بال فرشته 
عدالت هستند و براي برقراري و ایفاي نقش براي هر 
دو، نیازمند به استقال هر دو و برابري هر دو هستیم.

براي نقش آفریني در خصــوص وکیل در درجه اول 
بایــد وکا نقش و جایگاه خــود را در نظام حقوقي و 
قضایي کشــور پیــدا کنند. درحالیکه اکنون شــاهد 
هستیم وکیل در اولین هاي امر وکالت مورد تبعیض 
و نابرابري قرار میگیرد.حتی گاه در مقررات مي بینیم 

که بین وکا قائل به تبعیض هستند.
بــه مانند اینکه در ورود و خــروج به خانه اصلي خود 
)که همان عدلیه و دادگا هها است( چون غریبه ها با 
وکیل برخورد مي شود و شئونات اولیه همترازي او با 
قاضي مراعات نمي شود. بدین ترتیب وقتي خود وکا 
داراي نهــادي موازي و همچنین در درون خود داراي 
فرقه ها و تقســیم بند یهاي متعددي هستند. وقتي 
یک وکیل گاه به خود سانسوري دست میزند تا حقوق 
موکل او یا حتي حقوق اولیه خود مبادا دســتخوش 
تضییع شود. وقتي نمي داند آیا متعلق به صنف است 
یا متعلق به یک نهاد تاثیرگذار مدني، قطعا نمي تواند 
ایفاي نقش کاملــي در تحقق اهداف وکالت و حقوق 
شهروندي داشته باشد. به هرحال به گمان بنده براي 
اینکه وکیل بتواند ایفاي نقش در همه ابعاد اجتماعي 
و به خصوص در حقوق شــهروندي داشــته باشد در 
درجه اول مســتلزم بازسازي ســازمان و نهاد حقوق 
و نهاد قضات و وکالت در کل کشــور اســت.در درجه 
دوم مستلزم شــناخت جایگاه خود وکیل و در مرتبه 
سوم اقدام براي توســعه حرفه وکالت و وکالت حرفه 

اي و در حقیقــت تعیین جایــگاه و وزن او در جامعه 
اســت. در درجه چهارم اصاح نگاه ها به وکیل است 
که مدنظر قرار گیرد. وکیل باید نگاه به خود و ســایر 
وکا را اصــاح کند.نگاه جامعه و مســئوالن و مردم 
را نســبت به خود تغییر بدهد تــا زماني که این نگاه 
نامقــدس به وکیل وجــود دارد قطعا نمي توان نقش 
آفریني که شایســته و بایسته اوست، داشته باشد. در 
درجه پنجم ایفاي نقش وکیل مســتلزم این است که 
هم خود او توانمند شــود هم بتواند در توانمندسازي 
جامعه ایفاي نقش کند و این مهم محقق نمي شــود 
مگــر اینکه کــه وکا و جامعه بــزرگ حقوقي با هم 
همبستگي داشته باشند. بایستي در تحلیل ها اجماع 
و فهم مشترک و استنباط مشترکي ایجاد شود. گاهي 
باید در قانونگذاري جستجو کنند و گاهي در دانشکده 
هاي حقوق و زماني در کانو نهاي وکا تا ارتباط وکا 
با مردم و بدنه جامعــه ارتقا یابد این رابطه باید فراتر 
از این بشــود که جامعه به عنوان یک شغل به وکالت 
نگاه کنــد تا تاثیرگذاري وکا در حقوق شــهروندي 
چشمگیر شــود. تبیین حقوق شــهروندي امر بسیار 
مهمي اســت و براي رسیدن به پاسخ این پرسش که 
» حقوق شــهروندي چیســت؟ « و کیل باید با علم 
به تمامــي زوایاي حقوق در ارتبــاط تنگاتنگ میان 
جامعه حقوقي با دانشــکده هاي حقوق، صدا و سیما، 
رسانه ها، مسئوالن جامعه و مردم نقش افریني کند، 
این مهم نباید به یک همایشــي کــه تعدادی بیایند 
و راجع به حقوق شــهروندي ســخنان خوبي بر زبان 
بیاورند محدود شــود. در پایان باید تاکید داشت که 
مســئول تست ســامت جامعه قطعا به جز و کیل و 

قاضي شخص دیگري نخواهد بود.

لزوم تغییرات برای استحکام بیشتر کانون وکا
کاش می شد عشق را تفسیر کرد،
کاش می شد عمر را تجدید کرد،

روی این گردونه نامهربون-گرمی مهر تو را تکثیر کرد
کاش می شــد از وجود پر مهر هر ســه بزرگوار دکتر 
شهبازی نیا عزیز، دکتر مالکی گرامی و استاد جندقی 
بزرگوار در هیات مدیــره اتحادیه کانون های وکای 
دادگستری ) اسکودا( و حتی از بزرگان دیگر خانواده 
بزرگ حقوق بهره مند می شدیم و کمی در رد و قبول 
مهربانتــر و آرام تر بودیم. هر یک از ما قطعا در ضمیر 
ناخودآگاه خــود با دلیل و بی دلیل بــه یکی از آنها 
گرایش بیشــتری داریم. این بدان معنا نیست که آن 
دو دیگر چنین اند و چنان اند که بعضی از دوستان بی 
پرده و بی روتــوش تبیین می فرمایند. من به ترتیب 
و تربیــت و به ادب هر یک از این عزیزان را دوســت 
دارم اما سخنم این است که اتحادیه های کانون های 
وکای کشــورهای دیگر متأثر از سیستم فردگرایی و 
ریاســتی نیستند بلکه مبادرت به انتخاب ۵ یا ۷ یا ۹ 
نفر به عنوان اعضای هیأت مدیره می نمایند و هیأت 
مزبــور خود رئیس، معاون و غیــره را به صورت رأی 
گیــری داخلی برمی گزینند. تصور میکنم این طریقه 
موجــب اجتناب از تکدر خاطر و اســتحکام بیشــتر 
خانواده بزرگ وکا و مشــارکت ســازنده در تصمیم 
گیری ها خواهد بــود و البته تخریب ذخائر و بزرگان 
حقوق بــه طور کلی صنف وکالت بــه طور خاص به 
صاح و مصلحت هیچکس نمی باشد. جا دارد همگی 
دست در دســت هم دهیم به مهر و کشور و خانه ی 
خویش را سامان دهیم و از توانایی و ظرفیت های هم 

استفاده مطلوب و کامل را ببریم .

 چرا به دكتر بهرامى رأى 
میدهیم؟

زيرا از تفتيش ســربازان در دادسراها و دادگاه ها و 
مراجع انتظامى خسته شده ایم

زيرا از دارایى و ماليات بى جا خسته شده ایم
زيرا از برخورد صدا و ســيما و نشان دادن وكيل در 

نقش بد خسته شده ام
زيرا از بى حمايتى كانون وكال خسته شده ایم

ما با مشــاركت بــاال به دكتــر بهــرام بهرامى رأى 
ميدهیم تا با تعامل مشكالت را حل كند.

ما بــه دکتر بهــرام بهرامی رأی مــی دهیم،  چون 
از ایــن که شــأن وکیل در دادگســتری و حتی در 
جامعه حفظ نمی شــود به ســتوه آمده ایم و یقین 
داریم ایشان با توانایی ها و تعامالتی که دارند می 
توانند شأن از دســت رفته وکالت را دوباره به وکال 

بازگردانند.
ما به دکتر بهرام بهرامی رأی می دهیم چون دیگر 
از وجود افراد ناتــوان و بی درایت در هیأت مدیره 
کانون خســته شــده ایم. از این که هیــأت مدیره 
فقط به فکر افزایش کسب درآمد برای خود باشند 
خسته شــده ایم و یقین داریم دکتر بهرامی انسان 
ســالم و مدیر و مدبری اســت و مــی تواند هیأت 

مدیره کانون را از حالت انفعال خارج نماید.
 مــا به هزار و یک دلیل به دکتــر بهرام بهرامی رأی 
می دهیم و برای انتخاب شــدن ایشان در هیأت 
مدیره تــالش خواهیم کــرد چون به دکتــر بهرام 

بهرامی ایمان و اعتقاد داریم.
دكتر بهرام بهرامى 

نامزد ســى امیــن دوره انتخابــات هیأت 
مدیــره كانــون وكالى دادگســترى مركز 

حمایت شده از سوى تشکل هاى:
محــق - اتحاد وکالی جــوان)اوج( - جــاودان - 
تحــول - میثــاق وکالی جوان)مــوج( - جمعیــت 
ایثارگران - وکالی ترک سراســر کشــور)آراز( 
فــارغ   - آزاد  دانشــگاه  التحصیــالن  فــارغ   -
التحصیــالن دانشــگاه امــام صــادق)ع( - فارغ 
التحصیــالن دانشــگاه علــوم قضایــی - دانش 
پژوهــان جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهران و 
شهید بهشــتی - و جمعی از بزرگان و شخصیت 

های مستقل خانواده بزرگ حقوق و وکالت

پنجمین دوره  به  پیام رئیس دســتگاه قضا 
مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضاییه:

عدالــت واقعی در پرتو قرآن و عمل به احکام آن 
تحقق پذیر اســت/تکریم ارباب رجوع به عنوان 
یک اصل قرآنی در رأس برنامهها قرار داده شود.
مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند تمدید شد

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: به 
دستور وزیر کشور قرار شــده ثبتنام کارت ملی 
هوشــمند در 3 ماه ابتدایی ســال ۹۷ نیز انجام 

شود.
درمجموعه   ۹۷ بهار  از  استقبال  طرح  آغاز 

حمل و نقل و ترافیک پایتخت
به گزارش روابط عمومی، »محسن پورسیدآقایی«، 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
از آغاز طرح اســتقبال از بهار ۹۷، از اول اسفند 
خبر داد و گفت: به این منظور تمام ســازمانها و 
شــرکتهای تابعه این معاونت با تاکید بر اهمیت 
موضوع نگهداشت شــهر و ارائه تسهیات حمل 
و نقلی، نســبت به اجرای دقیق الزامات اجرایی 

مربوطه اقدام خواهند کرد.
ســعید اوحدی، رئیس ســازمان سازمان 

فرهنگی هنری شهرداری تهران شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، سعید 
اوحــدی، طی مراســمی بعنــوان رییس جدید 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انتخاب 

شد.
اقدام پیشدستانه مانع وقوع بحران می شود

به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار »حسین 
اشــتری« فرمانده نیروی انتظامی بــا تأکید بر 
ضــرورت بهرهمنــدی از ظرفیت کارشناســان 
زبده در هــر بحران از ســوی معاونت عملیات، 
گفت: اقدام پیشدســتانه میتواند از وقوع بحران 
جلوگیــری کنــد و این امر بارها تجربه شــده و 

موضوعی قابل توجه است.
و  مطالعات  مرکز  مدیــرکل  پرور،  ضیایی 

برنامهریزی رسانه ها شد
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، در حکمی از 
ســوی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی؛ حمید 
ضیایی پرور مدیرکل مرکز مطالعات و برنامهریزی 

نقش وکیل در تحقق حقوق شهروندیرسانه ها شد.
دکتر بهرام بهرامی، و کیل پایه  یک دادگستری مرکز ، پژوهشگر و استاد دانشگاه
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