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اسامي و مشخصات خريد مشتريان و خريداران کاال از بورس کاال که طي هفته هاي اخير اقدام
به تکميل رضايت نامه افشاي اطالعات خريد کرده اند ،طي روزهاي آينده با مجوز سازمان
با اخذ مجوز سازمان بورس :بورس و اوراق بهادار از طريق سايت بورس کاالي ايران اعالم خواهد شد.مدير روابط عمومي
و امور بين الملل بورس کاالي ايران با بيان مطلب فوق در خصوص افشاي اسامي خريداران
با دريافت رضايت نامه
کاال از بورس کاال در گفت و گو با کاالخبر ،گفت :بورس کاال بيش از هر نهاد و مرجعي طرفدار
شفافيت و نظارت در بازارهاي متشکل است و در اين راستا همواره اطالعات براي نهادهاي
از خريداران
تصميم ساز نظارتي و حاکميتي به طور مستمر ارسال مي شود.محمد حسني سعدي افزود :ارسال
اسامي آنها در روز هاي اطالعات خريداران از ابتداي آغاز فعاليت بورس کاال تا به امروز براي نهادهاي نظارتي و حاکميتي
ارسال شده است .در اين باره سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان وابسته به
آينده منتشر مي شود
وزارت صنعت و همچنين سازمان امور مالياتي کشور وابسته به وزارت اقتصاد هم اکنون بطور

اقتصادي

فرشته دستپاک خبر داد؛

خودروهاي خوابيده در كف کارخانهها به ۷۰هزار دستگاه رسيد

ثبت ملي و جهاني نشان فرش دستباف
رئيس مرکز ملي فرش از ثبت ملي و جهاني نشان جغرافيايي فرش
دستباف خبر داد وگفت :ورود سياستگذاران فرش دستباف به زنجيرههاي
ارزش جهاني از جمله سياستهاي مرکز ملي فرش ايراني است که بر اين
اساس ،بايد منطبق سازي محصوالت صادراتي را بر اساس استانداردهاي
جهاني در دستور کار قرار داد.به گزارش مهر ،فرشته دستپاک در آيين
گشايش بيست و هفتمين نمايشگاه بينالمللي فرش دستباف ايران گفت:
مرکز ملي فرش ايران به واسطه وظايفي که به عنوان سياستگذار و تنها
متولي فرش دستباف کشور ،به عهده دارد ،تالش کرده تا عرصههاي
متنوعي را براي عرضه هنر-صنعت اصيل فرش دستباف ايراني فراهم
بياورد.وي با بيان اينکه کسب درآمدهاي پايدار در کنار رشد کسب و
کارهاي اينترنتي در حوزه فرش دستباف بايد مدنظر قرار گيرد ،گفت:
براي نفوذ در بازارهاي جديد برنامه داريم.؛ اين در حالي است که تار و
پود اين هنر-صنعت با تار و پود کشور تنيده شده است؛ اين در حالي
است که ذات فرش دستباف ايراني با سنت گره خورده است و حامل
عناصر فرهنگي ريشهدار و کهن است ،اما با حفظ همه اين تمدن و
تقويت آن ،بايد به جنبههاي اقتصادي و سياسي فرش دستباف نيز
توجه کرد .وي افزود :در دنياي کنوني بايد فعاالن و ذينفعان فرش
دستباف با حفظ اصالت اين هنر ايراني ،با تغييراتي اساسي نگرش خود
را به اين هنر-صنعت اصيل ايراني تغيير داده و به دنبال ارتقاي جايگاه
فرش دستباف ايراني در ايران و جهان است.

طي مصوبه بنياد مستضعفان؛:

سرمايهگذاري بنياد مستضعفان در ساخت
مجتمعهاي لوکس متوقف شد
بر اساس مصوبه شوراي معاونان بنياد و طي بخشنامه معاونت توسعه
ساختمان بنياد مستضعفان شرکتهاي زيرمجموعه اين نهاد از اين پس
در ساخت و توليد پروژههاي تجاري و مراکز عرضه برندهاي خارجي
سرمايهگذاري نخواهند کرد .به گزارش تسنيم،بر اساس مصوبه شوراي
معاونان و بخشنامه معاونت توسعه ساختمان در جهت پرهيز از رقابت
با بخش خصوصي و سياستهاي کالن بنياد از اين پس سرمايهگذاري
شرکتهاي بنيادي درساختوساز پروژههاي جديد تجاري لوکس و
مراکز بزرگ تجاري (مالها) که عمدتاً با هدف عرضه برندهاي خارجي
در کالنشهرها مورد استفاده قرار ميگيرد ،متوقف ميشود.در بخشي
از بخشنامه معاونت توسعه ساختمان و انرژي آمده است:در راستاي
رعايت شأن و جايگاه بنياد بهعنوان نهادي انقالبي و در جهت پرهيز
از رقابت با بخش خصوصي ترتيبي اتخاذ فرماييد تا از ورود و سرمايه
گذاري در پروژههاي مجتمع تجاري لوکس و مالها در کالنشهرها
که عمدتاً با هدف عرضه برندهاي خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد
توسط شرکتهاي بنياد خودداري گردد.

وزير صنعت:

فرش يکي از راه هاي انتقال
فرهنگ اصيل ايران به جهان است
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :صنعت فرش يکي از راه هاي انتقال
فرهنگ اصيل ايران به جهان است و ما بايد زخم هاي موجود بر پيکر
اين هنر صنعت را درمان کنيم .به گزارش صداوسيما؛شريعتمداري که
در مراسم افتتاحيه نمايشگاه فرش سخن مي گفت افزود :اگر يک کاال از
کل کاالهاي توليدي ايران بتواند بار فرهنگي را به جهان منتقل کند فقط
فرش است.وي اضافه کرد :اين هنر صنعت بزرگ ايراني با دستان ظريف
مردم شريف اين کشور و در جاي جايايران در روستاها و شهرهاي
کوچک بافته مي شود و من بدون هر گونه ريا وعاشقانه ،خالصانه و
خاضعانه به تک تک دست هايي که اين هنر را آفريده اند بوسه تواضع
مي زنم و از همه آنها قدرداني مي کنم.شريعتمداري گفت :موضوع
فرهنگ خالق و صنعت فرهنگي در جامعه اقتصادي جايگاه ويژه اي
پيدا کرده و گفت و گو کردن و سخن گفتن در مورد اين امر به يک
گفتمان غالب تبديل شده که بسياري از کشورهاي دنيا تالش مي کنند
که بگويند ما به صنايع فرهنگي و خالق کشورمان به عنوان پيشران
پيشتاز صنايع توجه مي کنيم.وي افزود :البته آنها فرش ندارند ولي
هنرهاي دستي فراواني دارند و هنرهاي دستي را ذيل اين صنعت فرهنگي
نگاه مي کنند به عنوان مثال آنها صنايعي چون فيلم و بازي هاي رايانه
اي دارند که آنها را در حوزه فرهنگي و اقتصادي تعريف مي کنند.وزير
صنعت ،معدن و تجارت گفت :در کشور ما ايران در حوزه صنايع خالق
اگر از صنايعي مثل فيلم و سينما و اخيرا ً بازي هاي رايانه اي بگذريم
به اين نکته مي رسيم که يکي از مهمترين صنايع فرهنگي جهان يعني
صنعت فرش را در اختيار داريم که هم از بُعد توليد ثروت جايگاه ويژه اي
دارد و هم تاثير فراواني بر توسعه پايدار در کشورمان دارد.

فردا؛آغاز به کار دهمين نمايشگاه بين المللي
گردشگري ،هتلداري و خدمات سفر
دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري ،صنعت هتلداري و خدمات سفر،
فردا با حضور مقامات سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
ايران و سازمان منطقه آزاد کيش و با حضور ده ها بنگاه ،شرکت و
سازمان حوزه صنعت گردشگري و هتلداري در محل دائمي نمايشگاه هاي
بين المللي جزيره کيش گشايش مي يابد.به گزارش روابط عمومي و اطالع
رساني دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري ،صنعت هتلداري و خدمات
سفر؛ در دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري ،صنعت هتلداري و خدمات
سفر؛ بيش از  150شرکت از سراسر کشورمان ،جديدترين تجهيزات و
خدمات مختلف صنعت گردشگري و هتلداري را عرضه و به نمايش عموم
مي گذارند.شرکت کنندگان در اين نمايشگاه از فردا تا  8شهريورماه به
مدت  4روز؛ آخرين توانمندي ها و دستاوردهاي خود در گروه هاي کااليي
و خدماتي گردشگري ،هتل ها و مراکز اقامتي ،دهکده هاي توريستي ،مراکز
تفريحي،خدمات گردشگري الکترونيکي -شرکت هاي خدمات مسافرتي
هوايي ،دريايي ،زميني ،ريلي ،خطوط هوايي ،پايانه هاي مسافري ،توريسم
سالمت ،توريسم ورزشي ،توريسم زيارتي ،اکوتوريسم ،بانک ها ،بيمه ها،
سازمان هاي سياحتي و گردشگري ،اتحاديه ها و انجمن ها ،آموزشگاه هاي
مرتبط و دانشگاه ها و نشريات تخصصي را ارائه مي کنند.رئيس ستاد برگزاري
دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري ،صنعت هتلداري و خدمات سفر
گفت :تعداد شرکت کنندگان در اين نمايشگاه ،نسبت به سال قبل60
درصد رشد داشته است محمود بندرچي اضافه کرد :در دهمين نمايشگاه
بين المللي گردشگري ،صنعت هلتداري و خدمات سفر کيش و براي اولين
بار پنج اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري از استان هاي
( اصفهان ،خراسان رضوي ،فارس ،آذربايجان شرقي و خورستان) به صورت
ويژه در نمايشگاه حضورخواهند داشت.

با حضور وزير نيرو و در هفته دولت:

نيروگاه پرند در مدار توليد و
بهرهبرداري تجاري قرار گرفت

»

يك شنبه  4شهريور 1397
 14ذي الحجه  26-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9296

محب ينژاد:

» خبر

هفتگي اطالعات معامالت شامل خريداران و فروشندگان کاال را از بورس کاال دريافت ميکنند.
حسني سعدي ادامه داد :همچنين در سامانه بهين ياب وزارت صمت با وجود اعالم خريداران
تأييد شده به بورس کاال اما در بازگشت معامالت دوباره تحت فايلي از اطالعات خريداران و
فروشندگان معامله صورت گرفته به اين وزارتخانه ارسال ميشود .بر همين اساس اطالعات
خريداران و فروشندگان کاال همواره در دسترس سياست گذاران وجود داشته و در کنار آنها
نيز برخي نهادها بطور جداگانه اطالعات مورد نياز را از بورس کاال دريافت ميکنند که با تلفيق
صالحيت سنجي خريداران و بررسيهاي جامعتر ميتوانند به اطالع عموم مردم برسانند.وي
اعالم کرد :با اين حال ،با توجه به دريافت رضايت نامه از مشتريان و خريداران کاال طي هفته
هاي اخير از بورس کاال جهت افشاي اسامي و اطالعات خريد آنها ،طي روزهاي آينده اسامي
اين خريداران از طريق سايت رسمي بورس کاالي ايران منتشر خواهد شد.

خبر »

دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي گفت :تعداد
خودروهايي که به دليل کسري قطعات به صورت
ناقص توليد و در کف کارخانههاي سازنده متوقف
شدهاند به حدود  ۷۰هزار دستگاه رسيده است.آرش
محبينژاد در گفت و گو با ايسنا ،اظهار کرد :متاسفانه
خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعهسازان ناتوان
هستند و همين موضوع موجب ايجاد مشکل در
تامين نقدينگي قطعهسازان و توليد قطعات شده

است.وي با بيان اينکه در هفتههاي اخير تنوع و تعداد
قطعاتي که قطعهسازان نميتوانند توليد کنند بيشتر
شده است ،خاطرنشان کرد :يک خودرو از بيش از
 ۳۰۰۰هزار نوع قطعه تشکيل شده که در صورت
کمبود حتي يکي از اين قطعات ،خودرو اصطالحا
تجاري نشده و در کارخانههاي توليدکننده متوقف
ميشود.دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي ادامه
داد :متاسفانه در هفتههاي اخير وضعيت قطعهسازان
بدتر شده است و ناتواني خودروسازان از پرداخت
مطالبات قطعهسازان نيز مشکالت را تشديد کرده
است.وي افزود :در اين شرايط در کوتاه مدت سه
اقدام مهم بايد صورت گيرد که صنعت خودرو و
قطعهسازي از اين بحران خارج شود که اولين اقدام،
پرداخت تسهيالتي به ارزش بيش از  ۱۰هزار ميليارد
تومان به هر يک از شرکتهاي بزرگ خودروسازي
براي پرداخت مطالبات قطعهسازان است.

کريمي اصفهاني:

تحري م داخلي صدمات بيشتري نسبت به تحري م خارجي دارد
رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرش دستباف گفت:
توليد بدون صادرات توجيه ندارد ،بنابراين بايد
حتما توليد کننده مورد حمايت قرار گيرد.به
گزارش فارس،احمد کريمي اصفهاني در مراسم
افتتاح بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف
ايران گفت :آمريکا و غرب گزينههايي را که در
تمام زمينهها از جمله جنگ ،ترور و  ...را انتخاب
کردند ،ناموفق بود و تنها چيزي را که موفق
فکر ميکند ،مسئله نارضايتي تراشي مردم است
تا از اين طريق مردم را در مقابل نظام قرار دهد
و متاسفانه خيلي از مواقع عملکرد ما و مسئوالن
ما در راستاي نارضايتي تراشي است.رئيس اتحاديه
صادرکنندگان فرش دستباف افزود :توليد بدون
صادرات توجيه ندارد بنابراين بايد حتما توليد
کننده مورد حمايت قرار گيرد .وي اظهار داشت:
در سال  1374يک ميليارد و  740ميليون دالر

فرش دستباف يعني معادل يک سوم صادرات غير
نفتي از کشور صادر شد .کريمي اصفهاني افزود:
اما اکنون ميزان صادرات فرش دستباف کشور به
يک ششم ميزان صادرات فرش در سال  74رسيده
است.کريمي اصفهاني اظهار داشت :افزايش ناگهاني
قيمت دالر و تصميمات ناگهاني و بدون مشورت
با بخش خصوصي ،روند محدود و توليد صادرات
فرش دستباف را دچار مشکل کرد.

فرشاد مومني اعالم کرد؛

رانت ۴۳۲هزار ميليارد توماني از محل افزايش نرخ ارز

رئيس موسسه دين و اقتصاد گفت :صادرات پتروشيميها،
فلزات و معدنيها در سال گذشته حدودبه  24ميليارد
دالر بود و که اين رقم براي امسال به ۳۰ميليارد دالر
خواهد رسيد و با توجه تفاوت قيمتي که از اول فروردين
تا پايان مرداد امسال رخ داده ،رانتي نزديک به ۴۳۲هزار
ميليارد تومان را براي اين ۵۴ميليارد دالر صادرات تنها
از محل افزايش نرخ دالر ايجاد شده و اين جدا از رانتي
است که در فرايند توليد نصيب آنها ميشود.به گزارش
الف؛ فرشاد مومني با بيان اينکه صدور ۳۳بخشنامه طي
۵ماه را نشانه يک عالمت اشکار اشفتگي و ناتواني فکري
در مديريت اقتصادي کشور دانست و گفت :اين موضوع
به اندازه کافي گوياي آن است که تشتت فکري چه در
فهم واقعيت هاي موجود اقتصاد سياسي ايران و چه در
تحليل نحوه پيوند بين متغيرها با وضوح کامل از اين
طريق قابل فهم است و نشان مي دهد نظام تصميم گيري
اقتصادي به ويژه در کل ساختار قدرت به شکلي در تسهيل
گروه هاي غير مولد قرار دارد و جهت گيري هايي که
طي سه دهه گذشته وجود دارد به صورت فزاينده اين
مسئله را گواهي مي دهد و در هر حال براي مواجه موثر
با شرايط کنوني هردوي اينها بايد در نظر گرفته شود؛

ضعف عمده فکري شديد که دولت با آن روبه روست.
مومني گفت :مسئوالن ما ميگويند دالرهاي صادرات
پتروشيميها ،فلزات و معدنيها را در بازار ثانويه ارز که
نام بازار را لجنمال کرده ،بفروشند؛ اين چه بازاري است
که ۸۰درصد ورودي آن از محل صادرات سه گروه حاصل
شده و بعد رئيس بانک مرکزي ميگوييد ما با قيمت
کاري نداريم و توليدکنندگان بايد براي خريد تجهيزات

و ماشينآالت از اين بازار ارز تهيه کنند که بايد فاجعه
ملي اعالم ميشد ،زيرا به نوعي هر باليي که بر سر
توليدکنندگان بيايد و اسير دالالن ارزي شود ،مقامات پولي
ميگويند براي ما مهم نيست .امروز با خروج سرمايهها از
کشور و فشار بيشتر بر توليدکنندهها روبهرو هستيم و از
قضا هيچ بحثي در مورد فرآيندهاي نوآورانه توليد براي
ترغيب صادرات وجود ندارد.وي افزود :هم اينکه گروه هاي

پرنفوذ و ذينفع و عموما غير مولد و رانتي جايگاه بسيار
رفيعي در جهت گيري هاي اقتصادي دارند و بايد اميدوار
بود تا نهادهاي نظارتي مخصوصا مجلس راجع به مسئله
خطير و سرنوشت ساز فساد فکر جدي کند ،زيرا بارها
تاکيد کردهايم برخورد انفعالي و پسيني با مسئله فساد
به هيچ وجه راهگشا نيست و از طريق برنامه مبتني
بر پيش گيري ميتوان با فساد برخورد فعال و موثر و
بازدارنده کرد .در مناسبات رانتي ،سنت بر اين است که
خود دزدها فرياد آي دزد سر ميدهند .مومني ادامه داد:
در اقتصاد سياسي رانتي اساس و بقاي مناسبات رانتي به
عدم شفافيت و دستکاري واقعيت وابسته است و امروز
شاهد اين هستيم که گروه هاي پر نفوذ غير مولد که
متوجه اين مسئله شده اند سرمايه گذاري هاي بزرگي
مي کنند و مافياي رسانه اي شکل گرفته است که از
طريق دستکاري واقعيت نظام تصميم گيري ،ما را گيج
مي کند و مسائل کم اهميت را به طرز غير عادي بزرگ
و مسائل مهم را به طرز غير عادي کوچک مي کنند
و بخشي از واقعيت را به طور کلي واژگون به نمايش
مي گذارد .اگر دقت کنيد هر روز از اين ماجرا را در سطح
رسانه ها مي توان ديد.

گزارش رسالت از س رنوشت کمک هاي مالي به افراد مشهور

پول مردم در جيب سلبريتي ها
ادامه از صفحه2
وي ادامه داد :اينگونه بهره برداري ها تنها به هويت
هنرمندان ،تلويزيون و دست اندرکاران فرهنگ
اين مملک و بقيه سلبريتي ها لطمه مي زند و
از طرفي بهره برداري الزم و مفيدي که مي شود
از اين چهره هاي شاخص کرد سر همين عدم
مديريت ها به يک عنصر مخرب و يک بر هم زننده
نظم و قانون مبدل گشته و تخريب چهره فرهنگ
اين مملک را به دنبال داشته و هويت ملي و ملت
نيز زير سوال مي روند.
اين بازيگر پيشکسوت سينما و تلويزيون کشور با
اشاره به ورود گنگ واژه سلبريتي به فرهنگ عامه
مردم گفت :اصال اينکه اين واژه از کجا وارد فرهنگ
شد و چرا معادل فارسي آن به کار برده نمي شود
وحتي مطبوعات هم اصراري ندارند واژه فارسي آن
را به کار ببرند گنگ است و احساس مي شود با
يک جريان مافيايي فرهنگي در پشت پرده ورود
اين اصطالح در فرهنگ سر و کار داريم.
وي ادامه داد :بايد ديد مراد ما از سلبريتي چه
شخصيتي است و چقدر توانمندي ذهني و فکري
و مديريتي دارد و اصال حضور و عدم حضور وي
و نظم فکريش به چه دردي در جامعه مي خورد
حرف هايش به چه دردي مي خورد و چه بازخوردي
در جامعه دارد اصال چه کسي به آنها اجازه مي دهد يا
سرمايه گذاري مي کند که سلبريتي شوند؟ گاهي
ديده مي شود که با برخي پوشش ها در سطح
جامعه برخورد مي شود و از آن طرف آن آقا يا خانم
سلبريتي همان پوشش را در تلويزيون دارد! اين خوب
نيست و به نوعي پارادوکس فرهنگي در جامعه ايجاد
مي کند .الماسي تاکيد کرد :اين پارادوکس ها از
آنجايي ايجاد اشکال مي کند که عدم اعتماد و بدبيني
مردم را به نهاد هاي دولتي و ملي و نظام مديريتي به
دنبال دارد  .الماسي تاکيد کرد :ورود در حوزه هاي
غير تخصصي اصالدرست نيست و بنده با آن مخالفم
مانند همين حوزه سد سازي که عدم تخصص يک
مهندس طراح موجب شده سد کارون در جايي زده
شود که کوه نمک هست و آب کارون را شور کند
و زندگي مردم به هم بريزد اين يعني يک مهندس
طراح آن وسط غير تخصصي عمل کرده است از
اين روشن تر که افراد حاال سلبريتي و مشهور فرقي
نمي کند نبايد در حوزه هاي غيرتخصص خودشان
وارد شده و اظهار نظر کنند! وي با اشاره به توليد
برخي فيلم هاي کمدي در راستاي اظهار نظر يک
مدير غير فرهنگي در کشور ابراز کرد :زماني گفتند
مردم نياز به نشاط دارند پس به سمت توليد فيلم هاي
کمدي برويد ولي تعريفي از آن نکردند و عنوان نشد
که خنداندن به چه قيمتي ؟
پروانه معصومي :حضور سلبريتي ها
مسئله ساز شده است
بازيگر نام آشناي سينما و تلويزيون کشور گفت :در
روزگاري به سر مي بريم که گسترش فضاي مجازي
خيلي زود سبب پخش برخي از اين ابراز عقيده و
صحبت هاي سلبريتي ها مي شود و مردم هم گاهي
برداشت هاي خيلي عجيب و غريبي دارند و از منظر

خود آن را تجزيه و تحليل مي کنند و اين قسمت
قضيه است که گاهي خيلي آسيب مي زند.
پروانه معصومي در گفت و گو با «رسالت» در خصوص
آسيب شناسي حضور سلبريتي ها در حوزه هاي
مختلف عنوان کرد :مسلما حضور سلبريتي ها در
برخي حوادث و رخدادها مانند زلزله کرمانشاه براي
اينکه مردم هم براي کمک وارد عرصه شوند خيلي
مهم است ولي االن مي بينيم که خود اين حضور تا
حدودي مسئله ساز شده است.
وي عنوان کرد :من روزنامه ها و خبرها را دنبال
مي کنم دقيقا نمي دانم برخي موارد چقدر صحت دارد
ولي حضور سلبريتي ها االن مسئله ساز شده است.
به خاطر دارم که يکي از دوستانم به من پيشنهاد
کرد که باهم به کرمانشاه بريم ولي قبول نکردم و
گفتم تا زماني که تمام اين ماجراها آرام نشده است
نمي آيم چرا که دلم مي خواهد با آرامش بيايم و از
آنها ديدن کنم .من نه نمي توانم کمک مالي کنم و نه
کسي هستم که از مردم بخواهم کمک هاي ماليشان
را در اختيارم بگذارند تا آنجا خرج کنم.
معصومي با بيان اينکه سلبريتي ها شنيده و ديده
مي شوند گفت :چه اشکالي دارد که يک آدمي که
سلبريتي است و صدايش شنيده مي شود اظهار نظري
کند شايد هم اظهار نظرش درست باشد ،آدم از اظهار
نظر ديگران نمي تواند صدمه ببيند بلکه مي تواند از
بين آنها خوب ها را انتخاب کند و به آن کار عمل
کند که اگر اينچنين باشد ايرادي در آن نيست .اين
بازيگر ابراز کرد :ايرادي که در اينجا مطرح است به
اين بر مي گردد که برخي خود را محق مي دانند
که اظهار نظر کنند و خود را در جايگاه آن شخصيت
بخصوص بگذارند و در حالي که تخصصش را هم
ندارد از جانب او بگويند اگر من بودم اين کار را مي
کردم يا اين کار را نمي کردم يا نظر شخصي خود را
مطرح مي کنند و اين سر قضيه است که ناجور بوده
و به عبارتي درست نيست.
معصومي با اشاره به برخي آسيب هايي که ممکن
است از جانب اين ابراز عقيده هاي غير تخصصي
جامعه را درگير کند ،عنوان کرد :ضرر اين قضيه
همين است که ممکن است شرايطي ايجاد شود که
ديد برخي مردم را نسبت به جامعه اي که در آن
زندگي مي کنيم ،تغيير دهد.
اين بازيگر معتقد است ممکن است گاهي
حرف هايي که از جانب سلبريتي ها زده مي شود
خيلي هم خاص نباشد اما مردم ما خاص هستند
و آن چيزي را باور مي کنند و در ذهن براي خود
مي سازند که دوست دارند باور کنند .خبر چيز ديگري
روايت مي کند اما مي بينيد که برخي مردم در جا
چيز ديگري که دوست دارند نقل مي کنند .کسي
که در مبحثي مداخله مي کند واقعيت را که عنوان
نمي کند چرا که اگر واقعيت را بگويد ديگر مداخله
نمي کند و مردم هم چيزي را برداشت مي کنند
که آن شخص مي گويد.
من خودم اصال در سياست دخالت نمي کنم چرا
که اصال از سياست سر در نمي آورم پس چرا بايد
دخالت کنم .اما در حوزه هاي ديگر خصوصا محيط

زيست اگر کسي از من بپرسد خيلي هم دوست
دارم پاسخ بدهم.
رضا رويگري مطرح کرد :برخي «نخود هر
آشي بودن» را دوست دارند
بازيگر نام آشنا و خواننده آواز ايران ايران گفت :حضور
سلبريتي ها و اظهار نظرات آنها در حوزه هاي غير از
تخصص شان در منظر اول براي خودشان آسيب زا
خواهد بود اينکه يک نفر در حوزه اي ورود پيدا
کند که اطالعات کافي در خصوصش ندارد،
مي تواند مشکالتي را به وجود بياورد.
رضا رويگري در خصوص اظهار نظرات مختلف
سلبريتي ها در حوزه هاي مختلف و غير تخصصي در
گفت و گو با «رسالت» عنوان کرد :حضور سلبريتي ها
و اظهار نظرات آنها در حوزه هاي غير از تخصص شان
در منظر اول براي خودشان آسيب زا خواهد بود
اينکه يک نفر در حوزه اي ورود پيدا کند که اطالعات
کافي در خصوصش ندارد ،مي تواند مشکالتي را به
وجود بياورد.
اين بازيگر پيشکسوت گفت :بستگي دارد سلبريتي
چه کسي باشد اگر کسي باشد که بتوان روي حرفش
حساب کرد و مردم هم در آن حوزه اي که ورود
پيدا مي کند قبولش داشته باشند ممکن است سبب
همراهي مردم در حوزه هاي مختلف از جمع آوري
کمک براي محرومان تا تشکيل کمپين هاي حمايتي
شود که خيلي هم خوب است .وي ادامه داد :اما آسيبي
که ممکن است از اين ناحيه متوجه جامعه شود اين
است که عالوه بر آسيب زدن به حرفه تخصصي
سلبريتي و حرف و حديث هايي که به سبب اظهار
نظرات بي جا ممکن است پشت سرش مطرح شود
که مثال فالن بازيگر يا خواننده خود را نخود هر آشي
مي کند و هر جايي عکس مي گذارد تا شبکه هايي
مانند من و تو نشانش دهند از نظر ارزيابي مردم و
ديد و نگاه آنها قشنگ نيست .رويگري گفت :اين
دخالت هاي بي جا نکته مثبتي در بر ندارد و تنها
ديدگاه مردم را نسبت به خودشان و جامعه خراب
مي کنند .يک زماني هست که قرار است نسبت به
يک امري اعتراضي صورت بگيرد يا يک کمپين
حمايتي تشکيل شود در آنجا وقتي يک سلبريتي با
مردم هماهنگ مي شود دلگرمي مي آورد و ممکن
است سودي در بر داشته باشد ولي اظهارنظرات
بي جا تنها خنده دار است.
وي با اشاره به بهره برداري هايي که ممکن است
برخي از سلبريتي ها از اين اظهار نظرات داشته باشند،
گفت :مسلما هر کسي کاري انجام مي دهد اول به
دنبال منافع خودش از آن است و ممکن است يک
قصد پنهاني براي ورود به آن حوزه داشته باشد و
تنها به سبب حمايت از مردم وارد بحث هاي مختلف
نمي شوند.رويگري به علي دايي اشاره کرد و گفت:
علي دايي از معروفيت خود استفاده مي کند کمک و
پول جمع مي کند تا در جايي ديگر مانند کرمانشاه
توانش را براي ساخت ويرانه هاي مردم بگذارد ولي
اگر علي دايي بيايد بگويد با آمريکا مذاکره کنيد
يا نکنيد يا چرا فالن سياستمدار چنين حرفي براي
برجام يا آمريکا زده خنده دار است .برخي سلبريتي ها

نخود هر آش بودن را دوست دارند ولي من خودم اصال
دخالت کردن در هر امري را دوست ندارم.
امان اهلل قرايي مقدم:سوء رفتارها ،اختالس ها
و حقوق هاي نجومي باعث بي اعتمادي به
مسئوالن شده است
امان اهلل قرايي مقدم از ديگر جامعه شناساني
است که درباره تحليل رفتار سلبريتي ها با رسالت
گفت و گو کرده است.
وي عنوان مي کند :دستگاه هاي دولتي سابقه خوبي
نداشته اند ،حقوق هاي نجومي ،صندوق توسعه ملي،
آقاي خاوري و آقازاده ها و رشوه گيري و رانت ها و
سوء استفاده ها باعث شد مردم دچار بي اعتمادي
شوند ،اين مسئله بي اعتمادي مردم به دولتها ريشه
تاريخي دارد ،چون آنها از مردم نبوده و در خدمت
مردم هم نبودند.
وي تصريح مي کند :در زمان حضرت امام و جنگ
تحميلي مردم گوشواره و النگويشان و نان خشک و
هرچه داشتند را کمک مي کردند اما بعد از آن دوران
ديگر ما شاهد اين مسئله نبوديم چون هرکس آمد
امارتي نوساخت و رفت و منزل به ديگري پرداخت .در
حال حاضر مسئوالن ما از صدر تا ذيل سوء استفاده
مي کنند و حاال سلبريتي ها هم همين رويه را در
پيش گرفته اند و مردم ديگر اعتمادشان را به اين ها
هم از دست دادند .اين جامعه شناس مي افزايد :بنيان
جامعه بر تقلب و دروغ گويي و سوء استفاده استوار
است و طبعا افراد مشهور و کساني مثل زيباکالم و
غيره نيز به همين سمت حرکت مي کنند.
مگر سلبريتي ها از کره مريخ آمده اند؟
وي با طرح اين پرسش که مگر سلبريتي ها از
کره مريخ آمده اند ،اظهار مي کند :اين ها پرورش
يافته و تربيت يافته همين جامعه اند و چون
سوء استفاده در جامعه نهادينه شده است ،سلبريتي ها
که بايد مورد قبول مردم باشند ،رفتار ديگري را از
خود بروز مي دهند.
قرايي مقدم بيان مي کند :مرحوم تختي براي زلزله
گناباد پول جمع آوري و هزينه کرد اما امروز سلبريتي ها
خودشان را جلو مي اندازند و هزينه نمي کنند .مردم
فکر مي کردند سلبريتي ها جوانمردند و درست
هستند اما اين گونه نبود.
محمدعلي الستي ،جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران
نيز در گفت و گو با رسالت بيان مي کند :نمي شود
گفت چرا سلبريتي ها از اعتماد مردم سوء استفاده
کردند ،متاسفانه بحث اين است که چرا بايد مردم
به مسئولين و اداره کنندگان کشور بي اعتماد باشند،
عارضه بي اعتمادي عواقب بسياري دارد که يکي از
نمونه هاي آن همين ورود سلبريتي ها و نامناسب تر
کردن وضعيت است .وي درباره ريشه هاي اين
بي اعتمادي مي گويد :بخشي از اين بي اعتمادي
به عدم شفافيت و وعده هاي عملياتي نشده،
بازمي گردد و مسئوالن براي نماينده مجلس يا رئيس
جمهور شدن قول هايي داده اند که عمل نکرده اند،
سوء رفتارها و پديده هاي مثل اختالس ،حقوق هاي
نجومي و درآمدهاي آن چناني نيز باعث شده اعتماد
مردم به مسئوالنشان کم شود.

واحد اول و دوم بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي پرند با ظرفيت
 1434مگاوات با حضور وزير نيرو افتتاح شد و در مدار توليد قرار
گرفت.به گزارش فارس ،در راستاي افزايش توليد برق و پاسخگويي
به رشد مصرف منطقه و همچنين افزايش راندمان نيروگاههاي
گازي يا تبديل آن به سيکل ترکيبي ،واحدهاي بخار نيروگاه پرند
در هفته دولت و با حضور وزير نيرو در مدار توليد ،بهره برداري قرار
گرفت.بنابر اين گزارش ،مبناي قانوني قرارداد بند  19قانون بودجه
کشوري سال  1392کل کشور بوده و مکانيزم بازگشت سرمايه از
محل صرفهجويي سوخت است ،بدين صورت که سرمايهگذار اقدام
به احداث نيروگاه و تبديل واحدهاي گازي موجود به سيکل ترکيبي
نموده و پس از به بهرهبرداري رسيدن واحدها هزينه سرمايهگذاري
در قالب سوخت صرفهجويي شده پرداخت ميشود ،نيروگاه پرند
در استان تهران و در کيلومتر  30اتوبان تهران ـ ساوه احداث شده
است که سازندگان آن شرکت مپنا به عنوان سرمايهگذار است.اين
گزارش ميافزايد :افزايش توليد و پاسخگويي به رشد فزاينده باد
در مرکز کشور به ميزان  480مگاوات ،باال بردن راندمان نيروگاه و
افزايش آن به ميزان حدود  50درصد ،صرفهجويي در مصرف سوخت
و دستيابي به صرفهجويي حداقل  700ميليون مترمکعب در سال و
کاهش آاليندگي محيط زيست از اهداف پروژه است .هزينه احداث
نيروگاه در قالب قرارداد بيع متقابل  10هزار و  787ميليارد ريال و
قرارداد  ،EPCکه  407ميليون يورو است.

برخوردار:

خودتحريمي ،بنگاه هاي کوچک را
به زانو درآورده است
يک کارشناس اقتصادي گفت :هرکس که ارز نمي خواهد و قصد دارد کاالي
مورد نياز بازار را به کشور وارد کند يا از گمرک ترخيص کند ،دولت بايد
مسير انجام تجارت خارجي وي را تسهيل کند.محمد حسين برخوردار در
گفت و گو با تسنيم ،با اشاره به ضرورت روان سازي امور تجارت خارجي و پرهيز
از خودتحريمي اظهار داشت :بنگاه هاي کوچک و متوسط ،يکي از شريان هاي
اصلي اشتغال زايي کشور هستند که متاسفانه بدليل بخشنامه هاي
غيرکارشناسي برخي دستگاه هاي دولتي و علي الخصوص متوليان تجارت
خارجي ،گرفتار خودتحريمي شده اند.وي ادامه داد :محل تامين بسياري
از مواد اوليه و قطعات واسطه اي در بنگاه هاي کوچک و متوسط ،خارج از
مرزهاي کشور است و اينکه بياييم و به بهانه هاي مختلف ،تجارت خارجي
را با دست انداز مواجه کنيم ،اصال منطقي و اصولي نيست.برخوردار تاکيد
کرد :محدود سازي واردات کاالهاي غيرضروري در شرايط فعلي به منظور
کاهش تقاضاي ارز و جلوگيري از تشديد التهاب بازار ارز ،شايد استراتژي
مناسبي باشد که از سوي دولت در پيش گرفته شده ولي در خصوص
واردکنندگاني که مراتب واردات کاالي خود را پيش از اين و بدون انتقال
ارز انجام داده اند ،جز اخالل در بازار داخلي و توقف خطوط توليد معنايي
ندارد.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد :در شرايط فعلي که اقتصاد
کشور تحت فشار قرار گرفته ،بايد از هرگونه بخشنامه و دستورالعملي که
در نهايت به تعطيل شدن بنگاه هاي اقتصادي مي انجامد ،پرهيز شود و
تالش کنيم با تعامل دوطرفه ميان دولت و بخش خصوصي ،مشکالت را
برطرف کنيم ،نه اينکه بيهوده بنگاه ها را در سراشيبي تعديل نيروي انساني
و گرفتار شدن در بوروکراسي اداري قرار دهيم.برخوردار ادامه داد :هرکس
که ارز نمي خواهد و قصد دارد کاالي مورد نياز بازار را به کشور وارد کند
يا از گمرک ترخيص کند ،دولت بايد با دورانديشي ،مسير انجام تجارت
خارجي وي را تسهيل کند.

رونق توليد در مناطق روستايي
با تسهيالت بانک سينا
بانک سينا در راستاي عمل به تعهدات در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي و
اجراي مفاد تفاهم نامه با معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست
جمهوري ،تسهيالت متعددي را براي توسعه اشتغال مناطق روستايي
پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومي بانک سينا ،در راستاي کمک
به توسعه اشتغال در مناطق روستايي تا  15مرداد ماه تعداد  2/144طرح
به مبلغ  12000ميليارد ريال تسهيالت با برآورد اشتغالزايي  21/400نفر
در اين بانک مصوب شده که از اين تعداد  1/605مورد به مبلغ 7/700
ميليارد ريال به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است.طبق اين گزارش؛ به
 1/480طرح مذکور با امکان اشتغالزايي براي  14/000نفر به مبلغ بيش
از  5/000ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده و نزديک به  800طرح از
مجموع طرح هاي معرفي شده به مبلغ  2/400ميليارد ريال به بهره برداري
رسيده که اشتغالزايي  6/700نفر را به همراه داشته است.گفتني است بانک
سينا؛ اعطاي تسهيالت به طرح هاي اشتغالزايي مناطق روستايي را طي
امضاي قرارداد همکاري با معاونت توسعه روستايي مناطق محروم رياست
جمهوري و بنياد علوي از سال  94آغاز کرده و با حمايت از طرح هاي
مختلف ،نقشي تاثيرگذار در اين خصوص ايفا نموده است.

توزيع اسکناس نو در شعب برگزيده
بانک پارسيان به مناسبت عيدغدير
بانک پارسيان از سوم تا هفتم شهريور ماه سال جاري به مناسبت
عيد سعيد غدير خم در شعب برگزيده خود درسطح استان تهران،
اسکناس هاي نو توزيع مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان:
در آستانه فرارسيدن عيد سعيد غدير خم طبق مجوز بانک مرکزي شعب
اين بانک شامل :مرکزي ،مير داماد شرقي ،پاسداران ،جنت آباد و افسريه
در شهر تهران در روزهاي ياد شده اقدام به توزيع اسکناس هاي نو به هم
ميهنان مي کنند.اسکناس هاي نو شامل؛  ۵هزار ريالي و  ۱۰هزار ريالي
است که هر درخواست کننده مي تواند از هريک از اسکناس هاي مذکور
يک بسته  ۱۰۰تائي دريافت نمايد.

اطالعيه در خصوص ساعات کار ستاد
و شعب بانک سرمايه در استان تهران
بانک سرمايه در خصوص بازگشت ساعات کار ستاد و شعب استان
تهران به روال سابق ،اطالعيه اي به شرح زير صادر نمود:به اطالع
مشتريان ارجمند مي رساند ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمايه
در استان تهران ،از روز پنج شنبه مورخ اول شهريور  97به شرح زير
به روال سابق بازگشته است:شعب استان تهران شنبه تا چهارشنبه
( 7:30الي  )16پنج شنبه(  7:30الي  )13ستاد شنبه تا سه شنبه
(  7الي  ) 16چهارشنبه ( 7الي .)15

بانک پاسارگاد ،تنها حامي تيم هاي
ملي کشتي فرنگي ايران
تبريک بانکپاسارگاد بهمناسبت قهرماني تيم ملي کشتي فرنگي
در بازي هاي آسيايي  2018جاکارتا.بانکپاسارگاد بهعنوان تنها
حامي تيمهاي ملي کشتي ايران ،کسب مقام قهرماني توسط تيم
ملي کشتي فرنگي ايران ،با کسب  2مدال طالي محمدعلي گرايي
و حسين نوري و همچنين  2مدال برنز مهرداد مرداني و محمدرضا
گرايي در رقابت هاي آسيايي  2018جاکارتا را به اعضاي اين تيم
و ملت شريف ايران صميمانه تبريک ميگويد و از خداوند منان،
سالمتي و موفقيتهاي بيش از پيش را براي جامعه ورزشي کشور
خواستار است.

