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وزير ارتباطات
خواستار حذف
آبونمان از قبوض
تلفن ثابت شد

وزير ارتباطات و فناوري گفت :وزارت ارتباطات مصمم به اجراي اين قانون(
حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت) است كه ،فرآيند اداري آن موجب طوالني
شدن مدت زمان اجراي آن شده است.به گزارش ايسکانيوز ،محمد جواد آذري
جهرمي در حاشيه همايش کاربرد فناوري اطالعات در صنعت آب و برق در
جمع خبرنگاران گفت :اتخاذ تصميم درباره حذف آبونمان بدون نظرخواهي از
کارشناسان اين بخش انجام شده است در حالي که مي توانستيم از روش هايي
موثرتر در اين عرصه استفاده کنيم.او افزود :وزارت ارتباطات مصمم به اجراي اين
قانون ( حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت) است كه فرآيند اداري آن موجب
طوالني شدن مدت زمان اجراي آن شده است.آذري جهرمي خاطرنشان کرد:
حذف آبونمان روي درآمدهاي شرکت هاي مخابراتي تاثير منفي دارد ،آن هم

اقتصادي
علي نيکزاد:

توگو با رسالت :
بيژن عبدي در گف 

بيژن عبدي در گفت و گو با رسالت گفت:
توصيه هاي بانك جهاني ،اقتصاد را به خاك
سياه مي نشاند.
وي گفت  :برخي دلدادگي هاي مسئولين
به کشورهاي غربي موجب شده که بسياري
از مسئولين عالقه اي به حفظ منافع ملي
نداشته باشند بنابراين در صورت برکنار
شدن مهاجرت کرده واين گونه است که
تالشي براي ترسيم برنامه هاي بلند مدت
صورت نمي گيرد و فعاليت هاي اقتصادي
کشور روزمره شده است.
دکتر بيژن عبدي با اشاره به شعارهايي مبتني بر اقتصاد باز بعد از دوران جنگ
گفت :بعد از دوران جنگ که در واقع دوران بازسازي اقتصادي آغاز شد مجموعه
سياست هايي که در کشوربه مرحله اجرا درآمد گرايش دولت ها را به سمت
اقتصاد باز يا آزاد سازي و کوچک سازي دولت ها نشان داد.
وي عنوان کرد :آزاد سازي نرخ ارز و مبادالت تجاري شعارهاي زيبايي بود
در حالي که اين شعارهاي قشنگ  ،مجموعه دستورالعمل هايي بود که توسط
بانک جهاني عنوان شده بود و در همه کشورها از جمله کشور ما براي دستيابي
به توسعه به مرحله اجرا درآمد ولي بيشتر اين سياست ها  ،کشورهاي
اجرا کننده مانند ايران را به خاک سياه نشاند.
وي عنوان کرد :با توجه به اينکه عمده اين مباحث به رها سازي و کاهش
کنترل و نظارت دولت بر اقتصاد متکي بود اقتصاد رانتي شکل گرفت ،اقتصادي
که منجر به اختصاص غير بهينه هزينه ها شد.
عبدي با اشاره به سياست خصوصي سازي به عنوان يکي از مکانيزم هاي توسعه
ابراز کرد :تا زماني که ما از مکانيزم هاي الزم برخوردار نباشيم و بسترهاي
الزم براي بخش خصوصي فراهم نشود در اجرا با مشکل رو به رو مي شويم چرا
که اجراي سياست گذاري ها مي بايست از پشتوانه و بسترهاي الزم برخوردار
باشد در غير اين صورت نه تنها پاسخگوي نياز اقتصادي کشور نيست بلکه
نتيجه عکس مي دهد.
اين اقتصاد دان خلق نقدينگي و عدم ارتباط موثر دانشگاه و صنعت را به
عنوان آفت اقتصاد امروز عنوان کرده ،افزود:در تمام کشورهاي دنيا هنگامي
که در آغاز راه صنعتي شدن قرار داشت با برنامه ريزي هاي دولتي از صنعت
کشورشان حمايت کردند و با باز کردن تدريجي بازار توانستند به يک توانمندي
رسيده و روي پاي خود بمانند و بعد از اينکه بخش خصوصي و صنعت به خود
متکي شد ،حمايتش را بر مي دارد تا پا به جهان بيرون گذاشته و صادراتش
را افزايش دهد.
وي عنوان کرد :متاسفانه اين اتفاق در ايران شکل نگرفت واقتصاد ما تنها در
چند محور خالصه شد که همان رها سازي نرخ ارز بود چنانچه در دولت آقاي
هاشمي يک باره ارز نزديک هزار تومان شد بنابراين دولت ناچار به کنترل نرخ
ارز شد که اثرات تورمي شديدي بر اقتصاد کشور به جاي گذاشت.
عبدي ادامه داد :نرخ سود بانکي هم ابزاري بود که با آن بازي شد و نزديک بود
اقتصاد را به مرحله رکود کامل ببرد و در نهايت کارايي خود را از دست داد.
وي عنوان کرد :خلق نقدينگي شبکه بانکي که به صورت بي ضابطه و بدون
نظارت رقم زده شد و منجر به ايجاد حجم پايه پولي وحشتناکي شد در حالي
که موضوع حمايت از صنعت وتوليد داخلي که نياز به برنامه ريزي داشت و بايد
به تدريج در فرآيندي از دانشگاه آغاز مي شد تا صنعت از طريق دانشجويان
واساتيد داخلي قطعه سازي سپس به برخي از زمينه هاي صنعتي اولويت دار
برسد اما متاسفانه عمال صنعت کشور دراين حوزه موفق نشد.
دکتر عبدي با اشاره به واردات محور بودن دولت ها تصريح کرد :متاسفانه
عملکرد دولت ها در سال هاي گذشته واردات محور بوده است چنانچه بخش
تجاري ما وارداتي است و اين امر متاسفانه تاثير جدي در سياست گذاري
هاي کالن داشته است.
وي افزود :از نقاط ضعف ديگر که طي اين سال ها منجر به ويران شدن اقتصاد
کشور شده وجود انحصارات دولتي و نيمه دولتي است .متاسفانه کل فرآيند
اقتصاد ما همچنان گرفتار نظام سلطاني در فرايند اقتصادي هستند و افتخار
مي کنيم فالني سلطان معادن يا سلطان واردات لوازم خانگي است .اين سلطان ها
جايگزين سلطان هاي گذشته شده اند که شبکه هاي انحصاري در جامعه ايجاد
کرده و نفس جامعه را بريده اند ،نه به مردم اجازه مي دهند در اين فرآيند وارد
شوند و خود نيز بيشتر وارد کننده هستند.
وي عدم شفافيت مالي را راهي در توسعه فسادها دانست وخاطر نشان کرد:
از جمله ايرادات جدي که بر دولت ها وارد است عدم شفافيت مالي است.
ما هنوز از يک شبکه رسمي شفاف برخوردار نيستيم که نوع تخصيص منابع
مالي را مشخص کند .اينکه درآمد واقعي افراد و شرکت ها به چه ميزان است
که براساس آن بتوان ماليات اخذ کرد و مانع کارشکني ها شد.
عبدي ادامه داد :متاسفانه چنين سيستم يکپارجه اي تعريف نشده که براساس
آن بتوان از مبدأ ورود کاال را شناسايي کرد .هر تالشي نيز تا کنون صورت
گرفته مانند طرح شبنم از سوي رانت خواران و کساني که مايل به افزايش
قاچاق هستند طرد شده بنابراين عمال مانع از انجام بازرسي هاي نظارتي
شفاف شده اند.
وي افزود :هر چند نمي توان از اين نکته هم غفلت کرد که برخي دلدادگي هاي
مسئولين نيز به کشورهاي غربي به دليل حضور فرزندشان در خارج از کشور
موجب شده که بسياري از مسئولين عالقه اي به حفظ منافع ملي نداشته
باشند بنابراين در صورت برکنار شدن مهاجرت کرده واين گونه است که تالشي
براي ترسيم برنامه هاي بلند مدت صورت نمي گيرد به اين دليل فعاليت هاي
اقتصادي کشور روزمره شده است.

وزير سابق راه و شهر سازي در دولت نهم گفت:بانک ها
سلطان بازار مسکن هستند .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،
علي نيکزاد افزود :وي معتقد است :نوسازي بافت هاي
فرسوده هيچ توجيه اقتصادي ندارد و براي خروج
مسکن از کاالهاي سرمايه اي بايد کارهاي عملياتي و
قانوني انجام داد.نيکزاد ادامه داد:االن مسکن به عنوان
کاالي سرمايهاي نزد مردم است و وقتي نقدينگي از
 490هزار ميليارد تومان  1394به يک ميليون و 600

هزار ميليارد تومان تبديل شده و اين ميزان سرمايه به
هر کجا تزريق شود باعث از بين رفتن آن حوزه خواهد
شد .يک سري کارهاي عملياتي و قانوني بايد انجام شود.
وي بيان کرد:براي مسکن مهر همه ظرفيت ها پر شده
است .شهر پرند يک شهر قديمي دارد يک جديد که
مکان يابي شده بود و يک ظرفيتي براي آن گذاشتند
و يک مقدار هم ذخيره شهري بود که ما داخل برنامه
آورديم .االن در شهر پرند يک سانت زمين اضافي وجود
ندارم و به انتها رسيده است.وزير سابق راه و شهر سازي
گفت :من براي خودم نظر دارم و به رفقاي خود کاري
ندارم وآنچه تکليف شرعي و قانوني بود عمل کردم و
االن هم زمان برگردد همين کار را مي کنم ما آبروي
خود را از انقالب گرفتيم يک روستا زاده اي هستم که
وزير شدم در قالب انقالب و خون شهدا عمل کردم.
نظردوستان هم براي من محترم است اما اگر زمان
هم بگذرد باز هم اين کار را مي کنم.

نماينده فقيد امام و امام جمعه تبريز

»

متقاضي يا مصرف کننده اين قيمت را تا  ١٠برابر افزايش
ميدهند.او افزود :متاسفانه سود کالن از اين تفاوت قيمت
را واسطهها و دالالن به جيب ميزنند ،در اين ميان از
يک طرف توليدکنندگان با قيمت بسيار کم و غير قابل
توجيه اقتصادي و از طرف ديگر مصرف کننده با قيمت
بسيار باال به ناچار مجبور به تهيه کاالي موردنظر خود
ميشود که اين امر باعث ايجاد احتکارهاي بسيار زياد و
نيز انجام معامالت به صورت غير شفاف مي شود.

نفت را بايد از طريق بورس بفروشيم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :نفت را بايد از طريق بورس
بفروشيم.وي افزود :شبکه بانکي ما نياز به اصالح دارد.به گزارش خبرنگار
خبرگزاري صداوسيما ،غالمرضا مصباحي مقدم در نشست تخصصي
جمهوري اسالمي؛سرمايهها و چالشها افزود :فرصت ها در کشور ما
بحمداهلل بسيار زياد است و شما هم بي خبر نيستيد و اکنون ظرفيت
اقتصاد ايران يک نيروي نخبه جوان است و ماشين آالت و ابزار فناوري
همه محصول انسان هستند؛ اين انسان است که موتور رشد و توسعه
اقتصادي است.وي گفت :در دوران دفاع مقدس يک کشور انقالب کرده
بوديم که جنگ بر آن تحميل شد و دشمن با تمام تجهيزات به ميدان
آمد.مصباحي مقدم ادامهداد :جوانان ،دشمن را متوقف کردند و آنها را به
عقب راندند و خوشبختانه يک وجب از خاک ايران در اختيار دشمن قرار
نگرفت در اين دفاع مقدس جواناني ظهور کردند که واقعا نخبگان کم نظير
بودند.وي با بيان اينکه امروز هم در عرصه فناوري هاي پيشرفته هسته اي،
نانو ،هوافضا ،سلول هاي بنيادي و مطالب ديگر نخبگان ما حضور دارند و
مشغول به کار هستند گفت :پيشرفت هاي روشني در اين زمينه داريم
و بايد از چنين ظرفيتي درست استفاده شود و بعد به کار گرفته شود.
مصباحي مقدم با اشاره به منابع طبيعي کشور اضافه کرد :مهم مديريت
آب و خاک و استفاده از الگوهاي کشت است که اگر انجام شود مي توان
تا  ۳۰۰ميليون نفر را تأمين کرد.وي يادآور شد :عالوه بر اين ،ظرفيت
معادن و انرژي هاي فسيلي است که اکنون روزانه حدود  ۸ميليون بشکه

نفت و گاز توليد ميکنيم و از نظر ذخاير هم ايران در رده بسيار باالي
جهاني قرار دارد.مصباحي مقدم افزود ۷۰ :درصد انرژي را که توليد ميکنيم
پااليش و در داخل مصرف ميکنيم ،اين يکي از ظرفيتهايي است که
بايد با بهينه سازي مصرف از آن بهتر استفاده شود.وي با بيان اينکه در
سال  ۱۳۸۵استفاده بهينه از انرژي سياستگذاري شد گفت :اگر آن را به
درستي اجرا کنيم ساالنه  ۱۰۰ميليارد دالر در فرآورده ها صرفهجويي
مي شود و مي توانيم درآمد کسب کنيم؛ اگر بتوانيم مواد خام را در يک
بازه زماني به فرآوري تبديل کنيم اين ميتواند به  ۲۰۰تا  ۲۵۰ميليارد دالر
صادرات منجر شود.مصباحي مقدم ادامه داد :يکي ديگر از ظرفيت هاي
ما ظرفيت گردشگري است اين ظرفيت ،ظرفيت بسيار بااليي است وايران
از نظر آثار باستاني جزء  ۱۰کشور داراي آثار باستاني هدف براي گردشگران
است و از نظر گردشگري مذهبي هم ايران جايگاه بسيار بااليي دارد.وي
افزود :در زمينه گردشگري پزشکي هم درآمد بيمارستانهاي ما با ارائه
خدمات به بيماران در حدود يک ميليارد دالر است.اين عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش گفت :يکي از ظرفيتهايي
ما که البته از سويي تهديد هم هست ،نقدينگي يک ميليون و  ۶۰۰هزار
ميليارد توماني است که يک تهديد جدي است که آثار آن را هم اکنون
مشاهده ميکنيم ،در عين حال مي تواند يک فرصت يا يک ظرفيت هم
باشد.مصباحي مقدم گفت :البته بخشي از اين نقدينگي مي تواند يک جهش
در تأمين مالي بنگاههاي متوسط و کوچک به وجود آورد که ظرفيتهاي

زرگران خبر داد؛

تفاهمنامه خريد گندم از روسيه در انتظار امضاي دو وزير

زرگران مسئله خريد گندم از روسيه توسط بخش خصوصي
براي ترانزيت آرد به عراق را در انتظار امضاي وزراي
کشاورزي ايران و روسيه و تامين يوزانس از سوي روسيه
دانست.کنفرانس بي نالمللي غالت و دانههاي روغني2018
روسيه ،با حضور نمايندگان رده باالي دولتي روسيه و
نمايندگاني از شرکتهاي بزرگ کشاورزي روسي ،تجار
بينالمللي فعال در حوزه غالت و دانههاي روغني ،مديران
بازرگاني ،بانکها و سياستگذاران اين حوزه در شهر مسکو
برگزار شد.اين کنفرانس يکي از مهمترين و قديميترين
رويدادها با موضوع غالت در جهان است که هر ساله در
کشور روسيه برگزار ميشود و معتبرترين کارشناسان
بينالمللي حوزه غالت در اين رويداد به ارائه گزارشات
خود در اين حوزه ميپردازند.کاوه زرگران ،رئيس کميسيون
کشاورزي ،آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران نيز از
جمله فعاالن غالت و دانههاي روغني حاضر در پنل اصلي
اين کنفرانس بود که در کنار چهرههايي چون دن باس
( )Dan Bassرئيس آژانس پژوهشي Agresource
به ارائه نظرات خود در ارتباط با بازار غالت ايران پرداخت.

زرگران در جلسه پرسش و پاسخ که با حضور نمايندگاني از
کشورهاي قزاقستان ،روسيه و آمريکا و در پايان پنل اصلي
اين کنفرانس برگزار شد ،در پاسخ به سوالي در ارتباط با
امکان خريد گندم روسيه از سوي ايران ،توضيحاتي ارائه
داد و گفت :در حال حاضر حدود  ۶۰درصد از  ۸/۵ميليون
هکتار زمين زراعي ايران زيرکشت محصول گندم قرار
دارد که نشاندهنده اهميت کشت اين محصول در ايران
است.او رويکرد جمهوري اسالمي ايران در قبال گندم را
خودکفايي در توليد اعالم کرد و گفت :ايران در سه سال
گذشته از واردات گندم بينياز بوده ،برداشت سال جاري
نيز به ميزان مصسرف کشور است و ايران تا سال آينده نيز
از واردات اين محصول براي مصرف داخلي بينياز است.
زرگران همچنين با اشاره به تفاهم نامه بخش خصوصي
ايران در ارتباط با خريد گندم از روسيه و ترانزيت آرد از
ايران به عراق ،تصريح کرد :اين تفاهمنامه هنوز به امضاي
وزراي کشاورزي دو کشور ايران و روسيه نرسيده است و
پس از امضاي آن در صورت انجام شدن يوزانس از جانب
روسها اجرايي خواهد شد.

آگهي دعوت شركاء براي تشكيل مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده
موسسه نظمآفرينان آسايشگستر
آگهي دعوت شركاء موسسه نظمآفرينان آسايشگستر به شماره ثبت  450و شناسه ملي
 10460126719جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
بدينوسيله از كليه شركاء موسسه دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده كه در ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه مورخ  1397/07/02در آدرس
زنجان كوي منظريه خيابان  30متري فردوس پالك  2096تشكيل ميگردد ،حضور به
همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين و حسابرس قانوني
 -3تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و تعيين پاداش هيات مديره و بازرسين و
تقسيم سود و زيان ساالنه
تاريخ انتشار97/6/20 :
هيات مديره موسسه
خ ش97/6/20 :

جوان ايراني كه افتخار آفريد

جوان البرزي آذريزبان كه به تازگي در صنعت الكترونيك صفحه جديدي
از آينده را رقم زده اين جوان توانسته است از اكسيژن با كمترين هزينه
آب توليد كند .اختراعات عجيب اين جوان در زمينه الكترونيك ديگران
را متحير كرده است.
از سرمايهگذاران محترم دعوت به همكاري ميشود

«موثق» 09038039835

خالي اينها را پر کند.وي افزود :امروز طبق خبرها ،حدود  ۳۰ميليارد دالر
ارز در اختيار مردم است که بايد از اين ظرفيت استفاده کنيم و ايران االن
دومين کشور مصرف کننده طال در منطقه است.مصباحي مقدم گفت:
آنچه ما به لحاظ مشکالت با آن رو به رو هستيم ،تورم و بيکاري گسترده،
بي ثباتي در قيمت ارز و سکه و کاهش اعتماد عمومي و کاهش اميد به
آينده ،تحريم ها و جنگ رواني است.وي افزود :اين موارد چالش هايي
جدي است اگر بخواهيم ريشه يابي کنيم مي توانيم يک نگاه کوتاه مدت
يک نگاه بلندمدت به آن داشته باشيم عواملي در کوتاه مدت و عواملي در
بلندمدت اثرگذار بودند.مصباحي مقدم گفت :از جمله عوامل کوتاه مدت
اتفاقاتي بود که سال گذشته و امسال رخ داد ،شهريور سال گذشته بانک
مرکزي به حساب اينکه نرخ سود بانکي  ۲۰درصد و باالتر است که بايد
مديريت شود اعالم کرد سود بانکي بلندمدت و کوتاه مدت  ۱۰درصد
است و ما بر آن نظارت ميکنيم.وي افزود :اصل اين کار مورد قبول است
چرا که نرخ تورم کاهش پيدا کرده بود در حالي که نرخ تورم  ۱۰درصد
از سود بانکي  ۲۰درصد بيمعناست.مصباحي مقدم گفت :در اينجا جاي
ايراد به بانک مرکزي نبود اما در شرايطي بانک مرکزي اين کار را انجام داد
که اثر مخربي داشت ،آن شرايط اين بود که انتقال ارز از داخل به خارج
به صورت عرضه اسکناس ارز با دشواري رو به رو بود و بانک مرکزي که
ميخواست ارز روزانه به بازار عرضه کند آن را در شهريور سال گذشته
کاهش داد و سيگنال منفي به بازار متوجه شد.

حسين زاده:

خت 97/6/20-70

هيات
شهداي عاشورا
رزمندگان
آذربايجاني
مقيم تهران

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت :دولت از
ظرفيت بورس کاال درساماندهي محصوالت کشاورزي
استفاده کند.به گزارش کاال خبر،عباس پاپي زاده معتقد
است :اگر در چند سال اخير و براساس پيشنهاد مکرر
نمايندگان مجلس ،از ظرفيتهاي بورس کاال در حوزه
عرضه بسياري از محصوالت کشاورزي و همچنين اجراي
سياست قيمت تضميني چندين محصول همانند جو و
ذرت ،به طور کامل بهره ميبرديم ،امروز با بخش عظيمي
از مشکالتي که در حوزه افزايش قيمتها ،واسطهگريهاي
عجيب و کاهش بودجه دولت ايجاد شده است ،روبهرو
نبوديم.وي به اوضاع نابسامان بازار محصوالت کشاورزي
اشاره کرد و گفت :بازار محصوالت کشاورزي غيرشفاف
است به طوري که با يک افزايش قيمت سرسامآور
غيرقابل تصوري مواجه هستيم که اين گرانيها ناشي از
دالل بازي و سودجويي واسطههاست؛ براي مثال قيمت
محصول در مزرعه  nتومان است اما در زمان فروش به

حجت االسالم مصباحي مقدم:

اطالعيه پذيرش عضو
انجمن صنفي كارگري رانندگان وسايل نقليه باري شهرستان خرمدره
به استناد ماده  131قانون كار و آييننامه مصوب هيات وزيران ،انجمن صنفي با عنوان
فوق در شرف تاسيس ميباشد.
كليه كارفرمايان شاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت ،از تاريخ انتشار اين
اطالعيه ظرف  7روز ميتوانند درخواست كتبي خود را به نشاني استان زنجان كمربندي
خرمدره  -ضلع شمالي شركت مينو  -جنب پاركينگ همايون  -سنگين سرويس سهيل
با شماره------------ارسال يا فاكس نمايند.
هيات موسس:
 -1علي جعفري  -2رحيم شكوري نيا  -3امين نصيري
تاريخ انتشار97/6/20 :
نماينده هيات موسس :رحيم شكورينيا -
خ ش97/6/20 :
تلفن09121421024 :

سه شنبه بيستم شهريور  ۹۷همزمان با آغاز
نم�از مغرب در ت�االر اجتماعات ش�هيد
بهشتي س�ازمان آتش نشاني تهران واقع
در خيابان آزادي تقاطع يادگار نبش ميمنت
برگزار مي شود.

سامانه سايه ،محرومان را به خيرين
معرفي ميكند

پاپي زاده :دولت از ظرفيت بورس کاال در ساماندهي
محصوالت کشاورزي استفاده کند

بانک ها  ،سلطان بازار مسکن هستند

توصيه هاي بانك جهاني
اقتصاد را به خاك سياه مي نشاند

آيت اهلل سيد اسداهلل مدني

گزارش رسالت از آنسوي دنياي مجازي

سه شنبه  20شهريور 1397
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توگو
» گف 

يادواره شهيد محراب

درشرايطي که به صورت سرسام آور هزينه ها باال رفته است.وزير ارتباطات افزود:
شرکت مخابرات بخشي از تجهيزات مورد نياز را به قيمت يکصد و  50ميليون
دالرخريداري کرده؛ اما به دليل تامين نشدن ارز دولتي در آن زمان ،اکنون بايد
هزينه بيشتري براي ترخيص بدهد.به گفته او ،هزينه هاي توسعه شبکه در کشور
باال رفته است ،هرچند ظاهر حکم به نفع مردم است؛ اما باتوجه اينکه توسعه
را به تاخير مي اندازد ،شرکت ها تحت فشار قرار خواهند گرفت.آذري جهرمي
تصريح کرد :اثر اجراي اين حکم در نهايت فشار به کارکنان اين شرکت هاست؛
زيرا اجازه پرداخت حقوق را نمي دهد و باعث نارضايتي مي شود.وزير ارتباطات
گفت :نامه اي به مرجع مربوط داده شده تا زمان بيشتري در نظر گرفته شود؛ اما
براساس قانون اين موضوع انجام خواهد شد.

گزارش »

نظام بانکي با تمام قوا در خدمت خنثي کردن جنگ اقتصادي است

دکتر محمدرضا حسين زاده ،مديرعامل بانک ملي
ايران با تقدير از خدمات دکتر واليتي به کشور گفت:
خوشحاليم که آغاز نودمين سال فعاليت بانک ملي
ايران را در حضور ايشان جشن مي گيريم.وي افزود:
بانک ملي ايران با بيش از  3300شعبه و  34هزار
کارمند ،بخش زيادي از فعاليت هاي بانکي کشور
را بر دوش گرفته و انجام اين حجم از عمليات تنها
با يک پشتوانه مردمي و ملي ممکن است.حسين
زاده با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري
مبني بر اين که ستاد جنگ آمريکا در خزانه داري
آن مستقر شده است ،تاکيد کرد :بانک ملي ايران و
نظام بانکي کشور با تمام قوا براي خنثي کردن اين
جنگ اقدام خواهد کرد.وي همچنين ضمن تقدير از
زحمات و آرزوي توفيق براي معاون ارزي سابق بانک
ملي ايران که به سمت معاونت ارزي بانک مرکزي
منصوب شده است ،عنوان کرد :آقاي پناهي مسئوليت
جديد را در شرايط حساس و دوره سختي تحويل
گرفته اند اما قطعا حضور ايشان در بانک مرکزي براي

اين بانک و کشور مايه برکت و افتخار خواهد بود.
معاون ارزي بانک مرکزي نيز در اين مراسم با تاکيد
بر اينکه بانک ملي ايران مايه افتخار و اثربخشي صنعت
بانکداري کشور است ،گفت :اهميت صنعت بانکداري
در ايران کمتر از صنعت نفت نيست و شايد بتوان
روز تاسيس بانک ملي ايران را روز تاسيس صنعت
بانکداري در ايران دانست.غالمرضا پناهي ابراز کرد:
مسئوليت جديدي به بنده در بانک مرکزي تکليف
شد ،اما همچنان دلم در بانک ملي ايران است و
اميدوارم به ياري خداوند بتوانم خدمتگزاري دلسوز
براي مردم باشم.در ادامه اين مراسم ،تمبر و سکه هاي
يادبود نودمين سالگرد تاسيس بانک ملي ايران توسط
دکتر واليتي و مديرعامل بانک ملي ايران رونمايي
شد.همچنين لوح يادبود نودمين سالگرد تاسيس بانک
به امضاي اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد رسيد
و تعدادي از همکاران بازنشسته و همچنين جمعي از
خانواده هاي همکاراني که در حين خدمت در بانک
فوت شده اند ،مورد تقدير قرار گرفتند.

آگهي دعوت شركاء براي تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده
موسسه نظمآفرينان آسايشگستر
آگهي دعوت شركاء موسسه نظمآفرينان آسايشگستر به شماره ثبت  450و شناسه ملي
 10460126719جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده:
بدينوسيله از كليه شركاء موسسه دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
كه در ساعت سيزده ظهر روز دوشنبه مورخ  1397/07/02در آدرس زنجان كوي منظريه
خيابان  30متري فردوس پالك  2096تشكيل ميگردد ،حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1افزايش سرمايه موسسه از طريق افزايش سهمالشركه
 -2افزايش سرمايه موسسه از طريق ورود شريك جديد
 -3نقل و انتقال سهمالشركه
 -4اصالح تعداد مديران
تاريخ انتشار97/6/20 :
هيات مديره موسسه
خ ش97/6/20 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت پيوند فلز
(با مسئوليت محدود) به شماره ثبت
 88963و شناسه ملي 10101333518
بدينوسيله از كليه شركاء شركت دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده كه راس ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1397/6/31در محل شركت
تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2تعيين سمت اعضاي هيات مديره
 -3دارندگان حق امضاء
تاريخ انتشار97/6/20 :
خ ت97/6/20 :
هيات مديره شركت

آن سوي دنياي مجازي ،در داالنهاي تودرتوي اينترنت ،آن طرف مانيتورهاي
مسطح و صفحات لمسي تلفنهاي همراه ،قصه کمک شروع ميشود .قهرمانها و
آدمهاي خوب قصه همين جا از راه ميرسند و دست آدمهاي نيازمند را ميگيرند،
دردشان را درمان ميکنند ،نان توي سفرههايشان ميگذارند ،برايشان کفش و
لباس ميخرند و قسطهاي عقبافتاده چارديواري کوچکشان را ميپردازند.
قصه کمک ،اينجا قصه مردمي است که همه با يک زبان صحبت ميکنند و زبان
محبت ،زبان مشترک همه آدمها.
اينجا قصه کمک ،روايتي شنيدني است از حضور آدمهايي که الگويشان در
زندگي همان ناشناس بخشنده شبهاي کوفه است .همان که هنوز مادربزرگها
قصه مردانگياش را شبها قبل از خواب براي نوههايشان تعريف ميکنند.
آدمهايي واقعي که دنياي مجازي را واسطه کردهاند براي رساندن خير .افرادي
که معتقدند فقط کافي است نيت خير داشته باشي ،آن وقت خدا خودش راه
خير را نشانت ميدهد.
بستري براي کار خير
به اندازه همه آدمها ،يک راه است براي رسيدن به خدا! اين ديالوگ ماندگار فيلم
مارمولک را همه شنيدهاند ،آدمهاي خوب گزارش ما اما براساس همين ديالوگ،
به يک اعتقاد جالب رسيدهاند ،اينکه به اندازه همه آدمها ،يک راه هم هست براي
انجام کار خير .راهي که شايد خيلي ها بلد نباشند يا سخت پيدايش کنند .راهي
که حاال به واسطه فعاليت يک سامانه در فضاي مجازي پيش پاي خيلي ها قرار
گرفته است و بچه هاي گروه خيريه ترنم صبح سيد ،از چهار ماه پيش قدم پيش
گذاشته اند تا اين راه خير را به همه نشان بدهند نتيجه فعاليت هايشان حاال
يک سامانه در نياي مجازي است .سامانه اي که نيازمندان را به افراد نيکوکار و
خير وصل مي کند و پل رابطي است براي انجام کار خير .پل رابطي که يک
راه حل امروزي تر براي رفع نيازمندان پيدا کرده است .به اين که توان توانمند را
به نياز نيازمند متصل کند ،آن هم از طريق يک سامانه اينترنتي که در دسترس
همه کاربران فضاي مجازي است.
بي خبري همسايه از حال همسايه
فلسفه شکل گيري اين سامانه را از زبان متين شريفي ،يکي از اعضاي فعال اين
سامانه بخوانيد .يک سال و نيم پيش ،ما بعد از چند سال فعاليت جهادي در
زمينه محروميت زدايي و کمک به نيازمندان در محله ها و روستاهاي محروم
و دورافتاده ،به اين فکر افتاديم تا در سطح شهر تهران هم چنين فعاليتي را
شروع کنيم .اما وقتي به پايتخت رسيديم به مشکالت متعددي برخورديم که در
محيط هاي كوچکتري مثل روستاها با آنها درگير نبوديم.

مشکلي که از همان ابتدا سنگ راه اين بچه هاي جهادگر شد ،اين بود که در
خيابان هاي شلوغ تهران ،در آپارتمان هاي بلند و محله هاي پررفت و آمدش
همسايه از حال همسايه اش خبر نداشت :واقعا عجيب بود اما ما در روستاها
اين مشکل را نداشتيم ،هر وقت وارد يک روستا مي شديم و از اهالي اش سراغ
نيازمندها را مي گرفتيم ،همه ما را به درستي راهنمايي مي کردند ،همه از حال
هم با خبر بودند ،اما اين ويژگي بين شهروندان تهراني وجود نداشت.
کل راه اندازي سامانه سايه همين جا در ذهن بچه هاي جهادي اين خيريه زده
شد .آنها دور هم جمع شدند و به فکر يک راهکار جديد افتادند :ما وقتي ديديم
که نمي شود همه نيازمندان واقعي را تهران شناخت و حتي ما در منطقه يک
تهران هم نيازمند داريم ،به اين فکر افتاديم تا يک استارتاپ جديد را شروع کنيم،
آن هم به اين شکل که تالش کرديم بتوانيم تمامي ظر فيت هاي مردمي را که
در زمينه محروميت زدايي در شهر تهران کار مي کردند به يک شبکه متصل و
کمک کنيم تا هم افزايي داشته باشند.
حاال چهار ماه از راه اندازي اين سامانه مي گذرد و «سايه» بستري است که کمک
مي کند تا خيرين به نيازمندان وصل شوند و نيازهايشان را برطرف کنند .شريفي
در توضيح بيشتر مي گويد :شکل کار به اين صورت است ما به همه آنهايي که
توان کمک کردن دارند چه يک خيريه بزرگ باشد چه يک نفر خير که از روي
دغدغه شخصي اش به فکر کمک به نيازمندان افتاده ،کمک مي کنيم تا کار
خيري را که در نظرش است انجام بدهد.
شناسايي نيازمندان از طريق خيريه ها
بچه هاي سايه ،چند نفر جوان هستند مثل همه جوان هاي ديگر اين مرز و بوم،
جوان هايي که سرشان درد مي کند براي انجام کار خير ،براي کار جهادي ،براي
فعاليت هاي عمراني و پزشکي و آموزشي در مناطق محروم .آنها حاال فضايي را
براي کمک رساني بقيه مردم هم به وجود آورده اند ،فضايي که به هرکسي که
دوست دارد قدم خيري بردارد ،راه درست را نشان مي دهد.
شريفي در اين باره هم مي گويد :اين نرم افزار به صورتي طراحي شده که بعد از
اين که فرد نيکوکار اعالم آمادگي کرد که چه تواني دارد ،بعد از پرسيدن چند
سوال درباره همان توان و مقايسه بين وضعيت نيازمندان موجود در حافظه اش
 10نيازمند را به نسبت همين توان به او معرفي مي کند.
نيازمندان اما چطور وارد اين ماجرا مي شوند؟ ما اين سوال را از شريفي
مي پرسيم و او در جواب به رابطه نزديک سامانه سايه و گروه هاي خيريه و جهادي
اشاره مي کند و مي گويد :همه نيازمندان از طريق همين مراکز خيريه شناسايي
شده اند و درباره نياز واقعي شان هم اطالع رساني شده است .براي مثال اعالم
شده که فالن خانواده در فالن نقطه حاشيه اي تهران ،احتياج به کولر دارد .حاال
به محض اين که يک فرد نيکوکار براي تهيه کولر اعالم آمادگي کند .اين نيازمند
به او معرفي مي شود .قاعده هم به اين شکل است که اين کمک از طريق مرکز
خيريه انجام شود .اين خيريه کولر را از فرد نيکوکار تحويل مي گيرد و به دست
فرد نيازمند مي رساند .بعد هم يا از طريق ارسال عکس يا ارسال فايل صوتي،
خير را به اين اطمينان مي رسانيم که کمکش به دست يک نيازمند رسيده
است .تمامي عمليات کمک رساني و رفع نياز ،در اين سامانه تحت کنترل و
نظارت همين جوان هايي است که با وجود همه مشکالت ،کنار هم ايستاده اند
تا سامانه سايه سرپا بماند.
چه تواني براي کدام نيازمند؟
يک صفحه آبي مواج ،اولين چيزي است که با ورود به صفحه sayeh.ir
به چشم مي خورد .سمت چپ صفحه يک جمله کليدي ،هدف نهايي بچه هاي جهادگر
اين گروه را مشخص مي کند« :کمکي داري بگو نيازمندش را پيدا کن».
درست پايين اين جمله ،جايي است که افراد خير مي توانند از توان شان بگويند،
مثال تهيه ماشين لباسشويي ،پيراهن بچگانه ،پزشک عمومي و لباس عروس.
ماجرا اما به همين چند کمک ساده ختم نمي شود و اگر نشانگر موس را پايين تر
بياوريد و روي تمامي نيازها کليک کنيد به صفحه دوم سايت منتقل مي شويد.
جايي که راه هاي مختلفي از کمک به نيازمندان را پيش روي شما قرار مي دهد.
از تهيه کاالهايي مثل لوستر ،فرش و گليم ،پنکه ،برنج ،اتو و شلوار بچگانه گرفته
تا ارائه خدمات درماني و آموزشي و شغل و استخدام.
اين وسط بچه هاي سايه فکر برخي خيرين ديگر را هم کرده اند ،گروهي که به
واسطه داشتن تاالر عروسي ،سالن آرايشگاه ،دفتر ازدواج ،مرکز ترک اعتياد يا
باشگاه ورزشي مي توانند ياري رسان افراد نيازمند باشند.
شريفي در توضيح بيشتر مي گويد :در اين سامانه ،تمامي نيازها دسته بندي شده است.
اين دسته بندي هم با مشورت گرفتن از افرادي که سابقه سال ها کار خير داشتند و
با نيازمندان در ارتباط مستقيم بودند انجام شده است .مثال يکي از نيازمندي ها در
بخش کااليي اين سامانه ،تهيه ماشين ظرفشويي است .شايد خيلي ها در نگاه اول
فکر کنند که يک نيازمند چه احتياجي به ماشين ظرفشويي دارد ،اما ما در جواب
مي گوييم که اتفاقا بين نيازمنداني که شناسايي شده اند افراد معلولي هستند
که ماشين ظرفشويي خيلي برايشان کاربرد دارد.
فعاليت سامانه سايه با اين که از تهران آغاز شده و بيشترين تمرکزش در چهارماه
گذشته روي پايتخت بوده اما حاال چند هفته اي است که به برخي استان هاي
ديگر هم گسترش پيدا کرده و حاال سيستان و بلوچستان ،لرستان و گيالن هم
به اين شبکه نيکوکاري آنالين متصل شده اند .فعاليتي که به گفته شريفي در
همين مدت کم به رفع نياز از  2500نيازمند منجر شده است .رفع نيازي که با
کمک  550خيريه فعال صورت گرفته است.

