سليمان پاك سرشت :
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اجراي طرح ايران
مهارت سرآغازي
براي تحول در
نظام آموزشي است

بخش اقتصادي :معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورگفت :اجراي
طرح ايران مهارت سرآغازي براي تحول در نظام آموزشي است .به گزارش خبرنگار ما،رئيس
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در نشست خبري كه در حاشيه بازديد از مركز
آموزش فني و حرفه اي مشيريه برگزار شد ،گفت :اجراي طرح ايران مهارت سرآغازي
براي تحول در نظام آموزشي است .دكتر سليمان پاك سرشت در نشست خبري مشترك
با معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت :شكل جديدي از همكاري
نزديكتر دو مجموعه در قالب طرح ايران مهارت با امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك
از سال  1396آغاز شده است.وي تصريح كرد :اجراي اين طرح براي ارائه آموزش هاي
مهارتي دررشته هاي مختلف و مناسب با ويژگي هاي سني و شخصيتي دانش آموزان دوره
متوسطه ،سرآغاز تحولي در آموزش هاي عمومي دانش آموزان است.دكتر پاك سرشت

اقتصادي
بورس کاال ،بازوي ايجاد رقابت در بازار کاالي کشور است

به بهانه روز پاسدار

دو كلمه حرف حساب در هزينه و فايده سپاه

ادامه از صفحه اول
اگر  100درصد بودج ه هم تخصيص داده شود كه معموال نمي شود جمعا
اندكي بيش از  30هزار ميليارد تومان به شرح تقويم زير است:
ارقام به ميليون ريال

رديف بودجه

مبلغ

111300
111305
111306
111310
111313
111320
111348
111390
111400
111440
111440
111445
111500

267/366/971
717/515
265/744
464/633
11/814/843
941/985
450/420
264/650
16/975/219
170/781
699/685
2/550/000

302/672/446

 -6اكنون با مقايسه بودجه سپاه نسبت به بودجه عمومي دولت
مي توان به نصاب درصدي كه نسبت بودجه سپاه را به بودجه عمومي
كل كشور به نصاب  7درصد نشان مي دهد ،رسيد.
x = %7

100
x

=

 425هزار ميليارد تومان
30هزارميليارد تومان

 -7بودجه كل كشور در اليحه تقديمي دولت در سال  97به مبلغ
گرد شده  1/194/935ميليارد تومان است به اين ترتيب نصاب درصد
بودجه سپاه به واحد ميليارد تومان به بودجه كل كشور مي شود
 2/51درصد  ،خداوكيلي ايجاد امنيت و آرامش داخلي و سركوب دشمنان
خارجي در آن سوي مرزها آن هم با هزينهاي معادل  7درصد بودجه
عمومي يا  2/51درصد بودجه كل كشور نامي جز كارآمدي و كارايي
 100درصدي در يك دستگاه اجرايي دارد؟
 -8رمز حمله به حشدالشعبي در عراق و سوريه و بسيج در ايران و حمله
به سپاه توسط دشمنان داخلي و خارجي را بايد در همين هزينه كم و
فايده باال و كارايي و كارآمدي ديد كه چگونه دشمنان ما به هزينهكرد
ميلياردها دالر نمي توانند اثربخشي الزمي را كه سپاه با هزينهكردي
چنين نازل به دست مي آورد آنها هم به دست آورند.
 -9ختم كالم ؛ مقايسه بودجه سپاه به ماهو يك دستگاه اجرايي با ساير
دستگاههاي اجرايي و بررسي كارايي و كارآمدي هر يك از دستگاههاي
ن دهندهاي از
اجرايي با اثربخشي عملكرد سپاه مي تواند به حقايق تكا 
عملكرد حسب موردي آنها بينجامد و فقط در يك مورد يعني مقايسه
بودجه  30هزار ميليارد توماني سپاه با سوء جريان مالي در صندوق
ذخيره فرهنگيان و مفسده مالي  15هزار ميليارد توماني اين صندوق
زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش مي تواند مخاطب فهيم و آگاه را
به داوري منصفانه و قضاوت عادالنهاي برساند.

»

وزير نفت:

اليه نفتي پارس جنوبي را به توتال نميدهيم

»

سه شنبه  4ارديبهشت 1397
 7شعبان  24-1439آوريل - 2018سال سي و سوم-شماره 9200

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

»

گفت :همزمان با هفته مشاغل ،برنامه بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفه اي
كشور ،يكم تا يازدهم ارديبهشت ماه به صورت هماهنگ كشوري به منظور آشنايي دانش
آموزان با فضاي كار و فعاليت هاي شغلي و آموزش هاي مهارتي در نظر گرفته شده است.
وي افزود :انتظار مي رود دانش آموزان در فرصت بازديد از كارگاه هاي آموزشي اين
سازمان در خصوص عالئق ،استعداداي شغلي و مسيرهايي براي دستيابي به شغل آينده
خود اطالعاتي را به دست آورند.رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت :اين
بازديدها در مسير آشنايي دانش آموزان با فضاي شبيه به فضاي واقعي كار و آشنايي
با آموزش هاي فني و حرفه اي و جنس آموزش هاي مهارتي از نزديك به عنوان
فعاليت آموزشي دركنار آموزش هاي نظري مي تواند ،مثمرثمر باشد و به عنوان بخشي از
برنامه هاي اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته شود.

جريان شناسي انقالب فرهنگي؛

انقالب فرهنگي و انقالبيون پشيمان!

ادامه از صفحه 3
حاميان و پشتيبانان
البته چهرههاي ديگري از طيف همراه با اصالح طلبان هستند که به نوعي از حاميان
و پشتيبانان انقالب فرهنگي به شمار آمدهاند .اصغرزاده با تأکيد بر مرزبندي داشتن
طيف خود با حزب جمهوري اسالمي در آن زمان ميگويد« :آنها (دانشجويان طرفدار
انقالب فرهنگي) رابط ه نزديکتري با حزب جمهوري (اسالمي) داشتند .تا آنجا که
حزب جمهوري (اسالمي) به نوعي در هدايت انقالب فرهنگي نقش داشت .اص ًال به
گمانم واژ ه انقالب فرهنگي را روزنام ه جمهوري اسالمي مطرح و تکرار کرد».
در اين جمل ه اصغرزاده ،اشارهاي ظريف به نقش روزنام ه جمهوري اسالمي
در گفتمان سازي انقالب فرهنگي به چشم ميخورد و ماجرا زماني جالبتر
ميشود که بدانيم در آن روزها سردبير روزنام ه جمهوري اسالمي ،کسي نبود
جز «ميرحسين موسوي» .آري! ميرحسين موسوي و روزنام ه تحت امر او از
حاميان و پشتيبانان جدي اين حرکت بودند و بر همين اساس است که طيف
چپ تحکيم ،طيف مقابل خويش را به وابستگي به حزب و روزنام ه جمهوري
اسالمي متهم مينمايد![]10
در ميان حاميان انقالب فرهنگي نام تشکلي تحت عنوان «جامع ه اسالمي دانشگاهيان»
به چشم ميخورد که در اوج مبارزههاي پيش از انقالب توسط جمعي از اساتيد دانشگاهها
تأسيس شد و جالب آن است که در ميان اعضاي شاخص آن روز آن ،نام تعدادي از
چهرههاي متعلق به طيف موسوم به دوم خرداد ،همچون «سيداحمد معتمدي» ،وزير
ارتباطات و فنآوري اطالعات دولت خاتمي مشاهده ميگردد]11[.
همچنين پس از آن که در ستاد انقالب فرهنگي کميتهاي تحت عنوان
«کميت ه گزينش» شکل گرفت که متولي جذب اساتيد بود ،مسئوالن گزينش
اين ستاد در  1359به ديدار «حسينعلي منتظري» (که از روحانيون طراز اول
انقالب به شمار ميآمد رفتند و از او شنيدند که« :استاد را هرچه ميتوانيد
رويش قيد بگذاريد  ...انحرافها که پيدا ميشود از ناحي ه استادهاي چپگرا
و منحرف است ،بنابراين در استاد نميگوييم تخصص شرط نيست ،تخصص
بايد باشد ،اما مکتب اصالت دارد .در درج ه اول استاد بايد مکتبي باشد و بعد
جنب ه تخصص .بله اگر جايي استاد متخصص و مکتبي به اندازه کافي نداريم
 ...در صورتي که فساد نکنند  ...و مراقب شان باشيم ،ميتوانيم از معلوماتشان
استفاده کنيم ]12[».نتيجه اين مالقات تصويب مقررات سختگيرانه براي
جذب و گزينش اساتيد بود]13[.
حمايتهاي منتظري به همين جا ختم نشد .بعدها دفاتر نمايندگي روحانيت در
دانشگاهها زير نظر او شکل گرفت که وظيف ه ارائ ه متون اسالمي به دانشجويان و
نيز تالش براي اسالمي شدن دانشگاهها را برعهده داشتند.
*به نقل از برهان
پينوشتها:
[ -]1سايت آفتاب ،1386/9/2 ،ر.ک :.راه توده2009/9/25 ،
[ - ]2همان
[ - ]3شهروند امروز ،شمار ه  ،23مصاحبه با عباس عبدي
[ - ]4مجل ه دانشگاه انقالب ،تابستان  ،1361شمار ه  ،13ص 12
[ -]5همان
[ - ]6روزنام ه هم ميهن1386/3/20 ،
[ - ]7همان
[ - ]8همان1386/3/22 ،
[ - ]9سايت خبري بازياب ،صادق زيباکالم از نقش خود در انقالب فرهنگي
ميگويد1386/10/3 ،
[ - ]10ر.ک :.روزنامه جمهوري اسالمي 1359/1/25 ،تا 1359/2/6
[ - ]11جريان شناسي فرهنگي پس از انقالب ،ص 169
[ - ]12بررسي و ارزيابي عملکرد ستاد و شوراي عالي انقالب فرهنگي ،دبيرخانه
شورا ،1380 ،ص 284
[ - ]13همان ،ص 285

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس معتقد
است که در سال حمايت از کاالي ايراني
بايد به طور سنجيده از توليدکنندگان داخلي
حمايت کنيم به طوري که کيفيت و رقابت
دو مولفه اصلي تحقق شعار امسال است که
در بسياري از کاالهاي استراتژيک و مواد
اوليه ،بورس کاال اين وظيفه را بر عهده دارد.
به گزارش کاالخبر،اسد اله قرهخاني با اشاره
به اينکه همه محصوالتي که در بورس کاال
عرضه مي شوند داراي کيفيت و استاندارد
مشخصي هستند به سنا گفت :کيفيت کاالها

نخستين موضوعي است که در بورس به آن
توجه مي شود و زمينه اي را فراهم مي کند
تا توليدکنندگان کيفيت را مدنظر قراردهند و
از طرفي عرضه کنندگاني که به طور مدام در
بورس حضور دارند نيز به عنوان توليدکنندگان
برتر از نظر کيفيت شناخته مي شوند.اين
نماينده مجلس با تأکيد بر لزوم ايجاد بازار
رقابتي که به ارتقاي توليدات ايراني منجر
مي شود ،گفت :براي آن که بتوانيم بازار رقابتي
ايجاد کنيم همگان بايد دست به دست هم
دهيم و درصدد آن باشيم که با افزايش کيفيت
کاالها ،توان رقابت با محصوالت خارجي را
نيز داشته باشيم .در اين بين امروز شرايط
عرضه و خريد محصوالت با گذشته تفاوت پيدا
کرده و نمي توان با ساختارهاي غيرشفاف و
سنتي در بازارها نفوذ کرد؛ از اين رو بورس
کاال يکي از بهترين بسترها براي ايجاد بازار
رقابتي در داخل و رشد توليدات باکيفيت
به شمار مي رود.

معاون بهرهبرداري آبفاي کشور:

 ۶شهر بزرگ کشور در وضعيت قرمز تنش آبي هستند
معاون نظارت بر بهرهبرداري آبفا با تأکيد بر
اينکه  ۳۳۴شهر در معرض تنش آبي هستند،
گفت:اصفهان،بندرعباس ،بوشهر ،شيراز ،کرمان
و مشهد با جمعيتي بالغ بر  ۱۰ميليون نفر
در وضعيت قرمز از لحاظ همخواني نداشتن
مصرف با تأمين آب قرار دارند.شاهين پاکروح
در گفتگو با فارس با اشاره به اينکه  ۳۳۴شهر
در کشور در معرض تنش آبي قرار دارند که
 ۱۰۷شهر در وضعيت قرمز هستند ،گفت:
در ميان اين  ۱۰۷شهر در وضعيت قرمز
قرار دارند نام  ۶شهر بزرگ اصفهان ،شيراز،
بندرعباس،بوشهر ،کرمان و مشهد نيز به چشم
ميخورد که نياز مصرف آنها  ۲۰درصد از
توليد آب بيشتر است.پاکروح ادامه داد:از ۳۳۴
شهري که در معرض تنش آبي هستند ۶۲
شهر با جمعيت  ۶/۸ميليون نفر دروضعيت
نارنجي هستند که دراين وضعيت نياز آب
مصرفي اين شهرها از  ۱۰درصد تا  ۲۰درصد
بيشتر از توليد آب است.معاون راهبردي و

نظارت به بهرهبرداري آبفاي کشور در خصوص
شهرهايي که در وضعيت زرد قرار دارند نيز
گفت ۱۶۵ :شهر با جمعيت  ۱۰/۵ميليون نفر
در وضعيت زرد هستند بدين معنا که نياز
روزانه آنها به آب  ۱۰درصد کمتر از توليد
آب است.پاکروح خاطرنشان کرد :به هر حال
شايد در روزهاي عادي ميزان مصرف و تأمين
آب در اين شهرها در حالت عادي مشکلي
نداشته باشد اما به هر حال در فصل گرما و
اوج مصرف ،نياز به آب با تأمين آب از يکديگر
فاصله ميگيرند.

دکتر احمد توکلي:

دکتر احمد توکلي :بزرگ ترين درمان فساد
را شفافيت دانست و تاکيد کرد که شفافيت
همچون سپري از مقامات کشور حفاظت مي
کند.احمد توکلي در مصاحبه با راديو گفتگوافزود:
دچار مشکل بي اعتمادي در مردم هستيم.به
گزارش الف،احمد توکلي ،رئيس سازمان ديدبان
شفافيت و عدالت در ارتباط زنده با برنامه بدون
خط خوردگي با اشاره به شفاف سازي حقوق و
مزاياي تمامي مسئوالن حکومتي به جز نيروهاي
مسلح ،نهادهاي امنيتي و هسته اي در سامانه
حقوق و مزايا گفت:هفته گذشته با رئيس دفتر
رئيس جمهور و آقاي انصاري ديدار داشتم و تالش
کرديم دسترسي مردم به انتشار آزاد اطالعات
در اين سامانه هرچه سريعتر حل شود.وي با
بيان اين مطلب افزود:آقاي انصاري فرمودند اين
آيين نامه در حوزه کاري ما نبوده است ولي
تالش کرديم آن را به نگارش درآوريم و بنده
نيز تاکيد کردم اين آيين نامه محدوديت هايي

بزرگ ترين درمان فساد ،شفافيت است

در پي دارد.توکلي گفت:روز گذشته نيز نامه اي
نوشتم که چرا قانون متاخر را بايد تابعي از
قانون انتشار
قانون متقدم نماييم .چراکه در
ِ
و دسترسي آزاد به اطالعات آمده است که

مي توان اطالعات را کسب کرد و بدين منظور
بايد کتبا تقاضا نمود ولي در قانون جديد آمده
است که قبل از پرداخت حقوق به مديران بايد
فيش حقوقي آن ها بالفاصله در دسترسي مردم

آگهي مزايده عمومي

قرار گيرد.اين نماينده ادوار مجلس دسترسي مردم
به اطالعات حقوق و مزاياي مديران را بر اساس
نص صريح قانوني دانست و اظهار کرد:ما دچار
مشکل بي اعتمادي در مردم هستيم و اگر مشخص
شود مديران و مسئوالن عالي کشور حقوق و مزاياي
غير قانوني دريافت نمي کنند ،مردم به آن ها
دلبسته مي شوند.توکلي گفت:مردم احساس
مي کنند اين ها حقوق هاي غير قانوني مي گيرند
و بنابراين اعتراض مي کنند و اگر مشخص شود که
در ميان مسئوالن کساني هستند که سالم زندگي
مي کنند ،باعث خشنودي جامعه خواهد شد و
اگر خالف زندگي کنند نيز مجبور به عذرخواهي
شده و بايد خود را اصالح کنند.توکلي خاطرنشان
ساخت« :حکومت بايد براي اجراي دين زمينه
فراهم کند و اين زمينه با داشتن اطالعات به
موقع مردم فراهم مي شود که در اين صورت
ِ
قدرت مشارکت سياسي مردم ارتقا و مراوده ميان
حکومت و مردم افزايش مي يابد.
وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري انديشه

مرحله دوم  -نوبت دوم

شهرداري انديشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره /5/1352ص مورخ  96/11/21موضوع بند  15مصوبه شماره  27مورخ  96/11/17شوراي اسالمي شهر
انديشه ،واگذاري موضوع ذيل را از طريق مزايده كتبي (عمومي) به اشخاص حقوقي (شركتهاي خدماتي مرتبط با موضوع مزايده داراي سابقه فعاليت)
واگذار نمايد:
 -1موضوع مزايده :واگذاري امتياز بهرهبرداري از  49باب غرفه ميوه و ترهبار بازار روز نيلوفر واقع در فاز  2شهر انديشه
 -2مدت اجاره 24 :ماه
 -3قيمت پايه (كارشناسي) جهت شركت در مزايده براي سال اول ماهيانه مبلغ  108/350/000ريال و براي سال دوم ماهيانه مبلغ  119/185/000ريال
ميباشد.
 -4سپرده شركت در مزايده :مبلغ  136/521/000ريال ميباشد كه بايد به صورت موارد مندرج در بند  2ماده  5آييننامه مالي شهرداريها به شرح ذيل
ارائه گردد:
الف -رسيد بانكي واريز وجه فوق به حساب جاري سيبا به شماره  0106212988001نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه
ب -ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري انديشه
ج -اسناد خزانه
 -5مهلت و محل فروش اسناد مزايده :مهلت خريد اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهي لغايت روز شنبه مورخ  97/02/15به نشاني :شهريار ،شهر انديشه ،فاز ،3
بلوار آزادي ،تقاطع خيابان شهرداري شرقي ،ساختمان مركزي شهرداري انديشه ،واحد امور قراردادها ميباشد.
 - 6مهلت و محل ارائه پيشنهادات :پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  97/02/16دبيرخانه شهرداري انديشه
 - 7زمان و محل بازگشايي پيشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ  97/02/17ساعت  14:30سالن جلسات شهرداري انديشه
 - 8مدارك الزم جهت دريافت اسناد مزايده :رونوشت و اصل گواهي صالحيت داراي اعتبار و درخواست كتبي با مهر و امضاء معتبر شركت .ضمنا همراه
داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد الزامي است.
 - 9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است.
 - 10برندگان اول ،دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده درج گرديده است.
بهروز كاوياني  -شهردار انديشه
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/02/4 :خ ش97/01/28 :

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري شهر جديد هشتگرد

نوبت دوم

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر به شماره  5/96/1499ش مورخ  96/11/27جهت
احداث ابنيه و اجراي فضاي سبز خيابان گلشهر چهارم ،به مبلغ  5/000/000/000ريال ،از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از
كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  7روز كاري جهت دريافت اسناد
به نشاني :شهر جديد هشتگرد ،شهرداري شهر جديد هشتگرد ،تلفن تماس - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 )1نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد
 )2مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/2/4لغايت 97/2/11
 )3مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخه  - 97/2/13واحد حراست
 )4زمان گشايش پيشنهادات :روز يكشنبه مورخ 97/2/16
 )5در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )7كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده
برنده مزايده ميباشد.
 )8ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/1/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/4 :

اصغر آقايي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

خبر »

وزير نفت با اشاره به خبرهاي مطرح مبني بر تخفيف ويژه فروش
نفت به هند گفت :ما تخفيف ويژهاي به هند نداديم البته براي
فروش ممکن است در هر زماني که الزم باشد از نظر سياسي
قيمتهايي را اعمال کنيم که بتوانيم در بازار حضور داشته باشيم.
به گزارش فارس ،وزير نفت در حاشيه امضاي قرارداد احداث خط
لوله انتقال گاز ايرانشهر به چابهار با اشاره به آخرين وضعيت
توسعه اليههاي نفتي پارس جنوبي گفت :چون شرکت مرسک
توسط شرکت توتال خريداري شد،بنابراين تصميم گرفتيم الي ه
نفتي پارس جنوبي را به شرکت توتال ندهيم اما اين موضوع را
نيز اعالم کنم که تاکنون پيشنهاد جدي در خصوص اليه نفتي
دريافت نکرده ايم.زنگنه با اشاره به اينکه چند قرارداد در دست
مذاکره است که مراحل پاياني خود را طي مي کند،افزود :تا روزي
که قرارداد امضاء نشود نامي از شرکتها و ميادين نخواهم برد.وزير
نفت در ادامه با اشاره به ميزان فروش نفت ايران گفت :اين طبيعي
است که ميزان فروش نفت در يک ماه کاهش يابد اما در ماه ديگر
جبران شود ،ميزان فروش نفت ايران در حال حاضر مشکلي ندارد
و رقم فروش نفت و ميعانات گازي بيش از  ۲/۵ميليون بشکه در
روز است.وزير نفت با اشاره به آخرين وضعيت خط لوله صادرات
گاز به عمان گفت :گاز از رودان به کوه مبارک و سپس به غرب
جاسک ميرود و پس از آنجا به عمان صادر ميشود.

بانک مرکزي خريد و فروش
ارزهاي مجازي را ممنوع اعالم کرد
به کارگيري ابزار بيت کوين و ساير ارزهاي مجازي در تمام مراکز
پولي و مالي کشور ممنوع است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي ،در جلسه سيام شوراي عالي
مبارزه با پولشويي در تاريخ  ۹دي ماه  ،۱۳۹۶به کارگيري ابزار بيت
کوين و ساير ارزهاي مجازي در تمام مراکز پولي و مالي کشور
ممنوع اعالم شد.بنابر اين گزارش ،از آنجايي که انواع ارزهاي مجازي
از اين قابليت برخوردار هستند که به ابزاري براي پولشويي و تأمين
مالي تروريسم و به طور کل ،جابهجايي منابع پولي مجرمان بدل
شوند ،حوزه نظارت بانک مرکزي براي پيشگيري از وقوع جرايم
از طريق ارزهاي مجازي ،موضوع ممنوعيت به کارگيري ارزهاي
مجازي را به بانکها ابالغ کرده است.از اين رو ،با توجه به اهميت
موضوع ،تمام شعب و واحدهاي تابعه بانکها و موسسات اعتباري
و صرافيها بايد از انجام هر گونه خريد و فروش ارزهاي مذکور
يا انجام هر گونه اقدامي که به تسهيل يا ترويج ارزهاي ياد شده
بينجامد ،به طور جد اجتناب کنند .همچنين الزم به ذکر است با
متخلفان ،برابر قوانين و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

مديرعامل هلدينگ آتيه صبا مطرح کرد؛

انقالبي عظيم درکارآفريني با کمک
استارت آپ ها
مهندس آذروش گفت :در دنياي کسب و کار هاي مجازي با ظهور فناوري هاي
نوين در عرصه کار و تجارت امروزه شاهد حضور کار آفريني هاي عظيمي
هستيم که به کمک استارت آپ ها در حال شکل گيري است  .براي
ماندن در اين عرصه رقابتي  ،برون رفتن از بازارها و عملکردهاي سنتي
در عرصه اقتصادي الزم و ضروري است .به گزارش خبر نگار ما،مديرعامل
هلدينگ آتيه صبا گفت:در دنياي نرم افزار و اينترنت کنوني که در حال
بلعيدن اقتصاد جهاني است ،هلدينگ صنعت و معدن و حمل و نقل و
گردشگري آتيه صبا نيز بر آن است تا در عرصه نوآوري هاي جديد دنياي
الکترونيکي کسب و کار ،با راه اندازي استارت آپ هاي حمل و نقل و
گردشگري بتواند با تکيه بر حمايت از سخنان مقام معظم رهبري راه را
براي کارآفريني نوين هموار سازد .وي افزود:امروزه اينترنتي شدن بسياري
از تجارت ها بر کسي پوشيده نيست  ،آينده به سمت کسب درآمد از
فضاي مجازي حرکت مي کند  .استارت آپ ها اکنون بعنوان کمپانيهاي
نوپا ،راهکارهاي جديدي را براي حل مشکالت و مسائل موجود در دنياي
فناوري مطرح ميکنند .در تعريف استارت آپ اين مفهوم به عنوان پنجره
ذهن رو به آينده تعبير شده است  .در حقيقت ،تاسيس يا پيوستن به
يک استارت آپ به معناي يک تصميم جدي براي جدا شدن از دنياي
سنتي به منظور دستيابي به رشد برقآسا و درامد زايي پايدار با ايجاد
موجي از تغييرات در مدت زمان کوتاه است.

در جلسه شوراي عالي بيمه مطرح شد؛

گردش مالي بيمهها
 50هزار ميلياردي شد

گزارش مقدماتي عملکرد سال  ۱۳۹۶صنعت بيمه در جلسه شوراي
عالي بيمه ،توسط رئيس شوراي عالي بيمه ارائه شد.گردش مالي
بيمهها  ۵۰هزار ميلياردي شدبه گزارش خبرگزاري صداوسيما
از ايبنا ،عبدالناصر همتي در شوراي عالي بيمه با اشاره به رشد
 ۲۱درصدي حق بيمه در سال  ۱۳۹۶گفت :افزايش ضريب نفوذ
بيمه ،گذر گردش مالي صنعت بيمه از  ۵۰۰هزار ميليارد ريال ،رشد
مطلوب بيمه هاي زندگي ،آتش سوزي و بدنه اتومبيل از مهم ترين
دستاوردهاي صنعت بيمه در سال گذشته است.بنا بر اين گزارش همتي
رشد ضريب خسارت در برخي رشته هاي بيمه اي را ناشي از نرخ گذاري
غيرف ّني و عدم اعمال مديريت ريسک در برخي از شرکت هاي
بيمه دانست.شورايعالي بيمه مقرر کرد :بيمه مرکزي با توجه به نبود
تعرفه با کسب نظر کارشناسان خبره و مديران صنعت بيمه و سنديکاي
بيمه گران ايران ضوابط مورد نظر براي کنترل ضريب خسارت در
رشته هاي مورد نظر را به شوراي عالي بيمه پيشنهاد کند.همچنين
در اين جلسه ،شورا تعرفه هزينه ارزيابي خسارت موضوع تبصره ماده
( )۳۹قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث را به
ازاي هر فقره ارزيابي براي سال  ۱۳۹۷يک ميليون ريال تعيين کرد.
در ادامه شوراي عالي بيمه بنا به گزارش رييس کل بيمه مرکزي،
سهم شرکت هاي بيمه مستقيم را در تامين عوارض موضوع تبصره
« »۱۰قانون بودجه سال  ۱۳۹۷را تعيين کرد.

غالمرضا پناهي:

ارز گردشگران خارجي را ميخريم
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران اعالم کرد :کليه شعب ارزي داخل
کشور و همچنين شعب و باجههاي مستقر در فرودگاههاي بينالمللي
آماده خريد ارز همراه مسافران خارجي هستند.به گزارش ايسنا ،غالمرضا
پناهي گفت :در راستاي سياست جديد بانک مرکزي ،تمامي واحدهاي
ارزي اين بانک براساس نرخ روزانه ،ارز همراه گردشگران خارجي را
خريداري و نسبت به پرداخت معادل ريالي آن اقدام ميکنند.عضو
هيئت مديره بانک ملي ايران افزود :در صورت درخواست مشتري
امکان ارائه کارت هديه و وجه نقد به صورت ترکيبي نيز وجود
دارد.پناهي ادامه داد :گردشگران خارجي ميتوانند از طريق شبکه
کارگزاري بانک ملي ايران در خارج از کشور ،نسبت به صدور حواله
ارزي به داخل ايران به نام و به نفع خودشان اقدام و به محض ورود
به ايران با مراجعه به شعب ارزي اين بانک ،معادل ريالي ارز حاصله
را به صورت نقدي يا در قالب کارت هديه دريافت کنند.پناهي
تاکيد کرد :اين بانک آمادگي دارد نسبت به افتتاح حساب سپرده
پسانداز ارزي براي آن دسته از گردشگران متقاضي ،اقدام کرده و
ارز مشتري را در حساب ارزي نگهداري و به هر ميزان که مورد نياز
اين دسته از گردشگران است ،از طريق شعب به ريال و به نرخ روز
تبديل و به آنها ارائه دهند.

