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مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با اشاره به اينکه مصرف ساالنه روسري در کشور
حدود  ۲۵۰ميليون قطعه است ،اما در بهترين حالت تمام واحدهاي توليدي ۱۲ميليون
مديرعامل صندوق کارآفريني اميد :قطعه بيشتر توليد نمي کنند ،گفت :حدود  ۲۳۸ميليون قطعه روسري ساالنه وارد
کشور مي شود .علي اصغرنوراله زاده ،مديرعامل صندوق کارآفريني اميد در گفتگو با
 ۹۵درصد روسري تسنيم ،درباره برنامه هاي صندوق براي حمايت از توليد ملي گفت:موضوع پوشاک از
آن جهت اهميت دارد که بازار بسيار بزرگي را در خود دارد .از آنجايي که ايران دومين
مصرفي در کشور
جمعيت را در خاورميانه دارد،اين موضوع نشان دهنده اين است که تا چه ميزان عرصه
پوشاک مورد توجه و اهميت است .مطابق آماري که بانک مرکزي اعالم مي کند دومين
با قاچاق از ترکيه
سبد هزينه بحث پوشاک است،اولين سبدپر هزينه خوراک و آشاميدني است.وي ادامه
و چين ميآيد
داد:با توجه به آمار هزينه هاي باالي پوشاک در سبد خانوار مشاهده مي کنيم که

اقتصادي

» تامالت راهبردي در انضباط مالي

لزوم تسجيل هزينههاي ماده
 10قانون تنظيم

غالمرضا انبارلويي
موضوع ماده  10قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 12
قانون مديريت بحران پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و بار مالي براي
تامين هزينه هاي بحران حوادث است  .همانگونه كه تامين آن از الزامات
است نظارت بر حسن مصرف چنين اعتباراتي در محل خود و كنترل
هزينههاي انجام شده و پرهيز از مصرف چنين اعتباراتي در غير محل
خود نيز الزام آور است و دستگاههاي نظارتي بايد اهتمام خاصي در
مصرف چنين اعتباراتي داشته باشند .چه اگر نداشته باشند .از يك سو
رسوب چنين پولهايي خود موجب بروز سوء جريانات مالي خواهد
شد و از سوي ديگر موجب محروميت آن بخش و ناحيه و مكاني است
كه حوادث غيرمترقبه در آن وقوع يافته و احتمال تضييع حقوق مردم
گرفتار در حادثه ميرود .همين احتمال كم باعث مي شود نظارت بر
مصرف و هزينه كرد اينگونه اعتبارات بيشتر صورت بگيرد .صدور دو
مصوبه به فاصله كمتر از  2ماه در مورد محور هراز و مسير مجاور سد
هراز در استان مازندران به مبلغ هر يك  80ميليارد تومان به شرح زير
اهميت اين نظارت را بيش از بيش ميسازد.
هيئت وزيران در جلسه  1396/12/27به پيشنهاد وزارت كشور و
تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي
و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
 -1مبلغ هشتصد ميليارد( )800/000/000/000ريال به صورت
تملك داراييهاي سرمايهاي از محل منابع ماده  10قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (ه) ماده  10قانون الحاق
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي( - )2مصوب
 - 1393براي رفع مشكل محور هراز در مسير مجاور سد هراز
(استان مازندران) به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در
اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط استان ياد شده قرار مي گيرد
تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
 -2وزارت كشور موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام
عمليات مذكور ؛ گزارش عملكرد اعتبار فوق را در مقاطع زماني سه
ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد)1(.
بر اين مصوبه تامالت نظارتي زير بايد مطمح نظر دستگاههاي نظارتي
باشد.
الف  -براي محور هراز در مسير مجاور سد هراز در استان مازندران
چه مشكلي پيش آمده كه يك روز مانده به پايان سال مالي  96چنين
اعتباري به آن تخصيص داده شد؟ كه ديگر استانهاي محروم كشور
از آن بيبهره ماندهاند؟
ب -در جاده هراز اتفاقي افتاده كه  80ميليارد تومان اعتبار براي آن
تخصيص داده شده يا اتفاقي نيفتاده و براي پيشگيري از اتفاق چنين
اعتباري پادار شده است؟ اگر اتفاق افتاده چرا اخبار آن به سمع و نظر
مردم در جرايد نرسيده و اگر اتفاقي نيفتاده و قرار است بيفتد و دولت
در صدد پيشگيري برآمده چرا يك روز مانده به پايان سال؟
پ -متن مصوبه فوق كه در جلسه  96/12/27هيئت وزيران مطرح و به
تصويب رسيده دو ماه بعد يعني در جلسه مورخ  97/3/2مجددا مطرح
و با همان ادبيات مجددا  80ميليارد تومان ديگر براي همان محور به
تصويب هيئت دولت ميرسد ( )2بدين ترتيب در فاصله دو ماه مبلغ
 160ميليارد تومان طي دو مصوبه به شرح متن يكسان هر دو مصوبه
در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط در استان ياد شده قرار ميگيرد
تا برابر مقررات مربوطه هزينه شود .سوال نظارتي اين است.
 -1آيا آن  80ميليارد توماني كه در يك روز مانده به پايان سال  96با
مصوبه اول در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گرفت تماما هزينه
شد؟ دستگاههاي ذيربط كدام دستگاهها بودند كه توانستند كمتر از
 2ماه تمامي آن  80ميليارد تومان را هزينه كنند كه دولت در مصوبه
دوم  80ميليارد تومان ديگر در اختيار آنها قرار داد؟
 -2اين حادثه غيرمترقبه اگر در سال  96آن هم روز پاياني سال،
غيرمترقبه بوده در سال  97كه ديگر نبايد غيرمترقبه تلقي بشود چرا
اعتبار آن در سرجمع اعتبارات دستگاههاي ذيربطي كه در هر دو مصوبه
با همين عنوان ياد شده قرار نگرفته است ؟
 -3ختم كالم؛ تامين و تخصيص اعتبار و هزينهكرد آن و برگشت مانده
مصرف نشده طرح تملك تابع قوانين و مقررات موضوعه خاص خود
است اما حصول اطمينان از صفر تا صد عملكرد مالي اينگونه رويدادهاي
مالي وظيفه حسابرسان مستقل و دستگاههاي نظارتي است سال مالي
مصرف و تعيين تكليف مانده مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي
سرمايهاي در قانون اصالح مواد  63و  64قانون محاسبات مشخص است
و مصرف  160ميليارد تومان اعتبار در فاصله  96/12/28تا پايان خرداد
 97و انطباق آن با قوانين و مقررات موضوعه بايد از سوي دستگاههاي
نظارتي اوال بررسي و ثانيا مهر تاييد مرجع صالحيتدار بند "ي" و "ط"
ماده  23قانون ديوان محاسبات كشور بخورد.
پينوشت ها :
( -)1تصويب نامه شماره  169236مورخ 96/12/28
( -)2تصويب نامه شماره  26346مورخ 97/3/5
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رئيس سازمان بورس :

بورس بين المللي کيش با محوريت
ارز يورو ،راه اندازي مي شود
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :بورس بين المللي کيش با هدف
گسترش تعامالت جهاني و با محوريت ارز يورو ،راه اندازي مي شود.به گزارش
ايرنا ،شاپور محمدي درباره راهکارهاي حضور شرکت هاي خارجي در بورس،
افزود :طرح راه اندازي اين بورس بين الملل تا دو ماه آينده در شوراي عالي
بورس ارائه مي شود.وي اضافه کرد :در اين بورس شرکت هاي خارجي
مي توانند ليست (ثبت) شوند و شرکت هاي داخلي نيز با معامالت بر مبناي
يورو حضور داشته باشند.محمدي به خروج ترامپ از برجام اشاره کرد و گفت:
اين اقدام ،تاثيري بر تعامالت خارجي بازار سرمايه نداشته و بحث عضويت در
سازمان بينالمللي کميسيونهاي اوراق بهادار (آيسکو) و تعامالت بين المللي
نيز در حال پيشرفت است.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :آن
دسته از کشورهايي که ارتباط کمتري با آمريکا دارند ،مي توانند به راحتي
در ايران فعاليت کنند ،مانند سرمايه داران کشورهاي همسايه که تعامل آنها
با کشورمان ادامه مي يابد.وي افزود :براي تعامل با اروپايي ها نيز پيشنهاداتي
ارائه شده است که در صورت رسيدن به توافق ،مالحظات مورد نظر در آن قيد
مي شود.به گزارش ايرنا ،دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا  ۱۸ارديبهشت خروج
کشورش از توافق برجام را اعالم کرد تا تحريم هاي يکجانبه اين کشور عليه
ايران دوباره برقرار شود.راه اندازي بورس بين المللي کيش که در منطقه آزاد
کيش واقع شده ،از تسهيالتي مانند رفت و آمد آسان تر سرمايه گذاران خارجي
و مبادالت بر مبناي يورو برخوردار مي شود که مي تواند ،انگيزه اي براي حضور
سرمايه گذاران خارجي و يا ايرانيان مقيم خارج از کشور باشد.

ميزان اشتغالزايي در اين صنعت داراي اهميت است.اينکه وضعيت پوشاک داخلي در
مقايسه با پوشاک خارجي به چه صورت است .يعني مقايسه کميت و کيفيت پوشاک
خارجي و داخلي نشان مي دهد که در بعضي از زمينه هاي پوشاک کمبود کميت
داريم .به طور مثال در بازار روسري کمبود توليد داريم .محاسبات نشان مي دهد مصرف
ساالنه روسري در کشور حدود  250ميليون قطعه است .اما در بهترين حالت تمام
واحدهاي توليدي 12ميليون قطعه بيشتر توليد نمي کنند .روسري از جمله مواردي
است که در بازار با کمبود تقاضا مواجه نيستيم .يعني به هر ميزاني که توليد کنيم
براي آن تقاضا وجود دارد .چرا که نزديک به  45ميليون نفرمصرف کننده هستند.
مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با اشاره به مارک دوزي در پوشاک ايراني به بهانه
فروش گفت:متأسفانه به خاطر فرهنگي که در جامعه وجود دارد.
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بوئينگ :هيچ هواپيمايي به ايران
تحويل نميدهيم
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محمد حسين اديب:

عبدالرضا مصري:

قوانين دست و پاگير ،مانع بزرگي در برابر توليد داخل است

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسالمي گفت :توليد انبوه قوانين و مقررات
از موانع و مشکالت جدي رشد و پيشرفت کشور
است.به گزارش تسنيم ،عبدالرضا مصري در مصاحبه
با راديو ضمن اشاره به اينکه تنقيح قوانين در ايران
بسيار کمرنگ است ،افزود :متاسفانه درخواست ابطال
قوانين غيرکارآمد ،مزاحم ،کاذب و دست و پاگير از
سوي دولت ها در کشور کمتر مطرح مي شود.وي

در ادامه از شناسايي و تنقيح بيش از يک هزار قانون
مزاحم در دوره نهم مجلس شوراي اسالمي خبرداد
و اظهارداشت :دولت در راستاي تنقيح قوانين بايد
همکاري بيشتري با خانه ملت داشته باشد.نماينده
مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي حذف قوانين
مزاحم را از اولويتهاي مهم و ضروري کشور برشمرد
و گفت :عمر تصويب برخي از قوانين بيش از يک قرن
ميگذرد و هر يک از اين موارد براي مقطع خاصي
مناسب بوده است.وي افزود :حذف قوانين مزاحم الزمه
تسهيل در امر توليد ،سرمايه گذاري ،اشتغال افزايي و
بسياري موارد در جامعه است.مصري تاکيد کرد :قوانين
دست و پاگير مانع بزرگي در برابر توليد داخلي است و
بساط چنين قوانيني بايد در مملکت برچيده شود.وي
در ادامه يادآورشد :تنقيح قوانين مي تواند راه را براي
اجراي اقتصاد مقاومتي و همينطور تحقق شعار سال
يعني حمايت از کاالي ايراني هموار کند.

آمريکا بازنده پروسه جهاني شدن اقتصاد است
يک کارشناس ريسک گفت:آمريکا بازنده پروسه
جهاني شدن اقتصاد است .وي با باور به اينکه خروج
آمريکا از برجام فاقد عمق استراتژيک است به تحليل
اقتصادي -سياسي خروج آمريکا از برجام پرداخت و
گفت :استراتژي آمريکا به بن بست رساندن اقتصاد
ايران و نه فلج کردن آن است .به گزارش تسنيم،
محمد حسين اديب با تشريح سياست هاي خارجي
آمريکا و محوريت شرق آسيا در استراتژي جديدش،
به عدم جنگ عليه ايران اعتقاد دارد .او بر اين باور
است که آمريکا قصد خروج از خاورميانه را دارد ولي
همراه با نمايش قدرت ،آن هم مقابل ايران.اديب از
تالش آمريکا براي ترساندن ايران خبر مي دهد و معتقد
است که استراتژي آمريکا به بن بست رساندن اقتصاد
ايران ( و نه فلج کردن آن) است تا ايران را مهار کند
و اين کار را نيز با کاهش تزريق ارز به اقتصاد ايران
صورت مي دهد.او تأکيد مي کند بازار ايران نبايد بر

معاون وزير صنعت :

اساس نگراني هاي شبيه وقوع جنگ نسبت به قيمت
ارز واکنش نشان دهد  ،افرادي که اين گونه عمل کنند
بازنده هاي بزرگ اند.وي افزود ١٨ :سال گذشته دوران
جهاني شدن اقتصاد است .در ابتدا گفته مي شد جهاني
شدن به معناي آمريکايي شدن اقتصاد جهان است اما
طي  ١٨سال گذشته متوسط صادرات جهان  ،پنج
برابر شد ،اما صادرات آمريکا فقط دو برابر شد .اين در
حالي است که صادرات چين  10برابر شد.

ابراهيم رزاقي:

ايران با  ۶۰ميليارد دالر درآمد نفتي ،نيازي به سرمايهگذار خارجي ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت:ايران با ۶۰
ميليارد دالر درآمد نفتي نيازي به سرمايهگذار
خارجي ندارد .وي با بيان اينکه برجام نتيجه
اعتماد نداشتن به توان ايران و ايراني است گفت:
بيرون دولتمردان کنوني براي رشد و توسعه
نگاه به
ِ
کشور در طول تاريخ انقالب بي سابقه بوده است.به
گزارش تسنيم،ابراهيم رزاقي ،استاد اقتصاد دانشگاه
تهران با تصريح بر اينکه در بررسي اثرات اقتصادي
برجام دو نکته از همه نکات ديگر پررنگ تر است
گفت :يکي از آنها تعطيلي يا توقف سير پيشرفت
در يک تکنولوژي ،صنعت و فنآوري پيشرفته و
به روز بود که اين تکنولوژي سواي از مباحث
اقتصادي مايه آبروي کشور در جهان بود و ديگري
تعطيل کردن اقتصاد معمولي کشور در چهار سال
گذشته بوده است يعني برجام اقتصاد عادي کشور
را با به وجود آمدن حالت انتظار معطل خود کرد.
اين استاد دانشگاه تهران با هشدار به وجود يک
ديدگاه خطرناک در بين برخي از مسئوالن نظام
از دولتمردان گرفته تا برخي از نمايندگان مجلس
گفت :برخي از مسئوالن فکر مي کنند که کشور نه

مي تواند و نه بايد چيزي توليد کند و وظيفه اش
فروش نفت خام براي امور کشور است .نتيجه اين
ديدگاه و عدم اعتماد داشتن به ظرفيت ها و توان
ايراني اين است که بايد همواره نگران برجام و برجام ها
عليه ملت باشيم کما اينکه فرجام برجام درس
عبرت براي آنها نشد و به جاي جبران گذشته و
تکيه بر توان داخلي به دنبال قراردادي ديگر به

نهاونديان  :مطالبات موسسات غير مجاز
تا آخر تير پرداخت مي شود
معاون اقتصادي رئيس جمهور گفت :سپرده تعاونيهاي افضل توس ،البرز
ايرانيان ،وحدت ،فرشتگان و ثامنالحجج ،تا مبلغ يک ميليارد تومان از هفته

قواعد موازنه امپراطوري

ادامه از صفحه اول
بيطرفانه و از ديدگاه فني ،بايد اذعان کنيم که رهبر عالي جمهوري
اسالمي در انجام اين وظيفه مهارت حيرتآوري داشتهاند .طي اين
مدت ،تصميمسازيهاي «امپراطوري مقاومت» ،هر چند مدام از
احساسات سنجيده انقالبي بهره برده است ،در عين حال ،همواره
و در سختترين شرايط مانند رويدادهاي سال  1388ايران يا
جنگ سي و سه روزه  1385لبنان يا نبرد از  1387و  1393غزه،
از احساساتزدگي مبرا بوده است ،و تصميمات پخته و باحوصله،
شرايط پيچيده را تسهيل کرده است.
نقطه شروع براي اين نحو افزايش تسلط به موقعيتهاي بحراني،
اين است که «استراتژي مشخصي داشته باشيم» ،و «معناي
تاريخي» روشني از خود تعريف کنيم .فايده «استراتژي مشخص»
و «معناي تاريخي» آن است که مسير پيموده شده ما داراي
ثبات نسبي بوده است ،و کمک کرده است تا نيروهاي مختلف
در يک جهت ،بخشهاي گوناگون يک پازل را تکميل کنند ،و
«منطق تيشه» را براي غلبه بر موانع سخت محقق سازند .نيروهاي
مختلف ،مدام ضرباتي به نيروهاي رقيب نواختند و پس از تجديد
قوا ،و باز با پشتکار به ضربات خود ادامه دادند تا نهايتاً مسيرهاي
فائق آمدن به امور را گشودهاند.
نکته سوم اين است که الاقل در مسائل حساس منطقه ،ما سختگير

شركت آب و فاضالب
خوزستان

نام (اف اي تي اف) رفتند.رزاقي با تصريح به اينکه
ديدگاهي توان و ظرفيت داخل را براي ساختن
کشور باور ندارد که به لحاظ تئوري هاي اقتصادي
طرفدار اقتصاد ليبرال و سرمايه داري است ،گفت:
طرفداران اقتصاد ليبرال و سرمايه داري از دوران
سازندگي تا کنون همواره در کشور داراي مناصب
مهم اجرايي در کشور بوده اند.وي با اشاره به اينکه

شرکت هواپيمايي بوئينگ اعالم کرد که هيچ هواپيمايي به ايران تحويل
نخواهد داد.به گزارش تسنيم به نقل از خبرگزاري فرانسه،شرکت هواپيمايي
بوئينگ از تصميم خود براي عدم تحويل هواپيما به ايران خبر داد.استيون
منوچين ،وزير خزانهداري آمريکا پس از تصميم دونالد ترامپ رئيسجمهور
اين کشور براي خروج از برجام گفته بود که مجوزهاي دو شرکت بوئينگ
و ايرباس براي فروش هواپيماي مسافربري به ايران لغو خواهد شد.شرکت
هوايي ايران اير پس از اجراي برجام در سال  2015ميالدي 100 ،هواپيماي
ايرباس و  80بوئينگ سفارش داده بود .قرار بود که  50فروند از اين
هواپيماها مدل  737و  30فروند ديگر مدل  777پهنپيکر باشند که در
يک دوره 10ساله به ايران اير تحويل شوند .ارزش اين قرارداد بيش از
 16ميليارد دالر ذکر شده بود.به گزارش رويترز،وزارت خزانهداري آمريکا
که مجوز صادرات را کنترل ميکند ،اعالم کرده بود که آمريکا پس از يک
دوره 90روزه ديگر نميتواند اجازه صدور هواپيماي مسافربري،قطعات و
خدمات آن به ايران را بدهد.گوردون جاندرو سخنگوي بوئينگ هم پس
از اظهارات منوچين گفته بود:همانطور که از ابتداي اين فرآيند گفتهايم،
همچنان مقررات دولت آمريکا را دنبال ميکنيم.

يکي از مهم ترين ويژگي هاي طرفداران پياده سازي
اقتصاد ليبرال در ايران تکيه بر بيرون است ،گفت:
در حال حاضر اين ويژگي يعني منتظر بودن براي
اينکه رشد و توسعه کشور به وسيله عوامل بيروني
به وجود آيد بي سابقه است که در هيچ دوره اي
به اين ميزان نبوده است.اين استاد دانشگاه در
پاسخ به اين پرسش که براي تصويب برجام يکي
از فوايدي که عنوان مي شد جذب سرمايه گذاري
خارجي بود که به وسيله آن چرخه توليد بيشتر
به گردش در بيايد و رونق در کشور ايجاد شود
در اين رابطه نظرتان چيست ،گفت :اگر به لحاظ
آماري بخواهيم محاسبه کنيم که سرمايه گذاري
خارجي با برجام کاهش پيدا کرده است.رزاقي با
تذکر به اينکه گذشته از بررسي ميزان جذب
سرمايه گذاري خارجي در پسا برجام که اتفاقا
روند نزولي داشته است گفت :به صورت ميانگين
کشور ساالنه  60ميليارد دالر درآمد ارزي از فروش
نفت دارد و اکنون سؤال اين است چه سرمايه اي
عظيم تر از اين مقدار وجود دارد که بخواهيم به
وسيله آن کشور را بسازيم.

جاري تا آخر تيرماه پرداخت مي شود.به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده
پولي و بانکي ،محمد نهاونديان گفت :با دستور رئيس جمهور و براساس
پيشنهاد کميته منتخب رسيدگي به مسائل سپرده گذاران تعاوني هاي
اعتباري ،که به تأييد سران سه قوه رسيده است ،سپرده گذاران تعاوني هاي
افضل توس ،البرز ايرانيان ،وحدت ،فرشتگان و ثامن الحجج هر يک تا مبلغ
يک ميليارد تومان سپرده خود را دريافت خواهند کرد.وي گفت :با شروع

کار هيئت هاي تصفيه اين مؤسسات ،که وظيفه شناسايي و فروش اموال
اين مؤسسات را به عهده گرفته اند ،بازپرداخت وجوه تأمين شده از سوي
بانک مرکزي سرعت بيشتري مي يابد.نهاونديان در اين باره افزود :اين کار
طي چند مرحله انجام خواهد شد که از هفته جاري آغاز و تا آخر تيرماه به
پايان خواهد رسيد ،جدول زماني پرداخت ها شامل زمان مراجعه و ميزان
پرداخت ها در هر مرحله توسط بانک مرکزي اعالم خواهد شد.

و مشکلپسند بودهايم ،و با تمرکز بر نقاط حساس سياست منطقه،
هيچگاه به سهولت وارد معامالت نشديم« .امپراطوري مقاومت»
به درستي بر خطوط قرمز و مواضع اصولي خود در مورد مسائل
سوريه و عراق و افغانستان و لبنان و ترکيه و قطر و  ، ...تأکيد
کرد ،و حاصل اين پافشاري اصولي خود را نيز درو نمود.
در تمام اين مدت ،اهداف منطقهاي و جهاني «امپراطوري مقاومت»،
واقعبينانه و با چشمان باز تنظيم شد .ما مطلقاً زيادهروي نکرديم،
و اجازه داديم تا اهداف و فرآيندها با حوصله از خالل انتخاب
مردم اين منطقه ظاهر شوند .در اين ميان ارتباط فرهنگي اهميت
ويژه داشت ،و ايران در مقاطع مختلف ،فرهنگ عمومي قلمرو
امپراطوري را مورد خطاب قرار داد .اگر قرار بود فتوحات با نيروي
اقتصادي يا سياسي به سبک اتحاد شوروي سابق يا امريکا گشوده
شوند ،موازنهها شکننده ميشد ،ولي نظر به ديدگاه اصولي «فعال
کردن ظرفيتها» ،که از اساس يک روش مردمي و فرهنگي
سياستورزي است ،همهچيز ،نرم و مقتصدانه پيش رفته است.
نکته ديگر ،اقدام بموقع است .براي موفق شدن در «موازنه
امپراطوري» ،يا بايد بسيار متمول و بيش از اندازه مسلح بود،
يا بايد زودتر از قدرتهاي درشتهيکل در صحنه حاضر شد.
براي سياستمداران انقالب اسالمي ايران ،گزينه دوم مغتنمتر و
مطمئنتر و ميسرتر بوده است؛ آن هم در منطقه غرب آسيا که
حوزه عملياتي سنتي آنها حتي از قبل انقالب بوده است .اين
سياستمداران که دوران آغازين کار سياسي و مبارزاتي خود را

در لبنان و عراق سپري کردند ،به خوبي توانستند همراهي و
اتحادهاي مثمر ثمري را در اقصي نقاط منطقه سازمان دهند ،و
در هر موضوعي ،از همان آغاز کار سر صحنه باشند.
نکته آخر اين که ،يکي از ارکان واقعنگري انقالبي در «موازنه
امپراطوري» اين بوده است که ما در اين مدت ،هميشه آماده
بودهايم تا اين قانون مهم را بپذيريم که «الزم نيست همه کارها
به خوبي پيش بروند» .بعضي از رويدادها نسبت به بقيه بهتر و
سهلتر پيش خواهند رفت .اگر اين حقيقت را بپذيريم ،خودمان
را آماده ميکنيم که به رويدادهاي نهچندان جالب ،نگاه منتقدانه
داشته باشيم و از آنها براي رشد و پيشرفت استفاده کنيم .در
قلمرو و عمق راهبردي جمهوري اسالمي ،برخي از دشوارترين
برخوردهاي سياسي تاريخ جريان دارند ،و طبيعي است که
برخي مسائل مطابق ميل ما نباشد ،ولي نکته مهم اين است
که بايد پس از «به رسميت شناختن دشواريها» ،ابعاد آنها را
بشناسيم ،و مدام ابعاد مثبتتر را تقويت کنيم تا نهايتاً جهت
امور به سمتي که به نفع «موازنه امپراطوري» باشد ،بازگردد.
در تمام سالهاي امپراطوري ،تالشهاي مستمر ما براي بهبود
شرايط سخت ،ما را برتري بخشيده است ،و همه اينها در سايه
اتحاد حول «رهبري عالي» ميسر شده است .بايد اين نقطه قوت
را بشناسيم ،و با پذيرش الزامات آن ،از نتايج وعده حق وصيت
امام بهرهمند شويم که« :پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملكت
شما آسيبي نرسد».

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحلهاي
به شماره  96/3034نوبت اول

شركت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط با اطالعات ذيل خريد نمايد:
شماره مناقصه

عنوان مناقصه

مبلغ تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار (ريال) بر اساس
آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي

مهلت فروش اسناد مناقصه از تاريخ
درج آگهي

تاريخ و ساعت گشايش پاكت هاي
پيشنهادي

96/3034

خريد دريچه منهول كوپليمري سايز 60
به تعداد  6409عدد (مطابق مشخصات
فني مندرج در اسناد مناقصه)

885/000/000

لغايت 97/4/5

 97/4/23ساعت 12

نشاني و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذيل مي باشد:
 -1تهران  -دفتر مركزي بلوار كشاورز پشت بيمارستان پارس پالك  13شركت آب و فاضالب خوزستان تلفن 021-88969756
 -2اهواز  -فلكه اول كيانپارس شركت آب و فاضالب استان خوزستان طبقه سوم مديريت امور قراردادها تلفن 061-33366191
 -3اهواز  -فلكه اول كيانپارس شركت آب و فاضالب استان خوزستان طبقه همكف مديريت بازرگاني تلفن 061-33366313
آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت  10صبح همان روز گشايش پاكتها مي باشد.
فيش واريزي به مبلغ  400/000ريال به سيبا ( 0105064202003غيرقابل استرداد) اهواز  -بانك ملي فلكه اول كيانپارس به نام شركت آب و فاضالب خوزستان
كد شعبه  6507محل تحويل پاكتهاي پيشنهادي اهواز  -كيانپارس فلكه اول شركت آب و فاضالب خوزستان طبقه پنجم دفتر مديريت حراست و امور
محرمانه گشايش پاكت هاي پيشنهادي در دفتر مديريت قراردادها اين شركت مي باشد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاكت ها بالمانع است
ساير موارد در اسناد مناقصه درج شده است.
كليه پرداخت ها از طريق اسناد خزانه اسالمي اوراق مشاركت و صكوك و بر اساس مقررات قانون بودجه سال صدور اسناد انجام خواهد شد تامين اعتبار بر
مبناي مصوبه شماره /2065ت  54178مورخ  96/1/15هيئت محترم وزيران انجام خواهد پذيرفت.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/3/19
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/21
خ ش 97/3/19

روابط عمومي آب وفاضالب خوزستان

پنج ميليارد دالر فاينانس چيني
جذب بخش معدن ايران شد
رئيس هيئت عامل ايميدرو با اشاره به توافق فاينانس  ۲۰ميليارد دالري
بين ايران و چين گفت :از مجموع فاينانسي که بين دو کشور فعال شده،
 ۵ميليارد دالر مربوط به حوزه معدن و صنايع معدني است.به گزارش تسنيم
به نقل از ايميدرو ،مهدي کرباسيان در کنفرانس سرمايه گذاري چين در
پکن سخن مي گفت با اشاره به توافق فاينانس  20ميليارد دالري بين ايران
و چين گفت :از مجموع فاينانسي که بين دو کشور فعال شده 5 ،ميليارد
دالر مربوط به حوزه معدن و صنايع معدني است به طوري که  4ميليارد
دالر از اين رقم در پروژه هايي که ايميدرو با مشارکت بخش خصوصي در
دست دارد ،سرمايه گذاري شده است.کرباسيان تاکيد کرد :به نظر مي رسد
محدوديت هاي بين المللي تاثير چنداني بر عملکرد طرف هاي چيني و
همکاري با ايران ندارد و اين شرکت ها ،عالقه مند به توسعه همکاري با
بخش معدن و صنايع معدني ايران به ويژه ايميدرو هستند.

محمدرضا ق رباني:

دارايي هاي مازاد بانکها ،هزينه
سنگيني بر سيستم بانکي کشور
تحميل کرده است
محمد رضا قرباني ،مدير عامل بانک دي با بيان اينکه بخش عمده اي
از دارايي هاي مازاد سيستم بانکي کشور به صورت غيرمولد هستند که
هزينه زيادي بر نظام بانکي تحميل کرده است درباره فروش دارايي هاي
مازاد اين بانک گفت :منابع حاصل از فروش دارايي هاي مازاد در راستاي
حمايت از توليد داخلي به صنايع توليدي اختصاص خواهد يافت.به گزارش
اداره روابط عمومي و تبليغات بانک دي ،محمدرضا قرباني ،مديرعامل بانک
دي با اشاره به اينکه با هدف حفظ منافع سهامداران بانک دي ،برنامه
فروش دارايي هاي مازاد بانک در دست اقدام قرار گرفته است،افزود :در
راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ،واگذاري سهام شرکت
توليد نيروي برق دماوند به عنوان بزرگ ترين نيروگاه سيکل ترکيبي
خاورميانه و همچنين مجموعه کوهستان پارک مشهد مدتي است که
در دستور کار قرار گرفته و در مراحل پاياني قرار دارد.

پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج
 ١٥٠ميليون ريالي در بانک صادرات
ايران سرعت گرفت
بانک صادرات ايران پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج  ١٥٠ميليون ريالي
به متقاضيان را با جديت دنبال ميکند.با ابالغ بسته اعتباري سال ٩٧
بانک صادرات ايران از  ٢١فروردين سال جاري،پرداخت وام قرضالحسنه
 ١٥٠ميليون ريالي ازدواج و تهيه جهيزيه به هر يک از زوجين عملياتي
شده که روند پرداخت آن در راستاي عمل به مسئوليتهاي اجتماعي
بانک،همچنان ادامه دارد به نحوي که در  ٢ماه ابتداي سال جاري
 ٩٠٤٢فقره وام مذکور به ارزش بيش از  ١٣٥٧ميليارد ريال پرداخت
شده است.بنا براين گزارش،مدت بازپرداخت وام مذکور  ٥سال (٦٠
ماه) است و متقاضيان از تاريخ ثبت عقد به مدت  ٢٤ماه مهلت دارند
براي دريافت اين وام در سامانه وام قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزي
ثبت نام کنند.تعيين روزانه شعبه براي متقاضيان اين وام به ترتيب
اولويت ثبتنام و تالش براي رفع معطلي در شبکه شعب بانک صادرات
ايران مورد تاکيد قرار گرفته است.بانک صادرات ايران درراستاي عمل به
مسئوليتهاي اجتماعي خود طي سالهاي  ٩٥و  ٩٦بالغ بر  ٢٨٣هزار
فقره وام قرضالحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه بيش از  ٢٨هزار ميليارد
ريال به متقاضيان پرداخت کرده است.

بيمارستان بانک ملي ايران
به ١٢٠٠زائر حرم امام خميني
خدمت رساني کرد

(ره)

چادر سالمت بيمارستان بانک ملي ايران به  ١٢٠٠زائر حرم حضرت
امام خميني (ره)،خدمات درماني ارائه کرد.به گزارش روابط عمومي
بانک ملي ايران،چادر سالمت اين بيمارستان،روز چهاردهم خرداد
و همزمان با برگزاري مراسم در نزديکي ايستگاه متروي حرم
مطهر مستقر شد.اين مرکز با حضور  10نفر پزشک،پرستار و
کارکنان بيمارستان بانک ملي ايران انواع خدمات درماني مانند
تست سالمت ،تست قند خون ،فشار خون و  ...را به زائران حرم
امام خميني (ره)ارائه کرد.

رونمايي از سامانه استعالم پست
در بانک دي
به گزارش اداره روابط عمومي و تبليغات بانک دي ،سامانه استعالم پست
بانک دي با مشارکت معاونت فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک
و اداره مبارزه با پولشويي در راستاي کاهش ريسک از ناحيه مشتريان
پر خطر و اجراي سياست هاي پيشگيرانه پولشويي و به منظور تکميل فرآيند
شناسايي کامل مشتريان ( )CDDرونمايي شد.در اين مراسم محمدرضا
قرباني مديرعامل بانک دي با اشاره به اهميت رعايت استانداردهاي مبارزه
با پولشويي گفت :هنگامي که پولشويي در حجم وسيعي رخ دهد ،به
طوري که عالئم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغييرات کوتاهمدت يا
بلندمدت در چرخه اقتصادي شود ،سياستگذاران بر اساس نشانههايي
که از اين تغييرات مشاهده ميکنند تصميمات خود را شکل ميدهند،
غافل از اينکه اين نشانهها ،نشانههاي درستي نيستند و باعث انحراف
تصميمگيري ميشوند و سياستگذاري هاي نادرست نيز موجب عدم تعادلها و
سوء تخصيص منابع شده و بيثباتي را به دنبال خواهد آورد.مديرعامل بانک
دي با تبيين خطرات پولشويي براي نظام بانکي گفت :چنانچه مقدار زيادي
پول با هدف پولشويي وارد نظام بانکي شود ،اما به طور ناگهاني و بدون
اعالم قبلي ،در پاسخ به عوامل غيربازاري خارج شود ،مشکالت زيادي در
زمينه نقدشوندگي و امور اجرايي و همچنين منابع بانک ها ايجاد ميکند
که اين امر تماميت بازارهاي مالي را با خطر مواجه ميکند.

