
بر اساس مصوبه    بودجه 
دي�روز مجلس، 
سود دريافتي سپرده هاي مجوزدار دستگاه ها 
درآمد اختصاصي آنها محسوب خواهد شد. 
  نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در نشست 
علني ديروز پارلمان در جري��ان جزئيات اليحه 
بودجه سال 98 كل كشور، جزء 2 بند الحاقي 3 

تبصره 12 اليحه بودجه را به تصويب رساندند. 
بر اي��ن اس��اس، از ابتداي س��ال 1398 س��ود 

دريافت��ي ناش��ي از س��پرده هاي داراي مج��وز 
دستگاه هاي مشمول به استثناي بانك ها، بيمه ها، 
سازمان  بورس و اوراق بهادار و صندوق ها به عنوان 
درآم��د اختصاصي آن دس��تگاه محس��وب و به 
حس��اب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي 
واريز مي  شود به اس��تثناي مواردي كه با اجازات 

مربوط به مقام معظم رهبري است. 
   سربازها بعد از 4 سال از بودجه رفتند

همچنين با تصويب نهايي مجلس، ديگر فرصتي 

براي خريد خدمت سربازان مشمول در بودجه 
فراهم نيس��ت و آنها بعد از چهار سال از بودجه 
مي روند. در س��ال آين��ده عم��اًل خريد خدمت 
سربازي منتفي است. بر اين اساس دولت مكلف 
اس��ت اقس��اط جريمه غيبت از خدمت وظيفه 
عمومي افرادي را كه تا پايان سال 139۷ متقاضي 
پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده اند تا پايان 
سال 1398 وصول و به حساب خزانه واريز كند. 
همچنين افرادي كه تا پايان سال 1398 نسبت 

به تس��ويه اقس��اط خود اقدام نكنند، مشمول 
غايب محس��وب و به خدمت وظيف��ه عمومي 

اعزام مي شوند. 
همچنين مجلس ش��وراي اس��المي در بررسی 
جزئيات اليحه بودجه با پيش��نهادات مطهری و 
اميرنيا نمايندگان مجلس مخالفت كرد. به اين 
ترتيب مجلس با هر گونه، تغيير در نحوه توزيع 
بنزين اعم از سهميه بندی، تخصيص بنزين به هر 

نفر، افزايش قيمت بنزين و... رأی منفی داد.

بنزين سال آينده نه سهميه بندي مي شود و نه گران
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سردار غيب پرور در افتتاحيه دومين جشنواره 
سرآمدان فناوري و صنعت گفت: طرح جهاد 
روش�نايي طرحي اس�ت كه با اي�ده و تالش 
جوانان بس�يجي كلي�د خورد و مقرر ش�د با 
مس�اعدت دولت و مجلس ش�وراي اسالمي 
عملياتي ش�ود و از مجلس درخواست داريم 
كه نس�بت ب�ه اي�ن ط�رح كم لطف�ي نكند. 
دومين جش��نواره س��رآمدان فناوري و صنعت 
با مش��اركت مراكز بس��يج دس��تگاه هاي تابعه 
وزارتخانه هاي نفت، ني��رو، ارتباطات و فناوري 
اطالعات، صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، دفاع و 
سازمان انرژي اتمي در سالن خليج فارس مركز 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران آغاز به كار كرد. 
  بسيج ادعاي نوكري دارد نه تصدي گري

س��ردار غيب پرور در ايين افتتاحيه اين مراسم 
با بي��ان اينكه بس��يج ادع��اي نوك��ري دارد، نه 
تصدي گري گفت: نبايد از نقش جوانان در كشور 
كه در بيانيه رهبري به آن تأكيد شده است، غفلت 
كرد و اگر صحبت از اعتالي بسيج مي شود بايد به 

نقش جوانان توجه داشت. 
س��ردار غالمحس��ين غيب پرور، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين افزود: جاي تقدير دارد كه از 
سازمان بسيج مهندسين براي برگزاري دومين 
س��ال اين جش��نواره با حضور بخش فناوري و 
صنعت كه مجدان��ه تالش مي كنن��د و موجب 
اعتالي انقالب شده اند، تش��كر كنم. سرزمين ما 
پهناور اس��ت و خدا زمان خلق آن دامن خود را 
تكان داد و همه آنچه در عالم است، يك جا در اين 
سرزمين قرار داده است از جمله نيروي انساني و 
انرژي كه به يوم انقالب تمام اين سرمايه ها ظهور 

و بروز پيدا كرد. 
س��ردار غيب پرور تصري��ح كرد: نباي��د از نقش 
جوانان در كش��ور ك��ه در بيانيه رهب��ري به آن 
تأكيد شده اس��ت، غفلت كرد و اگ��ر صحبت از 
اعتالي بسيج مي شود بايد به نقش جوانان توجه 
داشت. در خصوص اعتالي بسيج بايد گفت كه 
اين خواسته و مفهوم را رهبري گفتند و در جلسه 
معارفه هم بر همين موضوع تأكيد داشتند و ما 
نيز بر اين باور هستيم كه اعتالي بسيج به معناي 
اثربخشي فعاليت ها است و اگر صحبت از اعتالي 
بسيج مي شود بايد به نقش جوانان توجه داشت. 
    ايجاد ش�بكه اثر بخش با تأس�يس 50 

كلينيك صنعتي 
وي عن��وان ك��رد: اما س��ؤال اين جا اس��ت كه 
اثربخشي بس��يج مهندسين كش��ور را بايد در 
كجا جست وجو كنيم؟ در پاس��خ بايد گفت كه 
ش��ايد مهم ترين كار براي اعت��الي برنامه هاي 
سازمان بسيج شناسايي سرمايه عظيم انساني در 
كشور باشد و مهم تر از آن ايجاد شبكه توانمند و 
اثر بخ��ش ب��راي ايج��اد تعامل و همپوش��اني 
ظرفيت ها باش��د. وقت��ي هزاران نفر در اقش��ار 
مختلف بس��يج فعاليت دارند در كنار هم جمع 
كنيم، آن زم��ان اعتالي فعاليت بس��يج محقق 
مي ش��ود. بنابراين بايد بدانيم در كجاي كشور 
چه نيرو با چه توانمندي حضور دارد تا بر اساس 

داشته هاي خود برنامه ريزي كنيم. 
س��ردار غيب پرور ادامه داد: بس��يج در سال 98 
قصد دارد ۵۰ كلينيك صنعتي را توس��ط بسيج 
مهندس��ين صنعتي تأس��يس كند،بنابراين در 
اين طرح سعي مي شود تا تمام صنايع به كمك 

سازمان صنايع مربوطه عارضه يابي شوند تا اين 
واحدهاي كوچك تعطيل شوند به چرخه فعاليت 
و توليد برگردند. متأس��فانه هم��واره جوانان و 
نخبگان صنعتي كشور از عدم حمايت نهادهاي 
حاكميتي گاليه دارن��د. چرا ما ه��ر موقع وارد 
نمايش��گاهي مي ش��ويم با گله مواجه هستيم و 
جوانان از ع��دم حمايت ناراضي هس��تند؟اين 
درحالي است كه بيانيه رهبري بر باور به جوانان 

تأكيد دارند. 
 وي افزود: به قدري رهبري مس��لط به مس��ائل 
هستند و مسير را به ما نشان مي دهند كه كسي 
مانند ايش��ان نمي تواند ام��ور را مديريت كند و 
وقتي معظم له صحبت از بنيه و توان جوانان اين 
مرز و بوم مي كنند بايد آنها را باور كرد و از دانش و 
توانمندي آنها بهره برد. بسيج با نظام عارضه يابي 

به جوانان ميدان مي دهد. 
   گاليه از مجلس 

سردار غيب پرور ضمن گاليه از مجلس شوراي 
اس��المي در تصويب نكردن بودجه طرح جهاد 
روشنايي گفت: طرح جهاد روشنايي طرحي است 
كه با ايده و تالش جوانان بسيجي كليد خورد و 
مقرر شد تا با مس��اعدت دولت و مجلس شوراي 
اسالمي عملياتي ش��ود و از مجلس درخواست 
داريم كه نسبت به اين طرح كم لطفي نكند. در 
اين رابطه سازمان بسيج مكرر به دولت اعالم كرد 
كه اماده انسجام همگاني براي پيشبرد برنامه هاي 
كشور است و رئيس جمهور با پي نوشت هايي كه 
داشتند دس��تور به مساعدت با س��ازمان بسيج 
دادند و م��ا همين توق��ع را از مجل��س داريم تا 
بودجه مربوطه به طرح جهاد روشنايي تصويب 

و اختصاص يابد تا بتوان نيروگاه هاي خورشيدي 
را عملياتي كرد. 

وي افزود: ما به عنوان بسيج ادعاي تصدي گري 
نداري��م، مي خواهي��م نوك��ري كنيم،بنابراين 
مس��ؤالن مس��ير را باز كنند، البته بسيج نيز در 
تصويب و بررسي طرح هاي ارائه شده از طرح هايي 
حمايت مي كند كه استانداردها و مسير علمي را 
طي كرده باش��د. اميدواريم باور كنيم كه بسيج 
كليد حل مشكالت كشور است و به كمك همه 
دستگاه هاي دولتي يك مس��ير نوراني همراه با 
حركت جهادي داش��ته باش��يم و دنبال نسخه 
ديگري به جز نسخه راه انقالبي با حركت جهادي 

به عنوان كليد حل مشكالت نرويم. 
  بودجه هنگفت انرژي اتمي دروغ بزرگ 

است
همچنين رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي در اين 
مراس��م با بي��ان اينكه بحث اختص��اص بودجه 
هنگفت به انرژي اتمي يك دروغ بزرگ اس��ت، 
گفت: طي 3۰ س��ال اخير س��االنه حدود 2۰۰ 
ميليون دالر به اين بخش اختصاص يافته است. 

وي اظهار داش��ت: طي 3۰ س��ال اخير معادل 
حدود ۶ ميليارد دالر در صنعت هسته اي هزينه 
ش��ده كه هزينه ايجاد نيروگاه بوشهر نيز در اين 

رقم لحاظ شده است. 
صالحي با اش��اره به فعالي��ت 1۵ ه��زار نفر در 
سازمان انرژي اتمي گفت: بودجه امسال سازمان 
هم حدود 2۰۰ ميليون دالر است كه بايد اداره 

نيروگاه بوشهر نيز در آن ديده شود. 
وي در ادامه با انتقاد از ارزان خريدن برق توليدي 
نيروگاه بوشهر توسط وزارت نيرو اظهار داشت: 
ساالنه ۷ ميليارد كيلو وات س��اعت برق توسط 
نيروگاه بوشهر توليد مي شود كه كيلووات ساعتي 
۶۰ تومان معادل نيم سنت خريداري مي شود كه 

حدود ۴۰۰ ميليارد تومان مي شود. 
وي افزود: اين در حالي اس��ت كه برق كش��ور با 
قيمت حدود 9 س��نت صادر مي ش��ود و با اين 
حساب، قيمت برق نيروگاه بوشهر ۶3۰ ميليون 

دالر معادل ۶ هزار ميليارد تومان مي شود. 
رئيس س��ازمان انرژي اتمي ادام��ه داد: در اين 
شرايط برق بوشهر ۴۰۰ ميليون دالر خريداري 
مي شود، ولي درخواست ما اين است كه 2۰ درصد 

آن را با قيمت صادرات خريداري كنند. 
وي با بيان اينكه براي پيش��رفت نيازمند عنصر 
س��رمايه انس��اني، س��رمايه م��ادي و مديريت 
هس��تيم، گفت: عنصر دين ب��اوري نيز مي تواند 
زمينه ساز آرمانگرايي و ايثارگري باشد كه به آن 
دسترسي داريم. وي با اش��اره به اينكه در عنصر 
مديريت، كم آورده ايم، افزود: آنطور كه شايسته 
نظام بود نتوانس��تيم عمل كنيم و در اين بخش 
بايد از امكانات مطلوب بسيج برخوردار شويم كه 

عدم استفاده از آن به معني اسراف است
گفتني نمايش��گاه س��رآمدان فناوري و صنعت 
صبح ديروز ب��ا حضور س��ردار غيب پرور، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين و علي اكبر صالحي 
رئيس سازمان انرژي اتمي در سالن خليج فارس 

نمايشگاه بين المللي افتتاح شد.

سردار غيب پرور در افتتاحيه دومين جشنواره سرآمدان فناوري و صنعت:

بودجه طرح جهاد روشنايي بسیج را تصويب كنید
بسيج ادعای نوكری دارد نه تصدی گری و از مسئوالن انتظار داريم مسير خدمت بسيج را باز كنند

مهدی  فتحی
  گزارش   یک

 مراقب انحصار 
در بخش صنايع غذايي باشیم

تقبيح اقتصاد دولتي ايران در حالي نقل هر محفلي اس��ت كه صنايع 
غذايي به رغم آنكه ادعا مي شود بيش از 9۰ درصدش در اختيار بخش 
خصوصي است، اما تورم تند در بخش خوراكي و آشاميدني ها، اين شائبه 
را ايجاد كرده اس��ت كه نكند صنايع غذايي ايران دچار انحصار و عدم 

رقابت سازنده براي رشد كيفيت و كاهش قيمت شده است. 
سال ها اس��ت كه چماق دولتي بودن و نفتي بودن بر سر اقتصاد ايران 
فرود مي آيد و اگر ابتداي مقاالت آسيب شناسي اقتصاد ايران را مالحظه 
كنيم، مي بينيم كه نويسندگان مقوله فوق را مورد نقد قرار داده اند و بر 
اين باورند در دنياي كنوني به دليل رشد سرعت تحوالت اقتصاد بايد 
مبتني بر تأمين منافع ملي، آزاد و مردمي باش��د تا توليد كنندگان در 
بعد جهاني بايكديگر رقابت كنند و با كيفيت ترين كاالرا با مناسب ترين 

قيمت در اختيار مصرف كننده بگذارند. 
 در مرحله نظري سخنان فوق زيبا اس��ت، زيرا يك عرصه جهاني براي 
اقتصاد تعريف مي ش��ود كه هر يك از توليد كنندگان كه بر پايه مزيت 
مطلق و نسبي قادر به توليد با كيفيت ترين كاال با قيمت مناسب باشد، 
س��خن اول را در بازار بزند و مصرف كننده هم در ه��ر نقطه اي از دنيا 
صاحب حقوق جهاني اس��ت و كاالي توليد كننده داخلي يا خارجي را 
بر اساس ميلش خريداري مي كند، اما در عمل امروز مردم ايران وقتي 
قيمت كاالي توليد داخل يا حتي واردات��ي را حداقل در حوزه صنايع 
غذايي با بازار جهاني مقايسه مي كنند، مي بينند هزينه بيشتري را بايد 

متحمل شوند. 
حركت متضاد قيمت و گاهي كيفيت كاالهاي زير گروه مواد خوراكي و 
آشاميدني با بازار هاي جهاني زماني دريچه اي كالن را براي تفكر مقابل 
افكار عمومي ايجاد مي كند كه گفته شده است صنايع غذايي ايران در 
تقريباً به شكل كامل در اختيار بخش خصوصي است، از اين رو بايد ديد 
چرا وضعيت در بخش خصوصي هم به نوعي شبيه بخش دولتي است؟

عده اي با اشاره به تورم، كاالهاي بخش خوراكي و آشاميدني اين شائبه 
را مطرح مي كنند كه نكند اين بخش دچار انحصار شده اس��ت، از اين 
رو پيش��نهاد مي دهند كه در هر بخش بنگاه هايي ب��ا مالكيت دولتي، 
خصوصي و تعاوني وجود داش��ته باش��د، ت��ا ام��كان انحصارگري در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي ش��كل نگيرد و مصرف كننده داخلي كه 
در چنين روزهاي��ي از ناحيه افزايش تورم س��المت و خوراكش مورد 

محدوديت قرار گرفته است، دچار خسران و تضييع حقوق نشود. 
از اين رو جا دارد در تمامي استان هاي كش��ور مراقبت شود تا بخشي 
از هر فعاليت اقتصادي بين بخش هاي دولت��ي، خصوصي و تعاوني يا 
عمومي هاي غير دولتي توزيع ش��ود؛ چراكه هم اكنون اختالف قيمت 
كااله��اي توليد داخل يا واردات��ي با بازارجهاني قابل مالحظه اس��ت، 
در عين حال، در حوزه واگذاري سهام ش��ركت هاي دولتي و عمومي 
غير دولتي حوزه صنايع غذايي همانند بنگاه هاي صندوق بازنشستگي 
كشور ي  چه از طريق س��ازمان خصوصي س��ازي و چه از طريق بازار 
س��رمايه و خارج از بورس بايد توجه داش��ت تا انحصار در بازار صنايع 

غذايي شكل نگيرد. 
در نهايت با توجه به اينكه صاحبان صنايع غذايي عالقه مند به س��هام 
بانك ها شدند و در برخي از بانك ها سهام تملك كرده اند، بانك مركزي 
بايد توجه داشته باشد ارائه تسهيالت بانكي و همچنين انتصاب مديران 
در شبكه بانكي بر اساس سياست هاي بانك مركزي باشد و نه مديران 

بخش صنايع غذايي كشور.

تحريم مشكل حادي براي كشور ايجاد نمي كند
 ورودمان به »اقتصاد مقاومتي« 

با تأخیر بود
فرمانده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبياء)ص( گف�ت: امروز بعد 
از آنكه دش�من تمامي راه ها از جمله راه هاي نظامي و سياس�ي را 
امتحان كرد و ديد كه نمي تواند به صفوف متحد مردم نفوذ كند و 
آسيبي به كشور برساند، بخش اقتصادي كشور را هدف گرفته است. 
به گزارش »تس��نيم«، س��عيد محمد، فرمان��ده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا ء)ص( گفت: امروز بعد از آنكه دشمن تمامي راه ها را امتحان 
كرد، از جمله راه هاي نظامي و سياس��ي و ديد كه نمي تواند به صفوف 
متحد مردم نفوذ كند و آسيبي به كشور برساند، امروز بخش اقتصادي 
كشور را هدف گرفته و سعي كرده است با تحريم هاي سخت، مشكالتي 
را براي كشورمان به وجود بياورد، به گونه اي كه اين مشكالت بيشتر در 
معيشت مردم خودش را نش��ان دهد. وظيفه مجموعه سپاه پاسداران 
به عنوان پاسدار انقالب اين است كه هر جا تهديد ها جدي تر شود، سپاه 
ورود مي كند و ما نيز در قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( به عنوان 
يكي از بخش هايي كه در سازندگي كش��ور نقش عمده اي دارد، تمام 

تالشمان اين است كه بتوانيم توطئه ها را خنثي كنيم. 
وي افزود: تحريم هايي كه رخ داده، در ساخت و ساز كشور هم مي تواند 
اثر بگذارد، منتها با توجه به توانمندي كه امروز در قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبياء)ص( و همين طور در بدنه پيمانكاران خصوصي در كشور 
ايجاد شده، عماًل مشكل حاد و خاصي را براي مجموعه كشور نمي تواند 
ايجاد كند، ضمن اينكه ما بايد از تهديدي كه امروز عليه كشور اعمال 
مي شود به عنوان فرصت اس��تفاده كنيم؛ البته جا داشت كه ما بسيار 
پيش از اين تمام تالش مان را معطوف اين مي كرديم كه بتوانيم مباحث 
اقتصاد مقاومتي را پياده سازي كنيم، ش��ايد كمي با تأخير به مباحث 
اقتصاد مقاومتي ورود كرده ايم، اما امروز به همه آشكار شده كه غربي ها 
به دنبال مصالحه و حل وفصل مسائل نيس��تند، بلكه بعد از مذاكراتي 
هم كه در برجام اتفاق افتاد، مجدداً از جريان مذاكره و توافق ها خارج 
شدند. بايد در زمان تحريم ها تمام توان را چه در دولت و چه در مجموعه 

پيمانكاران به سمت بومي سازي و داخلي سازي ببريم. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( گفت: وظيفه مجموعه سپاه 
پاسداران به عنوان پاسدار انقالب اين است كه هر جا تهديد ها جدي تر 
شود، سپاه ورود مي كند و ما نيز در قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( 
به عنوان يكي از بخش هايي كه در سازندگي كشور نقش عمده اي دارد، 

تمام تالشمان اين است كه بتوانيم توطئه ها را خنثي كنيم. 
وي ادامه داد: در جاهايي كه كشور توانمند ش��ده، اسمي از تحريم ها 
نيست و در جاهايي كه ضعف داشته باشيم به سمت تحريم ها حركت 
مي كنند. يك زماني در دوره قبل، در تحريم هايي كه اتفاق افتاد، بحث 
تحريم بنزين را مطرح كردند، در آن زمان ش��ركت اسنم پروجتي، در 
پروژه ستاره خليج فارس در حال كار بود، اما كار را رها كرد و رفت و بعد 
هم بحث تحريم هاي بنزين مطرح شد كه اگر تحريم بنزين به طور جدي 
اجرا مي شد، كشور دچار مشكل مي شد. همان زمان به قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء)ص( به عنوان يك پيمانكار توانمند ايراني اعتماد شد و اين 
پروژه به قرارگاه واگذار شد و شما امروز شاهد آن هستيد كه بزرگ ترين 
پااليش��گاه ميعانات گازي جهان با ظرفيت پااليش روزانه 3۶۰ هزار 
بشكه و توليد روزانه بالغ بر 3۷ ميليون ليتر بنزين يورو۴ و يورو۵ در حال 
توليد است و با ظرفيت كامل اكنون در اختيار كشور است، ازاين رو، عماًل 
بحث تحريم بنزين برچيده شد و مالحظه مي كنيد كه در دوران جديد 

تحريم ها هم اسمي از تحريم بنزين آورده نمي شود. 
وي خاطر نش��ان كرد: در واقع در هر حوزه اي كه م��ا خودمان را 
با اعتماد به ت��وان داخلي تقويت و قوي كني��م، آن نقطه از تهديد 

تحريم ها خارج مي شود.

هادی   غالمحسینی
 حیف و میل بیت المال 

با واردات ۲۸ تن كاله گیس با ارز ارزان
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي گويد واردات ۲۸ 
تن كاله گيس با ارز ارزان غير قابل قبول و بدسليقگي مديران است. 
عزت اهلل يوسفيان مال، عضو كميس��يون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
در گفت وگو ب��ا خانه ملت با اش��اره به واردات 28 ت��ن كاله گيس، ريش و 
مژه مصنوعي ب��ا ارز ۴2۰۰ توماني اظهار داش��ت: ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومان 
براي واردات كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده است و اين حجم واردات 
كاله گيس، ريش و مژه مصنوعي كه كاالي آرايشي محسوب مي شود كه غير 
قابل قبول است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 
با قبول اينكه عده اي به اين محصوالت نياز دارند، اما مسئله اين است كه 28 
تن كاله گيس نياز اصلي كشور و مردم نيست و نبايد ارز دولتي براي تهيه اين 
كاال حيف و ميل مي شد. نماينده مردم آمل در مجلس دهم شوراي اسالمي 
با بيان اينكه واردات 28 تن كاله گيس غير قابل قبول است، تأكيد كرد: نبايد 
ارز دولتي در اين شرايط اقتصادي براي كاالهاي آرايشي و غير ضرور هزينه 
شود، حتي واردات اين كاال با ارز نيمايي و آزاد هم قابل قبول نبود.  يوسفيان 
مال در ادامه گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه نبايد براي اينگونه 
كاالها ارز از كشور خارج شود، گفت: در اين زمينه خأل قانوني داريم، اما حتي 
خأل قانوني دليل نمي شود كه مديري خوشفكر و خوش سليقه نباشد و به 
گونه اي عمل كند كه به ضرر اقتصاد كشور تمام شود.بنابراين بايد از واردات 

كاالهاي آرايشي و لوكس با ارز دولتي ممانعت كرد. 
........................................................................................................................

رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران:

 يك كارمند بعد از ورود به اتاق
11 شركت تأسیس كرد 

بازداشت ۲نفر، اتاق بازرگاني را خوار و خفيف كرد
 در نشس�تي كه ب�ا حض�ور چند ت�ن از اعض�اي ات�اق بازرگاني 
بخ�ش  نه�اد  اي�ن  شد، پش�ت پرده هاي  برگ�زار  ته�ران 
خصوصي عيان ش�د ك�ه تا كن�ون كمتر به آن اش�اره ش�ده بود. 
به گزارش »ج��وان«، مجيد رضا حريري،  نايب رئي��س اتاق ايران و چين 
در اين نشست گفت: امروز مهم ترين معيار براي حضور فعاالن اقتصادي 
در اتاق اين است كه نبايد اشتهار به فساد داشته باشند. وي با بيان اينكه 
هيچكدام از ما قرار و مداري در كانادا نگذاش��ته ايم، گفت: وقتي اتاقي دو 
بازداشتي داشته باشد نمي تواند صداي رساي بخش خصوصي را به دولت 
برساند. وي ادامه داد: كسي كه از طرف اتاق جلوي بانك مركزي مي نشيند 
و مي خواهد از حق بخش خصوصي دفاع كند، بايد دس��تش پاك باشد و 
قدش بلند نه افراد كوتوله اي كه هزاران شبهه پشت سر آنها وجود دارد و در 
آخر اين مي شود كه اصاًل دولت آنها را به حساب نمي آورد و به اكثر جلسات 
دعوت نمي كند. وي با اش��اره به بيانيه بانك مركزي عليه عسگر اوالدي 
گفت: در تاريخ جمهوي اسالمي ايران سابقه نداشته كه بانك مركزي عليه 
يك شخص بيانيه بدهد اين يعني اين آدم خيلي بزرگ تر از بانك مركزي 
است كه نمي تواند پشت پرده با آن صحبت كند و به تفاهم برسد. وقتي در 
آستانه انتخابات اتاق چنين بيانيه اي عليه يك فرد صادر مي شود، مشخص 
است كه جريان از چه قرار است ما نمي خواهيم اتاق دولتي داشته باشيم 

ولي ليست اعضاي اتاق در پاستور بسته مي شود. 
وي گفت: ما همگي سربازان اين كشور هستيم و معتقديم كه كشور در حال 
جنگ اقتصادي است پس بايد كابينه جنگي تشكيل بدهيم و در كنار آن اتاق 
هم در كنار نظام خواهد بود ما مانند برخي از دوستان نيستيم كه در جيب شان 
پاسپورت سه كشور ديگر را دارند و منتظرند اگر اوضاع به هم ريخت از كشور 
بيرون بروند. اعضاي ائتالف ما همگي يك پاسپورت دارند كه آ ن هم ايراني 
است. عليرضا عباسي از فعاالن حوزه غذا و دارو نيز در اين نشست با بيان اينكه 
نبايد ليست اتاق هاي بازرگاني در پاستور بسته شود، گفت: با توجه به شرايط 
امروز جامعه بايد اتاق بازرگاني از يك اتاق آرام و ساده كه آن را پايگاه سياسي 
دولت كرده اند به يك كابينه جنگ اقتصادي بدل كرد. رئيس اس��بق اتاق 
بازرگاني تهران نيز در اين نشست دست به افشا گري زد و با طرح اين سؤال 
كه در دفتر لندن اتاق تهران چه خبر است، گفت: در يك دوره يك كارمند به 
اتاق تهران وارد شده و اكنون 11 شركت دارد. وي افزود: در اسفند 9۴ اتاق 
طي يك اقدام غيرقانوني آيين نامه رسمي عضويت را تغيير داد و همان زمان 
راننده و كارگران هتل برخي آقايان كارت بازرگاني گرفتند كه هفته آينده آنها 
را براي رأي دادن خواهيد ديد، اينها تمام مواردي اس��ت كه نمي گذارد اتاق 
نماينده واقعي و خالص بخش خصوصي باشد. سيد حميد حسيني، دبير كل 
اتاق مشترك ايران و عراق نيز در اين نشست گفت: برخي براي شرايط بحراني 

موتور سيكلت خريده اند تا خود را به نقطه امن برسانند.
........................................................................................................................

نفت هر هفته در بورس عرضه مي شود
وزير نفت با بي�ان اينكه س�فرهاي الزم براي ف�روش نفت انجام 
ش�ده اس�ت، گفت: به دنبال نماي�ش كارهاي�م نيس�تم؛ چراكه 
س�فرها و مذاك�رات باي�د منفعتي براي كش�ور داش�ته باش�د. 
بيژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خبرن��گار خبرگزاري خانه ملت، در 
خصوص فروش نفت در بورس گفت: ممكن اس��ت مدت زماني طول 
بكشد تا فروش نفت در بورس جا بيفتد، اما وزارت نفت هر هفته طالي 
س��ياه را در بورس عرضه مي كند. وزير نفت در ادامه گفت وگو با خانه 
ملت، با بيان اينكه سفرهاي الزم براي فروش نفت انجام شده است، افزود: 
به دنبال نمايش كارهايم نيستم؛ چراكه سفرها و مذاكرات بايد منفعتي 
براي كشور داشته باش��د و احتمال موفقيت در آن باال باشد. اين عضو 
كابينه دولت دوازدهم، از رايزني ها و مذاكرات پشت پرده و آشكار براي 

فروش نفت كشور خبر داد.

محسن رنگين كمان | خبرگزاري دفاع مقدس

شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول 
ذیل را از طریق  مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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 شش�مين همايش ملي پيشرفت و توسعه علمي 
كش�ور  با حضور دكت�ر جهانگيري مع�اون اول 
رئيس جمهور و دكتر غالمي وزير علوم، تحقيقات 
و فن�اوري در محل دانش�گاه خاتم برگزار ش�د. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، در اين 
هماي��ش دكتر مجي��د قاس��مي، رئيس ش��وراي 
انجمن هاي علمي با اشاره به هدف برگزاري همايش 
پيشرفت و توسعه علمي كشور گفت: در اين همايش 
به رسالت انجمن هاي علمي در تدوين راهبردهاي 
كشور پرداخته شد و بحث اصلي آن بود كه ذخيره 
مهم و گرانبهايي كه حاصل زحمات چندين س��اله 
علما و دانشمندان و انديشمندان رشته هاي مختلف 
كشور اس��ت، چگونه مي تواند در سياستگذاري ها 
مؤثر باشد و خواسته هاي مردم را به صورت علمي و 

عملي به گوش بزرگان سياستگذار در سطح دولت و 
حاكميت برساند. وي افزود: در حقيقت اين همايش 
پيام دردمندانه عالمان، متفكران و انديش��مندان 
اس��ت كه خود را موظ��ف مي دانند عل��م خالص و 
ناب خود را عرضه كنند. وي ادام��ه داد: 2۷۰ هزار 
نفر عض��و انجمن هاي علمي هس��تند و ۴ هزار نفر 
در رأس انجمن ه��ا و هيئت مديره آنها حضور دارند 
و همچنين 3۷۴ انجمن علمي زير نظر وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري فعاليت مي كنند. گفتني است 
در اين همايش به نقش انجمن هاي علمي در تبيين 
سياستگذاري، اجراي سياس��ت ها و نظارت بر آن، 
برنامه پيشنهادي اصالح نظام بانكي، آسيب شناسي 
بي ثباتي در اقتصاد كه در نتيجه ركود تورمي مزمن 

پايدار ايجاد شده است و بررسي علل آن و. . . .

ششمين همايش ملي پيشرفت و توسعه علمي برگزار شد

رئيس س�ازمان بس�يج مهندس�ان عمران و 
معماري با اش�اره به اينكه با شناخت بهتر از 
بسيج مي توانيم در گام دوم انقالب بهتر حركت 
كنيم، گف�ت: اگر از  بس�يج ك�ه از بطن مردم 
است، استفاده بهتري شود، قطعًا فعاليت هاي 
عمران�ي بهت�ر ب�ه ثم�ر خواه�د نشس�ت. 
به گزارش »فارس«، ايلخان گفت: بسيج مهندسان 

به حل مشكالت حاشيه نشيني و بازآفريني شهري 
توجه ويژه اي داش��ته اس��ت؛چراكه معتقد است 
ظرفيت هاي مناس��بي براي اين موض��وع وجود 
دارد كه مي تواند ما را در گام دوم انقالب به سمت 
تمدن س��ازي و منزلگاه برس��اند. پس بايد از اين 
ظرفيت ها كمك بگيريم؛ چراكه با تفكر بس��يجي 

مي توان از اين ظرفيت ها استفاده الزم را برد.

رئيس بسيج مهندسان عمران:
گام دوم انقالب با كمك بسيج موفق تر خواهد بود

     خبر


