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بقیه از صفحه اول:

ملت و دولت ایران با شرایط تحریمیبیگانه نیستند .کشور ایران
از اواخر دهه پنجاه همواره تحت ســختترین شرایط اقتصادی
قرار داشته اســت .حال پرسش این است که با گذشت نزدیک
به چهار دهه از تجربه تحریمی ،کشور ایران تا چه اندازه توانسته
اســت از زهر مهلک آنها بکاهد و تهدیدهــا را به فرصتی برای
پیشرفت و خودباوری تبدیل سازد .مسلماً طی دهههای جاری
به دســتاوردهای زیادی در بسیاری از زمینهها دست یافتهایم و
ایرانیان توانســتهاند از آوردگاههای حساس و شرایط دشوار ،با
ســربلندی و پیروزی از مهلکه خارج شــوند .با این حال ،هنوز
شاهد کاستیها و نابسامانیهای زیادی هستیم که غلبه بر آنها،
مدیرانی اندیشمند و دلسوز و با درایت و معتقد به اصول اقتصاد
مقاومتی را طلب میکند.
اولین مسئلهای که با مطرح شــدن نام تحریمها رنگ میبازد،
ارزش پول ملی است .با آنکه پشتوانه ارزی و فیزیکی ذخایر ارزی
بانک مرکزی در حد اعالی خود قرار دارد ،فرهنگ اقتصادی در
میان بسیاری از اقشار ،آن چنان که باید رشد و تعالی نداشته و
با هر نامالیمتی ،شاهد دگرگونی بازار ارز و تضعیف ارزش ریال
هستیم .شاید هیچ یک از دولتها در ادوار گذشته آن چنان که
باید در زمینه ارتقای فرهنگ اقتصادی کار نکردهاند و مردم ،در
چشم برهمزدنی برای جلوگیری از ارزش ریال متوسل به دالر و
پوند و یورو میشوند .در حالی که فرهنگ اقتصادی بر این باور
ی باید در زمینههای صنعت ،بورس،
است که سرمایههای مردم 
تولید ،مســکن و بازارهای ســالمیدر این زمینه صرف شود و
انباشت سرمایههای ارزی در پستوی خانه ،اقتصاد هر کشوری
را از پای درمیآورد.
دومین مســئلهای که با مطرح شــدن نام تحریمها عصیانگری
پیشــه میکند ،بحران دارو اســت .متأسفانه با مطرح شدن نام
تحریمها ،قیمت دارو با شــیب زیادی مســیر نجومیشدن را
پیموده و بســیاری از داروهای حیاتــی که جان بیماران به آنها
وابســته است ،در بازار کمیاب میشــوند .با وجود همه اخبار و
وعدههای خوشبینانه که از ســوی مســئوالن مطرح میشود،
جماعت بیماران دردهای بیماری را به فراموشی سپرده و برای
تهیه داروهای تاریخ مصرف گذشته ،راهی خیابانهای فردوسی
پایتخت و انوری شیراز میشوند.
سومین آوردگاهی که با ادای نام تحریمها سر ناسازگای با مردم
میگذارد ،بازار خودرو اســت .این روزها پرایدها و پژوهای تاریخ
ی جوالن میدهند
مصرف گذشته و ناایمن در کانالهای نجوم 
و نشــانههای خوبی از واقعی شــدن قیمت آنها دیده نمیشود.
خودروســازانی که تا دیروز هجمههای زیــادی برای تعطیلی
خطوط تولیدشــان تحمل میکردند ،این روزها با اتهام احتکار
مواجه هستند و برنامهای برای فروش ارائه نمیکنند .از سویی،
خودروســازان خارجی هم بهای اتومبیل خــود را بر مبنای ارز
تعیین کرده و تصاحب یک اتومبیل متوسط خارجی برای یک
خانواده متوسط ایرانی ،تقریباً آرزویی محال است.
در میان همه اینها ،به نظر میرسد بازار لوازم خانگی با عالمت
سؤالها و پرسشهای زیادتری نسبت به همتایانش روبرو است.
در ســال اقتصاد مقاومتی و در حالی که همه رسانههای مردم
را به اســتفاده از کاالی ایرانی ترغیب میکنند ،با مطرح شدن
نام تحریمها به یک باره شــاهد قحطی یخچال و تلویزیون در
بازار بودیم و کار تا جایی رنگ و بوی بحرانی به خود گرفت که
شــرایط پیش فروش شــش ماه با ثبت کد ملی در دستور کار
قرار داده شد.
مــواردی که به اختصــار و ایجازوار از آنها یاد شــد ،بیانگر این
موضوع است که اسلوب اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندیهای
داخلی ،هنوز آن چنان که شایسته است درکشور اجرایی نشده
و هنوز راههای نرفته و مسیرهای زیادی برای خدمترسانی به
مردم مورد غفلت قرار گرفته است .اگر فرهنگ اقتصادی مردم
در ســطح مقبولی قرار ندارد ،اگر بیماران بــا کمبود داروهای
حیاتی دست و پنجه نرم میکنند ،اگر بهای پراید به بهای باور
نکردنی چهارصد میلیون ریالی نزدیک شده است ،اگر برای ثبت
نــام یخچال ،تلویزیون و لوازم خانگی ایرانی باید شــش ماه در
انتظار بمانیم و صدها اما و اگر دیگر ،گواهی بر کم کاریها است.
کمکاریهایی که فقط دولتمردان یازدهم و دوازهم مسئول آنها
نیســتند؛ بلکه بسیاری از بحرانهایی که مردم با آنها در موسم
تحریمها دست و پنجه نرم میکنند ،ریشه در گذشتههای دور
و نزدیک دارد .برای آنکه رؤیای ترامپ مبنی بر مســتولی شدن
خزان بر اجتماع و اقتصاد ایران به حقیقت نزدیک نشود باید در
کنار جنگ دیپلماسی ،سرمایهگذاری همه جانبه و توجه ویژهای
به منظــور بهرهبرداری از منابع و ظرفیتهای داخلی انجام داد.
هرچند رئیس جمهور ایاالت متحده با بیخردی موجب وحدت
هر چه بیشتر همه اقشــار ایرانیان با دیدگاههای مختلف شد و
به جای آنکه در برابر دولتمردان ایرانی با حربههای دیپلماتیک
بایستد ،به مقابله با ملت ایران برخاسته است؛ ملتی که هیچ گاه
در برابر دیکتاتورها و متجاوزان و اشغالگران کرنش نکرده است.
دبیر جامعه اسالمیمهندسین:

مسیر را برای امضای  CFTباز کنیم
دبیر جامعه اســامیمهندسین با اشــاره به ایرادات و ابهامات
شــورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با
تأمیــن مالی تروریســم ( )CFTگفت :معتقــدم در این برهه
ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این الیحه امضا شود.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،محمدرضا باهنر صبح روز دوشنبه
در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران با اشــاره به مطلب فوق
افزود :برخی اجرای  FATFرا با برجام و مذاکرات هســتهای با
 5+1و مســایل دیگر خلط میکننــد اما باید گفت که طبیعی
است برخی مفاد کنوانسیونهای بینالمللی با برخی از قوانین
داخلی و اعتقادات و مواضع ما منطبق نیست .مهمتر از FATF
اعالمیه حقوق بشر بوده است که ایران به آن پیوست در حالی
که با بســیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق نبود و البته
پذیرش آن به معنای آن نیســت که به طور کامل آن را قبول
داریم .ما این موارد را تا جایی قبول داریم که قانون اساسیمان
اجازه دهد .از این رو معتقدم مجموعه لوایح چندگانه مربوط به
 FATFرا باید با تحفظهایی تصویب کرد.

رئیــس جمهــور با تأکیــد بر اینکــه امروز
خوشــبختانه در این ماجــرا و تخلف اخیر
آمریــکا ،آمریکاییها از همیشــه منزویتر
هستند ،گفت :شــما در سازمان ملل دیدید
که اســتقبال افکار عمومیدنیا از ســخنان
مسئولین ایرانی چه مقدار و از مسئولین کاخ
سفید چه مقدار بود.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین
حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار معاونین
و مدیــران وزارت امور اقتصــادی و دارایی
همچنین از حضور گسترده و شکوهمند مردم
ی در راهپیمایی  13آبان قدردانی
ایران اسالم 
کرد و اظهار داشــت :مردم با حضور گسترده
و شــکوهمند خود در این راهپیمایی و اعالم
آمادگــی برای وحدت ،انســجام ،مقاومت و
ایســتادگی در برابر دشمنان ،بر توطئههای
جدید آمریکا خط بطالن کشیدند.
روحانــی با تأکید بر اینکه تحریم را باید به
خوبی بشــکنیم و ایــن کار را خواهیم کرد،
اظهار داشت :با کمک مردم و با اتحاد و وحدتی که در جامعه است
باید به آمریکاییها با زبان روشن تفهیم کنیم که با زبان زور و فشار
و تحریم و تهدید با ملت بزرگ ایران حرف نزنند .باید برای همیشه
تاریخ تنبیه شــوند .با قلدرمآبی در برابر یک ملت بزرگ و با سابقه
کهن فرهنگی ،ایستادن و هر روز بهانهای را درست کردن ،این برای
ملت ایران غیرقابل قبول است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :امروز کاری که آمریکاییها انجام
میدهند ،صرفاً فشار به مردم است ،فشار به هیچ جای دیگر نیست.
به مردم و به ملتهای دیگر و به شــرکتهای دیگر و به دولتهای
ی نیستیم
دیگر اســت ،امروز تنها ما از سیاســتهای آمریکا عصبان 
ی هم از سیاســتهای آمریکا
حتی شــرکتها و دولتهــای اروپای 
عصبانی هستند.
روحانی اظهارداشت :اینکه امروز آمریکا ناچار میشود 8 ،کشور را به
زبان خودش در خرید نفت ایران استثناء بکند ،در حالی که قب ً
ال به
صراحت گفته بود فروش و صادرات نفت ایران را به صفر میرسانم،
این پیروزی ما و عقبنشینی آمریکا نیست؟ اینکه آمریکاییها به
صراحت اعالم کردند که ما نمیگذاریم اقتصاد ایران ،فعال باشــد و
رشــد بکند اما صادرات ما در همین مدت  7ماه گذشــته به نسبت
7ماه صادرات پارسال ،بیشتر است ،به معنای موفقیت ایران نیست؟
اینکه جمهوری اسالمیایران ،امروز میتواند نفت خودش را بفروشد
و خواهد فروخت ،موفقیت نیست؟
رئیس جمهور گفت :دموکراســی در دنیــا یک چارچوب و معیاری
دارد .حزببندی یک معیاری دارد .دولت و رئیس جمهور که انتخاب
شدند ،نمایندگان مجلس که به وزرا رأی دادند ،دیگر این دولت برای
همه جناحها و همه ملت ایران اســت .چه خاصیتی دارد که هرروز،
همدیگــر را اذیت میکنیم ،چکار میخواهیــم بکنیم و دنبال چه
هستیم .روحانی تأکید کرد :امروز در یک آزمایش و جایگاه حساسی
قــرار گرفتهایم و میتوانیم تولیدمان را بــه حرکت در بیاوریم؛ من
معتقد نیستم که شرایط ما بدتر شده است ،ممکن است از یک نظر
وقتی میخواهد ماده اولی ه و یا قطعهاش را از خارج بیاورد ،سختتر
شده باشد؛ ولی از یک طرف بهتر شده است؛ بازار و تقاضا وجود دارد.
رئیس جمهور ادامه داد :زمانی تولید ما در انبار میماند اما االن دیگر
اینطور نیست و تولید کننده ما میتواند صادرات انجام دهد.
روحانی تصریح کرد :امروز در صادرات شرایط ما بهتر از دیروز شده
اســت؛ یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با
ما چانه میزدند؛ مث ً
ال ارز  3800تومان بود میگفتند اگر این بشود
 4200تومان تمام ایران ،گلستان میشود .میگفتند اگر ارز بشود،
 4200تومان صادرات ما  2برابر میشود.
رئیــس جمهور گفت :به هر حال ما بــرای آنها احترام قائلیم ،خب
اقتصاددان بودند .برای شما هم در وزارت اقتصاد احترام قائلیم .آنچه
ایشــان میگفتند که با ارز  4200تومانی محقق میشود و ارز بازار
دوم ،اگر محقق میشد االن دنیا گلستان میشد .اما نباید فقط یک
بعد داستان را ببینیم .اقتصاد دانش بسیار پیچیدهای است .اقتصاد
کتاب نیست .بعضیها فکر میکنند ،اقتصاد کتاب است .فرمولهایی
که در کتاب خواندند ،رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند ،میشوند
اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.
روحانی افزود :اینجا اســت که بــه وزارت اقتصاد توصیه میکنم،

رئیس جمهور:

میخواهند یــک مجوز بگیرند چهره مبارک
یک مدیر را زیارت کنند ،مردم باید بتوانند
با صفحه رایانه خودشان کارهایشان را انجام
دهند .آنها را با صفحــه رایانه رفیق کنید و
نمیخواهد با آدمهــا و مدیرها رفیق کنید.
مشکل درست میشود.
روحانی با تأکید بر اینکه برای تقویت دولت
الکترونیک همه وزارتخانهها باید کمک کنند،
خاطرنشــان کرد :از نظر زیرساخت ،شرایط
ما بد نیست و شــرایط خوبی داریم اما این
دســتگاه به آن دستگاه نمیخواهد اطالعات
بدهــد و مــن نمیدانم چــرا؟ چیز عجیبی
اســت .آنچنان به بخش و به منافع زودگذر
چسبیدهایم ،کل دنیا هیچی نیست چه برسد
به وزارتخانه ،مدیریت و چه برسد به  4سال.
رئیس جمهوری با بیان اینکه  3سال از این
دولت مانده ،گفت :تعصبات بخشــی را رها
کنیم .اطالعات مــان را به یکدیگر بدهیم و
متمرکز کنیم .از اطالعات هم استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به نحوه وصول مالیات ،گفت :امروزه در دنیا کار با
سیستم الکترونیکی و دیجیتالی انجام میشود و اینگونه نیست که
کسی ممیز بفرستد باالی سر کاسب و بگوید درآمد تو چقدر است،
یا اینکه دفاتر خود را باز کن و ورق بزن .اینجوری نیست .بیاییم در
شیوهها نوسازی کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه همه باید حس کنند ،مالیات برای آنها
شــرعاً و قانوناً واجب است ،گفت :همه باید حس کنند که مالیات از
لحاظ تعصب ملی واجب و برای نجات بچههای فردای ایران واجب
است .ما راهی نداریم باید با مالیات کشور را اداره کنیم.
روحانــی با تأکید بر اینکه نباید با نفت کشــور را اداره کنیم ،گفت:
نفت سرمایه بین نسلی ما است .باید برای جای دیگری مصرف شود.
ما باید ســرمایه را جذب کنیم و محیط کسب و کار را آماده کنیم.
مناطق آزاد ما امروز و در شرایط تحریم ،مسئولیت سنگینی بر دوش
دارند و باید به میدان بیایند و ســرمایه را جذب کنند .مشوقها را
باید زیاد کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :خیلی غصه نخورید
فالن سرمایهگذار اروپایی رفته و برنمیگردد ،سرمایهگذار در جای
دیگر داریم و کشورهای دیگر هستند .آنها را جذب کنید.
رئیس جمهور ادامه داد :مســئولین کشــورهای دیگر گفتند که ما
جایگزین میشــویم؛ بیاییم با دنیا کار کنیم؛ خیلی جاها ســرمایه
است .فکر نکنید فکر در اروپا و آمریکا است .سرمایه زیاد است باید
راه جذب آنها را پیدا کنیم ،مشــوقهای الزم را بدهیم و آنها را در
این شرایط بیاوریم؛ باید در شرایط فعلی که مردم در مشقت هستند
این مسیر را کوتاه کنیم.
روحانی با اشــاره به اینکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از بخشهای
مهم اقتصادی کشور باید به میدان آمده و همه توانش را بکار بگیرد،
گفت :در جلسه اقتصادی و در دولت گفتم هر طرحی برای تصمیم
در هر ســاعتی از روز بیاید ،من آماده هستم و مشکلی وجود ندارد؛
ساعت نمیشناسیم .هرکس طرحی را آماده کرد این طرح را بیاورد،
حتی در روز تعطیل هم باشــد جلسه میگذاریم و بحث میکنیم و
به نتیجه میرسانیم .رئیس جمهور با بیان اینکه ما امروز در شرایط
جنگ اقتصادی هستیم ،خاطرنشان کرد :در دفاع مقدس ساعتی در
کار نبود که بگویید چه ساعتی اســت .جلسه قرارگاه تا اذان صبح
طول میکشــید .نماز صبح میخواندیم بعد از آن ادامه میدادیم تا
ظهر طول میکشید .حســاب این نبود که ساعت خواب کی است
موقعی که عملیات شروع میشــد دیگر ساعت نمیشناخت از آن
نیمه شبی که عملیات آغاز میشد ،تا الاقل  48ساعت حداقل72 ،
ساعت آتش مداوم بود .نه وقت تعویض نیرو و نه وقت استراحت بود.
چطور آن عملیاتها را پیش بردیم و کشور را پیروز کردیم و افتخار
برای مردم آوردیم.
رئیس جمهور گفت :االن هم احساس باید این باشد که در شرایط
جنگ اقتصادی هســتیم و روبروی یک دشــمن قدار ایستادیم .آن
وقت صدام بود ،امروز ترامپ اســت .فرقی نمیکند .باید بایستیم و
پیروز شویم و خداوند ما را پیروز میکند .اگر برای رضای او و برای
راحتی خلــق او و مردم او تالش کردیــم موفقیت نصیب میکند.
امیدوارم در دوره جدیــد ،وزارت اقتصاد و دارایی بتواند با موفقیت
فراوانی مسئولیت خودش را به پیش ببرد.

ایرانایر تحریم شد

در جریان بازگشــت تحریمهای آمریکا علیه ایران تعدادی
از شــرکتها و مؤسســات ،افراد و گروههای جدیدی نیز
مورد تحریم قرار گرفتند که در آن نام ایران ایر به چشــم
میخورد .به گزارش ایســنا ،در این لیســت که به ادعای
دولــت آمریکا علیه دولت ایران اســت امــا در واقع تأثیر
مستقیم آن بر مردم بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار
داده است .در این لیست  ۵۰بانک و زیرمجموعههای آنها
مورد تحریم قرار گرفتند که میتوان در این زمینه به بانک
ملی ،تجارت ،آینده ،کارگشا ،دی ،پست بانک ،قوامین ،سپه
و ...اشاره کرد .همچنین در این تحریمها خطوط کشتیرانی
ایران نیز به چشــم میخورد که در این زمینه میتوان به
شــرکت نفتکش ملی ایران اشــاره کرد .همچنین در این
لیست ایران ایر نیز به چشم میخورد.
وزارت خزانــهداری آمریکا در بیانیه خود درباره بازگشــت
تحریمها علیه ایران نام افراد ،ســازمانها ،مؤسسات مالی
ی خود اضافه
و نهادهای مربوطه را که به فهرســت تحریم 
کرده است ،منتشر کرد .در این بیانیه آمده است که بیش
از  ۷۰مؤسسه مالی و مرتبط با ایران و وابستههای داخلی
و خارجیشان در این فهرست قرار گرفتهاند.
همچنین در فهرســتی که وزارت خزانــهداری آمریکا از
تحریمهای ایران منتشــر کرده نام بیش از  ۶۰هواپیمای
ی متعلق به ایران ایر هم به چشم میخورد
جمهوری اسالم 
که مشــخصات جزئی آنها ،از جمله شماره سریال هم در
فهرست تحریمها دیده میشود .در فهرست جدید آمریکا از
تحریمهای جدید علیه ایران ،این نامها به چشم میخورد:
بانــک ملی ایران ،بانک تجارت ،بانک ســپه ،بانک ســپه
اینترنشنال ،بانک کشاورزی ،بانک بینالمللی کیش ،بانک
قرضالحسنه رسالت ،بانک قوامین ،مؤسسه مالی و اعتباری
قوامین ،بانک خاورمیانه ،بانک میدل ایست ،بانک صنعت و
معدن ،آریان بانک ،بانک شهر ،بانک توسعه صادرات ،بانک
رفاه و کارگران ،بانک توســعه صادرات ،شرکت پتروشیمی
بندر امام ،شرکت مهندسی سوخت هستهای ،شرکت آذر
پاد قشم ،شرکت ساختوســاز آذربایجان ،شکرت توسعه
نفت و گاز پارســیان ،شــرکت توســعه حمل و نقل ریلی
پارسیان ،خطوط کشــتیرانی ایران ،شرکت ملی نفتکش
ایران ،شرکت کشتیرانی والفجر ،شرکت کشتیرانی حافظ
دریای آریا ،شرکت کشــتیرانی سفیران پیام دریا ،شرکت
کشتیرانی اطلس کیان قشــم ،بعالوه سازمان انرژی اتمی
ایران و  ۲۳فرد و نهاد وابسته به آن از جمله شرکت پیشرو.

آمریکا از همیشه منزویتر است
اگر شــما میخواهید در اقتصاد پیشرفت کنید ،صاحبان ،تجربه را
هم بیاورید .همانطور که اســتاد دانشگاه را هم باید بیاورید .با استاد
دانشــگاه مشورت کنید ،با صادرکننده و واردکننده و تولیدکننده و
بخش خصوصی هم مشورت کنید .با اتاقها هم مشورت کنید .همه
علم اقتصاد در دانشــگاه تهران و دانشگاههای دیگر نیست .مقداری
هم در بازار و فضای اقتصاد جهانی است .این را باور کنید.
رئیس جمهور اظهار داشــت :باید هم از علم و هم از تجربه استفاده
کنیم .وزارت اقتصاد هم از اســاتید اقتصاد اســتفاده کند و از آنها
بهــره بگیرد و نظر آنهــا را بگیرد و هم از تجــار و تولیدکنندهها و
ســرمایهگذارها .آن کسی که زحمت کشیده از یک مغازه رسیده به
یک بنگاه بزرگ تولیدی ،نرفتــه واحدهای اقتصاد را بگذراند ،بلکه
تجربه کسب کرده است .یاد گرفته چه کار بکند .هر دو را کنار هم
قرار بدهیم .هم از اساتید و هم از صاحبان تجربه استفاده کنیم.
روحانی تصریح کرد :موفقیت آقای دژپسند در گرو این است که از
همه اینها استفاده کند .باید در فراگیری و در مشورت تواضع کنیم.
باید در برابر دانش دیگران تواضع کنیم و گوش کنیم .گوش شــنوا
داشته باشیم .در برابر صاحبان تجربه ،باید گوش شنوا داشته باشیم
و از آنها استفاده کنیم و یادمان بدهند و بهرهبرداری کنیم.
رئیس جمهور گفت :تا حاال نشده با بخش خصوصی بنشینم و نکته
ارزشــمندی نیاموزم .در بخش بافت فرسوده هر چه با اقتصاددانها
و بانکها مشورت کردیم ،دیدیم که مثل اینکه کار نشدنی است اما
وقتی با توسعهگرها که هزاران واحد مسکونی ساخته و فروختهاند،
جلسه گذاشتیم ،فهمیدیم که مشکل کجاست و مشکل آنهایی نبود
که تا به حال میگفتند .اگر از همه نیروها و توانها اســتفاده کنیم،
به راحتی میتوانیم از این مسیر سخت به خوبی و با کمترین هزینه
عبور کنیم.
روحانــی فروش بنگاههای دولتی را به عنــوان وظیفه بزرگ مورد
تأکید قرار داد و اظهار داشــت :بنگاهها را سریعتر در بازار و بورس و
فرابورس عرضه کنید و من هم به طور مرتب دولت و هم نیروهای
ی غیردولتی را تشــویق میکنم که به
مســلح و هم نهادهای عموم 
صالح کشور و ملت است که اموال و سهامشان را بفروشند .اشکالی
ندارد ســهامیداشته باشــند .اما هم بنگاه و هم مدیریت را واگذار
کنند .حاال یک ســهمیهم در یک جایی داشــته باشــند در یک
حدی اشــکالی ندارد .رئیس جمهور با اشــاره به اینکه کار اصلی ما
اینســت که بازار سرمایه را ترویج کنیم،گفت :بازار سرمایه میتواند
به ما و به بانک و تولید کمک کند .بازار ســرمایه میتواند به مردم
امید دهد .باید مالیات را ســامان دهیم .وضع مالیاتی در سالهای
اخیر از گذشــته بهتر شده است اما همانطوری که گفته شد ،معلوم
نیست از آنهایی که مالیات میگرفتیم ،شاید بعضی جاها الزم باشد
کمتر بگیریم .چون شــرایط امروز شــرایط رونق نیست که مالیات
بیشــتر بگیریم اما خیلیها هستند که مالیات نمیدهند .باید برای
ی پیدا کنیم .روحانی تصریح کرد :به
فرارهــای مالیاتی راهحل علم 
نظر من اگر کشــور بخواهد در مســیر درست حرکت بکند راه حل
دیگــری جز دولت الکترونیک ندارد .مــردم نباید با چهرهها مواجه
شــوند .این ارتباط رو در رو که میگویند خوب است ،در اقتصاد و
گرفتن تسهیالت و سرمایهگذاری خوب نیست .رئیس جمهوری با
بیان اینکه باید کمک کنیم همه مردم از طریق سیستم الکترونیکی
مشکالتشــان را حل کنند ،گفت :شــاید الزم نباشــد مردمیکه

سوئیفت دسترسی برخی از
بانکهای ایرانی را قطع کرد

جامعه جهانــی ارتباطات مالی بین بانکــی اعالم کرد که
دسترســی برخی از بانکهای ایرانی به این شبکه مالی را
قطع کرده است .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،جامعه
جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (ســوئیفت) روز دوشنبه
اعالم کرد که دسترسی برخی بانکهای نامشخص به این
شبکه مالی را به علت آنچه که «ثبات و تمامیت سیستم
مالی جهانی» عنوان کرد ،قطع کرده اســت .سوئیفت در
بیانیهای مختصر با اشاره به اینکه تعلیق بانکهای ایرانی از
دسترســی به این سیستم مالی «قابل تأسف» است ،اعالم
کرد که این اقدام را جهت ثبات و تمامیت سیســتم مالی
جهانی انجام داده است .دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
در مــاه مه همزمان با نقض برجام گفت که تحریمها علیه
ایــران را بازمیگرداند .در روزهای اخیــر نیز مقامات این
کشــور بارها تأکید کردهاند که بخش دوم این تحریمها در
موعد مقرر( ،پنجم نوامبر) اعمال خواهد شد.
وزیر امور خارجه آمریکا:

فشار اقتصادی بیسابق ه علیه ایران
را آغاز کردهایم  

وزیر امور خارجه آمریــکا در اولین روز اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران گفت :بعد از روی کار آمدن ترامپ 190
مورد تحریم علیه ایران مورد اجرا قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا ،پمپئو صبح روز دوشنبه به وقت واشنگتن
در یک نشســت مطبوعاتی با وزیر خزانهداری این کشــور
با بیان اینکــه «بعد از ماه میو خــروج آمریکا از توافق
هستهای آمریکا استراتژی جدیدی را علیه ایران آغاز کرده
تا رفتار ایــران تغییر پیدا کند» ،ادامــه داد :در مرکز این
تالشها یک ساز و کار بیسابقه فشار اقتصادی علیه ایران
آغاز کردهایــم .وی با مطرح کردن اتهامات بیاســاس به
ایران در ادامه سیاستهای ایرانهراسی این کشور و متهم
کــردن ایران به ایجاد بیثباتی در خاورمیانه اظهار کرد :ما
در تالش هســتیم که رفتار ایران در منطقه را تغییر دهیم
بــه نحوی که تغییری  180درجــه در رفتار ایران در این
زمینه ایجاد شود.
وی گفت :تغییر در نوع رفتار ایران منوط بر این است که
ایرانیها  12شرطی که ما مطرح کردیم را بپذیرند و در غیر
اینصورت ما به فشارهای خود ادامه میدهیم.

یک عضو شورای شهر شیراز خبر داد:

حذف عوارض بهرهبرداری موقت برخی آموزشگاهها

رئیس کمیســیون برنامه ،بودجــه ،امور حقوقی
و امالک شــورای اسالمیشهر شــیراز از حذف
عوارض بهرهبرداری موقت آموزشگاههای هنری و
مهدکودک و مدارس غیرانتفاعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومیو امور بینالملل شورای
ی شــهر شیراز« ،سید عبدالرزاق موسوی»
اسالم 
در حاشیه شصتمین جلسه علنی این شورا گفت:
هزینههای خدمــات صدور مجــوز بهرهبرداری
ســاالنه از ســاختمانها و واحدهــای قابــل
بهرهبرداری با طرح تفصیلی نیز در این کمیسیون
بررســی و تصویب شــد .وی خاطرنشان کرد :با
تصویب کمیســیون عوارض بهرهبرداری موقت
آموزشــگاههای هنری و مهدکودک و مدارس غیرانتفاعی حذف شد.
وی افزود :این مصوبه باید در صحن علنی شورای شهر هم به تصویب

برسد .موســوی افزود :امتیازات تشویقی نوسازی
بافتهای فرســوده ،حق الزحمــه و نحوه نظارت
بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافتهای
فرسوده در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید.
وی افزود :بررســی مســاعدت به انجمن اولیا و
مربیان اداره آمــوزش و پرورش به منظور کمک
به دانش آموزان بی بضاعت نیز در دستور کار قرار
گرفت .موسوی گفت :با توجه به اینکه انجمن اولیا
و مربیان به عنوان بخشــی از ســازمان آموزش و
پرورش قلمداد میشود ،نمیتوانیم از محل ماده
۱۶به انجمن کمک کنیم.
وی افزود :مقرر شــد سازمان فرهنگی ،اجتماعی
شــهرداری به عنوان متولی با همکاری انجمن اولیا و مربیان و کمیته
امداد امام خمینی(ره) به شناســایی دانش آموزان بیبضاعت و کمک

نیاز آموزش و پرورش به  ۴۰هزار نیروی متخصص

معاون پرورشی آموزش و پرورش از نیاز  ۴۰هزار نیروی متخصص مشاور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا کاظمیبا بیان اینکه دیروز از چهار طرح رونمایی شد ،گفت :انتظار میرود به
ابعاد کار در آموزش و پرورش و اعتبارات آن توجه شــود .پیش از این پرونده الکترونیک دانش آموزی
داشتیم که به این سامانه جدید «نماد» لینک شده است همچنین نظام استعدادیابی و تمامیآزمونهای
استاندارد استعدادیابی به این سامانه لینک شده است.
وی با اشــاره به اینکه مهمترین بخش این طرح طراحی اپلیکیشــن آن است ،اظهار کرد :این طرح در
اختیار مشاوران و والدین قرار گرفته است و آنان میتوانند بهصورت شبانه روزی به اطالعات دانشآموزان
دسترسی داشته باشند و بروز هر مشکلی در ارتباط با دانشآموزی در این اپلیکیشن ثبت میشود.
کاظمیدر ادامه با اشــاره به طرح دوم گفت :یکی از سیاستهای معاونت پرورشی توسعه فضیلتهای
دانش آموزان اســت و بر اســاس آزمونهای روانی ســامانه «نماد» این موارد توسعه داده خواهد شد.
همچنین در گام اول در  ۲۳هزار آموزشگاه در  ۱۰ساعت در متوسطه اول کارگاههایی برگزار میشود.
در گام دوم نیز  ۶محتوای فضیلت محوری را در قالب  ۲۴مهارت ،برای مشــاوران تولید شــده است و
امروز رونمایی میشود.
وی افزود :یک میلیون دانش آموز تحت پوشش هستند و  ۲۰میلیارد تومان هزینه این فعالیتهاست
همچنین بهصورت غیرحضوری برای  ۶۰۵هزار معلم نیز آزمونهایی برگزار میکنیم.
ی طرح مهارت خوب زیستن در زندگی مشترک برای  ۴۳۰هزار دانش آموز دختر پایه ۱۱
به گفته کاظم 
اجرا خواهد شد که شامل ۱۶ساعت آموزش مهارت خوب زیستن در زندگی مشترک است که بیش از
 ۶میلیارد هزینه دارد .وی در ادامه با اشاره به طرح همیار مشاور گفت :یکی از بهترین اقدامات در حوزه
مراقبتها طرح همیار مشاور است که در متوسطه اول اجرا میشود .در این طرح هر کالس یک مشاور
دانش آموز دارد و پیش بینی ما در گام اول  ۱۰۰هزار همیار مشاوره است.
به گفته کاظمینیازمند  ۴۰هزار نیروی متخصص مشاور هستیم تا بتوانیم نظام جامع را در آموزش و
پرورش اجرا کنیم.

به آنها اقدام کنند .موســوی از افزایش مبلغ مساعده به دانش آموزان
بیبضاعت از ۲۵۰میلیون به  ۵۰۰میلیون ریال خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک شورای اسالمی
شهر شیراز گفت :تأمین قیر و آهنآالت مورد نیاز پروژههای عمرانی
شهرداری شــیراز از طریق تهاتر یا واگذاری امالک شهرداری نیز در
کمیسیون بررسی شد.
وی ادامه داد :با توجه به شــرایط اقتصادی کشور مقرر شد به منظور
تأمین قیر و آهنآالت به نرخ بورس کاال ،بنابر صرفه و صالح و رعایت
قوانیــن و مقررات آیین نامه معامالتی از طریــق تهاتر و یا واگذاری
امالک شهرداری اقدام شود.
عضو شورای اسالمیشهر شیراز از بررسی الحاق تبصرهای به مصوبه
عوارض شغلی خبر داد و گفت :مقرر شد با حضور کارشناس حقوقی
و اعضای کمیسیون ،مستندات مربوطه ارائه شود تا بررسی کارشناسی
صورت گیرد.

فراخوان مناقصه عمومیدو مرحلهای
شــرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات آماده سازی به شــرح زیر و به شماره مناقصه  200971041000019را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار در سامانه تاریخ  97/8/14میباشد.

ردیف

شرح پروژه

برآورد (ریال)

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ چک تضمین شده/
واریز وجه /ضمانتنامه (ریال)

1

آماده سازی در سطح شهر صدرا

13/186/963/157

659/348/158

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  10تاریخ 97/8/28
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  11تاریخ 97/8/28
کلیه اصالحیهها و اطالعیههای احتمالی از طریق همین سامانه اطالع رسانی خواهد شد .لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل
از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :آدرس شیراز -شهر جدید صدرا -بلوار
دانش-خیابان دنا -شرکت عمران شهر جدید صدرا
پرداخت به پیمانکار بسته به انتخاب کارفرما به صورت نقد و یا تهاتر خواهد بود.

روابط عمومیشرکت عمران شهر جدید صدرا

