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بانک

افتتاح باشگاه کسبوکارهای
دانشبنیان

باش��گاه کس��بوکارهای دانشبنی��ان با نام
اختص��اری باک��س ب��ا حمایت مالی ش��رکت
بهپرداخت ملت و با حضور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری به صورت رسمی گشایش یافت.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک ملت ،س��ورنا
ستاری ،معاون رئیسجمهوری در مراسم آغاز به
کار این باش��گاه که با مشارکت دانشگاه صنعتی
شریف راهاندازی شده است ،با قدردانی از شرکت
بهپرداخت ملت بابت کمک به راهاندازی این مرکز
علمی ،اظهار داش��ت :این مرک��ز ،مرکزی برای
تزریق نوآوری به کشور است و بخش خصوصی
را به صورت جدی ،وارد کار علمی میکند .معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری اظهار امیدواری
کرد ب��ا حمایت بخ��ش خصوصی ،تع��داد این
مراکز افزایش یابد و بخش غیردولتی مش��ارکت
جدی در این مراکز داش��ته باشد .شبیری ،مدیر
باشگاه کسبوکارهای دانشبنیان نیز از مجموعه
بهپرداخت مل��ت بابت کمک ب��ه راهاندازی این
فضای علمی قدردانی کرد .مرتضی نجف ،معاون
مدیرعامل بانک مل��ت در امور فناوری اطالعات
نیز با اش��اره به حمایت این بانک و شرکتهای
تابعه از مباحث علمی و تجاریس��ازی ایدههای
علمی ،از آمادگی برای سرمایهگذاری و حمایت
از شرکتهای دانشبنیان خبر داد.

ضرورت توجه به جايگاه حاکميت
شرکتي در نظام بانکي

مديرعامل بانک اقتصادنوين پيادهس��ازي
اص��ول حاکمي��ت ش��رکتي را از عوامل ثبات
سيستم بانکي و بهبود عملکرد آن دانست .به
گزارش بانک اقتصادنوين ،عليرضا بلگوري در
بيس��تونهمين همايش بانکداري اسالمي با
اشاره به اهميت و جايگاه حاکميت شرکتي در
نظام بانکي گفت :بررسي علل و آسيبشناسي
فروپاشي برخي بانکهاي بزرگ که زيانهاي
کالني براي جامعه در پي داشته ،نشان ميدهد
اين خسارات عمدتاً ناشي از ضعف سيستمهاي
حاکميت شرکتي در اين بانکها بوده است .وي
با تش��ريح اثرات بهرهگيري از اصول حاکميت
ش��رکتي در ثب��ات نظ��ام بانکي اف��زود :يک
سيس��تم بانکي باثبات ،واسط مالي کارا ايجاد
و آن را ق��ادر ميکند که در تخصيص منابع به
سرمايهگذاريها موفقتر عمل کند.
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
در ح��وزه اقتص��اد نی��ز
دولت روحانی را میتوان مجری نس��خههای توسعه
دولت هاش��می دانس��ت .به همین جهت اس��ت که
«گالبی»هایی که دولت و بویژه ملت در حال چیدن
آن هستند ،مشابه دولت پنجم و ششم است .در حالی
که شعار کلی نظام در حوزه سیاسی «مرگ بر آمریکا»
بوده و هس��ت ،اما نسخه پیش��نهادی اتاقهای فکر
دولت ،تبعیت از مدلهای اقتصادی نظام سلطه بوده
است که به لحاظ اقتصاد سیاسی تقویتکننده سلطه
آنهاست و کمترین سنخیت را با شرایط بومی کشور
دارد .نس��خههای نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول ،الحاق به اجماع واشنگتن و الگوگیری
از آن در مناس��بات اقتص��ادی داخلی و بینالمللی و
مدل توس��عه نئوکالسیکها ،شرایطی را برای کشور
رقم زده که حاصل آن به وضوح قابل مش��اهده است
و اتفاقا کشور شرایط مشابهی را در ابتدای دهه  70با
نسخههای تعدیل ساختاری که امثال مسعود نیلی،
مش��اور اقتصادی دول��ت فعلی ،برای کش��ور تجویز
کردند ،تجربه کرده است .مسعود نیلی ملقب به «آقای
استعفا» که در دولت هاشمی معاون سازمان برنامه و
بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده همان
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فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی خبر داد

حضور ۲۱۹گروه جهادی در مناطق محروم استان

ن جنوبی
فرمانده س��پاه انصارالرضا(ع) خراس��ا 
گفت ۲۱۹ :گ��روه جهادی برای خدمترس��انی به
مناطق محروم اس��تان اعزام میش��وند .به گزارش
ف��ارس از بیرجند ،س��ردار علی قاس��می در جمع
خبرنگاران در تش��ریح رزمایش «بسیجیان محمد
رس��ولاهلل(ص)  »۲اظهار کرد :امروز(12ش��هریور)
روز مبارزه با اس��تعمار انگلیس اس��ت .این کش��ور
س��ابقه بدی در تاریخ در راستای نفوذ در کشورها و
ایجاد اختالف در بین کش��ورهای اسالمی دارد .وی
با اش��اره به اینکه انگلیس در خاورمیانه و غرب آسیا
نفوذ یافته و منابع این کشورها را چپاول کرده است،
تصریح کرد :انگلیس در ایران نیز چندین سال نفوذ
یافت و به بهرهکش��ی از منابع کش��ورمان پرداخت
ت��ا اینکه بعد از انقالب این نفوذ قطع ش��د .فرمانده
س��پاه انصارالرضا(ع) خراس��انجنوبی ب��ه رزمایش
«بسیجیان محمد رس��ولاهلل(ص)  »۲اشاره کرد و
گفت :این رزمایش در شرف اجرا در  3مرحله است.
قاسمی با بیان اینکه در مرحله نخست این رزمایش
گروههای جهادی بسیجی برای محرومیتزدایی از
 9تا  29ش��هریورماه در قالب  219گروه به مناطق
محروم و کمبرخوردار حاشیه شهرها و روستاها اعزام
میش��وند ،یادآور شد :از نهم شهریورماه تاکنون 66
گروه جهادی شامل 833بسیجی در مناطق محروم
استان برای خدمترس��انی در حوزههای فرهنگی،
اجتماعی و دیگ��ر حوزهها حضور یافتهاند .وی ادامه
داد :در این راستا تاکنون توزیع  15بسته کامل کیف
مدرسه در بین دانشآموزان مناطق محروم  ،توزیع
 700س��بد غذایی ،برگزاری کالسهای آموزش��ی

 3طرح عمرانی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
آذربایجانشرقی در منطقه میانه ،ترکمنچای و آقکند
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .همزمان با هفته دولت
از  3پروژه آب و فاضالب اس��تان آذربایجانشرقی با
هزینهای بالغ بر  46هزار میلیون ریال با حضور معاون
استاندار و فرماندار ویژه میانه ،مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب آذربایجانشرقی به همراه معاون مهندسی
و توس��عه ،بخشدار ،اعضای ش��ورای اسالمی شهر و
تعدادی از مسؤوالن استانی و شهرستانی در شهرهای
میانه ،ترکمنچای و آقکند بهرهبرداری ش��د .علیرضا
ایمانلو ،رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجانشرقی در آیین بهرهبرداری

و س�لامت ،ویزیت رایگان  580نفر توسط پزشکان
عمومی ،ویزیت  450نفر توسط پزشکان متخصص
زنان ،ش��رکت  400نف��ر در کالسهای مش��اوره،
ترمیم مس��اجد و خانههای محرومان ،ترمیم مسیر
جوی آب در روس��تاها و دیگر فعالیتها انجام شده
است .فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی با
بیان اینکه مرحله دوم این رزمایش ،رزمایش گردان
بیتالمقدس در استان است ،افزود :در این رزمایش
 20گردان امنیتی بسیج در  ١۴شهریورماه به شکل
همزمان در استان شرکت میکنند که شامل مرحله
اول؛ اردوکش��ی و تمری��ن ش��بانه و روزانه و مرحله
دوم؛ آموزشه��ای رزم��ی و آرامس��ازی میش��ود.
قاس��می تصریح کرد :در این مرحله هدف آمادگی

بهرهبرداری از طرحهای عمرانی آبفای آذربایجانشرقی
از پروژهه��ای عمرانی آب و فاضالب در منطقه میانه
ضمن تبری��ک هفته دولت گفت :اجرا و پیش��رفت
پروژههای شرکت آب و فاضالب استان تنها با حمایت
مسؤوالن استانی و شهرستانی انجام میشود و هدف
از اجرای طرحها توس��ط شرکت آب و فاضالب ،ارائه
خدمات مطلوب و بهینه به ش��هروندان عزیز اس��ت.
س��لیمانی ،مدیر امور آب و فاضالب میانه نیز درباره
بهرهبرداری از طرحهای قابل افتتاح ش��رکت آبفا در
منطقه میانه گفت :اج��رای مخزن هزار مترمکعبی

 2بار گزیده شدیم!

موقع نیز بالفاصله بعد از شکس��ت اقتصادی نسخه
تجویزیاش ،استعفا داد؛ اتفاق مشابهی که در دولت
دوازدهم نیز رخ داد.
لزوم آزادسازی نرخ ارز ،تسلیم بازار به دستهای
نامرئی،خصوصی(خصولتی)سازیشرکتهایدولتی،
ش��انه خالی کردن از مس��ؤولیتهای ذاتی و حیاتی
دول��ت به نام تمرکززدایی ،تاکی��د بر رقابت کامل در
بازار بدون توجه به پیششرطها و الزامات و مقدمات
حیات��ی و عادالنه رقابت ،تاکید بر مطلوبیت ذهنی و
اینکه پیگیری منافع شخصی الزاما به منافع جمعی
میانجامد (نگاه کنید به بازار ارز و س��که!) ،تاکید بر
رفتار عقالیی مردم برای تع��ادل بازار ،توزیع رانت به
نام اقتصاد بازار و ...گزارههایی است که به عنوان مبانی
اقتصاد بازار ،شرایط فعلی را رقم زده است.
سیاس��تگذارانی که بر آزادس��ازی نرخ ارز برای
توسعه صادرات تاکید میکردند ،امروز باید پاسخگو
باشند که در  3ماهه اول و دوم سال  97صادرات رشد
کرده یا واردات رشد خیرهکننده داشته است؟
در شرایطی که بنا به اذعان رئیسجمهور ،کشور
سال  97بیش از  100میلیارد دالر درآمد ارزی داشته

و انس��جام گردانهای بیتالمقدس ،تقویت روحیه
نیروه��ای جهادی ،مأیوس کردن دش��من از تغییر
نظام جمهوری اس�لامی ایران و اثبات حامی بودن
مردم نس��بت به اس�لام ،نظام و رهبری اس��ت .وی
مرحله سوم این رزمایش را نمایش اقتدار عاشورایی
دانست و گفت :در این مرحله تمام بسیجیان در مرکز
اس��تان تجمع و در استادیوم بیرجند نمایش اقتدار
بس��یج برگزار میکنند .فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)
خراسانجنوبی ادامه داد :این بسیجیان از گردانهای
امام علی(ع) ،بیتالمقدس و گردان امام حسین(ع) و
همچنین از اقشار بیستگانه بسیج هستند که به طور
متمرکز در یک روز این برنامه پیشبینی شده است.
قاسمی اضافه کرد :برگزاری این تجمع بزرگ پنجم

و ح��دود  70درصد از این مقدار از محل فروش نفت
و گاز بوده ،چطور دولت به عنوان بزرگترین ذینفع
افزایش نرخ ارز ،فقط تامین کاالهای اساسی و دارو را
که در سال  96حدود  10میلیارد دالر ارزبری داشته
تضمی��ن میکن��د و بخش تولید را ک��ه بیش از 80
درصد ارزش واردات را با مواد اولیه ،کاالهای واسطهای
و کاالهای س��رمایهای به خود اختصاص میدهد ،به
حال خود رها میکند؟
با توجه به اینک��ه  20الی  25میلیارد دالر درآمد
ارزی کش��ور از محل صادرات محصوالت پتروشیمی
و مواد خ��ام معدنی (که ص��ادرات غیرنفتی خوانده
میش��ود) بوده ،چرا در شرایط تشنج بازار ارز ،دست
این ش��رکتها برای فروش ارز رانتی و ربوی در بازار
ثانویه باز گذاشته شده است؟ شرکتهای پتروشیمی
که برای خوراک خود یارانه دریافت میکنند چرا باید
اجازه داشته باشند ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند؟
آیا غیر از اصرار بر اقتصاد بازار و دست نامرئی بازار
در ی��ک اقتصاد غیرمولد ،میتوان دلیل دیگری برای
این نابسامانی برشمرد؟
از س��وی دیگ��ر بن��ا ب��ر گزارشه��ا ،ط��ی یک

ترکمنچای با شیرخانه مربوط با هدف افزایش حجم
ذخیره آب انجام ش��ده و اجرای خط انتقال آبرسانی
این مخزن با لوله پلیاتیلن  250میلیمتری بهطول 8
کیلومتر با هزینهای بالغ بر  8هزار میلیون ریال احداث
شده اس��ت .وی با اعالم اینکه تاکنون 30هزار فقره
انش��عاب فاضالب در میانه واگذار شده است ،گفت:
اجرای شبکه جمعآوری فاضالب کوی پزشکان ،امین
و رامین میانه بهطول  7کیلومتر بهمنظور جمعآوری
و دفع بهداش��تی فاضالب و ارتقای س��طح بهداشت
س��ال منته��ی ب��ه تیرم��اه  97ش��اخص به��ای
تولیدکنن��ده در برخ��ی م��وارد از  51درص��د ت��ا
 135درصد افزایش داشته اس��ت .این رشد در کنار
افزایش حداقل  2برابری م��واد اولیه وارداتی متاثر از
نرخ ارز مربوط به واردکنندگان پاییندس��تی بخش
خصوصی ،مطاب��ق پیشبین��ی اقتصاددانان موجب
خواهد شد س��ال  97اقتصاد کشور تورم بیش از 50
درص��دی را تجربه کن��د که این نرخ حت��ی از تورم
سالهای جنگ ،دهه  70و ابتدای دهه  90نیز بیشتر
خواهد بود .حاصل این سیاستها چیزی جز هرج و
مرج و بیثباتی اقتصادی ،بالتکلیفی بخش خصوصی،
رکود اقتصادی و کاهش تولید ،افزایش نرخ بیکاری و
افزایش تورم نبوده اس��ت؛ شرایطی که عینا در دوره
هاشمی نیز با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری
و آزادس��ازی نرخ ارز تجربه شد و نتایج آنقدر وخیم
بود ک��ه دولت وقت پس از مدت��ی مجبور به تعلیق
این سیاستها شد .لذا اوال باید اعتراف کنیم از یک
س��وراخ  2بار گزیده شدهایم ،ثانیا دقت کنیم با نعل
وارونه ،دوران هاش��می را به عنوان وضعیت مطلوب
آرمانی برای جامعه ترسیم نکنند و ثالثا مطالبهگری
را از سطح افراد و دولتها به سطح عمیقتر طرحها و
مدلهای اقتصادی ببریم.

مهرماه همزمان با سراسر کشور برنامهریزی شده اما
امکان جابهجایی آن وجود دارد .وی با اشاره به اینکه
برای مرحله سوم این رزمایش قرارگاه امام هادی(ع)
تشکیل شده است ،یادآور شد :هماهنگیهایی بین
دس��تگاههای اجرایی و ادارات کل خواهیم داشت تا
از امکانات آنها برای پشتیبانی و جابهجایی  20هزار
بسیجی شرکتکننده در این تجمع استفاده کنیم.
فرمانده س��پاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی با بیان
اینکه برای همه بخشهای جامعه برنام ه دیده شده تا
در این رزمایش شرکت کنند ،اضافه کرد :برای حضور
حداکثری بس��یجیان در این تجمع با اس��تانداری
رایزنی ش��ده است .قاس��می با اشاره به اینکه بسیج
در ه��ر مقطعی مأموریتی خاص دارد ،افزود :در دهه
 60مأموریت بسیج فعالیت نظامی ،در دهههای 70
و  80مأموریت بسیج ،سازندگی بوده و در دهههای
 80تا  90بحث جنگ نرم که جزو هجمههای اصلی
دش��من بوده در دستور کار بسیج قرار داشته است.
وی اضاف��ه کرد :در حال حاضر نیز با توجه به اینکه
موضوع جنگ اقتصادی مدنظر دشمن با هدف به زانو
در آوردن ملت ایران بوده این موضوع در دستور کار
بس��یج قرار دارد .وی گفت :کار بسیج در این مقطع
خدمترس��انی بوده که در قالب طرحهای اعتال به
ش��کل  7برنامه در حال حاضر در دستور کار بسیج
است .فرمانده س��پاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی
خاطرنش��ان کرد :از جمله این طرحها ،طرح شهید
بهنام محمدی ویژه دانشآموزان برای اتصال مدارس
به مساجد ،طرح امام جواد ویژه محالت آسیبپذیر و
طرح خدمات امنیتی است.
عموم��ی منطقه بوده و با هزین��های بالغ بر  35هزار
میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد .وی افزود :با انجام
این لولهگذاری میزان پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه
فاضالب در میانه به  93درصد رس��یده اس��ت .مدیر
امور آب و فاضالب میانه درباره بهرهبرداری از مخزن
آقکند میانه نیز گفت :مخزن هزار مترمکعبی آقکند
با شیرخانه مربوط با هزینهای بالغ بر  6هزار میلیون
ریال با هدف افزایش حجم ذخیره آب اجرا شده است.
گفتنی است شهرس��تان میانه دارای  47هزار فقره
انشعاب آب و نزدیک به  30هزار فقره فاضالب ،شهر
آقکند دارای هزار فقره انشعاب آب و شهر ترکمنچای
نیز دارای  2800فقره انشعاب آب است.

اردبیل

شاخص اهدای عضو در اردبیل
باالتر از میانگین کشوری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر ضرورت
راهاندازی بخش پیوند در استان اردبیل تاکید کرد
و گفت :شاخص اهدای عضو در استان اردبیل باالتر
از میانگین کشوری است .قدرت اخواناکبری در
نخستین جشن نفس استان اردبیل با بیان اینکه
این جشن به منظور تجلیل از خانوادههای معظم
اهداکننده عضو در استان اردبیل برگزار میشود،
گفت :فرهنگ ایثار و گذشت جزو فرهنگ دینی و
ملی ما است .وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین
ایثارها دادن جان تازه به افراد نیازمند است ،افزود:
برای گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه کار
زی��ادی الزم اس��ت و در این زمینه ائمه جمعه و
جماعت ،رس��انه ملی ،اصحاب رس��انه ،خیران،
هنرمندان ،ورزشکاران و اقشار مرجع و تاثیرگذار
در جامعه باید کمک کنند.
مازندران

تأکید مسؤوالن بهزیستی
بر مدیریت صحیح مصرف انرژی

معاون امور پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی
استان مازندران با بیان اینکه صرفهجویی به معنی
مصرف نکردن نیس��ت ،مدیریت صحیح را کلید
اصلی بهینهس��ازی مصرف انرژی عن��وان کرد و
افزود :در جهت اس��تفاده بهینه از نعمت آب که
بوی��ژه با افزایش دمای کره زمین و کاهش منابع
زیرزمین��ی اهمیتی دوچن��دان یافته ،با تعویض
شیرآالت قدیمی و همچنین جایگزینی شیرآالت
هوشمند چشمی در اماکن پرمصرف و جمعآوری
آب کول��ر و ذخیرهس��ازی آن در منبعه��ا و نیز
حذف خرید آب معدنی از جلسات داخلی ،سعی
کردیم گام��ی در جهت صرفهجویی آب برداریم.
مصطفی رجبی با تاکید بر صرفهجویی در سیستم
روشنایی و سرمایشی ،به اقداماتی که در راستای
فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی انجام شد اشاره
کرد و گفت :تعویض کولرهای قدیمی و پرمصرف
با اس��پیلتهای جدید با درجه مصرف انرژی ،A
درزگیری پنجرهها و مسدود کردن راههای اتالف
انرژی ،استفاده حداقلی از سیستمهای روشنایی
و نیز توجه ویژه به اجرایی شدن دستور استاندار
محترم مبنی بر تغییر ساعات کار اداری و کاهش
مصرف برق سیستمهای برودتی ،از جمله اقداماتی
ب��ود که مصرانه پیگیر عملی ش��دنش در جهت
مدیریت مصرف برق بودهایم.

