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معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری :

روستاها محل تولید و ثروت آفرینی شوند

معــاون توســعه روســتایی
مناطــق محــروم ریاســت
جمهــوری گفــت :یکــی
از اهــداف ایجــاد اشــتغال
روســتایی و اعتبــارات طــرح
هــای پایــدار روســتایی
مهاجــرت معکوس روســتاییان
است تا روستا محل تولید کار و ثروت آفرینی شود.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد امیــد در حاشــیه مراســم کلنــگ
زنــی دهکــده تخصصــی خرمــا در شهرســتان بــم افــزود:
پــس از انقــاب اســامی در روســتاهای کشــور خدمــات
گســترده و همــه جانبــه ای انجــام گرفتــه و تــا جایــی کــه
مراکــز معتبــر آمــار دنیــا گفتــه انــد جمهــوری اســامی
در خدمــت بــه روســتاها زیــاده روی کــرده اســت .وی
بیــان کــرد :یکــی از خدمــات بــزرگ دولــت تدبیــر و امیــد
تامیــن تســهیالت پایــدار و اشــتغال روســتایی بــوده کــه
طــی چهــار دهــه اخیــر در کشــور بــی ســابقه اســت،این
تســهیالت فــوق العــاده حســاس و مهــم بایــد از آن بــرای
توســعه اشــتغال در روســتاها اســتفاده شــود.
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت
جمهــوری اظهارداشــت :شــاخص هــای اصلــی در معاونــت
تعــاون روســتایی تغییــر کــرده اســت ،قبــا بــرای مانــدن
روســتاییان تمــام امکانــات اعــم از آب،بــرق و گاز و دیگــر
زیرســاختها را بــه روســتا مــی بردیــم امــا اکنــون معیارهــای
اصلــی اشــتغال ،امیــد و کار اســت و اگــر در روســتایی غیــر
از ایــن باشــد تمــام امکانــات را هــم ببریــم امــا روســتایی در
آنجــا نخواهــد مانــد .وی افــزود :عملکــرد دولــت در بحــث
اشــتغال روســتایی بســیار خــوب بــوده اســت و یکــی از
انهــا اســتفاده از تســهیالت روســتایی اســت طــوری کــه 18
هــزار میلیــارد تومــان بــرای اشــتغال روســتایی از طریــق
صنــدوق توســعه ملــی اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده و ســود
ایــن تســهیالت در مراکــز مــرزی چهــار درصــد و مناطــق
دیگــر  ۶درصــد اســت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

سوء مدیریت در اقتصاد کشور،
آمریکا را گستاخ کرد

رئیــس کمیســیون اقتصــادی
مجلــس شــورای اســامی
گفــت :یکــی از دالیلــی کــه
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی
بــا ایــن گســتاخی حرکــت
کردنــد و از برجــام خــارج
شــدند ،ســوء مدیریــت در
حــوزه اقتصــادی در درون کشــور بــود.
بــه گــزارش ایســنا « ،محمدرضــا پورابراهیمــی» در کارگــروه
اشــتغال شهرســتان کرمــان ،اصلــی تریــن هــدف دشــمن
در شــرایط کنونــی ایــران را ایجــاد ،نارضایتــی مــردم از
اصــل نظــام و رهبــری بیــان کــرد و بــا اشــاره بــه اقدامــات
آمریکایــی هــا علیــه جمهــوری اســامی گفــت :اوج اقدامــات
زمانــی بــود کــه در حــوزه هســته ای وارد مذاکــرات شــدیم.
وی بــا بیــان اینکــه جوانــان ایــران بــا تــوان و تالش خودشــان
بــه دانــش صلــح آمیــز هســته ای دســت پیــدا کردنــد کــه
بــاور آن بــرای امریکایــی هــا ممکــن نبــود ،افــزود :علــی
رغــم اینکــه جنــس امریــکا ادبیــات قلدرمابانــه اســت ،ایــران
وارد مذاکــره شــد و توافــق کردیــم کــه جمهــوری اســامی
محدودیــت هســته ای داشــته باشــد و در مقابــل آمریــکا رفــع
تحریــم هــای ظالمانــه را انجــام دهــد.
پورابراهیمــی گفــت :قــرار بــود محدودیــت هــای غیرقانونــی
اقتصــادی را علیــه جمهــوری اســامی بردارنــد ،امــا نــه تنهــا
انجــام نشــد کــه بعــد از مدتی بــا تغییــرات رئیــس جمهوری،
ترامــپ از برجــام خــارج شــد و کشــورهای اروپایــی هــم
هیــچ کمکــی بــه مــا نکردنــد و هیچگونــه مــراودات بانکــی
هــم اصــا شــکل نگرفــت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

منافع استانی شدن انتخابات بیش از اشکاالتش است
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان اشــکاالت
طــرح تناســبی و اســتانی شــدن انتخابــات ،خاطرنشــان کــرد:
بــاور دارم منافــع ایــن طــرح بیشــتر اســت امــا اشــکاالتش
بایــد رفــع شــود.
«محمــد رضــا باهنــر» در گفــت وگــو بــا ایرنــا ،دربــاره طــرح
تناســبی و اســتانی شــدن انتخابــات گفــت :تــوپ در زمیــن
شــورای نگهبــان اســت و ایــن شــورا بایــد دربــاره ایــن طــرح
نظــر دهــد .اســتانی شــدن انتخابــات مزایــا و اشــکاالتی دارد
اگــر چــه بــاور دارم منافعــش بیشــتر اســت امــا اشــکاالتش
بایــد رفــع شــود .وی افــزود :تناســبی شــدن انتخابــات
براســاس آن چیــزی کــه در ایــن طــرح آمــده ،بــا عجلــه
تدویــن شــده و کار فنــی و دقیقــی روی آن انجــام نشــده
اســت و در برخــی مــوارد ابهــام دارد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تاکیــد کــرد :وقتــی
ایــن طــرح را در هیــات عالــی نظــارت مجمــع تشــخیص

بررســی مــی کردیــم بــه تعــداد زیــادی ابهــام برخوردیــم
مثــا اگــر انتخابــات در یــک حــوزه انتخابیــه فرعــی باطــل
شــود تکلیــف مابقــی حــوزه هــا چــه مــی شــود یــا اینکــه
در یــک حــوزه انتخابیــه هــر نامــزد مــی توانــد در چنــد
لیســت باشــد کــه باعــث بــه هــم ریختــن شــمارش و نحــوه
آمارگیــری مــی شــود .باهنــر تصریــح کــرد :ایــن ابهامــات
بایــد برطــرف شــود در کل ایــن طــرح بــه انتخابــات اســفندماه
مجلــس شــورای اســامی نخواهــد رســید.
دبیــر کل جامعــه اســامی مهندســین دربــاره دیــدار شــنبه
شــب فعــاالن سیاســی بــه رئیــس جمهــوری اســامی
اظهــار داشــت :حــدود  60کنشــگر کــه میــان آنهــا بیشــتر
چهــره هــای سیاســی دیــده مــی شــد تــا حزبــی بــا رئیــس
جمهــوری دیــدار کردنــد .وی ادامــه داد :ایــن دیــدار «نــه بــد
و نــه مفیــد بــود» ،چــون در عمــل ایــن دیدارهــا بــه کاری
ســنتی و ســالیانه مبــدل شــده اســت کــه رئیــس جمهــوری

بــا دعــوت از فعــاالن سیاســی بــرای ضیافــت افطــار ،بــا آنهــا
گفــت وگــو مــی کنــد.
باهنــر یــادآور شــد :در ایــن دیــدار  12تــا  13تــن بــرای
ســخنرانی وقــت گرفتنــد و برخــی هــم از ظــن خود ســخنانی
دربــاره مســائل اقتصــادی و کاالهــای اساســی ،مباحــث
سیاســی و احتمــال رویارویــی بــا آمریــکا مطــرح کردنــد.
رئیــس جبهــه پیــروان خــط امــام (ره) و رهبــری ایــن جلســه
را چیــزی فراتــر از دیدارهــای رئیــس جمهــوری بــا کارگــران و
دانشــگاهیان ندانســت و افــزود :برگــزاری ایــن نشســت هــا بــه
ارائــه راهــکار و برگــزاری جلســات مســتمر منجــر نمــی شــود
و بیشــتر نوعــی صلــه رحــم و دورهــم نشــینی بــرای صــرف
افطــاری اســت و در آن هــدف روشــنی نیافتــم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

تحریم صادرات فلزات بیاثر است /صادرات مواد خام نداریم

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا بیــان
اینکــه محصــوالت صادراتــی مــا شــامل کاتــد و میــزان کمــی
کنســانتره اســت گفــت :میــزان صــادرات کاتــد و کنســانتره
بســتگی بــه نیــاز ایــن محصــوالت در داخــل کشــور دارد و
اولویــت مــا تأمیــن نیــاز داخــل اســت و باقیمانــده آن صــادر
میشــود .دکتــر اردشــیر ســعد محمــدی بــا بیــان ایــن مطلــب
افــزود :یکــی از دالیــل اینکــه مــس ایــران صــادرات خوبــی
دارد ایــن اســت کــه از خلــوص  999/99درصــدی برخــوردار
اســت و بــه خاطــر ایــن موضــوع مشــتریهای زیــادی در دنیــا
دارد .وی بــا بیــان اینکــه بــا کار و تــاش تمــام متخصصــان
و کارگــران عزیزمــان شــرایط مســاعدی در سیســتم حاکــم
اســت تصریــح کــرد :تولیــد مــس ســال گذشــته از مــرز 245
هــزار تــن بــرای اولیــن بــار در کشــور عبــور کــرد و امیدواریــم
در ســال  98کــه بــه دســتور مقــام معظــم رهبــری ســال رونــق

تولیــد نامگــذاری شــده اســت میــزان تولیــد را بــه بــاالی
 260هــزار تــن کاتــد برســانیم.
ســعد محمــدی افــزود :بــا برنامههــای توســعهای کــه در
شــرکت ملــی مــس صورتگرفتــه در ســالهای آینــده
بهمراتــب بیشــتر از ســال  98افزایــش تولیــد خواهیــم داشــت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران درخصــوص
صــادرات مــواد خــام گفــت :هماکنــون هیچگونــه صــادرات
مــواد خــام نداریــم و مــواد اولیــه و خامــی کــه از معــادن
بــزرگ کشــور اســتخراج میشــود تبدیــل بــه کنســانتره و
درنهایــت تبدیــل بــه کاتــد میشــود .ســعد محمــدی گفــت:
بــرای اینکــه بتوانیــم بــرای صنایــع پاییندســتی کاتــد تولیــد
کنیــم برنامهریــزی داریــم تــا ســرمایهگذاریهای جدیــدی
را فراهــم کنیــم تــا ارزشافــزوده بیشــتری بــرای کشــور ایجــاد
شــود .مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران گفــت:
امیدواریــم بتوانیــم تکنیکهــای روز را بــه لحــاظ فنــی در
ســاختار کارخانــه و تولیــدات فراهــم کنیــم و بــا ایــن شــرایط
بتوانیــم بهــرهوری بیشــتری را در شــرکت ایجــاد کنیــم.
ســعد محمــدی افــزود :بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه در ســه

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسالمی :

از بانک شهر تحقیق و تفحص می شود
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا
تحقیــق و تفحــص از نحــوه تشــکیل و خریــد
ســاختمان هــا و جــذب نیــرو و دادن وام
توســط بانــک شــهر موافقــت کردنــد .بــه
گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا ،نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی بــا  106رای
موافــق 63 ،رای مخالــف 4 ،رای ممتنــع از
 207نماینــده حاضــر بــا تحقیــق و تفحــص
از نحــوه تشــکیل و خریــد ســاختمان هــا و
جــذب نیــرو و دادن وام توســط بانــک شــهر
موافقــت کردنــد.
علیرضــا محجــوب نماینــده تهــران بــه عنــوان
طــراح ایــن تقاضــای تحقیــق و تفحــص گفت:
بررســی نحــوه گرفتــن زمیــن و ســاختمان از
شــهرداری تهــران و شــهرداری هــای دیگــر،
بررســی اقدامات شــرکت مســکن و ســاختمان
جهــان وابســته بــه بانــک شــهر ،بررســی
اقدامــات مرتبــط بــا خــط  6متــرو ،بررســی
نحــوه پرداخــت و خریــد پــروژه مگامــال از
مهــم تریــن محورهــای ایــن تحقیــق و تفحص
اســت .وی افــزود :همچنیــن بررســی دادن وام
بــه شــهرداران و مدیــران شــهرداری ،بررســی

اهلیــت مدیــران بانکــی ،بررســی نســبت
مدیــران بانــک و مســوولین شــهرداری نســبت
هــای احتمالــی فامیلــی میــان کارکنــان بانــک
و مقامــات شــهرداری از دیگــر محورهــای ایــن
تحقیــق و تفحــص اســت محجــوب ادامــه
داد :آنچــه در ایــن تحقیــق و تفحــص اســاس
پرســش ماســت نحــوه تشــکیل و تاســیس
بانــک شــهر اســت ،بانــک شــهر ابتــدا یــک
موسســه بــوده کــه وظیفــه اصلــی آن حضانــت
از منابــع بازنشســتگان شــهرداری تهــران بــود
ایــن منابــع بــه موسســه مالــی و اعتبــاری
شــهر تبدیــل شــد و از محــل ذخایــر و منابــع
بازنشســتگانی کــه بایــد در ســنوات آتــی
یعنــی مســتمری و دریافتــی آنــان پرداخــت
مــی شــد .وی گفــت :موضــوع دوم شــناخت
ســهام داران اســت ،مهــم تریــن صاحــب
ســهم ایــن بانــک صنــدوق بازنشســتگی ایــن
مجموعــه بــوده اســت ،ســپس شــرکت تولیــد
و توزیــع کارکنــان شــهرداری تهــران ،اصفهــان
و شــیراز ،مشــهد ،قــم ،اهــواز ،تبریــز و کــرج
مجموعــه ســهام داران ایــن بانــک را تشــکیل
دادنــد.

ســال آینــده ظرفیــت تولیــد را بــه حــدود  400هــزار تــن
مــس افزایــش دهیــم .وی درخصــوص چالشهــا در ایــن
صنعــت گفــت :چالــش خاصــی نداریــم و بــا برنامهریــزی
کــه انجــام میدهیــم بایــد بهــرهوری را در سیســتم افزایــش
دهیــم .مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران دربــاره
پیشــرفتهای فنــی در ایــن شــرکت گفــت :ایــن حرکــت
در حــال انجــام اســت و از قبــل هــم بــوده و امیدواریــم
کــه بــا همــت متخصصــان و بهرهگیــری از سیســتمهای
ســختافزاری و نرمافــزاری بهســرعت بــه ایــن ســمت
حرکــت کنیــم .ســعد محمــدی دربــاره میــزان ذخایــر
مــس در کشــور هــم گفــت :میــزان ذخایــر اثباتشــده مــا
هماکنــون بیــش از  22میلیــون تــن مــس خالــص اســت و
اگــر تولیــد مــس را  250هــزار تــن در ســال بدانیــم درواقــع
تــا  40ســال آینــده میتوانیــم تولیــد داشــته باشــیم ،امــا بــا
اکتشــاف جدیــد امیدواریــم کــه میــزان ذخایــر داخلــی کشــور
بهشــدت بــاال بــرود .وی افــزود :میــزان تولیــد مــس محتــوی
حــدود  300هــزار تــن اســت و ایــن میــزان در حــال ارتقــا
اســت و مــا از ایــن نظــر در دنیــا رتبــه  20را داریــم.

رئیس جمهور :

تصمیم درست دولت به امنیت منطقه کمک می کند
رئیــس جمهــوری در دیــدار بــا خانــواده
دولــت گفــت :تصمیــم گیریهــای درســت
از ســوی مقامهــای کشــور «میتوانــد
بــرای کشــور ،جامعــه ،کشــورهای همســایه
و منطقــه بســیار تأثیرگــذار باشــد» و «بــه
صلــح و امنیــت در منطقــه کمــک کنــد».
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت
جمهــوری ،دکتــر حســن روحانــی در دیــدار
صمیمــی بــا خانــواده دولــت ،بــا اشــاره
بــه اداره کشــور در شــرایط ســخت و در
عیــن حــال بــا صلــح و امنیــت بــه وســیله
مســئولین و خادمــان دســتگاه اجرایــی،
گفــت :تمــام شــئون زندگــی مــردم بــه
نوعــی بــه دولــت مربــوط میشــود و
تــاش کردیــم (دولــت) بــا توجــه بــه
شــرایط ســخت و خشکســالیهای ســال
گذشــته و در حــد امــکان کشــور را بــه
خوبــی اداره کنــد.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه طــرز
برخــورد و نقــش خانــواده هــا در روحیــه
اعضــای دولــت بــا توجــه بــه چنیــن شــرایط
مشــکل و دشــوار ،بســیار مؤثــر اســت،

گفــت :خانــواده اعضــای دولــت بایــد روحیــه
مضاعــف بــه مســئولین دولتــی بدهنــد
تــا بتواننــد بــار شــرایط ســخت و ســنگین
وظایــف خــود را بــا قــوت بــه دوش بکشــند.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــی دانیــم
در حــال حاضــر مــردم در فشــار ســخت و
ســنگین زندگــی هســتند و بایــد بــا تمــام
تــوان بــرای کاســتن از فشــار و رنـ ج زندگــی
مــردم بکوشــیم ،افــزود :ایــن مهــم نیــاز بــه
فــداکاری و خدمــت بیشــتر دارد و نحــوه
برخــورد و ارایــه خدمــات بــه مــردم بســیار
مهــم و تأثیرگــذار اســت.
وی تصریــح کــرد :روزهــای ســخت کنونــی
امتحــان بــزرگ الهــی بــرای همــه مــا اســت
و بایــد همــه مــردم و مســئولین در ایــن
شــرایط در پیشــگاه خداونــد ســربلند باشــیم.

