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معاون اول رییس جمهوری:

عربستان باید به وظایفش در برگزاری
باشکوه مراسم حج عمل کند

معــاون اول رییــس جمهــوری
بــا بیــان ایــن کــه عربســتان
بایــد بــه وظایفــش در
برگــزاری باشــکوه مراســم
حــج عمــل کنــد ،گفــت:
وزارت امــور خارجــه و
ســازمان حــج و زیــارت
مراتــب اعتــراض و گالیــه منــدی کشــورمان را بــه دولــت
عربســتان منتقــل کننــد و خواســتار رفــع برخــی موانــع
شــوند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول رئیــس
جمهــوری« ،اســحاق جهانگیــری» در جلســه شــورای عالــی
حــج و زیــارت کــه بــه ریاســت وی برگــزار شــد ،بــا اشــاره
بــه برخــی کارشــکنیهای دولــت عربســتان در خصــوص
پروازهــای حجــاج ایرانــی ،اظهــار داشــت :البتــه ســازمان حــج
و زیــارت بــا همــکاری ســازمان هواپیمایــی جمهوری اســامی
ایــران اقدامــات الزم را بــرای جابجایــی حجــاج ایرانــی انجــام
دادهانــد و هیــچ مشــکلی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد امــا
الزم اســت وزارت امــور خارجــه و ســازمان حــج و زیــارت
مراتــب اعتــراض و گالیــه منــدی کشــورمان را بــه دولــت
عربســتان منتقــل کننــد و خواســتار رفــع برخــی موانــع
شــوند .معــاون اول رئیــس جمهــوری افــزود :کشــور عربســتان
بایــد بــه وظایــف و مســئولیتهایش در برگــزاری باشــکوه
مراســم حــج عمــل کنــد و دنیــای اســام بایــد برگــزاری
هرچــه بهتــر و مطلوبتــر حــج را از کشــور عربســتان
مطالبــه کنــد .وی همچنیــن بــا اشــاره بــه گزارشهــای
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت در خصــوص اقدامــات صــورت
گرفتــه بــرای برگــزاری مراســم اربعیــن امســال ،بیــان کــرد:
راهپیمایــی اربعیــن رویــدادی اســتثنایی ،بــی نظیــر و بــی
ســابقه اســت کــه ظــرف مدتــی انــدک چندیــن میلیــون زائــر
میــان دو کشــور ایــران و عــراق تــردد میکننــد کــه جــا دارد
از میزبانــی و همــکاری دولــت و مــردم عــراق نیــز قدردانــی
شــود .جهانگیــری همچنیــن بــا تبریــک بــه حجــت االســام
عبدالفتــاح نــواب بــه خاطــر انتصــاب بــه عنــوان نماینــده ولــی
فقیــه در امــور حــج و زیــارت ،از تالشهــا و خدمــات حجــت
االســام ســید علــی قاضــی عســگر در دوران تصــدی ایــن
نمایندگــی قدردانــی کــرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی :

مقررات زائد از سر راه تولید برداشته شود
نماینــده مــردم قزویــن ،آبیــک و البــرز در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بخشــنامه هــا و مقــررات زائــد و دســت و
پاگیــر بایــد از ســر راه تولیــد کشــور برداشــته شــود.
داوود محمــدی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه دیــدار
خــود و جمعــی از مدیــران اقتصــادی اســتان قزویــن بــا وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت و طــرح موضــوع حذف بخشــنامهها
و مقــررات زائــد و دســت و پاگیــر در حــوزه تولیــد ،افــزود :در
رفــع بخشــنامهها و مقــررات زائــد بایــد نظــرات کارشناســی
فعــاالن بخــش خصوصــی جویــا و اعمــال شــود.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت :نماینــدگان
بــرای حــذف قوانیــن دســت و پــا گیــر باقــی مانــده آمادگــی
دارنــد و طــی ســالیان اخیــر در ایــن خصــوص گامهایــی
برداشــته شــده کــه بایــد تکمیــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــنامههای مکــرر مانعــی بــر ســرراه
تولیــد و صــادرات محســوب میشــود و اصــاح ایــن
رویــه ضــروری اســت .گفــت :بســیاری از تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان نســبت بــه ایــن موضــوع گالیــه دارنــد.
رئیــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه تقویــت تولیــد اولویــت نخســت کشــور اســت،
افــزود :در چنیــن شــرایطی همــه قــوا وظیفــه دارنــد تــا
شــرایط را بــرای فعالیــت تولیدکننــدگان آســان کــرده و بــه
امــور ایــن بخــش تســهیل ببخشــند.

رئیس شورای شهر تهران :

سرمایهگذاران به مسیر نوسازی بافتهای فرسوده هدایت نمیشوند
رئیــس شــورای شــهر تهــران از بیتوجهــی بــه پیوس ـتهای
اجتماعــی در تدویــن طرحهــای شهرســازی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن هاشــمی در نخســتین اجــاس
مجمــع مشــورتی رؤســای کمیســیونهای شهرســازی و
معمــاری شــوراهای اســامی کالنشــهرها و مراکــز اســتانها
بــا بیــان ایــن کــه مــا ایــن روزهــا بــا مشــکالت ناشــی از
تالطــم بــازار مســکن روبــه رو هســتیم گفــت :متأســفانه
فعالیــت کمیســیونهای شهرســازی و معاونتهــای
شهرســازی در شــهرداریها بــه گون ـهای بــوده کــه از آنهــا
بــه عنــوان قلــک شــهرداری اســتفاده میکردنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در تدویــن طرحهــای شهرســازی بــه
پیوســتهای مختلــف ترافیکــی ،زیســت محیطــی و غیــره
توجــه نمیشــود و طرحهــای جامــع و تفصیلــی تنهــا
براســاس اصــول ســاخت و ســاز تدویــن میکننــد گفــت:
بــه عنــوان مثــال در طرحهــای جامــع شــهر تهــران بــه
موضوعــات حمــل و نقلــی توجــه نشــده اســت و ایــن در
حالــی اســت کــه حــاال کــه میخواهیــم ایــن طرحهــای

جامــع را اجرایــی کنیــم میبینــم کــه مشــکالتی در اجــرا
داریــم .وی بــا بیــان ایــن کــه متأســفانه کالنشــهر تهــران
طــرح جامــع پســماند نــدارد گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه
در کشــورهای دیگــر هنگامــی کــه زبالــه تولیــد میشــود
تــا هنگامــی کــه در دســتگاههای زبالــه ســوز تبدیــل بــه
انرژیهــای دیگــر میشــوند برایشــان خــط بــه خــط برنامــه
دارنــد.
هاشــمی بــا بیــان ایــن کــه اگــر بخواهیــم توســعه اصولــی
شهرســازی داشــته باشــیم بایــد بــه پیوســتهای
مختلــف توجــه کنیــم افــزود :نبایــد مــاک عملمــان تنهــا
ســاختمانها باشــند و بــرای پــاک بــه پــاک ســاختمانها
کاربــری تعییــن کنیــم بلکــه بایــد شــهر را بــه صــورت
کلیتــر و بــا مردمــان و شهروندانشــان ببینیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه بافــت فرســوده یکــی از معضــات
شــهر تهــران اســت کــه اتفــاق عجیبــی هــم در آن رخ
داده گفــت :ســالها اســت کــه میخواهیــم مــردم را بــه
بارگــذاری و نوســازی در بافــت فرســوده دعــوت کنیــم امــا

تمــام سیاســت گذاریهــای مــا بــه ســمتی بــود کــه مــردم
بــه ســرمایه گــذاری در باغــات و نــه بافــت فرســوده دعــوت
شــدند و ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی دســتگاههای
اجرایــی از رئیــس جمهــور تــا بــه پایــان همــه دغدغــه حفــظ
باغــات و نوســازی بافــت فرســوده را دارنــد امــا بــا وجــود ایــن
کــه در چنــد ســال اخیــر همــه دســتگاهها فعــال شــدند
نتوانســتیم موفقیتــی در ایــن زمینــه کســب کنیــم چــرا کــه
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در مســیر مناســبی کــه
همــان نوســازی بافــت فرســوده باشــند ،هدایــت نمیشــوند.
هاشــمی افــزود ۳۰ :درصــد اقتصــاد کشــور منــوط بــه
اقتصــاد ســاخت و ســاز اســت و اگــر بتوانیــم تنهــا  ۱۵درصــد
ایــن ســرمایه را بــه نوســازی بافــت فرســوده هدایــت کنیــم
قطع ـاً اتفاقــات خوبــی رقــم خواهــد خــورد.

وزیر ورزش و جوانان :

سازمانهای مردم نهاد از فعالیت سیاسی اجتناب کنند
وزیــر ورزش و جوانــان از تشــکیل کمیتــه مشــترک معاونــت
امــور جوانــان و مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی در خصــوص بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی خبــر
داد .بــه گــزارش ایســنا ،مســعود ســلطانیفر در جلســه
بــا اعضــای مجمــع ســمن هــای اســتان هــای خراســان
رضــوی ،همــدان و یــزد کــه در ســاختمان جوانــان وزارت
ورزش و جوانــان برگــزار شــد ،گفــت :دنیــای امــروز در حــال
تجربــه تغییــرات اساســی مختلــف از نظــر روابــط ،ضوابــط،
قانونمنــدی و تعامــات اســت .اتفاقــات ســخت افــزاری و
نــرم افــزاری در دنیــای ارتباطــات و رســانه ،امــور سیاســی،
اقتصــادی و  ...موجــب پیشــرفت همــه امــور ،توســعه و
مشــارکت اجتماعــی مــردم و اصــاح رونــد تصمیــم گیــری
و تصمیــم ســازی همــراه بــا گســترش دولــت الکترونیــک
شــده اســت .وی ادامــه داد :همــه ایــن اتفاقــات و ارتباطــات
بیــن ملتهــا ،همــراه بــا پررنــگ شــدن نقــش ســازمانهای
مردمنهــاد کــه ابــزار تحقــق مشــارکت اجتماعــی مــردم

هســتند روبــرو شــده اســت و هنــر مــا اســتفاده از همــه
ظرفیــت هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف در جهــت توســعه
فرهنگــی و همــه جانبــه کشــور اســت.
ســلطانی فــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کشــورهایی کــه
میخواهنــد از رونــد توســعه جــا نماننــد بایــد در شــیوه هــا
و نحــوه تعامــات خــود بازنگــری کننــد ،افــزود :شــیوه هــای
ســنتی دیگــر کارکــرد و ســرعت ایــن انتقــال را نــدارد و مــا
بایــد بــه ســرعت بــه ســمت تغییــرات ســخت افــزاری و نــرم
افــزاری حرکــت کنیــم .وزیــر ورزش و جوانــان بــا تاکیــد بــر
افزایــش نقــش مــردم در همــه امــور گفــت :نقــش مــردم روز
بــه روز در مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی ،اقتصــادی و غیره
افزایــش پیــدا میکنــد .در نظــام مــردم ســاالری دینــی
ایــران گســترش الزامــات بــرای رشــد و توســعه اجتنــاب
ناپذیــر اســت و بایــد رونــد ارتباطــات دموکراتیــک را توســعه
دهیــم .وی بــا بیــان اینکــه همــه امــور امــروزه بایــد بــا نظــر
مــردم باشــد ،گفــت :نظــرات مــردم بایــد شــکل الکترونیــک

مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور:
 ۹۲هزار مهاجر در ایران بیمه هستند
مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن
خارجــی وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه
امــروزه تمامــی پناهنــدگان ثبــت نــام
شــده هماننــد ایرانیــان از مزایــای بســته
بیمــه ســامت جامــع برخــوردار هســتند،
گفــت :طبــق آخریــن آمــار تعــداد کل
بیمــه شــده هــا ۹۲ ،هــزار نفــر اســت کــه
در پوشــش  ۱۰۰درصــدی حــق بیمــه
قــرار دارنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
کشــور« ،مهــدی محمــودی» در مراســم
روز جهانــی پناهنــده کــه در تــاالر غدیــر
وزارت کشــور و بــا حضــور مهمانــان
داخلــی و خارجــی و وزیــر کشــور
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه چهلمیــن
ســال ارایــه خدمــات جمهــوری اســامی
بــه پناهنــدگان اظهــار داشــت :مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد دســامبر
ســال  ۲۰۰۰میــادی روز  ۲۰ژوئــن
هــر ســال را بــه عنــوان روز جهانــی
پناهنــدگان نامگــذاری کــرد.
وی افــزود :روزی کــه کنوانســیون

پناهندگــی ســازمان ملــل بــه تصویــب
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل رســید.
روز جهانــی پناهنــده روزی اســت کــه
کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان
ملــل متحــد تــاش میکننــد بــه
جهانیــان یــادآوری کننــد میلیونهــا
انســان پناهنــده کــه مجبــور بــه تــرک
محــل خــود شــدند ،بــا چــه مشــکالتی
مواجــه میشــوند.
محمــودی ادامــه داد :روز جهانــی پناهنده
ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی بــه مصــداق
ســروده ســعدی شــیرازی شــاعر نامــدار
ایرانــی «بنــی آدم اعضــای یکدیگــر ،کــه
در آفرینــش ز یــک پیکرنــد» یــادآور ایــن
مهــم اســت کــه همــه انســانها ،جامعــه
جهانــی و بــه ویــژه ســازمانهای متولــی
در اجــرای وظایــف ،تکالیــف و حــس
انســان دوســتی در حمایــت از میلیونهــا
انســان بــی پنــاه و نیازمنــد کــه بنــا بــه
دالیلــی مجبــور بــه تــرک خانــه و کاشــانه
خــود شــدهاند ،از هیــچ کوششــی دریــغ
نمیکننــد.

بــه خــود بگیــرد .بــر اســاس نظــر ســنجی هــای الکترونیکــی
از مــردم اســت کــه تصمیــم گیریهــا شــکل جدیــد بــه
خــود گرفتــه و رویکردهــا اصــاح میشــود .وزیــر ورزش و
جوانــان بــا تأکیــد بــر تأثیرگــذاری نیــروی بســیج مردمــی
در امــور کشــور دارد ،گفــت :بــه دنبــال ســیل اخیــر ،در
کشــور خســارات زیــادی بــه وجــود آمــد ،بســیج مردمــی
ایجــاد شــد و ســمنها پــای کار آمدنــد کــه همــه اینهــا
نشــان از مشــارکت مــردم در امــور اجتماعــی و کمــک بــه
حــل مشــکالت دارد .ایــن حادثــه بــزرگ در کشــور بــا
مشــارکت مــردم کنتــرل شــد؛ هرچنــد خســارات مــادی
زیــاد بــود ولــی اگــر مــردم بــه میــدان نمیآمدنــد و
تشــکلهای مــردم نهــاد پــای کار نبودنــد ،خســارات بســیار
بیشــتری بــه وجــود میآمــد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

حسابرسان قانونی درباره ورشکستهبودن یا نبودن
« سایپا » و« ایرانخودرو » مرجع اعالمنظر هستند

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی حسابرســان قانونــی را مرجــع اعــام
نظــر دربــار ه ورشکســته بــودن یــا نبــودن
ایــران خــودرو و ســایپا دانســت .محمــد رضــا
پــور ابراهیمــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
اشــاره بــه اعــام نظــر ســخنگوی کمیســیون
اصــل نــود مجلــس مبنــی بــر ورشکســتگی
ایــران خــودرو و ســایپا گفــت :صورتهــای
مالــی ایــن شــرکتها کــه بــر اســاس
اطالعــات تاریخــی اســت مبنــا نیســت
معمــوالً داراییهــا بــا قیمــت تاریخــی
و بدهیهــا بــا قیمــت روز جــاری ثبــت
میشــود .مثــ ًا اگــر یــک بنــگاه اقتصــادی
ملکــی دارد کــه دارایــی آن تلقــی میشــود
قیمــت ثبــت شــده مربــوط بــه همــان زمانــی
اســت کــه خریــداری شــده لــذا ایــن رقــم
داد ه حســابداری تلقــی نمیشــود.
وی اضافــه کــرد :در ایــن زمینــه گــزارش
حســابرس میتوانــد مبنــا باشــد و ارزیابــی
دارایــی هــر شــرکتی فضــای تــراز نامــه را
تغییــر میدهــد .بنابرایــن در ایــن مــوارد

هــم نیــاز بــه تجدیــد ارزیابــی وجــود دارد
البتــه مــن نمیدانــم در مــورد ســایپا و
ایــران خــودرو تجدیــد ارزیابــی داراییهــای
آنهــا در چــه ســالی انجــام شــده اســت.
پورابراهیمــی خاطرنشــان کــرد :در چنیــن
مــواردی گــزارش حسابرســان رســمی
و قانونــی بایــد مبنــا قــرار بگیــرد کــه
حســابرسهای مجــوزدار از ســازمان
حسابرســی بــرای شــرکتهای دولتــی
و شــبه دولتــی و حسابرســان مجــوزدار
از جامعــه حســابداران رســمی بــرای
شــرکتهای خصوصــی یــا غیــر دولتــی
تعییــن شــدهاند کــه آنهــا مرجــع قانونــی
بــرای اعــام نظــر در خصــوص ورشکســتگی
شــرکتها هســتند.
ایــن نماینــده مجلــس خاطرنشــان کــرد:
اگــر درخواســت بررســی موضــوع در
مجلــس مطــرح شــود مــا ایــن موضــوع
را در کمیســیون اقتصــادی یــا در صــورت
شــکایت و یــا در صــورت طــرح شــکایت در
کمیســیون اصــل  ۹۰بررســی خواهیــم کــرد.

