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رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:

با سود روزانه یک درصد سپردهگذاران میتوانیم  ۴۳۲۷کالس درس بسازیم!

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان
لــوازم خانگــی میگویــد کــه بــا ســود روزانــه پرداختــی
بــه یــک درصــد ســپردهگذاران کــه از مالیــات هــم معــاف
هســتند ،میتوانیــم  ۴۳۲۷کالس درس بســازیم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا دیانــی در یــک نشســت
خبــری ،اظهــار کــرد :در حالیکــه صنایــع مــا بــه دلیــل
کمبــود نقدینگــی زمینگیــر هســتند ،آمارهــا نشــان
میدهــد کــه  ۲.۵درصــد ســپردهگذاران غیردولتــی،
 ۸۵درصــد ســپردههای کشــور را در اختیــار دارنــد و
تنهــا یــک درصــد ایــن ســپردهگذاران نیــز صاحــب ۷۴
درصــد ســپردهها هســتند .وی افــزود :بــا ســود روزانــه
پرداختــی بــه یــک درصــد ســپردهگذاران کــه از مالیــات
هــم معــاف هســتند میتوانیــم  ۴۰۰کیلومتــر بزرگــراه یــا
 ۴۳۲۷کالس درس یــا  ۱۰بیمارســتان  ۱۰تختــه بســازیم.
در چنیــن شــرایطی الیحــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه
نیــز ســالها اســت کــه در مجلــس شــورای اســامی

دســت بــه دســت میشــود .رئیــس هیئــت مدیــره
انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی همچنیــن
تصریــح کــرد :اگــر تصویــب ایــن الیحــه زمــان میبــرد،
بهتــر اســت کــه ســران قــوا بــه موضــوع ورود کــرده و
الیحــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه را ســریعتر تصویــب
کننــد چراکــه تنهــا راه مبــارزه بــا تحریمهــا ،تولیــد ملــی
اســت .وی بــا بیــان اینکــه کارخانههــای تولیــد لــوازم
خانگــی در حــال حاضــر بــا ظرفیــت  ۲۰تــا  ۳۰درصــد
فعالیــت میکننــد ،گفــت :ایــن صنعــت در حــال حاضــر
بــه حــدود  ۴۰۰۰میلیــارد تومــان نقدینگــی نیــاز دارد تــا
بتوانــد ظرفیــت تولیــد را بــه  ۶۰درصــد برســاند.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان
لــوازم خانگــی بــا بیــان اینکــه در  10ســال گذشــته
مقــام معظــم رهبــری و همــه نخبــگان کشــور بارهــا
تاکیــد کردهانــد کــه نقدینگــی بایــد بــه ســمت تولیــد
جهتدهــی شــود ،اظهــار کــرد :ایــن در حالــی اســت
کــه در ســال  ۹۶و  ۹۷بــه ترتیــب  ۲۶و  ۲۷درصــد از
نقدینگــی کشــور در بخــش تولیــد اســتفاده شــده اســت.
وی در ادامــه پیشــنهاد کــرد کــه سیاس ـتهای تشــویقی

و تنبیهــی بــرای بانکهــا در نظــر گرفتــه شــود تــا
بانکهــا ملــزم شــوند منابــع خــود را در بخــش تولیــد
ســرمایهگذاری کننــد.
دیانــی همچنیــن سیاس ـتهای بانــک مرکــزی در زمینــه
کنتــرل نــرخ ارز را موفــق توصیــف و ابــراز امیــدواری کــرد
کــه گام بعــدی بانــک مرکــزی ،جهتدهــی نقدینگــی
بــه ســمت تولیــد باشــد .وی افــزود :در حــال حاضــر
بخــش زیــادی از منابــع کشــور در ســفتهبازی و ســاخت
آپارتمانهــای خالــی در مناطــق باالشــهر کــه ارزش
افــزودهای بــرای کشــور نــدارد ،مصــرف میشــود یــا بــه
صــورت ســپرده در بانکهــا اســت.
عضــو هیئــت مدیــره مجمــع کارآفرینــان ایــران بــا اشــاره
بــه تاثیــر افزایــش تولیــد بــر حــل مشــکل اشــتغال و
آســیبهای اجتماعــی و همچنیــن افزایــش درآمــد ســرانه
کشــور ،تصریــح کــرد :اگــر سیاس ـتهای کلــی نظــام در
راســتای حمایــت تولیــد تقویــت شــود ،رئیسجمهــور
آمریــکا بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه بــدون مذاکــره
تحریمهــا را بــردارد؛ چراکــه هــدف او تضعیــف اقتصــاد
کشــور بــوده ،امــا شــاهد رشــد اقتصــاد ایــران میشــود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی :

پرونده ثبت جهانی ماسوله در حال پیگیری است

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری در حاشــیه بازدیــد
از قلعــه رودخــان دربــاره آخریــن مراحــل ثبــت جهانــی
ماســوله گفــت کــه پرونــده ثبــت جهانــی ایــن شــهرک
تاریخــی در حــال پیگیــری اســت.
علــی اصغــر مونســان در حاشــیه بازدیــد از قلعــه رودخــان
فومــن و آخریــن مراحــل بازســازی یــن اثــر باســتانی در
جمــع خبرنــگاران ،از در دســت پیگیــری بــودن پرونــده
ثبــت جهانــی ماســوله خبــر داد و بــا اشــاره بــه مراحــل
مرمــت قلعــه رودخــان بیــان کــرد :در ایــن زمینــه قــرار
اســت اداره کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی اســتان بررســیها و کمــک هــای الزم را انجــام
دهــد .وی افــزود :بــرای مرمــت بناهــای اســتان در ایــن
ســفر ،هشــت میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده
کــه قلعــه رودخــان هــم یکــی از همــان مــواردی اســت
کــه انجــام میگیــرد.

دژ رودخــان در مســیر ماســوله بــر فــراز جنگلهــای
هیرکانــی هــزاران ســاله بــه جــا مانــده از دوره ســلجوقیان،
اســتوار و ســهمگین نظــاره گــر ســدهها و هــزاره هــا اســت
و بــه اســامی دیگــری همچــون قلعــه حســامی ،قلعــه هــزار
پلــه و قلعــه سگســگال نیــز معــروف اســت؛ وســعت بنــا ۲.۶
هکتــار بــوده و از ســه بخــش اصلــی شــرقی ،میانــی و غربــی
تشــکیل شــده و طــول بــاروی قلعــه یــک هــزار و  ۵۰۰متــر
و ارتفــاع آن بیــن پنــج تــا ۱۲متــر متغیــر اســت؛ باروهــا و
بــرج هــای متعــدد قلعــه بــا مصالــح ســنگ ،آجــر و مــات
آهکــی ســاخته شــده انــد و ایــن اثــر ارزشــمند ملــی بــه
شــماره  ۱۵۴۶و در تاریــخ ســی ام مردادمــاه ســال  ۱۳۵۴در
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا شــهرک تاریخــی ماســوله نیــز دارای ۳۵۰
خانــه تاریخــی بــا قدمتــی  ۸۰۰تــا هــزار ســاله اســت کــه
در ســال  ۱۳۵۴بــا شــماره  ۱۰۹۰در فهرســت آثــار ملــی
کشــور بــه ثبــت رســیده اســت .ایــن شــهرک تاریخــی و
منحصربفــرد دارای جلــوه هــای خــاص طبیعــی اســت و
بــا توجــه بــه ویژگــی هــای تاریخــی  ،جغرافیــای ظاهــری
و اقلیــم خــزری تــوأم بــا کوهســتانی یکــی از مهمتریــن

ســایت هــای ایرانگــردی و جهانگــردی در اســتان و حتــی
در میــان کشــورهای خاورمیانــه اســت؛ فرآینــد جهانــی
شــدن ماســوله از ســال  ۸۹آغــاز شــده و  ۱۰معیــار در ثبــت
جهانــی نقــش دارنــد کــه اصالــت و مدیریــت از مهمتریــن
ایــن معیارهاســت.
ماســوله در  ۲۵کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان فومــن
و در  ۶۲کیلومتــری غــرب مرکــز اســتان گیــان واقــع
اســت.
پیشــتر ایرنــا گیــان گزارشــی بــا عنــوان «رنــج ماســوله
ای هــا بــرای جهانــی شــدن» در ارتبــاط بــا فرآینــد ثبــت
جهانــی ماســوله منتشــر کــرده بــود .اینجــا را ببینیــد
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی
 ،صنایــع دســتی و گردشــگری بعــد از ظهــر دوشــنبه وارد
گیــان شــد .وی در نخســتین برنامــه خــود ،از مــوزه میراث
روســتایی گیــان بازدیــد کــرد.
بازدیــد از پایانــه مــرزی آســتارا و تاسیســات گردشــگری
ایــن شهرســتان برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بــرای
روز دوم ســفر رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری بــه گیــان اســت.

وزیر علوم در جمع خبرنگاران عنوان کرد :

رفع محدودیتهای ارزی اعزام دانشجویان و اساتید تا  ۲ماه آینده

وزیــر علــوم از رفــع محدودیتهــای ارزی بــرای اعــزام
دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها تــا دو
مــاه آینــده خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،منصــور غالمــی در حاشــیه
نشســت روســای دانشــگاههای متولــی کارگــروه
همکاریهــای علمــی بیــن المللــی و ســفرای کشــورهای
هــدف بــا محوریــت همکاریهــای علمــی بیــن المللــی
چالشهــا و راههــای بــرون رفــت در جمــع خبرنــگاران بــا
اشــاره بــه توســعه روابــط علمــی بیــن المللــی دانشــگاههای
ایــران بــا دانشــگاههای خارجــی گفــت :توســعه روابــط
علمــی بیــن الملــل یکــی از مهمتریــن برنامههــای وزارت
علــوم بــه شــمار مــیرود.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه دانشــگاههای کشــور در ایــن
زمینــه شــروع خوبــی داشــتند بــه طــوری کــه در چنــد
ســال اخیــر هــم در حــوزه انجــام پروژههــای تحقیقاتــی
مشــترک و توســعه روابــط علمــی بــا کشــورهای مختلــف
فعالیتهــای خوبــی را انجــام دادنــد و همیــن کــه در
عرصــه اعــزام دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی
اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت .ضمــن اینکــه

از طــرف دیگــر پذیــرش اســاتید و محققیــن کشــورهای
دیگــر بــرای حضــور در دانشــگاههای داخــل بــه منظــور
انجــام فعالیتهــای تحقیقاتــی مشــترک مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت.
وزیــر علــوم یادآورشــد :آنچــه کــه در حــال حاضــر در
حــوزه توســعه روابــط بیــن المللــی دانشــگاههای ایــران
بــا دانشــگاههای خارجــی مســئله اســت توســعه و تعمیــق
ایــن نــوع همکاریهــا از ســوی دانشــگاههای داخــل و
خــارج اســت بــه خصــوص انتظــار داریــم کشــورهایی کــه
بیشــترین همــکاری هــای ملــی را طــی ســالهای گذشــته
داشــتیم و در نشســت امــروز حضــور دارنــد بــرای بررســی و
تحقــق ایــن همکاریهــا تــاش کننــد.
غالمــی ادامــه داد :در واقــع تــاش وزارت علــوم بــر ایــن
بــوده اســت کــه دورههایــی کــه هزینههــای زیــادی را
دارنــد بــه صــورت مشــترک بــا دانشــگاه طــرف خارجــی
برگــزار کنیــم ،تــا کمتــر درگیــر مســائل ارزی از جملــه
انتقــال ارز شــویم.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
کــه بــه فرصتهــای مطالعاتــی خــارج کشــور اعــزام
میشــوند و همچنیــن اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها
گفــت :وضعیــت بــه ایــن گونــه بــوده کــه مــا تــا ســال
گذشــته مشــکلی در اعــزام ایــن افــراد بــه خــارج از کشــور

نداشــتیم امــا طــی دو ســه مــاه اخیــر بــه دلیــل محدودیــت
در منابــع ریالــی و ارزی کــه در تخصیصهــا اتفــاق افتــاده
اســت فرآینــد ایــن اعزامهــا کنــد شــده اســت.
غالمــی خاطــر نشــان کــرد :ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور و بانــک مرکــزی قــول دادهانــد تــا بحــث تخصیــص
ارز بــرای اعــزام فرصــت مطالعاتــی دانشــجویان و اعضــای
هیئــت علمــی حــل شــود .ایــن مشــکل تــا دو مــاه آینــده
رفــع میشــود و مــا مجــددا تعهــدات خــود را براســاس
برنامــه در حــوزه اعــزام بــه خــارج از ســر خواهیــم گرفــت.
وزیــر علــوم در خصــوص وضعیــت انتقــال یافتههــای
علمــی دانشــگاههای داخــل بــه خــارج از کشــور نیــز
گفــت :انتقــال دســتاوردهای علمــی براســاس چــاپ مقالــه
صــورت میگیــرد و خوشــبختانه مــا مشــکل خاصــی در این
حــوزه نداریــم .اگــر چــه در گذشــته بــرای چــاپ مقــاالت
از ســوی مجــات خارجــی هزینــهای مطالبــه میشــد و
همــکاران مــا نیــز بــه راحتــی ایــن هزینههــا را پرداخــت
مــی کردنــد امــا در حــال حاضــر چــون ایــن هزینههــا جــزو
هزینههایــی بــه شــمار م ـیرود کــه براســاس نــرخ ارز آزاد
تامیــن میشــوند همــکاران مــا بایــد از مســیرهایی کــه در
سیســتمهای صرافــی وجــود دارد بایــد ایــن هزینههــا را
تامیــن کننــد بنابرایــن بــه نظــر نمیآیــد مشــکل اساســی
در چــاپ دســتاوردهای علمــی داشــته باشــیم.
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سرپرست وزارت آموزشو پرورش :

المپیادهای دانشآموزی

از انحصار طبقاتی بودن خارج شود
سرپرســت وزارت آمــوزشو
پــرورش اظهــار کــرد :اردوی
دانــش آمــوزان عشــایر
زمینهســاز ایجــاد عدالــت
آموزشــی و ارتقــاء کیفیــت
آمــوزشو پــرورش اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید جــواد حســینی در آییــن افتتاحیــه
بیســتمین دوره اردوی ملــی عشــایر در اردوگاه فرهنگــی،
تربیتــی شــهید رجایــی باغــرود نیشــابور گفــت :بزرگتریــن
صحنــه نبــرد دفــاع مقــدس جلوههــای ایثــار عشــایر را در
خــود نگاشــته اســت و همــه مــا بــه خدمتگــزاری عشــایر
ســرزمینمان افتخــار میکنیــم.
وی افــزود :بیــش از ۱۸۲هــزار دانشآمــوز در ۶۰۰مدرســه
عشــایری در کشــور تحصیــل میکننــد و امــروز مرحلــه
نخســت اردوی دانــش آمــوزان عشــایری کشــور بــا حضــور
بیــش از ۵۰۰دانشآمــوز پســر آغــاز میشــود.
حســینی بابیــان اینکــه بیــش از ۱۷هــزار معلــم و همــکار
فرهنگــی مشــغول خدمترســانی بــه دانــش آمــوزان عشــایر
ش و پــرورش یــک ســند
هســتند ،خاطرنشــان کــرد :آمــوز 
تحولخــواه بنیادیــن را پیــش روی خــود دارد کــه اردوی
دانــش آمــوزان عشــایر تمــام جوهرههــای مدنظــر ایــن ســند
را در دل خــود دارد.
سرپرســت وزارت آمــوزشو پــرورش برگــزاری اینگونــه
اردوهــا را گامــی بــرای تحقــق اهــداف ســند تحــول بنیادیــن
در حوزههــای مختلــف دانســت و تصریــح کــرد :هویــت
بخشــی یکــی از اصلیتریــن اهــداف ســند تحــول بنیادیــن
اســت و برگــزاری ایــن اردوهــا بــا محوریــت دانــش آمــوزان
عشــایر کــه جلــوهای از هویــت و وحــدت در کشــور هســتند
یکــی از راههــای اصلــی تحقــق شــعار هویــت بخشــی اســت.
وی ایجــاد عدالــت آموزشــی و ارتقــای کیفیــت آمــوزشو
پــرورش عشــایری را از مهمتریــن تأثیرهــای برگــزاری
ایــن اردوهــا برشــمرد و گفــت :در ایــن اردوهــا تمریــن
مهارتهــای همدلــی ،انساندوســتی ،صمیمیــت و کار
جمعــی بــه شــکل بســیار خوبــی متجلــی میشــود و تمامــی
ایــن مــوارد از تأکیدهــای ســند تحــول بنیادیــن اســت.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ:

جهاد با َجهل و رواج پرسشگری دشواری وظیفه خبرنگاریست
معــاون امــور هنــری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی طــی پیامــی روز
خبرنــگار را تبریــک گفــت
و آورد :جهــاد بــا َجهــل
و شــرح اندیشــه و رواج
پرســشگری ،از عالئــم دشــواری وظیفــهای اســت کــه
(خبرنــگار) بــه آبــادی جهــان و آزادی جــان میپویــد.
ســیدمجتبی حســینی در پیامــی بــه مناســبت  ۱۷مــرداد
و روز خبرنــگار ایــن روز را بویــژه بــه خبرنــگاران هنــری
تبریــک گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت امــور هنــری در
پیــام معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ آمــده اســت:
« «راســتی» و «رســتگاری» ،انجــام و فرجــام «خبــر»
و خَ لــق حقیقــت ،خُ لــق و خَ القیــت «خبرنــگار» اســت.
دشــوار اســت َچشــم تــوَ ،چشــم دیگــران و دســت تــو،
دســت دیگــران و پــای تــو ،پــای دیگــران باشــد َو هیــچ
از ایــن کــه از خــودت کســر شــدهای ،کوتــاه نیایــی و
گالیهمنــد نباشــی .جهــاد بــا َجهــل و شــرح اندیشــه و
رواج پرســشگری ،از عالئــم دشــواری وظیفــهای اســت
کــه بــه آبــادی جهــان و آزادی جــان میپویــد.
ِ
«درک دردهای این
در ایــن پیــام حســینی بــا پاسداشــت و
روزهــایِ اصحــاب ارجمنــد خبــر» ،افــزود :ســپاسگوی
همـهی خبرنگارانــی هســتم کــه ســخاوتمندانه ،رســتگاری
هنــر ایــن ســرزمین را آرزو میکننــد .بــا تقدیــم ایــن
تبریــک ،ســر ِو ســربلند حضورشــان را بدیــن هدیــه از
حضــرت حافــظ تحســین میکنــم:
غالم ه ّمت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

