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رئیس جمهور کشورمان از تهیه پیش نویس سند جامع 
صنعت کشــور از ســوی دولت پس از تاکیــد مقام معظم 
رهبری خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش نویس 
خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی 

شدن است.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی، صبح شنبه در 
مراســم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعاالن 
عرصه صنعت و معدن کشور گفت:  ۱۲ سال است که رهبر 
معظم انقالب اقتصاد را محور نامگذاری سال ها قرار داده اند 

و در ۶ سال اخیر بر توجه به تولید تاکید ویژه داشته اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی 
خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت 
از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت های توسعه اقتصاد 
کشــور، حمایت از تولید، تالش برای رفع موانع پیش روی 

تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می داند.
رئیســی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را »افســران 
میدان تولید و خلق قدرت ملی« دانســت و اظهار داشــت: 
دشــمن برای عقب  نگاه داشــتن کشــور و ضعیف کردن 
مولفه های خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاســت، 
تالش می کند روند تولیــد را مختل و ضعیف کند. وظیفه 
مــا در برابر این تالش ها حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 

اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.
رئیس جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به طور 
طبیعی مشــکالت و سختی هایی دارد و فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم 
و اراده پوالدین، برنامه ریزی دقیق و تالش مستمر نیاز دارد.

رئیســی با تاکید بر ضرورت توجه بیشــتر به گسترش 
فعالیت های دانش بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصوالت 
دانش   پایه خاطرنشــان کرد: تولیدات دانش بنیان توانایی و 
ظرفیــت رقابت پذیری باالتری در بازارهای جهانی و داخلی 
دارند. رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن 
فرصت مناســبی اســت تا عالوه بر قدردانــی از زحمات و 
تالش های تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، مرور و بازنگری 
نیز به فعالیت ها و دســتاوردهای این حوزه داشــته باشیم، 
گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب ها 
و مشــکالت و نیز ارائه راهکارهای برون رفت از مشکالت و 

غلبه بر موانع است.
رئیســی خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در مراسم با 
تاکید بر اینکه برای تبیین مشکالت و ارائه راهکارها به این 
جلســه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر 

موضوع باشــید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در 
دیدار با فعــاالن اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین 
سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این 
سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش نویش خوبی تهیه 

شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات 
خلق الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید 
عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعاالن اقتصادی و 
صنعتی قابل پیش بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه ریزی 
کننــد و ضرورت ایــن پیش بینی پذیری پرهیــز از اتخاذ 

تصمیمات خلق الساعه است.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه 
دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی گری های 
خــود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و 
نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی امین تشخیص اولویت ها 
را نیز از مسئولیت های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی 
است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به 
بخش خصوصی واگذار شــود و دولــت از تصدی گری های 
خود کاســته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. 
چابک ســازی دولت و جلوگیری از فربه شــدن و افزایش 
هزینه هــای دولت باید مدنظر همه نهادها و دســتگاه ها به 
ویژه دولت و مجلس شــورای اسالمی باشد. رئیسی تالش 

برای نیل فعالیت های تولیدی به بهره گیری هر چه بیشتر از 
دانش ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت های 
رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید 
و صنعت نشود، به شکل پایان نامه در دانشگاه باقی می ماند. 
دانشــگاه باید کنار بــازار، صنعت و معــدن بیاید و در این 
زمینه صنایع بزرگ و ســنگین باید بیش از دیگر صنایع و 

فعالیت های تولیدی مورد توجه باشند.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت 
و بهــره وری تولیدات داخلی افزود: هــر تولیدکننده باید با 
بازتعریف مسأله افزایش بهره وری در عین حال راهکارهای 

کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.
رئیســی مســأله خام فروشــی را از جمله دیگر موانع 
پیش روی صنعت و تجارت کشــور عنوان کرد و گفت: باید 
نســبت به مسأله خام فروشی شدیداً حساس باشیم چرا که 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام فروشی 

میسر خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده 
نباید ضرر کند، اما در حق مصرف کننده نیز نباید اجحافی 
صورت بگیــرد و در میدان تولید بایــد از مصرف کنندگان 
حمایت شــود. رئیسی مبارزه با فســاد را نیز یکی دیگر از 
مسائل بســیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و 

گفت: پیشــرفت و رشــد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و ارتشــا است. ساختارهای فسادزا باید به گونه ای 
اصالح شــوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه 
برای او مهیا نباشــد. رئیس جمهور نظارت جدی بر تمامی 
فرایندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه گذاری و تولید را 
از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت 
هوشمند یکی از زمینه های مهم مبارزه با فساد است و این 
مســأله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که 
ســامانه ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد 

دارند.
رئیســی در ادامه بر ضرورت رعایت مســائل زیســت 
محیطی در فعالیت هــای اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید 
فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران مراقب باشند 

تا آالینده ها به محیط زیست و مردم آسیب نزنند.
رئیس جمهور توجه به رشــد تولیــد و رونق اقتصاد و 
تجارت را مصداق امر به معروف دانست و اظهار داشت: شما 
تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که تالش شما برای 
تولید قدرت در کشور یک معروف بزرگ است و هر حرکتی 
در مسیر استقالل و تولید کشور تیری بر قلب دشمن است 

که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می کند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود به سیاست 
تعامل با همســایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: 
در ســفرهای خارجی و مالقات با سران کشورهای همسایه 
شاهد اشتیاق به تولیدات و محصوالت ایرانی هستم. زمینه 
کار بسیار فراهم اســت و امیدواریم بتوانیم با دست توانای 
شــما و حمایت دولت، بخشی از مشــکل اقتصاد و اشتغال 
کشــور را برطرف کنیم. رئیس جمهــور مدیریت را دارای 
موثرترین نقش در حرکت و باال بردن یک مجموعه دانست 
و افزود: مدیران باید با تــالش مضاعف مدیریت ماندگار را 
صحفه تاریخ ثبت کنند؛ حق عقب گرد، توقف و در جا زدن 
نداریم، تنها راه پیش روی پیشرفت است. پیش از سخنان 
رئیس جمهور سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ســخنانی با بیان اینکــه در هر صنعتی که ورود 
کردیم بعد از چند ســال توانســتیم در آن صنعت به بلوغ 
برســیم، اظهار داشت: بزرگترین داشــته های ما در مسیر 
توســعه، سرمایه انسانی ما بوده است. وی با بیان اینکه باید 
به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم، تصریح کرد: با 
اطمینان می توانیم بگوییم اگر میان فعاالن اقتصادی با سایر 
دستگاه ها یک همدلی و انسجام وجود داشته باشد دستیابی 

به افق ۱۴۰۴ قابل تحقق خواهد بود.

رئیس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:

تصمیمات خلق الساعه به ضرر حمایت از تولید و صنعت است

معــاون اول رئیــس جمهور با تاکید بــر اینکه نهادهای 
عمومــی و انقالبی غیردولتی در طول ۴۰ ســال گذشــته 
بیشترین اثرگذاری را در اشتغالزایی و کمک به اقشار آسیب 
پذیر جامعه داشــته اند، تصریح کرد: این نهادها توانسته اند 
خارج از سیســتم و دیوان ساالری اداری بهترین تصمیمات 
را با کمترین هزینه، بهترین شــیوه و در کمترین زمان برای 

کشور داشته باشند.
به گزارش ایســنا، محمد مخبر صبح شــنبه همزمان با 
هفته ازدواج و در مراسم اهدای بیست و یک هزارمین سری 
جهیزیه ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  که با عنوان 
پویش ملی احســانه برگزار شد ، با اشاره به امکانات و ثروت 
طبیعی فراوان کشور تاکید کرد: کمتر کشوری در دنیا سراغ 
داریم که با سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در ظرف شش 
ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد بلکه به سودآوری نیز 
برسد و این مزیت ها در بخش های مختلف مثل نفت، معدن 
و دریا وجود دارد که می توان با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ 

اقدامات الزم مشکالت کشور در این حوزه حل شود. 
معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از وظایف و 
تالش های مهم نهادهای عمومی و غیرانقالبی باید بازگرداندن 
دارایی های غیرمولد کشــور به چرخه اقتصاد و مردم باشد، 
گفــت: تا کنون نهادهای عمومی و غیردولتی نقش پر رنگی 
در اشتغال زایی خرد و خانگی داشته اند اما باید یک گام فراتر 
رفته و مشــارکت دادن و سهیم شدن مردم در صنایع پایین 

دستی و صنایع بزرگ کشور را تسهیل کنند.
مخبر با اشــاره به اینکه نقدینگی مردم باید به ســمت 
ســرمایه گذاری در پروژه های کالن اقتصادی کشور هدایت 
و مدیریت شــود، خاطر نشــان کرد: نقدینگی مردم باید به 
فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل و همچنین 
زمینه های یک ســرمایه گذاری مطمئن برای مردم از طرف 
دولت فراهم شود.  معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
تضمین ســرمایه گذاری از طرف دولت برای مردم و بخش 
خصوصی باید به گونه ای باشــد که اگر در میانه راه سرمایه 
خود را طلب کنند، دولــت این مبالغ را در کمترین زمان و 

حتی با اصل سود به آنان بازگرداند. 
وی تصریح کرد: باید بســتری برای ســرمایه گذاری در 
کشور ایجاد شود که به سرعت مشکالت خانواده هایی که با 
مشــکالت اقتصادی مواجه هستند حل شود که البته دولت 
برنامه هایی جدی و ســریع برای حل مشکل فقر در کشور 

دارد. 
مخبر با تاکید بــر اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 

از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشور است، گفت: 
در ســال گذشــته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور 
اختصاص داده شــد اما این توزیع یارانه به گونه ای بود که 
طبــق آمار ۲۰ میلیون نفر در کشــور از این یارانه دولت در 

سال گذشته کمترین استفاده را بردند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به الزامات قانونی اجرای 
حذف ارز ترجیحی ادامه داد: عالوه بر این موضوع، شــرایط 
جهانــی به گونه ای بود که ۳۰ درصــد نیاز مردم جهان به 
کاالهای اساسی افزایش یافته و ۱۸ درصد تولید آنها کاهش 
یافته بود و همین امر باعث شد تا کشورهای بزرگ اقتصادی 

ذخایر خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند. 
وی افزود: از ســوی دیگر برخی از کشــورهای همسایه 
از یارانــه اختصاصی دولت جمهوری اســالمی به کاالهای 
اساسی بیشــترین اســتفاده را می بردند و سیل صادرات و 
قاچاق کاالهای اساسی که با هزینه دولت و مردم ایران برای 
کاالهای اساسی تولید شده به کشورهای همسایه روانه شده 
بود.  مخبر خاطر نشان کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 
اولین حلقه از اصالحات اقتصادی کشــور بود و البته دولت 
در صدد اســت با ایجاد خلق ثروت و اشتغال زایی مشکالت 
زندگی طبقات آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تبریک آغاز ماه 
ذالحجه و همچنین ازدواج با برکت حضرت امیر المومنین)ع( 
و حضرت فاطمه)س( گفت: مقاطع مختلف ازدواج و زندگی 
این دو عزیز می تواند درس بــزرگ و یک راهنما برای همه 

مقاطع زندگی و حل مشکالت و گرفتاری انسان ها باشد. 
وی تاکید کرد باید نســخه ای عملیاتی از زندگی ائمه به 
ویژه حضرت علی)ع( و فاطمه زهرا)س( برای گره گشایی از 
زندگی مردم تهیه شود.  معاون اول رئیس جمهور همچنین 
به چگونگی ازدواج و تهیه لوازم آغاز زندگی مشــترک آنان 
اشاره و تاکید کرد: انجام مسئولیت اجتماعی نقطه برجسته 
زندگی این دو بزرگوار است که از همان آغاز زندگی و کمک 
به مستمندان خود را نشــان داد که باید نهادهای انقالبی و 
غیردولتی نیز با تاســی به زندگی آنان راهنمایی های الزم را 

برای کمک به مردم فراهم کنند. 
 مخبر همچنیــن از تالش های ســتاد اجرایی فرمان و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در راستای تامین جهیزیه برای 
زوج های جوان در مناطق کم برخوردار کشــور قدردانی و از 
ســامانه ملی جهیزیه ایران و سامانه احسانه رونمایی کرد و 
با توضیحات مســئوالن در جریان روند خدمت رسانی این 
سامانه به زوج های جوان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه و 

فرایند ثبت نام وام جهیزیه کاالی ایرانی قرار گرفت. 
در ادامه این مراســم دکتر مخبر به صورت نمادین رسید 
تحویل بیســت و یک هزارمین ســری جهیزیه به زوج های 

جوان و خانواده های مناطق کم برخوردار را امضا کرد. 
در این مراسم معاون اول رئیس جمهور در ارتباط ویدئو 
کنفرانس با یکی از اســتان های کشــور گزارشی از اقدامات 
انجام شــده در پویش ملی احســانه دریافــت و تاکید کرد: 
امیدواریم به نقطه ای برســیم که هیچ زوج جوانی در کشور 
برای تهیه لوازم ازدواج و جهیزیه دچار مشکل نباشد. الزم به 
ذکر است در پویش ملی احسانه، ۲۰۰۰ جهیزیه به زوج های 
جوان مناطق کم برخــوردار و همچنین ۲۰۰۰ جهیزیه به 
مددجویــان کمیته امداد امام خمینی)ره( که به همت بنیاد 
احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( انجام شده است، 

با حضور دکتر مخبر اهدا شد. 
در این مراســم که رئیــس کمیته امــداد امام خمینی 
نیز حضور داشــت ، دکتر عســگری معاون اجتماعی و امور 
اســتان های ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره به اینکه 
۲۰۰۰ جهیزیه در ســال جاری در استان های سراسر کشور 
به صورت متمرکز تا قبل از ایام محرم و صفر توزیع می شود 

گفت: با تالش های ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( و با اهدای 
این ۲۰۰۰ جهیزیه از محل ستاد به کمیته امداد تا کنون ۲۱ 
هزار جهیزیه به زوج های جوان در مناطق کم برخوردار اهدا 
شده و در عین حال برای فرزند آوری زوج های جوان در بنیاد 

۱۵ خرداد برنامه ریزی های الزم انجام شده است. 
وی با اشــاره به فرایند کاری ســامانه ملی جهیزیه ایران 
افــزود: با تالش های معــاون اول رئیس جمهــور و پس از 
تصویــب در هیات دولت این ســامانه برای کمک به فریضه 
ازدواج در کشــور عملیاتی می شــود تا جایــی که با حفظ 
کرامت خانواده های آســیب پذیر می توانند با انتخاب اقالم 
جهیزیه های مورد نظر خود را از کاالهای ایرانی درب منزل 
تحویل بگیرند و پیش بینی می شــود با ادامه این طرح ۱۰۰ 

هزار جهیزیه به زوج های جوان تقدیم شود. 
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این برنامه با تسلیت 
مجدد به خانواده های کشــته شــدگان در زلزله بندر خمیر 
در اســتان هرمزگان تاکید کرد: در همان ســاعات ابتدایی 
در تماس تلفنی با اســتاندار هرمزگان دستورات الزم برای 
رســیدگی به مصدومان و رسیدگی به ابعاد حادثه و جبران 

خسارت های وارده صادر شده است.

ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی بر لزوم 
افزایــش حقوق مشــموالن قانون کار در همه دســتگاه ها 
براساس قانون کار تاکید کرد و گفت: پس از اعالم نظر هیات 
تطبیــق قوانین و مصوبات، دولــت در مصوبه ای با افزایش 
حقوق مشــموالن قانــون کار که در دســتگاه های اجرایی 
مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده 

است.
به گزارش ایســنا، ســیدنظام الدین موســوی در جمع 

خبرنگاران در پاســخ به ســوالی درباره نظر مجلس درباره 
میزان افزایش حقــوق کارکنان دســتگاه های اجرایی که 
مشــمول قانون کار هستند گفت: در این باره هیات تطبیق 
قوانین مجلس پس از بررسی های فنی و حقوقی به افزایش 

حقوق مشموالن قانون کار شــاغل در دستگاه های اجرایی 
متناسب با قانون کار رای داد.

وی افزود: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق 
کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را 

۱۰ درصد اعالم کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیات بررسی 
و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد. 

موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه ای 
در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان 
دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون 
کار باشــد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه های 
اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد 

تا ۳۸ درصد افزایش می یابد.

معاون اول رئیس جمهور:

مشارکت مردم در صنایع پایین دستی و صنایع بزرگ کشور تسهیل شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

حقوق مشموالن قانون کار دستگاه های دولتی اصالح شد

قطع برق صنایع قابل قبول نیست
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: قطعی برق 
صنایع نه تنها باعث خسارت زیاد به کارخانه ها و سهامداران شده است بلکه زمینه 

گرانی لجام گسیخته برخی از اقالم مانند سیمان را در بازار فراهم کرده است.
شــهباز حســن پور در گفت وگو با ایسنا، درباره سیاســت های دولت برای 
مدیریت خاموشــی ها در فصل تابســتان، بیان کرد: از سنوات گذشته در تامین 
برق صنایع و خانگی در فصل تابستان با مشکل مواجه بودیم اما نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که صنایع یک شبه خودشان برق مصرفی خود را تولید کنند چراکه 
یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی حداقل ۵ سال زمان می برد تا وارد چرخه تولید شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت وظیفه دارد تا نســبت به تامین برق صنایع 
اقــدام کند، اظهار کــرد: زمانی که دولت امتیــازی را فروخته و تعهدی را برای 
خودش ایجاد کرده اســت، باید نسبت به اجرای تعهد خود پایبند باشد. قطعی 
برق نه تنها باعث خسارت زیاد به کارخانه ها و سهامداران شده است بلکه زمینه 

گرانی لجام گسیخته برخی از اقالم مانند سیمان را در بازار فراهم کرده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: دولت از یک سو 
وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را می دهد اما از سوی دیگر برق 
صنایع را قطع می کند، بدون سیمان چگونه می توان واحد مسکونی ساخت؟. این 
وضعیت قابل قبول نیست و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق از سال آینده شاهد 

اینگونه خاموشی ها در حوزه صنعت نباشیم.

لزوم توجه بیمه مرکزی
به فرصت های نوآوری در استارتاپ ها

یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی از عملکرد 
بعضی نهادها در مقابله با فرصت های نوآوری در شــرکت های دانش بنیان انتقاد 

کرد.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از عملکرد چندسال 
اخیــر بیمه مرکزی در مقابل شــرکت های اســتارتاپی فناوری محور و ضرورت 
بسترســازی برای رشد شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: اگر قصد ما به عنوان 
نهادهــای حاکمیتی نظارت اســت یا می خواهیم در جهت رفع مشــکالت گام 
برداریم، باید نگاه علمی داشته باشیم. این موضوع بارها در فرمایشات مقام معظم 
رهبری نیز بوده است. شاه کلید توسعه کشورهایی که روزی شرایط مشابه ما را 
داشتند و اکنون جزو کشورهای پیشرفته دنیا هستند، توجه ویژه به شرکت های 

دانش بنیان است. 
وی در ادامــه با اشــاره به نظر مجلس در برابر اقــدام یک نهاد تنظیم گر در 
تاســیس یک شــرکت خصوصی با اهداف انحصاری اظهار کــرد: زمانی که از 
یک سیســتم ســنتی قصد خروج داریم، همواره یکی از موانعی که وجود دارد 
مقاومت هایی است که دست اندرکاران همان مجموعه ایجاد می کنند. رفتار بیمه 
مرکزی در برابر شرکت های دانش بنیان نیز اینگونه است. باید بپذیریم در بعضی 
از نهادها، عدم باور مسئوالن از مهم ترین موانع برای تغییر است. تالش مجلس بر 
این است که در راستای تحقق بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در شعار 
ســال ۱۴۰۱ در حمایت از مجموعه های دانش بنیان، بتوانیم این فرهنگ سازی 
را انجام دهیم که باید از این شــرکت ها حمایت شود؛ نه اینکه نتیجه رفتارمان 

موجب نابودی آنها باشد.
نماینده مردم نوشــهر و چالوس در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: ما 
انتظار نداریم تمامی دســتگاه ها و بخش های دولتی یکباره از سیستم سنتی به 
سیســتم دانش بنیان متمایل شــوند، اما مجلس مخالف هرگونه حرکت خالف 

قوانین و مقررات کشور است.
محســنی بندپی با انتقاد از فعالیت های بــا اهداف رقابتی با بخش خصوصی 
در حوزه بیمه گفت: کافی اســت ما این باور را در کشور ایجاد کنیم که توسعه 
شرکت های دانش بنیان به نفع همه ماست و در نهایت مردم هستند که از خدمات 
نوآورانه استفاده بهتری می برند. در این صورت دیگر شاهد ایجاد مانع رقابتی یا 
انحصاری بر ســر راه شرکت های دانش بنیان نخواهیم بود؛ زیرا در جهت تحقق 
شعار سال ۱۴۰۱ و نگاه دانش بنیان به پدیده ها در مرحله اول باور نقش کلیدی 
را ایفا می کند. اگر این باور در ســاختار بیمه مرکزی وجود داشت اکنون با این 
اقدام در راســتای ایجاد انحصار و پشت کردن به ظرفیت دانش بنیان داخلی گام 

بر نمی داشت.
وی در ادامــه تاکید کــرد: ما مخالف ورود نهادهــای تنظیم گر به رقابت در 
بازارهای اقتصادی حوزه بیمه و راه اندازی شــرکت های خصوصی و ملزم کردن 
شرکت های دانش بنیان به استفاده از خدمات آن شرکت خصوصی هستیم زیرا 
هم خالف قوانین و مقررات کشور است و هم امید جوانان را به حمایت حاکمیت 

از نوآوری و توسعه فناوری کمرنگ خواهد کرد. 
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: در حوزه استارتاپی و دانش بنیان ها 
باید در ساختار بیمه مرکزی و سایر دستگاه های مشابه این فرهنگ سازی را جا 
بیندازیم که اگر مدیری در برابر این نگاه مقاومت می کند باید آگاه شــود و اگر 
بعد آگاه ســازی نیز مقاومت کرد باید تعویض شــود. در این صورت است که ما 
می توانیم شاهد رشد شرکت های دانش بنیان در بستر سنتی هزینه ساز موجودی 

که داریم، باشیم. 

رئیس کمیسیون صنایع: 
ماهواره های زیادی آماده پرتاب هستند

رئیس کمیســیون صنایع و معاون مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
دســت یابی به فضا برای کشور ما یک آبرو است، گفت: یکی از حوزه هایی که در 
آن از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خوبی با سرعت خوبی انجام شده اما کمتر 
رسانه ای شده، حوزه »ماهواره«است؛ قطعاً در آینده ای نه چندان دور مکرراً اخبار 
پرتاب ماهواره ها نه ســالی یک مرتبه بلکه تعداد زیادی پرتاب در ســال منتشر 

خواهد شد.
مصطفی طاهری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه »رضایت ما از پیشرفت ها 
در صنعت فضایی کشــور در بازه ۸-۹ ماهه اخیر نســبت به چند سال گذشته 
خیلی باالســت« اظهار کــرد: در حوزه صنعت فضایــی در دو زمینه ماهواره و 
ماهواره بر در کشــور مشغول به فعالیت هستیم؛ هرچند طی ۷-۸ سال گذشته 

عقب ماندگی هایی در زمینه ماهواره داشتیم.
وی افزود: در حوزه ماهواره بر و موشک ها که تکنولوژی آن خیلی پیچیده تر از 
خود ماهواره است هر روز شاهد پیشرفت در بخش های موتور و سوخت هستیم. 
در حوزه ماهواره نیز حداقل در ۴ زمینه کارهای خوبی در حال انجام است؛ یکی 
از حوزه هایی که در آن از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خوبی با سرعت خوبی 
انجام شده اما کمتر رسانه ای شده است، همین حوزه است؛ قطعاً در آینده ای نه 
چندان دور مکرراً اخبار پرتاب ماهواره ها نه ســالی یک مرتبه بلکه تعداد زیادی 

پرتاب در سال منتشر خواهد شد.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشــان کــرد: همین االن 
ماهواره هــای آماده پرتاب زیــادی در حوزه های مختلــف از جمله مخابراتی و 

اندازه گیری داریم.
طاهری با بیان اینکه »دســت یابی به فضا در کشورهای پیشرفته یک افتخار 
محســوب می شود«، تاکید کرد: دست یابی به فضا برای کشور ما یک آبرو است 
و نشان دهنده میزان توانایی های مهندســان و دانشمندان ایران در حوزه هایی 
اســت که ورود کرده ایم.وی در پایان با اشــاره به اقدامات کمیته صنایع هوافضا 
و فناوری های نوین کمیســیون صنایع مجلس، گفت: در کمیسیون صنایع یک 
کمیته مخصوص مباحث فضایی داریم که در آن عالوه بر رصد و نظارت اقدامات، 
تحوالت و پیشــرفت های این حوزه، با وزارتخانه هــای مرتبط بصورت مداوم در 
ارتباط هستیم و در صورتی که نیاز به قانونگذاری در این حوزه وجود داشته باشد، 

حتماً مورد حمایت  مجلس قرار دارند.

کیفرخواست »ابرکالهبردار رمزارز« 
تا پایان ماه صادر می شود

دادستان تهران جزئیات پرونده »ابرکالهبردار حوزه رمزارز« را تشریح کرد.
بــه گزارش قوه قضاییه، علــی صالحی درباره جزئیات پرونــده ابرکالهبردار 
کثیرالشاکی حوزه رمزارز، بیان کرد: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای 

وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.
وی افزود: این پرونده درخصوص کالهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی 
دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه 

ارسال شده است.
دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر از شهروندان نیز در خصوص 
این پرونده شکایت کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران عملیات ویژه 

دادستانی تهران و فراجا دستگیر شد.
صالحی گفت: پس از بررســی های تکمیلی قضایــی، این پرونده تا پایان ماه 

جاری با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

اخبار کوتاه

پیرو تمــاس و پیگیری رئیس قــوه قضائیه، مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه 
هیاتی از مســئوالن قضایی این استان از مناطق زلزله زده 

غرب هرمزگان بازدید به عمل آورد.
به گزارش قوه قضائیه، در پی وقوع زمین لرزه در برخی 
نقاط اســتان هرمزگان، رئیس دســتگاه قضا طی تماسی 
با رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان بر همکاری و 
مساعدت با سایر دســتگاه ها در راستای بسیج امکانات و 
تأمین امنیت و کمک به رفع گرفتاری و کاهش مشکالت 

حادثه  دیدگان تاکید کرد.
پیرو تمــاس و پیگیری رئیس قــوه قضائیه، مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه 
هیاتی از مســئوالن قضایی این استان از مناطق زلزله زده 

غرب هرمزگان بازدید به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در همین ارتباط 
گفت: بالفاصله پس از وقوع زلزله بامداد امروز، با پیگیری 

حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه 
قضا، یک تیم ویژه از مســئوالن قضایی استان هرمزگان 
شامل رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان 
و سایر مقامات قضایی، در روستاهای سایه خوش و کنخ از 
توابع شهرستان بندرلنگه که محل کانونی زلزله هستند، 

حاضر شدند.
قهرمانی افزود: رئیس قوه قضائیه همچنین دستورات 
الزم را جهــت پیگیــری مطالبات قانونــی زلزله زدگان و 
همچنین نظارت بر توزیع عادالنه امکانات و خدمات میان 

حادثه دیدگان صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به ابالغ 
دستورات ویژه قضایی برای برقراری نظم و امنیت در محل 
وقوع زلزله اظهار کرد: نیروهای پزشــکی قانونی اســتان 
هرمزگان نیز با حضور در محل کانونی وقوع زلزله، اقدام به 
شناسایی اجساد جانباختگان و صدور دستورات الزم برای 

تحویل پیکرهای متوفیان به خانواده هایشان کردند.

مدیــر روابط عمومــی مرکز مدیریت حــوزه علمیه 
اصفهان با اشــاره به تیراندازی به ســمت امام جماعت 
یکی از مســاجد اصفهان گفت: عامل ترور، متواری شده 
است و هنوز دســتگیر نشده، اما به حجت االسالم سید 

محسن اخوان آسیب جدی وارد نشده است.
حجت االســالم علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا 
با اعالم این خبر که حال عمومی حجت االســالم سید 
محســن اخوان پس از خروج از اتاق عمل خوب اســت، 
اظهار کرد: این روحانی بامداد شــنبه پس از اقامه نماز 
صبح در مســجد خبایان برازنده مــورد ترور نافرجام از 
فاصله دور قرار گرفت و تیری به پهلوی ایشــان اصابت 

شده است.
وی با بیــان اینکه به لحاظ امنیتی اعالم اینکه او در 
کدام بیمارستان بســتری است وجود ندارد، تاکید کرد: 
عامل ترور متواری اســت و هنوز دستگیر نشده، با این 
همه به ارگان های حیاتی حجت االســالم سید محسن 

اخوان آسیبی وارد نشده است.
مدیــر روابط عمومــی مرکز مدیریت حــوزه علمیه 
اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا خصومتی از قبل 
با این روحانی وجود داشــته یا خیــر؟ تاکید کرد: او از 
روحانیان بسیار کم حاشیه و محجوب اصفهان بود، حتی 
نمی توان گفت که در منبر چیزی گفته که حساســیت 

فرد یا گروهی را برانگیخته باشد.
ناجی تاکید کرد: خانواده این روحانی از جو رســانه 
ای ایجاد شده خشنود نیستند و اطالعات بیشتری نیز از 
این حادثه فعال موجود نیست، منتظریم تا حال عمومی 
این روحانی اندکی بهتر شــود تا از خود او ابعاد بیشــتر 

مسئله را جویا شویم.
به گزارش ایسنا، بامداد شنبه، ۱۱ تیرماه یک موتور 
سوار از فاصله دور با اسلحه  به سمت حجت االسالم سید 
محسن اخوان، امام جماعت مسجد بقیة اهلل)عج( خیابان 
برازنده اصفهان شلیک کرده و سپس متواری شده است.

ابعاد ترور امام جماعت مسجدی در اصفهانصدور دستور پیگیری مطالبات زلزله زدگان هرمزگان 


