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استخدام 94
ورزش نفت و انرژی

شرکت پاکسان

بانک قرض الحسنه رسالت

شرکت فرآورده های نفتی تی.ایکس

 نمی توانید اداره کنید 

در پرسپولیس را ببندید 

قدردانی رییس مجلس از عملکرد 

وزارت نفت در گازرسانی به روستاها

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش:

 آمادگی های خود را برای مقابله با انواع تهدیدات 
به طور دائم ارتقا دهید

حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای، رهبر معظم 
انقاب اس��امی ظهردیروز )سه شنبه( در دیدار 
فرمانده��ان و مس��ئوالن ق��رارگاه پدافند هوایی 
خات��م االنبی��اء)ص( ارتش جمهوری اس��امی 
ایران، با اش��اره به اهمی��ت مأموریت و وظایف 
ای��ن قرارگاه در دف��اع از کش��ور، تأکید کردند: 
آمادگ��ی ها و گزینه های خ��ود را برای مقابله با 
انواع تهدیدات، به ط��ور دائم ارتقا دهید.در این 
دیدار که به مناس��بت س��الروز تش��کیل قرارگاه 
پدافند هوایی برگزار ش��د، فرمانده معظم کل قوا 
با تقدیر از تاش��های فرمانده��ان و کارکنان این 
قرارگاه، افزودند: حساس��یتها و دغدغه های مهم 
مأموری��ت ه��ای پدافندی گویای ای��ن واقعیت 
است که باید نقاط آسیب پذیر و همه راهکارهای 
ممکن دشمن را شناسایی کنید و برای مواجهه با 
 تمام آنها راه حل و برنامه مشخص داشته باشید.
ایش��ان تأکید کردند: در ارتباط و تبادل با محافل 
علم��ی و نظامی، از آگاهیه��ا و امکانات موجود 
نهای��ت اس��تفاده را ببرید و گزینه ه��ای خود را 
در مقابل ان��واع تهدیدات افزایش دهید و متنوع 
س��ازید.حضرت آیت ا... خامنه ای، اعتماد مردم 
به مس��ئوالن را امانتی مه��م خواندند و افزودند: 

مس��ئوالن در بخش��های مختلف و در نیروهای 
مس��لح باید این اعتماد را به درس��تی قدر بدانند 
و با عمل به وظایف، به آن پاس��خ دهند.پیش از 
س��خنان رهبر معظم انقاب، امیر سرتیپ فرزاد 
اس��ماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبی��اء)ص(، آمادگی کامل این قرارگاه را برای 
اج��رای تدابیر فرماندهی کل ق��وا اعام کرد.در 
ابتدای این دیدار فرماندهان و مس��ئوالن قرارگاه 
پدافن��د هوایی نم��از ظهر و عص��ر را به امامت 

حضرت آیت ا... خامنه ای اقامه کردند.
اطالعیه دفتر رهبرانقالب درباره انتس��اب 

برخی مواضع هسته ای به ایشان
دفتر مقام معظم رهبری با صدور اطاعیه ای 
تاکید کرد: مواضع ایش��ان در خصوص مس��ائل 
هس��ته ای صری��ح، ش��فاف و ب��دون تاویل در 
فرمایشات ماههای اخیر، اعام شده و انتساب هر 
مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است. 
روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری با صدور 
اطاعیه ای اعام کرد: با توجه به انعکاس برخی 
مطال��ب در خص��وص دیدگاههای رهبر معظم 
انقاب نس��بت به جمع بندی مس��ائل هسته ای 
در فضای رس��انه ای و مجازی، مواضع معظم له 

در رابطه با این موضوع صریح، ش��فاف و بدون 
تأویل در فرمایش��ات ماههای اخیر ایشان، اعام 
شده و در اختیار همگان قرار دارد و انتساب هر 
مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است. 

متن اطالعی��ه روابط عموم��ی دفتر مقام 
معظم رهبری به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
ب��ا توجه به انع��کاس مطالبی در خصوص 
دی��دگاه ها و نقطه نظرهای مق��ام معظم رهبری 
مدظله العالی نسبت به جمع بندی مسائل هسته ای 
در فض��ای رس��انه ای و مجازی کش��ور، به این 
وس��یله رس��ماً اعام می گردد: مواضع معظم له 
در رابطه با این موضوع، صریح، ش��فاف و بدون 
تأوی��ل در س��خنرانی ها و فرمایش��ات ماههای 
اخیرش��ان، خصوصاً در روز بیس��تم فروردین، 
دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع(، دیدار 
کارگ��زاران نظام در ماه مب��ارک رمضان، و روز 
عید س��عید فطر اعام ش��ده و در اختیار همگان 
قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این 

چارچوب باشد، فاقد اعتبار است. 
 روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری 
10 شهریور 1۳۹۴

به بهانه انتخابات نظام مهندسی

دوئل آخوندی با دوشغله ها
هفتمی��ن دوره انتخاب��ات س��ازمان نظ��ام 
مهندس��ی س��اختمان در حالی نهم مهرماه سال 
ج��اری برگزار می ش��ود که امس��ال وزیر راه و 

شهرسازی با اباغ بخشنامه ای عزم خود را جزم 
کرده تا از ورود دولتی ها، کارکنان ش��هرداری و 
شورای اسامی ش��هر و روستا در این انتخابات 

جلوگیری کن��د. ظاهرا این تصمی��م وزیر برای 
برخی خوشایند نبوده است.

شرح در صفحه 2

یک مقام مسئول در وزارت کار با اعام اینکه 
کاهبرداران و دفاتر غیرمجاز کاریابی در بازار کار 
شناسایی می شوند، گفت: فعاالن غیرمجاز در بازار 
کار به مراجع قضایی معرفی و تا ۴۰ میلیون تومان 
جریمه می ش��وند. مدیرکل دفت��ر هدایت نیروی 
کار و کاریاب��ی وزارت کار با اش��اره به اقدامات 
وزارت کار ب��ه منظور جلوگیری از فعالیت دفاتر 
غیرمج��از کاریابی و کاهبرداری ه��ای احتمالی 
از متقاضی��ان کار، گف��ت: ای��ن م��وارد در قانون 
پیش بینی ش��ده و ادارات کار استان ها، شناسایی 
متخلفان احتمالی در این بخش را انجام می دهند.
محمد اکبرنیا اظهار داشت: پس از شناسایی دفاتر 
غیرمجاز توس��ط پلیس پلمپ و با تکرار فعالیت 
نیز به مراجع قضایی معرفی و تا ۴۰ میلیون تومان 
جریمه خواهند ش��د که البته ای��ن میزان جریمه 
هر سه س��ال یک بار افزایش می یابد.وی با اعام 
اینکه حق الزحمه ثبت نام و مشاوره دفاتر کاریابی 
کش��ور در بخش داخلی و خارجی برای سال ۹۴ 
پیش از این اباغ شده است، گفت: برای ثبت نام 

و مش��اوره در بخش داخلی ۱۳ هزارتومان و در 
بخش خارجی ۲۰ هزار تومان حق الزحمه در نظر 
گرفته شده اس��ت که البته بعد از جذب افراد در 
بازار کار، این ارقام بیش��تر می شود.مدیرکل دفتر 
هدایت نی��روی کار و کاریابی وزارت کار افزود: 
بعد از جذب کارجویان و اش��تغال به کار آنها در 
بخش داخل��ی، ۵۰ درصد حداقل حقوق به ازای 
هر یک س��ال کار و قراردادی که با بنگاه ها بس��ته 
شود، به دفاتر کاریابی تعلق می گیرد که براساس 
حداقل دس��تمزد مصوب شورای عالی کار است.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر اف��راد در زمان جذب 
ب��ه بازار کار بیش��تر از حداقل دس��تمزد بگیرند، 
۲۰ درص��د مابقی حداقل دس��تمزد نیز به عنوان 
حق الزحم��ه کاریابی ها پرداخت می ش��ود.اکبرنیا 
تاکید کرد: البته در م��واردی کاریابی ها می توانند 
مبل��غ حق الزحمه را از کارفرمای��ان دریافت و از 
کارجویان هم نگیرند. در بخش خارجی براساس 
وضعیت حقوقی کشور مبدا یک ماه دستمزد افراد 
کارجو به دفاتر کاریابی بین المللی تعلق می گیرد.

شناسایی کالهبرداران بازار کار

تشریح محورهای اصالح نظام بانکی 
در همایش بانکداری اسالمی

بیست و ششمین همایش بانکداری اسامی 
با حضور  رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران، وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی و رئیس 
کل بان��ک مرکزی در محل مرک��ز همایش های 
صدا و س��یما آغ��از به کار کرد. رییس موسس��ه 
عال��ی بانکداری ای��ران  در این مراس��م  گفت: 
ایران با ۵۱8 میلی��ارد دالر، ۳7 درصد از ارزش 
کل دارایی بانکهای اس��امی جهان را داراس��ت 
که در حال حاضر بزرگتری��ن دارنده دارایی در 
میان بانکهای جهان اس��ام است.مهدی رضوی 
ه��دف از برگ��زاری ای��ن همایش را  بررس��ی 

تجربه بانکداری اس��امی در کشورهای مختلف 
جهان،  اعم از کشورهای اسامی و غیر اسامی، 
همچنین آش��نایی با بانک ها، نهاد ها، س��ازمانها 
و موسس��ات مالی بی��ن المللی اس��امی، و نیز 
مروری بر ن��وآوری ها و یافته ه��ای جدید در 
زمینه روش های تامین مالی، ابزارها، محصوالت 
و خدم��ات مالی و بانکی اس��امی برش��مرد و 
افزود:یکی از مهمترین تحوالتی که در چند دهه 
اخیر در صنعت بانکداری در جهان ایجاد شده و 

به سرعت در حال گسترش است...
شرح در صفحه ۴

بورس ارز بازاری 
برای پوشش ریسک

هم اکنون درهیچ بازاری نرخ برابری ریال 
درمقابل سایر ارزها مورد مبادله قرار نمی گیرد. 
داشتن بازاری برای پوشش ریسک نرخ ارز در 
کشور غیرقابل اجتناب به نظر می رسد.یکی از 
فاکتورهایی که در بازارهای مالی جهان مد نظر 
قرار می گیرد، س��رمایه گذاری سرمایه گذاران 
خارج��ی در بازارهای س��رمایه اس��ت چرا که 

هدف این بازار ...
شرح کامل یادداشت را در صفحه 2 بخوانید.

یادداشت

رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجمع امور 
صنفی تهران معتقد است اقتصاد بدون نفت زمانی 
میس��ر می ش��ود که از واردات قاچاق جلوگیری 
ش��ود و استعدادهای دانش��گاهی فعال تر باشند. 
محمد صادق مش��ایخ، رییس س��ابق کمیس��یون 
اقتص��ادی مجمع امور صنفی تهران در پاس��خ به 
این س��وال که آیا اقتصاد بدون نفت در شرایطی 
که اقتصاد ما اتکا به نفت دارد، امکان پذیر اس��ت 
اظهار کرد: اقتصاد بدون نفت به دلیل اینکه مربوط 
به منافع ملت و کش��ور اس��ت، باید آن را با قبل 
از انقاب مقایس��ه کنیم ک��ه چگونه اقتصاد پیش 
از انق��اب با اینکه وابس��ته به آمری��کا بود، تمام 
کارخانه های ما کار می کردند و تولید داش��تند. از 
سال ۱۳۴6 که بحث خودروی داخلی به نام ایران 
ناسیونال مطرح شد تاسال ۱۳۵7 به مدت ۱۱ سال 
ماش��ین تولید کردیم. وی ادامه داد: حال اگر این 
نفت نبود، جایگزینش چه بود؟ به عنوان مثال در 
سال ۱۳۴۲ حدود 8۰ درصد مردم کشاورز و ۲۰ 
درصد مردم شهرنش��ین بودند ام��ا هیچ نیازی به 
کاالی خارجی نداشتیم. به عنوان مثال در برنج و 
گندم و میوه و حتی دامداری خودکفا بودیم. هیچ 
کس فکر نمی کرد روزی گوش��ت از خارج وارد 
کنیم . مش��ایخ افزود: در ادام��ه جامعه ما با آفتی 
روبرو شد که اقتصاد ما را تضعیف کرد و آن هم 
چیزی نبود جز هشت سال جنگ تحمیلی. آنهایی 
ک��ه جنگ را بر م��ا تحمیل کردن��د، قطعا هدف 
خاص��ی را دنبال می کردند ک��ه درنهایت ۱۰۰۰ 
میلیارد دالر خس��ارت به کش��ور وارد ش��د. این 
خس��ارت ها چیزی نیست که در مدت ۱۰۰سال 
بتوان آن را جبران کرد. برای مثال استانهای کشور 
جابجایی جغرافیایی پیدا کردند. مردم خوزس��تان 
به تمام ش��هر ها روانه و بس��یاری از مردم آواره 
ش��دند. رییس سابق کمیس��یون اقتصادی مجمع 
امور صنفی تهران همچنین به رش��د جمعیتی در 
دوران تحمیل��ی جنگ اش��اره ک��رد و گفت: در 
حالی ما این هش��ت س��ال را گذراندیم که شاهد 
رشد چهار درصدی جمعیت بودیم. بعد از اتمام 
جنگ تحمیلی، جمعیت ایران از ۳۴ میلیون نفر به 
۵۰ میلی��ون نفر رس��ید و این یعنی ما درحالی که 
توانایی اداره ۳۴ میلیون نفر را نداشتیم، ۱6میلیون 

نفر دیگر به جمعیت افزوده شد . وی خاطرنشان 
کرد: در ضمن تولیدات صنعتی و کش��اورزی ما 
پایین آم��د و این در حالی بود که مصرف جامعه 
به سرعت افزایش یافت . حاال این جامعه ای که 
به��ای نفتش از ۳6 دالر پیش از انقاب به 6 دالر 
رسیده بود، به چه شکل می خواست هم خسارت 
جنگ را جبران و هم خرابی شهر ها و تاسیسات 
را تعمی��ر کند؟ مش��ایخ به دوران بع��د از جنگ 
اش��اره و اظهار کرد: بع��د از اتمام جنگ تحمیلی 
و ب��ا روی کار آمدن دولت س��ازندگی، جامعه به 
مرز تعادل رس��ید. وی ادامه داد: االن س��وال این 
اس��ت که جمعیت به عدد 8۰ میلیون نفر رسیده 
و این در حالی اس��ت که بهای نفت به یک سوم 
بهای ۱۰ سال گذشته رسیده و هزینه های کشور 
افزایش یافته و واردات بسیار زیاد شده است. در 
این مملکت8۰ میلیون نفری نزدیک به ۳۰میلیارد 
دالر قاچاق وارد می ش��ود. قاچاق اولین ضررش 
ضربه به تولید داخل اس��ت و درعین حال دانش 
مملکت را بی مصرف و بی استفاده نشان می دهد . 
مش��ایخ در پاسخ به این س��وال که چه چیزی در 
شرایط کنونی می تواند اتکای ما را به نفت کاهش 
دهد گفت: در ش��رایط کنونی خودکفایی صنایع 
می تواند نقش مهمی در جدایی اقتصاد ما از نفت 
ایفا کند. حال پرس��ش اینجاس��ت که آیا با اینکه 
سال هاست بجای اینکه تولید داخل داشته باشیم 
واردات داشتیم، آیا امیدی هست که تولید بتواند 
جایگزین واردات شود؟ وی افزود: االن بزرگترین 
کاری که م��ی تواند ما را به تولید داخلی امیدوار 
کند، این اس��ت که جلوی واردات قاچاق گرفته 
ش��ود، واردات قانونی مان را کنترل کنیم و ببینیم 
چه کاالهایی استراتژیک هستند که نیاز داریم وارد 
شود. باید کاالیی وارد شود که توان ساخت آن را 
نداریم. وی با تاکید بر اهمیت جایگاه دانشگاهها 
ادام��ه داد: ح��ال باید ببینیم دانش��گاههای ما چه 
جایگاهی دارند. اگر دانشگاههای ما جایگاه خود 
را پیدا کنند و صنایع به صورت علمی تولید کنند، 
به ط��ور قطع هر چیزی که نیاز جامعه اس��ت را 
خودمان تولید خواهیم کرد. مشایخ با بیان این که 
در مملکتی که 8۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ۵۰ 
میلیون آن زیر ۴۰ س��ال دارند، نمی توان امیدوار 

بود که به سادگی وابس��تگی اش را به نفت قطع 
کند اف��زود: در صورتی می توانیم وابس��تگی مان 
به نفت را قطع کنیم که عزم ملی داش��ته باش��یم 
ک��ه اوال از واردات ب��ی رویه و غیر تخصصی که 
اکثرا ضایعات اجتماعی بوجود می آورد جلوگیری 
کنی��م. ثانیا حاکمیت باید این تصمیم را بگیرد که 
جامعه را علیه کاالی قاچاق واکس��ینه کند. ما در 
همه استانها این قابلیت را داریم که در زمینه های 
صنایع، کش��اورزی و دامپروری خودکفا ش��ویم. 
رییس س��ابق اتحادیه بنک��داران پارچه تهران در 
بخش دیگری از س��خنانش به نقش دانش��گاهها 
در صنعت نس��اجی کش��ور اش��اره کرد و گفت: 
سال۱۳8۱ از یک کارشناس کمک خواستیم که او 
دانشکده نساجی امیرکبیر را معرفی کرد و ما با آنها 
تماس گرفتیم. رییس وقت دانشکده جلسه ای را 
تشکیل داد که همه حاضران جلسه تخصص های 
فن��ی در ای��ن زمینه داش��تند و در جلس��ه گفتند 
دانش��گاه، صنعت و بازار س��ه راس تولید است. 
ما هم این س��ه راس را دعوت کردیم و کنار هم 
نشاندیم و حاصل این مذاکره را به وزراتخانه های 
صنع��ت و اقتص��اد وقت ارس��ال کردیم که هیچ 
پاس��خی ندادند. وی در این باره ادامه تاکید کرد: 
م��ا در صنعت نس��اجی هیچ کمب��ود و نیازی به 
واردات پارچ��ه نداریم، بلکه بای��د کارخانه ها و 
استعدادهای دانش��گاهی ما فعال شوند. مهم این 
اس��ت که علم را در اولویت قرار دهیم و امید را 
در بین تولیدکنندگان و اس��تعدادها افزایش دهیم. 
مش��ایخ در پایان به رابطه اخت��اس های اخیر و 
خروج استعدادهای علمی از کشور اشاره و اظهار 
کرد: در ۱۰ سال گذشته این اختاس ها عمومی 
شد و قبح آن در بین مردم شکست. ارقام نجومی 
که از اختاس ها اعام ش��د، باعث ش��د که امید 
از جامعه محو شود. در حال حاضر که این اتفاق 
افتاده است باید به سرعت مردم را توجیه کنیم که 
مبارزه با این عمل زشت و قبیح به شکل گسترده 
در جامعه انجام شود و امیدواریم که دیگر از این 
اتفاق��ات رخ ندهد، زیرا به اقتصاد مملکت لطمه 
م��ی زند. این در حالی اس��ت که یکی از بدترین 
بازت��اب های این اختاس، بح��ث فرار مغزها و 
استعداد های علمی و دانشگاهی از کشور است. 

خودکفایی صنایع، عامل اصلی رهایی از اقتصاد نفتی 


