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صفحه

روزنامه

در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی 
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با 
کشور  پنج  جمهوری  رؤسای  حضور 
و  آذربایجان  قزاقستان،  روسیه،  ایران، 
این  امضا شد.  ماده  در 24  ترکمنستان 
کنوانسیون که در مورد مسائل مختلف 
شده  تنظیم  خزر  دریای  حقوقی  رژیم 
طبق  که  دارد  اشاره  اولیه  توافقی  به 
منوط  کنوانسیون  »این  آن   22 ماده 
قانون  اساس  بر  و  است«  تصویب  به 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، باید در 
بررسی  مطرح،  اسالمی  شورای  مجلس 
قانونی  وجاهت  از  تا  شود  تصویب  و 

برخوردار شود.
می دارد:  اشعار  اساسی  قانون   77 اصل 
قراردادها  مقاوله نامه ها،  »عهدنامه ها، 
به  باید  بین المللی  موافقت نامه های  و 
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.« 
»هرگونه  می گوید:   78 اصل  همچنین 

است  ممنوع  مرزی  خطوط  در  تغییر 
مگر اصالحات جزیی با رعایت مصالح 
کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و 
به استقالل و تمامیت ارضی کشور لطمه 
نزند و به تصویب چهارپنجم نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی برسد.«
مرزی،  خطوط  از  منظور  است  بدیهی 
هم مرز زمینی، هم هوایی و هم دریایی 
است که همگی تابع یک قانون هستند. 
این  امضای  پس از  گذشته  سال  در 
اعتراض ها  از  موج هایی  کنوانسیون، 
تا  جامعه  در  عمومی  افکار  توسط 
نگران  همگی  و  شد  ایجاد  مدت ها 
بودند که نکند از سهم ایران از دریای 
یک  از  بیش  فعاًل  شود.  کاسته  خزر 
در  این کنوانسیون  متن  است که  سال 
مجلس شورای اسالمی در دست بررسی 
است تا ببینیم آینده چه سرنوشتی پیدا 

می کند.

اعمال نفوذهای  به  شستا  مدیرعامل 
برخی  شده  هماهنگ  نقشه  با  همراه 
افراد اشاره کرده و گفت: در یکی از 
حقوقی شرکت  مدیر  ما؛  پرونده های 
را مورد ضرب و شتم قراردادند. فیلم 
این حمله موجود است و کاماًل واضح 
مدیر  این  گلوی  زیر  چاقو  که  است 
گذاشتند و تهدید کردند که چک ها 
را پس بدهید تا کاری با شما نداشته 

باشیم.
شستا  مدیرعامل  رضوانی فر  محمد 
ایلنا،  خبرنگار  با  خود  گفتگوی  در 
صحبت هایی  که  مطلب  این  بابیان 
گزارش ها  و  می کنم  مطرح  من  که 
می شود،  بیان  که  پرونده هایی  و 
نشده  مطرح  کجا  هیچ  در  تاکنون 
اولین  برای  دارم  تصمیم  من  و  است 
زیرا  کنم  مطرح  را  آنها  ایلنا  در  بار 
فضای  در  ویژه ای  جایگاه  رسانه  این 
توجه  با  و  دارد  کشور  اطالع رسانی 
دیدم  الزم  آن  کارگری  ماهیت  به 
این  در  را  خود  گزارش  اولین  که 
رسانه مطرح کنم، به شرح برنامه های 
شستا و بورسی شدن آن پرداخت. او 
همچنین در این گفتگو از پرونده های 
حقوقی سخن به میان آورد که برخی 
از آنها به تهدید فیزیکی رسیده است. 
مدیرعامل  با  ایلنا  گفتگوی  مشروح 

شستا را در ادامه می خوانید.
تأمین  سازمان  موضوع  مقطعی  در 
و  سیاسی  به غایت  شستا  و  اجتماعی 

قضایی شد
محمد رضوانی فر با اشاره به همکاری 
با  خود  مدیریت  تحت  مجموعه 
گفت:  بازرسی  و  نظارتی  نهادهای 
در تمام گزارش هایی که به نهادهای 
باالدستی و نظارتی ارائه کردیم اعداد 
ما  گزارش های  اصلی  پایه  ارقام  و 
بوده و سعی کردیم تمام آنها مستند 
و  حسابرسان  گزارش  و  آمار  به 
شک  هیچ گونه  تا  باشد  کارشناسان 
و شبهه ای در آن وجود نداشته باشد. 
دنبال  به  اصاًل  من  کرد:  تصریح  وی 
این نیستم که این سازمان را با دیگر 
مقایسه  حاکمیتی  یا  دولتی  نهادهای 
سازمان  موضوع  مقطعی  در  کنم. 
به غایت  شستا  و  اجتماعی  تأمین 
سیاسی و قضایی شد و در برهه ای از 
زمان برخی مدیران تعامالت چندانی با 
سازمان های نظارتی و مجلس نداشتند 
چه  مجموعه  که  است  حالی  در  این 
با مجلس در  باید  بخواهد چه نخواهد 

تعامل باشد.
شستا مجموعه ای نامتقارن از صنایع

کوچک تر  بچه ها  از  خانواده  پدر 
است

تنوع  به  اشاره  با  شستا  مدیرعامل 
فعالیت این هلدینگ گفت: ما در شستا 
هستیم  روبرو  بسیاری  تنوع  حجم  با 
داروسازی  بخش  یک  به طوری که 
داریم و بخش دیگر مجموعه ای مانند 
آن  دیگر  نکته  پتروشیمی.  یا  رایتل 
زیر  که  خانواده ای  این  در  که  است 
از  خانواده  پدر  قرارگرفته؛  چتر  یک 
سازمان  مثاًل  است  کوچک تر  بچه ها 
شده  تأسیس  است  سال   20 شستا 
درصورتی که ما شرکتی داریم که 80 

سال قدمت دارد.
وی ادامه داد: امروز شرکت هایی که 
بخشی  شده اند،  جمع  پرچم  پک  زیر 
هستند  دیون  رد  بخشی  و  ایجادی 
هیچ  که  می کنیم  مشاهده  گاهی  و 

سنخیتی با یکدیگر ندارند.
رضوانی فر ادامه داد: تقریبًا 45 درصد 
یعنی  است  دیونی  رد  ما  پرتفوی 
شرکت هایی که به جای مطالبات خود 

و  کرده ایم  دریافت  دولت  سوی  از 
چیزی  مجموعه ها  این  تجمیع  اکنون 
در  حتی  است.  شده  شستا  نام  به 
آنها  خودمان  که  ایجادی  بخش های 
را احداث کردیم، قسمت هایی وجود 
دارد که از سر تکلیف یا در تعامالت 
با نمایندگان مجلس شکل گرفته است 
باوجود تمام این مسائل شستا امروز به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
مدیرعامل شستا ادامه داد: ما در شستا 
 10 در  را  خود  استراتژی  مجموعه 
محور  اولین  کردیم.  تعریف  محور 
بوده،  شستا  همیشگی  دغدغه  که  ما 
فکر  برخی  است.  ساماندهی  بحث 
می کنند که ساماندهی یعنی واگذاری 
موضوع  این  از  ما  منظور  درحالی که 
بورسی کردن،  انحالل،  ادغام،  از  اعم 
ما  است.  واگذاری  و  سهام  خرید 
یک پرتفوی داریم که به بنگاه داری 
دارد.  کمی  بازده  و  است  نزدیک 
خود  معیار  و  تعریف  باید  اول  البته 
را از بازدهی مشخص کنیم آن هم در 
مجموعه ای که یک دارایی بین نسلی 

برای کارگران محسوب می شود.
نه  هستیم  سهامداری  دنبال  به 

بنگاه داری
بیشتر  می خواهیم  ما  داد:  ادامه  وی 
بنگاه داری  کمتر  و  کنیم  سهام داری 
باشیم.  داشته  بیشتری  بازدهی  البته  و 
اساسی  برنامه  یک  منظور  این  برای 
ریل  آن  در  ما  اکنون  و  شده  تدوین 
 15 تا   10 امروز  تا  و  گرفتیم  قرار 
امروز  داشته ایم.  پیشرفت  درصد 
را  شرکت  تعداد  چه  که  می دانیم  ما 
می توانیم ادغام، انحالل یا بورسی کنیم 
و  کنیم  واگذار  می توانیم  را  چقدر  و 
انجام  باید  چه کاری  حاصل  منابع  با 
نباشد و  بنگاه داری  دهیم که اسم آن 
سهام داری کنیم آن هم با بازدهی باال.

شرکت   26 اکنون  وی؛  گفته  به 
دارند.  قرار  ادغام  مراحل  در  شستا 
رضوانی فر گفت: این تحرکات باعث 
بیشتر  مدیریت  انسجام  که  می شود 
و  کند  پیدا  کاهش  هزینه ها  و  شود 
در  شود.  بیشتر  سودآوری  درنهایت 
شرکت  یکسری  ما  انحالل  بخش 
آنها  فعالیت  داریم که دیگر موضوع 
از بین رفته حاال به خاطر تکنولوژی 

یا شرایط بازار.
 ۲۸ و  ادغام  مرحله  در  شرکت   ۲۶

شرکت وارد بورس می شود
شدن  بورسی  به  اشاره  با  وی 
تابعه شستا گفت: امسال  شرکت های 
خواهند  وارد  بورس  به  شرکت   28
از عرضه  به طوری که 50 درصد  شد؛ 
اولیه هایی که امسال در بورس صورت 
گرفته؛ متعلق به شستا بوده و درنهایت 
خواهیم  بورس  وارد  را  شرکت   28
کرد. رضوانی فر ادامه داد: بحث بعدی 
افزایش کارایی و نظارت بر عملکرد 
ما  اکنون  است.  مطرح  نیز  شرکت ها 
صدور  به  اقدام  شرکت ها  همه  برای 
 20 اساس  بر  یعنی  کرده ایم  کارنامه 
و  نخبگان  نظر  اساس  بر  شاخص که 
شده،  تعیین  دنیا  روز  استانداردهای 
نمره  را  شرکت ها  سه ماهه  عملکرد 
دادیم. امروز ما کارنامه 187 شرکت 
سه ماهه  عملکرد  به  مربوط  که  شستا 

مدیران  اختیار  در  را  آن هاست  آخر 
آنها قراردادیم تا بر اساس آن؛ نقاط 

قوت و ضعف خود را بشناسند.
افزایش  درخصوص  شستا  مدیرعامل 
مجموعه  این  بازدهی  میزان  و  سود 
بگویند  برخی  است  ممکن  گفت: 
این مسئله به خاطر تغییرات نرخ ارز 
حرف  این  حدی  تا  البته  که  است 
درست است اما صحبت ما این است 
نیز مقایسه کنیم؛ اگر  با دیگران  که 
ما رشد 300 درصدی  دارو  بحث  در 
نیز  بورسی  شرکت   30 با  داشتیم، 
ارز  نرخ  افزایش  اگر  کنند.  مقایسه 
برای ما بوده برای آنها نیز اعمال شده 
است. وی درخصوص روند اصالحات 
گفت:  خود  امر  تحت  مجموعه  در 
زیادی  کارهای  باید  حوزه  این  در 
فروش،  اصالح  ازجمله  شود  انجام 
اصالح خرید، اصالح فرآیند ترکیب 
از  باید  محصوالت و دیگر موارد. ما 
ظرفیت های قانونی حداکثر استفاده را 
با کمک سازمان  ببریم. سال گذشته 
بند  ظرفیت  از  ما  اجتماعی  تأمین 
با  تهاتر  درخصوص  پنج  تبصره  و 
استفاده  به خوبی  بانکی  بدهی های 
کردیم که نتیجه اش این شد که امسال 
هزینه مالی ما بسیار کاهش پیداکرده 
با  تعامل  نتیجه  اتفاق  این  است. 
نمایندگان مجلس است که به ظرفیت 

آنها نیز قباًل اشاره کردم.
بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در 

کشور داریم
پروژه های  به  اشاره  با  رضوانی فر 
ما تمرکز  برنامه چهارم  شستا گفت: 
بر روی همین موضوع است. یکی از 
مسائل بزرگ ما در شستا سروسامان 
به  شروع  ابتدا  ما  پروژه هاست.  دادن 
در  پروژه ها  این  که  کردیم  بررسی 
چه مرحله ای قرار دارند و با توجه به 
محدودیت منابع و زمانی پروژه هایی 
کنیم  تمرکز  آن  روی  بر  باید  که 
اشاره  با  وی  کردیم.  مشخص  را 
پروژه های  نابسامان  وضعیت  به 
االن  ما  گفت:  کشور  در  نیمه تمام 
نیمه تمام  پروژه  هزار   70 از  بیش 
بر  عالوه  که  داریم  کشور  سطح  در 
معطل ماندن سرمایه های کشور باعث 
در  ناامیدی  و  اطمینان  عدم  ایجاد 
توجه  با  بنابراین  شده اند؛  مردم  بین 
ارز  نرخ  در  که  بزرگی  تغییرات  به 
بود،  افتاده  اتفاق  کشور  اقتصاد  بر 
به روزرسانی  را  خود  نیمه تمام  پروژه 
کردیم و تمرکز را روی پروژه هایی 
مشخص  آنها  ضرورت  که  گذاشتیم 
شده است و اکنون به صورت هفتگی 

پیشرفت آنها را بررسی می کنیم.
مدیرعامل شستا با اشاره به هجمه های 
باهدف  که  مجموعه  این  علیه  اخیر 
طرح  آن  به  آوردن  وارد  ضربه 
حقوقی  پرونده های  گفت:  می شود، 
وجود  به  باعث  مطالبات  پیگیری  و 
آمدن این جو شده است. ما کمیته ای 
به اسم وصول مطالبات تشکیل دادیم 
پرونده های  جدی  به صورت  که 
مواردی  می کند.  پیگیری  را  حقوقی 
در  معامله ای  که شخص،  دارد  وجود 
داده  انجام  تجاری  ناسالم  بستر  یک 
انجام  بستر  اول  همان  از  یعنی  است؛ 

که  نبوده  سالم  معامالت  این گونه 
شرکت های  پول  شده  این  به  منجر 
بیش  آنها  از  بعضی  که  ندهند  را  ما 
از یک دهه است بر همین اساس ما 
تیم حقوقی هلدینگ ها و به تبع آن تیم 
حقوقی شرکت ها را تقویت کردیم و 
را  وکال  گرفتن  خدمت  به  آیین نامه 
پیگیری  فشار  و  کردیم  به روزرسانی 
انجام  روزانه  به صورت  را  پرونده ها 

می دهیم.
حقوق  پیگیر  خوردم  سوگند 

کارگران باشم
پرونده های  میزان  درخصوص  وی 
همان طور  گفت:  نیز  شستا  حقوقی 
رقمی  کردند  اعالم  وزیر  آقای  که 
تومان  میلیارد  هزار   15 به  نزدیک 
مراحل  در  پرونده  هر  البته  که  است 
بحث  این  در  من  است.  مختلفی 
سوگند  شخصًا  و  ندارم  تعارفی  هیچ 
پیگیر  جدی  به صورت  که  یادکردم 

حقوق کارگران باشم.
این  رضوانی فر گفت: ما می دانیم که 
روندی که آغاز کردیم صدای خیلی ها 
را درآورده است. باالخره افرادی که 
مجموعه  این  از  را  منابعی  به حق  نا 
و  شفاف سازی  نگران  کردند  خارج 
پیگیری جدی پرونده ها هستند. برخی 
از این افراد عادت کردند که چیزی 
را بکنند و دل خوش کنند به تغییرات 
مدیران و مرور زمان باعث بشود که 
دیگرکسی دنبال آن نیاید اما ما کاری 
کردیم که دیگر این اتفاقات به راحتی 
رخ ندهد. کتابچه مطالبات 15 میلیارد 
شستا که با جزئیات دقیق هر پرونده 
و آخرین گردش کار آن تدوین شده 
را در اختیار تمام سازمان های نظارتی 
ذی ربط قراردادیم و دقیقًا معلوم است 
که کدام پول در چه سالی و در زمان 
کدام مدیریت به چه شکلی از مجموعه 
خارج شده است. بدون تعارف، هرقدر 
فحش  یا  بگیریم  قرار  تحت فشار  ما 
بشنویم، آن را پیگیری خواهیم کرد. 
این پول سود خالصی است که اگر به 
سیستم وارد شود باعث تحول بزرگی 
طرف  از  می شود.  شستا  مجموعه  در 
که  می شود  فرستاده  پیغام  این  دیگر 
دیگر نمی توان به راحتی پول مجموعه 

کارگران را خورد.
اطالع رسانی  پرونده ها  درباره 
می کنیم تا مشخص شود چه افرادی 
به  اعمال نفوذ  با  را  سرمایه کارگران 

یغما بردند
در  ما  کرد:  تصریح  شستا  مدیرعامل 
می خواهیم  کمک  همه  از  حوزه  این 
مناسب  موقع  در  که  رسانه ها  ازجمله 
پرونده ها را با تمام اطالعات و اسامی 
در اختیار شما قرار می دهیم تا مشخص 
شود چه افرادی سرمایه کارگران را با 
با  و  تجاری  بستر  از  شیوه های خارج 

اعمال نفوذ به یغما بردند.
االن  زیرا  نمی آورم  را  شخصی  اسم 

فایده ای ندارد
اثرگذاری  میزان  درخصوص  وی 
تخلفات  این  بر  شستا  ارشد  مدیران 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و 
تخلفات  بیشترین  مرتضوی  زمان  در 
اسم  نمی خواهم  من  گفت:  رخ داده، 
می کنم  حس  زیرا  بیاورم  را  شخصی 
می توان  اما  ندارد  فایده ای  االن  که 
به راحتی حدس زد. چیزی که می توانم 
این است که سه -  به جرأت بگویم 
دولت  در  اخیر شستا که  مدیر  چهار 
مجموعه  جزو  آمدند  امید  و  تدبیر 
که  بودند  مدیرانی  دست ترین  پاک 
کشور  مدیریتی  نظام  مجموعه  در 

وجود داشتند. 

ابراهیم کشاورز؛ رئیس اداره وصول 
اجتماعی  تأمین  کل  اداره  بیمه  حق 
ساالری  مصطفی  حکم  با  فارس 
اجتماعی  تأمین  مدیرکل  به عنوان 

فارس منصوب شد. 
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سازمان  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
تأمین اجتماعی فارس، بر اساس حکم 
ساالری  مصطفی  سوی  از  صادرشده 
وی  جوان گرایی  برنامه  اساس  بر  و 

مدیرکل  به عنوان  کشاورز  ابراهیم 
تأمین اجتماعی استان فارس منصوب 
برای  صادرشده  حکم  متن  شد. 
به عنوان  کشاورز  ابراهیم  انتصاب 
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس 

بدین شرح است:
تجارب  و  تخصص  تعهد،  به  نظر 
جنابعالی به موجب این حکم به سمت 
فارس  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
منصوب می شوید. امیدوارم با توکل 

متعال و در سایه عنایات  به خداوند 
ائمه معصومین )ع(و رعایت جوانب 
شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات 
مصالح  و  منافع  به  توجه  مربوطه، 
ظرفیت ها  تمام  از  استفاده  سازمان، 
و  متخصص  انسانی  سرمایه های  و 
مبتنی  اقدامات  همچنین  و  مجرب 
عملکرد  پایش  و  برنامه ریزی  بر 
تبیین  اهداف  به  نیل  راستای  در  و 
سیاست های  و  اصول  به ویژه  شده 

نظام جامع تأمین اجتماعی و صیانت 
سازمان  اجتماعی  شرکای  حقوق  از 
و  بازنشستگان  بیمه شدگان،  از  اعم 
درگاه  از  نمایید.  تالش  کارفرمایان 
روزافزون  توفیقات  متعال  خداوند 
شایسته  خدمت  درراه  را  جنابعالی 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی 
و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 

مسئلت می نمایم.

پردرآمد،  افراد  یارانه  قطع  با شروع 
حساب های مالی و بانکی یارانه بگیرانی 
که حذف شده اند بعد از دریافت رضایت 

از آنها چک خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با اعالم رسمی دولت 
حذف یارانه بگیران پردرآمد از شهریور 
قانون  تکلیف  طبق  و  جاری  سال  ماه 
باالی  سه دهک  بر حذف  مبنی  بودجه 
به طوری که  است؛  آغازشده  درآمدی 
حدود ۲۰۰ هزار نفر از خانواده هایی که 
در دهک های باال شناسایی شده بودند در  
این ماه از لیست سازمان هدفمندی کنار 
رفتند. اما اینکه یارانه افراد بر چه مبنایی 
حذف خواهد شد در دودسته تقسیم بندی 
و  یارانه  حذف  از  قبل  به  که  می شود 
بعدازآن برمی گردد. قبل از اینکه یارانه 
افراد حذف شود آنها بر مبنای اطالعاتی 
که ثبت شده مانند مسافرت های خارجی، 
کارفرما  شغل،  نوع  فرد،  خودروهای 
انجام  معامالت  تعداد کارکنان،  بودن و 
شده و دارایی های مختلف که بر مبنای 
کد ملی افراد ثبت شده شناسایی و کنار 

گذاشته می شود.
با  افراد  شد  یارانه ها حذف  وقتی که  اما 
می کنند  دریافت  که  پیامکی  به  توجه 
کنند.  مراجعه  اعتراض  برای  می توانند 
پیشخوان  به  وقتی که  مرحله  این  در 
مورد  در  آنها  از  کردند  مراجعه  دولت 
بانکی  استعالم حساب  برای  رضایتشان 

و مالی نیز استعالم می شود.
بر این اساس حساب مالی و بانکی یارانه 
بگیران زمانی موردبررسی قرار می گیرد 
که یارانه آنها قطع شده و اگر اعتراض 
به این موضوع داشته باشند باید حساب 

بانکی و مالی آنها چک شود.
در این حالت ممکن است تعداد زیادی 
از افراد یارانه بگیر باوجوداینکه خواهان 
دلیل  به  باشند  یارانه در هرماه  دریافت 
عدم تمایل به بررسی حساب های بانکی 
انصراف  درخواست  این  از  مالی،   و 
برای  بانکی  حساب های  بررسی  دهند. 
است  موضوعی  پردرآمدها  یارانه  قطع 
که از سال های گذشته بارها مطرح شده 
را   بانکی آن  البته دولت و مسئوالن  و 
خط قرمز اعالم کرده بودند. حتی حدود 
دو سال پیش و در هنگام تصویب قانون 
مالی  تراکنش های  بررسی  نیز   بودجه 
افراد در مجلس پیشنهاد شد ولی درنهایت 
عملیاتی  و  نگرفت  قرار  موافقت   مورد 

نشد.

امیدوار  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
در  را  خزر  کنوانسیون  ایران  که  است 

سال آینده تصویب کند.
ایگور  اسپوتنیک،  گزارش  به 
امور  وزارت  ویژه  فرستاده  براتچیکوف 
امیدوار  مسکو  گفت:  روسیه  خارجه 
در  را  خزر  کنوانسیون  ایران  که  است 
براتچیکوف  کند.  تصویب   2020 سال 
تنها  در حال حاضر  ایران  این که  بابیان 
کشوری است که کنوانسیون را تصویب 
نکرده است، افزود: سال آینده انتخابات 
ما  و  می شود  برگزار  )ایران(  مجلس 

امیدواریم که به این مسئله در مجلس 
شود.  پرداخته  جدی  به صورت  جدید 
کار  ایران  مجلس  در  حاضر  حال  در 
کارشناسی در جریان است. در 12 اوت 
جمهوری  روسیه،  سران  نشست   ،2018
و  ترکمنستان  قزاقستان،  آذربایجان، 
ایران در بندر آکتائو برگزار شد که در 
دریای  حقوقی  وضعیت  کنوانسیون  آن 

خزر به امضا رسید.

وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد 
که کشورش به دنبال راه حلی صلح آمیز 

در منطقه می گردد.
امور  وزیر  پمپئو،  مایک  رویداد۲۴: 
به  حمله  پی  در  آمریکا  خارجه 
عربستان  آرامکوی  نفتی  تأسیسات 
اظهار کرد که به دنبال تشکیل ائتالفی 
برای مقابله با ایران است. او ادعا کرد 
به  دستیابی  خواهان  کشور  این  که 

راه حلی صلح آمیز است.
برای  ما  گفت:  خبرنگاران  به  پمپئو 
تشکیل  خواهان  دیپلماتیک،  اهداف 
امور  وزیر  اما  هستیم،  ائتالف  یک 
می کند  جنگ  به  تهدید  ایران  خارجه 
سرباز  آخرین  تا  که  می گوید  و 
آمریکایی خواهند جنگید. ما می خواهیم 
ایجاد  صلح  به  دستیابی  برای   ائتالفی 

کنیم.

برای  تالش  از  حالی  در  پمپئو   
ایران  علیه  دیپلماتیک  ائتالفی  تشکیل 
تهدیدهای  واشنگتن  که  گفته  سخن 
روزهای  در  را  کشورمان  علیه  نظامی 

گذشته دوچندان کرده است.
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
کشورمان در گفت وگوی اختصاصی با 
سؤال  این  به  پاسخ  در  سی ان ان  شبکه 
یا  آمریکا  نظامی  اقدام  پیامدهای  که 
بود،  خواهد  چه  ایران  علیه  سعودی ها 

تأکید کرد: یک جنگ تمام عیار.
ظریف در ادامه تصریح کرده بود: من 
از  بسیار جدی درباره دفاع  بیانیه  یک 
کشور خودمان می دهم. من یک بیانیه 
بسیار جدی مبنی بر این می دهم که ما 
نمی خواهیم وارد درگیری نظامی شویم، 
لحظه ای  خود  خاک  از  دفاع  برای  اما 

درنگ نمی کنیم.

است؛  قاطع  و  شفاف  ما  موضع 
زنان در ایران باید اجازه حضور در 
ورزشگاه های فوتبال را داشته باشند.

کرد  اعالم  بیانیه ای  در  فیفا  رئیس 
که زنان ایرانی باید اجازه حضور در 

ورزشگاه را داشته باشند.
اینفانتینو  جیانی  ایسنا،  گزارش  به 
رسمی  بیاینه ای  در  فیفا  رئیس 
فدراسیون  وب سایت  روی  بر  که 
رابطه  در  قرارگرفته  فوتبال  جهانی 
در  ایرانی  زنان  ممنوعیت حضور  با 

ورزشگاه اعالم کرد:
ایران  فوتبال  فدراسیون  امیدوارم 
متوجه  کشور  این  مسئوالن  و 
این  مورد  در  ما  متعدد  خواسته های 
باشند.  شده  غیرقابل قبول  وضعیت 
بخش  و  من  اخیر،  وقت  چند  در 

تماس  آن ها  با  بارها  فیفا  اداری 
اعضای  از  نمایندگانی  ما  گرفته ایم. 
ایران  در  حاضر  حال  در  را  فیفا 
داریم و منتظرم اخبار خوبی از آن ها 

بشنوم. 
است؛  قاطع  و  شفاف  ما  موضع 
زنان در ایران باید اجازه حضور در 
ورزشگاه های فوتبال را داشته باشند. 
پیش ازاین  که  هستیم  متوجه  ما 
شود  برداشته  قدم هایی  باید  کار 
و  امن  مسیری  در  حضور  این  تا 
ایجاد  زمان  اکنون  اما  باشد  مناسب 
فیفا  و  است  فرارسیده  تغییرات  این 
مسئله  این  در  مثبت  پیشرفت  توقع 
فوتبال  ملی  تیم  خانگی  بازی  از  را 
آینده(  )ماه  اکتبر  ماه  در   ایران 

دارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس 
گفت: انتظار ما به عنوان پارلمان بخش 
سازمان  از  فارس  استان  در  خصوصی 
تفویض  که  است  این  استاندارد  ملی 
استان ها  ادارات کل در  به  اختیارهایی 
داده شود تا استان ها بتوانند در مواردی 
کارها  درروند  و  کند  تصمیم گیری 
روزنامه  گزارش  به  شود.  تسریع 
اتاق  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع 
بازرگانی فارس، یلدا راهدار در جلسه 
آزمایشگاه های  در  فعاالن  با  نشست 
اتاق  همکار استاندارد استان فارس در 
رئیس  حضور  با  که  استان  بازرگانی 
و  ایران  صالحیت  تأیید  ملی  مرکز 
این  در  استان  خصوصی  بخش  فعاالن 
اتاق برگزار شد، بیان کرد: امروز یکی 
استان فارس؛  از مهم ترین موانع ما در 
ملی  سازمان  به  شده  ارجاع  کارهای 
استاندارد است که فرآیند فعالیت ها و 
تصمیم گیری درخصوص مسائل بسیار 

وقت گیر، طوالنی و کند است.
وی بابیان اینکه بخش صنعت و تولید 
با اداره کل استاندارد ارتباط مستقیمی 
و  بودن  چابک  عدم  افزود:  دارد 
کشور  استاندارد  نظام  انعطاف پذیری 
بخش  برای  تحریم ها  به اندازه  توانسته 
مانع عقب  و  ایجاد کند  مانع  ما  تولید 
 ماندن تولیدکنندگان ما از بازار و رقابت 
شدند. راهدار اظهار داشت: در سالی که 
همه بخش ها برای رونق و حمایت از 
تولید باید تالش مضاعف داشته باشند 
نیز  استاندارد  ملی  سازمان  است  انتظار 
رونق  شعار  و  داشته  انعطاف پذیری 

تولید را تحقق بخشد.
فارس  بازرگانی  اتاق  اضافه کرد:  وی 
به  توجه  با  پیش  سال  پنج  حدود  از 
واحدهای  از  شده  انجام  نیازسنجی 
داوطلبانه  به صورت  و  استان  تولیدی 
استاندارد  کل  اداره  با  را  تفاهم نامه ای 
استان منعقد کرد که عمده هدف این 
و  مشکالت  رفع  در  تسهیل  تفاهم نامه 
نیازهای واحدهای تولیدی استان است. 
راهدار ادامه داد: این تفاهم نامه دستاورد 
و پیامدهای مثبتی برای بخش اقتصاد و 
تولید استان داشت به طوری که به واسطه 
همکاری های دو طرف پیچ وخم اداری 
بسیار کوتاه و بسیاری از موانع بر سر 
مرتفع  استان  تولیدی  واحدهای  راه 
تأیید صالحیت  شد. رئیس مرکز ملی 
ایران نیز گفت: در حال حاضر سامانه 

آزمایشگاه های  برای  مجوز  دریافت 
متعددی  مشکالت  استاندارد  همکار 
دارد و ما از آنها مطلع هستیم و در این 
به عنوان  به زودی سامانه جدیدی  زمینه 
راه اندازی  زمینه  این  در  جایگزین 
می شود که تالش کردیم مشکالت در 

آن سامانه به حداقل برسد.
سامانه  افزود:  فیروز  خاکی  علیرضا 
و  راه اندازی  آینده  ماه  دو  تا  جدید 
بودن  کند  امیدواریم  که  می شود  فعال 
برطرف  فعلی  سامانه  در  فرآیندها 
در  همچنین  داشت:  اظهار  وی  شود. 
بخش واگذاری فرآیندهای مرکز ملی 
وجود  محدودیت هایی  تأیید صالحیت 
از  بعضی  واگذاری  به طوری که  دارد 
صالحیت ها حتمًا باید به صورت بخشی 
استاندارد  کل  اداره  به اندازه  و  باشد 
نمی توانیم واگذاری هایی را انجام دهیم.

در  این  کرد:  اضافه  فیروز  خاکی 
واگذاری  درخصوص  که  است  حالی 
فرآیندهای مرکز ملی تأیید صالحیت 
تصمیم گیری هایی  و  برنامه ریزی  نیز 
نزدیک  آینده  در  که  شده  انجام 
اعالم  را  قابل واگذاری  بخش های 
از  دیگری  بخش  در  وی  می کنیم. 
شرکت های  داد:  ادامه  خود  سخنان 
همکار  آزمایشگاه های  و  بازرسی 
ملی  مرکز  اجرایی  بازوهای  استاندار 
تأیید صالحیت هستند و انتظار است با 
افراد خاصی در این بخش که جعل و یا 
تخلف در مدارک می کنند اطالع رسانی 

کنند تا دست متخلفان کوتاه شود.
مرکز  اینکه  بابیان  فیروز  خاکی 
کار  جریان  بر  صالحیت  تأیید  ملی 
بازرسی  شرکت های  و  آزمایشگاه ها 
نظارت دارد عنوان داشت: فارس یکی 
تنش های  در  حاشیه  کم  استان های  از 
نشان دهنده  این  که  است  استاندارد 
صداقت در عملکرد و نتایج بازرسی و 
آزمون آزمایشگاه های همکار استاندارد 
نیز  ما  کرد:  تصریح  وی  است.  استان 
از  باور رسیده ایم که در برخی  این  به 
استانداردهای باید تجدیدنظرهایی انجام 
شود تا ما بازارهای صادراتی مان را از 
مدیرکل  رهنما  مرتضی  ندهیم.  دست 
استاندارد استان فارس هم در این جلسه 
همکار  آزمایشگاه   109 حدود  گفت: 
تعداد  این  از  که  است  فعال  استان  در 
جز  مابقی  و  مستقل  آزمایشگاه   43

واحدهای تولیدی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس:

به ادارات کل استاندارد در استان ها تفویض 
اختیار شود

حساب بانکی یارانه بگیران چک می شود؟

ابراز امیدواری روسیه به تصویب کنوانسیون 
خزر توسط ایران

پمپئو:
به دنبال تشکیل ائتالف علیه ایران هستیم

بیانیه رئیس فیفا: 
 زنان ایران باید از ماه آینده 

به ورزشگاه  بروند

 ابراز امیدواری روسیه به تصویب 
کنوانسیون خزر توسط ایران

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، عنایت اهلل رحیمی در دیدار با شهردار و اعضا شورای شهر شیراز ضمن تأکید بر 
اهمیت تکمیل و اجرای پروژه های اثرگذار در کالن شهر شیراز، عنوان کرد: زمان بندی بر مبنای اقتضائات شهر درروند تکمیل پروژه ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. وی بیان کرد: اجرا پروژه های بزرگ مقیاس و قابل آدرس دهی در کارنامه عملیاتی شورای پنجم شهر و شهرداری شیراز مؤثر خواهد بود. 
نماینده عالی دولت در استان فارس بازآفرینی فضاهای شهری را طرحی جامع و مهم برشمرد و ضمن تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریت استان در اجرای 
این طرح، عنوان کرد: موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری مدیریت محلی و مدیریت کالن کشوری است. استاندار فارس با اشاره به اهمیت آمادگی برای 
مواجهه با حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله و...، تأکید کرد: اگر طرح ایمن سازی شهر پیش از وقوع این بالیا تدوین شود بی تردید سبب پاسخگویی بهتر 
در زمان بحران خواهد شد. توجه به روند اجرا خطوط مترو شیراز، طراحی و اجرای فضاهای سبز شهری، توجه به اجرا پروژه های مهمی همچون محور زندیه 

و محور عرفان، توجه به هماهنگی، همراهی، همدلی و مشورت در انجام امور از دیگر موضوعاتی بود که رحیمی در این نشست به آنها پرداخت.

استاندار فارس در دیدار با شهردار و اعضا شورای شهر شیراز تأکید کرد؛
زمان بندی متناسب با اقتضائات شهری در اجرا پروژه ها موردتوجه باشد

تحلیل این خبر را در ستون 
سمت راست بخوانید

محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا:

چاقو زیر گلوی مدیر حقوقی ما گذاشتند

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛

از هر دری کالمی


