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وزیر خارجه عراق:

بغداد ميزبان مذاکرات ایران
با مصر و اردن است

جهان 3

کنست منحل و نوامبر تاریخ برگزاری
 انتخابات اسرائیل تعیین شد؛  

 نتانياهو و فاز جدید
تُرکتازی راستگراها
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آب پاکی سخنگوی دولت روی دست بازنشستگان 

دولت حاضر به اصالح مصوبه 
مزدی مستمری بگیران نیست
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همزمان با بن بست دوحه، زمزمه ها باال گرفت

ورت تغییر باقری کنی ضر
یا تاکتیک مذاکره 

دو هفته بعد از توئیت هــای عجیب علی 
باقری کنــی و شــایعه اســتعفایش، حاال 
کانــال اصولگــرای عماریون خبــر داده که 
امیرعبداللهیان در نامه ای به ابراهیم رئیسی، 
تقاضای تغییر در تیم مذاکره کننده را دارد و 
با حضور علی باقری مخالف اســت. این کانال 
اصولگرایان نوشته اســت: »از ابتدای حضور 
باقری کنی در تیــم مذاکره کننده و چینش 
تیم توســط وی افراد متخصص بارها نسبت 
به عدم کفایــت او در مدیریت روند مذاکرات 
و عدم اطالع رســانی دقیــق وی به مجلس و 
دولت در مورد روند مذاکرات هشــدار دادند؛ 
اما رئیس دولت مخالــف این نظریه و درصدد 

پیش بردن مذاکــرات با تیم فعلی اســت.« 
در ادامه می خوانیم: »حال شــنیده می شود 
امیر عبداللهیان به مخالف سرسخت حضور 
باقری کنی در تیــم مذاکره کننــده تبدیل 
شده و در نامه ای به آیت اهلل رئیسی خواستار 
تغییر باقری کنی شده است و مهدی صفری و 
محمدرضا غائبی را به عنوان گزینه جایگزین 
شخص مذکور پیشنهاد داده است.« بار قبل که 
شایعه استعفای مذاکره کننده ارشد ایران بر سر 
زبان  ها افتاد، روزنامه های اصولگرا آن را طراحی 
دشمن و برای باال بردن قیمت دالر و التهاب در 
بازار معرفی کردند این بــار اما خود آنان برای 
تغییر مذاکره کننده ارشد پیش قدم شده اند...

همزمان با هفته ازدواج، عزم دولت برای افزایش»این امر مبارک« جزم تر شده است!  

از وعده های اقتصادی
تا تمسک به حمایت های الهی

شهرنوشت 6

جریمه مدیر بانک
به خاطر حجاب مشتری 

بیکاری 1200کارگر
 به دلیل تعطیلی

معدن کرومیت کرمان

از مسافران جدید قونیه تا اولین برد جهاني 

آخر هفته خوب
هندبال بانوان

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

دشمنی منافقین، ریشه 
مصیبت های برنامه هسته ای 

ایران است 

صادر نشدن ویزا براي ورزشكاران ایراني، 
ابعاد جدیدی یافته است

ویمبلدون بدون مشکات 
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مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
با توجه به پیش رو بودند مجمع ســالیانه انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران و انتخابات اعضای هیات 
مدیره این انجمن به عنوان یکی از قدیمی ترین 
تشکل های صنفی کشور گفت: به منظور کمک در 
دستیابی به اهداف تعریف شده در اساسنامه انجمن 
و اقدامات موثری که در جهت تعالی صنعت لوازم 
خانگی کشور در مدت چند ماه اخیر در حال انجام 
است، در این انتخابات حضوری فعال و پررنگ تر 
خواهیم داشت و امیدواریم آموزه ها و تجربیاتی 
که در چند سال در کارخانه تشکیالتی و صنعتی 
کسب کرد ه ایم، بتواند کمک موثری در راستای 

تحقق اهداف این انجمن رقم زند.
عباس ابهری در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا،  
درخصوص انتخابات مجمع انجمن لوازم خانگی 
ایران گفت: دوســتانی کــه توانمندی کمک به 
پیشبرد اهداف تبیین شده در اساسنامه انجمن و 
همچنین تعالی صنعت لوازم خانگی کشور را دارند 
در این انتخابات کاندید و پس از رای گیری اعضا، 

انتخاب خواهند شد.
تولیدکننده لوازم خانگی تولیپس ادامه داد: 
قطعا تمامی اعضای انجمن به ویژه هیات مدیره 
محترم تا به امروز نهایت سعی و تالش خود را برای 
رسیدن به اهداف و سیاست های مصوب، داشته 
است. اما نکته ای که وجود دارد این است که لوازم 
خانگی کوچک که ســهم قابل توجهی در سبد 
مصرف خانوار ایرانــی دارد و بخش قابل توجهی 
از گردش مالی این صنعــت را به خود اختصاص 
می دهد، متاسفانه نماینده ای مستقل در هیات 
مدیره انجمن لوازم خانگی نداشته است بنابراین 
احســاس کردیم که حضور یک فــرد  به عنوان 
نماینده این بخش از صنعت لوازم خانگی می تواند 

در تسهیل امور این گروه از صنعتگران موثر باشد.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
ادامه داد: در کنار این موضوع اتخاذ تصمیمات کلی 
و پیشنهادهایی که از سوی هیات مدیره انجمن 
به نهادهای قانونگذار ارایه می شود، با حضور این 
نماینده می تواند ضمن حل مشکالت این بخش، 

تمامی جوانب موجود در صنعت لوازم خانگی را 
به درســتی و جامع تر پوشش داده و رسیدگی به 
مشــکالت و چالش های این بخش بیشتر مورد 
مداقه قرار گیــرد. همچنین حضور نفرات جدید 
منجر به هم افزایی بیشتر و طرح ایده های جدید 
و متنوع تر برای اعضای انجمــن و صنعت لوازم 
خانگی کشور به عنوان یک صنعت پیشران و مولد 

همراه خواهد بود.
ابهری گفت: نهادها و ســازمان های مختلفی 
در صنعت لوازم خانگی دخیل هستند و هرکدام 
بخشــی را در رســیدگی به امور این صنعت به 
خود اختصــاص داده اند،  اما تنهــا انجمن لوازم 
خانگی کشور است که می تواند با تجمیع نظرات 
تولیدکنندگان در معرفی معضالت و مشکالت 

این صنعت، به اطالع نهادهای قانون گذار برساند.
وی ادامه داد: بنابرایــن هرچه انجمن قدرت 
و انســجام و فراگیری بیشتری داشــته باشد به 
راحتی می تواند نظرات و پیشنهادهای سازنده تر و 
کارشناسانه تر را به وزارتخانه ارسال کند. لذا هرچه 
اعضای انجمن تخصص و تجربه کار بیشــتری 
داشته باشند قطعا خروجی بهتری خواهد داشت 

و بهتر می تواند مطالبات این صنعت را از نهادهای 
مربوطه اخذ کند. هدف واالیی که باید مد نظر باشد، 
پرهیز از تکثر و تجمیع فکر و قوای اجرایی و انعکاس 
مناسب به مراجع مورد نظر اســت که امیدوارم 
کیفیت این موضوع در آینــده نزدیک و با حضور 

همه بزرگان صنعت رقم زده شود.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران در 
پایان گفت: در چندروز اخیر شاهد هجمه هایی 
درخصوص وزیر محترم صمت جناب آقای دکتر 
فاطمی امین و وزارت خانه تحت مدیریت ایشان 
بودیم، معتقدم که وزارت صمت علیرغم برخی 
انتقادهایی که به عملکرد و سیاست های اتخاذی 
و اجرایی آن وارد است تا به امروز تالش کرده که 
چرخ صنعت کشور را به یک ثبات و شرایط مطلوبی 
برساند. اما اینکه توقع داشــته باشیم در کمتر از 
یکسال به شرایط مطلوب و آرمانی دست یابیم و 
عالم به موضوعاتی باشیم که خارج از ید و اختیار یک 
وزارتخانه به تنهایی است، توقعی عجوالنه است. 
آن هم وزارتخانه ای که از تمام جهات دستخوش 
تغییرات بسیار زیاد همچون گران شدن بین المللی 
نهاده ها، تغییرات قوانین گمرکی و نرخ محاسبه 
حقوق و عوارض بر مبنــای قانون بودجه و تهیه و 
تدوین برنامه های اصالحی ساختار بدنه خود و ... .

وی ادامه داد: از نظر من وزیر صمت شاید بتواند 
نمره قابل قبولی دریافت کند ولی قطعا با شرایط 
ایده آل فاصله دارد که باید دید آیا در مسیر بهتر 
شدن حرکت می کنند یا حرکت ایشان خالف 
جهت سیاست های کلی نظام است. به هرحال 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت و فاطمی امین 
فی الواقع حداکثر تالش های خود را داشــته اند 
و باید زمان بیشــتری داد تا نتایج این تالشها را 
مشاهده کرد. درست است که انتقادهایی نیز به 
آنها وارد اســت اما دولت و وزارتخانه ها در تالش 
هستند که وضعیت نابسامان اقتصادی را بهبود 
بخشند. لذا توصیه می کنم ضمن همراهی و کمک 
به این حرکات، صبر پیشه کرده و نظارت و انتقاد 
سازنده بر روند کار ایشان را همیشه در دستورکار 

داشته باشیم.

خبر ویژه 

مدیرعامل صنایع الكتریكی ناسیونال ایران مطرح کرد؛

ضرورت حضور نماینده لوازم خانگی کوچک
در هیات مدیره انجمن لوازم خانگی


