راه پيمايي اربعين
ج تفکر مبارزه در راه خدا
او 

تا ريشه کني تروريسم
در سوريه ميمانيم

رهبر معظم انقالب اس�لاميبا تش��کر از ملت ،دولت و
جوانان مبارز عراق و مس��ئوالن عتبات عاليات ،تصريح
کردند :پديدهعظيماربعين نش��انه گس��ترش روح جهاد و
ش��هادت در راه خداس��ت.حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر
معظم انقالب اسالمي (دوشنبه) در ديدار...

س��خنگوي وزارت امور خارجه درباره س��فر واليتي
به لبنان و س��وريه و بازپسگيري رقه گفت :ما تمام
گروههاي تروريستي را مد نظر داريم و تا ريشه کني
تروريسم در سوريه در اين کشور خواهيم بود و از دولت
سوريه حمايت خواهيم کرد...
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سه شنبه
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با کشته و زخميشدن چندین هزار تن در زمین لرزه غرب کشور رقم خورد

ويـترينامـروز
پايصدها ميليارددالرپولشوييدرمياناست

سعد حريري در تله سعودیها

س��ايت يک راديوي فرانس��وي با انتش��ار ويدئويي اعالم کرد ،سفر
پنج شنبه گذشته امانوئل ماکرون ،رئيس جمهور فرانسه به رياض
با هدف نجات س��عد حريري و جلوگيري از تبديل لبنان به ميدان
جنگ انجام شد.به گزارش راديو "فرانس اينفو" در اين ويدئو گزارش
داد ،ماکرون هيچ برنامهاي براي سفر به عربستان نداشت و کامال
ناگهاني و بدون برنامه از ابوظبي...
بین الملل

قيمت  1000تومان

صفحه 2

آشفتگیدر بازار ارز دیجیتالموجبشد

زاگرس لرزید ،ایران گریست

سرمقاله

آوار مديريت در مسکن مهر

پیام رهبر معظم انقالب درپی حادثه مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور
رئیس جمهور به کرمانشاه می رود ابراز همدردي رهبران جهان با ايران سه روز عزای عمومی در کرمانشاه
تامين انرژي مورد نیاز زلزله زدگان
سوگواری هنرمندان برای همدردی با زلزله زدگان

3

مسعود یوسفی


در پي وقوع زلزله مهيب يکشنبه شب گذشته ،غرب
کشور بحث منازل مسکن مهر که مدتي بود دوباره
بر سر زبانها افتاد .ابتدا اسحاق جهانگيري معاون
اول رييس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتيروزدوشنبهمدعيشدباابرازتاسفازاينکه
بيشتر خانههاي تخريب شده در زلزله شب گذشته
متعلق به ساختمانهاي مسکن مهر بوده است از
وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع
که چرا خانههاي نوساز تا اين حد آسيب پذير بودهاند
را بررسي کند .سپس مسعود شريفي مدير کل راه
و شهرسازي استان کرمانشاه خبر داد که خانههاي
پروژه  500واحدي مس��کن مهر شهرستان سرپل
ذهاب که آسيب ديده است بر روي گسل بنا شده
است .دست آخر هم تصاوير خانههاي طرح مسکن
مهر از شهرستانهاي اسالم آباد...

صفحات  9 ، 7، 2و10

هشدار

« بيت کوينی»
بانک مرکزی

اقتصاد کالن

5

با رشد بازار موازي

بورس از نفس افتاد

بورس تهران چند روزی اس��ت در الک دفاعی و فاز اس��تراحت فرو
رفته و از فعالیت فعاالن بازار به میزان قابل توجهی کاسته شده است.
بطوریک��ه حج��م و ارزش معامالت نیز به میزان قابل توجهی کاهش
یافته و ش��اهد حاکمیت رکودی کوتاه مدت و احتماال زودگذر در این
بخش از فعالیتهای اقتصادی هستیم.این در حالیست که سهام شرکت
های کوچک و بازار پایه ای ،از رونق و رشد...
بورس

شريعتمداري پيش شرطهاي رونق توليد را تشريح کرد

ادامه در همین صفحه

صفحه 5

تامين مالي پروژهها
با تاکتيک ارزي

6

مبارزه جدي با رانت و قاچاق در دستور کار

شهاب نادري

عضو کميس�يون اقتصادي مجلس
shouroonews@gmail.com

صفحه 6

4

عکس :ایرنا -بهمن زارعی

صفحه2

صنعت ،تجارت

یادداشت

یادداشت

پیش به سوی
حاکمیت شرکتی
محسن فاضلیان

مدیرعامل تامین س�رمایه بانک مسکن
shouroonews@gmail.com

رييس قوه قضاييه:

هدف اصلي هر سه قوه حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالي است

ريي��س ق��وه قضاييه ضمن ابراز تس��ليت و همدردي با
داغدي��دگان حادث��ه زلزله غرب کش��ور که موجب جان
باختن و مصدوم شدن عدهاي از هموطنان عزيز شد ،بر
لزوم تسريع در رسيدگي به مصدومان و مجروحان تاکيد
کرد و گفت :به روساي کل دادگستري استانهاي غربي
ب��راي تامي��ن امنيت مناطق زلزله زده دس��تور اکيد داده
شده است.به گزارش ايسنا ،آيت اهلل آملي الريجاني در
ابتداي جلس��ه مس��ئوالن عالي قضايي ،اظهار کرد :خبر
زلزله غرب کشور و طي آن عده زيادي از هموطنان عزيز
ما جان خود را از دس��ت دادند و عده زيادي نيز مصدوم
و مجروح ش��دند ،بس��يار تأس��ف انگيز بود و از خداوند
متع��ال غف��ران و رحم��ت براي جان باختگان و ش��فاي
عاجل براي مصدومين و مجروحين مس��ئلت ميکنيم.
به گزارش ايس��نا ،آملي الريجاني با بيان اينکه يکي از
محورهاي مهم جلسه اخير سران سه قوه ،تصميمگيري

براي حل مش��کل س��پرده گذاران موسسات مالي بوده
اس��ت ،اظهار کرد :متاس��فانه بر اثر برخي سوء نظارتها
گرفتاريهايي از جانب موسسات مالي و اعتباري براي
بخشي از هموطنان به وجود آمده است .در حال حاضر ما
نبايد صرف ًا به دنبال مقصر باشيم بلکه اصليترين هدف
هر سه قوه اين است که مشکل سپرده گذاران حل شود
يعني به نحو مقتضي ،اموال مردم به آنان بازگردد و جبران
خسارت صورت گيرد.رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم
هم��کاري ق��وا ب��ا دولت و بانک مرکزي با توجه به وجود
برخ��ي محدوديته��اي قانوني و اعتباري تصريح کرد:
شايد دستگاه قضايي وظيفه ابتدايي در اين زمينه نداشته و
صرف ًا طبق قانون موظف به برخورد قضايي بوده است که
بر همين اساس در بدو شکلگيري اين مشکل ،دستگاه
قضايي به موضوع ورود کرده و برخوردهاي قانوني را هم
انجام داده اس��ت.آملي الريجاني افزود :بسياري از افراد

معاون وزير کشور:

اولويت کشور در ايجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتي است

معاون سياسي وزير کشور ايجاد اشتغال
و تحق��ق برنامههاي اقتصاد مقاومتي را
از مهمترين اولويتهاي دولت دوازدهم
عن��وان ک��رد و گف��ت :اي��ن دو برنام��ه
در اولوي��ت کاري ق��رار دارد.اس��ماعيل
جبارزاده دوش��نبه ش��ب در آيين معارفه
استاندار جديد چهارمحال و بختياري در
تاالر ابن س��يناي شهرکرد افزود :دولت
دوازدهم براي تحقق اقتصاد مقاومتي و
اج��راي بند بن��د آن از تمام ظرفيتهاي
کش��ور اس��تفاده ميکند.وي يادآور شد:
دولت دوازدهم متعلق به همه مردم است
وتحققبرنامههايدولتوظيفههمگاني
اس��ت ،چرا که کار براي مردم بزرگترين
خدمت اس��ت و مقام معظم رهبري نيز
به خدمترس��اني به مردم تاکيد دارند.به
گفته جبارزاده ،دولت به دور از حاشيهها به
دنبالتحققبرنامههاواهدافتعيينشده
است و نهادينه کردن اعتدال در استانها از
سويهمهدنبالشود.ويبهترينعبادت
را خدمت به مردم دانست و گفت :خدمت
خالصانه براي هميشه در ذهن مردم باقي
ميماند و در اين زمينه همه مس��ئوالن
وظيف��هايج��زخدمترس��انيبهمردم

ادامه از همین صفحه

ندارند.معاون وزير کش��ور افزود :استاندار
جديد چهارمحال و بختياري  25سال در
ردههايمختلفازبخشداريتاسرپرست
اس��تانداري مشغول خدمت بوده است و
ب��راي چهارمحال و بختي��اري نيز تمام
تالش خود را به کار ميگيرد.وي افزود:
در دولت يازدهم طرحهاي مهميدر اين
اس��تان اجرايي ش��ده و طرحهايي نيز که
اجرا نش��ده اس��ت به دليل زمان بر بودن
آنهاست و در دولت دوازدهم اين طرحها
محقق خواهد شد.استاندار چهارمحال و
بختي��اري نيز نرخ باالي بيکاري در اين
استان را يکي از مشکالت دانست و اعالم
کرد :براي رفع بيکاري و ايجاد اش��تغال
بايد زمينه س��رمايه گذاري فراهم ش��ود
و هم��ه با وح��دت و همدلي براي ايجاد
اشتغال تالش کنند.اقبال عباسي ،وجود
رودخانهه��ا ،کوهس��تاني بودن منطقه،
گردش��گريبودناس��تان،توليدساالنه
يک ميليون تن محصوالت کش��اورزي
را ظرفيتهاي استان دانست و گفت6 :
هزار واحد صنعتي فعال و راکد در استان
وجودداردکهبايدازاينواحدهادرراستاي
تحقق اشتغال حمايت کرد.

 ...س��رپل ذهاب و روانس��ر در س��ايتها و خبرگزاريها
منتشر شد و به نوعي اظهارات معاون اول رييس جمهور
را مورد تاييد قرار داد .طي ساليان اخير به کرات از سوي
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران س��اخت و ساز در مورد
اصولي نبودن اجراي مسکن مهر و به هدر رفتن سرمايه
ملي هشدار داده شد اما متوليان و مجريان اوليه اين طرح
معموال به دفاع از آن ميپرداختند و انتقادات را ناش��ي از
بغضها و سوگيريهاي سياسي ميدانستند تا اينکه شب
تلخ زاگرس رقم خورد و س��اختمانهاي مس��کن مهر در
اين منطقه علي رغم مدت کميکه از ساخته شدن آنها

درگير در پروندههاي مربوط به موسسات مالي غيرمجاز
در زندان به سر ميبرند اما نبايد فراموش کرد که صرف
زنداني شدن مسئوالن و مديران اين موسسات ،مشکلي
را از مردم حل نميکند.رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد :قوه
قضاييه براي کمک به مردم و حمايت از آنان به ميدان
آمده و تالش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباري
فرشتگان باز گردانده شود و مورد حيف و ميل قرار نگيرد.
بر همين اساس طي همکاري بسيار خوبي که با مجلس
و دولت صورت گرفته ،تالش شده تا سقف  200ميليون
تومان به همة سپرده گذاران تا اين مبلغ يا باالتر پرداخت
ش��ود که با اين تدبير ،مش��کل  98درصد سپرده گذاران
حل ميش��ود .البته رقم س��پردههاي  2درصد باقي مانده
نيز قابل توجه است که بايد براي آن چاره انديشي کرد
و اهميت قضيه اقتضا ميکند که دس��تگاههاي مربوطه
به فکر حل اين مشکل باشند.
حسنبيگي:

عربستان در حد حمله به ايران نيست

ي��ک عضو کميس��يون امني��ت ملي و
سياست خارجي مجلس با تاکيد بر اينکه
«عربس��تان در حدي نيست که بخواهد
ب��ه ايران حمله کند» گفت :عربس��تان
ب��راي اس��رائيل و آمري��کا نقش بازي
ميکند.ابوالفض��ل حس��نبيگي با بيان
اينکه «فروش سالح يکي از مهمترين
درآمدهاي آمريکا است» گفت :آمريکا
براي افزايش مش��تري خريد اس��لحه از
هيچ اقداميچش��م پوش��ي نميکند که
آخري��ن نمون��ه آن افزايش تنش با کره
ش��مالي و به دنبال آن فروش س�لاح
ب��ه کره جنوبي و ژاپن اس��ت.وي ادامه
داد :آمري��کا بزرگتري��ن شکس��ت را در
طول تاريخ در خاورميانه متحمل ش��ده
اس��ت .به همين دليل هر دوره با ايجاد
گروههاي تروريستي همچون القاعده،
طالب��ان و اکن��ون داعش ميخواهد که
بستري براي فروش سالح فراهم کند.
اما در اين راه موفق نش��د و خوشبختانه
س��وريه و عراق تجزيه نش��دند .نتيجه
آن اس��ت ک��ه آمريکا  ۲۰ه��زار ميليارد
دالر بدهي دارد.حسنبيگي اضافه کرد:
آمريکا براي فروش سالح به اين نتيجه

آوار مديريت در مسکن مهر
ميگذرد و به يک معنا نوس��از تلقي ميش��وند به ش��دت
آس��يب ديدند و تخريب ش��دند .مش��کالت طرح مسکن
مهر به مقاوم نبودن آنها ختم نميش��ود ،بلکه زنجيره
و مجموعهاي از اش��کاالت و معضالت باعث ش��ده است
که اين طرح از همان ابتدا يک طرح شکس��ت خورده و
غي��ر اصولي قلمداد ش��ود .جامع نب��ودن مطالعات طرح،
جانمايي نادرس��ت پروژهها ،آماده نبودن زيرس��اختها،
ش��تاب معنادار در اجراي طرح ،افزايش روزافزون قيمت
و آوردهه��اي متقاضي��ان ،متوقف ش��دن واگذاريها در
بسياري موارد و عدم وجود متقاضي براي اين خانهها در
مجموع باعث شد تا هم سرمايه و منابع مالي عظيميدر

رس��يد تا مس��ير جديدي ايجاد کرده که
از ق َِبل آن بتواند حداکثر برداشت و سوء
اس��تفاده از بنيه مالي عربستان و غارت
ام��وال مردم اين کش��ور را انجام دهد.
آن هم عربس��تاني که مشکالت داخلي
بس��ياري دارد و اي��ن بهتري��ن فرصت
براي غارت اموال عربس��تان اس��ت.به
گفته وي وضعيت آش��فته عربس��تان با
مصادره اموال شاهزادهها به بهانه مبارزه
با فس��اد در کنار جريان سياس��ي به هم
ريخته داخلي اين کش��ور ش��رايطي را
فراه��م آورده که حکمرانان عربس��تان
نتوانند به درستي تصميمگيري کرده و
محتاج آمريکا و اسرائيل شوند.اين عضو
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجل��س افزود :از ط��رف ديگر آمريکا
ميداند با شکس��ت ديگر در خاورميانه
دوس��تان خود را در سراس��ر دنيا از دست
خواه��د داد .امروز دنيا از شکس��تهاي
آمري��کا و انزواي��ش در خاورميانه مطلع
است؛ آن هم آمريکايي که با استراتژي
ايج��اد خاورميان��ه جديد آم��د و امروز با
شکس��تهاي پ��ي در پي مواجه ش��ده
است.
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سياسي

2
سياستنامه

آيا ما براساس عدالت و قسط
با مردم رفتار ميکنيم؟

نايب رييس مجلس ش��وراي اسالميگفت:
بپذيريم در اين کشور مشکل وحدت داريم
و خودمان خودمان را حذف ميکنيم.
مس��عود پزش��کيان در نطق ميان دس��تور
ديروز مجلس ش��وراي اس�لاميدر جلسه
علني مجلس ،با تسليت به مردم کرمانشاه
و اي�لام به دليل زلزله غرب کش��ور ،گفت:
بحث عدالت و وحدت را بيان ميکنم .امام
حس��ين (ع) ک��ه حدود  ۲.۵ميلي��ون نفر با
پ��اي پي��اده براي زيارتش ب��ه کربال رفتند،
چه ميگويد و در راه چه چيزي به ش��هادت
رسيدند؟ قرآن به پيامبر(ص) ميفرمايد که
پيامبران را فرستاديم و کتاب و ترازو داديم
تا بين مردم به عدالت رفتار کنند.
نماينده مردم تبريز در مجلس ادامه داد :قرآن
پر است از عدالت و قسط ،اما سوال اينجاست
ک��ه در وضعي��ت جاري کش��ور ،آيا عدالت
آنگونه که خدا و پيامبر و امام حسين دستور
دادند ،اجرا ميش��ود؟ آي��ا حقوق قوميتها
آنطور که حقش��ان اس��ت را ميدهيم؟ آيا
پرداخت حقوق در کش��ور بر مبناي عدالت
اس��ت؟ يک��ي  ۵۰۰هزار توم��ان ميگيرد و
ديگ��ري  ۱۰۰ميلي��ون تومان .در آموزش و
پ��رورش نيز يکي حتي نميتواند فرزندش
را براي آموزش اوليه به مدرس��ه بفرس��تد و
ديگ��ري ب��ا  ۱۰ميليون توم��ان فرزندش را
در بهترين مراکز آموزش��ي ثبتنام ميکند.
همين وضعيت در اس��تخدامها ،آموزشها،
تصميمگيريه��ا و مس��ائل اقتصاديمان
وج��ود دارد ،آي��ا اين رون��د بر مبناي قرآن و
دستور ائمه اطهار است؟
وي خاطرنشان کرد :آيا ما براساس عدالت و
قسط و ميزان با مردم رفتار ميکنيم؟ اگر به
آيات قرآن در خصوص عدالت عمل کنيم،
کشور آباد ميشود ،قوميتها ،عادالنه پست
ميگيرند ،ش��غل پيدا ميکنند و سخنشان
ش��نيده ميش��ود .ما اج��ازه نميدهيم که
قوميتها براساس قانون و قرآن بنويسند و
حرف بزنند .امام حسين(ع) براي پيدا شدن
همين عدالت شهيد شدند.
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي ،کشور
را بي��ش از ه��ر زمان ديگ��ر نيازمند وحدت
دانس��ت و افزود :بايد بپذيريم در اين کشور
مشکل وحدت داريم و خودمان خودمان را
حذف ميکنيم .وحدت بين مس��لمانان ،از
سالها نماز و روزه مهمتر است.
پزشکيان ادامه داد :مصداق اين بيعدالتي
اي��ن اس��ت که به ريي��س جمهور قبل حتي
اج��ازه نميدهيم از منزلش خارج ش��ود .در
کش��ور عقده ناگش��وده داريم و اين گره بايد
گشوده شود.
نماين��ده م��ردم تبريز در مجلس ادامه داد :با
بررس��ي مراودات جهاني مشخص ميشود
که فقط در خاورميانه ،مس��مانان با يکديگر
دش��مني دارن��د و يکديگر را ميکش��ند در
حال��ي که باي��د با يکديگر همکاري کنيم و
ب��ا يکديگر قطع رابط��ه نکنيم ولي دائما از
پشت تريبونها برادران دينيمان را تخريب
ميکنيم .با حصر و خانهنش��يني ،با گرفتن
و بس��تن و ه��ر روز ب��ر طبل تفرقه کوبيدن،
مش��کل کشور حل نميشود .بايد که جمله
جان شويم تا اليق جانان شويم.

میزخبر

حضرت آيت اهلل خامنهاي تاکيد فرمودند :

توطئهآلسعود
در ايجاد فتنه منطقه ای

عضو جامعه روحانيت مبارز گفت :عربستان
مسئله استعفاي حريري را هم به اين منظور
رق��م زدند که فتنه جديدي در منطقه ايجاد
کند .س��يدرضا اکرميدر گفتگو با باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،در واکنش به اقدامات
مداخلهجويانه عربس��تان در لبنان و تحميل
اس��تعفا ب��ه س��عدحريري ،گف��ت :غرب و
دولته��اي اقماري همگي اس��تعمارگر و
اس��تثمارگرند و ب��ه دنبال منافع خودش��ان
هستند.عضو جامعه روحانيت مبارز با تأکيد
بر اينکه غرب هيچ نگاهي به اخالق ،قانون،
ضابطه و مسائلي از اين دست ندارد ،اظهار
کرد :آنها از هرکس��ي که مانند عربستان در
جرگه آنها باشد حمايت خواهند کرد.
وي با اش��اره به اينکه عربس��تان بيش از 30
ماه است که يمن را بمباران ميکند و غرب
هيچ اعتراضي به آنها نميکند ،خاطرنشان
کرد :آمريکاييها داعش را به وجود آوردند
و عليرغم اينکه از سوي آنها آسيب ديدند
اما براي ضربه زدن به کشورهاي ديگر از آن
حمايت ميکنند.اکرميتصريح کرد :مسئله
اس��تعفاي سعد حريري را هم به اين منظور
رق��م زدن��د که فتنه جديدي ايجاد کنند ،اما
مردم ايران و منطقه بيدار هس��تند و فريب
بازي غرب را نميخورند.
رئي��س ش��وراي فرهنگ��ي نهاد رياس��ت
جمه��وري ادام��ه داد :اي��ن ن��وع اقدامات
عربس��تان ب��ا اي��ن هدف ش��کل ميگيرد
که حزباهلل را خلعس�لاح کنند و يا س��عد
حريري در دولت وزير نباش��د.اکرميبا بيان
اينکه آلس��عود لبن��ان را حيات خلوت خود
ميدانست ،اظهار کرد :آنها تالش ميکنند
که لبنان را مجبور کنند تا طبق خواسته آنها
رفتار کند.وي با تأکيد بر اينکه آمريکا ديگر
مانند گذشته يال و کوپال ندارد ،گفت :مردم
منطقه هم مانند گذشته بياطالع نيستند و
اکنون راه ايستادگي را در پيش گرفتهاند تا
به جايي برسند.
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رهب��ر معظ��م انقالب اس�لاميبا تش��کر
از مل��ت ،دول��ت و جوان��ان مب��ارز عراق و
مس��ئوالن عتبات عاليات ،تصريح کردند:
پديدهعظيماربعين نش��انه گس��ترش روح
جهاد و شهادت در راه خداست.
به گزارش ايسنا،حضرت آيت اهلل خامنهاي
رهب��ر معظم انقالب اس�لاميصبح ديروز
(دوش��نبه) در ديدار جمعي از مس��ئوالن و
فعاالنفرهنگياستانهايآذربايجانشرقي
و قم ،با تجليل از پديده با شکوه و حيرتانگيز
راهپيماي��ي اربعين و با دعا و آرزوي قبولي
زيارت زائران ،از دستاندرکاران برگزاري
اين مراسم تقدير و تشکر کردند.
حض��رت آي��ت اهلل خامن��هاي راهپيمايي
عظي��م اربعي��ن را نش��انه گس��ترش روح
مب��ارزه و مجاه��دت در راه خ��دا و آمادگي
براي شهادت ،در همه دنياي اسالم دانستند
و افزودند :حضور اين جمعيت عظيم از نقاط

ج تفکر مبارزه در راه خدا
راه پيمايي اربعين او 

با ايران منافع مشترک داريم
مختلف دنيا با وجود تهديدهاي تروريستي،
پديدهاي عظيم و نش��اندهنده اوجگرفتن
تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگي عموميو
همگاني در اين راه است.
رهب��ر انق�لاب اس�لاميپديدهي الهي و
معن��وي راهپيمايي اربعين را بيس��ابقه و
غيرقاب��ل توصي��ف خواندند و با تش��کر از
دس��تاندرکاران برگ��زاري اي��ن حرکت
عظي��م گفتن��د :از دولت عراق که وس��ايل
برگزاري اين حرکت با شکوه را فراهم کرد،
از مل��ت عزيز ع��راق که اينگونه مخلصانه
و ش��ادمانانه از زائ��ران حض��رت اباعبداهلل
عليهالس�لام پذيرايي کرد ،از جوانان مبارز
عراقي و حش��د ش��عبي و دستاندرکاران
تأمين امنيت مراسم ،و از مسئوالن عتبات
در نج��ف اش��رف و کرب�لاي معل��ي ،قلب ًا
تشکر ميکنيم و برکات الهي را براي آنان
خواستاريم.

در پي وقوع زلزله در غرب کشور صورت گرفت

در پي وقوع زمين لرزه مهيب غرب کشور و کشته و مجروح
شدن تعدادي از هموطنانمان و انعکاس گسترده خبر اين
زلزله در رسانههاي کشورهاي دنيا،سران و شخصيتهاي
بي��ن المللي و رهبران سياس��ي هم��دردي خود را با زلزله
زدگان اعالم و پيامهاي تس��ليتي خطاب به مس��ئوالن
کشورمان مخابره کردند .در اين گزارش ابتدا به پيامهاي
تس��ليت و همدردي رهبر معظم انقالب و س��اير مقامات
کشورمان با زلزله زدگان شهر و روستاهاي سرپل ذهاب
و غرب کشور پرداخته ميشود و پس از آن پيامها و ابراز
همدردي س��ران و ش��خصيتهاي بين المللي و سياسي
جهان از نظرتان ميگذرد.

پيام تسليت رهبر انقالب درپي حادثه تلخ زمينلرزه

در غرب کشور

در پ��ي وق��وع حادثه تلخ و مصيبتبار زمينلرزه در غرب
کشور که به جانباختن و زخميشدن جمعي از همميهنان
عزي��ز انجامي��د ،حضرت آيتاهلل خامن��هاي رهبر معظم
انقالب اسالميپيام تسليتي صادر کردند:
به گزارش ايس��نا ،متن پيام حضرت آيت اهلل خامنهاي به
اين شرح است:
« بسم اهلل الرحمن الرحيم
با تأس��ف و اندوه فراوان خبر زمينلرزه در غرب کش��ور را
که به جانباختن جمعي از همميهنان عزيز و زخميشدن
جمعي بيش��تر انجاميده و خس��ارات بس��ياري پديد آورده
اس��ت ،دريافت کردم .وظيفهي مس��ئوالن آن اس��ت که
در همين اولين س��اعات با همهي ه ّمت و توان به ياري
آس��يبديدگان بوي��ژه در زي��ر آوار ماندگان بش��تابند و با
بهرهگيري س��ريع از همهي امکانات موجود ،از افزايش
تلفات جلوگيري کنند .ارتش و س��پاه و بس��يج ،با نظم و
س��رعت به آوار برداري و انتقال مجروحان کمک کنند و
دس��تگاههاي دولتي چه نظاميو چه غير نظاميهمهي
توان خود را براي ياري آسيب ديدهها و خانوادههاي آنان
به صحنه آورند .اينجانب از اعماق دل ،اين حادثهي تلخ و
مصيببار را به ملّت ايران بخصوص به مردم عزيز استان
کرمانش��اه و بويژه به خانوادههاي مصيبتزده تس��ليت
ع��رض ميکنم و متضرعان��ه از خداوند متعال ميخواهم
که اين محنت و رنج را مايهي جلب رحمت و فضل خود
ق��رار ده��د و بر صب��ر و پايداري و مقاومت ملّت عزيزمان
بيفزايد .از همهي کسانيکه ميتوانند به نحوي در سبک
کردن بار مصيبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست
ميکنم که به ياري آسيبديدگان بشتابند.
والسالم عليکم و رحمة اهلل
سيد علي خامنهاي

دولت با تمام امکانات در کنار آسيب ديدگان خواهد

بود

رييس جمهور در پياميبا ابراز همدردي با همه آس��يب
ديدگان و داغديدگان حادثه زلزله در اس��تانهاي غربي
کش��ور به ويژه در اس��تان قهرمان پرور کرمانشاه ،تصريح
ک��رد ک��ه " دولت با تمام امکانات خود و به صحنه آوردن
توانايي همه دس��تگاهها در س��طح ملي و محلي در کنار

بهرام قاسميسخنگوي وزارت امور خارجه
در نشس��ت خبري که با حضور خبرنگاران
و اصحاب رس��انه برگزار ش��د ،در خصوص
جانباختگان و حادثه ديدگان زلزله تس��ليت
گفت��هوب��رايبازماندگانوقربانيانايرانيو
عراقي دعا کرد.

س�فر وزير خارجه فرانس�ه به تهران در

هفتههايآينده

قاس��ميدر خصوص سفر امانوئل ماکرون،
رئيس جمهوري فرانسه به ايران ،گفت :سفر
ماک��رون به ايران در حال رايزني اس��ت ،اما
تاريخ دقيق معلوم نيست .احتماال بعد از سفر
وزير خارجه فرانس��ه به ايران ،انجام خواهد
گرفت.وي اف��زود :موضعگيري ماکرون در
موردبرنامهموش��کيماحس��ابشدهنبودو
خواس��تار آن هستيم که با دقت و هوشياري
بيشتريبهمسايلمنطقهنگاهکنندزيرابرخي
به دنبال تاثيرگذاري بر اين روابط هس��تند.
س��خنگوي وزارت امور خارجه تصريح کرد:
سفروزيرخارجهفرانسهبهتهراندرهفتههاي
آينده خواهد بود.

اميدواري�م حري�ري هر چه س�ريعتر به

لبنانبازگردد

س��خنگوي وزارت امور خارجه با اش��اره به
اس��تعفاي حريري ،تصري��ح کرد :ما همواره
خواهانثباتامنيتوآرامشدرلبنانهستيم
و با تالشي که بين احزاب و گروههاي لبناني
قرار گرفت اين کش��ور در مسير درستي قرار
گرفت .ما هنوز هم از روند توس��عه و آرامش
لبنان حمايت ميکنيم و استعفاي حريري را
يکامرغيرمترقبهومشکوکتلقيميکنيم.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،اميدواريم
حريري هر چه س��ريعتر به لبنان بازگردد و
مراتب اس��تعفاي خود را در لبنان دنبال کند.
اقدام حريري يک اقدام عجيب و بينظير بود

ابراز همدردي رهبران جهان با ايران

آسيب ديدگان خواهد بود".
در بخش��ي از پيام حجت االس�لام و المس��لمين حس��ن
روحاني آمده است:
...از صميم قلب با همه آسيب ديدگان و داغديدگان اين
حادث��ه همدردي ميکن��م و از درگاه خداوند متعال براي
جان باختگان رحمت واسعه ،براي آسيب ديدگان شفاي
عاجل و براي هموطنان مصيبت ديده صبر و س�لامتي
مسألت دارم.دولت با تمام امکانات خود و به صحنه آوردن
توانايي همه دس��تگاهها در س��طح ملي و محلي در کنار
آسيب ديدگان خواهد بود.

ريي�س جمهور ام�روز درجمع زلزل�هزدگان غرب

کشور حاضر ميشود

که منجر به کش��ته و مجروح ش��دن تعدادي از هموطنان
عزيز کش��ورمان ش��د ،از بسيج همه دستگاهها و امکانات
کشور براي کمک به آسيب ديدگان اين حادثه بسيار تلخ
خبر داد.اس��حاق جهانگيري صبح ديروزدر ابتداي جلسه
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تسليت به خانوادههاي
کش��ته ش��دگان زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه ،از
خداون��د متع��ال براي همه در گذش��تگان طلب مغفرت و
علو درجات و براي مصدومان و آسيب ديدگان اين حادثه
طلب بهبود و شفاي عاجل کرد.وي با ابراز تاسف از اينکه
بيشتر خانههاي تخريب شده در زلزله شب گذشته متعلق
به س��اختمانهاي مس��کن مهر بوده اس��ت از وزير راه و
شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع که چرا خانههاي

نمانيده اس�لام آباد غرب و داالهو با بيان اينکه«بدترين
شرايط در پي زلزله شب گذشته در شهرهاي سر پل ذهاب،
داالهو ،اس�لام آباد غرب ،قصر ش��يرين و ثالث باباجاني
است» گفت که در حال حاضر زلزله زدگان نيازمند تسريع
در خدماترس��اني هس��تند .چون هنوز خدماترساني به
روس��تاها انجام نش��ده اس��ت و مردم با دستهاي خالي
جنازهها را از زير آوار بيرون ميکشند.
حش��متاهلل فالحت پيش��ه در گفتوگو با ايس��نا افزود:
متاسفانه مشکلي که بر سر راه خدماترساني وجود دارد،
آن است که هوا در اين منطقه به شدت سرد است .اکنون
زلزله زدگان نيازمند خدمات به خصوص خدمات درماني
هستند چون عمال ظرفيت تختهاي بيمارستاني پر شده
و مجروحان در حياط بيمارستانها درمان ميشوند.

همدردي جهاني با زلزله زدگان ايران و عراق


اس��ماعيلي معاون ارتباطات و اطالعرس��اني دفتر رييس
جمهور در يادداشتي توئيتري اعالم کرد :رئيس جمهور به
منظور بررسي روند امدادرساني و کمک به زلزله زدگان،
امروز به کرمانشاه ميرود.

تاکي�د آمليالريجان�ي ب�ر تس�ريع در رس�يدگي به

حادثهديدگان و تامين امنيت مناطق زلزلهزده

رئيس قوه قضاييه ضمن تسليت و همدردي با داغديدگان
حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان باختن و مجروح
ش��دن عدهاي از هموطنان عزيز ش��د ،بر لزوم تس��ريع در
رسيدگي به مصدومان و مجروحان تاکيد کرد و گفت :به
روساي کل دادگستري استانهاي غربي براي تامين امنيت
مناطق زلزله زده دستور اکيد داده شده است.

رييس مجلس جانباختن جمعي از مردم کشور درپي

حادثه زمينلرزه را تسليت گفت

رئيس مجلس ش��وراي اس�لاميدر پياميجان باختن و
مصدوميت جمعي از مردم کشور درپي حادثه زمين لرزه را
تسليت گفت و از تماميمسئوالن و دستاندرکاران امداد
و نجات خواست تا با فوريت و با تمام توان به ياري آسيب
ديدگان و در زيرآوار ماندگان و مصدومان بشتابند.

همه امکانات براي کمک به زلزله زدگان بسيج شده

است

معاون اول رييس جمهور با اش��اره به زلزله ش��ب گذشته

نوساز تا اين حد آسيب پذير بودهاند را بررسي کند.

ظريف تسليت گفت


وزير امور خارجه در پياميجان باختن تعدادي از هموطنان
را در زلزله غرب کشور تسليت گفت و با خانوادههاي آنان
ابراز همدردي کرد.
در بخشي از پيام محمد جواد ظريف آمده است :از شنيدن
خبر وقوع زلزله در استانهاي غربي کشور بويژه در استان
کرمانش��اه ک��ه در پ��ي آن ،صدها ت��ن از هموطنان عزيز
کش��ورمان جان خود را از دس��ت داده يا مصدوم شدهاند و
ويرانيهاي زيادي نيز بر جاي گذارده است ،عميقا متاثر
و متالم شدم.
استانهاي همجوار کرمانشاه براي امدادرساني به مناطق
زلزلهزده مامور شدهاند
نماينده کرمانشاه گفت که شهرستانهاي همجوار استان
کرمانش��اه براي خدماترساني به مناطق زلزلهزده مامور
شدهاند که احتماال خدمترساني به استانهاي تهران و
سمنان نيز خواهد رسيد.
سيد قاسم جاسميدر گفتوگو با ايسنا در توضيح آخرين
وضعيت مناطق زلزلهزده گفت :بيشترين اثرات تخريبي
زلزل��ه در منطق��ه ازگال ،ثالث باباجاني ،س��رپل ذهاب و
روستاهاي اطراف است.

زلزلهزدگان نيازمند خدمات فوري هستند


به گزارش ايرنا در پي وقوع زمين لرزه مهيب غرب کشور
و کشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنانمان و انعکاس
گسترده خبر اين زلزله در رسانههاي کشورهاي دنيا،سران
و شخصيتهاي بين المللي و رهبران سياسي همدردي
خود را با زلزله زدگان اعالم و پيامهاي تس��ليتي خطاب
به مسئوالن کشورمان مخابره کردند.
دبيرکل سازمان ملل ضمن تسليت و ابراز تالم از تلفاتجاني و مالي زلزله ايران – عراق ،امدادرس��اني محلي را
ستود و بر آمادگي سازمان ملل جهت ياري تاکيد کرد.
 به گزارش تارنماي اطالعرساني اتحاديه اروپا ،مسئولسياست خارجي اين نهاد ضمن اعالم همبستگي با خانواده
قرباني��ان زلزل��ه ايران – عراق ،آمادگي اين اتحاديه براي
مشارکت در عمليات امدادرساني را اعالم کرد.
فدريکا موگريني گفت :من با خانواده قربانيان ومسئوالن
اي��ران و ع��راق و منطقه (خاورميانه) اعالم همبس��تگي
ميکنم.
از س��وي ديگر وزارتخانههاي امور خارجه ارمنس��تان،استوني ،نروژ ،کروواسي ،ليتواني و آلمان و همچنين وزير
امور خارجه لتوني در توييتهايي با آسيب ديدگان زلزله
ايران  -عراق ابراز همدردي کردند.
والديمي��ر پوتي��ن در پياميب��ه حس��ن روحاني رئيسجمهوري اس�لاميايران ،کش��ته ش��دن صده��ا نفر در
حادثه زمين لرزه در مناطق غرب ايران را به وي تسليت
گفت.
نارندا مودي نخس��ت وزير هند روز دوش��نبه در پياميدرحس��اب توييتري خود به بازماندگان قربانيان زلزله ايران
و عراق تسليت گفت.
وي اف��زود :دع��ا ميکنم که مجروحان اين حادثه هر چه
زودتر سالمتي خود را بدست آورند.
وزارت امور خارجه پاکس��تان با انتش��ار بيانيهاي با مردمو دولت ايران و عراق ابراز همدردي کرد.
الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان روز دوش��نبهدر پيامي ،تلفات جاني ناشي از وقوع زلزله شديد در ايران
را به دکتر حس��ن روحاني رئيس جمهوري ،ملت ايران و
بازماندگان قربانيان اين حادثه تسليت گفت .

قاسمياعالم کرد

تاريشهکنيتروريسمدرسوريهميمانيم

کهيکنخستوزيرازکشوريثالثاستعفاي
خودرااعالمکند.سخنانوي،يککورسويي
از اميد اس��ت که وي بازگردد و به بازگش��ت
آرامش به لبنان کمک کند.

تأسيسدفتراتحاديهاروپادردستورکار

وزارت خارجه و دولت است

س��خنگوي وزارت امور خارجه در خصوص
تاسيس دفتر اتحاديه اروپا گفت :اين بحث از
مدتها قبل بوده و هر گاه پروس��ه مقدماتي و
اجماع الزم فراهم شود آن را اعالم خواهيم
کرد ،اما هيچ ارتباطي با سفر هيئت اروپايي به
ايران ندارد .اين موضوع توسط دفتر اتحاديه
رس��ما درخواست شده است .اين موضوع در
دستور کار وزارت خارجه و دولت است.
وي درباره مذاکره موشکي با غرب گفت :ما
در مورد مباحث موشکي و موضوع دفاعي با
هيچ کش��ور و فردي گفتگو نخواهيم داشت
واينحقمااس��تکهدربارهمس��ايلدفاعي
خود سياستهاي خود را اعمال کنيم .ارسال
س�لاحهاي گرانقيمت و انبوه به کشورهاي
منطقه موضوعي اس��ت که توليدکنندگان و
صادرکنندگان آن بايد پاس��خگو باش��ند که
زم��ان و گ��ذر زمان اين وضعي��ت را حادث
خواهد کرد.

صادرکنندگان سالحهاي گرانقيمت به

منطقهپاسخگوباشند

سخنگوي وزارت امور خارجه درباره نشست
کشورهاياتحاديهعربعليهايرانگفت:اين
نوعاقداماتازجانبعربستانجديدنيستوبه
علتمشکالتداخليوخارجيوشکستهاي
پي در پي سعي کرده يک اجماع عليه ايران را

رقم بزند که نشان ميدهد تحوالت يکسال
گذش��ته در اين سياست به سرانجام نرسيده
وباشکس��تروبهروش��دهوايننشستهم
نتيجهمطلوبيرابرايعربستاننخوادداشت
زيرا کشورهاي منطقه هم تحوالت منطقه را
بهدقت دنبال ميکنند.

مناس�باتاي�رانب�اروس�يهدرس�طح

مطلوب است

وي در خص��وص بيانيه رؤس��اي جمهوري
روسيه و آمريکا گفت :در طول روند تحوالت
س��وريه شاهد رايزني کش��ورهاي مختلف
بودهايم ولي آمريکا دولتي است که در ايجاد
مشکلوبحرانوتشويقتروريسمدرسوريه
نقش بس��زايي ايفا کرد و هيچگاه از س��وي
سوريه دعوت نشد .مناسبات ما با روسيه مثل
گذشته در يک فضاي سازنده وجود دارد و در
تماميشئونهماهنگيهاوتبادلاطالعاترا
داريم .بايد صبر کرد تا جزئيات بيشتر را بتوان
به صورت علني اعالم کرد.

تاريشهکنيتروريسمدرسوريهخواهيم

بود

س��خنگوي وزارت امور خارجه درباره س��فر
واليت��يب��هلبنانوس��وريهوبازپسگيري
رقه گفت :ما تمام گروههاي تروريستي را مد
نظر داريم و تا ريشه کني تروريسم در سوريه
در اين کش��ور خواهيم بود و از دولت س��وريه
حمايت خواهيم کرد .بازسازي سوريه زماني
استکهاينکشورازحضورتماميگروههاي
تروريستيخالصشودتافضابرايبازسازي
فراهم ش��ود .ما هنوز راه زيادي تا آنجا داريم
و اين در يک افق کوتاهمدت ديده نميشود،

سه شنبه
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بهخصوصباحضوربازيگرانمتعدددرسوريه
و تفاوت ديدگاههاي آنها .ما هر آنچه دولت
سوريه درخواست کند را دنبال خواهيم کرد.
ما از ابتدا با دولت سوريه بودهايم و تا آخر نيز
خواهيم بود.

جانسون به ايران ميآيد


ويدرخصوصسفربوريسجانسونبهايران
و موضوع نازنين زاغري گفت :موضوع خانم
زاغري قضايي است و وي دوران محکومت
خود را طي ميکند .س��فر جانس��ون از قبل
مدنظر بوده است و ربطي به موضوعات اخير
ندارد .ما طيف وس��يعي از مس��ايل را با لندن
داش��تهايم .بعد از بحران گذش��ته و ارتقاي
س��طح روابط تا س��فير موضوع��ات زيادي
است ،بهخصوص برجام که بايد گفتگو شود.
درگفتگويتلفنيظريفوجانسوننيزدرباره
زاغري صحبت ش��د و ظريف نيز پاس��خ داد
ک��ه عليرغ��م اينکهتفکيک قواوجوددارد از
ديدگاه مسايل انساندوستانه پيام جانسون را
به مقامات قضايي خواهد رساند.

ارمنس�تانيها مراقب صهيونيس�تها

باشند

س��خنگوي وزارت امور خارجه درباره س��فر
وزير خارجه ارمنس��تان به اس��رائيل گفت:
هر آمدوشدي الزاما به معني نزديکي روابط
نيست .ما روابط خوبي با ارمنستان داشتهايم
وکمترين مشکالت را با اين کشورداشتهايم.
روابط ما با قوم ارامنه نيز گوياي روابط نزديک
ما با آنهاس��ت ،ارمنستان روابط خود را دارد
و ما درصدد دخالت و تحميل نيسستم ،اما با
شناختي که از اسرائيل داريم مطمئن هستيم

ک��ه اين حرکات رژيم صهيونيس��تي براي
کمک به ثبات نيس��ت و توصيه ميکنيم به
مقاماتارمنستانکهبادقتبيشتريبهرفتار
رژيمصهيونيس��تيدرقفقازوآس��يايميانه
توجهکنند.

مسايلموشکيبههيچوجهقابلمذاکره

نيست

قاس��ميدرخصوصفش��اربهايرانازسوي
کشورهايعربيوغربيوگفتگودرخصوص
مس��ايل موشکي گفت :ايران در کشورهاي
عربي دخالت ندارد و آنچه مطرح ميش��ود
وهم ،توهم و کذب اس��ت .اين اتهام ناش��ي
از شکس��تهاي پيدرپ��ي منطق��ه و حتي
فرامنطقه اس��ت که آنها در يک مخمصه
گرفتارآمدهوبرايحفظآبروناچاربهاتهامزني
هستند.شکستهايمکرردرلبنان،سوريهو
يمن فرافکني بيشتري را براي آنها به وجود
آورده و ما عاليم اين شکست را ميبينيم .با
اين نوع رفتارها ايران سياس��تهاي خود را
تغييرنخواهدداد.مسايلموشکيبههيچوجه
قابل مذاکره نيس��ت .برجام موضوعي پايان
يافته اس��ت و ما درباره آن با هيچ کش��وري
گفتگو نخواهيم کرد.

تغيير ساختار وزارت خارجه


سخنگوي وزارت امور خارجه درباره تغييرات
داخل��ي در وزارت خارج��ه گفت :بحث تغيير
س��اختاردردس��تورکاراس��توهمهچيزدر
درون وزارت ام��ور خارج��ه بايد حل و فصل
ميش��د،زودترازاينانجامميش��د.بخشي
از آن در س��ازمان امور استخداميدنبال شده
است و جلسات مختلفي بوده و اميدورايم اين
مجوز هر چه زودتر به دس��ت وزارت خارجه
برس��د.تغييراتهنوزهمگمانهزنياس��تو
دقيقنيس��ت.صحبتهاييانجامش��دهاما
هنوز قطعي نيست.

وزي��ر خارجه قط��ر گفت :ايران همس��ايه
کش��ورهاي خلي��ج ( فارس) اس��ت و با آن
منافع مشترک داريم.
ب��ه گزارش اس��پوتنيک عرب��ي ،محمد بن
عبدالرحم��ن آل ثان��ي ،وزير خارجه قطر در
گفتوگو با ش��بکه ت��ي آر تي ترکيه گفت:
تنش ميان ايران و عربستان ميتواند بحران
جدي��دي را ب��ه وج��ود آورد که منطقه توان
تحمل آنرا ندارد.
وي با اشاره به اينکه ايران همسايه ماست
و با آن منافع مشترک داريم افزود :بحران با
ايران را بايد از طريق گفتوگو حل کرد.

مذاکرات  موشکی  به معنای
تسلیم در برابر دشمن است

نايب رئيس کميس��يون شوراهاي مجلس
معتق��د اس��ت مذاک��ره در ح��وزه دفاعي و
موشکي با هر قدرت خارجي به معناي تسليم
بي قيد و شرط در برابر دشمنان ملت بود و
هرگونه اظهارات در اين خصوص اقدام عليه
امنيت ملي است .امير خجسته در گفت و گو
با خبرگزاري خانه ملت ،ضمن گراميداشت
سالگرد شهادت سردار حسن طهراني مقدم،
دس��تاوردهاي راهبردي حوزه موش��کي را
نتيجه عشق بي حد و اندازه اين شهيد نسبت
به آرمانهاي انقالب اسالميتوصيف کرد
و گفت :وقتي ش��هرها و مناطق مس��کوني
کشورمان مورد تهاجم موشکهاي وارداتي
ح��زب بعث ق��رار گرفت هيچ قدرتي حاضر
ب��ه کم��ک و حت��ي محکوميت اي��ن اقدام
ناجوانمردانه رژيم بعث نشد.
نماين��ده م��ردم همدان و فامنين در مجلس
ش��وراي اس�لاميبر همين اس��اس يادآور
ش��د :با اين حال امث��ال طهراني مقدمها با
فعاليت ش��بانه روزي و از روي عش��قي که
نسبت به آرمانهاي انقالب اسالميداشتند
اولين يگانهاي موشکي را تأسيس کردند
و اينگونه موفق به خنثي کردن اين توطئه
اس��تکبار جهان��ي عليه مل��ت مظلوم ايران
ش��دند.وي اف��زود :ش��هيد طهراني مقدم
همچ��ون خي��ل عظي��م کاروان ش��هداي
انقالب اسالميس��الها به صورت گمنام،
مجاهدانه و بدون هيچ چشمداش��تي براي
تقوي��ت امني��ت جمهوري اس�لاميايران
تالش کرد و نابودي يک رژيم تروريس��تي
و جنايت��کار ب��ه نام اس��رائيل هدفي مبنايي
براي اين ش��هيد گرانقدر بود که نش��ان از
عم��ق ديدگاه اس��تراتژيک وي نس��بت به
آينده جهان اسالم و انقالب اسالميداشت.
خجسته در واکنش به انتشار برخي اخبار از
مزيتهاي مذاکره و گفتگو در حوزه دفاعي
و موشکي ،اين اظهارات را اقدام عليه امنيت
ملي دانست و عنوان کرد :بودجههاي دفاعي
و نظاميبرخ��ي کش��ورهاي منطقه چندين
براب��ر کل بودجههاي مصرفي چند کش��ور
اروپايي اس��ت اما همين کش��ورها هيچگاه
جرأت و توان رويارويي مستقيم با جمهوري
اس�لاميايران را در خ��ود نميبينند.رئيس
مجمع نمايندگان استان همدان در مجلس
ش��وراي اسالميادامه داد :اين نعمت الهي
و قدرت جمهوري اسالمينتيجه مذاکره يا
گفتگو با کش��ورهايي که کوچکترين درکي
از صلح ندارند نيس��ت بلکه صرفا از قدرت
موش��کي و سياس��تهاي راهبردي است،
ل��ذا آزم��وده را آزمودن خطاس��ت و مذاکره
در ح��وزه دفاعي و موش��کي ب��ا هر قدرت
خارجي به معناي تس��ليم بي قيد و ش��رط
در برابر دش��منان اين ملت اس��ت و بايستي
ه��ر گونه اظهارات در اين خصوص را اقدام
عليه امنيت ملي تلقي کرد.وي ضمن انتقاد
از مواضع برخي کشورهاي اروپايي در دفاع
از برجام و دخالتهاي متعدد در حوزههايي
همچ��ون صنايع دفاعي و موش��کي اظهار
داشت :حافظه تاريخي ملت ايران هيچگاه
م��وارد متعدد خيانته��اي دول اروپايي را
از ي��اد نخواهد برد و اروپاييها الزم اس��ت
اکنون از فرصت برجام به نحو احسن براي
اثب��ات خ��ود در مقابل ملت ايران اس��تفاده
کنن��د ام��ا مواض��ع عجي��ب و دخالتهاي
آش��کار اين دولتها صرفا موجب افزايش
بي اعتماديها ميشود.

سفر رئيس کميسيون امنيت
ملي مجلس به اوکراين

رئيس و سخنگوي کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالميبه
اوکراين سفر کردند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاري فارس ،عالءالدين
بروجردي رييس کميس��يون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس ،روز گذشته در صدر
هياتي وارد کييف پايتخت اوکراين شد.
گفتن��ي اس��ت ارتقاء س��طح مناس��بات در
عرصهه��اي مختل��ف بوي��ژه توس��عه و
گس��ترش ارتباط��ات پارلماني مجالس دو
کش��ور از اهداف سفر بروجردي به اوکراين
است ،بروجردي دراين سفر عالوه بر ديدار
ب��ا همت��اي اوکرايني خود با رئيس مجلس،
وزي��ر ام��ور خارجه ،معاون نخس��ت وزير و
رئيس کميته امنيت و دفاع پارلمان اوکراين
گفتگ��و و تبادل نظر خواهد کرد.به گزارش
فارس ،سيد حسين نقوي حسيني سخنگوي
کميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي
مجلس ش��وراي اس�لامي ،بروجردي را در
اين سفر همراهي ميکند.
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درگيري نظاميدو کره
در مرزهاي مشترک

کره جنوب��ي از درگيري نظاميميان نيروهاي
ارتش دو کره در مرزهاي مشترک خبر داد .به
گزارش آسوشيتدپرس ،کره جنوبي اعالم کرد
کهسربازانکرهشماليباشليکگلولهيکسرباز
ارتشکرهجنوبيرازخميکردند.اينسربازکره
جنوبي در شرايطي که در يک روستاي مرزي
دو کره در حال فرار کردن بود ،زخميش��د.اين
در حالي است که در چند ماه اخير تنش ميان دو
يپيونگيانگتشديدشده
کرهبرسربحراناتم 
است و نگرانيهاي بسياري نسبت به درگيري
نظاميمياندوکرهوهمچنينميانکرهشمالي
و آمريکا وجود دارد.

تظاهرات گسترده يمنيها در
محکوميت محاصره اين کشور

مردم يمن تظاهرات گستردهاي را در صنعا در
مخالفتبامحاصرهاينکشورازسويعربستان
برگزارکردند.بهگزارشخبريالعهد،مردميمن
تظاهرات گس��تردهاي را در صنعا در مخالفت
با بس��ته ش��دن تماميگذرگاههاي اين کشور
از س��وي ائتالف متجاوز س��عودي آغاز کردند.
عربستان اخيرا تماميبنادر و گذرگاههاي يمن
را بست ،اقداميکه بحران انساني در اين کشور
را وخيمت��ر کرده اس��ت.تظاهرکنندگان تأکيد
کردن��دک��هادامهمحاصرهبرپافش��اريمردم
يم��ن به مقابله با متج��اوزان ميافزايد.صالح
الصماد،رئيسش��ورايعاليسياس��ييمندر
اي��ن تظاهرات گفت :ادامه جنايتهاي ائتالف
عربي عليه مردم ما ايجاب ميکند که پايداري
و مقاوتمان را تقويت کنيم .گزينه درست براي
نظام س��عودي توقف جنگ و محاصره اس��ت.
بعد از سه سال از محاصره مردم يمن قدرتشان
افزايشيافتهاست.ويافزود:ماهمبستگيخود
را با مردم لبنان اعالم ميکنيم .موضع خصمانه
نظامسعوديدرقباللبنانبهدليلموضعلبنان
عليه اسرائيل است..

تحريمهايتسليحاتي
اتحاديه اروپا عليه ونزوئال

ش��وراي اتحادي��ه اروپا در بياني��هاي از اعمال
تحريمهاي تس��ليحاتي عليه ونزوئال خبر داد.
به گزارش اس��پوتنيک ،شوراي اتحاديه اروپا با
اع�لام اين خبر گف��ت« :عالوه بر تالشهاي
سياس��ي و ديپلماتيک در حمايت از رس��يدن
ب��هراهحل��يمس��المتآميزومبتنيبرمذاکره
براي برونرفت از بحران ،اين شورا با تأکيد بر
نگرانيها از وضعيت ونزوئال به اتفاق آرا تصميم
به اتخاذ تدابيري براي اعمال محدوديتهاي
بيش��تر عليه اين کشور کرده است.مطابق اين
بيانيه ،اين تحريمها ،محدوديتهايي در زمينه
تسليحاتواقالممرتبطکهميتوانازآنهابراي
سرکوب داخلي استفاده کرد و همچنين استقرار
س��ازوکارهاي حقوقي براي منع سفر و مسدود
کردن داراييها را شامل ميشوند».

خرید جنگنده سوخو۳۵-
از روسیه

ام��ارات متح��ده عرب��ي در ادامه تالش جهت
تقوي��ت بنيه نيروي هوايي خود اينک به دنبال
خريدجنگنده«س��وخو»35-ازروس��يهاست.
ديميتري روگوزين معاون نخست وزير روسيه
حين برگزاري نمايشگاه هوايي در دبي با ابراز
خوش��بيني از روند مذاکرات تجهيز امارات به
سوخو 35-اظهار داشت :اميدوارم همه چيز به
آرامياجرا شود.س��وخو  35-يک جنگنده تک
کابينه و تکسرنشين ،دو موتوره ،چند منظوره
باقابليتمانورباالوس��اختروس��يهاست.اين
جنگنده در ناتو «فالنکر-اي» ناميده ميشود.
وي در ادامه افزود که تجهيزات نظاميساخت
روسيهبايددرتماميابعادازپيشنهادآمريکاييها
بهت��ر باش��د.روگوزينهمچنين ب��ا مقامهاي
اماراتي درباره استفاده مشترک از پايگاه فضايي
بالکنور به رايزني پرداخت.اين در حالي است که
يک مقام ارشد نظاميامارات متحده عربي روز
گذشته از تمايل کشورش براي خريد جنگنده
نسل پنجم خبر داده بود.
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پاي صدها ميليارد دالرپولشويي در ميان است

جاده حلب -دمشق پس از
 ۶سال بازگشايي شد

ب��ه گ��زارش الش��رق االوس��ط ،رف��ت و آمد
کاميونهاي حمل بار از جاده حلب – دمش��ق
از ش��هر "حماة" به س��مت حومه شمالي شهر
"مورک" پس از ش��ش س��ال توقف آغاز شد و
اين کاميونها يک روز پس از برداش��تن موانع
خاکيوبلوکهايسيمانيکهمسيربينالمللي
را بس��ته بود ،به مناطق آزاد ش��ده شمال حلب
رس��يدند.در همين راستا" ،شبکه الشام" اعالم
کرد که اتوبان بينالمللياي که دمش��ق را به
حلب متصل ميکند اصليترين جادهاي است
که مرکز سوريه را تقسيم ميکند و از حمص،
حماة و ادلب عبور ميکند و به حلب ميرس��د
و اين اتوبان از ابتداي س��ال  ۲۰۱۲ميالدي با
آزادسازي شهر "معره النعمان" ،شکسته شدن
محاص��ره پ��ادگان "وادي الضيف" و س��پس
آزادس��ازي "خان شيخون" و نظاميشدن اين
منطقه به دليل حضور مخالفان س��وري در آن
شاهددرگيريهايخشونتباريچندماههبود
کهبهآنجادهمرگميگفتنديعنيازامتدادخان
شيخونتاشهر"معرةالنعمان".بقيهبخشهاي
اتوبان نيز پس از آزادس��ازي "وادي الضيف" و
"خان شيخون" تا روز يکشنبه بسته بود.

بینالملل
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گروه بین الملل :سايت يک راديوي فرانسوي با انتشار
ويدئويي اعالم کرد ،س��فر پنج ش��نبه گذشته امانوئل
ماک��رون ،رئيس جمهور فرانس��ه ب��ه رياض با هدف
نج��ات س��عد حريري و جلوگي��ري از تبديل لبنان به
ميدان جنگ انجام شد.به گزارش راديو "فرانس اينفو"
در اين ويدئو گزارش داد ،ماکرون هيچ برنامهاي براي
س��فر به عربس��تان نداش��ت و کامال ناگهاني و بدون
برنام��ه از ابوظب��ي به ري��اض رفت ،در واقع تحوالت
سياسي پرونده سعد حريري ،نخست وزير "مستعفي"
لبنان وي را مجبور به چنين س��فري کرد.اين ش��بکه
راديويي تاکيد کرد ،ماکرون موفق به نجات حريري و
يا ديدار با او نشد اما به مسئوالن عربستاني گفت که از
تبديل لبنان به يک ميدان جنگ خودداري کنند.ژان
ايو لودريان ،وزير خارجه فرانسه پيشتر ترديدهاي خود
نسبت به آزادي حريري را با استفاده از عبارت "فکر
ميکنم که او آزاد اس��ت" ابراز داش��ت اما بس��ياري از
رسانهها اين سخن او را تاييدي بر آزادي حريري در
رياض تفسير کردند و معاون سخنگوي وزارت خارجه
فرانس��ه مجبور ش��د ،با بيان اين مطلب که "آزادي
حريري احتماال محدود است" هرگونه ابهاميدر اين
موضوع را از بين ببرد .فرانسه نه از لفظ بازداشت بلکه
از عبارت آزادي محدود استفاده کرده است.در حالي
که رسانهها مساله استعفاي حريري از سمت نخست
وزي��ري را ب��ه قطببنديها ميان ايران و عربس��تان
مرب��وط ميدانن��د اما روزنامه "مديا پارت" برنامه ضد
فس��اد محمد بن س��لمان ،وليعهد عربستان که قصد
دارد بر صدها ميليارد دالر از داراييهاي شاهزادگان
نزديک به عبداهلل بن عبد العزيز ،پادشاه فقيد عربستان
س��يطره يابد در اين مس��اله موثر دانس��ته است.اين
روزنامه در ادامه بدون ارائه هيچ گونه مدرکي نوشت،
احتماال شرکت "اوگر" (  ) Ogerعربستان متعلق به
سعد حريري بخشي از پولشوييها را انجام داده است.
مديا پارت اولين روزنام ه اينترنتي فرانسوي است که از
پولشويي شرکت حريري براي شاهزادگان عربستاني
خبر داده است.
اي��ن روزنام��ه در ادامه نوش��ت :بن س��لمان به دنبال
رسيدگي به پرونده دو شرکت ديگر به نامهاي گروه
تجاري بن الدن و گروه تجاري اوگر متعلق به حريري
بوده و معتقد است اين دو شرکت در زدوبندهاي مالي
شاهزادگان بازداشتشده نقش مهميايفا کردهاند.
مصاحبه مشکوک حريري زير ذرهبين


رهبر لبنان که همچنان در عربس��تان اس��ت ،مدعي
است که آزاد است اما مصاحبه جديد او هم نتوانست
پرده از رازهاي مگويي که موجب شده تا او به دور از
وطنش استعفا دهد ،بردارد.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز نوشته است :سعد
الحري��ري ،نخس��توزير لبنان که اقام��ت مرموز او
در عربس��تان ،خاورميانه را به تالطم انداخته اس��ت،
يکش��نبه ش��ب در مصاحبهاي تلويزيوني مدعي شد
قادر اس��ت آزادانه حرکت کند و اينکه لبنان را ترک
ک��رد ت��ا از خودش حفاظت کند و ظرف "چند روز" به
خانه باز ميگردد.
اي��ن اظه��ارات اولي��ن گفتوگ��وي او از زمان پرواز
غيرمترقبه او به عربس��تان در س��وم نوامبر و استعفاي
او يک روز پس از آن در آنجا محس��وب ميش��ود .اما
به نظر ميرسد اظهارات او براي ابهامزدايي و کاهش
تنشها بر سر اينکه آيا او آزادانه عمل کرده است؛ آيا
او گروگان سعوديهاس��ت و يا اينکه آنها در بخش��ي
از استراتژي گستردهتر خودشان او را مجاب به استعفا
کردند تا به رقيب منطقهاي خودشان ايران فشار آورند،
کافي نبوده باشد.

سعد حريري  در تله سعودیها

فرانسه در نشست با همتايان اروپايي خود در بروکسل
با اش��اره ضمني به عربس��تان خواهان عدم مداخله در
امور لبنان شد.اشاره لودريان به عربستان از آن جهت
اس��ت که س��عد حريري ،نخست وزير لبنان در رياض
اس��تعفا کرد ،مس��الهاي که منجر به بحران سياس��ي
ش��د.لودريان گفت ،براي اينکه بحران لبنان راهحل
سياس��ي داشته باشد ،بايد مقامات سياسي اين کشور
در تحرکاتشان آزاد باشند .عدم مداخله اصل اساسي
است.همچنين زيگمار گابريل ،وزير خارجه آلمان ابراز
امي��دواري کرد ،حري��ري زودتر به وطنش بازگردد و
ثبات منطقه حفظ شود.گابريل گفت :به دنبال تحول
اوضاع خاورميانه نگران هس��تيم و استعفاي حريري
در کشور بيگانه و فعاليتهاي او در آنجا بدون شک
منجر به برهم زدن اوضاع لبنان ميشود.

درخواست عربستان براي تعليق عضويت لبنان

در اتحاديه عرب

چنين سواالتي را نميتوان تنها با مصاحبه در يکي از
ش��بکههاي حزب سياسي سعوديگراي حريري و با
حضور پائوال ياکوبيان ،مجري تلويزيوني که مطابق
خطمشيسعوديهاحرکتميکند،پاسخداد.حريري
پاس��خ روش��ني به چرايي اعالم اس��تعفا از عربستان
ب��ه جاي لبنان ،ن��داد .او همچنين هيچگونه جزئيات
جديدي از آنچه هشت روز پيش به عنوان توطئه عليه
جانش توصيف کرده بود ،ارائه نکرد .او رنگپريده و
خسته با چشماني گودافتاده اغلب با سرعت به سمتي
مينگريست و اينطور به نظر ميرسيد که به فرد ديگر
حاضر در اتاق نگاه ميکرد.
آن کساني که نگرانند که حريري ممکن است تحت
فش��ار قرار گرفته باش��د و حتي از طرف عربس��تان
بازداش��ت ش��ده باش��د ،از جمل��ه مقامه��اي لبناني،
ديپلماته��اي غرب��ي و برخ��ي از متحدان سياس��ي
حريري ،بعيد اس��ت که به چيزي کمتر از بازگش��ت او
به لبنان متقاعد شوند.
آنچه به ظن آنها ميافزايد اين اس��ت که اس��تعفاي
حريري دقيقا همان روزي انجام ش��د که محمد بن
سلمان ،وليعهد عربستان بر بازداشت صدها سعودي
در طرح��ي نظ��ارت کرد که خودش آن را س��رکوب
ضد فس��اد و منتقدان آن را پاکس��ازي توصيف کردند.
به اعالم اس��تعفاي حريري ،عمدتا به چش��م تالش
سعوديها براي ساقط کردن دولت ائتالفي حريري
با حضور نمايندگان حزب سياسي شيعه حزباهلل نگاه
ش��د که متحد ايران هم هس��ت .دستکم پنج شبکه
تلويزيوني لبنان از انتش��ار مصاحبه يکش��نبه حريري
خودداري کرده و ميگويند هنوز مشخص نيست که
حريري قادر بوده باشد آزادانه صحبت کند.

اش�اره حريري به بازگش�تش از اس�تعفا نش�انه

مثبتي است

رئيسجمه��ور لبن��ان تأکيد کرد که اظهارات س��عد
حريري نش��ان ميدهد که حل و فصل سياس��ي در
کشور همچنان پابرجاست.به گزارش رويترز ،ميشل
عون ،رئيسجمهور لبنان در س��خناني گفت :اش��اره
س��عد حريري ،نخس��توزير لبنان به احتمال عقب
نشينياش از استعفا يک اتفاق مثبت است .اظهارات
حريري نشان ميدهد که حل و فصل سياسي که از
دولت ائتالفي حمايت ميکند ،همچنان پابرجاس��ت.
وي تأکيد کرد :کمپين بازگشت حريري از عربستان
نتايج مثبتي داش��ته اس��ت .از اينکه ش��نيدم حريري
گفت به زودي به کشور بازميگردم خوشحال شدم.

ب��ا جنب��ش تغيير آماده هس��تيم.رئيس کنوني اقليم
کردس��تان ع��راق افزود :ما انتق��ادات خود در مورد
بودجه دولت مرکزي را به حيدر العبادي ،نخس��ت
وزير عراق ارس��ال کرديم.نيچروان بارزاني تصريح
کرد ،دور جديد مذاکرات با تماميگروههاي سياسي
در اقلي��م انج��ام خواهد گرفت.وي ادامه داد :دادگاه
فدرال تصميمات غيرعلني اتخاذ کرده و ما پاس��خ
رسمياقليم را به دادگاه فدرال ارسال خواهيم کرد.
بارزاني در پايان با تاکيد بر اينکه اربيل به متن قانون
اساسي عراق درباره بودجه اقليم پايبند است ،گفت:
بايد تعهدات بغداد در قبال اقليم از اختالفات سياسي
تفکيک ش��وند .بغداد بايد به امنيت و ثبات اقليم و
عراق با هم فکر کند .ص

عربستان از دبيرکل اتحاديه عرب خواست عضويت
لبن��ان در اي��ن اتحادي��ه را ب��ه حالت تعلي��ق درآورد.
ب��ه گ��زارش روزنامه الديار لبنان ،عربس��تان از احمد
ابوالغي��ط ،دبيرکل اتحاديه عرب خواس��ته عضويت
لبنان را در اين اتحاديه به حالت تعليق درآورد .ابوالغيط
ني��ز با عبدالفتاح سيس��ي ،رئيسجمهور مصر در اين
باره گفتوگو کرده اس��ت .سيس��ي به ابوالغيط ابالغ
کرده که اين موضوع در شوراي اتحاديه عرب مطرح
نشود .وي تماسهاي زيادي را با رهبران عربستاني
خواهد گرفت چراکه اخراج لبنان از اتحاديه عرب اين
اتحاديه را ضعيفتر خواهد کرد.در همين راستا ،بغداد
نيز به اتحاديه عرب هش��دار داده که اگر لبنان از اين
اتحاديه اخراج شود عراق نيز از آن بيرون خواهد آمد.
قطر نيز به اين اتحاديه ابالغ کرده که در صورت اخراج
لبن��ان و خ��روج عراق ،قطر ني��ز از اين اتحاديه خارج
خواهد ش��د.کويت اما اعالم کرده که لبنان مرتکب
هيچ گونه اقداميعليه کشورهاي عربي نشده و نبايد
عضويتش در اين اتحاديه به حالت تعليق درآيد .کويت
هم��واره ب��راي توافق ميان اعراب و برقراري بهترين
روابط ميان آنها تالش کرده و در محاصره قطر نيز
مش��ارکت نکرده اس��ت بلکه به ميانجيگري در اين
راس��تا پرداخته اس��ت .روابط کويت با لبنان دوستانه
است.

ميش��ل عون تصريح کرد :زمان بازگش��ت حريري از
تم��ام ش��رايط و مواض��ع و نگرانيهايي که براي حل
مشکل نياز است ،آگاه خواهيم شد.
س��مير جعج��ع رهبر حزب الق��وات اللبنانيه نيز گفت:
نجات کشور از طريق يک راه حل سياسي در صورتيکه
دولت عمال به سياس��ت خويش��تنداري يعني خارج
کردن حزب اهلل از سوريه و بحرانهاي منطقه پايبند
باشد ،ممکن است.
منابع لبناني پيشتر از تمايل رئيسجمهوري لبنان به
دعوت به ميز مذاکره طي هفتههاي آينده با مشارکت
حريري خبر داده بودند.
منابع افزودند :نخست وزير حريري کتبا استعفايش را
تقديم ميش��ل عون نخواهد کرد بلکه در اين نشس��ت
حضور خواهد يافت.
به گفته اين منابع ،نتيجه مذاکرات روش��ن نيس��ت
اما مس��لم اس��ت که يک پوشش عربي ،بيناللمللي،
روسي و آمريکايي وجود دارد که ثبات لبنان ،وحدت
و حاکميت آن را تضمين ميکند.حريري گفت ،ظرف
دو يا سه روز آينده به لبنان باز ميگردد.

بازگشت از استعفا عادالنه است


الحريري «هرچه سريعتر» بازگردد


رئيس پارلمان لبنان در واکنش به اس��تعفاي حريري
تاکيد کرد ،بازگشت از استعفا عادالنه است.به گزارش
النش��ره ،نبي��ه بري ،رئي��س پارلمان لبنان در واکنش
ب��ه اظه��ار نظر س��عد حريري در مصاحبه با ش��بکه
المستقبل مبني بر احتمال بازگشتش از استعفا گفت،
عدول از اس��تعفا عين عدالت است.پيش��تر بري گفته
بود ،اس��تعفاي س��عد حريري بايد بر اساس يک اقدام
قانون��ي و درچارچ��وب حاکميت مل��ي لبنان صورت
گيرد و اين اس��تعفا پذيرفته نخواهد ش��د؛ مگر آن که
در خ��اک لبنان اعالم ش��ود.رئيس جمهور لبنان هم
گفته بود ،اش��اره س��عد حريري ،نخستوزير لبنان به
احتمال عقب نش��ينياش از اس��تعفا يک اتفاق مثبت
است .اظهارات حريري نشان ميدهد که حل و فصل
سياسي که از دولت ائتالفي حمايت ميکند ،همچنان
پابرجاس��ت.حريري چهارم نوامبر استعفاي خود را از
نخستوزيري اعالم کرد؛ اقداميکه لبنان را با بحران
سياسي عميقي مواجه کرده است.

بوري��س جانس��ون وزير خارج��ه انگليس طي تماس
تلفني با همتاي لبناني خود «جبران باس��يل» ،تأکيد
کرد که «س��عد الحريري» نخس��توزير مس��تعفي
لبنان «هر چه زودتر» به بيروت بازگردد .به گزارش
س��يانان ،وزارت خارجه بريتانيا در بيانيهاي تصريح
کرد ،جانسون در تماس تلفني يکشنبهشب با باسيل،
«بر حمايت کامل لندن از حاکميت و استقالل لبنان»
تأکي��د ک��رد و متذکر ش��د که الحري��ري «همچنان
ش��ريکي خوب و مطمئن» براي بريتانيا اس��ت.وزير
خارجه بريتانيان خاطرنش��ان کرد ،بازگش��ت هر چه
فوري الحريري به نفع ثبات سياس��ي لبنان اس��ت.
ل��ذا طرفهاي��ي که در لبنان داراي منافعي هس��تند
باي��د تماميتالشهاي خود را براي هموار کردن آن
(بازگشت الحريري) و همکاري براي کاستن از تنش
کنوني بهکار بگيرند.وي بر حمايت مستمر کشورش از
ملت و نهادهاي دولتي در لبنان در سايه چالشهاي
کنوني تأکيد کرد و اظهار داشت که نيروهاي مسلح
لبنان تنها طرفي هستند که در لبنان داراي مشروعيت
هستند و نبايد هيچ شبهنظامييا نيروي خارجي نقش
نيروهاي مس��لح لبنان را که تنها ضامن امنيت ملت
لبنان هستند ،بهچالش بکشد.

تاکيد فرانسه بر عدم مداخله در امور لبنان


وزير خارجه فرانسه در نشست بروکسل خواهان عدم
مداخله در امور لبنان شد .وزير خارجه آلمان هم ابراز
اميدواري کرد ،حريري به کشورش بازگردد.
به گزارش روسيا اليوم ،ژان ايو لودريان ،وزير خارجه

بعد از زلزله ،بغداد کمکهاي دارويي اندکي به اقليم فرستاده است
نخست وزير اقليم کردستان عراق در پي وقوع زمين
لرزه اخير تاکيد کرد که کمکهاي بغداد به ساکنان
اين اقليم اندک بوده است.به گزارش سومريه نيوز ،
نيچروان بارزاني نخست وزير اقليم کردستان عراق
در پي وقوع زمين لرزه در جنوب شرق شهر سليمانيه
اظهار داشت ،بغداد مقادير اندکي دارو به اقليم ارسال
کرده و س��اکنان اين اقليم با مش��کل مواجه هستند.
بارزاني گفت :ما همچنان منتظر پاسخ بغداد درباره
پيشنهاداتمان هستيم .ايران با گشودن گذرگاههاي
م��رزي بين خ��ود و اقليم موافقت اوليهاش را اعالم
ک��رده اس��ت .اقليم با مقامات اي��ران در ارتباط دائم
اس��ت و منتظر پاس��خ آنهاس��ت.وي تاکيد کرد :ما
براي هرگونه تالش��ي در راس��تاي بهبود روابطمان

اظهار بياطالعي آمريکا درباره
مکان البغدادي مضحک است

يکي از رهبران حش��د ش��عبي عراق ادعاي
آمريکا درباره بياطالعي اين کشور از مکان
ابوبکر البغدادي را مضحک خواند.به گزارش
سومريه نيوز ،جبار معموري ،يکي از رهبران
حش��د ش��عبي عراق ب��ا بيان اينک��ه ادعاي
بياطالع��ي آمري��کا از محل اختفاي ابوبکر
البغ��دادي ،رهبر داعش در عراق مس��خر ه و
دروغ است ،احتمال داد ،واشنگتن براي خروج
البغدادي از عراق گذرگاه امني را فراهم کند.
معم��وري گف��ت ،تش��کيالت داعش نتيجه
توطئههاي س��ازمان اطالعات آمريکا است
ک��ه از طري��ق خلق گروهه��اي افراطگرا که
با زور و بهتان ادعاي اس�لام دارند ،به دنبال
تقس��يم منطقه است.وي افزود ،هواپيماهاي
آمري��کا در اکث��ر عملياته��اي آزادس��ازي
ش��هرهاي تحت اش��غال داع��ش تحرکات
مش��کوکي داش��تند و بيش از يک بار آنجا را
رصد کردند ،به همين دليل بعيد نيس��ت که
آمريکا براي خروج البغدادي از عراق و رفتنش
به س��وريه يا هر کش��ور ديگري مس��ير امني
را فراه��م کند.معموري تصريح کرد ،آمريکا
ب��راي تامي��ن منافع خ��ود در خاورميانه و از
جمله عراق از اصطالح "جنگ با تروريسم"
استفاده ميکند.ائتالف تحت امر آمريکا ۱۰
نوامب��ر اع�لام کرد ،هي��چ اطالعي از مکان
البغدادي ندارد.

موافقت ميانمار با بازگشت
مسلمانان روهينگيا

ه��ري روکو س��خنگوي رودريگ��و دوترته
رئيسجمهورفيليپيناعالمکرد:ميانماراجازه
بازگشت مسلمانان روهينگيا به خانههايشان
را خواهد داد.براساس گزارش «مانيل تايمز»،
سخنگوي رودريگو دوترته طي يک نشست
مطبوعاتي در س��يويکمين اجالس آسهآن،
گفت :سازمان آسهآن در خصوص مسلمانان
روهينگي��ا ابراز نگران��ي کرد.روکو ادامه داد:
ميانمار گفت بازگشت آوارگان سه هفته پس از
امضاي تفاهمنامه با بنگالدش شروع خواهد
ش��د.وي افزود :گزارش کوفي عنان دبيرکل
پيشين سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت
و کمکهاي بشردوس��تانه براي مس��لمانان
روهينگيا مورد استقبال واقع شد.

توافق کشورهاي اروپايي در
زمينه سند مشترک دفاعي

کشورهاي شرکتکننده در نشست بروکسل
درباره سند مشترک دفاعي به توافق رسيدند.
وزراي خارجه و دفاع  23کشور عضو اتحاديه
اروپا سندي را امضا کردند که حاکي از توافق در
زمينه مسايل دفاعي و امنيتي است.کشورها
بر قدرتمند شدن سياستهاي دفاعي اتحاديه
اروپا تاکيد کردند.پيش از برگزاري نشس��ت
ت خارجي
«فدريکا موگريني» مسئول سياس 
اتحاديه اروپا از نشس��ت روز گذشته با عنوان
برههاي تاريخي ياد کرده بود که تحولي مهم
در زمينه امور دفاعي و امنيتي اروپا محسوب
ميشود«.زيگمار گابريل» وزير خارجه آلمان
هم با اشاره به مسايل دفاعي در نشست امروز
بر اهيمت مذاکرات تاکيد کرده بود.
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ملک سلمان به نفع پسرش از قدرت کنار نميرود

يک مس��ؤول س��عودي عال��ي رتبه اعالم کرد ،پادش��اه
عربس��تان هيچ قصدي براي کنار رفتن از قدرت به نفع
پسرش بن سلمان ندارد .اين در واکنش به برخي گزارشها
مبني بر کنارهگيري قريبالوقوع ملک س��لمان از قدرت
مطرح شد .اين مسؤول عالي رتبه سعودي به خبرگزاري
بلومبرگ گفت :کنارهگيري ملک س��لمان بن عبدالعزيز،
پادش��اه عربس��تان از قدرت فرضيهاي غيرمتحمل است.

وي در واکن��ش ب��ه گمانهزنيها مبني بر اينکه محمد بن
سلمان به زودي به قدرت ميرسد ،اين اظهارات را مطرح
کرد.اين مسؤول سعودي که خواست نامش فاش نشود،
گفت :پادش��اهان عربس��تان در قدرت ميمانند حتي اگر
وضعيت سالمتيشان نامساعد شده و مانع از فعاليتهاي
مستقيمش��ان ش��ود.وي در اين باره وضعيت ملک فهد را
شاهد مثال آورد که تا زمان مرگش در سال  ۲۰۰۵به رغم
بيماري حادي که در سالهاي آخر عمرش داشت ،پادشاه
باقي ماند.اين مسؤول خاطرنشان کرد ،ملک سلمان ۸۱
س��اله از س�لامت بدني و ذهني عالي برخوردار اس��ت و
کساني که خالف آن فکر ميکنند عادات و رسوم سلطنتي
عربس��تان را درک نميکنند.بلومبرگ گزارش داد ،هيچ
پادشاه سعودي در حالي که زنده باشد از قدرت کنارهگيري
نکرده است به استثناي ملک سعود بن عبدالعزيز که به نفع
برادرش شاهزاده فيصل در اواسط  ۱۹۶۰بعد از فشارهاي
خانواده سلطنتي از قدرت کنار رفت.

با عربستان و لبنان براي حل بحران تماس برقرار ميکنيم
وزارت خارج��ه ع��راق اع�لام کرد که اين کش��ور با
عربس��تان و لبن��ان براي ح��ل بحران ميان دو طرف
تماس برقرار ميکند.به گزارش س��ومريه نيوز ،احمد
محجوب ،س��خنگوي وزارت خارجه عراق گفت :ما
درحال تماس و ارتباط با عربستان و لبنان هستيم تا
بتوانيم بحراني را که به دنبال استعفاي سعد حريري
از پست نخست وزيري لبنان به وجود آمده حل کنيم.
وي گف��ت :ع��راق موضع واحدي طي بحرانها دارد
و ماي��ل اس��ت با همگان ب��راي حل بحرانها ارتباط

برق��رار کند .ابراهيم جعف��ري ،وزير خارجه عراق در
س��فرش به قطر درب��اره پروندههاي زيادي صحبت
کرد و از جمله نتايج آن دس��تور مس��ئوالن قطر براي
بازگش��ايي س��فارت اين کشور در عراق بود.از زماني
که س��عد حريري اس��تعفاي خود را از رياض اعالم
کرد ،فضاي سياس��ي پرتنش��ي بر لبنان حاکم اس��ت
ب��ه ويژه اينکه بيش��تر لبنانيه��ا معتقدند که حريري
در عربس��تان آزاد نيس��ت و رياض وي را مجبور به
استعفا کرده است.

مبلغ برآورداوليه 4 497 435 001 :ريال با احتس�اب ضرايب باالس�ري و منطقهاي و تجهيز کارگاه و براس�اس فهارس بهاي

راه و باند 1396

محل تامين اعتبار :از محل منابع داخلي شرکت و منابع استاني .

محل پروژه:شهرک صنعتي سياهکل
مدت پيمان  4:ماه

شرايط اختصاصي شرکت در مناقصه :ارائه يک نمونه قرارداد با موضوع زيرسازي و آسفالت با مبلغ حداقل  4ميليارد ريال

در  5سال گذشته بهمراه صورتجلسه تحويل موقت و رضايتنامه همان قرارداد از کارفرماي مربوطه .

مبلغ خريد اسناد 200 000 :ريال .

مبلغ تضمين و نوع آن :ضمانت نامه بانکي يا فيش واريزي به مبلغ  225 000 000ريال ( مدت اعتبارضمانتنامه  3ماه ازتاريخ

ارائه پيشنهاد و بدستور کارفرما تا  3ماه ديگر قابل تمديد باشد-).تضمين شرکت در مناقصه ميبايست عالوه بر بارگذاري

در سامانه ستاد ،تا ساعت  10روز دو شنبه مورخ  96/9/13در پاکت سربسته بعنوان پاکت «الف»و بهمراه نامه به دبيرخانه
اين شرکت تحويل داده شود .

• مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه  :ازساعت14روز چهار شنبه مورخ  96/ 8/24لغايت ساعت 16روز پنجشنبه مورخ

. 96/9/2

• مهلت ارائه پيشنهاد :تا ساعت  10روز دو شنبه 96/9/13

• ساعت و تاريخ بازگشايي :ساعت  11روز دو شنبه مورخ 96/9/13
مدت اعتبار پيشنهادات90:روز از تاريخ تحويل پيشنهادات.

نشاني و شماره تماس کارفرما جهت دريافت اطالعات بيشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت «الف»  :رشت کمربندي
شهيد بهشتي – روبروي کميته امداد -شرکت شهرکهاي صنعتي گيالن 01333443011

شماره حساب جهت ارائه تضمين بصورت فيش واريزي  :حساب سيباي بانک ملي رشت به شماره 2175674402007

اطالع�ات تکميل�ي مناقص�ه از طريق وب س�ايت "ش�رکت ش�هرکهاي صنعت�ي گيالن"به نش�اني  www.gilaniec.irو

همچنين"پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات کشور" به نشاني http://iets.mporg.irقابل دسترسي ميباشد.

شرکت شهرکهاي صنعتي گيالن
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صنعت،تجارت

4
میزخبر

مبارزه جدي با رانت و قاچاق در دستور کار

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي با بيان اينکه
در چهار س��ال گذش��ته بيش از  ۱.۵ميليارد
دالر در حوزه ريلي س��رمايهگذاري مس��تقيم
انج��ام دادهاي��م ،گفت :در حال حاضر راهآهن
 ۷ميلي��ارد دالر ق��رارداد فاينانس منعقد کرده
اس��ت« .تيلمان رودلف براون» معاون رئيس
بخ��ش خاورميان��ه وزارت اقتص��اد و انرژي
آلمان روزگذش��ته در ادامه س��فر خود به ايران
با مديرعامل راهآهن جمهوري اسالميايران
ديدار و گفتوگو کرد.در اين مراس��م ،فعاالن
صنعت حمل و نقل ريلي آلمان و شرکتهاي
آلمان��ي ني��ز حض��ور دارند.در اين مراس��م،
مديرعام��ل راهآه��ن اظهار داش��ت :کش��ور
آلم��ان يک��ي از تأثيرگذارترين کش��ورهاي
عض��و اتحاديه اروپ��ا و بزرگترين اقتصاد اين
اتحاديه به ش��مار ميرود.س��عيد محمدزاده
افزود :روابط ايران با آلمان و گسترش آن در
ابعاد سياسي و اقتصادي از اولويتهاي مهم
سياس��ت خارجي اي��ران در رابطه با اتحاديه
اروپا است.وي با اشاره به ارتقاء و حجم روابط
اقتصادي ايران با آلمان گفت :اين رقم در سال
گذش��ته ميالدي به  2.9ميليارد يورو رس��يد؛
ايران و آلمان ميتوانند به عنوان دو ش��ريک
قاب��ل اعتماد در زمينههاي مختلف اقتصادي
همکاريهاي مناسبي داشته باشند.

گ�روه تولي�د ،تج�ارت :مب��ارزه ب��ا قاچاق
کاال ،موضوعي اس��ت که س��الها توسط مقام
معظ��م رهب��ري م��ورد تأکيد ق��رار گرفته و
کلي��ه دس��تگاههاي اجرايي ذيربط را ملزم
ب��ه اجرايي ش��دن آن دانس��ته ان��د .با وجود
پيگيريه��اي مک��رر برخ��ي مس��ئوالن ،اما
همواره ش��اهد ورود س��االنه چندين ميليون
تن کاالي قاچاق به داخل کش��ور هس��تيم.
حساس��يت اي��ن موضوع زمان��ي به اوج خود
ميرس��د که سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از ورود  ۸۰درص��د قاچ��اق کاال از
ي خبر ميدهد.طبيعي است در
مبادي رس��م 
چنين ش��رايطي عرصه ب��راي توليد ملي در
سالي که تحت عنوان اقتصاد مقاومتي ،توليد
و اش��تغال مزين ش��ده ،تنگتر ش��ده و ضربه
مهلک��ي را ب��ر پيکره توليدات داخلي ميزند.
ب��دون تردي��د برخورد و مقابله با اين پديده در
ش��رايط فعلي کش��ور ،از ضرورياتي است که

باي��د در ص��در اولويتها و هدف گذاريهاي
دستگاههاي ذيربط قرار گيرد.

اس��ت ،با کنترلهاي جدي گمرکي محدود
شود

در همي��ن رابط��ه روز گذش��ته وزير صنعت،
مع��دن و تج��ارت گفت :يک��ي از معضالت
اساسي توليد در کشور عدم مرزباني صحيح
و س��الم و همچنين باز بودن مس��ير قاچاق
به داخل کشور است .محمد شريعتمداري با
بيان اين مطلب افزود :اين نوع مرزباني ،نظام
تعرفه حمايت از توليد را مخدوش ميکند ،ما
«در» را کوچک ميکنيم و دشمن اقتصادي
از «ديوار» وارد ميش��ود.وي با تأکيد بر اين
موض��وع ک��ه تأمين مالي واردات غير قانوني
کاال به کشور با شناسايي گلوگاهها بايد بسته
شود ،گفت :بايد به گمرک اختيارات کافي داد
و ورود کاال ب��ه مناط��ق آزادي که هدف اوليه
تأسيس آنها پردازش و توسعه صادرات بوده

عب��داهلل رضي��ان عضو کميس��يون صنايع و
مع��ادن اظهار کرد :ب��راي جلوگيري از ورود
کاالي قاچاق ،بايد مرزها و گمرگات به طور
مستمر کنترل شود ،اين موضوع در بسياري از
کشورهاي توسعه يافته اجرا و به عنوان يکي از
اولويتهاي مهم تلقي ميشود.رضيان با بيان
اينکه مکانيزه ش��دن گمرک نيازمند بودجه
فراوان اس��ت ،اف��زود :تخصيص منابع مالي
ميتواند از بروز چالشهاي جدي در اين حوزه
جلوگي��ري کن��د ،بنابراين انتظار ميرود تا به
منظور تحقق اهداف مد نظر دولت و مجلس
شوراي اسالمي ،اين مسئله را در دستور کار
قرار دهند .عضو کميس��يون صنايع و معادن
مجلس تصريح کرد :وزارت اقتصاد و دارايي

معض�ل توليد ،باز بودن مس�ير قاچاق به

داخل است

مدل رفع نقص از صندوق سپردهگذاري مسکن ،با هدف
«اص�لاح فرآين��د پرداخت وام خري��د» وارد مرحله نهايي
تصوي��ب ش��د .با طراحي صورتگرفت��ه براي تامين مالي
خريداران مس��کن در «بافت فرسوده» ،صندوق پسانداز
مس��کن «دوم» تدارک ديده ش��ده اس��ت؛ بهطوريکه
اش��کاالت سهگانه وام «يکم» شامل قسط سنگين ناشي
از ط��ول ک��م بازپرداخت ،س��طح نرخ س��ود و مدت زمان
باالي سپردهگذاري ،در صندوق جديد رفع خواهد شد .در
صورت تصويب اين مدل ،تيراژ پرداخت وام خريد مسکن
از صن��دوق ،دو براب��ر ميش��ود ۵.کانال مالي ،نامزد تامين
«مناب��ع کمکي» اس��ت .به گ��زارش اقتصاد نیوز،نواقص
س��هگانه صن��دوق پسانداز مس��کن «يک��م» با طراحي
مدل راهاندازي صندوق پسانداز مس��کن «دوم» برطرف
ميش��ود .ماحصل برگزاري نشستهاي کارشناسي بين
متولي بخش مس��کن ،سياس��تگذار پولي و بانکعامل
بخ��ش مس��کن درخص��وص راهکارهاي رف��ع نقص از
صندوق پسانداز مس��کن يکم هماکنون به طراحي مدل
اصالحي «پرداخت وام خريد مسکن در بافتهاي فرسوده
ش��هري» در قالب «راهاندازي صندوق پسانداز مس��کن
دوم» منجر ش��ده اس��ت.اين طرح که هماکنون در مراحل
نهايي بحث و بررس��ي قرار گرفته ،قرار اس��ت با اثرگذاري
بيشتر از وام يکم بر قدرت خريد متقاضيان مصرفي از سه
مسير «کاهش طول دوره پسانداز»« ،کاهش مبلغ قسط
ماهانه» و همچنين «کاهش نرخ سود تسهيالت» ،رونق
معامالتيوساختوسازدربافتهايفرسودهراتسريعکند.
صندوق پسانداز مسکن دوم بهعنوان «مکمل» صندوق
پسانداز مسکن يکم که هماکنون به متقاضيان خانهاولي
در تهران تس��هيالت خريد مس��کن با سقف  ۱۶۰ميليون
تومان(بهزوجين)پرداختميکند،عملميکند.تسهيالت
خريد مسکن «دوم» با «حذف شرط خانهاولي» ،با هدف
تحريک به س��اخت وخريد مس��کن در بافتهاي فرسوده
ورون��ق معامالت ملک در محدودههاي هدف نوس��ازي،
پرداخت خواهد شد .در حالحاضر تسهيالت خريد مسکن
مخت��ص خانهاوليها از محل صندوق پسانداز مس��کن
ت همه
يکم به دليل وجود س��ه نقص عمده ،در اس��تطاع 
متقاضيان مصرفي خريد مس��کن نيس��ت؛ بهگونهاي که
بعد از فرا رس��يدن موعد پرداخت تس��هيالت خريد مسکن
از محل صندوق پسانداز مس��کن يکم به س��پردهگذاران،
بهخصوص از اوايل امس��ال ،مش��اهده ش��د خروجي اين

ﺍﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 95,26782ﻣﻮﺭﺧﻪ  1395,2,13ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ
ﺍﻻﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394,10,21ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  151226ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101940385ﺑﻪ
ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ -ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﺎﺩ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﺗﻢ ﺯﺍﺩ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  40ﭘﻼﻙ
 1881ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  3393165161ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2215ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺭﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ )(105515
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  195222ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102371085ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,02,31ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
,11750ﺹ 96,ﻣﻮﺭﺥ  96,3,27ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻮﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0061402842ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻴﺮﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﻴﺨﻄﺒﻘﻰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0451731832ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ  ،ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻌﺸﻮﺭﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0061223107
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105516

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﭘﺘﺮﻭ ﺣﻔﺎﺭ
ﺍﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  386974ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10320377111ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  :ﻛﻮﺭﺵ ﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﻯ ﻙ .ﻡ  1815799129ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﺍﻣﻴﻦ
ﭘﻮﺭﻯ ﻙ.ﻡ  2740201699ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻭﺍﺭﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105517

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  394193ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320445754ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻓﺮﺩﻭﺱ-
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺎﻥ-ﭘﻼﻙ
-36ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭﻧﺎﺱ-ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ-ﻭﺍﺣﺪ  -5ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ 1481795177
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105518

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﭘﺘﺮﻭ ﺣﻔﺎﺭ
ﺍﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  386974ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ

مبارزه با قاچاق کاال بايد از مبادي ورودي

شروع شود

از توليد داخل جزو اولويتهاي اين س��ازمان
باشد.به گفته اين کارشناس اقتصادي ،ورود
کااله��اي قاچ��اق درکش��ور ميتواند ضرب ه
مهلکي به نيروي انس��اني زده و آمار بيکاري
را افزايش دهد.

 ورود کاالها در کشور بايد براساس نياز

جامعه صورت پذيرد

س��ليمان عباسي کارشناس اقتصادي اظهار
ک��رد :موضوع مب��ارزه با قاچاق کاال به دليل

در مدل اصالحي صندوق يکم انجام می شود ؛

پرداخت وام برایخرید بافتهایفرسوده
صندوق(دريافتتس��هيالتازس��ويس��پردهگذاران)به
ميزان ورودي آن(حجم ثبتنامکنندهها) نبوده اس��ت و در
نتيجهاثرگذاريموردانتظاررادرتحرکبخشيبهمعامالت
مصرف��ي از ناحيه تقاضاي خانهاوليها ،برجاي نگذاش��ته
اس��ت .در حالي که صاحبنظران اقتصاد مسکن بهعنوان
ضلع چهارم نشس��تهاي کارشناس��ي براي طراحي مدل
اصالح��ي وام خريد مس��کن پي��ش از اين بر ضرورت رفع
اين س��ه مانع عمده اعم از اقس��اط ماهانه زياد ،مبلغ سپرده
باال و همچنين طول دوره س��پردهگذاري طوالني ،تاکيد
داش��تند ،اکنون به دنبال آسيبشناسيهاي انجام شده در
اين نشستها ،متولي بخش مسکن ،سياستگذار پولي و
بانکعاملبخشمسکننيزباپذيرفتنايناشکاالت،مدل
اصالحي و مکمل صندوق پسانداز مسکن يکم را در قالب
صندوق پسانداز دوم طراحي کردهاند.

چهار تفاوت «صندوق دوم» با وام يکم


صندوقپسان��داز مس��کن دوم ک��ه مدل راهان��دازي آن
هماکن��ون در مراح��ل نهاي��ي بررس��ي و جمعبندي قرار
دارد ،با همان س��قفهاي مش��خص شده در دستورالعمل
صندوق پسانداز مسکن يکم(پرداخت سقف ۱۶۰ميليون
توماني تسهيالت در تهران۱۲۰ ،ميليون توماني در مراکز
استانهاوشهرهايبزرگو ۸۰ميليونتومانيدرشهرهاي
کوچک) به زوجين ،مشروط به سپردهگذاري زن و شوهر،
در بافتهاي فرسوده پرداخت ميشود ،با اين حال ضوابط
اصالحش��دهدرقالبراهاندازيصندوقپساندازمس��کن
دوم،دستکمچهارتفاوتعمدهباصندوقپساندازمسکن
يکم دارد .درحالي که صندوق پسانداز مسکن يکم از ابتدا
براي پاسخ به نياز تامين مالي زوجهاي جوان و متقاضيان
خانهاولي راهاندازي ش��د ،در صندوق پسانداز مسکن دوم
«ش��رط خانهاولي بودن» حذف و اين تس��هيالت به همه
متقاضيان واجد ش��رايط اعم از خانهاولي يا داراي س��ابقه
مالکيت ،صرفا در محدوده بافت فرسوده پرداخت ميشود.
دومين تفاوت صندوق پسانداز مسکن دوم با صندوق يکم
در اين است که در اين صندوق«ايرادات سهگانه صندوق
يک��م» در قالب اصالح «م��دت زمان بازپرداخت»« ،نرخ
سود تسهيالت» و همچنين «مدت زمان سپردهگذاري»

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﭘﺘﺮﻭ ﺣﻔﺎﺭ ﺍﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  386974ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320377111ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,08,08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1000000000ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  10000ﺳﻬﻢ 100000ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻣﻀﺎءﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105520
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﭘﺘﺮﻭ ﺣﻔﺎﺭ ﺍﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  386974ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320377111ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,08,08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﻛﻮﺭﺵ ﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﻯ  1815799129ﻭ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻭﻓﺎ  2750475953ﻭ ﭘﻮﻳﺎ
ﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﻯ 2740201699ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻠﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0321378989ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺳﻬﻴﻼ ﮔﻨﺠﻰ ﺁﺯﺍﺩﭘﻮﺭﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0081733054ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105521
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺁﺭﻳﺲ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  5782ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320745126ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,01 :ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ :
 3355143278ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ )(105522
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﭘﺘﺮﻭ ﺣﻔﺎﺭ ﺍﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  386974ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320377111ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,08,08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 :ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻭﻓﺎ  2750475953ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﻮﺭﺵ
ﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﻯ  1815799129ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﭘﻮﻳﺎ
ﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﻯ  2740201699ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺍﺭﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ،
ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105523
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﻴﺪﺍﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  424599ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320763201ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,21ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0010029567
ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 249000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  250000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  500000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  501000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ- :ﺭﺿﺎ ﮔﻠﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0081974493ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ) ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ( 250000000ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ

 10320377111ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1395,08,08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪﻯ

ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ( 250000000ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3873455854

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105519

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ) ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ( 2 1000000
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105524

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .

نيز بايد برنامه ريزي مناسبي را براي جلوگيري
از ورود کاالهاي قاچاق درنظر گيرد.رضيان با
بيان اينکه حمايت از توليد داخلي با جلوگيري
از واردات کاالهاي مشابه امکان پذير است،به
باشگاه خبرنگاران جوان گفت :اين حمايت با
جلوگيري از واردات کاالهاي مشابه ،افزايش
تعرفه واردات ،جلوگيري از قاچاق کاال ،کمک
مالي به بخش توليد امکان پذير خواهد بود که
در صورت تداوم ،پيامدهاي مناسبي را براي
اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
قاچاق کاال ،ضربه مهلکي بر نيروي انساني
حميدرضا نبي زاده کارش��ناس اقتصاد کالن
ب��ا اش��اره به اينکه تم��ام فعاالن اقتصادي از
ساماندهي وضعيت گمرک استقبال ميکنند،
اظه��ار ک��رد :در دولت دوازده��م بايد برنامه
ريزيهاي مدوني براي حمايت و ساماندهي
اي��ن مس��أله صورت گيرد ت��ا ورود کاالهاي
قاچاق در کش��ور به حداقل برس��د و حمايت

ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0010029567ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ )

برطرفشدهاست؛درحاليکههماکنونمتقاضياندريافت
وام خريد مسکن از صندوق پسانداز مسکن يکم در تهران
بايد حداقل براي يک س��ال مبلغ  ۴۰ميليون تومان براي
دريافتوام انفرادي ۸۰ميليوني سپردهگذاري کنند ،مطابق
با آنچه در مدل راهاندازي صندوق پسانداز مس��کن دوم
پيش��نهاد ش��ده ،مدت زمان يکساله س��پردهگذاري به۱۰
م��اهودربهتري��نحال��تبه ۸ماهمش��روطبهرعايتکف
سپردهگذاري الزم(بهعنوان مثال  ۴۰ميليون تومان براي
تهران) ،کاهش مييابد .همچنين نرخ س��ود تس��هيالت

“

فاينانس ۷ميليارددالريبراي
توسعهزيرساختريليايران

Tue 14 Nov 2017

شريعتمداري پيش شرطهاي رونق توليد را تشريح کرد

سرمايهگذاري140ميلياردريالي
برايآبرسانيبهروستاها

مديرعام��ل آبف��اي روس��تايي کهگيلوي��ه و
بويراحم��د گف��ت ۲۲ :پروژهي آبرس��اني با
اعتبار  140ميليارد ريال از محل اعتبارات بنياد
برکت وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) در اين اس��تان تعريف ش��ده اس��ت.
فيض اهلل پاس��ره در آيين کلنگزني پروژهي
آبرساني به روستاي «دلي رباط» شهرستان
باش��ت اظهار داشت 22 :پروژهي آبرساني با
اعتبار  140ميليارد ريال به همت بنياد برکت،
وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
در اين اس��تان تعريف ش��ده که با اتمام آنها
 60روس��تا با جمعيتي افزونبر  6هزار و 200
نفر از آب ش��رب س��الم بهرهمند ميشوند.وي
خاطرنش��ان کرد :پروژهي آبرساني روستاي
دلي رباط به نمايندگي از پروژههاي آبرساني
بنياد برکت ،کلنگزني ميشود.پاس��ره با بيان
اينکه اجراي  3کيلومتر خط لوله و ش��بکهي
توزيع و احداث يک باب مخزن به حجم 100
مترمکعب بخشهايي از عمليات عمراني اين
پروژه اس��ت ،ادامه داد :در شهرس��تان باش��ت
هماکن��ون  3پروژه در دس��ت اج��را بوده که با
اجراي  22کيلومتر خط لوله و شبکهي توزيع،
 4ب��اب مخزن به حج��م  1100مترمکعب در
نهاي��ت 5روس��تا با جمعي��ت حدود 800نفر را
برخوردار ميکند.
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تسهيالت خريد مسکن
«دوم» با «حذف شرط
خانهاولي» ،با هدف تحريک به
ساخت وخريد مسکن
در بافتهاي فرسوده ورونق
معامالت ملک در
محدودههاي هدف نوسازي،
پرداخت خواهد شد

“

مس��کنيکمکههماکنوندربافتهايفرس��وده ۸درصد
و در س��اير مناطق ش��هري  ۹ /۵درصد اس��ت در صندوق
پسان��داز دوم ب��ه  ۷درصد کاهش خواهد يافت ،از س��وي
ديگر قرار است در صندوق پسانداز مسکن دوم ،طول دوره
بازپرداخت تسهيالت که هماکنون براي وام يکم  ۱۲سال
است به  ۱۵سال و در بهترين حالت به ۲۰سال افزايش يابد؛
با افزايش طول دوره بازپرداخت وام مسکن دوم به  ۲۰سال،
مبلغ قسط ماهانه وام ۳۰درصد نسبت به مبلغ قسط وام يکم
کاهش مييابد؛ بهعنوان مثال درحالي که هماکنون مبلغ
قسط ماهانه تسهيالت زوجين  ۱۶۰ميليون توماني خريد
مسکن در شهر تهران حدود يک ميليون و  ۷۳۰هزار تومان

اس��ت در مدل صندوق پسانداز مس��کن دوم ،اين مبلغ به
کمتر از يک ميليون و  ۳۰۰هزار تومان ميرسد.تفاوت سوم
صندوق پسانداز مس��کن دوم با صندوق يکم« ،پرداخت
تس��هيالت از مح��ل اين صندوق صرف��ا براي متقاضيان
خريد مس��کن در بافتهاي فرس��وده» است؛ درحالي که
وام مس��کن يکم به متقاضيان خانهاولي اعم از متقاضيان
خريد مس��کن در بافتهاي فرس��وده يا ساير نقاط شهري
پرداختميشود.چهارمينتفاوتصندوقپساندازمسکن
دوم با صندوق يکم« ،افزايش ظرفيت تسهيالتدهي در
اين صندوق» است؛ درحالي که صندوق پسانداز مسکن
يکم ساالنه کمتر از  ۱۰۰هزار فقره تسهيالت ،ظرفيت وام
دهي دارد ،ظرفيت وام دهي صندوق پسانداز مسکن دوم
حدود  ۱۰۰هزار فقره خواهد بود که کميبيشتر از ظرفيت
صندوق يکم اس��ت .قرار اس��ت صندوق پسانداز مسکن
دوم بهعنوان مکمل صندوق پسانداز يکم ،توان پرداخت
تس��هيالت خريد مس��کن را در کل بازار تقاضاي مصرفي
ب��هلح��اظفقرهوام،بهدوبرابربرس��اند.راهاندازيصندوق
پسانداز مسکن دوم نيازمند «منابع کمکي» است تا عالوه
بر جمعآوري سپرده متقاضيان براي پرداخت ساالنه حدود
 ۱۰۰هزار فقره وام خريد مس��کن در بافتهاي فرس��وده،
«تعادل منابع و مصارف» در اين صندوق نيز حفظ ش��ود؛
صندوق پسانداز مسکن به نوعي «خودگردان» و مستقل
از خ��ط اعتب��اري تلقي ميش��ود که بخش قابل توجهي از
منابع آن از طريق «س��پرده متقاضيان» تامين ميش��ود با
اي��نح��ال،درصن��دوق«يکم»،برايحفظتعادلمنابعو
مصارف عالوه بر سپردههاي متقاضيان ،از محل استمهال
 ۱۰سالهخطاعتباريمسکنمهر«،منابعکمکي»دراختيار
صندوق قرار گرفت.

دو کانال تامين منابع کمکي در اولويت


ماحصل برگزاري جلسات کارشناسي درخصوص جزئيات
مدل اصالحي وام خريد مس��کن ،از س��وي متولي بخش
مس��کن ،صاحبنظران اقتصاد مس��کن و مجموعه دولت
و نظ��امبانک��يبه معرف��ي ۵کانال«تامين منابعکمکي»
ب��راي راهاندازي صندوق پسانداز مس��کن «دوم» منجر
شده است؛ آن طور که مدير کل دفتر برنامهريزي و اقتصاد

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﻴﺪﺍﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  424599ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320763201ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3873455854ﺑﺎ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺳﻤﺘﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  501000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 500000000
ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ- :ﺭﺿﺎ ﮔﻠﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0081974493ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ) ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ(  - 250000000ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0010029567ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ) ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﻝ( 2. 250000000
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105525
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺑﺎﺩﮔﺮﺍﻥ ﻧﻮ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺳﻤﺎء ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  223010ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102642535ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,03,22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺵ.ﺵ  25143ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0077755081ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  14100000ﺭﻳﺎ ﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﺩ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
220900000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  470000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  690900000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ  .ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻴﺜﻢ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 2350000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  470000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  705000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ  – .ﻣﻴﺜﻢ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0057925364
ﺩﺍﺭﺍﻯ  705000000ﺭﻳﺎﻝ  -ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4722945462ﺩﺍﺭﺍﻯ
 470000000ﺭﻳﺎﻝ  -ﻣﻬﺮﺍﺩ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0077537122ﺩﺍﺭﺍﻯ
690900000ﺭﻳﺎﻝ  -ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0077755081ﺩﺍﺭﺍﻯ
 14100000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ  1410000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
1880000000ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  7ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  3ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ
ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎﻓﺖ 2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105527
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺨﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  438480ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14003471450ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,03ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ
 ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺪﺭﺱ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺪﺍﺋﻦ  ،ﭘﻼﻙ )  ( 5ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺋﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻰ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1588774881ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﭘﻮﺷﻴﺎﺱ ﺑﻪ
ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0381048926ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  5000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7500000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎء
ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻮﻩ ﭼﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ0382110331
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  2500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 3539642137ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  2500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ
ﭘﻮﺷﻴﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0381048926ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ 2500000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105528

آس��يبهاي وارده به توليد داخلي از اهميت
بااليي برخوردار است ،به طوريکه مقام معظم
رهب��ري نيز همواره بر مبارزه با قاچاق تأکيد
فراوان داشته اند.عباسي در خاتمه با اشاره به
اينکه ورود کاالها در کشور بايد براساس نياز
جامع��ه صورت پذيرد ،گفت :دولت دوازدهم
بايد اشتغال و توليد ثروت را درکشور در رأس
کار خود قرار دهد تا بتواند از ورود قاچاق کاال
در کشور جلوگيري کند.

مسکن وزارت راه و شهرسازي خبر داده است ،از  ۵کانال
نامزد ش��ده بهعنوان کانالهاي مالي تامين منابع کمکي
صن��دوقپسانداز مس��کن،دوکان��الدر اولويت قراردارد
که نسبت به ساير مسيرهاي تجهيز منابع کمکي ،استفاده
از آن س��هلالوصولتر و امکانپذيرتر اس��ت .علي چگيني
در اين باره توضيح داد :افزايش طول دوره استمهال منابع
برگشتيتسهيالتمسکنمهراز ۱۰به ۲۰سال،تخصيص
منابع از محل بودجه عمومي ،انتشار اوراق رهني ( )mbsاز
طريق بانک مسکن و خريد اين اوراق توسط ساير بانکها
از محل بخشي از سپردههاي قانوني ساير بانکها ،انتشار
اوراق ارزي با پشتوانه منابع صندوق توسعه ملي و با پوشش
ريس��ک افزايش نرخ ارز از س��وي دولت و همچنين انتشار
اوراق ارزي به پش��توانه مانده مطالبات بانک مس��کن از
وامگيرندهها که در قالب تسهيالت طي سالهاي اخير به
متقاضيان پرداخت شده است در کنار سپردهگذاري ريالي
ازمح��لمناب��عصندوقتوس��عهمليدرصندوقپسانداز
مس��کن براي يک دوره مش��خص ۵ ،کانال اصلي براي
تجهي��ز و تامي��ن منابع کمکي صندوق پسانداز مس��کن
محسوب ميشود .درحال حاضر  ۱۴۰هزار ميليارد تومان
مانده تسهيالت پرداخت شده از سوي بانک عامل بخش
مس��کن به وامگيرندههاي سالهاي قبل بهعنوان دارايي
غيرقابل استفاده در زمان حاضر ،وجود دارد که بانک عامل
بخشمسکنميتواندبهپشتوانهاينمطالبات،اوراقرهني
منتشر کند؛ به اين معنا که بخشي از اين مطالبات قابليت
تبديل به منابع نقد البته با استفاده از ظرفيت موسسات مالي
خارجي را دارند؛ اين درحالي است که تاکنون تنها در يک
مرحله۳۰۰ميليارد تومان اوراق رهني از سوي بانک مسکن
منتشر شده است.حسين عبدهتبريزي ،اقتصاددان و مشاور
مالي وزير راه و شهرسازي معتقد است يک پيشنهاد براي
تجهيزمنابعکمکيصندوقهايپساندازمسکنايناست
کهباکمکدولت،بانکعاملبخشمسکنمطالباتخوداز
وامگيرندههارابهکشورهايخارجيبفروشد؛بهعنوانمثال
بانکتوسعهاسالميحاضراستدراينزمينههمکاريکند.
بااينحالچگيني،مديرکلاقتصادمس��کن،معتقداس��ت
در ش��رايط فعلي کمهزينهترين و عمليترين روش براي
تامينمنابعکمکيموردنيازبرايتقويتمنابعصندوقهاي
پسانداز مس��کن« ،افزايش طول دوره اس��تمهال منابع
برگشتي تسهيالت مسکن مهر» و «سپردهگذاري ريالي
صندوق توسعه ملي در صندوق پسانداز مسکن» است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﺍﻥ ﺁﺳﺎﻧﺒﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 145680
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101886061ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1396,04,30ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﺮﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺣﺴﺎﺏ
ﺳﻮﺩ ﻭﺯﻳﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  1395ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103907200ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺭﻋﺎﻳﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4130858866ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  1ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105526
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺮﺍ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 139228ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101822913ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,30ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺮﺝ-ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻣﺮﻏﻚ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮﺍﻥ ﭘﻼﻙ  49ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  3364145466ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105529
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺨﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 438480ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14003471450ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,03ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 :ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﭘﻮﺷﻴﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0381048926ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻮﻩ ﭼﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0382110331ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105530
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻯ ﭼﺘﺮ ﻧﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 415810ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320665760ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,02,16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺧﺪﻳﺠﻪ
ﺍﺳﻔﻴﻨﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4839616361ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﭘﺮﻭﻳﺰ ﭼﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  3932995678ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 20 000 000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  19 000 000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ :ﺍﻣﻴﻦ ﭼﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0453527000ﺩﺍﺭﺍﻯ  9 500 000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻧﻮﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4610000474ﺩﺍﺭﺍﻯ 500 000
 9ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105531
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻯ ﭼﺘﺮ ﻧﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 415810ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320665760ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,02,14ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻣﻴﻦ
ﭼﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0453527000ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ،
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  9 500 000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﻧﻮﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4610000474ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  9 500 000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  19 000 000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  20 000 000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ  2ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :ﺍﻣﻴﻦ ﭼﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0453527000ﺩﺍﺭﺍﻯ  9 500 000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﭘﺮﻭﻳﺰ
ﭼﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3932995678ﺩﺍﺭﺍﻯ  500 000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﺳﻔﻴﻨﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4839616361ﺩﺍﺭﺍﻯ 500 000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻧﻮﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4610000474ﺩﺍﺭﺍﻯ 000
 9 500ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105532
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يادداشت

تامين مالي پروژهها
با تاکتيک ارزي

اقتصادکالن

تامينخدماتبانکي
در مناطق زلزله زده

شهاب نادري


رييس کل بانک مرکزي درباره اقدامات اين بانک براي خدماترس��اني به زلزله زدگان گفت :تا کنون گزارش خاصي
از خس��ارت س��اختمانهاي بانکي دريافت نش��ده و اگر در جايي نياز به خدمات بانکي باش��د به س��رعت تامين ميش��ود.
ولي اله س��يف در حاش��يه جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت  :دستور جلسه درباره کاالهاي قاچاق و واردات با
روشهاي ديگر مانند مناطق آزاد و غيره بود که خوش��بختانه با مکانيزميکه در س��ه س��ال اخير پياده س��ازي شده ،کاالي
قاچاق کاهش پيدا کرده است.وي افزود :ادامه اين کار انضباط جدي را حاکم و به بانک مرکزي در تنظيم بازار ارز کمک

عضوکميسيوناقتصادي
مجلس

اينکه براي انجام پروژههاي مختلف نياز به
مناب��ع مالي وجود دارد ،يک موضوع کامال
بديه��ي اس��ت و ميتوان بخش��ي از منابع
مالي مذکور را از طريق انتش��ار اوراق ارزي
بدست آورد.
با توجه به اينکه در برنامه ششم توسعه کشور
نيل به نرخ رشد اقتصادي 8درصدي مدنظر
اس��ت بنابراين باي��د از تماميظرفيتهاي
اقتص��ادي ب��راي انجام اين مهم اس��تفاده
شود.
استفاده از ابزارهاي نوين مالي مانند انتشار
اوراق مش��ارکت ارزي -ريالي بايد با لحاظ
مقررات اسالميو قانوني باشد و در اين راستا
بايد برنامه ريزي مش��خصي وجود داش��ته
باش��د البته ميتوان از تجربيات کشورهاي
موفق در اين زمينه استفاده کرد.
با انتش��ار اوراق مش��ارکت ارزي  -ريالي
ميتوان بخش��ي از مناب��ع مالي الزم براي
اجرا پروژهها را تامين کرد.
انتش��ار اوراق ارزي ب��راي تامي��ن مال��ي
پروژهه��اي نفت��ي ميتوان��د در توس��عه
صنعت نفت کش��ور موثر باش��د البته تاکيد
ميش��ود مالحظات در اين راس��تا رعايت
شود.
در قانون بودجه س��ال  ۹۶کل کش��ور ،اجازه
انتش��ار اوراق ارزي از س��وي وزارت نف��ت
داده شده،سازمان بورس و بانک مرکزي با
هماهنگي س��اير دستگاههاي ذي ربط بايد
اقدام��ات الزم را براي انتش��ار اوراق ارزي
داشته باشند.
بايد شرايطي فراهم شود که بتوان از ظرفيت
س��رمايه گذاران خارجي اس��تفاده ش��ود و
ميتوان عنوان کرد انتش��ار اوراق ارزي در
اين راستا است.

دالر از  ۴۱۰۰تومان گذشت

5
ميکند زيرا کااليي که به صورت قاچاق وارد ش��ود ،ارز آن نيز غيررس��ميتامين ميش��ود و کاالها کيفيت مناس��بي ندارد.
س��يف گفت  :به دليل برخي برچس��بهاي اش��تباه و گمراه کننده براي کاالهايي که وارد ميش��ود ،مصرف کننده هم از
کيفيت کاال مطمئن نيس��ت.وي تاکيد کرد  :احس��اس امنيت بيش��تر براي مردم با اطمينان از اصالت کاالهاي خريداري
ش��ده ايجاد ميش��ود و س��اماندهي بازار کاال و حذف قاچاق کاال به تنظيم بازار ارز نيز کمک ميکند و با ش��فافيت بيش��تر
کاالهاي وارداتي را تامين ميکنيم.

آشفتگی در بازار ارز دیجیتال موجب شد؛

گ�روه اقتص�اد :در ماههاي اخير بح��ث ارزهاي ديجيتال و اقدام براي
خريد آنها رواج بيشتري نسبت به گذشته يافته و بسياري براي ورود به
آن دچار ترديد شدهاند .اين در حالي است که بانک مرکزي در موضع
صري��ح خ��ود اع�لام ک��رد که نه آن را قانوني ميدان��د و نه غير قانوني
و در حال بررس��ي موضوع اس��ت ،اما مش��خص آن اس��ت که اين ارزها
از ريس��ک بااليي برخودار بوده و اکنون درگير جريانهاي س��وداگري
شده است.
ارزهاي ديجيتال داراي نوس��ان ش��ديدي هس��تند به طوري که طي
يکس��ال اخير تا  ١٠برابر افزايش قيمت داش��تهاند ،اما اين رش��د پايدار
نيست .بنابر اين با توجه به اين نوسان نميتواند قابليت اتکاي چنداني
داشته باشد.
از سوي ديگر در حال حاضر ابزارهاي واسط شکل گرفتهاند و در حال
رش��د هس��تند که آپشن سرمايهگذاري خود را بيت کوين اعالم کرده و
به عبارتي ش��رکتهاي هرميدر اين رابطه فعاليت ميکنند ،در حالي
که ممکن اس��ت اصال چنين پش��توانهاي وجود نداش��ته باشد ،در عين
حال که فعال بين کوين(ارز ديجيتال) در ايران هيچ پشتوانهاي نداشته
و بانک مرکزي آن را هنوز به رسميت نشناخته است.
مع��اون فناوريه��اي نوي��ن بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه از معامالت
بي��ت کوي��ن در اي��ران آماري وجود ندارد ،گف��ت :هدف اصلي از ايجاد
چنين ارزي در ايران معامالت بين المللي است.
ناصر حکيميدرباره سياس��ت اخير بانک مرکزي درباره فن آوريهاي
مالي يا فين تکها گفت :بانک مرکزي براساس بررسيها و تجربيات
بين المللي در زمينه فين تکها ،سياست نامهاي را درباره اين موضوع
تهيه و ارائه کرد.
حکيميدرباره اقدامات بانک مرکزي در زمينه بين کوين گفت :سياست
رسميبانک مرکزي در زمينه بيت کوين تاکنون نهايي نشده و در حال
تدوين اس��ت زيرا در همه بانکهاي مرکزي ديدگاه مش��خصي در اين
زمينه وجود ندارد.
وي در ادام��ه گف��ت :ط��ي هفتهه��اي اخي��ر دو موض��وع درباره بيت
کوين وجود داش��ت که موضوع اول ،بحث نوس��ان قيمتي بيت کوين
اس��ت که طي يک س��ال گذش��ته شاهد رش��د ده برابري اين ارز بوديم
و همچين طي روزهاي اخير نيز کاهش چش��مگيري داش��ته اس��ت.
موضوع ديگر هجوم س��وداگران به س��مت اين بازار اس��ت که اين ارز
باع��ث ش��ده ت��ا تبليغات در اي��ن زمينه و اقدامات س��وداگرانه افزايش
يافته است.
مع��اون فناوريه��اي نوين بانک مرک��زي افزود :الزم ميدانم که اين
هش��دار را به مردم بدهم اين ارز يک ارزي با پش��توانه مخفي اس��ت و
رسمينيست و ريسک خريد آن باالست .وي ادامه داد :بانک مرکزي
هنوز در خصوص بيت کوين و ارزهاي رمزنگاريشده قانونگذاري نکرده

هشدار«بيتکوينی» بانکمرکزی

بيتکوين سومين افت بزرگ قيمت در سال جاري را تجربه کرد
نوسان باال از بيتکوين دور نميشود و همين ،پرسشهايي را در مورد اينکه آيا پول ديجيتال ميتواند يک دارايي پايدار براي سرمايهگذاري
باشد ياخير را مطرح ميکند.در اواخر معامالت روز شنبه ،بيتکوين با سقوطي  ۱۵درصدي ( ۲۹درصد نسبت به باالترين قيمت اين هفته) از
قيمت حدود  ۶۵۰۰دالر به قيمت  ۵۵۰۷دالر رسيد و سپس با جهشي مجدد در نزديکي قيمت  ۶۴۰۰دالر تثبيت شد و در پايان روز دوباره با ۴
درصد سقوط در قيمت  ۶۰۶۰دالر به کار خود پايان داد.اين درحاليست که در معامالت روز دوشنبه قيمت بيتکوين دوباره روندي صعودي به
خود گرفته است و طبق اعالم وبسايت کويندسک قيمت آن با  ۲درصد جهش به  ۶۲۵۷.۲۳دالر رسيده است.معموال پس از چنين سقوط
شديدي تجارت تحت شاخصهاي سهام آمريکا به حالت تعليق درميآيد .هرچند طبق اعالم شرکت تحقيقاتي مالي اتانوموس نکست ،بيش
از  ۱۲۰صندوق س��رمايهگذاري ديجيتال پديدار ش��دهاند که در بيتکوين ،س��اير ارزهاي ديجيتال و پروژههاي تجاري مرتبط ،س��رمايهگذاري
کردهاند.تحليلگران ميگويند عامل اصلي پش��ت رش��د  ۷برابري امس��ال قيمت بيتکوين ،افزايش توجه و عالقه توس��عهدهندگان سازماني به
اين ارز رمزنگاريشده است.مورد حياتي ديگر اين است که آخرين نوسان شديد قيمت بيتکوين همچنين نشان ميدهد که توسعهدهندگان
ارز ديجيتال هنوز درمورد آينده آن به توافق نرسيدهاند .درحالي که بيتکوين اصلي افت کرده بود ،طرفداران باعث جهش قيمت «بيتکوين
کش» (پول خرد زيرشاخه بيتکوين) شدند .طبق اعالم کوينمارکتکپ ،حجم تجارت بيتکوين کش در  ۲۴ساعت گذشته به  ۷.۹ميليارد
دالر رسيد درحاليکه حجم تجارت بيتکوين اصلي  ۸.۶ميليارد دالر شد.
ولي به مردم توصيه ميش��ود با توجه به ريس��کهايي که در اين حوزه
وجود دارد به خريد اين ارزها مبادرت نکنند چرا که هنوز به عنوان ارز

رسميشناخته شده نيستند.
حکيميدرباره نوسانات شديد ارزهاي رمزنگاري شده مانند بيتکوين

رئيس فراکسيون شفافسازي مجلس:

س��که تمام طرح جديد در بازار روز دوش��نبه
به مسير صعودي خود ادامه داد و با افزايش
 ۲۰هزار توماني به يک ميليون و  ۳۷۵هزار
تومان رس��يد .از س��وي ديگر دالر آمريکا از
مرز  ۴۱۰۰تومان عبور کرد.
به گزارش ايسنا ،در بازار سکه نيم سکه ۶۸۶
ه��زار توم��ان و ربع س��که  ۳۸۶هزار تومان
عرضه ميشود.
در بازار ارز دالر آمريکا با افزايش  ۱۲توماني
به  ۴۱۰۶تومان رس��يده اس��ت که اين براي
اولين بار اس��ت که در س��ال جاري دالر وارد
کانال  ۴۱۰۰تومان ميشود.
در ميان ساير ارزها يورو گران شده و ۴۸۵۰
توم��ان قيم��ت دارد .پوند انگلس��تان نيز به
 ۵۵۰۴توم��ان رس��يده و لي��ر ترکيه ۱۰۹۱
تومان قيمت دارد .دالر مبادلهاي نيز ۳۵۲۴
تومان قيمت گذاري شده است.
ب��ازار طال نيز افزايش��ي ش��ده اس��ت .هر
گ��رم ط�لاي  ۱۸عي��ار  ۱۲۶ه��زار و ۹۸
توم��ان و مثق��ال ط�لا  ۵۴۶ه��زار و ۵۰۰
توم��ان عرض��ه ميش��ود .اون��س طال در
ب��ازار جهان��ي نيز  ۱۲۷۶دالر و  ۵۵س��نت
داد و ستد ميشود.

بانک مرکزي نقدينگي در شهريورماه سال
جاري را بيش از يک هزار و  ۳۸۹هزار ميليارد
تومان اعالم کرد که نس��بت به اس��فندماه
سال گذشته  ۱۰.۹درصد رشد داشته است.
بان��ک مرکزي با انتش��ار گزي��ده آمارهاي
اقتصادي در ش��هريورماه سال جاري ،حجم
نقدينگي را بيش از هزار و  ۳۸۹هزار ميليارد
تومان اعالم کرد که نس��بت به اس��فندماه
سال گذشته ۱۰.۹ ،درصد و نسبت به مدت
مش��ابه سال گذش��ته  ۲۳.۸درصد افزايش
نش��ان ميدهد.حج��م پ��ول در اين دوره به
 ۱۶۸۲.۴هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت
به شهريورماه سال گذشته  ۱۳.۷و نسبت به
اسفندماه سال گذشته  ۳.۲درصد رشد يافته
است .ميزان شبه پول در گزيدههاي آماري

فاينانسهاي روسي و آسيايي در راه است

پرتالي به موجب تکاليف مختلف قانوني ايجاد شده است يکسامانه
مفصل است.وي با اشاره به اينکه در اين پرتال اطالعاتي از وزارت
اقتصاد و دس��تگاههاي برون س��ازماني مانند ،ثبتاحوال ،ثبت اسناد،
شهرداري ،ديوان محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي
وجود دارد که اتصاالت برون سازماني نيز اين شبکه دارد ،ادامه داد :با
اين قابليت اگرچه نميتواند تمام فعاليتهاي پولي و مالي را پوشش
دهد اما بخش عمدهاي را تحت پوشش خود قرار ميدهد.
وي با تاکيد بر اينکه در اين پرتال س��طوح دسترس��ي تعريف ش��ده
 ،عن��وان کرد :دسترس��ي ب��ه تراکنشهاي اف��راد ميتواند منجر به
شفافيت و پيشگيري از فساد باشد که جدا از اين سامانه سامانههاي
ديگري از جمله سامانهاي که درخود وزارت اقتصاد براي جلوگيري
از پولشويي وجود دارد.
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس�لاميادامه داد :طبق توافق
سازمان امور مالياتي با هدف تشخيص و دريافت ماليات در واقع جمع
درآمدهاي بيش از  5ميليارد ريال در سال مورد سوال قرار ميگيرد.
رئيس فراکسيون شفافسازي ،سالمسازي اقتصاد و انضباط مالي در
پايان با تاکيد بر اينکه با توجه به زمان نامناسب از اين جلسه استقبال
خوبي صورت گرفت ،سواالت مختلفي مطرح شد که رئيس سازمان
مالياتي نيز پاسخگو سواالت بود ،خاطرنشان کرد :بنا داريم اين بحث
را ادامه دهيم ،مدت زمان زيادي است که پيگير اين سامانه هستيم و
از اين به بعد نيز تا کاملتر شدن سامانه همکاريها ادامه دارد.

مساعدتشرکتهايبيمه
با خسارت ديدگان زلزله

رئي��س کل بيم��ه مرک��زي دس��تور داد:
ش��رکتهاي بيم��ه پرداخت خس��ارت به
زلزلهزدگان را سرعت دهند.
عبدالناص��ر همتي ،رئيس کل بيمه مرکزي
در پياميب��ا اب��راز همدردي ب��ا بازماندگان
حادثه زلزله  ،نوش��ت :اينجانب ضمن ابراز
همدردي با بازماندگان و آرزوي س�لامتي
براي مصدومين حادثه از مديران و همکاران
عزيزم در ش��رکتهاي بيمه که نس��بت به
ارائه پوشش زلزله و حوادث در منطقه اقدام
کرده بودند ميخواهم در س��ريعترين زمان
ممکن نس��بت به بررس��ي الزم و پرداخت
خس��ارتهاي احتمالي تحت پوش��ش خود
اقدام کنند.
البته براس��اس آمارها و بررس��يهاي اوليه
متاس��فانه مي��زان خريد پوش��ش بيمهاي
مرب��وط ب��ه زلزل��ه خيل��ي زياد نيس��ت و
بخش زيادي از اماکن مس��کوني پوش��ش
زلزل��ه ندارند و اين امر ضرورت تس��ريع در
راهان��دازي صن��دوق بيمه حوادث طبيعي را
گوشزد ميکند.
در هرح��ال صنع��ت بيم��ه کش��ور؛ وظيفه
خ��ود ميداند حداکثر مس��اعدت ممکن را
به هموطنان عزيز در اين ش��رايط س��خت
داشته باشد.

عضو شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي:

سامانه اطالعات موديان مالياتي تشکيل ميشود

رئيس فراکسيون شفافسازي مجلس شوراي اسالمي ،گفت :طبق
توافق س��ازمان امور مالياتي با هدف تش��خيص و دريافت ماليات در
واقع جمع درآمدهاي بيش از  ۵ميليارد ريال در سال مورد سوال قرار
ميگيرد.محمود صادقي در گفتوگو با خانه ملت ،درخصوص نشست
مشترک فراکسيون شفافسازي و سالمسازي اقتصاد و انضباط مالي
با رئيس س��ازمان امور مالياتي ،اظهار داش��ت :اين نشس��ت به ابتکار
فراکسيون شفافسازي برگزار شد با توجه به اينکه در قانون ماليات
مس��تقيم ماده  169مکرر تکليف کرده که س��امانه و پايگاه اطالعات
موديان تشکيل شود.وي با بيان اينکه به نظر ما اين پايگاه ميتواند
ب��ا توج��ه ب��ه جامعيتي که دارد عالوه بر کاربرد تش��خيص و دريافت
ماليات براي ش��فافيت بخشهاي مختلف مالي کش��ور کاربرد داشته
باشد ،گفت :آنطور که در اين جلسه گفته شد توسط آقاي تقوينژاد

منتش��ر شده در ش��هريورماه سال جاري به
 ۱۲۲۱۷.۱هزار ميليارد ريال رسيده است که
نس��بت به اس��فندماه گذشته  ۱۲درصد رشد
داش��ته اس��ت.بانک مرکزي ،بدهي بخش
غيردولت��ي را  ۹۹۱۵.۷ه��زار ميلي��ارد ريال
اعالم کرده اس��ت که به نس��بت اس��فندماه
س��ال گذش��ته  ۸درصد و به نس��بت مدت
مش��ابه سال گذش��ته  ۱۷.۷درصد افزايش
نش��ان ميدهد.ب��ر اس��اس اي��ن گزارش،
مي��زان داراييهاي خارجي سيس��تم بانکي
در شهريورماه امسال  ۶۱۷۰.۹هزار ميليارد
ريال اعالم ش��ده که نس��بت به مدت مشابه
سال قبل  ۷.۳درصد افزايش يافته است .در
عين حال ،بدهي بخش دولتي در دوره مورد
بررس��ي  ۲۳۷۳.۷هزار ميليارد ريال اس��ت

هش��دار داد و به کس��اني که ميخواهند از اين ارزها اس��تفاده کنند يا
آن را خري��د و ف��روش کنن��د ،گفت :بايد به اين موضوع دقت کنند .وي
در ادام��ه گف��ت :دومي��ن موض��وع هم هجوم س��وداگري به اين حوزه
اس��ت که تبليغات وس��يعي در اين زمينه انجام ميش��ود که مردم بايد
ب��ه اين موضوع نيز توجه داش��ته باش��ند.وي تصري��ح کرد :بيت کوين
از نظ��ر تکنول��وژي پايههاي رياضي محکم��يدارد و تقلب در آن بعيد
اس��ت ،اما نوس��ان آن باال اس��ت .حکيميخاطر نش��ان کرد :همچنين
عدهاي ابزارهايي را ايجاد کرده و مدعي هس��تند به بيت کوين وصل
هس��تند که مکانيزم هرميدارد و در آن کالهبرداري اتفاق ميافتد و
شبيه گلدکوييست است.
حکيميدر پاسخ به ايبِنا درباره اينکه آيا آماري از معامله بيت کوين در
اي��ران وج��ود دارد ي��ا خير؟ گفت :خير آماري وجود ندارد .وي همچنين
در پاسخ به سوال ديگري درباره کارايي ارزهاي رمزي براي معامالت
بين المللي ايران با دنيا گفت :هدف اصلي از ايجاد چنين ارزي در ايران
معامالت بين المللي است زيرا در داخل کشور مصرف محدودي دارد و
عمده استفاده از اين ارز در معامالت بين المللي است که اين موضوع
مدنظر بانک مرکزي است.
وي درب��اره تمهي��دات الزم ب��راي جلوگي��ري از پولش��ويي از طريق
معام�لات بي��ت کوي��ن گف��ت :اولويت اول بانک مرک��زي همخواني
ارزه��اي رم��زي با قانون مبارزه با پولش��ويي اس��ت و ب��ه هيچ عنوان
ش��بکه پولي کش��ور را در معرض چنين خطر بزرگي قرار نخواهيم داد.
حکيمياز جلسه با تماميدستگاهها به دليل حساسيت باالي اين ارزها
خب��ر داد و اف��زود :ب��ا توجه به حساس��يت باالي اين موضوع جلس��ات
متعددي با دس��تگاههاي مختلف و ذيصالح در حال برگزاري اس��ت
و هماهنگيهاي الزم با دس��تگاههاي مختلف در حال انجام بوده اما
به دليل اينکه بحث پولي اس��ت ،سياس��ت گذاري آن در بانک مرکزي
در حال انجام است.
وي از بررسي ايجاد ارزهاي رمزي داخلي خبر داد و افزود :اقدام بانک
مرک��زي در زمين��ه في��ن تکها کميبا تاخير بود و فعاليت در اين زمينه
آغاز ش��ده بود و س��پس بانک مرکزي به اين موضوع وارد ش��د اما سعي
ش��د تا اقدام در زمينه ارزهاي رمزي س��ريعتر باش��د و براي هماهنگي با
سازمانهاي ذيربط وارد عمل شود.
حکيميگفت :بانک مرکزي هيچگونه واکنشي نسبت به تبليغات فعلي
درب��اره بي��ت کوين ن��دارد .وي چالش اصلي بيت کوين را رصد پذيري
آن دانس��ت و تصريح کرد :بايد در خصوص آن مواردي مثل پولش��ويي
مدنظر قرار بگيرد.
معاون بانک مرکزي از پيگيري براي س��اماندهي بيت کوين از س��وي
قوه قضاييه و دادستاني خبر داد و گفت :مادرباره شکلگيري معامالت
هرمياين ارز ،نامه نگاريهاي متعدد کردهايم.

عضو ش��وراي هماهنگي بانکهاي دولتي با بيان اينکه فاينانسهاي
جديد از روس��يه ،اروپا و آس��يا در راه اس��ت ،گفت :نقل و انتقاالت پول
به ارزهاي غير از دالر به صورت روان در حال انجام است.
علي صالحآبادي در گفتگو با خبرنگار مهر از فاينانسهاي جديد براي
اقتصاد ايران خبر داد و گفت :فاينانسهاي جديدي براي اقتصاد ايران
در راه اس��ت و مذاک��رات ب��راي امض��اي آنها ادامه دارد؛ اين در حالي
است که اين فاينانسها با يکسري از بانکهاي روسيه در حال نهايي
شدن است؛ ضمن اينکه به موازات آن ،مذاکرات براي اخذ فاينانس از
اروپا و آسيا هم در حال انجام است.عضو شوراي هماهنگي بانکهاي
دولتي افزود :فاينانسهايي که براي اقتصاد ايران طي ماههاي گذشته
به امضا رس��يده اس��ت؛ از محل پول نفت نبود؛ به اين معنا که بعد از
برجام ،پول نفت آزاد ش��ده و وجوه نفت جديدي که از س��وي ايران

در بازارهاي جهاني به فروش ميرس��د؛ به صورت کامل دريافت و
مصرف ميش��ود؛ بنابراين فاينانسها به پش��توانه آن پولها نيست و
ارتباطي هم به آن ندارد.وي تصريح کرد :اکنون پول نفت در جايي
که الزم باشد و نياز ارزي وجود داشته باشد ،مصرف ميشود؛ بنابراين
فاينانسهاي گشايششده ،ارتباطي به پول نفت ندارد؛ به خصوص
اينکه بانکهايي که اين فاينانسها را ارايه دادهاند؛ بانکهاي توسعهاي
کشورها هستند که اين خطوط را گشايش ميکنند؛ در حاليکه پول
نفت ايران در بانکهاي ديگري اس��ت.صالحآبادي در پاس��خ به اين
سوال که اکنون مراودات پولي ايران با بانکهاي بزرگ به چه نحوي
است ،گفت :االن روابط کارگزاري نسبتا خوبي برقرار است و حتي در
بانک توسعه صادرات نيز با  ۱۲۷بانک ،رابطه کارگزاري بانکي برقرار
شده است؛ بنابراين با همين سطح از روابط کارگزاري هم ،کار انجام
ميش��ود و نقل و انتقاالت به ارز غير دالر از جمله يورو به راحتي در
حال انجام است و مشکل خاصي به چشم نميخورد.وي اظهار داشت:
انتقال پول هم به راحتي انجام ميشود ،ايران السي براي مواردي
که مدنظر باش��د ،به راحتي گش��ايش ميکند و ضمانتنامه نيز صادر
ميشود؛ بنابراين حسابهاي ما فعال است .در خارج از کشور اکنون،
ما  ۳۵حس��اب فعال در بانکهاي مختلف به ارز يورو و ارزهاي ملي
کش��ورها داريم که کار انجام ميدهند.وي افزود :انعقاد پيمانهاي
پولي نيز به صورت جدي جزو سياس��تهاي بانک مرکزي اس��ت که
اکنون با روسيه و چين نيز در حال پيگيري است.

نقدينگيهزار و ۳۸۹هزار ميليارد تومان شد
که نس��بت به شهريورماه سال  ۹۵به ميزان
 ۱۶.۳درصد رشد نشان ميدهد.داراييهاي
خارجي بانک مرکزي در ش��هريورماه سال
جاري به  ۳۵۴۲.۶هزار ميليارد ريال رسيده
که افزايشي  ۴.۴درصدي نسبت به اسفندماه
 ۱۳۹۵داش��ته اس��ت؛ اين رقم در مقايسه با
ش��هريورماه  ۹۵نيز  ۴درصد افزايش يافته
اس��ت.ميزان اسکناس و مسکوک در اختيار
بانک مرکزي در شهريورماه  ۷۴.۳ ،۹۶هزار
ميليارد ريال اعالم شد که نسبت به اسفندماه
 ۴۸.۳درصد و نسبت به شهريور سال گذشته
 ۴۳.۴درصد رشد نشان ميدهد.بدهي بخش
دولتي به بانک مرکزي در ش��هريورماه رقم
 ۶۱۳.۷هزار ميليارد ريال را نشان ميدهد که
نس��بت به اسفندماه گذشته  ۶.۵درصد رشد

داشته است .بدهي بانکها به بانک مرکزي
در ش��هريورماه س��ال جاري  ۱۰۹۷.۱هزار
ميليارد ريال بود که نسبت به اسفندماه سال
گذشته  ۱۰.۱درصد و نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۶.۴درصد افزايش يافته است.
ميزان س��پرده بانکها و موسسات اعتباري
نزد بانک مرکزي در شهريورماه سال جاري
به رقم  ۱۵۰۳.۷هزار ميليارد ريال رسيده که
نسبت به اسفندماه  ۱۴.۵درصد و نسبت به
ش��هريور سال گذشته  ۲۲.۹درصد افزايش
نشان ميدهد.سپردههاي بخش دولتي نزد
بان��ک مرکزي در ش��هريورماه رقم ۳۲۱.۵
هزار ميليارد ريال بود که نس��بت به اس��فند
س��ال گذش��ته منفي  ۱۳.۹درصد و نس��بت
به دوره مش��ابه س��ال قبل ۳.۵ ،درصد رشد

ضرورتتغییرنظامبودجهريزي

رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه «نظام بودجه
ريزي فعلي به بن بست رسيده است» گفت که ما چارهاي
ج��ز تغيي��ر نظام بودجه ريزي نداري��م .اين بايد مطالبه
مجلس از دولت باش��د تا وضعيت بودجه ريزي کش��ور
تغيير کند.به گزارش ايس��نا ،عادل آذر در جلس��ه علني
روزدوشنبه مجلس به ارائه گزارشي درباره آسيبهاي
نظام بودجهريزي فعلي کشور و همچنين شاخصهاي
بودجه ريزي عملياتي در بودجه  ۹۷پرداخت.آذر با بيان
اينکه تخصيصهاي بودجه عموميکش��ور بسيار زياد
است ،گفت :وضعيت به گونهاي است که تماميتالش
ب��راي تخصي��ص کامل بودجه جاري کش��ور و تامين
هزينهها است و بعد از آن سراغ بودجه عمراني ميرويم.
ب��ر روي کاغ��ذ بودجه عمراني افزاي��ش مييابد اما در

عمل س��ال به س��ال ميزان اعتبارات دولت براي اجراي
پروژههاي عمراني کاهش پيدا ميکند به طوري که به
طور ميانگين  ۸۷درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات
هزينهاي اس��ت.رئيس ديوان محاس��بات کشور تاکيد
ک��رد :م��ا ناچار به تغيير نظام بودجه ريزي و تعيين نظام
جديدي هستيم چون نظام فعلي نظام بودجه ريزي به
بن بس��ت رس��يده اس��ت .مجلس بايد اين موضوع را از
دولت مطالبه کند.وي با بيان اينکه با بودجه ريزي فعلي
باي��د آرام آرام پروژهه��اي عمراني را تعطيل کرد ،گفت:
فاصله بين اعتبارات هزينهاي و عمراني زياد است .يکي
از آسيبهاي نظام نظام بودجه ريزي تراز عملياتي است
يا به عبارت عاميانه کس��ري بودجه در حوزه اعتبارات
هزينهاي اس��ت .تراز عملياتي در س��ال  ۲۸ ،۹۱هزار

يافته اس��ت.همچنين براساس اين گزارش،
مي��زان بدهيه��اي ارزي بانک مرکزي در
شهريورماه  ۱۶۶۸.۲هزار ميليارد ريال بوده

ميليارد تومان بوده که در س��ال  ۹۵به  ۶۸هزار ميليارد
تومان رس��يده اس��ت اين يعني تراز منفي ش��ده و روز به
روز بيشتر ميشود.به گفته وي براي تامين اين کسري
بايد منابع و داراييهاي کش��ور هزينه ش��ود اين همان
فروش نفت و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و يا مالي
اس��ت .مصداق واگذاري دارايي سرمايهاي نفت بوده و
مصداق واگذاري داراييهاي مالي فروش ش��رکتها و
اوراق مشارکت است که سال به سال بودجه از اين منابع
تامين ميش��ود.رئيس ديوان محاس��بات کشور با بيان
اينکه يکي از نش��انههاي بي انضباطي جدي در بودجه
انحرافه��ا از اعتبارات متفرقه اس��ت ،گفت :اعتبارات
متفرقه س��االنه بدون داش��تن هدف خاصي در بودجه
تک��رار ميش��ود ک��ه تنها برخي از م��وارد نادر آن براي

اس��ت که نس��بت به اسفند سال قبل۱۳.۵ ،
درصد و نس��بت به شهريورماه سال گذشته
 ۷.۸درصد افزايش يافته است.

هدفي خاص اس��ت .اين يک ضعف در بودجه به ش��مار
ميآيد.وي با تاکيد بر اينکه در نظام بودجه ريزي شفاف
و روش��ن ميت��وان نظ��ارت را در بهترين و کوتاهترين
فرصت انجام داد ،گفت :برخي از دس��تگاههاي اجرايي
در قوانين بودجه سنواتي ،بودجهاشان درج نميشود که
اين يک ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعيت
نيست .طبيعتا در اين شرايط نمايندگان و دستگاههاي
نظارتي نميتوانند به خوبي نظارت کنند .از طرف ديگر
ما با يک سري از اشخاص حقيقي و حقوقي مواجهيم که
به طور مس��تقيم از بودجه اعتبار ميگيرند ما نميدانيم
که چطور اين زنگولهها به پاي بودجه آويزان شده اند.
در س��ال  ۹۰تعداد اين افراد  ۸۱نفر بود که در س��ال ۹۶
به  ۴۹نفر رسيد.
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حاکمیتشرکتی،مدیرانراپاسخگو،سهامداران
را آگاه ،بازار سرمایه را شفاف و در نهایت با بهبود
بازدهی بازار ،جامعه را منتفع می کند.حاکمیت
شرکتی به طور ساده مجموعه ای از شیوه های
کنترلی برای اداره و نظارت بر شرکت است که
توازن��ی بی��ن قدرت نظارت��ی و منافع مالکان و
مدیران شرکت و حتی شبکه تامین کنندگان و
دولت و سایر ذینفعان را در جامعه برقرار می کند.
ابتدایی ترین نیاز در بازار سرمایه برای سرمایه
گذار ،خلق اعتماد و راستی آزمایی اطالعات در
گردش در بازار است .برای ایجاد اعتماد و گردش
صحیح آگاهی ها نیاز به سیس��تم های ش��فاف
ساز و نظارتی بر عملکرد شرکت ها وجود دارد.
در صورتی که ش��یوه حسابداری و حسابرسی و
مدیریتی شرکت  -چه در باالدست برای تامین
داده ها و چه در پایین دس��ت  -برای س��نجش
برون دادها اس��تاندارد س��ازی و بهبود بخشیده
شود ،قطعا عملکرد بازار سرمایه به عنوان محلی
برای حضور مالکان بالقوه و بالفعل بهتر شده و به
نقطهبهینهنزدیکترخواهدشد.حاکمیتشرکتی
شیوه هایی را برای نظام مندسازی گردش چرخ
امورات شرکت تدوین می کند تا اطالعات مالی
و فنی شرکت با واقعیت تطابق داشته باشد ،در
چنین شرایطی سرمایه گذار در بازار سرمایه توان
پی��ش بین��ی ،تفکر و تصمی��م گیری صحیح را
بدس��ت آورده و بازار واقعی س��رمایه شکل می
گیرد.تنها راه حرکت بازار به س��مت بازار کارا از
مسیر اطالعات صحیح می گذرد و این کار تنها
از طریق شفاف سازی و وجود استاندارد فراگیر
مدیریت و نظارت شرکت ها قابل دستیابی است.
باپیچیدهشدنساختاراینمبادلهوایجادشراکت
های انسانی و در نهایت فعالیت از طریق اموال
دیگران همیش��ه نیاز به راس��تی آزمایی فعالیت
وجود.بح��ث حاکمیت ش��رکتی حاصل جمعی
است از آنچه تا چند دهه پیش برای اعمال قدرت
و کنترل مالکان دارایی بر مباش��ران و مدیران
دارایی بشر تجربه کرده است .یک سهامدار جزء
باید تا برگزاری جلسه ای عمومی صبر می کرد
تا حسابرس��ی از خارج ش��رکت استخدام شده و
امکانورودبهسیستمهایشبکهایحسابداری
یک شرکت را پیدا کند و نتیجه را پس از بررسی
ها به اطالع او برس��اند.حال با وقوع اتفاقاتی در
نظام مالی کش��ورهای پیش��رو جهش هایی در
قانون گذاری برای کنترل و شفافیت بیشتر امور
شرکت ،رخ داده است .سابقه حاکمیت شرکتی
به سلسله اتفاقات و فسادهایی بر می گردد که
منجر به ارائه گزارش َکدبری در انگلستان شد؛
ه��ر چن��د عوامل متعددی برای این اتفاق وجود
داشت اما به دلیل تملک های شبهه دار توسط
شرکتارتباطاتمکس ِولکمیتهایبهنامکمیته
جنبه های مالی حاکمیت شرکتی در سال 1991
میالدی ش��کل گرفت ک��ه گزارش این کمیته
منشا بسیاری از قانون گذاری ها در کشور های
مختلف از جمله ایاالت متحده و قانون ساربنز-
اکزلی در سال  2002شد.

میزخبر

با رشد بازار موازي ؛

پیش به سوی حاکمیت شرکتی
مدیرعاملتامینسرمایه
بانک مسکن
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گ�روه ب�ورس  :بورس ته��ران چند روزی
اس��ت در الک دفاعی و فاز اس��تراحت فرو
رفته و از فعالیت فعاالن بازار به میزان قابل
توجهی کاسته شده است .بطوریکه حجم و
ارزش معامالت نیز به میزان قابل توجهی
کاه��ش یافته و ش��اهد حاکمیت رکودی
کوتاه مدت و احتماال زودگذر در این بخش
از فعالیتهای اقتصادی هستیم.
این در حالیس��ت که س��هام ش��رکت های
کوچ��ک و ب��ازار پایه ای ،از رونق و رش��د
قیمتی قابل توجهی برخوردار بوده و بنظر
م��ی رس��د س��فته بازان و حرف��ه ای های
بازار به س��مت این ش��رکت های کوچک
و زودب��ازده هج��وم آورده ان��د ،لذا نه تنها
شاهد کاهش قیمتها و شاخص نانوشته بازار
پایه نیس��تیم،بلکه روزبروز بر ارزش بازار و
بازده��ی این نمادهای تبعیدی افزوده می
ش��ود و مسئوالن سازمان از کنترل قیمتها
و تش��کیل حباب در اکثر نمادهای مذکور
عاجز مانده اند و اما در حالیکه در نیمه اول
سال جاری و تا پایان شهریور ماه  ،96شاهد
ادامه رکود چند ساله در بازارهای موازی (
نظیر بازار مسکن،بازار طال و ارز،بازار خودرو
و  )...بودیم ،اینک ورق برگش��ته اس��ت و از
نیمه دوم سال شاهد رونق روزافزون و رشد
بازارهای موازی با بورس هستیم.
افزایش بیش از  10درصدی قیمت امالک
و مس��تغالت ،رش��د  300تومان��ی دالر و
ی��ورو ،افزای��ش  80تا  100ه��زار تومانی
هر قطعه س��که طال،افزایش  10درصدی
قیمت انواع خودروها مصداق بارزی از این
تحوالت و گرمی بازارهای موازی اس��ت.
جایی که از رونق و رش��د بازار پول کاس��ته
ش��ده و با کاهش نرخ س��ود س��پرده های
بانکی از  20درصد به  15درصد( س��پرده

های یکس��اله) ،عمأل بخش قابل توجهی
از منابع و نقدینگی مردم از ش��بکه بانکی
خارج شده است.معاملهگران بورس تهران
روز گذش��ته ش��اهد غلبه تقاضا بر عرضه
س��هام با پیش��رو ش��دن گروه خودرویی و
حرک��ت از دامنه نزول��ی به دامنه صعودی
قیمته��ا در در گروه فلزات اساس��ی بود.
ش��اخص کل قیم��ت و بازده نقدی بورس
اوراق به��ادار ته��ران (تدپیکس) در پایان
معام�لات روز دوش��نبه  22آبان ماه  96با
افزای��ش  87واح��دی روی رقم  87هزار و
 832واحد ایستاد.شاخص کل هموزن اما
ب��ا افزای��ش  9واحدی عدد  17هزار و 521
واحد را به نمایش گذاشت.ش��اخص سهام
آزاد شناور نیز با افزایش  135واحدی به رقم
 94هزار و  555واحد دست یافت.شاخص

بازار اول اما در حالی با افزایش  81واحدی
به رقم  61هزار و  375واحد دس��ت یافت
که شاخص بازار دوم با افزایش  86واحدی
ع��دد  192ه��زار و  401واحد را به نمایش
گذاش��ت،همچنین شاخص کل فرابورس
(آیفک��س) نیز با کاهش یک واحدی روی
رقم  987واحد ایستاد.ارزش کل معامالت
ب��ورس ته��ران در حالی ب��ه بیش از 197
میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از
دست به دست شدن بیش از  891میلیون
س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی 50
هزار و  166نوبت داد و ستد بود.
بازار سهام درحالی با تقویت تقاضا در برابر
عرضه سهام به پیشرانی خودروییها و البته
گروه فلزات اساسی روبهرو بود که وضعیت
کلی بازار س��هام حاکی از تداوم معامالت

رئیس سازمان بورس:

تعداد کارگزاران موجود کافی است

رئیس س��ازمان بورس در پاس��خ به این س��وال که «آیا
صنعت کارگزاری در ایران نباید رقابتی شود؟» میگوید
تعداد  108کارگزاری که در ایران وجود دارد کافی است و
با افزایش شعب آنها باید این رقابت به وجود آید.شاپور
محمدی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به اینکه پس اگر
کسی بخواهد خارج از سیستم کارگزاری های موجود،
وارد صنعت کارگزاری ش��ود ،تکلیف چیس��ت؟ گفت:
دنیا به س��مت آنالین ش��دن معامالت میرود و صنعت
کارگ��زاری از لحاظ مش��اوره میتواند به ش��کلهای

آگهي ابالغ اجرائيه
مشخصات محکوم لهما
نام :بانک اقتصاد نوين نام خانوادگي - :نام پدر – نش��اني :ايالم – چهارراه س��عدي پاساژ
سعدي – دفتر وکالت گراميان
مشخصات محکوم عليه
نام -1 :حمداله  -2علي محمد  -3بهرام نام خانوادگي -1 :باستاني  -2مؤيدي  -3کيوان
نام پدر -1 :حبيب  -2کرم  -3ش��يرزاد ش��غل - :نش��اني -1 :ايالم – ميدان کشوري –
بلوار ش��هيد بهش��تي – خ صنايع  -2ايالم – اداره تأمين اجتماعي ش��عبه ايالم  -3ايالم
– ميدان کشوري  -خ علي ابن ابيطالب (ع)
محکوم به:
بموجب دادنامه ش��ماره  128مورخ  95/3/19ش��عبه  7ش��وراي حل اختالف شهرستان
ايالم محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  88/963/836ريال بابت اصل خواسته
و مبل��غ  1/884/450ريال بابت هزينه دادرس��ي و مبل��غ  5/336/830ريال بابت حق
الوکال��ه وکيل و تأخير تأديه از مورخه  95/1/22لغاي��ت اجراي حکم و مبلغ 105/000
ريال بابت صدور اجرائيه
محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1در م��ورد محکوم به غير مالي ظ��رف ده روز مفاد اجراييه را به موقع به اجراء بگذارد.
 -2در مورد محکوم به تا يک ماه مفاد اجراييه را به موقع اجراء بگذارد -3 .ترتيبي براي
پرداخ��ت محکوم به يا دين خود بدهد و يا ب��راي اجراي حکم قراري بگذارد که به گواهي
محکوم له رسيده باشد .در هر صورت نسخهاي از موافقت نامه رونوشت مصدق آن را به
اجراء تسليم دارد -4 .مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي طلب از آن ميسر باشد
و در صورتيک��ه بدهکار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذکور
صورت جمع دارايي خود را اعم از منقول و يا غير منقول به مس��ئول اجرا تحويل دهد و
اگر مالي صريحا اعالم نمايد -5 .عالوه بر موارد باال به مفاد قانون توقيف اشخاص در قبال
تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب  22آبان ماه  1352شمسي و همچنين مواد
مربوطه در قانون اصول محاکمات که مس��تخرجهاي از اين دو قانون در ظهر برگ اجراييه
درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان ايالم
شماره پرونده 8/96/123 :
تاريخ 96/7/30:
خيابان  :مجهول المکان
نام پدر :
نام اخطار شونده  :سمانه
شهرت  :خموشي بنسيسي کوچه  :پالک :
روستا :
پيشه :
محل حضور  :شوراي حل اختالف آمل شعبه 8
ساعت 9
وقت حضور 96/9/12 :
علت حضور :
در خصوص دعوي مهدي محمد زاده به طرفيت شما به خواسته مطالبه وجه الزم است در
وقت مقرر فوق در جلسه رسيدگي شورا حاضر شويد .
دفتر شوراي حل اختالف شعبه هشتم آمل
آگهي حصروراثت
رضا گل محمدي وکيل اکرم بهادراني اس��معيلي داراي شناس��نامه ش��ماره 2936بش��رح
دادخواس��ت به کالس��ه 9601010ازاين ش��ورا درخواس��ت گواه��ي حصروراثت نموده
وچنين توضيح داده که ش��ادروان داود ش��عباني پور بشناسنامه ش��ماره  3747درتاريخ
 1396/7/21اقامت��گاه دائميخودب��درود زندگي گفت��ه وورثه حين الف��وت آن مرحوم
منحصراس��ت به  -1:اک��رم بهادراني اس��معيلي متول��د 61/2/11ش ش 2936فرزند
محمد علي نسبت همسر -2علي شعباني پور متولد 30/9/20ش ش  67فرزند ماشااهلل
نس��بت پدر -3س��عدي عبدالهي متولد  38/3/1ش ش  86فرزند غالمرضا نسبت مادر
 -4دنيا ش��عباني پور متولد 87/8/11ش ش  0151908370فرزند داود نسبت دختر
اينک باانجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را دريکنوبت آگهي مينمايد تاهرکسي
اعتراضي دارد وياوصيتنامه ازمتوفي نزد اوباش��د ازتاريخ نشرنخستين آگهي ظرف يکماه
بدادگاه تقديم دارد واالگواهي صادرخواهد شد .شعبه  4شوراي حل اختالف کرج
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان :آقاي فرهاد کوهزادي دادخواس��تي به طرفيت خوانده اقاي مهران آب ش��يرين
ب��ه خواس��ته مطالبه وجه چک مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9609986705600370ش��عبه  6ش��وراي حل اختالف شهرستان بروجرد ثبت و وقت
رس��يدگي مورخ  1396/9/20س��اعت  10تعيين که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع
م��اده  73قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت
خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتش��ار آگهي ميگردد .تا خوانده ظرف
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه
حاضر گردد/.
خانم زهرا سعادتمند  -مسئول دفتر شعبه ششم شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهي حصر وراثت
احترامآ اقاي سيد علي شيخ االس�لاميداراي شماره شناسنامه  295به شرح دادخواست
به کالس��ه  985اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که
شادروان محمد تقي شيخ االسالميبه شماره شناسنامه  8214در تاريخ  1393/4/31در
اقامتگاه دائميخود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:

مختلف خدمترس��انی کند .اینکه آیا این صنعت برای
افراد مختلف جذابیت دارد یا خیر ،باید گفت با توجه به
اینکه حجم معامالت در کش��ورمان نس��بتا پایین است،
کارگزاریه��ای موجود مجبورن��د فعال تحمل کنند تا
سودآور باشند.وی ادامه داد :اگر کارگزاری تشکیل شود
و عملکردش موفق نباش��د ،ریسک سیستماتیک برای
کش��ور ایجاد میکند .موض��وع کارگزاری مانند بانک
اس��ت و باید مراقبتهای ویژه داش��ته باش��د .اگر یک
کارگزاری با تعداد زیادی از مشترکان دچار مشکل شود،
باعث ایجاد ریس��ک سیس��تماتیک میشود.محمدی
در پاس��خ به س��والی درباره مش��کالت سرمایهگذاران
خارج��ی برای ورود ب��ه بازارهای مالی ایران ،گفت :به
جز بحث نقل و انتقال پول ،موضوع حس��اب متولی یا
«کاستودین» میتواند به ورود سرمایهگذار خارجی به
ایران کمک کند .در حال حاضر کارگزاریها به هلدینگ
خدمات مالی تبدیل شدهاند و این کمک خواهد کرد که
ما موضوع کاستودین را برایشان تعریف کنیم.

-1فاطمه ساقه چي به ش ش  358همسر متوفي
 -2امير حسين شيخ االسالميبه ش ش  9673فرزند
 -3نيره شيخ االسالميبه ش ش  969فرزند
 -4نرگس شيخ االسالميبه ش ش  10976فرزند
 -5سيد علي شيخ االسالميبه ش ش  295فرزند
ضمن انجام تش��ريفات قانوني در خواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد هر کسي
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يک
ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد/.
خانم مدرس – رئيس شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهي حصر وراثت
احترامآ اقاي عبدالرضا عس��گريان داراي شماره شناسنامه  50459به شرح دادخواست
به کالس��ه  986اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که
شادروان عش��رت ساکي به شماره شناس��نامه  40130در تاريخ  96/4/11در اقامتگاه
دائميخود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:
-1حميدرضا عسگريان به ش ش  51947فرزند
 -2کرم رضا عسگريان به ش ش  275فرزند
 -3عبدالرضا عسگريان به ش ش  50459فرزند
 -4علي عسگريان به ش ش  3128فرزند
 -5محمدرضا عسگريان به ش ش  31530فرزند
 -6فاطمه عسگريان به ش ش  53570فرزند
ضمن انجام تش��ريفات قانوني در خواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد هر کسي
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يک
ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد/.
خانم مدرس – رئيس شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان :آقاي محس��ن س��ربندي دادخواس��تي به طرفيت خوانده اقاي س��يروس خزايي
به خواس��ته تنظيم س��ند خودرو مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609986705100389ش��عبه  1ش��وراي حل اختالف شهرستان بروجرد ثبت و وقت
رسيدگي مورخ  1396/9/28ساعت  9تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مرات��ب يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتش��ار آگهي ميگردد .تا خوانده ظرف يک ماه
پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه
ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم را درياف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي در دادگاه
حاضر گردد/.
حسيني  -مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان بروجرد
در پرونده کالسه  9609987450200718اين شعبه با توجه به فوت مرحوم محمدتقي
خاجوي فرزند استاد حاجي متولد  1309داراي شناسنامه شماره  3699صادره از بهبهان که
ساکن گچساران بوده توسط حسين خاجوي درخواست تحرير ترکه شده و قرار تحرير ترکه
صادر گرديده و براي  1396/09/29راس ساعت  09:00وقت تحرير ترکه تعيين شده
است لذا بدينوسيله به تماميورثه متوفاي ياد شده يا نمايندگان قانوني و بستانکاران از
متوفي و مديونين به وي و هرکس که به هر طريق حقي بر ترکه متوفي دارد ابالغ ميشود
در ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان گچساران واقع در
گچساران جهت شرکت در عمليات تحرير ترکه حاضر شوند/96/585 .م الف
متصدي امور دفتر دادگاه ش��عبه دوم ش��وراي حل اختالف شهرس��تان گچساران -زينب
عباسي تل گاوي
آگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به آقاي/خانم بهرام جلوداري ممقاني
فرزند علي
خواه��ان آقاي/خانم مدينه هوش��مندي دادخواس��تي ب��ه طرفيت خوان��دگان آقاي بهرام
جلوداري ممقاني فرزند علي و  ...به خواسته جلب ثالث مطرح که به اين شعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالسه  9609987410700478شعبه  7دادگاه عموميحقوقي شهرستان
ياس��وج ثبت و وقت رس��يدگي مورخ  1396/10/10س��اعت  10:30تعيين که حس��ب
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشاني کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدي��ر دفتر دادگاه حقوقي ش��عبه  7دادگاه عموميحقوقي شهرس��تان ياس��وج -رس��ول
درخشان زاده
آگهي 638
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي /خانم حسين چگيني فرزند
خواه��ان آقاي ول��ي روح بخ��ش کليشميدادخواس��تي به طرفي��ت خوانده آقاي حس��ين
چگيني به خواس��ته وجه س��فته مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه
 9609982823200406ش��عبه  22ش��وراي ح��ل اخت�لاف شهرس��تان قزوين ثبت و
وقت رس��يدگي مورخ  1396/10/02س��اعت  17:15تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه
طب��ق موضوع ماده  73قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجه��ول المکان بودن خوانده
و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي ميش��ود تا
خوان��ده ظرف ي��ک ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم

سه شنبه
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واگذاری سهام
دو شرکت دولتی

ک��د ب��ه ک��د و درونگروه��ی حقوقیها و
س��هامداران عمده گروههای شاخصساز
بازار است.
با این همه بازار سهام همچنان برای بهبود
ترسیم دورنمایی واضحتر از اقتصاد سیاسی
ایران ،چش��م به تابلوی معامالت دماسنج
اقتصاد کالن ایران دوخته است.
رحی��م زارع در گف��ت و گ��و ب��ا خانه ملت ،
درخصوص وضعیت بازار س��رمایه در چند
روز گذشته گفت:در هفته گذشته شاخص
کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار
تهران در مجموع رش��د اندکی داش��ت که
متاثر از عوامل اقتصادی و حتی برخی اخبار
سیاسی بین المللی بوده است.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی افزود  :در روز گذش��ته

شاخص بورس با کاهش 102واحدی روبرو
شد و سطح معامالت کم حجم بود این در
حالی است که باید وضعیت بازار سرمایه با
تحول روبرو شود.
نماین��ده مردم آب��اده ،بوانات و خرم بید در
مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :قیمت
نف��ت ،ن��رخ ارز ،اخبار سیاس��ی و افزایش
صادرات از عواملی اس��ت که بازار سرمایه
کش��ور و شاخص بورس را تحت تاثیر قرار
می دهد.
زارع با تاکید بر تقویت شرکت های تولیدی
بورس��ی گفت:اگر برنامه ریزی مناسبی در
بازار وجود داشته باشد و سرمایه گذاران این
اطمینان را داش��ته باش��ند که در درازمدت
سرمایه گذاری در بورس کم ریسک خواهد
ب��ود بصورت بدیهی روند هدایت نقدینگی
به این بازار تسریع می شود.
وی در ادام��ه تصری��ح کرد :افزایش قیمت
جهانی برخی کاالها در وضعیت ش��اخص
بورس ایران نیز تاثیرگذار بود و باعث ش��د
در هفته گذشته شاخص بورس با افت روبرو
نشود اما باید پذیرفت این روند رشد شاخص
قابل قبول نیست چرا که رونق بازار سرمایه
یکی از اولویت های اقتصادی است.
زارع افزود :باال رفتن قیمت نفت باعث رشد
درآمدهای ارزی می شود که بطور طبیعی
ای��ن موضوع مولفه ه��ای دیگر اقتصادی
کش��ور مانند شاخص بورس را تحت تاثیر
قرار می دهد.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی ی��ادآور ش��د :احتمال
افزایش صادرات محصوالت پتروش��یمی
و رون��ق مبادالت تجاری با کش��ور ترکیه
در رش��د قیمت سهام شرکت های بورسی
تاثیرگذار است.

یک تحلیلگر بازار سرمایه:

بزرگ شدن بازار سرمایه با ورود شرکت های جدید

چنانچه تمام کشورهای تراز اول دنیا بررسی شود متوجه
می ش��ویم آن ها هم در دوره ای با هجوم عرضه اولیه
ها مواجه بودند که با ساماندهی آن بازار سرمایه عظیم
فعل��ی خ��ود را به وجود آوردن��د .بنابراین چنانچه معتقد
باشیم که دانش و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته
به کشورهای در حال توسعه با شکاف زمانی ای انتقال
می باید ،پس هم اکنون بازار س��رمایه ما نیاز به گذر از
این دوران دارد .یکی از راه حل های بزرگ ش��دن بازار
س��رمایه ،ورود ش��رکت های بیشتر به این بازار است .در

غیر این صورت ،مادامی که این بازار محدود به شرکت
های حاضر باشد نمی توان انتظار وسعت آن در سطح بین
المللی را داشت.روزبه شریعتی ،مدیر اجرایی و تحلیلگر
کارگزاری اقتصاد بیدار با بیان مطلب فوق درباره اهمیت
عرض��ه ه��ای اولیه گفت :هرچند از گوش��ه و کنار بازار
صدای منتقدین به رویه عرضه اولیه ها بلند اس��ت ،اما
از این موضوع غافل شد که بهبود وضعیت بازار سرمایه
که همگی از آن سهم می برند و برای تمام بازیگران این
بازار مفید است در گروی عمیق و بزرگ شدن آن است.
شریعتی با بیان اینکه جمع ارزش بورس و فرابورس در
ایران کمی بیش از  400هزار میلیارد تومان است ،گفت:
این رقم در مقایسه عینی با ابرقدرت های اقتصادی دنیا
بسیار پایین است.وی اظهار داشت :برای حضور سرمایه
گذاران خارجی نیازمند افزایش عمق و نقدشوندگی در
بازار سرمایه هستیم .چراکه نمی توان بدون ایجاد زمینه
وبسترهایموردنیازسرمایهگذارانبزرگانتظارسرمایه
های سنگین و اثرگذار در اقتصاد کشور را داشت.

نشاني کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  22شوراي حل اختالف شهرستان قزوين-
زينب جلوخاني نيارکي
000000000آگهي 637
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي يوس��ف زبردست داراي شناسنامه ش��ماره  1از اين شورا درخواست گواهي حصر
وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان يونس زبردست به شناسنامه  230در
تاريخ  1378/5/29اقامتگاه دائميخود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1يوسف زبردست به شماره شناسنامه  1فرزند ذکور
 -2براتعلي زبردست به شماره شناسنامه  5فرزند ذکور
 -3محمد زبردست به شماره شناسنامه  4فرزند ذکور
 -4شمس زبردستي به شماره شناسنامه  11فرزند اناث
 -5منصوره زبردست به شماره شناسنامه  432فرزند اناث
اين��ک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را در يک نوبت آگه��ي مينمايد
تاهرکس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف
يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه دو شوراي حل اختالف بخش کوهين
آگهی رونوشت حصروراثت
فاطم��ه امینی دارای ش��ماره شناس��نامه  ۸۳۹۲فرزند همایون متول��د  ۱۳۵۸صادره از
تهران بشرح دادخواس��ت و به کالسه  548/۳/96از این شورا درخواست حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر امینی فرزند صفر به شماره شناسنامه
 ۳۰۴در تاریخ  1386/۷/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود به زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1همایون امینی فرزند  :علی اکبر ش.ش  ۴۲۷۲۳ :نسبت:پسر متوفی
-2منیژه امینی فرزند  :علی اکبر .ش.ش ۱۴:نسبت:دختر متوفی
-3زرین تاج بهارلو فرزند  :رمضانعلی ش.ش  ۲۰ :نسبت:همسر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف مدت
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم .م الف ۱۷۳۰
شعبه دوازدهم شهری شورای حل اختالف آمل
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره پرونده12/96/698:
تاریخ تنظیم96/08/21:
در خصوص درخواست آقای:شعبان اردشیری وکیل دادگستری بوکالت از آقای علی قمی
فرزند:صادق به ش��رح داد خواستی که به شماره  96/8/21این شورا ثبت گردیده در
خواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته که شادروان منوچهر قمی
فرزند:علی به شماره ملی 2130250491:صادره از:آمل در تاریخ 1377/01/11:در
شهرس��تان آمل فوت نموده و ورثه  /وراث حین الفوت وی عبارتند از  /عبارت اس��ت
از:
-1ش��هربانو زارع کاس��ب محله فرزن��د :اصغر به ش��ماره مل��ی 2140909119:مادر
متوفی
-2علی قمی فرزند:صادق به شماره ملی 2140976681:پدر متوفی
وال غیر,اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد
شد.م الف917
قاضی شعبه دوازدهم شهری شورای حل اختالف آمل-آقای اسماعیل وجدانی
اجرائیه
مشخصات محکومله /محکوملهم
 -1میالد ابراهیمی فرزند رمضان آدرس تنکابن -ش��یرود -روبروی امامزاده آخر کوچه
منزل شخصی
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
 -1سعید نقی پور فرزند سهراب آدرس فعال مجهولالمکان
محکوم به:
بسمه تعالی
بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره  9610091920400263و شماره
دادنام��ه مربوطه  9609971920400257محکوم علیه محکوم اس��ت به  -1پرداخت
مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هفت میلیون و دویست
و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور
چک لغایت اجرای حکم براساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان  -2پرداخت نیم
عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران.
مدیر شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن
آگه��ی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه خانم صراحی چه��ار نظم فرزند

س��هام دو ش��رکت دولتی توسط سازمان
خصوصیس��ازی در روز  13آذرماه امسال
واگذاری میشود که بر این اساس 97.261
درصد سهام شرکت خدمات مهندسی آب
و خاک پارس با سرمایه  666میلیارد و 963
میلیون ریال بهصورت وکالتی در این روز
رویمیز مزایده خواهد رفت.
س��ازمان خصوصی س��ازی  ،س��هام دو
ش��رکت دولتی را  13آذر امس��ال واگذار
می کند.
س��هام دو ش��رکت دولتی توسط سازمان
خصوصی سازی در روز  13آذرماه امسال
واگذاری می شود که بر این اساس 97.261
درصد سهام شرکت خدمات مهندسی آب
و خاک پارس با سرمایه  666میلیارد و 963
میلیون ریال به صورت وکالتی در این روز
روی میز مزایده خواهد رفت.
ای��ن بل��وک 648 ،میلیون و  698هزار و 2
سهم شرکت خدمات مهندسی آب و خاک
پارس را شامل می شود که به قیمت پایه
هر س��هم  8248ریال و ارزش کل پایه 5
هزار و  350میلیارد و  461میلیون و 120
هزار و  496ریال به صورت  15درصد نقد
و بقیه اقس��اط  6س��اله برای این واگذاری
قیمتگذاری شده است.

تنوع در تاالر بورس کاال

بورس کاالی ایران روز گذش��ته میزبان
عرضه  280تن مس مفتول 440 ،تن مس
کاتد 300 ،تن مس کاتد 2و  740تن مس
کات��د واردات��ی در گروه مس 10 ،هزار تن
تخت��ال SMدرگروه فوالد و  10کیلوگرم
شمش طال است.
 20ه��زار و  979ت��ن قی��ر ،ل��وب کات،
پل��ی اتیل��ن ،پل��ی پروپیل��ن ،منواتیل��ن
گالیک��ول و اس�لاک واک��س در ت��االر
ف��رآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه
میشود.
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی
ایران نیز ش��اهد عرضه  15هزار تن گندم
خوراک��ی و دوروم 100 ،ت��ن روغ��ن خام
آفتابگ��ردان 100 ،ت��ن برنج وارداتی68 ،
ت��ن م��رغ منجمد رنج  2و  187هزار قطعه
جوجه یک روزه بود.
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در
این روز عرضه  14هزار و  840تن قیر ،عایق
رطوبتی و گوگرد را تجربه کرد،براس��اس
ای��ن گ��زارش  2هزار تن پتاس و  100تن
روغن پالم نیز در بازار فرعی بورس کاالی
ایران عرضه شد.

ذبیحاله
خواهان رعنا مجدی و زهرا بحری با وکالت مهران همائی دادخواس��تی به طرفیت ش��ما و
س��یمین دختتقوی پور به خواسته مطالبه ثمن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالس��ه  /960487 ( 9609981920200469ح )2شعبه دوم دادگاه
عمومی (حقوقی) شهرس��تان تنکابن ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/02ساعت
 9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهولالمکان بودن خوانده ردیف اول و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ،نس��خه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تنکابن -سمائی
دادنامه
پرونده کالسه  9609988802700177شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان بانه
تصميم نهايي شماره خواهان  :آقاي مسعود عباسي ازاد فرزند احمد به نشاني کردستان
– بان��ه – ميدان امام ،نبش کوچه آواز  ،1فرش فروش��ي  .هم��راه 09183741308 :
خوانده  :آقاي محمد عالئي فرزند صالح به نشاني کردستان – بانه – فعال متواري  .همراه
 09189757826 :خواس��تهها  .1 :مطالبه وجه چک  .2مطالبه خس��ارت تاخير تاديه .3
مطالبه خسارات دادرسي
((راي شورا ))
در خصوص دادخواس��ت آقاي مس��عود عباس��ي آزاد فرزند احمد به طرفيت آقاي محمد
عالئي فرزند صالح به خواس��ته مطالبه وجه يک فقره چک به شماره -9509/920161
 12ب��ه تاريخ  1395/11/23به مبل��غ  30/000/000ميليون ريال عهده بانک ملي و
تاخير تاديه و خسارات دادرسي با توجه به محتويات پرونده ،اسناد و مدارک تقديمياز
ناحيه خواهان که داللت بر اس��تقرار دين به ميزان خواس��ته بر عهده خوانده داش��ته و
بقاي اصول مس��تندات مذکور در يد مدعي داللت بر بقاي دين و اش��تغال و اس��تحقاق
خواه��ان دارد و خوان��ده علي رغم آگهي تعيين وقت رس��يدگي در قبال دعواي مطروحه
دفاعي معمول نداشته است و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه نکرده است شورا دعواي
خواهان را ثابت تش��خيص و مس��تندا به مواد  519 ،515 ،198قانون آئين دادرس��ي
مدن��ي و م��واد  310و  320قانون تجارت و تبصره الحاقي به م��اده  2قانون صدور چک
خوان��ده را به پرداخت مبل��غ  30/000/000ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ
990/000هزار ريال به عنوان خس��ارات دادرس��ي و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از
تاريخ سررسيد چک موصوف بر مبناي نرخ اعالميتورم بانک مرکزي در حق خواهان صادر
و اعالم ميدارد و اجراي احکام موظف است خسارت ديرکرد را احتساب و از خوانده اخذ
و به خواهان پرداخت نمايد .راي صادره غيابي و ظرف مدت  20روزاز تاريخ ابالغ واقعي
قابل واخواهي در اين شورا و پس ازانقضاء مهلت واخواهي ظرف  20روز از تاريخ ابالغ
قابل اعتراض در دادگاه محترم عموميحقوقي بانه است.
قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان بانه  -مجيد عباسي
رونوشت برابر با اصل و اداريست .مدير دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان
بانه – لطيفه عزيززاده
م الف 357 /
دادنامه
پرونده کالسه  9609988752500116شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان سنندج
تصميم نهايي ش��ماره  9609978752500487خواهان  :خانم روژين طاهر نس��بي فرزند
غالمحسين با وکالت آقاي فرزاد مرادي فرزند محمد به نشاني کردستان – سنندج – سنندج
ميدان بسيج موسسه حقوقي راويژ خوانده  :آقاي صباح خضري فرزند جمال به نشاني مجهول
المکان خواس��ته  :مطالبه نفقه گردش��کار  :به تاريخ  1396/6/11جلس��ه شعبه  5شوراي
حل اختالف س��نندج به تصدي اعضاء ش��ورا پرونده  960116تحت نظر قرار گرفته مالحظه
ميگردد با توجه به اوراق و محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت
به صدور راي مينمايد.
راي شورا
در خصوص دادخواس��ت خانم روژين طاهر نس��بي فرزند غالمحس��ين با وکالت آقاي فرزاد
م��رادي به طرفيت آق��اي صباح خضري فرزند جمال به خواس��ته مطالبه نفق��ه خود و فرزند
مش��ترک آنها ،نظ��ر به محتوي��ات پرونده و اس��تماع اظه��ارات خواهان و وکيل ايش��ان ،و
اس��تماع شهادت شهود خواهان و نظريه کارشناسان امورخانواده که مصون از اعتراض باقي
مانده،خواس��ته خواهان وارد تش��خيص داده ميشود و مس��تندا به مواد -1106 – 1085
 1206 - 1111 - 1107قان��ون مدني حکم ب��ه محکوميت خوانده به پرداخت نفقه فرزند
مش��ترک به نام ( آريا خضري ) از تاريخ  96/2/12لغايت آتيه به مبلغ ماهيانه 360/000
توم��ان تعيين کرده و نفقه خواه��ان از تاريخ  93/8/1لغاي��ت  94/12/29به مدت هفده
م��اه مبلغ  290/000تومان که مجموعا (  ) 4/930/000چهارميليون و نهصد و س��ي هزار
توم��ان و از تاريخ  95/1/1لغاي��ت  95/12/29به مدت دوازده ماه مبلغ  350/000هزار
توم��ان تعيين که مجموعا (  ) 4/200/000چهار ميليون و دويس��ت ه��زار تومان و نفقه از
تاريخ  96/1/1لغايت صدور حکم ماهيانه به مبلغ  400/000هزار تومان تعيين ميگردد و
همچنين مبلغ سيصد و بيست و يک هزار و پانصد تومان هزينه دادرسي و مبلغ 400/000
ريال بابت نشر آگهي و مبلغ دويست هزار تومان بابت حق الوکاله وکيل در حق خواهان صادر
و اعالم ميدارد راي صادره غيابي و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي درهمين شعبه
شورا بوده و پس از انقضاي مهلت واخواهي پس از  20روز ديگر قابل تجديد نظر درمحاکم
محترم عموميشهرستان سنندج ميباشد/.م
قاضي شعبه  5شوراي حل اختالف شهرستان سنندج – برهان پناه
رونوشت برابر با اصل و اداريست .مدير دفتر شعبه  5شوراي حل اختالف سنندج  -نعمتي
م الف 2292 /
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با خدماترساني بهنگام در مناطق بحران زده صورت گرفت؛

تامين انرژي مورد نیاز زلزله زدگان

برقدار شدن روستاهاي کرمانشاه


وزي��ر ني��رو تصري��ح کرد :ش��بکه آب و برق
استانهاي نزديک به مرکز وقوع زلزله يعني
کرمانشاه ،کردستان و ايالم در وضعيت پايدار
قرار دارد
وزي��ر ني��رو گفت :براس��اس اقدامات صورت
گرفت��ه نهايت��ا ت��ا عص��ر روز دوش��نبه برق
روستاهاي کرمانشاه وصل ميشود .همچنين
در خصوص آب نيز در حال حاضر بيش از ۲۰۰
هزار بطري آب در حال توزيع است.
وي ب��ا بي��ان اي��ن که در برخي از ش��هرهاي
کرمانش��اه ب��ه دليل آس��يب ديدگي مخازن
پمپاژها از مدار خارج ش��دند ،اظهار کرد :براي
حل مشکل آب سرپل ذهاب ،قصر شيرين و
ديگر نقاط آسيب ديده از منابع آب بستهبندي
زوار اربعين در مرز خسروي استفاده شد.
وي با بيان اين که عالوه بر توزيع  ۲۰۰هزار
بطري آب  ۶۷دس��تگاه تانکر آبرس��اني و سه
واحد آزمايشگاه سيار در محل حاضر شدهاند،
عنوان کرد :اميدواريم با از بين رفتن مش��کل
معابر ،دسترسي براي آبرساني به زلزله زدگان
آسيبديده ممکن شود.
وزي��ر ني��رو در خصوص وضعيت برق مناطق
زلزل��ه زده ني��ز ادامه داد :دو پس��تي که از مدار
خارج شده بودند از ساعت  ۱۱عمليات اجرايي
آن آغاز شد و در نهايت تا ساعت  ۱۰:۳۰هر دو
پست بازسازي و وارد مدار شدند.
اردکانيان ادامه داد :براساس اقدامهاي صورت
گرفته منطقه سرپل ذهاب که بيشترين آسيب
را از نظ��ر تاسيس��ات برقي دي��ده بود ،برقدار

مش��کلي از بابت گازرس��اني و تامين سوخت
مردم وجود ندارد ،استان کرمانشاه نيز از آنجا
که بيش��ترين آمار ريزش منازل را داش��ته بايد
پس از اطمينان از س�لامت ش��بکه گازرساني
منازل ،جريان گاز دوباره وصل شود.

ش�رکت توانير اعالم کرد:مش�کل عمده

برق کرمانشاه برطرف شد

زنگنه ،نهادهاي زيرمجموعه وزارت نفت

را مکل�ف ب�ه کمک به آس�يب ديدگان زلزله
کرد

همچنين وزير نفت با انتشار پيام تسليتي در پي
وقوع زلزله در غرب کش��ور ،اعالم کرد :براي
کاهش درد آسيب ديدگان ،به همه نهادهاي
زيرمجموعه وزارت نفت ،تکليف اس��ت که با
نهايت کوش��ش خود به ياري آسيب ديدگان
شتافته و خدماترساني در بخشهاي مرتبط
نيز را به بهترين شکل ممکن دنبال کنند.
در مت��ن پي��ام بيژن زنگنه آمده اس��ت :حادثه
زلزله در غرب اس��تان کرمانشاه و جان باختن
جمعي از هموطنان و مردم اين نواحي و ورود
خسارات به آنها ،مردم ايران و باالخص شهرها
و روستاهاي آن منطقه را در عزا فرو برد.

مديرعامل شرکت ملي گاز:گازرساني در

مناطق زلزله زده به روال عادي باز ميگردد

حميدرضا عراقي معاون وزير نفت گفت :روند
گازرساني پس از اطمينان از سالمت شبکه و
تامين امنيت مردم به روال عادي باز ميگردد.
وي درباره وضع گازرس��اني به منازل و اماکن
در مناطق زلزله زده در غرب کشور گفت :همه
ش��بکه گازرس��اني در غرب کشور روند عادي
خود را طي ميکنند ،همچنين از سوي همدان
نيز براي مناطق زلزله زده کمک فرستادهايم،
که در اين ميان بيش��ترين مش��کل مربوط به
استان کرمانشاه بوده است.
وي افزود :در پي وقوع زلزله در غرب کش��ور،
ش��رکت ملي گاز ايران دس��تور توقف فعاليت
پااليش��گاه گاز اي�لام را صادر کرد تا فعاليت
اين پااليشگاه پس از انجام بازرسيهاي فني و
تأييد نبود مشکالت فني ،ازسرگرفته شود.
مديرعامل شرکت ملي گاز اعالم کرد :گاز در
س��ه شهر مرزي مسير زلزله در سرپل ذهاب،
قصر شيرين ،ثالث باباجاني و جوانرود را قطع
کرده ايم تا عمليات نشت يابي انجام شود.
مع��اون وزي��ر نفت ادامه داد :خوش��بختانه در
زمان وقوع زلزله بيش��تر مردم خارج از منازل
خود بودند و اتفاق خاصي در امر گازرساني رخ
نداد ،با اين وجود زماني که مردم به منازل خود
بازگردنددرصورتيکهگازمنازلشانقطعباشد
ميتوانند به ش��رکت گاز استاني اطالع دهند
تا گاز را وصل کنند ،همچنين در صورتي که
بوي گاز را استش��مام کنند بايد به س��رعت به
شرکت گاز اطالع دهند.
عراقي تاکيد کرد :ش��رايط به روال عادي باز
ميگ��ردد و اي��ن قطعي گاز تنها به دليل حفظ
امنيت مردم و بررسي نشت يابي گاز در شهرها
است.
مجي��د بوج��ارزاده ،رئيس رواب��ط عموميو
س��خنگوي ش��رکت ملي گاز نيز در اين باره
گفت :کارشناس��ان ش��رکتهاي گاز استاني
در حال بررس��ي نش��ت يابي گاز هستند و جدا
از ش��هرهاي ياد ش��ده ،در ديگر شهرها هيچ

مديرکلدفترمديريتبحرانوپدافندغيرعامل
شرکت توانير ،ساعاتي پس از وقوع زمين لرزه
از اعزام اکيپهاي عملياتي استانهاي معين
کرمانشاه به سرپل ذهاب خبر داد.
محم��د ابراهي��م نژاد با اعالم اين خبر افزود :با
هماهنگي و فرماندهي ستاد مديريت بحران
تواني��ر و درخواس��ت توزيع برق کرمانش��اه،
اکيپهاي عملياتي کمکي از  ۴استان معين به
سرپل ذهاب در استان کرمانشاه اعزام شدند.
به گفته ابراهيم نژاد با هماهنگي صورت گرفته
 ۳اکيپ از ايالم۴ ،اکيپ از توزيع برق اس��تان
مرک��زي ۳ ،اکي��پ از توزي��ع برق همدان و ۴
اکي��پ عملياتي نيز از توزيع برق لرس��تان به
سرپل ذهاب اعزام شدند.
مدي��رکل پحران و پدافند غيرعامل ش��رکت
تواني��ر گفت :با توجه به اقدامات انجام ش��ده
برق مناطق مختلف کرمانش��اه وصل ش��ده و
تنها در منطقه مس��کن مهر س��رپل ذهاب با
مشکل نبود برق مواجه هستيم.
ابراهيمن��ژاد اظهار کرد :با پيگيريهاي انجام
ش��ده نهايتا برق خيابانهاي اصلي تا غروب
وصل خواهند ش��د .در خصوص از مدار خارج

“

گروه انرژي  :زلزلهاي به بزرگي  7.3ريش��تر
يکشنبه شب  21آبان در غرب کشور رخ داد.
مرک��ز بح��ران ،مرز ايران و ع��راق در حوالي
کرمانش��اه بوده است .نزديکترين مناطق به
کانون زلزله ،شهرهاي ازگله و سر پل ذهاب در
نزديکي کرمانشاه هستند .در اين حادثه بيش
از 300تنکش��تهوهزاراننفرزخميش��داند.
عملي��ات ام��داد و نجات و جس��توجو براي
يافتن مصدومان و قربانيان حادثه در ميان آوار
ناشي از زلزله همچنان ادامه دارد و مصدومان
براي درمان به بيمارس��تانها و مراکز درماني
شهرهاي اطراف منتقل ميشوند.
براثر وقوع اين زمين لرزه بسياري از تاسيسات
آب  ،برق و گاز اس��تاهاي غرب کش��ور دچار
آسيب شده و برخي از مدار خارج شدند که اين
امر س��بب قطع آب  ،برق و گاز در اس��تانهاي
غربي کشور شد.از دقايق آغازين وقوع زمين
لرزه ستاد بحران در وزارتخانههاي نفت و نيرو
تش��کيل ش��د و وزير نيرو شخصا فرماندهي
عملي��ات تامي��ن آب و ب��رق زلزل��هزدگان را
برعهده گرفت.
وزي��ر نيرو با اش��اره به وس��عت خس��ارت در
منطقه س��رپل ذهاب و رعايت مسائل ايمني،
برقرس��انيدر اين منطقهگفت :برقرس��اني
به اين مناطق از دقايق اوليه صبح به سرعت
در حال پيگيري است.
رض��ااردکاني��انک��هفرمانده��يعملي��ات
امدادرسانيبهوضعيتتامينآبوبرقمناطق
زلزله زده را ش��خصا پيگيري ميکند ،گفت:
تاسيس��ات برقرس��اني سرپل ذهاب به دليل
نزديکي به کانون زلزله ،آس��يب فراواني ديده
اس��ت و رس��يدگي به مشکل قطع برق در اين
منطقه در دستور کار است.
وي ادامه داد :در اين منطقه هيچگونه مشکلي
از نظر حضور پستهاي امداد برق نداريم و رفع
خسارتها و برقراري دوباره جريان برق در اين
منطقه با سرعت در حال پيگيري است.

خواهد ش��د ،همچنين برخي پستهاي فشار
ضعيف در روستاها نيز برقدار ميشوند.
وي تصريح کرد :به منظور تسريع برقرساني
مدي��ران ارش��د وزارت نيرو ،ش��رکت توانير،
ش��رکت مهندس��ي آب و فاضالب و شرکت
مديريت منابع آب در محل حاضر ش��دهاند تا
سرعت کار افزايش يابد.
وزير نيرو در خصوص وضعيت س��دهاي اين
مناط��ق ني��ز گفت :از فاصله هش��ت تا ۱۲۵
کيلومتري محل وقوع زلزله بيش از  ۱۰۰سد
بزرگ در حال بهرهبرداري است که براساس
بازرس��يهاي انجام ش��ده هيچ کدام از سدها
آسيبي نديدند.

بازار نفت در معامالت
محتاط بود

اردکانيان که فرماندهي
عمليات امدادرساني به وضعيت
تامين آب و برق مناطق زلزله
زده را شخصا پيگيري ميکند،
گفت :تاسيسات برقرساني
سرپل ذهاب به دليل نزديکي
به کانون زلزله ،آسيب فراواني
ديده است و رسيدگي به مشکل
قطع برق در اين منطقه در
دستور کار است.

“

ش��دن پس��ت  ۲۳۰کيلوولت نيز بايد گفت دو
پست  ۶۳کيلوولت جايگزين اين پست فشار
قوي ش��ده و در حال حاضر مش��کلي در اين
زمينه وجود ندارد.
فرمانده��ي اکيپه��اي اس��تانهاي معين در
منطقه س��رپل ذهاب به عهده استان مرکزي
قرار گرفته است .برپايه اين گزارش؛ براساس
اع�لام س��تاد مديريت بح��ران و پدافند غير
عامل توانير  ،درپي وقوع اين زمين لرزه ،کليه
ش��رکتهاي تابعه در استانهاي کرمانشاه ،
کردستان  ،ايالم و استانهاي معين به حالت
آماده باش درآمده اند .براساس اعالم اين ستاد،
کليه شرکتهاي تابعه در استانهاي کرمانشاه
 ،کردس��تان  ،ايالم و اس��تانهاي معين تا ۲۴
ساعت آينده در حال آماده باش کامل خواهند
بود تا در صورت نياز به اعزام نيرو به هر کدام از
مناطق ،آمادگي کامل وجود داشته باشد.

مديرعام�ل تواني�ر اعالم کرد:تامين برق

پايدار غرب کشور

مديرعام��ل توانير گفت :با تالش اکيپهاي
عملياتي ،رفع مشکل شبکههاي آسيب ديده
از زمي��ن ل��رزه اخير ،با س��رعت درحال انجام

اس��ت .آرش ک��ردي با بيان اي��ن که منطقه
غ��رب کش��ور به طور کلي تح��ت تاثير زلزله
ق��رار گرفت��ه بود ،افزود :در اولين فرصت پس
از وق��وع زلزل��ه  ،با تالشهاي صورت گرفته
توس��ط اکيپهاي عملياتي  ،پايداري ش��بکه
برقحاصلشد.درحالحاضرتمرکزفعاليتها
در استان کرمانشاه و در حوزه شهرهاي ثالث
باباجاني و س��رپل ذهاب اس��ت.وي ادامه داد:
هم اکنون کليه اکيپهاي عملياتي در جهت
رفع مش��کالت موجود در اولين لحظات پس
از وقوع فعال شدهاند و طي ساعتهاي آينده
نسبت به رفع بخش قابل توجهي از مشکالت
به وجود آمده اقدام خواهد شد .مسعود صادقي،
مديرکل دفتر نظارت برتوزيع توانير نيز گفت:
بيش��ترين ميزان خاموش��يها و مشکالت به
وجود آمده در ش��بکههاي برق س��رپل ذهاب
و قص��ر ش��يرين رخ داده بود .با هماهنگيها
و تالشهاي صورت گرفته ،خاموش��يهاي
مناطق قصر شيرين و ثالث باباجاي به ميزان
زيادي رفع شده است .
مديرکل دفتر نظارت بر توزيع توانير ادامه داد:
با اين حال به جهت رفع کامل خاموشيهاي
به وجود آمده ،تالشها جهت رفع مشکالت
بخش فوق توزيع و توزيع سرپل ذهاب ادامه
دارد و انتظ��ار ميرود طي س��اعتهاي آينده
شرايط مناسب تري را شاهد باشيم.
به گفته صادقي ،برخي روستاها به دليل شدت
زياد زمين لرزه ،دچار آسيبهاي بيشتري شده
اس��ت که براي رفع مش��کالت شبکه مناطق
مذکور ،هماهنگيها جهت تسريع عمليات با
دستگاههاي استاني در حال انجام است.

توزيع سوختسيار در مناطق زلزلهزده


تع��داد زيادي نفتکش بنزين و نفت س��فيد با
امکان توزيع سوخت سيار از همدان به سمت
کرمانشاه و کردستان اعزام شده تا در صورت
مشکلدرتاسيساتوجايگاهها،سوخترساني
به مردم متوقف نشود.
س��يد محمدرضا موسوي ،مديرعامل شرکت
مليپخشفرآوردههاينفتياعالمکرد:آماده
باش به مناطق معين شرکت ،ارسال سوخت
هوايي به مناطق زلزله زده ،ايجاد سه جايگاه
س��يار  ۱۸هزار ليتري و ارس��ال نفتکشهاي
بنزين و نفت س��فيد با امکان توزيع س��وخت
س��يار ،از جمله اقدامهاي اين ش��رکت از شب
يکشنبه تاکنون بوده است.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه از دقايق اوليه ش��امگاه
يکش��نبه ۲۱ ،آبانم��اه گف��ت :مناطق معين
ش��رکت ش��امل منطقه همدان ،لرس��تان و
آذربايجان غربي از ديشب در حال آماده باش
به سر ميبرند.
وي اف��زود :همچنين تع��داد زيادي نفتکش
بنزين و نفت س��فيد با امکان توزيع س��وخت
سيار از همدان به سمت کرمانشاه و کردستان

رئيس  HSEشرکت ملي گاز ايران خبر داد:

آبرساني سيار تازمان حل موضوع


مديرعامل آب و فاضالب ش��هري کرمانشاه
گفت :بدليل تأمين آب شرب شهرهاي سرپل
ذهاب ،قصرشيرين ،هرسين و ثالث باباجاني
از س��رآبهاي اين ش��هرها و کدورت آب اين
س��رآبها ،متأس��فانه در حال حاضر آبرساني
به اين ش��هرها عمدت ًا به صورت سيار صورت
ميگيرد.
عليرض��ا تخ��ت ش��اهي ،مديرعام��ل آب و
فاضالب ش��هري کرمانش��اه در مورد آخرين
وضعيت آب و فاضالب اس��تان ناشي از وقوع
زلزله اظهار داش��ت :خوش��بختانه در ش��هر
کرمانش��اه مش��کل خاصي وجود ندارد اما در
شهرستانهاي س��رپل ذهاب ،قصر شيرين،
ثالث باباجاني و گيالنغرب اين ميزان خسارت
بيشتر بوده است.
وي افزود :متاسفانه با توجه به اينکه آب شرب
شهر قصر شيرين و سرپل ذهاب از سرآب گرم
سرپل تأمين ميشود ،آب سراب دچار آلودگي
و کدورت ش��ده و اين امر باعث ش��ده تا روند
آبرساني به اين شهرها مختل شود و از طريق
آب معدني و تنکرهاي آب سيار تأمين شود.
وي تصري��ح ک��رد :همچنين آب ش��هرهاي
گيالنغرب و هرسين نيز از سرآبهاي موجود
در اين شهرهاي تأمين ميشود ،که متاسفانه
بدليل زلزله آب اين سرآبها نيز دچار کدورت
شده و فع ً
ال قابل استفاده نيست و به اين شهرها
نيز از طريق تانکرها آبرساني ميشود.

رئي�س اتحادي�ه جايگاه�داران

س�وخت:مردم مشکالت سوخترساني در
استانهاي زلزلهزده را گزارش دهند

رئي��س اتحادي��ه جاي��گاهداران س��وخت از
راهاندازي ستاد رسيدگي به وضع جايگاههاي
مناطقزلزلهزدهبعدازوقوعزلزلهدراستانهاي
غربي کشور خبر داد و با تاکيد بر اينکه وضعيت
سوخترس��اني در اس��تانهاي زلزل��ه ديده
مطلوب اس��ت ،گفت :چنانچه مردم مشکلي
در تهيه بنزين يا گازوئيل در اين استانها دارند،
ميتوانند با ش��ماره تلفن  ۷۷۵۲۲۶۷۸الي ۸۰
تماس بگيرند.
بي��ژن حاجمحمدرض��ا در گفتوگو با ايس��نا
ب��ا بي��ان اينکه جايگاههاي س��وخت از زلزله
ش��ب گذشته استانهاي غربي کشور صدمه
زي��ادي نديدن��د ،اظه��ار کرد :از بع��د از وقوع
زلزل��ه تاکنون چنانچه جايگاهي آس��يبي هم
ديده باش��د ،اقدام به رفع مش��کل ش��ده است
ام��ا به ط��ور کلي جايگاهها کمترين صدمه را
ديدهان��د و مخ��ازن زيرزميني هم تقريبا هيچ
آسيبي نديدهاند.
وي با تايکد بر اينکه هيچ مش��کلي در زمينه
ذخاير بنزين و گازوئيل در اس��تانهاي زلزله
زده وجود ندارد ،افزود :پااليشگاههاي موجود
در اس��تانهاي ايالم و کرمانش��اه صدمهاي
نديدهاند .از سوي ديگر از شب گذشته تاکنون
کاميونهاي سوخترس��اني از اس��تانهاي
مجاوربهاستانهايزلزلهديدهترددداشتهودر
اين زمينه کمکهاي الزم را انجام ميدهند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت در ادامه از
راهاندازي ستاد رسيدگي به وضع جايگاه خبر
داد و گفت :اين ستاد از شب گذشته راهاندازي
ش��ده و در راستاي آن بازرسان در استانهاي
کرمانش��اه ،ايالم ،قصر شيرين و همچنين در
س��رپلذهاب آماده کمکرس��اني در صورت
وقوع مشکالت احتمالي هستند.
ب��ه گفت��ه حاجمحمدرضا چنانچه س��اکنان
استانهاي زلزله ديده در زمينه تامين سوخت
با مشکل مواجه شدند ميتوانند با شماره تلفن
 ۷۷۵۲۲۶۷۸الي  ۸۰تماس گرفته و مش��کل
خود را اعالم کنند تا بازرس��ان مربوطه جهت
رفع مشکل اقدام کنند.

دبيرکل اوپک تاکید کرد:

رشد  ۳۴درصدي مرگ خاموش در کشور

رئي��س  HSEش��رکت مل��ي گاز اي��ران از رش��د  ۰.۸درصدي تعداد
حوادث گازي در منازل مس��کوني و رش��د  ۳۴درصدي آمار مرگ
خاموش ناش��ي از استش��مام مونوکس��يدکربن در سال  ۹۵نسبت به
سال  ۹۴خبر داد.
«محمدرضا يوس��في پور» رئيس  HSEش��رکت ملي گاز ايران در
نشستي خبري با بيان اينکه "وضعيت بازرسي لوله کشي داخلي گاز
منازل مس��کوني از س��ال  1382با نظام مهندس��ي ساختمان است"،
گفت :با وجود اين مس��ئله ،متأس��فانه تنها بازيگر و فرهنگ س��از در
اين زمينه شرکت ملي گاز ايران است ,در حالي که شرکت ملي گاز
از نظر قانوني ،مس��ئوليتي در اين زمينه ندارد اما تماميگزارشهاي
مردميرا در اين زمينه گرفته و در زمينه فرهنگ سازي و همچنين

اعزام ش��ده اس��ت که در صورت مش��کل در
تاسيس��ات و جايگاهها ،سوخترساني به مردم
متوقف نشود.
مديرعامل ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي
نفت��ي گف��ت :با توجه به حض��ور بالگردهادر
مناط��ق زلزل��ه زده ب��راي امدادرس��اني ب��ه
مصدومان ،س��وختهوايي ATKمخصوص
بالگردها به صورت مظروف از کرمان ،لرستان
و همدان ارس��ال به مناطق زلزله زده ارس��ال
ش��دهاند.وي ادام��ه داد :م��ردم حادثه ديده تا
زمان تعبيه جاي مناس��ب ،بهترين س��رپناه را
خودروه��اي خود ميدانن��د ،بنابراين طبيعي
است که آمار مصرف بنزين و نفت گاز در اين
مناطق افزايش يابد.
مديرعامل ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي با بيان اينکه سه جايگاه در سرپل ذهاب
حادث��ه ديد ،اظهار ک��رد :يکي از جايگاهها در
همانساعاتاوليهازطريقتيمامدادوعمليات
ش��رکت آماده خدمترس��اني شد و دو جايگاه
ديگر هم امروز وارد مدار س��رويس دهي قرار
گرفتهاست.موس��ويخواهبااش��ارهبهاينکه
سه جايگاه سيار با ظرفيت هريک  ۱۸هزار ليتر
در قصر شيرين آماده شده است ،تصريح کرد:
با هماهنگي ستاد بحران کشور اين جايگاهها
استقرار خواهند يافت.

مديرعامل آب و فاضالب ش��هري کرمانشاه
گف��ت :آب ث�لاث باباجاني ني��ز بدليل از مدار
خارج ش��دن ايس��تگاه پمپاژ برق نيز با مشکل
مواجه شده که بالفاصله يک ژنراتور به منطقه
اعزام شده است که اميدواريم تا يکي دو ساعت
ديگر با نصب ژنراتور ش��اهد وصل ش��دن آب
شهر ثالث باباجاني باشيم.
وي در پاي��ان تأکيد کرد :اکيپهاي زيادي به
مناطق زلزله زده اعزام شده که اميدواريم با رفع
کدورت آب سرآبها بتوانيم تا ۴۸ساعت آينده
آب شهرهاي زلزله زده را دوباره وصل کنيم.

بازار نفت در حال رسيدن به توازن مجدد

استحصال آمار حوادث فعاليت ميکنيم.
اين مقام مسئول از افزايش ميزان حوادث ناشي از انتشار مونوکسيد
کربن در س��ال  95خبر داد و گفت :طبق آمار تفصيلي که از ميزان
حواد س��االنه اس��تحصال ميش��ود ،در سال  95نسبت به سال  94با
رش��د  0.8درص��دي تع��داد حوادث مواجه بوديم ام��ا در مجموع در
سال  95نسبت به سال  94تعداد مرگ و مير ناشي از استشمام گاز
مونوکسيد کربن که با نام مرگ خاموش از آن ياد ميشود ،افزايشي
 34درصدي داشت.
وي ادامه داد :در سال گذشته استان اردبيل در بين تمامياستانهاي
کش��ور ،بيش��ترين س��هم را در تعداد حوادث به ميزان مصرف گاز
داشت.يوس��في پور در خصوص آمار حوادث س��ال جاري گفت :در
س��ال جاري در سراس��ر کش��ور در مجموع  839نفر فوتي ناش��ي از
مرگ خاموش داش��تيم که از اين تعداد  256نفر ناش��ي از انتش��ار
گاز سميمونوکس��يدکربن از وس��ايل گازسوزي بود که به شبکه گاز
طبيعي وصل هستند و بقيه ناشي از نشت مونوکسيد کربن از ديگر
وسايل حرارتي بوده است.
وي اف��زود :بيش��ترين س��هم عوامل موثر در م��رگ خاموش متعلق
به دودکشها با س��همينزديک به  71درصد اس��ت ،همچنين عدم
تهويه مناس��ب حدود  9درصد ،نواقص وس��ايل گازس��وز حدود 17
درص��د و اس��تفاده از وس��ايل پخ��ت و پز جهت گ��رم کردن حدود 3
درصد سهم دارند.

دبيرکل اوپک گفت ،بازار نفت با روندي پرشتاب در حال رسيدن به
توازن مجدد اس��ت و کاهش توليدها «تنها گزينه قابل دوام» براي
برقراري ثبات مجدد در بازار است.
به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از بلومبرگ ،محمد بارکيندو،
دبيرکل اوپک گفت ،بازار نفت با روند پرش��تابي در حال رس��يدن به
توازن مجدد اس��ت و کاهش توليدها «تنها گزينه قابل دوام» براي
برقراري ثبات مجدد در بازار است.
س��هيل المزروعي ،وزير انرژي امارات نيز در کنفرانس��ي در ابوظبي
گف��ت ،کاه��ش جهاني توليد به کاهش ذخاير نفت خام از ارقاميبي
س��ابقه کمک کرده اس��ت .حمد الرومحي ،وزير نفت عمان گفته،
کشور از تمديد توافق کاهش توليد که در ماه مارس منقضي ميشود

حماي��ت ميکن��د و پيشبين��ي ميکند که توليد کنندگان توافق را تا
پايان سال  2018تمديد کنند.
بارکيندو افزود ،س��ازمان کش��ورهاي صادر کننده نفت در گزارش
ماهيانه خود که روز دوشنبه منتشر ميشود ،برآوردش از رشد تقاضا
ب��راي نف��ت را در س��الهاي  2017و  2018ب��ه «باالي  1.5ميليون
بشکه در روز» افزايش خواهد داد .وي گفت ،ميزان ذخاير نفتي تنها
امسال بيش از  180ميليون بشکه کاهش يافته است.
کاه��ش توليده��اي اوپک و ديگر توليد کنندگان از جمله روس��يه و
عمان در حال نتيجه دادن است و قيمت نفت برنت به باالترين رقم
دو سال گذشته رسيده است.
بارکيندو افزود« :ما ش��اهد نش��انههاي روشني هستيم از اينکه بازار
با يک س��رعت رو به رش��دي در حال رس��يدن به توازن مجدد اس��ت
و ثبات دارد به بازار بر ميگردد...من اطمينان دارم که اگر ما بس��يج
نميش��ديم و براي اقدام مش��ترک جهت پاسخگويي به اين بحران
اجم��اع نميکردي��م ،صنع��ت نفت در ش��رايطي بدت��ر از امروز قرار
داشت».
وزير انرژي امارات هم با تاييد نظر بارکيندو گفت ،کاهش توليدهاي
هماهن��گ اوپ��ک و س��اير توليد کنندگان به کاه��ش ذخاير نفت از
ارق��ام بي س��ابقه کمک کرده اس��ت .وي اف��زود« :من در مورد کل
س��ال  2018خوش بين هس��تم ».س��ال « 2018سال ترميم» بازار
نفت خواهد بود.

مديربازرگاني پااليشگاه تبريز مطرح کرد:

رانتهايعظيمدربازارقيرتهاتري

قي��ر صادرات��ي ايران با قيمتي پايين تر از منطقه عرضه
ميش��ود و اين موضوع رانتي براي خارجيها به وجود
آورده است.
احم��دي ،مدي��ر بازرگاني پااليش��گاه تبريز با بيان اين
مطلب به ايسنا گفت :قيمتهاي وکيوم باتوم با نرخهاي
جهان��ي مطابق��ت ن��دارد و از اي��ن رو ما به روش قيمت
گذاري وکيوم باتوم و قير معترض هس��تيم و متاس��فانه
پااليش و پخش روش بهتري براي تعيين قيمت وکيوم
باتوم و قير ندارد.
وي با اش��اره به اينکه با ارس��ال نامهاي به قيمتهاي
وکيوم باتوم و قير اعتراض ش��ده اس��ت ،گفت :نحوه
قيمت گذاري وکيوم باتوم و قير به صورتي اس��ت که

پااليشگاهها همواره متضرر ميشوند.
وي تاکي��د ک��رد :از س��وي ديگر قي��ر صادراتي ايران با
قيمتي پايين تر از منطقه عرضه ميشود و اين موضوع
رانتي براي خارجيها به وجود آورده است.
مديربازرگاني پااليش��گاه تبريز با اشاره به اينکه قيمت
قير براس��اس وکيوم باتوم تعيين ميشود ،گفت :قيمت
گ��ذاري وکي��وم باتوم به روش ماهانه و با ارز مبادلهاي
س��بب ميش��ود تا قيمت قير هم واقعي نباش��د و به اين
ترتي��ب اي��ران هنگام معامله اي��ن کاالها در بازارهاي
بي��ن الملل��ي ضرر ميکند.وي ادامه داد :بازار قير نياز به
س��اماندهي دارد ،اول اينک��ه قيم��ت وکيوم باتوم و قير
درس��ت و منطقي تعيين ش��ود به عبارتي نحوه قيمت

گذاري براس��اس ارز آزاد در بورس کاال تعيين ش��ود و
دوم قير تهاتري در بودجه امس��ال حذف ش��ود تا اندکي
مشکالت اين بازار کاهش يابد.
وي خاطر نشان کرد :عالوه بر قيمت نازل اين کاالها
نسبت به بازارهاي منطقه ،اکثر معامالت با ريال انجام
ميش��ود و به اين ترتيب همواره به خارجيها سوبس��يد
داده ايم.به گفته احمدي؛ قير در منطقه در حال حاضر
 ۲۴۰دالر در هر تن اس��ت ،اما قير ايران  ۲۳۷دالر در
هر تن معامله ميش��ود.وي همچنين به مش��کالت قير
تهاتري در بازار اشاره کرد و گفت :دولت با تحويل قير
تهاتري به وزارت راه س��بب ميش��ود تا بازار قير دچار
دامپينگ قيمتي شود.

عليرغ��م تنشه��ا در غرب آس��يا و توافق
کاهش توليد اوپک ،تاجران به علت افزايش
دکله��اي فعال نفت��ي آمريکا در معامالت
امروز محتاط هس��تند اما قيمت هنوز باالي
 ۶۳دالر در هر بشکه است.در ميان تنشهاي
ادامهدار در غرب آسيا و پس از افزايش تعداد
دکلهاينفتيفعالدرآمريکاکهنشانازاين
دارد ک��ه توليدکنن��دگان در آنجا خود را براي
افزايش توليد آماده ميکنند ،مبادالت نفتي
امروز محتاطانه انجام ميش��ود.هر بش��که
نفت برنت درياي ش��مال با  3سنت افزايش
 63.55دالر فروخته ش��د .نفت خام آمريکا
نيز با  2س��نت افزاي��ش  56.76دالر معامله
شد.به گفته تاجران ،قيمت نفت خام به طور
کلي با ادامه کاهش توليد اوپک و کشورهايي
نظير روس��يه به خوبي تقويت ش��ده است.به
گفته تاجران ،به لحاظ عرضه ،تنشهايي در
غرب آسيا ،چشمانداز اختالل را تقويت کرده
است .مشخص نيست که زمينلرزه شديدي
ک��ه اي��ران و عراق را تکان داد ،بر توليد نفت
اين منطقه تاثير گذاش��ته است يا نه.در عين
حال ،بحرين مدعي ش��ده اس��ت که انفجار
در خ��ط لول��ه اصلي انتقال نفت اين کش��ور
حمله خرابکارانهاي از س��وي ايران بوده که
ايران هرگونه نقشي در اين حادثه را رد کرده
است.عليرغم تنشها در غرب آسيا و توافق
کاهش توليد اوپک ،تاجران به علت افزايش
دکله��اي فعال نفت��ي امريکا ،در معامالت
ب��راي درنظر گرفتن افزايش بيش��تر قيمت
نفت ،محتاط هستند.بنا بر اعالم بيکر هيوز،
بزرگترين ش��رکت خدم��ات نفتي جهان،
حف��اران آمريکاي��ي  9دکل ديگر نفتي را در
هفته منتهي به  10نوامبر روش��ن کردند که
بيشترين افزايش از ماه ژوئن به شمار ميرود
و تعداد دکلهاي نفتي اين کش��ور به بيش
از  738دکل رس��يده است.همچنين تاجران
ميگويند که افزايش توليد نفت روسنفت،
بزرگتري��ن توليدکننده نفت روس��يه نيز بر
قيمت نفت تاثير گذاش��ته است .اين شرکت
اعالم کرده اس��ت که توليداتش در س��ه ماه
سوم به  70.5ميليون تن رسيده و  0.7درصد
بيش از سه ماهه گذشته است.

ابراز اطمينان وزير نفت عمان
از تمديد کاهش توليد نفت

وزي��ر نف��ت عمان اب��راز اطمينان کرد کهدر
نشست ماه نوامبر اوپک و غير اوپک توافق
جهان��ي کاهش توليد نف��ت تصميم تمديد
ميش��ود.محمد الرمح��ي ،وزير نفت عمان
اعالم کرد مطمئن اس��ت که در نشس��ت ماه
ج��اري ميالدي توليدکنندگان نفت عضو و
غير عضو اوپک ،توافق براي تمديد کاهش
تولي��د نفت به دس��ت ميآيد.وي همچنين
اع�لام کرد عم��ان به توافق جهاني کاهش
توليد نفت پايبند اس��ت و اکنون روزانه ۹۶۸
هزار بش��که نفت توليد ميکند.قرار اس��ت
اوپک و غير اوپک براي تصميمگيري درباره
تمديد توافق جهاني کاهش توليد نفت ،در ۹
آذر ماه امسال ( ۳۰نوامبر) در وين ،پايتخت
اتريش ،گرد هم آيند.

کاهش ذخاير شناور نفت
در آسيا

ذخاير ش��ناور نفت خام آس��يا در حال کاهش
يافتن است در حالي که مازاد عرضه در بازار
نفت هم روز به روز کمتر ميشود.به گزارش
پاي��گاه خب��ريجاکارتاگل��وب،ميزاننفت
ذخيره شده در نفتکشها در حوالي سنگاپور
در ماههاي گذشته به شدت کاهش يافته که
اي��ن ام��ر يکي از آخرين نش��انههاي به ثمر
رس��يدن برنام��ه کاه��ش عرضه س��ازمان
کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در بازار
با هدف حذف مازاد عرضه و ايجاد تعادل در
قيمته��ا ب��وده البت��ه اين در حاليس��ت که
ص��ادرات نفت آمريکا هم افزايش پيدا کرده
اس��ت.اطالعات مرب��وط ب��ه حم��ل و نقل
محمولههاي نفتي توس��ط تامسون رويترز
نش��ان ميدهد که حدود  ۱۵ابر نفتکش در
آبه��اي نزدي��ک س��نگاپور و غ��رب مالزي
ش��ناور هس��تند که حدود  ۳۰ميليون بشکه
نف��ت را در خ��ود ج��اي دادهان��د .اين مقدار
نيمياز چيزي اس��ت که در ماه ژوئن وجود
داش��ت .در اواس��ط سال  ۴۰ ،۲۰۱۷نفتکش
سوخت اضافي را در خود ذخيره کرده بودند.
کاه��ش اي��ن ميزان از ذخيره س��ازيها در
مراک��ز اصل��ي مبادله نفت پ��س از کاهش
داوطلبانه عرضه نفت اوپک و روسيه رخ داد
که س��بب ش��د مازاد عرضه پس از س��الها تا
ح��دي کنت��رل ش��ود.انگ هي��ان ،رئيس
مب��ادالت در ش��رکت آگريتري��د انرژي در
س��نگاپور ،در اين باره گفت :در حال حاضر
مشوقهاي کمتري براي مبادله گران براي
نگ��ه داش��تن نفت خام با توج��ه به افزايش
قيم��ت نفت وج��ود دارد .در نتيجه ميتوان
گف��ت که برنام��ه اوپک تا حدي جواب داده
اس��ت.قيمت ه��ر بش��که نفت خ��ام برنت
درياي شمال با  ۴۰درصد افزايش نسبت به
ماه ژوئيه به حدود  ۶۴دالر رسيده است.

بانکوبیمه
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آمادگیبیمهسامان برای
پرداختخسارتبهزلزلهزدگان

بیم��هس��امانآمادگیخ��ودرابرایپرداخت
خسارتبهبیمهشدگانمناطقزلزلهزدهغرب
کش��ور اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی
بیمه سامان  ،بدنبال وقوع زلزله  7.3ریشتری
در استانهای غرب کشور ،صبح امروز ارزیابان
خسارت شرکت بیمه سامان به مناطق زلزله
زده اعزام و کار بررسی و برآورد میزان خسارت
ناش��ی از این حادثه دردناک را آغاز کردند.بر
اس��اساینگزارش ،ش��عببیمهس��اماندر
غرب کشور به عنوان مراکز اعالم خسارت و
تش��کیل پرونده برای بیمه گزاران تعیین شد
تا با هماهنگی این مراکز اقدامات الزم جهت
تسریع در پرداخت خسارت به بیمهشدگان و
ذینفعان صورت گیرد.گفتنی اس��ت؛ زمین
لرزه ش��ب گذش��ته يکش��نبه  21آبانماه  ،در
مناطقی از غرب ایران و شمال عراق زلزلهای
به قدرت  7.3ریشتر به وقوع پیوست که تلفات
جانی و خسارات مالی زیادی داشته است.

بانک ها حامیانپروژه هایکشور

تامي��ن مال��ي طرحه��ا براي پيش��رفت در
عرصههاي مختلف اقتصادي نياز به منابع
مال��ي فراوان��ي دارد ک��ه بخش عمدهاي از
آنها را نظام بانکي تامين ميکند.به گزارش
روابط عموميبانک توسعه صادرات ايران،
آقاي دکتر صالح آبادي در ديدار با اعضاي
شوراي اطالعرساني و تبليغات نظام بانکي
کش��ور با بيان اين مطلب گفت :از کس��ب و
کاره��اي کوچک گرفته تا تمام پروژههاي
بزرگ زيرس��اختي از منابع بانکي اس��تفاده
ميکنن��د ول��ي کمتر ميبيني��م تا به نقش
حمايت��ي بانکها از اي��ن طرحها پرداخته
شود.مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران
تصريح کرد  :بانکها براي ايجاد اش��تغال
و توليد و توس��عه اقتصادي س��هم و تاثير به
سزايي دارند و بايد اين تصوير در ذهن مردم
نقشببنددنهاينکهبانکهافقطسودپرداخت
ميکنن��د.وي گفت :اکنون نظام منس��جم
اطالعرساني در بانکها به همت پژوهشکده
پولي و بانکي و بانک مرکزي با عنوان " ايبنا"
ايجاد شده است که مرجعي است براي ساير
رسانهها و هم پشتوانهاي براي نظام بانکي
است.آقاي دکتر صالح آبادي در اين جلسه
خواستار برنامه ريزي براي آموزش مفاهيم
و دغدغهه��اي بانک��داري اس�لاميبراي

کارکن��ان نظ��ام بانکي ش��د.رييس هيات
مديره بانک توسعه صادرات ايران همچنين
ب��ه ضرورت فرهنگ س��ازي براي اصالح
نظ��ام کارمزد خدمات بانکي اش��اره کرد و
گف��ت :باي��د اين فرهنگ در کش��ور ترويج
ش��ود که براي ارائه س��رويس خوب ،بايد

به گزارش روابط عموميش��رکت گاز استان
مرکزي اولين نشس��ت هم انديش��ي قطب
پژوهشي فيلتراس��يون با حضور نمايندگان
مديريت پژوهش و فناوري و امور مهندسي
شرکت ملي گاز ايران ،شرکتهاي گاز استاني
خراسانرضوي،آذربايجانشرقي،کرمانشاه،
لرس��تان ،زنج��ان ،س��منان و مازن��دران به
ميزباني شرکت گاز استان مرکزي در سالن
کنفرانس اين ش��رکت برگزارشد .برپايه اين
گ��زارش در ابت��داي اين نشس��ت ،طراوتي
رئيس روابط عموميضمن خوش آمدگويي
ب��ه مهمان��ان ،در خص��وص اهميت مقوله
فيلتراس��يوننکات��يراارائ��هنمودودرادامه
جواد مهندس مدير عامل شرکت گاز استان
با اش��اره به موقعيت استراتژيک اين استان،
به بيان بخش��ي از توانمنديهاي اين شرکت
پرداخت.در ادامه شفيعي رئيس امور پژوهش
و فناوري ش��رکت گاز استان مرکزي ضمن
اش��اره به اس��تانداردهاي گاز و لزوم تصفيه
اصول��ي آن به مس��ئوليتهاي اجتماعي اين
شرکت در زمينه کاهش گازهاي گلخانهاي
پرداخت س��پس هر يک از حضار جلس��ه با
ارائه نقطه نظرات خود به بحث وتبادل نظر
پرداختند و در پايان قطعنامه پاياني نشس��ت
علميتخصصي قطب پژوهشي فيلتراسيون
قرائت گرديد.

برپايي جشنواره آب در مدرسه
ابتداييروستاييقلعهسرنكاء

جش��نواره فراگيري نخستين واژه «آب» در
مدرس��ه ابتدايي شهيد باقري روستاي قلعه
سر نکاء برگزار شد.ساري-رييسي به گزارش
ادارهروابطعموميوآموزشهمگانيشرکت
آب و فاضالب روستايي مازندران؛ جشنواره
فراگي��ري نخس��تين واژه آب هر س��اله بعد
از واژه آم��وزي «آب» در م��دارس ابتداي��ي
برگزار ميش��ود تا ضمن اهميت جايگاه آب
در زندگي،لزوم صرفه جويي و مصرف بهينه
اي��ن ماي��ه حيات به دانش آم��وزان آموزش
داده شود در همين راستا جشنواره فراگيري
آب ب��ا حض��ور مهندس احم��دي فرماندار
نکاء،مهن��دس صحراگرد مدي��ر امور آب و
فاضالب روس��تايي اين شهرس��تان  ،پاالر
رئيس آموزش و پرورش شهرس��تان نکاء و
جمعي از مسووالن محلي در مدرسه ابتدايي
روستايقلعهسرنکاءبرپاشد.دراينجشنواره
مهندس صحراگرد با اش��اره به اهميت آب
به عنوان مهمترين رکن زندگي بر ضرورت
صرف��ه جوي��ي در مصرف آن تاکيد و ضمن
بي��ان راههاي صرف��ه جويي در مصرف آب
دانش آموزان را به ترويج مصرف بهينه آب
تش��ويق کرد.در ادامه زنگ آب به منظور به
خط��ر افت��ادن آب با مصرف بي رويه به صدا
درآمد و حکم نمادين پليس آب و بستههاي
آموزش��ي در راس��تاي لزوم صرفه جويي در
مصرف آب به دانش آموزان اهداء شد

کارم��زد آنرا پرداخ��ت .بهعبارتيديگ��ر
عم��ده درآم��د منابع بانکها از کارمزدها بايد
تامي��ن ش��ود و نه صرفا از ماب��ه التفاوت از
نرخ سود تس��هيالتاعطايي و سپرده.وي
تصري��ح کرد :براي تصويرس��ازي مطلوب
از نظ��ام بانک��ي ،عالوه بر ضرورت اصالح

پرداخت خسارت زلزله زدگان غرب کشور در سريعترين زمان

رييس کل بيمه مرکزي در پيامياز شرکتهاي بيمه
که نس��بت به ارائه پوش��ش زلزله و حوادث در غرب
کش��ور اقدام کردهاند خواس��ت تا در سريعترين زمان
ممکن نس��بت به پرداخت خس��ارت زلزلهزدگان در
منطقه اقدام کنند.
ب��ه گ��زارش ايبِنا ،عبدالناص��ر همتي در پياميضمن
ابراز همدردي با بازماندگان زلزله ش��ب گذش��ته در
کرمانش��اه نوش��ت :زلزله ش��ديد شب گذشته ضمن
اينک��ه ج��ان صدها نف��ر از عزيزان هموطن در غرب

صدور ضمانتنامه بانک صنعت
و معدن و اگزیم بانک چین

درون سيستمينظام بانکي ،بايد همزمان از
ت خبرنگاران خبرگزاريها ،نشريات،
ظرفي 
رس��انههاي اجتماعي و صدا وس��يما بهر ه
گرف��ت.در اين جلس��ه آق��اي محمدعلي
کريم��ي ،مدير روابط عموميبانک مرکزي
نيز به تشريح اقدامات انجام شده در شوراي

اطالعرس��اني و تبليغات نظام بانکي کشور
پرداخ��ت و از اج��راي برنامهه��اي جدي��د
مش��ترک روابط عموميبانکها به منظور
آگاهي بخشي از اقدامات موثر نظام بانکي
کشور در آينده نزديک خبر داد و افزود :اين
شورا به طور مرتب در حال رصد و شناسايي
مشکالتودغدغههايجامعهاستتابتواند
نس��بت ب��ه رفع و يا اص�لاح آنها اقدام کند.
آقاي س��يدغالمرضا کاظميدينان ،مشاور
رس��انهاي ريي��س کل بان��ک مرکزي  ،نيز
در اي��ن جلس��ه تصريح ک��رد :نبايد از نقش
موثر کارکنان نظام بانکي براي ارائه تصوير
مطلوب بانکها نزد جامعه و خانوادههايشان
غافل نش��ويم و در اين زمينه ضرورت دارد
در ابعاد درون س��ازماني برنامه ريزيهايي
صورت پذيرد.در اين جلسه اعضاي شوراي
اطالعرس��اني و تبليغات نظام بانکي شامل
مدي��ران رواب��ط عموميبانکه��اي ملي،
مس��کن ،ملت ،اقتصاد نوين ،ايران زمين،
توس��عه صادرات ايران و موسس��ه اعتباري
توس��عه و همچنين مدي��ر امور ارتباطات و
ح��وزه مديرعامل بانک توس��عه صادرات،
س��ردبير ايبنا و مش��اور رسانهاي رئيس کل
بان��ک مرک��زي حضور داش��تند و به بيان
ديدگاههاي خود پرداختند.

معرفي طرح اعطاي سهام شرکت بيمه پارسيان به خريداران بيمههاي عمر

کش��ور خصوصا اس��تان کرمانشاه را گرفت و هزاران
مصدوم برجاي گذاش��ت ،خسارتهاي سنگيني نيز
به اماکن خصوصي و عموميوارد آورد.در ادامه پيام
رييس شوراي عالي بيمه آمده است :اينجانب ضمن
ابراز همدردي با بازماندگان و آرزوي سالمتي براي
مصدومي��ن حادث��ه از مدي��ران و همکاران عزيزم در
ش��رکتهاي بيمه که نس��بت به ارائه پوش��ش زلزله
و ح��وادث در منطق��ه اقدام کرده بودند ميخواهم در
س��ريعترين زمان ممکن نس��بت به بررس��ي الزم و
پرداخت خس��ارتهاي احتمالي تحت پوش��ش خود
اق��دام کنند.همتي تاکيد کرد :البته براس��اس آمارها
و بررس��يهاي اوليه متاس��فانه ميزان خريد پوشش
بيم��هاي مرب��وط به زلزله خيلي زياد نيس��ت و بخش
زيادي از اماکن مس��کوني پوش��ش زلزله ندارند و اين
امر ضرورت تسريع در راه اندازي صندوق بيمه حوادث
طبيع��ي را گوش��زد ميکند.رييس کل بيمه مرکزي
افزود :صنعت بيمه کشور وظيفه خود ميداند حداکثر
مساعدت ممکن را به هموطنان عزيز در اين شرايط
سخت داشته باشد.

شهرستانك

برگزاری نشست قطب
فيلتراسيون شرکت ملي گاز ايران

میزخبر

دکتر صالح آبادي عنوان کرد:

سامانهپرداختالکترونيکي
عوارض در بانک ملي

بان��ک مل��ي اي��ران
س��امانه پرداخ��ت
الکترونيک��ي عوارض
خروج از کش��ور را براي
مس��افران راهان��دازي
ک��رد .به گزارش روابط
عموميبان��ک مل��ي ايران ،مس��عود خاتوني
معاون فناوري اطالعات و ش��بکه ارتباطات
اين بانک در نشس��ت خب��ري طرح پرداخت
الکترونيک عوارض خروج از کشور گفت :در
راس��تاي تحقق اه��داف دولت الکترونيک و
بانکداري الکترونيک و سهولت در انجام امور
بانکي مردم بويژه مس��افران خارج از کش��ور ،
اين بانک س��امانه پرداخت عوارض خروج از
کش��ور را به ص��ورت الکترونيکي و از طريق
درگاه اينترنت��ي بانک مل��ي ايران راه اندازي
کرده اس��ت ،به گون��هاي که کنترل پرداخت
ي��اع��دمپرداختعوارضبهصورتمکانيزه
در مبادي خروجي امکان پذير ميش��ود.وي
افزود :مس��افران عزيز ميتوانند با مراجعه به
بخ��ش خدمات الکترونيکي و ثبت اطالعات
خ��ود از جمل��ه کد ملي و ش��ماره تلفن همراه
(جهتدريافتکدپيگيري)نسبتبهپرداخت
عوارض خروج از کش��ور توس��ط کارتهاي
عضو شتاب اقدام کنند .
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بيمه عمروسرمايه گذاري که در حوزه بيمههاي زندگي
ق��راردارد در کش��ور ما ضري��ب نفوذ پاييني دارد و اين
درحاليس��ت که در اغلب کش��ورهاي توس��عه يافته و
درحال توس��عه جزو اقالم اصلي س��بد خريد خانوارها
ميباشد و خريد بيمه نامه عمر در اين کشورها امري
مرسوم براي اکثر افراد به شمار ميرود .در صنعت بيمه
کشورمان  ،بيمه پارسيان بعنوان بزرگترين بيمه کامال
خصوصي کشور همواره در راه ارتقاي بيمههاي عمر
و افزودن خدماتي که به جذابيت اين بيمه نامه بيفزايد
سعي و تالش نموده است و در اين راه بيمه نامههاي
مختلفي ذيل بيمه عمروس��رمايه گذاري خود عرضه

نموده است .در اين ميان طرح جديد اين شرکت(طرح
اعطاي س��هام به دارندگان بيمه-نامه عمروس��رمايه
گذاري) که به خريداران خود س��هام ش��رکت را اعطا
مينمايد از  3زاويه به سودآوري براي بيمه گذاران اين
شرکت پرداخته است اول اينکه بيمهگذاريک بيمه نامه
عمر ميخرد ،دوم سرمايه گذاري اين بيمه نامه که با
سودمرسومساليانهبيمهنامههايعمروسرمايهگذاري
محاس��به و پرداخت ميگردد و س��وم اينکه تعدادي از
سهام بيمه پارسيان به بيمهگذارتعلق ميگيرد .در اين
راس��تا مصاحبهاي با عضو هيات مديره و مديرعامل
بيمه پارسيان انجام داده ايم که در زير ميخوانيد:آقاي
اويارحسين ابتدا درخصوص اهداف اين طرح به هفته
نامه بورس گفت :طرح اعطاي س��هام ش��رکت بيمه
پارسيان به دارندگان بيمههاي عمروسرمايه گذاري،
با هدف ايجاد ارزش پايدار براي بيمه گذاران محترم و
وفاداري هر چه بيشتر آنان ارائه گرديده است .با عنايت
به ماهيت بلند مدت اين بيمه نامه ،اهداي سهام شرکت
بيمه پارسيان نسبت به ترغيب مشتريان در ايجاد تعلق
خاطر و حفظ تعهد موثر خواهد بود.

درمانگاهتاميناجتماعي«جم»کلنگزنيشد

اندازي مرکز درماني تامين اجتماعي در شهرستان جم خواسته به حق مردم
اين شهرس��تان اس��ت و اميدواريم با احداث اين مرکز درماني در زمان مقرر
،بتوانيم خواسته آنان را جامع عمل بپوشانيم.

گزارشهاي جدي از لطمههاي وارد شده به منطقه تاريخي توس داريم

صابر ابراهيم باي  -خراسان رضوي :نماينده مردم
مشهد و کالت گفت :گزارشهاي جدي درباره لطمه
خوردن بخش��ي از اين ميراث گران قدر به دس��ت ما
رسيده و اين در حالي است که همه ميدانيم ميراث
فرهنگي سرمايهاي است که بر خالف بسياري موارد
ديگر ،اصال قابل احيا نيس��ت .پژمانفر با انتقاد از بي
تفاوتي درباره تعيين تکليف وضعيت توس ميافزايد:
بسياري از مردميکه در اطراف توس زندگي ميکنند
ماي��ل ب��ه ادام��ه زندگ��ي و فعاليته��اي عمراني،
کش��اورزي و ساخت و س��از در همان منطقه هستند

اما بالتکليفي طوالني مدت در اين زمينه گاه باعث
ايجاد ساخت و سازهاي غيرمجاز در اطراف توس شده
است.نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي
اسالميادامه داد :در تمام جلسات کميسيون فرهنگي
مجلس به مديران اين س��ازمان براي موضوع توس
تذکر داده ايم اما س��اختار به گونهاي اس��ت که وقتي
با يک وزارتخانه رو به رو باشيم تعامالت سازندهاي
ش��کل خواهد گرفت اما وقتي پاي يک س��ازمان در
ميان باش��د که خود را ملزم به پاس��خ گويي نميداند
نتيجه چيزي ميش��ود که همه ش��اهد آن هس��تيم.
پژمانفر با اشاره به تالشهاي مجلس براي همراهي
بيشتر ميراث فرهنگي با مجلس اظهار ميکند :بارها
با مس��ئوالن س��ازمان ميراث فرهنگي در دورههاي
مختلف در اين باره گفت وگو کرديم اما دولت مايل
به وزارتخانه ش��دن س��ازماني که در عرض يک سال
س��ه بار رئيس آن عوض ش��ده و به طور طبيعي به
حي��اط خلوت دولته��ا براي انجام هر اقداميتبديل
شده است ،نيست.

وي با اشاره به حضورحداکثري بيمه شدگان تامين اجتماعي اين شهرستان در
صنعت گاز و پتروشيميخاطر نشان کرد :تامين سالمتي و ايجاد ساختارهاي
درماني گاميمثبت در جهت توليد و اشتغال است.
دکتر پور حکيميمدير درمان تامين اجتماعي استان بوشهر با اشاره به اينکه
درمانگاه تامين اجتماعي جم در سال  ۸۸فعاليت خود را در مکاني استيجاري
آغاز نموده است گفت :درمانگاه تامين اجتماعي جم با اعتبار۸۰ميليارد ريال
در زمين��ي ب��ه مس��احت پن��ج هزار مترمربع و با زير بن��اي نزديک به دو هزار
مترمربع در مدت کمتر از دوسال احداث ميگردد.
وي ادامه داد :پايان هفته جاري زمين را به پيمانکار تحويل ميدهيم تا ساخت
درمانگاه تامين اجتماعي جم را که داراي اورژانس ،آزمايش��گاه ،داروخانه و
تزريقات است شروع کند.
دکترپورحکيمي،جم را يکي از شهرستانهايي عنوان کرد که بيشتر جمعيت
آن را کارگران و بيمه ش��دگان تامين اجتماعي تش��کيل ميدهند و بيان کرد:
اي��ن مرک��ز درماني به همه مردم شهرس��تان به ويژه بيمه ش��دگان خدمات
ارائه خواهد کرد.

فرخوان عموميانتخاب شناسه افزوده شهر رباط کريم
مديرادارهروابطعموميشهرداري
رباط کريم از فراخوان انتخاب نام
به عنوان شناسه افزوده و شاخصه
ش��ناختي ش��هر رباط کريم خبر
داد و جزئي��ات اي��ن فراخ��وان را
تش��ريح کرد.به گ��زارش روابط
عموميش��هرداري رباط کريم؛
جعف��ر کهنروز گف��ت :اصوال در
ش��هري عالوه ب��ر نام تاريخي و
جغرافيايي خود داراي شناس��هاي براي معرفي برند و
فرهنگ آن ميباشد که برآمده از شناخت عموميمردم
آن شهر از تاريخ و فرهنگ آن منطقه بوده و با اعالم
اين فراخوان تالش شده است گزينههايي که ممکن
است بديع باشد مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد.
وي افزود :مثال تبريز شهر اولينها ،اصفهان پايتخت
فرهنگي جهان اسالم  ،يزد شهر بادگيرها و نمونههاي
ديگر رباط کريم در مرحلهاي به عنوان شهر دوستدار
س�لامت معرفي گرديد که چندان مورد اس��تقبال قرار

نگرف��ت چرا که از هويت ش��هر
نشانينداشتوميتوانبهعنوان
يک خط مش��ي در سياستهاي
شهري مورد توجه قرار گيرد.وي
خاطر نشان کرد :وجه تمسيه يک
شهر ميتواند برآمده از راهبردها
،تاري��خ يا فرهنگ و حتي صنايع
دس��تي ي��ا کارک��رد تاريخي آن
ش��هر باش��د .به هر ح��ال رباط
کري��م داراي هم��ه اين مواردهاس��ت و نامهاي زيبا
و گيراي��ي ميتوان��د برايش مط��رح گردد و همين امر
موجب شد از مردم شريف رباط کريم در اين خصوص
نظرس��نجي گردد.مدير روابط عموميشهرداري رباط
کريم در پايان خاطر نشان کرد :شهروندان ميتوانند
از طريق سامانه پيامکي  10003141و يا آي دي @
 robatmunicipalityاس��اميمورد نظر خود را ارسال
نمايندوبهاسامينهاييانتخابشدهشوراينامگذاري
جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.

فوالد مبارکه نماد واقعي ايجاد ارزش افزوده و تکميل زنجيرۀ توليد است

دکت��ر محم��د ش��ريعتمداري ،وزير صنع��ت ،معدن
و تج��ارت ،در جري��ان برگ��زاري مراس��م افتتاحي��ۀ
س��يزدهمين نمايش��گاه بي��ن الملل��ي مــعــ��دن،
صــــــنـايع معـــدنــي ،ماشين آالت ،تجهيزات
و صنايع وابسته ضمن بازديد اختصاصي از غرفۀ فوالد
مبارک��ه ،در جمع ميهمانان خارجي و داخلي ،مديران
و صاحبان صنايع کش��ور از ش��رکت فوالدمبارکه به
عنوان نماد عيني و واقعي ايجاد ارزش افزوده و کامل
ب��ودن زنجي��رۀ توليد ياد کرد و گفت :اين ش��رکت از
هم��ان ابت��داي بهره برداري ب��ا در نظر گرفتن اصل
توس��عه و ايجاد ارزش بيش��تر ،شعار زيباي «از سنگ
تا رنگ» را س��رلوحۀ کار خود قرار داده اس��ت که اين
بسيار ارزشمند است و بايد الگوي ساير صنايع کشور
ني��ز ق��رار گيرد.وزير صنعت ،معدن و تجارت با تأکيد

هی��أت وزی��ران به وزارت ام��ور اقتصادی
و دارای��ی اج��ازه داد به نمایندگی از س��وی
دول��ت برای الزم االجرا ش��دن موافقتنامه
مال��ی مربوط به پروژه برقی کردن راه آهن
تهران  -مش��هد بین بانک صنعت و معدن
و اگزی��م بان��ک چین  ،ضمانتنامه مربوط را
صادر نماید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بان��ك صنع��ت و معدن  ،ص��دور مجوز ياد
شده در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی
خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه
های توس��عه و قوانین بودجه سنواتی انجام
يافت.گفتني اس��ت هیأت وزیران در جلسه
عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی
رییس جمهور كشورمان  ،به بررسی گزارش
سازمان برنامه و بودجه در خصوص کلیات
الیحه بودجه سال  1397کشور پرداخت.

دستور مديرعامل بيمه ايران
براي رسيدگي به زلزله زدگان

مديرعام��ل بيم��ه ايران در دس��توري ويژه از
مديران س��تادي ذيربط و مديران اين شرکت
در اس��تانهاي غربي کشور خواست اقدامات
و رسيدگي فوري به مشکالت آسيب ديدگان
تحت پوشش زلزله را در دستور کار قرار دهند.
روابط عموميبيمه ايران ،محس��ن پورکياني
در اين دستور همچنين از مديران بيمه ايران
خواست ،اقدامات خود را به صورت روزانه به
ستادمرکزيبيمهايرانگزارشکنند.زلزلهاي
به قدرت  ۷.۳ريش��تر مناطق غربي کش��ور را
لرزاندکهمتاسفانهبراثراينزلزلهتاکنونبيش
از  ۲۰۰نفر از هم وطنان جان خود را از دست
داده و تعداد ديگري نيز زخميشده اند.

انتصابات جديد در بيمهکوثر

طي احکام جداگانهاي ازس��وي مديرعامل
بيمهکوث��ر مدي��ران سرپرس��تي اس��تان
چهارمحالوبختي��اري و مال��ي ش��رکت
منصوب ش��دند .به گزارش روابطعموميو
اع�لام مدير اداري و پش��تيباني بيمهکوثر؛
ميث��م هماي��ي و مصطف��ي مقص��ودي
بهترتيب بهعنوان مديران سرپرستي استان
چهارمحالوبختياري و مالي معرفي شدند.
شهرستانك

خبر شهرستان

بوشهر -خبرنگار شروع  :قائم مقام وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در آئين
کلنگ زني درمانگاه تامين اجتماعي جم گفت  :تامين سالمتي و ايجاد بستر
و زمينهه��اي الزم رف��اه اجتماعي از کارکردهاي تامين اجتماعي اس��ت و در
اين راستا اقدامات مثبت و ارزندهاي صورت گرفته است.
به گزارش روابط عموميمديريت درمان تامين اجتماعي استان؛ فيروزآبادي
با اشاره به اهميت سالمتي و نقش آن در توسعه گفت :پيشرفت و شکوفايي
جامعه رابطه مستقيم با سالمتي دارد و بايد با فراهم نمودن امکانات و ابزارهاي
آن دغدغه مردم را برطرف کرد.
فيروز آبادي افزود :آرزوي ما براي اقشار جامعه داشتن جسميسالم و روحي
ش��اداب ميباش��د و وظيفه خود ميدانيم با ايجاد فضاهاي درماني در جهت
کاهش االم دردمندان تالش کنيم.
الماس��ي نماين��ده م��ردم دي��ر ،کنگان ،جم و عس��لويه در مجلس ش��وراي
اس�لاميضمن تش��کر از مس��اعدت و همکاري مدير عامل س��ازمان تامين
اجتماعي و مس��ئوالن درمان و بيمهاي تامين اجتماعي اس��تان در س��رعت
بخشيدن به مقدمات احداث درمانگاه تامين اجتماعي جم گفت :ايجاد و راه
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بر اهميت تکميل زنجيرۀ توليد و ايجاد ارزش افزوده
بيشتر در صنايع گفت :در حوزۀ سياست گذاري داخلي
بن��ا را بر آن گذاش��ته ايم ک��ه فعاليتها در حوزۀ معدن
و صنايع معدني را بر اس��اس اولويت آنها ،با زنجيرۀ
ارزش باالتر مواجه کنيم؛ ضمن اينکه در اين راس��تا
با احياي س��تاد زنجيرۀ فوالد فعاليتها را از س��ر گرفته
ايم.وزير صنعت ،معدن و تجارت در همين خصوص
خاطرنش��ان ک��رد :در بخ��ش ايج��اد ارزش افزودۀ
باالتر بايد ش��رکتهاي بيش��تري مانند فوالد مبارکه
داش��ته باش��يم.وي با اش��اره به هدفگذاري توليد ۵۵
ميليون تن فوالد در کش��ور گفت :اگر بخواهيم اين
ام��ر محقق ش��ود بايد به س��مت دان��ش بنيان کردن
بيش��تر امور و ايجاد بازارهاي باثبات صادراتي پيش
برويم.

رشد و نوآوري دو شاخصه اصلي
در کار آفريني است

ساري-رييس�ي ب��ه گ��زارش خبرن��گار ايلنا از
ساري،کامران اصغري در مراسم افتتاحيه اولين
شستش��وي محفظه احتراق ماشين در قائمشهر
با اش��اره بر تحقق فرامين رهبري مبني بر توليد
و اش��تغال اظهار داش��ت :اين طرح تميز کاري
محفظه احتراق موتور بدون اس��تفاده از هرگونه
مواد شيمياييو بهصورتکامالخشک است.وي
با اش��اره به بهره برداري اين طرح در شهرس��تان
قائمشهربعدازتهرانافزود:صندوقتوسعهتعاون
درارائه تس��هيالت ،ادارات کار در ايجاد اش��تغال
در اج��راي اين طرح کم��ک ميکنند که ادارات
بهزيس��تي و کميت��ه امداد ني��ز ميتوانند با ارائه
تسهيالت کم بهره اشتغال به مددجويان جهت
خريد اين دستگاه استفاده کنند.
مدي��ر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي مازندران با
اس��تقبال اين طرح در جهت ايجاد ايجاد اشتغال
گفت:چنانچه اين طرح در  22شهرستان استان
اجرايي ش��ود حداقل 22اش��تغال را ايجاد خواهد
کرد.اصغريبااشارهبهنقشواهميتکارآفرينيو
سابقهدرخشانکارآفريناندرتوسعه،افزود:انتشار
و ترويج مفهوم کارآفريني به عنوان بستري مهم
براي ايجاد اش��تغال با بهرهگيري از دو ش��اخصه
رشد و نوآوري  ،زمينه سازي براي معرفي مفهوم
و فرهنگ کارآفريني و حمايت س��رمايه گذاران
از اين قش��ر موثر در رونق اقتصادي کش��ور براي
تماميجوامع بــه خصوص براي جوامع درحال
توسعهاي مانند ايران از اهميت و ضرورت حياتي
برخوردار است.

اصالحوتوسعهشبکهآبرساني
درامورآبفاشهريمياندرود

ساري-رييس�ي مدير امور آبفاشهري مياندرود
گفت :طي ش��ش ماهه اول امس��ال ۱۳۰۰متر
اصالح و توسعه شبکه آبرساني به همت کارکنان
اين امور به صورت اماني انجام ش��د.به گزارش
ش��رکت آبفاشهري مازندران ،حجت محمدزاده
ب��ا بيان اينکه اين امور داراي ۳۶۳۶مش��ترک
اس��ت،افزود:آبش��ربموردنيازاينمشترکين
ازطري��ق ۳حلق��هچ��اهو ۴۳۰۰مترخطانتقالبا
مخزن ۵۰۰۰.متر مکعبي تامين ميشود.وي ،با
اش��اره به عملکرد  ۶ماهه اول سالجاري تصريح
ک��رد :در اين مدت۲۵۰مت��ر اصالح و۱۰۵۰متر
توسعه شبکه ۵۰ ،فقره اصالح و استاندارد سازي
انشعاب۱۳۰،فقرهرفعشکستگيواتفاقاتشبکه
انجام شد.محمدزاده ۴۳ ،کيلومتر شست و شوي
مخازنوش��بکهآبرس��انيراازديگراقداماتاين
امور در اين مدت عنوان و تصريح کرد :با تالش
کارکن��ان امور آبفاي مياندرود اقداماتي همچون
واگذاري ۷۰فقره انش��عاب جديد به مش��ترکين،
نصب کنتورهاي آلتراسونيک در محل تامين آب
روستايي روستاهاي بادله و انجيل نسام انجام و
با توجه به رفع به موقع شکس��تگي و اتفاقات و
مديريت مصرف مش��ترکين و ارائه آموزشهاي
الزم  ،ه��در رف��ت آب از ميزان۲۲درص��د ب��ه
۱۸.۵درصد کاهش يافت.
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گروه اجتماعی :به دنبال وقوع زلزله یکش��نبه ش��ب
غ��رب ای��ران تا لحظه تهیه ای��ن گزارش حدود 407
کشته و بیش از  7000هزار زخمی به جای گذاشت
که این مصیبت بزرگی برای ایرانیان است .به دنبال
آن بهعلت وقوع زلزله و کشته شدن صدها هموطن
اس��تاندار کرمانش��اه با هماهنگی دفتر امام جمعه سه
روز در این استان عزای عمومی اعالم کرد.

داد :گردان امام حس��ین (ع) به پل ذهاب ،باباجانی و
سایر مناطق زلزلهزده اعزام شدهاد تا با همراه داشتن
امکان��ات ام��دادی به حادثهدی��دگان کمک کنند.او
اف��زود :بیمارس��تانی که در مرز مه��ران برای کمک
ب��ه زوار اربعی��ن مهیا ش��ده بود به ص��ورت کامل به
همراه  ۳۰گروه دانش��جویی و  ۱۰۰گروه جهادی از
اس��تانهای همجوار به منطقه اعزام شدهاند.س��ردار
غیبپ��رور در پای��ان گفت :در ح��ال حاضر در مرحله
اورژانس��ی قرار داریم و تمام تالش خود را میکنیم
ت��ا ب��ه بهترین نحو به مردم حادثهدیده خدمت کنیم.
سردار اماناللهی (فرمانده انتظامی استان کرمانشاه)
نیز در مورد وضعیت کنونی استان پس از وقوع زلزله
گفت :امنیت در استان به صورت کامل برقرار است ،از
مردم استان میخواهیم به نیروهای امدادی و انتظامی
در جهت س��رعت فعالیتها همکاری کنند.وی ادامه
داد :در ح��ال حاضر همه راههای مواصالتی اس��تان
وضعیت��ی روان دارد و ت��ا این لحظه مش��کل خاصی
گزارش نشده است.

زلزله ایران و عراق پتانس�یل گس�ترده بودن را

دارد

انجمن زمین شناسی آمریکا در اطالعیه ای از خطر
زلزله غرب ایران گفت.انجمن زمین شناس��ی آمریکا
در رابط��ه ب��ازلزل��های مرز ای��ران و عراق را لرزاند در
اطالعیهای اعالم کرد :به طور میانگین اهالی منطقه
زلزله زده در ساختمان هایی بسیار آسیبپذیر زندگی
میکنند انتظار میرود خسارتهای این زلزله جدی
باشد و این فاجعه پتانسیل گسترده بودن را دارد.

پیش بینی زلزله شدید عراق از  ۴سال پیش


استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
زلزل��ه ،پیشبین��ی زمی��ن لرزه  ۲۱آب��ان مرز ایران و
عراق را توسط سازمان زمینشناسی آمریکا رد کرد.
به گزارش خبرآنالین ،در حالی که برخی از رسانهها
اعالم کردهاند که پیش بینی زمین شناس��ی آمریکا
درباره زلزله ش��دید در عراق ،چهارس��ال بعد بوقوع
پیوس��ته اس��ت ،مهدی زارع ،اس��تاد پژوهشگاه بین
المللی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله در پاس��خ به
این خبر نوشت :هیچ منبعی قبل از رخداد 96-8-21
وقوع این زلزله را اعالم نکرده بود ،از جمله مطلبی که
به سازمان زمین شناسی آمریکا در سال  2013نسبت
داده می ش��ود کذب اس��ت چرا که اساسا آن سازمان
هرگز چنین کاری نمیکند و نکرده است.

آمادگی کامل یگانهای س�پاه برای امدادرسانی

به زلزلهزدگان

با کشته و زخميشدن چندین هزار تن در زمین لرزه غرب کشور رقم خورد

زاگرسلرزید،ایرانگریست

آخرین آمار کشتهشدگان زلزله


س��ردار سرتیپ دوم رمضان شریف گفت :یگانهای
سپاه در استان کرمانشاه و ایالم به ویژه نیروی زمینی
سپاه از دقایق اولیه زلزله در حال خدماترسانی هستند.
وی ادامه داد :فرمانده کل سپاه نیز به یگانهای سپاه
در اس��تان و اس��تانهای همجوار دستور داده است تا
کمکه��ای الزم را به زلزلهزدگان ارائه دهند.رئیس
روابط عمومی کل س��پاه یادآور ش��د :همچنین قرار
اس��ت با وزارت راه همکاری خوبی برای بازگش��ایی
راه انجام شود و مجموعه بسیج نیز برای کار امداد و
نجات در منطقه حضور دارند.

اعزام مصدومین زلزله غرب کشور به تهران


در پی وقوع زلزله یکشنبه شب در غرب کشور تا این
لحظه407نفرفوتوبیشاز7000نفرمصدومشدند.بنا
بر اعالم اورژانس؛ یکصد مصدوم زلزله توسط هواپیما
ب��ه ته��ران و قرارگاه نیروی هوایی س��پاه منتقل و از
آنجا به بیمارستان ها اعزام خواهند شد.با توجه به نوع
مصدومیت ،مجروحان به بیمارس��تان های مختلفی
از جمله امام خمینی ،سینا ،شریعتی و حضرت رسول
(ص)و شاید امام حسین (ع)منتقل خواهند شد.

یکصد مصدوم زلزله توسط هواپیما به بیمارستانهای
ته��ران منتق��ل میش��وند.بنا ب��ر اع�لام اورژانس
مصدومین زلزله توس��ط هواپیما به تهران و قرارگاه
نیروی هوایی سپاه منتقل و از آنجا به بیمارستان ها
اعزام شدند.با توجه به نوع مصدومیت ،مجروحان به
بیمارستان های مختلفی از جمله امام خمینی ،سینا،
شریعتی و حضرت رسول (ص)و شاید امام حسین (ع)
منتقل شدند.

محمدعلی جعفری؛ فرمانده س��پاه پاسداران با اشاره
به اینکه بخشی از شهرستان سرپل ذهاب و تعدادی
از روس��تاهای ش��مال شهرس��تان در پی زلزله آسیب
دیده و تخریب شده اند ،اظهار داشت :تعداد تلفات به
باالی  ۳۰۰نفر افزایش یافته است .شهر و روستاهای
زلزله زده بین ارتش وس��پاه تقس��یم ش��ده اس��ت؛ به
طوری که ارتش به شهرس��تان س��رپل ذهاب و سپاه
به روس��تاهای اطراف امدادرس��انی می کند.فرمانده
سپاه پاسداران با بیان اینکه مشکالت مردم زلزله زده
چادر ،آب و غذا است ،افزود :اقالم مورد نیاز مردم از
اس��تان های کرمانش��اه و استان های اطراف و هالل
احم��ر در راه اس��ت.جعفری اظهار امیدواری کرد که
تا ش��ب چادرها به مناطق زلزله زده برس��د تا مردم در
سرما اذیت نشوند

تا لحظه تهیه این گزارش  ،رئیس مرکز زلزلهنگاری
کش��ور گفت :تاکنون  ۱۱۸پس لرزه رخ داده اس��ت
و ب��ا توج��ه ب��ه بزرگی زلزله تا ماهها پ��س لرزه ادامه
خواه��د داش��ت.به گزارش ایلن��ا ،علی مرادی ،رئیس
مرکز لرزهنگاری با اش��اره به زلزله ش��ب گذش��ته در
اس��تان کرمانش��اه گفت :کانون این زلزله در ش��هر
ازگله در اس��تان کرمانش��اه و در ناحیه خط مرزی و
کمی داخل کش��ور بوده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه
 ۷.۳ریش��تر بزرگای زمین لرزه اس��ت نه ش��دت آن
گفت :ش��دت زلزله با توجه به فاصله ش��هرها از نقطه
مرکزی وقوع آن تفاوت دارد .هر چه از مرکز زلزله دور
میشویم .میزان زمان لرزش بیشتر میشود اما شدت
و دامن��ه آن کمتر میش��ود.مرادی افزود :این منطقه
بس��یار لرزهخیر بوده و پیش از زلزله یک پس لرزه به
بزرگای  ۴.۵ریشتر اتفاق افتاده بود.مرادی ادامه داد:
هر چه دامنه و عمق بیشتر باشد ،طبیعتا خسارات نیز
بیشتر است .چنین زمینلرزههایی گاه تا دهها کیلومتر
نیزقابلاحساساست.ویبااشارهبهاینکهدستگاههای
ثبت زلزله در ش��هرهای مختلف نصب ش��ده اس��ت و
امکان سنجش در ایستگاههای لرزهنگاری وجود دارد،
گفت :این زلزله یکشنبه شب در تهران نیز احساس شد.
کسانی که در سازههای بلند زندگی میکنند؛ بیشتر این
مساله را حس کردند تا کسانی که در سازههای کوتاه
زندگی میکنند.

تقسیم مناطق زلزلهزده میان سپاه و ارتش


کمب�ود ج�دی پزش�ک متخص�ص و پرس�تار در

مناطق زلزلهزده

نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس ش��ورای اسالمی
با اعالم کمبود جدی پزشک متخصص و پرستار در
مناطق زلزلهزده گفت :متاسفانه بسیاری از هموطنان
در روس��تاها هنوز زی��ر آوارند .احمد صفری ،نماینده
مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
حضور خود در شهرس��تان اس�لامآباد غرب به شرایط
بیمارستانها در این مناطق اشاره کرد وبه ایلنا گفت:
ش��رایط اورژانس��ی است و نیاز به پزشک متخصص،
پرستار و کمکهای مردمی داریم .در حال حاضر دو
نفر از معاونان وزارت بهداشت در محل حاضر شدند ،با
این حال باز هم نیاز به امکانات بیشتری است.نماینده
مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد :من در حال حاضر
در شهرس��تان اس�لام آباد و در بیمارس��تان این شهر
هس��تم .بیمارس��تان به علت زلزله تخلیه شده است و
بیماران یا اعزام ش��ده و یا در داخل حیات بیمارس��تان
در حال مداوا هستند .هالل احمر در حیاط بیمارستان
چادرهای��ی برپ��ا کرده و در ح��ال مداوای مجروحان
در ای��ن محل هس��تند.وی با اش��اره ب��ه اینکه مردم
شهرستان داالهو به آب آشامیدنی دسترسی ندارند،
گفت :متاسفانه بسیاری از هموطنان در روستاها هنوز
زیر آوارند.پزش��کی قانونی اس��تان کرمانشاه با اعالم
صدور  ۳۴۱جواز دفن تا این لحظه برای جان باختگان
زلزله تعداد جان باختگان شهرستان ها را به تفکیک
اعالم شد.

ش�ش قلاده س�گ به مناط�ق زلزل�هزده اعزام

شدند

نصرت اهلل برین (رئیس مرکز سپکا ،سگهای پلیس
کار آزموده) در مورد اعزام سگهای سپکا به مناطق
زلزلهزده به خبرنگار ایلنا گفت :با توجه به دس��تورات
مقامات کشوری ناجا با تمام قدرت تالش دارد تا در
مناطق زلزله زده کرمانشاه به مردم حادثه دیده کمک
کنند.وی ادامه داد :در حال حاضر ش��ش قالده س��گ
آم��وزش دیده برای نج��ات مفقودین حادثه زلزله به
استان کرمانشاه اعزام شدهاند تا بتوانند همانند حادثه
پالسکو که اکثریت جنازهها را از زیر آورا کشف کردند،
به مردم حادثه دیده کمک کنند.

مدارس کرمانشاه امروز هم تعطیل شد


س��لیمان محبی (مدیر کل آموزش و پرورش اس��تان
کرمانش��اه) در گفتوگ��و با خبرن��گار ایلنا ،از تعطیلی
مدارس اس��تان کرمانش��اه درامروز (روز سهشنبه) با
هماهنگی استانداری و ستاد بحران استان خبر داد و
اظهار داشت :خسارت به مدارس در شهرستان سرپل
ذهاب خیلی باالس��ت.وی خاطرنشان کرد :البته آمار
دقیق فعال در دس��ترس نیس��ت و باید از س��وی ستاد
بحران و فرمانداریا اعالم شود.مدیر کل آموزش و
پرورش استان کرمانشاه همچنین از تخریب بیش از
 ۵۰درصد مدارس سرپل ذهاب خبر داد و گفت :این
مدارس دیگر قابل اس��تفاده نیس��تند و دانش آموزان
امکان حضور در این مدارس را ندارند.

اع�زام  ۱۸قلاده س�گ زندهی�اب ب�ه مناط�ق

زلزلهزده

س��ید مصطفی مرتضوی ،سخنگوی سازمان امداد و
نجات هالل احمر با اش��اره به اقدامات این س��ازمان
در مناط��ق زلزل��هزده گفت :فع ً
ال با بحث کمبود چادر
مواجه نیس��تیم ،چرا که هنوز ارزیابی خاصی در این
زمینه صورت نگرفته و عدد خاصی اعالم نشده است.
به محض انجام ارزیابی چادرهای مورد نیاز به محل
فرستاده خواهد شد.سخنگوی سازمان امداد و نجات
هالل احمر با اش��اره به اعزام س��گهای زندهیاب به
محل حادثه ادامه داد :تاکنون  ۱۸عدد سگ زندهیاب
به منطقه اعزام شدهاند.او ادامه داد :تاکنون  ۱۰هزار

وقوع  ۱۱۸پسلرزه در غرب کشور


دستگاه چادر امدادی ۲۶ ،هزار تخته پتواز سوی هالل
احمر ،اعزام ش��ده اس��ت .فعال هالل احمر در بحث
جستجو و نجات وارد شده است و متولی امدادرسانی
پزشکی نهاد دیگری است ۹ .تیم درمان اضطراری
تخصصی اعزام شده است.
افزایش تعداد مجروحان


خالدی؛ س��خنگوی اورژانس کش��ور از افزایش تعداد
مجروح��ان زلزله غرب کش��ور خبر داد.پیرحس��ین
کولیون��د (ریی��س اورژانس کش��ور) در مورد آخرین
وضعی��ت حادثهدی��دگان زلزله غرب کش��ور گفت:
در ح��ال حاض��ر با کمک نیروه��ای انتظامی در حال
امدادرس��انی و کم��ک به حادثهدی��دگان زلزله غرب
کشور هستیم .با توجه به حجم آوارها در حال حاضر
اس��تانهای شهرس��تان س��ر پل ذهاب در اولویت
کمکرسانی ما قرار دارند.وی ادامه داد :تاکنون ۱۸۰۰
از نیروی اورژانس کشور و نیروهای هالل احمر و سایر
نیروهای امدادی به منطقه اعزام ش��دهاند.کولیوند با
اشاره به بیمارستانهای موقتی که در کرمانشاه برپا
شدهاند ،خاطرنشان کرد :تاکنون یک بیمارستان سیار
در منطقه برپا شده و تا ساعات آینده دو بیمارستان سیار
دیگر نیز به زلزلهزدگان کمکرسانی میکنند.

احتم�ال زی�رآوار ماندن افراد در روس�تاها وجود

دارد

اسماعیل نجار ،رییس سازمان مدیریت بحران کشور
که هماکنون به منظور بررس��ی ابعاد زلزله یکش��نبه
ش��ب در س��ر پل ذهاب حضور دارد ،در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا ،درباره آخرین وضعیت این منطقه گفت:
در حال حاضر چندین هلی کوپتر و آمبوالنس در حال
جا به جایی و تخلیه مجروحان هس��تند.وی با اش��اره
ب��ه اینک��ه ه��م اکنون فرمان��ده کل ارتش و فرمانده
نیروی زمینی ارتش در محل حادثه حضور دارد ،افزود:
امکانات نیروهای مسلح و ارتش به میدان آمده و همه
دستگاه ها برای کمک رسانی به زلزله زدگان در حال

تالش هستند.رییس سازمان مدیریت بحران از اعزام
تعدادی از مجروحان به بیمارس��تانهای تهران خبر
داد و گفت :خوش��بختانه کمبود تجهیزات و امکانات
درمانی گزارش نشده است.نجار با بیان این مطلب که
در حال حاضر آب و برق در منطقه قطع است ،اظهار
داشت :مسووالن در تالش هستند که هرچه سریع تر
آب و برق در منطقه وصل شد و برق در این منطقه
وصل ش��د .بیش��ترین مشکل و تخریب ها در سر پل
ذه��اب وج��ود دارد .وی در ادامه بیان کرد :تأمین آب
شهرهای سرپل ذهاب ،قصرشیرین ،هرسین و ثالث
باباجانی به صورت سیار صورت می گیرد.وی اضافه
کرد:احتمال اینکه در روس��تاهای کرمانش��اه زیر آوار
مانده باش��ند ،وجود دارد.سردار "منوچهر امان اللهی
با اعالم این خبر اظهار داشت :نیروی انتظامی استان
کرمانش��اه با اقتدار نظم و امنیت را در نقاط زلزله زده
اس��تان کرمانش��اه برقرار کرده و از ابتدای وقوع زمین
لرزه در نقاط الزم استقرار یافته است.سردار امان اللهی
افزود :پلیس از اموال مردم حفاظت میکند بنابراین
مردم حادثه دیده نگران اموال خود نباشند.

ثبتنام  3000پرستار داوطلب اعزام به مناطق

زلزلهزده

قائم مقام س��ازمان نظام پرس��تاری کشور از ثبتنام
بی��ش از  3000پرس��تار داوطل��ب اع��زام به مناطق
زلزلهزده غرب کشور خبر داد.به گزارش گروه فارس،
محمد شریفی مقدم گفت :از صبح دوشنبه تا ساعت
 15بیش از  3000نفر از کادر پرس��تاری از سراس��ر
کشور در تماس تلفنی برای اعزام به مناطق زلزلهزده
غرب کش��ور اعالم آمادگی کردهاند و خواس��تار اعزام
به این مناطق هس��تند.وی اظهار داش��ت :س��ازمان
نظام پرس��تاری ،اسامی پرستاران داوطلب را به ستاد
بحران ،اورژانس کشور و وزارت بهداشت برای اعزام
پرس��تاران داوطلب به مناط��ق زلزلهزده اعالم کرده
است.شریفی مقدم یادآور شد :پرستاران داوطلب برای

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980227200048ﺷﻌﺒﻪ  12ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609970227200057
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻈﻔﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻗﻨﺪ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺑﻬﺸﻬﺪ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻧﺠﻴﺐ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺫﺑﻴﺢ
ﺍﻟﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ  -4ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ  -5ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﺴﺮﻭﻯ  -6ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﺳﺮﺍﺟﻰ  -7ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ  -8ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻗﻨﺪ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺑﻬﺸﻬﺪ
 -2ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻧﺠﻴﺐ  -3ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ  -4ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ  -5ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﺴﺮﻭﻯ -6
ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﺮﺍﺟﻰ  -7ﺍﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ  -8ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
 5ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  605834ﺍﻟﻰ  605830ﻣﻮﺭﺥ  94/8/18ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻌﺎ
 1/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ
ﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 198
ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  79ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  249ﻭ 309
ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  48/115/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺠﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  6ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  303ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  79ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻤﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  6ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻇﺮﻑ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

 110/104698ﺭﺋﻴﺲﺷﻌﺒﻪ12ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰﺗﻬﺮﺍﻥ

حض��ور در مناطق زلزلهزده منتظر تماس ارگانهای
مربوطه برای اعزام به این مناطق باش��ند.قائم مقام
سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد :در حال حاضر
نیروهای پرستاری اعزام شده برای مناطق زلزلهزده
کفای��ت میکند و بیشترین اعزامها از اس��تانهای
همجوار بوده است

وی گفت :بر اثر زلزله آب منطقه قصر شیرین گل آلود
ش��ده و قطعی آب در شهرس��تان وجود دارد.فرماندار
قصرش��یرین عنوان ک��رد :نیروهای امدادی در حال
امداد رس��انی به مردم حادثه دیده این شهرس��تان و
مناط��ق اط��راف بوده و در ح��ال توزیع اقالم ،چادر و
پتو هستند.

فرام��رز اکب��ری ضمن اعالم این خبر اظهار داش��ت:
ب��ر اث��ر زلزله یکش��نبه ش��ب در اس��تانهای غربی
کش��ور بیش��ترین خسارتها به اس��تان کرمانشاه و
شهرستانهای مرزی این استان ازجمله قصرشیرین،
سرپل ذهاب ،کرند و ثالث باباجانی وارد شده است.
 .مصدومان در بیمارستان این شهرستان تحت مداوا
هستند و چند نفر از آنها بدلیل وخامت وضعیت جسمی
به بیمارستانهای شهرستان کرمانشاه اعزام شدهاند.

س��ردار غیبپرور (رئیس سازمان بسیج مستضعفین)
در م��ورد کمکهای��ی ک��ه تا این لحظ��ه به مناطق
زلزلهزده غرب کش��ور انجام ش��ده اس��ت ،گفت :در
حال حاضر س��تادی برای کمک به مردم حادثهدیده
استان کرمانشاه تشکیل دادهایم که در راس آن سردار
فضلی حضور دارد .همچنین بسیج پزشکی و مجموعه
بسیج سازندگی به محل حادثه اعزام شدهاند.وی ادامه

قطعی و گل آلود شدن آب شهرستان


امنی�ت در کرمانش�اه ب�ه ص�ورت کام�ل برقرار

است

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻋﺼﻤﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻋﻔﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﻭ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609970010600442ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻬﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺍﺙ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﻳﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 3/050/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ،ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ .ﺩ .ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 9
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

110/104716
ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺪﺭﺍ ﺻﺪﻭﻗﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻓﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻭ
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 9509970010601209ﻣﻮﺭﺥ  1395/10/28ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0799ﻣﻮﺭﺥ  85/7/22ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 26075ﻣﻮﺭﺥ  85/7/26ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  299ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  19/732/288ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  10ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ .ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺣﻜﻢ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ،
ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ .ﺩ .ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

110/104714
ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺷﺠﺮﻯ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  96099700106600691ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ،ﺑﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/104712ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﻋﺪﺍﻟﺖﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻤﺎﻟﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609970010600650ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎﺩﻩ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ
ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/104710ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﻋﺪﺍﻟﺖﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﻴﺎﺳﺎﻻﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﺩﻯ
ﭘﺎﺷﺎﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﻴﺎﺳﺎﻻﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ
ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980237600192ﺷﻌﺒﻪ  55ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/6ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/104708

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  55ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺼﻄﻔﻮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻟﻌﻴﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻄﻼﻥ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 960424
ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/23ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/104707
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
106

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻓﺴﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ﺷﻴﺮﻛﻮﻫﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻣﻴﺮﺷﺎﻫﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺣﺒﻴﺐ ﻛﺮﻣﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960589ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1396/10/6
ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/104705
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
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ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980228000600ﺷﻌﺒﻪ  20ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻃﻬﻤﻮﺭﺙ ﺧﺴﺮﻭﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎﻛﻮﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -4ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻃﻬﻤﻮﺭﺙ ﺧﺴﺮﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎﻛﻮﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﺪﻕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ
ﺧﻼﻑ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺭﺍ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  1ﻣﺎﺩﻩ  513ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ
 1379ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻇﺮﻑ 20
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 110/104703ﺭﺋﻴﺲﺷﻌﺒﻪ 20ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9309980228000561ﺷﻌﺒﻪ  20ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻓﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻋﺎﺑﺪﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﻨﺠﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺎﺭﻣﺴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻧﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩﻗﻠﻰ -2
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﺎﺭﻣﺴﺖ  -3ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻴﮕﻢ ﺍﻣﻴﺮﺷﺎﻫﻰ  -4ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺒﺮﻯ )ﺳﭙﻬﺮﻯ ﭘﻮﺭ(  -5ﺍﻳﺮﺝ
ﺗﺎﺭﻣﺴﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩﻗﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻓﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻋﺎﺑﺪﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﻨﺠﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ  -1ﻗﺎﺳﻢ  -2ﺍﻳﺮﺝ  -3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺗﺎﺭﻣﺴﺖ  -4ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻴﮕﻢ
ﺍﻣﻴﺮﺷﺎﻫﻰ  -5ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺒﺮﻯ )ﺳﭙﻬﺮﻯ ﭘﻮﺭ( ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺻﻔﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ،ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ
ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ  1356ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻟﻮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﺪ ﻭ
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ
ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻯ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﻴﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﺴﺦ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  222ﻭ  225ﻭ  237ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ  7ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ  1356ﻭ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ
 1379ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 4
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4565ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﺎﻝ  68ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
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سوگواری هنرمندان برای همدردی با زلزله زدگان

آوار بغض

آنها اشاره کردم بازهم با مشکالت بسياري مواجهه بوده
است؛ چرا اين اتفاقات بايد براي کردها بيفتد؟
وي همچني��ن عن��وان ک��رد :هم��ه ن��وع مرگهايي
ب��راي کرده��ا اتفاق افتاده اس��ت ،مرگ با گلوله ،مرگ
دس��تهجمعي و ..ام��ا آنه��ا هميش��ه در مقابل همه چيز
س��ينه سپر کردهاند .در مقابل مصيبتها ،بمبارانهاي
ش��يميايي و حاال اينبار بالي آس��ماني هم بر آنها نازل
ش��ده اس��ت .قبل از برگزاري اين مراس��م به من اعالم
کردن��د تا اين مراس��م را لغ��و کنيم اما اين امکان وجود
نداش��ت .ش��ايد ميان همه خبرهاي تلخ اين خبر و اين
مراس��م بتواند آرامبخش و دلگرمکننده باشد .به همين
دلي��ل براي همدردي ب��ا کردها براي لحظاتي همگي
سکوت خواهيم کرد.
ام��ا در ادام��ه و همزمان با درگذش��ت تع��داد زيادي از
هم وطنان مان در حادثه دلخراش زلزله يکشنبه شب ۲۱
آبان ماه استانهاي غربي کشور ،تعدادي از هنرمندان
عرصه موس��يقي در دلنوشتههايي در صفحات مجازي
ب��ا جانباخت��گان و مصدومان اين زلزله ابراز همدردي
کردند.
در اي��ن دلنوش��تهها که بدون ترتي��ب جايگاه و حروف
الفبايي هنرمندان منتشر شده ،آمده است:
کيه�ان کله�ر (آهنگس��از و نوازنده کمانچه)ضمن دعا
به درگاه خداوند متعال براي ش��فاي عاجل مصدومان
حادثه زلزله  ،درگذش��ت جمعي از هم وطنان عزيزمان
را به ملت ايران به ويژه مردم اس��تان کرمانش��اه تسليت
عرض ميکنيم.
کيوان س�اکت (آهنگس��از و نوازنده تار)آهاي واژه شوم/
خو نکرده است دلم با تو
س�االر عقيلي (خواننده موس��يقي ايراني)درگذشت هم
وطنان عزيزمان در زلزله اس��تانهاي غربي کش��ور را
خدمت مردم ش��ريف و بزرگوار ايران تس��ليت عرض

گروه هنر :اتفاق خبر نميکند .گاهي در يک چشم بهم
زدن ،اتفاق ناگواري براي هر کدام از ما رخ ميدهد که
قابل پيشبيني نيست .بيست و يکم شب يکشنبه آبان
ماه  1396را شايد خيلي از خانوادههاي کردنشين،به نام
يکي از تلخترين شبهاي زندگي خود به خاطر بسپارند.
شبي که خانهها ويران شد و کودکان و پدران و مادران
ديگر نفس نکش��يدند و زير آوار زلزله باقي مانند .قطعا
دل همه ما گرفته است و هرکدام به سوگ خانوادههاي
داغ دار زلزله غرب کش��ور نشس��ته ايم .اما واکنش همه
مردم و نيز هنرمندان و اهالي موسيقي به اين اتفاق تلخ
را نميتوان ناديده گرفت.
شهرام ناظري در نشست خبري رونمايي آلبوم "عاشق
کيست" به زلزلهزدگان کشورمان اداي احترام کرد.آلبوم
جديد ش��هرام ناظري درحالي در فرهنگس��راي نياوران
رونمايي ش��د که اين خواننده کرمانش��اهي در واکنش
به زلزله مناطق غربي کشورمان ،با هموطنان زلزلهزده
کشورمان ابراز همدردي کرد.شهرام ناظري در بخشي
از اين نشست گفت :طبيعتا انسان از چنين اتفاقي دلتنگ
ميشود .خبردار شديم و گفتم بهتر است اين برنامه را
کنس��ل کنيم که دوس��تان به من گفتند نميشود چون
برنامهري��زي ش��ده و خبرنگارها حتم��ا ميآيند .من به
ش��دت دلگير بودم از واقعه ناگواري که در منطقه کرد
اتف��اق افت��اد .در اين ميان م��ن به خانواده خودم و قول
کردها «باوانم» فکر کردم .چقدر عجيب است که باري
ديگر سرنوشت قوميمثل قوم اصيل شريف و نجيب و
سلحشور و وفادار کرد را در اندوه فروبرد.
اين خواننده در ادامه افزود :قوم کرد قومياست که هنوز
آداب و رسوم اصلي ايرانياش را حفظ کرده است و اين
قوم جزو استثنائات است .البته که همه قومهاي کشورم
عزيز هس��تند اما قوم کرد هميش��ه پيشمرگ و جان فدا
بوده است .کرد قومياست که با اين مشخصاتي که به

ميکنم.برس��ان باده که غم روي نمود اي س��اقي /اين
شبيخون بال باز چه بود اي ساقي
حافظ ناظري (آهنگس��از و خواننده موس��يقي ايراني)
حادثه وارده در زلزله بس��يار غمناک و دردناک اس��ت،
خصوصا براي ما کردها ،تسليت به خانوادههاي داغديده
در کرمانش��اه اس��توار و مردمان تاريخ آفرينش .همين
ط��ور ک��ه ب��ه هم وطن��ان عزيزم در ديگر ش��هرهايي
که دچار آس��يب ش��دند .نميدانم چرا اما کردها حتي
اش��کها و غمهايشان هم غرورآفرين و باشکوه است.
با آرزوي آرامش و تسکين خاطر خانوادههاي داغ ديده.
کرمانشانگم ،اي شار شيرين ،نفس کم ديرم ،آراي زار
و ش��ين ،هم دياريم،ها ِژير آوار ،کم بتکن خاکَ ،وهاي
ُکر َدوار،عسل ملک زاده (نوازنده سازهاي کوبه اي) من
آوار بغض را روي تنم حس ميکنم  ...چقدر سخت است
آوار روي آرزوهايت خراب شود.خدا کند که کسي دوست
دارمهايش زير آوار نماند.خدا کند ...خدا کند...
ش�هاب اکب�ري (آهنگس��از و تنظي��م کننده)وطن بي
خونه ،وطن س��رگردون ،روزگار و چند ش��ب به عقب
برگردون.
امي�ر اثن�ي عش�ري (خوانن��ده موس��يقي ايراني)چه
بدکرداري اي چرخ ،چه کج رفتاري اي چرخ ،س��رکين
داري اي چرخ ،نه دين داري نه آيين داري اي چرخ
قش�نگ کام�کار (نوازن��ده و آهنگساز)تس��ليت  ...دلم
گرفته.
عباس سجادي (پژوهشگر و ترانه سرا)گور شد ،گهواره،
آري بنگري��د اين��ک زمين را  /اين دهان واکرده ،غران
اژدهاي سهمگين را
قريه خواب و کوه بيدار است و هنگام شبيخون  /تا بکوبد
بر بساطش ،صخرههاي خشم و کين را
مرگ من يا توست بي شک آن ستون ،آن سقف ،آنک
 /کاينچني��ن از ظلمن ش��ب ،به��ره ميگيرد کمين را...

(حسين منزوي)
سهراب پورناظري (آهنگساز و نوازنده)بيستون فيدات
بام صد پاره جرگِم ،يا دوس يا ديدار يا وادِي مرگِم
س��رپل عزيز س��رزمين روزهاي کودک��ي مادرم ،الوند
خروش��ان رودخانه روياي داستانهايي که با آن بزرگ
ش��دهام ،قصر ش��يرين بهش��ت روزهاي دور سرزمينم
کرمانشاه در اندوهي جانکاه شب را به سوگ جانهاي
از دس��ت رفت��ه و انتظار تنهاي زي��ر آوار ميگذراند .با
آن که هزاران فرسنگ راه دورم از ايرانم و از سرزمين
شيرين به سوگ نشسته اش ،باري لحظهاي از
خسرو و
ِ
درد همشهريانم خاطرم آرام نيست .خداوند اين روزها
را بر ما آس��ان کند .يادتان وه خير دور له والتان ،بومه
کموتر و بارم اراي التان

زکريا يوس�في (آهنگس��از و نوازنده سازهاي کوبه اي)
تسليت به کردستانم ،کرمانشاه و سليمانيه در ماتمتان
ش��ريکم ،روح رفت��گان قرين رحم��ت .صبوري براي
بازماندگان آرزومندم.
له کوردستانه که ما پرسه يه  ...کرماشان ،سليماني شه
ريکي خه متانم کوچکردووانتان به به هش��ت ش��اد ببنه
وه .خوا سه بووري هه مووتان بدات.
عليرض�ا عص�ار (آهنگس��از و خواننده موس��يقي پاپ)
از اعم��اق وج��ودم در غ��م هم وطنانم ش��ريکم .براي
بازماندگان آرزوي صبر و شکيبايي دارم.
هانا کامکار (خواننده و بازيگر تئاتر)آرزوي شکيبايي و
آرام��ش دارم ب��راي تمام مردم نازنين مراکز وقوع زمين
لرزه ديشب در ايران به ويژه کرمانشاه ،کردستان ،ايالم،

لرستان و کردستان عراق.از همه جانم داغدار هم قوميو
هم نژاديهاي بزرگوارم است.
اي��ن چنان حالم بد اس��ت ک��ه نميتوانم چيزي بگويم.
اي��ن چن��ان حالم بد اس��ت که نميتوانم بنويس��م .اين
چنان حالم بد اس��ت که تنها ميتوانم برايش��ان با اشک
الاليي بخوانم ...
کي�ارش پوزش�ي (خواننده ،آهنگس��از و نوازنده گروه
سون)
حادث��ه زلزل��ه را به همه مصيبت دي��دگان عزيز ،مردم
کرمانشاه و همه هم وطنان تسليت عرض ميکنم.
حسامالدينسراج(خواننده موسيقي ايراني)درگذشت
هموطنان عزيزمان را به خانوادههاي داغدار و ايرانيان
عزيز ،شريف و بردبار تسليت عرض ميکنم.

سینما

مهناز افشار از عالقه اش به تئاتر ميگويد

صحنه نمايش به کمک نقشهاي سينمايي ام ميآيد

مهناز افش��ار که از اول آذر با نمايش موزيکال «اليور
توييس��ت» روي صحن��ه خواهد رف��ت از گاردي که
س��ينماييها در سال  ۱۳۹۰نسبت به حضورش روي
صحنه گرفتند ،دش��واريهاي بازي در نقش نانس��ي
و ...گفت.
به گزارش خبرآنالين ،مهناز افش��ار ،بازيگر س��ينما و
تئاتر اين روزها پنجمين تجربه بودن روي صحنه را
در نمايش موزيکال «اليور توييس��ت» به کارگرداني
حسين پارسايي از سر ميگذراند.
او زماني که در سال  ۱۳۹۰براي اولين بار بازي در تئاتر
را تجربه کرد چهرهاي شناخته شده در سينما بود اما
حضورش در «آمديم ،نبوديد ،رفتيم» به نويس��ندگي
محمد چرمش��ير و کارگرداني رضا حداد با گارد بس��ته
برخي چهرههاي تئاتري نسبت به حضور چهرههاي
سينمايي روي صحنه ،همراه شد.
افش��ار ام��ا تالش کرد بع��د از آن ارتباطش را با تئاتر
و تئاتريها قطع نکند و س��ال بعد با «بيس��ت و يک
بار مردن در س��ي روز» به نويس��ندگي س��ينا آذين و
کارگرداني صابر ابر به تئاتر بازگشت .در سال ۱۳۹۲
خبري از مهناز افش��ار روي صحنه نبود و س��ال  ۹۳با
نمايش «دورهميزنان شکسپير» به کارگرداني بهاره
رهنم��ا و س��ال بع��د از آن با «دکل��ره» به کارگرداني
مش��ترک مه��دي کوش��کي و صحرا فتح��ي تئاتر را
تجربه کرد.
مهناز افش��ار در جواب اين که س��ال  ۹۰وقتي او روي
صحنه رفت ،در مورد حضور چهرههاي س��ينمايي در
تئاتر کم انتقاد نش��نيد اما اکنون که ش��ش سال از آن
زمان ميگذرد اين موضوع بهامري عادي تبديل شده
اس��ت گفت« :صادقانه ميگوي��م زماني که تصميم
گرفتم بازي در تئاتر را تجربه کنم ،برايم بسيار اهميت
داش��ت .ش��ايد آن موقع ،آن انتقادات به نظرم بس��يار
برخورنده بود اما بعدتر که فکرش را کردم احساس��م
اين بود که ارزش تئاتر و احترام صحنه آن قدر باالست
که شايد بخشي از آن انتقادات سازنده بوده و هشداري
براي ما بازيگران سينما که بدانيم حضور روي صحنه
از اهميت ويژهاي برخوردار است».

افش��ار که قرار اس��ت در تازهترين تجربه تئاترياش
نقش نانسي را بازي کند ،دختر جواني که مانند اليور
توييس��ت از  ۱۲س��الگي وادار به دزدي کردن ش��ده،
ب��ه عضوي��ت بان��د فاگين درآمده و پ��س از دزدي به
روسپيگري روي آورده ،ادامه داد« :من قبل از سال
 ۹۰هم پيش��نهاد بازي در تئاتر داش��تم اما هنوز به آن
حد از جسارت نرسيده بودم که حضور در اين آزمون را
قبول کنم و اين را بدون هيچ گونه تعارفي ميگويم ،با
اين که شاگرد زندهياد حميد سمندريان بودم و اعتقاد
داشتم که باالخره روزي بايد اين کار را انجام دهم .تا
سال  ۹۰که پيشنهاد رضا حداد را قبول کردم و سال
بعد از آن پيشنهاد صابر ابر را و تصميم گرفتم اگرچه
تمرکز اصليام روي سينماست اما سالي حداقل يک
تئاتر بازي کنم ،چون بسيار کمکم ميکند».
بازيگ��ر «لسآنجل��س -تهران» ب��ه کارگرداني تينا
پاکروان در مورد اين که چه شد که براي روي صحنه
رفتن در سال  ۹۶نمايش موزيکال «اليور توييست»
را انتخاب کرد توضيح داد« :در سال  ۹۶پيشنهادهاي
خوب��ي از ط��رف کارگردانهاي خوب تئاتر داش��تم و
ممنونم که به من اعتماد کردند .وقتي حسين پارسايي
بازي در «اليور توييست» را به من پيشنهاد داد ،چون
بارها نسخه موزيکال فيلم آن را به کارگرداني کارول
ريد ( )۱۹۶۸ديده بودم و بسيار دوستش دارم ،اولش
هيجانزده ش��دم و بعدش ترس��يدم .ترس از اين که
چه اتفاقي خواهد افتاد؟ وقتي قرار اس��ت در کاري و
نقشي بازي کني که نسخههاي موفقي از آن هست ،در

تجسمی

موقعيتي ترسناک قرار ميگيري اما در نهايت با خودم
گفتم بگذار حضور در اين آزمون را قبول کنم».
مهناز افشار در مورد چگونگي اجرا شدن بخشهاي
آوازي نمايش موزيکال «اليور توييس��ت» هم گفت:
«بخشهاي آوازي را به صورت همخواني با نس��يم
سوليس��ت س��وپرانو و در کنار گروه کر و
ش��جاعي،
ِ
ارکس��تري ک��ه رهب��رياش با برديا کيارس اس��ت
اج��را خواهي��م کرد و ب��راي انجام دادن آن به صورت
درس��ت ،س��ه ماه در کنارهادي قضات ،از هنرمندان
دانشآموخته اپرا در کشور اتريش تمرين آواز کردهام و
صادقانه ميگويم اگر نتوانم آنچه را از او ياد گرفتهام
به درس��تي اجرا کنم ،مش��کل از من اس��ت چون او
تم��ام تالش��ش را ک��رد و تکنيکهايي که به کار برد
ب��ه م��ن نش��ان داد چطور ميتوانم بدون اس��تفاده از
هيچ گونه فيلتري ،به درس��تي از حنجرهام اس��تفاده
کنم».
او توضيحات��ش در م��ورد اين نکته را اين طور تکميل
کرد« :در آواز ش��ما از بخشهاي مختلف حنجرهتان
اس��تفاده ميکنيد يا صدايتان را از س��رتان يا سينهتان
بيرون ميدهيد در صورتي که در حالت عادي و مثال
جلوي دوربين هيچ وقت به صورت خودآگاه به سراغ
اين موضوع نميرويد و اين اولين بار است که چنين
چيزي را تجربه ميکنم و برايم بس��يار هيجانانگيز
است».
نمايش موزيکال «اليور توييست» از اول آذر با بازي
بازيگران��ي چ��ون نويد محمدزاده ،س��عيد چنگيزيان
(بيل س��ايکس) ،مهناز افش��ار (نانسي) ،هوتن شکيبا
(فاگين) ،آتيال پسياني (بران لو) ،اميرکاوه آهنين جان
(بامبل) ،داريوش موفق (در س��ه نقش؛ پارکر ،قاضي
ش��هر و دورب��ري) و ...در ت��االر وح��دت روي صحنه
خواهد رفت.
از اول تا  ۱۵آذر س��عيد چنگيزيان نقش بيل س��ايکس
را ب��ازي خواه��د ک��رد و نويد محم��دزاده که به دليل
نامزدي بازيگرى در فيلم «بدون تاريخ بدون امضا»
بايد به جش��نواره فيلم آس��يا پاسيفيک برود ،از  ۱۵آذر
جاي او را خواهد گرفت.

سینما

گزارشي از فيلمهايي با مضمون زلزله روي پرده نقره اي

زلزله ،سينما و ماندگاري تلخ!

پس از مخابرهي خبر زلزل ه مهيب کرمانش��اه و س��ر پل
ذه��اب ،س��کانسهاي فيلم ماندگار «بيدار ش��و آرزو»
کيانوش عياري ذهن هر تماشاگري که اين فيلم را ديده
اس��ت،رها نميکند.به گزارش ايس��نا ،در سينماي ايران
معدود آثاري هستند که به اين پديده طبيعي پرداختهاند؛
نميتوان آثار ماندگار عباس کيارس��تميهمچون «زير
درختان زيتون» و «زندگي و ديگر هيچ» را درباره زلزله
از ياد برد اما فيلم «بيدار شو آرزو» کيانوش عياري که پس
از زلزله بم اين فيلمساز و گروهش در آنجا حاضر شدند،
يکي از فيلمهاي ماندگاري است که  14سال از ساختش
ميگذرداماهنوزبطورگستردهاکراننشدهاست.کيانوش
عياري سال قبل در گفتوگويي با ايسنا گفته بود :انتظار
داشتم در اين سالها اتفاق ويژهاي بيفتد که نيفتاد ولي
اميدوارم «بيدار شو آرزو»درچند سينما اکران شود تا الاقل
چند هزار نفر آن را ببينند.کارگردان «بودن يا نبودن» سال
 1383همزمان با وقوع زلزله مهيب بم ،س��اخت س��ريال
«روزگار قريب»اش را نيمه کاره رها کرد و به بم رفت تا
فيلميرا بسازد که «بيدار شو آرزو» نام گرفت؛ فيلميکه
ن س��الها دل
ب��ه دلي��ل تلخي زياد ،خود عياري هم در آ 
به اکرانش نبست و بارها تاکيد کرد که اين فيلم را براي
جشنوارهها يا اکران عمومينساخته است ،بلکه نيتاش
از ساخت «بيدار شو آرزو» اين بوده که آب خوش از گلوي
هيچيک از مسئولين مرتبط با زلزله پاييننرود.اوچند سال
قبل با اشاره به اينکه «سالها است وظيفهي خود ميدانم
که به دليل تلخي و ناخوشايند بودن اين فيلم از بينندگان
آن معذرتخواهي کنم» گفته بود« :بيدار ش��و آرزو» به
نيت جلب توجه مسئوالن ساخته شد چون ما در کشوري
هستيم که ميدانيم روي گسل است و سالهاست اطالع
داريم که احتماال روزي در تهران هم چنين اتفاقي خواهد
افتاد.کيانوش عياري س��ال قبل با بيان اينکه «بيدار ش��و
آرزو» الاقل در گروه «هنر و تجربه» ميتواند اکران شود،
در پاسخ به اين پرسش ايسنا که آيا به هدفي که از ساخت
اين فيلم داش��ته رس��يده و مسئوالن توجهي را که انتظار
داش��ت ،به مقوله زلزله داش��تهاند؟ اين اظهارات را مطرح
کرده بود« :هشداري خيلي جدي را از آقاي دکتر عکاشه
در روزنامه شرق خواندم مبني بر اينکه گسلهاي تهران

مد و لباس

مديرکل ميراث فرهنگي ايالم اعالم کرد؛

وشمالتبريزفعالترينوخطرناکترينگسلهايايران
هستند و جالب است که اين مطلب را به عنوان يک خبر
بس��يار کوچک در حد يک قوطي کبريت در صفحه آخر
روزنام��هخوان��دمو االن ميبين��م که هنوز اتفاق خاصي
درباره خطري که بيخ گوش کشور ماست رخ نداده است.
تصور من اين بود که پس از گزارشي که حدود چند سال
قبل درباره احتمال زلزلهي تهران به ژاپنيها داده شد و
آنها هم هشدار ترسناکي دادند ،دست کم اتفاق خاصي
بيفتد ،چون آن موقع صحبت از انتقال  260هزار کارمند
به خارج از تهران بود که به همراه خانوادههايشان ممکن
بود به جمعيت يک ميليون نفري برسند ولي نه اين اتفاق
افتاد و نه اتفاق ديگري را ش��اهد بوديم.من هميش��ه فکر
ميکنم مهمترين اتفاقي که در تهران ميتواند بيفتد کنار
گذاش��تن گاز اس��ت چون در زلزلهي تهران ،کش��ندهتر،
مرگبارتر و خطرناکتر از خود زلزله انفجارهاي ناشي از
گاز است .بنابراين به جاي هر کاري ميشد تهران را به
سمت و سوي جايگزيني گاز با برق برد و اين ممکن است
زمان و هزينه ببرد اما به هر حال از هر موقعي شروع شود
به س��ود اين ش��هر است.آرزوي من هميشه اين است که
گاز به روي تهران بسته و برق جايگزين آن شود .گرچه
کاري هزينهبر ،پرزحمت و وقتگير خواهد بود اما بسيار
الزم است که هر چه زودتر اين اتفاق شروع شود؛ چون
به س��ود آيندهي محتوم تهران اس��ت».عياري در بخش
ديگريازآنگفتوگومطرحکردهبود«:مخالفتيبااکران
عمومياين فيلم ندارم ،چون فيلم در اختيار بنياد سينمايي
فارابي است و اگر حداقل در گروه هنر و تجربه اکران شود،
دست کم چند هزار نفري هم که آن را ببينند باز بهتر از
ديده نشدن آن است و شايد سرسوزني توجه را به فاجعهي

فرهنگی

دبير کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور:

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

طاق شيرين و فرهاد زلزله را
رد کرد

ورود سلبريتيها به عرصه تبليغ
منعي ندارد

غنيسازي روابط ايران و ايتاليا
ضروري است

قلع��ه وال��ي ،کاخ فالحتي و ش��هر تاريخي س��يمره
آس��يبهاي ج��دي ديدهاند.ب��ه گ��زارش ايلن��ا ،در
پ��ي زلزل��هي  7.3ريش��تري،عبدالمالک ش��نبهزاده
(مدي��رکل مي��راث فرهنگي و گردش��گري ايالم) از
ترکخوردگيهاي ش��ديد و تخريب شديد ساختمان
اداري ميراث واقع در شهرس��تان َچردا ُول خبر داد و
گفت :بررسي کاملي انجام شده که شايد هنوز برآورد
دقيقي نباشد .با توجه به ريشتر باالي زلزله هر چقدر
آثار به مناطق شمالي استان کرمانشاه نزديکتر بوده،
آسيبها هم جديتري بوده است.
وي ادامه داد :در مرکز اس��تان ايالم دو بنا وجود دارد
ب��ه ن��ام قلعه والي که به عنوان موزه مردمشناس��ي از
آن استفاده ميشود همچنين کاخ فالحتي که درحال
حاضر به عنوان موزه کش��اورزي مورد اس��تفاده قرار
ميگرفت ،در اين منطقه واقع ش��ده اس��ت .متأسفانه
ديواره��اي اصلي قلعه والي دچار ترکخوردگيهاي
ش��ديدي ش��ده و قس��متي از طاقهاي گهوارهاي آن
هم کام ً
ال ترک برداش��ته و از هم باز ش��ده اس��ت .در
محلهايي که دوربينهاي حفاظتي نصب بوده نيز به
دليل ترکخوردگيهاي شديد ،دوربينها آسيبهاي
جدياي ديدهاند .عمده آسيبهاي وارد شده به بناها
نيز ترکخوردگيهاي شديد است که منجر به ريزش
آجرهاي بعضي از بناها شده.
شنبهزاده افزود :در ميان بناهاي واقع در استان ايالم
بايد به عمارت والينشين « َک َه ِره» در َهليالن واقع در
نجانچم اشاره
شهرس��تان َچردا ُول و همچنين قلعه ُک َ

حمي��د قب��ادي (دبير کارگروه س��اماندهي مد و لباس
کشور) در تشريح آخرين اقدامات اين کارگروه گفت:
کارگروه ساماندهي مد و لباس با ماموريت هماهنگي
بين دستگاههاي عضو فعاليتهايش را دنبال ميکند،
ضمن اينکه يکسري فعاليت اجرايي را هم براساس
قانون برعهده دارد که به انجام ميرس��اند .درضمن
بحث تخصصي کردن فعاليتها و به عبارتي استقالل
و هويتبخش��ي موضوعات مختلف مد و لباس را به
صورت حرفهاي در دستور کار داريم.
او ادامه داد :ما در نظام برنامهريزي موضوعات مستقل
مد و لباس را دنبال ميکنيم مثال بحث لباس کودک و
نوجوان را به صورت مستقل مورد توجه قرار دادهايم،
لباس مش��اغل را به عنوان جامعه مخاطب گس��ترده
در دس��تور کار داري��م ،دپارتم��ان زيورآالت به عنوان
ملحقات لباس و يکي از ش��اخصهايي که در جامعه
مورد نياز است را در برنامهريزيهاي خود گنجاندهايم،
موضوع هدايت بازار و کمک به پرهيز از اس��تفاده از
الگوهاي بيگانه را با تمرکز بر س��اماندهي برندهاي
فعال در کشور که عمدتا هم غيرقانوني هستند را مورد
توج��ه ق��رار دادهايم و همراهي و مش��ارکت با وزارت
آموزش و پرورش در بحث لباس مدارس را به صورت
جدي دنبال ميکنيم.
وي درباره حضور س��لبريتيها در بحث عرضه لباس
هم گفت :حضور سلبريتيها در عرصه تبليغات لباس
و  ...موضوع ديگري اس��ت و آنجا جنبههاي فردي و
ش��خصي فالن آقا يا خانم بازيگر در تبليغات مطرح

وزير فرهنگ و ارشاد اسالميگفت :ايران و ايتاليا داراي
اش��تراکات بس��ياري در حوزههاي فرهنگي و تمدني
هستند و ميتوانند در حوزه مکتوب و گسترش روابط
در بخش نش��ر همکاريهاي بس��ياري رابا هم دنبال
کنند.به گزارش مرکز روابط عموميو اطالعرس��اني
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سيدعباس صالحي
وزير فرهنگ و ارشاد اسالميامروز دوشنبه در ديدار
با مائورو کونچا توري س��فير کش��ور ايتاليا در تهران با
بي��ان اي��ن مطلب افزود :ايران و ايتاليا از نظر تمدني و
فرهنگي اشتراکات بسياري با يکديگر دارند و اميدوارم
روابط دو کشور بيش از پيش گسترش يابد.
صالح��ي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود بر انجام
اقدام��ات عمليات��ي تاکي��د کرد و گف��ت :اقدامات و
فعاليتهاي مشترک خوبي بين ايران و ايتاليا صورت
گرفت��ه ک��ه بر اس��اس آن فرصته��اي خوبي را بين
اين دو کش��ور در زمينههاي فرهنگي و هنري ايجاد
ميکن��د.وي با اش��اره به حضور ايتاليا در نمايش��گاه
بي��ن الملل��ي کتاب تهران گفت :حضور دو کش��ور در
نمايشگاههاي کتاب يکديگر فرصتهاي تازهاي بين
ناش��ران و نويس��ندگان دو ملت فراهم ميآورد که از
اين طريق ميتوان به همکاريهاي جديدي در اين
زمينه دست يافت.
صالحي با طرح اين پرسش که چطور ميتوان فضايي
را براي بهره برداري حداکثري از روابط تحکيم يافته
دو کشور ايجاد کرد ،افزود :براي گسترش اين روابط
بايد آينده را در افقي ديگر نسبت به گذشته دنبال کرد و

کنم که دچار خسارتهايي شدهاند.
وي با اش��اره به آس��يبديدگي شديد ساختمان اداري
مي��راث فرهنگي و گردش��گري واقع در شهرس��تان
چرداول گفت :بناي اداري ميراث فرهنگي شهرستان
چرداول ديگر قابل س��کونت نيس��ت .به دليل اينکه
ترکخوردگيه��ا خيل��ي جدي اس��ت و اگر پسلرزه
ديگ��ري بيايد؛ اين بنا کام ً
ال فروميريزد.ش��نبهزاده
گفت :چون عمده آثار ايالم در شهرستان دره شهر واقع
شدهاند ،بيشترين خسارتها نيز در همين شهرستان
رخ داده اس��ت .ش��هر تاريخ��ي س��يمره ک��ه داراي
گچبريهاي ديواري است ،آسيبهاي جدياي ديده
است .قسمتي از محوطه موزه باستانشناسي درهشهر
دچار رانش شده و پايين رفته و ديوارهايش هم دچار
ترکخوردگي ش��دهاند .عالوه بر اين بناي پوراشرف
و قلعه ميرغالم دچار آس��يب شدهاند.مديرکل ميراث
ايالم درباره برآورد خس��ارات وارده به آثار باس��تاني
اين شهرستان گفت :در برآورد اوليه بين  450تا 500
ميليون تومان خسارت قابل پيشبيني است .همچنين
پيشبيني ميکنيم بيش��تر آثار باس��تاني بين  15تا 20
درصد تخريب شده باشند.

قريبالوقوعتاريخبشرجلبکند.فيلم«بيدارشوآرزو»که
در سال  82پس از زلزله بم با بازي بهناز جعفري و مهران
رجبي ساخته شد ،درباره معلم جواني است که در يکي از
روستاهاي نزديک بم زندگي ميکند ،صبح زلزله خود را
از زير آوار بيرون ميکشد و ميبيند همه اهالي روستا زير
آوار ماندهاند ،پس پاي پياده به سمت بم راه ميافتد ،اما
در ب��م ب��ا صحنههاي مهيبتري برخورد ميکند و ناچار
برايکمکدرشهرميماند«.زندگيوديگرهيچ»عباس
کيارستميکه در سال  70ساخته شد ،روايتي است از سه
روز پس از زلزله خرداد  ۱۳۶۹در استان گيالن که پدر و
پسري از تهران به منطقه زلزله زده و به جستجوي بابک
و احمد احمدپور بازيگران فيلم «خانه دوست کجاست؟»
ميروند .به دليل راه بندان مجبور ميشوند راههاي فرعي
مختلفي را براي رسيدن به روستاي کوکر ،محل زندگي
پس��ربچهها طي کنند .پدر و پس��ر ،احمد پورها را تا پايان
فيلم نميبينند اما خبرهايي از سالمت آنها ميگيرند«.زير
درختان زيتون» ديگر فيلم کيارس��تميکه در س��ال 73
س��اخته شده است،اينگونه روايت ميشود «:در روستاي
کوکر،حسينبهخواستگاريدختريبهنا ِمطاهرهميرود،
پاس��خ منفي ميدهند .همان
ولي چون خانه ندارد به او
ِ
شب زلزله تما ِم مردم روستا را بيخانمان ميکند .حسين
در بيخانماني خود را با همه يکسان ميبيند و خوشحال
هم هست .هفت روز ميگذرد ،در س ِر مزا ِر «خدابيامرزها»
حسينمتوجهميشودطاهرهومادربزرگشزندهماندهاند.
ساختن فيلم به کوکر ميآيند .حسين با آنها
گروهي براي
ِ
نقش زن حسين
در
بازي
براي
را
طاهره
گروه
کار ميکند.
ِ
انتخاب ميکند .طاهره س��رآخر راضي به بازي در کنار
حس��ين ميش��ود ،ولي خارج از مکالماتِ اجباري مربوط
به نقش��ش ،کلمهاي با حسين سخن نميگويد».مستند
«تهرانچنددرجهريشتر»پرويزکالنتريو«خاکسرد»
رضا س��بحاني« ،آوار» رسول صدرعاملي« ،ميناي شهر
خاموش» اميرش��هاب رضويان نيز از فيلمهايي ديگري
هس��تند که به موضوع زلزله پرداختهاند و اما اخيرا نيز با
انتش��ار خالصه داس��تاني از فيلم جديد رضا درميشيان به
نام «يواش��کي» پيشبيني ميش��ود داستان اين فيلم در
بستري از داستان زلزله روايت شود.

نيست و او به عنوان فردي از گروه مرجع براي مدسازي
حضور دارد که اين مسئله در تمام دنيا هم رايج است.
اساس��ا برندها وقتي از س��لبريتي براي تبليغ استفاده
ميکنند و قانون هم اين اجازه را به آنها داده ،به دنبال
استفاده از ويژگيهاي فردي و انساني نيستند.
دبير کارگروه س��اماندهي مد و لباس س��پس در پاسخ
به اين پرسش که آيا ساماندهي مدلينگ در فضاي
مج��ازي نيز در برنامهه��اي اين کارگروه جايي دارد،
اظه��ار داش��ت :يکي از برنامهه��ا و فعاليتهاي مهم
کارگ��روه ،تدوي��ن دس��تورالعملها و آييننامههاي
مختلفي است که قانون پيشبيني شده است .يکي از
وظايف ما تدوين آييننامه لباس اجتماع بود که در آن
ش��اخصهاي الزم پيشبيني و ضوابط حضور تعيين
شد .در همين  ۴-۵ماه اخير هم به همه مرتبطان به
خصوص اتحاديهها و وزارتخانههاي ذيربط و ادارات
کل وزارت فرهنگ و ارشاد تمامياستانها ابالغ شد.
در اين آييننامه بخش��ي هم به عنوان تبليغ لباس در
ش��بکهها و فضاي مجازي پيشبيني ش��ده که در آن
س��از و کار و نحوه فعاليت را تبيين کردهايم و همان
طور که گفتم؛ ابالغ هم شده است.

با درک عميق از اشتراکات ميان دو کشور فرصتهاي
پي��ش رو در زمينهه��اي فرهنگ��ي و هن��ري را مورد
توجه قرار داد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالميگفت :در
زمينههاي مکتوب فرصتهاي متنوعي وجود دارد که
دو کشور ميتوانند آنها را پيگيري و به همکاريهاي
مش��ترک برسند .نمايشگاههاي بين المللي دو کشور
يک��ي از اي��ن فرصته��ا در زمينه مکتوب اس��ت که
نويس��ندگان و ناش��ران دو کش��ور در آنجا ميتوانند
با يکديگر تعامل داش��ته باش��ند.عضو ش��وراي عالي
انق�لاب فرهنگ��ي در بخش ديگري از س��خنان خود
ب��ر ترجم��ه آثار مکتوب به زبانهاي دو کش��ور تاکيد
کرد.وي گفت :رس��انهها و خبرنگاران نيز يکي ديگر
از مسيرهايي است که ميتوان از طريق آن ،دو ملت
را بي��ش از پي��ش به يکديگ��ر نزديک کرد و بر وجود
اشتراکات فرهنگي ،هنري و تمدني آنها تاکيد کرد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالميادامه داد :خبرنگاران و
رسانههاي ايراني ميتوانند دريچه خوبي براي انتقال
فرهنگ دو ملت به يکديگر باش��ند.صالحي در عين
حال بر ضرورت بهرهگيري از رس��انههاي دو کش��ور
در گسترش روابط دو ملت تاکيد کرد.
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مدير عامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقي خبر داد:

دارا بودن مجهزترين آزمايشگاههاي آب شرب
ارائه با کيفيتترين و مطلوبترين آب شرب

امروزه با توجه به ارتقاي بهداشت جامعه
و تعيين اس�تانداردهاي مختلف جهت
حفظ و افزايش سالمت مصرف کنندگان
آب شرب بعنوان حياتيترين نياز انسان
مورد ارزيابيهاي کيفي قرار ميگيرد.
به گزارش خبرنگارما در تبريز،مهندس
ايمانلو مديرعامل شرکت آب و فاضالب
اس�تان در خص�وص مناب�ع تامي�ن آب
استان گفت  :آب در دسترس مشتركين
از  %55آبهاي سطحي و  %45آبهاي زير
زميني تامين ميگردد .
مهن�دس ايمانل�ودر خص�وص ارزيابي
کيفيت آب شرب بهداشتي استان گفت
 :تامين كيفيت آب شهروندان از طريق 9
واح�د تصفيه خانه آب بوده كه عمليات
زالل سازي و گندزدائي آبهاي سطحي را
انجام ميدهند و  86دستگاه تاسيسات
كلرزن�ي ب�راي آبهاي زير زميني بوده تا
همواره و در هر نقطه از استان آب سالم و
بهداشتي در دسترس مشتركين محترم
قرار گيرد .
مهندسايمانلومديرعاملشرکتاضافه
کرد  :امروزه با توجه به ارتقاي بهداشت
جامعه و تعيين اس�تانداردهاي مختلف
جه�ت حفظ و افزايش سلامت مصرف
کنندگان آب شرب بعنوان حياتيترين
نياز انسان  ،مورد ارزيابيهاي کيفي قرار
ميگيرد.دراينراستاباتعيينشاخصها
آلودگي و حدود استانداردهاي مطلوب
و قاب�ل قب�ول براي آب ش�رب عالوه بر
دفتر کنترل کيفيت و بهداش�ت آب اين
شرکت  ،از طريق مرکز بهداشت استان
ني�ز با نمونه برداري وآزمايش�ات منظم
روزان�ه  ،کيفي�ت آب پاي�ش گرديده تا
آب ش�هروندان گراميبصورت س�الم و
بهداشتي تامين و توزيع گردد .
مهندس ايمانلو به انواع آزمايشات انجام
ش�ده در آزمايشگاههاي آب و فاضالب
اس�تان اش�اره کرد و گفت  :در راس�تاي
کنترل کيفيت آب ش�رب بهداش�تي از

نشست هم انديشي حقوق شهروندي دستگاههاي اجرايي استان
در شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد

تبري�ز ايازي -نشس�ت هم انديش�ي حقوق
ش�هروندي دس�تگاههاي اجرايي اس�تان با
حضور دکتر بهبودي رئيس س�ازمان مديريت
و برنامه ريزي استان  ،مدير عامل آب و فاضالب
اس�تان  ،مديران و کارشناس�ان دستگاههاي
اجرايي اس�تان آذربايجان ش�رقي به ميزباني
ش�رکت آب و فاضلاب اس�تان آذربايج�ان
ش�رقي در سالن کنفرانش شرکت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز،در ابتداي اين
جلس�ه مهن�دس ايمانلو مدير عامل ش�رکت
ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان و تشکر از
ابتکار آقاي دکتر فتح زاده در گزارشي کوتاه به
اهم فعاليتهاي شرکت پرداخته و توضيح دادند
که با توجه به ماهيت ش�رکتهاي خدماتي از
جمله آب ،برق ،گاز و....ضروري است که بطور
مس�تمر با مش�تريان و ارباب رجوع در تعامل
بوده و به همين لحاظ رعايت حقوق شهروندي
از اهميت خاصي برخوردار اس�ت .مديرعامل
ش�رکت در ادامه به توضي�ح اقدامات صورت
گرفته شرکت در راستاي تکريم ارباب رجوع
و رعايت حقوق شهروندي پرداخته و به موارد
ذيل اشاره نمودند:
-1ايج�اد زي�ر س�اخت الزم براي اس�تفاده از
فناوريهاي نوين و ارائه خدمات غير حضوري
شامل قرائت آنالين کنتورهاي خانگي  ،سامانه
قرائت و چاپ آني قبوض ،توسعه پرداختهاي
غير حضور...
-2برگ�زاري دورههاي آموزش�ي ب�راي کليه
کارکن�ان در س�طوح مختل�ف ( اداري -
پيمانکاري ) جهت توانمند سازي آنها
-3اس�تاندارد سازي خدمات و ارسال آنها به
کليه مناطق شرکت
-4تعيين و انتخاب بازرسين صيانت از حقوق
شهروندي جهت بازرسي از مناطق شرکت
-5ايجاد تسهيالت و امکانات الزم براي ارباب
رجوع در صورت نياز به مراجعه به مناطق
 -6فض�ا س�ازي محيطي ب�راي ترويج حقوق
شهروندي در ستاد و مناطق
-7تش�ويق و تقدير هم�کاران فعال در حوزه
حقوق شهروندي
 -8عقد قرارداد با جهاد دانش�گاهي دانشگاه
تبريز جهت بررسي عملکرد شرکت در ارتباط
با حقوق شهروندي
-9تعيين و انتخاب بازرس�ين سلامت اداري
جهت بازرسي از مناطق
-10تعيين منابع مالي الزم در راستاي نيازهاي
حقوق شهروندي و سالمت اداري
-11ايج�اد کاناله�اي مختلف نظ�ر خواهي از
مراجعين و خدمت گيرند گان از طريق سايت
اينترنتي و صندوقهاي نظر سنجي
در ادام�ه آقاي دکتر فتح زاده معاون توس�عه
مديريت و س�رمايه انس�اني سازمان مديريت
و برنامه ريزي اس�تان با تش�کر از مدير عامل

و همکاران ش�رکت آب و فاضالب اس�تان در
ميزباني جلس�ه هم انديش�ي به بيان اهميت
برگزاري نشس�تهاي دس�تگاههاي اجرايي

رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي با اشاره به ضعفهايي
که در نظام اداري موجود ميباشد
مهمترين نياز فضاي اداري امروز
را مديريت مشارکتي و تعامل
مناسب با مردم بيان کرده و گفتند
که در سايه تعامل با مردم سرمايه
اجتماعي و اعتماد عمومي
تقويت ميگردد.
پرداخته و مهمترين مزيت آن را هم افزايي و
تقويت سرمايههاي اجتماعي اعالم نمودند.
مع�اون توس�عه مديريت و س�رمايه انس�اني
همچني�ن ب�ه اي�ن نکته اش�اره کردند که اين
س�ازمان آموزشه�اي گس�تردهاي در حوزه

حق�وق ش�هروندي برگ�زار نم�وده و نظ�ر به
اس�تمرار آنه�ا دارد.در ادامه دکت�ر بهبودي
رئي�س س�ازمان مديري�ت وبرنام�ه ريزي در
سخناني غايت و نهايت کليه فعاليتها را توسعه
ناميده و از نظام اداري کارآمد به عنوان يکي از
مولفههاي توسعه نام بردند .ايشان در توضيح
اين مطلب که امروزه مولفههاي توسعه تغيير
کرده بر ضرورت نظام اداري کارآمد که بتواند
بس�تر س�از توسعه باشد اشاره نمودند .رئيس
س�ازمان مديريت و برنامه ريزي با اش�اره به
ضعفهايي که در نظام اداري موجود ميباشد
مهمتري�ن نياز فضاي اداري امروز را مديريت
مش�ارکتي و تعامل مناسب با مردم بيان کرده
و گفتند که در س�ايه تعامل با مردم س�رمايه
اجتماعي و اعتماد عموميتقويت ميگردد.در
ادامه کارشناس�ان س�ازمان مديريت و برنامه
ريزي به تش�ريح و تبيين مفاد منش�ور حقوق
ش�هروندي پرداخت�ه و حاضرين نکته نظرات
خ�ود را پيرامون مباحث حقوق ش�هروندي و
برنامههاي تحول اداري بيان نمودند .ش�ايان
ذکر است بيش از  60نفر از  24دستگاه اجرايي
استان در اين نشست حضور داشتند.

لحاظ ميکروبي  ،فيزيکوش�يمي ،فلزات
س�نگين و س�ايرآاليندهها در مناب�ع
تولي�د  ،خطوط انتقال  ،مخازن ذخيره و
شبکههايتوزيعشهرهايتحتپوشش
آزمايشگاه شرکت آب و فاضالب استان
بطور شبانه روزي و مستمر بر کيفيت آب
نظارت دارند .
مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربايجان شرقي در خصوص آب شرب
ش�هرک باغميش�ه نيز گفت  :با توجه به
اينكه بخش عمدهاي از آب آش�اميدني
شهرك باغميشه از خط آبرساني تصفيه
خان�ه آب نهند تامين ميگردد ،كيفيت
آب آشاميدني منطقه بطور دائم از سوي
شركت آب منطقهاي استان و شركت آب
مهندس ايمانلو به انواع
آزمايشات انجام شده در
آزمايشگاههاي آب و فاضالب
استان اشاره کرد و گفت  :در راستاي
کنترل کيفيت آب شرب بهداشتي
از لحاظ ميکروبي  ،فيزيکوشيمي،
فلزات سنگين و سايرآاليندهها در
منابع توليد  ،خطوط انتقال  ،مخازن
ذخيره و شبکههاي توزيع شهرهاي
تحت پوشش آزمايشگاه شرکت آب
و فاضالب استان بطور
شبانه روزي و مستمر بر کيفيت
آب نظارت دارند .
و فاضالب استان و تحت نظارت مستقيم
مركز بهداش�ت استان كنترل ميگردد.
ل�ذا اطمين�ان خاطر داده ميش�ود كه
كيفيت آب آشاميدني شهرك باغميشه
مطابق با اس�تاندارد ملي آب آشاميدني
(اس�تاندارد  )1053بوده و فاقد هرگونه
آلودگي ميباشد.
وي ب�ه مش�ترکين مجتمعهاي�ي که از

مخ�ازن آب ش�رب اس�تفاده ميکنند
توصي�ه ک�رد  :واحده�اي مس�كوني و
مجتمعهاي�ي ك�ه داراي مخازن ذخيره
آب داخلي ميباش�ند ،توصيه ميگردد
بط�ور مرت�ب و حداقل ه�ر  3ماه يكبار
نسبت به بازبيني ،شستشو و گندزدايي
داخل مخازن اقدام نمايند.
مهن�دس ايمانل�و اف�زود  :ش�رکت آب
و فاضلاب آذربايج�ان ش�رقي همواره
کوش�يده اس�ت تا با اجراي يک برنامه
منظ�م در ط�ول فرايند تولي�د  ،انتقال ،
ذخيره س�ازي و توزي�ع آب و همچنين
جم�ع آوري فاضلاب نس�بت به پايش
و کنت�رل هم�ه جانب�ه م�وارد مربوط با
اس�تفاده از جديدتري�ن تکنيکه�اي
آزمايش�گاهي توس�ط پيش�رفتهترين
دس�تگاههاي تکنولوژيک و با استفاده
از نيروهاي مجرب نسبت به اين امر مهم
اقدام نمايد .
وي اضاف�ه ک�رد  :علاوه ب�ر كنترلي كه
از طريق س�اير دس�تگاههاي ذيربط در
خص�وص كيفيت آب توزيعي در س�طح
استان بعمل ميآيد كنترل كيفي آب از
طريق  34واحد آزمايش�گاهي ش�ركت
ني�ز بص�ورت م�داوم و روزان�ه انج�ام
ميگردد .

مديرکل آموزش فني و حرفهاي گيالن:

طرح «تکاپو» با هدف اشتغالزايي
در استان گيالن اجرا ميشود
.مديرکل آموزش فني و حرفهاي اس�تان
گيلان گف�ت :ط�رح تکاپ�و ب�ا اهداف
اشتغالمحور و با استفاده از ظرفيتهاي
بوم�يو بينالملل�ي با  ۲۰۰ه�زار ميليارد
ريال تس�هيالت در كش�ور اجرا ميشود
كه سهم استان گيالن  ٦٢٠ميليارد تومان
ميباش�د .رحيم عطاييپور اظهار داشت:
ط�رح بازديد همگان�ي از مراکز آموزش
فني و حرفهاي در استان گيالن همزمان
با سراس�ر کش�ور از  20تا  25آبان ماه در
اس�تان اجرا ميش�ود.مديرکل آموزش
فن�ي و حرفهاي اس�تان گيالن با اش�اره
ب�ه اينکه کلي�ه مراکز آموزش�ي در اين
اي�ام پذي�راي بازديدکنندگان هس�تند
خاطرنشان کرد :تالش است با اين اقدام
عالقمن�دان حوزه فن�ي و مهارتآموزي
از فعاليته�ا و امکانات مراکز آموزش�ي
بازدي�د کنند.عطاييپ�ور ب�ا بيان اينکه
اس�تان گيالن  22مرکز آموزش دولتي و
 850آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد دارد
تاکيد کرد :اس�تان گيالن ظرفيت بسيار
مطلوب�ي را در حوزه مهارتآموزي دارد.
وي ب�ا تاکي�د بر اينک�ه ادارهکل آموزش
فني و حرفهاي اس�تان گيالن بر اس�اس
ابالغيه وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعي
تشکيل شوراي مهارت را در سطح استان
و شهرس�تانها در دس�تور کار قرار داده
اس�ت گف�ت :تاکنون  4ش�وراي مهارت
در شهرس�تانهاي صومعهس�را ،تالش،
رودبار و رودسر تشکيل شده است.
مديرکل آموزش فني و حرفهاي اس�تان
گيالن با اش�اره به اينکه تالش اس�ت تا
پايان آذرماه امس�ال ش�وراي مهارت در
تماميشهرس�تانهاي اس�تان گيلان
تشکيل شود افزود :توجه به ظرفيتهاي
بخ�ش خصوص�ي و همافزايي در اجراي
برنامههاي مهارتي از محوريت تش�کيل
اين شورا است.
عطاييپور تدوين س�ند توس�عه مهارت
اس�تان گيالن با برش شهرس�تاني را از
ديگر برنامههاي آموزش فني و حرفهاي
استان گيالن عنوان کرد و گفت :اين سند
در شوراي مهارت شهرستانها اجرا شده
و پس از جمعبندي منجر به تدوين سند
توسعه مهارت استان گيالن ميشود.

وي ب�ا بي�ان اينک�ه س�فارشپذيري
آموزشه�اي مهارت�ي و مش�ارکت در
اج�راي برنامهه�اي مهارت�ي از ديگ�ر
برنامهه�اي اولوي�تدار آم�وزش فنيو
حرفهاي اس�تان گيالن است تاکيد کرد:
اي�ن ام�ر بهطور وي�ژه در مراکز آموزش
فن�ي و حرفهاي شهرس�تانها پيگيري
ميش�ود.عطاييپور خاطرنش�ان ک�رد:
هماکن�ون بي�ش از  70تفاهم نامه ملي و
استانيجهتبهرهگيريازتوانتخصصي
س�اير دس�تگاههاي اجراي�ي و پذيرش
آموزش تربيت نيروي انساني با ادارهکل
آم�وزش فن�ي و حرفهاي اس�تان گيالن
منعقد ش�ده اس�ت.وي با تاکيد بر اينکه
آموزش فني و حرفهاي اس�تان گيالن در
بخشهاي مختلف مراکز ثابت و تيمهاي
س�يار شهري و روستايي فعاليت ميکند
بي�ان کرد :آموزش فنيحرفهاي اس�تان
گيلان آموزش دورهه�اي مهارتي را در
صناي�ع ،صنوف ،پادگانه�ا ،ندامتگاهها
و ج�وار دانش�گاهها ب�ه گروههاي هدف
خود ارائه ميدهد.مديرکل آموزش فني
و حرفهاي اس�تان گيالن از اجراي طرح
"تکاپ�و" در اس�تان گيالن خب�ر داد و با
اشاره به اينکه اين طرح با اهدافي اشتغال
محور با مشارکت سازمان آموزش فني و
حرفهاي کش�ور در حال اجرا است گفت:
طرح تکاپو در استان گيالن اجرايي شده
است.
عطاييپور با بيان اينکه اين طرح در صدد
است تا با استفاده از ظرفيتهاي بوميو
بهکارگي�ري ظرفيته�اي بينالملل�ي
برنامهه�اي مختلف را در بخش تقاضاي
ني�روي کار به اجرا در آورد خاطرنش�ان
کرد :استان گيالن در اجراي طرح تکاپو
رستههاي اولويتدار استان را شناسايي
کرده است.وي با بيان اينکه بهطور قطع
بهرهگيري از طرح "تکاپو" نتايج مطلوبي
را در ظرفيتس�ازي اش�تغال و توس�عه
اش�تغال در شهرستانها و استان فراهم
ميکن�د تصريح ک�رد 200 :هزار ميليارد
ريال تسهيالت جهت اجراي طرح تکاپو
در اس�تان گيلان در نظ�ر گرفته ش�ده
اس�ت.آموزش فن�ي و حرفهاي اس�تان
گيالن رس�تههاي اولويتدار طرح تکاپو

در اس�تان گيالن را پوش�اک ،ش�يالت،
گردشگري،صنايعدستيوصنايعغذايي
عن�وان کرد و گفت :طرح تکاپو برگرفته
از توس�عه کس�ب و کار و اش�تغال پايدار
است.عطاييپور با اشاره به اينکه اجراي
طرح تکاپو مختص تشکلها و گروههاي
خصوصي و تعاونيها اس�ت خاطرنش�ان
ک�رد :اس�تان گيالن ب�ا برخ�ورداري از
ظرفيتهاي عمده گردشگري ،پوشاک،
ش�يالت و صنايع دستي ميتواند در اين
طرح بهطور ويژه موفق عمل کند.
وي ايج�اد ش�بکههاي تعامل�ي بي�ن
توليدکنن�دگان و بازارس�ازي و ف�روش
محصوالت را از دغدغه اصلي طرح تکاپو
عنوان کرد و اظهار داشت :بستر مناسبي
جهت اجراي طرح تکاپو در استان گيالن
فراهم است.
مديرکل آموزش فني و حرفهاي اس�تان
گيلان ب�ا تاکي�د ب�ر اينک�ه  250حرفه
در مراک�ز آم�وزش فن�ي و حرف�هاي و
آموزش�گاههاي اس�تان گيالن آموزش
داده ميشود بيان کرد :اين مهارتها در
مهارته�اي فني ،کش�اورزي ،خدمات،
فرهنگ و هنر طبقهبندي ميشود.
عطاييپور با اش�اره ب�ه اينکه در  6ماهه
نخس�ت امسال  3ميليون نفر ساعت در
مراک�ز آم�وزش فني و حرفهاي اس�تان
گيلان آموزش ديدند خاطرنش�ان کرد:
افراد پس از گذراندن دورههاي مهارتي و
آزمونها گواهينامه مهارت فني و حرفهاي
دريافت ميكنند.
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کرماشانگم
اي شار شيرين

نفس کم ديرم
آراي زار و شين

سازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو گردهم آمدند

دستاوردهاي گروه صنعتي ايران خودرو در سال96
را ميتوان گام مهم تحول در خودروسازي كشور
به ش��مار آورد؛ چه آن كه در اين س��ال نخس��تين و
مهم¬ترين قرارداد بين المللي صنعت خودرو ايران
با برندهاي معتبر براي طراحي پلتفرم به مرحله اجرا
رس��يد و همكاري ايران خودرو با س��ازندگان طراز
اول جهاني به صورت رسميآغاز شد.
اج��راي ق��رارداد و تفاه��م نامه بي��ن المللي ايران
خ��ودرو ب��ا طراحان و صنعت گ��ران معتبر جهاني
براساس برنامه زمان بندي و شرح وظايف طرفين
قرارداد آغاز شد .اين پروژه با مشاركت و همكاري
ش��ركتهاي مطرح جهاني مانن��د پينين فاريناي
ايتاليا ،هيوندايي پاورتك كره جنوبي و ماهله آلمان
درحال اجرا است.
ب��ه منظ��ور تحقق اهداف در بخش طراحي پلتفرم
و توس��عه محصول ،نخس��تين نشس��ت مشترك
س��ازندگان پلتف��رم جدي��د ب��ا عن��وان «Early
 »Supplier Involvementبا حضور نمايندگاني
از ش��ركت پينين فارينا و نمايندگان ش��ركتهاي
ط��راح و س��ازندگان داخل��ي و خارجي در روزهاي
ابتدايي آبان ماه در محل س��الن اجتماعات س��اپكو
برگزار شد.
در اي��ن نشس��ت ك��ه نمايندگان و مديران ارش��د
طراحان جهاني و بيش از  80سازنده توانمند داخلي
در آن حضور داشتند ،وضعيت اجراي قرارداد بررسي
ش��د و گزارش��ي از برنامههاي آينده تا زمان عرضه
پلتفرم و محصوالت جديد ارايه شد.
اين نشس��ت فرصتي مناس��ب براي ايران خودرو و
شركت پينين فارينا بود تا به تماميتامين كنندگان
داخل��ي و خارج��ي عالقهمند ،اهداف فني و برنامه
زمان��ي پ��روژه پلتفرم جديد ايران خودرو را معرفي
كنند.
نقش مهم زنجيره تامين
مديرعامل ساپكو اولين سخنران اين نشست بود.
وي درباره طرفهاي قرارداد طراحي پلتفرم جديد

گام مهم ايران خودرو در تحول خودروسازي كشور

اي��ران خ��ودرو گفت :پينين فارينا از ش��ركتهاي
مطرح در بخش طراحي خودرو ،هيوندايي پاورتك
كره در طراحي و توليد گيربكس اتوماتيك و ماهله
آلم��ان در طراحي موتور خودرو از ش��ركاي اصلي
ايران خودرو در پروژه طراحي پلتفرم جديد هستند
ك��ه ب��ا همراهي س��ازندگان بنام خارجي و بيش از
 100سازنده داخلي مسئوليت اجراي پروژه پلتفرم
جديد ايران خودرو را برعهده دارند.
حس��ين نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جديد
را ارتقاي نام ايران خودرو در بازارهاي بين المللي
دانس��ت و ضمن وس��يع خواندن طيف آن از مرحله
مفهوم��يو كانس��پت تا توليد انب��وه خودرو گفت:
طراحي ،مهندس��ي ،اجرا ،توليد و ارزيابي در طيف
اجراي اين پروژه قرار دارند.
نجاري افزود :شركت ايتاليايي پينين فارينا طراحي
پلتفرم م��اژوالر براي خودروهايي در كالسهاي
س��دان،هاچ ب��ك ،ك��راس اوور و وانت را برعهده
خواهد داشت و شركت ماهله نيز طراحي پيشرانه
با احتراق بنزيني را انجام خواهد داد.
مديرپروژه طراحي پلتفرم جديد ايران خودرو تاكيد
كرد :محصوالت در دو بخش مش��خصات س��طح
ب��اال و معمول��ي طراحي خواهد ش��د كه پيش��رانه

محصوالت در هر دوبخش موتور سه سيلندر توربو
شارژ است .وي ادامه داد :پروژههاي صنعتي سازي
ني��ز ه��م زمان در بخشهاي بدنه س��ازي ،پرس،
مونتاژ و ...درحال انجام است.
مديرعام��ل س��اپكو زمان عرض��ه اولين محصول
اين همكاري را دو س��ال و نيم آينده اعالم كرد و
گفت :قيمت محصوالت در دو بخش س��طح باال
و معمول��ي رقابت��ي خواهد ب��ود .وي صادرات 30
درصدي و بوميس��ازي بيش از  70درصد قطعات
و مجموعهه��ا را از ديگ��ر اهداف پروژه عنوان كرد
و گف��ت :در صورت تحقق اهداف داخلي س��ازي،
قيمت محصول رقابتي خواهد بود.
وي همكاري س��ازندگان در اجراي پروژه را مهم
توصي��ف ك��رد و گفت :درحال حاضر بيش از 600
س��ازنده و توليدكننده داخلي با س��اپكو همكاري
ميكنن��د و در بخشه��اي مختلف مجموعهها و
قطعات را در اختيار ايران خودرو قرار ميدهند.
توليد موتور بسيار كم مصرف
عضو هيات مديره شركت ماهله آلمان نيز در اين
نشس��ت با بيان اينكه همكاري ما با ايران خودرو
در مس��ير پيش��رفت و توسعه قرار دارد گفت :يكي
از پروژههاي مش��ترك ايران خودرو و ماهله توليد
يك نمونه پيش��رانه ٣س��يلندر اس��ت كه بسيار كم
مصرف خواهد بود
مارتي��ن برگر اظهار كرد :افزايش اس��تانداردهاي
پيش��رانهها و رفتن به س��مت هيبريديها پرهزينه
است و به همين دليل از نمونههاي ساده تر شروع
كرديم .ضمن اينكه ماهله در بخش س��ي.ان .جي
هم ما تجربيات زيادي دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسيلهاي همكاري
با ايران خودرو گفت :شركت ما در بخش پيشرانه
كنسرس��يوم طراح��ي و توليد پلتف��رم جديد ايران
خودرو فعاليت ميكند و با توجه به پتانس��يلهاي
موجود اطمينان داريم كه اين همكاري چند مليتي
نتيجه بسيار خوبي به همراه خواهد داشت.

وي اف��زود :ميداني��م كه در س��الهاي آينده برقي
س��ازي و رانندگي اتوماتيك تا س��ال ٢٠٣٠و بعد
از آن تق��ش مهميدر صنعت خودرو جهان خواهد
داشت از اين رو بايد فناوريهايي را به كار بگيريم
كه در س��ال  ٢٠٣٠ش��يب استفاده از پيشرانههاي
درون سوز كمتر شود.
آم�اده هم�كاري با قطعه س�ازان معتبر
جهاني
دبير انجمن قطعه س��ازان كش��ور ديگر س��خنران
اين نشست بود .وي گفت:اولين تجربه همكاري
قطعه س��ازان با ش��ركاي جهاني در شركت ايكاپ
بوده كه با ارزيابي دقيق  200واحد قطعه س��ازي
از س��وي پژو ،در نهايت  100قطعه س��از در كنار
ايكاپ همكاريهاي خود را با قطعه سازان جهاني
آغاز كرده اند
رض��ا رضاي��ي با اعالم آماده ب��ودن قالبها براي
ساخت قطعات و مجموعههاي محصوالت ايكاپ
اظه��ار كرد :قطعه س��ازان آمادگ��ي دارند تا ميزان
داخلي س��ازي قطعات در خودروهاي 208 ،2008
و  301را به  70درصد برسانند.
وي ب��ا بي��ان اي��ن كه مديريت هوش��مند در ايران
خودرو باعث شد كشور در شرايط سخت اقتصادي
تحوالت عظيميرا در صنعت خودرو و قطعه سازي
تجربه كند ،افزود :درحال حاضر  1200قطعه ساز
به توليد قطعات مورد نياز خودروس��ازان مش��غول
هس��تند كه از اين تعداد  550واحد عضو انجمن و
داراي برند و شناسنامه هستند.
رضايي افزود :صنعت قطعه سازي و انجمن قطعه
سازان در اوايل دهه 90براساس استراتژي توسعه
صنعت و با حمايت خودروس��ازان و دولت ش��كل
گرفت و با حمايتهاي خودروس��ازان مراحل رشد
خود را پشت سر گذاشت.
وي با اش��اره به ظرفيت فعلي قطعه س��ازان گفت:
هم اكنون بيش از  270هزار نيرو در قطعه س��ازي
كش��ور مش��غول به كار است و ميزان دارايي ثابت

قطعه سازان با گردش مالي  5ميليارد دالر 4 ،ميليارد
دالر برآورد ميشود.
رئيس انجمن قطعه س��ازان كش��ور ضمن اشاره به
تصميم درس��ت و به جا در اس��تفاده از توان قطعه
سازان داخلي در مشاركتهاي بين المللي در توليد
خودرو گفت :قطعه س��ازان بزرگ و توانمند داخلي
آمادگي دارند تا با ايجاد شركتهاي جوينت ونچر
و يا شكلهاي ديگري از همكاري ،با قطعه سازان
بزرگ جهاني مش��اركت كنند و موجب فن آوري
در اين بخش شوند.
تولي�د خودروه�اي مختلف روي پلتفرم
جديد
نماين��ده مديرعامل ش��ركت پينين فارينا ايتاليا به
عن��وان يك��ي از طرفهاي اصلي ق��رارداد ،پروژه
اين شركت در همكاري با ايران خودرو را طراحي
پلتف��رم آين��ده اين خودروس��از اعالم كرد و گفت:
طراح��ي و توس��عه خودروه��ا و موتورهاي احتراق
داخل��ي ب��ا همكاري ديگر ش��ركتهاي حاضر در
اي��ن كنسرس��يوم از جمله فعاليته��اي ما خواهد
بود
جينو موزاكو اظهار كرد :استراتژي اصلي ما سبك

جدي��دي دارد كه تنها ش��امل طراحي يك خودرو
نميش��ود و مباحثي مثل مصرف س��وخت ،رقابتي
بودن ،ايمني و محيط زيست را نيز در نظر دارد.
وي گف��ت :تولي��د خ��ودرو در كالسه��اي
مختلفه��اچ بك ،س��دان ،ك��راس اوور و اس.يو.
وي روي اين پلتفرم پيشبيني ش��ده اس��ت ،ضمن
اينك��ه تولي��د خودروهاي هيبري��دي و الكتريكي
ني��ز در اي��ن كنسرس��يوم موردنظ��ر ق��رار گرفته
است.
موزاك��و در ادام��ه ضم��ن معرفي ش��ركت پينين
فارين��ا گف��ت :ش��ركت ما يك ش��ركت طراحي و
مهندس��ي اس��ت كه محصوالتي مث��ل فراري از
جمله خودروهايي هس��تند كه توس��ط اين شركت
طراحي ميشوند.
زيرس�اختهاي مطل�وب عام�ل مه�م
سرمايه گذاري
ديگر س��خنران نشس��ت س��ازندگان پلتفرم جديد
ايران خودرو معاون طراحي و توسعه محصول جديد
ايران خودرو بود .وي گفت :با اجراي پروژه طراحي
پلتف��رم جدي��د ايران خ��ودرو و عرضه محصوالت
جديد ،سهم بازار افزايش يافته و اهداف صادراتي
نيز محقق ش��ود.كامران س��پهري با اشاره به رشد
اقتص��ادي ايران در ش��رايط لغ��و تحريمهاي بين
المللي گفت :زيرساختهاي موجود در ايران نسبت
به كشورهاي منطقه در شرايط مطلوبي قرار دارد،
نيروي انس��اني جوان در دس��ترس با سطح دانش
و تخصص مناس��ب نيز يكي از مزاياي س��رمايه
گذاري به شمار ميرود.وي افزود :ايران با جمعيت
 84ميليون��ي خ��ود تقاضاي بااليي براي خودرو در
آينده خواهد داش��ت كه اين فرصت و مزيتي اس��ت
كه سرمايه گذاران به آن توجه دارند.
س��پهري ب��ه ميزان باالي فروش خ��ودرو در بازار
ايران اش��اره كرد و گفت :در س��ال  2016با فروش
يك ميليون و نيم خودرو رتبه  13فروش از آن بازار
ايران بوده اس��ت كه پيشبيني ميش��ود با عرضه
محصوالت متنوع در آينده اين رتبه ارتقا يابد.

