کمک به زلزلهزدگان
با قوت ادامه يابد

رهبر معظم انقالب اس�لاميدر جلس��هاي با حضور رؤساي
قواي س��هگانه و تني چند از مس��ئوالن کشور با ابراز تأسف
عمي��ق از حادث��ه بس��يار تل��خ زلزله کرمانش��اه و با تقدير از
حضور مس��ئوالن در مناطق زلزلهزده و همدردي با مردم
تأکيد کردند :اين همدرديها بايد در عرصه عمل و کمک
به مردم با قوت ادامه پيدا کند تا از مش��کالت و رنج مردم
بکاهد .حضرت آيت اهلل خامنهاي با اش��اره به داغدار ش��دن
همین صفحه
مردم کرمانشاه در اين حادثه گفتند...

گزارشهاي سازمان بازرسي در دسترس اعضای شورای شهر؛

معاونانبازنشستهبهشت
ماندنيشدند
10

اروپا برنامه ای برای تحریم های جدید علیه ایران ندارد؛

تودهنیموگرینی
بهترامپ

کاهششکافهای
سیاسیباگفتگویملی
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دبيرکل حزب اسالميکار با بيان اينکه آزاديهاي مصرح
در قانون اساسي بايد براي همه يکسان باشد ،گفت :برخي
محدويتهايي که براي س��يدمحمد خاتميصورت گرفته
خالف قانون اساس��ي اس��ت .حس��ين کمالي درباره عدم
پذيرش رياست دورهای شوراي هماهنگي از سوي حجت
االس�لامهادي خامن��هاي دبير جبه��ه نيروهاي خط امام و
رهبري گفت :ش��وراي هماهنگي اصالحطلبان متشکل از
همین صفحه
 ۲۰عضو است که از سالهاي...

سونامیچکهایبرگشتی

سرمقاله

آسیب شناسی «تجارت» از یک پدیده زیانبار اقتصادی نشان میدهد؛

گروهاقتصادی:اعالم 17ميليون چک برگشتي در هفت ماهامسال
از سوي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم ،باز
هم يک بار ديگر ناکارآمدي سياستهاي بانک مرکزي و قانون
چک را به رخ کشيد .به عبارتي اين ميزان چک در عين حالي که
نش��ان از تداوم رکود را ميدهد ،عملکرد منفي بانک مرکزي را
نيز به رخ ميکش��د .ش��ايد به همين خاطر است که يحيي کمالي

پور نماينده مجلس بعد ازاعالم اين خبر بانک مرکزي را تلويحا
به باد انتقادميگيرد «.قوانين ناکارآمد در حوزه چک باعث کمک
به پولشويي ،ايجاد موانع کسب و کار و کاهش ارزش چک شده
است».موضعيکهدکتراحمدعلييزدانپناهاستاداقتصاددانشگاه
الزهرا و کارشناس پولي -بانکي کشور نيز بر آن تاکيد ميکند و
آنقدر از واکنش منفعالنه بانک مرکزي به ستوه درآمده است که

وارداتغيرقانونيخودرو
باضعفدستگاههاينظارتي
حميدرضا فوالدگر

رييسکميسيوناصل 44مجلس

ام��روزه خ��ودرو نقش
بس��يار مهميدر زندگي
مردم دارد و گردش مالي
خودرونيزدرتماميکشورهاسهمبسزايي
ازاقتصادآنکشورراازآنخودکردهاست.
به همين دليل بس��ياري از کش��ورها که
توان خوبي دارند ،اقدام به طراحي و توليد
خودرو ميکنند و کش��ورهايي که با رتبه
پايي��ن تري امکان توليد يا مونتاژ خودرو
را در کشورش��ان دارند ،تحت ليس��انس
کشورهاي توليد کننده معتبر خودرو اقدام
به توليد يا مونتاژ ميکنند .برخي کشورها
نيز که مشکل صنعت خودرو کشورشان
را با واردات حل ميکنند...

حاضر نيست در اين باره بيشتر توضيح بدهد .به قول فرهاد مهراد
خواننده فقيد؛ گفتنيها هر چه که بود بيشتر ازاين گفته شده است.
 ...حاال اين کارش��ناس اقتصادي ميگويد :که همه اين موضوعا
بر ميگردد به قوانين بانکداري کشور بايد اين قوانين کارآمد ،به
روز و مدرن شوند و اين قوانين نيز در اليحه اي به مجلس ارائه
صفحه 3
شده است اما چرا مجلس و...
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بازار وارداتيها ديگر کشش افزايش قيمت را ندارد؛

کوچ دالالن به بازار
خودروهايجديدداخلی

ادامه در صفحه 7

ي خودروها همچنان بازار خودرو با حاشيه
گروه صنعت ،معدن و تجارت :با وجود قيمتگذار 
قيمت روبه رو است .اين حاشيه قيمتي در بازار خودرو امروز به نحوي است که براساس
بررس��يها ميتوان گفت که متوس��ط اختالف قيمت کارخانه با بازار برخي از خودروهاي
زير  45ميليون تومان به حدود  2ميليون و باالي  45به بيش از  7ميليون تومان رس��يده
صفحه 7
است .با اين همه هنوز هم برخي از فعاالن بازار معتقدند که...

یادداشت
نگاهانتخاباتي
اردوغان به اقتصاد

راه ومسکن

ابدوالقدير سلوي

حريت

رجب طي��ب اردوغان
پياميمهم را در جريان
دي��دار با معاونين حزب
عدالت و توسعه القا کرد .اردوغان سال
 2017را سال تغيير خوانده است زماني
ک��ه انتخاب��ات درآن برگزار ميش��ود.
س��خنان اردوغان هرگونه س��ناريوي
انتخاب��ات زودهنگام در جوالي 2018
را از بين برد .اردوغان گفت«:انتخابات
س��ال  2019مهم اس��ت و ما بايد براي
آن به س��ختي تالش کنيم» .در س��ال
 2019س��ه انتخابات برگزار خواهد شد
ک��ه مهمتري��ن آن انتخابات رياس��ت
جمهوري است ...

«تجارت» در گفت و گو با غيبي ایمن نبودن مسکن مهر را بررسی کرد؛

سرافکندگیمسکنمهر

رییسجمهور از مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه بازدید کرد؛
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دلجویی روحانی از زلزلهزدگان
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رهبرانقالب:

کمک به زلزلهزدگان با قوت ادامه يابد
رهب��ر معظ��م انقالب اس�لاميدر جلس��هاي با حضور
رؤس��اي قواي س��هگانه و تني چند از مسئوالن کشور با
ابراز تأسف عميق از حادثه بسيار تلخ زلزله کرمانشاه و با
تقدير از حضور مسئوالن در مناطق زلزلهزده و همدردي
با مردم تأکيد کردند :اين همدرديها بايد در عرصه عمل
و کمک به مردم با قوت ادامه پيدا کند تا از مشکالت و رنج
مردم بکاهد .حضرت آيت اهلل خامنهاي با اشاره به داغدار
شدن مردم کرمانشاه در اين حادثه گفتند :ما در اين غم
با مردم دالور و مرزبانان دلير اس��تان کرمانش��اه شريک
هستيم .رهبر انقالب اسالميافزودند :مصيبت و فقدان
عزيزان تلخ و سخت است اما اميدواريم خداوند متعال

س��کينه و آرامش خود را بر دلهاي خانوادههاي داغدار
نازل ،و چشمان آنان را به لطف و رحمت خود روشن کند.
ايش��ان ،جاريشدن خون محبت و همياري در رگهاي
جامعه اس�لاميرا از تأثيرات اينگونه حوادث دانس��تند
و گفتن��د :اي��ن حوادث همه را به حضور در صحنههاي
همي��اري وارد ميکن��د و اميدواريم در اثر اين محبت و
برادري ،برکات الهي ش��امل حال مردم دالو ِر سرزمين
پهلوانپرور کرمانش��اه و همه ملت ايران شود .حضرت
آيت اهلل خامنهاي ،حادثه تلخ اخير را آزمايش��ي الهي و
ميداني براي اداي وظيفه مسئوالن برشمردند و افزودند:
در اين دو روز مس��ئوالن از جمله رئيسجمهور محترم

ب��ا حض��ور در ميان م��ردم مصيبتزده با آنان همدردي
کردن��د و اميدواري��م اين همدرديها در عرصه عمل و
کمک به مردم نيز با قوت ادامه يابد و از مش��کالت و
درد و رنج مردم با توجه به هواي س��رد و در پيشبودن
فصل دش��وار س��رما بکاهد .در اين جلسه ،آقاي روحاني
رئيسجمهور نيز با اش��اره به تالش همه دس��تگاهها در
عمليات امداد و نجات و رسيدگي به حال مجروحان و
بازماندگان حادثه ،گفت :اين حادثه براي ما يک امتحان
و آزمايش است و از همه دستگاههايي که تالش کرده
و ميکنند از جمله نيروهاي مسلح که بسيار خوب وارد
عمل شدند ،تشکر ميکنم.

حسین کمالی تاکید کرد؛

کاهش شکاف های سیاسی با گفتگوی ملی
دبيرکل حزب اسالميکار با بيان اينکه آزاديهاي مصرح
در قانون اساسي بايد براي همه يکسان باشد ،گفت :برخي
محدويتهايي که براي سيدمحمد خاتميصورت گرفته
خالف قانون اساسي است.
حس��ين کمالي در گفتوگو با ايلنا ،درباره عدم پذيرش
ت دورهای ش��وراي هماهنگي از س��وي حجت
رياس�� 
االسالمهادي خامنهاي دبير جبهه نيروهاي خط امام و
رهبري گفت :شوراي هماهنگي اصالحطلبان متشکل
از  ۲۰عضو است که از سالهاي ابتدايي پيروزي انقالب
اسالميشکل گرفتند و يک نوع حرکت هماهنگ را در
صحنه سياس��ي ،اجتماعي به نمايش گذاش��تند و نحوه
مديريت اين ش��ورا به صورت گردش��ي صورت ميگيرد.
وي با بيان اينکه هر سه ماه يکبار يکي از احزاب عضو
مسئوليت اداره شوراي هماهنگي اصالحات را به عهده
ميگيرد ،افزود :اين ش��ورا داراي کميتههاي سياس��ي،
کميته استاني ،مالي و اجرايي است که بر اساس کارکرد
کميتهها کارهاي ش��ورا تنظيم ميش��ود .دبيرکل حزب
اس�لاميکار ،ادامه داد :ش��وراي سياس��تگذاري که در
انتخابات با پيشنهاد ما و تصويب شوراي هماهنگي کار
خود را آغاز کرد عملکردي را ارائه داد که مورد انتقاد برخي
از گروهها و اشخاص قرار گرفت و مسائلي را کهامروز با
آن مواجه هستيم مبني بر اينکه برخي در جلسات شرکت
نکرده و يا اينکه مسئوليت قبول نميکنند در حقيقت به
نوعي اعتراض به شيوه و رفتاري است که توسط برخي
از احزاب و گروهها صورت گرفته است .کمالي بيان کرد:
البته براي بررسي موضوع به صورت اساسي بايد از خود
افراد سوال کرد تا داليل جامعتر و کاملتري را ارائه کرد.
وي گفت :اکنون مسئوليت شوراي هماهنگي اصالحات

به مدت سه ماه بر عهده حزب اسالميکار و دوره بعدي
هم به عهده خانه کارگر خواهد بود .اين فعال سياس��ي
اصالحطلب درباره ديدار روحاني با جامعه روحانيت مبارز،
گفت :کسي که به عنوان رييسجمهور انتخاب ميشود،
ميتواند با افراد مختلفي نشست و برخواست و گفتوگو،
تعامل اجتماعي و سياس��ي داش��ته باشد ،اما اينکه اين را
مبناي يک گردش قرار دهيم ،ش��ايد دليل کافي نباش��د.
وي افزود :اينکه آقاي روحاني سياس��تهايش را به چه
سمتوسويي متمايل ميکند ،بايد گفت برخي از محافل و
اشخاص سياسي نسبت به آنچه اتفاق ميافتد ديد مثبتي
ندارند و برخي هم منتظر هس��تند که مواضع روحاني در
آينده چگونه خواهد بود و براساس آن داوريها را شکل
دهند و اظهار نظر در اين باره را زود ميدانند .کمالي با بيان
اينکه بسياري از اشخاصي که در پيروزي آقاي روحاني
از جمله اصالحطلبان نقش اساسي داشتند امروز منتظر
ميمانند تا مواضع ايشان را در آينده ببينند ،اظهارداشت:
براي هر فعلي ميشود داليل مختلفي را فرض کرد ،اما
هنوز ارزيابيها به صورت ساده صورت ميگيرد و شايد
در آين��ده بهت��ر بش��ود نظر داد .وي گفت :کس��ي که در

مسند رياست جمهوري قرار ميگيرد بنا است که کشور
ي جامعه باشد،
را اداره کند و رييسجمهور همه گروهها 
چه آنهايي که او را به مسند رياست جمهوري رساندند و
چ��ه آنهاي��ي که مخالف بودهاند همه بايد از حاصل کار و
تالش منطقي که ايشان اعمال خواهد کرد بهرهمند شوند
و نميتوان چندان اين موضع را جناحي کرد .اين فعال
سياسي اصالحطلب ،بيان کرد :امنيت ملي ،همبستگي
ملي و پيش��رفت کش��ور در دستور کار رييسجمهور قرار
دارد و رييسجمهور نميتواند از اين مسائل فاصله گيرد
و اين سياس��تها به گونهاي نيس��ت که بخواهيم آن را
چرخش مواضع روحاني بدانيم ،اما اينکه نحوه اداره جامعه
چگونه خواهد بود آيا روند اصالحي پيش خواهند گرفت
يا محافظه کاري خواهند داشت اين مسئلهاي است که در
آينده مش��خص ميشود .مديراني که انتخاب ميشود تا
حدودي شاخص اين مساله هستند  .رييس دورهاي خانه
اح��زاب درب��اره اينکه جامعه روحانيت در ديدار با روحاني
بر رفع ش��کافها تاکيد داش��ت ،چقدر ضرورت دارد که
احزاب براي رفع ش��کافها در جامعه و گفتوگوي ملي
پيش قدم شوند ،افزود :نميدانم منظور از رفع شکافها
چ��ه ب��وده اس��ت اما يک زمان رف��ع فاصلهها در فضاي
سياسي مدنظر است که اگر در چارچوب يک گفتوگوي
منطقي طرح شود ،مفيد خواهد بود .وي ادامه داد :يعني
نظرات مختلف در هر بحثي ميتواند مطرح شده و مردم
با ديدگاهها و نظرات مختلف آشنا شوند و انتخاب درباره
آن فکر و نظر صورت گيرد و مبناي تصميمات و حرکات
جامعه باشد و در حقيقت تحرکات به سمت يک گفتمان
اجتماعي پيشرود...
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بانک ملت به کمک آسيب ديدگان زلزله غرب کشور شتافت
بان��ک ملت با ارس��ال کمکه��اي غيرنقدي ،به کمک
آسيب ديدگان زلزله در استانهاي غرب کشور شتافت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک
ملت ،اين بانک ضمن تس��ليت جان باختن تعدادي از
هموطنان عزيزمان در اس��تانهاي ايالم و کرمانشاه و
آرزوي شفاي عاجل براي آسيب ديدگان زلزله مهيب در
اين مناطق ،نسبت به تهيه و ارسال کمکهاي غيرنقدي
براي بازماندگان اين فاجعه ،اقدام کرد.
بر اس��اس اين گزارش ،ارس��ال س��ه هزار تخته پتو با
کيفي��ت ممت��از ۵۰ ،ه��زار بط��ري آب معدني و حدود

 ۱۶.۵۰۰قوطي کنس��رو ،بخش��ي از کمکهاي بانک

ملت به آسيب ديدگان زلزله اخير غرب کشور است .بر
اين اساس ،بانک ملت با هدف رفاه حال هموطنان در
مناطق زلزله زده ،دو دس��تگاه خودپرداز س��يار را به اين
مناطق اعزام کرده است .همچنين شعب قصر شيرين
و س��رپل ذه��اب بان��ک ملت فعال و آم��اده ارائه انواع
خدمات بانکي به س��اکنان اين ش��هرها هستند .اعالم
شماره حساب  ۹۹۹۹۹به نام جمعيت هالل احمر جهت
دريافت کمکهاي نقدي مردمي ،از ديگر اقدامات بانک
ملت براي کمک به عزيزان آسيب ديده در استانهاي
کرمانشاه و ايالم است.
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پيشخوان
کشف  ۱۱۲۸کانتينر کاالي قاچاق

بدنبال اقدامات اطالعاتي و عملياتي سربازان گمنام امام زمان(عج)
درادارهکلاطالعاتاستانهرمزگانوباهماهنگيدستگاهقضايي،
يک باند سازمان يافته قاچاق کاال شناسايي و منهدم شد که  ۲۳نفر
از اعضاي آن دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.به گزارش ايلنا،
بدنبال اقدامات اطالعاتي و عملياتي سربازان گمنام امام زمان(عج)
درادارهکلاطالعاتاستانهرمزگانوباهماهنگيدستگاهقضايي،
يک باند سازمان يافته قاچاق کاال شناسايي و منهدم شد که  ۲۳نفر
از اعضاي آن دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.در تحقيقات
و بررسيهاي به عمل آمده تعداد  ۱۱۲۸کانتينر شامل لوازم اداري،
خانگي ،ورزشي ،ساختماني و هتلداري طي سالهاي  ۹۴تا اوايل
 ۹۶توسط اين عده اثبات گرديده است.

انتشار اساميفراکسيون اميد را مناسب
نميدانم

يکعضوفراکسيوناميدمجلسشوراياسالميبابياناينکه«اگر
فراکسيوناميدتصميمبهانتشاراساميبگيردبهتصميمفراکسيون
احترام ميگذارم» گفت :پيامدهاي منفي انتشار اسامياز پيامدهاي
مثبتش بيشتر است .محمود صادقي در گفتوگو با ايسنا با بيان اين
کههنوزجمعبندينهاييبرايانتشاراسامياعضايفراکسيوناميد
انجام نشده است گفت :ديدگاهي بر اين نظر است که اساميمنتشر
شود البته بنده شخصا با اين کار خيلي موافق نيستم.نماينده تهران
افزود :انتش��ار اس��اميچه فايدهاي دارد؟ در واقع راهي که بتوانيم
تش��خيصدهي��م فردي تبعيت نکردهوجود ن��دارد ،زيرا رأي افراد
در مجلس محرمانه است و اگر بخواهيم آن را شفاف کنيم به اين
معناست که در رأي محرمانه افراد کنکاش کردهايم .وي بيان کرد:
در مرحله دوم راهبرد اصالح طلبان و شوراي عالي سياست گذاري
اصالحطلبانبرايننبودکهاصالحطلبان ۱۰۰درصددرليستقرار
گيرند ،در واقع از همان ابتدا راهبرد اين بود که اصولگرايان ميانه هم
در ليست جايي داشته باشند.صادقي خاطرنشان کرد :به نظرم در آن
زمان تعهد شفافي از افراد گرفته نشد و بعد از آن نيز انتظار اين که در
اجرا کامال تبعيت کنند ،انتظار خيلي واقعگرايانهاي نيست.

اختالف سليقه مانع تشکيل حزب فراگير

عضوفراکس��يوننمايندگانوالييمجلسبابياناينکهتش��کيل
مج��دد حزبي همچون جمهوري اس�لاميدر کش��ور غيرممکن
است ،گفت :احزاب هريک از جريانهاي سياسي کشور تمايلي به
قرارگي��ري زي��ر يک چتر ندارند و صرفا زمان انتخابات تحت لواي
ائتالفياجبههفعالميشوند.حميدرضافوالدگردرگفتوگوباخانه
ملت ،درخصوص امکان تشکيل حزب فراگير در کشور گفت :حزب
جمهوري نيروهاي اصيل انقالب و خط امام(ره) را در بر ميگرفت
اما به خاطر اختالفات به چند گروه تجزيه شد که هيچ گاه نميشود
مجددا دوباره چنين حزبي تشکيل شود.وي ادامه داد :با اين حال هر
جريانفکريميتوانديکحزبفراگيرداشتهباشداماآنقدرساليق
فکريزيادشدهکهدورازذهنخواهدبود.فوالدگرادامهداد:البتهزمان
انتخاباتبهفراخورالزماستکهاحزابهرجرياندرقالبائتالفيا
جبهه گرد هم جمع ميشوند اما امکان اينکه اين احزاب تحت لواي
يک حزب به فعاليت ادامه دهند ،امکان پذير نيست.

رشد ساالنه روابط ايران و آلمان پس از برجام
س��فير آلمان در ايران  ،برجام را ' امري
کليدي در معماري جهاني عدم اش��اعه
سالحهاي هسته اي' ميداند و ميگويد
توافق هس��ته اي ايران و ش��ش قدرت
جهاني موجب ش��ده حجم روابط تهران
 برلين هر س��ال  20درصد رش��د داش��ته باشد.به گزارش ايرناميکاييل کلور -برش��تولد ميگويد «ما همچنان توس��عه روابط
اقتصادي را پيگيري ميکنيم» .وي با اشاره به تالشهاي رهبران
اروپاي��ي ب��راي حف��ظ برجام ،در خصوص اعم��ال تحريمهاي
فرامرزي آمريکا عليه کش��ورهاي ديگر ميگويد آلمان و اروپا
از اي��االت متحدهامري��کا انتظار دارند که يک جانبه اقدام نکند،
بلک��ه مناف��ع و همچنين تأثي��رات تصميمات بر مابقي جهان را
نيز درنظر گيرد.

مجلس با ضعف نظارت مواجه است
عضو کميس��يون شوراها در خصوص
عدمتهيهآييننامهقوانينمادرازسوي
دولت گفت :در مجلس با ضعف نظارت
مواجه هس��تيم و عالمت سوال جدي
که در زمينه کارکرد مجلس وجود دارد
اين است که علي رغم وضع قوانين مناسب ،در صحنه اجرا و
عرصه تحقق يافتن با مشکالت متعددي مواجه هستيم.احمد
عليرضا بيگي درگفت وگو با خانه ملت گفت :بديهيترين وجه
بروز مشکالت اين است که دولت نظارت مجلس را قبول ندارد
و اين موضوع را صراحتا اعالم ميکند .اين را ميشود از اليحه
برنامه ششم ديد که دولت اصال حاضر به ارائه اليحه نبود و براي
اجراي قانون برنامه ششم اصال آن را ابالغ نکرد .بنابر اين دولت
در تهيه آئيننامهها و دستورالعملها تعلل ميکند.

سفر جانسون پاسخي به بدعهديهاي آمريکا
نماينده تهران در مجلس سفر بوريس
جانسون به ايران را مثبت ارزيابي کرد
و گفت :س��فر وزير خارجه انگليس به
ايران در راس��تاي تعهدات اين کش��ور
به برجام و پاس��خي به بدعهديهاي
ترامپ و رفتارهاي عربستان است .غالمرضا بادامچي در گفت
وگو با ايرنا افزود :با توجه به رفتارهاي آمريکاييها و سعوديها
در منطقه ،س��فر وزير خارجه انگليس به ايران ميتواند مثبت
و در راس��تاي منافع ديپلماس��ي باشد.وي گفت :قطعا اين گونه
سفرها به ايران مورد پسند عربستان و ترامپ نيست ،زيرا آنان
نميخواهند که برجام که حرکتي در راس��تاي منافع ايران نيز
هست ادامه يابد ،ولي کشورهاي مختلف از جمله انگليس با اين
اقدام ثابت ميکنند که بهامريکا بي توجه هستند.
رییسجمهور از مناطق زلزلهزده کرمانشاه بازدید کرد؛

تجارت-ک�ورش شرفش�اهي :ب��ار ديگ��ر زلزله اي رخ داد و غمبار
ش��د .بغض در گلوها راه نفس را گرفت و درد از چش��مها س��رازير
شد .در مدت کمتر از يک روز متوجه شديم که  432هموطن مان
جان باختند و بيش از  7هزار و  800تن نيز مجروح شدند .درمورد
ويرانيها نيز بهتر است چيزي نگوييم که تنها ويرانه اي برجاي
مانده است .اما اين فاجعه باعث شد تا مسووالن خود را به کرمانشاه
برس��انند ت��ا از نزديک در جريان ق��رار گيرند و بدانند عمق فاجعه
کجاست و چگونه بايد نسبت به ان واکنش نشان دهند.

دلجویی روحانی از زلزلهزدگان

همه درکنار کرمانشاه


و اما رييس جمهور در بازديد از مناطق زلزله زده با تاکيد بر اينکه
"همه مردم ايران در کنار کرمانش��اه هس��تند" ،به آس��يب ديدگان
از زلزل��ه اطمين��ان داد ک��ه دول��ت با همه توان خ��ود براي ياري
آس��يب دي��دگان  ،وارد عم��ل ش��ده و در کوتاهترين زمان ممکن
ت�لاش خواه��د کرد تا اين معض��ل را حل و فصل کند.به گزارش
ايسنا ،حجت االسالم حسن روحاني در جلسه ستاد بحران استان
کرمانشاه گفت :بايد به نيازهاي ضروري مردم رسيدگي کرد و در
اين زمينه نبايد س��ختگيري به خرج داد ،بلکه بايد دس��ت و دلباز
برخورد کرد.روحاني با بيان اينکه ما بايد امنيت کافي را در استان
کرمانش��اه برقرار کنيم ،گفت :س��تاد بحران در اين زمينه تجربه
دارد و همينکه مس��ئوالن بنياد مس��کن ما ميگويند که به مردم
آسيب ديده وام ميدهند و شروع به برآورد هزينهها کردهاند نشان
دهنده تجربه آنان است بخصوص که کشور ما متاسفانه حادثهخيز
است و هر چند وقت يک بار حادثهاي دردناکي را شاهد هستيم.
رييسجمهور با اشاره به گفتوگوهاي خود با آسيبديدگان حادثه
زلزله در کرمانش��اه ،گفت :مردم توقع خاصي نداش��تند و ميگفتند
حاال که اين اتفاقات افتاده و ما خانههايمان را از دست دادهايم براي
بازسازي خانههايمان فکري کنيد ،اين يک خواسته طبيعي است.
روحاني با بيان اينکه بايد براي مساله اسکان موقت آسيبديدگان
و نيز بازسازي خانههاي آنان برنامهريزيهاي دقيق و منسجميرا
اجراي��ي ک��رد ،گفت :امروز در اين جلس��ه مس��ئوالن آماري را از
تخريب خانهها ارائه دادند که حدود  11تا  12هزار برآورد ش��ده
که البته در اين زمينه بايد به رقم دقيقي برس��يم که بتوانيم آن را
م��ورد اس��تفاده قرار دهيم و خانههاي��ي که به طور کامل تخريب
ش��دهاند يا ديگر نميتوان از آنها اس��تفاده کرد را مورد بازس��ازي
قرار دهيم.رييسجمهور ادامه داد :اگر کسي چادر ميخواهد نبايد
س��ختگيري کنيم ،بايد آنچه را که مورد نياز مردم اس��ت از قبيل
چادر و اينگونه موارد مورد نياز را در اختيارشان قرار دهيم و دست
و دلب��از برخ��ورد کني��م و نيز در تامين آب و وس��ايلي چون پتو هم

ه�لال احم��ر ،اورژانس و ...تالشهاي زي��ادي را انجام دادهاند.
عبدالرضا مصري در گفتوگو با ايلنا ادامه داد :مهمترين مشکل
وس��عت و پراکندگ��ي مناط��ق زلزلهزده کار را براي امدادرس��اني
س��خت کرده به گونهاي که ش��ايد حدود  ۴۰درصد از کس��اني که
منازلشان در زلزله از بين رفته  ،توانستهاند در اسکانهاي موقت
مستقر شده و از چادر و پتو بهرهمند شوند و به حدود  ۶۰درصد از
حادثهديدگان چادر و پتو نرسيده است.نماينده کرمانشاه در مجلس
افزود :درجه برودت هوا در برخي از مناطق زلزلهزده مانند ازگله به
صفر درجه سانتيگراد رسيد و همين مسئله موجب شد تا زلزلهزدگان
و حادثهديدگان شب سخت و سردي را سپري کنند.

اعزام هياتي از سوي رهبر انقالب


در اي��ن رابط��ه هي��ات اعزاميازس��وي رهب��ر معظ��م انق�لاب
اس�لاميبراي بازديد از روند امدادرس��اني به مردم زلزله زده غرب
کش��ور وارد شهرس��تان س��رپل ذهاب شد.به گزارش ايرنا ،حجت
االسالم عبدالحسين معزي به عنوان نماينده رهبر معظم انقالب
در اين سفر حضور داشت و حجت االسالم محمدي عراقي نماينده
مجلس خبرگان رهبري وي را در اين س��فر همراهي کرد.بازديد
از بيمارس��تان صحرايي ش��هداي سرپل ذهاب و برخي محلهاي
اسکان اضطراري از برنامههاي اين هيات بود.

 432کشته و  7817مصدوم تا اين لحظه


ش��مار کش��تهها ومصدومان براس��اس اعالم مس��ئوالن کشوري در استان کرمانشاه  432کشته و  7817مصدوم است و اکنون
رئيس جمهوري و دولتمردان براي بررسي وضعيت ،برنامه ريزي و کمک رساني به آسيب ديدگان در منطقه زلزله زده حضور
دارند.کمک رس��اني به آس��يب ديدگان اين واقعه در مناطق آس��يب ديده کرمانش��اه با مشارکت دستگاههاي امدادي و خدمات
رسان و همچنين نيروهاي مردمي ،بسيج ،سپاه و ارتش همچنان ادامه دارد.چندين مقام کشوري و لشکري از جمله وزيران
کش��ور ،بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي به همراه قائم مقام اين وزارتخانه ،معاون وزير و رئيس س��ازمان مديريت بحران
کشور و فرمانده کل ارتش با هدف همدردي با مردم ،برنامه ريزي خدمات ،بررسي نيازمنديها و نظارت بر کمک رسانيها
در اين مناطق زلزله حضور دارند.مس��ئوالن کش��وري نيز ضمن ابراز همدردي با حادثه ديدگان ،در بخشهاي مختلف اعم از
بيمه تامين اجتماعي ،خدمات و امکانات بهداشتي و درماني ،گازرساني،آوار برداري  ،تعداد جانباختگان و مصدومان ،وضعيت
سوخت رساني به مناطق زلزله زده و  ...اقدامات الزم را انجام دادند .

ک��ه ج��زو ضروريات اس��ت اين مهم بايد مورد توج��ه قرار گيرد.
روحان��ي بي��ان کرد :ما بايد کمکهاي بالعوض در اختيار افرادي
که خانههايش��ان را از دس��ت دادهاند ،قرار دهيم تا بتوانند قبل از
بازسازي خانههايشان روزگار خود را بگذارنند و نيز بايد به اين نکته
توجه داش��ته باش��يم که تا جايي که ميتوانيم کار را به خود مردم
واگذار کنيم.رييسجمهور با تاکيد بر اينکه در مواقع بحران جاي
گلهگذاري و مچگيري نيست ،اظهار کرد :نبايد در شرايط بحراني
فعلي به دنبال مچگيري باش��يم.روحاني ادامه داد :پس مردم اگر

خودش��ان خانههايش��ان را بس��ازند بهتر از آن است تا ما مسئوالن
برايش��ان خانه بس��ازيم .اگر مردم کارها را به دس��ت بگيرند بهتر،
زودتر ،دقيقتر و ارزانتر تمام ميشود.

مشکالت ادامه دارد


از س��وي ديگر رئيس مجمع نمايندگان اس��تان کرمانش��اه درباره
آخرين وضعيت حادثهديدگان زلزله گفت :متاسفانه وسعت زلزله
از نظر منطقه جغرافيايي زياد اس��ت و همين مس��ئله کار را س��خت
کردهاما گروهها و دس��تگاههاي اجرايي مانند ارتش ،س��پاه ،بسيج،

حضور قوه قضاييه درکرمانشاه


در همين رابطه حجت االس�لام صادقي معاون فرهنگي رئيس
قوه قضاييه به همراه دکتر کهزادي معاون مالي و پش��تيباني قوه
قضاييه از مناطق زلزله زده غرب کش��ور بازديد کردند.به گزارش
ايلنا،حجت االس�لام صادقي ضمن بازديد از مناطق زلزله زده به
ويژه دادگس��تري شهرس��تان قصرشيرين که در زلزله اخير آسيب
ديده بود بر لزوم تسريع در امداد رساني به مردم و همچنين تامين
امنيت مناطق زلزله زده تاکيد کرد.

قدرداني وزير خارجه از جهان


البت��ه زلزل��ه کرمانش��اه دل جهانيان را ني��ز به درد آورد و پيامهاي
تسليت انسان دوستانه اي از سوي کشورها ارسال شد .در همين
رابط��ه وزي��ر ام��ور خارجه از پيامهاي تس��ليت مقامات خارجي و
اعالم آمادگي س��اير کش��ورها براي ارسال کمک به زلزله زدگان
غ��رب کش��ور قدرداني ک��رد .محمدجواد ظري��ف در توييتر خود
نوش��ت:تصاوير خس��ارات زلزله و جانباختگان در کرمانش��اه (و در
عراق) دلخراش اس��ت .از ابراز همدردي جهاني و پيش��نهادهاي
کمک آنها سپاسگزاريم .در حال حاضر ميتوانيم با استفاده از منابع
خودمان اوضاع را مديريت کنيم .بابت تمام پيش��نهادهاي کمک
بسيار سپاسگزاريم و شما را در جريان قرار ميدهيم.

سياستهاىکلىمقابلهباسوانحدرانتظاراجرا

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه اداره کشور صرف ًا با ابراز تأسف و عاطفه
انجام نميگيرد،گفت:سياستهاى کلى مقابله با سوانح طبيعى بويژه زلزله در  ١٣٨٤تدوين و
ابالغ شده است و اکنون دوازده سال از آن تاريخ مى گذرد و قدم شايسته اى براى عملياتى
کردن آن مصوبه انجام نگرفته است .به گزارش ايلنا ،سيدمصطفي ميرسليم درخصوص زلزله
غرب کشور نوشت :الحمدهلل هموطنان متعهد ،دولتمردان و نيروهاى مسلح و سازمانهاى
امدادى به کمک زلزلهزدگان ش��تافتهاند و تاکنون قدمهاى مؤثرى برداش��تهاند کهاميدوارم
به کاهش فورى آالم مصيبتزدگان بينجامد .وي در ادامه نوشته است :من شخصا خود را
موظف مىدانم از همميهنان عزيز بهويژه زلزلهزدگان عذرخواهى کنم چراکه سياستهاى
کلى مقابله با سوانح طبيعى بهويژه زلزله در  ١٣٨٤تدوين و ابالغ شده است و اکنون دوازده
س��ال از آن تاريخ مىگذرد و قدم شايس��تهاى براى عملياتى کردن آن مصوبه انجام نگرفته
اس��ت .ميرس��ليم با تاکيد بر اينکه عذرخواهى من به مناس��بت عضويتم در کميسيون نظارت
مجمع تشخيص مصلحت نظام است گفت :هشدار الزم را به موقع درباره عدماهتمام مجريان
نسبت به اين موضوع اساسى ،ندادهام و امروز بايد فقط ابراز تأسف و تسليت و شرمندگى کنيم
از باليى که بر سرمان آمده است.

وي با اعالم اينکه کشور ما در نوار زلزل ه خيز قرارگرفته است ادامه داد :آنچه در غرب کشور با
زلزله اخير رخ داد ،نه اولين مورد بوده و نه آخرين مورد خواهد بود .البته پيشبينى زلزله هنوز
روش قاطع و مطمئنى ندارد اما پهنهبندى کشور از نظر خطر زلزله ميسر است تا بر آن مبنا،
متناس��ب با حساس��يت هر منطقه ،قواعد س��اخت و س��از و مقاومسازى تدوين و از اجراى آن با
هميارى مردم حمايت شود .هزينه آن قطعا از خسارتهايى جانى و مالى که به ويژه مردم با
هر سانحه متحمل مىشوند ،کمتر است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه آورده است :براى فرهنگسازى و اطالعرسانى
درباره اقداماتى که بايد قبل از سوانح طبيعى و بعد از وقوع آن انجام گيرد تا خسارات و ضايعات
به کمترين مقدار برسد و امدادرسانى و بازسازى به سريعترين و مؤثرترين وجه صورت پذيرد،
علىرغم تأکيدات مصوبه بر پيشبرد اهداف تعيين شده در مدت ده سال و دستيابى به نتايج
مشخص در برنامه پنجم توسعه ،اقدام ثمربخشى نشده است .ميرسليم با تاکيد بر اينکه اداره
کشور صرف ًا با ابراز تأسف و عاطفه انجام نمىگيرد نوشت :اهتمام بر اجراى داهيانه و هوشمندانه
و دلسوزانه و به موقع مصوبات و تصميمات ناشى از اسناد باالدستى نظير سياستهاى کلى
الزم است .براى دولت دوازدهم آرزوى موفقيت مىکنم.

واليتي،اظهارات«حريري»راتکذيبکرد

مش��اور بي��ن المل��ل رهبر انقالب با اش��اره به اظهارات
نخس��توزير مس��تعفي لبنان عنوان کرد :اينکه حريري
اع�لام ک��رده در ديدار اخير به بنده گفته «ايران در امور
داخلي لبنان دخالت نکند»  ،درس��ت نيس��ت چرا که او
اصال چنين حرفي در آن مالقات نزد.به گزارش ايلنا ،علي
اکبر واليتي با اش��اره به اظهارات نخستوزير مستعفي

شهرداري خرمشهر

لبن��ان عنوان کرد :اينک��ه حريري اعالم کرده در ديدار
اخي��ر به بن��ده گفته «ايران در امور داخلي لبنان دخالت
نکند»  ،درس��ت نيس��ت چرا که او اصال چنين حرفي در
آن مالق��ات ن��زد .وي افزود :آنچ��ه درباره اين مالقات
عنوان ش��د که مالقاتي تند و خش��ن بوده ،دروغ بوده
و القائات س��عوديها و ديگراني اس��ت که مايل نيستند

لبنان را در آرامش ببينند.
واليتي گفت :غير از بنده و حريري  ،دو نفر از طرف آنان و
سفير ما در لبنان هم در آن مالقات حضور داشتند  .در آن
مالقات حريري ميخواس��ت ميان جمهوري اسالميو
عربستان وساطت کند ،بنده گفتم ما مشکلي با مذاکره
نداريم و از آن استقبال ميکنيم.

فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت اول)

ش��هرداری خرمش��هر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملك دارایی های س��رما يه ای به پیمانکاران واجد ش��رایط و داراي رتبه  ،۵راه و باند
واگذار نمايد.
عنوان پروژه
ايجاد و توسعه معابر شهري خرمشهر

(آسفالت بلوار يادمانها)

برآورد اوليه

ضمانت نامه بانكي

 56/240/600/000ريال

 2/444/812/000ريال

								

		
لذا از كليه ش��ركت هاي داراي صالحيت و ظرفيت آماده به كار دعوت مي ش��ودبراي تهيه اس��ناد ارزيابي كيفي و دريافت اس��ناد مناقصه پس از نش��ر آگهي
نوبت دوم از تاريخ  96/8/29لعايت  96/9/5به نشاني:خرمشهر-بلوار امام خميني(ره) شهرداري خرمشهر-امور قراردادها مراجعه نمايند.

ضمناً مهلت قبول پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه  96/9/18مي باشد.
محل برگزاري كميسيون در ساختمان مركزي شهرداري در روز يكشنبه  96/9/19ساعت 16
سايت ويزيت 96/9/6:مي باشد.

شرایط مناقصه :
 -۱متقاضیان می بایست جهت تهیه اوراق شرکت در مناقصه مبلغ  500/000ریال را به حساب سپرده امور مالی 2171122307004شهرداری خرمشهر
واریز نمایند .ضمن ًا جهت ش��رکت در مناقصه مبلغ مش��خص ش��ده فوق را به حس��اب س��پرده ذیحسابی  2171142289001بابت سپرده شرکت در مناقصه
واریز یا بصورت ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
 -2برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -۳شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -۴هزینه نشر آگهی بعهده برنده می باشد.
 -5به اسناد فاقد مهر و امضاء مشروط ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل می شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی و دعوتنامه مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرمشهر

مديريت بازار ارز توسط بانک مرکزي
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس
ش��وراي اس�لامياز تاکيد کميس��يون
اقتص��ادي بر مديريت بازار ارز توس��ط
بانک مرکزي خبر داد.
رحي��م زارع اظه��ار کرد :پيش از اين در
قان��ون بان��ک مرکزي موظف ش��ده بود در جهت پيش��گيري و
کنت��رل ب��ازار مبادالت غير مجاز ارز نس��بت ب��ه تعيين و اعالم
ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور و همراه مسافر
و همچني��ن ايجاد س��امانه اطالع��ات مالي صرافيها اقدام کند
که پيش��نهاد دولت حذف اين ماده از قانون بود تا اين احکام در
قوانين ديگر گنجانده شود اما اين موضوع با مخالفت کميسيون
اقتصادي مواجه شد.

آسیب شناسی «تجارت از یک پدیده زیانبار اقتصادی نشان میدهد؛

گروه اقتصادی :اعالم  17ميليون چک برگش��تي
در هفت ماهامسال از سوي نايب رئيس کميسيون
حقوق��ي و قضاي��ي مجلس ده��م ،باز هم يک بار
ديگ��ر ناکارآمدي سياس��تهاي بانک مرکزي و
قانون چک را به رخ کشيد .به عبارتي اين ميزان
چ��ک در عي��ن حال��ي که نش��ان از تداوم رکود را
ميده��د ،عملکرد منفي بان��ک مرکزي را نيز به
رخ ميکشد.
ش��ايد به همين خاطر اس��ت که يحيي کمالي پور
نماينده مجلس بعد ازاعالم اين خبر بانک مرکزي
را تلويحا به باد انتقادميگيرد «.قوانين ناکارآمد در
حوزه چک باعث کمک به پولشويي ،ايجاد موانع
کسب و کار و کاهش ارزش چک شده است».
موضعيکهدکتراحمدعلييزدانپناهاستاداقتصاد
دانشگاه الزهرا و کارشناس پولي -بانکي کشور نيز
برآنتاکيدميکندوآنقدرازواکنشمنفعالنهبانک
مرکزي به ستوه درآمده است که حاضر نيست در
اين باره بيشتر توضيح بدهد.
ب��ه ق��ول فرهاد مهراد خواننده فقيد؛ گفتنيها هر
چه که بود بيش��تر ازاين گفته ش��ده است ... .حاال
اين کارش��ناس اقتصادي ميگويد :که همه اين
موضوعا بر ميگردد به قوانين بانکداري کش��ور
بايد اين قوانين کارآمد ،به روز و مدرن شوند و اين
قوانين نيز در اليحه اي به مجلس ارائه شده است
اما چرا مجلس و بانک مرکزي در زمينه بررس��ي
و تصويب آن تعلل ميکنند ،مطلبي است که بايد
از آنها پرسيده شود.
اين اس��تاد دانش��گاه ،انفعال بانک مرکزي و نبود
اعتبار س��نجي و همچني��ن عملکرد منفي بدون
چارهانديش��ي و اص�لاح قان��ون چک را از عوامل
اصلي در افزايش رشد ميزان چکهاي برگشتي
ميداند.
حاال کمالی پور ،ميگويد :اين ميزان حجم صدور
چک و به دنبال آن چکهاي برگشتي قابل قبول
نيس��تچ��ون نتيجهايج��زورودي پروندهها به
دس��تگاههاي قضايي و ضايع ش��دن حقوق مردم
ندارد.
ويچ��اره رادراص�لاح قانونصدورچک ميداند

سونامی چک های برگشتی

و معتق��د اس��ت ک��ه بايد به دنبال ايجاد سيس��تم
يکپارچه براي اعتبار س��نجي ،مديريت ،کنترل و
نظارت باشيم.
براس��اس آمار ارائه ش��ده از س��وي کارشناس��ان
بانک مرکزي و مرکز پژوهشها س��ال گذش��ته
 ۱۴ميلي��ون و ۵۰۰ه��زار برگ��ه چک با ارزش۵۵
هزار ميليارد تومان برگش��ت خورده اس��ت .تعداد
چکهاي برگش��تي در هفت ماههامسال نيز ۱۷
ميليون برگه چک بوده است.
عباس هش��ي ،يکي ديگ��ر از اقتصاددانان درباره
رکوردزني چکهاي برگشتي در سالهاي اخير را
به عدم نظارت بانک مرکزي مرتبط ميداند.
وي ميگويد :درسايه ضعف نظارت بانک مرکزي
چکهاي برگش��تي يکي از انواع معضالت نظام
پولي  -مالي است.

حاال چکهاي برگش��تي که همزمان با افزايش
مش��کالت اقتصادي رش��د بي س��ابقه اي داشته
پروندههاي بس��ياري را در دس��تگاه قضا به خود
اختصاص داده است به گونه اي که اطاله دادرسي
در اين زمينه نارضايتيهاي بس��ياري را رقم زده
است .چکهاي برگشتي که نتيجه ناتواني فرد در
پرداخت بدهي خود اس��ت با افزايش رکود و تورم
بيش از پيش شدهاما نقش بانک مرکزي و ضعف
آن نيز در رشد آن بي تاثير نبوده است.
هش��ي معتقد اس��ت که بايد هر چه زودتر نظام
بانک��داري ب��ا بازنگري و اصالح قانون چک ،اين
معضل را حل کند .به گفته هشي ،ضعف نظارتها
از سوي بانک مرکزي دامنه فعاليت افراد با سابقه
در کش��يدن چکهاي بال محل را بيش از پيش
کرده است .به چکها با نگاه تجاري ديده ميشود

و از س��ويي ديگر بانک مرکزي نيز نظارت کافي
در اي��ن زمين��ه به عمل نميآورد .در حاليکه چک
عندالمطالب��ه ب��وده و نبايد به غير داده ش��ود .اين
همان معضل نظام بانکي کش��ور اس��ت و بايد در
اين زمينه ريشه يابي شود.

آمارهاي جديد چه ميگويند


تازهترين گزارش��ي که بانک مرکزي از مبادالت
چ��ک منتش��ر ک��رده ،نش��ان ميده��د ک��ه در
شهريورماهامس��ال بالغ بر  ۹.۱ميليون فقره چک
ب��ه مبلغ��ي بيش از  ۵۸هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان
مبادله شده است .اين ارقام از نظر تعداد نسبت به
مردادماه تا  ۶.۷درصد و همچنين از لحاظ مبلغي
تا  ۶.۲درصد کاهش دارد .از چکهاي مبادله شده
حدود  ۵۲.۳درصد در س��ه اس��تان تهران با ،۳۴.۳
اصفهان با  ۹.۵و خراس��ان با  ۸.۵درصد بوده که

باالترين حجم را نسبت به ساير استانها به خود
اختص��اصدادهان��د.ازلحاظمبلغينيز ۷۰درصد
چکهاي مورد معامله در همين س��ه استان بوده
است .اما از چکهايي که مبادله ميشود بخشي
وصول و بخشي برگشت ميخورد .آمارها نشان
ميدهد که چکهاي وصولي بالغ بر  ۷.۷ميليون
فقره از مجموع چکهاي مبادله شده را تشکيل
دادهاند که اين رقم حدود  ۶.۵درصد در مقايس��ه
با مردادماه کاهش دارد .از سوي ديگر چکهاي
وصول��ي مبلغ��ي حدود  ۴۶ه��زار ميليارد تومان
ب��وده ک��ه در ي��ک دوره يک ماه��ه تا ۵.۹درصد
کاهش يافته است .در مجموع در شهريورماه در
کل کش��ور ۸۴.۴درص��د از کل تع��داد چکهاي
مبادل��هاي و  ۷۸.۲درص��د از کل مبلغ چکهاي
مبادلهايوصولشد.همچنيندررابطهبابرگشت
چکهاي مبادله ش��دهامارهاي بانک مرکزي از
اي��ن حکاي��ت دارد که در کل کش��ور بالغ بر ۱.۴
ميلي��ون فق��ره چک ب��ه مبلغي بيش از ۱۲هزار و
 ۸۰۰ميلياردتومانبرگش��تخورده اس��ت.تعداد
چکهاي برگش��تي  ۷.۵درصد و مبلغ آن تا ۷.۲
درصد کاهش دارد.
در اي��ن دوره در اس��تان تهران ح��دود  ۴۶۸هزار
فقره چک به مبلغ نزديک به  ۷۰۰۰ميليارد تومان
برگش��ت خورد .بر اين اس��اس در کل کشور۱۵.۶
درص��د از کل تعداد چکه��اي مبادلهاي و ۲۱.۸
درصد از کل مبلغ چکهاي مبادلهاي برگش��ت
خورده است.
بررسي داليل برگشت چکها نشان ميدهد که
ک به مبلغي
در کل کشور حدود  ۱.۴ميليون فقره چ 
بالغ بر  ۱۲هزار و ميليارد تومان به دليل کسري يا
فقدان موجودي برگشت خورده است .به عبارتي
در کل از نظر تعداد  ۹۷.۳درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۱
درصد از کل چکهاي برگشتي به دليل کسري يا
فقدان موجودي بوده است .به هر حال چکهاي
برگش��تي امروزه بر س��ر اقتصاد آوار ش��ده است و
برنامه ريزان دل به تئوريهايي دادهاند که اجرايي
کردن آنها هم نتوانس��ته معضل چک برگشتي را
حل کند .بايد اين خانه را از اول ساخت.

گمرک ايران اعالم کرد؛

 ۱۰۰درصد کاالهاي وارداتي از گمرک کنترل ميشود
گم��رک ايران اعالم کرد:تم��ام کاالهاي وارداتي به گمرکات
کش��ور به کمک س��امانه جامع گمرکي وپنجره واحد تجارت
فرامرزي کنترل ميشود و رصد کاالهاي وارداتي با استفاده از
فن آوري اطالعات،هوشمند شده است.
بر اس��اس اعالم گمرک ايران؛ هم اکنون اطالعات کاالهايي
ک��ه ب��ه کش��ور وارد ميش��ود به صورت هوش��مند ب��ا بارنامه
الکترونيک ،مانيفس��ت الکتروني��ک ،فاکتور الکترونيک ،عدل
بن��دي الکتروني��ک ،اظهار الکترونيک ،گواهي مبدا ،قبض انبار
الکتروني��ک و مجوزه��اي الکترونيکي س��ازمانهاي همکار
گم��رک تطبي��ق و در ص��ورت هر گونه مغايرت س��امانه جامع
گمرک��ي به ص��ورت خودکار از ادامه مراحل انجام تش��ريفات
گمرکي جلوگيري ميکند.
يکي از مزيتهاي مهم سامانههاي الکترونيکي گمرک ،ذخيره
س��ازي اطالعات تماميکاالهاي وارداتي و چگونگي اظهار و
اسناد مرتبط با کاالها است که اين اطالعات از ابتداي راهاندازي
سامانه جامع گمرکي در بانک اطالعات اين سامانه ذخيره سازي

و در خدمت مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است.
ه��م اکن��ون گمرک اي��ران براي مبارزه با تخلف��ات در مرحله
نخست اطالعات اظهاري صاحب کاال يا نماينده قانوني وي را
با اطالعات بارنامه ،مانيفست ،بيمه ،ثبت سفارش ،قبض انبار،
مجوزه��اي س��ازمانهاي همکار ،گواهي مب��دا ،فاکتور خريد،
عدل بندي ،نظر ارزياب و کارش��ناس به صورت هوش��مند و
کام�لا الکترونيک��ي در س��امانه جامع گمرک��ي و پنجره واحد
تجارت فرامرزي تطبيق ميدهد و در صورت هر گونه مغايرت
در هر مرحله روند تش��ريفات گمرکي به صورت خودکار قفل
ميشود.
گم��رک اي��ران با اجراي س��امانه جامع گمرک��ي و پنجره واحد
تجارت فرامرزي هماکنون در سطح ملي با بيش از  ۲۷سازمان
به صورت الکترونيک نسبت به تبادل اطالعات و مجوزها اقدام
ميکن��د .ازجمل��ه با بانک مرکزي به منظ��ور تبادل اطالعات
ارزي ،نيروي انتظاميبه منظور استعالم الکترونيکي کاالهاي
مظن��ون به قاچاق ،درياف��ت الکترونيکي اطالعات محمولهها

از بنادر و ارس��ال الکترونيکي اطالعات بارنامهها به س��ازمان
حملونقل و پايانهها.
گم��رک جمهوري اس�لاميايران در چارچوب منطقهاي نيز با
راهاندازي دروازه مش��ترک مرزي به صورت مجازي نس��بت به
تبادل اطالعات اظهارنامههاي گمرکي با کشورهاي آذربايجان
و ترکي��ه اق��دام نموده و تبادل الکترونيکي اطالعات به صورت
آزمايشي با کشورهاي روسيه ،ارمنستان و افغانستان آغاز شده
اس��ت و در س��طح بينالمللي دريافت اطالعات گواهي مبدأ به
منظ��ور انجام کنترله��اي الزم درخصوص اصالت اطالعات
محمولههاي ارسالي از کشورهاي کره جنوبي و چين به صورت
الکترونيکي صورت ميگيرد.
در ادام��ه تالشه��ا و برنامهه��اي گمرک اي��ران براي ارتقاي
کارکرد سامانههاي الکترونيکي در گمرک از ابتداي سالجاري
هوش��مند س��ازي تمامياطالعات کاالهاي وارداتي با هدف
مبارزه با تخلفات با موفقيت کليد خورد و با الکترونيکي ش��دن
اطالعات بارنامه ،فاکتور خريد ،عدل بندي و منشا ارز ،تطبيق

اطالعات کامال هوش��مند س��ازي ش��د و سامانه جامع گمرکي
هم اکنون اين قابليت را پيدا کرده اس��ت که به طور کامل در
زنجي��ره ورود اطالع��ات ترخيص ،دادهها را تطبيق و عالوه بر
پيش��گيري از قاچ��اق کاال به صورت خ��ودکار هر گونه تخلف
احتمالي را شناسايي کند.

افت  ۱۴درصدي سپرد ه دولت نزد بانک مرکزي

تشکيل کميته مديريت بحران سازمان نقشه برداري کشور

در پايان ش��هريور ماهامس��ال بدهي دولت به بانک
مرکزي (به دليل تنخواه بودجه)  9هزار و  620ميليارد
تومان افزايش يافته و از طرف ديگر سپرده دولت نزد
بانک مرکزي  13.9درصد افت داشته است.
به گزارش فارس ،براساس آمار خالصه داراييها و
بدهيهاي سيستم بانکي ،داراييهاي خارجي بانک
مرکزي در پايان شهريور ماهامسال به رقم  354هزار
و  260ميليارد تومان رسيده است که در  6ماهه اول
امسال  4.4درصد و در يک سال منتهي به شهريور
ماهامسال  4درصد افزايش يافته است.
بدهي دولت به بانک مرکزي  37هزار ميليارد تومان
درج شده که رشد  35.1درصدي را در  6ماهه اول
امسال نشان ميدهد.
اما بدهي ش��رکتها و موسس��ات دولتي در  6ماهه
اول سال جاري  19.4درصد افت کرده و به  24هزار
و  370ميليارد تومان رسيده است.
بده��ي دول��ت به بانک مرکزي در س��الهاي اخير
همواره با نوس��انهايي روند صعودي داش��ته است.
البته بانک مرکزي در واکنش به گزارشهايي در اين
باره ،بخشي از اين بدهي را اسناد به تعهد دولت بابت
انتشار به عنوان پشتوانه اسکناسهاي منتشر شده
و همچنين سفتههايي که از سوي بانک مرکزي و
به نيابت از دولت جمهوري اسالميايران به عنوان
س��هميه دولت نزد صندوق بينالمللي پول بهامانت
گذاشته شده است ،عنوان کرده است.
به گزارش فارس ،اما رش��د حدود  10هزار ميليارد
توماني بدهي فعلي دولت ،به طور مس��تقيم بر پايه
پول��ي اث��ر ميگذارد و حج��م نقدينگي را در ضريب
تکاثر  ،6.7رشد ميدهد .البته در صورتي که دولت
تا پايان سال اين بدهي را تسويه کند ،اثر بلند مدتي

در پي وقوع زمين لرزه در غرب کشور ،کميته مديريت
بحران سازمان نقشه برداري کشور تشکيل شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه ،در پي وقوع زمين
لرزه در غرب کش��ور کميته مديريت بحران س��ازمان
نقش��ه برداري کش��ور تش��کيل ش��د .در اين جلس��ه
اضط��راري ک��ه صبح روز دوش��نبه  ۲۲آبان ماه  ۹۶با
حض��ور اعضاي کميته مديريت بحران اين س��ازمان
تشکيل شد ،نحوه همياري سازمان نقشه برداري کشور
براي ارسال نقشههاي مورد نياز  ،به منظور تسهيل و
تسريع در امداد رساني به هموطنان زلزله ديده بررسي
ش��د .بر همين اس��اس مقرر شد سازمان نقشه برداري
کشور بيش از بيست پالت نقشه با مقياس  ۱:۲۵۰۰۰از
شهرها و روستاهاي زلزله ديده را آماده و به دستگاههاي
ذيربط در اين مناطق ارس��ال کند .پس از شناس��ايي
روستاها و مناطق منظور با کمک پايگاه ملي نامهاي
جغرافيايي ،عالوه بر بهره برداري از نقشهها و اطالعات
مکاني موجود در آرش��يو س��ازمان ،مقرر شد تا ساعاتي
ديگ��ر عملي��ات پرواز بر فراز ش��هرهاي زلزله ديده به
منظور عکسبرداري هوايي و تهيه نقشههاي هوايي و
تخمين خسارت از اين شهرها آغاز شود.
همچنين با آناليز و اندازه گيري اطالعات ايستگاههاي
دائمي ،ش��بکه چندمنظوره ،شبکه ترازيابي و InSAR
حرکات پوس��ته زمين ب��راي تعيين ميدان جابجايي و
پس لرزههاي بعدي بررسي خواهد شد.
خاطر نش��ان ميشود شهر س��رپل ذهاب جهت آماده
س��ازي اطالعات و نقش��ههاي مورد ني��از در اولويت
ق��رار دارد و ب��ه همين ترتيب نقش��ه ش��هرهاي ديگر
همچون س��نندج ،س��قز ،ايالم ،کرمانشاه و روستاهاي
اين ش��هرها مخصوصا روستاهاي مرزي نيز به زودي
آماده و براي گروه مديريت بحران مستقر در اين شهرها

بر اقتصاد نخواهد داشت.
ام��ا روند رش��د بدهيها حکايت��ي متفاوت از روايت
بان��ک مرکزي ميکند .طبق قانون ،دولت ميتواند
مع��ادل  3درصد بودج��ه عموميرا از بانک مرکزي
به عنوان تنخواه قرض بگيرد و تا پايان سال تسويه
کند.
بررس��ي رون��د افزايش بدهيه��اي دولت به بانک
مرکزي در طول  4سال گذشته اغلب به اين شکل
بوده است :بدهي دولت در دو ،سه ماه ابتدايي سال
ي��ک رش��د چند هزار ميلي��ارد توماني ميکند و اين
نرخ تا ماههاي پاياني س��ال تقريبا بدون تغيير ادامه
مييابد و در يک يا دو ماه آخر س��ال اندکي کاهش
مييابد .اين روند نشان ميدهد رشد بدهي ناشي از
همان تنخواه و افزايش مانده بدهي در پايان سال به
دليل عدم بازپرداخت کامل تنخواه است.
به هر حال هماکنون بدهي دولت به بانک مرکزي
 37هزار و ميليارد تومان اس��ت که نس��بت به اسفند
ماه سال گذشته  9620ميليارد تومان افزايش يافته
است .در کنار اين مولفه ،سپردههاي بخش دولتي
(دولت و شرکتهاي دولتي) نزد بانک مرکزي در 6
ماهه اول امسال  13.9درصد کاهش داشته است.

ارس��ال خواهد ش��د .همراه با اين نقشهها ،کارشناسان
متخص��ص س��ازمان نيز در محله��اي مذکور حاضر
خواهند ش��د تا ارائه س��رويس ،خدمات و نحوه بهره
برداري از اين نقشهها با سرعت بيشتري همراه باشد.
شامگاه يکشنبه ۲۱آبان ماه  ۹۶زمينلرزه اي با شدت
 ۷/۳ريش��تر در اس��تان کرمانشاه رخ داد که استانهاي
مج��اور را ني��ز تح��ت تاثير ق��رار داد .بال فاصله پس از
وقوع اين حادثه نهادها و س��ازمانهاي فعال در حوزه
مديريت بحران از جمله س��ازمان نقشه برداري کشور
تالشهاي خود را در اين راستا آغاز کردند.
درحال حاضر با استفاده از نقشه و اطالعات مکاني تهيه
ش��ده توسط سازمان نقش��هبرداي کشور ،پايگاههاي
اطالعاتي مختلف با کاربردهاي متعدد در کشور ايجاد
گردي��ده و ب��ا توجه به فعاليتها و خدمات ارائه ش��ده،
سازمان نقشه برداري کشور از حمايت طيف گسترده
کاربران برخوردار بوده و بعنوان حاميبخش خصوصي،
وظايف حاکميتي دولت را در زمينه نقشهبرداري انجام
ميدهد .براس��اس مس��تندات موجود ،توانايي جايگاه
کشور از نظر توليد نقشه و اطالعات مکاني در مقايسه
با کشورهاي در حال توسعه و برخي ازکشورهاي توسعه
يافته مشهود است.
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اقتصاد كالن

پيشخوان
امضاي ۳۰ميليارد دالر قرارداد خارجي

ي��ک عض��و کميس��يون برنامه و
بودج��ه مجل��س گف��ت که طبق
گزارشه��اي ارائ��ه ش��ده براي
تامي��ن مال��ي پروژهه��ا از منابع
خارج��ي تاکنون  ۳۰ميليارد دالر
قرارداد امضا شده است.
ب��ه گ��زارش ايس��نا ،محمدرضا
تابش ،گفت :در جلسه ديروز کميسيون برنامه و بودجه درخصوص
چگونگ��ي تامي��ن مالي پروژهها از منابع خارجي تکليف ش��ده در
قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه سال  ۹۶بحث و بررسي
به عمل آمد.
اين نماينده مجلس ادامه داد :در اين نشس��ت که با حضور رييس
کل بانک مرکزي و معاونين ذيربط ،همچنين مس��ئوالن وزارت
ام��ور اقتص��ادي و دارايي برگزار ش��د ،دکتر س��يف روند تعامالت
درخصوص تامين اعتبارات ارزي از کشورهاي آسيايي و اروپايي
را که ابتدا کند بود ،رو به رشد و رضايت بخش دانست.
وي افزود :در اين جلسه عنوان شد که براي تامين مالي پروژهها از
منابع خارجي تاکنون  ۳۰ميليارد دالر قرارداد امضا شده و براي ۴۰
ميليارد ديگر نيز توافق اوليه انجام و منابع در دسترس است.
تاب��ش در پاي��ان تصري��ح کرد :طرحها و پروژههاي معرفي ش��ده
عمدتا مربوط به سازمان بنادر ،راه آهن ،پااليشگاهها ،نيروگاهها،
بيمارس��تان س��ازي ،کاغذسازي و  ...است که توسط بخش دولتي
و خصوص��ي ب��ا ضمانت وزارت اموراقتص��ادي و دارايي به مرحله
اجرا در ميآيد.
همچنين در ادامه جلسه دکتر عدل معاونت سازمان برنامه و بودجه
درخصوص چگونگي اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال
پايدار در مناطق روس��تايي و عش��ايري ،توضيحاتي داد و گفت که
در چند روز گذشته آيين نامه اين قانون توسط دولت تصويب و به
دستگاههاي ذيربط ابالغ شده است.
ب��ه گفت��ه وي ،طبق قان��ون اختصاص ۵/۱ميليادر دالر از صندوق
توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و محروم کشور
و آيين نامه آن که در هيات دولت به تصويب رس��يده ۴۵ ،درصد
اين منابع به کشاورزي۱۰ ،درصد به معادن ۱۵ ،درصد به مشاغل
و خدماتي و تبادل اطالعات۱۰ ،درصد به گردش��گري۱۰ ،درصد
به صنايع دستي و فرش دستباف و  ۱۰درصد براي تامين سرمايه
در گردش واحدهاي توليدي اختصاص مييابد.
همچنين معادل مبلغ تخصيصي از صندوق توس��عه ملي از طرف
بانکهاي عامل براي اش��تغالزايي موارد معين ش��ده اختصاص
خواهد يافت که پيش بيني ميشود با سرانه هر شغل  ۵۰ميليون
تومان با اين منابع ۲۳۸هزار شغل جديد ايجاد شود.

هزينه ايجاد شغل در فرش دستباف پايين است

مديرکل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون نبود بازار و بازاريابي را در
کشور يک معضل بزرگ دانست و با اشاره به اجراي طرح اشتغال
روستايي ابراز اميدواري کرد تعاونيهاي فرش دستباف و صنايع
دستي از اين فرصت استفاده کرده و به اين حوزه وارد شوند.
ب��ه گزارش ايس��نا ،البرز محمدي اظه��ار کرد :دولت براي اجراي
طرح اش��تغال روس��تايي قول داده که به حوزه روس��تاها کمک
کن��د و از مناب��ع صندوق توس��عه مل��ي  ۱.۵ميليارد دالر پول براي
اي��ن موض��وع اختص��اص بدهد و وزارت کار ،س��ازمان مديريت و
برنامهريزي و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري سه ضلع
اين طرح هستند.
وي ادام��ه داد :در همي��ن راس��تا معاونت تع��اون طرحي با عنوان
روستا -تعاون را طراحي کرد و اتحاديه فرش دستباف هم طرحي
براي ايجاد  ۱۰هزار ش��غل در اين بخش ارائه کرد که ما آن را به
چهار بانک عامل توزيعکننده تسهيالت ارائه کردهايم.
مدي��ر کل تعاونيه��اي توليدي وزارت تعاون از شناس��ايي ۲۵۰۰
روس��تا براي اجراي اين طرح خبر داد و گفت  ۱۵۰۰روس��تا نيز
تاکن��ون مزيتس��نجي ش��دهاند تا در چ��ه فعاليتهايي ميتوانند
مزيت داشته باشند.
به گفته محمدي چهار درصد از جامعه هدف طرح در حوزه فرش
دستباف و صنايع دستي است.
وي با بيان اينکه بيشترين بخشي که به حوزه روستا نزديک است،
فرش دستباف است ،گفت :در حال حاضر براي ايجاد هر فرصت
شغلي در بخش تعاون  ۳۵ميليون تومان نياز است ولي براي فرش
دستباف قطعا کمتر از اين رقم است.
مدي��ر کل تعاونيه��اي تولي��دي وزارت تعاون گفت :در راس��تاي
اجراي طرح اش��تغال روس��تايي پستبانک اين آمادگي را دارد که
طرح روس��تا تعاون را بررس��ي کند و از نظر اقتصادي و فني آن را
بس��نجد .پس��ت بانک ريش��ه در کارهاي روستايي دارد و در بيشتر
روستاها کمک حال ما بوده است.
محم��دي در عي��ن حال با بيان اينک��ه جايگاه فرش ايران در چند
محور قابل بررسي است ،گفت :فرش دستباف به لحاظ فرهنگي،
اقتص��ادي و اجتماع��ي جايگاه قابل توجهي دارد .جايگاه فرهنگي
آن مربوط به پيش��ينه غني آن اس��ت .جايگاه اجتماعي که ش��امل
کارهاي مش��ارکتي است ،باعث تثبيت جمعيت روستايي ميشود
و به اشتغال جامعه هدف کمک ميکند و جايگاه اقتصادي فرش
که درآمدزا اس��ت ،بس��ياري از بخشهاي صادراتي کش��ور ما را به
صادرات فرش مرتبط ميکند.
به گفته وي کيفيت صادرات فرش اميدوارکننده اس��ت و نمودار
پيشرفتهاي دارد اما براي افزايش ارزش صادرات فرش به اهتمام
و برنامهريزي جديتري نياز است.
مدي��ر کل تعاونيه��اي تولي��دي وزارت تع��اون گف��ت :اعضاي
تعاونيه��اي فرش دس��تباف باي��د از فرصتهايي که پيش روي
اتحاديه و تعاونيها اس��ت ،به نحو شايس��ته اس��تفاده کنند و روي
توليد ،طراحي نقشههاي توليدي ،بهبافي و آموزشهاي مهارتي با
همکاري سازمان آموزش فني -حرفهاي متمرکز شود.

آغاز پرداخت تسهيالت
اشتغالزايي روستايي از هفته آينده

معاون امور تعاون وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با اشاره به طرح
تس��هيالت ارزان قيمت به اش��تغال روس��تايي گفت :از هفته آينده
پرداخت تس��هيالت توس��ط بانکهاي عامل آغاز ميشود .در اين
باره طرح يکهزار تعاوني در هزار روستا را ارائه کردهايم .
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اقتص��ادي خبرگ��زاري تس��نيم ،حمي��د
کالنتري،معاون وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعي با حضور در نشست
تخصصي اقتصادي مقاومتي،توليد و اش��تغال فرش دس��تباف که
صب��ح امروز ب��ا حضور معاونان وزير،نمايندگان مجلس ش��وراي
اسالمي،رئيس مرکز ملي فرش ايران و تعاونيهاي صنعت فرش
برگزار ميش��ود با اش��اره به افزايش  15درصدي صادارت فرش
در 6ماهه ابتدايي امسال اميدوارکننده نيست گفت :صنعت فرش
س��رمايه اوليه محدودي نياز دارد و به همين دليل ميتوان قش��ر
بزرگي از جامعه را به آن جذب کرد .وي با تأکيد بر ضرورت تقويت
صادرات صنايع فرش کشور بيان کرد :بايد صادرات صنايع فرش
کش��ور را بيش از پيش تقويت کنيم و با ش��ناخت دقيق بازارهاي
بينالملل��ي در اي��ن عرصه به رقابت بپردازيم ،بنابراين در اين باره
پيش��نهاد ميکني��م ک��ه فعاالن صنعت فرش در قالب تش��کل به
رقابت بپردازند و با ايجاد يک شوراي راهبردي از نهادهاي ثابت
و مرتبط ،اهداف خود را دنبال کنند.
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نظام مالياتي کشور الکترونيکي ميشود
عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و
مع��ادن مجلس گفت :نگاه نمايندگان
اين اس��ت که نظام مالياتي در کش��ور
الکترونيکي ش��ود تا مودي��ان مالياتي
بيني��از از حض��ور فيزيک��ي و رو در رو
ش��دن با ارزيابان مالياتي ش��وند .در اين مسير وزارت ارتباطات
اقداماتي داشته و زيرساختهاي الزم فراهم شدهاما همچنان
بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد تا سيستم اخذ ماليات خودکار
ش��ود .رامين نورقلي پور ادامه داد :همچنين مش��خص ش��د که
بررس��ي عملکرد در زمينه سازمان فضايي کشور،قراردادهايي
که در ارتباطات با ماهوارههاي مخابرات و سنجش از دور مبهم
است و بايد نشست کارشناسي برگزار شود.

سکه طرح قديم  ۷هزار تومان گران شد
در بازار آزاد تهران ،قيمت هر قطعه سکه
تمام بهار آزادي طرح قديم  ۷هزار تومان،
طرح جديد  ۴هزار تومان و نيم س��که ۶
هزار تومان گران شد؛ همچنين نرخ دالر
به  ۴۱۱۶تومان رسيد.
در جريان معامالت سه شنبه بازار آزاد تهران ،قيمت هر قطعه سکه
تمام بهار آزادي طرح قديم  ۷هزار تومان ،طرح جديد  ۴هزار تومان،
نيم سکه  ۶هزار تومان و ربع سکه  ۵هزار تومان افزايش يافت .بر
اين اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و
 ۳۱۳هزار و  ۴۰۷تومان ،طرح جديد يک ميليون و  ۳۹۶هزار و ۴۳۲
تومان ،نيم سکه  ۶۹۷هزار و  ۲۱۶تومان ،ربع سکه  ۳۹۷هزار و ۱۲۳
تومان و سکه يک گرمي ۲۵۷هزار و  ۷۹تومان است.
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پيشخوان
احتمالورودبيتکوينبهفرابورس

مديرعام��ل فراب��ورس از احتمال
استفادهازبيتکويندراينبازارخبر
داد و گفت :اگر به اين نتيجه برسيم
ک��همزاي��اياس��تفادهازپولهاي
الکترونيک��ي بيش��تر از معايب آن
است ،ميتوان از آنها استفاده کرد.
به نق��ل از ايبنا ،اميرهاموني درباره
اس��تفاده از پ��ول الکترونيکي در بازاره��اي مالي ايران گفت :اخيرا
شوراي عالي بورس مصوبه اوراق ارزي را نهايي کرده که ب ه موجب
آن اگر اوراقي غير از ريال منتشر شود نيازمند اين است که از سازمان
بورس و بانک مرکزي مجوز بگيرد .وي درباره استفاده از بيت کوين
در فرابورس افزود :بهتازگي در واحد تحقيق و توسعه فرابورس اين
قضيه مورد بررسي قرار گرفته و اگر به اين نتيجه برسيم که مزاياي
استفاده از پولهاي الکترونيکي بيشتر از معايب آن است ،ميتوان
از آنها اس��تفاده کرد .بنابراين گزارش ،مديرعامل بورسکاال نيز
چندي پيش اعالم کرده بود ،قرار است با تشکيل يک کارگروه براي
بررسي ويژگيهاي بيتکوين ،راهکارهاي استفاده از آن در حوزه
س کاال را مورد بررسي قرار گيرد.نهاد رسميتنظيم مقررات در
بور 
س کاال بهعنوان جزئي از يک
اين زمينه بانک مرکزي است و بور 
کل قادر نيست چنين کاري را به طور مستقل انجام دهد.

تقويت ۱۱۷واحدي شاخص کل بورس

شاخص کل بورس با  96با افزايش
 117واح��ديرويرق��م 87هزارو
 949واحد ايس��تاد .ش��اخص کل
قيم��توب��ازدهنقديبورساوراق
بهادار ته��ران (تدپيکس) در پايان
معامالت ديروز س��ه شنبه  23آبان
ماه  96با افزايش  117واحدي روي
رقم  87هزار و  949واحد ايستاد .شاخص کل هموزن اما با کاهش
 18واحدي عدد  17هزار و  540واحد را به نمايش گذاشت .شاخص
سهام آزاد شناور نيز با افزايش  130واحدي به رقم  94هزار و 685
واح��د دس��ت يافت .ش��اخص بازار اول اما در حال��ي با افزايش 93
واحدي به رقم  61هزار و  469واحد دست يافت که شاخص بازار
دوم با افزايش  196واحدي عدد  192هزار و  597واحد را به نمايش
گذاشت .همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش
يک واحدي روي رقم  989واحد ايستاد .در مقابل ،معامالت سهام
در نماد معامالتي پتروشيميجم با  11واحد ،تاپيکو با  8واحد و بانک
ملت با  7واحد کاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر
به دوش کشيدند .ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران در حالي
به بيش از 179ميليارد تومان نمايش داده ش��د که ناش��ي از دس��ت
به دست شدن بيش از  784ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله
ط��ي 46ه��زار و 240نوبت داد و س��تد ب��ود .ديروز در بازار 2بورس
تهران که با معامالت درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص
دارد 199.5 ،ميليون سهم گروه پتروشيميسرمايه گذاري ايرانيان
به ارزش کمتر از  30ميليارد تومان ميان سهامداران عمده اين سهم
با معامالت انتقالي روبهرو بود.

واگذاري شرکت زيرمجموعه در «خگستر»
«خگس��تر» با انتش��ار اطالعي��ه اي از
واگ��ذاري  30درص��د از س��هام يکي از
شرکتهاي زيرمجموعه خبر داد.
ش��رکت گسترش سرمايه گذاري ايران
خودرو ،با انتش��ار اطالعيه اي در ش��بکه
کدال در خصوص برنامه واگذاري  30درصد از س��هام ش��رکت
صنايع توليدي نيرو گستران خراسان خبر داد .به نقل از سنا ،سيد
مهدي جاللي ،مديرعامل «خگستر» در اين اطالعيه بيان کرده
است در اجراي سياست واگذاري سرمايه گذاريها ،اين شرکت
در نظر دارد معادل  30درصد از س��هام ش��رکت صنايع توليدي
نيروگسترانخراسانراازطريقمزايدهعموميواگذارکند.بهگفته
مديرعامل اين شرکت ،قيمت کارشناسي و قيمت تمام شده سهام
مذکور به ترتيب  29713و  16950ميليون ريال است.

راهاندازی نسخه جدید سامانه «نتکلیر»

مدير امور ناشران شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و
تسويه وجوه (سمات) از راهاندازي نسخه جديد سامانه نت کلير
در بازار سرمايه خبر داد و گفت :اضافه شدن کد ملي سهامداران
بر روي اعالميه و گواهينامههاي بازار س��رمايه براي نخس��تين
بار از قابليتهاي جديد اين سامانه است.
به نقل از س��مات ،مريم ش��اه حسيني مدير امور ناشران شرکت
س��پرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه (سمات) از
راهاندازي نس��خه جديد س��امانه نت کلير در بازار س��رمايه خبر
داد و گفت :اضافه ش��دن کد ملي س��هامداران بر روي اعالميه
و گواهينامههاي بازار سرمايه براي نخستين بار ،امکان درج و
گزارش دهي هزينه انبار گواهيهاي س��پرده کااليي وماليات
س��پرده کااليي بر ارزش افزوده آن و گزارش دهي ماليات بر
ارزش بر افزوده معامالت از قابليتهاي جديد اين سامانه است.
وي با تاکيد بر تالشهاي انجام گرفته در چند سال اخير براي
تسهيل ارايه خدمات به کارگزاران ،ناشران و سهامداران اظهار
داشت :سامانه نت کلير جهت تسويه و پاياپاي انواع اوراق بهادار
و همچنين براي ارائه گواهينامههاي غير کاغذي به س��رمايه
گذاران ،از سال  90راهاندازي شده است.

  2سامانه مجزا براي نتکلير


مدير امور ناشران سمات با بيان اينکه نت کلير داراي دو سامانه
مجزاس��ت ،ادامه داد :اين س��امانه توسط شرکت سپرده گذاري
اس��تاديار دانشکده حقوق دانشگاه کلمبيا و مدير
موسس��ه مش��ورتي گاليله گلوبال در يادداش��تي
درهافينگتون پس��ت نوش��ت :اخيرا در کنفرانس
بازار س��رمايه ايران که توس��ط سازمان بورس و
اوراق بهادار ايران ترتيب داده ش��ده بود ش��رکت
ک��ردم .ب��ه نقل از تس��نيم ،جورج��س اوجکس،
اس��تاديار دانشکده حقوق دانشگاه کلمبيا و مدير
موسس��ه مش��ورتي گاليله گلوبال در يادداش��تي
درهافينگتون پس��ت نوش��ت :اخيرا در کنفرانس
بازار س��رمايه ايران که توس��ط سازمان بورس و
اوراق بهادار ايران ترتيب داده ش��ده بود ش��رکت
کردم .اين کنفرانس در جزيره کيش برگزار شد؛
يک جزيره لوکس که در فاصله  19کيلومتري از
سرزمين اصلي ايران قرار دارد .با توجه به ساخت و
سازهاي در حال اجرا در اين جزيره کيش ميتواند
در اينده با داشتن آسمان خراشها ،درختان نخل،

مرکزي ايران توس��عه داده ش��ده که گزارشهاي الکترونيک و
غير کاغذي را که منشاء آن سامانه پس از معامالت بازار سرمايه
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ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  117ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104932

ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺳﻴﺪﻩ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ -ﺕ .ﺕ
 -1375/5/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻣﺪﺣﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ-
ﺕ .ﺕ  -1308/9/19ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104945
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺮﺑﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4259ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  960539/106ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﺑﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  395ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/7/5ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺮﺑﺘﻰ -ﺵ .ﺵ  -4259ﺕ.
ﺕ  -1341/12/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺷﺮﺑﺘﻰ -ﺵ .ﺵ -23
ﺕ .ﺕ  -1336/8/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﺑﺘﻰ -ﺵ .ﺵ  -7ﺕ.
ﺕ  -1336/1/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﺑﺘﻰ -ﺵ .ﺵ  -1033ﺕ.
ﺕ  -1340/3/28ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﺍﺷﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ .ﺵ  -1ﺕ.
ﺕ  -1316/6/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺋﻴﻦ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﻣﺤﻤﺪ -ﺵ .ﺵ  -47ﺕ.
ﺕ  -1337/10/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺮﺑﺘﻰ -ﺵ .ﺵ  -832ﺕ.
ﺕ  -1348/10/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺷﺮﺑﺘﻰ -ﺵ .ﺵ -49
ﺕ .ﺕ  -1330/12/5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104944
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﻳﺰﻫﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  735ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  960549/106ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﻳﺰﻫﻨﺪﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  94ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/31ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺍﻣﻴﺮﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﻳﺰﻫﻨﺪﻯ-
ﺵ .ﺵ  -51998ﺕ .ﺕ  -1331/1/21ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﻳﺰﻫﻨﺪﻯ -ﺵ .ﺵ  -402ﺕ .ﺕ  -1333/4/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻬﻼ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﻳﺰﻫﻨﺪﻯ -ﺵ .ﺵ  -735ﺕ .ﺕ  -1329/8/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻬﺮﻩ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﻳﺰﻫﻨﺪﻯ -ﺵ .ﺵ  -687ﺕ .ﺕ  -1334/8/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104940
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9509980927600950 :ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺸﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 9509970927601060ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1517/439538/42ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  90/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  117ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104939
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/5/23 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 951044/117/95 :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ
 117ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺁﺫﺭﻧﻮﺵ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺟﻼﻟﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  114/390/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ-
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ -ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ 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 ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺁﺫﺭﻧﻮﺵ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  114/390/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻠﻴﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ
ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ
ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻭ  515ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  265ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  114/390/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ
 25ﻭ  26ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  117ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104936

همه دنيا عالقهمند به حضور در بازار ايران هستند

کاخها و سواحل زيباش جايي شبيه مياميآمريکا
باشد .يکي از جالب توجهترين عناصر کنفرانس
ب��ازار س��رمايه ايران حضور موسس��ات هندي،
اندونزياي��ي ،آلمان��ي ،انگليس��ي و بلژيکي بود.
س��فراي کش��ورهاي ترکيه و کره جنوبي نيز به
نمايندگ��ي از کشورهايش��ان در اي��ن کنفرانس
حضور داش��تند .آلمان و ب��ه ويژه ايالت باوارياي
اين کشور به شکل فعاالنه اي در حال دعوت از
بانکهاي ايراني براي افتتاح شعبه اي در مونيخ
هستد و  4بانک ايراني مجوزهاي الزم را کسب
کردهان��د .يک بانک ايراني اروپايي درهامبورگ
در ح��ال تکميل حض��ور صنعت بانکداري ايران
در قلب حوزه يورو اس��ت .صندوق دماوند که در

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻋﻴﺪﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1141ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ -ﺕ .ﺕ -1367/9/29

است ،ايجاد کرده و آن را در اختيار ذينفعان خود قرار ميدهد.
وي اضاف��ه کرد :س��امانه اول ب��راي انتقال دادههاي معامالت

و گواهينامهها از س��امانه پس از معامالت به وب س��ايت نت
کليراس��ت .سامانه دوم براي انتشار گواهينامههاي الکترونيک
و گزارش��ات اختصاصي براي کارگزاران ،اتاق پاياپاي و س��اير
ذينفع��ان ،اس��تفاده ميش��ود و اعالميهه��اي الکترونيک��ي و
گواهينامههاي معامالت را به کمک يک سيستم گزارش گيري
الکترونيک ايجاد کرده و قادر به تهيه گزارشهاي سفارش��ي
تسويه ،کارمزد و صورتحساب مالي است.
ش��اه حس��يني با تاکيد بر افزايش امنيت و اعتبار گواهينامههاي
سپرده کااليي يا درج کد ملي افزود :براي نخستين بار کد ملي
افراد حقيقي و شناسه ملي افراد حقوقي بر روي گواهينامههاي
صادره براي کليه ابزارهاي مالي درج ش��ده اس��ت که اين امر
باعث افزايش اعتبار و س��هولت اعتبارس��نجي گواهينامههاي
بازار سرمايه شده است.
وي اف��زود  :ناش��ران ميتوانن��د با اس��تفاده از ن��رم افزار Cert
 ،Reporterگواهينامهه��اي س��هامداران خ��ود را چاپ کنند.
برخي از ويژگيهاي اين سامانه را ميتوان به کاربرد آن در اوراق
سلف نفتي ،اوراق مشارکت ارزي ،بورس ارز ،قابليتهاي تسويه
اوراق با واحدهاي پول متفاوت و همچنين قابليت تعريف پوياي
ارزهاي جديد ،تهاتر با بورس و فرابورس ،سرعت باال 20000
معامل��ه در دقيق��ه ،غير کاغذي ش��دن گزارشهاي کارمزدها،
پاياپاي روزانه ،اعالميهها ،گواهينامه و...نام کرد.

استاديار دانشکده حقوق دانشگاه کلمبيا:

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﺴﻦ ﺿﻴﺎﺋﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺩﺧﺘﺮ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ -ﺕ .ﺕ  -1366/1/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ-

«خريخت» زيان شناسايي کرد
"خريخ��ت" در دوره  6ماهه منتهي به
پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم
 122ريال زيان محقق کرد.
شرکت صنايع ريخته گري ايران پيش
بيني درآمد هر س��هم براي س��ال مالي
منتهي به پايان اس��فند امس��ال را مبلغ  3ريال به طور خالص
پس از کسر ماليات اعالم کرد.
"خريخت" در دوره  6ماهه منتهي به پايان شهريور امسال به
ازاي هر سهم  122ريال زيان محقق کرد.
صنايع ريخته گري ايران در س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند
 95به ازاي هر س��هم  290ريال زيان شناس��ايي کرد .همچنين
اين ش��رکت در  6ماهه س��ال مالي قبل  189ريال زيان محقق
کرد و  65درصد پيش بينيها را پوشش داده بود.
مدیر امور ناشران «سمات» خبر داد:

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9509980927600990 :ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻨﻰ ﺭﺿﻰ ﻣﻄﻠﻖ

ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ -ﺕ .ﺕ  -1364/6/17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ

نگاهي بر عملکرد  6ماهه «دسبحا»
"دس��بحا" در دوره  6ماه��ه منتهي به
پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم
يک ريال زيان محقق کرد.
به گزارش س��نا ،شرکت گروه دارويي
س��بحان پيش بيني درآمد هر س��هم
براي س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند امس��ال را مبلغ 800
ريال به طور خالص پس از کسر ماليات اعالم کرد.
"دس��بحا " در دوره  6ماهه منتهي به پايان ش��هريور امسال به
ازاي هر سهم يک ريال زيان محقق کرد.
گفتني اس��ت س��ود شناسايي شده از صنايع ريخته گري ايران
نسبت به گزارش قبل بدون تغيير باقي مانده است.
"خريخت" سود عملياتي سال مالي منتهي به پايان اسفند 96
را به ازاي هر سهم  98ريال اعالم کرده است.

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻬﺘﺮ ﻗﺮﻩ ﺩﺍﻏﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980927600640ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 117
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/10/3ﺳﺎﻋﺖ  16/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  117ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104929
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  636ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  960620ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  257ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺩﻟﺒﺮﻋﺒﺪﻯ ﻧﻴﺎ -ﺵ.
ﺵ  -52175ﺕ .ﺕ  -1322/12/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺗﺒﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -636ﺕ .ﺕ  -1347/4/6ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻟﻌﻴﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺗﺒﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -1119ﺕ .ﺕ  -1345/10/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺣﻮﺭﻳﻪ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺒﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -1069ﺕ .ﺕ  -1348/11/5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﻧﻮﺭﻳﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺒﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -98ﺕ .ﺕ  -1350/2/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﮔﻠﺸﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺒﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -11375ﺕ .ﺕ  -1353/10/6ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  117ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104925
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/7/18 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 25100661 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
 96/7/26 -9609971025100926ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  151ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 4ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0056551436ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1179ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 26/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 26/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ  5ﻓﻘﺮﻩ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺎﻯ
 96/1/29ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ  96/1/31ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ 96/2/11
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ  96/2/14ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ  96/2/18ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 2/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ  26/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﭙﻰ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎﻯ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/5/18ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ )ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ( ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻕ .ﺁ .ﺩ .ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
 9ﻕ .ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  26/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  151ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104919
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  21026ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  556/65/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﻳﺰﻩ ﻭﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  366ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻗﺮﻯ -ﺵ .ﺵ
 -21026ﺕ .ﺕ  -1345/9/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﻳﺰﻩ ﻭﺭﻯ -ﺵ.
ﺵ  -0016605829ﺕ .ﺕ  -1372/10/29ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺩﻳﺰﻩ ﻭﺭﻯ -ﺵ .ﺵ  -44895ﺕ .ﺕ  -1365/4/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻭ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  65ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/104913

جزاير کايمن (يکي از س��رزمينهاي ماوراء بحار
انگليس) تاس��يس ش��ده در حال فعاليت اس��ت و
ب��ه س��رمايه گذاران اجازه ميده��د تا در بورس
ايران سرمايه گذاري کنند .در حالي گه درسترسي

مس��تقيم به سهام ش��رکتهاي ايراني همچنان
غيرممکن اس��ت ،درهاي اين ش��رکت ايراني به
روي سرمايه گذاران بين المللي باز است.
حضور در بازار سرمايه ايران و موسسات مالي اين
کش��ور به دليل ادامه تحريمهاي دولت امريکا از
طري��ق يورو انج��ام ميگيرد .تحريمهاي اعمال
ش��ده از س��وي دولت آمريکا نه تنها بانکهاي
آمريکاي��ي بلک��ه بانکه��اي خارج��ي فعال در
آمريکا نظير بانکهاي بزرگ اروپايي و ژاپني را
از معامالت دالري با ايران منع ميکند .بنابراين
اي��ن تنه��ا بانکه��اي داخلي اروپايي و ش��عب
بانکهاي غيراروپايي مستقر در اروپا هستند که
تراکنشهاي مرتبط با ايران را انجام ميدهند.

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﻃﺮﻗﻴﺒﻪ ﺵ ﺵ  38ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980915601257ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻛﺮﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  337ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/4/13ﺩﺭ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩﻯ
ﺵ ﺵ  25001ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺵ ﺵ  2871ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺵ ﺵ
 38ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
110/106866ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ607ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺳﻴﺰﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻫﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﭘﻮﺭ
ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  501ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960014ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1396/4/4-9609971050100421ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  501ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  136/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/1/19ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/760/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ 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 ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ 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  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .
 110/106860ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ501ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎﻗﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981050800468ﺷﻌﺒﻪ  508ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/9ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ
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 ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ
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.
 110/106857ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ508ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺭﻑ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺳﻼﻥ
ﺟﻬﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺭﻑ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺴﺐ  .2ﻣﻮﺳﻰ ﺍﺯﻳﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981050800351
ﺷﻌﺒﻪ  508ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/10/13ﺳﺎﻋﺖ  17:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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.
 110/106852ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ508ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 536/508/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  32ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1383/1/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺭﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 4809
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  80557ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﺷﻜﻮﻓﻪ
ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .6ﻋﺬﺭﺍ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  508ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/106850
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺒﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  76528ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  506/508/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻬﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  282ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/7/12ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺍﺷﺮﻑ
ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺒﺎﺯﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  76528ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﻫﺪﻯ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 27787ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻫﻮﻣﻦ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5135ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
110/106848

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  508ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

بخشي از سيستم بانکي حوزه يورو را بانکهاي
دولتي نظير بانک کي اف دبليوي آلمان تشکيل
ميدهن��د .اي��ن بانکها از س��رمايه گذاريها در
اي��ران حمايت خواهند ک��رد .اين بانکها تحت
تبعي��ت اداره کنترل داراييه��اي خارجي خزانه
داري امريکا (اوفک) قرار ندارند و ميتوانند بدون
تبعيت از اوفک از پروژههاي شرکتهاي اروپايي
در ايران را تامين مالي کنند.
در اين ميان به نظر ميرسد کهامريکا به صورت
خودخواسته خود را از تجارت با ايران محروم کرده
است .ادوارد لوس ،ستون نويس روزنامه فايننشال
تايم��ز مقايس��ه جال��ب توجهي مي��ان «خاندان
ترامپ» و «خاندان سعود» انجام داده و ميگويد:
«اين مقايس��ه نشان ميدهد که (ترامپ) رئيس
جمهوري است که نميتواند منافع ملي کشورش
را از منافع تجاري خانوادگي جدا کند».

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎﻥ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ
ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509981050300822ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609971050300173ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  95/12/1ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 110/106846ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ503ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/6/1ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ  971ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 705/604/96:ﻣﺮﺟﻊ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ  604ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﻭ 13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻀﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻫﺪﺷﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﺎﻻ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ )ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺯﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ
ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/4/1-302948ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ  292ﻭ 249ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  108ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ  173/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  604ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﻭ 13ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/106843
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/4/31:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ243/610/96:
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 96/5/11-960658:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ:ﺣﻮﺯﻩ  610ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﻭ13
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 100/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 225251ﺳﺮﻯ ژ (1/ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺪﻭﺍ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22521ﺳﺮﻯ ژ 1/ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/10/20ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ
ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ
ﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  515ﻭ 519ﻭ522ﻭ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  307ﻭ 309ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2/110/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﺘﺒﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  107ﺑﻨﺪ
ﺍﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ  12ﻭ 13ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/106841
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981050500394ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻭﻫﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺮﻣﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  94ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  322ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 .3ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﻣﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  77ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺮﻣﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  793ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﻣﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1195
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  505ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/106838
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 95099809265500701 :ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺪﺭﻟﻮ -ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻴﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9610090926500039ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509970926500747ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
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اروپا برنامه ای برای تحریم های جدید علیه ایران ندارد

مس��تعفي لبنان خواس��ت تا هرچه س��ريعتر به
کش��ورش بازگردد و به عربس��تان درباره دخالت
در امور داخلي بيروت هشدار داد.
اي��ن در حال��ي اس��ت که دونال��د ترامپ رئيس
جمه��ور آمري��کا در اظهار نظ��ر خود اعالم نمود
که اياالت متحدهامريکا براي تش��ديد تحريمها

ب��ر علي��ه ايران به حماي��ت اتحاديه اروپا نيازمند
نيس��ت و کش��ورهاي اروپايي "همچنان به فکر
کس��ب درآمدهاي خود باش��ند" و در عين حال
رواب��ط تج��اري خود با اين جمه��وري (ايران) را
حفظ کنند.ترامپ در اين مصاحبه گفت" :صادقانه
بگويم ،من به آنها گفتم که ش��ما دوس��تان من

هس��تيد ،بنابراي��ن م��ا ب��ا ش��ما کن��ار ميآييم،
چهامانوئ��ل (رئي��س جمهور فرانس��ه) يا مرکل
(صدراعظم آلمان)  -من واقعا اين افراد را دوست
دارم.
من به آنها گفتم" :ش��ما ميتوانيد به فکر کس��ب
درآمدهاي خود باشيد ،براي حل اين وضعيت (با

ايران) ما نيازي به ش��ما نداريم" .از س��وي ديگر
وزير امور خارجه آلمان تاکيد کرد که اتحاديه اروپا
خواهان حفظ توافق هستهاي با ايران است.
زيگم��ار گابري��ل ،وزير ام��ور خارجه آلمان گفت
ک��ه درب��اره تواف��ق هس��تهاي با اي��ران و ثبات
خاورميانه رايزني خواهد ش��د.وزارت امور خارجه
آلمان با انتش��ار پياميدر صفحه رس��ميخود در
توئيتر نوشت :ما بايد با متحدان خود براي حفظ
توافق هستهاي با ايران همکاري نزديک داشته
باش��يم .همچنين هياتي از شوراي امنيت آمريکا
براي گفتوگو در مورد ايران و وضعيت س��وريه
با همتايان صهيونيس��تي خود به اس��رائيل س��فر
کرده است.
به گزارشهارتص ،قرار است در اين گفتوگوها
نمايندگان��ي از ديگر بخشهاي دولت اس��رائيل
نيز حضور داش��ته باش��ند.بنا بر اين گزارش ،اين
در حالي اس��ت که چند روز پيش روس��يه ،آمريکا
و اردن توافقي را براي دس��تيابي به آتشبس در
جنوب سوريه بهامضا رساندند که از همه نيروهاي
خارجي از جمله نيروهاي نظاميايران ميخواهد
تا از سوريه خارج شوند ،اگرچه ضرباالجلي براي
اين موضوع مشخص نشده است.مقامات دفاعي
اسرائيل با توجه به اينکه ابرقدرتها تمايل زيادي
ب��راي خارج کردن فعاليتهاي ايران از س��وريه
نش��ان ندادهاند ،نگران هس��تند.در همين راستا
پنجش��نبه گذش��ته رييس س��تاد ارتش اسرائيل
براي گفتوگو با رييس فرماندهي ارتش آمريکا
در اروپ��ا در م��ورد رفتارهاي ايران در س��وريه به
بروکسل سفر کرد.

ظريف در نامه اي به گوترش:

جامعه بين المللي به جنگ احمقانه يمن پايان دهد
وزير امور خارجه با ارس��ال نامه اي به دبيرکل س��ازمان ملل
متحد وضعيت يمن را در نتيجه تجاوز ،کش��تار غيرنظاميان و
محاصره همه جانبه اين کش��ور وخيم و نگران کننده دانس��ت
و از جامعه بين المللي خواس��ت با اقدام موثر و قاطعانه به اين
جنگ احمقانه پايان دهد.
به گزارش ايرنا ،در نامه محمد جواد ظريف به آنتونيو گوترش
آمده است:مايلم توجه فوري شما را به وضعيت وخيم و نگران
کننده يمن که در نتيجه تجاوز ،کشتار غيرنظاميان و محاصره
همه جانبه اين کشور به وجود آمده و رنجهاي تحمل ناپذيري
را ب��ر م��ردم اي��ن کش��ور تحميل ک��رده و منجر به ش��يوع بي
س��ابقه وبا و گس��ترش قحطي در اين کش��ور شده است ،جلب
نمايم.
در ادامهامده اس��ت :زبانههاي آتش جنگ در کش��ور يمن و در
سومين سال اين تجاوز همچنان در حال شعله ور شدن است،
بدون آنکه بتوان براي آن پايان روشني متصور بود .وضعيت به
نحو خش��ونت باري ادامه داش��ته و تخريب گسترده و سراسري
اين کشور و رنجهاي مصيبت بار انساني ،آن را به جهنميتبديل
کرده اس��ت؛ در حالي که مرتکبان اين تجاوز جنايتکارانه خود
نيز اکنون در باتالق آن دست و پا ميزنند.
نتيجه بيش از سي ماه تجاوز عليه کشور آسيب زده يمن ،گرفتن

جان هزاران انس��ان بي گناه به ويژه زنان و کودکان و تخريب
زيرساختها و تاسيسات شهري و غيرنظامياين کشور از جمله
بيمارس��تانها ،مدارس ،جادهها ،صنايع غذايي و نيروگاههاي
ب��رق و در نتيج��ه ،محروم ماندن مردم از ابتداييترين نيازهاي
اوليه خود بوده است.
وي ادامه داد:قطع مس��يرهاي کمکهاي انس��اني به کش��ور
قحطي زده يمن و تصميم به 'بستن همه راههاي هوايي ،زميني
و بنادر دريايي' ،فاجعه وخيم انس��اني در يمن را بس��يار شديدتر
کرده است؛ فاجعه اي که به گفته مقامات سازمان ملل متحد،
ميتواند به 'بزرگترين قحطي اي که جهان در طول چند دهه
تجربه کرده و ميليونها قرباني به همراه دارد' منجر شود.
مس��ئوليت بين المللي ارتکاب جنايات جنگي و نقض قواعد و
مقررات حقوق بين الملل بشردوس��تانه به عهده مرتکبين اين
جنايات است ،همانهايي که تنها به دنبال راه حل نظاميبراي
اين بحران بوده و با فرافکني تالش ميکنند توجه جهانيان را
از جن��گ تجاوزکاران��ه خ��ود منحرف کرده و تقصير را به گردن
ديگران بياندازند .با وجود اين ،بعد از بيش از دو س��ال و نيم از
حم�لات ک��ور ،آنها نيز بايد اکنون دريافته باش��ند که 'يمن راه
حل نظاميندارد'.
وظيفه جامعه بين المللي اين است که به نحو موثر و قاطعانه تري

درگير بحران يمن شده و به اين جنگ احمقانه پايان بخشيده،
آتش بس را برقرار کرده ،توزيع کمکهاي انس��اني را تضمين
کرده و از طريق گفت و گو و مصالحه ملي ،بدون هرگونه پيش
شرط ،صلح و آرامش را به اين کشور بازگرداند.
جمهوري اسالميايران از ابتداي شروع اين بحران تاکيد داشته
اس��ت ک��ه تنه��ا راه اع��اده صلح و ثبات اين اس��ت که به همه
طرفهاي يمني اجازه دهيم تا بدون هر گونه دخالت خارجي،
دولت وحدت ملي فراگير مطابق نظر خود را تشکيل دهند.
بر اين اعتقادم که مدتها پيش از اين ميبايس��تي طرح چهار
ماده اي اينجانب بررسي و اجراء ميشد ،طرحي که من در نامه
مورخ  27فروردين سال  1394خود به سلف جنابعالي و درست
بعد از آنکه ائتالف به رهبري س��عودي جنگ عليه يمن را آغاز
کرد ،پيش��نهاد دادم .امروز نيز پيگيري و اجراي طرح مذکور،
ش��امل گامهاي زير ،به منظور پايان بخش��يدن به اين کابوس
انساني همچنان کارآمد و در واقع حياتي است:
 .1آت��ش ب��س و پايان بخش��يدن فوري ب��ه همه عملياتهاي
نظامي؛
 .2دسترس��ي ب��دون مان��ع مردم يمن به کمکهاي انس��اني و
بهداشتي؛
 .3از س��رگيري گفت و گوي ملي صرفا با مش��ارکت و هدايت

اخبار بيمه
پيامتسليتدکتربيژنصادقبههموطنانزلزلهزدهکرمانشاه

ناي��ب رئي��س هي��أت مدي��ره و مديرعام��ل بيم��ه دانا در
پياميضم��ن ابراز همدردي ب��ا خانوادههاي داغدار حادثه
دلخراش زلزله اس��تان کرمانش��اهامادگي اين ش��رکت را
جهت رس��يدگي فوري بهام��ور حادثهديدگان اعالم کرد.
همچني��ناي��نش��رکتبهمنظورابرازهم��درديبازلزله
زدگان غرب کش��ور مبلغ يک ميليارد و  500ميليون ريال
به مردم اين منطقه کمک ميکند .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبيمه
دانا ،متن پيام بدين ش��رح اس��ت :بس��م اهلل الرحمن الرحيم ،اناهلل و انا اليه راجعون ،وقوع
حادثه دلخراش و غمانگيز زلزله ش��ب گذش��ته در اس��تان کرمانش��اه که موجب کش��ته و
مجروح ش��دن بس��ياري از برادران و خواهران ،ش��جاع و غيور مرزنش��ين اين اس��تان که
همواره پاس��دار منافع ايران س��ربلند بودهاند ،تأثر و تأس��ف همگان را بر انگيخت .اينجانب
ضمن ابراز همدردي با هموطنان آسيب ديده ،از خداوند متعال براي خانوادههاي داغدار
صبر بي پايان مسألت نموده و مراتب تسليت خود را اعالم ميدارم .فقدان عزيزان سخت
و طاقتفرساس��ت ،تأمالت و آس��يبهاي روحي و رواني هموطنان قابل جبران نيس��ت
وليک��ن بيم��ه دانا حس��ب وظيفه و رس��الت بيمه گري ،آمادگي خ��ود را جهت همکاري و
رسيدگي فوري و جبران خسارتهاي مادي آسيب ديدگان اعالم ميدارد .گفتني است؛
بالفاصله پس از اتفاق زلزله ش��ب گذش��ته همکاران ش��عبه کرمانش��اه بيمه دانا در اولين
س��اعاتاينحادثهتأس��فباررس��يدگيبهامورآسيبديدگانراازسرگرفتند.همچنيندر
خب��ر ديگ��ر ش��رکت بيمه دانا ،دکت��ر بيژن صادق اعالم کرد :به منظ��ور همدري با مردم
شريف و مظلوم مناطق غرب کشور و در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي ،اين شرکت
به جاي صرف هزينههاي تبليغاتي خود ،مبلغ يک ميليارد و  500ميليون ريال به اين امر
خدا پس��ندانه اختصاص خواهد داد .وي افزود :اين مبلغ به زودي از طرف اين ش��رکت در
اختيار زلزله زدگان مناطق غربي کشور قرار خواهد گرفت.

اعزامکارشناسانوارزيابانخسارتبيمهسرمدبهمناطقزلزلهزده

کارشناس��ان و ارزياب��ان خس��ارت اموال بيمه س��رمد ،به
منظور رس��يدگي به بيمهگذاران زيانديده اين ش��رکت ،به
مناطق زلزلهزده اعزام شدند .به گزارش روزنامه تجارت به
نقل از روابط عموميبيمه س��رمد ،س��اعاتي پس از وقوع
حادثه کارگروه کارشناس��ي و ارزيابي خس��ارت در مديريت
ام��وال تش��کيل ش��د و بررس��يهاي الزم در خص��وص
رس��يدگي ،ارزيابي و پرداخت خس��ارت در کوتاهترين زمان ممکن صورت گرفت .دکتر
اسماعيل دلفراز مدير عامل بيمه سرمد نيز در پياميضمن تسليت به ملت شريف ايران و
خان��واده درگذش��تگان زلزل��ه اس��تانهاي غرب��ي کش��ور و اظهار تاس��ف و همدردي با
آس��يبديدگان اين حادثه دلخراش ،تس��ريع در پرداخت خس��ارت به مشتريان گراميکه
تحت پوش��ش بيمه خطرات آتشس��وزي ،زلزله س��اختمانها تاسيس��ات اداري ،منازل
مس��کوني و يا مرهونات بانکي بانک صادرات نزد اين ش��رکت قرار دارند را در اولويت کار
مديران اين شرکت برشمرد و در اين خصوص به آسيب ديدگان اطمينان خاطر داد .متن
کامل اين پيام به ش��رح ذيل ميباش��د :بس��م اهلل الرحمن الرحيم ،درگذش��ت جمعي از
هموطنان عزيزمان در حادثه دلخراش و غمبار زلزله در استانهاي غربي کشور را به ملت
غيور و ش��ريف ايران ،باالخص به خانوادههاي داغدار ،تس��ليت عرض مينمايم .اينجانب
ضم��ن اب��راز هم��دردي با هموطنان آس��يبديده ،براي بازماندگان ،صب��ر جزيل و براي
مصدومين ،ش��فاي عاجل را از خداوند متعال خواس��تارم .بيمه س��رمد به زيانديدگان اين
حادثه اطمينان خواهد داد که در مس��ير رس��يدگي و پرداخت خس��ارت در کوتاهترين زمان
ممکن ،از هيچ کوششي فروگذار نخواهد کرد.

پياممديرعاملبيمهملتورسيدگيويژهبهخسارتزيانديدگانزلزله

دکتر عليرضا ابراهيمپور طي پياميضمن ابراز همدردي با
بازماندگان حادثه زلزله ش��ب گذش��ته در شهرهاي غربي
کش��ور(ايالم،کرمانش��اه،سرپلذهابو)...اينمصيبترا
تس��ليت گفت و دس��تور تش��کيل تيم ويژه رس��يدگي به
خسارت بيمهنامههاي تحت پوشش اين شرکت و حضور
فعال کارشناسان ارزياب خسارت در منطقه را صادر کرد.
متن پيام به شرح زير است :به نام ايزد دانا ،زلزله دلخراش شهرهاي غربي کشور مسبب
از دس��ت دادن تع��دادي از هموطن��ان عزيزمان ش��د .بيمه ملت مصيب��ت وارده را به همه
بازماندگان اين حادثه تسليت ميگويد و با ابراز همدردي و آرزوي سالمتي براي بازماندگان
و مصدومان اين حادثه ،تيم ويژه رسيدگي به خسارت بيمهنامههاي تحت پوشش ،تشکيل و

اين شرکت به صورت فعال و با تمام توان در منطقه حضور مييابد .بيمهملت با زيانديدگان
اين حادثه حداکثر مس��اعدت را به عمل خواهد آورد و در کنار تمام دس��تگاههاي ذيربط
ميکوشد با تسريع در پرداخت خسارت بيمهنامههاي تحت پوشش بتواند باري از دوش
هموطنان خود بردارد .اميد است با همکاري و همياري يکديگر بتوانيم زلزلهزدگان غرب
کشور را ياري کنيم.

تسليتبهبازماندگانحادثهزلزلهكرمانشاه

علي جباري مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني در
پياميجان باختن هموطنان عزيزمان را تسليت گفت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميصندوق
تامين خسارتهاي بدني ،متن پيام به شرح ذيل است .انا هلل
و ان��ا الي��ه راجعون ،جان باختن غم بار چند تن از هموطنان
عزيز در حادثه زلزله اخير  ،روح و روان مردم کشورمان و به
ويژه کرمانشاهيان عزيز را که صاحب عزاي اين مصيبت اند ،به درد آورده است .اينجانب
ضمن عرض تسليت به بازماندگان اين حادثه تاسف بار ،در فاصلهاندکي از اربعين حسيني،
براي آن عزيزان سفرکرده علو درجات و غفران الهي و همنشيني با حضرت سيدالشهداء
عليه الس�لام را از خداوند س��بحان مس��ئلت دارم .بي ترديد مردم قهرمان استان کرمانشاه
که تجربه ارزش��مند دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارند ،دوش��ادوش يکديگر و با
همدلي و همبستگي دولت تدبير و اميد ،اين روزهاي دشوار را پشت سر خواهند گذاشت.

تشکيلستادويژهدربيمهآسيا

س��تادويژهامدادرس��انيوارزيابيخس��ارتواحدهايآسيبديده
زلزله در بيمه آسيا تشکيل شد .روابط عموميبيمه آسيا در اطالعيه
اي ضمن ابرازهمدردي با بازماندگان زلزله اعالم کرد :در پي وقوع
زلزله و نشست فوق العاده مديرعامل و مديران فني بيمه آسيا،اکيپ
ويژه اي به منظور امدادرساني و ارزيابي خسارت واحدهاي آسيب
ديده به منطقه زلزله زده اعزام شد .بنابراين گزارش ،رؤساي شعب
بيمهآس��يادراس��تانهايکرمانش��اهوايالمبههمراهکارشناسان
بيمه اي و ش��بکه فروش با حضوردر مناطق آس��يب ديده  ،ضمن امدادرس��اني به هموطنان
زلزله زده ،نسبت به ارزيابي خسارات اقدام خواهند کرد .همچنين ارزيابي خسارت واحدهاي
آس��يب ديده در ش��عب بيمه آس��يا در استانهاي کرمانشاه به نشاني خيابان شهيد مصطفي
امامي،روبروي مجتمع اداري_تجاري قدير ،پالک  87و ايالم به نشاني بلوار شهيد بهشتي،
جنب ساختمان شرکت نفت و نمايندگي کد ( 26049موسوي نيا) به نشاني سرپل ذهاب،
خيابان احمدبن اسحاق ،روبروي حرم انجام ميشود.

پيامتسليتوتشکيلکميتهويژهدربيمهپارسيان

در پي وقوع زلزله غرب کشور شرکت بيمه پارسيان اقدام
به انتشار پياميبه شرح ذيل نموده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميشرکت
بيمه پارسيان ،اين شرکت ضمن عرض تسليت درگذشت
تعدادي از هموطنان در حاثه زلزله غرب کش��ور و آرزوي
بهبوديوسالمتکاملبرايمصدومينبهاطالعميرساند
کليه ش��عب بيمه پارس��يان علي الخصوص ش��عب غرب کش��ور آماده رسيدگي فوري به
پروندههاي بيمه گذاران محترم اين شرکت که در حادثه اخير دچار زيان شدهاند  ،ميباشند
و در همين راستا نيز کميته ويژه اي جهت بررسي کامل و تسريع در رسيدگي بهامور بيمه
گذاران آسيب ديده دراين زلزله تشکيل شده است.

آمادگيبيمهسامانبرايپرداختخسارتبهبيمهشدگانزلزله

بيم��ه س��امان آمادگ��ي خود را ب��راي پرداخت خس��ارت به
بيمهش��دگان مناطق زلزله زده غرب کش��ور اعالم کرد .به
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبيمه سامان ،
بدنبال وقوع زلزله  7.3ريش��تري در اس��تانهاي غرب کشور،
ارزيابانخس��ارتش��رکتبيمهس��امانبهمناطقزلزلهزده
اعزام و کار بررسي و برآورد ميزان خسارت ناشي از اين حادثه
دردناک را آغاز کردند .بر اس��اس اين گزارش ،ش��عب بيمه س��امان در غرب کش��ور به عنوان
مراکز اعالم خسارت و تشکيل پرونده براي بيمه گزاران تعيين شد تا با هماهنگي اين مراکز
اقدامات الزم جهت تسريع در پرداخت خسارت به بيمهشدگان و ذينفعان صورت گيرد.

يمنيها و حضور نمايندگان همه طرفها و گروههاي اجتماعي
يمني؛
 .4تاسيس دولت وحدت ملي فراگير.
رج��اء واث��ق دارم ک��ه جنابعالي به قيد فوريت ،مس��اعي جميله
خود را براي کمک به انجام ترتيبات الزم به منظور مشورت با
همه طرفهاي ذيربط به کار بسته و در اسرع وقت يک گفت
و گ��وي واقع��ي براي يافتن راه حلي سياس��ي براي اين بحران
غم انگيز و فاجعه بار ترتيب ميدهيد .براي پيشبرد اين هدف،
دولت جمهوري اسالميايران آمادگي دارد تا همچنان به شما
کمک کرده و با س��ازمان ملل متحد و همه ش��رکاي مربوط ِه
ديگر وارد يک گفت و گوي معنادار با هدف پيگيري و عملياتي
کردن اين طرح صلح ش��ود .ما همچنين آمادگي خود را براي
همکاري با ش��ما به منظور ارس��ال فوري کمکهاي انس��اني و
بهداشتي به مردم نيازمند يمن اعالم ميکنيم.

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ش��ماره پرون��ده اجرای��ی 960144 :اج��را -ب��ه موج��ب دادنام��ه ش��ماره
 -9609970404800293:صادره :ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل-
خواهان :سمیه مرادی زاده با وکالت خانم ساناز بدری مقدم -خواندگان :جمشید و
یوس��ف و معصومه و فاطمه و مریم و احد و مس��عود و حیدر و یونس همگی مرادی
زاده محکوم است به فروش ماترک به شرح ذیل و مبلغ  4/100/000ریال در حق
محکوم له و مبلغ  1/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با
توجه به ارجاع امر به کارشناسی کارشناس مربوطه نظریه خود را به شرح ذیل اعالم
نمودند -1 :سرقفلی سه دانگ مشاع از پالک ثبتی یک فرعی از  3013اصلی واقع
در بخش یک اردبیل به آدرس بازار س��ر پوش��یده در مدخل ورودی پاس��اژ خدیوی و
بازار قیصریه با توجه به موقعیت مکانی و اقتصادی به مبلغ  1/650/000/000ریال
(یک میلیارد و شش��صد و پنجاه میلیون ریال) برآورد گردید -2س��ه دانگ مش��اع از
ششدانگ یک باب خانه بدون حق سر قفلی تحت پالک ثبتی شماره  1643اصلی
واقع در بخش یک اردبیل که متعاقبا" به ششدانگ تبدیل و بعدا" پالک ثبتی قطعه
دوم به ش��ماره باقیمانده  1643به آن اختصاص داده ش��ده اس��ت .به آدرس اردبیل-
خیابان سی متری جنب جمعه مسجد و نبش ورودی کوچه به مساحت عرصه 157
متر مربع و مساحت اعیان بصورت کلنگی حدود  160متر مربع در دو طبقه با توجه
به موقعیت مکانی آن جمعا" به مبلغ  4/500/000/000ریال (چهار میلیارد و پانصد
میلیون ریال) برآورد میگردد .بنابراین جلسه مزایده به روز دوشنبه مورخه 96/9/20
ساعت  10الی  10/30صبح در اتاق اجرای احکام مدنی شعبه هشتم دادگاه عمومی
حقوقی واقع در اردبیل شهرک کارشناسان دادگاههای عمومی و انقالب اردبیل در
حضور نماینده محترم دادس��را برگزار خواهد ش��د و مزایده از مبلغ معینه کارشناس��ی
مزبور ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته خواهد ش��د .طالبین می توانند
در موعد مقرر فوق در جلس��ه مزایده ش��رکت نموده و قیمت پیش��نهادی خودشان را
اعالم نمایند .مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده
مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس  %10اخذ و نسبت به
پرداخ��ت مابق��ی آن حداکث��ر یکماه مهلت خواهدداش��ت در صورت عدم واریزی در
مهل��ت مق��رره درص��د واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش��د .ضمنا" کلیه
مخارج بعهده محکوم علیه می باشد.
منشی شعبه هشتم اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل -ناظمی
آگهی مزایده اموال منقول
شماره پرونده اجرایی 950584:ب ج  -1به موجب نیابت شماره -950262:صادره
:شعبه اجرای احکام مدنی نمین -محکوم علیه :وراث مرحوم قادر کرامتی -ساکن:
اردبیل -ش��هرک ولیعصر میدان نور کوچه امید  4پالک  500طبقه  -4به موجب
نیابت ش��ماره  950262مورخه  96/5/16صادره از اجرای احکام مدنی دادگس��تری
نمین که حکم به محکومیت محکوم علیه وراث مرحوم قادر کرامتی صادر گردیده
است حسب پرونده کالسه  950262ب ج م محکوم له اموال محکوم علیه را معرفی
پس از توقیف و به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد یک
دستگاه سواری ام.وی.ام به شماره  424ه  27ایران  91تیپ  315مدل  1393رنگ
س��فیر روغنی ظرفیت  5نفر تعداد محور  2س��وخت بنزینی ش��ماره موتور 022227
وضعی��ت موت��ور س��الم و بیمه ندارد به قیم��ت  24/000/000ریال برآورد و ارزیابی
گردیده :بنابراین جلس��ه مزایده به روز چهار ش��نبه مورخه  96/9/22س��اعت  10الی
 10/30صبح در اتاق اجرای احکام مدنی ش��عبه اول واقع در کارشناس��ان -ش��هرک
اداری -ساختمان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری اردبیل در حضور نماینده
محترم دادسرا – شهرک اداری -ساختمان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری
اردبیل در حضور نماینده محترم دادس��را برگزار خواهد ش��د و مزایده از مبلغ معینه
کارشناسی مزبور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .طالبین
می توانند در موعد مقرر فوق در جلس��ه مزایده ش��رکت نموده و قیمت پیش��نهادی
خودش��ان را اعالم نمایند .مورد مزایده به باالترین قیمت پیش��نهادی واگذار خواهد
ش��د و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس %10
اخذ و نس��بت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داش��ت در صورت
عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
ضمنا" کلیه مخارج بعهده محکوم علیه می باشد.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل -نوری
آگهی مزایده اموال منقول
بموجب دادنامه شماره 9609970496500217مورخ  96/4/19صادره از شعبه 35
ش��ورای حل اختالف اردبیل ،محکوم علیه ش��رکت حمل و نقل بین المللی خلیج
فارس محکوم اس��ت  ،به پرداخت مبلغ  181/889/542ریال بابت اصل خواس��ته
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پيشخوان
توقيف«کيهان»مطابققانونبود

دادس��تان تهران با اعالم اين که
در ح��ال حاضر اس��تان تهران از
حيث تع��داد محکوم��ان جرايم
مرتبط با مواد مخدر و روانگردان
در صدر اس��تانهاي کش��ور قرار
دارد ،اجراي��ي نمودن قانون جديد
رااقداممهميدانس��تکهنيازمند
برنامهريزي است .جعفري دولتآبادي از تهيه و تنظيم درخواست
متحدالشکل زندانيان به اين منظور در دادسراي تهران خبر داد و
افزود:دراينفرممشخصاتمحکومعليه،سوابقوسايرنکاتالزم
براي بررسي درخواست زنداني و انطباق آن با ماده الحاقي قانون
جديد درج شده و ارايه درخواست توسط زنداني ،موجب تسريع در به
جريانافتادنپروندههاميگردد؛چراکهدرخواستهايزندانيانبه
لحاظفقدانسوادحقوقي،غالب ًاناقصاستومتضمنتمامينکات
ض��رورينيس��ت.جعف��ريدولتآباديازقض��اتاجراياحکام
دادسراي ناحيه  20تهران خواست پس از وصول درخواستها ،بر
اساس اين قانون اقدام نمايند و پس از بررسي درخواستها و تهيه
گزارش الزم ،به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال
نمايند .دادستانتهراندرموردمهديخزعليگفت:توسطنامبرده
پيرودرخواستمرخصي،بااخذتعهدبرگشتبهزنداندرموعدمقرر،
ازچندروزمرخصياستفادهکرد،اماعليرغمتعهدقبليخود،همسر
و فرزندش ،از بازگشت به زندان خودداري کرد که توسط مأمورين
پلي��سمج��دداًبرايتحملحبسبهزندانمعرفيش��د.جعفري
دولتآب��ادي در م��ورد اظهارات احم��د توکلي مبني بر غيرقانوني
بودن توقيف روزنامه کيهان توسط دادستاني تهران اعالم کرد به
موجب ماده  10آييننامه قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههاي
عموميو انقالب مصوب  1381موسوم به قانون احياي دادسراها،
کليهاختياراترئيسحوزهقضاييبهدادستانبازگشتهودادستانبا
توجه به اين قانون ،ميتواند در اين زمينه اقدام نمايد .وي با اشاره به
رويه عملي دادستاني پس از قانون احيا دادسراها که بر همين روال
بوده است ،افزود :بر اين اساس اختيارات مصرح در قانون مطبوعات
درمرحلهتحقيقاتمقدماتيوامورمرتبطباوظايفدادسرابرعهده
دادستان است و لذا اقدام اخير دادستاني مطابق قانون انجام شده
اس��ت .دادس��تان تهران در مورد ادعاي برخي افراد مبني بر ارتباط
محکوميتاحديازوکالباپروندهمتهمانطيفاحمدينژاداعالم
کرد :وکيل مذکور داراي شاکي بوده و محکوميت صادره ارتباطي
به ادعاي مذکور و پرونده جرياني در دادگاه کارکنان دولت ندارد.
در ادامه دکتر خداييان در خصوص نحوه پيش��نهاد و تصويب اين
قانون الحاقي اظهار داشت :ماده واحده پيشنهاد قوه قضاييه نبود و
ديدگاه قوه قضاييه ،اصالح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان بود تا عالوه بر اصالح مجازاتهاي اعدام و حبس ابد،
تدابير پيشگيرانه نيز بيشتر مورد توجه قرار گيرد .معاون حقوقي قوه
قضاييه نظر رييس قوه قضاييه را هم موافق کاهش مجازات اعدام
اعالم نمود ،اما بر تاکيد آن مقام مبني بر اصالح همهجانبه قانون
اشاره کرد و افزود :نمايندگان ارائهدهنده اين طرح که آن را در قالب
يک ماده واحده ارايه کردند ،عزم جدي بر تصويب آن داشتند؛ چرا
که هر بار که مصوبه مجلس از شوراي نگهبان با ارائه ايرادهايي
اعاده ميگرديد ،ظرف مدت کميايراد رفع ميشد.
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ازهنگاميکهبرجامبهتصويبرسيد،تماميجهان
نسبت به آن ابراز رضايت کردند و از آن به عنوان
توافق برد  -برد ياد کردند و تنها کش��ورهايي با
اين مهم به مخالفت برخاس��تند که منافع ش��ان
در خط��ر افت��اده بود .اما با تغيي��ر دولت آمريکا و
آمدن ترامپ ،مخالفتهاي آمريکا با برجام شروع
ش��د که تنها چند کش��ور معدود به مخالفت با آن
برخاس��تند و اکثريت جهان بر پايبندي به برجام
تاکيد کردند.
در اين رابطه مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه
اروپا ضمن رد درخواس��ت آمريکا براي افزايش
فش��ارها ب��ر اي��ران گفت که اي��ن اتحاديه هيچ
برنامهاي براي بررس��ي تحريمهاي جديد عليه
تهران ندارد.به گزارش ايس��نا ،به نوشته روزنامه
وال اس��تريت ژورنال ،فدريکا موگريني مس��ئول
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا درخواس��تهاي
واش��نگتن براي افزايش فش��ارها بر ايران را رد
کرد.موگريني با بيان اينکه برنامهاي براي تحريم
جديد ايران وجود ندارد ،گفت :ما نهامروز و نه هفته
گذشته درباره تحريمهاي بيشتر از طرف اتحاديه
اروپا عليه ايران صحبت نکرديم.
دولت آمريکا که پس از بازبيني سياستهاي خود
درقب��ال ايران رويکردي خصمانهتر عليه تهران
اتخاذ کرده است ،در هفتههاي اخير از کشورهاي
اروپايي خواسته تا با واشنگتن در اعمال هزينه بر
برنامه موشکي بالستيک ايران و آنچه واشنگتن
دامن زدن تهران به اختالفات در منطقه ميخواند،
همراهي کنند.مس��ئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا همچنين از س��عد الحريري ،نخس��ت وزير

تو دهنی موگرینی به ترامپ
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و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تاخیر تادیه (تا پایان تیر  )96در
حق محکوم له حس��ین علی ترک تتاری و مبلغ  8/516/145ریال بابت نیم عش��ر
دولتی،با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف مال ،محکوم
له تقاضای فروش خودروی کامیون کمپرسی سیستم ولوو ان  10به شماره انتظامی
 738ع  51ایران  68ش��ماره موتور  -156926ش��ماره شاس��ی بدنه  -045579رنگ
زرد(اطاق بار سفید) مدل  1982میالدی – اتاق سالم -تعداد محور  -3تعداد چرخ
 -10تعداد س��یلندر  -6نوع س��وخت گازوئیل نموده اس��ت مه موضوع به کارشناسی
ارجاع و نظریه کارشناسی خودرو فوق در پارکینگ فدک بصورت متوقف بازدید شد
از لحاظ ظاهری و فنی س��الم و آماده به کار می باش��د بیمه نامه خودرو در دس��ترس
نبوده الس��تیک های جلو با آج مناس��ب ( 70درصد) و الس��تیک های عقب متعمل
بوده قیمت فوق به عنوان قیمت پایه کارشناس��ی تعیین و تا پایان س��ال  96اعتبار
دارد .قیمت پایه  580/000/000ریال پانصد و هشتاد میلیون ریال برآورد و ارزیابی
گردیده است .بنابراین جلسه مزایده روز سه شنبه مورخ  96/9/21از ساعت 10/30
الی  11صبح واقع در چهارراه امام -مجتمع ش��ورای حل اختالف اردبیل -ش��عبه
سوم اجرا -در حضور نماینده محترم اردبیل برگزار خواهد شدو مزایده از مبلغ معینه
کارشناسی شروع وبه باالترین قیمت پینهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند
در موعد مقرر فوق در جلس��ه مزایده ش��رکت نموده و قیمت پیش��نهادی خودشان را
اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت واگذار خواهد ش��د و برنده مزایده ده درصد
ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نس��بت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه
مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع
صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل -جهانی
آگهی مزایده اموال غیر منقول
ش��ماره پرونده اجرائی -952060:بموجب دادنامه ش��ماره 9509970493801225
مورخه  95/10/18و شماره  9609970405100015مورخه  96/2/10صادره از شعبه
یکم دادگاه عمومی حقوقی و هشتم شورای حل اختالف اردبیل  ،محکوم علیه شمس
الدین قهرمان زاده فرزند حمزه محکوم است ،به پرداخت مبلغ  101/717/221ریال
،بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی  +خسارت تاخیر تادیه تا پایان تیر ماه  1396در
حق محکوم له جبار اسدی انزابی فرد فرزند محمد و مبلغ  4/739/733ریال بعنوان
نی��م عش��ر دولت��ی با توجه به امتناع محکوم علی��ه از پرداخت یکجای آن ،محکوم له
تقاضای توقیف و فروش اموال غیر منقول متعلق به شخص ثالث آقای علی رسولی
انزابی را نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به
شرح ذیل ارزیابی گردیده است .ملک واقع در :اردبیل -روبروی شرکت نفت -کوچه
ش��هید بهش��تی -پالک  61به ش��رح ذیل میباشند -یک باب ملک مسکونی به شماره
ثبتی  104فرعی از  4840اصلی واقع در بخش  2اردبیل ملک مورد نظر یک دستگاه
ساختمان مسکونی دو طبقه بصورت زیر زمین – همکف و همکف و طبقه اول دارای
عرصه با مس��احت حدود  195متر مربع و اعیانی ش��امل زیر زمین به مس��احت  52متر
مربع – همکف به مس��احت  125متر مربع و طبقه اول به مس��احت  125متر مربع،
زیر زمین ش��امل انباری و حمام و س��رویس بهداش��تی ،طبقه همکف ش��امل یک تاق
خواب ،آشپزخانه  ،هال و پذیرایی  ،و تراس ،طبقه اول شامل یک اتاق خواب  ،هال و
پذیرایی ،آشپزخانه ،حمام ،سرویس بهداشتی و تراس می باشد و همچنین یک باب
پارکینگ در طبقه اول می باشد سیستم ساختمان  ،ملک به صورت دیوار حمام بنایی
باستون میانی ،سقف طق ضربی ،دیوارها از آجر گری ،کف موزائیک ،نازک کاریها از
گچ سفید ،پنجره ها آلومینیومی ،دربها فلزی و ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز
به صورت مشترک بین طبقات بوده و قدمت ملک حدود بیست سال می باشد ملک
با توجه به موقعیت محلی و محل اس��تقرار ملک و با در نظر گرفتن مصالح اس��تفاده
ش��ده ،کیفیت س��اخت و س��از  ،مربوطه و س��ایر جوانب موثر و دخیل در امر کارشناسی
به ارزش ش��ش دانگ ملک بدون در نظر گرفتن دیون عوارضات محتمله جمعا" به
میزان 2/300/000/000ریال معادل دویس��ت و س��ی میلیون تومان ارزیابی و برآورد
میگردد .بنابراین جلس��ه مزایده روز پنج ش��نبه مورخ  96/9/23از س��اعت  8/30صبح
الی 9صبح واقع در چهارراه امام -مجتمع شورای حل اختالف اردبیل در حضور نماینده
دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق
در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مزایده به
باالترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس
پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت
عدم واریزی در مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
ضمنا" کلیه مخارج قانونی بعهده محکوم علیه می باشد .
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختالف اردبیل -ینج
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پيشخوان
ارسال کمکهاي بانک سينا
به مناطق زلزله زده غرب کشور

ب��ه منظ��ور تامين بخش��ي از
مايحت��اج ض��روري آس��يب
ديدگان زلزله اخير غرب کشور،
کمکهاي بانک س��ينا به اين
مناطق ارسال شد.
ب��ه گزارش روزنامه تجارت به
نقل از روابط عموميبانک س��ينا ،به منظور تامين بخش��ي از نيازهاي
ضروري و اوليه آسيب ديدگان زلزله اخير ،کمکهاي اين بانک شامل
پتو ،آب معدني ،مواد غذايي و ساير اقالم از طريق هماهنگي با مديريت
بحران استانداري کرمانشاه و سرپل ذهاب به اين مناطق ارسال شد.
گفتني است اين بانک پيشتر نيز با اختصاص بودجه و همکاران بانک نيز
با اهداي بخشي از مرخصي خود به زلزله زدگان اقدام کرده بود.

اعالم شماره حساب بانک پارسيان
براي کمک به زلزله زدگان

درپ��يروي��دادناگ��وارزلزلهدرمناطق
غربي کش��ور به ويژه استان کرمانشاه،
مس��ئوالن و کارکنان بانک پارس��يان
مبل��غ  ۲ميلي��ارد ريال ب��راي کمک به
زلزلهزدگان اختصاص دادند.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از
روابط عموميبانک پارسيان ،اين بانک
ضم��ن اب��راز همدردي با زلزله زدگان غرب کش��ور ،آمادگي کامل خود
را ب��راي پش��تيباني و کم��ک به هم ميهنان زلزل��هزده اعالم ميدارد .به
همين منظور ش��ماره حس��اب  201 -00999990-608و شماره کارت
 6221061210641264به نام کمکهاي مردميجمعيت هالل احمر
ج.ا.ا را جهت واريز کمکهاي نقدي اختصاص داد ه و از ملت نيک انديش
ايران دعوت ميکند در اين امر انساني مشارکت نمايند.

اعالم شماره حساب بانک رفاه
براي کمک به زلزله زدگان

ب��ه دنب��ال وق��وع زلزل��ه دلخراش
در مناط��ق غ��رب کش��ور و به ويژه
اس��تان کرمانش��اه ،ش��ماره حساب
 99999900نزد بانک رفاه به منظور
جم��ع آوري وجوه نقد هموطنان خير
ونوعدوس��تاعالمميش��ود.براين
اساس هموطنان نيکوکار ميتوانند کمکهاي نقدي خود را با استفاده
از شماره حساب مذکور نزد بانک رفاه و براي کمک به نيازمندان و آسيب
ديدگان اين حادثه غم انگيز اهدا کنند.

استقرار خودپردازهاي سيار
بانک صادرات در مناطق زلزله زده

بانک صادرات ايران با ارسال  ٨دستگاه
خودپ��رداز س��يار به مناط��ق زلزله زده
اس��تان کرمانش��اه ،خدمات بانکداري
الکترونيک��ي را در اي��ن نقاط تس��هيل
کرد .به گزارش روزنامه تجارت به نقل
از روابط عموميبانک صادرات ايران ،اين بانک با ارس��ال  ٨دس��تگاه
خودپرداز از مديريت ش��عب اس��تانهاي کرمانشاه ،خوزستان ،مرکزي و
لرستان به کمک مردم آسيب ديده شتافت  .موج عظيم ابراز همدردي
مردم اقصي نقاط ميهن اس�لاميبا هموطنان آس��يب ديده زلزله غرب
کش��ور همچنان ادامه دارد و بانک صادرات ايران نيز در راس��تاي انجام
مس��ئوليتهاي اجتماعي خود ،ضمن تالش در جهت تس��هيل خدمات
حمايتي بانکي براي مردم منطقه زلزله زده در بدو امر با تخصيص يک
ميليارد ريال از هزينه تبليغاتي بانک ،اختصاص مزاياي يک روز مرخصي
کارکنان بانک و شرکتهاي تابعه براي کمک رساني نقدي و همچنين
تعيين ش��ماره حس��اب  ٦٥٦٥در ش��عبه مرکزي (کد  )٣٠٤٦اين بانک،
ياري رس��اني به مردم رنج ديده از اين ضايعه بزرگ را س��رعت بخش��يده
است .گفتني است ،شماره حساب سپهري  ٠١١١٢٩٧٩٠٢٠٠١و شماره
کارت ٦٠٣٧٦٩١٩٨٠٠٣٠٥٩٧به نام زلزله زدگان استانهاي غرب نيز به
منظور تجميع کمکهاي نقدي هموطنان در نظر گرفته شده است.

بازديد مديرعامل بانک سرمايه
از شعبه شيراز شمالي

مديرعام��ل بان��ک
س��رمايه در دي��داري
صميمان��ه از ش��عبه
شيراز ش��مالي بازديد
نم��ود و ب��ا همکاران
اين ش��عبه به گفت و
گو پرداخت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک سرمايه ،عليرضا
پويان شاد ،مدير عامل و عضو هيات مديره اين بانک از شعبه شيراز شمالي
بازديد نمود و ضمن گفتگو با همکاران ،از نزديک در جريان مس��ائل و
موضوعاتشعبهقرارگرفت.دراينبازديدپويانشادازبخشهايمختلف
شعبه شيراز شمالي بازديد کرد و ضمن گوش سپردن به سخنان همکاران
در خصوص نقطه نظرات ،مشکالت و پيشنهادات آنها پيرامون مسائل
ش��عبه ،رهنمودهايي در خصوص انجام بهتر امور به آنها بيان نمود و از
زحمات همکاران در دستيابي به اهداف عاليه بانک تشکر کرد.

شتاب دهي به فعاليتهاي اجرايي
اولويت بانک گردشگري

پنجمين نشس��ت مديران و
روساي ستاد و شعب تهران
بان��ک گردش��گري برگزار
ش��د .ب��ه گ��زارش رواب��ط
عموميبانک گردش��گري،
در اين نشس��ت که با حضور
مديرعامل ،معاونين ،مديران و روس��اي ادارات و ش��عب تهران
برگزار ش��د ،علي اصغر س��فري مديرعامل در س��خناني ضمن
بررسي شرايط بانک گفت :شتاب دهي به فعاليتهاي اجرايي
بانک اولويت دارد و بر اين اس��اس تغييراتي در آيين نامهها و
نظام نامهها در نظر گرفته ش��ده اس��ت .وي با تش��ريح اهميت
تعامل با نهادهاي نظارتي افزود :گزارشهاي جامع ،ش��فاف و
دقيقي از عملکرد بانک براي بانک مرکزي و نهادهاي نظارتي
آماده و ارس��ال ش��ده اس��ت که ميتواند گام مهميدر تقويت
تعامالت باشد .سفري گفت :در بخشهاي مختلف ،نقاط قوت
و ضعف را بر اس��اس گزارشها شناس��ايي کردهايم و تدابيري
براي بهره گيري عملي از اين بررس��يها در نظر گرفته ش��ده
اس��ت که از جمله ميتوان به تهيه بس��ته سياس��تهاي منابع و
مصارف اش��اره کرد .تاکيد بر اعتبارس��نجي در فرايند اعطاي
تس��هيالت ،روش��ن بودن نحوه اس��تفاده و مصرف تسهيالت
اعطايي ،شناسايي نحوه گسترش خدمات در بخش پايانهها و
پذيرندگان فروش��گاهي و تالش براي جذب بنگاهها و کس��ب
و کاره��اي کوچک و متوس��ط از ديگ��ر محورهاي مورد تاکيد
مديرعامل بانک گردشگري بود.

رئيس کل بانک مرکزي گفت :مبلغ  ۱۰درصدي که
از سپردهگذاران زير  ۲۰۰ميليون تومان کاسپين کسر
شده بود،در حال بازپرداخت به سپردهگذاران است.
ولي اهلل سيف در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت ،در
تش��ريح آخرين وضعيت سپردهگذاران کاسپين گفت:
بر اس��اس آخرين تصميم مبلغ 200ميليون تومان به
تماميسپردهگذاران اعم از سپردهگذاراني که زير 200
ميليون تومان و بيش از اين ارقام سپردهگذاري کردهاند
پرداخت شود.

پرداخت 10درصد کس�ر ش�ده از سپردهگذاران

زير  200ميليون تومان کاسپين

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه مبلغ  10درصدي
که از سپردهگذاران زير  200ميليون تومان کسر شده
بود در حال بازپرداخت به سپردهگذاران است ،افزود :در

تسویه با کاسپینی ها در مراحل پایانی
حال حاضر شعب کاسپين با خطوط اعتباري که بانک
مرک��زي باز کرده است،پاس��خگوي س��پردهگذاراني
هستند که براي دريافت سپرده خود مراجعه ميکنند
و ب��ه تدريج تماميس��پردهگذاران را در نظر ميگيرد.
وي ادامه داد :مابقي س��پرده مش��تريان که باالي 200
ميليون تومان سپردهگذاري کردهاند پس از شناسايي
اموال جديد پرداخت ميشود.

بررسي صورتهاي مالي موسسه مالي – اعتباري

فرشتگان در دستگاه قضا

سيف با بيان اينکه قوه قضائيه از طرق مختلف تالش
ميکند تا با بررسي صورتهاي مالي موسسه مالي –
اعتباري فرشتگان شناسايي کند که داراييهاي ايجاد
ش��ده در چه مس��يري قرار گرفته است ،يادآور شد :قوه
قضائيه بررس��ي ميکند که آيا داراييها بدون حق به

ب��ه افراد ديگر منتقل ش��ده يا خي��ر و داراييهايي که
شناس��ايي کند باز ميگرداند و ظرفيت جديدي براي
پرداخت سپرده مشتريان ايجاد ميشود.

تصميم�ات جدي�د درب�اره تعاوني وحدت و افضل

توس

رئي��س کل بان��ک مرکزي تصريح کرد :جلس��اتي به
ص��ورت منظم با نمايندگان س��ران س��ه ق��وه برگزار
ميش��ود که يکي از تصميمات جديد در اين جلس��ات
درباره تعاوني وحدت و افضل توس بود که پيشبيني
شده تا مبلغ صد ميليارد تومان پرداخت شود که البته
هنوز تصميم نهايي در اين خصوص گرفته نشده است،
البته س��پرده مش��تريان تا  3ميلي��ون تومان پرداخت
شده و حدود  76درصد مشتريان اين تعاونيها تسويه
حساب شدهاند.

آخرين اقدامات بانک ملي ايران براي کمک رساني به زلزله زدگان
مديرعامل بانک ملي ايران ضمن اعالم
تشکيل کميته بحران و اعزام تيم پزشکي
بيمارستان اين بانک به مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه ،از ارسال محمولههاي
ام��داد و اق�لام مورد نياز م��ردم نيز خبر
داد .ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل
از رواب��ط عموميبانک ملي ايران ،دکتر
محم��د رضا حس��ين زاده ضمن عرض
تسليت به بازماندگان اين سانحه ،اعالم
کرد تيميمتش��کل از مديران و کارکنان
ستادي بانک به همراه کاميون حامل محمولهامدادي و کمکهاي
بانک نيز امروز به کرمانشاه اعزام ميشود و نسبت به هماهنگي
ب��ا ادارات ام��ور ش��عب هج��وار براي اعزام ب��ه منطقه و باال رفتن
س��رعت عمل در امدادرس��اني اقدام ش��ده است .حسين زاده بيان
کرد پزشکان و پرستاران اعزاميبيمارستان بانک نيز بدون وقفه
در بيمارس��تان صحرايي س��ر پل ذهاب مشغول به مداواي آسيب
ديدگان هستند .وي اظهار کرد :کميته بحران و پشتيباني بانک نيز

براي ارسال تجهيزات و امکانات بيشتر به
مناطق زلزله زده در صورت نياز تشکيل
ش��ده است .مديرعامل بانک ملي ايران
همچني��ن ابراز کرد :اقدامات الزم براي
بحث پول رساني در اين مناطق صورت
گرفته اس��ت و خودپردازهاي سيار بانک
ملي اي��ران در محلهايي امن جانمايي
شده و در حال خدمت رساني ميباشند.
وي با اشاره به باال بودن ميزان خسارات
وارده در مناطق زلزله زده مناطق غربي
کش��ور اظهار کرد :کميته اي در بانک ملي ايران تش��کيل ش��ده
اس��ت که پس از اتمام عمليات امداد رس��اني به آس��يب ديدگان،
نسبت به ارايه تسهيالت براي بازسازي اين مناطق اقدام خواهد
ش��د .وي اعالم کرد :ش��ماره حس��اب  99999و ش��ماره کارت
 6037991199500095ه�لال احمر جمهوري اس�لاميايران
نزد بانک ملي ايران هم آماده جمع آوري کمکهاي نقدي مردم
نوع دوست کشورمان به مردم حادثه ديده کرمانشاه است.

پيام تسليت و کمک موسسه اعتباري کوثر به مناطق زلزله زده
خش��م طبيعت و زلزل��ه اي مهيب،
گروهي از هم ميهنان ما را در خطه
دالورخيز غرب کشور از ما گرفت و
ايران زمين در غم از دست رفتگان
اين فاجعه داغدار است.
خبر وقوع زلزله در استان کرمانشاه
و کش��ته و زخميش��دن تعدادي از
هموطنان عزيزمان موجب تاسف و تاثر گرديد.
ضمن عرض تسليت و ابراز همدردي با همه داغداران و آسيب
ديدگان اين حادثه ،از خداوند متعال براي درگذشتگان ،غفران
و رحمت الهي ،براي مجروحان شفاي عاجل و براي بازماندگان
و آسيب ديدگان نيز بردباري مسئلت داريم.
موسسه اعتباري کوثر در همنوايي با مردم بزرگوار ايران ،اين
مصيبت جانگداز را به بازماندگان تسليت عرض نموده و خود
را در غم ايشان شريک ميداند .بي ترديد مردم قهرمان استان
کرمانشاه که تجربه ارزشمند دوران دفاع مقدس را در کارنامه
خود دارند ،دوش��ادوش يکديگر و با همدلي و همبس��تگي ،اين

روزهاي دشوار را پشت سر خواهند
گذاشت.
همچنين در خبري ديگر از صبح روز
س��ه شنبه  23آذرماه توزيع  60هزار
بط��ري آب معدني در مناطق زلزله
زده غرب كشور به هم وطنان عزيز
آغاز ش��د .در راستاي فرمايش مقام
معظم رهبري مبني بر رس��يدگي فوري به مش��کالت آس��يب
ديدگان ،کمک به التيام آالم مردم زلزله زده استانهاي غربي
کشو ر و آسيب جدي به زير ساختهاي شهري به ويژه شبکه
توزيع آب؛توزيع  60هزار بطري آب معدني شرکت «آب معدني
وگل » از ش��رکتهاي گروه کوثر توس��ط مديران و همکاران
شعب استان کرمانشاه موسسه اعتباري کوثر آغاز شد .بر اساس
اين گزارش ،موسسه اعتباري کوثر در همنوايي با مردم بزرگوار
اي��ران ،اي��ن مصيبت جانگداز را به بازماندگان تس��ليت عرض
نموده و اميدواريم در کنار يکديگر از اين روزهاي سخت عبور
نمائيم و آينده بهتري را براي کشورمان بسازيم.

 19درصد از سهم بازار اعطاي تسهيالت در اختيار بانک صنعت و معدن است
مديرعام��ل بان��ك صنع��ت و مع��دن صب��ح ام��روز در مجمع
عموميس��اليانه اين بانك گفت :در بين بانكهاي كش��ور 19
درصد از سهم بازار در اعطاي تسهيالت متعلق به بانك صنعت
و معدن است.
افخميهمچنين افزود :بانك صنعت و معدن طي سال 1395
مبل��غ  90،078ميلي��ارد ري��ال به طرحه��اي صنعتي و معدني
تس��هيالت پرداخت نموده كه نس��بت به س��ال قبل  10درصد
افزايش داشته است.
وي خاطرنش��ان س��اخت :سرمايه بانك در پايان سال  ،85مبلغ
 730ميليارد تومان بوده است و از محل افزايش سرمايه كه در
سال  ،86مبلغ  1ميليارد و  500ميليون دالر به بانك اختصاص
داده شد ،سرمايه بانك به  2070ميليارد تومان رسيد و همچنين
در سال  95جمع ًا  4هزار ميليارد تومان شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد :سرمايه بانك
صنعت و معدن تا پايان سال  95به  6هزار ميليارد تومان رسيده
اس��ت كه اين رقم در مقايس��ه با بانكهاي توسعه اي جهان در
سطح پاييني قرار دارد.
پس از س��خنان مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه روند
برگ��زاري مجمع ،كرباس��يان وزير ام��ور اقتصادي و دارايي در
ادام��ه گف��ت :بان��ك صنع��ت و معدن يك بانك توس��عه اي و
تخصصي است كه انتظار ميرود در رونق بخش صنعت ،معدن
و تجارت اقدامات مهميرا به انجام برس��اند .البته براي رونق
اين بخشها نبايد بانك صنعت و معدن تنها باشد بلكه صندوق
ضمانت صادرات ،بانك توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم

ميبايست حمايت و كمكهايشان را دريغ نكنند.
وي افزود :در بحث صنايع كوچك و متوس��ط كه در ابتدا قرار
بود بانك توسعه تعاون حمايتهاي الزم را از اين بخش داشته
باش��د و بايد اين موضوع در زمان مش��خص مورد بررس��ي قرار
گيرد ،از طرفي بانك ايران و اروپا با توجه به شرايط پسا برجام
ميتواند به عنوان يك بانك قدرتمند عمل كند.
وي افزود :در بحث فاينانس نيز كه حدود  30ميليارد دالر است
بيشتر به دو بخش طرحهاي صنعتي و آب پرداخته شده است
كه اگر بتوانيد بخش خصوصي را نيز در بحث فاينانس مشاركت
دهي��د ،آنه��ا نيز ميتوانند در جهت رونق صنعت كمك كننده
باشند و بسيار مطلوب است.
كرباسيان افزود :از محورهاي مهميكه در بودجه كشور وجود
دارد اشتغال ،دانش بنيانها ،پروژههاي زيست محيطي و اصالح
ساختار در بخشهاي انرژي ،يارانه و صندوق بازنشستگي است
كه سه بخش اول مرتبط با حوزه فعاليت بانك صنعت و معدن
اس��ت و خواهش بنده اين اس��ت كه به اين حوزهها بيشتر توجه
شود .پس از سخنان كرباسيان ،در ادامه روند برگزاري مجمع،
ش��ريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت خاطرنش��ان كرد:
در ابتدا از گزارش عملكرد بس��يار خوبي كه توس��ط مديرعامل
و هيات مديره بانك صنعت و معدن ارائه ش��د ،كمال تش��كر را
دارم .خوشبختانه اين بانك به عنوان بانك توسعه اي با حضور
مديريت مهندس افخميروند رو به رشدي داشته است.
وزير صنعت خاطرنش��ان كرد :بانك صنعت و معدن در هدايت
و حماي��ت صناي��ع بزرگ ني��ز اقداماتي را انجام داد و بايد توجه

داش��ت كوچك ش��دن اقتصاد كش��ور به صالح نيست و بايد در
بخشهاي نفت ،گاز ،انرژي و معادن در كش��ور از ش��ركتهاي
دانش بنيان اس��تفاده و حمايت ش��ود و اين ظرفيتها در كشور
نشاندهنده اين است كه اقتصاد ايران بايد توسط تصمي م گيري
بزرگ وسعت پيدا كند.
ش��ريعتمداري گفت :اقتصاد ايران بس��يار به نظام بانكي متصل
اس��ت و م��ا اگر بخواهيم ظرفيتهاي ديگ��ري را مانند دانش
بنيانه��ا تقوي��ت كنيم و تا حدي تمركز اقتصاد ايران را از نظام
بانكي برداريم مهمترين عضو در نظام بانكي ،يعني بانك صنعت
و معدن اس��ت چرا كه ميتواند نقش س��ازنده اي در حمايت از
دانش بنيانها داشته باشد.
وي در خص��وص افزاي��ش س��رمايه افزود :افزايش س��رمايه 6
درصدي بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي بيانگر اين
اس��ت كه ما از ش��رايط مطلوب بانكهاي تخصصي و توس��عه
اي دنيا بس��يار عقب هس��تيم و از آقاي پورمحمدي درخواست
ميكني��م ب��ا توج��ه به تجربياتي كه در نظام بانكي كش��ور نيز
دارند در خصوص مسئله افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي
و توسعه اي رويكرد جديتري داشته باشند.
پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان
ك��رد :بان��ك صنع��ت و معدن يك بانك چابك ،منضبط و مؤثر
اس��ت .اين بانك با تعداد ش��عب محدود و با وجود نيم درصد
پرسنل نظام بانكي عملكرد بسيار پرفروغي دارد كه قابل مقايسه
با بسياري از بانكهاي بزرگ كشور نميباشد.
وي افزود :بانكهاي كش��ور با حجم وس��يعي طلبكار دولت و

بدهكار به بانك مركزي هس��تند اما خوش��بختانه بانك صنعت
و معدن رقم قابل توجهي از دولت طلب نداش��ته اس��ت و تقريب ًا
هيچ اضاف ه برداش��تي از بانك مركزي نيز ندارد و اين نش��ان
دهنده انضباط مالي بانك صنعت و معدن است.
پورمحمدي بيان داش��ت :نكته مهم ديگر اينكه بانك صنعت
و معدن به شركت داري و بنگاهداري مانند بسياري از بانكها
نميپردازد و اين بانك با دارايي محدود درآمدزايي بااليي دارد و
رشد  40درصدي حاصل از داراييها مبين اين اقدام است.
وي عنوان داش��ت :از س��وي ديگر وجه تمايز بانك صنعت و
معدن نس��بت به بانكهاي ديگر ،مديريت ممتاز اين بانك با
حضور مهندس افخميميباش��د كه موجب اميدواري فعاالن
صنعتي شده است.
در پاي��ان اكب��ر كميجاني قائم مقام بانك مركزي خاطرنش��ان
كرد :فعاليتهاي بانك صنعت و معدن در بخش صنايع كوچك
و متوس��ط مثال زدني اس��ت و بانك مركزي در س��ال گذش��ته
در كن��ار بخش مس��كن در بخ��ش  SMEنيز تامين مالي كرده
اس��ت و اين بانك با مديريت شايس��ته مهندس افخميتوانست
در راس��تاي رونق صنايع كوچك و متوس��ط اقدامات مثبتي را
به انجام برساند.

پيام تسليت مديرعامل
بانک قرض الحسنه رسالت به زلزله ديدگان

پرداخت تسهيالت  10ميليون توماني
به زلزلهديدگان توسط پستبانک

حضور معاون عمليات بانکي بانک ايران زمين
در مناطق زلزله زده

در پي وقوع زلزله ش��ديد در اس��تانهاي غرب
کش��ور و درگذشت تعداد زيادي از هم وطنان
محمدحس��ين حسين زاده  ،مديرعامل بانک
قرض الحس��نه رس��الت ،در پيامياين ضايعه
دردناک را به ملت ايران تسليت گفت.
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جان باختن جمعي از هموطنان عزيزمان در حادثه زلزله غرب کشور ،روح و روان مردم
ايران و علي الخصوص مردم کرمانش��اه را که صاحب عزاي اين مصيبت اند ،جريحه
دار نموده و موجب تاثر و تالم ملت شريف ايران اسالميشد.
اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ بانک قرض الحسنه رسالت ضمن تسليت اين
ضايعه به پيش��گاه حضرت ولي عصر (عج) ،از درگاه خداوند متعال براي درگذش��تگان
رحمت واسعه  ،براي بازماندگان صبر جميل مسالت مينمايم .

دکتر فرحي مديرعامل پس��تبانکايران ضمن
اب��راز هم��دري ب��ا حادثهديدگان زلزله اس��تان
کرمانشاه از پرداخت تسهيالت  10ميليون توماني
به خانوادههاي آنان خبر داد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط
عموميپست بانک ايران :وي تصريح کرد :در راستاي حمايت از آسيبديدگان زلزله
اس��تان کرمانش��اه و کمک به بازس��ازي منازل آنها ،اين بانک تس��هيالت ويژهاي را با
بازپرداخت  5ساله براي هريک از سرپرستان خانوارهاي آسيبديده پرداخت ميکند.
فرح��ي تصري��ح ک��رد :عالوه بر آن ياراکارت اعتباري اي��ن بانک براي تأمين نيازهاي
خانوادههاي آس��يبديده دراختيار آنان قرار ميگيرد تا بتوانند به پش��توانه يارانه از اين
تسهيالت نيز بهرهمند شوند.
وي تأکيد کرد :اين بانک کليه تمهيدات الزم براي خدمترساني و کمکهاي تسهيالتي
براي خانوادههاي آسيبديده را در نظر گرفته است.

محمد رضا ادبي معاون عمليات بانکي و مصطفي
يزدانجو مدير امور ش��عب اس��تانهاي بانک ايران
زمين در سفر به مناطق زلزله ،از اين مناطق بازديد
کردند .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عموميبان��ک ايران زمين ،ادب��ي معاون عمليات
بانک��ي در اي��ن بازديد ضم��ن اعالم آماده باش به
ش��عب براي خدمت رس��اني و اظهار همدردي با مردم غيور غرب کش��ور ،گفت :ش��عب
بانک ايران زمين آماده هس��تند تماميامکانات خود را در اختيار مردم منطقه بگذارند
تا ضمن همدردي قدري از مشکالت آنها کاسته شود.
ادبي با اظهار تاسف و همدردي با مردم منطقه از همکاران خواست از هيچ کمکي در
راستاي خدمت به مردم دريغ نکنند.
الزم به ذکر است کليه شعب بانک ايران زمين در مناطق زلزله زدهاماده خدمت رساني
به مردم عزيز اين مناطق هستند.

توزيع کمکهاي امدادي توسط بانک قرض الحسنه مهرايران
بان��ک قرض الحس��نه مهرايران
ب��ا هدف همدردي ب��ا هموطنان
آس��يب دي��ده در مناط��ق غرب
کش��ور و کمک به برطرف نمودن
نيازهاي اوليه زلزله زدگان با اعزام
كاميونهاي حامل مواد خوراكي،
ب��ه توزيع بس��تههاي امدادي در
شهرس��تانهاي زلزله زده استان
كرمانش��اه اق��دام كرد .به گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از
روابط عموميبانک قرض الحس��نه مهرايران ،ايران يکي از
آس��يب پذيرترين کش��ورها از نظر حوادث طبيعي به خصوص
س��يل و زلزله اس��ت که آس��يبها و خس��ارات زيادي از نظر
مادي و معنوي برجاي ميگذارد .ش��امگاه يکش��نبه  ۲۱آبان
ماه ،زلزله اي به بزرگي  ۷.۳ريش��تر ش��هر ازگله يکي از توابع
شهرستان ثالث باباجاني استان کرمانشاه را لرزاند ،شدت اين

زمي��ن ل��رزه به حدي بود که در اغلب
اس��تانها و برخي كشورهاي منطقه
نيز احساس شد.
در چنين ش��رايطي همه مردم کشور
دچار آسيب ميشوند؛ چه آنهايي که
عزيزي را از دست دادهاند و چه افرادي
که آسيب مادي ديده و آواره شدهاند و
چه س��اير افرادي که در مناطق ديگر
كش��ور هس��تند و در همدردي با هموطنان آس��يب ديده خود
دچار تالم خاطر ميشوند.
بانک قرض الحس��نه مهرايران نيز در اين راس��تا و در اولين
اقدام خود به منظور تامين بخشي از آب آشاميدني مورد نياز
مناط��ق زلزل��ه زده ،به ارس��ال کاميونهاي حامل آب معدني
به شهرستانهاي سرپلذهاب ،قصر شيرين و ثالث باباجاني
مبادرت ورزيده است.

فاينانسهاي روسي و آسيايي در راه است
عضو شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي با
بيان اينکه فاينانسهاي جديد از روسيه،
اروپ��ا و آس��يا در راه اس��ت ،گف��ت :نقل و
انتق��االت پول ب��ه ارزهاي غير از دالر به
صورت روان در حال انجام است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عموميبانک توسعه صادرات ايران ،دکتر
علي صالحآب��ادي از فاينانسهاي جديد
ب��راي اقتص��اد اي��ران خب��ر داد و گفت:
فاينانسه��اي جدي��دي ب��راي اقتص��اد ايران در راه اس��ت و
مذاکرات براي امضاي آنها ادامه دارد؛ اين در حالي اس��ت که
اين فاينانسها با يکس��ري از بانکهاي روس��يه در حال نهايي
ش��دن اس��ت؛ ضمن اينکه به موازات آن ،مذاکرات براي اخذ
فاينانس از اروپا و آسيا هم در حال انجام است.
مديرعامل بانک توسعه صادرات افزود :فاينانسهايي که براي

اقتصاد ايران طي ماههاي گذشته بهامضا
رسيده است؛ از محل پول نفت نبود؛ به اين
معنا که بعد از برجام ،پول نفت آزاد ش��ده
و وج��وه نفت جديدي که از س��وي ايران
در بازارهاي جهاني به فروش ميرسد؛ به
صورت کامل دريافت و مصرف ميشود؛
بنابراين فاينانسها به پشتوانه آن پولها
نيست و ارتباطي هم به آن ندارد.
وي تصري��ح ک��رد :اکنون پ��ول نفت در
جايي که الزم باش��د و نياز ارزي وجود داش��ته باش��د ،مصرف
ميشود؛ بنابراين فاينانسهاي گشايششده ،ارتباطي به پول
نف��ت ن��دارد؛ به خصوص اينکه بانکهاي��ي که اين فاينانسها
را ارايه دادهاند؛ بانکهاي توس��عهاي کش��ورها هس��تند که اين
خط��وط را گش��ايش ميکنن��د؛ در حاليکه پ��ول نفت ايران در
بانکهاي ديگري است.

شماره حساب  99999بانک تجارت
براي ياري زلزله زدگان

اعالم شماره کارت عابر بانک سپه
براي کمک به مردم زلزله زده

جمع آوري کمک بانک مسکن
به منظور حمايت از آسيب ديدگان زلزله

بانک تجارت با اختصاص ش��ماره حس��اب  99999بمنظور
جمع آوري کمکهاي نقدي هموطنان نوع دوس��ت سراسر
کش��ور براي زلزله زدگان غرب کش��ور اعالم آمادگي کرد.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط عموميبانک
تجارت  ،در پي وقوع زلزله يکشنبه شب در استانهاي غربي
کشور متاسفانه تعدادي از هموطنان عزيز جانباخته و عده
بيشماري نيز خسارات مالي سنگيني را متحمل شدهاند .اين
بانک در راستاي تسهيل مشارکت هموطنان نوع دوست در کمک رساني به زلزله زدگان نسبت
به اختصاص شماره حساب  99999به نام جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي قابل واريز در
شعب سراسر کشور مبادرت نموده است  .در اين گزارش آمده است :امکان واريز کمکهاي
نقدي به شماره حساب اعالم شده و شماره کارت  5859837000088225به نام جمعيت
ه�لال احمر جمهوري اس�لاميايران از طريق خدم��ات الکترونيک بانک تجارت همچون
دستگاههاي خود پرداز  ،موبايل بانک  ،تلفنبانک و اينترنت بانک نيز فراهم است.

از س��وي س��تاد مردميکمک به زلزله زدههاي استانهاي
غ��رب کش��ور بان��ک س��په ش��ماره کارت عاب��ر بان��ک
 5892101213800887ب��راي جم��ع آوري کمکهاي
نقدي مردم و همکاران به هموطنان زلزله زده استانهاي
غربي کشور اعالم شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني
بانک سپه ،کارکنان بانک سپه و ديگر هموطنان ميتوانند
از طريق شماره کارت فوق نسبت به واريز کمکهاي نقدي خود اقدام کنند.
در اطالعيه س��تاد مردميکمک به زلزله زدگان غرب کش��ور بانک س��پهامده است :در
اجراي منويات مقام معظم رهبري در ياري رس��اندن به آس��يب ديدگان زلزله غرب
کشور و به منظور انجام وظيفه شرعي و رسالت انساني و همدردي با هم ميهنان عزيز
ش��ماره کارت عابر بانک  5892101213800887براي جمع آوري کمکهاي نقدي
شما عزيزان اعالم ميگردد.

بان��ک مس��کن ب��ا اع�لام ش��ماره کارت
 ۶۲۸۰ ۲۳۱۵ ۲۲۲۲ ۲۲۲۲خواس��تار جم��ع
آوري کمکه��اي مردميب��راي همدردي با
آسيب ديدگان زلزله کرمانشاه شد.
ب��ه گزارش روزنامه تج��ارت به نقل از پايگاه
خبري بانک مس��کن -هيبن��ا ،وقوع زلزله در
اس��تان کرمانش��اه و بخصوص در مناطق روس��تايي منجر به بروز خس��ارت جاني و
مال��ي فراوان��ي در اي��ن مناطق ش��ده اس��ت که دل هر هموطن ايران��ي را به درد آورده
اس��ت .لذا بانک مس��کن بنا بر س��نت هميش��گي در کمک رس��اندن به آسيب ديدگان
و پي��رو منوي��ات رهب��ر معظ��م انق�لاب بر حماي��ت همه جانبه از آس��يب ديدگان اين
حادث��ه ،وظيف��ه دارد ،نس��بت ب��ه جمع آوري کمکهاي نقدي از طريق ش��ماره کارت
 6280 2315 2222 2222اقدام نمايد تا س��هميکوچک براي حمايت و همدردي با
اين عزيزان آسيب ديده در مناطق عربي کشور را داشته باشد.

رشد  15درصدي صادرات فرش دستباف
مع��اون امور تع��اون وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماع��ي گفت :صادرات فرش
دس��تباف در س��ال  95و پس از اجراي
برج��ام  15درصد نس��بت به س��ال 94
افزايش يافت که اين ميزان کافي نيست
و باي��د بي��ش از اين افزايش ياب��د .حميد کالنتري افزود :اگر به
س��مت بخواهيم بازار صادرات فرش را حفظ کنيم ،بايد بدانيم
ک��ه کش��ورهاي چين و هن��د ميخواهند با عرضه فرشهايي با
قيم��ت ارزانت��ر ،بازارهاي جهاني را بدس��ت بياورند .اين مقام
مسئول با اشاره به رابطه بسيار نزديک فرش دستباف با صنعت
گردش��گري گفت :پس از برجام حضور گردش��گران خارجي در
کش��ور افزايش يافته و بهترين س��وغات براي گردش��گران نيز
فرش دستباف است.

بازار وارداتيها ديگر کشش افزايش قيمت را ندارد

کوچ دالالن به بازار خودروهاي جديد داخلی

ي
گروه صنعت ،معدن و تجارت :با وجود قيمتگذار 
خودروها همچنان بازار خودرو با حاشيه قيمت روبه
رو است .اين حاشيه قيمتي در بازار خودرو امروز به
نحوي است که براساس بررسيها ميتوان گفت
که متوسط اختالف قيمت کارخانه با بازار برخي از
خودروهاي زير 45ميليون تومان به حدود 2ميليون
و باالي  45به بيش از  7ميليون تومان رسيده است.
با اين همه هنوز هم برخي از فعاالن بازار معتقدند
که ش��رکتها با محدوديت عرضه تالش دارند تا
قيمت خودرو را در بازار مديريت کنند .فعاالن بازار
خودرو ميگويند که خودروسازان با کاهش عرضه
برخ��ي از مدله��ايخودرو،تالشدارند بازار آن را
انحصاريبهدستگيرندودالالنهمبررويخريد
و فروش همين خودروها فعال شدهاند .حقيقت اين
اس��ت که بازار خودرو ماههاس��ت که شرايط عادي
ندارد .مدتهاس��ت که رک��ود نفس بازار خودرو را
گرفته و ديگر نش��انهاي از رونق در بازار مش��اهده
نميشود .روزهاي زيادي است که بازار خودرو رکود
راتجربهميکندوحتيطرحهايخودروسازانبراي
ترغيبمشتريانبهخريدخودرونيزنتوانستهطلسم
بازار خود را بش��کند .به همين دليل ،هر اقداميکه
خودروسازان انجام ميدهند ،با سدي در مقابلشان
مواجه ميش��ود .البته طي هفتههاي گذش��ته هم
خودروسازاندستبهافزايشقيمتزدندوقيمتها
را تا اندازهاي که شوراي رقابت اجازه داده بود ،باال
بردن��د .ب��ا اين همه هنوز ه��م زمزمه گراني ،براي
برخي خودروها حاشيه بازار وجود دارد .اين حاشيه
هرچند اندک ،براي خودروها بوجود آمد اما اين هم
چندان دوامينياورد و رکود ،نسخه آن را هم پيچيد.
حال قيمتها در بازار باال رفتهاما خريداري نيست.
فعاالنبازارخودروميگويندکهقيمتبازاريبرخي
از مدله��اي مختل��ف خودرو ،باز هم به پايين تر از
کارخانه برگش��ته و مردم ترجيح ميدهند برخي از
خودروها را مستقيم از بازار بخرند تا اينکه مدتها با
مشکالت فراوان ،مسير از خانه تا نمايندگي را بارها
و بارها طي کنند .بازار خودرو در حالي روزهاي سرد
پاييز را سپري ميکند که بر خالف هفتههاي اخير
از نوس��انات قيمتي در اين بازار کاس��ته شده و طي
هفته جاري جز تغييرات بسيار محدود ،بازار اغلب

س��مت بازار اين خودروها بيمعنا بوده و صرفهاي
برايدالالنندارد.نعمتبخشافزود:هرچندازديد
برخي فعاالن و مسئوالن ،بازار خودرو راکد است در
حاليکهازس��الگذش��تهتاکنونشاهدرشدتوليد
خودروسازان هستيم و قطعا اين جريان بدون رشد
تقاضا ممکن نخواهد ش��د .وي همچنين کاهش
نسبي تقاضا در فصل پاييز را طبيعي و مطابق روال
هر س��اله بازار دانس��ت و افزود :با وجود افت تقاضا
در  6ماهه دوم سال اما همچنان متقاضيان واقعي
ب��هب��ازارمراجعهکردهوخودرودلخواهراخريداري
ميکنن��د از اي��ن رو بازار خري��د و فروش خودرو با
رکود مواجه نيست.

دالالن در کمين خودروهاي جديد


خودروه��ايداخل��يوواردات��يباتثبيتدرقيمت
همراه بوده است .حاال ماههاست که تنها متقاضي
واقعي به بازار مراجعه ميکند و براساس نياز اقدام
ب��ه خري��د خودرو ميکند .از طرف ديگر طي هفته
گذش��ته تاکنون بازار وارداتيها تغييري در قيمت
نداشته و به نظر ميرسد بازار خارجيها بيش از اين
کشش افزايش قيمت را ندارد .با اين همه فعاالن
بازار خودرو معتقدند که در صورتي که نرخ ارز در بازار
با افزايش بيشتري مواجه شود پيشبيني ميشود
قيمت وارداتيها در بازار متاثر از نرخ ارز ،بيش از اين
افزايش پيدا کند اما در شرايط کنوني انتظار ميرود
قيمت وارداتيها تغييري نداشته باشد.

مشکلي در عرضه خودرو نداريم


در اي��ن مي��ان دبي��ر انجمن خودروس��ازان ايران
بخش��ي از ش��رايط ايجاد ش��ده در بازار برخي از
خودروهاي جديد را ناش��ي از تاثير کاهش س��ود

بانکه��ا و هج��وم دالالن به بازار خودرو ميداند.
ب��ه گفته احمدنعمتبخش تنها راه ،فروش برخي
خودروها عرضه در حاشيه بازار است و در صورتي
که به شرکتها اجازه داده شود که در حاشيه بازار
محصوالت را به فروش برس��انند مسلما دالالني
که به دنبال سودآوري از اين جريان هستند از بازار
اي��ن خودروها خارج ميش��وند (حذف تقاضاهاي
کاذب) در نتيجه با تقاضا واقعي در بازار ،قيمت اين
خودروهانيزمتعادلميشود.نعمتبخشدرگفتگو
ب��ا خب��ر خودرو با تاکيد بر اينکه قيمت هر کااليي
را عرضه و تقاضا تعيين ميکند به نقدهاي مطرح
درخصوص وضعيت فروش در بازار خودرو پرداخت
و گفت :خودروسازان در حال حاضر به لحاظ عرضه
بامشکلخاصيمواجهنيستندچنانچهسالگذشته
توليد انواع س��واري خودروس��ازان  40درصد و در
ش��ش ماهه اول امس��ال نيز آمار توليد  20درصد

افزايش يافت .وي گفت :خودروس��ازان همواره با
عرضه بيشتر خودرو به بازار تالش دارند تا قيمت
خودرو در بازار باال نرود.

کاهش نسبي تقاضا در پاييز


نعمتبخش با رد سياست محدوديت عرضه توسط
شرکتهاي خودروساز با هدف مديريت قيمت در
بازار تاکيد کرد :خودرو به جهت اندازه و حجم مانند
برخي از کاالهاي توليدي نيست که شرکتها به
منظور مديريت بازار ،توليداتشان را معموال در روز
به حدود  6هزار دستگاه ميرسد را به بازار عرضه
نکنند و در انبارها نگهداري کنند .وي خاطرنشان
ک��رد :نگهداري خودرو در انبارها ريس��ک بزرگي
براي ش��رکتها دارد چراکهامکان وقوع حوادثي
مثل آتشسوزي و بسياري از اتفاقات ديگر وجود
دارد .دبير انجمن خودروسازان ايران تصريح کرد:
طبعا در اين شرايط حرکت پولهاي سرگردان به

دبير انجمن خودروس��ازان کش��ور در ادامه با توجه
ب��ه ايجاد حاش��يه قيمت در برخ��ي از خودروهاي
جدي��د گفت :با تولي��د و پيشفروش هر خودروي
جدي��د ،تقاض��اي زيادي براي خريد در بازار بوجود
ميآيد چراکهامروز بسياري از متقاضيان به ايجاد
تف��اوت قيمت خودروهاي جدي��د با نرخ کارخانه
و بازار واقف هس��تند .نعمتبخش کاهش س��ود
سپردههاي بانکي را در اين جريان بيتاثير ندانست
وافزود:باکاهشس��ودس��پردههابانکيپولهاي
س��رگردان در بازار افزايش يافته بنابراين دالالني
که به دنبال س��ود بيش��تري هستند اقدام به ورود
به بازارهايي ميکنند که س��ود بيش��تري را براي
آنها به دنبال دارد .وي تاکيد کرد :البته بيش از 60
درصد اختالف قيمت در بازار اين خودروها نصيب
دالالن و اف��رادي که پولهاي س��رگردان دارند،
ميش��ود .وي افزود :تنها راهکار رفع اين معضل،
فروشوقيمتگذاريخودروهادرحاشيهبازاراست
در صورتي که به شرکتها اجازه داده شود که در
حاشيه بازار محصوالت را به فروش برسانند مسلما
دالالنيکهبهدنبالسودآوريازاينجريانهستند
از بازار اين خودروها خارج ميشوند .وي تاکيد کرد:
در صورتي که به ش��رکتهاي خودروساز سواري
اجازهدادهشودکهخودروهابهخصوصخودروهاي
جديدرادرحاش��يهبازاربهفروشرس��اننداختالف
قيمتها از بين رفته و داللي در بازار خودرو نيز از
بين خواهد رفت.

اصنافبرايمدرنشدننگاهشانبهدولتنباشد
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت ،معدن و تجارت با
بيان اينکه براي توليد صادراتي در فشار هستيم ،گفت :واحدهاي
سنتي صنفي در معرض خطر هستند و بايد واحدهاي صنفي به
فکر خود باشند و در اين زمينه نگاهشان اصال به دولت نباشد.
به گزارش ايسنا ،حسن سينکي اظهار کرد :ميتوان براي عرضه
کاال در چرخ��ه توزي��ع رفتاري حرفهاي ديد که طبق آن کاالي
قاچاق قدرت ورود به ش��بکه توزيع را نداش��ته باش��د .وي گفت:
نکته ديگر به بحث س��ود تس��هيالت بانکي مربوط ميشود که
اي��ن رق��م براي توليد و توزيع مش��کالت متعددي ايجاد کرده
اس��ت ،اما بايد توجه داش��ت که حمايت از واحدها تنها از طريق
نرخ سود تسهيالت نميتواند عملياتي شود و بايد راهکارهاي
جايگزين نيز مورد توجه قرار گيرد.

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت ،معدن و تجارت در
بخش ديگري از صحبتهايش اظهار کرد :طبق پژوهشهاي
صورت گرفته براي حمايت از توليد  ۷۰ايستگاه وجود دارد که در
کشورهاي توسعه يافته بانکها ايستگاه دوم محسوب ميشوند
اما در کشور ما در رده  ۳۷قرار دارد که اين موضوع گوياي آن
است که براي توليد صادراتي در فشار هستيم .سينکي با بيان
اينکه در حال حاضر س��ه ميليون واحد صنفي فعال هس��تند،
گفت :از اين تعداد  ۲.۵ميليون واحد پروانه و جواز دارند و ۵۰۰
هزار نفر هم بدون مجوز فعاليت ميکنند .حال سوال اينجاست
ک��ه ب��ا توج��ه به بحث مدرنيته ،اين واحدها براي بقاي خود چه
کردهاند؟ وي ادامه داد :ما زماني بحث راهاندازي فروشگاههاي
زنجيرهاي را مطرح کرده و بر اين نکته تاکيد داش��تيم که بايد

اين فروشگاهها با سرمايه صنوف خود ايجاد شوند .اکنون دنيا
به اين سمت پيش ميرود و واحدهاي سنتي صنفي در معرض
خطر هستند .بايد واحدهاي صنفي به فکر خود باشند و در اين
زمينه نگاهش��ان اصال به دولت نباش��د .البته دولت هم در اين
زمينه فعاليت دارد اما بايد توجه کرد که تاکنون براي مدرن شدن
جامعه سنتي اصناف چه اقداماتي صورت گرفته است.
مع��اون وزي��ر صنع��ت ،معدن و تجارت ادامه داد :در حال حاضر
 ۱۷.۵درصد از توليد ناخالص ملي دست اصناف است .به عبارت
ديگر س��االنه چند صد هزار ميليارد تومان توليد در اين بخش
صورت ميگيرد .س��ينکي ادام��ه داد :اکنون بحثهايي درباره
تامين بودجه نظارت بر اصناف و بازرسان صنفي مطرح ميشود
که اين موضوع اگرچه صحيح است اما بايد توجه داشت که در

بحث اصناف الزم اس��ت بازرس��اني انتخاب شوند که به معناي
واقعي کارش��ناس و حرفهاي هس��تند .وي افزود :ما بايد براي
اصناف به دنبال بازرس��ان حرفهاي باش��يم البته در تخصيص
بودجه نيز دولت در بخشهاي مختلف با کاستيهايي همراه بود
و اين موضوع به بحث بازرسي اصناف محدود نميشود.

رئي��س مي��ز ع��راق در ايران گفت :بيش از يکس��ال از
ممنوعي��ت صادرات س��يمان به ع��راق ميگذرد و در
اين مدت برخي راهکارهايي که صادرکنندگان ايراني
براي صادرات سيمان به عراق به کار گرفته بودند نيز
دچار مش��کل ش��ده اس��ت .ابراهيم رضازاده در گفتگو
با ايس��نا ،اظهار کرد :بحث بروز مش��کل در صادرات
س��يمان به عراق از حدود يک س��ال و نيم قبل آغاز
ش��ده و در اين مدت واردات س��يمان به عراق ممنوع
بود ،چراکه توليدکنندگان س��يمان در عراق و ش��رکت
فرانس��وي الفارژ که براي توليد س��يمان در اين کشور
سرمايهگذاري کرده ،نسبت به واردات سيمان انتقادات
متعددي داشتند .وي همچنين اظهار کرد :با توجه به
اينک��ه قيمت س��يمان ايراني حدود نصف قيمت تمام
شده سيمان در عراق محسوب ميشد ،در سال گذشته
صادرات س��يمان به عراق ممنوع ش��د ،با وجود اينکه
تعرفههاي  ١٠٠درصدي براي اين بخش در نظر گرفته

مش��کالت خودروه��اي ملي نداش��تن زنجيره تامين
است و زماني صنعت خودرو به مزيت اقتصادي کامل
دس��ت پيدا ميکند که خودروهايي با برند ملي توليد
شود .خلخالي اظهار کرد :در سطح جهاني ايده ،طرح،
توليد ابتدايي و تستهاي نهايي در کشور مادر صورت
ميگيرد و توليد انبوه در کشور چين انجام ميشود که
اين مورد در ايران کامال برعکس صورت ميگيرد.

انتقالفناوريتوليدبزرگترينخودروسازچينبهايران

مدير بازاريابي و توليد شرکت سايک موتور ،بزرگترين خودروساز
چيني فعال در ايران اعالم کرد :اين شرکت تاکنون به درخواست
بوميسازي و انتقال فناوري دولت ايران جامه عمل پوشانده و
براس��اس تعهدات ،بيش از  30درصد فناوري توليد را به ايران

بيشترين درصد ساخت داخل قطعات خودرو
از آن گروه سايپاست

عضو هيئت مديره انجمن صنايع
همگن قطعه س��ازي در بازديد از
غرفه گروه س��ايپا در نمايش��گاه
بي��ن الملل��ي قطع��ات ل��وازم و
مجموعهه��اي خ��ودرو گف��ت:
در بي��ن خودروس��ازان داخل��ي
بيش��ترين درصد س��اخت داخل
قطعات خودرو متعلق به گروه خودروسازي سايپاست .به گزارش
سايپانيوز ،محمدرضا نجفي منش با بيان مطلب فوق اظهار کرد:
عملکرد قطعه سازان زيرمجموعه گروه سايپا بسيار مثبت و رو
به بهبود است و تجارب شان نسبت به گذشته مطلوب تر شده
است .وي با مثبت ارزيابي کردن روند بخش قطعه سازي گروه
سايپا تصريح کرد :اين روند مناسب بايد ادامه يابد و گروه سايپا
نشان داده است که عملکرد بخش قطعه سازيش سال به سال
فراين��د مطلوب��ي را طي ميکند .نجفي منش گفت :نمايش��گاه
قطعات و لوازم خودرو نشان دهنده توانمنديهاي قطعه سازان
داخلي است تا توجه به توليدکنندگان داخلي بيشتر شود و از ورود
قطعات مش��ابهي که در داخل کش��ور توليد ميشوند جلوگيري
گردد که در اين صورت به صنعت قطعه س��ازي کمک خواهد
شد .وي افزود :پيشنهاد ميکنم که نمايشگاههاي مشابه قطعه
سازي در دنيا و از جمله اروپا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند
تا بتوانيم نمايشگاههاي بين المللي باشکوه تري را برگزار نماييم
و همچنين با اتومکانيکها همکاري فني داشته باشيم تا سطح
بين المللي نمايشگاهها بيشتر از قبل ارتقا بابد.

اساميشرکتهايمجاز
پيشفروش خودرو اعالم شد

مدي��رکل صناي��ع خ��ودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت فهرست شرکتهاي نمايندگي رسميواردکننده خودرو
ک��ه داراي مج��وز پيشف��روش خودرو از س��وي اين وزارتخانه
هستند را اعالم کرد .به گزارش ايسنا ،اميرحسين قناتي اظهار
کرد :اين اقدام در جهت رعايت آيين نامه اجرايي قانون حمايت
مص��رف کنن��دگان خودرو مصوب هيأت وزيران و نيز جلوگيري
از پيش فروش خودروهاي وارداتي از س��وي ش��رکتهاي فاقد
مجوز اس��ت .وي ادامه داد :براين اس��اس نام  ۱۵مدل خودرو با
ذکر ش��رکتهاي واردکننده رس��ميبه عنوان خودروهاي مجاز
براي پيش فروش اعالم ش��دند که ش��رکت جهان نوين آريا با
دو مدل خودروي  NISSAN JUKEو ،NISSAN XTRAIL
ش��رکت نگي��ن خودرو با دو م��دل  RENAULT KOLEOSو
 RENAULT TALISMANو ني��ز ش��رکت ايرتوي��ا با  ۵مدل
 TOYOTA CHRو TOYOTA PRIUS ،TOYOTA
 T LEXUS NX۲۰۰و  TOYOTA RAV۴و ني��ز LEXUS
 RX۲۰۰Tاز جمل��ه آنه��ا هس��تند .مدي��رکل صنايع خودرو و
نيرومحرک��ه وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت افزود :همچنين
ش��رکت آري��ن موتور پويا ب��راي واردات و پيش فروش دو مدل
خودروي  MITSUBISHI ASXاستيش��ن واگن ( )CVTو نيز
 MITSUBISHI OUTLANDERاستيش��ن واگن ( )CVTو
شرکت آرين موتور تابان براي خودروهاي ،DS۶ ،DS۵ ، DS۳
 DS۵LSو DS۴مجاز اعالم شدهاند.

ادامه از صفحه اول

ي��ک کارش��ناس صنعت خودرو با بي��ان اينکه مونتاژ
خ��ودرو مزيت اقتصادي براي کش��ور به همراه ندارد،
گفت :در س��طح جهاني توليد ابتدايي خودرو در کش��ور
مادر و توليد انبوه در چين انجام ميش��ود اما در ايران
اي��ن فرايند کامال برعکس اس��ت .ابوالفضل خلخالي
در گفتگو با ايس��نا ،اظهار کرد :توس��عه زنجيره تامين
خودرو در داخل کش��ور يک هدف بس��يار مناسب است
و به نظر ميرس��د در ش��رايط فعلي همکاري قطعهساز
و مجموعهس��از ايراني با ش��رکاي بينالمللي خروجي
مناس��بتري نسبت به جوينت شدن خودروساز دارد .او
افزود :با پيوس��تن قطعهس��از و مجموعهساز ايراني به
هم��کاران بينالمللي ميت��وان به بازارهاي صادراتي
طرف خارجي دس��ت پيدا کرد و از س��وي ديگر کيفيت
قطعات داخلي ارتقا مييابد که در توس��عه و س��اخت
محصوالت برند ملي تاثير بسزايي دارد .اين کارشناس
صنع��ت خودرو خاطرنش��ان ک��رد :يکي از اصليترين

منتقل کردهايم .ايوا زانگ در گفتگو با ايرنا افزود :شرکت سايک
موتور براس��اس قرارداد بايد در ش��روع کار  20درصد و در دو
س��ال نخس��ت فعاليت خود در ايران 50 ،درصد فناوري توليد
را به ش��رکت ام جي پارس موتور تبريز که در س��ال  2016با
مشارکت  50درصدي سايک موتور در مرکز استان آذربايجان
ش��رقي تأس��يس شد ،منتقل کند که اين تعهد تاکنون براساس
برنام��ه انج��ام و ب��ه طور کامل اجرا ش��ده و همکاري دوطرف
براي تحقق اين برنامه ادامه دارد .به گفته وي ،شرکت ام جي
پارس موتور تبريز که در ش��روع کار ،خودروي ام جي  360را
در س��ه تيپ بهعنوان يک خودروي با درجهايمني باال ،داراي
آپشنهاي فراوان و قيمت مناسب به بازار کشور عرضه کرده،
براي ساخت پارهاي از قطعات آن با خودروسازان داخلي قرارداد

پيشخوان

واردات غير قانوني خودرو
با ضعف دستگاههاي نظارتي

ممنوعيت صادرات سيمان به عراق از يکسال گذشت

بسته و تيمهاي کنترل کيفيت سايک موتور مستقر در شرکت،
کيفيت قطعات توليدي را از همه نظر مورد بررسي قرار ميدهند.
مدير بازاريابي و توليد شرکت سايک موتور چين همچنين اعالم
کرد؛ بزودي اين شرکت خودروي مدل آر ايکس فايو ()RX5
را به بازار ايران عرضه ميکند .وي همچنين از تأس��يس يک
شرکت جديد براي توليد محصوالت ام جي در تهران خبر داد
و گفت :عالوه بر نمايندگيهاي مديا موتور و آزويکو در تهران،
اين شرکت نيز بزودي به همه مصرفکنندگان برند ام جي در
پايتخت خدمات پس از فروش ارايه خواهد کرد .مدير بازاريابي
و توليد ش��رکت س��ايک موتور چين همچنين تأکيد کرد :اين
شرکت که براساس يک مطالعه ،رتبه ششم را در ارايه خدمات
پس از فروش در ايران به دست آوره ،اين رتبه را خوب اما ايدهآل
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صنعت،معدن،تجارت

سرمقاله

روند معکوس توليد خودروهاي چيني در ايران

ش��ده بود ،صادرات س��يمان بهطور کل ممنوع شد .به
گفته رئيس ميز عراق در س��ازمان توس��عه تجارت ،در
اين مدت تجار ايراني با بهرهگيري از برخي راهکارها
صادرات خود را دنبال ميکردند ،اما اکنون مدتي است
راهکارهاي جايگزين نيز با مش��کالتي مواجه ش��ده و
ديگر امکان صادرات س��يمان به عراق مانند گذش��ته
مهيا نيست.
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نميداند و در تالش اس��ت خدماترس��اني بهمراتب بهتري به
مصرفکنندگان ايراني ارايه کند.
ام جي عالوه بر برخورداري خودروهاي خود از  5ستاره برنامه
ارزيابي ايمني خودرو موس��وم به ( )CNCAPيکي از  12برند
برت��ر چي��ن اس��ت که همچنين خود را مل��زم به نصب فناوري
کنت��رل ثبات الکترونيک��ي ( )ESCروي همه مدلهاي جديد
تولي��دي خ��ود در چي��ن ک��رده و بتدريج آن را به ش��رکتهاي
زيرمجموع��ه خ��ود از جمل��هام جي پارس موت��ور تبريز منتقل
ميکند .فناوري «ايي.اس.سي» که مانع از دست رفتن کنترل
خودرو در تصادفات ميشود ،مهمترين تحول ايمني خودرو پس
از کمربند ايمني محسوب شده و نجات جان هزاران نفر به آن
نسبت داده ميشود.

 ...بدين معنا که آن بخش از توليد خودرو را که در توان خودشان
نيس��ت ،ابتدا وارد ميکنند و به مرور زمان با مونتاژ وارد بحث
توليد ميش��وند و در ادامه نيز با توليد بخش��هاي از آن خودرو
پيش ميروند تا توان توليد صددرصدي آن خودرو را به دس��ت
بياورند .از آن سو براي آنکه کشورهاي توليد کننده بتوانند بازار
رقابت را از آن خود کنند ،خدمات ويژه اي ارايه ميدهند تا بازار
يک کشور را در تسخير خود داشته باشند.
ش��رکتهاي ب��زرگ تولي��د کننده خ��ودرو در کش��ور ميزبان با
نمايندگيهاي��ي ق��رار داد ميبندند تا ارايه اين خدمات از طريق
آن ش��رکت صورت بگيرد و در اصل خودروس��از در يک کش��ور
با يک نمايندگي طرف ميش��ود و او به عنوان ش��رکت مادر،
نمايندگيهاي ديگري را جذب ميکند .بنابر اين واردات خودرو
بايد از مس��ير ش��رکتهايي باش��د که در ايران نمايندگي معتبر
دارند ،ش��رکتهايي که متعهد باش��ند خدمات پس از فروش را
ارايه کنند.
ام��ا وقت��ي خدم��ات پس از فروش را مط��رح ميکنيم ،عده اي
اعت��راض ميکنن��د که بدين بهانه انحصار واردات خودرو اتفاق
افتاده است .تاکيد ما نيز بر اين است که نبايد در واردات خودرو
انحصار صورت بگيرد و در ش��وراي رقابت بايد به اين قضيه به
صورت مفصل پرداخته و تاکيد شود که نبايد انحصاري در واردات
خ��ودرو ص��ورت بگيرد .اما انحص��اري نبودن و رقابتي بودن به
معناي آن نيست که هر کسي به هر شکلي هر خودرويي که دلش
خواست وارد کند .قرار نيست هر کسي هر خودرويي را وارد کند،
سودهاي کالني را به جيب بزند و هيچ تعهدي نسبت به خدمات
پس از فروش نداشته باشد و مردم سرگردان شوند.
به عنوان مثال اکنون براي واردات خودروهاي هيبريدي مشوق
گذاش��تهايم .براي خودروهاي با مصرف س��وخت کم نيز مشوق
گذاش��تهايم .براي خودروهايي که س��بد س��وخت متنوع دارند و
با محيط زيس��ت سازگار هس��تند نيز مشوق گذاشتهايم.اما اين
نوع خودروها بس��يار گرانتر از نمونههاي موجود در بازار اس��ت و
قرار نيس��ت که مردم خودرويي گران بخرند که خدمات پس از
فروش نداشته باشد و با بروز اولين مشکل ،تازه شروع بدبختي
خريدار را شاهد باشيم.
براي واردات اين خودروها بايد نظارت بيشتر صورت بگيرد .اين
درس��ت اس��ت که مجوز واردات خودرو را وزارت صنعت ،معدن
تجازت ميدهد .اما در وهله اولي همين وزارتخانه موظف به دقت
بيش��تر اس��ت .دروهله دوم گمرک مسوول است زيرا ميبايست
ورود خودرو را کنترل کند و هر ايرادي را مشاهده کرد ،نسبت به
آن واکنش نشان دهد .مهمتر اينکه بايد سازمان ملي استاندارد
بر خودروها نظارت داشته باشد .البته قرار نيست که نظارت فقط
بر توليد خودروهاي داخلي باشد ،بلکه بايد بر واردات خودروهاي
خارجي نيز نظارت وجود داشته باشد و هر آنچه با شرايط ايران
همخواني ندارد ،از سوي اداره استاندارد تاييد نشود.
بنابر اين اگر خودرو هيبريدي يا هر نوع ديگر به صورت گسترده
و غير قانوني واردميش��ود ،ايراد واردات اين قبيل خودروها در
ضعف نظارت اس��ت .اگر از س��وي هر دستگاهي تخلفي صورت
ميگيرد و خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور ميشود ،بيانگر
آن است که دستگاههاي ناظر عملکرد خوبي نداشتهاند .اما نکته
مهمتر اين است که اگر خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور
ميش��ود ،کميس��يون صنايع مجلس شوراي اسالميدر مساله
نظارت کم کاري کرده واعضاي کميس��يون بايد پاس��خگوي
اين ضعف باشند.
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شناساييموضوعاتمخلدرسرمايهگذاريخارجي
نايبرئي��س ات��اق اي��ران گف��ت :از
اساسيترين و ضروريترين موضوعات
در جذب سرمايهگذاري ،شناسايي موانع
و موضوع��ات مخ��ل س��رمايهگذاري
خارجي اس��ت .در حال حاضر هم زمينه
ن موضوعات بپردازيم و از
آن در سه قوه فراهم است .بايد به اي 
همه فرصتها اس��تفاده کنيم .حس��ين سالحورزي افزود :اخيراً
هم در قوه قضاييه نهادي تحت عنوان ستاد اجراي سياستهاي
اقتصاد مقاومتي ايجادشده کهتمام ارکانشوراي قضاييو معاون
اول قوه قضاييه عضو آن هستند .وظايف ،اهداف و مأموريتهايي
براي پيگيري و اجراي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي ايجادشده
که ظرفيت خوبي دارد و فعاالن اقتصادي ميتوانند از ظرفيت آن
نهاد براي حل مسائل و مشکالت خود بهره ببرند.

برجام ،مشکالت صنعت را کاهش داد
ي��ک فعال صنعت��ي توليدکننده لوازم
خودرويي با ابراز خش��نودي از اجرايي
ّ
مس��کني
ش��دن برجام ،آن را به مثابه
براي بخش صنعت کشور توصيف کرد
که س��ايه تعطيليهاي وسيع و تعديل
نيروه��ا را از س��ر آن برط��رف کرد .محمد تيم��وري از کمبود
نقدينگي براي توس��عه فعاليتها ،توليد و س��رمايه در گردش،
همچنين س��ود باالي تس��هيالت بانک��ي بهعنوان مهمترين
مش��کالت ف��راروي فع��االن توليدي خود ي��اد کرد .اين فعال
صنعت��ي ي��ادآوري ک��رد که مواد اوليه مورد نياز خود را از داخل
و بخش��ي از آن را از خارج کش��ور و کش��ورهاي آلمان ،تايوان،
ک��ره جنوب��ي و چين وارد ميکند ،اما در زمان اعمال تحريمها
تا مرز تعطيلي کامل پيش رفته بود.
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پيشخوان
ایران  ۸فروند هواپیمای
ای تی آر تحویل میگیرد

مدیر ش��رکت هواپیماسازی ای
ت��ی آر گفت ،این ش��رکت قصد
دارد تا پایان سال جاری میالدی
 ۸فروند هواپیمای دیگر به ایران
تحویل دهد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل
از رویترز ،شرکت هواپیماسازی
ای تی آر اعالم کرد ،سفارش��ات جدید ثبت ش��ده توس��ط این
شرکت ممکن است به میزان  50درصد از هواپیماهای تحویلی
این ش��رکت در س��ال  2017فراتر برود و نس��بت ثبت سفارش
به تحویل هواپیما توسط این شرکت را از کمتر از نیم در سال
 2016به  1.5در سال جاری افزایش دهد.
کریس��تین ش��رر ،مدیر ش��رکت ای تی آر گفت ،این ش��رکت
که به صورت مش��ترک متعلق به ش��رکته ای ایرباس و گروه
لئوناردوی ایتالیاس��ت انتظار داردبتواند در س��ال  2017و پس
از آن تع��داد تحوی��ل هواپیما به مش��تریان را در طی  80فروند
ثابت نگه دارد.
شرکت ای تی آر که در حال رقابت با شرکت کانادایی بمباردیر
اس��ت امس��ال در میزان سفارش��ات ثبت شده عملکرد بهتری
داش��ته اس��ت .س��ال گذش��ته ای تی آر تنها  36سفارش برای
س��اخت هواپیما گرفته بود که پایین ترین رقم در طی  7س��ال
گذشته بود.
ش��رر در حاش��یه نمایش��گاه هوایی دوبی به خبرنگاران گفت،
شرکت قصد دارد سطح تولید خود را در حد  80فروند در سال
نگه دارد تا به توازن بازار کمک کند.
وی همچنین گفت ،ای تی آر بعد از تحویل  6فروند هواپیما به
ایران از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون که در چهارچوب
مجوزهای صادر ش��ده از س��وی دولت آمریکا صورت گرفته،
قصد دارد تا پایان س��ال  8فروند هواپیمای دیگر به این کش��ور
تحویل دهد.
بر اساس قوانین دولت آمریکا هواپیماهایی که بیش از  10درصد
تجهیزات به کار رتفه در آنها س��اخت ش��رکت های آمریکایی
باش��د ،ب��رای صادرات به ایران بای��د مجوز وزارت خزانه داری
آمریکا را کسب کند.

پیش بینی خرید  ۴۶هزار واگن باری
از سوی شرکت راه آهن

مع��اون اقتص��اد حمل و نقل ش��رکت راه آهن گفت :در برنامه
های این شرکت تأمین  ۴۶هزار دستگاه واگن باری و ماشین
آالت امداد و نجات پیش بینی شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از صدا وسیما ،نوراهلل بیرانوند
در جلس��ه مش��ترک با معاون خاورمیانه وزارت اقتصاد و انرژی
آلمان و هیئت همراه در ساختمان راه آهن افزود :شبکه حمل
و نق��ل ریل��ی ای��ران حدود  ۱۰ه��زار و  ۵۰۰کیلومتر خط اصلی
 ۵۵۶ ،دس��تگاه لکوموتیو س��نگین ۴ ،هزار واگن باری و ۱۹۰۰
واگن مسافری دارد.
وی از راه آه��ن ب��ه عن��وان مزیت رقابتی ای��ران در منطقه یاد
ک��رد و گف��ت  :کریدوره��ای بین المللی متعددی از ایران عبور
م��ی کن��د ک��ه از نظر اقتصاد حمل و نقل در مقایس��ه با رقبا در
موقعیت ممتاز قرار دارد.
بیرانوند با بیان اینکه راه آهن جمهوری اسالمی ایران پارسال
موف��ق ب��ه جابجایی  ۴۰میلیون تن بار ش��د افزود :تجارت بین
اروپا و آس��یا در س��ال  ۲۰۱۴بالغ بر هزار و  ۲۰۰میلیارد دالر
ب��ود ک��ه باتوجه ب��ه تجارت بیش از  ۶۶میلیارد دالری ترکیه با
کش��ورهای پیرامون ایران ایجاد مزیت های رقابتی ترانزیتی
و افزایش س��هم حمل و نقل ریلی در حوزه بار به  ۴۰درصد از
سیاست های جدی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در حوزه
ترانزیت کاالست.
وی با اش��اره به اینکه برقی س��ازی  ۲هزار و  ۶۰۰کیلومتر خط
آهن امضا شده است ،گفت :ایجاد  ۶۸۰کیلومتر خطوط حومه
ای و ایجاد  ۲۵۰کیلومتر خط آهن برای اتصال به مراکز صنعتی
و تجاری از سیاست های جدید راه آهن است.
بیرانون��د اف��زود :تأمی��ن بی��ش از  ۱۴۰۰لکوموتیو باری۳۰۰ ،
لکوموتیو مس��افری ۲۵۰۰ ،واگن مس��افری نرمال ،حدود ۴۶
هزار واگن باری و ماشین آالت امداد و نجات و همچنین ۱۷۶
دستگاه واگن قطارهای پرسرعت پیش بینی شده است.
وی گفت :حداکثرس��ازی منابع خارجی با محوریت س��رمایه
گذاری مستقیم و سایر اشکال تامین مالی مثل فاینانس دولتی
و ترکیبی و مش��ارکتی از نیازهای ما در توس��عه ش��بکه حمل و
نقل ریلی است.
بیرانوند افزود :راه آهن امکان خرید تضمینی خدمات ریلی مثل
نیروی کشش را دارد ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای
س��رمایه گذاری خارجی در صنعت ریلی حذف و امکان صدور
ضمانتنامه به نفع ش��رکت های س��رمایه گذار برقرار شده است
و ریس��ک نوس��ان نرخ ارز بیش از  ۱۰درصد را برای س��رمایه
گذاران خارجی پوشش می دهیم.
وی با بیان اینکه ریسک جریان مالی در سرمایه گذاری ریلی
کاهش یافته اس��ت ،گفت :عالوه بر پرداخت تس��هیالت خاص
به سرمایه گذاران خارجی از محل صندوق توسعه ملی ،دولت
ه��م  ۷میلی��ارد و  ۵۰۰میلی��ون دالر یارانه از محل صرفه جویی
مصرف سوخت در اختیار این بخش قرار داده است.

کاهشجابجاییحملونقل
بینالمللی و ترانریت کاال

دبیر انجمن ش��رکتهای حملونقل بین المللی کاال ضمن نا
مساعد خواندن فضای کسب و کار در حوزه حملونقل تصریح
کرد :شرکتهای حملونقل بین المللی با مشکالت متعددی
در زمینههای گمرکی ،اموربانکی ،روادید ،امور مالیاتی و بیمه
مواجه هستند.
به گزارش ایس��نا ،محمد چواد عطرچیان با اش��اره به مشکالت
متع��دد فض��ای کس��ب و کار در حوزه حملونق��ل از جمله در
زمینهه��ای گمرکی ،اموربانک��ی ،روادید ،امور مالیاتی و بیمه،
اظهار کرد :عالوه بر مش��کالت فوق ،نه تنها حجم حملونقل
کاال ،بلکه حجم جابجایی حملونقل بینالمللی و ترانریت کاال
نیز با کاهش مواجه است.
دبیر انجمن ش��رکتهای حملونقل بین المللی کاال یکی از
نکات مهم و کاربردی را گمرک الکترونیک عنوان کرد و گفت:
گرچه راه اندازی گمرک الکترونیک موجب صرفه جویی در
زمان و حذف کاغذ در جابجایی اس��ناد میش��ود ،اما علیرغم
اقدامات خوب گمرک ،برای جا افتادن این فرایند در کشور به
ساختارهای مناسبی نیاز است و به همین خاطر شرکتهای
حملونقل با مشکالت زیادی روبرو هستند.
وی از بازدید اعضای انجمن شرکتهای حملونقل بین المللی
از نمایشگاه راهداری ،راهسازی و حملونقل خبر داد و گفت:
در صورتی که این نمایشگاه به فلسفه اصلی نمایشگاهها یعنی
بازاریابی ،قراردادهای تجاری و ایجاد فضای کسب و کارجدید
بپردازد در واقع یک گام به جلو محسوب میشود.

بلیت پرواز تهران ـ مشهد؛  ۵۶۰هزار تومان
در آس��تانه ای��ام پایانی م��اه صفر ،برخی
ایرالینها و آژانس های خدمات مسافرت
هوایی نرخ بلیت پرواز تهران ـ مش��هد و
بالعکس را افزایش چش��مگیری دادهاند.
بلیت هواپیما در مس��یر تهران ـ مش��هد
برای روز جمعه  ۲۶آبان ماه از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی
به نرخ های باالیی در حال فروش است .به عنوان نمونه یک شرکت
هواپیمایی بلیت چارتری پرواز  ۷:۱۵دقیقه صبح جمعه ( ۲۶آبان) را
 ۳۰۹هزار و  ۸۰۰تومان عرضه کرده است .همچنین در همین روز
بلیت سیس��تمی پرواز  ۸:۱۵صبح یکی دیگر از ایرالین ها به نرخ
 ۳۶۶هزار و  ۶۰۰تومان قابل خریداری است .یکی دیگر از شرکت
های هواپیمایی هم بلیت چارتری پرواز ساعت  ۱۳:۳۰روز جمعه را
به قیمت  ۳۶۹هزار و  ۸۰۰تومان به فروش می رساند.

تامین  ۱۰۰هزار تن سیمان برای بازسازی
بنی��اد مس��تضعفان از تامین  ۱۰۰هزار
ت��ن س��یمان ب��رای بازس��ازی مناطق
زلزلهزده اس��تان کرمانش��اه خبر داد .به
دنب��ال تاکی��د رهبر معظ��م انقالب در
خصوص کمک دس��تگاهها و نهادها و
مسئوالن به زلزله زدگان غرب کشور هیاتی با حضور رییس بنیاد
مس��تضعفان ،ضمن س��فر به استان کرمانشاه و بازدید از مناطق
زلزله زده در زمینه مشارکت برای کمک به بازسازی آن مناطق
تصمیماتی اتخاذکرد .بر این اس��اس بنیاد مس��تضعفان سیمان
بازس��ازی مس��کن روستایی مناطق زلزله زده را تا  100هزار تن
تامین می کند.
عالوه بر این  100هزار بطری آب نیز به غرب کش��ور ارس��ال
می شود.

نقش آلمان در برنامههای ترانزیتی ایران
مع��اون وزیر اقتص��اد و انرژی آلمان در
نشس��ت مش��ترک با مدیرعامل راهآهن
جمهوری اس�لامی ایران گفت :در سفر
وزی��ر راه و شهرس��ازی ایران به آلمان،
راهکارهای برنامهریزی بهتر برای ارتقا
زیرس��اختها از چین تا خاورمیانه برای تحقق اهداف ترانزیتی،
چگونگی همکاری شرکتهای آلمانی در ایران و ایجاد یک مرز
لجس��تیک در نزدیکی فرودگاه و نقش آلمان در تحقق این ایده
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ب��ه گفت��ه مع��اون وزیر اقتصاد و انرژی آلم��ان مالقاتی با عالقه
مندان برای همکاری با شرکتهای ایرانی صورت گرفت و جلسه
ام��روز نی��ز به منظ��ور تقویت صحبته��ای پیرامون آن مالقات
محسوب میشود.

«تجارت» در گفت و گو با منصور غيبي ایمن نبودن مسکن مهر را بررسی کرد؛

گ�روه راه و مس�كن :هيچک��س بهت��ر از آن
کودک��ي ک��ه بادکنکه��اي جش��ن تولدش از
پش��ت ديوارهاي فروريخته سر پناهش یا همان
مسکن مهر دولتمردان ،نمايان است معني ناامني
را نميفهمد!
تا ديروز نبود زيرس��اختهاي مناس��ب ،راههاي
مواصالت��ي ،دور ب��ودن از مراك��ز ش��غلي ،نبود
خدمات ،وس��ايل حمل و نقل ،پارک ،مدرس��ه،
مس��جد ،درمانگاه و ....دليل اصلي عدم استقبال
م��ردم ب��راي زندگي در  117هزار واحد مس��كن
مهر بدون متقاضي مطرح ميشد ،اما حاال ديگر
ناامني هم به اين واحدهاي به اصطالح مسكوني
اضافه شده است ،واحدهايي كه تاامروز ميلياردها
تومان از پول بيتالمال صرف ساخت آنها شده
است و اقشار كمدرآمد جامعه هم با هزار مشقت
اق��دام ب��ه خريد خانه براي خانواده خود كردند اما
در نهايت تمام دلخوشي آنها تنها براي داشتن
يك سرپناه با مرگ پاسخ داده شد.
زمان��ي ك��ه دولت نهم کلنگ مس��کن مهر را در
سال  ١٣٨٦به زمين زد ،قصد داشت ساالنه يک
ميليون واحد مس��کوني بسازد،اما پس از گذشت
شش سال تنها  ۶۹۰هزار واحد را بدون آسفالت،
پارک ،مدرس��ه و مس��جد و درمانگاه و  ...تحويل
ملت داد و براي س��اخت اين ميزان واحد مس��كن
مهر هم حدود  ۵۰هزار ميليارد تومان پول بدون
پشتوانه چاپ کرد و حجم نقدينگي را از  68هزار
ميليارد تومان به  479هزار ميليارد تومان رس��اند
و ن��رخ ت��ورم را ه��م  40درصدي كرد .زماني كه
دول��ت يازده��م روي كار آم��د و ادامه اجراي اين
طرح به دولت تدبير و اميد س��پرده ش��د ،وزير راه
و شهرسازي بارها از طرح مسكن مهر به عنوان
طرح ش��لخته ،مزخرف و اقتصاد برانداز ياد كرد،
اما به دليل اينكه اين طرح ارثيه دولت گذشته بود
چ��ارهاي ج��ز تكميل آن نبود كه مبادا گروههاي
تندرو دولت را مورد هجمه قرار ندهند كه دولت
به هيچ عنوان به فكر تامين مس��كن اقش��ار كم
درآم��د و ضعي��ف جامعه نيس��ت به همين جهت
دول��ت يازده��م بيش از  ۹۰ه��زار ميليارد تومان
خرج زيرس��اختهاي اي��ن طرح كرد و حاال هم
باي��د ميلياردها تومان خرج بازس��ازي واحدهاي
فروريخته مسكن مهر كرمانشاه كند.

اظهارات ضد و نقيض مسئوالن


بدون شك ماجراي زلزله كرمانشاه و كشته شدن
حداق��ل  ۴۳۰نف��ر از هموطنان و مجروح ش��دن
 ۷۱۵۰تن همانند ساير فجايعي كه تاكنون تحت
عنوان حوادث غيرمترقبه در كشور رخ داده است
پس از گذش��ت مدت زماني به فراموش��ي سپرده
خواه��د ش��د و تنها طي مدت زماني مس��ئوالن
تلفنهاي خود را از دسترس خارج كرده يا تقصير
را به گردن يكديگر انداخته يا در اين ماراتن توپ
را در زمين همديگر پاسكاري ميكنند و در نهايت
مشخص نخواهد شد كه مسئول اصلي اين فاجعه
چه كساني بودهاند؟
اين موضوع را ميتوان از صحبتهاي روز س��ه
ش��نبه (  23آبان ماه  )96مس��ئوالن درخصوص
فاجعه تخريب مسكن مهر كرمانشاه در رسانهها
و خبرگزاريهاي رسميكش��ور به صورت واضح
مشاهده و درك كرد.

پيري�زي مس�کن مه�ر س�رپلذهاب در

دولتهاي نهم و دهم

صبح ديروز مجيد جودي مديرکل دفتر بازسازي
و نوس��ازي بنياد مسکن اعالم كرد كه واحدهاي

سرافکندگیمسکنمهر

نميشود تا هزاران ميليارد تومان پول بيت المال
به پاي س��اختمانهاي ب��ي کيفيت هدر نرود تا
کس��ي نتوان��د از اي��ن قوانين نصفه و نيمه حوزه
س��اختمان ب��راي خود رانت ايج��اد کند ،تا هيچ
مهندسي به خود اجازه ندهد با خون دهها تن از
هموطنانمان معامله کند .خواست به حق مردم
اين اس��ت كه وزارت راه و شهرس��ازي به عنوان
کارفرما پيمانکار يا پيمانکاران مس��کن مهر در
س��رپل ذهاب را احضار کند و آنها را بابت بي
توجهي به اصول اوليه س��اخت و س��از و به بازي
گرفتن جان هزاران انس��ان بي گناه که با هزار
مشقت اقدام به خريد سرپناهي براي خانواده خود
کردهاند بازخواست کند .سازمان نظام مهندسي
هم براي التيام افکار عموميبايد اقدام به احضار
مهندس��ان ناظر اين س��اختمانها کند و از آنها
بابت بي توجهي به وظايف اوليه خودش��ان که
تامين امنيت سازههاست پاسخ بخواهد.

كيفيت مسكن مهر فداي سرعت شد


احداث شده مسکن مهر که در جريان زلزله غرب
کشور دچار تخريب شدهاند مربوط به وزارت راه و
شهرسازي است و ربطي به بنياد مسکن ندارد .به
همين دليل اطالعات دقيقي از تاريخچه ساخت
اين واحدها نداريم ،اما به نظر ميرسد فوندانسيون
و پيريزي اوليه اين واحدها در دولتهاي نهم و
دهم انجام ش��ده اس��ت .گسل را نميتوان تا قبل
از وقوع زلزله تش��خيص داد .خيلي از گس��لها
ناش��ناخته اس��ت تا زماني که موضوع به صورت
دقيق بررس��ي نش��ود ،معتقدم هر نوع اظهارنظر
درخصوص مس��کن مهر غرب کش��ور احساسي
برخورد کردن با اين موضوع خواهد بود.

مسکن مهر سرپل ذهاب را وزارت راه ساخت

نه بنيادمسکن

كه در مناطق زلزله زده شاهد هستيم که در کنار
بناهاي خش��ت و گلي با تخريب کم ،واحدهاي
مسکن مهر که دو سال از ساخت آنها نميگذرد
به صورت جدي تخريب شدهاند و اين يک فاجعه
اس��ت .قطعا علت تخريب جدي س��اختمانهاي
مس��کن مه��ر اس��تفاده از مصال��ح س��اختماني
غيراس��تاندارد ،شتابزدگي در ساخت ،جانمايي
و طراحي نادرست است .پروژههاي مسکن مهر
کرمانشاه روي گسل قرار نداشته و علت تخريب
پايين بودن مقاومت اين ساختمان است ،لذا اينکه
گفته ميشود دليل تخريب اين واحدها ،مجاورت
با گسل است ،درست نيست و کامال رد ميشود.
در زلزل��ه اخير بجنورد هم ش��اهد تخريب جدي
واحدهاي مس��کن مهر بوديم و زلزله کرمانش��اه
هم نشان داد مسکن مهر اين منطقه هم در برابر
زلزله مقاوم نيست.
يحيي کمالي پور نايب رييس کميسيون حقوقي
و قضايي مجلس هم با تاکيد بر اينکه جان و مال
م��ردم براي ما حرمت دارد ،گفت :هر عملکردي
که باعث خدش��ه به جان و مال مردم ش��ود قابل
پيگرد قضايي است ،لذا در موضوع تخريب مسکن
مهر در پي زلزله غرب استان کرمانشاه الزم است
مدعي العموم ورود پيدا کند.

اميد محمدي مديرکل مسکن مهر بنياد مسکن
گفت :مس��کن مهر س��ه متولي در کشور دارد که
ش��هرهاي جديد را ش��رکت عمران ش��هرهاي
جديد ،شهرهاي زير  ۲۵هزار نفر را بنياد مسکن
و ش��هرهاي ب��االي  ۲۵ه��زار نف��ر را وزرات راه
و شهرس��ازي ميس��ازد .س��رپل ذهاب ازجمله
ش��هرهاي باالي  ۲۵هزار نفر جمعيت اس��ت که
مس��کن مهر را وزارت راه و شهرس��ازي س��اخته
اس��ت .طرحهاي مسکن مهري که بنياد مسکن
ساخته اس��ت هيچگونه خسارتي نديدهاند .بنياد
مس��کن در غرب کرمانش��اه طرحهاي مس��کن
مهري که در دست داشت شامل قصر شيرين با
 ۳۰۰واحد ،کرند غرب با س��ه پروژه  ۶۴ ،۴۸۰و
 ۴۰واحدي ،پاوه با  ۱۲۵واحد و گيالنغرب با ۱۰۰
واحد ميش��ود که هيچگونه خس��ارتي نديدهاند؛
تنها در کرند غرب در برخي نماها سنگ جدا شده
اس��ت .بنياد مس��کن در ساخت واحدها عالوه بر
نظارتهاي سازمان نظام مهندسي  ۳نظارت هم
در س��طح شهرستان ،استان و دفتر مرکزي دارد،
سعي ما عالوه بر ساخت و ساز ،بيشتر نظارت بر
کيفيت بناهاست.

اما از همه جالبتر صحبتهاي روز گذشته داود
محمدي نماينده مردم تهران در مجلس است كه
وي ب��ا تاکي��د ب��ر اينکه در حال حاضر بايد به حل
مش��کالت اصلي مردم مناطق زلزلهزده در غرب
کش��ور بپردازيم ،گفت :پرداختن به موضوعاتي
مانند س��اخت و س��ازها به ويژه مس��کن مهر در
چنين شرايطي منطقي نيست ،زيرا زلزله رخ داده
و بس��ياري از س��اختمانهاي قديميو جديد هم
تخريب ش��دهاند و اگر قرار به بررس��ي هم باشد،
زمان نياز دارد.

همچنين علي بيتالهي رييس بخش زلزله مرکز
تحقيقات راه ،مس��کن و شهرس��ازي اعالم كرد

طبق آخرين آمار 15500واحد مسکوني شهري
و روس��تايي در جريان زلزله کرمانش��اه تخريب

 مسکن مهر تخريب شده زلزله کرمانشاه ۲

سال پيش ساخته شد

االن پرداختن به موضوع مسکن مهر منطقي

نيست

 سقف هيچ خانهاي از اين طرح پايين نيامده

است!

 ۱۰۰درصدي ش��دهاند که بيشترين خسارات در
بخش روس��تايي بوده اس��ت ،اما ميزان خسارات
به مس��کن مهر بس��يار بيش از ساير نقاط شهري
بوده است به طوري كه مسکن مهر منطقه سرپل
ذهاب نسبت به ديگر ساختمانها آسيب بيشتري
ديده است ،جالب اين است كه کارشناسان عنوان
كردهاند كه شانس آورديم در اطراف قصرشيرين
که کانون زلزله بوده و انرژي حداکثري آزاد شده،
تراکم جمعيتي پايين بوده و اين موضوع مهمترين
دليل پايين بودن تلفات جاني و خسارتهاي اين
زلزله بوده اس��ت و اگر تنها يکي از س��ايتهاي
 ۱۰يا  ۲۰هزار واحدي مس��کن مهر در آن نقطه
احداث ميشد مشخص نبود كه ايران با چه فاجعه
كش��تار انس��اني روبه رو ميشد؟ يا بسيار تعجب
بر انگيز است كه مسئوالن از فرونريختن سقف
مس��كن مهر ابراز خرس��ندي ميكنند بهطوري
كه فرش��يد صالحي مدير روابط عمومياداره راه
و شهرس��ازي استان کرمانشاه اعالم كرده است
كه نميخواهيم از پروژههاي مسکن مهر حمايت
کنيم ،اما خوش��بختانه در زلزله اخير س��قف هيچ
خانهاي از اين طرح پايين نيامده است!

بازي با جان مردم !


تنها س��والي كه مطرح ميش��ود اين اس��ت كه
چه عاملي باعث ش��ده اس��ت كه مس��ئوالن از
پايين نيامدن س��قف خانه مردم ابراز خوشحالي
كنند؟ يا چه عاملي باعث ش��ده اس��ت كه برخي
اشخاص يا شايد حتي يك نفر تنها براي كسب
س��ود بيش��تر مس��ئوليت خود را ناديده گيرد و با
جان مردم بازي كند؟ ش��ايد اگر راههاي خالف
برخي مهندس��ان بس��ته ميش��د يا از همدستي
برخي بازرس��ان با پيمانکاران مس��کن مهر پرده
برداشته ميشد کار به اينجا نميرسيد .سوال اين
است چرا پروانه مهندس ناظر چند شغلهاي که
هيچ وقت پاي پروژهها نيست ابطال نميشود؟
چرا اجازه داديم امضا فروش��ي بهامري مرس��وم
تبديل ش��ود؟ به چه علت بايد ش��رايطي ايجاد
کني��م ک��ه با امضاي مردگان داللي س��اخت و
س��از صورت گيرد؟ چرا يک بار براي هميش��ه
قانوني سفت و سخت براي ساخت و ساز تصويب

درخصوص فاجعه تخريب مسكن مهر كرمانشاه،
منصور غيبي كارش��ناس ارشد اقتصاد مسكن در
گفت و گو با « روزنامه تجارت» ميگويد :آنچه كه
مسلم است شتاب در بهرهبرداري و اجراي سريع
تر طرح مسكن مهر كيفيت كار را در پروژههاي
مس��كن مهر كاهش داده اس��ت .متاسفانه عالوه
بر عدم توجه به كيفيت واحدهاي مسكن مهر در
دولت گذشته ،درحال حاضر هم توجه به كيفيت
واحدهاي مس��كن مهر هم تنها در حد يك ش��عار
اس��ت ن��ه در حد يك نظ��ام عملياتي .به طوري
ك��ه تنها آمار س��اخت و بهرهب��رداري پروژههاي
مسكن مهر رشد پيدا كرده است ،به عبارت سادهتر
س��رعت عمل در س��اخت و اجراي طرح مسكن
مهر باعث ش��د كه كيفيت در زمان س��اخت و ساز
ناديده گرفته شود.

ع�دم محاس�به ضري�ب رفت�ار پروژهه�اي

ساختماني روي گسل

اين كارشناس مسكن تصريح ميكند :حجم كار
در پروژههاي مس��كن مهر به حدي باال بود كه
فرصت نشد پيمانكاران مجرب و باصالحيت به
كار گرفته شوند و مميزي براي نظام فني كشور
فراهم نشود به همين جهت مسئوالن به صورت
ظاهري و با رنگ و لعاب مس��كن مهر را اجرايي
كردند ،اما در بطن ماجرا كيفيت مسكن مهر فداي
سرعت عمل شده است .در مسكن مهر كرمانشاه
بيشترين مشكل در بعد سفت كاري و نازك كاري
بوده اس��ت ،يعني در ديوارهاي بيروني ساختمان
نظام كنترل مربوط به آهاربنديهاي الزم طبق
آييننامه كنترل س��اختمان اجرايي نش��ده است
كه مشاهده شد در اثر يك زلزله تمام ديوارهاي
بيروني مسكن مهر فروريخته است ،بنابراين بايد
يك نظام كنترل و بازرس��ي براي مس��كن مهر
اعمال شود .بدون شك مسئوالني كه نظارت و
كنترلي دقيق و مدوني در اجراي درس��ت پروژه
مس��كن مهر كرمانش��اه نداشتهاند در اين جنايت
شريك هستند .به طور حتم عدم مديريت صحيح،
سرعت عمل در اجرا و به كارگيري نيروهاي غير
متخص��ص و فاقد صالحي��ت باعث فرو ريختن
مس��كن مهر كرمانش��اه شده است .همچنين در
اخبار اعالم شده است كه مسكن مهر كرمانشاه
بر روي خط گسل ساخته شده است كه متاسفانه
در زمان س��اخت تمهي��دات مربوط به طراحي و
محاسبه ضريب رفتار پروژههاي ساختماني روي
گسل اجرايي نشده است.

کمک  ۶۰میلیون تومانی برای زلزلهزدگان شهری

فرصت یکماهه به دولت برای ارائه الیحه اصالح قانون نظام مهندسی

مدیرکل دفتر نوس��ازی و بهسازی بنیاد مسکن اعالم
کرد :میزان تسهیالت و کمک بالعوض برای نوسازی
واحدهای زلزلهزده روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت
مشخص میشود ،اما آنچه که تا کنون برای واحدهای
شهری پرداخت شده  ۳۰میلیون تومان وام و  ۳۰میلیون
تومان کمک بالعوض بوده است.
مجی��د ج��ودی در گفتوگوبا ایس��نا ،اظهار کرد :طبق
برآوردهای اولیه که تا ش��ب گذش��ته در  ۹شهرس��تان
اس��تان کرمانش��اه انجام شد بر اثر زلزله غرب کشور تا
کنون حدود  ۳۰هزار و  ۵۰۰واحد خسارت دیدهاند که
از این تعداد حدود  ۴۵۰۰واحد شهری و  ۱۱هزار واحد
روس��تایی دچار تخریب ۱۰۰درصد ش��دهاند ۱۵ .هزار
واحد هم نیاز به مرمت دارند.
وی افزود :کار بنیاد مس��کن عمال آغاز ش��ده اس��ت.
مرحله برآورد خس��ارت به اتمام رس��یده و ارزیابی تک
تک واحدها از امروز آغاز ش��ده اس��ت .اگر کار امداد و
نجات امروز تمام ش��ود عملیات آواربرداری را ش��روع
میکنیم.

نای��ب ریی��س کمیس��یون عمران مجلس از بررس��ی
گزارش کمیته نظام فنی ،اجرایی و مهندسی کمیسیون
درخصوص طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان در جلسه صبح روز سه شنبه کمیسیون خبر
داد .مجید کیانپور در گفتوگو با ایسنا ،گفت :در جلسه
صبح روز س��ه ش��نبه کمیسیون عمران طرح مذکور با
حض��ور معاون��ان وزارتخانههای راه و شهرس��ازی و
کشور ،معاون سازمان برنامه و بودجه ،شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،مرکز پژوهشهای
مجلس ،اعضای کانون سراس��ری انجمنهای صنفی
کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران،کانون
سراس��ری پیمانکاران عمران ایران و جامع مهندسین
مش��اور و دبیرخانه کالنشهرها بررسی و نظرات تک
تک دستگاه ها اخذ شد.
نماین��ده م��ردم درود و ازن��ا در مجل��س افزود :پس از
اخ��ذ کلی��ه نظرات قرار ش��د وزارت راه و شهرس��ازی
پیشنوی��س الیحهای که تحت همین نام در دس��ت
بررسی دارد را طی یک ماه آینده به کمیسیون ارسال

مدیرکل دفتر نوسازی و بهسازی بنیاد مسکن انقالب
اس�لامی ب��ا بیان اینکه فردا هی��ات وزیران اعتبارات
الزم اعم از تس��هیالت و کمک بالعوض را تصویب
میکند گفت :آنچه تا کنون در موارد مش��ابه پرداخت
ش��ده برای واحدهای  ۱۰۰در صد تخریبی در ش��هرها
 ۳۰میلیون تومان وام به همراه  ۳۰میلیون تومان کمک
بال عوض بوده است .برای واحدهای روستایی نیز ۲۰
میلیون تومان وام و پنج میلیون تومان کمک بالعوض
پرداخت شده است.

کن��د ت��ا تصمیمگی��ری نهایی اتخاذ ش��ود اما اگر این
اتفاق نیفتد طرح کمیس��یون عمران به جریان خواهد
افت��اد ۱۴ .م��اه قبل طرح اصالح قانون س��ازمان نظام
مهندس��ی توس��ط جمعی از نمایندگان تهیه ش��د و در
دس��تور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که پس
از تصویب کلیات برای بررس��ی کارشناس��ی و تعیین
تکلیف به کمیس��یون عمران ارجاع ش��د و کمیسیون
نیز طرح مذکور را برای رس��یدگی فنی به کمیته نظام
فنی ،اجرایی و مهندسی فرستاد.

واکنشسازمانراهداریبهشایعه"راهزنیمحمولههایکمکیبهزلزلهزدگان"
معاون راهداری س��ازمان راهداری نس��بت به خبر
راهزن��ی محمولهه��ای کمک��ی مردمی ب��ه زلزله
زدههای کرمانشاه و ایالم واکنش نشان داد.
عبدالهاش��م حس��ننیا در گفتوگو با ایس��نا ،درباره
خبرهای منتشر شده از راهزنی شب گذشته ،اظهار

کرد :ما از شب قبل و امروز در منطقه زلزله زده حاضر
هس��تیم و خوش��بختانه با عبور از ش��رایط بحرانی،
فرآیند امدادرس��انی و کمک رس��انی به زلزله زدهها
ب��دون وقفه ادامه دارد.به گفته وی ،تمام جادههای
منته��ی ب��ه مناط��ق زلزله زده باز بوده و به ش��کل

کام��ل زی��ر ب��ار ترافیک قرار دارند.خوش��بختانه با
حض��ور مام��وران نی��روی انتظامی ،ارتش و س��پاه
امنی��ت در نق��اط مختلف ای��ن منطقه به وجود آمده
و جادهها از س��وی مقامات انتظامی تحت نظر قرار
دارد .حسننیا دربارهی صحبتهای مطرح شده از

حمله ب��ه کاروانهای مردمی حامل محمولههای
کم��ک رس��انی نیز گفت :ش��اید در موارد بس��یار
محدودی مش��کالتی به وجود آمده باش��د ،اما در
فرآیند کلی و اصلی کمک رس��انی ش��رایط ایمنی
کامل به وجود آمده و امکان انتقال کمکها بدون

هیچ اش��کالی به زلزل ه زدهها وجود دارد .با حضور
مام��وران انتظام��ی در محورهای مختلف در حال
حاضر امنیت کامل در استانهای زلزله زده برقرار
ش��ده و نگرانی خاصی از احتمال س��رقت یا راهزنی
در این زمینه وجود ندارد.

مخالفت با اليحه اصالح اساسنامه توانير
کميس��يون ان��رژي مجل��س اليحه يک
ش��وري اجازه اصالح اساس��نامه ش��رکت
توانير را رد کرد .کوروش کرمپور با تشريح
جلسه کميسيون انرژي گفت :اليحه يک
ش��وري اجازه اصالح اساس��نامه ش��رکت
س��هاميمديريت تولي��د ،انتقال و توزيع ني��روي برق ايران (توانير) با
حضورمسئوالنيازوزارتنيرو،ديوانمحاسباتومرکزپژوهشهاي
مجلس بررسي شد و با توجه به مخالفت نمايندگان عضو کميسيون
و اينکه اين موضوع جزو اختيارات مجلس اس��ت ،اليحه مذکور رد
ش��د .وي همچنين بيان کرد :اليحه موافقتنامه همکاري بين ايران
و ارمنستان راجع به احداث و بهره برداري از نيروگاههاي جرياني بر
روي رودخانه ارس ،مورد بررسي قرار گرفته و با انجام اصالحاتي در
ماده  2و همچنين تغيير زماني تصويب شد.

آژانس بينالمللي انرژي:

نفت  83دالری در راه است
رشد قيمت سبد نفتي اوپک
آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني کرد تقاضاي
نفت تا  8سال ديگر از  100ميليون بشکه بگذرد
و قيمت نفت به بشکهاي  83دالر برسد.
ب��ه نقل از اس��پوتنيک ،آژانس بينالمللي انرژي
در آخرين گزارش س��االنه خود درباره چشمانداز
مص��رف ان��رژي در جه��ان پيشبيني قبلي خود
از تقاض��اي نف��ت طي دهههاي آينده را افزايش
داد.
بنابه گزارش اين آژانس تقاضاي نفت در س��ال
 2040با  12درصد افزايش نسبت به ميزان کنوني
به  104.9ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
اين آژانس در گزارش قبلي خود اين رقم را 103.5
ميليون بش��که روزانه پيشبيني کرده بود که در
گزارش کنوني  1.4ميليون بش��که افزايش يافته
است .اين آژانس همچنين پيشبيني کرده است
تقاضاي نفت در س��ال  2025نس��بت به ميزان
کنوني  7درصد افزايش مييابد و به روزانه 100.3
ميليون بش��که خواهد رس��يد که اين پيشبيني
نيز نسبت به پيشبيني سال گذشته  2.1ميليون
بشکه در روز بيشتر است.
در گزارش اين آژانس آمده اس��ت :حجم کاهش
تقاضاي نفت در کش��ورهاي توس��عهيافته کمتر
از افزايش تقاضاي نفت در کش��ورهاي در حال
توس��عه آس��يا و اقيانوس��يه خواهد بود و هند به
تنهاي��ي حدود نيم��ياز افزايش تقاضاي نفت را
در طول اين س��الها ايجاد خواهد کرد و مصرف
نفت اين کش��ور در س��ال  2040به دو برابر سال
 2016خواهد رسيد.
بن��ا به اع�لام آژانس بينالمللي انرژي چين طي
دههه��اي آين��ده همچنان يک��ي از اصليترين
مصرفکنندگان نفت در جهان باقي خواهد ماند
و کش��ورهاي آفريقاي��ي و خاورميانه نيز ازجمله
بزرگتري��ن منابع رش��د تقاض��اي نفت خواهند
بود.
مص��رف نف��ت در بلندم��دت ني��ز در حوزههايي
نظي��ر حم��ل و نق��ل ب��ار ،هوان��وردي و صنايع

پتروش��يميپابرجا خواهدب��ود؛ چراک��ه در اي��ن
حوزهه��ا جايگزينهاي بس��يار محدودي براي
نفت وجود دارد.
آژانس بينالمللي انرژي در گزارش خود نس��بت
به چشمانداز بازار نفت پيشبينيهاي قبلي خود
را نس��بت به قيمت نفت در بازار جهاني کاهش
داد به گونهاي که اين آژانس قيمت نفت در سال
 2025را  83دالر در هر بشکه پيشبيني کرده که
 18درصد نسبت به پيشبيني قبلي اين سازمان
پايينتر است.
از سوي ديگر آژانس بينالمللي انرژي قيمت نفت
در سال  2040را نيز  111دالر پيشبيني کرد که
نس��بت به پيشبيني سال گذشته اين آژانس 11

کردوبههميندليلقيمتنفتبههزينهحاشيهاي
توليد هر بشکه نزديکتر خواهد شد.

درصد پايينتر است.
س��ه دليل براي تغيير پيشبينيهاي اين آژانس
ارائه ش��ده اس��ت؛ نخس��ت اينکه حجم ذخاير
قابل اس��تحصال نفت س��نگين و گاز آمريکا ،از
 80ميليارد بش��که به  105ميليارد بشکه افزايش
يافته است.
دوم آنکه بسياري از پروژههاي باالدستي صنعت
نفت هزينه استخراج آن را کاهش خواهد داد و اين
بدان معناست که نفت با قيمت پايين بيشتري به
بازار نسبت به قبل عرضه خواهد شد.
در آخر اينکه کوتاهتر شدن چرخه سرمايهگذاري
در طرف عرضه ،شرايط راحتتري را براي تغيير
سريعتر ميزان عرضه برمبناي تقاضا ايجاد خواهد

*قيمت سبد نفتي اوپک افزايش يافت
اين در حالي است که طبق گزارش اوپک ،قيمت
سبد نفتي اين سازمان در اکتبر به  ۵۵.۵۰دالر در
هر بشکه رسيد که  ۲.۰۶دالر نسبت به ماه پيش
از آن افزايش داشت و باالترين ميزان در بيش از
دو سال و نيم گذشته بود.
به نقل از ايس��نا ،در بحبوحه ادامه بهبود عوامل
عرضه و تقاضا در بازار نفت ،ارزش ماهانه س��بد
نفتي اوپک به  ۵۵.۵دالر در هر بش��که در اکتبر
رسيد که باالترين قيمت در حدود دو سال و نيم

پايداريسوآپنفتدرمنطقهشمال
با انجام پنجمين مرحله س��وآپ ( معاوضه) و انتقال يک
ميليون و800هزار بش��که نفت خام از مردادماهامس��ال تا
کنون از خط لوله نفت شمال ،انجام اين کار پس از حدود
هشت سال توقف ،به مرحله پايداري رسيده است.
شير افکن بابايي معاون عمليات خطوط لوله و مخابرات
نفت منطقه شمال در گفتگو با ايرنا از سوآپ ماهانه 580
هزاربش��کهنفتخامکش��ورهايحاش��يهدريايخزربه
پااليشگاه تهران خبر داد و گفت  :خط 32اينج انتقال در
ش��رايط فعلي هر ماه 2مرحله و متوس��ط در  6روز فعاليت
ميکند .وي با بيان اينکه تاکنون 38کشتي نفت خام در
منطقه پايانه نفتي نکا پهلو گرفته اس��ت ،اضافه کرد :با
افزايش حجم نفت خام تحويلي شرکتهاي سوآپ کننده
خارجي و با توجه به برنامهريزي انجام شده در سطح وزارت
نفت ،ميتوان به افزايش ظرفيت اين طرح تا  200هزار
بش��که در روز در س��ال ميالدي آيندهاميدوار بود .قرباني

ظرفيت فعلي تاسيس��ات و خطوط لوله منطقه ش��مال را
 370هزار بش��که در روز اعالم کرد و افزود :اين ظرفيت
با برخي تغييرات قابليت افزايش به  500هزار بش��که در
روز را نيز دارد .دولت يازدهم در روزهاي پاياني کار خود
توانست ،ضمن جبران اشتباه دولت دهم در قطع يکباره
سوآپ (معاوضه) نفت ،به وعده خود براي احياي اين امر

عمل کرد تا جايگاه کش��ور را در بازار جهاني انرژي ارتقا
دهد.ايرانازطريقسوآپ،نفتتوليديکشورهايحاشيه
درياي خزر مانند قزاقستان و ترکمنستان را در پايانه نکا
(استان مازندران) تخليه و به ازاي آن در پايانههاي جنوبي
کشورمان ،نفت تحويل مشتريان ميدهد.
پس از اينکه س��وآپ نفت خام در پي دس��تور وزير نفت
دولت دهم متوقف شد ،خسارات فراواني به کشور تحميل
شد .عالوه بر تخريب جايگاه ايران به عنوان مسير اصلي
ترانزي��ت ان��رژي در منطق��ه ،ديوان داوري نيز ايران را به
پرداخ��تجريم��همحکومک��رد.همچنينخطوطلولهو
تاسيسات احداث شده در پايانه نفتي شمال نيز سالها به
حال خود رها شد و در طول اين سالها ،براي جلوگيري از
تخريب خط لوله احداث شده ،هر از چند گاهي ،نفت خام از
سمت پااليشگاه تهران به اين خط لوله تزريق ميشد تا با
گردش نفت خام ،خط لوله دچار آسيب نشود.

توزيع 1/5ميليون بطري آب معدني در مناطق زلزلهزده
مديرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره به توزيع 1.5
ميليونبطريآبمعدنيدرمناطقزلزلهزده،گفت:هماکنون
سه دستگاه تجهيزات بسته بندي آب نيز در محل مستقر و
روزانه  100هزار آب بسته بندي توليد ميشود .به نقل از پاون،
حميدرضا جانباز با اشاره اينکه در حال حاضر بيش از  90درصد
شبکه آب قصرشيرين بازبيني شده و هيچگونه مشکلي ندارد،
تصريح کرد :هم اکنون آب در مخزن است و به آراميآن را به
شبکه شهر قصرشيرين تزريق ميکنيم .در شهر سرپل ذهاب
نيز خطوط اصلي انتقال آب ما هيچ مشکلي ندارد.
جانب��از ادام��ه داد :يک خط س��ه کيلومتري در خيابان اصلي
شهر دچار مشکل است و همکاران ما نسبت به رفع اتفاق رخ

داده اقدام کردهاند .آنچه که ما بايد انجام بدهيم اين است که
اطمينان داشته باشيم آب باعث فرونشست منازل نميشود

چراکه اکثر انشعابات شکسته شده است .مديرعامل شرکت
آب و فاضالب کشور اظهار کرد :در حال حاضر نيز  1.5ميليون
بطري آب معدني توزيع ش��ده اس��ت .سه دستگاه تجهيزات
بس��ته بندي آب در محل مس��تقر و روزانه صد هزار آب بسته
بندي توليد ميشود .همچنين سه آزمايشگاه سيار کيفيت آب
نيز در بخش ش��هري و يک آزمايش��گاه در بخش روس��تايي
مستقر شده است .وي خاطرنشان کرد :به مردم شريف زلزله
زده اطمينان ميدهيم تا وصل شدن شبکه آب شرب پايدار،
هيچگونه مش��کلي در جهت تامين آب بس��ته بندي نداريم و
همکاران هم اکنون در اقصي نقاط کشور نيز در حال ارسال
مرسوالت هستند.

آگهي مناقصه

نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان مازندران

موضوع مناقصه:
رديف

پروژه

مبلغ برآورد(به ريال)

مبلغ ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار
(به ريال)

دوره تضمین

مدت
پيمان

1

خرید پایه عالئم عمودی جهت
ایمن سازی محور های حوزه
استحفاظی استان

11/504/699/106

576/000/000

 12ماه

 150روز

ارائه گواهی تعیین صالحیت ایمنی از اداره کل ایمنی و حریم راههای و پروانه بهره برداری
از مراجع ذی صالح الزامی است.
مهلت ومحل دريافت اسناد  :از تاريخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت  7روز
محل تس�ليم پاس�خ پيمانكاران :اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان
مازندران -دبيرخانه اداره
تاري��خ تحوي��ل اس��ناد ب��ه دبي��ر خانه اي��ن اداره كل حداكثر تا پايان وق��ت اداري مورخه
 96/09/18مي باشد.

تاریخ بازگشایی :ساعت  10صبح مورخه 96/09/19
آدرس  :س��اري خياب��ان انق�لاب مقاب��ل اس��تانداري-اداره پيم��ان و رس��يدگي تلفن
011- 33326002
اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.irنيز درج گرديده است.
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

گذش��ته به ش��مار ميرود .قيمتها در اين ماه از
تقاضاي جهاني رو به رش��د و انتظارات براي اين
که اوپک و س��اير کش��ورهاي توليدکننده توافق
کاهش توليد را تمديد خواهند کرد ،مورد حمايت
قرار گرفت.
قيمت س��بد نفتي اوپک در اکتبر براي چهارمين
م��اه متوال��ي افزايش يافت و با حدود چهار درصد
افزاي��ش ،باالي س��طح کلي��دي  ۵۰دالر در هر
بشکه ماند .اعضاي کليدي اوپک ،روسيه و ساير
توليدکنن��دگان از تمدي��د توافق کاهش توليد به
ميزان حدود  ۱.۸ميليون بش��که در روز حمايت
ميکنن��د و اي��ن موضوع به حماي��ت از افزايش
قيمتها در ماه ميالدي گذشته کمک کرد.
س��طح پايبندي کشورهاي اوپک و غيراوپک به
توافق کاهش توليد در اکتبر براي دهمين ماه از
م��دت  ۱۸ماه اجراي توافق کاهش توليد ،باالي
 ۱۰۰درصد ماند .احتمال منظور ش��دن ريس��ک
ژئوپلتيک��ي در خاورميان��ه نيز از قيمتها حمايت
کرد .به عالوه ذخاير نفت آمريکا در اکتبر تحت
تاثير کاهش واردات و افزايش صادرات به کاهش
ادامه داد و مجموع برداشت از ذخاير نفت به حدود
 ۱۰ميليون بشکه در روز رسيد.
ارزش سبد نفتي اوپک بر مبناي ماه به ماه در اکتبر
 ۲.۰۶درصد يا  ۳.۹درصد رش��د کرد و به ۵۵.۵۰
دالر در هر بشکه رسيد و در مقايسه با مدت مشابه
س��ال گذش��ته ۲۸ ،درصد يا  ۱۱.۲۳دالر افزايش
داشت و به  ۵۰.۶۸دالر در هر بشکه رسيد.
قيمت سبد نفتي اوپک با افزايش قيمتهاي پايه
گريده��اي مرتب��ط و تغييرات ماهانه قيمتهاي
فروش رس��ميآنها ،بهبود پيدا کرده اس��ت .بازار
فيزيکي مطلوب نيز از قيمت سبد نفتي اوپک به
خصوص گريده��اي خاورميانهاي حمايت کرد.
قيمت پايه معامالت فيزيکي نفت برنت ،وس��ت
تگزاس اينترمديت آمريکا و قيمتهاي اس��پات
دوب��ي ب��ه ترتي��ب  ۱.۲۱دالر ۱.۸۶ ،دالر و ۲.۱۲
دالر افزايش پيدا کرد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم حميده شريفي فر داراي شناسنامه شماره  2288به شرح دادخواست به کالسه  96/369ش 3از
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وارثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مجتبي جاتوت به
شناسنامه  3560262631در تاريخ  96/8/6اقامتگاه دائميخود بدورود زندگي گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به :
حميده شريفي نيا (مادر متوفي) مذهب شيعه اثني عشري
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهي مينمايد تا هرکسي اعتراضي
دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف  1ماه به شورا تقديم دارد
و اال گواهي صادر خواهد شد .م الف 511
الوندي – رئيس شعبه سوم شوراي حل اختالف کنگان
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي ناصر شهيد زاده داراي شناسنامه شماره  49و شماره ملي  6099853901به شرح دادخواست به
کالسه  96/663از اين شورا درخواست گواهي حصر وارثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان
حس��ين ش��هيد زاده به شناس��نامه  95در تاريخ  60/3/8اقامتگاه دائميخود بدورود زندگي گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به :
 -1ناص��ر ش��هيد زاده فرزن��د حس��ين ش ش  49ش م  6099853901ت ت (1333/12/10پس��ر
متوفي)
 -2اس��داله ش��هيد زاده فرزند حس��ين ش ش  3ش م  6099936221ت ت ( 1347/9/10پس��ر
متوفي)
 -3ماهب��ان ش��هيد زاده فرزن��د حس��ين ش ش  81ش م  6099700811ت ت 1327/10/4
(دخترمتوفي)
 -4گوهر هوش��يار فرزند س��روعلي ش ش  309ش م  6099871233ت ت ( 1329/8/10همس��ر
متوفي)
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهي مينمايد تا هرکسي اعتراضي
دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف  1ماه به شورا تقديم دارد
و اال گواهي صادر خواهد شد .م الف 513
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف جم
اگهي فقدان سند مالکيت پالک ثبتي شماره  90/119کنگان
نظر باينکه آقاي محمد غواصيان با تس��ليم استش��هاد محلي مدعي اس��ت که يک جلد س��ند مالکيت
شش��دانگ پالک  90/119که در صفحه  49ذيل ثبت  41549جلد  244بنام محمد غواصيان صادر
گرديد مفقود گرديده و درخواست صدور سند المثني را نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره يک
اصالحي ماده 120اصالحي آيين نامه قانون ثبت اعالم ميش��ود که هرکس نس��بت به ملک آگهي
معامله اي نموده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد .ظرف مدت 10روز پس از انتشار اين
آگهي به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکيت و يا سند معامله تسليم نمايد .چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد .م الف 71
تاريخ انتشار 96/2/17 :
عيسي رضايي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان
وقت رسيدگي
خواهان ش��يرين ناظميمغانجوقي و محمد رحيميمغانجوقي دادخواس��تي بطرفيت محمد طالبي به
خواسته الزام به مبلغ  349/905/000تومان تقديم دادگاههاي عموميمالرد بخش مالرد شهرستان
ش��هريار نموده که جهت رس��يدگي به ش��عبه  3دادگاه عموميحقوقي مالرد واقع در مالرد ارجاع و
به کالس��ه  9609982660600162ثبت گرديده که وقت رس��يدگي آن  96/9/21و س��اعت 10/30
تعيين ش��ده اس��ت .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان حس��ب دستور دادگاه
وف��ق م��اده  73قانون آئين دادرس��ي مدني مفاد دادخواس��ت يک نوب��ت در يکي از روزنامههاي کثير
النتش��ار به هزينه خواهان آگهي ش��د و خوانده ميبايس��ت ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه حاضر
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ
خواهد نمود .م/الف4801:
منشي دادگاه حقوقي شعبه  3دادگاه عموميحقوقي مالرد-موميوند
وقت رسيدگي
خواهان سعيده تنها دادخواستي بطرفيت احمد عاملي جوشقاني به خواسته طالق تقديم دادگاههاي
عموميمالردبخشمالردشهرستانشهريارنمودهکهجهترسيدگيبهشعبه 2دادگاهعموميحقوقي
مالرد واقع در مالرد ارجاع و به کالس��ه  960838ثبت گرديده که وقت رس��يدگي آن  96/10/18و
ساعت  11تعيين شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان حسب دستور
دادگاه وفق ماده  73قانون آئين دادرس��ي مدني مفاد دادخواس��ت يک نوبت در يکي از روزنامههاي
کثير النتش��ار به هزينه خواهان آگهي ش��د و خوانده ميبايس��ت ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه
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انـرژی

پيشخوان
سقوط توليد نفت ونزوئال
به پايينترين سطح  ۳۰سال اخير

اوپ��ک اع�لام کرد توليد نفت ونزوئال در ماه ميالدي گذش��ته
به پايين  2ميليون بش��که در روز کاهش يافت که پايينترين
ميزان در حدود سه دهه اخير است.
به نقل از ايس��نا ،کاهش توليد نفت ونزوئال در ش��رايطي روي
داده که اقتصاد اين کشور در بحران است و دولت سوسياليست
آن به سختي تالش ميکند بدهي خارجي خود را پرداخت کند.
دول��ت ونزوئ�لا به منظور به تعويق انداختن ورشکس��تگي که
اقتصاد اين کشور را در شرايط بغرنجتري قرار خواهد داد ،روز
دوشنبه مذاکرات با طلبکارانش در مورد بدهي خود را آغاز کرد.
آنچه که اين وضعيت را پيچيده کرده ،دس��تگيري هش��ت تن
از مديران و کارمندان ش��رکت نفت دولتي  PDVSAدر ش��رق
ونزوئالست که در روزهاي اخير به دليل دستکاري آمار توليد
بازداش��ت ش��دهاند .آمار ماهانه اوپک نشان ميدهد که ونزوئال
توليد  ۱.۹۵۵ميليون بشکه در روز در اکتبر در مقايسه با ۲.۰۸۵
ميليون در سپتامبر را گزارش کرده است .ميزان توليد ونزوئال
ب��ر مبن��اي اطالع��ات منابع ثانويه از اين ميزان نيز کمتر بوده و
طبق اعالم اوپک ۱.۸۶۳ ،ميليون بش��که در روز در اکتبر بوده
اس��ت .ونزوئال براي بيش از  ۹۵درصد از درآمد ارزي خود به
نفت متکي است تا برنامههاي رفاه اجتماعي و پرداخت حدود
 ۶۰ميليارد دالر بدهي را تامين کند .شرکت دولتي PDVSA
ک��ه موت��ور مالي دولت نيکالس مادورو رئيس جمهور ونزوئال
است ،از کاهش قيمت نفت آسيب ديده و مشکالت فعاليت و
فساد داخلي ،اين شرکت را فلج کرده است .با وجود اينکه اوپک
آمار تاريخي در مورد توليدي که از سوي اعضاي اين سازمان
از دهه  ۱۹۸۰به اين طرف گزارش ش��ده را منتش��ر نميکند،
طب��ق آم��ار وزارت نف��ت ،آخرين باري ک��ه ونزوئال کمتر از دو
ميليون بشکه در روز نفت توليد کرد ،سال  ۱۹۸۹بود .بر اساس
گزارش رويترز ،طبق آمار اوپک ،توليد نفت ساالنه ونزوئال در
س��ال  ۲۰۱۶به  ۲.۳۷۳ميليون بش��که در روز و در س��ال ۲۰۱۵
به  ۲.۶۵۴ميليون رسيد.
شاخصهاي کليدي صنعت نفت ونزوئال مانند شمار دکلهاي
حفاري فعال ،صادرات و کيفيت نفت خام با نرخ هشدار دهندهاي
وخامت پيدا کردهاند.

www.tejaratonline.ir

 ۹۸درصد از المپهاي  LEDوارداتي ،چينياند!
المپه��اي  LEDواردات��ي به ايران از
شش کشور هستند که سهم چين بيش
از  ۹۸درصد است.
به گزارش ايس��نا ،بر اس��اس تازهترين
آمار گمرک جمهوري اسالميايران از
تجارت خارجي هفت ماهه س��ال جاري ،در اين مدت بيش از
 ۳۰۰۰تن انواع المپ  LEDبه ايران وارد ش��ده که ارزش آن
به بيش از  ۲۸ميليون دالر ميرسد.
المپهاي  LEDوارداتي به ايران از شش کشور آلمان ،امارات
متحده عربي ،چين ،ژاپن ،جمهوري کره و ترکيه هس��تند که
س��هم چين بيش از  ۹۸درصد بوده و س��هم س��اير کش��ورها از
ص��ادرات الم��پ  LEDب��ه ايران کمتر از دو درصد از کل حجم
واردات اين کاال به ايران در هفتماهه سال جاري است.

لزوم عضويت شهردار تهران در شوراي آب کشور
معاون نظارت ش��وراي ش��هر تهران
از ل��زوم حضور نجفي در ش��وراي آب
کشور خبر داد.
به گزارش ايس��نا ،افش��ين حبيب زاده
گفت :از سال  91تا کنون تصفيه خانه
فاضالب منطقه  22به جايي نرسيده و به نظر ميرسد بايد اين
مسئله در تعامل مسئوالن مديريت شهري ،وزارت نيرو و آبفا
مرتفع شود .معاون نظارت شوراي شهر تهران با اشاره به مصرف
باالي آب توسط مردم تهران ،گفت :به نظر ميرسد ضروري
اس��ت که ش��هردار تهران در شوراي آب کشور عضويت داشته
باش��د و بر همين اس��اس پيشنهاد ميشود که از هيات وزيران
درخواست کنيم که شهردار تهران عضو شوراي آب کشور شود.
چرا که در تهران آب زيادي مصرف ميشود.

صادرات نفت از کرکوک
به يک ميليون بشکه ميرسد

وزير نفت عراق گفت :توليد نفت خود از ميادين کرکوک را به
يک ميليون بشکه در روز افزايش خواهيم داد.
«جب��ار العيب��ي» وزيز نفت عراق گفت :قصد داريم توليد خود
از ميادي��ن نفت��ي کرک��وک را ب��ه يک ميليون بش��که در روز
افزايش دهيم .وي در بازديد از ميادين نفتي «باي حس��ن»
و «آوانا» دس��تور س��رعت بخشيدن به باز گرداندن عمليات را
خواستار شد .همچنين صادرات نفت عراق از ميادين کرکوک
از زمان باز پس گرفتن کنترل منطقه کردستان عراق به دست
نيروه��اي تح��ت فرم��ان دولت مرکزي اين کش��ور به حالت
تعليق درآمده است.
حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي را
اتخاذ خواهد نمود .م/الف4800:
منشي دادگاه حقوقي شعبه  2دادگاه عموميحقوقي مالرد
گواهي حصر وارثت
حميد رضا محس��ني داراي ش��ماره شناس��نام4100به ش��رح دادخواس��ت به کالسه---از اين شورا
درخواس��ت گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده ش��ده که ش��ادروان علي محمد محسني به
شماره شناسنامه  48در تاريخ  85/3/28اقامتگاه دائميخود درگذشته و ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصراست به عبارتند از:
 -1عفت عسگري به ش ش 44متولد 1321همسر متوفي
 -2حميد رضا محسني به ش ش  4100متولد  1343پسرمتوفي
 -3وحيد محسني به ش ش  2443متولد  1354پسر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کسي اعتراضي
دادرد ويا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه به شوراء تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.م الف 29047 :دبير شعبه 2شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
آقاي حسن اسدي فرزند علي عباس بطرفيت آقايان _1حمزه فرهادي  _2علي زاده اپراه دادخواستي
به خواسته مطالبه طلب به مبلغ پنجاه و سه ميليون ريال و کليه خسارت دادرسي و نيز خسارت تاخير
تاديه به شوراي حل اختالف شماره سه دلفان تسليم نموده است و به کالسه  960538ثبت و وقت
رسيدگي براي ساعت  11_10روز دوشنبه مورخ  1396.9.27تعيين گرديده است که به علت مجهول
المکان بودن خوانده به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني يک نوبت در يکي از روزنامههاي
کثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت سي روز به دفتر شوراي مذکور
مراجعه و ضمن اعالم کامل نش��اني خود ،نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
جهت رس��يدگي و اداي توضيح به ش��ورا حاضر ش��وند در غير اينصورت ش��ورا غيابا رس��يدگي نموده و
تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
محمود رضا رستمي /رئيس شعبه سه شوراي حل اختالف دلفان
شعبه 11دادگاه عموميحقوقي شهرستان رشت
دادنامه
پرونده كالس��ه پرونده  9609981311100206ش��عبه  11دادگاه عموميحقوقي شهرس��تان رشت
تصميم نهايي شماره 9609971311100344
خواهان :آقاي محمدرضا دان اصفهاني فرزند غالمحسن با وکالت آقاي حسين رستميفرزند قرداش
خان به نش��اني اس��تان گيالن ،شهرس��تان رش��ت ،رشت  ،گلسار  ،خيابان  ،102ساختمان گيتار ،واحد
 ،1تلفن 09112335686
خوانده :آقاي رضا غالميفشخاميفرزند طاهر به نشاني استان گيالن ،شهرستان رشت ،رشت ،بلوار
مدرس ،پشت آتش نشاني ،پيرکالچاي ،کد پستي 4183145155
خواستهها:
 -1مطالبه خسارت دادرسي -2مطالبه خسارت تاخير تاديه -3مطالبه وجه چک
(( اعالم ختم رسيدگي))
راي قاضي شورا
پيرامون دعوي آقاي محمدرضا دان اصفهاني فرزند غالمحس��ن با وکالت حس��ين رس��تميبه
طرفيت آقاي رضا غالم فش��خاميفرزند طاهر به خواس��ته مطالبه مبلغ  500/000/000ريال
موض��وع چهار فق��ره چک به ش��مارههاي  343462-343461-343458-343459به عهده
بانک قرضالحسنه مهر ايران شعبهامام خميني رشت کد  6404به انضمام خسارات تاخير تاديه
و حقالوکاله وکيل و هزينه دادرسي دادگاه با عنايت به داللت متن چک صادره از ناحيه خوانده و
گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه که بيانگر عدم کارسازي وجه چک مزبور به
نفع دارنده آن ميباشد و نيز توجه به عدم دفاعيه موثر از طرف خوانده که نتيجتا داليل خواهان
مصون از هرگونه خدشهاي باقيمانده ،دعواي خواهان را حمل بر صحت و ثابت تلقي مينمايد.
با لحاظ اين امر که خوانده دليلي بر پرداخت وجه چک و برائت اشتغال ذمه خود از دين منتسبه
به دادگاه تقديم نکردهاند .مس��تندا به مواد  519 ،198قانون آئين دادرس��ي دادگاههاي عموميو
انق�لابدرام��ورمدن��يم��واد 311و 314قان��ونتجارتمادهواحدهالحاقيکتبصرهبهماده2
قانون صدور چک و استفس��اريه قانون مرقوم مصوب مجمع تش��خيص مصلحت نظام مواد  3و
 4آئين نامه تعرفه حقالوکاله وکالي دادگس��تري حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ
 500/000/000ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت هزينه دادرس��ي و حقالوکاله وکيل وفق
تعرف��ه ب��ه انضم��ام خس��ارت تاخير تاديه از زمان صدور چ��ک لغايت هنگام پرداخت که در حين
اجرا محاس��به خواهد گرديد در حق خواهان صادر مينمايد و اعالم ميدارد راي صادره غيابي
محسوب و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف  20روز
قابل تجديد نظر است.م/الف5036
دادرس شعبه يازدهم دادگاه عموميحقوقي رشت-محمد يزداني
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پيشخوان
دستگيري  15محکوم فراري

رئيس پليس پايتخت از دس��تگيري
 15محکوم فراري خبر داد .به گزارش
ايلنا ،س��ردار حسين رحيميگفت :در
ادامه طرحهاي ضربتي پليس براي
مب��ارزه ب��ا مخ�لان امني��ت و نظم
عموم��يدر جامع��ه  28بان��دي که
مرتک��ب س��رقتهاي مهم از جمله
س��رقت خودرو مرتکب ميش��دند را منهدم کرديم .او ادامه داد:در
اين طرح بيش از  110س��ارق ،زورگير و خفتگير خش��ن دس��تگير
ش��دهاند که  65درصد آنها س��ابقهدار بودهاند .رئيس پليس پايتخت
با اش��اره به انهدام اين باندهاي س��رقت گفت :يکي از اين باندهاي
منهدم ش��ده ش��امل  4نفر بود که موتورس��يکلتها را ميدزديدند.
همچني��ن موت��ور قاچ��اق وارد کرده و پس از اوراق قطعات آن را به
فروش ميرس��انند همچنين  5باند قاچاق کاال که اقالم مختلفي
از جمله لباس ،کفش و ...را قاچاق ميکردند منهدم ش��ده اس��ت.
ارزش ريالي اقالم به دست آمده از اين باندها بالغ بر هفت ميليارد
تومان است .سردار رحيميتاکيد کرد :يکي از موضوعات مهميکه
ما اين طرحها پيگيري ميکنيم ،پيگيري و دس��تگيري محکومين
فراري اس��ت که به داليل مختلفي از زندان خارج ش��ده و پس از
پاي��ان دوره مرخص��ي ب��ه زندان باز نميگردند .در اين طرح نيز بالغ
بر  15نفر دستگير شدند.

 13هزار واحد خوني توسط مردم اهدا شده است

س��خنگوي س��ازمان انتقال خون از اهداي  13هزار واحد خوني در
دو روز گذشته توسط مردم خبر داد .بشير حاجيبيگي در گفتگو با
ايلنا گفت :طي دو روز  13هزار واحد خون که  20درصد آن شامل
گروه خوني  oمنفي بود؛ توسط مردم اهدا شده است .او ادامه داد :به
دليل مراسم راهپيمايي اربعين بانک خوني سازمان انتقال خون در
منطقه غرب کشور کامل بود و ما پيش از اين حادثه براي پيشگيري
از ب��روز ح��وادث در اربعي��ن مراکز انتقال خون در آن منطقه را کامل
کرده بوديم .سخنگوي سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد :از زمان
وقوع اين حادثه در استان کرمانشاه تاکنون نيز استانهاي ايالم و
کردستان واحدهاي خوني به اين منطقه ارسال کردهاند.

توضيحات شهرداري درباره قرارداد با صدا و سيما

رييس مرکز ارتباطات و امور بينالملل شهرداري تهران درخصوص
تذکر يکي از اعضاي ش��وراي ش��هر مبني بر قرارداد صدا و س��يما و
ش��هرداري تهران توضيحاتي را ارائه کرد .امين عارفنيا در گفتگو
با ايس��نا ،درباره انعقاد قراردادي فيمابين ش��هرداري و صدا و س��يما
گفت :انعقاد هرگونه قرارداد فيمابين ش��هرداري و صدا و س��يما را
تکذيب ميکنم و آنچه که پيشتر درخصوص آن اطالعرساني شده
ب��ود مبن��ي بر انعقاد تفاهمنامهاي در قالب برنامه چهار س��اله بوده
است .وي با بيان اينکه تفاهمنامه شهرداري تهران و سازمان صدا و
سيما در حال تنظيم است ،گفت :اميد داريم با مبادله اين تفاهمنامه
بين صدا و سيما و شهرداري تهران ،صدا و سيما نقش پررنگتري
در ارائهاموزشهاي ش��هروندي ،ارتقاي فرهنگ عمومي ،تبيين و
تشريح ظرفيتها و فرصتهاي شهر تهران ايفا کند.

جاي خالي اطمينان بخشي به آب شرب تهران
عضو ش��وراي اسالميش��هر تهران بر
ضرورت اطمينان بخش��ي نس��بت به
س�لامت آب ش��رب در ته��ران تاکيد
کرد .احمد مس��جد جامعي با اش��اره به
اقدام��ات انجام ش��ده درخصوص آب
شهر تهران گفت :امروز جاي خالي اطمينان بخشي نسبت به
آب شرب تهران احساس ميشود .وي در توضيح اين موضوع
به اصالح وجود نيترات در آب تهران اش��اره و تصريح کرد :در
س��الهاي اخير گزارش��اتي را درخصوص وجود نيترات در آب
تهران از منابع مستقل دريافت کرديم و پيگيري آن سبب شد
که اين مشکل اصالح شود از اين روي الزم است که اقدامات
درخصوص اطمينان بخش��ي نس��بت به آب شهر از طريق نهاد
مستقلي ادامه يابد.

۳۲ميليون بيمه شده رايگان بايد پول بدهند
مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت ايران
گفت ۳۲ :ميليون نفري که وس��ع مالي
دارند بايد در پرداخت حق بيمه با سازمان
بيم��ه س�لامت مش��ارکت کنند .طاهر
موهبت��ي درخصوص مش��کالت پيش
روي س��ازمان بيمه س�لامت ،اظهارداش��ت :اگر از من بپرس��ند
بزرگترين چالش س��ازمان بيمه س�لامت چيس��ت ميگويم ۳۲
ميليون بيمه ش��دهاي که به صورت رايگان بيمه ش��دهاند .وي
افزود ۴۰ :ميليون نفر تحت پوشش بيمه سالمت هستند که از
اين تعداد و به جز افراد تحت پوش��ش کميتهامداد و بهزيس��تي
که بايد بيمه آنها رايگان باش��د ۳۲ ،ميليون نفر ديگر در کش��ور
به صورت رايگان بيمه شده و ساالنه  ۱۷هزار ميليارد تومان بار
مالي براي سازمان ايجاد کردهاند.

تخريب  ۴۴مدرسه در اثر زمين لرزه
وزير آموزش و پرورش گفت :ما تعداد
زيادي از افراد داريم که مدرسه را رها
کردهاند و زياد هس��تند .در متوس��طه
دوم  ۳۴۰هزار متوس��طه داريم۲۰۰ .
هزار در متوس��طه اول و  ۲۰۰هزار در
دوره ابتدايي داريم .س��يدمحمد بطحايي وزير گفت :براس��اس
آخري��ن آم��ار  ۱۲ت��ن از دان��ش آموزان ،جان خود را از دس��ت
دادهاند .تعدادي از همکاران نيز آس��يب ديدهاند .وي افزود :در
استان کرمانشاه  ۴۴مدرسه در شهرستانهاي مختلف تخريب
شده است .قدمت اين مدارس زياد بوده و مدارس جديد آسيب
نديدهاند .اين هشداري است که به تأمين فضاي آموزشي اقدام
کنيم .اگر اين اتفاق در روز افتاده بود ،چندصد دانشآموز جان
خود را از دست ميدادند.

گزارشهاي سازمان بازرسي درباره شهرداري در دسترس اعضای شورای شهر؛

معاونانبازنشستهبهشتماندنيشدند

گ�روه اجتماع�ي :هنوز هم زمين لرزه يکش��نبه ش��ب در غرب
کش��ور موضوع اصلي اکثر جلس��ات در س��طح کشور است .در
جلس��ه روز گذش��ته شوراي ش��هر پايتخت هم به اين موضوع
پرداخت��ه ش��د و امين عارفنيا ،مدي��رکل روابط عموميو امور
بينالملل ش��هرداري تهران در صحن ش��وراي شهر بيان کرد:
شهردار تهران در ساعات اوليه حادثه در ستاد فرماندهي حضور
يافته و با استاندار کرمانشاه و ساير مسئوالن مناطق زلزله زده
تماس گرفتند در جريان حجم خسارتهاي وارده قرار گرفتند.
عارفنيا ،ارس��ال دو تريلي آب معدني ،چهار دستگاهامبوالنس
شهر سالم 10 ،آمبوالنس بهشت زهرا ،سه کانتينر مواد غذايي
آماده160 ،چشمه سرويس بهداشتي ،بيل مکانيک ،هزار تخته
چ��ادر گروه��ي ،ن��ان و  20هزار بس��ته خرم��ا ،دارو را از جمله
کمکه��اي ش��هرداري عنوان کرد .مدي��رکل روابط عموميو
امور بينالملل ش��هرداري تهران همچنين گفت :ش��هرداري
تهران آمادگي دارد براي ارس��ال ادامه کمکها با نظر ش��وراي
شهر اقدام کند.
موضوع اقدامات ش��هرداري ته��ران براي کمک به هموطنان
زلزله زده در غرب کش��ور تنها موضوع مطرح ش��ده در جلس��ه
روز گذش��ته ش��وراي ش��هر پايتخت نبود .در اين جلسه رييس
کميس��يون حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران ،ري و تجريش با
تاکيد بر لزوم پيگيري گزارشات ارسال شده از سازمان بازرسي
کل کشور گفت :در گزارشات سازمان بازرسي کل کشور ،برخي
تخلفات مديران ارش��د ش��هرداري تهران که در حال حاضر در
اين سمتها حضور دارند ،محرز شده و بايد اين گزارشات مورد
پيگيري قرار گيرد.
محمد عليخاني در تذکري گفت :س��ازمان بازرس��ي کل کشور
در طي سالهاي گذشته گزارشات متعددي از تخلفات صورت
گرفته در مجموعه شهرداري تهران به شهرداري و شورا ارسال
کرده است .بخشي از اين گزارشات که در دوره قبل به شوراي
ش��هر ارس��ال ش��ده ،به نظر ميرسد قابل دس��ترس نيست لذا
چون اين گزارش��ات براي پيگيري به ش��وراي شهر ارسال شده
اس��ت ،باي��د مجددا جمعآوري و م��ورد پيگيري قرار گيرد .وي
اف��زود :بخ��ش دوم اين گزارش��ات ک��ه در حال حاضر موجود و
دسترسي به آن مقدور ميباشد ،حاکي از آن است که برخي از
تخلفات محرز اس��ت ولي پيگيري نش��ده و تعدادي از مديران
که نامش��ان در اين گزارشها آمده ،همچنان در مديريتهاي
ارش��د ش��هرداري وجود دارند .رييس کميس��يون حمل و نقل
ش��وراي ش��هر تهران ،ري و تجريش ادامه داد :از هيات رييسه

شوراي شهر تهران خواسته ميشود نسبت به پيگيري و کشف
اين گزارش��ات از دس��ترس خارج شده اقدام الزم را انجام دهد.
عليخاني تاکيد کرد :از شهرداري تهران خواسته ميشود کليه
گزارش��ات س��ازمان بازرسي کل کشور حداقل از سال  1390تا
س��ال  1396مورد رس��يدگي و پيگيري قانوني قرار گرفته تا از
بين رفتن حقوق شهرداري از شهروندان جلوگيري و با مديراني
ک��ه تخل��ف آنها در اين گزارشها محرز ش��ده اس��ت ،برخورد
قانوني صورت گيرد.
در واکنش به اين تذکر عليخاني ،محسنهاشمي ،رئيس شوراي
شهر تهران درباره در دسترس نبودن برخي گزارشهاي سازمان
بازرس��ي کل کش��ور درباره شهرداري و حضور مديران متخلف
در پس��تهاي باالي ش��هرداري گفت :همه اين گزارشها در
دسترس هستند.
او ادام��ه داد :برخ��ي از اي��ن گزارشها مه��ر محرمانه دارند اما
همه اعضاي شورا ميتوانند به آنها دسترسي داشته باشند .اين
گزارشات به شهرداري و مقامات مربوطه ارسال شده و پاسخهاي
الزم داده ميش��ود .رئيس ش��وراي شهر با اشاره به در دسترس
بودن همه گزارشها افزود :گزارشات به کميسيونهاي مختلف

شورا ارسال و خواسته شده پيگيريهاي الزم صورت بگيرد اما
تا به حال از شهرداري پاسخي دريافت نکردهايم.هاشميادامه
داد :البته شهرداري تهران در مورد گزارشهاي سازمان بازرسي
کل کشور در شهرداري تهران که مربوط به دوره چهارم بوده،
دريافت شده است .بار ديگر ميگويم که همه اين گزارشات به
صورت منظم در دسترس هستند.

معاونان بازنشسته شهردار ماندني شدند


همچنين محسنهاش��ميدر حاش��يه جلسه ديروز شوراي شهر
گفت :در جلسه با شهردار تهران با توجه به حادثه زلزله کرمانشاه
موضوعات بيشتر تحت الشعاع اين موضوع قرار گرفت و شهردار
نيز گزارش��ي از اقدامات انجام ش��ده از س��وي شهرداري تهران
طي روز گذشته ارائه کرد .رئيس شوراي شهر تهران بيان کرد:
همچنين در اين جلسه تاکيد شد که شهرداري تهران در ارسال
لوايح به شورا سرعت عمل ببخشد و لوايحي که در دوره چهارم
شورا نيز به شهرداري ارجاع داده شده مورد بازنگري و اصالح
قرار بگيرد .وي گفت :همچنين درخصوص افراد بازنشستهاي
که بکارگيري شدند بحث و تبادل نظر شد.
رئيس ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به انتقاد يکي از اعضاي

ش��وراي شهر تهران درخصوص انتصابات اخير شهردار تهران
گفت :در اين جلس��ه به اين موضوع اش��اره ش��د بهطوري که
عنوان شده که  ۳معاون شهردار که هماکنون در شهرداري به
کارگيري شده ،بازنشسته هستند و اين در حالي است که براساس
قانون مقام ش��هردار همتراز وزير و معاونين وي معادل معاون
وزير بوده و لذا مش��کلي براي فعاليت معاونين ش��هردار وجود
ندارد.
هاش��ميگفت :يکي از مواردي که در جلس��ه با ش��هردار به آن
اش��اره شد برطرف کردن س��وءتفاهمات درخصوص انتخابات
بود که در اين زمينه آقاي نجفي پاس��خ الزم را مطرح کردند و
بهطوري که قرار شد قبل از انتخاب و انتصاب افراد در مجموعه
شهرداري اين موضوع  ۳روز زودتر به اعضا اعالم و اعضا نظر
خود را بيان کنند که البته اين موضوع به معناي دخالت در کار
شهردار تهران نيست و بيشتر جنبه مشورتي دارد.
رئيس ش��وراي ش��هر تهران همچنين به گاليه يکي از اعضاي
ش��وراي ش��هر ته��ران درخصوص تغيير کارب��ري پايگاههاي
مديريت بحران در شهر تهران اشاره کرد و گفت :اين موضوع
نيز قرار شد از طريق کميسيون سالمت ،محيط زيست و خدمات
ش��هري پيگيري ش��ود و به نتيجه مطلوب برس��د .وي در ادامه
با اش��اره به حجم بافت فرس��وده در ش��هر تهران بيان کرد :در
اين زمينه نيز دولت و ش��هرداري بايد تعامل الزم را با يکديگر
داش��ته باش��ند و البته در اين بخش نيز به زودي طرحي تهيه
و جهت اجرا به ش��هرداري ابالغ خواهد ش��د.هاش��ميبا اشاره
به اينکه مش��کلي بين ش��هرداري و ش��وراي شهر وجود ندارد،
گفت :در اين جلس��ه مقرر ش��د رئيس س��ازمان آب و فاضالب
تهران نيز مجددا در کميسيون حضور پيدا کند و درباره کيفيت
آب صحبت کند.
هاش��ميبا بيان اينکه مقرر ش��ده تا سهام شهرداري تهران نيز
در س��ازمان آب و فاضالب ش��هر تهران مش��خص شود ،گفت:
ش��هرداري تهران هم بايد عضوي از هيأت مديره اين س��ازمان
باش��د .رئيس ش��وراي ش��هر تهران در ادامه اذعان کرد :در اين
جلس��ه الزامات تدوين بودجه س��ال  ۹۷ش��هرداري تهران نيز
مطرح شد و پيشنهاداتي در اين باره ارائه دادند .اعضاي شوراي
ش��هر تهران در کميس��يون برنامه و بودجه حضور پيدا کردند.
وي افزود :مباحثي از جمله درآمدهاي پايدار نيز مطرح شد که
براساس پيشنهاد الويري درآمدهاي پايدار شهرداري تهران از
 ۲۵درص��د ب��ه  ۴۰درص��د افزايش يافت و امروز نيز اين طرح با
 ۱۹رأي به تصويب رسيد.

اخــبار شـهرستان
پيشخوان
www.tejaratonline.ir

قطعگازثالثباباجاني،
سرپلذهاب و بخشهايي از قصرشيرين

تجارت-استانكرمانشاه:بااشارهبهقطعبودنگازشهرستانهاي
ث�لاث باباجان��ي ،س��رپل ذه��اب و بخشهايي از شهرس��تان
قصرش��يرين در پي زلزله ش��ب گذش��ته ،گفت :وصل گاز اين
شهرس��تانها در دس��ت اقدام اس��ت.امير مرادي در گفت و گو با
خبرنگار ايسنا منطقه کرمانشاه اظهار کرد :به محض وقوع زلزله
شبگذشته( 21آبان)شرکتگازشبکهگازشهرستانهايثالث
باباجاني ،س��رپلذهاب و قس��متهايي از شهرستان قصرشيرين
را قط��ع ک��رد ک��ه اين اقدام در زلزلههاي بزرگي که احتمال بروز
خسارت وجود دارد براي جلوگيري از اضافه شدن بحرانهايي
مثل آتش سوزي به بحران اصلي زلزله از سوي شرکت گاز انجام
ميگيرد .مرادي از در دست اقدام بودن وصل شدن شبکههاي
گاز شهرس��تانهاي ثالث باباجاني ،سرپل ذهاب و بخشهايي
از شهرس��تان قصرش��يرين خبر داد و اضافه کرد :در حال حاضر
اکيپهاي امدادي ويژه سراس��ر اس��تان در حال اعزام و بررسي
وضعيت گاز اين سه شهرستان بوده و به محض حصول اطمينان
از عدم بروز هر نوع مشکلي در صورت وصل شدن گاز ،نسبت به
وصل ش��دن گاز اين شهرس��تانها اقدام خواهد شد .مدير روابط
عموميشرکت گاز استان کرمانشاه بيان کرد :از نظر تامين گاز
هيچ مشکلي نداريم اما بايد اين اطمينان حاصل شود که جايي از
علمکها در خطوط گاز نشتي نداشته باشند .مرادي با بيان اينکه
در حال حاضر گاز شهرستانهاي ثالث باباجاني ،سرپلذهاب و
بخشهايي از شهرستان قصرشيرين قطع است ،گفت :در بقيه
شهرس��تانهاي استان قطعي گاز نداشتهايم.وي شماره تماس
نيروهاي امدادي گاز را  194اعالم کرد و افزود :مردم استان اگر
با مش��کل قطعي گاز مواجه ش��دند مراتب را براي اقدام الزم به
اين ش��ماره اطالع دهند .وي در ادامه از مردم اس��تان خواست تا
بع��د از وق��وع زلزله حتما دودکشهاي خود را چک کنند ،چراکه
احتمال نش��تي گاز منوکس��يد کربن به دليل جابجايي احتمالي
دودکشها وجود دارد.

در حال حاضر تمامی
راههاي مواصالتي استان باز است

مهندس بهمن خس��رواني گفت:در پي زلزله هولناك اخير كه
استان كرمانشاه و بسياري از استانها را به دفعات به لرزه درآورد،
برخ��ي از محوره��ا با ريزش كوه و انس��داد راهها مواجه ش��دند.
وي افزود :زلزله  7.3ريش��تري ،س��اعاتي پيش منجر به انس��داد
محورهاي فرعي نوسود به مريوان در كيلومتر  18تا  ،30محور
باينگان كيلومتر  13تا  15واقع در شهرستان پاوه ،محور جوانرود
به ثالث در گردنه س��ياه طاهر ،محور س��رپل ذهاب به داالهو(
گردنه پاطاق) و محور حميل به ايالم در محدوده تونلها شد كه
با ريزش كوه همراه بوده است.خسرواني اظهار داشت :بالفاصله
پس از گزارش انسداد راههاي مذكور نيروهاي راهداري و حمل
و نقل جاده اي كه از همان ساعات اوليه شب در حال آماده باش
بودهاند با تماميتجهيزات مورد نياز به محلهاي مس��دود ش��ده
اعزام و مشغول عمليات امدادرساني و بازگشايي راهها شدهاند،
گفتني س��ت نيروهاي اين اداره كل همچنان مش��غول عمليات
ريزش برداري هستند.مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان تصريح كرد :توصيه ميشود رانندگان و كاربران جاده اي
ضمن رعايت س��رعت و فاصله طولي ،تا حد امكان از س��فرهاي
غير ضروري به ويژه در مناطق آس��يب ديده پرهيز نمايند.وي
در خاتم��ه تاكي��د ك��رد :در حال حاضر كلي��ه راهها و محورهاي
مواصالتي استان باز و تردد روان است.

تجارت-جزيره قشم:س��ازمان منطقه آزاد قشم
ب��ا هدف تحقق منوي��ات مقام معظم رهبري در
زمين��ه اهميت پيش��رفت مناطق آزاد و با عنايت
ب��ه سياس��تهاي ابالغ��ي اقتص��اد مقاومتي و
س��ند چش��م انداز  20س��اله کش��ور ( ،)1404و با
نظ��ارت ش��رکت ملي صنايع پتروش��يميايران
طرح ايجادهاب پتروش��يميدر منطقه آزاد قشم
ب��ه ظرفي��ت  ۶ميليون تن محصول در س��ال و ۸
ميليارد دالر س��رمايه گذاري خارجي و داخلي را

هاب پتروشيميمنطقه آزاد قشم در آينده اي نزديک احداثميشود

با مش��ارکت گروه گس��ترش نفت و گاز پارسيان
در اي��ن منطق��ه آغاز مينمايد.ب��ه گزارش روابط
عموميس��ازمان منطق��ه آزاد قش��م ،ايجادهاب
پتروش��يميدر جزيره قش��م براساس تفاهم نامه
اي که بهامضاي حميد رضا مومني رئيس هيات
مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از يک
طرف و مرتضي عزيزي مديرعامل شرکت گروه
گسترش نفت و گاز پارسيان از طرف ديگررسيد،
با مش��خص نمودن زم��ان دو ماهه براي اجراي

گامه��اي ابتداي��ي و مطالعاتي اي��ن طرح ،آغاز
ش��د.همکاري در تهيه قراردادها ،پيش��برد انجام

تاکيد شهردار رشت بر اتمام و راهاندازي سريع مرکز کنترل ترافيک رشت
تجارت-اس�تان گيالن_محمدپ�ور :دکت��ر
مس��عود نصرتي ش��هردار رش��ت ،اسماعيل
حاج��ي پور رييس کميس��يون حمل و نقل و
ترافيک شوراي اسالميشهر رشت ،سرهنگ
محمدرض��ا محم��دي رئيس پلي��س راهور
اس��تان گيالن و س��رهنگ رمضاني رييس
پليس راهور ش��هر رش��ت به همراه جمعي از
مديران شهرداري از روند اجرايي مرکز کنترل
ترافيک شهر رشت بازديد کردند.مسعود نصرتي شهردار رشت با بيان
اينکه بايد براي ارتقاي زيرساختها وقت بگذاريم گفت :بايد براي
اتفاقات آينده نيز فکر کنيم.ش��هردار رش��ت از آمادگي چند ش��رکت
براي اجراي قيبر نوري خبر داد و افزود :پس از جمع بندي موارد ،با
يک شرکت براي ايجاد فيبر نوري تعامل خواهيم کرد.دکتر نصرتي
با تاکيد بر تکميل س��ريع مرکز کنترل ترافيک رش��ت خاطر نش��ان
کرد :کارهاي مورد نياز مرکز را در دس��تور کار قرار ميدهيم.وي از
آغ��از اعم��ال قان��ون دوربينها پس از نص��ب تابلوها و پالکاردها در
تقاطعها و راهاندازي س��رور خبر داد و گفت :با راهاندازي اين مرکز
اگر حقي تضييع شود قابل برگشت است و از سوي ديگر اگر تخلفي
صورت بگيرد اعمال قانون خواهد شد و منابع پايدار درآمدي به شمار
ميرود.اسماعيل حاجي پور رييس کميسيون حمل و نقل و ترافيک

ش��وراي اسالميشهر رشت نيز ضمن تقدير
از فعاليته��اي عوامل مرکز کنترل ترافيک
ش��هر رش��ت گفت :بيش از  ۵ميليارد تومان
ث��روت ما در اينجا خ��اک ميخورد اما امروز
همه مصمم هس��تند که اين اتفاق رخ دهد و
هيچ کس مخالف نيست.سرهنگ محمدرضا
محمدي رئيس پليس راهور استان گيالن نيز
ضم��ن تقدير از عوامل مرکز کنترل ترافيک
ب��ا اش��اره به مخالف��ت فاباي نيروي انتظامياس��تان مبني بر اينکه
مرکز کنترل داخل راهور اس��تان تس��ت ميش��ود بيان کرد :هرچه
زم��ان را از دس��ت بدهي��م کيفي��ت منابع موجود هرز ميرود و نياز به
تعوي��ض پيدا ميکند.س��رهنگ محمدي ب��ا تاکيد بر اقدام جهادي،
گفت :دستورالعمل از وزارت کشور ابالغ و کارها انجام شده است و
هزينه زيادي نداريم.پيمان پارس��ا مديرمرکز کنترل ترافيک ضمن
ارائه گزارش عملکرد از ايجاد  ۱۲کيلومتر زيرساخت خبرداد و گفت:
در فاز اول  ۴و در فاز دوم  ۸کيلومتر زيرس��اخت ايجاد ش��ده اس��ت.
وي با بيان اينکه  ۷دوربين در سطح شهر راهاندازي و اطالعات در
س��رور ذخيره ميش��ود افزود :زيرساختهاي ايجاد شده شهرداري
را به اس��تانداري ،مناطق  ۱و  ۲و  ،۵و راهور اس��تان ،فاباي اس��تان و
درنهايت به مديريت بحران استان متصل کرده است.

مطالع��ات ط��رح جامعهاب پتروشيميقش��م به
وس��يله ش��رکت ، WORLEY PARSONS
تعيي��ن ح��دود اربعه اراضي اين طرح به وس��عت
تقريب��ي  400هکت��ار و پيش��برد انجام مطالعات
کالن زيست محيطي و ايمني سايت از تعهدات
سازمان منطقه آزاد قشم در اين طرح مهم حوزه
پتروشيميميباشد.براس��اس اي��ن تفاهم نامه،
ش��رکت گروه گس��ترش نفت و گاز پارسيان هم
موظف است با همکاري در تهيه قرارداد طرحهاب

پتروش��يمي ،در زمينه توس��عه و تهيه و ارائه مدل
مالي قرارداد به عنوان بخش مهم اين تفاهم نامه
با همکاري س��ازمان منطقه آزاد قشم ظرف يک
م��اه همکاري کند.در اي��ن تفاهم نامه همچنين
آمده است؛ تهيه و پيشنهاد رويه سنجش اهليت
مالي و فني متقاضيان و روش انتخاب س��رمايه
گذاران معتبر براي اين طرح ،براس��اس ضوابط
و مقررات و دس��تور العملهاي حاکم بر س��ازمان
منطقه آزاد قشم ميباشد.

شهردار الهيجان با خانواده شهيد سجاسي ديدار کرد
تجارت-استانگيالن_فرحي :به
گزارش روابط عموميشهرداري
الهيجان کاظميشهردار ،رييس
و اعضاي ش��وراي اسالميشهر
الهيج��ان ب��ا خان��واده ش��هيد
سجاس��ي از ش��هداي تظاهرات
 22آب��ان  1357مردم الهيجان
دي��دار کردن��د.در اين ديدار که با
حضور نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران در منزل شهيد
سجاس��ي برگزار شد ،مس��عود کاظميشهردار الهيجان
ب��ا بي��ان اينکه  22آب��ان روزي ماندگار در تقويم و تاريخ
شهرستان الهيجان ميباشد،افزود :مردم غيور الهيجان
در اين روز عليه رژيم ستم شاهي تظاهرات کردند که مورد
هجوم وحش��يانه مأموران طاغوت قرار گرفت و چند نفر
از مردم واليتمدار اين شهرس��تان به فيض ش��هادت نائل
آمدند.وي ضمن گراميدشت خاطره شهداي الهيجان در
 22آبان  ،1357اضافه کرد :شهيد سجاسي از جمله اين
ش��هدا بود که با  16س��ال س��ن در حاليکه دانش آموز بود
به شهادت رسيد.وي افزود :شهيد سجاسي در اوج جواني
مبارزه با اس��تعمار و اس��تبداد را انتخاب کرد و امروز پدر و

مادر اين شهيد همچون نگيني در
بين مردم شهر الهيجان هستند.
وي ب��ا بي��ان اينک��ه الهيجان
هميش��ه ميزبان بهترينها بوده
است،گفت :امروز ما آرامش خود
را مديون ش��هدا هس��تيم و ايران
اسالميبه شهداي گرانقدر خود
افتخار ميکند و ش��هدا متعلق به
همه مردم هس��تند.کاظميافزود :با افتخار دس��ت پدر و
مادر شهيد را که پدر و مادر معنوي ما هستند ميبوسم و
ما بايد هميشه از خانواده شهدا دلجويي و قدرداني کنيم.
پدر ش��هيد سجاس��ي نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از
حضور ش��هردار و اعضاي ش��وراي اسالميش��هر افزود:
شهيد سجاسي روز  22آبان 1357در بازگشت از مدرسه
ب��ه خيل عظيم تظاه��رات مردم الهيجان عليه طاغوت
پيوس��ت و مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به ش��هادت
رسيد.رييس و اعضاي شوراي اسالميشهر الهيجان نيز
در اين ديدار ياد و خاطره شهداي 22آبان  57الهيجان و
شهداي انقالب اسالميو جنگ تحميلي و شهداي مدافع
حرم و وطن را گراميداشتند.

به ميزباني شرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد؛

همايش کارگروه انرژي خراسان رضوي برگزار شد
تجارت-اس��تان خراس��ان رضوي:نشس��ت
کارگروه انرژي با حضور مديران و کارشناس��ان
ش��رکتهاي ذيربط در خراسان رضوي با هدف
تعامل و هم افزايي و رفع چالشهاي شرکتهاي
متول��ي تولي��د ان��رژي ،نف��ت و گاز ،آب و برق و
اس��اتيد دانش��گاه به ميزباني شرکت پااليش گاز

شهيدهاش��مينژاد برگزار ش��د.به گزارش روابط
عموميش��رکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد،
دبير کارگروه هم افزايي انرژي خراس��ان رضوي
در اي��ن خص��وص گفت :اي��ن همايش با عنايت
ب��ه اهميت آينده پژوه��ي انرژي ،مديريت توليد
و مص��رف ،افزايش راندمان واحدهاي عملياتي،

استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و اولويت بندي
تحقيق��ات در ح��وزه انرژيه��اي نو و طرحهاي
پژوهشي برگزار شد.
محمد يوسفيان تصريح کرد :در اين همايش يک
روزه مديران شرکتهاي برق ،آب و فاضالب و
شرکتهاي تابعه صنعت نفت به بررسي چالشها

و مش��کالت حوزهه��اي مش��ترک پرداختن��د و
ضم��ن تبادل نظر از تجربيات همديگر بهره مند
شدند.
وي تاکيد کرد :در حاشيه برگزاري اين همايش،
مديران اساس��نامه کارگروه هم افزايي انرژي در
خراسان رضوي را به تصويب رساندند و دبيرخانه

اي��ن کارگروه نيز در مش��هد ب��ه منظور پيگيري
مصوب��ات و تعام�لات في مابي��ن کارخود را آغاز
نمود.

نصب  ۲5هزار انشعاب گاز تا پايان سال در استان بوشهر
تجارت-استان بوشهر :شرکت گاز استان بوشهر
براس��اس برنامه ريزيهاي تعريف شده تا پايان
امسال مجموعا بيش از  ۲5هزار انشعاب در سطح
استان نصب ميکند.
مديرعامل ش��رکت گاز اس��تان بوشهر در گفتگو
ب��ا خبرنگار اين ش��رکت با بي��ان اين که تاکنون
در مجموع  175هزار و  359انش��عاب در س��طح

استان نصب شده است ،اظهار کرد از اين مقدار،
116ه��زار و  106م��ورد در ش��هرها و  59هزار و
 253انشعاب نيز در روستاهاي استان نصب شده
است.وي در ادامه با اشاره به اجراي طرحهاي در
دس��ت اجرا و افزايش ش��مار شهرها و روستاهاي
پيوس��ته به ش��بکه گاز استان گفت :امسال نصب
انشعابها براي مشترکان بخش شهري ،روستايي

و صنايع به سرعت افزايش مييابد.
مديرعامل شرکت گاز استان بوشهر تصريح کرد:
در حال حاضر نيز چند پروژه نصب انش��عاب گاز
در برخي شهرهاي استان از جمله بوشهر  ،گناوه
 ،برازجان و ...در حال اجراس��ت.به گفته وي ،تا
پايان امس��ال براس��اس برنامه ريزيهاي پيش
بيني ش��ده ۲5 ،هزار انش��عاب گاز در سطح استان

نصب خواهد ش��د.مدير عامل شرکت گاز استان
بوش��هر در خاتمه با اش��اره به اينکه  98درصد از
مناطق شهري اين استان داراي شبکه گازرساني
هستند افزود 86 :درصد روستاهاي استان بوشهر
نيز از اين نعمت برخوردار هس��تند که با تکميل
طرحهاي در دست اجرا اين ميزان به  95درصد
افزايش مييابد.

اميدوارم کوتينيو راهي بارسلونا شود
رونالدينيو ،اس��طوره فوتبال برزيل ابراز
اميدواري کرد که فيليپه کوتينيو راهي
بارسلونا شود.
هافبک  25ساله در تابستان مورد توجه
بارسا قبول داشت و آنها تالش بسياري
براي اين انتقال انجام دادند تا او را جانشين نيمار کنند .در نهايت
کوتينيو در ليورپول ماندني ش��د و عثمان دمبله به جاي نيمار
راهي بارس��لونا ش��د .حال رونالدينيو که بين سالهاي  2003تا
 2008در بارس��ا بازي ميکرد ،ابراز اميدواري کرد که کوتينيو
راهي بارسلونا شود .او گفت :خيلي خوشحال ميشوم که چنين
بازيکني ،پيراهني را که من س��الها به تن کردم را بپوش��د .به
نظرم او کامال مناس��ب بارس��لونا است و باعث خرسندي ماست
که او پيراهني با اين کيفيت را به تن کند.
جام جهانی «بوفون» را از دست داد

بهت دنيا از حذف الجورديپوشان
خانهتکاني در تيم ملي ايتاليا

تي��م مل��ي فوتبال ايتاليا در ديدار برگش��ت پلي اف جام جهاني
 ۲۰۱۸نتوانست سوئد را شکست دهد و از صعود به اين رقابتها
بازماند.
تيم ملي فوتبال ايتاليا دوش��نبه ش��ب در ديدار برگش��ت پلي
اف جام جهاني  ۲۰۱۸روس��يه در منطقه اروپا برابر س��وئد قرار
گرفت .اين ديدار با تس��اوي بدون گل به پايان رس��يد و با توجه
به پيروزي يک بر صفر س��وئد در بازي رفت ايتاليا از صعود به
جام جهاني باز ماند.
ايتاليا که به گل نياز داش��ت از ابتدا بازي را تهاجميش��روع کرد
اما به سختي موقعيت گل ايجاد ميکرد .در دقيقه  ۳۱کاندروا
فرصت گلزني داشت اما ضربه اش به بيرون رفت .او ميتوانست
گل نخس��ت بازي را به نام خود ثبت کند اما اين اتفاق نيفتاد.
از طرفي س��وئد تنها توانس��ت يک بار دروازه ميزبان را تهديد
کند و يوهانس��ن را به خاطر آس��يب ديدگي از دس��ت داد .ايتاليا
که توپ و ميانه ميدان را در اختيار داش��ت پس از دقيقه  ۳۰به
حمالت خود افزود اما توپ وارد دروازه نشد .ضربات شاگردان
جامپيرو ونتورا با مهار دروازه بان رو به رو و يا توس��ط مدافعها
دفع ميشد .بي دقتي بازيکنان ايتاليا نيز در گل نشدن توپها
تاثير داشت .بهترين فرصت گلزني را گرانويست از ايتالياييها
گرفت .ضربهايموبيله از ميان پاهاي دروازه بان سوئد رد شد اما
مدافع تيم مهمان اجازه نداد توپ از خط عبور کند .در  ۴۵دقيقه
اول دوب��ار ت��وپ در محوطه جريمه به دس��تان بازيکنان ايتاليا
برخورد کرد اما داور به نفع سوئد پنالتي نگرفت .در نهايت بازي
در نيمه اول بدون گل به پايان رسيد .ايتاليا در نيمه دوم هم به
حم�لات خ��ود ادام��ه داد .يکي از بهترين فرصتها را فلورنزي
از دس��ت داد .ضرب��ه او با اخت�لاف نزديکي از کنار دروازه عبور
ک��رد .در دقيق��ه  ۶۵اولس��ن دروازه تيمش را نجات داد و اجازه
نداد ايتاليا با گل به خودي به گل برس��د .حمالت ميزبان براي
دقايقي کمتر ش��د .تغييرات اين تيم در ترکيب ش��رايط را براي
آتزوريها بهتر نکرد .س��وئد در دقيقه  ۸۰ميتوانس��ت خيال
خ��ود را از صع��ود راحت کند ام��ا از ضدحمله خود بهره نبرد .در
ادامه اولس��ن ضربه س��ر بازيکن ايتاليا را دفع کرد .فشار ميزبان
در دقايق پاياني بيش��تر ش��د اما باز هم ضربهها به گل تبديل
نشدند .داور پنج دقيقه وقت اضافه گرفت.
در اين لحظات اعتراض بازيکنان تيم ميزبان چند بار ديده شد.
آنها معتقد بودند برخورد توپ به دست بازيکن حريف پنالتي

هر چند ونتورا اعالم کرده است که استعفا نداده است ولي بايد
منتظر خبر برکناري او و حضور مربي جديدي در تيمملي فوتبال
ايتاليا باشيم .حاال فوتبال الجوردي پوشان بايد به دنبال حضور
در يورو  ۲۰۲۰باشد تا ناکاميبزرگ در راه صعود به جام جهاني
 ۲۰۱۸روسيه را به دست فراموشي بسپارد.

واکن�ش رس�انههاي جه�ان ب�ه بازمان�دن ايتالي�ا از جام

جهاني

اس��ت که داور چنين اعتقادي نداش��ت .جانلوييجي بوفون نيز
دروازه را ترک کرد تا در ضربه کرنر به هم تيميهايش کمک
کند .در نهايت تالشهاي ايتاليا بي نتيجه ماند و ايتاليا به جام
جهاني صعود نکرد.
آخرين باري که جام جهاني بدون ايتاليا برگزار شد به سال ۱۹۵۸
برميگردد .اين اتفاق پس از  ۵۹س��ال دوباره تکرار ش��د و جام
جهاني روسيه بوفون بزرگ را نخواهد ديد .دروازه بان ايتاليايي
پنج جام جهاني را تجربه کرده بود و ميتوانس��ت با شش��مين
حضور يک رکورد بينظير را به نام خود ثبت کند.

خان�ه تکان�ي در تي�م مل�ي ايتاليا با خداحافظ�ي کيهليني،

بارتزالي ،دهروسي و بوفون

چهار بازيکن ش��اخص تيمملي فوتبال ايتاليا بعد از ناکامياين
تي��م در راه صع��ود به جام جهاني از بازيهاي ملي کناره گيري
کردند.

جان لوئيجي بوفون


بعد از ناکاميبزرگ چند بازيکن شاخص تيمملي فوتبال ايتاليا
اعالم بازنشس��تگي کردند .بعد از اين که جان لوئيجي بوفون

خبر خداحافظي خود را اعالم کرد ،دنيله ده روسي  ۳۴ساله که
سابقه  ۱۱۷بازي ملي را در کارنامه خود دارد و  ۲۱گل نيز به ثمر
رسانده بود ،از بازيهاي ملي خداحافظي کرد .او سابقه قهرماني
با ايتاليا در جام جهاني آلمان را در کارنامه خود داشت.

دانيله ده روسي


آندرا بارتزالي نيز به جمع بازيکناني پيوسته است که از تيمملي
فوتبال کش��ورش خداحافظي ميکند .اين مدافع  ۳۶س��اله که
بع��د از ي��ورو  ۲۰۱۶از تي��مملي فوتبال خداحافظي کرده بود ،با
درخواست ونتورا به تيمملي باز گشت ولي بعد از ناکاميدر راه
صعود به جام جهاني او نيز اعالم خداحافظي کرد.

آندرهآ بارتزالي


نفر بعدي جورجيو کيهليني ،ديگر مدافع با سابقه فوتبال ايتاليا
ب��ود ک��ه بع��د از بازي از تيمملي خداحافظي کرد .اين مدافع ۳۳
ساله که  ۹۶بازي ملي در کارنامه خود دارد ،بعد از ناکاميبزرگ
فوتبال ايتاليا در راه صعود به جام جهاني از تيمملي فوتبال اين
کشور خداحافظي کرد.

جورجيو کيهليني


نوبت دوم

شماره مجوز1396.3679:

آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی

(نوبت اول /دوم) به صورت يك مرحله ای

ردیف

شركت ملي حفاري ايران
((سهامي خاص))

1

(به روش فشرده)

شماره مناقصه
شماره تقاضا

TenderNo.:FP/04-95/046
Indent No.:08-22-9545034

شماره ثبت
در پایگاه ملی
مناقصات
1505683

شرح کاال

برآورد اولیه
(ریال)

)P/F:MCCOY(FARR
HYD.POWER

10/692/128/000

شركت ملي نفت ايران
مبلغ ضمانتنامه
ریالی

یورویی

535/000/000

13/246

شرح مختصر کار:
ش��رکت ملی حفاری ایران به نش��انی اهواز  -بلوار پاس��داران باالتر از میدان فرودگاه در نظردارد قطعات يدكي آچار هيدروليكي برند  farrمورد نیاز خود را از ش��رکتهای واجد صالحیت و از طریق مناقصه عمومی يك
مرحله ای (به روش فشرده) با شرایط ذیل تامین نماید:
الف) ارزیابی کیفی مناقصه گران:این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بندج ماده  ۱۲قانون برگزاری مناقصات و براساس کار برگهای استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می پذیرد .حداقل امتیاز
کیفی قابل قبول برابر  ۶۰می باشد.
ب) تهیه اسناد مناقصه:
خرید اس�ناد :متقاضیان ش��رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس��ت مبلغ ۰۰۰ر  ۵۱۰ریال به حس��اب س��یبا به ش��ماره  ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴نزد بانک ملی ش��عبه اهواز کد  ۶۵۰۱بنام ش��رکت ملی حفاری ایران واریز و اصلی
فیش واریزی را ارائه نمایند.
دریافت اسناد :کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغایت  10روز بعد ،می بایست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری
به آدرس اهواز -بلوار پاسداران  -باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی  -طبقه اول  -سالن  -۱۱۳اداره تدارکات خارجی کاال اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
نکته مهم :فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام می نمایند به عنوان مناقصه گرشناخته مي شوند.
ج) تحویل پاكات پيش�نهاد واس�تعالم های ارزیابی کیفی :مناقصه گران می بایس��ت حداکثر ظرف  40روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اس��ناد مناقصه ،نس��بت به تحویل هم زمان پاكات پيشنهاد(ش��امل
ضمانت نامه (الف)،اسناد مناقصه مهر و امضاء شده(ب) و پيشنهادهاي مالي(ج) همراه با استعالم (کاربرگ)های ارزیابی کیفی شامل مستندات و مدارک الزم (به صورتهای مکتوب و کپی نرم افزاری بر روی لوح فشرده)
به آدرس :اهواز  -فلکه فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملياتي-طبقه اول-پارت-Bاتاق – 107دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
نكته مهم:آخرين مهلت براي انصراف مناقصه گران ،آخرين روز مهلت تعيين شده جهت تحويل پيشنهادات مي باشد.
د) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
نوع تضمین :الف – ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباري غيربانكي که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.ب  -اصل فیش واریز وجه نقد به
حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
مدت اعتبار تضمین :این مدت (به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه گران) ۹۰ ،روز می باشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.

WWW.NIDC.IR

کانال خبري شرکت ملی حفاري ایران@nidc_pr

تاریخ انتشار نوبت اول - 96/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/24 :

سايتWWW.NIDC.IR:

اداره تداركات خارجي كاال شركت ملي حفاري ايران
نوبت دوم

شركت گاز استان گيالن
سهاميخاص

آگهي فراخوان مشاور

شماره مجوز1396/3758:

موضوع  :نظارت بر نصب تجهيزات بهره برداري استان گيالن  -شماره/۲۷م۹۶

شرکت گاز استان گيالن در نظر دارد انجام خدمات موضوع پيمان فوق را
به روش ( QCBSانتخاب براس��اس قيمت و کيفيت ) مطابق با آيين نامه
اجرايي بند ه ماده  ۲۹قانون برگزاري مناقصات ( موضوع مصوبه ش��ماره
/193542ت  42986ک م��ورخ  1388/۱۰/1هين��ت محت��رم وزيران ) به
مشاور واجد صالحيت واگذار نمايد.
لذا از کليه مشاوران محترميکه داراي گواهينامه صالحيت خدمات مشاور
از س��ازمان مديريت و برنامه ريزي کش��ور در تخصص خطوط انتقال نفت
و گاز ميباش��ند دع��وت ميگ��ردد حداکث��ر تا تاريخ  ۹6 / ۸/ ۲۷با در دس��ت
داش��تن اعالم آمادگي کتبي به نش��اني رش��ت  -پارک شهر ،خيابان ملت ،

خيابان شهيد سيادتي  ،ساختمان مديريت شرکت گاز استان گيالن  ،طبقه
سوم ،امور قراردادها مراجعه و فرمهاي استعالم ارزيابي کيفي مشاوران را
دريافت و حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکش��نبه مورخ  96/۹/5تحويل
اين امور نمايند.
شماره (تلفکس) تماس 013-۳۳۳6۹086:دفتر امور قرار دادها
اين آگهي در س��ايت ش��رکت گاز اس��تان گيالنhttp://www.nigc-gl.ir
و  shana.irو همچني��ن پاي��گاه مل��ي اطالع رس��اني مناقصات (معاونت
راهب��ردي رياس��ت جمه��وري  (http://iets.mporg.irقاب��ل رويت
ميباشد.

رسانههاي ورزشي جهان ،تيتر اصلي خود را به ناکاميايتاليا در
رسيدن به جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه اختصاص دادند.
ايتالي��ا پس از  ۶۰س��ال نتوانس��ت به ج��ام جهاني صعود کند.
آخرين بازي که جام جهاني بدون آتزوري برگزار ش��د به س��ال
 ۱۹۵۸برميگ��ردد .نب��ود ايتالياي ب��زرگ در اين رقابتها يک
اتفاق مهم محسوب ميشود .به همين خاطر اين ناکامي ،تيتر
اصلي رسانههاي ورزشي جهان بود .گاتزتا دلو اسپورت نوشت:
ايتاليا ،اين يک فاجعه بود .ما به جام جهاني نرس��يديم! پايان.
ايتاليا پس از  ۶۰س��ال به جام جهاني صعود نکرد .کوريره دلو
اسپورت ديگر روزنامه ايتاليايي نوشت :آتزوري به جام جهاني
صعود نکرد .توتواسپورت با اين تيتر به حذف کشورش از جام
جهاني پرداخت :تساوي نحس بدون گل در سن سيرو .ايتاليا
از رس��يدن به جام جهاني باز ماند .همه بايد به خانه برگردند.
الرپوبيليکا ايتاليا نيز نوشت :آتزوري به جام جهاني صعود نکرد.
ال اس��تامپا تيتر زد :فاجعه براي ايتاليا؛ اين تيم به جام جهاني
نخواهد رفت .اکيپ فرانسه نوشت :چائو (خداحافظ) ايتاليا اوله
آرژانتي��ن تيت��ر خود را به زبان ايتاليايي زد و نوش��تSiamo! :
( Fuoriما به جام جهاني نرسيديم).
انتقاد تند کاناوارو از مديران فوتبال ايتاليا


پائول��و کان��اوارو ،اس��طوره فوتب��ال ايتاليا با انتق��اد از عملکرد
فدراسيون ،آنها را عامل حذف آتزوري از جام جهاني ميداند.
او گفت :مردم ،ما امروز جام جهاني را از دست نداديم ،ما  15سال
پيش به کمک کارهايي که برخي در راس فدراسيون انجام دادند،
از تمام جهات افت کرديم و به چنين وضعي افتاديم .ما به کمک
مربيان بزرگ ايتاليايي که در دنيا بهترين هستند ،افتخاراتي کسب
کردي��م و ح��اال با اي��ن مديريت به اين وضعيت افتاديم .اميدوارم
از پايينترين نقطه ش��روع کرده و دوباره فوتبالمان را بس��ازيم.
خداحافظي با کس��اني که فوتبال ايتاليا را کنترل ميکنند .لطفا
گورتان را گم کنيد! ممنون.

آگهی حصر وراثت
آقای ناصر نیک نام جابلو دارای شناسنامه بشماره  550به شرح پرونده
کالس��ه  96-1203این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان بهرام نیک نام جابلو به شماره شناسنامه
 268در تاری��خ  86/6/18در اردبی��ل اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات
گفت��ه ،ورث��ه آن مرحوم منحصراس��ت به -1:ناص��ر نیک نام جابلو به
شماره شناسنامه  550پسر متوفی -2علیرضا نیک نام جابلو به شماره
شناسنامه  639پسر متوفی -3فهیمه نیک نام جابلو به شماره شناسنامه
 386دختر متوفی -4س��کینه نیک نام جابلو به ش��ماره شناسنامه 588
دختر متوفی -5میترا نیک نام جابلو به ش��ماره شناس��نامه  551دختر
متوفی -6عزیزه وزیر نژاد به ش��ماره شناس��نامه  363همس��ر متوفی.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید  ،هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامهای از متوفی
نزد او می باش��د  .تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز س��ری و رس��می که بعد از موعد
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
رییس شعبه  11شور ای حل اختالف اردبیل -بدری
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظ��ر ب��ر اینک��ه حدود امالک ذیل تا کنون به عمل نیامده اس��ت فلذا
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پيشخوان
رونالدو به اين داليل از رئال خواهد رفت

ي��ک ب��ار ديگ��ر موضوع جدايي رونالدو از رئال به س��وژه مهم
رس��انههاي اس��پانيا تبديل ش��ده تا نگراني در ميان هواداران
رئال قوت بگيرد .به نقل از ورزش سه ،در برنامه ال چيرينگيتو
اين ادعا مطرح ش��د که کريس��تيانو رونالدو قصد ترک رئال را
در پايان فصل دارد .چند هفته پيش وقتي رونالدو در مراس��م
اهداي جايزه بهترينهاي س��ال فيفا اعالم کرد که قصد ندارد
قراردادش را با رئال تمديد کند ،ش��ايعات در مورد جدايي او از
رئال قوت گرفتند .اين خبر ال چيرينگيتو نيز مزيد بر علت شد
تا بار ديگر بحث جدايي رونالدو به يکي از خبرهاي مهم رسانه
اي در دني��ا بدل ش��ود .در مورد تماي��ل رونالدو به جدايي گفته
ميش��ود که او انتظار داش��ته است تا باشگاه به وي پيشنهادي
همچون پيش��نهاد بارس��ا به اينيستا ارائه دهد به اين ترتيب که
او ت��ا پاي��ان دوران فوتبال��ش در رئال بماند و جدايي در دس��ت
خودش باش��د؛ اما پيش��نهاد جديد رئال تنها در مورد بهبود مبلغ
دريافتي ساليانه او بوده است .رونالدو هم اکنون  23.6ميليون
يورو خالص در سال دريافت ميکند که نسبت به نيمار و مسي
فاصل��ه زي��ادي دارد؛ اما براي فوق س��تاره پرتغالي اطمينان و
اعتماد باش��گاه اهميتي بيش��تر داشت .هرچند که گويا پيشنهاد
مالي باشگاه نيز چندان در خور توجه نبوده و رونالدو اين سوال
را مطرح کرده است که وقتي نيمار  222ميليون يورو ميارزد؛
پس من چقدر ارزش دارم.
او همچنين از اينکه باشگاه در مقابل انتقادات رسانهها از افت
گلزن��ي او(رونال��دو پ��س از  11هفته ،فقط يک گل در الليگا به
ثمر رسانده) حمايت چنداني نکرده است نيز دلخور است .سي
آر سون از اينکه ميبيند رسانهها راندمان گلزني او در اين فصل
را با امباپه ،س��تاره فرانس��وي پي اس جي مقايبسه ميکنند نيز
عصباني است .امباپه در تابستان مورد توجه رئال قرار داشت؛
اما در نهايت راهي پي اس جي ش��د .مش��کالت او با دادس��تاني
اسپانيا بر سر پرونده مالياتي نيز يکي ديگر از داليل عدم عالقه
رونالدو براي ادامه فوتبالش در اس��پانيا اس��ت .رونالدو تا س��ال
 2021با رئال قرارداد دارد.

www.tejaratonline.ir

مسي قراردادش را تمديد کرده است
رئي��س اللي��گا در مصاحبه با اروپاپرس
تاييد کرد که قرارداد مسي با بارسا تمديد
شده است.
به نقل از ورزش س��ه ،ابتداي تابس��تان
بود که باشگاه بارسلونا اعالم کرد مسي
قراردادش را تمديد کرده؛ ولي کميبعد فاش شد که هنوز امضاي
نهايي او در برگه قرارداد وجود ندارد و فعال پدرش قرارداد نهايي
را امضا کرده است.
تباس در همين رابطه گفت :ليونل مسي با بارسا قرارداد دارد و
آن را تمديد کرده اس��ت .قرارداد وقتي تمديد ميش��ود کهامضا
روي آن باش��د نه اينکه ادعا کنند قرارداد تمديد ش��ده اس��ت و
مسي آنطور که به من گفتهاند ،امضاي نهايي را زده است ،مگر
اينکه دروغ گفته باشند.

کنار گذاشته شدن يک تيم از ليگبرتر ووشو
تي��م ش��هرداري بندرعب��اس به دليل
تکمي��ل نک��ردن مدارک خ��ود از دور
رقابتهاي ليگبرتر ووشو کنار گذاشته
ش��د .يازدهمي��ن دورهي رقابته��اي
ليگبرتر ووشوي ايران با حضور هشت
تيم به ميزباني آکادميووشوي ايران در حال برگزاري است .در
اين دور از رقابتها که قرار بود با حضور  ۹تيم در دو گروه برگزار
ش��ود ،تيم ش��هرداري بندرعباس که تا روز قبل مسابقات براي
تکميل مدارک خود وقت داش��ت ،در زمان اعالم ش��ده اين کار
را انجام نداد و به همين دليل از دور رقابتها کنار گذاشته شد.
ليگبرتر ووشوي ايران در يازدهمين دور ه با حضور هشت تيم
در يک گروه پيگيري ميشود .تيمها به صورت رفت و برگشت
به مصاف هم ميروند تا تيمهاي برتر معرفي شوند.

ياران معنوينژاد تاريخساز شدند

دي��دار دو تي��م واليب��ال ورونا و راونا در س��ري  Aواليبال ايتاليا،
تاريخ ساز شد.
به نقل از تسنيم ،هفته هفتم سري  Aواليبال ايتاليا با پيروزي 3
بر  2تيم ورونا مقابل راونا همراه بود .اين بازي طوالني ،رکوردي
جديد در ليگ واليبال ايتاليا به نام خود ثبت کرد.
ديدار ورونا و راونا پس از سال  2000که سيستم رالي در سري
 Aاعمال شد ،طوالنيترين بازي ليگ ايتاليا لقب گرفت .اين
ب��ازي  162دقيق��ه طول کش��يد و رک��ورد قبلي را که متعلق به
رويارويي دو تيم «بلونو» و «والنتينا» بوده و  160دقيقه طول
کشيده بود را جابجا کرد .همچنين ست دوم بازي  44دقيقه و
ست پنجم  29دقيقه ادامه يافته بود.
تي��م ورون��ا ب��ا هدايت نيکوال گربيچ در فصل جاري س��ري ،A
ج��واد معنوين��ژاد ،دريافت کننده مليپوش ايران را به خدمت
گرفته است.

طبق ماده  14قانون ثبت تحدید حدود به ش��رح ذیل در محل ش��روع
و به عمل خواهد آمد:
 ششدانگ یک قطعه زمین به شماره  6799بخش دو اردبیلتح��ت مالکیت س��تاد اج��رای فرمان حضرت ام��ام (ره) به نمایندگی
استان اردبیل.
 روز پنج شنبه  96/9/16راس ساعت  10صبحبدین وس��یله به مالکین و مجاورین اخطار می ش��ود در موعد مقرر در
محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور نظارت
فرمایند و اعتراض به حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت  30روز خواهد بود.
 تاریخ انتشار 96/8/24:روز چهارشنبهحیدری -رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل
آگهی مفقودی
سند مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری پژو پارس به رنگ خاکستری
متالیک مدل  1388بشماره موتور  12488097060و بشماره شاسی
 NAAN21CA29E412770وبش��ماره پ�لاک انتظامی  391ج 69
ایران  91بنام مجتبی ناصری سرقین فرزند یوسف بشماره شناسنامه
 89427صادره از اردبیل بشماره کد ملی  1460891910مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

نوبت اول

آگهي مزايده عمومي سه دستگاه خودرو

شهرداري چغادك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  12مورخ  96/7/11شوراي اسالمي شهر سه دستگاه از ماشين آالت خود به شرح زير را از طريق مزايده عمومي
به فروش برساند ،لذا كليه متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي بمدت  10روز كاري جهت بازديد به پاركينگ موتوري شهرداري مراجعه نمايند.
رديف

نوع خودرو

شماره خودرو

مدل

قيمت پايه(ريال)

1

پژو پارس

893ب72

1390

180/000/000

2

وانت نيسان آبي

154ج61

1380

70/000/000

3

كمپرسي نيسان زرد

348ب25

1384

80/000/000

شرايط مزايده:
 -1مزايده گذار:شهرداري چغادك
 -2ميزان تضمين شركت در مزايده 5:درصد قيمت پايه براي هر خودرو مي باشد كه بايد طي رسيد بانكي جداگانه به حساب  3100000425004بنام سپرده
شهرداري نزد بانك ملي واريز و به امور مالي تحويل نمايند.
 -3كليه هزينه هاي نقل و انتقال ،ماليات،عوارض قانوني،اخذ خالفي و هزينه هاي كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -4برنده مزايده ظرف مدت  48ساعت از تاريخ اعالم نتيجه مزايده مي بايست براي انجام معامله حاضر شود در غير اينصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقززات
با نفر دوم ،معامله خواهد شد.
-5برنده مزايده بايد مبلغ خودرو را پس از برنده شدن ظرف مدت  24ساعت به حساب شماره  3100000428009بنام درآمد عمومي شهرداري واريز نمايد.
-6مزايده راس ساعت  10صبح مورخ  96/9/11واقع در پاركينگ موتوري شهرداري با حضور اعضاء كميسيون برگزار خواهد شد.
 -7هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.

روابط عمومي شهرداري چغادك

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سايت  www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

دبیر تحریریه :کورش شرفشاهی
سردبير:محمد نيشابوري
مديرمسئول :اصغر نعمتي
صاحب امتياز :موسسه افقرسانهپويا
هیئتتحریریه:اقتصادکالن:ایلیاپیرولی،سیاسی:محمدنیشابوری،بازارمالی:علیرضامالحتی،اقتصادبینالملل:فاطمهمهتدی،صنعتوتجارت:سعیدقلیچی،مسکن:سوگندالساداتچاوشی
اصناف و کشاورزی :کوروش شرفشاهی ،انرژی :مجتبی آزادیان ،شهرستانها :داوود نوریان ،جامعه :بهنام فتحنایی
دبیر سایت :حسین خدنگ
واحد فنی :مدیر فنی :امیر شریف ،صفحهآرایی :آزاده روغنی ،علی جواهرینیا
سازمان آگهی :داوود نوریان ،فکس66435746 :
تلفن تحريريه 66435746-66911172 :
تلفن سازمان آگهيها 66435745:
آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه سوم شرقي

تلفكس66431022 :

سامانه پيام كوتاه 3000 711 888 :کانال تلگرامhttp://telegram.me//tejaaratonline :

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66

تجارتآنالين www.tejaratonline.ir :پست الكترونيك تحريريه tejarateditor@gmail.com :پستالكـترونيك سازمانآگهيهاtejaratnewspaper@gmail.com:

آيين نامه اخالق حرفهاي «تجارت» را در سايت روزنامه ببينيد.

روزنامهصبحايران
اقتصادي،سياسيواجتماعي

چهارشنــبه  24آبان  1396شماره  1176

ضریب کیفی روزنامه تجارت در وزارت ارشاد40/93 :

1 5 N o v. 2 0 1 7

w e d

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

دريچه
عدم استقبال عراق ازسفر بن سلمان

ي��ک نماين��ده مجلس ع��راق گفت که
نخس��توزير اي��ن کش��ور به اس��تقبال
وليعهد س��عودي که قرار اس��ت به بغداد
س��فر کن��د ،نخواه��د رفت .ب��ه گزارش
اس��کاي پرس« ،جاس��م محمد جعفر»
نماين��ده ائت�لاف دولت قان��ون در پارلمان عراق اعالم کرد که
«حيدر العبادي» نخس��توزير عراق به اس��تقبال «محمد بن
سلمان» وليعهد سعودي که قرار است اواخر ماه جاري ميالدي
به بغداد س��فر کند ،نخواهد رفت.به گفته اين نماينده پارلمان،
العبادي از اين بابت از وليعهد سعودي عذرخواهي خواهد کرد.
وي گفت« :العبادي طي س��فر اخيرش به عربس��تان از وليعهد
س��عودي براي س��فر به عراق دعوت کرده بود و قرار اس��ت اين
سفر در ماه جاري ميالدي انجام شود».جعفر افزود« :تحوالت
اخير در عربس��تان س��عودي و منطقه و مس��اله لبنان و استعفاي
س��عد الحريري کار را براي عراق و اس��تقبال از کس��ي که براي
اين کش��ور مشکلس��از اس��ت را دشوار کرده اس��ت».يکي از
رهب��ران ح��زب الدع��وه ع��راق نيز در اين ب��اره گفت که عراق
ميخواهد که مستقل و بي طرف باقي بماند و طبيعي است که
زمان سفر محمد بن سلمان به عراق در شرايط کنوني مناسب
نيست .تاخير در انجام اين سفر قطعا از سوي عراق خواهد بود
چرا که بغداد نميتواند از کسي استقبال کند که خواستار تنش
با ايران و حزباهلل و حتي برخي از گروههاي عراقي است.

گام بلند اتحاديه اروپا
براي تشکيل ائتالف نظامي

اتحادي��ه اروپ��ا با امض��اي توافقنامهاي
درخص��وص س��اختار فرماندهي دائم به
ايج��اد ي��ک ني��روي نظاميمش��ترک
نزديکت��ر ش��د.به گ��زارش خبرگزاري
فرانس��ه ،توافقنامه مزبور که به پس��کو
 PESCOني��ز مع��روف اس��ت ،روز دوش��نبه در بروکس��ل
بهامض��اي  ۲۳عض��و از  ۲۸عضو اتحاديه اروپا رس��يد .فدريکا
موگرين��ي ،رئيس سياس��ت خارج��ي اتحاديه اروپا با حمايت از
اي��ن اق��دام از امض��اي اي��ن توافقنام��ه به عن��وان "لحظهاي
تاريخ��ي" ياد کرد.پس��کو با حماي��ت مالي  ۵/۶ميليارد دالري
صن��دوق دفاع��ي اروپ��ا اعضا را به اس��تفاده از اقتصاد اروپا و پر
کردن ش��کافها قادر ميس��ازد.اين توافقنامه از ماه دس��امبر
اجرايي خواهد شد .کار بر روي اين توافقنامه از سال گذشته و
ب��ه دنب��ال عدم اطمينانها به انگليس پس از خروج از اتحاديه
اروپ��ا و انتقاده��اي مداوم دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا از
ناتو آغاز شد.پس��کو راهي براي تقويت توان نظامياروپايي با
هداي��ت آموزشه��اي نظام��يو تقويت لجس��تيکي از طريق
ش��بکهاي در سراس��ر اي��ن قاره اس��ت .همچني��ن ايجاد واحد
آموزش مش��ترک افس��ران نظامياز ديگر اهداف اين معاهده
ذکر شده است. .برخالف ديگر تالشهاي نظامياروپا ،ناتو با
پس��کو مخالفت��ي نک��رده بلک��ه آن را در جه��ت تقوي��ت
نظامياعضاي اروپايي خود دانسته است.

بازرسي از بنياد کلينتون از سوي وزارت
دادگستري آمريکا

مقامات وزارت دادگس��تري به دنبال تشکيل
يک شوراي خاص براي تحقيق و بازرسي از
نق��ض قانون توس��ط بني��اد کلينتون و دولت
اوباما در توافق اورانيوم با روس��يه اس��ت .به
گ��زارش نيوي��ورک تايم��ز ،در اين ميان اين
پرس��ش مطرح ميش��ود که آيا دونالد ترامپ
ب��ه دنبال منح��رف کردن افکار درباره رابطه
کمپينش با روس��يه اس��ت و با اس��تفاده از وزارت دادگستري به دنبال
ضرب��ه زدن ب��ه رقباي سياس��ي اس��ت .اين ام��ر همچنين بي طرفي
وزارت دادگستري را زيرسئوال ميبرد.
نمايندگان جمهوريخواهامريکا مدتهاس��ت سعي در ارتباط هيالري
کلينتون با توافق اروانيوم با روسيه را بزرگ کنند.اين توافق در زمان
وزارت خارجه کلينتون در دولت اوباما صورت گرفته اس��ت.قابل ذکر
اس��ت که نزديکان دونالد ترامپ از جمله جف سش��نز رياس��ت وزارت
دادگستري متهم به رابطه با روسيه هستند.

ادامه اختالف آمريکا و روسيه
درباره تحقيق حمالت شيميايي سوريه

ب��ا نزدي��ک ش��دن به زمان پايان ماموري��ت کميته بين المللي
تحقيقات درباره تس��ليحات ش��يميايي س��وريه ،ديپلماتهاي
س��ازمان ملل از ادامه اختالف ميان اياالت متحده و روس��يه
درم��ورد تمدي��د ماموري��ت اين کميته خبر دادن��د .به گزارش
خبرگزاري فرانسه ،همزمان با اينکه ماموريت تيم بين المللي
مسئول تحقيقات درباره سالحهاي شيميايي در سوريه ظرف
چند روز به پايان ميرسد منابع ديپلماتيک به خبرنگاران گفتند
کهامريکا و روس��يه هنوز به توافق درباره تمديد ماموريت اين
تيم نرسيدند.س��فير روس��يه در س��ازمان ملل در پاسخ به سوال
خبرنگاران مبني بر اينکه آيا ديدگاههاي مس��کو و واش��نگتن
در اين خصوص به هم نزديک ش��ده اس��ت يا خير گفت :درباره
پيشنويس قطعنامهاي که ارائه شده بحث و گفتوگو ميکنيم
اما ما هم پيشنويسي داريم که به شوراي امنيت ارائه کرديم .ما
با آمريکاييها همکاري را ادامه ميدهيم و اين مساله هنوز پايان
نيافته است.سفير روسيه در سازمان ملل همچنين تاکيد کرد که
کش��ورش از تمديد ماموريت تيميکه تحقيقاتش به نتيجهاي
مهم دست يابد حمايت ميکند و اميدوار است که با آمريکا درباره
تمديد ماموريت مکانيزم تحقيقات مشترک ميان سازمان ملل
و سازمان منع تسليحات شيميايي به توافق برسد.

یادداشت
نگاه انتخاباتي اردوغان به اقتصاد

ادامه از صفحه اول

 ...از آنج��ا ک��ه ن��ه تنها رئيس جمهور انتخاب خواهد ش��د بلکه
سيس��تم دولتي نيز انتخاب ميش��ود .به اين طريق اردوغان به
يک سيستم رياست جمهوري رويايي اش دست ميابد .به همين
دليل اردوغان از شانزدهم آوريل و برگزاري رفراندوم به انتخابات
انتخابات سال  2019فکر ميکند.اردوغان حتي براي پيشرفت
در انتخابات بر اهميت آتاتورک بنيانگذار جمهوري ترکيه تاکييد
دارد.درگذشته مسئله اصلي درباره انتخابات رياست جمهوري،
عکس العمل احتمالي ارتش بود اما امروز همه چيز درباره حرف
ملت ترکيه درباره اهداف آينده است.البته اين بار درجريان ديدار
اردوغان با مقامات حزب عدالت و توسعه  ،اقتصاد اولويت برنامه
حزب را داشت .اردوغان در سخنانش سال  2017را سال تغيير،
 2018سال عملکرد و  2019سال انتخابات توصيف کرده است.
تقوي��ت اقتص��اد ضعيف و انتخاب رويک��ردي براي جذب راي
دهندگان س��کوالر از اهداف انتخاباتي اردوغان است.اردوغان
درحال تغيير در درون حزب اس��ت و س��عي دارد تا  51درصد آرا
را به نفع خود در دور اول انتخاباتي به دست آورد.
ترجمه :فاطمه مهتدي

"ت��رزا مي" نخس��ت وزير بريتانيا تس��ليم راي
طرفداران برگزيت در پارلمان انگلس��تان ش��د.
تن��ش سياس��ي در دول��ت "ترزا م��ي" بيش از
گذشته افزايش يافته است .به گزارش فايننشال
تايمز ،اين اليحه رس��م ًا به عضويت بريتانيا در
اتحاديه اروپا و چهار دهه قوانين اتحاديه اروپا در
قوانين انگليس خاتمه ميدهد.دولت انگليس به
دنبال کس��ب توافقي خوب با اتحاديه اروپا براي خروج در دوس��ال آينده
اس��ت " .ترزا مي" س��عي در جلب نظر اتحاديه اروپا براي برگزيت نرم را
داش��ت ت��ا پ��س از جدايي روابط اقتصادي با اعض��اي اتحاديه اروپا دچار
مشکل نگردد .دولت "ترزا مي" معتقد است زماني که بريتانيا بخواهد در
مارس  ۲۰۱۹از بلوک سياسي  -اقتصادي اتحاديه اروپا خارج شود ،بايد از
وج��ودي��کمعاهدهحقوقياطمينانحاص��لخواهدکرد.قانونگذاراناز
جمل��هازح��زبمحافظ��هکار ۱۸۸صفحهاصطالحيهب��رايايناليحه
زدهاند که طي  ۸روز در هفتههاي آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بی مهری سازندگان مسکن مهر به مردم/تجارت/علی کاشی

بازگشت حريري در روزچهارشنبه

کشتهشدن ۲۲پليسدرحملهطالباندرافغانستان

انفجار انتحاري در شهر عدن

وزي��ر خارج��ه لبنان تأکيد ک��رد ،منتظريم
نخس��توزير لبنان ،روز چهارشنبه از رياض
به بيروت بازگردد .به گزارش المنار« ،جبران
باس��يل» وزي��ر خارجه لبن��ان اعالم کرد ،ما
منتظ��ر بازگش��ت «س��عد الحري��ري»
نخس��توزير ب��ه بيروت دس��تکم در روز
چهارش��نبه هس��تيم تا او دليل استعفايش را
اعالم کند .باس��يل ،روز گذش��ته در گفتوگو با شبکه تلويزيوني «سيانان»
آمري��کا ،گف��ت« :م��ا ميخواهيم نخس��توزير الحريري ب��ا آزادي به لبنان
بازگ��ردد و بتوان��د ه��ر آنچ��ه را که ميخواهد ،اعالم کند» .س��عد الحريري،
يکشنبهش��ب در مصاحبهاي تلويزيوني مدعي ش��د قادر اس��ت آزادانه حرکت
کن��د و ظ��رف «چن��د روز آينده» به لبنان بازميگردد .اين اظهارات نخس��تين
گفتوگوي او از زمان سفر غيرمنتظرهاش به عربستان در شنبه هفته گذشته
و استعفاي او يک روز پس از آن در آنجا محسوب ميشود .وزير خارجه لبنان
تأکيد کرد ،منتظريم نخس��توزير لبنان ،روز چهارش��نبه از رياض به بيروت
بازگ��ردد .درحاليک��ه نگران��ي درب��اره وضعي��ت حريري ادام��ه دارد ،نماينده
عربس��تان در س��ازمان ملل اعالم کرد ،اين نخس��تين بار نيست که حريري به
عربس��تان س��فر ميکن��د و وي هم��واره ب��ه ري��اض آمد و ش��د دارد .عبداهلل
المعلمي ،نماينده عربستان در سازمان ملل گفت ،اين نخستين بار نيست که
حريري به عربستان سفر ميکند ،وي همواره به رياض آمد و شد دارد.

مقام��ات امنيت��ي در والي��ت قندهار اعالم
کردن��د ک��ه در حمله طالبان ب��ه تعدادي از
پاس��گاههاي اين واليت دستکم  ۲۲پليس
کش��ته ش��دهاند .به گزارش تسنيم ،مقامات
امنيت��ي در والي��ت قنده��ار در جن��وب
افغانس��تان اع�لام کردن��د در حمله ش��ب
گذش��ته طالبان به  15پاس��گاه دستکم 22
پليس کش��ته ش��دهاند.گفته ميش��ود که اين حمالت در شهرس��تانهاي
«ميون��د» و «ژي��ري» واليت قندهار صورت گرفته اس��ت.از س��وي ديگر،
«مطيع اهلل» س��خنگوي سرپرس��ت فرماندهي پليس قندهار به راديو آزادي
گفته اس��ت که طالبان با اس��تفاده از تاريکي ش��ب به اين پاس��گاهها حمله
کردند و درگيريها تا صبح دیروز ادامه داشت .برخي منابع نيز ميگويند که
در اي��ن حمل��ه  15پلي��س و بي��ش از  30عضو طالبان زخميش��دهاند.گروه
طالبان در ماههاي اخير حمالت خود را به واليت قندهار افزايش داده است.
پيش از اين نيز منابع محلي در جنوب افغانستان اعالم کرده بودند در حمله
طالبان به پايگاه نيروهاي ارتش در شهرستان «خاکريز» دستکم  40سرباز
ارتش اين کشور کشته شدند.همچنين اواخر مهر ماه سال جاري نيز «قاري
يوس��ف احم��دي» س��خنگوي طالب��ان اعالم ک��رد اين گ��روه در حمله به
شهرس��تان معروف در واليت قندهار  17پليس را اس��ير کرده و  12پليس
ديگر را کشتهاند.

در حمل��ه انتح��اري ديروز ب��ا يک خودروي
بمبگذاري ش��ده به مقري امنيتي در ش��هر
عدن يمن چند تن کش��ته و زخميش��دند.به
گزارش خبرگزاري اسپوتنيک ،شاهدان عيني
يم��ناع�لامکردن��دک��هي��کخ��ودروي
بمبگذاريش��ده خ��ارج از اردوگاه
نظامينيروهاي امنيتي در شهر عدن واقع در
جنوب يمن منفجر شد.به گزرش اين خبرگزاري ،در اين حمله انتحاري خارج از
اردوگاه " الح��زام االمني"(نيروه��اي وي��ژه تامين امنيت ش��هر عدن و مناطق
جنوبي يمن وابسته بهامارات) در محله "المنصوره" شش نظاميکشته و  ۱۰تن
ديگر زخميشدند.در همين راستا ،يک منبع نظامييمني از کشته و زخميشدن
شماري از نيروهاي عبدربه منصورهادي ،رئيس جمهور مستعفي يمن در حمله
ارتش و کميتههاي مردميعليه پايگاههايشان در شهرستان "الغَيل" در استان
"الجوف" واقع در ش��مال ش��رقي يمن خبر داد.اين حمله در غرب شهرس��تان
مذکور آغاز ش��د و منجر به ويراني تجهيزات نظاميو غنيمت بردن س�لاحهاي
متنوع متعدد شد.اين عمليات به کشته و زخميشدن شماري از نيروهايهادي
در حمالت توپخانهاي که مراکزشان در منطقه "ال ّزغْن" در شهرستان "صِ رواح"
را هدف قرار داد ،منجر ش��د.يک منبع نظاميبه الميادين در شهرس��تان "ن ِهم"
واقع در شمال شرقي صنعاء از شليک موشک "زلزال  "۱به تجمعات نيروهاي
منصورهادي در منطقه "عِيده" واقع در شرق شهرستان "ن ِ ْهم" خبر داد.

رئيس جمهوري برزيل کابينه را تغيير ميدهد

رئي��س جمه��وري برزيل گفته که قصد
دارد تغييراتي در کابينه خود ايجادکند و
اين تغييرات بايد تا اواس��ط دسامبر سال
جاري ميالدي تکميل ش��ود.به گزارش
خبرگ��زاري رويت��رز ،ميش��ل تام��ر،
رئيسجمهوري برزيل بدون اشاره به دليل اين تغييرات ،عالم
کرد اين تغييرات بايد تا اواس��ط دس��امبر س��ال جاري ميالدي
انجام شود.اين اظهارنظر از سوي رئيس جمهوري برزيل پس
از استعفاي روز دوشنبه رئيس "وزارتخانهامور شهرها" يکي از
چه��ار وزارتخان��ه تح��ت رهبري حزب ميانهروي موس��وم به
حزب "سوسيال دموکراسي برزيل" در دولت تامر ،اعالم شده
اس��ت.اين ح��زب ه��م قصد دارد ت��ا کانديداي خ��ود را براي
انتخابات رياست جمهوري در سال آينده ميالدي معرفي کند
و بس��ياري از اعضاي آن نيز ميخواهند خودش��ان را از دولت
نامحبوب برزيل دور نگه دارند.

تسليم شدن ترزا مي
به راي برگزيت نمايندگان

با کمک دادگاه استيناف صورت گرفت؛

اجرايمحدودفرمانمهاجرتیترامپ

گروه بين الملل  -يک دادگاه استيناف در آمريکا اجازه داده است
تازهترين دس��تور مهاجرتي و مس��افرتي دونالد ترامپ تا زمان
بررسي کامل درخواست تجديد نظر دولت به طور محدود اجرا
شود.دادگاه نهم استيناف در سانفرانسيسکو گفت دستور رئيس
جمهور آمريکا فقط ميتواند در مورد کساني اجرا شود که داراي
پيوند خانوادگي با آمريکا نيستند.
ي��ک دادگاه ف��درال درهاوايي ماه پيش دس��تور آقاي ترامپ را
معلق کرده بود که با اعتراض رسميدولت روبرو شد.حکم دادگاه
استيناف در مورد شهروندان ايران ،ليبي ،سوريه ،يمن ،سومالي
و چاد قابل اجراست اما بر دو کشور ديگر مشمول دستور يعني
کره ش��مالي و ونزوئال اثر نميگذارد.به اين ترتيب آن دس��ته از
شهروندان اين شش کشور شامل ايران که داراي پيوندي اصيل
از جمله خانوادگي با فرد يا گروهي در آمريکا باش��ند از دس��تور
تازه ترامپ معاف هس��تند.حکم تازه دادگاه اس��تيناف منعکس
کننده تصميم ماه ژوئن ديوان عالي آمريکاست که در آن زمان
اجازه اجراي محدود دس��تور قبلي آقاي ترامپ را داده بود .آن
حکم ميگفت که دس��تور دولت نميتواند ش��امل حال کساني
شود که داراي پيوندي اصيل با جامعهامريکا هستند.براساس آن
حکم پيوند اصيل شامل پيوند خانوادگي ،داشتن درخواست کار
و ويزاي دانشجويي ميشد.يک سخنگوي وزارت دادگستري
آمريکا گفته اس��ت که دولت اجراي دس��تور را مطابق با حکم
دادگاه استيناف شروع خواهد کرد.
دادگاه اس��تيناف مينويس��د که دس��تور تازه نميتواند در مورد
پدرب��زرگ ،مادربزرگ ،نوه ،برادرزن ،خواهرزن ،برادر ش��وهر،
خواهر ش��وهر ،عمه ،خاله ،عمو ،دايي ،خواهرزاده و برادرزاده،
و يا فرزندان عمه ،دايي ،خاله و عموي کس��اني که در آمريکا
هس��تند اجرا ش��ود.فرمان تازه دونالد ترامپ که اواخر س��پتامبر
صادر شد سومين فرمان او در اين زمينه است.دادگاهي درهاوايي
م��اه پي��ش موقتا اج��راي آن را معلق کرد و دادگاهي در مريلند
هم گفت نميتواند در مورد کس��اني که با آمريکا رابطه اصيل
دارند اجرا ش��ود.دولت از هر دو حکم تجديد نظر خواس��ت که
قرار است ماه آينده بررسي شود.
حکم دادگاه اس��تيناف بر بررس��ي ماه آينده اثر نميگذارد بلکه
به دولت اجازه ميدهد تا آن زمان فرمان مهاجرتي را در مورد
کساني که با آمريکا رابطه ندارند اجرا کند.داگ چين دادستان
ايالتهاواي��ي ک��ه حکم دادگاه هوايي در پي ش��کايت او صادر
شده بود در بيانيه اي نوشت" :خوشحالم که روابط خانوادگي با
آمريکا از جمله پدربزرگ و مادربزرگها محترم ش��مرده ش��ده.
ما همچنان براي ارائه ادله قوي در برابر دادگاه اس��تيناف نهم

در روز شش��م دس��امبر در س��ياتل آماده خواهيم ش��د ".دادگاه
تجديدنظر کاليفرنيا در حال بررس��ي پرونده مش��ابهي است که
ب��ه توق��ف موقت فرمان ممنوعيت مس��افرتي در ايالت مريلند
ميپردازد.فرمان مس��افرتي ترامپ در روز  ۲۴س��پتامبر س��ال
جاري صادر شد.

ب�ي اطمينان�ي از سياس�ت آمری�کا پس از س�فر ترامپ به

آسيا

س��فر دوازده روزه دونالد ترامپ به آس��يا درحالي پايان يافت که
هنوز مش��خص نيست سياس��ت خارجي رئيس جمهور آمريکا
درباره اين منطقه چه خواهد بود .به گزارش گاردين ،بس��ياري
نگران بودند ترامپ با رفتار عجيب خود سفرآسيايي خود را تحت
تاثير قراردهد درعين حال دولتهاي آسيايي نسبت به سياست
دول��ت ترام��پ هيچ ايده اي ندارند .درمقابل ترامپ نظر خود را
نسبت به سفرش ابراز داشت .رئيسجمهوري آمريکا در پايان
تور طوالني مدت آسيايي خود ،حجم اقدامهاي انجام شده در
اين سفر در زمينه تجاري را موفقيتآميز خواند.
«دونال��د ترام��پ» رئيسجمهوري آمري��کا در مانيل پايتخت
فيليپين در پايان تور آسيايي خود در جمع خبرنگاران گفت که
ماحصل اقدامهايي که ما در زمينه تجاري انجام داديم ،غيرقابل

باور خواهد بود.تور آسيايي دو هفتهاي رئيسجمهوري آمريکا
که در جريان آن به کش��ورهاي ژاپن ،کرهجنوبي ،چين ،ويتنام
و فيليپي��ن س��فر کرده و ديدارهاي دوجانب��هاي با رهبران اين
کش��ورها داش��ت ،دیروز به پايان رسيد.رئيسجمهوري آمريکا
طي تور آسيايي خود تاکيد کرد که کسري بودجه مولتي ميليارد
دالري به نفع ش��رکاي تجاري آمريکا به زير صفر کاهش پيدا
خواه��د ک��رد و تج��ارت به طور کل��ي بايد آزاد و به نفع دوطرف
باش��د.ترامپ پيش از بازگش��ت به واشنگتن گفت« :آمريکا بايد
آزادانه و با يک روش متقابل رفتار کند و کسري بودجه تجاري
بايد به س��رعت کاهش پيدا کند».وي همچنين به خبرنگاران
گفت« :ما س��فر فوق العادهاي داش��تيم و حجم بس��يار زيادي از
اقدامها در زمينه تجارت صورت گرفت».

کمپين ترامپ  ۳۰بار با روسها ديدار کردند


رئيس پيشين سازمان سيا اعالم کرد ،اعضاي کمپين انتخاباتي
دونال��د ترام��پ نزديک ب��ه  ۳۰بار با روسها دي��دار کردند.به
گزارش خبري نيوزمکس ،لئون پانتا که در دولت باراک اوباما،
رئيسجمهور پيش��ين آمريکا رئيس س��ازمان سيا بوده است ،در
پاسخ به انتشار خبري مبني بر رد و بدل شدن پيامهاي خصوصي
مي��ان ويک��ي ليک��س قبل و بعد از کمپي��ن انتخاباتي با دونالد

جونيور ،پسر بزرگ دونالد ترامپ،گفت :اين خبر بخش ديگري
از شواهد مربوط به فعاليت اعضاي اين خانواده و اعضاي کمپين
انتخاباتياش با روسها را نش��ان ميدهد.پيامهاي خصوصي
دونالد جونيور نش��ان ميدهند که او س��ه بار به اکانت توئيتري
ويک��ي ليک��س پاس��خ داده و در ي��ک م��ورد موافقت کرده که
درب��اره يک کميته اقدام سياس��ي ک��ه ويکي ليکس ذکر کرده
بود" ،پرس و جو کند".همچنين دونالد جونيور از سايت ويکي
ليکس درباره شايعه در مورد افشاگريهاي بعدي سوال کرده
اس��ت .اين پيامها از س��پتامبر  ۲۰۱۶آغاز ش��دند و تا ژوئيه ادامه
پيدا کردند .دونالد جونيور اهميت اين پيامها را به هنگام انتشار
دادنش کم دانس��ت.پانتا در ادامه افزود :نزديک به  ۳۰بار افراد
حاض��ر در کمپي��ن انتخاباتي ترامپ ب��ا روسها ديدار کردهاند.
وي اع�لام ک��رد :هيچگونه ترديدي وج��ود ندارد که روسها
نفوذ داش��تهاند.پايگاه افش��اگر ويکيليکس در س��ال  ۲۰۱۶در
جريان انتخابات رياس��تجمهوري آمريکا در پي تماسهايي
ب��ا تي��م دونال��د ترام��پ ب��وده و از قرار معلوم در تماس با پس��ر
ارشد او موفقيت داشته است .پسر رئيسجمهوري آمريکا طي
کمپين تبليغاتي انتخابات  ۲۰۱۶با حساب توييتري ويکيليکس
پيامهاي خصوصي رد و بدل کرده است.به گزارش فرانس ،۲۴
پس از انتش��ار گزارش��ي درباره اينکه «دونالد ترامپ جونيور»
پسر رئيسجمهوري آمريکا روابط پنهاني با ويکيليکس داشته
است .وي دوشنبه بخشي از پيامهاي رد و بدل شده ميان خود
و حساب توييتري ويکي ليکس را منتشر کرد .ويکي ليکس در
دوران تبليغات انتخابات رياس��ت جمهوري آمريکا ايميلهاي
خصوصي «هيالري کلينتون» رقيب دموکرات «دونالد ترامپ»
رئيسجمهوري آمريکا را افشا کرده بود .بسياري بر اين باورند که
افشاي اين ايميلها موجب شکست کلينتون شده بود.پيامهاي
منتشر شده نشان ميدهد که دهها پيام از سوي حساب کاربري
توييتر ويکيليکس به وي ارسال شده است.
بر اين اس��اس ،پس��ر ارش��د ترامپ ارتباط مخفيانه خود را با
س��ايت ويکي ليکس افش��ا کرد .در يکي از اين پيامهاي رد و
بدل شده حساب توييتري ويکي ليکس از افتتاح يک تارنماي
مخال��ف ترام��پ خب��ر داده و رم��ز عب��ور آن را در اختيار ترامپ
جونيور گذاش��ته بود .دولت ترامپ درحاليکه با رس��واييهاي
زيادي روبروست نگران نتايج رابرت مولر درباره رابطه کمپين
انتخاباتي با روسهاست که ميتواند بسياري از نزديکان رئيس
جمهور آمريکا را مورد هدف قراردهد .دراين ميان اجراي محدود
قان��ون منع ورود مس��لمانان ميتواند پي��روزي کوچکي براي
دولت ترامپ باشد.
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