گرامیداشت
یاد امیرکبیر انقالب

یک سال از ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گذشت و
به همین مناسبت اولین سالگرد درگذشت ایشان در سالن
اجالس س��ران با حضور مهمانان خارجی و داخلی برگزار
شد .در ابتدای این مراسم معاون اول رییسجمهور با تاکید
بر لزوم بهرهگیری از اندیش��ه آیتاهلل هاش��می رفسنجانی
در ابع��اد مختلف ،خاطرنش��ان کرد :ام��روز باید همه مانند
صفحه5
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی حساس و...

کارخانههایبزرگ
درآستانهتعطیلی
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اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران ضم��ن اع�لام اینکه۵۰
هزارمیلی��ارد توم��ان ازبده��ی دولت ب��ه بخشخصوصی
تهاترمیشود،گفت:نس��بت به س��الهای قبل از،۹۰میزان
واردات ۲۰میلی��ارد دالرکاه��ش یافته اس��ت که دلیل آن
افزایش مصرف تولیدات داخلی اس��ت.به گزارش ایس��نا،
مسعود خوانساری درجلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
صفحه7
تهران ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد ...
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چوب الیچرخ
اقتصادمولد

سرمقاله

بررسی «تجارت» از نگاه الیحه بودجه به بخش خصوصی نشان داد؛

گ�روه اقتص�اد کالن -ایلی�ا پیرول�ی :دولتها هیچ وق��ت روند بلعیدن همه
بخش��های اقتص��ادی را متوق��ف نکردهان��د ،این موض��وع را میتوان در
بودجههای س��نتوانی و عملکرد آنها مش��اهده کرد .فاجعهآمیزترین آن را
میتوان در اجرای اصل  44قانون اساسی مشاهده کرد؛ آنجا که واگذاریها
به صورت خصولتی اجرا شد و از آن باید به عنوان افتضاح بزرگ یاد کرد.
اینجا ایران اس��ت و دولت همچنان بر اقتصاد س��یطره دارد .با وجود همه
ادعاهای دولتهای پس از جنگ مبنی بر اینکه برنامههایشان در راستای
کاهش تصدیگرایی دولت اس��ت ،اما حاال بعد از گذش��ت  28س��ال این

فقدان شفافیت در
اطالعات نفتی ایران
احسان سلطانی

کارشناس اقتصادی

نفت به عنوان مهمترین
م��اده تاثیرگذار بر روی
حی��ات اقتص��ادی،
اجتماع��ی و سیاس��ی از اهمیت باالیی
در ای��ران برخ��وردار اس��ت .نظ��ر ب��ه
اهمی��ت نفت و گاز ،ب��ه تبع آن آگاهی
و اط�لاع رس��انی عمومی در خصوص
موضوعات��ی مانن��د می��زان ذخائ��ر،
استخراج ،درآمدهای حاصله و  ...برای
عموم مردم دارای اهمیت می باشد .در
غیاب یک نظام اطالع رس��انی شفاف،
همیشه در خصوص آمارهای نفتی ابهام
وجود دارد .در شرایطی که بر روی وب
سایت های وزارت نفت ایران و ...

میزان بیش از دوران دولتهای جنگ شده است .به گونهای که دکتر فرشاد
مومنی ،کارشناس اقتصادی ،این را در مصاحبه اختصاصی با این روزنامه
چندی پیش گفته بود .حاال پرس��ش اینجاس��ت چرا دولتهایی که داعیه
چابکسازی را داشتهاند ،تاکنون موفق نبودند که این موضوع را اجرایی
کنند؟ این پرسشی است که انگار نئو کالسیکها دوست ندارند ،درباره آن
جواب بدهند چرا که اگر با یک بررسی موردی به آن توجه شود ،تمامی
ناکامیهای خصوصیسازی و عدم بهادادن به بخش مولد اقتصاد متوجه
صفحه3
این گروه خواهد شد .گروهی که با تفکر...

ادامه در صفحه 9

یادداشت
چین و فرانسه
بازارهای ایدهآل اقتصادی

ويـتـريـن

بورس
محمدرضا گیوکی در گفت و گو با «تجارت» پیش بینی کرد؛

بورس

راه و مسکن

انرژی

9

اجتماعی

10

آلمانهادریکقدمی
اجرایپروژههایپتروشیمی

4

چاینا دیلی

8

باغات کن به پارک عمومی
تبدیلمیشود

مقصدپولهایجدید

فو جینگ

توقف اعدام
محکومانموادمخدر

رهبر انقالب با اشاره به اغتشاشات اخیر تاکید کردند؛

هیچکسمخالف
اعتراضهایمردمینیست

2

امانوئل ماک��رون تنها
چند روز پیش از پیروزی
در انتخابات فرانسه نماینده مخصوص
خ��ود را ب��رای ش��رکت در اجالس بین
المللی جاده ابریش��م به پکن فرس��تاد.
حرکتی که نش��انه سفر خود ماکرون به
چین در آینده نزدیک بود.اگرچه ش��ش
ماه از سفر سه روزه رئیس جمهور فرانسه
به چین طول کش��ید.این فاصله به وی
زمان آماده ش��دن برای س��فر به آس��یا
را داد ت��ا هم��کاری فرانس��ه را با طرح
اقتصادی جاده ابریش��م گسترش دهد
که ارتباط آسیا...
ادامه در صفحه 12
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پيشخوان
آغاز به کار حساب رسمی پایگاه
آیتاهلل خامنهای در آی گپ

حساب رسمی پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیتاهلل خامنهای  KHAMENEI.IRدر پیامرسان آی.گپ آغاز
به کار کرد.به گزارش ایس��نا  ،در پیامی که بر رو روی صفحه
رس��می کانال تلگرامی حضرت آیت اهلل خامنهای قرار گرفته،
همچنین اعالم ش��ده اس��ت که س��خنان مهم رهبر انقالب در
دیدار امروز (س��ه ش��نبه) ایش��ان با مردم قم را در کانال آیگپ
و سروش  KHAMENEI.IRدنبال کنید.

حمایت  52مقام پیشین آمریکایی از برجام

 52مقام پیش��ین آمریکا از جمله افس��ران ارش��د بازنشس��ته،
اعضای کنگره و س��فرای پیش��ین آمریکا در نامهای به ترامپ،
از وی خواستند تا برجام را به مخاطره نیندازد.به گزارش ایسنا،
این نامه که از طرف اتحاد ملی جلوگیری از دستیابی ایران به
س�لاح هس��تهای فراهم شده است شامل رئیس پیشین کمیته
روابط خارجی سنا ،وزیر خزانهداری جورج بوش ،رئیس پیشین
آژانس امنیت ملی و س��یا و همچنین فرمانده پیش��ین نیروهای
ویژه ارتش آمریکا هستند.در این نامه آمده است ما از حق مردم
ایران برای آزادی بیان و اعتراضات صلحآمیز حمایت میکنیم
و به کار بردن خشونت علیه آنها را محکوم میکنیم.در همین
رابطه آمریکا باید هوشیار باشد تا اقدامی علیه برجام و تضعیف
آن ک��ه ب��رای امنیت ملی آمریکا ضروری اس��ت ،انجام ندهد.
به گزارش ایس��نا ،پیش��تر روزنامه گاردین به نقل از یک منبع
آگاه مدع��ی ش��ده بود که ترام��پ در ادامه اظهارات و اقدامات
مداخلهجویانه خود نس��بت به برخی اعتراضات در ایران قصد
دارد تا تحریمهای تعلیق ش��ده علیه صداوس��یما و افراد وابسته
به آن را بازگرداند.

نشست موگرینی با وزیران خارجه برجامی

اتحادی��ه اروپ��ا اع�لام ک��رد:
نشست فدریکا موگرینی با وزیر
امورخارجه ایران و س��ه کش��ور
اروپای��ی ط��رف برج��ام درباره
اج��رای این تواف��ق خواهد بود.
به گزارش ایس��نا ،اتحادیه اروپا
اعالم کرد :فدری��کا موگرینی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز  11ژانویه
با ژان ایو لودریان ،زیگمار گابریل و بوریس جانسون ،وزیران
امورخارج��ه فرانس��ه ،آلمان و انگلی��س و محمد جواد ظریف،
وزیر امور خارجه ایران یک نشس��ت در بروکس��ل داشته باشد.
این نشست روز پنجشنبه هفته جاری ،با محتوای اقدامات فعلی
برای اطمینان حاصل کردن از ادامه اجرای کامل برجام برگزار
خواهد شد.به گزارش ایسنا ،موگرینی و گابریل پیش از این با
یکدیگر دیدار و درباره ایران و توافق هستهای گفتوگو کرده
بودند اما رسانههای صهیونیستی در تالش برای دامن زدن به
برخی مسائل داخلی کشورمان گفته بودند که مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا قصد دارد برای گفتوگو درباره اعتراضات
هفته گذشته ایران ،ظریف را به اتحادیه اروپا دعوت کند.

تکذیب احضار سفیر ایران در آلمان

یک منبع آگاه در سفارت ایران در برلین خبر احضار سفیر ایران
از س��وی وزارت خارجه آلمان را تکذیب کرد.این منبع آگاه با
تکذیب خبر احضار س��فیر کش��ورمان به ایس��نا گفت که هیچ
تذکر یا احضاری برای س��فیر کش��ورمان نیامده است.وی اخبار
منتش��ر ش��ده در این رابطه را در برخی از رس��انههای آلمانی و
بازتاب آن در رس��انههای دیگر تکذیب کرد.برخی رس��انههای
آلمانی گزارش دادند که وزارت امور خارجه آلمان س��فیر ایران
در این کشور را برای پاسخگویی درباره اتهامات مربوط به آن
چه جاسوسی سپاه قدس در آلمان از گروههای حامی اسرائیل
عنوان شده ،فراخوانده است.

دالیل استیضاح وزرای کار و کشاورزی

عض��و کمیس��یون ش��وراهای
مجل��س گفت :ت��ا زمان تحقق
حق��وق موکلی��ن خود مس��یر
استیضاح وزرای کار و کشاورزی
را ادام��ه میدهی��م .حس��ین
مقص��ودی در گفت و گو با خانه
ملت ،با اش��اره به مش��کالت دو
وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی که باعث
شده برخی نمایندگان به دنبال استیضاح وزرای آن باشند ،گفت:
عدم توجه وزارت تعاون به مصوبه مجلس در باب بازنشس��ته
شدن روستاییانی که سن آنها به  70سال رسیده و  10سال بیمه
روستایی پرداخت کرده اند همچنین عدم توجه به بازنشستگان
صندوق های بازنشستگی از جمله مواردی است که نمایندگان
به دنبال اس��تیضاح وزیر تعاون هس��تند.نماینده سبزوار تصریح
ک��رد :همچنی��ن عدم پیگیری مطالبات تأمین اجتماعی که در
 4س��ال اخی��ر از  30ه��زار میلیارد تومان ب��ه  140هزار میلیارد
تومان رسیده و عمال به سمت ورشکستگی رفت و عدم توجه
وزارتخانه به موضوع بیکاری به همراه  26مورد دیگر از موارد
دیگر مورد انتقاد نمایندگان اس��ت.وی عدم توجه به مطالبات
گندمکاران ،چغندرکاران ،دامداران و فش��ار بیش از حد منابع
طبیعی به روستاییان را از جمله مواردی دانست که باعث شده
نمایندگان قصد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را داشته باشند
و اظهار داشت :همچنین عدم توجه به قنوات روستایی و موارد
دیگر در حوزه کشاورزی مورد انتقاد بوده است.

حمایت اتریش از سیاستهای روحانی

س��فیر اتریش در تهران با بیان اینکه اتریش از سیاس��تهای
حسن روحانی درباره اصالحات داخلی و تعامل بیشتر با جامعه
جهان��ی حمای��ت میکند ،اظهار کرد :اتری��ش آمادگی خود را
ب��رای هم��کاری با ایران در زمینه توس��عه بخش خصوصی و
اش��تغال جوانان اعالم میکند.به گزارش ایسنا ،اشتفان شولتز
با اش��اره به حضور  ۳۰هزار ایرانی در اتریش خاطرنش��ان کرد:
تمرکز بر دیپلماسی نرم بستر مهم و خصوصیت بارز دو کشور
بوده است.س��فیر اتریش گفت :اتریش آمادگی دارد برای گذار
از اقتصاد تجاری به اقتصاد تولید محور با ایران همکاری کند
و ما در تالش هستیم حجم مبادالت تجاری را به دوران پیش
از تحریم برگردانیم.
سفیر اتریش در تهران مهمترین اتفاق دوران جدید را مذاکرات
هس��تهای و برجام عنوان کرد و اظهار داش��ت :اتریش از اینکه
فرصت میزبانی مذاکرات هس��تهای را داش��ت به خود می بالد
و ب��رای خ��ود ای��ن حق را قائل اس��ت که خ��ود را از بازیگران
برجام بداند و در حفظ آن بکوشد.وی خاطرنشان کرد :توافق
هستهای داستان یک موفقیت در منطقهای مملو از منازعات و
جنگهای داخلی است .اتریش به عنوان یک کشور بیطرف
که عضو هیچ پیمان نظامی نیست هر چه در توان دارد انجام
میده��د ت��ا کنگره و دولت آمریکا را متقاعد کند در این توافق
باقی بماند.

برخی انقالبیون بداخالقند
رئیس سابق صدا و سیما با انتشار عکسی از
صبحانه خوردن با رئیس کمیته امداد امام
خمینی (ره) در اینستاگرامش نوشت:آقای
مهندس فتاح کارآمد ،انقالبی و با اخالق
اس��ت.این که انقالبی گری را با تاکید بر
اخ�لاق متذکر میش��وم به این دلیل اس��ت ک��ه بعضی انقالبیون
بداخ�لاق ان��د! به گ��زارش خانه ملت؛ ع��زت اهلل ضرغامی معتقد
اس��ت :در کش��ور همه باید با هم کار کنند و نباید بین مس��ئوالن و
مدیران کش��ور مرزبندی باش��د.تعبیر مهندسی "مالت" را از ایشان
خیلی پس��ندیدم .میگفت آجر و س��نگ و موزاییک خوب ،باید با
مالت مناس��ب کار ش��ود تا یکپارچه و کارآمد باش��د و نتیجه گرفت
که بعضی آدمها باید در نظام اجرایی کش��ور بیش از دیگران نقش
مالت را بازی کنند تا کارها پیشرفت کند.

فیلتر کردن نه ممکن و نه مطلوب
ی��ک عضو انجمن اس�لامی مدرس��ین
دانش��گاهها با اشاره به اینکه فیلتر کردن
کل فضای مجازی نه ممکن اس��ت و نه
مطلوب ،گفت :به جای فیلتر کردن فضای
مجازی ،باید از تجارب بسیار خوب جهانی
برای مصونیت از آثار منفی فضای مجازی استفاده کنیم.غالمرضا
ظریفیان در گفتوگو با ایس��نا گفت :به دلیل گس��ترش فناوری
اطالعات اکنون فیلترش��کنهای متعددی وجود دارد و اس��تفاده از
آن هم ساده است .از سویی دنیای مجازی هم عرصه جدی برای
ایجاد کسب و کار است که فیلتر کردن فضای مجازی به این کسب
و کارها آس��یب میزند .مخصوصا برای جامعه ما که اش��تغال یکی
از دغدغههای آن اس��ت و در اعتراضات اخیر هم موضوع اش��تغال
یکی از موارد اعتراض بوده است.

انقالب نکردیم که اشکنه بخوریم
فعال سیاس��ی اصالحطلب گفت :برخی
ائم��ه جمع��ه مطالبی را بیان می کنند که
درس��ت نیس��ت .مثال آیتاهلل جنتی در
نمازجمعه گفت «اگر سه وعده نتوانستیم
غ��ذابخوری��مدووعدهی��ایکوعدهغذا
بخوری��م!»؛ مگ��ر ما انقالب کردیم که  2وعده غذا بخوریم ،خیر ما
انقالب کردیم 3وعده غذا بخوریم ،یک وعده غذا هم در یخچال مان
باشد! به گزارش خانه ملت؛ حجت االسالم هادی غفاری افزود :امام
جمعهمشهدگفتهاست«مردماشکنهبخورند»مگراالندورهاشکنه
خوری اس��ت؟ به یک جوان که تحصیالت عالیه دانش��گاهی دارد
نمی توان گفت «برو اشکنه بخور» .این راهپیماییهای اعتراضی
اخیر زخمی بود که سر باز کرد و نشان داد راهی که می رویم درست
نیست .بنابراین نباید در تحلیل وقایع اخیر به بیراهه رفت.

رهبر انقالب با اشاره به اغتشاشات اخیر تاکید کردند؛

هیچکس مخالفاعتراضهایمردمینیست
مشکالت حل شود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند

رهبر معظم انقالب اس�لامی فرمودند :بین مطالبات صادقانه و
بحق مردم و حرکات وحش��یانه و تخریبگران ه یک گروه باید
تفکیک قائل شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
هزاران نفر از مردم قم با تجلیل و تحسین حرکت عظیم ،پر شور،
بهموقع و منسجم ملت در روزهای اخیر ،به تشریح ابعاد و الیه
های مختلف توطئه دش��منان برای سوءاس��تفاده از مطالبات به
حق مردم پرداختند و با بیان سخنان مهمی خطاب به امریکایی
ها ،مسئوالن کشور و مردم تأکید کردند :ایستادگی و نبرد «ملت
با ضد ملت»« ،ایران با ضد ایران» و «اس�لام با ضد اس�لام»
همچون چهل س��ال گذش��ته ادامه خواهد داشت اما کینه ورزی
دشمن نباید موجب شود مسئوالن از ضعفها و مشکالت مردم
و بویژه طبقات ضعیف غافل شوند.
رهبر انقالب اس�لامی در ابتدای س��خنان خود ،با گرامیداش��ت
سالروز قیام نوزدهم دی سال  ،1356مردم قم را شجاع ،سرشار
از انگیزه و امید و در صراط مستقیم انقالب دانستند و گفتند :مردم
قم امسال همانند سالهای گذشته در راهپیمایی نهم دی شرکت
کردند اما هنگامی که قضایای اخیر بوجود آمد ،چهار روز بعد یعنی
در روز سیزدهم دی ،آن حرکت عظیم را آفریدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه حرف ملت ایران بویژه
جوانان در چهل سال گذشته« ،ایستادگی در مقابل زورگویی و
زیربار قدرتها نرفتن» بوده اس��ت ،افزودند :ملت ایران همچنان
با همان منطق ،اهداف واالی خود را دنبال می کند اما با انگیزه
تر و پرتجربه تر از گذشته شده است و جوانان انقالبی کشور نیز
پرتعدادتر از اول انقالبند.
ایش��ان قضایای روزهای اخیر را ش��واهد روش��نی از این روحیه
ملت ایران دانس��تند و گفتند :ملت ایران از روز نهم دی که این
آتشبازیها و شیطنت کاریها آغاز شد ،در نقاط مختلف کشور،
حرکت خود را آغاز کردند اما هنگامی که دیدند مزدوران دشمن
دس��تبردار نیس��تند ،پی در پی و در روزهای متوالی ،راهپیمایی
ها تکرار شد.
رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردند :این راهپیمایی ها حوادث
معمولی نیست و این حرکت عظیم ،منسجم و مردمی در مقابل
توطئه دش��من و با چنین نظم ،بصیرت ،ش��ور و انگیزه در دنیا
بی نظیر است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در توصیف حرکت مس��تمر ملت،
گفتند :این نبرد «ملت با ضد ملت» ،نبرد «ایران با ضد ایران»
و نبرد «اس�لام با ضد اس�لام» اس��ت که از این پس نیز ادامه
خواهد داشت.
ایشان خاطرنشان کردند :البته این مبارزه و ایستادگی و مقاومت
موجب نشده است که ملت از دیگر ابعاد زندگی از جمله پیشرفت
های علمی و تأمین امنیت و آرامش غافل شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ،ریش��ه تم��ام دش��منی ه��ا و
توطئه ها بر ضد ملت ایران را «انقالب اس�لامی» دانس��تند و
تأکید کردند :تمام حرکات ناکام دش��من در این چهل س��ال ،در
واقع پاتک به انقالب است ،زیرا انقالب حضور سیاسی دشمن
را ریشه کن کرد.
ایشان گفتند :این بار هم ملت ایران با ایستادگی همچون سدی
محکم و ملی با قدرت تمام به امریکا و انگلیس و لندن نشینان
گفت که نتوانستید و بعد از این هم نخواهید توانست.
رهبر انقالب اس�لامی به میلیاردها دالر هزینه و س��الها ش��بکه
س��ازی و مزدورپ��روری بدخواه��ان مل��ت ایران ب��رای ایجاد
مش��کل از دورن کش��ور اشاره کردند و افزودند :مسئوالن فعلی
امریکا که س��اده لوحی آنها در امور سیاس��ی آش��کار اس��ت ،این
بار خود را لو دادند و به ش��بکه س��ازی و مزدورپروری اذعان و
هزین��ه ه��ای این طراحی را نیز با سرکیس��ه کردن دولت های
وابسته خلیج فارس تأمین کردند تا شاید بتوانند زباله های فراری
از ایران را بازیافت و دوباره وارد میدان کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا اش��اره به اقدام دش��منان در
س��الهای اخی��ر در راه ان��دازی هزاران ش��بکه مج��ازی و دهها
کان��ال تلویزیون��ی ،ایج��اد جوخ��ه های ترور و انفج��ار و اعزام
آنه��ا ب��ه داخ��ل مرزها ،و بمباران گس��ترده ملت با دروغ ،تهمت
و ش��ایعه خاطرنش��ان کردند :همه این تالش��ها انجام ش��د تا
ش��اید بتوانن��د اف��کار ای��ن ملت بویژه جوان��ان را تغییر دهند اما
نتیجه اش ،شهید حججی عزیز و دیگر شهدا بودند که در دفاع
از انقالب سینه سپر کردند.
ایشان افزودند :دشمنان حتی برای نفوذ در برخی ارکان ،افرادی
را تطمیع کردند و خود نیز مستقیم وارد میدان شدند که دخالت
های مسئوالن امریکایی را در این چند روز اخیر همه دیدند ،اما
باز هم نتوانستند و ناکام ماندند.
رهبر انقالب اس�لامی ،صمیمانه از ملت ایران قدردانی کردند
و گفتن��د :ن��ه ی��ک بار بلک��ه هزاران بار از این ملت تش��کر می
کنم؛ ملت ایران حقیقت ًا ملتی رشید ،با بصیرت ،وفادار ،با همت،
زمانشناس و لحظه شناس است و می داند که لحظهی حرکت،
چه زمانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند :دشمنان این پیام ها را
م��ی گیرن��د ،اگرچ��ه در تبلیغات به روی خود نمی آورند و صدها
اخالل گر را هزاران نفر ،و حرکات میلیونی مردم را گروه اندک
جلوه می دهند اما صاحبان سیاس��ت متوجه این حرکت و پیام

های آن می شوند.
ایشان افزودند :ملت ایران با این حرکت عظیم کار خود را کرد و
در دل سیاستگذاران دشمن رعب ایجاد کرد و بصیرت و انگیزه
خود را به اوج رساند.
رهبر انقالب اس�لامی با اش��اره به تحلیل های مختلفی که در
روزهای گذشته از طرف اشخاص و جناح ها در روزنامه ها و شبکه
های اینترنتی بیان ش��ده گفتند :همه این تحلیل ها یک نقطه
مشترک صحیح داشت و آن اینکه باید بین مطالبات صادقانه و
به حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریبگرانه یک گروه تفکیک
قائل شد و مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند :اینکه عده ای از
حقی محروم بمانند و در جایی جمع شوند و اعتراض کنند ،یک
مطلب اس��ت اما اینکه عده ای از این تجمع سوءاس��تفاده کنند
و به قرآن و اس�لام دش��نام دهند و به پرچم ایران اهانت کنند و
مسجد آتش بزنند ،یک مطلب دیگر است.
ایش��ان افزودند :اعتراض ها یا درخواس��ت های مردمی همواره
ب��وده و اکن��ون نیز هس��ت؛ در همین یکس��ال اخی��ر ،برخی از
مردم در بعضی ش��هرها یا در مقابل مجلس به دلیل مش��کالت
صندوق ها یا برخی مؤسس��ات مالی ،اجتماعاتی داش��تند که
هیچکس هم با آنها معارضه و مخالفتی ندارد و باید این حرفها
گوش داده و رس��یدگی ش��وند و در حد وس��ع و توان پاس��خ داده
شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس در تبیین ابعاد قضایای اخیر
گفتند :قرائن و ش��واهد اطالعاتی نش��ان می دهد که این قضایا
س��ازماندهی ش��ده بوده و در ش��کل گیری آن ،یک مثلث فعال
بوده است.
ایشان افزودند :یک رأس این مثلث ،امریکا و صهیونیستها بودند
که طراحی را انجام دادند و چند ماه برروی این طراحی کار کردند
و بنای آنها این بود که حرکت ها از ش��هرهای کوچک ش��روع
شود تا به مرکز برسد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :رأس دوم این مثلث ،یکی از دولتهای
پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه را تأمین کرد و رأس
س��وم نیز ،پادوها بودند که مربوط به س��ازمان آدمکش منافقین
هستند و از ماهها قبل آماده بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به فراخوان ها ،خاطرنش��ان
کردند :در این فراخوان ها ،شعار «نه به گرانی» مطرح شده بود که
شعاری جذاب بود تا عده ای را بدنبال خود وارد صحنه کنند.
در ابتدای کار هم عده ای با این ش��عار همراه ش��دند اما مردم
ب��ه مح��ض آنک��ه دیدند ،هدف و ش��عارها تغییر کرد ،صف خود
را جدا کردند.
ایشان در همین خصوص افزودند :همان افرادی که روز پنجشنبه
و جمعه در اجتماع «نه به گرانی» شرکت کرده بودند ،بعد از جدا
ک��ردن ص��ف خ��ود ،در اجتماع عظیم نهم دی به میدان آمدند و
برضد امریکا و منافق شعار دادند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه تبیین قضایای اخیر به برخی حرفها
در رسانه های دشمنان اشاره کردند و گفتند :برای سازماندهی
و عملیات دو قرار گاه فرماندهی در همس��ایگی ایران تش��کیل
شده بود ،یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در فضای
مجازی بود و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاش ها که هر دو
قرارگاه بوسیله امریکایی ها و صهیونیست ها فرماندهی میشد
و پیروزی خود را نیز قطعی می دانستند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با سپاس��گزاری ب��ه درگاه خداوند
متع��ال ک��ه دش��منان ملت ایران را از نادان ها قرار داده اس��ت،
تأکید کردند :برغم مقابله پی در پی مردم ،دش��منان هنوز ملت
محکم ایمان و شجاعت
ایران را نش��ناخته اند و معنای این س��د
ِ
ملی را نفهمیده اند.
ایش��ان ،بیهودهگوییهای اخیر مس��ئوالن امریکایی را ناشی از
عصبانیت ش��دید و شکس��ت اخیر دانس��تند و گفتند :می گویند
حکومت ایران از مردم خود می ترسد! خیر .حکومت ایران متولد
این مردم است و نظام اسالمی چهل سال است که به پشتوانه

همین مردم در مقابل شما ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :می گویند حکومت ایران از قدرت
امریکا هراس دارد؛ در پاس��خ می گوییم اگر ما از ش��ما هراس
داش��تیم ،چگونه در دهه پنجاه ش��ما را از ایران بیرون ریختیم و
در دهه نود نیز شما را از کل منطقه بیرون راندیم.
ایشان به یکی دیگر از گزافهگوییهای مقامات امریکایی مبنی
ب��ر نگران��ی از نح��وه رفتار با معترضان اش��اره کردند و افزودند:
ش��ما خجالت نمی کش��ید؟ در یکس��ال گذشته هشتصد نفر از
مردم امریکا به دس��ت پلیس کش��ته ش��ده اند .در قضیه قیام وال
اس��تریت ه��ر کاری ک��ه توانس��تید بر ضد م��ردم کردید و با هر
احتم��ال و تهمت��ی ،مردم را کش��تید؛ آن وقت برای مردم ایران
اظهار نگرانی می کنید؟
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به ابراز نگرانی
مس��ئوالن انگلی��س خبی��ث گفتند :اخی��راً در موضوع حمله به
مسلمانان انگلیس و دفاع مسلمانان از خود ،یک قاضی انگلیسی،
احکام بسیار سنگینی داد؛ حاال مسئوالن چنین کشوری ،دلسوز
معترضان شده اند؟
رهبر انقالب اس�لامی« ،براندازی نظام جمهوری اس�لامی» را
هدف مشخص امریکایی ها خواندند و با اشاره به تالش دولت
قبلی امریکا در پنهان کردن این هدف در موضعگیریها و نیز
نامه هایی که برای رهبر انقالب می فرستاد ،گفتند :البته رفتار
آنه��ا هم��ان رفتار براندازی بود ک��ه دولت فعلی ،صریح و بدون
مالحظه آن را اعالم می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،تالش برای گرفتن ابزارهای اقتدار
ملی ایرانیان را روش اصلی و وس��یله امریکاییها برای تحقق
عمومی
«براندازی» برشمردند و افزودند« :عواطف مردم و افکار
ِ
جه��ت ب��ا حکومت» و «ایمان و انگی��زه جوانان» از جمله
ه��م
ِ
ابزارهای اصلی اقتدار ملی است و به همین علت دشمنان درصدد
تضعیف و سلب آنها هستند.
«قدرت دفاع موشکی» و «حضور مقتدرانه در منطقه» از دیگر
ابزارهای اقتدار ملی ایرانیان بود که رهبر انقالب یادآور ش��دند
و افزودند :امریکا جرأت نمی کند اس��م مذاکره با ما را بیاورد اما
یک کشور اروپایی می گوید می خواهیم با ایران درباره حضور
منطقه ای آن مذاکره کنیم در حالی که باید از او پرسید شما چرا
در منطقه حضور دارید؟
رهبر انقالب سپس سه نکته اساسی را خطاب به هیأت حاکمه
امریکا مورد تأکید قرار دادند :اول :س�� ِر ش��ما در حوادث اخیر به
سنگ خورد و اگر در آینده تکرار کنید باز هم ناکام خواهید ماند.
دوم :در این چند روز به ایران خس��ارت زدید ،این کار بی تقاص
نخواهد ماند و س��وم :این کس��ی که به گفته خود امریکایی ها
تعادلروحی-روانیندارد،بداندکهایندیوانهبازیهاینمایشی،
بیجواب نخواهد ماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ایستادگی نظام در مقابل
زورگویان و دفاع از منافع ملت و کش��ور افزودند :کس��انی که در
خارج یا متأس��فانه در داخل دوس��ت دارند با امریکایی ها پیوند
بخورند و نشست و برخاست کنند ،این حرفها را بشنوند و بدانند
که نظام جمهوری اس�لامی به فضل الهی همه مش��کالت را
برطرف خواهد کرد.
بخش دیگری از سخنان رهبر انقالب خطاب به مسئوالن کشور
و عناصر و فعاالن سیاس��ی بود .ایش��ان خود را هم مخاطب این
س��خنان دانس��تند و در نکته ای بسیار مهم گفتند :دست داشتن
دشمن در مسائل اخیر ،تحلیل نیست بلکه بر مبنای اطالعات و
خبر بیان شد اما این نباید موجب شود که از ضعف ها و مشکالت
خودمان غافل شویم.
رهبر انقالب تأکید کردند :دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی
از مش��کالت و ضعف ها مینش��ینند ،بنابراین باید زخم را خوب
کنید و نگذارید بوجود آید چرا که اگر مش��کل داخلی نداش��ته
باشیم ،تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی گذارد و امریکایی ها
هم نمی توانند هیچ غلطی بکنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای« ،دفاع از حق��وق مردم و تالش

برای حل مشکالت آنها» را وظیفه همه مسئوالن برشمردند و
افزودند :قشرهایی از مردم به خصوص «طبقات ضعیف» تحت
فش��ار هس��تند و باید همه همت مسئوالن صرف حل مشکالت
موجود شود.
«شناخت مشکالت جامعه ،تمرکز بر حل مسائل اساسی و تقسیم
کار برای رفع آنها» توصیه مهم دیگر رهبر انقالب به مسئوالن
سه قوه بود.
ایش��ان با اش��اره به تشکیل چندین جلسه با مسئوالن و مدیران
اصلی کشور درباره آسیب های اجتماعی و اقدام برخی مسئوالن
مشکل
در کاهش بعضی از این آسیب ها افزودند :همه بدانند که
ِ
حلنشدنی و گرهی بازنشدنی در کشور نداریم اما باید در این زمینه
آمادهتر ،پا بهرکابتر ،بیشتر و دقیق تر ،کار و تالش کنیم.
«وحدت و همدلی» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقالب به مسئوالن
دشمن لجوج تهدید می
بود .ایش��ان افزودند :در این ش��رایط که
ِ
کند و درصدد ایجاد مشکالت است ،مسئوالن و مجموعه های
سیاس��ی باید «هم افزایی» کنند و از تحلیل و تضعیف یکدیگر
خودداری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری صدمات و خساراتی که در
سال  88به علت بی قانونی برخی عناصر ،متوجه مردم و ایران
ش��د ،افزودند :تس��لیم در مقابل قانون همچون همیشه توصیه،
تأکید و طلب بنده از همه مسئوالن و دستگاهها است.
رهبر انقالب« ،تذکر و انتقاد منصفانه» را الزم و مفید دانس��تند
و در عی��ن ح��ال افزودن��د :نبای��د انتق��اد و تذک��ر را با یک کالغ
چهل کالغ کردن ،مبالغه و تعمیم غیرمنطقی ،به ابزار شایعه و
سیاهنمایی تبدیل کرد.
ایش��ان افزودند :نباید وجود تعداد اندکی مدیر یا قاضی فاس��د را
به هزاران مدیر اجرایی یا قاضی شریف تعمیم داد و دل جوانان
عزی��ز میه��ن را خال��ی کرد ،همچنانکه نباید یکی دو نماینده را
که در میان حدود  300نماینده ،جور دیگری مشی می کنند ،به
همه نمایندگان تعمیم داد.
رهبر انقالب« ،تمرکز مس��ئوالن کشور» بخصوص مسئوالن
اجرایی را بر مسائل کلیدی بویژه اشتغال و تولید و حل مشکل
واردات ض��روری خواندن��د و افزودن��د :ای��ن مس��ائل را بارها به
مسئوالن اجرایی تذکر داده ایم.
ایشان در همین زمینه افزودند :برخی گله می کنند که رهبری
چرا تذکر نمی دهد اما بنده با گزارشهای مردمی و دیگر گزارشها
از مسائل اساسی و مشکالت مردم با خبرم و مدام تذکر میدهم؛
بهگونهای که این تذاکرات علنی ،یک دهم هش��دارها و اوقات
تلخی های ما با مسئوالن در جلسات غیرعمومی هم نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بار دیگر با تأکید بر اهتمام مسئوالن
براشتغال و رونق تولید داخلی خاطرنشان کردند :بیکاری ریشه
اصلی بس��یاری از مفاس��د اس��ت و باید با رونق تولید ،آن را حل
کرد البته پول پاش��یدن بی حس��اب و کتاب مش��کل را حل نمی
کند و خوش��بختانه مس��ئوالن دولتی در این زمینه ها مش��غول
کار هستند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با تشکر از مسئوالن
امنیتی ،انتظامی و سپاه و بسیج افزودند :در مسئله اخیر باید میان
جوان و نوجوانی که تحت تأثیر هیجان فضای مجازی حرفی زده
و کاری کرده با کس��انی که جزو پادوهای امریکا و ضد انقالب
هستند فرق گذاشت.
رهبر انقالب افزودند :با کسانی که هیجانی وارد ماجرا شده اند چه
دانشجو ،چه غیر دانشجو باید صحبت و روشنگری کرد اما کسی
که پادوی منافقین است و آدم می کشد حسابش جداست .بخش
پایانی سخنان رهبر انقالب مستقیم ًا خطاب به مردم بود.
ایش��ان حضور تعیین کننده ،بی منت و با بصیرت ملت عزیز را
در هنگامه های نیاز کشور موجب جلب رضایت پروردگار کریم
خواندند و افزودند :در همه چهل س��ال اخیر هر جا الزم بوده در
انتخابات ،راهپیمایی ها و هر صحنه الزم دیگر ،مردم سینه خود
را سپر کرده اند و به ایران آبرو داده اند.
رهبر انقالب با اشاره به شایعه پراکنی به عنوان یکی از ابزارهای
مهم دش��منان به مردم توصیه کردند :هر موضوعی را مادام که
س��ند درس��ت و مطلب منطقی و معقول ندیده اید ،باور نکنید و
ش��ایعات دش��من و دیگر حرفهای بی مبنا را منتش��ر و پراکنده
نکنید .حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :مردم بدانند مسئوالن
کشور نخوابیده اند و به قدر وسعشان در حال کار و تالشند؛ البته
جاهایی قصور و تقصیر هم هست.
ایش��ان با اش��اره به روند جاری حل برخی مشکالت گفتند :حل
بعض��ی مس��ائل دیگر زمان بر اس��ت ،ضم��ن اینکه تقریب ًا همه
مسئوالن مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب خود مردم هستند که
بای��د ب��ا ابت��کار ،به روز بودن و آمادگی های جس��می و عصبی،
فعالیت برای حل مشکالت را افزونتر کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه انتخاب مسئوالن با
رأی مردم افزودند :مردمساالری دینی را صادقانه و واقع ًا قبول
دارم؛ به همین علت به هرکس��ی که مردم رأی بدهند ،کمک
میکن��م همچنانک��ه درباره همه دولتها از جمله این دولت ،این
کار را کرده ام و ادامه خواهم داد .رهبر انقالب اسالمی در پایان
سخنانش��ان تأکید کردند :به آینده بس��یار روش��ن کشور امیدوار
هس��تم و می دانم خداوند اراده کرده این ملت را به عالی ترین
درجات برساند که به فضل الهی چنین خواهد شد.

والیتی:دستایراندربرابرهرگونهاقدامبرجامیآمریکابازاست

مش��اور مقام معظم رهبری در مورد واکنش ایران در صورت
خروج آمریکا از برجام گفت :دس��ت جمهوری اس�لامی ایران
باز است و تمام گزینهها روی میز است.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر والیتی در نشست مطبوعاتی باهمام
حمودی رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق تصریح کرد :این
طور نیست که برخی از همپیمانان آمریکا یک حرفی بزنند و
آمریکا به نحو دیگری عمل کنند و آنها یک طرفه از برجام سود
ببرند و ایران نیز یک طرفه به تعهداتش پایبند باشد.
وزیر امور خارجه پیشین کشورمان همچنین ادامه داد :راهکار
در ارتباظ با این موضوع در خود برجام پیشبینی شده و از دیگر
س��و مجلس ش��ورای اسالمی نیز قانونی در این زمینه تصویب
کرده و این قانون مجلس مالک عمل ما خواهد بود.
مش��اور مقام معظم رهبری همچنین در پاس��خ به س��والی در

مورد تالش آمریکاییها جهت جدا کردن کردس��تان س��وریه
از این کش��ور در راس��تای تجزیه س��وریه اظهار کرد :سناریوی
آمریکاییها این بود که عراق را به سه قسمت شیعه ،کردی و
سنی تجزیه کنند .ولی جامعه عراق با این فکر مخالفت کرد و
در همین چارچوب  ،آمریکاییها اجرایی کردن این نقشه را به
آینده موکول کردند .آنها در آینده نیز در این زمینه به موفقیتی
دست نخواهند یافت؛ چراکه مردم عراق  ،ارتش عراق ،نیروهای
مردمی و دولت این کشور همگی حضور دارند و با این موضوع
مخالف هستند .بنابراین آمریکاییها در مورد تجزیه عراق به
نتیجهای نخواهند رس��ید .وی ادامه داد :در مورد س��وریه نیز
آمریکاییها مایل نبودند که ارتباطی بین سوریه و عراق ایجاد
ش��ود و ش��هر بوکمال را س��دی در این ارتباط می دیدند ولی با
کمک نیروهای سوری و عراق و جریان مقاومت ،آمریکاییها

دماغشان به خاک مالیده شد و داعش شکست خورد.
وی افزود :آمریکاییها در شرق فرات پایگاه هایی زدند و می
خواهند مقدمه جدا شدن کردستان سوریه را از این کشور فراهم
کنند ولی این آرزویی است که محقق نمیشود.
والیتی با بیان اینکه آنها قریب هفت سال است که علیه سوریه
می جنگند و برخی از مزدوران خود از جمله بلک واتر را به این
منطقه آوردهاند که حکومت س��وریه را از بین ببرد ولی موفق
نشدند ،ادامه داد :تجربه نیز نشان میدهد که آمریکایی ها در
اجرای این طرح موفق نمیش��وند و س��وریه متحد و یکپارچه
باق��ی م��ی مان��د .وی افزود :محور مقاوم��ت از تمامیت ارضی
س��وریه حمایت میکند .وزیر امور خارجه پیش��ین کش��ورمان
همچنی��ن ب��ه گفتوگوهای مطرح ش��ده در دیدارش با رئیس
مجلس اعالی اسالمی عراق اشاره کرد و گفت :پیروزی های

ارتش و همچنین نیروهای مردمی عراق در راستای آزادسازی
کامل این کشور از وجود گروههای تروریستی بسیار مهم بود،
ما این پیروزی را بار دیگر تبریک گفتیم .مش��اور مقام معظم
رهبری با تاکید بر اینکه رابطه ایران و عراق مبتنی بر حس��ن
همجواری و راهبردی و اس��تراتژیک اس��ت ،به نقش مجلس
اعالی اسالمی عراق و تحوالت چند سال اخیر در این کشور
اشاره کرد و گفت :مجلس اعال نقش مهمی در پیروزی مردم
عراق داشت.

پیشنهاد ذخیره یارانهها در صندوقهای بیمه
کارش��ناس حوزه کار پیش��نهاد ذخیره
یارانهها در صندوقهای بیمه را مطرح
کرد و گفت :برای کاهش نرخ بیکاری
و گذشتن از فشار بیکاران دهه شصتی
باید راهکاری منطقی برای حل بیکاری
آنها بیاندیشد .حمید حاج اسماعیلی  ،با اشاره به لزوم ساماندهی
ده��ه ش��صتی ه��ا در ورود به بازار کار ،گفت :دهه ش��صتی ها
کسانی بودند که از ابتدا با ورود به مدارس ابتدایی فشار زیادی
به آموزش و پرورش وارد کردند و بیش��ترین متقاضیان کنکور
بودن��د ک��ه بعد ازفارغ التحصیلی ،بازار کار را با انباش��ت نیروی
جویای کار مواجه کردند.
وی ادامه داد :دولتهای گذش��ته هیچ راهکاری برای اش��تغال و
ساماندهی آنها نداشتند.
بررسی «تجارت» از نگاه الیحه بودجه به بخش خصوصی نشان داد؛

گ�روه اقتص�اد کالن -ایلی�ا پیرول�ی :دولتها هیچ
وق��ت روند بلعیدن همه بخش��های اقتصادی را
متوق��ف نکردهان��د ،این موض��وع را میتوان در
بودجهه��ای س��نتوانی و عملکرد آنها مش��اهده
ک��رد .فاجعهآمیزتری��ن آن را میتوان در اجرای
اصل  44قانون اساس��ی مش��اهده کرد؛ آنجا که
واگذاریها به صورت خصولتی اجرا ش��د و از آن
باید به عنوان افتضاح بزرگ یاد کرد.
اینج��ا ایران اس��ت و دولت همچن��ان بر اقتصاد
س��یطره دارد .ب��ا وجود هم��ه ادعاهای دولتهای
پ��س از جن��گ مبنی بر اینکه برنامههایش��ان در
راس��تای کاهش تصدیگرایی دولت اس��ت ،اما
حاال بعد از گذش��ت  28س��ال این میزان بیش از
دوران دولتهای جنگ ش��ده اس��ت .به گونهای
دکتر فرش��اد مومنی ،کارش��ناس اقتصادی ،این
را در مصاحب��ه اختصاص��ی با این روزنامه چندی
پیش گفته بود.
ح��اال پرس��ش اینجاس��ت چ��را دولتهای��ی که
داعیه چابکس��ازی را داش��تهاند ،تاکنون موفق
نبودن��د ک��ه ای��ن موضوع را اجرای��ی کنند؟ این
پرسش��ی اس��ت که انگار نئو کالسیکها دوست
ندارن��د ،درب��اره آن ج��واب بدهند چ��را که اگر با
یک بررس��ی موردی به آن توجه ش��ود ،تمامی
ناکامیه��ای خصوصیس��ازی و ع��دم بهادادن
ب��ه بخش مولد اقتص��اد متوجه این گروه خواهد
شد.
گروهی که با تفکر خود بر اقتصاد در طی  28سال
گذش��ته راه را بر بخش خصوصی مولد بس��تهاند
و ب��ا ایج��اد رانت و انحصارگرایی ،اقتصادی را به
وجود آوردهاند که دولت نیز سهم عمدهای را در
آن ب��ازی میکن��د ،حاال چگونه این امکان وجود
دارد که اقتصاد به راحتی از زیر چتر آنها خارج شود
و شبه دولتیهای رانت خوار که با برجسب بخش
خصوص��ی فعالیت میکنند به حیات خود در این
اقتصاد به شدت فشلیزم ادامه دهند.
میزان و نوع دخالت دولتها در مس��ائل اقتصادی
و چگونگ��ی اثرگ��ذاری آن ب��ر متغیرهای کالن
اقتص��ادی هر چند در دولتهای گذش��ته تاکنون

چوبالیچرخ اقتصاد مولد

متفاوت بوده اس��ت اما همواره این دولتها بودند
که متاثر از تفکر به اصطالح نیاورانی برنامههای
خود را اجرایی میکردند.
در ده��هی اخیر دو مس��ئله بیش��تر م��ورد توجه
اقتصاددانان و کارشناس��ان بوده اس��ت .مس��ئله
اول کوج��ک س��ازی دول��ت و اجرای خصوصی
سازی در اقتصاد بوده و مسئله دوم نیزبه عدالت
اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد ارتباط مستقیم
داشت.
از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد به دو صورت
تصدیگرایی و حاکمیتی بوده است ،کارشناسان
اقتصادی معتقدند این امر موجب ش��ده تا در این
دوران و بر اساس این دو حالت گروهی به صورت
انحصاری از مواهب رانت ایجاد شده بهرهبرداری
کرده و بخش مولد اقتصاد را به حاشیه برانند ،به

مفقودی
کارت دانش��جویی اینجانب همایون رضایی فرزند مجید به ش��ماره
دانش��جویی ۸۸۰۸۷۲۳رش��ته مهندس��ی مکانیک دانشگاه صنعتی
شاهرود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شاهرود
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961445ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺪﺭﺍ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ
ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/67723ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺭﻯ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982141100944ﺷﻌﺒﻪ  1028ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ 2
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609972190301138ﻣﺘﻬﻢ  :ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻟﺸﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ
 :ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  96/9/18ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 1028ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ
ﻭﺻﻒ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻟﺸﺎﻥ
ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ 1468
ﻣﻮﺭﺥ  96/6/6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  6ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﮔﺬﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺤﺼﻠﻪ
ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻞ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻭ
ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ  536-533ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ
ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ  134ﻕ ﻡ
ﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

/67727ﻡ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1028ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

آخري��ن اخبار و تحليل روز اقتص��ادي را در پايگاه
اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد
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گونهای که نقش واس��طهگری در این دوران به
شدت افزایش پیدا کرده است .نقشی که نه تنها
پشتیبان اقتصاد مولد نبوده بلکه باعث نابودی آن
ش��ده است .با نگاهی به ورشکستگی بنگاههای
اقتص��ادی در ای��ن دوران ب��ه خوبی این موضوع
قابل لمس است.
بر اس��اس پژوهش کارشناس��ان مهدی صداقی
ش��اهدانی ،کام��ران ندری و وه��اب قلیچ که در
فصلنامه مقداری (برس��یهای اقتصادی سابق)
منتش��ر ش��ده اس��ت؛ آنچه در این بین کمتر به
آن توج��ه ش��ده اس��ت ،نحوهی ارتب��اط این دو
مقول��هی مهم با یکدیگر اس��ت .ب��ه بیان دیگر
می��زان اثرگ��ذاری نوع و ان��دازه دخالت دولت بر
نظام توزیع درآمد بررسی باید شود.
بر اس��اس پژوهش این س��ه کارشناس برجسته

اقتصاد ،پرسش��ی که مطرح میش��ود این اس��ت
که دولت برای بهبود توزیع درآمد در جامعه باید
به چه نحو به صحنه امور اقتصادی وارد ش��ود ؟
آی��ا افزایش تصدیگری دولت منجر به بهبودی
توزی��ع درآم��د یا افزایش نق��ش حاکمیتی دولت
میشود؟
ب��ر اس��اس تحقیقات صورت گرفت��ه آثار اجرای
سیاس��تهای اقتص��ادی همچ��ون تعدی��ل بر
ت��وزع درآم��د اث��ر گذاری منفی داش��ته اس��ت.
و ای��ن سیاس��تگذاری دولت��ی ب��ه ش��دت در
بهب��ود تضعی��ف نظ��ام توزیع درآم��د موثر بوده
است.
بر اس��اس تحقیقات بدس��ت آمده ،در دوران رشد
تصدیگرایی دولت ،مخارج دولتی میتواند منافع
گس��تردهای را برای ع��دهای معدود ایجاد کند و

اگهی مزایده مرحله اول
به موجب پرونده کالسه  96/627اجرایی شعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان ( متمرکز ) مبنب بر فروش خودروی توقیفی در نشانی گرگان
شهرک جامی پارکینگ از اموال محکوم علیه که حسب تقاضای محکوم له اقای داود نیر ابادی تقاضای برگزاری مزایده جهت اخذ محکوم
به به مبلغ  103/085/900ریال که طی بازدید کارشناس به قیمت  60/000/000ریال ( معادل شش میلیون تومان )براورد قیمت شده است
که پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد طالبین خرید می توانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را
ارائه و تسلیم نمایند  .توصیف اجمالی مال بر اساس ماده  138قانون اجرای احکام مدنی مشخصات خودرو  :خودروی سواری پراید به رنگ
سفید مدل  1379نوع سوخت بنزینی تعداد سیلندر  4به شماره شاسی  1412248610693و شماره موتور  132192به شماره انتظامی  656ج
 27ایران  59که خودروی فوق دورنگ کامل بوده و از ناحیه شاسی جلو چپ و سینی جلو کف صندوق عقب دارای ضربه در اثر تصادف است
که رنگ دار است خودرو دارای  900/000ریال خالفی در سیستم پلیش راهر ناجار است و با توجه به مدلی و وضعیت موجود و قیمت بازار به
مبلغ  60/000/000ریال معادل ش��ش میلیون تومان ارزیابی می گردد  .زمان و مکان مزایده  :زمانمزایده  :روز س��ه ش��نبه س��وم بهمن ماه س��ال
 1396ساعت  10تا  ) 1395/11/3( 11مکان مزایده  :شعبه دوم اجرای احکام مدنی ( متمرکز) دادگستری شهرستان گرگان مزایده از مبلغی
کهتوس��طکارش��ناستعیینگردیدهش��روعوبرندهمزایدهکس��یاس��تکهباالترینمبلغرادرجلس��هزایدهقبولنمایدبرندهمزایدهمیبایست
 %10مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستری تودیع و مابقی ان ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده دادگستری
واریز و قبض ان راتسلیم دفتر شعبه نمایند در غیر این صورت وفق ماده  129قانون اجرای احکام مدنی  %10سپرده پس از کسر هزینه های
اجرایی بنفع دولت ضبط و اگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد شد  .طالبین خرید می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی
این اجرای احکام از ملک توقیف ش��ده بازدید نمایند تحویل اموال پس از تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده این اجرائیه خواهد
بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مس��ولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع ش��ده عودت خواهد ش��د مزایده با حضور
نماینده محترم دادس��تان دادس��رای عمومی و انقالب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد ش��د  .مدیر اجرای احکام مدنی ش��عبه
دوم دادگستری گرگان – شبنم هاشمی
---------------------------------------------------پرونده کالسه  9609980056500499شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره  9609970056501084خواهان  :اقای
ش��هرداری گرگان با مدیریت مهدی باقری بعنوان سرپرس��ت ش��هرداری گرگان با نمایندگی اقای مهدی باقری فرزند علی به نش��انی اس��تان
گلس��تان – شهرس��تان گرگان – ش��هر گرگان – میدان وحدت – ش��هرداری گرگان خوانده  :اقای علی اکبر رحیمی فرزند محمد حس��ین به
نشانی مجهول المکان خواسته ها  -1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه خسارت دادرسی  -3مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص
دادخواست شهرداری گرگان به طرفیت اقای علی اکبر رحیمی فرزند محمد حسین به خواسته مبلغ  6/600/000ریال به استناد  1فقره چک و
مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست دادگاه با توجه به محتوای پرونده نظر به دادخواست خواهان و تصویر مصدق چک
به شماره  148/750537مورخ  96/3/20بانک صادرات و گواهی نامه صادره از بانک محال علیه و عدم حضور و دفاع خوانده در جلسه دادرسی
علی رغم ابالغ قانونی و دیگر اوضاع و قراین در پرونده مجموعا دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته به استناد مواد 198و 515و  519قانون
این دادرسی مدنی مصوب  1379و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب  1376مجمع تشخیص
مصلحت نظام حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ  6/600/000ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک
لغایت وصول محکوم به بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و نیز مبلغ  557/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر
و اعالم می دارد این رای غیابی است و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد  .اسماعیل قاسمی فر – رییس شعبه ششم دادگاه حقوقی گرگان
------------------------------------------اگهی ابالغ وقت رسیدگی
در کالسه پرونده  96099800595000546و شماره بایگانی  1/96/0801شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به زهرا نقیب زاده فرزند
عالء الدین و اسیه فرخنده فرزند محمد تقی و پریما داروئی فرزند یحیی مجهول المکان اخطار می گردد خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام ( ره ) اس��تان گلس��تان دادخواس��تی به طرفیت ش��ما به خواس��ته اعتراض ثالث به گزارش اصالحی شماره  69/9/14-354شعبه اول دادگاه
حقوقی یک گرگان موضوع کالسه  67/106و تقاضای ابطال توافقنامه مورخه  69/9/14به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس از ارجاع
به این شعبه و ثبت ان به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول
المکان می باشد لذا مستندا به ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد تا خوانده
در دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده در جلسه دادرسی که به
یکش��نبه مورخه  1396/12/20س��اعت  11تعیین ش��ده اس��ت ش��رکت نمایند چنانچه نیاز به اگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت ان ده روز
خواهد بود  .مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان
------------------------------------در خص��وص دع��وی س��ید عب��اس برقع��ی بطرفی��ت بهروز بابازاده و غیره خوان��دگان به نامهای احمد عطائی – کلث��وم ضیائی – محمد تقی
ضیائی – محمد تقوی – علی اکبر رحیمیان – محمد مهدی عباس��ی – مهناز تقوی – علیجان عباس��ی – فاطمه عباس��ی – کوهر قجری
شموش��کی – اس��ماعیل ضیائی – ربابه ضیائی – مینا تقوی – بهنام تقوی – فاطمه جمالی – کاوه عباس��ی – علی اکبر ضیائی – س��کینه
تقوی – میترا تقوی -مهری عباس��ی – ش��هربانو عباس��ی – رجب ضیائی – یزدان تقوی – بهناز تقوی – صدیقه عباس��ی – زبیده عباس��ی
– مهدی ضیائی – عبدالصمد تقوی – فاطمه ضیائی – موقوفه خاص شمش��یر س��از با تولیت محمد اس��ماعیل شمش��یر س��از – بی بی خدیجه
باقری محمد حسن تقوی – یحیی تقوی – زینب لطفی – مهرنوش تقوی از سوی خواهان مجهول المکان اعالم گردیده لذا نسبت به انتشار
نظریه کارشناس��ی از طریق جراید کثیر االنتش��ار اقدام میگردد نامبردگان ظرف هفت روز از تاریخ انتش��ار جهت مالحظه نظریه کارش��ناس و
اظهار هر مطلبی نفیا و اثباتا در این ش��عبه به ادرس اس��تان گلس��تان – شهرس��تان گرگان روبه روی مخابرات کد پس��تی  4913714955حاضر
شوند  .منشی شعبه  5دادگاه عمومی گرگان
--------------------------------------------خواهان رو نوش��ت حصر وراثت زینب ش��یبک فرزند خدا مراد به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده و به کالس��ه 9609981720100589از
این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رضا صیاد داربابی در اقامتگاه دائمی خود حس��ن اباد جلین
بدرود حیات گفته و ورثه حین افوت ان منحصر اس��ت به  -1زینب ش��یبک فرزند خدامراد ش ش  39:نس��بت زوجه  -2فاطمه صیاد اربابی
فرزند  :رضا ش ش  2111119016 :نس��بت فرزند  -3فاطمه حس��ین الهی فرزند غالمعلی ش ش  782نس��بت مادر اینک با انجام تش��ریفات
مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه ش��خصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ
نش��راگهیظرف یکماهبهایندادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدش��د .قاضیش��عبهاولش��ورایحلاختالفمجتمعش��هید قدوس��ی
شهرستان گرگان – فاطمه طالبی
--------------------------------------------مشخصات محکوم له  /محکوم لهم  -1بانک مهر اقتصاد با نمایندگی اقای رسول سعیدی حقیقت نشانی  :گرگان – نبش عدالت  15مشخصات
محکوم علیه  /محکوم علیهم  -1شمسی جعفری زاده فرزند مصیب مجهول المکان  -2رمضانعلی غفاری توران فرزند صادق مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم علیه اشرف خراسانی فرزند رجبعلی نشانی  :گلستان – گرگان – خ ولیعصر بین
عدالت 24و 26ساختمان مهاجر ط  2واحد  5وکیل بانک مهر اقتصاد با نمایندگی اقای رسول سعیدی حقیقت محکوم به  :بسمعه تعالی بموجب
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610091722401529و شماره دادنامه مربوطه 9609971722400696محکم علیه محکوم است به
پرداخت تضامنی مبلغ  75/500/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  96/5/1تا زمان اجرای حکم
و مبلغ  3/727/500ریال هزینه دادرسی و  2/720/000ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له ضمنا هزینه نیم عشر دولتی بعهده محکوم
علیهم می باشد  .مسدول دفتر شعبه شانزدهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان – حمزه نژاد قادی محکوم علیه
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت
محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از ان میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه باید ظرف
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد با مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایند واال در خواست مذبور بازداشت می شود  -4 .خوداری محکوم
علیه از اعالم کامل به صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و
ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )  -5انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی باقیمانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به هر دو مجازات می باشد ( ماده  21قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  -6) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود ازادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له با
تودیع و ثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود  (.تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مال )
مش��خصات محکوم له  /محکوم لهم  -1بانک مهر اقتصاد با نمایندگی اقای رس��ول س��عیدی حقیقت نش��انی  :گرگان – نبش عدالت 15
مش��خصات محکوم علیه  /محکوم علیهم 1محمد باقر رجبی فرزند علی نش��انی  :گلس��تان – گرگان افس��ران 2کوچه س��قایی 7وس��ط کوچه
نانوایی حس��ین رجبی  -2احمد اعظمی فرزند عبدالمجید نش��انی گلس��تان – گرگان کوی علی محمدی ک  12مجتمع اتابک ط  -3 3س��حر
جمالی پور فرزند قربانعلی مجهول المکان مش��خصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم علیه اش��رف خراس��انی فرزند رجبعلی
نش��انی  :گلس��تان – گرگان – خ ولیعصر بین عدالت 24و 26س��اختمان مهاجر ط  2واحد  5وکیل بانک مهر اقتصاد با نمایندگی اقای رس��ول
سعیدی حقیقت محکوم به  :بسمعه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9610091722401531و شماره دادنامه مربوطه
 9609971722400906محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت تضلمنی مبلغ  140/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت
تاخیر تادیه از تاریخ س��ر رس��ید چک  96/6/28تا زمان اجرای حکم و مبلغ  5/360/000ریال هزینه دادرس��ی و  4/560/000ریال حق الوکاله
وکیل در حق محکوم له ضمنا هزینه نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیهم می باشد  .مسدول دفتر شعبه شانزدهم شورای حل اختالف مجتمع
ش��هید قدوس��ی شهرس��تان گرگان – حمزه نژاد قادی محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا
گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از
ان میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد با مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه
نمایند واال در خواست مذبور بازداشت می شود  -4 .خوداری محکوم علیه از اعالم کامل به صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس
تعزیری درجه هفت را درپی دارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )  -5انتقال مال به دیگری
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل
نصف محکوم به هر دو مجازات می باشد ( ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی
روز ارائه شود ازادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له با تودیع و ثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود  (.تبصره
 1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مال )

هزین��ه را ب��ر دیگران تحمیل کند و از این طریق
دولت موجب تغییرات نامناس��ب توزیع ثروت در
جامعه میش��ود .این همان پاش��نه آشیل دولتها
در طول این  28س��ال بوده اس��ت که دامنه فقر و
نابرابری را افزایش داده است.
همچنانک��ه دکت��ر مهدی تق��وی در گفتوگو با
خبرنکار روزنامه تجارت ضمن تایید این پژوهش
گفت��ه اس��ت :رانت و انحص��ار گرایی در طی این
س��الها در اقتصاد چنان گس��ترده ش��ده است که
نمیت��وان معیار مناس��بی ب��رای ارزیابی میزان
ش��دت تاثیر منفی این پدیده بر اقتصاد را تعیین
کرد.
به گفته مهدی تقوی ،دولت وقت مثل همه دولتها
با اتخاذ تدابیر تئوریگونه همواره در صدد است
که وانمود کند دنبال کاهش تصدی گرایی است
اما در اجرا مش��خص میشود که اینگونه نیست.
دولته��ا پ��س از پیروزی انق�لاب و به خصوص
بع��د از جنگ ،هیچ��گاه در صدد واگذاری واقعی
کارخانهه��ا ب��ه مردم و بخ��ش خصوصی نبودند
ک��ه عل��ت چرایی آن را در پژوهش فوق به خوبی
مشخص شده است.
ب��ه گفت��ه تق��وی ،توزی��ع س��رمایهداری نوین
ب��ا ابع��اد حاکمیت��ی ن��ه تنه��ا مخ��ارج دولت را
افزایش داده اس��ت بلکه رش��د ت��ورم و افزایش
بیکاری منجر به بدتر ش��دن توزیع درآمد ش��ده
است.
نظ��ام توزی��ع درآمد از س��ه بخ��ش توزیع قبل از
تولیدی ،توزیع پس از تولید و توزیع مجدد تشکیل
ش��ده اس��ت و ع��دم رعایت عدال��ت و انصاف در
هریک از این سه بخش منجر به آن میشود که
می��زان درآم��د و ثروت افراد جامعه به نحوی غیر
عادالنه توزیع شود.
این همان موضوعی است که کارشناسان به دولت
وق��ت هش��دار دادهاند .اظه��ارات نوبخت در روز
گذشته حکایت از آن دارد که دولت باز میخواهد
هم��ان حالتهای مختلف گفته ش��ده را اجرایی
کن��د ،یعن��ی حاکمیت کام��ل دولت و دور کردن
بخش واقعی مولد از اقتصاد.
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اقتصاد كالن

پيشخوان
تشریح فرصتهای شغلی در سال آینده

رئیس س��ازمان برنامه گفت :در
س��ال 97متقاضی��ان جدید بازار
کار  838ه��زار نف��ر خواهند بود
ک��ه از این تع��داد  686هزار نفر
از فارغالتحصیالن دانش��گاهی
هس��تند .ب��ه گ��زارش ایلن��ا،
محمدباق��ر نوبخت ،با اش��اره به
ایجاد اش��تغال در س��ال  97اظهار داش��ت :برای سال آینده رشد
اقتصادی شش درصدی و یک میلیون و  33هزار فرصت شغلی
در نظر گرفته شده است .رئیس سازمان برنامه گفت :به این منظور
در طرحهای تولیدی و عمرانی سرمایهگذاری خواهیم کرد که
در این راستا  73هزار و  400میلیارد تومان به طرحهای تولیدی
و  254هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تخصیص داده
شد .نوبخت گفت :در طرحهای تولیدی  17هزار و  400میلیارد
توم��ان از مح��ل حامله��ای انرژی  15 ،ه��زار میلیارد تومان از
محل تسهیالت صندوق توسعه ملی 35 ،هزار میلیارد تومان از
محل تسهیالت حساب بانکی و شش هزار میلیارد تومان دیگر
از قانون حمایت از توس��عه و اش��تغال پایدار تامین میش��ود که
در مجموع  73هزار و  400میلیارد تومان به طرحهای تولیدی
اختصاص خواهد یافت .وی افزود :در سال  97متقاضیان جدید
بازار کار  838هزار نفر خواهند بود که از این تعداد  686هزار نفر
از فارغالتحصیالن دانشگاهی هستند .نوبخت در ادامه گفت70 :
درصد جمعیت کش��ور از جوانان تحصیلکردهای هس��تند که به
زودیواردبازارکارخواهندشدوبدینمنظوربایدبهسمتیحرکت
کرد که فرصتهای شغلی برای افراد تحصیلکرده پاسخگو باشد.
نوبخت گفت :در طرحهای مختلف کش��اورزی ،صنعتی ،حمل
و نقل ،مس��کن ،صنایع دس��تی و گردشگری و اشتغالهای خرد
سرمایهگذاری شده است .در سال  97برای احیای بافت فرسوده
 12برنامه در نظر گرفتهایم که با س��اخت  100هزار واحد جدید
 240هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد .رئیس سازمان برنامه
و بودجه خاطر نشان کرد :همچنین با ساخت مسکن حمایتی و
اجتماعی و مسکن روستایی  60هزار فرصت شغلی جدید ایجاد
میش��ود .ضم��ن آن که س��رمایهگذاری در ح��وزه حمل و نقل
درون ش��هری  24هزار و  400فرصت ش��غلی و در حمل و نقل
برون شهری  2هزار و  750فرصت شغلی ایجاد خواهد شد .وی
ادامه داد :با س��رمایهگذاری در حوزه میراث فرهنگی  173هزار
فرصت شغلی و در زمینه اشتغال خرد  121هزار فرصت شغلی
در خصوص سیاستهای فعال بازار کار  221هزار فرصت شغلی
و صنایع کوچک و خوش��ههای صنعتی  74هزار و  500فرصت
شغلی ایجاد خواهد شد که در مجموع برای سال  97حدود یک
میلیون و  33هزار فرصت شغلی جدید در نظر گرفته شده است.
نوبخت افزود :برای احیای بافت فرس��وده بازس��ازی ها براساس
نقش��ههای ش��هری انجام خواهد شد که برای آن  60درصد وام
با س��ود  9درصد در نظر گرفته ش��ده که برای مس��کن روستایی
س��ود آن  5درصد خواهد بود .وی با بیان اینکه هر س��ال نیازمند
بازس��ازی یک میلیون واحد جدید هس��تیم گفت :ما برای شروع
کار 100هزار واحد در هر سال در نظر گرفتیم که در مجموع 300
هزار فرصت شغلی در این حوزه به وجود خواهد آمد.

www.tejaratonline.ir

افزایش  ۱۰درصد کاال و خدمات منطقی نیست
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
گفت :هر س��ال بهای کاال و خدمات در
کشور تا حدود  ۱۰درصد اضافه میشود
و ای��ن میزان افزایش طبیعی اس��ت اما
افزایش بیش از این منطقی نیست .احمد
انارکیمحمدی ،افزود :هر سال بهای کاال و خدمات در کشور تا
حدود  ۱۰درصد اضافه میشود و این میزان افزایش طبیعی است
اما افزایش بیش از این منطقی نیست .به همین منظور مجلس
در صدد اس��ت تا قیمتهای مطرح ش��ده در بودجه را بازنگری
کند .انارکی گفت :هرگونه افزایش قیمتی مسلما تورم زا خواهد
بود و تورم در همه بخشها تاثیرگذار است.
وی گف��ت :البت��ه برای کاهش نرخه��ا راهکارهای گوناگونی از
سوی کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد.

کاهش  ۴هزار تومانی قیمت سکه
در معام�لات دیروز ب��ازار آزاد تهران،
ع�لاوه ب��ر کاهش قیم��ت نرخ دالر و
یورو ،قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید  ۴هزار تومان ارزان شد.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح جدید  ۴۶۹هزار و  ۹۲۶تومان ،سکه بهار آزادی طرح قدیم
یک میلیون و ۴۳۵هزار و  ۴۱۶تومان ،نیم س��که  ۷۱۴هزار و
 ۲۰۷تومان ،ربع س��که  ۴۱۵هزار و  ۱۲۰تومان و س��که یک
گرمی  ۲۷۹هزار و  ۸۰تومان است .هر اونس طال در بازارهای
جهانی  ۱۳۱۵دالر و  ۲س��نت و هر گرم طالی  ۱۸عیار ۱۳۶
هزار و  ۷۷۰تومان اس��ت .هر دالر آمریکا  ۴۳۳۴تومان ،یورو
 ۵۳۰۰توم��ان ،پون��د  ۵۹۷۵توم��ان ،لیر ترکیه  ۱۱۷۵تومان و
درهم امارات  ۱۱۹۸تومان معامله شد.

با واریز  1200میلیارد تومان؛

سهام عدالت به بار نشست
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :سود سهام عدالت
برای افرادی که سهامشان را تا سقف یک میلیون تومان
واریز نکردهاند حدود  ۲۷هزار تومان محاس��به ش��ده و
ظرف ساعات آینده واریز میشود.
تجارت :میرعلی اش��رف عبداهللپوری حس��ینی روز سه
ش��نبه در جمع خبرنگاران در محل این س��ازمان گفت:
سود سهام عدالت به میزان  3هزار و  800میلیارد تومان
در سه نوبت به مشموالن سهام عدالت واریز میشود.
وی گفت :در نوبت اول یک سوم مشموالن سهام عدالت
به نسبت ارزش برگه سهام خود سود دریافت میکنند.
پوری حسینی افزود :هنوز  14میلیون نفر از سهامداران
عدالت کد بانکی شبا به سازمان خصوصیسازی اعالم
نکردند ،با این حال امیدواریم تا پایان س��ال نوبت دوم
سود سهام عدالت پرداخت شود.
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی قیمت روز سهام
عدالت بر اس��اس تابلوی بورس  2میلیون و  400هزار
تومان است .افرادی که کد شبا برای دریافت سود اعالم
نکنند پس از اطالعرسانیهای پی در پی اقدامات قانونی
در مورد آنها انجام خواهد شد.
پوری حسینی ادامه داد :با بیان اینکه مشموالن سهام
عدالت به طور کامل شناس��ایی ش��دند ،گفت :برای آنها
صورتحساب باز کردهایم.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد مشموالنی که
مابهالتفاوت قیمت سهام عدالت را واریز نکردهاند ،گفت:
هر مشمول بر اساس ارزش سهام خود سود میگیرد و
مالک سهام عدالت خواهد شد.
به گفته پوری حس��ینی ،کلیت مجلس با توزیع س��ود
سهام عدالت مخالف نیست.
وی بیان داشت :ما این  3800میلیارد تومان را متناسب
با میزان س��هامی که دارند ،تقس��یم کرده ایم .برای آن
دس��ته از مش��مولینی که یک میلیون تومان دارند ،یعنی
یا مش��مول تخفیف ش��ده بودند مانند مستمری بگیران
و کمیته امداد و یا آورده نقدی داش��ته اند ،س��ود به طور
کامل پرداخت خواهد شد .از مشموالن دو میلیون فوتی
داشته ایم و  14میلیون نفر نیز هنوز کد شبا به ما نداده
ان��د .ام��ا همچنان این ام��کان برای آنها به منظور ثبت
ش��با وجود دارد .در حال حاضر کس��انی که یک میلیون
تومان س��هام دارند ،ارزش فعلی آن با توجه به بورس
کنونی باالی  2میلیون و  400هزار تومان اس��ت .وی
گفت :همه  49شرکت بورسی نیستند.

 جایگزینی شرکتهای سودده به جای شرکتهای

زیان ده

وی گفت :شرکتهای زیان ده را از سبد سهام عدالت کنار
گذاشته و شرکتهای سود ده را جایگزین آنها کردیم.
پوری حسینی با بیان این که اکنون فصل انتخابات تمام
شده و سود واریز میشود ،گفت :با بهرهبرداری سیاسی
از سهام عدالت مقابله کردیم.

 واریز کامل سود سهام عدالت تا شب عید


پوریحس��ینی در ادامه این نشس��ت خبری که پیرامون
س��هام عدالت برگزار ش��ده بود ،تأکید کرد :رقمی که به
حساب مشموالن واریز میشود ،تنها یک سوم از سود
متعلق به آنها خواهد بود و س��قف آن با توجه به ارزش
هر س��هام تا  50هزار تومان رس��یده است و قطع ًا برخی
افراد با توجه به ارزش پایین سهامشان از سود کمتری
برخوردار خواهند بود.

وی افزود :سود سهام عدالت برای افرادی که سهامشان
را ت��ا س��قف یک میلیون تومان واری��ز نکردهاند حدود
 27هزار تومان محاس��به ش��ده که ظرف ساعات آینده
واریز میشود.
مع��اون وزی��ر اقتص��اد از واریز مبل��غ  50هزار تومان به
حساب مشموالنی که سهامشان تا یک میلیون تومان
تکمیل ش��ده اس��ت ،خبر داد و گفت :مابقی سود سهام
مشموالن در صورت تکمیل مبالغ روزهای پایانی سال
و شب عید و یا اوایل سال  97واریز میشود.

 22میلیون نفر شماره حساب اعالم کردند


رئیس س��ازمان خصوصیس��ازی آغاز عملیات اجرایی
پرداخت س��ود س��هام عدالت را پس از دس��تور اجرایی
رئیسجمهور عنوان کرد و گفت :س��ال گذشته شورای
عال��ی اص��ل  44پرداخ��ت س��ود به  49میلی��ون نفر از
مش��موالن را به سازمان خصوصیسازی تصویب کرد
و ما بر اساس همان تکلیف در حال واریز سود به حساب
مشموالن هستیم؛ در این خصوص سود مالی سال 95
را از شرکتهای سرمایهپذیر دریافت کردیم و مستقیم
به حساب مشموالن واریز میکنیم و در این باره بیش
از  32میلیون نفر کد ش��بای بانکی خود را به س��ازمان
خصوصیسازی اعالم کردند.
به گفته پوریحس��ینی سازمان خصوصیسازی پس از
دریافت شماره شبا ،آن را در سیستم بانکی راستیازمایی
کرد و افرادی که رقمهای شبای آنها اشتباه بود ،باید به
شکل صحیح آن را در سامانه وارد کنند.
مهلت اعالم شماره حساب همچنان وجود دارد


وی با اشاره به اینکه  3هزار و  800میلیارد تومان سود
به مش��موالن پرداخت خواهد شد ،گفت :برای دریافت
ش��ماره حس��اب بانک��ی از مابقی اف��راد ،مهلتی در نظر
گرفته نشده و آنان فع ً
ال فرصت دارند تا شماره حساب
بانکیشان را اعالم کنند ،اما مهلت پرداخت مابهالتفاوت
ارزش برگهه��ای س��هام عدالت ت��ا یک میلیون تومان
تمدید نش��د و بر اس��اس همان ارزش ،س��ود به حساب
مشموالن واریز میشود.
رئیس س��ازمان خصوصیسازی درباره جزئیات مجامع
ش��رکتهای س��بد سهام عدالت نیز گفت :چند شرکت
به دلیل اینکه مجامعشان باید در روزهای آینده برگزار

ش��ود ،فع ً
ال س��ودی به حساب سازمان خصوصیسازی
واریز نکردهاند که آن ش��رکتها نیز تا پایان س��ال با
همکاری صورتگرفته نسبت به واریز سود نقدی اقدام
خواهند کرد.
پوریحس��ینی تصریح کرد :ش��رکتها بر اساس قانون
مهلت دارند تا  8ماه پس از تقسیم سود در مجامع ،نسبت
به پرداخت سود به سرمایهگذاران خود اقدام کنند و در
این باره پیشبینی میکنیم که پیش از پایان این مهلت،
سود سهام به حساب مشموالن واریز شود.
وی گف��ت :ب��ا توجه به اینکه تنه��ا هزار و  200میلیارد
تومان از مجموع  3هزار و  800میلیارد تومان از س��ود
ش��رکتهای حاضر در س��بد سهام عدالت وصول شده،
بنابراین بخش��ی از س��ود فع ً
ال واریز میش��ود و مابقی
در دو نوب��ت دیگ��ر و یا ش��اید در یک نوبت دیگر واریز
خواهد شد.

 خرید و فروش سهام عدالت پس از تصویب الیحه

آزادسازی

پوری حس��ینی در پاس��خ به سؤال دیگری درباره اینکه
مشموالن سهام عدالت چه زمانی قادر به خرید و فروش
سهام در بازار سهام خواهند بود ،خاطرنشان کرد :ارائه
الیحه آزادس��ازی س��هام عدالت پس از پرداخت س��ود
س��هامداران در حال پیگیری اس��ت و با توجه به اینکه
دول��ت ای��ن الیح��ه را به مجلس ارائه کرده ،امید داریم
تا نمایندگان س��ریعتر تعیین و تکلیف مالکیت و انتقال
این اوراق به نام مشموالن اقدام کنند.
وی افزود :در مورد ش��رکتهای س��رمایهگذاری سهام
عدالت اس��تانی به دلیل عدم ظرفیت مناس��ب موضوع
تأسیسصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهبورسی
مطرح ش��ده اس��ت که به نظر میرس��د ،مجلس با این
موضوع موافق بوده و یونیتهای (واحد) صندوقهای
قابل معامله بورسی به مشموالن ارائه شود.
 ارزش هر برگ سهام عدالت  ۲.۴میلیون تومان


وی با اش��اره به اینکه ارزش روز س��هام عدالت به بیش
از 2میلی��ون و  400ه��زار تومان رس��یده اس��ت ،گفت:
این ارزشگذاری براساس قیمتهای تابلوی بورس و
همچنین ارزشگذاری تقریبی شرکتهای غیربورسی
اعالم شده است.
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محمدرضا گیوکی در گفت و گو با «تجارت» پیش بینی کرد؛
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گروه بورس -سوگند السادات چاوشی :شاخص بورس پس
از لم��س قل��ه 90هزار واح��دی در دیماه ،92روند نزولی در
پیش گرفت و با نوسانات جزیی در چند سال اخیر به کار خود
ادامه داد ،اما بازار سرمایه در سال  96رنگ و بویی متفاوت به
خودگرفتبهطوریکهازهمانابتدایامسالقابلتشخیص
بود که ش��اخص بورس قصد لمس قله قبلی یعنی  90هزار
واحدی و حتی شکست آن را در سر دارد .شاخص کل بورس
تهران در پایان آذرماه امسال پس از چند سال وقفه از رکورد
تاریخی خود عبور کرد .به طوری که شاخص کل در این ماه
به رقم  95.509واحد رس��ید درحالیکه بیش��ترین مقدار آن
پیش از این در تاریخ( ۱۵دیماه  )۹۲به میزان  89.500واحد
به ثبت رسیده بود.

بورس؛ مقصد احتمالی پولهای جدید


درخصوص بررس��ی روند ش��اخص کل بورس تهران در 9
ماهه س��ال جاری و وضعیت حال حاضر بازار س��رمایه برای
سرمایهگذاری،محمدرضاگیوکیعضوانجمنمهندسیمالی
و مدیریت استراتژیک ایران در گفت وگو با روزنامه «تجارت»
میگوید:درهفتهپایانیشهریورماهامسالدرگزارشیباعنوان
مقصداحتمالیپولهایجدید،ازبورسب هعنوانجذابترین
مکان برای س��رمایهگذاریدر نیمهدوم س��الجاری یاد شد،
لذا آنچه در شرایط کنونی رخ داده تنها تحقق انتظارات قبلی
است .این عضو انجمن مهندسی مالی و مدیریت استراتژیک
ایران تصریح میکند :گرچه از ابتدای پاییز  96شاخص کل
بورس تهران با ثبت بازدهی حدود  ۱۳درصدی پیشتاز سایر
بازارها بوده اس��ت ،اما این بازدهی در مقایس��ه با س��ودی که
یک سرمایهگذار در واقعیت میتوانست از بازار بورس کسب
کندبس��یارکموناچیزاس��ت.بهعبارتس��ادهتراگربامبنای
تحلیلی دقیق و با تشخیص حرکت نقدینگی به سمت سهام
شرکتهای مختلف ،سرمایهگذاری منطقی در بورس انجام
میش��دبهراحتیامکانکس��ببازدهیبیشاز ۵۰درصدی
ن خصوص باید
و حتی  ۱۰۰درصدی نیز وجود داش��ت .در ای 
گفت که ش��اخص کل بورس تهران نمایندهای از تغییرات
قیمتی تمامی نمادهای بورسی است که بهصورت میانگین
وزندار(بس��تهبهبزرگیش��رکت)محاس��بهمیشود.براین
اس��اس میانگین قیمتی س��هام در  ۳ماه گذش��ته ب ه صورت
میانگین حدود  ۱۳درصد رشد کرده است .با این حال میزان
ت س��هامدراینمدتچندانمتناسبنبودهورشد
رش��دقیم 
قیمتینمادهایمختلفانحرافمعیارقابلتوجهیازمیانگین
بازدهی بازار داراست.

ت عوامل بنیادی از نمادهای شاخصساز
تداوم حمای 


این کارش��ناس ارش��د بازار سرمایه تاکید میکند :ه ر چند در
شرایط فعلی با توجه به مولفههای بنیادی حاکم بر بازار سهام،
رون��د صع��ودی بورس همچنان بر مدار منطقی قرار دارد ،اما
رش��دهایپرش��تاباخیرنیزشائبهآمیختهشدنمعامالتبا
هیجانراایجادکردهاست.رشدکنونیقیمتسهامهمچنان
بر مدار منطق و تحلیل قرار داشته است .هرچند که از تابستان
این روند تحلیلی و منطقی با ش��دت کمتری دنبال ش��د ،اما
همچنان عوامل بنیادی بر هیجانات غالب است .در این میان
حتیانتظاربرایرش��دبیش��ترقیمتهانیزدربازاروجوددارد
تا جایی که رسیدن به محدوده شاخص  ۶رقمی یعنی سطح
صد هزار واحدی تا پایان سا ل جاری دور از انتظار نیست .تداوم
ت عوامل بنیادی از نمادهای شاخصس��از یعنی ثبات
حمای 
نسبی در قیمت جهانی کاالها ،کاهش نرخ سود سپردههای
بانکیونوساناتمثبتنرخدالرازجملهدالیلیاستکهباعث

بورس،مقصدپولهایجدید
عبور شاخص کل تا پایان سال از قله تاریخی
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روند صعودی بورس در مدت زمان اخیر شده است.

تقویت تقاضا در نمادهای بزرگ فرابورسی


گیوکی با تاکید براینکه بازار فرابورس ایران همچنان در حال
حرکت در مسیر رونق است ،اظهار میکند :شاخص این بازار
درهفت��هآخ��رآذرم��اه 96درادامهروندصعودیخودحدود۳
واحد (۰ /۲۸درصد) افزایش یافت و در سطح  1082واحدی
ق��رار گرفت .معامالت نماده��ای زیرمجموعه گروه فلزی،
پتروشیمی و پاالیشی باعث شد تا نماگر فرابورس حاال کمتر
از پنج واحد تا قله  ۱۱۰۰واحدی فاصله داش��ته باش��د .ضمن
اینکه ارزش معامالت سهام نیز در سطوح باالیی قرار داشت.
همانگونهکهاش��ارهش��دنماگرکلفرابورسدردومینروز
کاری زمستان با اثرگذاری نمادهای بزرگ به روند صعودی
خود ادامه داد .به این ترتیب با رش��د پیاپی ش��اخص و رونق
معامالت در دو هفته اخیر بازدهی فرابورس از ابتدای س��ال
به  ۲۵درصد رسید تا این بازار پا بهپای شاخص بورس سهام
تهران پیش برود.
وی ادامه میدهد :میتوان ادعا کرد که این دوره یکی از ادوار
پررونق معامالت فرابورس است .شاخص بازارهای اول و دوم
فرابورسدراینبازهزمانیرشدقابلتوجهیکردهاست.ضمن
اینکهارزشمعامالتدرایندوبازارنیزافزایشخیرهکنندهای
به نمایش گذاش��ته اس��ت .تداوم روند صعودی قیمتها در
بازارجهان��یوس��طحمطلوبن��رخدالرباعثتقویتتقاضا
در نمادهای بزرگ فرابورسی که عمدتا سهامی کاالمحورند
شدهاست.بهدنبالرشدشتابندهقیمتسهامنمادهایبزرگ،
شاخصهایسهامرکوردهایقبلیراجابهجاکردند؛بهنحوی
که بازتاب آن بر اقبال عمومی به بازار سرمایه افزود و نقدینگی
را به سمت این بازار هدایت کرد.

عب�ورش�اخصکلب�ورسازقل�هتاریخیخودتاپایان

سال

این عضو انجمن مهندسی مالی و مدیریت استراتژیک ایران
تصری��ح میکند :بهبود عملکرد اقتص��ادی ،افزایش قیمت
جهانی کاالها و عدم سرکوب نرخ ارز سه عامل اصلی است
کهتابهاینلحظهس��ودمناس��بیراعایدسرمایهگذارانبازار
سهامکردهاست.بهنظرمیرسدباادامهوضعیتکنونینماگر
بورسبتوانددرسال 96ازقلهتاریخیخودعبورکند.بهعبارت
س��ادهتر ب��ازار دالر با افزای��ش دو درصدی قیمت در آبانماه
سال جاری بازدهی خود را از ابتدای امسال به  9درصد رساند،
روندی که به عقیده کارشناسان همگام با نرخ تورم عمومی
برای فضای کالن اقتصادی کشور مثبت ارزیابی میشود و
انتظار فعاالن اقتصادی این است که رشد مالیم قیمتی بازار
ارز با اوجگیری تقاضای فصلی ادامه پیدا کند .از سوی دیگر
قیمتسکهباجهش9.6درصدیدرآذرماههمراهشد،بنابراین
بازدهیبازارس��کهدرس��ال 96بهبیشاز 17درصدرس��یدو
عملکرد این بازار را بهطور مقطعی از بازار بورس فراتر برد ،اما
از آنج��ا ک��ه افزایش قیمت طالی جهانی و نرخ دالر ،جهش
قیمتی سکه را توجیه نمیکند ،بسیاری از فعاالن اقتصادی
روند اصالحی را برای این بازار پیش بینی میکنند.

کاهش  7.5درصدی هزین ه معامالت در بورس


این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از اتفاقات
مهم در بازار سرمایه کاهش کارمزدهای کارگزاران ،بورس و
...است،تاکیدمیکند:کارمزدمعامالتدربورسهایمختلف
دنیاپاییناستکهاینپایینبودنکارمزدیکیازراهکارهایی
است که باعث افزایش حجم معامالت و بهبود نقدینگی در
بازاربورسکش��ورهاش��دهاست،لذایکیازعواملاثرگذاردر

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 1370814704ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻭ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960832ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67707ﻡ ﺍﻟﻒ

و زیان پیش بینی ش��ده ش��رکتها در پایان آبانماه سال96
برابر با  458.068میلیارد ریال بوده است که نسبت به مهرماه،
معادل 817میلیارد ریال افزایش داشته است .در پایان آبانماه
 96متوسط سود (زیان) خالص شرکتهای بورسی به ازای
هرس��همبرابربا322ریالبودهاس��ت.درضمنمیزانس��ود
تقسیمشدهشرکتهابهتفکیکصنعتانباشتهازابتدایسال
تا پایان آبان ماه سال جاری ،بیش از  245هزار میلیارد ریال
بودهکه67درصددرآمد(زیان)واقعیش��رکتهابودهاس��ت.
همچنینمتوسطسودنقدیبرایهرسهممعادل 274ریالرا
نشانمیدهد.اینکارشناسارشدبازارسرمایهتاکیدمیکند:
همچنیندرکوتاهمدتنمیتوانتاثیرکاهشنرخسودبانکی
بربازارسرمایهراشاهدبودبسیاریازافرادیکهمنابعزیادمالی
داشتند با همان نرخهای قبلی قرارداد خود را با بانکها تمدید
کردند ،لذا اثر کاهش نرخ سود بانکی را در کوتاهمدت شاهد
نخواهیم بود و باید صبر کرد تا سررسید نرخ سودها در سال
آینده برسد تا شاهد تاثیرات آن بر بازار سرمایه باشیم.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960859ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﻋﻠﻲ ﺯﻧﮕﺎﺭﻛﻲ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻜﺮﺍﻟﻪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3873423340ﻛﻪ ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺣﻤﻦ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻲ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ

ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ

ﺁﺩﻙ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ

ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/67708ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺭﻯ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960647ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻠﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮﻟﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ  50ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ
ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/67709ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺭﻯ

رونقبخشیبهمعامالت،کاهشهزینههایمعامالتیاست،
زیرا هرچه هزینههای معامالتی کاهش پیدا کند ،افرادی که
با دید کوتاه مدت سرمایهگذاری میکنند ،سریع تر میتوانند
اقدامبهخریدوفروشسهامکنندواینمسالهمنجربهافزایش
حجممعامالتوبهبودنقدش��وندگیدربازارس��رمایهخواهد
شد .وی ادامه میدهد :سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در
نخستین گام ،کارمزدهای خود را  25درصد کاهش داد که در
معامالتسهامبورساوراقبهادارتهرانحقنظارتسازمان
بورس از خرید و فروش سهام از  0.0008به  0.0006کاهش
یافتهاست.درگامبعدینیزکارمزدشرکتبورساوراقبهادار
تهران و فرابورس ایران  20درصد در معامالت سهام کاهش
یافت ،به طوری که کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
و فراب��ورس ای��ران از خرید و فروش از 0.0008به0.00064
ارزش معامله کاهش یافت .کارمزد کارگزاران نیز با کاهش
اندکبهمیزانپنجدرصداز0.0008به0.0076خریدوفروش
رسیده که مجموع این تغییرات منجر به کاهش 7.5درصدی
هزینه معامالت در بازار سرمایه شده است.

رشد شاخص کل بورس در نیمه دوم سال


این عضو انجمن مهندسی مالی و مدیریت استراتژیک ایران
تصری��حمیکن��د:آنچهبیشازهرچیزدیگربرروندمعامالت
تاثیرگذار بوده اس��ت ،انتظار فعاالن بازار از اولین برآوردهای
رسمیشرکتهاازسودآوریدرسالآیندهاستکهمثبتبهنظر
میرسد،امادراینمیاننگرشاحتیاطیدربازاروجودداردکهاز
شکلگیریروندهایمثبتقابلتوجهجلوگیریمیکند.یکی
دیگر از عوامل مثبت بازار سرمایه ،احتمال تعدیلهای مثبتدر
گزارشهای شش ماهه شرکتهاست .این گزارشها به این
دلیلکهدیگرحسابرس��یش��دههستند،قابلیتاتکاواهمیت
زیادی دارند .انتظار میرود حداقل در گروههای فلزی ،معدنی،
پاالیشگاهی ،خودرویی ،غذایی و دارویی گزارشهای مثبت و
تعدیلدرپیشبینیسودشرکتهاوجودداشتهباشد.همچنین
رشد آرام نرخ دالر و احتمال ادامهدار بودن آن در نیمه دوم سال،
احتمال رش��د نرخ تورم در دولت دوازدهم ،تثبیت قیمتهای
جهانی و پایدار بودن آن پس از رش��دی که داش��تند مواردی
هستند که نشان میدهد نیمه دوم سال برای سرمایهگذاری
در بورس حتی جذابتر از نیمه اول سال باشد.

بودجه اولیه شرکتها


این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید میکند :شاید نتوان به

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961210ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﭘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ
ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺍﺩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ
ﺑﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

/67712ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960012ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ
ﻧﻮﺩﻫﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺪﻣﻠﻲ  3391886927ﻭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻴﺮﺭﺣﻤﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﻜﺪﻣﻠﻲ  5129462361ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﻔﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺪﻣﻠﻲ
 0793532256ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ 92
ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67713ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961155ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺿﺎ ﻣﻜﻮﻧﺪﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﺘﻢ ﻛﺪﻣﻠﻲ  1960312464ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ  92ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67714ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 10ﺏ 960624/ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﺴﺮﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0067404881ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 6 / 950301ﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺑﺎﻗﺮﻱ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  16885ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮔﻠﻌﻠﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ
ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960007ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻲ

ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﻴﮓ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺎﻛﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ

/67710ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 960992

ﺑﺮﺍﻯ

/67715ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻋﺮﺏ ﺑﺮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎءﺍﻟﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0490436153ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ

ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ

ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ

ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

ﻣﻨﺸﻲ ﺷﻌﺒﻪ  1076ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/11/29ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ

 180-115ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

/67711ﻡ ﺍﻟﻒ

ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67716ﻡ ﺍﻟﻒ

تاثیرپذیری بازار سرمایه از قوانین بودجه


اولین پیشبینیها درباره سودآوری شرکتها در سال آینده
اتکای چندانی کرد .اصوال گزارش پیشبینی سود که از طرف
ش��رکتهارویش��بکهکدالقرارمیگیردتنهانشاندهنده
برآورد مدیران شرکت از قدرت سودسازی آن شرکت است.
برایتهیهاینگزارشها،فروضیتعیینمیشودکهباتوجهبه
شرایط فعلیشرکتغیرمنطقیبهنظرنمیرسد،اماتضمینی
برایتحققاینفروضوجودندارد.درواقعپیشبینیشرکت
برایسالمالیآتیوابستگیشدیدیبهشرایط فعلیشرکت
دارد .عالوه بر آن ،عموما شرکتها تالش میکنند پیشبینی
محتاطانهای روانه شبکه کدال کنند ،زیرا اولین پیشبینیها
نهتنهااس��تنباطمدیرانش��رکتهارانشانمیدهد،بلکهبه
تعبیری برنامه مدیران را نیز نشان خواهد داد .در واقع مدیران
ت�لاش میکنند به گزارشه��ای اولین پیشبینی بهعنوان
بودجه اولیه شرکت نگاه کنند ،بنابراین عموما تالش میکنند
اولین پیشبینیها را به گونهای تنظیم کنند که قادر باش��ند
نه تنها تا پایان س��ال مالی پوش��ش دهند ،بلکه حتیالمقدور
تالش میکنند این پیشبینیها برای تعدیالت مثبت فضای
کافی داشته باشند.

گیوکیمیافزاید:بازارسرمایهبهعنوانیکیازبازارهایمعتبر
مالی کشور در دو بعد کالن و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر
میپذیرد .از منظر کالن ،سیاستگذاری درآمدی و هزینهای
دولت بر متغیرهای اقتصاد کالن اعم از تولید ناخالص داخلی،
سرمایهگذاری ،تورم و ...تاثیر میگذارد و بازار سرمایه با توجه
بهماهیتخودازنوساناتاقتصادکالنتاثیرمیپذیرد.ازمنظر
خرد نیز حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی با
ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه ،واگذاری شرکتهای
دولتیو...میتواندتاثیرملموسیبرنقشبازارسرمایهدربخش
واقعی اقتصاد داشته باشد.

بررس�ی س�رفصل واگذاری داراییهای مالی در الیحه

بودجه 97

این عضو انجمن مهندسی مالی و مدیریت استراتژیک ایران
تصریح میکند :بررسی آمارهای پیشبینیشده در سرفصل
«واگ��ذاری داراییه��ای مالی» الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷
مش��اهده میش��ود که منابع حاصل از واگذاری داراییهای
مالی با رشد  26.8درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶
ورشد53.8درصدینسبتبهالیحهبودجهسال۱۳۹۶همراه
بود که مهمترین دالیل این رشد افزایش  31.8برابری منابع
حاصلازاستفادهازصندوقتوسعهملی،افزایش 3.13برابری
منابع حاصل از دریافت اصل وامها و رشد 29.3درصدی منابع
حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل بود .در بررسی
تاثیر این رویداد در بازار سهام میتوان بیان کرد که افزایش
اس��تقراض دولت از ش��بکه بانکی و افزایش قابلتوجه آن از
صندوق توسعه ملی موجب افزایش حجم نقدینگی در کشور
و در نتیج��ه موج��ب تحریک نرخ تورم خواهد ش��د .گیوکی
میافزای��د:ب��اافزایشن��رختورموقیمتداراییهاوامالک،
قیمت س��هام در بورس از دو طریق  )۱افزایش قیمت ریالی
امالکومستغالتشرکتهایپذیرفتهشدهبورس)۲کاهش
نرخ سود سپرده واقعی شبکه بانکی موجب جذاب شدن بازار
سرمایه برای سهامداران خواهد شد .با وجود این شتاب نرخ
تورم در کنار رکود نسبی در اقتصاد در میانمدت و بلندمدت
موجبعدمبهبودفضایکسبوکاربرایبخشواقعیاقتصاد
خواهدشدکهممکناستعوارضناخوشایندیبرایاقتصاد
و بازار سرمایه به وجود آورد.

پیشبینیسود شرکتها مغایر با واقعیت


این عضو انجمن مهندسی مالی و مدیریت استراتژیک ایران
تصریح میکند :بررسیهای ادوار گذشته نشان میدهد که
در  5سال مالی گذشته اولین پیشبینیهای سود شرکتها
با واقعیت انحراف قابل توجهی داشته است .به عبارتی نتایج
بررسیهانشانمیدهدکهاختالفزیادیدرعمدهشرکتها
میان س��ود پیشبینیش��ده آنها در ابتدای س��ال با آنچه در
پایان س��ال مالی محقق میش��ود ،وجود دارد .این موضوع
به ویژه در پنج س��ال اخیر به علت نوس��انات ش��دید نرخ ارز،
ناپای��دارین��رختورم،افتوخیزقیمتهایجهانیکاالهاو
همچنین حجم باالی نقدینگی سرگردان تشدید شده است.
این پیشبینیها درحالی از سوی شرکتها ارائه میشود که
در سایر بازارهای جهانی سهام ،چنین امری وجود ندارد و به
طوری که پیشبینی سود شرکتها از سوی موسسات مالی
و تحلیلگران براساس اطالعات مالی شرکتها ارائه میشود.
گیوکیمیافزاید:عمدهشرکتهایبورسیوفرابورسیدارای
سال مالی منتهی به انتهای اسفندماه هستند .در واقع با انتشار
این گزارشها ،چشمانداز بخش عمده شرکتهای بورسی و
فرابورسی برای سال مالی آتی مشخصتر خواهد شد .سود

رکوردشکنیهای پیاپی بازار فیزیکی بورس انرژی


اینکارشناسارشدبازارسرمایهتاکیدمیکند:رکوردشکنیهای

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960359ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﭽﺎﺭﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻜﺪﻣﻠﻲ  2300331756ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ
 2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67717ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 3ﺏ921026/

ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻭﺍﺷﻘﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺯﺭﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺤﺖ

ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ

ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

پیاپی بازار فیزیکی بورس انرژی موجب شده تا چهرهای جذاب
و قابل اعتماد از این بازار مالی به ثبت برس��د .ثبت بیش��ترین
حجم و ارزش معامالت هفتگی در س��ال جاری ،دس��ت یافتن
ب��هبزرگتری��نحج��ممعامالتبرقدرتاری��خبازارفیزیکی
بورس انرژی و رکوردش��کنی حجم و ارزش ماهانه معامالت
در بورس انرژی را میتوان کارنامه معامالتی این بازار دانست.
رکوردشکنیهایمداوماینبازارنشانمیدهدکهبورسانرژی
به دوران بلوغ معامالتی خود وارد میشود و میتوان به تقویت
روزافزون این بازار مالی بیش از پیشخوش بین بود اگرچهحفظ
همین توانمندیها خود به منزله موفقیتی جدی بوده و میتواند
زمینهساز دستاوردهای نوینی باشد .این عضو انجمن مهندسی
مالی و مدیریت اس��تراتژیک ایران تصریح میکند :آذرماه ۹۶
بزرگتری��ن رکورد تاریخ��ی معامالت ماهانه در بازار فیزیکی
بورسانرژیبهثبترسید.دراینماهبازارفیزیکیبورسانرژی
شاهددادوستدینزدیکبه ۵۵۰میلیاردتومانبودکهبیشترین
رکورد ارزش معامالت ماهانه در این بازار به شمار میرود .این در
حالی بود که بزرگترین رکورد ارزش معامالت تاکنون به آبان
سال جاری تعلق داشت که رقمی نزدیک به ۴۵۰میلیارد تومان
به ثبت رسیده بود ،اما در آذرماه  96شاهد رشد  22.19درصدی
ارزش معامالت به نس��بت ماه قبل از آن بودیم که موجب ش��د
این رکورد جابهجا شود .این در حالی بود که ارزش معامالت در
آذرماه امسال به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۸۲
درصد رش��د کرد .همچنین در آذرماه امس��ال در بازار فیزیکی
بورس انرژی  ۲۸۱هزار و  ۶۴۰تن از انواع حاملهای انرژی و
آن مورد معامله قرار گرفت که باز هم بیشترین حد
فرآوردههای 
در تاریخ این بازار محسوب میشود.
گیوک��ی میافزای��د :با توجه به این آمارها هماکنون میتوان
بورس انرژی را بر فراز قله عملکرد تاریخیخوددر نظرگرفت.
بزرگترینمعاملهآذرماهامسالبهدادوستد۹۰هزارتننفتای
سنگینپاالیشنفتالواندررینگبینالملل(بااحتسابارز
آزاد)تعلقگرفتکهدومینمعاملهبزرگدرتاریخبازارفیزیکی
بورس انرژی بود .س��وخت کوره س��بک پتروشیمی تبریز در
رینگداخلیدرآذرماهامسالبیشترینرشدقیمتهاراتجربه
کرد که افزایش نرخی نزدیک به  ۲۰درصد را به ثبت رساند.
این شرایط نشان میدهد که این کاال هنوز هم جذابترین
کاال در بازار فیزیکی بورس انرژی است.

افزایش چشمگیر حجم معامالت در بورس کاال


اینعضوانجمنمهندس��یمالیومدیریتاس��تراتژیک
ای��رانتصری��حمیکند:حج��مکلمعامالت 8ماههاول
سال جاری در بورس کاال برابر با یک میلیون و  766هزار
و  536تن بوده است که در مقایسه با حجم یک میلیون و
 650هزار و  958تنی سال گذشته  115هزار تن افزایش را
نشان میدهد .این درحالی است که در شش ماهه نخست
امس��ال حجم معامالت س��ال جاری 60هزار تن بیشتر از
حجم معامالت  6ماهه نخست سال گذشته بود .در آبان
ماه  96حجم معامالت افزایش خوبی پیدا کرده اس��ت و
 210هزار تن در مهرماه امسال به 274هزار تن رسده است
تا  64هزار تن افزایش را تجربه کرده باشد .همچنین این
حجم معامالت نسبت به آبان ماه سال گذشته نیز  53هزار
تن افزایش را نش��ان میدهد که قابل توجه اس��ت و نشان
از بهبود اوضاع معامالتی در آبان ماه س��ال جاری نس��بت
به س��ال گذش��ته دارد .به طور کلی بازار بورس ب ه عنوان
جذابترین مکان برای س��رمایهگذاری در نیمه دوم سال
جاری محسوب می شود.

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961250ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺎﺷﻠﻲ
ﺑﻜﺪﻣﻠﻲ  0016064078ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ
ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ
ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67722ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961231ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﻳﺎﻥ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮﺍﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ
ﻓﺤﺎﺷﻲ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ
 115ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67718ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

/67724ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 5ﺏ 950882/ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﺗﺠﺮﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻛﺬﺏ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ  92ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  940976ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺭﺯﺍﻗﻲ ﺗﺘﻤﺎﺝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺁﻗﺎ
ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻕ ﺁﺩﻙ
ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67719ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 950023

ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺣﺴﺎﻥ

ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ
ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/67720ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960351ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/67721ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺭﻯ

/67725ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /950357ﺝ 2
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺿﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 84/42
ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺳﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ 2398/17492
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  179550ﺩﻓﺘﺮ  1127ﺻﻔﺤﻪ  462ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻠﻜﻲ
ﺣﺴﻦ ﺳﺨﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻘﻲ ﺑﻘﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/11/9ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺍﻟﻲ  12ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻱ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻑ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻃﻼﻉ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

/67726ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ
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نخستین سالگرد آیت اهلل هاشمی برگزار شد؛

گرامیداشتیادامیرکبیرانقالب

اعتقاد آیت اهلل به خرد جمعی


در ادامه این مراسم یادگار امام گفت :آیت اهلل هاشمی به فهم مردم اطمینان داشت،
مطمئن بود که نمیش��ود برای همیش��ه مردم را گول زد و خرد جمعی اهمیت دارد.
حجتاالسالم سیدحسن خمینی گفت :سخن درباره آقای هاشمی از زوایای مختلفی
قابل طرح است،یا موضوعات مختلفی می توان از شخصیت ایشان گفت .این سال
های اخیر ارتباطی بین من و ایشان ایجاد شده بود و لطف پدرانه ای به من داشتند.
انتخابات مختلفی از سال  84تا این اواخر همراه ایشان بودم.این استاد حوزه یادآور
ش��د :از انتخابات تلخ  84گرفته تا خبرگان اخیر همراهش��ان بودم .نمی توان همه
آقای هاش��می را در این صفات خالصه کرد.آقای هاش��می همه صفتش امید بود و
به قدری این امر پر رنگ بود که بعضی ها می گفتند اگر االن آقای هاش��می را به
زندان می برند میگفت شاید راه کج شد و ما را به باغ و بستان بردند ،آقای هاشمی
به امید به خدا خوش��بین بود.وی گفت :دوره نزدیکی آیت اهلل هاش��می با قرآن یک
خوش��بینی نس��بت به خدا در ایش��ان ایجاد کرد .من یکی دوبار ایش��ان را مضطرب
دیدیم .در ش��رایط س��خت س��ال  ۸۸مضطرب نبود .اما یکی از لحظات که فکر می
کنم خیلی ناراحت بودند ۱۵خرداد  ۸۴بود ،همان هم چند ساعتی طول نکشید.وی
ادامه داد :او به فهم مردم اطمینان داش��ت .مطمئن بود که نمی ش��ود برای همیش��ه
مردم را گول زد و خرد جمعی اهمیت دارد .ایش��ان به راه و روش خودش��ان اطمینان
داش��تند .باور داش��تند که آنچه که می گوید درس��ت اس��ت .خمینی گفت :ممکن بود
عقی��ده اش را ع��وض کن��د ول��ی در گذر از زمان معتقد بود آنچه که میگوید در دوره
خودش درست است .این موارد در ایشان امیدی را ایجاد کرد که راه ما درست است
و مجموعه مردم اش��تباه نمیکنند و خداوند وعده نصرت داده اس��ت.وی گفت :اگر
امید وجود نداشته باشد همه ما درجا می زنیم .یا به رخوت و یا خشونت و شورش می
انجامد .اس��تنباط من در مورد اتفاقات اخیر این اس��ت که بیش از هرچیز علت پمپاژ

ش��ده توس��ط ایش��ان توجه کنند.وی همچنین گفت :بنده به عنوان یکی از کس��انی
که از آغاز با ابعاد فنی و حقوقی مساله هستهای آشنایی دارم ،گواهی میدهم یکی
از تش��ویقکنندگان اصلی برای دس��تیابی به فنآوری هستهای بودند.صالحی افزود:
هوشیاری و ذکاوت ایشان در عرصه سیاست خارجی هم کارگشا بود؛ درست است
برای درک شخصیت چنین شخصیتهایی احتیاج به گذر زمان هست ،اما دادههایی
خوبی از تاثیرات ایشان در سیاست خارجی در دست است.وی گفت :آیتاهلل هاشمی
با رعایت اصول سیاس��ت خارجی به این واقعیت دس��ت یافته بود که تببین دکترین
سیاس��ت خارجی در این کش��ور کار آس��انی نیست ،از این رو به انتقال تجربه از نسلی
به نسل دیگر توجه داشت .ایشان چهره شاخص گرایش میانهروی بودند و دریافته
بودند برای تحقق انقالب باید با روحیه تعاملی و جلوگیری از روحیه تقابلی عمل کرد.
معاون رییسجمهور گفت :چهرههای با سابقه نظام اسالمی به این واقعیت گواهی
میدهند که تهدیدزدایی از طریق تنشزدایی امکانپذیر اس��ت .در راس��تای تقویت
پیوندهای برادری و ترمیم روابط با عربس��تان کارهای را در باالترین س��طح با ملک
س��لمان انجام داد .در عرصه روابط و تعامالت در عرصه بینالمللی نگاه واقعبینانه
داش��تند .تقویت جایگاه و منزلت کش��ورها از نظر ایش��ان امر ضروری بود .حمایت از
مردم رنج دیده و ملت س��تمدیده را همیش��ه س��رلوحه قرار میداد .آیتاهلل هاشمی به
تحقق تقویت روحیه جمعگرایی بسیار اعتقاد داشت.
پرهیز از افراط و تفریط


آنها که نیامدند و پیام دادند


بس��یاری از نزدیکان به آیت اهلل نتوانس��تند در جلس��ه حاضر ش��وند اما پیام دادند و ابراز ارادات کردند .حجت االس�لام حس��ن روحانی ،رییس جمهوری کش��ورمان با
انتشار تصویری از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در توییتر نوشت:او معیار و عیار سیاستورزی و سیاستمداری بود؛ به کشورش عشق میورزید و آرزویش تبیین
اس�لام واقعی و س��ربلندی ایران بود .نامش بلند و یادش گرامی .همچنین محمدجواد ظریف در اینس��تاگرام خود نوش��ت " :از ش��مار دو چش��م یک تن کم /از ش��مار
خرد هزاران بیش" .یاد و خاطره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران که در همه دوران های مبارزه ،پیروزی ،جهاد ،سازندگی ،اصالحات و
اعتدال با صبر و امید و تدبیر یار نظام و یاور مردم بود و ماند را گرامی می داریم.یاد و خاطره آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران که در همه
دورانهای مبارزه ،پیروزی ،جهاد ،سازندگی ،اصالحات و اعتدال با صبر و امید و تدبیر یار نظام و یاور مردم بود و ماند را گرامی میداریم.

ناامیدی در جامعه بوده اس��ت .برای جلوگیری از هر اغتشاش��ی باید امید در جامعه
وجود داش��ته باش��د.خمینی با اش��اره به ناآرامیهای اخیر گفت :استنباط من در مورد
اتفاقات اخیر این است که بیش از هر چیز علت پمپاژ ناامیدی در جامعه بوده است.
برای جلوگیری از هر اغتشاش��ی باید امید در جامعه وجود داش��ته باش��د.وی تصریح
کرد :هاش��می از میان ما رفت اما یادش هنوز در میان ماس��ت .باالترین کانون امید
در عصر ما امام بود .امروز رهبری از کانونهای بزرگ امید است .اگر هاشمی رفت
باید مراقبت کنیم امید از دلهای ما نرود .درس بزرگ هاشمی رفسنجانی حفظ امید
در جامعه اس��ت .جامعه ما روزهای بزرگی در پیش دارد ،باید از امروز آماده باش��یم.
باید برای فردای جامعه اگر الزم باش��د ،هرچه داریم را فدا کنیم اما امید را از دس��ت
ندهیم .همه وظیفه دارند امیدافزا باشند.

تهمت زنندگان ضرر کردند


همچنین یک اس��تاد حوزه گفت :رهبری گفتند خناس��ان خواس��تند محبت هاشمی
رفسنجانی به من را کم کنند ،اما نتوانستند ،او دست از محبتش برنداشت؛ باید بگریم
که چرا این همه تهمت به او زدند .او ضرر نکرد  ،تهمت زنندگان به او ضرر کردند.
حجت االس�لام س��یدمهدی طباطبایی گفت :در رابطه با آیت اهلل هاش��می یک نکته
مغفول مانده و آن اجتهاد ایش��ان اس��ت ،ایش��ان اجتهاد فقاهتی فیضیه داشت  ،من از
نزدیک میدانم و میگویم .وی با اشاره به سابقه آشنایی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
با امام (ره) گفت :منزل مقابل منزل امام  ،منزل عمه من است که دو پسر داشت،که
اخوان مرعش��ی بودند .هر دو مجتهد مس��لم بودند .مرحوم هاش��می 15س��ال در آن
خان��ه زندگ��ی ک��رد با این بزرگواران به دی��دار مراجع میرفتند و در بحثهای فقهی
حضور داشتند و صاحب نظر شدند.وی ادامه داد :اما چون آیت اهلل هاشمی در مسائل
سیاسی ورود کردند جنبه فقهی ایشان مغفول ماند .امام به نظریات فقهی ایشان ارج

اخبار بيمه
رئیس کل بیمه مرکزی:
خرید بیمه نامه باید برای مردم آسان باشد

دکتر همتی در پاسخ به این سوال که چرا
قیمت بیمه شخص ثالث افزایش می یابد
گفت :نرخ حق بیمه شخص ثالث ارتباط
مس��تقیمی با نرخ دیه که از س��وی قوه
قضاییه بر اساس مبانی شرعی تعیین می
ش��ود دارد .صنعت بیمه ،مسئولیت افراد
را بیمه می کند و متناسب با تعهدی که
می پذیرد نرخ را اعالم می کند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه
مرک��زی ،رئی��س کل بیم��ه مرکزی افزود :ما برای افزایش توان خرید بیمه نامه از
سوی مردم در طی این سالها همگام با افزایش نرخ دیه پیش نرفتیم و علی رغم
حق قانونی  ۲۵درصد نسبت به نرخ دیه عقب تر هستیم.
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی گفت :حدف الحاقی��ه یکی از مزایای قانون جدید بیمه
شخص ثالث است و در حال حاضر اگر افزایش نرخ دیه داشته باشیم ،مابه التفاوت
آن بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تخفیفات بیمه ش��خص ثالث گفت :س��قف
تخفیفات عدم خس��ارت این بیمه نامه تا  ۷۰درصد اس��ت و از دیگر مزایای قانون
جدید بیمه ش��خص ثالث عدم س��وخت کل تخفیفات اس��ت یعنی اگر فردی برای
بار اول خس��ارت مالی داش��ته باش��د ۲۰ ،درصد ،بار دوم  ۳۰درصد و بار س��وم ۴۰
درصد از تخفیف عدم خس��ارت مالی کاس��ته می ش��ود که در قانون قبلی با اولین
تصادف چه مالی و چه جانی کل تخفیفات از بین می رفت.
دکتر همتی در خصوص تخفیفات عدم خس��ارت در بخش جانی نیز گفت :برای
خس��ارت اول  ۳۰درصد ،خس��ارت دوم  ۷۰درصد و خس��ارت س��وم  ۱۰۰درصد از
تخفیفات عدم خسارت کاسته می شود .دکتر همتی با اشاره به افزایش نرخ حق
بیم��ه ش��خص ثال��ث برای رانندگان پرخطر در این قان��ون گفت :در اولين حادثه
ناش��ي از تخلف حادثه س��از راننده مس��بب در طول مدت بيمه نامه ،معادل دو و
نيم درصد ( )%۲.۵از خس��ارت هاي بدني و مالي پرداخت ش��ده ،در دومين حادثه،
معادل پنج درصد(  )%۵و در س��ومين حادثه معادل ده درصد(  )%۱۰از خس��ارت
ه��اي بدن��ي و مالي پرداخت ش��ده به عهده مقص��ر حادثه خواهد بود.البته اجرایی
ش��دن این آیین نامه منوط به راه اندازی س��امانه مش��ترک با نیروی انتطامی است
که مقرر ش��ده ۱۳۹۶.۱۱.۰۶این س��امانه در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد .وی
افزود :همچنین انتقال تخفیفات عدم خسارت خودرو به بستگان درجه یک امکان
پذیر ش��ده اس��ت .رئیس ش��ورایعالی بیمه از اصالح آیین نامه ها و مقررات بیمه
خبر داد و گفت :درصدد هس��تیم مبانی فرم های پیش��نهاد بیمه نامه و خس��ارات را
س��اده س��ازی کنیم تا انتخاب و خرید برای مردم راحت باش��ند و پیشنهاد میکنم تا
رفع این مشکل از طریق نمایندگان و کارگزاران اقدام به خرید بیمه نامه کنند تا
آنها را راهنمایی کنند .رئیس کل بیمه مرکزی گفت ۱۶ :هزار کشته و  ۳۵۰هزار
مصدوم حادثه رانندگی در س��ال آمار بس��یار وحش��تناکی اس��ت و ادامه این روند و
افزایش آمار تلفات حوادث رانندگی بسیار خطرناک است .صنعت بیمه تعهد دارد
خس��ارات مالی را پرداخت کند ،کما اینکه س��ال گذش��ته ده هزار میلیارد تومان در
این حوزه خسارت پرداخت کردیم اما آثار روحی و روانی آن بر جامعه بسیار تامل
برانگیز است و باید به دنبال چاره ای بود.البته در همین راستا ،رئیس جمهور محترم
کمیته ای تش��کیل داده اند به ریاس��ت وزیر محترم راه و شهرس��ازی و با عضویت
بیمه مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط که امیدوارم گامی در کاهش تصادفات
باش��د .دکتر همتی در خصوص افزایش باند تصادفات س��اختگی گفت :متاس��فانه
ب��ا فزای��ش قیم��ت دیه خس��ارات تقلبی هم افزایش یافت��ه که اخیرا چند باند آن با
همکاری خوب نیروی انتطامی دستگیر شده است به همین منظور بیمه مرکزی
ضمن افزایش توان نظارتی خود در صدد است با راه اندازی مراکزی مشترک میان
قوه قضاییه ،بیمه و نیروی انتظامی در مراکز استان ها و اجرایی کردن کد یکتا از
صدور بیمه نامه های جعلی و تصادفات ساختگی جلوگیری کند.
وی در خصوص بیمه خودروهای نامتعارف گفت :در کشور ما طبق قانون خودرو
متعارف باید کمتر از  ۵۰درصد دیه کامل همان س��ال باش��د که طبق دیه ۲۸۰
میلیونی امس��ال ،س��قف قیمت خودرو متعارف  ۱۴۰میلیون تومان اس��ت.بنابراین
خودروه��ای ب��االی این مبلغ غیرمتعارف ش��ناخته ش��ده ان��د و اگر با آنها تصادف
کنند تعهد ش��ما نس��بت به قیمت کل ماش��ین نخواهد بود و فقط تا س��قف خودرو
متعارف تعهد دارید.
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یک س��ال از ارتحال آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی گذشت و به همین مناسبت اولین
سالگرد درگذشت ایشان در سالن اجالس سران با حضور مهمانان خارجی و داخلی
برگزار شد .در ابتدای این مراسم معاون اول رییسجمهور با تاکید بر لزوم بهرهگیری
از اندیش��ه آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی در ابعاد مختلف ،خاطرنشان کرد :امروز باید
همه مانند آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی حس��اس و نگران اما امیدوار و فعال باشیم و
به مردم اعتماد کنیم .اسحاق جهانگیری گفت :هیچ صحنهای از انقالب اسالمی را
نمیتوان یافت که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در میانه آن حضور نداشته باشد .این
وسعت حضور و تجربه فردی و شناخت و تجزیه و تحلیل رویدادها به ایشان تفکری
چند بعدی و نظری چندجانبه داده بود .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به لحاظ فرهنگی
عمیقا ایران را میش��ناخت و در اندیش��ه توس��عه کشور بود .ایشان برای توسعه کشور
امبیرکبیر را به عنوان الگو قرار داده بود و در پیش از انقالب او برای آیتاهلل هاشمی
به عنوان کس��ی که در دوران فدرات خود به س��ازندگی ایران پرداخت سرمش��ق بود.
وی ادامه داد :ارتباطات و مطالعات آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی به گونهای بود که
خش��ت به خش��ت ایران را میس��اخت و به لحاظ سیاسی یک آرمانگرای واقعی بود.
او از ابت��دای زندگ��ی ت��ا پای��ان حیات آرمانهای بزرگی برای ایران در ذهن داش��ت
و ی��ک انقالب��ی جامعهنگ��ر بود که تا مرز ش��هادت نیز پیش رفت اما لحظهای در راه
مبارزات خود تردید نداش��ت .او یک استراتژیس��ت تاثیرگذار بود که در س��اماندهی
انق�لاب و نهاده��ای پس از انقالب اس�لامی نقش بس��یار تاثیرگ��ذاری ایفا کرد .او
زمان��ی ک��ه در مجل��س حضور یافت مجل��س در راس امور قرار گرفت و وقتی که به
دولت رفت س��رعت توس��عه کش��ور را افزایش داد .همچنین زمانی که در دوران دفاع
مقدس مدیریت جنگ را بر عهده گرفت توانست موفقیتهای خوبی حاصل کند و
در زمانی که حرف از صلح ش��د خود را در پذیرش قطعنامه پیش قدم کرد .آیتاهلل
هاش��می رفس��نجانی مس��ائل منطقهای جمهوری اسالمی ایران را در زمان سیاست
جمهوری به بهترین نحو حل کرد و در دوران ایش��ان بهترین رابطه با کش��ورهای
عربی را داش��تیم.وی خاطرنش��ان کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سیاستورزی را
مبتنی بر مردم و جامعه میدانس��ت و به انتخابات باور داش��ت و همواره بر برگزاری
انتخاباتی آزاد که حقوق مردم با مش��ارکت باالی آنها رعایت ش��ود تاکید میکرد .از
همین رو بود که ایشان علیرغم اینکه در باالترین مسئولیتهایی که مورد نقد بود،
قرار میگرفت ،خود را در معرض رای مردم قرار میداد .آیتاهلل هاشمی در انتخابات
 92به صحنه آمد اما ناباورانه ردصالحیت شد.
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رئی��س کل بیم��ه مرک��زی در خصوص حادثه نفتکش ایرانی در آبهای چین گفت:
پس از برجام ،روابط بین المللی صنعت بیمه گس��ترش یافت که مثال عینی آن
حادثه نفتکش ایرانی اس��ت که  ۳۰درصد آن نزد ش��رکت های بیمه ایرانی بیمه
شده است و الباقی تحت پوشش شرکت بیمه نروژی و مسولیت خدمه و آلودگی
دریا به عهده یک کلوپ بین المللی است.
وی افزود :این نفتکش تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران و به ارزش ۳۲
میلیون دالر بوده است .محموله نفتکش میعانات گازی و نوع قرارداد  FOBبوده
اس��ت ،یعنی خریدار محموله را روی عرش��ه تحویل گرفته اس��ت .بر این اس��اس
مس��ئولیت محموله برعهده خریدار کرهای اس��ت .دکتر همتی در مورد جزئیات
پوش��ش بیمه نفتکش ایرانی گفت ۳۰ :درصد بیمهنامه توس��ط ش��رکتهای بیمه
داخلی پوش��ش داده ش��ده اس��ت که  ۲۰درصد از س��وی بیمه البرز و  ۱۰درصد از
سوی بیمه ملت است .از این  ۳۰درصد نیز  ۵۰درصد بیمهنامههای فوق نزد بیمه
مرکزی پوشش بیمه اتکایی داشته است .رییس کل بیمه مرکزی آمار دارندگان
پوش��ش زلزله را در کش��ور بس��یار پایین دانس��ت و گفت :در کل کش��ور  ۱۱درصد
منازل مسکونی بیمه آتش سوزی و  ۷درصد پوشش بیمه زلزله دارند که این امار
در صورت وقوع زلزله فاجعه خواهد بود .وی گفت :در زلزله کرمانشاه کل خسارت
تحت پوشش بیمه بین  ۱۵۰تا  ۱۷۰میلیارد تومان بوده در صورتی که میزان کل
خسارت باالی  ۲هزار میلیارد تومان است و این نشان می دهد که باید این بیمه
نیز همچون شخص ثالث اجباری شود ،البته صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در
شرف تاسیس است تا بخش زیادی از این دغدغه ها را کاهش دهد.
وی در خصوص بیمه های عمر نیز گفت ۱۴ :میلیون نفر در کش��ور بیمه عمراز
نوع پس اندازی وغیر پس اندازی دارند که با توجه به مزایای بلند مدت این بیمه
نامه باید این تعداد افزایش یابد.

مجمع عمومی فوقالعاده
افزایش سرمایه بیمه سرمد برگزار شد

جلس��ه مجمع عمومی فوقالعاده ش��رکت بیمه
سرمد در تاریخ  17/10/1396با حضور اکثریت
س��هامداران ،در س��الن اجتماعات این ش��رکت
تشکیل شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعمومی
بیمه سرمد (سهامی عام) ،بر اساس مصوبه مجمع
عمومی فوقالعاده این شرکت که بر اساس مجوز
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا.ا تش��کیل ش��ده اس��ت ،مقرر شد
س��رمایه ش��رکت از ه��زار میلیارد ریال ب��ه  1.500.000.000.000ریال از محل
مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آروده نقدی و از طریق صدور س��هام منقسم به
 1500میلیون س��هم یک هزار ریالی به ش��رح زیر مصوب گردید :س��رمایه فعلی
شرکت  1.000.000.000.000ریال ،مبلغ افزایش سرمایه 500.000.000.000
ریال ،مبلغ س��رمایه پس از افزایش  1.500.000.000.000ریال ،ارزش اس��می
هر سهم  1.000ریال.

پژوهشکده بیمه صالحیت متقاضیان هیات علمی خود را
بررسیمیکند

جلسات مصاحبه برای جذب هیات علمی
پژوهشکده بیمه که در فراخوان شهریور  96در
سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران
اطالعرسانی شده بود ،در حال برگزاری است.
این پژوهشکده جهت تکمیل کادر هیات علمی خود
در گرایشهای آمار و اکچوئری  ،مهندس��ی صنایع،
مدیریت مالی ،مدیریت بیمه ،ریاضی و حس��ابداری
در حال جذب هیات علمی اس��ت .طی چندین دوره
در فراخ��وان ه��ای جذب هی��ات علمی وزارت علوم
ش��رکت کرده اس��ت و در دورههای آتی نیز به عنوان
کارفرم��ا ج��ذب هی��ات علمی را دنبال می کند .این پژوهش��کده تا کنون  6عضو
هیات علمی جذب کرده و در خصوص 4عضو دیگر نیز موافقت نهایی انجام شده
است .همچنین جذب  3عضو هیات علمی فرایند نهایی شدن خود را طی میکند
و  7عضو جدید نیز در مرحله بررسی تایید صالحیت هستند.

مینهاد .ایشان در مکتب آیت اهلل شریعتمداری ،منتظری ،حائری شیرازی و بسیاری
دیگر حضور داشتند و بسیار مقید به آموزش دیدن و بحثهای فقهی بودند.طباطبایی
گفت :سوال این است چطور یک آدم این همه توانمندی را یکجا میتوانست داشته
باشد؟ شما هم میتوانید .هرکس ایمان به خدا داشته باشد از شرک خفیف بپرهیزد
چنین میشود.خدا دانی  ،خداجویی  ،خداخواهی و خدمت به خلق باعث میشود خدا
کمک کند .اگر هدف خیانت به خلق باشد خدا کمک نمیکند .

میراثدار اندیشه امیرکبیر


در ادامه این مراسم رییپ1س سازمان انرژی اتمی گفت :عشق به ایران میراثی بود
که از اندیش��ه امیرکبیر به آیتاهلل هاش��می رس��یده بود ،گویی احساس میکرد خون
امیرکبیر همچنان از فین کاش��ان میجوش��د و در سراس��ر ایران جریان دارد .علیاکبر
صالحی گفت :هاش��می یکی از چهرههای جاودان و فراموش نش��دنی نهضتهای
رهاییبخش است .ایشان در آغاز شکلگیری نهضت در مقام یکی از حواریون امام
راحل بودند که همواره کنارشان حضور داشتند.وی افزود :هاشمی در پرتو بهرهمندی
از روحیه عدالتطلبی تمام هستی خود را در اختیار انقالب گذاشت .او میدانست راه
خدا اثربخش اس��ت اما هموار نیس��ت .آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی آراسته به فضیلت
مردم دوستی بود .از این رو در اندیشه ملک ملت بود .ایشان رنج توده مردم را رنج
خود میدانس��ت .ش��اید بتوان گفت عش��ق به ایران میراثی بود که از اندیشه امیرکبیر
به ایش��ان رس��یده بود .او با این حال که روحانی بود از مواهب آن اس��تفاده ش��خصی
نکردند .ایشان ریزبین و تیزبین بودند.معاون رییسجمهور ادامه داد :آن عالم مصلح
با تمام مشکالت و گرفتاریها قلم زمین نگذاشت و آثار زیادی برجای گذاشت؛ در
میان آنها باید به فرهنگ قرآن تفس��یر راهنما اش��اره کرد .ایش��ان در اسالمشناسی و
قرآنشناس��ی به روش��ی جدید باور داش��ت ،شایسته است پژوهشگران به افق ترسیم

همچنین محس��ن هاش��می رفس��نجانی در حاشیه این مراسم گفت :آیتاهلل هاشمی
اصوال به سمت وحدت میان قوا و احزاب و ایجاد وحدت در جامعه حرکت میکرد و
از افراط و تفریط پرهیز مینمود.وی با تاکید بر نقش تاثیرگذار آیتاهلل هاش��می در
انقالب اسالمی ،گفت :ایشان از چهارده سالگی که به قم هجرت کردند تالشهای
خود را برای مردم آغاز نمودند و با پشتکاری که داشتند روابط مثبتی را با گروههای
مختلف سیاس��ی ،مردم و احزاب برقرار کردند و تالش بس��یاری برای تحقق اهداف
خود که آزادی و آبادانی ایران اس�لامی بود به کار بس��تند.فرزند آیتاهلل هاش��می با
بیان اینکه تالشهای آیتآهلل تحقق دستاوردهای خوبی را رقم زد ،خاطرنشان کرد:
امیدواریم مسیر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در کشور ادامه پیدا کند.

اعتدال را جاگزین تندروی کنید


همچنین فاطمه هاش��می فرزند دیگر آیت اهلل گفت :ایش��ان همواره تاکید می کرد
که وفاق را جایگزین نفاق ،اعتدال و میانه روی را جایگزین تندروی و در نهایت ما
را جایگزین من قرار دهید.وی افزود :یکس��ال با س��ختی ،غمگینی و افس��ردگی برما
گذشت و تمامی نخواهد داشت تا زمانی که در کنار پدر قرار بگیریم.وی ادامه داد :اما
آن چه که باعث آرامش و سکون ما خواهد راه روشی که پدر برای ما گذاشت است،
ایشان میگفت که عقالنیت جایگزین زور شود و زیبایی را جایگزین زشتی  ،دوستی
را جایگزین دشمنی ،بخشش جایگزین انتقام صداقت را جایگزین ریا ،تواضع را جای
گزی��ن تکبی��ر آرام��ش را جایگزین ،امنیت را جایگزین اضطراب ،تالش را جایگزین
رخوت و سستی و وفاق را جایگزین نفاق  ،اعتدال و میانه رو ی را جایگزین تند روی
و در نهایت ما را جایگزین من قرار دهید.وی گفت :ایشان مظلومیتی داشت و دارد و
عدم حضور رئیس جمهور عزیز ما در این برهه از تاریخ برای همین است.

دل نگران امروز و فردا


همچنین رییس دفتر رییس جمهور ،در یادداشتی صبر و استقامت در مقابل تهمت
ها و انواع نامالیمات برای حفظ و اس��تحکام نظام اس�لامی و خدمت به مردم را از
یادگارهای درس آموز مرحوم هاشمی رفسنجانی برشمرد .در یادداشت اینستاگرامی
محمود واعظی آمده است :اولین سالگرد ارتحال حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
را تس��لیت میگویم .ایش��ان عالوه بر اینکه همواره بر مش��ی اعتدال تاکید داش��تند؛
عم�لا در تم��ام مراح��ل زندگ��ی و بویژه در فراز و نش��یب ها و مقاطع مختلف پس از
انقالب نیز ،بر محور اعتدال و خردورزی عمل کردند.آن فقید به عنوان یکی از ستون
های محکم نظام جمهوری اس�لامی ،دلداده و دل نگران امروز و فردای انقالب و
کش��ور ب��ود .دیگ��ران را به اعتدال و احترام ب��ه نظرات مردم  -به عنوان ولی نعمتان
جامعه -توصیه می کردند و همه را به وحدت و امید آفرینی ،برای پیش��رفت کش��ور
دعوت می کردند.از جمله یادگارهای درس آموز ایش��ان ،صبر و اس��تقامت در مقابل
تهمت ها و انواع نامالیمات برای حفظ و استحکام نظام اسالمی و خدمت به مردم
است که بایستی برای همه مسئولین الگو قرار گیرد.

آگهی ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره  9609970495300691مورخه  96/9/13پرونده کالسه 960172
مطروح��ه در ش��عبه  23خوان��ده دعوی آق��ای کمال زاللی بپرداخت مبلغ  50/000/000ریال
بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و طبق تعرفه قانونی بابت حق الوکاله
وکی��ل و خس��ارت تاخی��ر تادی��ه بصورت غیابی در حق خواهان بان��ک قوامین به مدیر عاملی
آقای غالم پناهنده محکوم ش��ده اس��ت  .نظر به اینکه آدرس دقیق مش��ار الیه مشخص نبوده
و مجهول المکان اعالم ش��ده  ،لذا مفاد دادنامه بطریق درج در یکی از جراید کثیر االنتش��ار
به وی ابالغ می گردد تا چنانچه نس��بت به رای صادره تقاضای واخواهی داش��ته باش��د ظرف
بیس��ت روز پس از انتش��ار آگهی و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز اعتراض
خود را به این شعبه تقدیم نماید.
دفتر شعبه  23شورای حل اختالف اردبیل -اخوان
آگهی ابالغ اجرائیه
ب��ه موج��ب دادنام��ه ش��ماره  9609970493600682مورخ��ه  96/8/22واجرائیه ش��ماره
 9610420493600315مورخه  96/10/16پرونده کالس��ه  960298مطروحه در ش��عبه 6
ش��ورا محکوم علیه آقایان  -1مجید دانش��ور  -2هاش��م غالمین محکوم هس��تند به پرداخت
تضامنی مبلغ  200/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  5/150/000هزار ریال بابت
هزینه دادرسی و مبلغ  7/200/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بصورت
غیاب��ی در ح��ق محک��وم له بان��ک قوامین به مدیریت آقای غالم پناهنده نظر به اینکه آدرس
دقیق مش��ارالیه مش��خص نبوده و مجهول المکان اعالم ش��ده وبا عنایت به اینکه نامبرده تا
قبل از صدور اجرائیه محل اقامت خودرا به این شعبه اعالم نکرده است لذا به استناد ماده 9
قانون اجرای احکام مدنی اقدام به صدور اجرائیه می گردد .محکوم علیه مکلف است از تاریخ
انتش��ار آگهی اجرائیه ظرف مدت ده روز آن را به موقع اجرا بگذارد در غیر اینصورت پرونده
جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد.
دفتر شعبه  6شورای حل اختالف اردبیل -ساعدنیا
آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقایان  -1محرم شجاعی  -2نادر شجاعی در تاریخ 96/10/17
خواهان آقایان  -1ابراهیم ابراهیمی  -2اس��ماعیل ابراهیمی بطرفیت ش��ما دادخواس��تی به
خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این ش��عبه ارجاع و به کالس��ه  960677ثبت
و وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخه  96/11/28س��اعت  16/30عصر تعیین وقت ش��ده
اس��ت  .اینک به علت مجهول المکان بودن ش��ما و به درخواس��ت خواهان و تجویز ماده 73
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر االنتش��ار آگهی
و از ش��ما دعوت می ش��ود در جلس��ه فوق در ش��عبه  40ش��ورای حل اختالف مجتمع مرکزی
حاضر و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوی اقامه
ش��ده دارید ،بنمایید در غیر اینصورت دادخواس��ت ابالغ ش��ده محسوب و شورا اقدام قانونی را
معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه  40شورای حل اختالف اردبیل  -نادری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به آقای محرم ش��جاعی در تاریخ  96/10/17خواهان آقایان -1
ابراهیم ابراهیمی  -2اس��ماعیل ابراهیمی بطرفیت ش��ما دادخواس��تی به خواسته مطالبه وجه
چک تقدیم نموده که به این ش��عبه ارجاع و به کالس��ه  960676ثبت و وقت رس��یدگی برای
روز شنبه مورخه  96/11/28ساعت 16عصر تعیین وقت شده است  .اینک به علت مجهول
المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر االنتش��ار آگهی و از ش��ما دعوت می ش��ود در جلس��ه
فوق در ش��عبه  40ش��ورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نس��خه ثانی دادخواس��ت و
ضمائم را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید ،بنمایید در غیر اینصورت
دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه  40شورای حل اختالف اردبیل  -نادری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقایان  -1مهدی شیری  -2عوض شیری در تاریخ 96/10/17
خواهان آقایان  -1ابراهیم ابراهیمی  -2اس��ماعیل ابراهیمی بطرفیت ش��ما دادخواس��تی به
خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این ش��عبه ارجاع و به کالس��ه  960678ثبت و
وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخه  96/11/29س��اعت  15/30عصر تعیین وقت شده
اس��ت  .اینک به علت مجهول المکان بودن ش��ما و به درخواس��ت خواهان و تجویز ماده 73
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر االنتش��ار آگهی
و از ش��ما دعوت می ش��ود در جلس��ه فوق در ش��عبه  40ش��ورای حل اختالف مجتمع مرکزی
حاضر و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوی اقامه
ش��ده دارید ،بنمایید در غیر اینصورت دادخواس��ت ابالغ ش��ده محسوب و شورا اقدام قانونی را
معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه  40شورای حل اختالف اردبیل  -نادری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگه��ی اب�لاغ وق��ت دادرس��ی به آقایان  -1میر خلیل رضوی ش��یرجین  -2میرکریم رضوی
ش��یرجین در تاریخ  96/10/17خواهان آقایان  -1ابراهیم ابراهیمی  -2اس��ماعیل ابراهیمی
بطرفیت ش��ما دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این ش��عبه ارجاع
و به کالس��ه  960679ثبت و وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخه  96/11/29س��اعت
16عصر تعیین وقت ش��ده اس��ت  .اینک به علت مجهول المکان بودن ش��ما و به درخواس��ت
خواه��ان و تجوی��ز م��اده  73قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه
های کثیر االنتش��ار آگهی و از ش��ما دعوت می ش��ود در جلس��ه فوق در ش��عبه  40شورای حل
اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هر گونه دفاع
در مقابل دعوی اقامه ش��ده دارید ،بنمایید در غیر اینصورت دادخواس��ت ابالغ ش��ده محسوب
و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود .
دفتر شعبه  40شورای حل اختالف اردبیل  -نادری
آگهی ابالغ اجرائیه
ب��ه موج��ب دادنام��ه ش��ماره  9609970494600505مورخ��ه  96/6/15واجرائیه ش��ماره
 9610420494600320مورخه  96/9/12پرونده کالس��ه  960283مطروحه در ش��عبه 16
محک��وم علیه��م باب��ک ناصری و عوض ناصری محکوم هس��تند ب��ه پرداخت تضامنی مبلغ
 2/700/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  280/000هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت اجرای حکم بصورت غیابی در حق
محک��وم ل��ه آق��ای ابراهیم ابراهیمی نظر به اینکه آدرس دقیق مش��ارالیه مش��خص نبوده و
مجهول المکان اعالم ش��ده وبا عنایت به اینکه نامبرده تا قبل از صدور اجرائیه محل اقامت
خودرا به این شعبه اعالم نکرده است لذا به استناد ماده  9قانون اجرای احکام مدنی اقدام به
صدور اجرائیه می گردد .محکوم علیه مکلف است از تاریخ انتشار آگهی اجرائیه ظرف مدت
ده روز آن را به موقع اجرا بگذارد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام
دادگستری ارسال خواهد شد.
دفتر شعبه  16شورای حل اختالف اردبیل  -کنعانی
ابالغ اخطاریه وقت رسیدگی به مجهولالمکان آقای میربابا سیدنوری
خواهان :آقای اکبر هژبری فرزند ترحم با وکالت آقای محمد صادق احمدیان شاعرلر
خوانده :آقای میربابا سیدنوری فرزند میرمحرم
خواس��ته :تقاض��ای ص��دور حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ چهارصدو پنجاه و
هشت میلیون و هفتصدو چهل و هشت هزار ریال از بابت دو فقره چک بشماره سریالهای
 932020/215167و  932020/215164بعه��ده بان��ک رفاه کارگران به انضمام خس��ارات
وارده منجمله هزینه دادرس��ی و حق الوکاله و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا
یومالوصول ،بدوا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.
خواهان آقای اکبر هژبری فرزند ترحم با وکالت آقای محمدصادق احمدیان شاعرلر دادخواستی
به طرفیت خوانده آقای میربابا سیدنوری فرزند میرمحرم به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور
حک��م ب��ر محکومی��ت خوان��ده به پرداخت مبل��غ چهارصدو پنجاه و هش��ت میلیون و هفتصدو
چهل و هش��ت هزار ریال از بابت دو فقره چک بش��ماره س��ریالهای  932020/215167و
 932020/215164بعهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات وارده منجمله هزینه دادرسی
و حق الوکاله و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا یومالوصول ،بدوا با قبول اعس��ار
از پرداخ��ت هزین��ه دادرس��ی ،تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان پارسآباد نموده و وکیل
خواهان در ش��رح دادخواس��ت تقدیمی بیان داش��ته موکل اینجانب به موجب دو فقره چک به
ش��مارههای  932020/215164-1به تاریخ  96/2/5به مبلغ دویس��ت و هفتاد میلیون ريال و
 932020/215167-2به تاریخ  95/2/28به مبلغ یکصدو هش��تادو هش��ت میلیون و هفتصدو
چهل و هشت هزار ريال جمعا به مبلغ چهارصدوپنجاه و هشت میلیون و هفتصدو چهل و هشت
هزار ريال هر دو بعهده بانک رفاه کارگران شعبه پارسآباد از خوانده دعوی طلبکار میباشد که به
تاریخهای سررسید با مراجعه به بانک مذکور به علت عدم موجودی کافی برگشت خورده است.
علیرغ��م مراجع��ات مک��رر از پرداخت بدهی چکها خودداری نموده مینماید .علیهذا با عنایت
به موارد معنونه و مس��تندا به مواد  310و  313از قانون تجارت و مواد  198.519و  522قانون
آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصدو پنجاه
و هشت میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار ريال با احتساب خسارت وارده منجمله هزینه
دادرسی و حقالوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا صدور حکم و اجرای آن
از محضر عالی مورد استدعاست .بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی
به مبلغ چهارده میلیون و پنجاه و ش��ش هزار و صدو هش��تاد ريال با اس��تماع ش��هادت شهود نیز
مورد استدعاست ،که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان پارسآباد
واقع در دادگستری شهرستان پارسآباد ارجاع و به شماره پرونده  9609984609300362ثبت
گردیده که وقت رسیدگی آن روز چهارشنبه  1396/12/02و ساعت  10:00تعیین شده است.
به علت مجهولالمکان بودن خوانده (میر بابا س��ید نوری) و درخواس��ت خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 7211
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پارسآباد – اکبر آزادی
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پيشخوان
اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری
بانک کشاورزی با نرخ  16درصد

فروش اوراق گواهی س��پرده س��رمایه
گذاری مدت دار عام بانک کشاورزی از
روز دوش��نبه  18دی س��ال جاری آغاز و
ت��ا پای��ان روز یکش��نبه  24دی ادام��ه
خواه��د داش��ت .ب��ه گ��زارش روزنامه
تج��ارت به نق��ل از روابط عمومي بانك
كش��اورزي ،نرخ سود علی الحساب این
اوراق  16درصد س��االنه به صورت روز ش��مار ،پرداخت س��ود به
صورت ماهانه و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید  14درصد
است .این گزارش می افزاید ،برنامه ریزی و ایجاد بسترهای الزم
برای عرضه گواهی اوراق عام در تمام شعب بانک کشاورزی به
صورت عرضه الکترونیکی و سیس��تمی و هماهنگ با سیس��تم
عملیاتی مهرگس��تر انجام ش��ده است .شایان ذکر است این اوراق
یکساله ،معاف از مالیات و با نام عرضه خواهد شد.

سرو نقره ای دو ساالنه
طراحی گرافیک ایران به بانک ملت رسید

بان��کمل��تدرپنجمی��ندوس��االنه
انجمن صنفی طراحان گرافیکی ایران،
بهترین جایزه این جش��نواره ،سرو نقره
ای را دریاف��ت کرد .به گزارش روزنامه
تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک
ملت ،پنجمین دو ساالنه انجمن صنفی طراحان گرافیکی ایران
موس��وم به"س��رو نقره ای" برگزار و در بخش س��فارش دهنده
تبلیغ��ات ،بان��ک مل��تبرندهبهترینجایزهو س��رو نقره ای این
جش��نواره ش��د .براساس این گزارش ،در این مراسم که با حضور
طراحان مطرح سراس��ر کش��ور در موزه هنرهای معاصر تهران و
در بخش های مختلف از جمله طراحی پوس��تر ،طراحی نش��انه،
طراح��ی هوی��ت بصری ،طراح��ی جلد ،صفحه آرای��ی ،پروژه،
طراحی گرافیک تبلیغات ،طراحی وب س��ایت و طراحی کمپین
تبلیغاتی برگزار شد ،بانک ملت با چهار کمپین تبلیغاتی در زمینه
های تبلیغات الکترونیک ،تبریک سال نو ،حساب جام و محیط
زیس��ت ش��رکت کرد که در بخش کمپین تبلیغاتی ،به عنوان
بهترین سفارش دهنده ،برنده تندیس سرو نقره ای انتخاب شد.
این گزارش حاکی اس��ت ،مس��عود کیماس��ی رییس اداره کل
مدیری��تبازاریاب��یبان��کمل��تبهنمایندگ��یازاینبانکدر
مراسم اختتامیه شرکت و جایزه سرو نقره ای را دریافت کرد.

تمديد عرضه اوراق گواهي سپرده مدتدار
سرمايهگذاريبانکاقتصادنوين

عرضه مرحله بيس��ت و س��وم اوراق
گواه��ي س��پرده م��دتدار وي��ژه
سرمايهگذاريعامبانکاقتصادنوين
تا  23دي ماه تمديد شد .به گزارش
روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط
عموم��ي بان��ک اقتصادنوي��ن ،بر اس��اس مجوز بان��ک مرکزي
جمهوري اس�لامي ايران ،اين اوراق ويژه س��رمايهگذاري (عام)
مدتدار ،تا روز شنبه  23ديماه  1396در تمام شعب اين بانک در
سراس��ر کش��ور عرضه خواهد ش��د .اوراق گواهي سپرده مدتدار
ويژه س��رمايهگذاري بانک اقتصادنوين با نرخ س��ود عليالحساب
 16درصد ساالنه معاف از ماليات خواهد بود .اين اوراق همچنين
بانام ،قابل انتقال به غير و همراه با قابليت بازخريد قبل از سررسيد
نزد ش��عب بانک اقتصادنوين با نرخ  14درصد س��االنه ميباش��د.
همچنين مقاطع پرداخت س��ود عليالحس��اب اوراق ماهانه بوده و
تضمين پرداخت اصل و س��ودهاي عليالحس��اب آن توسط بانک
اقتصادنوين صورت ميگيرد.

آئینتکریمازرئیسشعبه
بابا افضل کاشان بانک ایران زمین

طی مراسمی با حضور محمدرضا
سبزواری مدیر شعب استان های
اصفه��ان ،ق��م  ،مرک��زی و
چهارمحال و بختیاری و مسئوالن
س��تادی مراسم تکریم از زحمات
محس��ن فرهادی کوش��کی رییس شعبه سابق بابا افضل کاشان
برگزار ش��د .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی
بانک ایران زمین ،س��بزواری مدیر منطقه در این مراس��م ضمن
تش��کر و قدردانی از تالش��ها و زحمات آقای فرهادی ،اتکاء به
نیروهای جوان ،مس��تعد و پرتالش را از اولویت های کاری خود
برش��مرد و تالش جمعی کارکنان و برنامه ریزی الزم در جهت
دس��تیابی به اهداف بانک را در گروی هماهنگی و تعامل س��ازنده
تمام��ی کارکن��اندانس��ت .ویدر ادام��ه ب��ا آروزی توفیق برای
کوشکی رئیس شعبه سابق بابا افضل کاشان استفاده از تجربیات
بازنشستگان شبکه بانکی را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت این
افراد بیشتر عمر خود را در راستای خدمت به مردم سپری نموده
اند و با تالش و زحمت برای اعتالی س��ازمان خود و کش��ور با
انجام خدمت صادقانه به اتمام رسانده اند.

«سينماايران»اصفهاندرتملکبانکدینیست

اداره رواب��ط عموم��ي و
تبليغ��ات بانك دي ضمن رد
ادع��اي تخري��ب «س��ينما
اي��ران» اصفهان اعالم كرد
ک��ه ای��ن س��ینما در تملک این بانک نیس��ت.ضمن آنکه بانك
ارزش آفري��ن دي ب��ه عن��وان بانكي حام��ي فرهنگ ،هرگز به
چنين اقدامي دست نمیزند .به گزارش روزنامه تجارت به نقل
از اداره روابط عمومي و تبليغات بانك دي ،مالكيت سينما ايران
پيش تر متعلق به يكي از ش��ركتهاي گروه مالي دي بوده كه
در سال گذشته به فروش رسيده و اکنون در مالکیت خریدار آن
می باشد .برخي رسانهها مدعي شدهاند صبح (دوشنبه) افرادي
به عنوان نماينده بانك دي به شكل غيرقانوني اقدام به تخريب
بخشهايي از سينما ايران كردهاند.

بیستونهمینشمارهنشریه
بانک صنعت و معدن منتشر شد

بیس��ت و نهمین ش��ماره نشریه داخلی
بانك صنعت و معدن منتش��ر ش��د و در
اختيار مخاطبين قرار گرفت.
ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از
پاي��گاه اطالع رس��اني بانك صنعت و
معدن  ،اين شماره از نشریه ياد شده با درج مطالبی درخصوص
وضعیت بانکداری کشور به روایت رئیس جمهور ،برقراری روابط
بانکی با  270بانک تجاری و حل مشکل سپرده گذاران موسسات
غیرمجاز آغاز شده است .در اين شماره همچنين مي توانيد گفتگو
هايي با تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی درباره
عملکرد بانک صنعت و معدن ،وام درمانی صنایع؛ فرصت ها و
تهدیدها و چگونگی رونق تولید در کشور را بخوانيد .

رئی��س کل بانک مرک��زی گفت:در حال حاضر
ح��دود  180هزار متقاضی وام ازدواج در کش��ور
وجود دارد که  ۹۰هزار از این تقاضاها تش��کیل
پرونده دادهاند و مراحل انجام کار در حال پیگیری
است.
ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،ولیاهلل سیف درباره افزایش میزان
وام ازدواج گف��ت :ب��ا وج��ود محدودی��ت منابع
قرضالحس��نه ،امس��ال طرح ارائ��ه ضربتی وام
ازدواج در دس��تور کار قرار گرفت و ظرف مدت
دو ماه  ۶۰۰هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد :با اجرای طرح

180هزار متقاضی وام ازدواج
بتواند بیشتر در خدمت فعالیتهای فرهنگی باشد
و در کمک به تس��هیل ازدواج نقشآفرینی کند،
انشاءاهلل نظام بانکی منابع خود را تجهیز میکند
تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.
سیف افزود :باید تالش کرد تا منابع قرض الحسنه
بانکها بیش��تر تقویت و تجهیز ش��وند تا بتوانند
تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی یادآور ش��د :ان ش��ا اهلل
نظام بانکی با انگیزههایی که در خصوص موضوع
تسهیل ازدواج دارد بتواند عملکرد موفقی داشته
باش��د و در س��ال آینده برنامهریزیهای الزم را
انجام دهد.

ضربت��ی ارای��ه وام ازدواج حدود صف متقاضیان
دریاف��ت ای��ن وام کاهش یافت و در حال حاضر
ح��دود  180هزار متقاضی وام ازدواج در کش��ور
وجود دارد که  ۹۰هزار از این تقاضاها تش��کیل
پرونده دادهاند و مراحل انجام کار در حال پیگیری
است.
س��یف اف��زود :با وجود محدودی��ت منابع بانکی،
 ۱۱بانک کشور در طرح ضربتی ارایه وام ازدواج
شرکت کردند که از این بانکها قدردانی میکنم.
رییس کل بانک مرکزی در پاس��خ به این س��وال
مبنی بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش مییابد،
گفت :خوشحال میشویم که نظام بانکی کشور

پيام تبريک مديرعامل موسسه اعتباري ثامن در سالروز تاسيس
بسمه تعالي مشتريان گرانقدر و همکاران
عزيز موسس��ه اعتباري ثامن با س�لام و
صلوات بر محمد(ص) وآل محمد(ص)
خداي بزرگ را ش��اکريم که بيس��تمين
س��الروز تاس��يس موسس��ه را در کن��ار
مشتريان فهيم و همکاران عزيزي که در
تمام س��ال هاي فعاليت موسس��ه همواره
هم��راه  ،حامي و پش��تيبان اين مجموعه
ارزش��ي بوده اند س��پري مي کنيم  .اين
جايگاه نتيجه  20سال خدمت صادقانه کارکنان خدومي است
که باگذران ده ها بحران در ش��بکه بانکي همچنان قوي تر از
گذش��ته فعاليت خود را ادامه داده اس��ت  .بيس��ت سال گذشته
ب��راي مجموع��ه ثام��ن دوره اثبات ادعاي ارج نهادن به اعتماد
مش��تريان ب��وده و در آين��ده نيز همچني��ن خواهد بود  .باعث
افتخار اس��ت که هم اينک موسس��ه اعتباري ثامن در فهرست
بزرگترين و معتبرترين موسسات مالي و بنگاه هاي اقتصادي
کش��ور فعاليت مي کند و س��هم بس��يار بااليي از منابع خود را در
قالب تسهيالت به اقشار کم درآمد کشور تخصيص داده است ،

مجموعه ثامن همچون گذشته در راستاي
سياس��ت هاي بان��ک محترم مرکزي به
فعالي��ت خ��ود ادامه مي ده��د و با تالش
بيش��تر در جهت ارتقاء خدمات و افزايش
رضايتمندي مش��تريان مراحل موفقيت
خود را طي مي نمايد .اينجانب نيز در معيت
س��اير کارکنان مجموعه ارزشي ثامن که
کارنامه پر از افتخار خدمات صادقانه آنان
در ش��بکه بانکي کش��ور پرآوازه است و به
نمايندگي از هيئت مديره محترم موسسه ،فرارسيدن هجدهم
دي ماه ،بيس��تمين س��الروز تاس��يس موسسه اعتباري ثامن را
به مشتريان وفادار مجموعه که هميشه همراه و ياور موسسه
بوده اند  ،تبريک و تهنيت عرض مي نمايم و از آنجا که بانک
محترم مرکزي همواره بر استمرار فعاليت موسسه تمرکز دارد
 ،اميدوارم در سايه عنايت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) ،
در آينده نزديک تبديل ش��دن به يکي ازبزرگترين بانک هاي
خصوصي کش��ور را در کنار مش��تريان عزيز جش��ن بگيريم .
محمود رهنما مديرعامل موسسه اعتباري ثامن

سامانه جامع بانکداری بین الملل در بانک سینا رونمایی شد
بانک س��ینا در راس��تای دستیابی به
اه��داف اس��تراتژیک میان مدت بر
م��دار اس��تانداردهای نظ��ام بانکی
بی��ن الملل و ارتق��اء جایگاه در این
ح��وزه ،ط��ی مراس��می ازس��امانه
جام��ع بانک��داری بی��ن المل��ل
(  )FBTIرونمای��ی ک��رد .ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از
روابط عمومی بانک سینا این مراسم با حضور مدیرعامل ،قائم
مقام مدیرعامل ،معاونین ،مدیران ستادی و نمایندگان شرکت
بین المللی  MISYSبرگزار ش��د و با رونمایی از این س��امانه،
بانک س��ینا به عنوان اولین بانک ایرانی اس��ت که نسخه جدید
س��امانه نرم افزار جامع بانکداری بین الملل (  )FBTIرا پیاده
سازی واجرایی نموده است .گفتنی است این سامانه در مقایسه
با نگارش نسل قبل خود ،دارای قابلیت ها و امکانات متعددی
است که نقش موثرتری در تسهیل و تسریع انجام امور بانکی
هموطن��ان در بخ��ش خدمات ارزی وبین الملل ایفا می نماید.
مهندس پیشرو ،مدیرعامل بانک سینا در مراسم رونمایی از این
س��امانه گفت :بانک س��ینا در راستای ایجاد مزیت های رقابتی

و همچنی��ن بدلیل توس��عه عملیات
بانک��داری بین الملل،گس��تردگی
وحج��م کار و ض��رورت انطب��اق با
اس��تانداردهای بی��ن المل��ل؛ پیاده
سازی س��امانه جامع بانکداری بین
المل��ل را در دس��تور کار قرار داد که
امروز ش��اهد بهره برداری و اجرایی ش��دن این سامانه هستیم.
مدیرعامل بانک س��ینا با اش��اره به قابلیت ها و ویژگی های
متمایز این سامانه گفت :با پیاده سازی این سامانه امکان بهره
مندی از کلیه محصوالت وخدمات ارزی به صورت سیستمی،
انعطاف پذیری مناسب سامانه در تعیین کارمزدهای عملیاتی،
جامعیت س��امانه در دیدن کلیه حاالت وجوانب انجام عملیات
محصوالت پیاده سازی شده متناسب با استاندارهای جهانی،
ارائه گزارشات متنوع و لحظه ای ،پیاده سازی هر گونه محصول
در حوزه عملیات ارزی از جمله اعتبارات اسناد ریالی و ...فراهم
ش��ده اس��ت .وی در ادامه گفت :این نرم افزار قابلیت انعطاف
پذیری بر اساس نیازهای روز و بخشنامه های صادره از سوی
بانک مرکزی را دارد.

دیدارمدیرعامل بانک پارسیان
با استاندار و نماینده مجلس لرستان

برگزاری نشست روسای دوایر
با مدیرعامل بانک توسعه تعاون

برندگان کمپین «صادرات به روسیه»
معرفی شدند

ک��ورش پرویزی��ان ،مدیرعام��ل بانک پارس��یان
درنشس��تی با حضور اس��تاندار لرس��تان ،قائم مقام
ات��اق بازرگانی ،مس��ئوالن اجرایی و مدیران بانک
های خصوصی لرستان بر حمایت بیشتر بانک های
خصوصی از دولت وهمچنین طرح های اشتغالزایی
تاکید کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی
بانک پارس��یان ،مدیرعامل بانک پارس��یان ،که در راس هیاتی بهمنظور بازدید از ش��عبه
خرم آباد به این اس��تان س��فرکرده بود ،در نشس��ت مش��ورتی اتاق بازرگانی اس��تان که
اس��تاندار لرس��تان ،س��ید محمد بیرانوند ،نماینده مجلس ش��ورای اسالمی خرم آباد و
دکترس�لاحورزی ،قائم مقام اتاق بازرگانی ایران ،مس��وولین دستگاه اجرایی و مدیران
بانک های خصوصی استان درآن حضور داشتند ،بر استفاده از ظرفیت های بانک ها
برای حمایت از طرح های اشتغال زا و کمک به رونق تولید و صنعت تاکید کرد.
مدیرعامل بانک پارسیان و هیات همراه همچنین ازچندین طرح صنعتی و دانش بنیان
استان لرستان ازجمله؛ شرکت تعاونی تولید داروهای گیاهی خرمان بازیدکردو مقررشد
تا درخواست های آنان در راستای توسعه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

بهمنظ��ور بررس��ی دیدگاهه��ا و نقطه نظرات،
کارشناسان و روسای دوایر در نشستی صمیمی
با مدیرعامل دیدار و گفتگو کردند.
مدیرعام��ل بانک توس��عه تع��اون در این دیدار
بابی��ان اینکه بدنه کارشناس��ی و اجرایی بانک
نق��ش مهمی در پیش��برد اه��داف بانک دارند
خاطرنش��ان ک��رد :هم��کاران واحدهای صف بهعنوان نیروه��ای خط مقدم و ویترین
بانک به شمار میآیند و همکاران ستادی نقش پیش برنده و تصمیمگیرنده دارند و همه
کارکنان در هر سطحی باید وظایف و مسئولیتهای خود را عاشقانه انجام دهند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه افزایش س��رعت در ارائه خدمات با بهتری��ن کیفیت بهعنوان
بزرگترین تبلیغ برای بانک به شمار میآید افزود :هریک از کارکنان از پشت باجه تا
بررسیکنندگان پروندههای اعتباری با انجام سریع و با دقت کارها و بر خود مناسب با
مشتری میتوانند بهترین مبلغ بانک باشند .مهدیان بابیان اینکه کار در بانک بهصورت
تیمی پیش میرود افزود :همه موفقیتها و پیشرفتهای بانک مرهون زحمات تکتک
پرسنل میباشد .در ادامه کارشناسان و روسای دوایر نقطه نظرات ،دیدگاهها ،انتقادات
و پیشنهادات خود را در حوزههای مختلف بیان نمودند.

مدی��ر ام��ور ش��عب و بازاریابی بانک توس��عه
صادرات اعالم کرد :اسامی برندگان نخستین
کمپی��ن "خدم��ات بازاریاب��ی و تأمی��ن مالی
صادرات به کش��ور روس��یه" باشگاه مشتریان
بانک توسعه صادرات ایران ،اعالم شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط
عمومی بانک توسعه صادرات ،آقای حبیب احمدی با اعالم این مطلب افزود :باشگاه
مشتریان این بانک  ،با در نظر داشتن اهمیت راهبردی روابط اقتصادی با کشور روسیه
به عنوان ش��ریک تجاری اس��تراتژیک در منطقه و به منظور ایجاد فرصتهای جدید
صادرات کاال و خدمات ایرانی به این کشور اقدام کرد.
احمدی تمرکز بر بازار روسیه و تسهیل و تسریع فرآیند ارایه خدمات مالی و بازاریابی
به اعضای باشگاه مشتریان بانک در راستای توانمندسازی صادرات غیرنفتی کشور و
حمایت تخصصی و تأمین مالی از کلیه فعالین اقتصادی و صادرکنندگان به بازار روسیه
را از اهداف اصلی این کمپین برش��مرد .بانک توس��عه صادرات ایران به عنوان اگزیم
بانک کش��ور ،نقش بس��زایی در تأمین مالی صادرات کش��ور ایفا می نماید و ارایه بس��تر
تجاری مناسب برای صادرکنندگان را رسالت وهدف اصلی خود می داند.

بهرهبرداری از سامانه و چکهای صیاد در بانک مسکن
بانک مسکن به منظور حفاظت از حقوق دارندگان
دسته چک در مقابل انواع جعل و سوء استفاده و از
طریق سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک
دسته چک) ،شفافیت هر چه بیشتر فضای کسب و
کار را برای پذیرندگان چکها فراهم آورد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از بانک
مسکن -هیبنا ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران بر اس��اس مصوبات ش��ورای پول و اعتبار و
س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی ،به

منظ��ور ایج��اد قابلیت کنترلهای سیس��تمی و
همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی
چک و تکمیل اهداف عالی سامانه ملی چکاوک،
پ��روژه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دس��ته
چک) را به عنوان فاز دوم سامانه چکاوک ،طراحی
و راهان��دازی کرده اس��ت ت��ا عالوه بر حفاظت از
حقوق دارندگان دسته چک در مقابل انواع جعل و
سوءاستفاده ،شفافیت هر چه بیشتر فضای کسب
و کار را نیز برای پذیرندگان چکها فراهم آورد.

انتخاب عضو جدید هیات مدیره بانک تجارت
بابرگزاریمجمععمومیعادیبه
طور فوق العاده بانک تجارت  ،رضا
دولت آبادی به عنوان عضو جدید
هی��ات مدیره ای��ن بانک انتخاب
ش��د  .به گزارش روزنامه تجارت
ب��ه نقل از رواب��ط عمومی بانک
تجارت در این جلسه که عصر روز
دوشنبههجدهمدیماهباحضور77
درصد سهامداران ،نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت های سرمایه گذاری
سهام عدالت  ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برگزار شد "مرادپور"
رییس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت توضیحاتی در خصوص
روند قانونی معرفی اعضای هیات مدیره و چگونگی رای گیری برای انتخاب آنان ارائه
داد .در ادام��ه رای گی��ری ب��رای انتخ��اب رضا دولت آب��ادی جهت تصدی عضویت در
هی��ات مدی��ره بانک تجارت برگزار ش��د که ب��ا رای اکثریت مطلق حاضرین در مجمع
به تصویب رسید .

در نهای��ت ای��ن ام��ر باعث افزای��ش مقبولیت و
اعتبار چک و کارآمدی مجموعه ش��بکه بانکی و

برگزاری دو قرعه کشی
همزمان با سالروز تاسیس بانک سرمایه

همزمان با دوازدهمین س��الروز تاسیس بانک
س��رمایه ،مراسم قرعه کش��ی میان مشتریان
متول��د  18دی م��اه و آخرین مرحله جش��نواره
دوجین برگزار ش��د .به گزارش روابط عمومی
بانک سرمایه ،در آغاز دوازدهمین سال تاسیس
بانک س��رمایه و با حضور علیرضا پویانش��اد،
مدیرعامل و عضو هیات مدیره ،امجد خضری نایب رئیس و علیرضا اکبری ،عضو هایت
مدیره و همچنین جمعی از مدیران ارش��د بانک س��رمایه ،طی مراس��می که روز دوشنبه
مورخ  18دی ماه برگزار شد 12 ،مشتری خوش شانس این بانک که متولد روز  18دی
ماه هستند ،بر اساس قرعه کشی انتخاب شدند که هدایایی به ایشان تقدیم خواهد شد.
پویان شاد ضمن گرامیداشت دوازدهمین سالروز تاسیس بانک سرمایه گفت :جای بسی
خوشبختی است که این بانک با داشتن مشتریانی وفادار و مثال زدنی ،در کنار همکاران
س��خت کوش ،تالش��گر و صادق با همراهی اعضای هیات مدیره که س��عی بر پویایی و
حضور موثر بانک در جامعه را دارند.

«بله» تحولی جدی در بومی سازی شبکه های اجتماعی
در راس��تای تاکید برنامه های توسعه پنج
س��اله کشور بر تحقق دولت الکترونیک و
نق��ش غیرقابل ان��کار نظام بانکی در این
زمین��ه ،نرم افزار "بله" توانس��ته تحولی
ج��دی در بانک��داری الکترونیک و بومی
سازی شبکه های اجتماعی ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
ن��رم اف��زار بله به عنوان یک نمونه موفق
در حوزه استارت آپ ها و تنها پیام رسان
دو منظوره با قابلیت ارائه خدمات مالی متنوع ،امکان پرداخت
و درخواست پول ،پرداخت قبوض ،خرید شارژ ،عملیات کارت
ب��ه کارت ،پرداخ��ت قبوض خدماتی ،پرداخت خالفی خودرو و
پرداخت عوارض خروج از کش��ور بر روی ش��بکه اجتماعی را

فراهم کرده اس��ت و به همین جهت می
تواند همانند کارت های ش��تاب بانکی به
نیاز مردم در این زمینه پاسخ دهد.
از س��ویی موض��وع پرداخ��ت در ش��بکه
اجتماع��ی به عن��وان یک ارزش افزوده و
خدم��ت جدی��د به مردم نق��ش بی بدیلی
در تح��ول نظام بانکی و پاس��خگویی به
نیازه��ای مردم در ح��وزه بانکداری نوین
ایجاد کرده است.
همچنین حمایت بانک ملی ایران از استارت آپ ها و طراحی و
راه اندازی این نرم افزار بومی توسط نخبگان کشور ،گامی مهم
در راستای تحقق تاکیدات دولت به استفاده از ظرفیت ها و ایجاد
زمینه بروز استعدادهای صاحبان فکر و ایده کشور است.

افزایش خدمات به نابینایان در شعب بانک شهر

در راس��تای تس��هیل در ارائه خدمات ویژه به
نابینایان ،سیستم ارایه خدمات بانکی نابینایان
برای نخستین بار در سرپرستی منطقه  5بانک
ش��هر( البرز) راه اندازی ش��د .به گزارش مرکز
ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر،ش��هرام
عالی پور با بیان این مطلب گفت:این سیستم به
منظور تسهیل در ارائه خدمات به نابینایان در شعبه فردیس کرج راه اندازی شده است.
رئیس سرپرستی منطقه  5البرز بانک شهر در ادامه افزود :با توجه به جایگاه اجتماعی
این بانک و محور فعالیتهای آن در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان ،سرویس
دهی به افراد نابینا در شعبه فردیس کرج آغاز شد .عالی پور گفت :این دستگاه به شکل
کیبورد است و نابینایان میتوانند با استفاده از این دستگاه ،همه خدمات بانکی از جمله
افتتاح حساب ،واریز و برداشت وجه ،خدمات کارت و غیره را دریافت کنند.

دستگاههای انتظامی ،قضایی در حفاظت از اموال
مردم و مقابله با بزه و تخلف شود.
استانداردس��ازی جانمایی موارد نوشتاری ،طرح
ظاه��ری ،محت��وا و ابعاد چک ب��ا هدف کاهش
عملیات کارس��ازی و مدت زمان ورود اطالعات
یک
و مکانیزه کردن رویه و روالهای مربوطه از 
س��و و افزایش دقت انجام کار در امور واگذاری
چکه��ا به دلیل فراهم ش��دن امکان فراخوانی
اطالعات ثابت و از پیش درج شده مشتری توسط

متصدی ش��عبه ،با اس��تفاده از بارکد دو بعدی در
نظر گرفته ش��ده در متن چک از اهداف طراحی
سامانه صیاد است.
همچنین ارتقای ضرایب امنیتی و اعتباربخش��ی
به برگه چک از طریق طراحی امنیتی و اس��تفاده
از مرک��ب و کاغ��ذ امنیت��ی و پیشگی��ری از
سوءاستفادههایاحتمالیبهمنظورعدماختصاص
دستهچک به متقاضیان فاقد صالحیت نیز از دیگر
اهداف طراحی این سامانه می باشد.

جشنواره فروش ویژه بیمه عمر سامان ادامه دارد
جش��نواره ب��زرگ بیمهه��ای عمر س��امان با
پوش��شهای کامل بیمهای عمر ،بیماریهای
خاص و اندوخته تضمینش��ده ،تا پایان بهمن
م��اه ادام��ه دارد .به گزارش روزنامه تجارت به
نقل از روابط عمومی بانک س��امان ،جشنواره
بزرگ بیمههای عمر س��امان با عنوان «یک
عم��ر مطمئن» به پ��اس قدردانی از همراهی
هموطنان ،از آذر ماه امس��ال آغاز ش��ده اس��ت و تا پايان بهمن ماه ادامه دارد .بر اس��اس
این گزارش ،در پایان این جش��نواره ،با قرعهکش��ی میان تمام مش��تریانی که نسبت به
خری��د یک��ی از ان��واع بیمههای عمر اقدام کردهان��د 950 ،میلیون ریال جایزه نقدی به
برندگان اهدا میشود .مهمترین ویژگی این بیمهنامه بهرهمندی از پرداخت مستمری
بازنشستگی ،بیماریهای خاص و صعبالعالج ،شراکت در سرمایهگذاریهای شرکت
بیمه و دریافت س��ود تضمینش��ده از ش��رکت بیمه ،دریافت مستمری در صورت ازکار
افتادگی ،پرداخت سرمایه فوت به هر علت به بازماندگان ،دریافت وام از محل اندوخته
بیمه نامه عمر و معافیت از پرداخت هرنوع مالیات است.

همراهان همراه بانک صادرات ایران  ١٠٢درصد بیشتر شدند
اس��تقبالمش��تریانازسامانههمراهبانک
ص��ادراتای��رانط��ییکس��المنتهی
ب��هپای��انآذرماهس��الجاری ١٠٢درصد
بیشتر شد .به گزارش روابط عمومی بانک
صادرات ایران ،تعداد تراکنش های موفق
س��امانه همراه بانک صادرات ایران در آذر
ماه س��ال  ٩٦با  ١٠٢درصد افزایش نسبت
به مدت مشابه سال قبل به مرز  ٢٣میلیون
تراکنش رسید که نشان از رضایت عمومی
مشتریان بانک از کارکرد مثبت این سامانه دارد .تعداد تراکنش
های این سامانه نسبت به ماه قبل نیز افزایش  ١١درصدی ثبت
کرده است .از طریق این سامانه مشتریان بانک صادرات ایران
قادر هستند تا در هر ساعت از شبانه روز با صرفه جویی در زمان

اولین پیشخوان الکترونیک
بانک قرض الحسنه مهر ايران در همدان
امینیمدیرشعباستانهمدانبانکقرضالحسنهمهرايران
گفت :اولين پيشخوان الکترونيک بانك به صورت مستقل
در شعبه مركزي نصب و راه اندازي شد .به گزارش روزنامه
تجارت به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر
ایران،مدیرشعباستانهمدانباتاکيدبرگسترشبسترهاي
بانکداري الكترونيك به عنوان يكي از اولويت هاي بانكي
گفت :اين طرح با هدف بهره مندي مشتريان از كليه خدمات بانكي مبتني بر اينترنت در شعبه مركزي
همدان اجرا شده است تا مراجعين بتوانند در كمترين زمان ممكن اقدامات بانكي خود را انجام دهند .وی
افزود :اولین پیش خوان الکترونيک به صورت پايلوت در شعبه مرکزي انجام شده و برنامه ريزي براي زيبا
سازي و استفاده از نمايشگرهاي لمسي با توجه به بازخورد مناسب طرح در دستور كار استان قرار دارد.

و هزینه ،انواع خدمات بانکی از جمله انتقال
وجه ،پرداخت اقس��اط درون و بین بانکی،
صدور مجوز برداشت بدون کارت ،خدمات
صورت حس��اب ،خدم��ات چک ،پرداخت
قبوض عمومی  ،خدمات شارژ سیم کارت
و س��ایر خدمات از جمله اطالعات ش��عب،
اعالم مفقودی سپهر کارت ،دریافت و تغییر
رمز حس��اب ،نرخ ارز و ....را از طریق تلفن
همراهخودانجامدهند.دراینمیانپرداخت
حق بیمه کارفرمایان و کارگران سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز
عالوهبرخودپردازهاوس��امانههمبانک،ازطریقس��امانههمراه
بانک صادرات ایران نیز با استفاده از منوی انتقال وجه و زیرمنوی
پرداخت حق بیمه ،قابلیت پرداخت یافته است.

تسهیالت اعطایی بانک رفاه به بخش های اقتصادی
بانک رفاه در9ماهه نخست سال جاری،
در بخ��ش های کش��اورزی ،صنعت و
معدن ،مس��کن و ساختمان ،بازرگانی،
خدم��ات و متفرق��ه بالغ ب��ر 225.181
میلی��ارد ریال تس��هیالت اعطا کرد .به
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عمومی بانک رفاه؛ در  9ماهه نخست سال جاری ،تعداد  5.556فقره تسهیالت
قرض الحسنه مشاغل خانگی ،اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به
مبلغ663.976میلیونریالبهمعرفیشدگانکمیتهامدادامامخمینی(ره)،سازمان
بهزیستیووزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیازسویبانکرفاهپرداختشدهاست.
بانک رفاه همچنین در مدت یاد شده بالغ بر 2.003میلیارد ریال تسهیالت از محل
منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.

آغازذخیرهسازی میوه شب عید
معاون وزیرجهاد کشاورزی ازآغاز خرید
میوهشبعیدخبردادوگفت:ازنظرمیزان
خرید و ذخیرهسازی سیب و پرتقال هیچ
نگران��ی وج��ود ندارد و ب��ه موقع قیمت
وجزئی��اتعرض��هآناعالممیش��ود.
علیاکبر مهرفرد درگفتوگوبا ایسنا ،اظهار کرد :سیب تولید شده
در استانهای مختلف خریداری و ذخیرهسازی شده است و برای
پرتقال نیز برنامهریزیهای الزم صورت گرفته که البته کمی با
تاخیربهپایانمیرسد.ویافزود:خریدپرتقالبرایتامیننیازشب
عید از استانهای شمالی آغاز شده ،اما با توجه به اینکه برداشت
این محصول از استانهای جنوبی در ماههای پیشرو است.وی
ادامه داد :برای تامین نیاز شب عید به اندازه سال قبل یعنی بیش
از  ۲۳هزار تن سیب خریداری و ذخیرهسازی شده است

حذف رانت،دلیل افزایش تعرفه هیبریدی ها!

رییس اتاق بازرگانی تهران هشدارداد؛

کارخانههایبزرگدرآستانهتعطیلی

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران ضمن
اع�لام اینک��ه ۵۰هزارمیلی��ارد توم��ان
ازبده��ی دول��ت ب��ه بخ��شخصوصی
تهاترمیشود،گفت:نس��بت به سالهای
قب��ل از،۹۰می��زان واردات ۲۰میلی��ارد
دالرکاه��ش یافته اس��ت ک��ه دلیل آن
افزای��ش مصرف تولیدات داخلی اس��ت.
به گزارش ایس��نا ،مس��عود خوانس��اری
درجلس��ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد
درگذش��ت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
گف��ت :خدمات ارزنده آیت اهلل هاش��می
رفس��نجانی برای آبادانی کش��وربرهیچ
کس پوش��یده نیس��ت و حیف اس��ت که
قدرای��ن مرد بزرگ را ندانس��تیم .ضمن
اینک��ه در این روزها وجود خالی ایش��ان
احساس میشود.
وی درب��اره وضعی��ت بازارارزاظهار کرد:
ب��ا توجه به نوس��انات یکب��اره در قیمت
ارزبد نیس��ت که اتاق بازرگانی تهران به
موضوع ارز بپردازد.ازسال ،۱۳۹۳رئیس
کل بان��ک مرک��زی مرتبا اعالم می کرد
که ارز باید تک نرخی شود اما هنوز زمان
تک نرخی ش��دن آن مش��خص نیست.
درهفتههای گذش��ته ش��اهد جهش نرخ
ارز بودهایم که بر این اس��اس ،بهتر است

واقعیتها را دید و بانک مرکزی براساس
واقعیتهای موجود نرخ ارزرا واقعی کند تا
ازاین نوسانات جلوگیری شود.رئیس اتاق
بازرگانی تهران افزود :موضوع ارز،دوکفه
ترازودارد که یک کفه آن صادرات وکفه
دیگر واردات اس��ت .ب��ا افزایش نرخ ارز
مش��کالت صادرات برطرف نشده است؛
بنابرای��ن نمی ت��وان انتظارداش��ت که
ص��ادرات ب��ا افزایش نرخ ارز باال رود .در
سال های قبل از ۱۳۹۰حدود ۶۰میلیارد
دالردرس��ال واردات داش��تیم که اکنون
به ۴۰میلیارد دالررس��یده است؛بنابراین
عل��ت اصل��ی کاه��ش واردات این بوده
است که از تولیدات داخلی استفاده شده و
وارداتکاهشیافتهاستبنابرایناگرنرخ
ارزواقعی شود تولید افزایش خواهد یافت.
رئی��س اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد:
بده��ی دول��ت ب��ه بخشخصوصی باید
پرداخت ش��ود.البته قرار بر این اس��ت که
 ۵۰هزارمیلی��ارد توم��ان از طریق تهاتر
بدهیه��ای دولت به بانک ها و بانک ها
به بانک مرکزی پرداخت ش��ود.پرداخت
بدهی از طریق تهاتردرکمیسیون تلفیق
تصویب ش��ده است.می توان امیدواربود
که بحث بدهی دولت به بخش خصوصی
ح��ل وفص��ل شود.خوانس��اری درباره

وضعی��ت کااله��ا دربازارداخلی گفت:تا
س��ال گذشته یکی ازمش��کالت اقتصاد
ای��ران این بود که ذخیره انبارها افزایش
می یافت درحالی که اگر قیمت ارز واقعی
شود تولید می تواند موثر باشد .بنگاه های
بخشخصوص��ی عمدتا ازدولت طلبکار
و به بانکها بدهکار هس��تند و وضعیت
مناس��بی ندارن��د؛ بنابراین اگرامس��ال
مش��کل آنها حل نش��ود بس��یاری ازآنها
تعطی��ل می ش��وند.وی همچنین درباره
دیدار اخیر اتاق بازرگانی تهران با اعضای
شورای شهر تهران گفت:تالش میکنیم
مس��ائل و مش��کالت مبتالبه تهران را با
ش��ورای ش��هر حل کنیم .بر این اس��اس
مکاتب��ات الزم برای نمایش��گاه ش��هر
آفتاب صورت گرفته است که امیدواریم
بتوانی��م آن را به نتیجه برس��انیم .ضمن
این��ک  ۱۰نف��ر از مجل��س و  ۱۰نف��ر از
اتاق بازرگانی تعیین ش��ده اند تا مس��ائل
بخشخصوص��ی را پیگیری کنند.رییس
ات��اق بازرگان��ی تهران با اش��اره فعالیت
شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای
اینترنت��ی تصری��ح کرد :آین��ده اقتصاد و
اش��تغال دنیا به سمت فناوریهای نوین
است و اکنون زمان آن تمام شده است که
اشتغال در کارخانجات شکل گیرد ،بلکه
باید زمینه ساز توسعه بکارگیری فناوری
های نوین در کش��ور ش��ویم.رئیس اتاق
بازرگان��ی تهران همچنین روز دوش��نبه
تصریح کرد که امروز با وجود رکود حاکم،
بسیاری از کارآفرینان بخش خصوصی با
سختکوش��ی پایههای صنایع بزرگی را
در اقتصاد گذاشتهاند.مس��عود خوانساری
افزود:این کارخانهها ،کاالها و کارآفرینان
افتخار ملت ایران هس��تند .مردم ایران،
تشنه امید و زندگی شرافتمندانه هستند.
جوان��ان الگ��و میخواهند و به دنبال این
هستند که به جای مهاجرت با افتخار در
همین آب و خاک زندگی کنند.

توجیهعجیبنوبخت

رئیسسازمانبرنامهوبودجهدربارهانتقادات
مطرح شده نسبت به افزایش تعرفه واردات
خودروهای هیبریدی با توجه به سهمی که
میتوانددرکاهشآلودگیهواداشتهباشند
ب��اارائ��هتوضیحاتیگفتاینخودروهااثر
چندانی در کاهش آلودگی هوا در ش��هرها
نداش��ته و پایین ماندن تعرفه موجب ایجاد
رانت میشد.به گزارش ایسنا ،روزسهشنبه
س��ازمانبرنامهوبودجهنشس��تخبریبا
حض��ور محمدباق��ر نوبخ��ت ،رئیس این
س��ازمان برگزار کرد .در چند روز اخیر این
دومین نشس��ت خبری در سازمان برنامه و
بودجه است که با محور تبیین برنامههای
اش��تغال بودج��ه  ١٣٩٧برگزار میش��ود.
رئیسس��ازمانبرنامهوبودجهیادآورش��د
ک��هپی��شبینیدولتایجادیکمیلیونو
 ٣٣هزار شغل در سال آینده است که حدود
 ٣٢٧هزار میلیارد تومان س��رمایهگذاری را
دربرمیگی��رد .از این مبلغ بیش از  ٧٣هزار
میلیارد تومان در طرح تولید و اشتغال و٢٥٤
هزار میلیارد تومان در بودجههای عمرانی
س��رمایهگذاریمیشود.درجریانتوضیح
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه
دول��تب��رایتحولدرحملونقلدرونو
برونشهریبهمنظورایجادشغلوکاهش
آلودگی هوا ،این موضوع مطرح شد که چرا
دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی
را ه��م از پن��ج به ٤٥درصد افزایش داده در
حال��ی که می تواند موجب کاهش آلودگی
هوا شود؟ نوبخت در این باره گفت که آنچه
در عمل می تواند وارد کاهش آلودگی هوا
شود،خودروهایبرقیهستندکهتعرفهآنها
صفراست.اماخودروهایهیبریدیسوخت
بنزینهمدارندوازیکسرعتیبهباالازبرق
استفادهمیکنندکهاینسرعتعمومابرای
خارجازشهراست،بنابرینکمکچندانیبه
کاهشآلودگیهوادرشهرنمیکنند.دراین
حالتپایینماندنتعرفهآنهانسبتبهسایر
خودروهامیتواندموجبایجادرانتش��ود

عرضه محصوالت مدل 97پاسخ به اعتماد مشتريان ایران خودرو

مع��اون ف��روش و بازاريابي اي��ران خودرو گفت :عرضه
محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو سه ماه پيش از
شروع سال جديد با مدل 97پاسخي به اعتماد و همراهي
مشتريان اين گروه صنعتي است .به گزارش ایکوپرس
 ،مصطف��ي خانكرمي اظه��ار كرد :عرضه محصول با
مدل س��ال جديد در س��ه ماه پاياني س��ال ،اقدامي است
كه خودروس��ازان مطرح دنيا انجام مي دهند و امس��ال
نیز همانند س��ال گذش��ته ،گروه صنعتي ايران خودرو به
عنوان تنها خودروساز ايراني آن را اجرا كرد .خانكرمي
افزود :مشتريان همواره در شرايط سخت و دشوار گروه
صنعت��ي اي��ران خ��ودرو را همراهي كرده اند و در مقابل
ما به پاس این همراهی و ارج نهادن به اعتماد ایش��ان
در حوزه بازاريابي و فروش س��عي داريم طرح هايي را
براي پاسخ به اين اعتماد و همراهي ،برنامه ريزي و اجرا

كنيم.وي ادامه داد :توقع و انتظار مشتري ايراني از ايران
خودرو به عنوان بزرگترين خودروساز خاورميانه فراتر از
ديگر رقبا است ،از اين رو ،تغيير مدل محصوالت ايران
خودرو چندماه پيش از شروع سال جديد در دستور كار
اين ش��ركت قرار گرفت به طوریکه از دهم دی ماه تا

کنون حدود  30هزار دستگاه خودرو با مدل  97تحویل
شده است .کاری که هیچ یک از خودروسازان تا کنون
موفق به انجام آن نشده اند.خان كرمي در پايان گفت:
در معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو سعي كرده ايم
با ارائه طرحهاي متنوع فروش در جهت تامين خواسته
ها و س�لايق اقش��ار مختلف ،شرايطي را ايجاد كنيم تا
هموطنان عزيز با هر ميزان توان مالي ،بتوانند با بهترین
ش��رایط از محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو بهره
مند شوند.مصطفي خان كرمي ضمن تشكر از همكاري
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
ايران در تحقق اين امر اظهار كرد ،گروه صنعتي ايران
خودرو محصوالت خود را همانند س��ال گذش��ته سه ماه
قبل از شروع سال جديد ،از روز نهم دي ماه با مدل97
به بازار عرضه كرده است.

جشنواره ملی بهرهوری 24دیماه برگزارمیشود؛

سبقت بخشخصوصی ازدولت درتوسعه بهرهوری

دبیرجش��نوارهملیبهرهوریایرانگفت:ش��اخص XQیا
هم��انت��واناجراییکهازمهمترینش��اخصهایاندازه
گیری و مقایسه ای است ،می تواند به عنوان یک شاخص
اساس��یبرایش��رکتهایدولتی،خصولتیوخصوصی
باش��دکهمتاس��فانهدربهترینشرایطتواناجراییشرکت
های ایرانی تنها به ۳۵درصد می رسد.فرشید شکرخدایی،
دبیر نهمین جشنواره ملی بهره وری ایران با اشاره به آئین
رسمیبزرگداشتروزملیبهرهوریدرنشستخبریخود
گفت :جشنواره ملی بهرهوری در راستای کمک به تحقق
مفادبرنامههایتوسعهدرحوزهبهرهوریولزومبهرهگیری
از س��از و کار اجرایی برای تحقق چش��م انداز ۲۰ساله نظام
و با هدف اش��اعه فرهنگ مدیریت بهرهوری و کمک به
افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و قدردانی
ازبهرهورترینمدیرانارش��دش��رکتهایایرانی،هرساله
برگزارمیش��ودودریکمخردادماهس��الجاری،هشتمین

دوره برگزاری آن به پایان میرسد و نهمین دوره آن به طور
رسمیآغازخواهدشد.بهگفتهدبیرجشنوارهملیبهرهوری،
ازنخستینروزبرپاییاینجشنوارهاهدافینظیرتوسعهنظام
جامع سنجش و اندازهگیری بهرهوری مد نظر قرار داشته و
طی  ۸دوره گذشته اندازه گیری شاخص های بهره وری به
صورت رایگان انجام شده و شرکتها توانستهاند که میزان
بهرهوری خود را با دیگر رقبای خود و میانگین صنعت مورد
بررسی و ارزیابی قرار دهند .وی در خصوص ثبت ملی شدن
اینجشنوارهنیزگفت“:جشنوارهملیبهرهوری”درادارهکل
مالکیت معنوی به ثبت رسیده است و شامل  ۵مسابقه می
باشد.دبیر جشنواره ملی بهرهوری تصریح کرد« :مهمترین
ویژگی جش��نواره ملی بهرهوری رایگان بودن مرحله اول
جشنواره است؛ چراکه هر بنگاه اقتصادی که صورت مالی
تأییدشدهداشتهباشدوترازنامهوسودوزیا ن.یادداشتهای
پیوستش به تایید حسابرسی معتبر رسیده باشد بدون هیچ

ی این
محدودیتی میتوانددر آنحضورداشتهباشد.بهرهور 
بنگاهها بهصورت «رایگان محاسبه و کارنامه بهرهوری آن
بنگاهصادرمیشود».ویتاکیدکرد:تندیسملیبهرهوری
فقط به شرکتکنندگان در همه مسابقات و به شرط عبور از
حدنصابهادادهمیشودکهدرسهسالاخیرشرکتیموفق
به دریافت آن نشده است.در ادامه فرشید شکر خدایی دبیر
جشنوارهملیبهرهوریدربارهچگونگیبررسیشرکتهای
متقاضی در این جشنواره گفت:این جشنواره با حمایت اتاق
بازرگانی ایران انجام شده و تمرکز ویژهای بر روی فعاالن
بنگاههای اقتصادی و میزان بهرهوری آن داشته است.

بنیانگذار سامانه مامور خرید مطرح کرد؛

احتمال تعطیلی کسب وکارهای سنتی

بنیانگذار س��امانه مامور خرید گفت :اولویت نخس��ت ما
حضورعرضهکنندگانایرانیدرسامانهمامورخریداست.
اگر تولیدگنندگان و فروشندگان ایرانی به این اپلیکیشن
بپیوندند ما اصال به تولید کنندگان برندهای خارجی اجازه
حضور در این سامانه را نمیدهیم .از این رو انتظار داریم در
درجه اول تولید کنندگان ایرانی از این اپلیکیشن استقبال
کنند تا از حضور برندهای خارجی بی نیاز شویم.به گزارش
ایلنا ،مهندس امیرفرد ،موسس اپلیکیشن «مامور خرید»
در نشست رونمایی از این سامانه که در محل خبرگزاری
ایلن��ا با حضور نمایندگان اصناف گوناگون برگزار ش��د،
به تش��ریح قابلیتهای این اپلیکیش��ن پرداخت.وی در
ابتدا ضمن تشریح وضعیت سایتهای فروش اینترنتی
کاال و خدمات گفت :س��ایتهای فروش اینترنتی ،بازار
فروش سنتی را به مخاطره انداخته است و هر روز سهم
فروشندگان سنتی کاسته میشود .با ادامه این وضعیت
اگر فروشندگان سنتی به فکر نباشند ممکن است حتی به

مرحلهتعطیلیکسبوکاربرسند.ویدرخصوصسامانه
مامور خرید گفت :در واقع این سامانه کار معرفی مشتری
به فروشندگان را بر عهده دارد .در حال حاضر سایتهایی
که به فروش آنالین کاال مشغول هستند صرفا در حال
ف��روش کاال هس��تند در حالی ک��ه نرم افزار مامور خرید
به فروشندگان  ،خریدار معرفی میکند.بنیانگذار سامانه
مامور خرید در پاسخ به این انتقاد که ممکن این اپلیکیشن

ب��ه محل��ی برای فروش کااله��ای خارجی به خصوص
پوش��اک خارجی تبدیل ش��ود گفت :اولویت نخس��ت ما
حض��ور عرض��ه کنندگان ایرانی در س��امانه مامور خرید
اس��ت .اگر تولیدگنندگان و فروش��ندگان ایرانی به این
اپلیکیشن بپیوندند ما اصال به تولید کنندگان برندهای
خارجی اجازه حضور در این سامانه را نمیدهیم .از این
رو انتظار داریم در درجه اول تولید کنندگان ایرانی از این
اپلیکیش��ن اس��تقبال کنند تا از حضور برندهای خارجی
بینیاز ش��ویم.امیرفرد تاکید کرد :این نرم اپلیکیشن به
سادگی بر روی گوشیهای تلفن همراه نصب میشود
و خریداران و فروشندگان به سادگی میتوانند با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند.وی پاس��خ به س��وال نماینده صنف
تولید کنندگان پوشاک که آیا قرار است «مامور خرید»
به محلی برای عرضه برندهای پوشاک خارجی تبدیل
ش��ود و همین مقدار تولید داخلی نیز به حاش��یه برود؟ ،
گفت :هرگز چنین نیست.

از ای��ن رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات
آنهامانندبقیهخودروهاگرفتیم.امادرجریان
بررسیتبصره()١٨الیحهبودجهسالآینده
ک��هدرآندرآم��د ١٧هزارو ٤٠٠میلیاردی
از مح��ل افزایش قیمت حامل های انرژی
پیشبینیشدهبود،باتوجهبهانجاممخالفت
هاییدرمجلسبرایافزایشقیمتبنزین
که نرخ  ١٥٠٠تومانی آن مطرح بود ،اخیرا
نرخ  ١١٥٠تومانی در مجلس مطرح ش��د.
نوبختدربارهتاییدویارداینپیشنهادگفت
که مجلس مبلغ  ١٧.٤هزار میلیارد تومانی
راب��ه١٠ه��زارمیلیاردتومانکاهشدادهو
محلتامینآنرابهفروشامالکتملیکی
تغییر داده است .از این رو برای هر تغییر در
قیمتحاملهامنتظرنظرومصوبهمجلس
هس��تیم.وی در این باره که عملکرد نشان
دادهکهفروشامالکقاچاقوسایرامالک
تملیکی در سال به ١٠٠٠میلیارد تومان هم
نمیرسد،بنابراینچرااینپیشنهادتصویب
شدهاست،گفتکهاینپیشنهاددولتنبوده
و باید اس��تدالل مجلس را درباره این اقدام
پرس��ید.در ادامه این جلسه رییس سازمان
برنامهوبودجهدرپاسخبهسوالایسنادرباره
جری��ان اخیر بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد.
او در مورد اینکه وی بارها تاکید کرده بود
ک��ه دالر  4200تومان��ی مورد تایید دولت
نیس��ت و قیمت غیررس��می به شمار رفته

ب��ه زودی تعدیل میش��ود ،اما در روزهای
گذشته با وجود انتظاراتی که برای کاهش
قیمت وجود داشت از مرز  4400تومان هم
عبور کرده و اختالف قیمت از ش��هریورماه
تاکن��ونب��هح��دود700تومانرس��یدهو
میتوان��د رانتهای خاص خود را به همراه
داشتهباشد،دراینشرایطبرنامهدولتبرای
بازارارزچیس��ت،گفتکهسیاس��تدولت
حفظ ارزش پول ملی بوده و همچنان بر آن
تاکید دارد .از اینرو همکاران من همواره در
شورایپولواعتباروبانکمرکزیبهدنبال
سیاستیهستندکهبتواناینمهمرامحقق
کرد.نوبخت درباره اینکه شما معتقدید که
بای��د صرافیها خود را با قیمتهای واقعی
منطبق کنند اما در همین حال شاهدیم که
بان��ک مرکزی قیمتهای پایه اعالمی به
صرافی بانکها را حتی باالتر از آنچه که در
روزقبلرقمخوردهواعالممیکندعاملیبر
افزایشقیمتدالراست،اظهارکرد:تاجایی
که مطلع هستم همواره تاکید ما بر همین
سیاست حفظ ارزش پول ملی بوده است و
البت��هدرجری��انایناتفاقخاصکهبانک
مرکزیقیمتپایهراباالاعالمکند،نیستم،
ولی در هر صورت سیاست بر این است که
بتوان در مقاطع مختلف حتی شرایطی که
ناشیازمسائلسیاسیویاسایرجهاتاست
بازار را کنترل کرد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای س��ینا س��لیمی مجاوری دارای شناس��نامه شماره  1324به شرح دادخواست به کالسه / 96
 6 / 1025از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
معصومه آفرینی بشناس��نامه  2در تاریخ  96 / 9 / 29اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 – 1سینا سلیمی مجاوری ش ش  1324فرزند متوفی  – 2سعید سلیمی مجاوری ش ش 883
فرزند متوفی  - 3سحر سلیمی مجاوری ش ش  642فرزند متوفی  – 4سپیده سلیمی مجاوری
ش ش  1325فرزند متوفی  – 5قربان سلیمی مجاوری ش ش  177همسر متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماد تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف 967036113
آقاجانی رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف قائمشهر
-----------------------------------------اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك انزلی
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگه��ي موض��وع م��اده 3قان��ون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  96/08/21-139660318002002831هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
انزلی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حمیده زراعت طلب فرزند یوس��ف به ش��ماره
شناس��نامه  645صادره از بندرانزلی در شش��دانگ يك قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به
مساحت  1600متر مربع پالك فرعی  6173از 2و  3باقی مانده از  645اصلي واقع در ،غازیان،بن
بس��ت زراعت طلب بخش  8گيالن خريداري از مالك رس��مي آقاي یوس��ف زراعت طلب محرز
گرديده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.م/الف5701
تاريخ انتشار نوبت اول 96/10/6 :تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/20 :
پرویز حیدری-رئیس ثبت اسناد و امالک
----------------------------------------آگهی مفاد دادخواست
درپروندهکالسه960671شعبهاولدادگاهعمومیبخشریگاقایمحمدرضاتوکل فرزندمحمد
حسن دادخواستی به طرفیت مریم نظری فرزندحمید بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش
(طالق غیر توفقی) تقدیم این دادگاه نموده که خواهان نتوانسته نشانی خوانده را معین نمایدولذا
براساس ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار آگهی تا نامبرده به دادگاه مراجعه و سپس در روز یکشنبه مورخ  96/11/15ساعت
 9 : 30دقیقه صبح که وقت رسیدگی دارد در جلسه دادگاه حاضر گردد .م الف 980
مهدی بهشتیان رئیس دادگاه عمومی بخش ریگ
...................................................................................
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گناوه
ابالغیه
احتراما نظرباینکه اقای مصطفی عباس��ی فرزندخلیفه بش��ماره ملی  3530097500در پرونده
کالسه  941365شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گناوه به اتهام تحصیل
مال مس��روقه موضوع ش��کایت اقای س��جاد البوغبیش فرزند یوس��ف تحت تعقیب می باشد لذا
بدینوسیله طبق ماده  174قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392به نامبرده ابالغ می گرددتا
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه فوق الذکر حاضر گردد نتیجه عدم
حضور اتخاذ تصمیم قانونی است  .م الف 981
مسلم کرم الهی  -دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گناوه
------------------------------------اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اقای  /خانم مهدی ازمون
خواه��ان اق��ای منوچه��ر ازم��ون فرزند علی اکبر دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده اقای مهدی
ازمون خواس��ته فک پالک خودرو و مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9609987714300199شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنگستان (اهرم) ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1396/12/23ساعت  9/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون ایین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و
ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف 139
صادق مهدوی پورمنش��ی دادگاه حقوق ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان تنگستان
(اهرم)
.........................................................
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اقای  /خانم حسن امانی
خواه��ان اق��ای منوچه��ر ازم��ون فرزند علی اکبر دادخواس��تی به طرفیت خوانده اقای حس��ن
ازمون خواس��ته فک پالک خودرو و مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
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پيشخوان
تخممرغ۴۲۰تومانی فقط در میادین ترهبار!

طبق آنچه در پی ش��کایت مردمی
از س��امانه  ۱۲۴س��ازمان حمای��ت
مصرفکنن��دگان اع�لام ش��ده "
تخممرغ ش��انهای  ۱۲هزار و ۶۰۰
توم��ان را فقط باید در میدان میوه و
تره بار خرید و قیمت این محصول در
مغازههای سطح شهر  ۱۴تا  ۱۵هزار
تومان است که این نرخ برایشان مجاز است"! به گزارش ایسنا ،با
توجه به اینکه قیمت فروش هر شانه تخممرغ در ستاد تنظیم بازار
تصویب و از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
ابالغ شد ،این سازمان از مصرفکنندگان خواست که مبلغی بیش
از  ۱۲ه��زار و  ۶۰۰توم��ان ب��رای هر ش��انه و  ۴۲۰تومان برای هر
دانه تخممرغ پرداخت نکنند .این در حالی اس��ت که مش��اهدات
میدانی از قیمتهای فروش تخممرغ در نقاط مختلف سطح شهر
تهران نشانگر این است که قیمت هر شانه تخممرغ در مغازههای
خردهفروشی بین  ۱۴تا  ۱۶هزار تومان است.باتوجه به اینکه چندی
پیش س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ایس��نا
اعالم کرده بود که " این سازمان ،نامه نرخ مصوب شده تخممرغ
داخلی و خارجی را به اس��تانهای سراس��ر کش��ور ابالغ کرده است
و بنابراین مصرفکنندگان در صورت مواجه ش��دن با عرضه تخم
مرغ به قیمت بیش از نرخ مصوب ،گرانفروشی مربوطه را به  ۱۲۴و
سامانه سازمان حمایت اطالع دهند تا رسیدگی و با متخلفان برخورد
ش��ود" ،پیگیریهای انجام ش��ده از س��امانه  ۱۲۴حاکی از آن است
ت مصوب هر شانه  ۱۲هزار و ۶۰۰
که " تخممرغهای مشمول قیم 
تومان فقط در میادین میوه و ترهبار عرضه میشود و این قیمت در
مغازههای سطح شهر شانهای  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان است"!

www.tejaratonline.ir

تبدیلنمایشگاهشهرآفتاببهمرکزصنعتنمایشگاهی
شهردار تهران گفت :با توجه به وضعیت
ش��هرته��رانبایدگفتک��همرکزآینده
صنع��ت نمایش��گاهی ته��ران در چند
س��ال آینده شهرآفتاب است.محمد علی
نجفی درجمع خبرنگاران اظهار داش��ت:
نمایشگاه شهر آفتاب مسائل اقتصادی ،مالی ،حقوقی و مدیریتی
فراوان دارد و لذا با پیشنهاداتی که از سوی اعضای محترم شورای
اسالمی شهر تهران و مدیرعامل این مجموعه مطرح شد موافقم و
باید در راستای این موارد عمل کنیم.شهردار تهران با اشاره به بحث
حضور بانک ش��هر در نمایش��گاه شهر آفتاب و واگذاری درصدی
از این مجموعه به بانک شهر گفت :در حال حاضر امکان تبدیل
چنین حجمی از پول به سرمایه ثابت صالح نیست حال آنکه بانک
مرکزی هم چنین اجازه ای به بانک شهر نمی دهد.

روغنهای تراریخته باید برچسب داشته باشند
ی که روی بستهبندی روغنهای
درحال 
تراریخته موجود در بازار برچسب ،نصب
نمیش��ود ،رئیس انس��تیتو تحقیقات
تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،گفت:
روی بس��تهبندی روغنهای تراریخته
حتم ًا باید برچس��ب تراریخته درج ش��ود ،تا مصرفکننده بتواند
انتخاب کند.هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای و
صنایع غذایی کشور در گفت وگو با تسنیم ،اظهار کرد:روغنهای
تراریخته که از سویا یا ذرت تراریخته تهیهشده است باید حتم ًا
برچس��ب تراریخته روی آن درج ش��ود تا مصرفکننده بتواند
انتخ��اب کن��د .وی درباره اینکه برچس��ب ب��ر روی روغنهای
تراریخته نصب میشود یا خیر افزود :پیگیری این امربا وزارت
بهداشت است.

 ۱۰۰۰گوشی اپل غیرفعال شد

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی
تهران با اش��اره به اعمال رجیس��تری برروی  ۵۰۰۰گوش��ی اپل در
سراس��ر کشور از اعمال رجیستری برروی گوشیهای سامسونگ
ن که
در روزه��ای آین��ده خب��ر داد.مهدی محبی تا به حال با بیان ای 
 ۱۰۰۰گوشی تلفن همراه مدل اپل از مدار خارج شده است ،گفت:
قرار بود تا روز گذشته تعداد  ۳۰۰۰گوشی از این مدل از مدار خارج
شود ،اما در حالت عادی نمیتوان آنها را قطع کرد و باید آنتن آنها
جابهجا شود تا بتوان مابقی را هم قطع کرد .البته از روز دوشنبه اگر
آنتن را هم جابهجا نکنند ،باز هم از مدار خارج شده و قطع میشوند.
وی با تاکید بر اینکه از روز دوشنبه قرار بوده است تا حدود ۳۰۰۰
گوشی تلفن اپل قطع شود ،اظهار کرد :تعداد  ۵۰۰۰گوشی موبایل
رجیس��تر نش��ده از همین برند نیز در دس��ت اعمال طرح رجیستری
اس��ت که از روزدوش��نبه به بعد قطع ش��دن آنها ش��روع شده است.
البته این گوشیها فقط در تهران نبوده و در همه کشور این طرح
اجرا خواهد ش��د.رییس اتحادیه مخابرات اس��تان تهران با اشاره به
ش��روع اعمال طرح رجیس��تری از تاریخ  ۱۵آذرماه امسال ()۱۳۹۶
اظهار کرد :تا روز دوش��نبه تعداد  ۳۰۰۰گوش��ی موبایل باید قطع
ش��ده باش��د که البته حدود  ۷۰۰عدد از آنها از کش��ور خارج شده که
احتماال مربوط به افرادی بوده در آن تاریخ در ایران حضور داشتند
و بعد از کشور خارج شده اند.
 9609987714300201شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنگستان (اهرم) ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1396/12/3ساعت  9صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون ایین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف 140
صادق مهدوی پورمنش��ی دادگاه حقوق ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان تنگستان
(اهرم)
--------------------------------------------آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت  150متر مربع قطعه  766تفکیکی به شماره 870
فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی ش��ده از ش��ماره  62فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12
تهران قریه عبداله آباد که ذیل ثبت  159058صفحه  268دفتر  668ثبت و سند مالکیت
صادر گردیده و برابر س��ند قطعی ش��ماره  132441مورخ  71/12/18تنظیمی دفتر اس��ناد
رسمی  137تهران به آقای محمد کمالی منتقل و به موجب اسناد رهنی شماره  2004مورخ
 92/4/17و  1991مورخ  92/4/4تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  1094تهران در رهن بانک
ملت مدیریت ش��عب منطقه س��ه تهران قرار گرفته و منجر به صدور اجرائیه ش��ده و پرونده
اجرائی به کالس��ه  139504001013000939در س��امانه اجرای اس��ناد رس��می الزم االجرا
(اداره سوم اجرای تهران) تشکیل شده و چون مورد وثیقه در حوزه ثبتی شهرری می باشد
نیابت اجرائی به واحد اجرای اسناد رسمی شهرری تفویض و شماره بایگانی  9500197برای
آن اختصاص یافت  .ضمنا مازاد پالک به موجب نامه شماره  1395191000169462مورخ
 95/8/17اجرای احکام مدنی ش��هرری بازداش��ت می باش��د طبق اعالم اداره ثبت محل
پالک فوق دارای حدود اربعه شماال به طول  7/50متر به قطعه  623تفکیکی شرقا به طول
 20مت��ر ب��ه قطع��ه  765تفکیک��ی جنوب��ا ب��ه طول 7/50متر به خیابان  12متری غرب ًا به طول
 20متر به قطعه  767تفکیکی می باش��د طبق گزارش کارشناس��ی مورخ  96/7/3هیات س��ه
نفره کارشناس��ان پالک مذکور و مورد مزایده در آدرس تهران صالح آباد غربی ( ش��هرک
رس��الت) بزرگراه تندگویان خیابان کلهر خیابان صاحب الزمان کوچه حس��ن رضایی دوم
روبرو حسینیه چهارده معصوم پالک  82واقع گردیده است و در تصرف مدیون و مالک مورد
رهن آقای محمد کمالی می باشد و طبق گزارش مذکور توصیف اجمالی پالک و ملک مورد
ارزیابی عبارتس��ت از  :این پالک دارای بنای احداثی در یک طبقه با زیر بنای کل 117/05
متر مربع طبق گواهی پایانکار ش��ماره  192032888مورخ  92/2/30ش��هرداری منطقه  19با
سازه نیم اسکلت فلزی و سقف تیر آهن و طاق ضربی و نمای بنا از سنگ و با قدمت بنای
احداثی بیش از  35س��ال اس��ت بنای احداثی موجود به صورت به صورت دوخوابه با یک
سالن پذیرایی و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی حمام و توالت است و کفسازی سیمانی
با پوش��ش موکت و بدنه اندود گچ و رنگ ش��ده و سرویس��ها و آش��پزخانه با کف س��رامیک و
بدنه کاشی است آشپرخانه با کابینت فلزی گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی است
ملک دارای انشعابات برق و آب و گاز است دربها و پنجره ها فلزی و کفسازی حیاط موزائیک
و با درب ماشین رو جهت استفاده پارکینگ است با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن
موقعیت و جهات و جوانب امر و صحت و اعتبار مستندات ارائه شده و عدم واگذاری منافع
ملک به غیر و فارغ از هر گونه موانع قانونی شش دانگ پالک ثبتی مذکور توسط هیات سه
نفره کارشناسان به مبلغ  4.700.000.000ریال ارزیابی گردیده و ارزیابی قطعیت یافته است
و بنا به درخواست بستانکار در روز چهارشنبه مورخ  1396/11/11از ساعت  9صبح الی 12
ظهر در محل اجرای اس��ناد رس��می ش��هرری واقع در میدان ش��هرری ابتدای خیابان  24متری
(بیات -ذکریای رازی) طبقه همکف اداره ثبت اسناد و امالک شهرری از طریق مزایده و به
صورت نقدی به فروش خواهد رسید مزایده از مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال معادل
چهارصد و هفتاد میلیون تومان آغاز و به دهنده باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد
ش��رکت در جلس��ه مزایده و خرید برای عموم اش��خاص آزاد اس��ت و فروش کال نقدی اس��ت
هزینه های انتقال و بدهی های احتمالی از قبیل عوارض شهرداری و دارایی و یا حق اشتراک
آب و برق و گاز و سایر موارد بر عده خریدار مورد مزایده می باشد این آگهی در یک نوبت
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی منتش��ر و چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با
تعطیل شود فردای اداری همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد می باشد مورد
مزایده طبق اظهار بستانکار فاقد بیمه می باشد .م الف5971 :
تاریخ انتشار1396/10/20 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی علیرضا فردوسی زاده نائینی
----------------------------------------ابالغ اجرائیه
به حکایت کالسه پرونده  583/4/95و به موجب دادنامه شماره  932مورخه 1395/11/13
صادره از شورای حل اختالف حوزه شماره چهارم باقرشهر بخش کهریزک محکوم علیه
 .1ایرج شاه ویسی و  .2جوانشیر اسکندر زاده محکوم به حکم به محکومیت خوانده ردیف
دوم به پرداخت مبلغ چهل و س��ه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  465/000ریال
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول طبق شاخص
های بانک مرکزی در حق خواهان صادر و در خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوی
صادر می نماید.در حق محکوم له آقای رمضانعلی عزیزی وچین گردیده است و همچنین
نیم عش��ر دولتی بمبلغ در حق صندوق دولت لذا مراتب برای یک نوبت نش��ر و محکوم
علیه ظرف مهلت  10روز پس از نشر نسبت به دریافت اصل برگه اجرائیه در دفتر شعبه
دوم حاضر گردد.م الف5827 :
شورای حل اختالف حوزه چهارم بخش کهریزک
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پيشخوان
لزوم تشکیل معاونت گردشگری دریایی
در سازمان بنادر و دریانوردی

قاس��م احمدی الشکی نماینده
م��ردم نوش��هر ،چال��وس و
کالردشت ،ضمن اعالم تشکیل
فراکس��یون بن��ادر ،دریانوردی
و توس��عه صنای��ع دریای��ی در
یکس��ال گذش��ته در سازمان
بنادر؛ پیش��نهاد تشکیل معاونت
گردش��گری دریایی را در آن س��ازمان داد و گفت :طرح یک
فوریتی اصالح قانون رفع موانع تولید و تقویت بخش خصوصی
و ظرفیتهای آن در بنادر کشور پیگیری میشود.
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
قاس��م احمدیالش��کی نماینده دهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در بیان کمکهایی که مجلس در توسعه بنادر شمالی
لونقل دریایی
و جنوبی کشور و افزایش قدرت رقابتپذیری حم 
ایران با بازار بینالمللی خواهد داشت ،به ارائه نکاتی پرداخت.
در برنامه شش��م توس��عه که تدوین و ابالغ ش��د ،طی جلس��ات
متعددی قبل از تصویب آن ،چشمانداز پنج سال آتی بنادر کشور
ترس��یم ش��د و بر اس��اس آن نیز برنامه توسعه بنادر و استفاده از
ظرفیتهای آن در برنامه ششم موردتوجه قرار گرفت و اعمال
شد .در مواد  ۴۸تا  ۵۱برنامه ششم توسعه ،آنچه که برای تقویت
بنادر کشور نیاز بود ،نوشته و تدوین شد .اما انتظار برای اصالح
قانون رفع موانع تولید و تقویت بخش خصوصی ما باقی ماند که
بر اساس آن سازمان بنادر نیز از ظرفیتهای بخش خصوصی
میتوانس��ت اس��تفاده بهتری داشته باشد .اصالح ماده  ۵قانون
برنامه شش��م توس��عه و رفع موانع تولید از موارد مهمی اس��ت
که در مجلس پیگیری خواهد ش��د و به دنبال آن هس��تیم تا
ط��رح ی��ک فوریتی را با موضوع اصالح قانون رفع موانع تولید
و تقوی��ت بخ��ش خصوص��ی آماده کنیم و در مجلس ش��ورای
اس�لامی آن را به تصویب برس��انیم .حجم آب در کش��ور ایران
بس��یار باالس��ت و ایران مرزهای دریایی مناس��بی دارد که باید
بتواند از ظرفیتهای آن در تولید اشتغال استفاده الزم را ببرد.
متاسفانه در ایران نتوانستیم از اشتغال زایی بنادر کشور استفاده
مناس��بی ببری��م و در عین حال ،اقتص��اد دریا محور و دریا پایه
نیز تا امروز محقق نش��ده اس��ت .س��هم ایران در بهرهمندی از
ظرفیتهای دریایی کشور ،ناچیز است و به نسبت کشورهایی
که از این حوزه اس��تفاده میکنند ایران باید کارهای اساس��ی را
در دستور کار قرار دهد.
احمدیالش��کی جدیترین گام را برای تحقق اقتصاد پایدار
دریامحور ،آموزش از کتابهای درسی عنوان کرد و افزود :ما
باید از حوزه مدارس و کتابهای درس��ی بحث تحقق اقتصاد
پایدار دریامحور را آغاز کنیم .همچنین استفاده از ظرفیتهای
گردشگری دریایی از دیگر اقدامات جدی است که باید به دنبال
تحقق آن باش��یم .وی پیش��نهاد تش��کیل معاونت گردشگری
دریای��ی را در س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی داد و گفت :اگر هم
نیاز به قوانین جدید باشد در این رابطه مجلس شورای اسالمی
آمادگی کامل دارد.

تاثیر بار روانی الیحه بودجه 97
بر حباب نرخ مسکن

س��خنگوی کمیس��یون عمران
مجل��س ،از تاثیرپذی��ری بازار
مسکن از الیحه بودجه  ۹۷کل
کشور خبر داد و گفت :با توجه به
مخالفتهای صریح نمایندگان
با پیش��نهاد رشد نرخ حاملهای
ان��رژی امکان تحمیل گرانی به
بازار مسکن وجود ندارد.
ب��ه گ��زارش تج��ارت ،صدیف بدری در گفت وگو با خبرگزاری
خانه ملت ،با اشاره به گرانی کاذب نرخ خانه های نقلی در ماه
اخیر ،گفت :بار روانی الیحه بودجه  97کل کشور بر حباب نرخ
مسکن تاثیر داشته است.
س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس ،با بیان اینکه پیشنهاد
افزای��ش  50درص��دی نرخ حامل های انرژی در الیحه بودجه
 97کل کشور در وضعیت کنونی بازار مسکن موثر بوده است،
افزود :پیش بینی مردم این بوده که با تصویب نهایی رشد 50
درصدی نرخ حامل های انرژی ملزومات ساختمانی نیز درگیر
گرانی خواهند شد از این رو بار روانی حاصل از آن حباب قیمتی
در این بازار را رقم زد.
نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در مجلس ش��ورای
اسالمی ،با تاکید بر اینکه هر چند الیحه بودجه  97کل کشور
مصوب نش��ده و به طور حتم با تغییرات اساس��ی همراه خواهد
بود ،تصریح کرد :متاس��فانه جو روانی حاصل از پیش��نهادهای
موجود در الیحه وضعیت بازار مس��کن را تا حدی متش��نج کرد
ب��ه نح��وی که اکنون بازار واحدهای با متراژ کم درگیر تالطم
قیمتی است .وی همچنین با اشاره به گرانی مصالح ساختمانی
در چندم��اه اخی��ر ،گف��ت :یکی از عوام��ل دیگری که به گرانی
در بازار مس��کن دامن زد رش��د قیمت مصالح ساختمانی اعم از
میلگرد ،سیمان ،ماسه و غیره بود که در نتیجه آن قیمت نهایی
ساختمان نیز افزایش یافت.
ای��ن نماین��ده مردم در مجلس ده��م ،با بیان اینکه روند گرانی
مصالح ساختمانی هزینه تمام شده سازه ها را افزایش داده است،
افزود :با ش��رایط فعلی بازار مس��کن وضعیت ویژه ای به نسبت
س��ال ه��ای قبل را تجربه کرده و حب��اب قیمتی در متراژهای
مختلف رخ داده است.

راه آهن استان گیالن هر چه سریعتر به شبکه
سراسری ریلی کشور وصل شود

ب��ه گ��زارش تجارت ب��ه نقل از
خبرگزاری خانه ملت ،غالمعلی
جعفرزاده ایم��ن آبادی نماینده
مردم رش��ت در مجلس شورای
اس�لامی در دی��دار ب��ا عباس
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی
گف��ت :حدود  40درصد جمعیت
گیالن در ش��هر رش��ت س��اکن هس��تند و این ضرورت ایجاب
میش��ود که به مس��ائل این ش��هر در ابعاد مختلف بیشتر توجه
ش��ود .باید زیرس��اختهای رشت تقویت و ناوگان حمل و نقل
عمومی این ش��هر ارتقا یابد ،همچنین یکی دیگر از مس��ائل
شهرس��تان رش��ت بحث رسیدگی به مسائل زبالههای شهری
اس��ت .باید راه آهن اس��تان گیالن هر چه س��ریعتر به ش��بکه
سراس��ری ریلی کش��ور وصل شود و جادههای این شهرستان
تعریض ش��ود ،همچنین مس��ائل مسکن مهر شهرستان رشت
مورد رسیدگی قرار گیرد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی در این نشس��ت گفت:
بحث بازآفرینی شهری نیز در شهرستان رشت باید مورد توجه
بیش��تری قرار گیرد .در کنار توس��عه معابر ش��هری با توجه به
موقعیت اس��تان گیالن ،باید در این اس��تان حمل و نقل ریلی
بیشتر توسعه یابد تا از فشار بر جادهها کاسته شود.

هزینه  ۱۷۵میلیاردی در پروژههای مناطق محروم  
احمد مجیدی مدیر عامل انجمن خیرین
راه و ترابری ،گفت :طی دو سال گذشته
ح��دود  ۱۷۵میلی��ارد توم��ان در مناطق
مح��روم هزینه ش��ده اس��ت .همچنین
خیرین راه و ترابری طی س��الهای ۹۴
تا  ۹۵مبلغ  ۸۰میلیارد تومان در پروژههای مناطق کمتر توس��عه
یافته مشارکت داشته و هزینه کردهاند.طی دو سال گذشته ۸۸۱
کیلومتر پروژه راهسازی در مناطق کمتر توسعه یافت احداث شده
است .انجمن کار طراحی ،نظارت و تامین قیر پروژهها را از طریق
ادارات کل راه و شهرسای استانها و اداره کل راه روستایی شرکت
ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل هماهنگی میکند و اگر
خیرین فاقد پیمانکاران واجد شرایط احداث راه باشند در بکارگیری
پیمانکاران واحد شرایط نیز به آنها کمک میکند.

قطار باری چین وارد خاک ایران شد
ی��ک قط��ار کانتینری از ایس��تگاه راه
آه��ن آک یای�لای ترکمنس��تان وارد
خاک ایران ش��د که در حال انجام سفر
آزمایش��ی در مسیر کشورهای چین-
قزاقستان -ترکمنستان -ایران است.
این قطار مجهز به واگن کانتینری که روز  28دس��امبر 2017
از شهر چانگشای استان هونان چین عازم این سفر شده حامل
کاالهای مصرفی اس��ت و قصد دارد قابلیتهای زیرس��اختی
این مسیر برای برقراری رفت و آمدهای دائمی را مورد ارزیابی
قرار دهد .اعزام این قطر از مس��یر چنگش��ا (چین) -آلتین یول
(قزاقستان) -بوالشاک -سرحتیاکا (ترکمنستان) -آک یایال-
اینچه بورون (آیران) -تهران یک اتفاق مهم در زمینه حمل و
نقل منطقهای کاال به شمار میرود.

لونقل در بورس
عرضه سهام راهآهن حم 
موسس��ه صندوق پس انداز کارکنان
راهآه��ن جمه��وری اس�لامی در
اطالعیهای از عرضه ۱۰درصد س��هام
ل ونقل (سهامی
ش��رکت راهآهن حم 
ع��ام) در بازار ب��ورس خبر داد و اعالم
کرد که عرضه این س��هام در دیماه امس��ال صورت میگیرد.
در این اطالعیه آمده اس��ت که تعداد محدودی س��هام شرکت
ل ونقل حداکثر  400سهم به ارزش تقریبی  150تا
راهآهن حم 
 200هزارتومان برای هر نفر از سوی موسسه پسانداز کارکنان
راه آهن به کلیه کارگزاریها عرضه شده است .با توجه به سود
آوری خوب این سهام پیشبینی میشود پس از عرضه در مدت
کوتاهی به فروش برسد ،لذا همکاران در شرکت راهآهن باید
ابتدا کد بورسی را دریافت کنند.

آخوندی با اشاره به تخصیص ردیف بودجهای؛

باغات کن به پارک عمومی تبدیل میشود

گروه راه و مس��کن :ش��ورایعالی شهرسازی و معماری ایران در
جلسه چهاردهم شورا در سال جاری ،تشخیص داد که طرح ارایه
ش��ده برای باغات کن به ویژه ش��بکه پیشنهادی و پهنه کاربری
پیش��نهاد ش��ده ،مغایرت اساس��ی با طرح جامع دارد و با اجرای
آن باغات کن تخریب خواهد ش��د ،لذا ش��ورایعالی در جلس��ه
چهاردهم خود از ایجاد دسترسیهای پیشنهادی طرح تفصیلی
که خود زمینهساز ،تغییراتی در ساختار باغات منطقه کن میشود
و همچنین ساخت و سازها حتی در حداقلها به شدت ممانعت
کرد.اما س��والی که در این میان مطرح میش��ود این اس��ت که با
توجه به اینکه نگاه حاکم بر ش��هرداریها در دهه گذش��ته و در
دوره پیشین ،عمدتا بر درآمدزایی در امر ساخت و ساز متکی بوده
ی عالي شهرسازي و معماري در حفظ
است ،لذا تصمیمات شورا 
باغ��ات ک��ن تا چه ان��دازه ضمانت اجرایي دارد و چه الزامی برای
شهرداریها ایجادمیکند؟ که در اینباره محمدسعید ایزدی دبیر
ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری ایران مطرح کرد :مصوبات
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزم االجرا است و عدم
اجراي مصوبات و سرباز زدن از آن تخلف محسوب ميشود .در
خصوص مصوبه اخير ش��وراي عالی شهرس��ازي مخالف خروج
س��اکنان محلی کن از محل س��کونت فعلیشان است ،اما تاكيد
حفاظ��ت و ت�لاش براي جلوگيري از تخريب باغات اين منطقه
اس��ت .اجرایینش��دن برخی مصوبات شورایعالی در دورههای
پیشین توسط شهرداری تهران به این دلیل بوده است که اساسا
در دوره پیش��ین ش��هرداری ،نگاه به محدودهها به عنوان یک
فرصتی برای تامین منابع مالی بود و شهرداری در دوره گذشته
با مصوبات مختلف در صدد تغییر کاربری و تغییراتی در ساختار
مناط��ق مختل��ف برمیآمد .هم اکنون اگرچه تعامل مناس��بی با
شهرداری جدید وجود دارد ،اما به هیچعنوان نمیخواهیم فضا را
برای بروز چنین تخلفاتی فراهم کنیم .لذا هرگونه ساخت و ساز
در محدوده باغات را ممنوع اعالم کردیم.

مغایرت مصوبه کمیسیون ماده  ۵با طرحهای باالدستی


ب��ه گ��زارش خبرنگار روزنامه تجارت ،عب��اس آخوندی وزیر راه
و شهرس��ازی در چهاردهمین جلس��ه شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران در س��ال جاری ،در بررس��ی طرح س��اماندهی و
صیانت از باغات کن (مصوب کمیسیون ماده  )۵با تاکید بر این
مطلبکهمصوبهکمیسیونماده ۵باطرحهایباالدستیمغایرت
اساس��ی دارد ،گفت :این موضوع در س��ال  ۹۳در ش��ورایعالی
شهرس��ازی و معماری مطرح ش��د .با توجه به اینکه باغات کن،
آخرینباقیماندههایفضاهایسبزپیرامونتهراناست،صیانت
از آنه��ا اهمی��ت ویژهای دارد .باید از تخلفات جلوگیری کرد .در
حالحاضر شاهد وارونگی هوا و آلودگی بیش از حد هوای پایتخت
ط زیس��ت
هس��تیم که همه اینها نش��ان میدهد در مورد محی 
مسئولیت ما جدی است و باید غیرقابل سکونت بودن شهر را به
دلیلآلودگیبیشازحدهواوهمچنینحملونقلعمومیناکافی
مورد بازنگری قرار دهیم و به بهبود آن کمک کنیم.

بارگذاری در باغات تهران ممنوع شد


وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :در مورد بارگذاریهای بیشتر
درباغ��اتش��هرته��رانوبهوی��ژهباغاتکن،تاکیدمیکنمکه
شورایعالی با هرگونه بارگذاری اعم از سبک و سنگین مخالف
است .رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :تهران به عنوان پایتخت ایران
ارزش آن را دارد که در مورد اصالح و ارتقای کیفیت زندگی در این
کالن شهر ،منابع اجرای آن را از ردیف بودجه عمومی اختصاص
بدهیم و باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که راهحل های درهای
پشتی در مورد آینده پایتخت تبدیل به فساد میشود.
وی مغایرت اصولی و اساسی مصوبه کمیسیون ماده  ۵را در مورد
باغات کن با طرحهای باالدس��تی اعالم کرد و گفت :دبیرخانه
ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری ایران ،الیحه تبدیل باغات
کن به پارک عمومی را تدوین میکند.

کم�ک مالی دولت به ش�هرداری ته�ران برای حفظ باغات

کن

اینکه بیش از س��ه دهه اس��ت که شهرداریها مسیر بیقانونی را
طی کردهاند ،افزود :در پنج س��ال گذش��ته ،بارگذاریهای بیش
از ان��دازه در منطق��ه یک ته��ران ،آن منطقه را به مرحله بحرانی
کش��انده اس��ت .به همین دلیل نیز با اجازه بارگذاری حتی اندک
در باغات کن که تنها باقی مانده فضای س��بز تهران هس��تند به
ش��دت مخالفیم .زیرا معتقدیم که این کار ،قانونی کردن تخلف
است و شاهد آن وضعیتی است که در نقاط مختلف پایتخت رخ
داده است .بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران ،باغات کن تبدیل به پارک عمومی میشود.
*سکونت ۶۵۰هزار نفر در منطقه یک تهران
وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از بارگذاریهای بیش از اندازه
در مناطق مختلف تهران به منطقه یک اشاره کرد و گفت :قرار بود
در ۲۰سال آینده منطقه یک ،جمعیتی  ۳۵۰هزار نفر داشته باشد،
اما هماکنون  ۶۵۰هزار نفر جمعیت دارد و اینها همان تخلفات
اندکی است که به مرور وضعیت شهر را بحرانی کرد.

٢٠٠پروانه تخلف ساختمانی پیرامون حرم مطهر رضوی


عضو کابینه دولت دوازدهم گفت :در مش��هد و در پیرامون حرم
مطهر امام رضا (ع) تنها در  ٣٥٠هکتار  ٢٠٠پروانه س��اختمانی
تخلفوجودداردوبااینواقعیتهایتلخیکهوجودداردمشخصا
شورای عالی شهرسازی با اجازه تراکم بیشتر مخالف است .فهم ما
از باغداری مشارکتی ،موضوعی که توسط مشاور طرح ارایه شده
است ساخت و ساز است و تجربه نیز آن را ثابت کرده است و به
همین دلیل با آن مخالفیم .در سال  ۹۳پیشنهاد دادیم تا از مدل
قانون ملی شدن جنگلها استفاده کنیم و قانونی را برای باغات
ک��ن تدوی��ن کرده و برای تصویب به مجلس ببریم تا اراضی که
قرار است براساس مصوبه شورایعالی تبدیل به پارک عمومی
شود در مجلس تبدیل به قانون شود .درسال  ۹۳تصمیم داشتیم
تا با کمک شهرداری وقت الیحه صیانت از باغات کن و تبدیل
آن ب��ه پ��ارک عمومی را تعریف کنیم که هم اکنون برای اجرای

آن اقدام خواهیم کرد.

س جمعیت  ۱۰میلیون نفری
باغات کن؛ آخرین فرصت تنف 

تهران

س تهران
آخوندی با تاکید بر اینکه باغات کن ،آخرین فرصت تنف 
با جمعیتی حدود  ۱۰میلیون نفر است ،گفت :نمیتوانیم صیانت از
باغات کن را تنها به طرح یک استان و یک محله محدود کنیم
بلک��ه بای��د موضوع فوق را به ص��ورت ملی دنبال کنیم .در حال
حاضر دولت به ش��هرداری تهران ،س��الیانه  ۴۵۰۰میلیارد تومان
کمک میکند که میتواند در قبال این کمک ،صیانت از باغات
کن و تبدیل آن به پارک عمومی را نیز مطالبه کند .در عینحال،
میتواند کمکهای خود را به شهرداری تهران ،مشروط به ارتقای
حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت محیطزیست کند.

کم�ک  50ه�زار میلی�اردی دولت به ش�هرداری تنها در پل

صدر هزینه شد!

رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گفت :اشکال کار
این است که دولت در  ۱۲سال دوران مسئولیت آقای قالیباف بر
شهرداریتهران ۵۰هزارمیلیاردتومانبهشهرداریتهرانکمک
کرد و به جای اینکه آن کمکها تبدیل به کیفیت بخش��یدن به
حمل و نقل عمومی و بهبود محیطزیست پایتخت شود تبدیل به
پل صدر شد که مورد انتقاد ما است .معتقدم صیانت از باغات کن
آنقدر اهمیت دارد که باید ردیف بودجه برای حفظ آن اختصاص
پی��دا کن��د و م��ا در سیس��تم اجرایی تالش میکنی��م تا اینکار را
محقق کنیم.
آخوندی با اشاره به اینکه نباید حفظ باغات کن را محدود دید و آن
را به یک محله محدود کرد ،گفت :صیانت از باغات کن ،به دلیل
اهمیت پایتخت ،موضوعی ملی اس��ت و باید این نکته را مدنظر
ق��رار دهی��م که در این مورد داریم برای پایتخت سیاس��تگذاری
میکنیم.

ل درهای پشتی تبدیل به فساد میشود
راهح 


همچنی��ن آخون��دی در حاش��یه برگزاری چهاردهمین جلس��ه
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری در جمع
ی عالی درباره طرح
خبرن��گاران ،درب��اره آخرین تصمیم ش��ورا 
س��اماندهی و صیانت از باغات کن (مصوب کمیس��یون ماده ،)۵
گفت :از ش��هرداری تهران خواس��ته بودیم تا براس��اس قانون در
کمیس��یون ماده  ۵این موضوع را بررس��ی کرده و برای آن طرح
تفصیلی تهیه کند که امروز طرح تفصیلی پیشبینی شده برای
شهر تهران که مربوط به سال  ۹۵و مدیریت پیشین شهرداری
تهران است ،به جلسه شورای عالی آمد و بر روی آن بحث شد.
این شورا آنچه را که کمیسیون ماده  ۵پیشنهاد داده بود ،نسبت به
طرح مصوب قبلی طرح جامع ،مغایرت اساسی دانست و آن طرح
را به طور کلی رد کرد و از شهرداری خواست تا موضوع را مجدد
در کمیسیون ماده  ۵مطرح کند و طرح جدیدی ارایه دهد.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیان دالیل رد
طرح تفصیلی در مورد باغات کن ،گفت :مفهوم پارک عمومی که
پیشتر در شورایعالی مطرح شده بود در طرح تفصیلی تبدیل به
واحدهای باغی شده بود که بر اساس آن امکان ساخت و سازهای
بسیار سبک را فراهم میکرد .اما با توجه به تجربهای که ما در طی
دو دهه گذشته در تهران داریم ،شاهد بودیم که همین مجوزهای
س��اختوس��ازهایس��بکدرباغاتشمالتهرانموجبازبین
رفتن و نابودی تمامی باغات ش��د به همین دلیل ش��ورایعالی
شهرس��ازیومعماریایراننس��بتبههرگونهس��اختوسازدر
باغات تهران حتی سبک در باغات مناطق مختلف تهران بویژه
این منطقه را مغایر با طرح جامع اعالم و مجوز هر گونه ساخت
و ساز در این مناطق را غیر قانونی اعالم کرد.

اعتراض ش�ورایعالی شهرس�ازی به عملکرد  ۱۰س�اله

شهرداری

آخوندی ادامه داد :شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نسبت
به عملکرد  ۱۰ساله شهرداری تهران به شدت معترض است که
کمکهایی که در طی یک دهه به ش��هرداری تهران انجام ش��د
تبدیل به اتوبانهایی همچون صدر و غیره شد که در واقع نه تنها
حمل و نقل عمومی و محیط زیس��ت را بهبود نبخش��ید و باعث
ارتقای آنها نشد ،بلکه تاثیر منفی نیز داشت .وقتی شهر تهران
با گرفتاریهایی از جمله حمل و نقل عمومی ناکافی و همچنین
آلودگی بحرانی هوا ،روبهروس��ت ،دولت باید کمکهایی که به
شهرداری تهران ارایه میدهد را جهتدار کند ،بنابراین میتواند از
شهرداری و شورای شهر تهران بخواهد که در مقابل کمکهایی
که ارایه می دهد ،اهداف مشخصی را به سرانجام برساند.

اتصال راهآهن به متروی تهران از  ۳نقطه جدید

افزایش آمار مستاجران به دلیل ناکارآمدی تسهیالت مسکن

معاون فنی و زیربنایی شرکت راهآهن اعالم کرد که طبق
برنامهریزی انجام شده از سوی این شرکت راهآهن از سه
نقطه جدید به متروی تهران متصل خواهد شد .به گزارش
روزنامه تجارت به نقل از ایسنا ،مازیار یزدانی در نشست
خب��ری صبح دیروز ،اظهار ک��رد :درکنار اتصال متروی
تهران به ایستگاه مرکزی فعلی راهآهن برنامهریزیهایی
انجام شده تا شبکه راهآهن از طریق دیگر ایستگاهها نیز به
متروی تهران متصل شود .در این راستا ایستگاه جدیدی
در شهرری ساخته خواهد شد که فرآیند تملک اراضی آن
به پایان رسیده و انتظار داریم با نهایی شدن ساخت این
ایس��تگاه امکان اتصال مس��تقیم آن با مترو فراهم شود.
در کنار آن ایس��تگاه جوانمرد قصاب نیز به عنوان یکی
دیگر از طرحهای راهآهن در دستور کار قرار گرفته و در
این راستا برای نخستین بار یک ایستگاه ریلی زیرزمینی
در این محدوده از تهران س��اخته خواهد ش��د .در کنار آن
درترمینالجنوبنیزایس��تگاهراهآهنیفعالمیش��ودتا
برای نخستینبار در یک مجموعه ترکیبی از قطار ،مترو
و اتوبوس در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس ،گف��ت :مهاجرت
گس��ترده به ش��هرها و همچنین ناکارآمدی تسهیالت
مس��کن ب��رای خرید خان��ه به افزای��ش  ۱.۶میلیونی
مستاجران در  ۵سال اخیر منجر شده است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ،حمید بنایی در گفت وگو
ب��ا خبرگ��زاری خانه مل��ت ،با انتق��اد از افزایش تعداد
مس��تاجران در طی س��الهای اخیر طبق سرش��ماری
نفوس و مس��کن س��ال گذش��ته ،گفت :افزایش 1.6
میلیونی مس��تاجران در  5س��ال اخیر رقم بسیار باالیی
است که عوامل بسیاری در آن دخیل است.
عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی ،با
بیان اینکه یکی از دالیل عمده رش��د اجاره نش��ینی در
س��الهای اخیر مهاجرت از روس��تاها به ش��هرها بوده
است ،افزود :ناتوانی در خرید خانه در کالنشهرها اجاره
نشینی را افزایش داده است.

 ساخت  ۲۳۰۰پروژه ریلی توسط راهآهن


مع��اون فن��ی و زیربنایی ش��رکت راهآهن با بیان اینکه
در ح��ال حاض��ر  ۲۳۰۰پروژه ریلی از س��وی راهآهن در
دس��ت س��اخت است ،تصریح کرد :این پروژهها میتواند
از پروژههای کوچک تا ابرپروژه تقس��یمبندی ش��ود .سه
طرح مهم راهآهن سریعالس��یر تهران – قم – اصفهان،
برقی س��ازی تهران – مش��هد و برقیسازی گرمسار –
اینچهبرون پروژههای بزرگ در دس��ت س��اخت از سوی
راهآهن هس��تند .یزدانی درباره آخرین وضعیت این س��ه
پ��روژه مه��م توضیح داد :راهآهن سریعالس��یر تهران –
اصفهان خوشبختانه با گشایش ال سی وارد مرحله خوبی
شدههرچندبرایسرعتگرفتنآننیازبهبازشدنیکال
سی جدید وجود خواهد داشت که در صورت نهایی شدن
این مساله این راهآهن میتواند تا پایان دولت دوازدهم به
بهرهبرداری برسد .برقیسازی تهران – مشهد نیز آخرین
مراحل ثبت قرارداد را پشت سر گذاشته و در گرمسار –
اینچهبرون نیز مذاکرات نهایی با روسها در حال انجام
است.ویبااشارهبهاولویتبندیپروژههایریلیازسوی
راهآهن ،اظهار کرد :با توجه به محدودیتهای موجود در
منابع مالی ما این پروژهها را به سه سرفصل ایمنی ،محیط
زیست و درآمدزایی تقسیمبندی کردیم .در حوزه ایمنی
خطوط برقی ایران تا پایان سال به ATCیا سیستم کنترل
هوشمند قطار متصل خواهد شد یعنی حدود  ۸۰۰۰متر از
شبکه ریلی ایران وارد این مدار میشود .تنها استثناهای
باقیمانده س��ه مس��یر تهران – شمال ،کرمان – زاهدان
و اصفهان – ش��یراز هس��تند که به دلیل پایین بودن بار

ترافیک به سیستم سیگنالینگ متصل نشدهاند .به گفته
معاون فنی و زیربنایی ش��رکت راهآهن در هفته جاری
سیستم  ATCمسیر بافق به مشهد نیز نهایی خواهد شد.
یزدان��ی با بیان اینکه یک��ی از اصلیترین دغدغههای
راهآهن قطارهای حومهای به حساب میآیند ،توضیح داد:
خوش��بختانه در این زمینه اقدامات قابل توجهی صورت
گرفته و ما توانس��تهایم خط  ۴مس��یر تهران – گرمسار را
به پیش��رفتی جدی برس��انیم و میتوان انتظار داشت که
از این مس��یر تا ابتدای س��ال  ۱۳۹۷بهرهبرداری شود .در
متروی پرند نیز توافقاتی انجام شده تا بتوان از مسیر آن
برای قطارهای حومهای بهره برد و به این ترتیب زمان
راهاندازی مس��یر را کاهش داد .در تمام ش��هرهای بزرگ
ای��ران بحث قطاره��ای حومهای به طور جدی پیگیری
میشود و یکی از اصلیترین پروژههای در دستور کار ما
قطار حومهای ساری به بابل است.

لزوم اتصال سایپا به شبکه ریلی


وی یک��ی دیگ��ر از اولویته��ای راهآه��ن را اتصال به
چش��مههای اصلی بار قلمداد کرد و گفت :در این زمینه
حدود هزار میلیارد تومان پروژه با پیش بینی  ۴۵۰کیلومتر
ریلکش��ی در دس��تور کار اس��ت ،اما تاکنون به ۱۲نقطه
باری اصلی وصل شدهایم و مابقی پروژهها نیز پیگیری
میشوند .یکی از اصلیترین دغدغههای ما اتصال سایپا
به ش��بکه ریلی اس��ت که این موضوع  ۱۰میلیارد تومان
هزینه ریلکشی و  ۴۰میلیارد تومان هزینه تملک اراضی
دارد که امیدواریم با مش��ارکت این ش��رکت خودروس��از
امکان اتصال راهآهن به سایپا فراهم شود.
مع��اون فنی و زیربنایی ش��رکت راهآه��ن درباره آخرین
وضعیت تحویل ریل ملی به راهآهن نیز گفت :خوشبختانه
در جریان مذاکراتی که با ذوبآهن داش��تیم بنا ش��د یک
طرف هندی به عنوان مشارکتکننده به این عرصه وارد
شود و در زمینههای مختلف از جمله تامین مالی و کنترل
کیفیت به ذوبآهن کمک کند .گامهای بس��یار مثبتی
در زمینهی تولید ریل ملی برداشته شده و با یک اهتمام
نهایی میتوان انتظار داشت که این ریل به بهرهبرداری
نهایی برسد.

حاش�یه نش�ینی از تبعات مهاجرت از روس�تاها به

شهرها است

نماینده مردم گناباد و بجس��تان در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،با تاکید بر اینکه رفع مش��کالتی همچون
اش��تغال و مسکن در روستاها میتواند مشکل مسکن
در ش��هرها را مرتف��ع کن��د ،تصریح ک��رد :تا زمانی که
روس��تاها از امکانات ش��هری تهی باش��ند تمایل به
مهاج��رت و در نتیج��ه تبعات آن همچون رش��د اجاره
نش��ینی دام��ن کش��ور را خواهد گرف��ت .بنایی با بیان
اینکه حاش��یه نش��ینی در اطراف کالنشهرها از تبعات
دیگر بی توجهی به روستاها است ،گفت :دولت برای
حل بس��یاری از معضالت شهری که اقتصادی کشور
را درگی��ر مش��کالت عدیده ک��رده باید نگاه خود را به
روستاها کرده و توزیع امکانات در آن مناطق را تقویت
کند.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ،با تاکید بر اینکه
بازار اجاره مس��کن درگیر حرفهای ش��عاری و بدون
عمل ش��ده اس��ت ،افزود :متاسفانه تسهیالت دهی در
حوزه مسکن نیز کافی نبوده زیرا اگر کافی بود قدرت
خری��د مردم افزای��ش یافته و به این ترتیب بازار اجاره
رونق نمی گرفت.

 گرانی در بازار اجارهبها محتمل است


بنایی با بیان اینکه دولت باید سازوکار مشخصی برای
س��اماندهی بازار مس��کن در نظر بگیرد ،گفت :با ادامه
وضعیت فعلی هر روز بر تعداد مستاجران افزوده شده و
به این ترتیب با افزایش تقاضا گرانی نیز بر بازار اجارهبها
محتمل است .باید شرایط به گونه ای سیاست گذاری
شود که در ابتدا بازگشت به روستا و مهاجرت معکوس
در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن تسهیالت ارزان

با هدف تقویت قدرت خرید مردم ارایه ش��ود تا به این
ترتیب نیاز به تامین مس��کن به روش اجاره نباش��د .از
تبعات بی توجهی به تعداد مستاجران در کشور افزایش
شغلهای کاذب به علت مهاجرت به کالنشهرها است
که به طور حتم پیامدهای نامناس��بی برای کش��ور به
همراه خواهد داشت از این رو دولت باید هر چه سریعتر
برنامه مش��خصی برای بهبود وضعیت بازار مسکن به
ویژه در حوزه اجارهداری ارایه کند.

ربط دادن افزایش قیمت مسکن به الیحه بودجه

 97بی معنا است

بنایی با اش��اره به عوامل تاثیرگذار در رش��د معامالت
مس��کن در ماه اخیر ،گفت :کاهش نرخ س��ود بانکی در
حوزه خرید مس��کن گام مثبتی برای خانه دار ش��دن
زوجهای جوان بود .عضو کمیس��یون عمران مجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه تعدیل نرخ سود بانکی
تبعات منفی برای بازار مسکن نیز به همراه داشته است،
افزود :همزمان با تسهیالت دهی بانکها تقاضا برای
خری��د خانههای نقل��ی افزایش یافت که در نتیجه آن
حباب قیمتها در این واحدها نیز بزرگتر شد .نماینده
مردم گناباد و بجس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی،
ادامه داد :با کاهش نرخ سود بانکی و در عین حال رشد
تسهیالت دهی بانکها در حوزه مسکن تمایل برای
خرید واحدهای  50تا  70متری بیش��تر ش��ده که این
موضوع به افزایش حضور دالالن برای کس��ب س��ود
بیشتر در بازار منجر شده است .بنایی با بیان اینکه همه
ساله با افزایش تقاضا قیمتها با رشد نسبی مواجه می
شود ،تصریح کرد :مهمترین عامل رشد قیمت مسکن
در روزهای اخیر بیشتر شدن تقاضا در نتیجه افزایش
سقف تسهیالت و تعدیل نرخ سود بانکی بوده است و
ربط دادن آن به الیحه بودجه  97یا موضوعات دیگر
بی معنا اس��ت .وی با اش��اره به تصویب کلیات الیحه
بودجه  97کل کش��ور در مجلس ،افزود :مجلس هنوز
به جمع بندی در خصوص این الیحه نرس��یده از این
رو نبای��د حت��ی از نظ��ر روانی تاثیری در بازار مس��کن
داشته باشد.

تصاویر ماهوارهای دست عربستان را رو کرد
تصاویر ماهوارهای جدید از دو پاالیشگاه
نفت بزرگ عربس��تان س��عودی نشان
میده��د که این کش��ور ممکن اس��ت
می��زان ذخای��ر نفت خ��ود در نیمه اول
س��ال  ۲۰۱۷را پایینتر از س��طح واقعی
اعالم کرده باشد .به گزارش ایسنا ،تصاویر ماهوارهای که توسط
استارت آپ  Bird.iگردآوری شده است ،نشان میدهد با وجود
تعهد عربستان برای کاهش تولید در راستای توافق نفتی اوپک،
نف��ت خام��ی که در دو پاالیش��گاه بزرگ راس تن��ورا و یانبوی
عربستان نگهداری میشود در فاصله ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۷
افزایش یافت در حالیکه آمارهای رسمی عربستان کاهش میزان
تولید را نشان میداد .شرکت  Bird.iتصاویر ماهوارهای ،پهپاد و
هوایی از منابع مختلف را جمع آوری و تحلیل میکند.
سخنگوی شرکت ملی نفتکش اعالم کرد

احتمالمحبوسشدنپرسنلدرانبارنفتکش

سخنگوی شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه احتمال کمی وجود
داردکهچندتنازپرس��نلدرانبارنفتکشمحبوسش��دهباش��ند،
گفت :جسدی که روز گذشته پیدا شد به بندر شانگهای رسیده و
طبق بررسیهای اولیه مشخص شده این جسد ایرانی بوده است.
به نقل از ایسنا ،محسن بهرامی با اشاره به حادثه برخورد نفتکش
ایرانیباکشتیچینی،اظهارکرد:نفتکشایرانیکشتیسوئزمکس
 ۱۵۸هزار تنی بوده که  ۱۱۱هزار و  ۵۰۰تن میعانات گازی حمل
میکرده است .این کشتی در تاریخ  ۲۵آذرماه از عسلویه به سمت
کره جنوبی حرکت کرد و در تاریخ  ۱۰دیماه در ساعت  ۸شب به
وقت محلی به کشتی فلهبر چینی برخورد کرد .وی افزود :در این
برخورد دو جداره کش��تی ش��کاف برمیدارد و کشتی دچار حریق
میش��ود .البته میزان حریق در حال حاضر تقلیل یافته اس��ت و از
شدت آتش کم شده است .سخنگوی شرکت ملی نفتکش با اشاره
به مفقود شدن  ۳۲پرسنل نفتکش ایرانی ،اظهار کرد ۳۰ :نفر از این
پرسنلایرانیودونفربنگالدشیبودهاند.پیکریکیازمفقودینروز
گذشتهپیداشدودربندرشانگهایبرایتشخیصهویتبهمقامات
چینی تحویل داده شده است .وی با تاکید بر اینکه اولویت ایران
پیدا کردن و نجات پرسنل مفقود شده است ،افزود :احتمال کمی
وجود دارد که افرادی در موتورخانه نفتکش محبوس شده باشند و
زنده باشند ،زیرا موتورخانه کشتی  ۱۴متر زیر آب است.

جدا شدن یکی از قایقهای نجات از نفتکش


سخنگوی شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه نفتکش دارای دو
قایق نجات در دو طرف بوده است ،اظهار کرد :با توجه به عکسها
باید گفت قایق نجات سمت چپ سوخته است ،اما قایق نجاتی که

در سمت راست نفتکش و همان سمتی که نفتکش آتش گرفته
قرار داشته است برعکس مشهود نبود و این احتمال وجود دارد که
پرسنلازاینقایقاستفادهکردهباشند.بهرامیادامهداد:درصورتی
که از قایق اس��تفاده کرده باش��ند تا دو ماه ذخیره دارند و میتوانند
زنده باش��ند .البته اس��تفاده از قایق نجات زمانبر است ،اما ما پیگیر
احتماالت هستیم .وی با اشاره به پیکر پیدا شده گفت :پیکر پیدا
شده لباس ضخیمی به تن داشت که به جز صورت همه بدن را در
بر میگیرد .پوشیدن این لباس زمانبر است و نشان میدهد شاید
فرصت کافی برای فرار وجود داشته است.

توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند  ۵۰میلیارد دالر سرمایه گذاری است؛

آلمانهادریکقدمیاجرایپروژههایپتروشیمی
توس��عه صنعت پتروش��یمی در قالب اجرای برنامه ششم توسعه
حداقل به حدود  ۵۰میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که برای
تامین این سرمایه در طول دو سال گذشته مذاکرات متعددی با
ش��رکتهای بینالمللی انجام ش��ده است .در این میان آلمان ها
بیش از همه عالقه مند به مذاکره با ایران بوده و قراردادهایی که
با ش��رکت های آلمانی امضا ش��ده در یک قدمی اجرا قرار دارند.
سال گذشته  ۵۰هیات از آلمان به ایران سفر کردند که درمیان
آنها صاحبان صنایع ،اعضای اتاقهای بازرگانی آلمان و برخی
مقام��ات دولتی حضور داش��تند .تع��داد اعضای برخی از هیات
های مذکور به  ۳۰نفر می رسید که این اعضا چشم انداز مثبتی
از بهب��ود رواب��ط تجاری ایران و آلم��ان ارائه کردند و این روابط
اکنون در باالترین سطح تداوم قرار دارد .سرمایهگذاری در صنعت
پتروشیمی ایران یکی از پروژههای بزرگ و مورد عالقه شرکت
های آلمانی اس��ت که نیازمند کار مطالعاتی بوده و اکنون پس
از رفت و آمدهای مکرر مطالعات این طرحهای سرمایهگذاری
به اتمام رسیده و تفاهم نامههایی با شرکت های مختلف فعال
در صنعت پتروشیمی ایران به امضا رسیده است .در حال حاضر
کار مطالع��ات فن��ی و اقتص��ادی و همچنین انعقاد تفاهم نامه با
برخی از شرکتهای آلمانی برای حضور در صنعت پتروشیمی
ایران به اتمام رسیده است.آلمانها بیشترین و برترین تکنولوژی
های روز جهان را دراختیار داشته و بیشترین عالقهمندی را در
پسابرجام به بازار ایران نشان دادهاند  .توسعه صنعت پتروشیمی
در قالب اجرای برنامه ششم توسعه حداقل به حدود  ۵۰میلیارد
دالر سرمایه گذاری جدید نیاز دارد که این سرمایه گذاری باید

در قال��ب طراح��ی ،س��اخت و بهره ب��رداری از طرحهای جدید،
اج��رای پروژهه��ای رف��ع گلوگاههای تولی��د و انتقال دانش در
صنایع پتروش��یمی انجام ش��ود .در طول دو سال گذشته تاکنون
مذاکرات متعددی با شرکتهای بزرگ بینالمللی همچون شل،
توتال ،BASF ،ایرلیکوئید ،لینده ،تکنیپ ،اکسنس ،هالدوتاپسو،
میتسوئی UOP ،و  ...به منظور سرمایه گذاری ،انتقال دانش و
تکمیل زنجیرههای ارزش در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده
اس��ت .طبق آمار در بین ش��رکتهای خارجی تاکنون بیشترین
گفتگ��و ،امض��ای تفاهم نام��ه و حتی قرارداد فروش دانش فنی،
انجام مطالعات مهندس��ی ،اج��رای طرحهای رفع گلوگاههای
تولید و سرمایه گذاری با شرکتهای آلمانی انجام شده است.
در بین شرکت های آلمانی مذاکرات متعددی با  BASFانجام
شده اما بیشترین همکاری تاکنون بین شرکتهای پتروشیمی
ایران با دو ش��رکت لینده و زیمنس آلمان بوده اس��ت.مذاکرات
با ش��رکت زیمنس آلمان در بخش خرید و تجهیز ماش��ین آالت
دوار و با شرکت لینده در بخشهای سرمایه گذاری ،رفع گلوگاه
های تولید ،فروش و انتقال دانش ،انجام مطالعات مهندس��ی و
اقتصادی بوده اس��ت .در این راس��تا ش��رکت لینده قراردادی به
منظور فروش دانش فنی و انجام مطالعات مهندس��ی در طرح
پتروش��یمی کیان و طرح افزایش تولید اتان و اتیلن پتروش��یمی
مارون امضا کرده است .همچنین پتروشیمی امیرکبیر قراردادی
با لینده برای اجرای طرحهای رفع گلوگاههای تولید امضا کرده
اس��ت که اجرای این طرح به صورت مس��تقیم منجر به تثبیت
خوراک واحد اتیلن پتروشیمی امیرکبیر خواهد شد.

مذاکره با ژاپنیها برای اطفاء حریق


بهرام��یازمذاک��رهای��رانب��اژاپنخبردادوگف��ت:ایرانازژاپن
درخواست کرد که به دلیل نزدیکی به وقوع حادثه در فرآیند اطفاء
حریقکمک کند .این حادثه در ۱۶۰مایلی شرق ساحل شانگهای،
 ۱۸۰مایلی جنوب کره و  ۳۶۰مایلی شمال تایوان رخ داده است.

 تکذیب خبر دریافت سیگنال از مفقودین


وی در ادامه با اشاره به برخی اخبار مبنی بر اینکه سیگنالهایی از
سوی سه نفر از مفقودین دریافت شده است ،گفت :مراکز معتبر و
رسمی برای اطالعرسانی در این مورد وجود دارند .اگر چنین اتفاقی
رخ دهد مرکز جس��توجوی دریای چینی اطالعرس��انی خواهد
کرد .خیلی بعید است که ایران با  ۶۰۰۰مایل فاصله بتواند چنین
خبری داشته باشد.
سخنگویشرکتملینفتکشادامهداد:درابتدایحادثههمخبری
منتشر شد مبنی بر اینکه فردی از مفقودین با خانوادهاش تماس
گرفته است که این خبر صحت نداشته است.

دادنامه
پرونده کالسه  9309982662401688شعبه  102دادگاه کیفری دو مالرد ( 102جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره 9609972660901605
ش��کات-1 :فریدون آقایی با وکالت علی مجرد فرزند محمدعلی به نش��انی سرآس��یاب
ابتدای خ امام روبروی دبستان ستایش پ 32واحد1
-2پیمان بیات فرزند نصرت اله با وکالت حسام الدین شجاع فرزند عباسقلی به نشانی
میرداماد م محسنی پاساژ تاپ طبقه روی همکف
متهمین-1:ش��راره ودایی با وکالت س��امان بیرانوند فرزند نورخدا به نش��انی بلوار رسول
اکرم روبروی خ امام س��اختمان س��ینا طبقه دوم -2فریده س��یف الهی مجهول المکان
-3علی اس��بقی گلو با وکالت نادر قنبری فرزند محمد به نش��انی میدان ونک ابتدای خ
ونک برج اسمان واحد906
-4عبدالحسین عبادی به نشانی اندیشه فاز  1بین شاهد و یکم غربی مجتمع گلدیس
ط  3واحد 19
-5ابوالفضل حس��ن پور به نش��انی فردیس بین فلکه 3و 4نبش خ  39پ  374رس��توران
الزم
اتهام-1:جعل اسناد رسمی -2کالهبرداری -3فروش مال غیر -4جعل
رای دادگاه:در خصوص اتهام -1ش��راره ودایی فرزند حمید با وکالت س��امان بیرانوند دایر
بر فروش مال غیر موضوع ش��کایت پیمان بیات و اس��تفاده از س��ند جعل ش��ماره 256960
 -2پیمان بیات فرزند نصرت اله با وکالت حس��ام الدین ش��جاع دایر بر الف:اس��تفاده از س��ند
جعلی رس��می به ش��ماره  27362مورخ  90/11/1ب:کالهبرداری از طریق مانور متقلبانه و
فروش ملک به فریدون آقاییی با وکالت علی مجرد به مبلغ یک میلیارد و س��یصد میلیون
ريال موضوع ش��کایت فریدون آقایی -3علی اس��بقی گلو فرزند حمید با وکالت نادر قنبری
دایر بر معاونت در فروش مال غیر با متهم ردیف اول موضوع شکایت پیمان بیات با توجه به
شکایت شاکیان و گزارش مرجع انتظامی و استعالمات واصله از اداره ثبت مالرد و دفترخانه
های ش��ماره 4ش��هریار و 55ش��هریار و  31تهران و اظهارات ش��هود تعرفه ش��ده در دادسرا
و اس��تعالمات واصله از دفترخانه  30تهران و تصریح در جعلی بودن س��ند و کیفرخواس��ت
صادره از دادس��را و دفاعیات بالوجه متهمین و س��ایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه
های انتسابی به متهمین پرونده محرز و مسلم است علیهذا مستندأ به مواد 533و532و535
قانون مجازات اس�لامی مصوب 1375و مواد 134و 126قانون مارالذکر مصوب  92/2/1و
ماده یک قانون منع انتقال مال غیر مصوب 5و 8فروردین  1308و ماده یک قانون تشدید
مجازات مرتکبین اختالس و ارتشا و کالهبرداری مصوب  1367مجمع تشخیص مصلحت
نظام متهم ردیف اول شراره ودایی را به تحمل سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول
 256960مورخ  92/5/8و دوسال حبس بابت فروش مال غیر به پیمان بیات و استرداد مبلغ
ش��ش میلیون تومان به پیمان بیاتو پزداخت مبلغ ش��ش میلیون تومان جزای نقدی در حق
صندوق دولت و متهم ردیف دوم پیمان بیات را به تحمل س��ه س��ال حبس بابت اس��تفاده از
س��ند جعلی رس��می به ش��ماره  27362مورخ 90/11/1و بابت کالهبرداری به تحمل هفت
سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ صد و سی میلیون تومان به شاکی
پرونده فریدون آقایی و مبلغ صد و س��ی میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت
و متهم ردیف سوم علی اسبقی گلو را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید بدیهی
اس��ت در اجرای ماده 134قانون مجازات اس�لامی مصوب 92/2/1فقط مجازات اش��د قابل
اجراس��توچنانچهمجازاتاش��دبههرعلتیموقوفش��ودمانعاجرایمجازاتاش��دبعدی
نخواهد بود .رای صادره به صورت حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل
اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.در خصوص شکایت پیمان بیات
فرزند نصرت اله علیه عبدالحسین عبادی فرزند موسی دایر بر جعل اسناد رسمی با عنایت
به انکار شدید متهم در تمام مراحل تحقیق و اظهاراینکه برگه امضا شده توسط ایشان فقط
جهت اخذ وکالت از ش��اکی پرونده بوده اس��ت و با توجه به تحقیقات بعمل آمده از دفترخانه
مبنی بر اینکه متهم پرونده اصأل حاضر در دفترخانه نشده است و با توجه به بررسی تاریخ
های ثبت شده در دفترثبت اسناد رسمی که حکایت از این دارد که شاکی پرونده پیمان بیات
ش��خصأ به دفترخانه مراجعه نموده اس��ت و در حضور دفتردار و دفتریار و با خط خود گواهی
های مربوطه را تس��لیم نموده اس��ت و لذا پرونده فاقد ادله اثباتی کافی اس��ت و بزه انتس��ابی
به متهم محرز نمیباشد علیهذا مستندأ به مواد 4و 265قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
 92/12/4و اصل  37قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد.رای صادره به
صورت حضور است و ظرف بیست روز پس از باالغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر
استان تهران می باشد .م الف 1906
رئیس شعبه  102کیفری مالرد-هاشمی
------------------------------------------------دادنامه
پرونده کالسه  9609982660900037شعبه  102دادگاه کیفری دو مالرد( 102جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره 9609972660901621

شاکی:محمدرضا عظیمی النجارقی فرزند علی به نشانی مالرد بیدگنه خ رسالت ک22
بهمن پ18
متهمین-1:ال��وان رحیمی -2حس��ین نظری همگی مجهول الم��کان اتهام:مزاحمت
تلفنی
رای دادگاه:در خصوص شکایت محمدرضا عظمیی النجارقی فرزند علی علیه -1حسین
نظری -2الوان رحیمی دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به عدم پیگیری ش��اکی
پرونده علیرغم ابالغ و عدم احراز رابطه متهمین مذکور با پیامک های ارسالی گزارش
شده از سوی مخابرات و لذا پرونده فاقد ادله کافی است علیهذا مستندد به مواد 4و265
قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب  92/12/4قرار منع تعقیب صادر و اعالم میگردد.
رای صادره به صورت حضوری است و ظرف ندت بیست روز پس از باالغ قابل اعتراض
در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد .م الف 1907
رئیس شعبه  102کیفری  2مالرد-هاشمی
------------------------------------------------وقت رسیدگی
در خص��وص مته��م مجهول المکان س��ید محم��د چهره کش��ان دارای پرونده پرونده
 961029در ش��عبه  102کیفری دو مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/11/23س��اعت
 13/30در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار چاپ و نس��خه ای از آن به ش��عبه ارس��ال
گردد .م/الف1908:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
--------------------------------------------احضار متهم
با توجه به گزارش مرجع انتظامی در پرونده کالس��ه  932508ش��عبه س��وم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب مالرد سیدجواد نیرومند متهم است به عدم رعایت نظامات
کار منج��ر ب��ه ای��راد صدم��ه بدنی غیرعمدی لذا با توجه به عدم دسترس��ی به نامبرده و
مجهول المکان بودن وی،به تجویز ماده  174قانون آیین دادرس��ی کیفری بدینوس��یله
به متهم ابالغ میش��ود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار این احضاریه در یکی از
روزنامه های کثیر االنتش��ار جهت اداء توضیح دراین ش��عبه دادس��را حاضر ش��ود ،در غیر
این صورت تصمیم مقتضی بصورت غیابی اتخاذ خواهد ش��د /.متهم طبق قانون حق
بهمراه داشتن يك نفر وكيل دادگستري را نيز دارد .م  /الف 1909 :
دادیار شعبه سوم دادسراي مالرد-استوار
-----------------------------------------------احضار متهم
با توجه به شکایت آمنه آستا فرزند علی در پرونده کالسه  951583شعبه سوم دادیاری
دادس��رای عمومی و انقالب مالرد مهدی عس��گری فرزند عنایت متهم اس��ت به ترک
انف��اق ل��ذا ب��ا توجه به عدم دسترس��ی به نامبرده و مجه��ول المکان بودن وی،به تجویز
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ میشود که ظرف مدت
یک ماه از تاریخ انتش��ار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار جهت اداء
توضیح دراین ش��عبه دادس��را حاضر ش��ود ،در غیر این صورت تصمیم مقتضی بصورت
غیابی اتخاذ خواهد شد /.متهم طبق قانون حق بهمراه داشتن يك نفر وكيل دادگستري
را نيز دارد .م  /الف 1910 :
دادیار شعبه سوم دادسراي مالرد-استوار
------------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام ودود محمدخانی مجهول المکان دارای پرونده کالسه  960167در
شعبه  102کیفری دو مالرد وقت رسیدگی مورخ  96/12/5ساعت  11در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد .م/الف1911:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
------------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام ابراهیم نوری خزایی مجهول المکان دارای پرونده کالسه 950806
در ش��عبه  102کیفری دو مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/12/5س��اعت  11/30الی
 12در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.
م/الف1912:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
------------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام ش��هال کوچکی کیاس��رایی مجهول المکان دارای پرونده کالس��ه
 951636در ش��عبه  102کیفری دو مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/12/5س��اعت 12
الی  12/30در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال
گردد .م/الف1913:

رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
----------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام فرشاد کاظمی مجهول المکان دارای پرونده کالسه  942048در شعبه
 102کیفری دو مالرد وقت رسیدگی مورخ  96/12/6ساعت  8/45در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد .م/الف1914:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
----------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام محمد علی خالقی مجهول المکان دارای پرونده کالس��ه 951479
در شعبه  102کیفری دو مالرد وقت رسیدگی مورخ  96/12/6ساعت  9/30در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد .م/الف1915:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
----------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام فرهاد ظریف محمدزاده مجهول المکان دارای پرونده کالسه 922148
در ش��عبه  102کیفری دو مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/12/7س��اعت  11در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد .م/الف1916:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
-----------------------------------------------وقت رسیدگی
در خصوص اتهام جمال گنجی مجهول المکان دارای پرونده کالسه  941388در شعبه
 102کیفری دو مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/12/15س��اعت  11در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد .م/الف1916:
رئیس شعبه  102کیفری دو مالرد-هاشمی
------------------------------------------------وقت رسیدگی
نظر به اینکه شکایتی از طرف اصغر خرده کار علیه محمدحسن سرحدی به اتهام جعل
و اس��تفاده از س��ند مجعول در کالس��ه پرونده به ش��ماره  961212در شعبه  101دادگاه
عمومی جزایی دادگستری مالرد وقت رسیدگی مورخ  96/12/12ساعت  10/45تعیین
گردیده اس��ت نظر به مجهول المکان بودن مش��تکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده
برای ش��رکت در جلس��ه رس��یدگی برای یک نوبت از طریق این اگهی دعوت می گردد.
م/الف1918:
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد-امرجی
--------------------------------------------------وقت رسیدگی
نظ��ر ب��ه اینکه ش��کایتی از طرف محمد خواج��ه تاش علیه پژمان نوری جیرنده به اتهام
انتقال مال غیر در کالسه پرونده به شماره  961240در شعبه  101دادگاه عمومی جزایی
دادگس��تری مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/12/14ساعت  10/45تعیین گردیده است
نظر به مجهول المکان بودن مش��تکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای ش��رکت در
جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این اگهی دعوت می گردد .م/الف1919:
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد-امرجی
-------------------------------------------وقت رسیدگی
نظر به اینکه ش��کایتی از طرف مینا س��تاری علیه وحید ثریا به اتهام ش��رکت در س��رقت
از منزل با وصف استرداد برخی از اموال در کالسه پرونده به شماره  961213در شعبه
 101دادگاه عمومی جزایی دادگس��تری مالرد وقت رس��یدگی مورخ  96/12/12ساعت
 11/30تعیی��ن گردی��ده اس��ت نظ��ر به مجهول المکان بودن مش��تکی عنه فوق مراتب
احضار نامبرده برای ش��رکت در جلس��ه رس��یدگی برای یک نوبت از طریق این اگهی
دعوت می گردد .م/الف1920:
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد-امرجی
------------------------------------------------وقت رسیدگی
نظر به اینکه ش��کایتی از طرف امید رمضانی علیه بهزاد قاس��می به اتهام ضرب و جرح
عمدی در کالس��ه پرونده به ش��ماره  961202در ش��عبه  101دادگاه عمومی جزایی
دادگستری مالرد وقت رسیدگی مورخ  96/12/13ساعت  10تعیین گردیده است نظر
به مجهول المکان بودن مشتکی عنه فوق مراتب احضار نامبرده برای شرکت در جلسه
رسیدگی برای یک نوبت از طریق این اگهی دعوت می گردد .م/الف1921:
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد-امرجی
---------------------------------------------------
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پيشخوان
تداوم اختالف گازی ایران و ترکمنستان

اختالف گازی ایران و ترکمنس��تان
ک��ه از ابتدای س��ال  2017میالدی
ب��ا قطع صادرات گاز این کش��ور به
ای��ران ،ب��ه اوج خود رس��ید ،پس از
گذش��ت حدود یک سال ،همچنان
پابرجا مانده و با توجه به نتیجه بخش
نبودن مذاکرات ،به نظر می رسد در
آینده نزدیک پرونده این اختالف به دیوان داوری بین المللی ارجاع
شود .به نقل از ایرنا ،ایران و ترکمنستان از اواخر سال  2016میالدی
وارد مناقش��ه گازی ش��دند که در نهایت در اول ژانویه س��ال 2017
( 11دی  )1396به قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ایران به
بهانه طلب گازی منجر ش��د .تهدید به قطع صادرات گاز به ایران،
ابزاری است که در سال های گذشته ،ترکمنستان بارها از آن بهره
می گرفت و از طریق آن می توانست به ایران فشار آورده و مبلغ گاز
صادراتی به ایران را افزایش دهد .اما در اول ژانویه سال  2017سیر
تحوالت ،طبق پیش بینی عشق آباد پیش نرفت و بدین ترتیب ایران
نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به سراغ التماس به
این دولت برای وصل دوباره گاز رفت .در واقع ،در سال های گذشته
با توجه به نیاز مناطق شمالی و شمال شرقی کشور به واردات گاز از
ترکمنستان ،تهران تالش می کرد رضایت این کشور را برای تضمین
تامین گاز این مناطق جلب کند .اما به پشتوانه افزایش تولید گاز در
پارس جنوبی و تکمیل شبکه انتقال گاز کشور در دولت یازدهم ،نیاز
به واردات گاز به ترکمنستان برطرف شده بود.

www.tejaratonline.ir

قیمت سوخت در بحرین هم افزایش یافت
شرکت ملی نفت و گاز بحرین از افزایش
قیمت بنزین در این کشور خبر داد.
شرکت ملی نفت و گاز این کشور اعالم
کرد که قیمت بنزین در این کشور روز
دوش��نبه جهت نزدیک شدن به سطح
بینالمللی افزایش یافته اس��ت .طبق گزارش این خبرگزاری،
بهای هر لیتر بنزین از  ۱۲۵فلس به  ۱۴۰فلس (معادل  ۳۷سنت
آمریکا) ،افزایش یافته است .فلوس یا فلس هنوز در بسیاری از
کشورها به عنوان واحد پول جز به کار میرود .در بحرین ،عراق،
اردن ،کویت و یمن هر صد فلوس یک دینار است.
هزینه سنگین حمایت مالی بحرین جهت مهار قیمت سوخت
باعث ش��ده بودجه این کش��ور را با فش��ار زیادی روبهرو کرده
است.

خشکسالی تهران را خاموش میکند؟
مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایتهران
گفت :خشکس��الی و عدم بارش باران
نگرانیهاییرابرایتامینبرقتابستان
به وجود آورده اس��ت .غالمرضا خوش
خلق با بیان اینکه  ۶۴پروژه اولویتدار
برای گذر از پیک تابستان در صنعت برق تهران در نظر گرفته
شده که اکنون در حال اجراست ،اظهار کرد :براساس برآوردهای
صورت گرفته برای پیشبرد این پروژهها به  ۸۰۰میلیارد تومان
اعتبار نیاز است .وی ادامه داد :از نظر اجرای سیاستها و پروژهها
در صنعت برق نگرانی وجود ندارد ،بلکه نگرانی اصلی در بحث
خشکسالی است ،چرا که پیش بینی میشود اگر روال بارش به
همین ش��کل پیش رود گرما تش��دید میشود و با مشکل تامین
برق در سدهای آبی نیز مواجه خواهیم شد.

سرمقاله
فقدان شفافیت در اطالعات نفتی ایران

ادامه از صفحه اول

 ...شرکت ملی نفت ایران ،اطالعات ناچیزی در خصوص وضعیت
صنعت نفت ایران وجود دارد (بهتر است گفته شود هیچ اطالعاتی
وجود ندارد) ،عالقمندان بایستی به وب سایتهایی مانند شرکت نفت
انگلیس(بیپی)مراجعهکنندتابهاطالعاتمتنوعیدستپیداکنند.
جالب آن اس��ت که با جس��تجوی فراوان در بخش انگلیسی سایت
شرکت ملی نفت ایران ،اخباری از میزان فروش و درآمد نفتی ایران
پیدا می شود .بر اساس این اخبار درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۷
میالدی ( ۱۲دی ماه  ۱۳۹۵تا  ۱۰دی ماه  )۱۳۹۶نس��بت به س��ال
 ۲۰۱۶میالدی بیش از  ۳۰درصد باال رفت .عالوه بر نفت خام در
سال گذشته میالدی ایران صادرات روزانه  ۵۰۰هزار بشکه میعانات
نفتی با بهای باالتر از نفت داشت در فضای سیاست زده و پرتزویر
اطالع رسانی ایران که عامدانه توجه مردم به موضوعات نه چندان
با اهمیت و فرعی جلب می شود ،شهروندان ایرانی از دسترسی به
اطالعات مهمی که حق آنها است ،محروم هستند .قطعا هنگامی
که مردم بدانند که درآمد نفتی دولت در یک س��ال منتهی به ۱۰
دی ماه سال جاری ،نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن بیش
از  ۳۰درصد باال رفته است ،سواالت زیادی در خصوص شوک نرخ
ارز چند ماه اخیر ،فروش دالر به بهای باال (نرخ مداخله ای) توسط
بانک مرکزی و بسیاری مطالبات دیگر خواهند داشت.
آگه��ی موض��وع م��اده  3قان��ون وماده  13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فطعه یک ایالم
برابر رای ش��ماره 139660315001002703مورخ 1396 / 10/ 02هیات اول  /هیات
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عزت ش��ریفی فرزند
غالمحس��ین  ،به کد ملی  4539321471مقدار  16س��هم از  30س��هم شش��دانگ یک
باب س��اختمان  ،به مس��احت  223 / 35متر مربع  ،پالک ش��ماره 112فرعی از1278
اصلی  ،واقع در ایالم – خ شهید چمران – خ شهید کرم پور  ،خریداری شده از حمیده
اکبری دهباالیی و منتسب به مالکیت مشاعی بقدرالسهم .
ل��ذا ب��ه منظ��ور اط�لاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی  15روز آگهی می ش��ود در
صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باشند می
توانن��د ظ��رف م��دت دو م��اه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ
انتشار اولین آگهی  ،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ،
بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 96 / 10 / 20 :
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 96 / 11 / 05 :
صفری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
-------------------------------------------------اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رضوانشهر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند
رسمي
آگه��ي موض��وع م��اده  3قان��ون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  96/09/23-139660318017004565هي��ات اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد
ثبت��ي ح��وزه ثبت ملك رضوانش��هر تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقای مهیار
س��هرابی وس��که فرزند فتح اله به ش��ماره شناس��نامه 514صادره از پره سر در ششدانگ
يك باب خانه و محوطه به مساحت  384/86متر مربع پالك فرعی  1341فرعی از 14
اصلی مفروز و مجزی شده از 645پالک  66فرعی از  14اصلي واقع در قریه خلخالیان
خريداري از مالكیت اس��فندیار س��هرابی محرز گرديده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود در صورتي كه اش��خاص نس��بت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.م/الف5968
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/11/05 :
جعفر عبادی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر
-------------------------------------------------شعبه  14شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره (2شهید بهشتی) رشت
نامه صادره
مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن
موضوع:ابالغ وقت رسیدگی
با س�لام و احترام،بدینوس��یله به خوانده الله فخیم محمودی که فعال مجهول المکان
هس��تند ابالغ می ش��ود که خواهان حمید پرتوی دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه
چک به طرفیت خوانده فوق به ش��عبه  14ش��ورای حل اختالف رش��ت ارائه و به ش��ماره
 960737ثبت و برای روز ش��نبه مورخ  96/11/28س��اعت  14/30عصر وقت رس��یدگی
تعیی��ن گردی��ده اس��ت.مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می گردد.
خوانده می توانند قبل از رس��یدگی به دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه  14رش��ت
مراجعه و یا آدرس جدید خود و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی به
عمل خواهد آمد.خواهشمند است دستور فرمایید وقت رسیدگی فوق در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار درج ونسخه ثانی به این شعبه ارسال گردد.م/الف6129
مدیر دفتر شعبه  14شورای حل اختالف رشت-فاطمه احمدی مهر

10

اجتماعی

چهارشنبه  20دی  1396شماره 1219

1 0 J a n . 2 0 1 8

W e d

www.tejaratonline.ir

پيشخوان
بازگشت تیزهوشان به مدارس عادی

سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان از توقف روند
افت کیفیت در مدارس تیزهوشان خبر داد.به گزارش ایلنا ،فاطمه
مهاجرانی با اشاره به اینکه با رشد بی رویه کمی این مدارس در
حال حاضر  700مدرس��ه اس��تعدادهای درخشان در سطح کشور
وجود دارد ،در خصوص توقف رشد بیرویه مدارس استعدادهای
درخشان گفت :با توجه به اینکه در فاصله  4- 3سال به جمعیت دو
برابری مدارس استعدادهای درخشان رسیدیم به تبع افت کیفیت
پی��ش میآی��د و این افت کیفیت اتفاقی کام ً
ال طبیعی اس��ت .در
حال حاضر خوشبختانه روند افت کیفیت در مدارس استعدادهای
درخش��ان متوقف ش��ده اس��ت به طوری که در ورودیهای پایه
هفتم از  22هزار دانشآموز به  15هزار دانشآموز رسیدهایم که
کاهش بسیار خوبی است.

شبکاری عامل ابتالی زنان به سرطان

بررس��یها نش��ان میدهد زنانی که در ش��یفت شب کار میکنند
 ۲۰درصد بیش��تر احتمال دارد به برخی انواع س��رطانها مبتال
ش��وند و این خطر به طور خاص برای پرس��تاران بیش��تر است .به
گزارش ایسنا متخصصان چینی با بررسی  ۶۱مطالعه که در مورد
ارتباط بین کار کردن طوالنی مدت در شیفت شب و  ۱۱سرطان
مختلف انجام گرفته به این نتیجه دست پیدا کردند که شب کاری
احتمال ابتالی زنان به سرطان را تا  ۲۰درصد افزایش می دهد.
متخصصان چینی با در نظر گرفتن گسترش شبکاری در سراسر
جهان و پیامدهای سرطان برای عموم مردم به بررسی این ارتباط
پرداختند.به گفته این متخصصان ،افرادی که در شیف شب کار
میکنند  ۴۱درصد بیشتر احتمال دارد دچار سرطانهای پوست
ش��وند .همچنین خطر ابتال به س��رطان پستان در آنان  ۳۲درصد
بیشتر است .هرچند افزایش خطر ابتال به سرطان پستان تنها در
اروپا و آمریکای شمالی مشاهده شده است.متخصصان همچنین
در بررس��ی کارمندان مش��اغل مختلف دریافتند پرستارانی که در
ش��یف ش��ب مشغول هستند نس��بت به افرادی که مشاغل دیگر
دارند در باالترین حد خطر ابتال به س��رطان هس��تند به طوری
که گفته میش��ود پرس��تاران  ۵۸درصد بیشتر احتمال دارد به این
بیماری مبتال شوند.

جزئیاتتمدیدتاریخاعزامسربازمعلمها

جانش��ین س��ازمان نظام وظیفه عمومی ناجا گفت :افراد متقاضی
ط��رح س��ربازمعلم بای��د قبل از تاری��خ اعزام خود به پلیس  ۱۰+یا
مناطق آموزش و پرورش مراجعه کرده و نس��بت به تمدید تاریخ
اعزام خود اقدام کنند تا برایش��ان غیبت منظور نش��ود.به گزارش
ایلنا ،ابراهیم کریمی گفت :افراد با توجه به تاریخ اعزام خود باید
اق��دام کنن��د؛ یعنی قبل از رس��یدن به تاریخ اع��زام ،برای تمدید
اقدام کرده باشند تا بتوانند در لیست قرار گرفته و برای سال 97
کار خود را در مدارس ش��روع کنند .کریمی در خصوص افرادی
که مش��مول طرح س��ربازمعلم میشوند ،اعالم کرد :ویژگیهای
پذیرش در این طرح توس��ط آموزش و پرورش اعالم ش��ده است؛
اف��راد مش��مول باید به آموزش و پ��رورش مراجعه کرده و پس از
طی مراحل گزینش ،در صورت دارابودن ش��رایط الزم در لیس��ت
آموزش و پرورش قرار بگیرند.

اجرای طرح ترافیک جدید به شرط تایید
دبیر شورای عالی ترافیک با اعالم اینکه
طرح ترافیک پیش��نهادی ش��هرداری
ته��ران هن��وز نهایی و تصویب نش��ده
گف��ت :ط��رح جدی��د ترافی��ک تنها در
صورت��ی میتواند به تصویب ش��ورای
ترافیک تهران برس��د که الزامات زیر س��اختی طرح به تصویب
پلیس راهور تهران برسد و قطعا در صورت تصویب و اجرای این
طرح و برداشته شدن سهمیهها 118 ،هزار مجوز روزانه ورود به
مح��دوده ط��رح ترافیک در اختیار تمام مردم قرار میگیرد.پوریا
محمدیان یزدی در گفتگو با ایسنا افزود :پس از بحث در شورای
ش��هر و بازخ��ورد اعضا در خص��وص تعیین قیمتها طرح جدید
میتواند در ش��ورای ترافیک ش��هر تهران به تصویب برسد .پایه
اولیه قیمتها باید توسط شورای شهر تهران اعالم شود.

لزوم استفاده مترو از فاینانس
مدی��ر عامل مت��رو تهران با بیان اینکه
بناب��ر آمار اتحادی��ه بینالمللی حمل و
نقل عمومی شهری ،در اکثر شهرهای
ب��زرگ دنیا ،دولت بخش قابل توجهی
از هزینه س��اخت مترو را به عنوان یک
زیرس��اخت مل��ی تأمین میکند گفت :یک��ی از راههای تامین
منابع مالی الزم برای گسترش خطوط حمل و نقل ریلی درون
ش��هری ،عالوه بر بودجههای س��االنه که در الیحه مجلس
منظور میش��ود ،اس��تفاده از فاینانس اس��ت .علی امام افزود:
اگر نمایندگان مجلس ترتیبی دهند که شورای پول و اعتبار و
بانک مرکزی اجازه استفاده از فاینانس را بدهند ،بخش مهمی
از مشکالت اعتباری مترو حل می شود چراکه متروی تهران،
امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه متولیان امر است.

بیمارستانهای تهران در معرض تهدید زلزله
رییس اداره اورژانس بیمارس��تانهای
وزارت بهداش��ت با بیان اینکه متوسط
عمر بیمارس��تانهای اس��تان تهران
باالی  ۲۵س��ال اس��ت ،افزود :قاعدتا
این بیمارستانهای فرسوده میتوانند
در زمان زلزله خطراتی داشته باشند .حسن واعظی در گفتوگو
با ایسنا ادامه داد :البته در چهار سال اخیر عمده بیمارستانهای
ما درگیر بحث مقامس��ازی س��ازهای بودهاند و در بس��یاری از
بخشها از جمله کلینیکهای بیمارس��تانی ،بخشهای ویژه،
بخشهای زنان و ...عمدتا س��ازههای نو ایجاد ش��ده است.وی
با بیان اینکه بحث کمبود تخت بیمارس��تانی در اس��تان تهران
جدی اس��ت گفت :خوش��بختانه در بحث آمادگی در برابر بالیا
مانورهای متعددی برگزار شده است.

با دستور رییس قوه قضاییه صورت گرفت؛

بر اس��اس دس��تورالعمل اجرایی الحاق یک ماده
ب��ه قان��ون مبارزه با مواد مخدر که توس��ط رییس
قوهقضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابالغ شده،
قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت
ضمنتوقفاجرایحکممحکومانبهاعدام،پرونده
آنها را مورد بررسی قرار دهند.
در متن بخشنامهای که در راستای اجرای «قانون
الح��اق ی��ک ماده ب��ه قانون مبارزه ب��ا مواد مخدر
مصوب  »12/7/1396از سوی آیتاهلل صادق آملی
الریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابالغ شده،
آمده است:در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون
مبارزهبا مواد مخدر مصوب 12مهرسال 96مجلس
شورای اسالمی و ضرورت تسریع در اجرای آن در
مواردی که احکام س��ابقالصدور مشمول تخفیف
مجازات می شوند ،توجه مراجع قضایی را به موارد
ذیل جلب میکند؛
 -1منظور از قانون در این بخشنامه ،قانون مبارزه
ب��ا مواد مخ��در مصوب  1367مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظ��ام با اصالح��ات و الحاقات بعدی و
منظ��ور از م��اده واحده نیز قان��ون الحاق یک ماده
ب��ه قان��ون مبارزه با مواد مخدر مصوب  12مهر 96
مجلس شورای اسالمی است.
 -2قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اس��رع
وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده ()10
قانون مجازات اسالمی مصوب  1392را با اولویت
محکومان به اعدام ،ضمن توقف اجرا ،مورد بررسی
ق��رار دهن��د و چنانچه اجرای م��اده واحده موجب
تخفیف مجازات محکومان میگردد ،مراتب را طی
شرحیبههمراهپروندهبهشعبهدادگاهانقالبصادر
کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند .در
صورتیکهمحکومعلیهرأس ًاتقاضایتخفیفنماید،
قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی
را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی،
دادگاه انقالب صادر کننده حکم است اعم از اینکه
حکم پس از انقضاء مهلت قانونی ،قطعی ش��ده یا
حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور
و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

توقف اعدام محکومان موادمخدر

 3ـ زندانیان مش��مول این ماده می توانند تقاضای
خ��ود را ب��ه رییس زندان مرب��وط تحویل دهند .در
این صورت،رییس زندان مکلف اس��ت در اس��رع
وقت درخواس��ت آنان را عین ًا به دادس��رای مجری
حکم ارسال کند .قاضی اجرای احکام موظف است
درخواس��ت را به انضمام پرونده برای رس��یدگی به
دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کند.
 4ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف اس��ت
در اس��رع وقت پرونده ارس��الی را بررسی و چنانچه
مورد را مشمول بند (ب) ماده ( )10قانون مجازات
اسالمی بداند ،با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور
حکماصالحیمبنیبرتخفیفمجازاتکند.درغیر
این صورت ،دادگاه تقاضای تخفیف را مس��تد ًال رد
و پرون��ده را ب��ه مرجع مربوط اعاده میکند .تصمیم
دادگاه قطعی است.

 5ـ عدم شمول بند (ب) ماده ( )10قانون مجازات
اسالمی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل
ازالزماالج��راش��دنم��ادهواحدهبایدطیصورت
جلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید
دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام
بدون آن ممنوع است.
 6ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال
یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده
واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور
از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند
به خود استفاده کرده باشد ،مشابه آنچه در ماده 128
قانون مجازات اس�لامی مصوب  1392مقرر شده
اس��ت یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت
گرفتن افراد بالغ کمتر از  18سال.
 7ـ طب��ق بن��د (ت) ماده واح��ده وارد کردن ،صادر

قانونمجازاتاسالمی،دادگاهمکلفاستبارعایت
اینمادهدرموردآنانحکمصادرکندوچنانچهحکم
صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی
کشور ضمن نقض رأی ،پرونده را برای رسیدگی به
شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند.
 10ـچنانچ��همحکوم��انب��هاع��دام،قبلازالزم
االجرا ش��دن مادهواحده مش��مول عفو مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به
حبسابدتبدیلش��دهباش��د،مشمولبند(ب)ماده
 10قانون مجازات اسالمی خواهند بود.
11ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده ،مجازات
محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2
تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف
مجازات مباش��رین از تخفی��ف مجازات بهرهمند
ش��وند ،مش��مول بند (ب) ماده  10قانون مجازات
اسالمی خواهند بود.
 12ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات
قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در
مق��ام تعیی��ن مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل
است:
الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی
جرم ممنوع است.
ب – درصورت��ی ک��ه حداقل مجازات قانونی جرم
تعیین شود ،به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38
قان��ون و عفو مقام معظ��م رهبری(مدظله العالی)،
مذکور در بند ( )11اصل یکصدو دهم قانون اساسی،
اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات،
آزادی مشروط ،تخفیف مجازات موضوع ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه
مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی
جرم باش��د دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل
مجازات قانونی جرم ،تمام یا قس��متی از باقیمانده
حبس را صرف ًا تعلیق نماید .مس��ؤولیت اجرای این
بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری
حوزههای قضایی اس��ت و دادس��تان کل کشور بر
حس��ن اجرای آن نظارت نموده و پس از س��ه ماه
گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس
قوه قضائیه منعکس میکند.

کردن ،ارس��ال ،تولید ،س��اخت ،توزیع ،فروش یا در
معرض فروش قرار دادن بیش از  50کیلوگرم مواد
موضوع ماده چهاریا بیش از 2کیلوگرم مواد موضوع
ماده هشت و خرید ،نگهداری ،مخفی یا حمل کردن
بیشازسهکیلوگرمموادموضوعمادههشتموجب
مجازات اعدام خواهد بود.
 8ـ کس��انی که قبل از الزماالجرا ش��دن این ماده
واح��ده مرتک��بجرایمصدر این ماده با میزان مواد
بیش از حد نصاب بند (ت) ش��ده و ش��رایط بندهای
(الف) ( ،ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات
صدر ماده برخوردار میشوند.
 9ـکس��انیکهقبلازالزماالجراش��دنمادهواحده،
مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و
پروندهآنانمنتهیبهصدورحکمنشدهواعمالماده
واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده ()10

اخــبار شـهرستان

فردا؛آغازبکارهشتمیننمايشگاه
بين المللي معماري و دكوراسيون داخلي

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد؛

باور کارکنان به استراتژیهای شرکت و کامل بودن زنجیرۀ تولید مهمترین عوامل موفقیت فوالد مبارکه
بیش از  210شرکت داخلی و خارجی از فردا در هشتمین نمايشگاه بين
المللي معماري ،دكوراسيون داخلي وخانه مدرن (میدکس) گردهم می
آیند و جدیدترین تولیدات ،صنایع ،تجهیزات ،ماشین آالت و خدمات
خود را در معرض دید عالقمندان قرار می دهند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رس��انی هش��تمین نمايش��گاه بين
المللي معماري،دكوراسيون داخلي وخانه مدرن؛ این نمایشگاه صبح
فردا با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و روسای انجمن
ها و اتحادیه های مرتبط در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی
تهران گشایش می یابد.
در هش��تمین نمايش��گاه بين المللي معماري و دكوراس��يون داخلي
 193ش��رکت داخلی از جای جای کش��ورمان و  19ش��رکت خارجی از
کش��ورهای ایتالیا ،آلمان ،چین ،فرانس��ه و ترکیه جدیدترین صنایع،
تجهی��زات ،تولی��دات و خدمات خ��ود را ارائه و در معرض عالقمندان
قرار می دهند.
در هشتمین نمايشگاه بين المللي معماري،دكوراسيون داخلي وخانه
مدرن که تلفیقی از دانش ،هنر و صنعت اس��ت ،عالوه ش��رکت های
خصوصی؛ برخی س��ازمان ها و دس��تگاه های دولتی و خصولتی هم
توانمندی های خود در حوزه های مختلف طراحي و مشاوره معماري
و دكوراس��يون داخلي و همچنين آخرين دس��تآوردها و توليدات حوزه
های نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي را ارائه می کنند.
در ای��ن نمایش��گاه همچنی��ن انواع خانه پیش س��اخته ،نورپردازی و
هوشمند سازی ،تکنولوژی های نوین تاسیسات ،مبلمان و تجهیزات
مربوط به فضای باز ،تجهیزات دکوراس��یون داخلی ،انواع پرده ،کاغذ
دیواری ،پوش��ش های تزئینی ،دیوارپوش��ی ،لوازم ویژه دکوراسیون و
تزئینی ،مبلمان ورزش��ی و تفریحی ،انواع لوازم الکترونیکی ش��امل
هوشمندس��ازی ،سیس��تم های کنترل از راه دور ،سیستم های ایمنی
ساختمان ،سیستم های پاالیشی مواد و دیگر محصوالت و طرح ها،
به معرض نمایش گذاش��ته می ش��ود .هشتمین نمايشگاه بين المللي
معماري،دكوراس��يون داخلي وخانه مدرن در فضایی بالغ بر  20هزار
متر مربع برگزار می شود و نسبت به دوره گذشته  20درصد افزایش
مش��ارکت کننده داش��ته اس��ت که این موضوع نشان از رشد و توسعه
ح��وزه طراح��ی و معم��اری صنعت س��اختمانی کش��ور دارد .معرفی
توانمن��دی ه��ای داخلی درحوزه تولید محصوالت و خدمات معماری
و دکوراسیون  ،آشنایی شرکت های ایرانی با آخرین تکنولوژی های
روز دنیا ،معرفی آخرین توانمندی ها و فناوری های نوین به ویژه در
ح��وزه محص��والت نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی ،ایجاد فرصت های
تجاری جدید ،اشتغالزایی  ،فراهم کردن زمینه تعامل بین دانشگاه و
تولیدکنندگان و شناسایی پتانسیل خدمات صادراتی حوزه دکوراسیون
کش��ور  ،مهمترین اهداف برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بین المللی
خانه مدرن ،معماری داخلی و دکوراسیون است .برقراری ارتباط بین
دانش��گاه و صنعت معماری و دکوراس��یون داخلی و گس��ترش ارتباط
بین این دو یکی از مهمترین محورهای برپایی این نمایش��گاه اس��ت
و برای تحقق این هدف نیز چندین همایش و کارگاه علمی آموزشی
از جمله کارگاه هوش��مند گرمایش و مانیتورینگ و پاالیش آنالین،
طراحی نظام مهندس��ی،گارگاه طراحی معماری از فاز صفر ،آش��نایی
با پرس��نل و برندینگ ،دکوراس��یون داخلی ،رنگ در معماری داخلی
و مس��ابقه طرح غرفه برتر با حضور اس��تادان دانش��گاه و فعاالن این
صنعت برگزار خواهد شد .هشتمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن،
معماری داخلی و دکوراسیون از فردا تا  24دی ماه هر روز از ساعت 9
تا  17در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران آماده بازدید
عالقمندان است.

تجارت-اس�تان اصفهان:ای��ن مطل��ب را دکتر
بهرام س��بحانی در جلسۀ تدوین نقشۀ استراتژی
ش��رکت فوالد مبارکه در افق  ۹۷-۹۹بیان کرد
و گفت :غالب ًا بس��یاری از ش��رکتها هنگام تدوین
اهداف و اس��تراتژیهای خود از حضور مش��اور
بهره میبرند و به همین منظور دس��تورالعمل یا
دفترچهای تهیه می کنند؛ این در حالی است که
با خروج مشاور از شرکت ،آن کتابچه نیز بایگانی
می شود؛ ولی در فوالد مبارکه این برنامه ریزیها
و تدوین اس��تراتژیها از درون سیس��تم استخراج
میشود .اگرچه ممکن است برای نظام مند کردن
و ترجمۀ اهداف نیز از حضور مشاور استفاده شود
ولی قدر مس��لم این اس��ت که خواس��ته ها از دل
خود مجموعه بیرون آمده است؛ مجموعهای که
ای��ن اه��داف را ب��اور دارد و به آن عمل می کند و
این همان نقاطِ قوت و فرهنگ نهادینه ش��ده در

فوالد مبارکه است.وی تأکید کرد :تکمیل زنجیرۀ
تولی��د در فوالد مبارک��ه اصفهان نتیجۀ زحمات
کارکنان و دوراندیش��ی مدیریت این ش��رکت در
ادوار مختل��ف اس��ت .مدیرعامل ف��والد مبارکه
ب��ا اش��اره به اهمیت عملک��رد تک تک کارکنان
ش��رکت و ب��ا بی��ان اینکه گروه ف��والد مبارکه از
سنگ تا رنگ را در خود دارد ،گفت :در آغاز بهره
برداری ،ظرفیت فوالد مبارکه ۴/۲میلیون تن در
نظر گرفته شده بود؛ اما در ادامۀ تالش کارکنان
و تفکر مدیریت ،فرصتها و تهدیدها به خوبی در
ادوار مختلف شناسایی و حتی در مواقعی با آینده
نگری تهدیدها به فرصت تبدیل شد و همین امر
دس��تاوردهای بزرگی را برای ش��رکت و ذینفعان
به بار آورده اس��ت.وی از اهمیت پاس��خگویی به
موقع به مشتریان و گرفتن ایده ها و دیدگاه های
آنها به عنوان یک اصل انکار ناپذیر یاد و تصریح

ک��رد :در هن��گام مواجهه با محدودیتهای داخلی
ش��رکت باید اس��تراتژی و نحوۀ عملکرد خود را
بازبین��ی کنیم.وی گفت :ف��والد مبارکه همواره
در عمل به مس��ئولیتهای اجتماعی خود س��رآمد
بوده است؛ اما از آنجا که اکنون فوالد مبارکه به
یک س��ازمان جهان تراز مبدل ش��ده ،می توان با
همکاری و مش��ارکت تمامی سهامداران شرکت
گامهای ارزنده ای برای نس��لهای آینده و توسعۀ

مدیر کل استاندارد استان مرکزی ؛

 83فرآورده نفتی صادراتی استان مرکزی استاندارد سازی شد
تجارت-اس�تان مرک�زی :مدیرکل اس��تاندارد
استان مرکزی گفت 83 :فرآورده نفتی صادراتی
واحدهای تولیدی این اس��تان امسال استاندارد
س��ازی شد.ساحل س��ها افزود :با ارسال پرونده
ه��ای اس��تاندارد س��ازی فرآورده ه��ای نفتی
صادراتی واحد های تولیدی اس��تان مرکزی به
کارگروه تخصصی ماده  12کش��ور برای انجام
اس��تاندارد سازی فرآورده های نفتی صادارتی،
این فرآورده ها موفق به کسب نشان استاندارد
فرآورده های نفتی صادراتی ش��دند.وی ادامه داد :استانداردس��ازی
ف��رآورده ه��ای نفتی صادراتی یکی از موارد اجرایی این اداره کل در
کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال
و ارز استان مرکزی است.مدیرکل استاندارد استان مرکزی از کسب

رتبه نخس��ت این اداره کل در ارزیابی عملکرد
کمیس��یون برنامه ری��زی ،هماهنگی و نظارت
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان خبر داد و
گفت :این اداره کل با کس��ب امتیاز کامل 110
در ارزیاب��ی عملک��رد امس��ال در این رتبه را به
دست آورده است.سها ،استانداردسازی فرآورده
ه��ای نفتی صادراتی ،تعیین ماهیت فرآورده ها
و ارائ��ه اظه��ار نظرهای فنی در مورد کاالهای
مکشوفه را از عمده موارد اجرایی مدیریت این
اداره کل در کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز اس��تان مرکزی عنوان کرد 51.آزمایش��گاه همکار،
 589واحد تولیدی فعال تحت نظارت اداره کل اس��تاندارد اس��تان
مرکزی فعالیت دارند.

اجرای الزامات همسطح سازی معابر در ساخت و سازهای اهواز
تجارت-استان خوزستان :منصور کتانباف شهردار اهواز با رییس و
اعضای جامعه معلولین خوزس��تان دیدار کرد.در این دیدار ش��هردار
اهواز با اشاره به لزوم رعایت حقوق همه ی انسان ها گفت :همه ی
انسان ها فارغ از نژاد و رنگ ،مذهب و قومیت ،مشکالت جسمانی
و ...به یک اندازه از حقوق قانونی و اجتماعی خود برخوردار هس��تند
و تامین نیازهای مردم بویژه قش��ر معلول نه تنها دلس��وزی و ترحم
نیس��ت ،بلکه وظیفه ی همگانی اس��ت و ما هم در ش��هرداری در
تالش هستیم تا وظایف خود را در این خصوص انجام دهیم.منصور
کتانباف به مش��کل تردد معلولین در س��طح ش��هر اهواز اشاره کرد و
گفت :ریشه ی این معضل (که در شهرها و کالنشهرهای دیگر نیز
وجود دارد) به ادوار گذشته بر می گردد و با وجود اقداماتی که انجام
شده ،حتی در تهران نیز نقاط زیادی فاقد مناسب سازی الزم جهت
تردد همه ی اقشار و بویژه معلولین است ،لذا برای رفع آن به صورت
کام��ل نی��از به ص��رف هزینه و زمان زیادی داریم.وی افزود :بنده در
دوران مسئولیتم در شهرداری تهران اهتمام ویژه ای به این موضوع
داشتم و تا زمانیکه از مناسب بودن تردد معلولین در پروژه ها مطمئن
نمی شدم ،پروژه ها را آغاز نمی کردم.

در اه��واز نی��ز در ای��ن دوره ی اخی��ر اولین گامی که در راس��تای حل
این موضوع برداش��تیم ،ابالغ تش��کیل واحدی به نام "کف و بر" در
معاونت های معماری و شهرس��ازی مناطق هش��تگانه جهت نظارت
بر همسطح سازی معابر در ساخت و سازهای جدید و رعایت الزامات
قانونی اس��ت ،هر س��ازنده ای از ش��هرداری کد ارتفاعی دریافت می
کند و موظف به رعایت این کد ارتفاع است و در صورت عدم رعایت
این کد ،عالوه بر تعطیلی کار ،پایان کار نیز به این س��ازه تعلق نمی
گیرد و این کنترل س��بب ایجاد معابری همس��طح و مناس��ب خواهد
شد .در همین مدت کوتاه نیز نظارت های خوبی صورت گرفته و با
متخلفین برخورد ش��ده اس��ت .ضمن آنکه ما همسطح سازی دریچه
ه��ای فاض�لاب را نیز برای تردد آس��ان خودروه��ا انجام می دهیم.
کتانباف در پاسخ به درخواست های جامعه ی معلولین اظهار داشت:
سعی می کنیم با توجه به محدودیت ها از فعالیتهای جامعه معلولین
حمایت کنیم .بزودی بازارچه فصلی را جهت عرضه ی محصوالت
تولیدی زنان بی سرپرست و بدسرپرست برگزار می کنیم و از زنان
جامع��ه ی معلولی��ن ه��م جهت حضور در این بازارچه دعوت به عمل
خواهیم آورد.

پایدار کش��ور برداریم.وی از کاهش هزینه ها به
عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد و سود
ش��رکت یاد و اضافه کرد :درواقع فوالد مبارکه با
مجموعهای از تالشها و به کارگیری راهکارهای
مختلف توانست شرایط سخت دو سال قبل را به
خوبی پشت سر گذارد و با سرمایه گذاری هدفمند
در توسعه ها از تولید  ۴/۵به  ۲/۷برسد و درعین
حال توسعههای مجتمع فوالد سبا ،شرکت فوالد
سفیددشت چهارمحال و بختیاری و فوالد سنگان
را اج��را کند.دکتر س��بحانی در بخش دیگری از
س��خنان خود از برگ��زاری ارزیابیهای داخلی و
خارج��ی در ف��والد مبارکه به عنوان یکی دیگر از
راهکارهای موفقیت آمیز برای تعالی سازمان یاد
کرد و با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی نباید
باعث غرور مجموعه شود ،اضافه کرد :ارزیابی ها
به ما کمک می کند تا نقاط قوت و قابل بهبود خود

را بشناسیم .وضعیت احتمالی بازار جهانی فوالد
در سال جدید میالدی بخش دیگری از سخنان
دکتر س��بحانی بود .وی در این خصوص تصریح
کرد :به نظر می رسد به علت ادامۀ افزایش مصرف
ف��والد در چین و همچنی��ن ادامۀ محدودیتهای
تولید ناشی از تدابیر زیست محیطی در این کشور
در س��ال  ،۲۰۱۸ب��ا افزای��ش قیمت محصوالت
فوالدی مواجه باش��یم .دکتر س��بحانی با اش��اره
به اهمیت اطالعات در فضای کسب وکار تأکید
کرد :در دنیای به ش��دت رقابتی امروز ،داش��تن
اطالعات به روز و دقیق نقش مؤثری در تولید و
عرضۀ محصول و موفقیت بنگاههای اقتصادی
دارد.مدیرعام��ل ف��والد مبارکه در بخش پایانی
س��خنان خود ضمن قدردانی از تالش کارکنان،
اب��راز امی��دواری کرد ،گروه فوالد مبارکه تا پایان
سال جاری به اهداف خود دست یابد.

مدیرعامل گاز گیالن:

هدف دوره های آموزشی باید افزایش کارآمدی کارکنان باشد
تجارت-اس��تان گیالن_فرحی؛ به
گ��زارش روابط عمومي گاز گيالن،
مهن��دس اکبر مدیرعامل ش��ركت
گاز اس��تان گيالن از برگزاري بیش
از  7هزار نفر س��اعت آموزش براي
كاركنان ش��ركت گاز استان در پاییز
امس��ال خبر داد.مدیرعامل شركت
گاز اس��تان ب��ا بيان اي��ن خبر افزود:
اين میزان آموزش برای  508نفر از
کارکنان رسمي ،قرارداد مستقیم و پيمانكاري برگزار شده
است کهاينمهمنشانازتوجهشركت گاز به مقوله آموزش
و نقش مهم آن در ايجاد فضاي بهتر درجهت پيشرفت و
توسعه شركت دارد.مهندس اکبر با اشاره به تنوع و سطح

كيفي مناسب دوره هاي برگزار شده
ب��راي كاركنان اف��زود :این دوره ها
ب��ا محوریت موضوعات تخصصی،
عمومی و فرهنگی بوده اس��ت.وی
اظهار امیدواری کرد :برگزاری دوره
های آموزش��ی باعث افزایش دانش
و توانمن��دی کارکن��ان و به تبع آن
افزایش بهره وری در س��ازمان شود.
مدیرعامل شركت گاز گیالن تاکید
نمود :در دوره های آموزشی تنها نباید به صدور گواهینامه
آموزش��ی بس��نده نمود و این دوره ها باید بنحوی طراحی
و برگزار گردد تا ش��اهد افزایش اثربخش��ی در کارکنان و
نهایت ًا سازمان باشیم.

اتصال آزمایشی سیستمی انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت
به سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری
تجارت-اس�تان گیالن_فرحی؛ طرح اتصال سیس��تمی
انبار نفت ش��هید بهمنی مقدم رش��ت به س��امانه بارنامه
برخ��ط س��ازمان راه��داری با هدف جلوگی��ری ازتوزیع
بدون بارنامه س��وخت وجلوگیری ازبارگیری رانندگانی
که نسبت به دریافت مجوز بارنامه اقدامی ننموده اند به
صورت آزمایشی به اجرا درآمد .
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه گیالن و به نقل از علی اصغر عباس��ی
مدیر منطقه  ،براس��اس این طرح ارتباط سیس��تمی میان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با سازمان راهداری
و حم��ل و نق��ل جاده ای و س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و
ارز می باشد .
وی همچنی��ن اضاف��ه ک��رد  « :اجرای این طرح با هدف
جلوگی��ری ازتوزی��ع بدون بارنامه س��وخت وجلوگیری
ازبارگیری رانندگانی که نسبت به دریافت مجوز بارنامه
اقدام��ی ننم��وده اند  ،جلوگیری از ورود اطالعات نامعتبر

در بارنام��ه  ،جلوگی��ری از حم��ل غیر مجاز فرآورده های
نفت��ی و جلوگی��ری از ص��دور بارنامه برای فرآورده های
نفتی بدون تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن می باشد » .
مدی��ر منطق��ه گیالن با اش��اره به اینک��ه هدف از اجرای
ای��ن ط��رح نظارت وی��ژه بر حمل و نقل ف��رآورده های
نفت��ی ب��ا توجه ب��ه توافق صورت گرفته با س��ازمانهای
متولی می باش��د افزود  « :پایش س��رویس مانیتورینگ
انبار به صورت مس��تمر به منظور ارس��ال حواله ،بارنامه
نفت ،جایگزینی کد ملی رانندگان با شماره گواهی نامه
ثبت ش��ده در س��امانه مکانیزه انبار ،تأمین زیر س��اخت
س��خت افزاری و ش��بکه الزم برای اس��تعالم ناوگان و
رانن��ده قب��ل از صدور پروانه بارگیری ،اطالع رس��انی به
رانن��دگان محت��رم برای آغ��از مرحله اول طرح ،از جمله
اقدام��ات اولیه در راس��تای اجرای ط��رح بارنامه بر خط
می باشد » .

میالن خانه من است
مهاجم س��ابق میالن معتقد اس��ت که
میالن خانه اوس��ت و اگر پیش��نهادی
از این باش��گاه دریافت کند ،به آن فکر
خواهد کرد.
مهاج��م برزیل��ی در  150ب��ازی برای
روس��ونری 63 ،گل به ثمر رس��اند؛ ولی مصدومیتهای متعدد
در نهایت منجر به جدایی او از باشگاه شد .او در حال حاضر در
کوانجین تارانجین بازی میکند؛ ولی هنوز تمایل به حضور در
میالن دارد .او گفت :میالن خانه من است .اولین تیمی بود که
در خارج از برزیل در آن توپ زدم و فرصت فوق العاده ای به من
داد .آنها فرصت حضور در اروپا را به من دادند و همینطور کسب
جام در کنار بزرگترین ها .آنجا خانه من است و من عاشق میالنم.
از اینکه آنها موفق باشند خیلی خوشحال میشوم.
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لیس��ت افرادی که می توانند در
مجم��ع انتخابات��ی کمیته ملی
المپی��ک رای دهند اعالم ش��د.
دوشنبه هفته آینده رییس جدید
کمیت��ه ملی المپیک مش��خص
خواهد ش��د تا به دوره  4س��اله
کیومرث هاش��می پای��ان داده
ش��ود .البته تنها یک کاندید در این پس��ت حضور دارد که س��ید
رض��ا صالح��ی امیری اس��ت و انتخاب��ات در نهایت رقابتی در
پس��ت ریاس��ت نخواهد داش��ت اما برای سایر پست ها اعضای
مجم��ع ب��ه رای گیری خواهند نشس��ت .با اع�لام کمیته ملی
المپیک اعضای این مجمع این طور خواهند بود .مسعود سلطانی
ف��ر (وزیر محترم ورزش و جوانان) ،کیومرث هاش��می(رئیس
کمیته ملی المپیک) ،ش��اهرخ ش��هنازی(دبیرکل کمیته ملی
المپی��ک) ،رباب ش��هریان(نایب رئی��س کمیته ملی المپیک)،
علیرض��ا دبیر(نای��ب رئی��س کمیته ملی المپی��ک) ،فضل اله
باقرزاده(رئیس فدراسیون شمشیربازی و عضو هیات اجرایی)،
رس��ول خادم(رئیس فدراس��یون کشتی و عضو هیات اجرایی)،
غالمعلی محمد علیپور(رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی
و عضو هیات اجرایی) ،س��ید محمد پوالدگر(رئیس فدراسیون
تکواندو و عضو هیات اجرایی) ،بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی
فدراسیون معرفی می شود(رئیس فدراسیون بسکتبال) ،محمود
خسروی وفا(رئیس کمیته ملی پارالمپیک) ،سعید آذری(نماینده
باشگاههای ورزشی) ،محمود مشحون(کارشناس خبره حوزه
ورزش دانش آموزی) ،علی کفاشیان(کارش��ناس خبره و عضو
هی��ات اجرایی) ،طاه��ره طاهریان ،میترا نوری و رضا صالحی
امیری(کارشناس خبره) ،الهه احمدی ،حمید سوریان ،کیانوش
رس��تمی ،هادی س��اعی ،یوس��ف کرمی و زهرا نعمتی(نماینده
قهرمان��ان المپی��ک) ،مهرعلی باران چش��مه(نماینده ورزش
س��تاد کل نیروه��ای مس��لح) ،پیم��ان فخری(نماینده مربیان
و داوران المپیک) ،مس��عود س��لیمانی  ،س��ید عبدی افتخاری
 ،بهم��ن محم��د رضای��ی  ،محمدرض��ا پوریا  ،حس��ین ثوری ،
هاشم اسکندری  ،غالمرضا نوروزی  ،مجتبی جوهری(رئیس
فدراس��یون پهلوان��ی و زورخان��ه ای) ،مجید شایس��ته(رئیس
فدراس��یون تنیس) ،مهرداد علی قارداش��ی(رئیس فدراسیون
تنی��س روی می��ز) ،علی دادگر(رئیس فدراس��یون تیراندازی)،
محمد علی شجاعی  ،محمد درخشان(رئیس فدراسیون جودو)،
حجت اله دهخدایی(رئیس فدراسیون چوگان) ،مجید کیهانی ،
خس��رو قمری(رئیس فدراسیون دوچرخه سواری) ،زهرا اینچه
درگاهی  ،مسعود خلیلی  ،مهرداد پهلوان زاده(رئیس فدراسیون
ش��طرنج) ،محس��ن رضوانی  ،مهدی تاج  ،غالمرضا امینی ،
محمدص��ادق فرج��ی  ،عباس خواجه اورس��جی  ،رضا زارعی ،
کیکاووس سعیدی  ،احمد ضیائی  ،محمد علی صبور  ،حسین
بابوئی(رئیس فدراس��یون ورزش دان��ش آموزی) ،محمدرضا
دهخدا  ،علی مجدآرا(رئیس فدراسیون ورزش های همگانی)،
عل��ی مرادی(رئی��س فدراس��یون وزنه ب��رداری) ،مهدی علی
نژاد(رئیس فدراس��یون ووش��و) ،بهرام شفیع(رئیس فدراسیون
هاکی) ،علیرضا رحیمی(رئیس فدراسیون هندبال)

 وضعیت تمدید قرارداد برانکو به کجا رسید .با توجه به این

ک�ه ق�رارداد ب�رادر او را تا انتهای فصل منعقد کردهاید ،خیلیها
تصور میکنند به خاطر این اس�ت که او و دس�تیارانش تا آخر
فصل قرار است جدا شوند.

برانکوایوانکوویچازسال ۹۴مطالباتیازپرسپولیسداشت.اززمانی
که کار را در اختیار گرفتیم تالش کردیم این مس��اله را به خوبی
پیگیری کنیم .در نهایت هم پس از چند هفت ه حس��اب و کتابها
مشخص شد که مبلغی هم به برانکو پرداخت کردیم .ظرف چند
روز آینده هم قراردادش را تمدید خواهیم کرد و مش��کلی در این
زمینه وجود ندارد.

 آخرین وضعیت انتقال طارمی به الغرافه به کجا رسید؟


 مبلغ ۳۲هزار دالری که باشگاه محکوم شده به ژوزه پرداخت

کند ،به کجا رسید؟

این پول را هم پرداخت کردیم و دیگر هیچ موردی با ژوزه نداریم.

 در مورد پرونده گابریل هم توضیح دهید که به کجا کش�یده

شد.

 مبالغی در رس�انههای مختلف مطرح میش�ود از جمله این

که باش�گاه خواهان ۵۸۰هزار دالر اس�ت ،آیا ش�ما این مبلغ را
تاییدمیکنید؟

هیچکدامازاینمبالغراماتاییدنمیکنیمامامطمئنباشیدکهرفتن
طارمیبهالغرافهقطعیشودبهاینسادگیهاازمبلغدرخواستیمان
کوتاه نمیآییم .این گونه نیست که هر چه آنها بگویند ما بگوییم
چشم .منافع باشگاه برای ما از همه چیز مهمتر است .مطمئن باشید
به این راحتی اجازه جدایی نمیدهیم.

 خیلیها در این میان از جدایی طارمی ناراحت بودند و عنوان

میکردند که این بازیکن بیمعرفت بود که جدا شد.

مننمیخواهمخیلیبهاینمسائلبپردازمامااینراهوادارانبدانند.
بارها و بارها ش��خصا با طارمی و وکیلش صحبت کردهام .برانکو
ایوانکوویچ هم بارها و بارها با او صحبت کرده است تا متقاعدش
چندی پیش و پس از اینکه مورینیو از رقابت برای عنوان قهرمانی
لیگ جزیره ناامید شد ،از هزینه ناکافی باشگاه منچستریونایتد
برای خرید بازیکنان جدید گالیه کرد .مورینیو همواره در زمره
مربیانی قرار داشته که در هر تیمی برای خرید بازیکنان جدید،
مبالغ کالنی هزینه کرده اس��ت .او در دو س��ال اخیر که هدایت
ش��یاطین س��رخ را بر عهده داش��ته ،نزدیک به  300میلیون یورو
خرج خرید بازیکن جدید کرده است؛ با این حال نتوانسته توفیقی
در لیگ پیدا کند و امسال هم قافیه را به سیتی گواردیوال باخته
است .در حالی که تابستان ،همه کیفیت مجوعه یونایتد را باالتر
از سیتی می دانستند ولی پس از گذشت یک نیم فصل ،سیتی
تقریبا بار قهرمانی را بسته و دیگر رقبای خود را کامال جا گذاشته

پیگیر این مس��اله هم هس��تیم و اصال جای نگرانی نیس��ت .اجازه
نمیدهیم باشگاه را خطری تهدید کند.

کند که در پرسپولیس بماند اما دلش با پرسپولیس نبود و اگر به زور
نگهش میداشتیم و در زمین مسابقه فقط راه میرفت ،کار خوبی
بود؟ او دلش آن طرف آبها بود و میخواست فوتبالش را در خارج
دنبال کند .هر چه به او گفتیم بماند او قبول نکرد.

 اماش�مابرایبخش�یدهش�دنمبلغجریمهاوبهترکیهرفتید

و با مس�ئوالن باش�گاه ریزهاسپور مذاکره کردید .حتی روسای
جمهور دو کشور هم وارد مذاکرات شدند تا این مساله حل شود.

پس از این اتفاق همه فکر میکردند که شما قرار است طارمی
را بلند مدت نگه دارید؟

باشگاه متعهد شده بود که مبلغ جریمهای را که فیفا به ما ابالغ کرده
بود پرداخت کند .ب ه هر حال ما برای منافع باشگاه تالش کردیم تا
این پول بخشیده شود اما این که طارمی نمیخواهد بماند مساله
دیگری است .ما هیچ کسی را به زور نگه نمیداریم .او خودش اگر
میخواست باید میماند.

مورینیو ،ولخرجترین مربی تاریخ!
است .اما آیا مورینیو برای گالیه از هزینه ناکافی مسئوالن یونایتد
شایستگی گالیه را دارد؟ در فهرست زیر که به هزینه مربیان از
س��ال  2007برای خرید بازیکن می پردازد ،مش��خص است که
مورینیو در  10سال گذشته بیش از هر مربی ،برای خرید بازیکن،
پول خرج کرده است .آقای خاص با  1.007میلیارد یورو در صدر
است و او را گواردیوال با یک میلیارد ،آنچلوتی با  ،893پیگرینی
 884و آلگری با  740میلیون یورو تعقیب می کنند.

ه�ر ی�ک از ای�ن  5مربی برای کس�ب ی�ک جام متحمل چه


هزینه ای شده اند؟

مورینیو( 13جام) :او سال  2007هدایت چلسی را بر عهده داشت
و از این باشگاه اخراج شد .مورینیو یک سال بعد راهی اینتر شد و
با این تیم موفق به کسب  5جام ارزشمند شد؛ از جمله سه گانه
س��ال  .2010او س��پس به رئال رفت و این تیم را به س��ه عنوان
قهرمانی رساند .مقصد بعدی آقای خاص چلسی بود و دو جام با
این باشگاه کسب کرد و در یونایتد هم تاکنون سه جام به دست
آورده است .گران ترین خرید او پوگبا با  105میلیون یورو بوده

W e d

اعضای مهمترین مجمع سال مشخص شدند

بازیکنان ما دوست ندارند جدا شوند

دوشنبه این بازیکن به قطر رفت تا در تستهای پزشکی باشگاه
قطری حاضر شود .اگر همه چیز مثبت باشد و قطریها او را قطعی
بخواهند تازه باید با طارمی بنش��ینیم و س��ر مبلغ انتقالش صحبت
کنیم .ما هنوز بر سر انتقال طارمی به توافق نرسیدهایم و هنوز اجازه
رسمی به این بازیکن ندادهایم.

ورزشی

پيشخوان

گرشاسبی :طارمی گفت برای بازی در پرسپولیس مشکل روحی و روانی دارد

سرپرست باشگاه پرسپولیس میگوید به راحتی از مبلغ درخواستی
برای رضایت نامه طارمی کوتاه نمیآید .حمیدرضا گرشاسبی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت انتقال مهدی طارمی به
الغرافهقطروهمینطورمس��ائلمختلفباش��گاهپرس��پولیسبه
صحبت پرداخت .او در این گفتوگو عنوان کرد که "طارمی دلش
با تیم نبود و اگر هم از این تیم جدا نمیشد ،شاید در زمین فقط راه
میرفت ".در ادام ه گفتوگو با حمیدرضا گرشاسبی میخوانید:
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مطرح کردند از جمله این که به خاطر مصاحبه پرسپولیسیها
بازیکنش�ان توس�ط کمیت� ه انضباط�ی محروم ش�ده اس�ت.
ارزیابیتان از این مسائل چیست؟

کمیت هانضباطینهادیمس��تقلاس��توبههیچعنوانبراس��اس
مصاحبهافرادبازیکنیافردیرامحرومنمیکند.اینصحبتهایی
همکهازس��ویبرخیهامطرحمیش��وددرس��تنیس��ت.مندر
این زمینه با آقای افتخاری هم جلس��ه داش��تم تا این حاش��یهها را
جمع کنیم.
است .به عبارتی مورینیو  77.4میلیون یورو برای کسب هر جام
هزینه کرده اس��ت .گواردیوال( 21جام) :پپ س��ال 2008هدایت
بارس��ا را پذیرفت و در  4س��ال موفق به کس��ب  14جام برای آبی
اناری ها شد .او سپس به بایرن رفت و  7جام نیز برای باواریایی
ه��ا ب��ه ارمغان آورد.گران ترین خری��د پپ زالتان با  70میلیون
یورو از اینتر است .گواردیوال  47.6میلیون یورو برای کسی یک
جام هزینه کرده است .آنچلوتی(12جام) :به عبارتی کارلتو برای
کسب هر جام  74.4میلیون یورو هزینه کرده است .پیگرینی(3
ج��ام) :پیگرین��ی برای هر جام  294.6میلیون یورو هزینه کرده
اس��ت .آلگری( 9جام) :آلگری برای هر جام  82.2میلیون یورو
هزینه کرده است.

www.tejaratonline.ir

شروع مذاکرات رئال مادرید با هازارد
پس از  5س��ال ،ممکن اس��ت تابس��تان
آتی باالخره رئال یک خرید کهکش��انی
انجام دهد .آخرین خرید کهکشانی رئال
گرت بیل بود که سال  2013با رقم 101
میلیون یورو به خدمت گرفته شد .در دو
سال اخیر رئال تقریبا فعالیت آنچنانی در نقل و انتقاالت نداشته
و تاوان این کار را هم در فصل جاری پس داده اس��ت .رئال از
قهرمانی اللیگا دور شده و کیفیت بازی هایش به گونه ای است
که امید زیادی هم در لیگ قهرمانان به این تیم نمی رود.
طب��ق ادع��ای رادیو مونته کارلو ،فلورنتینو پرز ،رئیس باش��گاه
رئ��ال مادری��د قصد ایجاد تحول��ی عظیم برای فصل بعد را دارد
و ب��رای همی��ن منظ��ور ،بیش از هر بازیکن��ی ،به جذب هازارد
فکر می کند.

فلینی به دنبال جدایی از منچستریونایتد
مروان فلینی ،هافبک منچستریونایتد
به ژوزه مورینیو اعالم کرده که به دنبال
جدایی از این تیم است.
ق��رارداد فلینی در پایان فصل به پایان
میرس��د و او در تابس��تان میتواند به
عنوان بازیکن آزاد تیم را ترک کند .حاال نش��ریه س��ان مدعی
ش��د که فلینی به مورینیو اعالم کرده به دنبال جدایی از این
تیم اس��ت .یونایتد پیش��نهاد تمدید قراردادی دو س��اله با بند
تمدید س��ه س��اله ارائه کرده و حقوق پیشنهادی آنها  120هزار
پوند در هفته بوده است .فلینی این پیشنهاد را رد کرده .با این
حال مورینیو از هوای گرم دوبی و فرصت اس��تراحت به وجود
آمده استفاده خواهد کرد تا فلینی را در یونایتد نگه دارد و او را
راضی به ماندن کند.

ادعای مدیر عامل ذوب آهن:

پیشنهاد سربازی برای  4بازیکن استقالل و پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افشا کرد که تراکتورسازی
برای جذب دو بازیکن پرسپولیس و دو بازیکن استقالل
به عنوان یار س��رباز با پیش��نهادهای مالی خوب اقدام
کرده بود!
ماجرای جذب بازیکنان س��رباز توسط تیم های نظامی
و ب��ه خصوص تراکتورس��ازی یکی از معضالت اصلی
فوتبال ایران بوده است .بازیکنانی که به خدمت سربازی
نرفته اند ،بدون رضایت باش��گاه خود و با وجود داش��تن
قرارداد در چند س��ال گذش��ته توانس��ته اند خود را سرباز
کنند و راهی تراکتور ش��وند .این مس��اله در نیم فصل
لیگ هفدهم به دلیل باز ش��دن پنجره نقل و انتقاالتی
تراکتورس��ازی بعد از محرومیتی که فیفا برای این تیم
در نظر گرفت ،بیشتر به چشم آمد.
تراکتورسازان که به واسطه محرومیت نقل وانتقاالتی
از دوپنج��ره به ش��دت با کمبود بازیک��ن مواجه بودند،
ب��رای اینک��ه ضع��ف های خود را پوش��ش دهند و تیم
را ترمی��م کنن��د ،از امتی��از جذب بازیکن س��رباز به نحو
احسن استفاده کنند و توانستند  3بازیکن از ذوب آهن،
یک بازیکن از س��یاه جامگان و یک بازیکن از بادران
را ب��دون هی��چ دغدغه ای ب��ه خدمت بگیرند تا صدای
مس��ئوالن این باش��گاه در بیاید .در این شرایط باشگاه
ذوب آه��ن بیش��ترین ض��رر را از این ماج��را کرد .آنها
احس��ان پهلوان ،مهدی مهدی پور و دانیال اس��ماعیلی
فر  3بازیکن ارزشمند خود را از دست دادند و مسئوالن
باش��گاه با گذش��ت  3هفته از نیم فصل اول همچنان از
این موضوع ناراحت هس��تند .برنامه نود ش��ب گذشته با
وجود اینکه مدت زیادی از سرباز شدن بازیکنان در نیم
فصل می گذرد ،به این مس��اله پرداخت و س��عید آذری
و رض��ا عنایت��ی را روی خ��ط آورد .در مصاحب��ه هایی
که مدیرعامل ذوب آهن و س��رمربی س��یاه جامگان با
فردوسی پور انجام دادند ،یک مساله مهم توسط آذری
مطرح ش��د؛ اینکه مسئوالن تراکتورسازی قصد داشته

اند  4بازیکن از استقالل و پرسپولیس را نیز سرباز کنند
اما به هدفشان نرسیدند.
وقتی فردوس��ی پور از آذری خواس��ت نام این بازیکنان
را بی��ان کن��د ،مدیرعام��ل ذوب آهن گفت« :چون این
بازیکنان در باشگاه های دیگری فعالیت می کنند ،من
نامی نمی آورم اما خبر دارم که دو بازیکن پرسپولیس و
دو بازیکن استقالل پیشنهادهایی را با ارقام مالی خوب
برای حضور در تراکتورسازی برای سرباز شدن دریافت
کردند ».با پیگیری این ماجرا مش��خص می ش��ود که
تراکتورسازان برای ترمیم خط دروازه و خط حمله شان
به سراغ علیرضا بیرانوند و علی علیپور رفته بودند .علیپور
جزو اولین بازیکنانی بود که از تراکتورس��ازی پیش��نهاد
دریافت کرد اما او به واس��طه دانش��جو بودن قراردادش
را خیلی زود به مدت  3فصل با پرسپولیس تمدید کرد
و ماندنی ش��د .از این رو بیرانوند هم بعد از ماجراهایی
که صحبت هایش درباره حضور در تراکتورسازی پیش
آورد ،از سرباز شدن پشیمان شد و ترجیح داد به عنوان
دانشجو در پرسپولیس کارش را ادامه دهد.
در اس��تقالل هم تراکتوری ها قصد داش��تند دو مهره
تدافعی این تیم را سرباز کنند .قبل از اینکه تراکتورسازی
رضا ش��ربتی را در پس��ت دفاع چپ به خدمت بگیرد،
یحیی گل محمدی به مسئوالن باشگاه امید نورافکن
را برای این پس��ت معرفی کرده بود .با نورافکن در آن

مقط��ع صحب��ت هایی نیز انجام ش��د ام��ا او با توجه به
اینکه فرصت برای س��رباز ش��دن در اختیار دارد ،ترجیح
داد در اس��تقالل بماند .س��یدمجید حسینی دفاع جوان
آبی ها که این روزها به شدت مورد تمجید قرار گرفته
هم دیگر بازیکنی بود که تراکتوری ها قصد داشتند او
را س��رباز کنند اما با توجه به ش��رایط خوب این باش��گاه
در استقالل و اینکه فعال دغدغه ای برای سرباز شدن
ندارد ،این مساله هم منتفی شد.
با توجه به حواش��ی که در ماجرای جذب س��رباز توسط
تراکتورس��ازی ایجادش��ده ،اگر  4بازیکن مذکور از دو
باش��گاه پرطرفدار پایتخت هم راهی تبریز می ش��دند،
ب��ی تردی��د حوادث عجیب و غریبی در لیگ برتر اتفاق
می افتاد .اگر تراکتورس��ازان قصد داش��تند هرطور شده
مقدمات حضور آنها را فراهم کنند ،قطعا ش��اهد جنگی
بیرون از زمین می شدیم .برای پیگیری این موضوع با
سردار مهرعلی باران چشمه مسئول تربیت بدنی ستاد
کل نیروهای مسلح که تا همین چند روز قبل عضو هیات
مدیره باش��گاه تراکتورس��ازی هم بود ،صحبت کردیم.
او در این خصوص گفت« :من دیگر در تراکتورس��ازی
سمتی ندارم اما طبق قانون بازیکن سرباز باید خدمتش
را در باش��گاه نظامی پش��ت س��ر بگذارد .من نسبت به
همه باش��گاه های تابع نیروهای مس��لح مسئولیت دارم
و درست نیست فقط درباره تراکتورسازی صحبت کنم.
مسئولیت سرباز شدن و رفتن بازیکنان به تراکتورسازی
هم با این باشگاه است .البته یکسری مسائل وجود دارد
ک��ه در موقع مش��خص درب��اره اش صحبت می کنم و
توضیحاتی را خواهم داد ».باید دید حاال که همه باشگاه
های غیرنظامی از سرباز شدن بی موقع بازیکنان شان
ناراض��ی هس��تند ،چه اتفاق��ی پیرامون این موضوع رخ
خواه��د داد .فدراس��یون فوتبال ه��م در این ماجرا قول
پیگی��ری و هم��کاری داده و هم��ه امیدوارند تصمیمی
گرفته شود که به سود فوتبال ایران باشد.

خودمان را در جامجهانی حس میکنیم
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران میگوید حضور یک تا یک
و نیم روزه در اردوی تیم ملی باعث میشود ،بازیکنان
خود را در فضای جام جهانی ببینند و این کمک بسیار
بزرگی برای تصویرس��ازی از آن چه قرار اس��ت با آن
روبهرو باشیم ،خواهد بود.
به گزارش ایس��نا ،امید ابراهیمی درباره تمرینات یک
ت��ا ی��ک و نی��م روزه در تیم ملی پس از پایان بازیهای
لیگ برتر گفت :فکر میکنم ایده بس��یار خوبی اس��ت
که اجرایی شد.
ما چند ماه بس��یار س��خت تا جام جهانی داریم و باید از
لحظ��ه لحظه آن اس��تفاده کنی��م .انتظاراتی که از تیم
ملی وجود دارد در عین حال که س��خت اس��ت اما برای
مجموعه تیم ملی ش��یرینی به همراه دارد .ش��یرین از
ای��ن جه��ت که تیم ملی با هدایت کارلوس کیروش و
ب��ا ای��ن بازیکنان چنان خوب نتیجه گرفته که انتظارها
این چنین باال رفته است و همه انتظار دارند تیم ملی به
دور دوم صعود کند یا نتایج موفقیتآمیزی کس��ب کند
بنابراین برای باال رفتن شانس تحقق رویای هواداران
باید همه در کنار هم باشیم و با یک حمایت کامل تیم
ملی را به جام جهانی بفرستیم.

ابراهیمی با اشاره به رقبای ایران در جام جهانی گفت:
باید واقعبین باش��یم .کار بس��یار سختی در جام جهانی
خواهیم داشت .باید خیلی تالش کنیم و باید امکانات و
بازیهای دوستانه خوبی برایمان فراهم شود تا بتوانیم
با حداکثر آمادگی وارد جام جهانی شویم.
بازیکن تیم ملی با بیان این که حضور در تمرینات یک تا
یک و نیمروزه تیم ملی یکی از راهکارهای بسیار خوبی
است که به افزایش آمادگی بازیکنان میانجامد ،گفت:
اتفاق خیلی خوبی اس��ت که کادر فنی ما پنج ماه پیش
از آغ��از ج��ام جهان��ی تمام تمرکزش را روی این برنامه
گذاش��ته اس��ت؛ برنامهای که همه جزییات بازیکنان

را زی��ر نظ��ر دارد .یک��ی دیگر از ن��کات خیلی مهم این
برنام��ه این اس��ت که بازیکنان ب��ا حضور در مجموعه
"پک" خودش��ان را در جامجهانی تصور میکنند .این
که ذهن ما از االن آماده حضور در جام جهانی میشود و
میدانیم که در جامجهانی با چه چیزی روبهرو میشویم.
یکی از بهترین تمهیداتی اس��ت که در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .تفاوت را وقتی متوجه میش��وید که تصور کنید،
ق��رار ب��ود بدون اجرای این برنامه ،یک ماه مانده تا جام
جهانی تازه کارمان را برای تصویرس��ازی جام جهانی
آغاز میکردیم .مطمئنا این نوع آمادهسازی نتیجهاش
را در جام جهانی نشان میدهد.
ابراهیمی با اشاره به شرایط اردویی که در همین تمرین
یک روزه ایجاد میش��ود ،گفت :بزرگترین حس��ن این
اتف��اق این اس��ت ک��ه بازیکنان ملیپ��وش از تیمهای
مختل��ف میتوانن��د در کن��ار هم باش��ند و این به اتحاد
بیش��تر در تی��م کمک میکن��د .در این یک روز ذهن و
تفکرمان یکی میشود.
امیدوارم با تداوم این برنامه و انجام بازیهای مناسب
بتوانی��م ش��انس این را داش��ته باش��یم ت��ا آنچه مردم
میخواهند را عملی کنیم.

نوبت دوم
شركت ملي حفاري ايران
((سهامي خاص))
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بـه صـورت یـک مـرحله ای (بـه روش نیـمه فـشرده)

شماره مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات
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موضوع مناقصه

برآورد اولیه

-33/06-5065خ96/

3/147/244

تامین کاال،موادو خدمات تعمیر
و نگهداری تاسیسات منازل
سازمانی،مجموعه های فرهنگی/
ورزشی و تصفیه خانه های کلیه
کارگاههای شرکت در اهواز و حومه

 21/600/000/000ریال

شرح مختصر کار:
شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز  -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظردارد تامین کاال،مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل سازمانی،مجموعه های فرهنگی/
ورزشی و تصفیه خانه های کلیه کارگاههای شرکت در اهواز و حومه شرکت را با شرایط ذیل واگذارنماید:
الف) ارزیابی کیفی مناقصه گران -1: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.
 -2ارائه گواهینامه صالحیت معتبر در رش��ته ابنیه یا تاسیس��اتی برقی و مکانیک با حداقل رتبه  5صادره از س��ازمان برنامه و بودجه توس��ط پیمانکاران ش��رکت کننده در مناقصه الزامی می
باشد.
 -3مستندات و استعالم های ارزیابی کیفی متقاضیان شرکت در مناقصه دکه ظرفیت کاری شرکتی (برابر تعداد قراردادهای پیمانکاری در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران که مبلغ
اولیه قرارداد در نصاب معامالت بزرگ اس��ت و به مرحله تحویل موقت نرس��یده اس��ت ،تعریف می ش��ود) آنها بیش از چهر( )4اس��ت،فقط در صورتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که تعداد
مناقصه گران واجد شرایط از نصاب تعیین شده در اسناد کمتر باشد.در این صورت اولویت ارزیابی کیفی متقاضیان مذکور جهت رسیدن به حداقل نصاب تعیین شده مناقصه گران ،ظرفیت
کاری شرکتی کمتر خواهد بود((.ضمنا حضور در مناقصات و خرید اسناد به منزله مطالعه کامل و دقیق اسناد و اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی (خاص) مناقصه خواهد بود))
 -4امتیاز کیفی:حداقل امتیاز قابل قبول برابر  5۰می باشد.
ب) تهیه اسناد مناقصه:
خرید اس�ناد :متقاضیان ش��رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس��ت مبلغ  990/000ریال به حس��اب س��یبا به ش��ماره  ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴نزد بانک ملی ش��عبه اهواز کد  ۶۵۰۱بنام ش��رکت
ملی حفاری ایران واریز نمایند.
دریافت اسناد :کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم ،روز چهارشنبه مورخ  96/10/20لغایت 96/10/26
با مراجعه حضوری به آدرس اهواز -بلوار پاسداران  -باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی  -طبقه اول  -پارت -Aاداره قراردادها و اعالم تقاضای
کتبی نسبت به دریافت کار برگ های استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه اقدام نمایند.
نکته مهم :فقط اش��خاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق ش��رح فوق نس��بت به اعالم آمادگی و دریافت کار برگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی اقدام می
نمایند به عنوان مناقصه گر شناخته می شوند.
ج) تحویل استعالم های کار برگ های ارزیابی کیفی :فرمهای ارزیابی (کار برگ های استعالم ارزیابی کیفی) باید توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضاء و ممهور گردیده و ظرف مدت
 14روز از روز چهارش��نبه مورخ  96/10/27لغایت پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ  96/11/10نس��بت به تحویل کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی به همراه مدارک و مس��تندات
الزم ش��امل (نس��خه کامل س��وابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی به همراه لوح فش��رده مربوطه) به آدرس :اهواز  -فلکه فرودگاه  -ش��رکت ملی حفاری ایران  -س��اختمان پایگاه عملياتي-طبقه
اول-پارت-Bاتاق – 107دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
حد نصاب مناقصه گران،قراءت و ثبت حداقل دو( )2قیمت قابل قبول متعلق به دو ( )2مناقصه گر در صورت جلسه گشایش پاکات(قیمت) می باشد.
د) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون( )1/080/000/000ریال
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.

سایتWWW.NIDC.IR:

کانال خبری شركت ملي حفاري ايران @nidc_pr

اداره قراردادها شرکت ملی حفاری ایران

آخرين اخبار و تحليل روز
اقتصادي را در پايگاه اينترنتي
تجارتآنـالين بخوانيد

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

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
سازمان آگهی :داوود نوریان ،فکس66435746 :
دبیر سایت :حسین خدنگ
واحد فنی :مدیر فنی :امیر شریف ،صفحهآرایی :آزاده روغنی ،علی جواهرینیا
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:
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دريچه
انتقال شاهزاده بنطالل
به زندان مخوف «الحائر»

بارزترین ش��اهزاده بازداشتش��ده
س��عودی به اتهام فس��اد ،که در هتل
مجل��ل «ریتز کارلتون» در پایتخت
بهسر میبردند به زندان الحائر منتقل
شده است .به گزارش ایلنا به نقل از
رایالیوم ،رس��انههای خبری اعالم
کردن��د ک��ه مقامهای س��عودی تصمیم گرفتند اف��رادی را که به
اتهام فساد در هتل مجلل ریتز کارلتون بهسر میبردند ،به زندان
الحائر ،که ویژه تروریستها و جنایتکاران خطرناک است ،منتقل
کنند .منابع آگاه اعالم کردند ،انتقال افراد محبوسش��ده در هتل
به زندان الحائر انجام ش��ده اس��ت.طبق اعالم این منابع ۶۰ ،تن
از این بازداشتش��دگان ،بعد از آنکه از توافق با مقامهای ریاض
بر س��ر اعطای بخش زیادی از اموالش��ان در ازای آزادیش��ان
امتناع کردهاند ،به زندان الحائر منتقل شدند .سرشناسترین آنها
ش��اهزاده «ولید بنطالل» میلیاردر معروف س��عودی ،ش��اهزاده
«ترک��ی بیعب��داهلل» امیر س��ابق ریاض و ش��ماری از مقامهای
س��ابق دولتی اس��ت.ژنرال بازنشس��ته «انور عشقی» پیشتر گفته
ب��ود ک��ه مقامهای دولتی درص��دد انتقال افراد باقیمانده در هتل
ریتز کارلتون به زندان الحائر است.

اخراج 200هزار مهاجر السالوادوری
از آمریکا

دولت دونالد ترامپ دستور خروج شهروندان
زلزل��ه زده الس��الوادوری را که به طور موقت
درآمریکا اقامت داشتند صادر کرد .به گزارش
وال اس��تریت ژورنال ،طبق بیانیه س��ازمان
امنی��ت ملی آمریکا،نزدیک به  200هزار نفر
ش��هروند الس��الوادوری که در آمریکا ساکن
هستند باید در  18ماه آینده این کشور را ترک
کنند یا موقعیت مهاجرتی خود را تغییر دهند .به دنبال دو زلزله مرگبار
در السالوادور تعداد زیادی از ساکنین این کشور به آمریکا منتقل شدند.
ج��و کراول��ی ،نماینده دموکرات نیوی��ورک در واکنش به این تصمیم
دولت ترامپ آنرا «مشمئز کننده و مسبب از هم پاشیده شدن هزاران
خانواده» توصیف کرده است .در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا با
اعالم تغییر وضعیت پیش آمده پس از زمین لرزه های سال  ۲۰۰۱و
تاکید بر اینکه این شرایط دیگر وجود ندارد به اتباع السالوادور هجده ماه
فرصت داده شده تا در صورت عدم ارائه مستندات الزم برای دریافت
نوع دیگری از مجوز اقامت این کشور را ترک کنند.

استعفای وزیر ،ترمیم کابینه
دولت ترزا می را مخدوش کرد

ترمیم وزرای کابینه نخس��ت وزیر انگلیس
ب��ا اس��تعفای یک��ی از وزرا مخدوش ش��د.
جاس��تین گرینینگ ،وزیر آموزش انگلیس
به چهارمین وزیری تبدیل شد که از نوامبر
کابینه ترزا می ،را ترک میکند .به گزارش
گاردین ،این بازخورد باعث شد تا روند ترمیم
کابینه وزرا با مش��کل روبرو ش��ود .جرمی
هانت ،وزیر بهداش��ت توانس��ت ترزا می را متقاعد کند تا از انتقال
وی به وزارت بازرگانی منصرف شود .اکثر وزرای ارشد او از جمله
بوریس جانس��ون ،وزیر امور خارجه انگلیس ،دیوید دیویس ،وزیر
بریگزی��ت و فیلی��پ هاموند ،وزیر دارایی انگلیس در جریان ترمیم
کابینه در س��متهای خود ماندند .از آنجا که ترزا می دولت اقلیت
تشکیل داده است ،همین امر گزینههای او را محدود میکند .می
همچنین نیاز دارد تا تعادل حس��اس کابینه از وزرای مردد به اروپا
و حامی اروپا را حفظ کند زیرا تصمیمگیریهای مهم بریگزیت به
زودی از راه میرسد.
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احتمال نامزدی اوپرا وینفری
در انتخابات  2020آمریکا

سخنگوی کاخ سفید از احتمال ورود مجری مشهور آمریکایی به
رقابتهایریاستجمهوری۲۰۲۰اینکشور،استقبالکردهاست.
به گزارش ایندیپندنت ،کاخ س��فید اعالم کرد از حضور احتمالی
اپرا وینفری ،مجری مش��هور و پرس��ابقه آمریکایی ،به رقابتهای
ریاس��ت جمهوری س��ال  2020این کش��ور و به چالش کش��یدن
دونال��د ترام��پ در آن انتخابات اس��تقبال میکند.هوگان گیدلی،
س��خنگوی کاخ س��فید در این ارتباط گفت« :ما از چالش استقبال
میکنیم ،چه اپرا وینفری باشد یا کس
دیگری» .به نوشته ایندیپندنت ،اپرا
وینفری در مراس��م جایزه سینمایی
گلدنگلوب که ش��ب یکشنبه برگزار
شد ،س��خنرانی باصالبتی انجام داد
و حض��ار را واداش��ت تا به احترامش
ایس��تاده و وی را تش��ویق کنند .س��خنان وینفری در این مراس��م
باعث رواج برخی گمانهزنیها در شبکههای اجتماعی شد که این
مجری باتجربه تلویزیونی ممکن اس��ت وارد عرصه رقابتهای
ریاست جمهوری سال  2020آمریکا شود.

یونیسف به دنبال درج نام اسرائیل
در لیست گروههای تروریستی

آژانس کودکان س��ازمان ملل متحد "یونیسف" تالش میکند
نام ارتش صهیونیس��تی را در لیس��ت س��ازمانهای تروریستی
چ��ون داع��ش و بوکوح��رام ک��ه تجاوزات خطرناک��ی را علیه
کودکان مرتکب ش��دهاند قرار دهد.به گزارش ایس��نا ،به نقل
از مرکز اطالع رس��انی فلس��طین روزنامه "اس��رائیل الیوم" در
خبری نوشت ،مسئوالن ارشد یونیسف به همراه سازمانهای
غیردولت��ی حام��ی حق��وق کودکان تالش دارن��د با همکاری
یکدیگر زمینه قرار گرفتن نام ارتش صهیونیس��تی را به خاطر
تج��اوزات خطرناک��ی ک��ه علی��ه
کودکان فلس��طینی مرتکب شده ،
در لیس��ت سازمان های تروریستی
ناقض حق��وق کودکان قرار دهند.
به دنبال این افش��اگریهای شبکه
فاکس نیوز آمریکا ،روزنامه اسرائیل
الیوم مس��ئوالن یونیس��ف را به تالش برای سلب مشروعیت از
رژی��م صهیونیس��تی و نادیده گرفتن نق��ض حقوق کودکان و
تجاوزات علیه آنها در داخل فلسطین متهم کرد.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر
درماه مارس 2018

مهلت زمانی برای اعالم نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری
مص��ر بح��ث و مناقش��ه سیاس��ی را به دنبال داش��ت و آن در
پی اعالم جدول زمانی برگزاری انتخابات ریاس��تجمهوری
از س��وی هیئت ملی انتخابات بود.به گزارش القدس العربی،
رایگیری درباره انتخاب ریاس��تجمهوری مصر برای چهار
سال آینده در ماه مارس انجام میشود در حالی که  ۹روز مقابل
تمایل دارندگان به نامزدی فرصت است تا مدارک الزم را ارائه
کنند.سیاستمداران مصری معتقدند ،جدول زمانی اعالم شده
دچار ضیق وقت اس��ت.خالد داوود،
رئیس حزب الدس��تور اعالم کرد،
جدول زمانی مشخص شده  ۹روز
را مقابل اعالم نامزدی باز میکند
که اصال کافی نیست .وی به شبکه
الح��ره اظهار داش��ت ،محدودیت
زمانی و نش��انههای محدودیت آزادی بیان در کش��ور مشهود
اس��ت و رس��انههای دولتی حمالتی را علیه تمامی نامزدهای
احتمالی انتخابات ریاستجمهوری به غیر از عبدالفتاح سیسی،
رئیسجمه��ور مص��ر انجام میدهند.تاکنون غیر از خالد علی،
وکیل مصری کس دیگری برای انتخابات آینده اعالم نامزدی
نکرده است.

یادداشت
چین و فرانسه بازارهای ایده آل اقتصادی

ادامه از صفحه قبل
 ...اروپا و آفریقا را تقویت کند.ماکرون پیش��تر با مقامات ارش��د
اجالس جاده ابریشم در پاریس دیدار کرده بود .ماکرون با سفر
به استان شانیژی نقطه آغاز جاده ابریشم گفتگوهای رسمی خود
را با ش��ی جینپینگ ش��روع کرد.کتاب انقالب ماکرون همزمان
با س��فر وی به چین در این کش��ور ترجمه و منتش��ر شده است.
کتابی که درآن ماکرون از تغییر در مقاومت دربرابر چالش های
فرانسه و اتحادیه اروپا از طریق اصالحات رادیکال صحبت کرده
است.او همچنین از غرب خواسته تا به چین به عنوان فرصتی
بنگرند و نه یک تهدید.ماکرون در زمان درس��تی از اصالحات
صحبت کرده اس��ت ،چین چهلمین س��الگرد اصالحات خود را
جشن می گیرد که باعث توسعه اقتصادی این کشور در جهان
شد .چین خواستار اعمال اصالحات عمیقتر همزمان با رشد در
جهانی سازی است .ماکرون می تواند نیاز به اصالحات درمحیط
تجاری فرانسه و اتحادیه اروپا و بخصوص چین را بیشتر نشان
دهد .امری که می تواند س��رمایه گذاران چینی بیش��تری را نیز
تح��ت تاثیرقرارده��د .با توجه به اقتصاد جهانی و افزایش موج
مخالفت با جهانی سازی در بسیاری کشورها این امر را حیاتی
می کند که چین و فرانسه به عنوان نمونه ای برای نشان دادن
بازار درست اقتصادی و تجارت آزاد تبدیل شوند.
ترجمه :فاطمه مهتدی

تمایل مولر برای بازجویی از ترامپ

بدترین فاجعه انسانی د ریمن

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به دمشق

براس��اس اعالم یک منبع آگاه تیم بازرس��انان
تحت رهبری رابرت مولر ،نس��بت به مصاحبه
و گفتوگ��و ب��ا دونال��د ترام��پ در چارچوب
تحقیق��ات مرب��وط به این پرون��ده ابراز تمایل
کردهاند .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،
به گفته یک ش��خص آگاه مس��اله صحبت با
دونال��د ترام��پ ،رئیسجمه��ور آمری��کا در
مذاک��رات اخی��ر می��ان تیم مولر،ب��ازرس ویژه پرونده مداخله روس��یه و وکالی
ترامپ مطرح شده اما جزئیاتی در این باره از جمله پرسشهایی که ممکن است
از ترامپ پرسیده شوند ،ارائه نشده است .شرایط مربوط به انجام این مصاحبه و
اینکه آیا وکالی ترامپ تالش کردهاند تا ابعاد پرسشها و موضوعات مربوط به
دادس��تانها را محدود کنند یا خیر ،مش��خص نش��ده است.وکالی ترامپ پیش از
ای��ن نی��ز از ع��زم خود برای همکاری با موارد درخواس��تی مولر و تیمش صحبت
کرد ه بودند .هرگونه مصاحبه با ترامپ از س��وی این تیم نش��انهای اس��ت مبنی بر
اینک��ه ای��ن تحقیق��ات در مراح��ل پایان��ی قرار گرفته اس��ت .معموال بازرس��ان
افب��یآی در مراح��ل پایان��ی ی��ک تحقیقات به س��راغ مصاحب��ه و بازجویی از
س��وژههای اصلی میروند .رابرت مولر بالغ بر چندین ماه اس��ت که رهبری یک
تیم از بازرس��ان و دادس��تانها را به منظور تحقیقات درباره مناقش��ه ارتباط روسیه
ب��ا کمپی��ن انتخاباتی دونالد ترامپ جمهوریخواه در ارتباط با انتخابات ریاس��ت
جمهوری  ۲۰۱۶برعهده دارد.

کمیس��یونر عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل
اوض��اع م��ردم یم��ن را در پ��ی حم�لات و
محاصره این کش��ور توس��ط ائتالف متجاوز
عربی فاجعهبار و ش��بیه پایان جهان توصیف
ک��رد .ب��ه گ��زارش الدی��ار ،رعد الحس��ین،
کمیس��یونر عالی حقوق بش��ر سازمان ملل با
بی��ان اینک��ه اوض��اع انس��انی ،بهداش��تی،
معیش��تی ،می��زان بیماریه��ا ،م��رگ و می��ر زیاد در نتیجه س��وء تغذیه و ادامه
محاصره اوضاع فاجعهبار یمن را به چیزی ش��بیه پایان هس��تی ش��بیه کرده
اس��ت ،گفت ،از زمان تاس��یس س��ازمان ملل و در طول  ۵۰سال اخیر دنیا چنین
مصیبتی با این میزان را به خود ندیده است.الحس��ین گفت ،دبیرکل س��ازمان
ملل از همه کش��ورهای عضو دائم ش��ورای امنیت خواس��ته تا عربستان را برای
لغو محاصره یمن تحت فش��ار قرار دهند ،اما هنوز نتیجهای حاصل نش��ده ،زیرا
عربس��تان با لغو محاصره مخالف اس��ت و اگر محاصره  ۱۰روز دیگر ادامه یابد،
روزان��ه ه��زاران یمن��ی ب��ه دلیل نبود مواد غذایی و دارو خواهند مرد.به نوش��ته
روزنامه لبنانی الدیار ،این مقام س��ازمان گفت ،محاصره یمن نه تنها انس��انی
نیس��ت بلکه وحش��یانه بوده که تاکنون نظیر نداش��ته اس��ت.عبداهلل المعلمی،
نماینده عربس��تان در س��ازمان ملل نیز در واکنش به س��خنان رعد الحسین او را
طرف��دار انص��اراهلل خواند و گفت ،وی اطالعات درس��تی درباره یمن نمیدهد،
گزارشهای او به دبیرکل سازمان ملل نادرست و کذب است.

فرمان��ده کل ارت��ش س��وریه اع�لام کرد،
س��امانههای ضد هوایی این کش��ور حمالت
موش��کی رژیم صهیونیس��تی ب��ه مواضعی
نظام��ی در ری��ف دمش��ق را دف��ع کردند.به
گ��زارش ایلن��ا ،جنگندهه��ای رژی��م
صهیونیس��تی ،دی��روز مواض��ع نظام��ی در
منطقه «القطیفه» در ریف دمش��ق را هدف
حمالت موشکی قرار دادند.فرمانده کل ارتش سوریه در عین حال تأکید کرد
که سامانههای ضد هوایی سوریه سه حمله هوایی اسرائیل به مواضع نظامی
در القطیفه را دفع کردند.در این بیانیه آمده اس��ت« :تجاوز اس��رائیل بار دیگر
حمای��ت رژی��م اش��غالگر را از گروههای تروریس��تی در س��وریه و تالشهای
ناکام��ش ب��رای ب��اال بردن روحی��ه آنها که در پی حم�لات کوبنده در منطقه
«حرس��تا» در غوطه ش��رقی دمشق و پیروزی چشمگیر ارتش عربی سوریه در
ادلب تضعیف شده است ،مورد تأکید قرار میدهد».فرمانده کل ارتش سوریه
همچنین درباره پیامدهای خطرناک تجاوزهای رژیم اش��غالگر هش��دار داد و
اس��رائیل را مس��ئول کامل این پیامدها خواند .در بیانیه منتش��ر ش��ده از سوی
س��تاد کل ارتش و نیروهای مس��لح س��وریه آمده اس��ت ،جنگندههای رژیم
صهیونیس��تی چند موش��ک را از فراز اراضی لبنان به س��مت منطقه القطیفه در
ریف دمش��ق ش��لیک کردند که س��امانه دفاع هوایی س��وریه آنها را دفع کرده و
یکی از جنگندههای دشمن را هدف قرار دادند.

دیپلماسی ورزشی نتیجه داد؛

کاهشتحریمهای«سئول»علیه«پیونگیانگ»

گروه بین الملل -در اولین جلس��ه دیدار مقامات کره ش��مالی و
جنوبی توافق برس��ر ارس��ال ورزشکاران کره شمالی به بازیهای
اولمپی��ک ص��ورت گرف��ت .این توافق در حالی رخ داد که در ماه
های اخیر تنش برسر فعالیت های هسته ای و موشکی پیونگ
یانگ افزایش یافته و نگرانی از درگیری نظامی در شبه جزیره کره
را بیشتر کرده بود.به گزارش گاردین  ،با این توافق کره شمالی
عالوه بر تیم ورزش��کاران خود  ،هنرمندان و خبرنگان را به کره
جنوبی ارسال می کند .کره جنوبی درخواست کرده تا در مراسم
افتتاحیه بازیهای المپیک پیونگچنگ در  9فوریه ورزشکاران دو
کره بایکدیگر حرکت کنند .این توافق یک دستاورد دیپلماتیک
پ��س ازماه ها تنش اس��ت .به گزارش رویت��رز مذاکره کنندگان
کره جنوبی همچنین پیشنهاد مذاکرات نظامی با هدف کاهش
تنش در ش��به جزیره کره را مطرح کرده اس��ت .دو کره پیش��تر در
بازیهای المپیک س��یدنی در س��ال  ،2000بازیهای  2004آتن و
بازیهای المپیک زمس��تانی تورین درس��ال  2006با یکدیگر در
مراسم افتتاحیه وارد شدند .آماده سازی مذاکرات هیئت های ارشد
دوکشور با تمرکز بر بازیهای ورزشی به جای موضوعات امنیت
در زمانی کوتاه از سال نو میالدی تاکنون به نتیجه رسید و امید
به حل بحران هس��ته ای در منطقه را نیز بیش��تر کرده اس��ت .دو
کشور کره جنوبی و شمالی ،پس از دو سال وقفه ،گفتوگوهای
مس��تقیم خود را از س��ر گرفتند .به گفته وزارت دفاع کره جنوبی،
مذاکرات دیروز در ساعت  ۱۰صبح به وقت محلی ،در روستای
"پانمونجوم" در منطقه غیرنظامی میان دو کشور و با سخنرانی
رئی��س هیئ��ت نمایندگ��ی کره جنوبی آغاز ش��د .محل مالقات
روس��تایی در منطقه به ش��دت تحت حفاظت غیرنظامی (دی ام
زی) اس��ت جایی که دو طرف به طور تاریخی برای مذاکرات از
آن اس��تفاده ک��رده اند.هیئ��ت  ۵نفری کره جنوبی را چو میونگ
گیون ،وزیر اتحاد این کشور سرپرستی میکند و ری سان گون،
مس��ئول امور دو کره در راس هیئت نمایندگی کره ش��مالی قرار
دارد .کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی در سخنرانی سال نو خود
کره جنوبی را به گفتوگو دعوت کرد و قول داد که کشورش در
المپیک زمس��تانی پیونگچانگ ش��رکت کند .کیم جونگ اون با
این حال تاکید کرد که برنامههای اتمی و موشکی خود را ادامه
خواهد داد .خبرگزاریها نوش��تهاند که کره ش��مالی اگر مایل به
شرکت در بازیهای المپیک زمستانی باشد ،وقت چندان زیادی
برای این کار ندارد .در واقع ،مهلت ثبتنام ورزشکاران کره شمالی
در المپیک زمس��تانی س��پری شده است .اما کره جنوبی و کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCمایلاند هر طور شده کره شمالی نیز
در این بازیها حضور داشته باشد .از نگاه مقامهای کره جنوبی

امید به آرامش


یک موسسه تحقیقاتی در کره جنوبی اواخر سال  ۲۰۱۷پیشبینی
کرد که کره ش��مالی در س��ال جدید و پس از آن که توس��عه توان
هستهای خود را تکمیلشده یافت ،بهدنبال مذاکره خواهد بود .به
گفته این موسسه ،این گام را باید به عنوان امکانی برای کاهش
تن��ش تلق��ی کرد.مون جائه این ،رئیس جمهور کره جنوبی ابراز
امی��دواری ک��رده که به اصول و پایههای مذاکرات منظم با کره
شمالی دست یابد و در جریان گفتوگوها کره شمالی را تشویق
کند که از برنامه هس��تهای خود دس��ت بردارد.روابط دو کره از
دو س��ال پیش بس��یار تنشآلود ش��ده است .در پی آزمایشهای
موش��کی و اتمی کره ش��مالی ،سئول پروژه اقتصادی در مجتمع
صنعتی کاسونگ در مرز دو کشور را تعطیل کرد.در این مجتمع
صنعتی هزاران کارگر کره شمالی کار میکردند و درآمد آنها منبع
ارزی مهمی برای پیونگیانگ بود .کره شمالی نیز در واکنش،
هم��ه مج��اری ارتباطی خود ب��ا کره جنوبی را قطع کرد .ادامهی
آزمایشهای موش��کی و هس��تهای کره شمالی این تنشها را به
اوج رس��اند .دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار دو کره را
"ش��روعی مهم" خوانده و افزود که اگر این گفتگوها به نتیجه
مثبت بیانجامد "تحولی عالی برای کل بشریت است".

و کمیته بینالمللی المپیک ،ش��رکت کره ش��مالی در المپیک
پیونگچانگ نشانهی مهمی برای صلح خواهد بود.

لغو موقت تحریم ها


ک��ره جنوب��ی اع�لام کرد ک��ه در صورت نیاز برای س��فر اتباع
کره ش��مالی به کره جنوبی برای حضور در بازیهای المپیک
زمستانی ،سئول میتواند تحریمها علیه کره شمالی را به شکل
موقت نادیده بگیرد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،کره جنوبی
به طور یک جانبه چندین تن از مقامات کره شمالی را در پاسخ
به آزمایش��ات هس��تهای و موشکی پیونگ یانگ ،ممنوع الورود
کرده اس��ت .روه کیو –دئوک ،س��خنگوی وزارت خارجه کره
جنوبی در نشس��تی خبری اعالم کرد :اگر نیاز باش��د ،س��ئول با
هماهنگی شورای امنیت سازمان و کشورهای مرتبط گامهایی
را برای کمک به سفر اتباع کره شمالی جهت حضور در بازیهای
المپیک زمس��تانی امس��ال برمیدارد .معاون وزیر اتحاد دو کره
همچنی��ن ب��ه خبرنگاران گفت ک��ه پیونگیانگ مراحل فنی
مورد نیاز برای بازگش��ایی خط تماس مس��تقیم نظامی با کره
جنوبی را به اتکام رسانده است .وی گفت :مقامهای حاضر در
نشس��ت دو ک��ره به همتایان ک��ره جنوبی خود اطالع دادند که
مراحل بازگشایی این خط تماس به پایان رسیده است .دیروز

در دی��داری ک��م س��ابقه هیاتهای دو کره ب��ا یکدیگر دیدار و
گفتوگو کردند.مقامهای عالی رتبه کرهشمالی و جنوبی برای
اولین بار پس از دو س��ال و درحالی که تنشهای بینالمللی بر
سر برنامههای اتمی و موشکی پیونگ یانگ باال گرفته ،در حال
مذاکره هستند.سئول قصد دارد از این دیدار استثنایی با مقامات
کرهشمالی استفاده کرده و مساله ازسرگیری دیدار خانوادههای
جدا ش��ده در اثر جنگ( )۱۹۵۳-۱۹۵۰را مطرح کند .در حالی
که پیونگیانگ خواهان اختصاص بخش اعظم این مذاکرات
به پرونده اتحاد ش��به جزیره کره اس��ت.کرهجنوبی همچنین
گفت��ه راهه��ای بهب��ود روابط میان دو کره را مطرح خواهد کرد.
روابط میان دو کش��ور پس از آنکه س��ئول یک پروژه اقتصادی
در مجتمع صنعتی کائهس��ونگ در کرهش��مالی را معلق کرد،
وخیم تر ش��د .آن تصمیم پس از آزمایشهای موش��کی و اتمی
کره ش��مالی بود.پس از آن تصمیم ،کرهش��مالی کلیه مجاری
ارتباطی با س��ئول را قطع کرد که ش��امل خط تماس اضطراری
میش��د .آخرین گفتوگوها در س��طح عالی میان دو کش��ور در
دسامبر  ۲۰۱۵انجام شده بود.همزمان با پیشروی سریع برنامه
موشکی کرهشمالی که با قطعنامههای سازمان ملل مواجه شد،
تنش میان دو طرف بیشتر شد.

فشار اقتصادی و تحریم های شورای امنیت


کره ش��مالی در س��ال  2018با تحریم های س��ختی از سوی شورای
امنیت روبرو بود که حتی متحدان قدیمی خود از جمله چین را وادار
به پذیرش آنها می کرد.طبق تحریمهای جدید سازمان ملل که اول
ماه میالدی جاری (ژانویه  )۲۰۱۸الزماالجرا ش��د ،س��قف صادرات
محصوالت نفتی به کره ش��مالی  ۵۰۰هزار بش��که در س��ال تعیین
شده است .این تحریم به معنی کاهش شدید تقاضا برای کاالهای
چینی خواهد بود که اکنون به دنبال رش��د بیش��تر در عرصه اقتصاد
جهان است.تحریمهای سازمان ملل نتیجه آزمایشهای هستهای و
موشکی متعددی است که کره شمالی در طول سال میالدی گذشته
انجام داد .اگرچه برخی رس��انه های غربی خبر از دور زدن چین و
روسیه در ارسال سوخت به پیونگ یانگ را دادند .درعین حال چین
گزارش یک رسانه آمریکایی درباره اینکه پکن به طور محرمانه در
حال تقویت دولت کره شمالی با کمک های مختلف مالی و نظامی
اس��ت را تکذیب کرد .تحریم های اخیر ش��ورای امنیت حتی باعث
واکنش والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روس��یه ش��د که در دیدار
اخیر خود با رئیس جمهور کره جنوبی بر عدم کارآمدی تحریم برای
حل بحران در ش��به جزیره کره تاکید کرده بود و خواس��تار مذاکره با
کره شمالی در مورد برنامه تسلیحاتی این کشور شد.
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