اربعيننشانهگسترش
روح جهاد و شهادت

رهب��ر معظ��م انقالب اس�لاميبا تش��کر از مل��ت ،دولت و
جوان��ان مبارز عراق و مس��ئوالن عتب��ات عاليات ،تصريح
کردند:پديدهعظيماربعين نش��انه گس��ترش روح جهاد و
ش��هادت در راه خداس��ت.به گزارش ايسنا،حضرت آيت اهلل
خامنهاي در ديدار جمعي از مس��ئوالن و فعاالن فرهنگي
استانهاي آذربايجانشرقي و قم ،با تجليل از پديده با شکوه و
صفحه 2
حيرتانگيز راهپيمايي اربعين...

ناکاميطرحاستيضاح
ربیعیدرمجلس

سه شنــبه  23آبان  25 1396صــفر 1439
سال پنجم شماره  12 1175صفحه  1000تومان

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

بررسی های «تجارت» از وضعیت ارز دیجیتال در ایران نشان میدهد؛

ت«بیتکوین» دربازارمالی
مخاطرا 
بيت کوين يک ش��بکه توافقي اس��ت که يک سيس��تم پرداخت
جديد و يک نوع پول کام ً
ال ديجيتال را بوجود آورده اس��ت .اين
اولين ش��بکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکززدايي ش��ده است که
توسط کاربرانش بدون هيچگونه اختيار مرکزي و يا واسطهاي،
نيرومند ش��ده اس��ت .از نقطه نظر يک کاربر ،بيت کوين بس��يار
ش��بيه پول نقد اينترنتي اس��ت .بيت کوين همچنين ميتواند به
عنوان مهمترين سيستم دفترداري با سه ورودي موجود بشمار

گروه اقتصاد کالن -ايليا پيرولي :هر روز در اقتصادي که هيچ جيز
آن در جاي خود قرار ندارد ،خبرهاي گوناگوني منتشر ميشود،
روزي از راهاندازي بور س ارز خبر ميدهند ،روزي ديگر از تقويت
ب��ازار س��رمايه در جهت رونق اقتص��ادي خبرهايي را در اينباره
منتشر ميکنند و روزي ديگر  ...اما حاال حرف از ارزهاي ديجيتال
يا همان بيت کوين است .موضوعي که با وکنش تند کارشناسان
بورسي و حتي مسئوالن بانک مرکزي مواجه شده است.

آيد.حاال بيت کوينها دغدغه جدي براي براي کارشناسان بازار
سرمايه شده است و آن را پديدهاي بسيار خطرناک و پر ريسک
ميدانند.حتي معاون فناوري بانک مرکزي نس��بت به ريس��ک
پذيري باالي بيت کوينها هش��دار داده اس��ت و گفته اس��ت که
اين بانک اين نوع ارز ديجيتالي را به رسميت نميشناسد.بانک
مرکزي با وجود آنکه اين پديده را نه قانوني ميداند و نه غيرقانوني
صفحه 3
اما نسبت...
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نمايندگان در جلس��ه علني مجلس از مجموع  215نماينده
حاضر با  87رأي موافق 118 ،رأي مخالف و  3رأي ممتنع،
س��ؤال از ربيعي را وارد ندانس��تند و از پاس��خهاي وي درباره
علت اعالم نکردن صورتهاي مالي شرکتهاي زيرمجموعه
وزارت تعاون به س��ازمان بورس طبق قانون ،قانع ش��دند.در
ابتدا محمدرضا پورابراهيمينماينده کرمان در جريان سوال
همین صفحه
از وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي...

سرمقاله

عربستان از اقدام براي بازگشايي فرودگاهها و بنادر دريايي صنعا خبر داد

کابوسقحطی
روی سر  7میلیون یمنی

زلزلهکرمانشاه
فرصتي براي بيدارشدن
مهندس سعيد كروبي

عضوهي�ات مدي�ره نظ�ام
مهندسي استان تهران

12

دراي��ران هرلحظ��ه
احتم��ال زلزلهه��اي
مخ��رب وج��ود دارد ام��ا نکته مهم اين
اس��ت که زلزله به خودي خود مس��ئله
ايجاد نميکند بلکه ش��هر ومحيطي که
ساختهايم سبب بروز مشکالت ميشود
نظام س��اخت وس��از درکشور 7موضوع
فراموش شده داردکه به نظر بايد دراين
زمان مورد توجه ويژه مديران ش��هري
قرارگيرد  -1.س��اختمانهايي که درآنجا
زندگي ميکنيم:اولين مورد اين اس��ت
که اغلب مردم کشورما بيش از  50درصد
کل سرمايه خودرا صرف خريد خانه اي
ميکنند ...ادامه در همین صفحه

رويترز از افزايش صادرات نفت خام آمريکا به آسيا خبر داد

زنگ خطر براي اوپک

9

طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو نهايي شد

کدرهگيري
رويقطعاتقاچاقپذير

گروه صنعت ،معدن و تجارت :آخرين خبرها حاکي از آن است که دستوالعمل طرح مبارزه با
قاچاق قطعات خودرو نهايي شده و آماده ابالغ است .در همين حال برخي شنيدهها حاکي
از گاليه و شکايت مالکان خودرو از تعميرکاران براي تعمير مشکالت خودرويي خود است
درحاليکه کارشناسان اين بخش از صنعت معتقدند در توليد قطعات از مواد اوليه نامرغوب
استفاده ميشود و مشکل خودروها پس از تعمير ارتباطي به نابلدي تعميرکاران ندارد .عنوان
ميش��ود پس از خرابي قطعات که قابل تعمير نيس��تند و نياز به تعويض دارند مکانيک اين
کار را انجام ميدهد اما پس از مدت کوتاهي خودرو دوباره دچار مشکل شده و مشکالت
دو چندان ميشود .تعميرکاران اين امر را ناشي از بيکيفيتي قطعات ميدانند  ...صفحه 7

یادداشت
ضعف برزيل فرصتي بزرگ
براي سرمايه گذاران چيني

سیاسی

جان ليهاي

فايننشال تايمز

با نطق طوفانی در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

منطقه آسو در نزديکي
ري��و دو ژاني��رو ب��ه
"بزرگراه��ي ب��ه چين" معروف ش��ده
اس��ت .مذاکره درباره افزايش س��رمايه
گذاريهاي چين در برزيل بيش��تر ش��ده
است .موج اخير سرمايه گذاريهاي چين
به طور قابل توجهي با بازرسي فساد مالي
مقام��ات برزيل تح��ت تاثير قرارگرفته
اس��ت .به جز س��ينوپک  ،شرکتهاي
چين��ي درحال خريد داراييهاي برزيل
هس��تند .شرکت  CTGس��ازنده سد و
ش��رکت انتقال ان��رژي و هواپيمايي به
شرکتهاي چيني رسيد است....
ادامه در صفحه 12

فریادعدالتخواهیپزشکیان
عضو کميسيون قضايي در گفتگو با «تجارت»:

مشکالت ،ناشي از بي توجهي مجلس است

زمينلرزه 7/3ریشتری هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت

ایران داغدار زلزله زاگرس

«تجارت» گران فروشي بليت پرواز تهران -كرمانشاه را بررسي كرد؛سوء استفاده مالی آژانس هاي هواپيمايي از زلزله

8و10
2

نمايندگان از پاسخهاي "ربيعي" قانع شدند؛

رييس قوه قضاييه:

ناکاميطرح استيضاح ربیعی در مجلس

امنيتسرمايهگذارانراتضمينميکنيم

نداري��م ک��ه بايد ب��ه آن ورود کنيم؛ به عنوان مثال يک
شرکت زيرمجموعه وزارت تعاون  26شرکت را در تابعه
خودش ثبت کرده که ما اطالعاتي از آنها نداريم و اين
تخلف از قانون است.وي تأکيد کرد :امروز به بنده خبر
دادن��د ک��ه وزارت تعاون به جهت طرح س��والم از آقاي
ربيع��ي ب��ه هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان ،ش��کايت
ک��رده که اين ني��ز نوع جديدي از مواجهه با نمايندگان
است.نماينده کرمان ادامه داد :گزارشهايي به ما رسيده
که ش��رکتهايي که ش��فافيت مالي را اعالم کردند 50
درصدش��ان مش��روط بوده و ش��رايطي تعيين و تکليف
کردند .پورابراهيميتأکيد کرد :کارآمدي صندوق تأمين
اجتماعي به دليل ناکارآمديهاي برخي مديران در حال
نفله شدن است ،فقط بانک رفاه  20هزار ميليارد تومان
به دليل مشکالت مالي در تأمين اجتماعي در اختيار اين
صندوق قرار داده که اگر افش��ا ش��ود مشکالت را بيشتر
ميکند اما ما خواهان افشار اطالعات مالي هستيم.

نماين��دگان در جلس��ه علن��ي مجل��س از مجموع 215
نماين��ده حاض��ر با  87رأي مواف��ق 118 ،رأي مخالف
و  3رأي ممتنع ،س��ؤال از ربيعي را وارد ندانس��تند و از
پاسخهاي وي درباره علت اعالم نکردن صورتهاي مالي
شرکتهاي زيرمجموعه وزارت تعاون به سازمان بورس
طبق قانون ،قانع شدند.
ي
هفت هزار خيريه بدون صورتهاي مال 


در ابتدا محمدرضا پورابراهيمينماينده کرمان در جريان
سوال از وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پيرامون افشاي
مالي ش��رکتهاي زيرمجموعه وزارت تعاون گفت :در
س��ال  93براي کمک به افش��اي اطالعات اقتصادي
کش��ور و مبارزه با فس��اد ،قانوني در مجلس به تصويب
رس��يد و قرار ش��د براي شفافيت اطالعات و جلوگيري
از س��وء اس��تفادهها بنگاهها ،اطالعات مالي خود را در
گزارش��ي به س��ازمان بورس افش��ا و اعالم کنند؛ متن
اي��ن قان��ون به اجراي بخش��هايي از سياس��تهاي کلي
اصل  44قانون اساس��ي نيز اش��اره دارد.نماينده کرمان
ب��ا بي��ان اينکه  7هزار مجموعه خيريه در کش��ور وجود
دارد که حتي يک صفحه صورتهاي مالي خود را افش��ا
نکردهاند اظهار داش��ت :اين خطر بزرگي براي اقتصاد
کش��ور اس��ت.چرا بنگاههاي وزارت تعاون صورتهاي
ماليش��ان را افشا نميکنند؟پورابراهيمياضافه کرد :از
حدود س��ه س��ال پيش که قانون مصوب مجلس ،درباره
افش��اي اطالعات مالي بنگاهها و ش��رکتها تصويب
ش��ده ،آخرين آماري که بنده به دس��ت آوردهام فقط 27
ش��رکت از هزاران ش��رکت زيرمجموعه وزارت تعاون،
اطالعات خود را در کدال سازمان بورس افشا کردهاند.
وي اف��زود :طبق قان��ون مصوبه مجلس ،وزارت تعاون
موظف ش��ده که ش��رکتهايش اطالعاتش��ان را افشا
کنند ،اما متأس��فانه اين کار تاکنون انجام نش��ده است.
رئيس کميس��يون اقتصادي مجلس گفت :باالخره بايد
حس��اب و کتابي وجود داشته باشد.پورابراهيميبا تأکيد
براينکه ش��رکتهاي زيرمجموعه وزارت تعاون  40هزار
ميلي��ارد توم��ان گردش مالي دارن��د گفت :با اين وجود
اطالعاتش��ان را افش��ا نکردهان��د و م��ا اطالعات آنها را

پاسخ به  5سوال درباره فساد


در ادامه وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در پاسخ گفت:
بنده در موضوع شفافيت در مبارزه با فساد دربازه زماني
سه ماههاي که پس از رأي اعتماد پشت سر گذاشتهام
پاس��خگوي  5س��وال در صحن علني مجلس بودهام.
همچنين در راستاي پاسخگويي به نمايندگان در چندين
جلسه کميسيونهاي تخصصي حضور پيدا کردهام که
اين نشان دهنده اين است که همواره از سوال استقبال
ميکنم چرا که معتقدم که پاسخگويي به سواالت باعث
ش��فافيت ميش��ود.وي گفت :وظايف ما در وزارت کار
باعث کاهش فقر ميش��ود که بخش��ي از اين فعاليتها
مربوط به س��اماندهي صندوقها اس��ت .برخي از اين
صندوقها که ش��امل ش��رکتهاي متعدد زيرمجموعه
بازنشستگي و بيمهاي ميشوند به شکل مديريتي و تعداد
زيادي از آنها غيرمديريتي اداره ميشوند و ابزاري براي
هلدينگها هستند که همين موضوع باعث ايجاد برخي
خطاها ميشود اما ما اهرمهاي پياده سازي مبارزه با فساد
را همواره به کار گرفتهايم .ربيعي گفت :من با دادستان
تهران به شکل داوطلبانه درخواست رسيدگي به تخلفات
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را داشتهام و خوشبختانهامروز همه سازمانهاي نظارتي
از جمله ديوان محاس��بات و اطالعات س��پاه ش��هادت
ميدهند که ما در بحث رس��يدگي در صندوقها موفق
عمل کردهايم.وي با بيان اينکه ما را نميتوانيد با نگاه
صرف اقتصادي ارزيابي کنيد ،خاطرنش��ان کرد :برخي
از نهادها و سازمانهاي زيرمجموعه وزارت کار کم بازده
بودهان��د ام��ا ب��ا اين حال ما هيچگونه اخ��راج از کار در
وزارتخانه نداشتهايم.وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با
انتقاد از لحن پورابراهيميدر بيان س��وال خود ،تصريح
ک��رد :ب��ه کار بردن واژه هر کاري که ميتوانيد ميکنيد
ابهام آميز اس��ت .ش��ما بيان ميکنيد که يک ش��رکت
اس��ت ک��ه  260زيرمجموع��ه دارد ک��ه اين بيان باعث
ايجاد ابهام ميشود.ربيعي افزود :شرکت مذکور شرکت
کش��تيراني جمهوري اس�لاميايران است که در دوران
تحري��م بن��ا به مصوبه نهادهاي قانوني اينگونه تصميم
گيري ش��د که هر کش��تي را به يک شرکت تبديل کنند
و اي��ن تصمي��م ني��ز در دوره مديريت من گرفته نش��ده
البت��ه بن��ده اين تصميم را درس��ت ميدانم چرا که مانع
تحريم سراسري عليه شرکت کشتيراني شد.وي با اشاره
به مبارزه با فس��اد در وزارتخانه خود اظهار داش��ت :در
راستاي مبارزه با فساد کارهايي را شروع کردهايم و در
ب��ورس گروه ناظر بر ش��رکتها را آوردهايم.وزير تعاون،
کار و رف��اه اجتماع��ي تصريح کرد :امروز اعالم ميکنند
که از مجموع  264شرکت که براساس اصل  44واگذار
شدهاند ،در سامانه اطالعات بورس  221شرکت متعلق
به ما بوده که  82درصد ش��رکتهاي ثبت ش��ده را شامل
ميش��ود .آيا جواب اين اقدام مثبت ما پاداش اس��ت يا
تنبيه؟ربيع��ي ادام��ه داد :من امروز ادعا ميکنم که هيچ
ش��رکتي نيس��ت که خارج از کدال باش��د و  70درصد
شرکتهاي تابع ما در بورس فعاليت ميکنند که اين خود
نشان دهنده شفافيت شرکتهاي تابع ما است.وي با بيان
اينکه حل مش��کل فس��اد زمان بر خواهد بود ،گفت :ما
بايد با هماهنگي و ساختارمند حرکت کنيم و هر مقطع
که مسائل سياسي وارد مبارزه با فساد شد کار مبارزه با
فساد لنگ مانده است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به جلسه اخير سران سه قوه
گفت :گرچه بار اجرايي کش��ور بر دوش دولت و رئيس
جمهور محترم است اما قطع ًا قوه قضاييه و مجلس بايد
در اين مسير به دولت کمک کنند زيرا بسياري از کارهاي
مهم بويژه در عرصههاي اقتصادي جز با همکاري وثيق
دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسالميبا دولت امکان
پذير نيس��ت.به گزارش ايس��نا ،آيت اهللاملي الريجاني
با بيان اينکه يکي از محورهاي مهم جلسه اخير سران
سه قوه ،تصميم گيري براي حل مشکل سپرده گذاران
موسس��ات مالي بوده اس��ت ،اظهار کرد :متاسفانه بر اثر
برخي سوء نظارتها گرفتاريهايي از جانب موسسات
مالي و اعتباري براي بخشي از هموطنان به وجود آمده
است .در حال حاضر ما نبايد صرف ًا به دنبال مقصر باشيم
بلکه اصليترين هدف هر سه قوه اين است که مشکل
س��پرده گذاران حل ش��ود يعني به نحو مقتضي ،اموال

مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گيرد.
رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد :قوه قضاييه براي کمک
به مردم و حمايت از آنان به ميدان آمده و تالش کرده
تا اموال مالباختگان موسس��ه اعتباري فرش��تگان باز
گردانده ش��ود و مورد حيف و ميل قرار نگيرد .بر همين
اساس طي همکاري بسيار خوبي که با مجلس و دولت
صورت گرفته ،تالش شده تا سقف  200ميليون تومان
به همة سپرده گذاران تا اين مبلغ يا باالتر پرداخت شود
که با اين تدبير ،مش��کل  98درصد س��پرده گذاران حل
ميش��ود .البته رقم س��پردههاي  2درصد باقي مانده نيز
قابل توجه اس��ت که بايد براي آن چارهانديش��ي کرد و
اهميت قضيه اقتضا ميکند که دستگاههاي مربوطه به
فکر حل اين مشکل باشند.آملي الريجاني گفت :نبايد
موسس��ات غيرمجاز داش��ته باشيم يا موسسات مالي در
کشور رها باشند .البته برخي قوانين نيز دچار نقيصههايي

بود که اين کاس��تيها رفع ش��ده اس��ت و در حال حاضر
بانک مرکزي مس��ئول نظارت بر بانکها و موسس��ات
مال��ي اس��ت ک��ه بايد اين نظارتها مس��تمر و قاطعانه
باشد.وي با بيان اينکه قوه قضاييه براي کمک به مردم
و احق��اق حقوقش��ان در کنار آن��ان خواهد بود ،دومين
موضوع مورد بحث در جلس��ه س��ران قوا را مقوله تأمين
امني��ت اقتص��ادي عنوان ک��رد و گفت :بي ترديد براي
س��اختن کش��ور به سرمايههاي معتنابهي نياز داريم که
خوشبختانه بسياري از افراد در داخل و همچنين ايرانيان
مقيم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمايههاي
خود در ايران هس��تند .از دولت محترم خواس��تهايم که
مجراي استفاده از اين سرمايهها را فراهم کند .در کنار
اين موضوع بحث امنيت س��رمايه گذاري يک مس��ئله
بسيار مهم است که قوه قضاييه بايد تضمينهاي الزم
را در اين زمينه ارائه کند.

با ابراز تمايل سعدحريري براي بازگشت به بيروت صورت گرفت؛

حل بحران لبنان در مدار عقالنيت
رئيسجمهور لبنان تأکيد کرد که اظهارات سعد حريري
نشان ميدهد که حل و فصل سياسي در کشور همچنان
پابرجاس��ت.به گزارش ايس��نا ،ميشل عون گفت :اشاره
س��عد حري��ري ،نخس��توزير لبنان ب��ه احتمال عقب
نش��ينياش از اس��تعفا يک اتفاق مثبت است .اظهارات
حريري نش��ان ميدهد که حل و فصل سياس��ي که از
دول��ت ائتالفي حمايت ميکند ،همچنان پابرجاس��ت.
وي تأکيد کرد :کمپين بازگش��ت حريري از عربس��تان
نتايج مثبتي داشته است .از اينکه شنيدم حريري گفت
به زودي به کش��ور بازميگردم خوش��حال شدم.ميشل
عون تصريح کرد :زمان بازگشت حريري از تمام شرايط

و مواضع و نگرانيهايي که براي حل مشکل نياز است،
آگاه خواهيم شد.سمير جعجع رهبر حزب القوات اللبنانيه
نيز گفت :نجات کشور از طريق يک راه حل سياسي در
صورتيکه دولت عمال به سياس��ت خويشتنداري يعني
خارج کردن حزب اهلل از س��وريه و بحرانهاي منطقه
پايبند باش��د ،ممکن اس��ت.منابع لبناني پيشتر از تمايل
رئيسجمه��وري لبن��ان به دعوت ب��ه ميز مذاکره طي
هفتههاي آينده با مشارکت حريري خبر داده بودند.
منابع افزودند :نخس��ت وزير حريري کتبا استعفايش را
تقديم ميش��ل عون نخواهد کرد بلکه در اين نشس��ت
حضور خواهد يافت.به گفته اين منابع ،نتيجه مذاکرات

روش��ن نيس��ت اما مسلم اس��ت که يک پوشش عربي،
بيناللملل��ي ،روس��ي و آمريکايي وج��ود دارد که ثبات
لبنان ،وحدت و حاکميت آن را تضمين ميکند.حريري
روز گذش��ته گفت ،ظرف دو يا س��ه روز آينده به لبنان
باز ميگردد.حريري روز يکش��نبه با ش��بکه المستقبل
مصاحبهاي داشت که همگان معتقدند اين مصاحبه نيز
بر او ديکته ش��ده بود .بيش��تر مسؤوالن لبناني معتقدند
که عربستان حريري را مجبور به استعفا کرده و وي در
رياض بازداش��ت است.حريري چهارم نوامبر استعفاي
خود را از نخستوزيري از رياض اعالم کرد؛ اقداميکه
لبنان را با بحران سياسي عميقي مواجه کرده است.

زلزلهکرمانشاهفرصتيبرايبيدارشدن
ادامه از همین صفحه

 ...که هيچ اطالعي از نحوه ساخت يا نگهداري آن ندارند
– ضرورت وجود شناسنامه فني وملکي – ترويج مقررات
ملي وآگاهي مردم وظيفه است که مهندسان ومردم بايد
به آن توجه ويژه نموده و س��ازمانهاي نظام مهندس��ي
لحظه اي دراين رس��الت خود کوتاهي نکنند .ودومين
مورد اينکه س��ازمانهاي نظارتي موظفند جهت حمايت
ازمصرف کنندگان کليه س��اختمانهايي که مورد اجاره
قرارداده ميش��وند قبل ازاسکان مستاجر مورد بازبيني
قرارگيرند وخالءهاي قانوني آن هرچه سريعتر برطرف
شود  -2 .انبوه سازي گسترده درداخل وکنار شهرهاي
بزرگ :انبوه سازي گسترده طي سالهاي گذشته درنقاط
مختلف کشور بدون مطالعه بسياري ازمسايل تخصصي
درقب��ل ازاجرا وهنگام اجرا وهمچنين عقد قراردادهاي
س��ه جانبه مس��کن مهرقرداردهاي شبه  EPCبه اغلب
ش��رکتهاي فاقد تواناي��ي دراين عرصه بدون نظارت
کافي منجربه حوادث تلخي نظيرمس��کن مهرس��رپل
ذهاب ميش��ود.اصراربرتوليد وساخت ساختمانهايي
بدون مطالعه براي اقشارآس��يب پذيربه جزازبين رفتن
س��رمايههاي م��ردم نتيج��ه اي نخواهد داش��ت -3.
ض��رورت تغييرمبحث دوم مق��ررات ملي وقانون نظام
مهندس��ي س��اختمان :طي چند سال گذشته به صورت
م��داوم درخصوص تغيير قان��ون ويا نظامات اداري آن
توسط مديران وزارت راه وشهرسازي با حذف بسياري

ازوظايف سازمانهاي نظام مهندسي مطرح شده که به
نظر ميرسد دغدغه مديران با شرايط واقعي ساخت وساز
منطبق نيس��ت ودر واقع تاييدي اس��ت بر نحوه ساخت
وسازشهري طي ده گذشته وپيامدهاي اين چنيني اگربه
بازنگري مباحث پيشرومنجر شودقطعا فرصتي است تا
آيندهايمن تري براي شهرهارقم زد  -4.انجام بيشترين
بلند مرتبه سازيها درنزديکي ويا روي گسل:عدم توجه
تهيه کنندگان طرح جامع وتفضيلي شهري مانند تهران
براس��اس آنچه وزارت راه وشهرس��ازي درسال 1395
اعالم کرده اس��ت ،درتهران  979س��اختمان بلندمرتبه
وجود دارد که حدود  480س��اختمان بلندمرتبه دردهه
اخيراحداث شده است.
 25درص��د اي��ن س��اختمانها ني��ز در مناطقي با بافت
فرس��وده احداث ش��دهاند.همچنين حدود يک س��وم
ازساختمانهاي بلندمرتبه درنزديکي يا روي پهنههاي
گسل شمال تهران واقع شدهاند که دراين شرايط حتي
اگرگس��لهاي شمال يا منتهياليه جنوب تهران زلزله
مهميازخود نش��ان دهند ،احتماال خس��ارت و خرابي
درمناطق مرکزي،جنوبي ،جنوب ش��رق وجنوب غرب
تهران بسيارزياد است ودليل آن هم وجود بافت فرسوده،
جمعيت زياد ،دسترس��ي محدود و وجود معابرباعرض
 10متريا کمتراس��ت -5.رش��د س��اختمان سازي روي
ش��يبها :درس��الهاي اخيربا پديده عجيبي به صورت
تراسه سازي دراغلب شهرها ي کشورمشاهده ميشود

که دراين ش��يبها حتي درش��رايط بدون زمينلرزه هم
احتم��ال بس��يار بااليي براي زمين لغ��زش وجود دارد
ودرصورتي که زلزله رخ دهد،اين دامنههاي تحت خطر،
مشکالت مضاعفي را ايجاد خواهند کرد -6.لزوم توجه
به رش��د جمعيت واقتصاد ش��هر:تمرکزباالي جمعيت
بخص��وص دربافت فرس��وده منجربه يک نابس��اماني
از نظرآمايش جمعيتي درش��هرهاي بزرگ گرديده که
ميتوان ازعلل آن طي سالهاي اخيرهزينههاي باالي
اج��اره وخريد خانه وهمچني��ن افزايش فاصله طبقاتي
مردم درش��هرهاي بزرگ دانست که منجربه جابجايي
وس��يع مردم نموده است .دراين شرايط عمال هرميزان
امکانات فراهم شود بازهم با توجه به تقاضاي روزافزون
وترکيب جمعيتي ناهمگن دچارکمبود امکانات هستيم
وباي��د به اين مس��ئله توجه وي��ژهاي صورت بگيرد-7.
س��ازمان دهي س��ازمانهايي مانند آتش نشاني،ستاد
بحران ،اورژانس و..علي رغم وجود کارکنان متخصص
دراين س��ازمانها اما به دليل عدم اس��تفاده از يک مدل
موف��ق وبي��ن المللي دراي��ن اموردرهنگام وجود حادثه
درکش��وراغلب با شکس��ت مواجه ميگردد وبه عنوان
نمونه بايد اذعان داشت اداره اين نهادها حرفه اي بوده
ونبايد با تغييرنظام سياسي کشوربه سرعت دستخوش
تغييرش��ود وبعضا" اين بخش ازمديريت ش��هري خيلي
ج��دي گرفت��ه نميش��ود واين کارخطرناک��ي دراداره
شهرهاست .
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مذاکره آلمان با آمريکا در باره جايگاه ايران
وزير خارجه آلمان با بيان اينکه در نشست
شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا درباره
حف��ظ برجام گفتوگو خواهد ش��د ،تاکيد
کرد که اتحاديه اروپا خواهان حفظ توافق
هس��تهاي با ايران است.به گزارش ايسنا،
زيگمار گابريل گفت :در اين جلسه درباره توافق هستهاي با ايران و
ثبات خاورميانه رايزني خواهد شد.گابريل اظهار کرد :اولين موضوع
چگونگي حفظ توافق هستهاي خواهد بود .اروپا خواهان اين توافق
اس��ت و امروز با همتايان خود از انگليس و فرانس��ه به عالوه خانم
موگريني ،مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا درباره چگونگي
تعامل و گفتوگو با آمريکا براي حفظ توافق و نقش ايران در منطقه
رايزني خواهيم کرد.وي گفت که اين نشست گاميمهم در راستاي
گسترش همکاريهاي دفاعي ميان کشورهاي اروپايي است.
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پيشخوان
اربعين نشانه گسترش روح جهاد و شهادت

رهبر معظم انقالب اس�لاميبا تش��کر از ملت ،دولت و جوانان
مبارز عراق و مس��ئوالن عتبات عاليات ،تصريح کردند:پديده
عظيماربعين نشانه گسترش روح جهاد و شهادت در راه خداست.
به گزارش ايس��نا،حضرت آيت اهلل خامنهاي در ديدار جمعي از
مسئوالن و فعاالن فرهنگي استانهاي آذربايجانشرقي و قم،
با تجليل از پديده با شکوه و حيرتانگيز راهپيمايي اربعين و با
دعا و آرزوي قبولي زيارت زائران ،از دستاندرکاران برگزاري
اين مراس��م تقدير و تش��کر کردند.حضرت آيت اهلل خامنهاي
راهپيماييعظيماربعينرانشانهگسترشروحمبارزهومجاهدت
در راه خدا و آمادگي براي شهادت ،در همه دنياي اسالم دانستند
و افزودن��د :حض��ور اي��ن جمعيت عظي��م از نقاط مختلف دنيا با
وجود تهديدهاي تروريس��تي ،پديدهاي عظيم و نش��اندهنده
اوجگرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگي عموميو همگاني
در اين راه اس��ت.رهبر انقالب اس�لاميپديدهي الهي و معنوي
راهپيمايي اربعين را بيس��ابقه و غيرقابل توصيف خواندند و با
تشکر از دستاندرکاران برگزاري اين حرکت عظيم گفتند :از
دولت عراق که وسايل برگزاري اين حرکت با شکوه را فراهم
کرد ،از ملت عزيز عراق که اينگونه مخلصانه و ش��ادمانانه از
زائران حضرت اباعبداهلل عليهالس�لام پذيرايي کرد ،از جوانان
مبارز عراقي و حش��د ش��عبي و دس��تاندرکاران تأمين امنيت
مراسم ،و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف و کربالي معلي،
قلب ًا تشکر ميکنيم و برکات الهي را براي آنان خواستاريم.

تکذيب مذاکره پوتين و ترامپ

سخنگوي کاخ کرملين ادعاي يک مقام ارشد آمريکايي را درباره
توافق روس��اي جمهور روس��يه و اياالت متحده درباره عقبنشيني
نيروه��اي ايران��ي از جنوب غربي س��وريه ،رد کرد.به گزارش ايلنا
«ديمتري پس��کوف» متذکر ش��د« ،دونالد ترامپ» و «والديمير
پوتين» روساي جمهور آمريکا و روسيه در يادداشت تفاهمي ،که در
حاشينه نشست «اپک» امضا کردهاند ،اصال به موضوع عقبنشيني
نيروهاي همپيمان ايران از جنوب غربي سوريه اشارهاي نکردهاند.
پسکوف گفت« :اين موضوع جاي هيچگونه تفسير و توضيح ندارد
و بايد قبل از هر چيزي ،درباره متن يادداشت اطالع يافت و آن را
خواند .تفسير و برداشت دوگانه از آن قابلقبول نيست .بايستي به
نص ش��فاف و صريح يادداش��ت استناد کرد ».متن يادداشت تفاهم
پوتين و ترامپ پيش از قرائت ،مورد بحث و رايزني کارشناسي قرار
گرفت و «س��رگئي الوروف» و «رکس تيلرس��ون» وزيران خارجه
روسيه و آمريکا درباره ساختار آن ،در دانانگ توافق کرده و سپس
براي تاييد و امضاي نهايي به اين دو رئيسجمهور ارائه شد.

رحيممشايي هم به دادسرا احضار شد

اس��فنديار رحيم مش��ايي به دادس��راي فرهنگ و رسانه احضار
ش��د.به گ��زارش ايلن��ا ،اس��فنديار رحيممش��ايي رييس دفتر
رييسجمهور سابق به اتهام تبليغ عليه نظام ،تصرف غيرقانوني
در اموال دولتي ،توهين به مس��ئوالن نظام و نش��ر اکاذيب به
قصد تشويش اذهان عموميبه شعبه چهارم دادسراي فرهنگ
و رسانه احضار شده است.

فریادعدالتخواهیپزشکیان

عضو کميسيون قضايي در گفتگو با تجارت :مشکالت ،ناشي از بي توجهي مجلس است
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي ،گفت:در حال حاضر بيش از هر
موقعي کشور به وحدت نياز دارد و بايد دست به دست هم دهيم تا
برخالف خواستهامريکا و دشمناني که نميخواهند اين کشور روي
پايخودبايستد،رويپايخودبايستيم.بهگزارشخانهملت،مسعود
پزش��کياندرنطقمياندس��تورضمنگراميداشتيادشهدا،اظهار
داشت :قصد دارم در نطق مياندستور خود دو بحث عدالت و وحدت را
مطرح کنم.نايب رئيس مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه نزديک
به دو نيم ميليون نفر از جمعيت کشور براي زيارت امام حسين(ع)
اربعين سفر کردند ،گفت :ميگويند سر بريدهامام حسين(ع) بر روي
نيزه قرآن ميخواند و قرآن براي پيغمبر دس��تور ميدهد؛پيامبران
را فرس��تاديم و به آنها کتاب و ترازو داديم تا در بين مردم بر اس��اس
عدالت رفتار کنند ،براي هر امتي پيامبري فرستاديم ،پيامبران زماني
که فرستاده شدند در بين مردم براساس عدالت رفتار ميکنند و بر
هيچ کس ظلم نميشود.
پزشکيان با اشاره به اينکه ميگوييم امام زمان(عج )ميآيد و قرآن پر
از اين آيههاي براساس عدالت است،سوال اينجاست که دروضعيت
پيش روي ما آنگونه که خداوند دس��تور داده و پيامبران را فرس��تاده
و امام حس��ين(ع) براس��اس آن شهيد ش��ده است؛مملکت را طبق
عدالت،اداره ميکنيم يا خير ،ادامه داد :آيا ما حقوق قوميتها را آنگونه
که حق آنها است ادا ميکنيم ،پرداختهاي ما در اين کشور براساس
عدالت است ،يک فرد  100ميليون درآمد دارد و يک فرد يک ميليون
تومان.نماينده تبريز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسالميبا
تاکي��د براينک��ه عده بس��يار زيادي از مردم ش��غل ندارند و مدارس
آم��وزش و پ��رورش ما دولتي،نيمه دولتي و خصوصي هس��تند،آيا
خدمات اوليهاموزش براس��اس عدالت اس��ت؟ عنوان کرد :يک فرد
ميتواند فرزند خود را با  10ميليون تومان آموزش دهد؛اما فرد ديگر
نميتواند هزينه اوليهاموزش را پرداخت کند؛ آيا اين براساس عدالت
است .وي ،گفت :آيا توسعه راه ،صنعت ،اقتصاد و پستهايي که ما
به افراد ميدهيم براساس عدالت است؛اگر ما راهامام حسين (ع)را
ميرويم و قصد داريم براساس حکم خداوند عمل کنيم،آيا براساس
عدال��ت اي��ن رفت��ار را انجام ميدهيم؛ ما آيات را تنها براي مردگان
ميخوانيم ،بايد عدالت را براساس ميزان در بين مردم رعايت کنيم
آيا اينگونه رفتار ميکنيم.نايب رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي ،با
اش��اره به اينکه اگر س��وره الرحمن را در کشور اجرا کنيم،اختالفات
و مشکالت از بين ميروند و کشور گلستان ميشود ،تصريح کرد:
آيا قوميتهايي که در کش��ور وجود دارند براس��اس عدالت پس��ت و

شغل دريافت ميکنند؛آيا صداي آنها را ميشنويم ،اجازه نميدهيم
قوميتها براساس قانون بنويسند و سخن بگويند.
پزش��کيان افزود :امام حس��ين(ع) براي عدالت و اقامه عدالت شهيد
شد؛در حال حاضر بيش از هر موقعي کشور به وحدت نياز دارد و بايد
دست به دست هم دهيم تا برخالف خواستهامريکا و دشمناني که
نميخواهند اين کشور روي پاي خود بايستد روي پاي خود بايستيم،
بپذيريم که در اين مملکت مش��کل وحدت وجود دارد بپذيريم که
در اين مملکت خودمان را حذف ميکنيم.نماينده تبريز،آذرشهر و
اسکو در مجلس شوراي اسالمي ،گفت :حضرت علي(ع) در وصيت
خود ميفرمايند وحدت در بين مسلمانان از سالها نماز و روزه برتر
اس��ت؛در داخل کش��ور آيا وحدت داريم،به رئيس جمهور گذش��ته
مملکت اجازه صحبت کردن و بيرون رفتن از خانه نميدهيم ما در
جامعه عقده و گره ناگشوده داريم.
وي ،ادامه داد:اين گره ناگشوده را بايد باز کرد؛اگر اين گره ناگشوده
باز نشود نميتوانيم به وحدت برسيم ،نميتوانيم انکار کنيم وحدت
در جامع��ه وج��ود ندارد،تنها در خاورميانه مس��لمانان درحال جنگ
و کش��تن يکديگر هس��تند آن هم بر س��ر مس��ائلي که نبايد جنگ

آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی

ردیف
1

(نوبت اول /دوم) به صورت يك مرحله ای
(به روش فشرده)
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شماره تقاضا
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شرح کاال

برآورد اولیه
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شركت ملي نفت ايران
مبلغ ضمانتنامه
ریالی

یورویی

535/000/000

13/246

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

WWW.NIDC.IR

کانال خبري شرکت ملی حفاري ایران@nidc_pr

داشته باشيم.نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ،اظهار داشت:
حضرت علي(ع) در پايان وصيتنامه خود ميفرمايند ش��ما بايد به
يکديگر وصل شويد ،بايد ببخشيد و با يکديگر همکاري کنيد؛مبادا
که به يکديگر پش��ت کنيد و قطع رابطه کنيد؛در پش��ت تريبونها
به يکديگر دش��نام ميدهيم،يکديگر و بزرگان را تخريب ميکنيم
وه��رروزفري��ادميزني��مکهفتنهوج��وددارد.نايبرئيسمجلس
ش��وراياس�لامي،درپايانخاطرنش��انکرد:اينگرهوعقدهدرون
جامعه را بايد باز کنيم و مشکالت درون جامعه را بايد حذف کرد؛با
حصر،خانه نشيني،دستگير کردن و بر طبل نفاق کوبيدن مشکالت
مملکت حل نميش��ود و براي اتحاد مملکت الجرم بايد دس��ت به
دست هم دهيم والغير.

فقط شعار ندهيم


در اين رابطه ابوالفضل ابوترابي  ،عضو کميس��يون حقوقي قضايي
مجلس شوراي اسالميدر گفتگو با تجارت با تاکيد بر اينکه اظهارات
آقاي پزش��کيان درس��ت بودهاما بايد مشخص کنيم که چه کساني
در اين ميان مقصر هستند گفت :بي شک مشکل اصلي کشور به
عملکردمجلسشوراياسالميبهعنوانعاليتريندستگاهنظارت

بر تماميحوزهها باز ميگردد.وي با طرح اين پرس��ش از پزش��کيان
گفت :ايش��ان چندين دوره اس��ت که در کسوت نمايندگي مردم در
مجلسشوراياسالميحضوردارندودرتمامياينمدتهااصليترين
مساله که مطرح شده ،اين بوده که بهاندازه کافي قانون داريم اما در
اجرا با مشکل رو به رو ميشويم.
نمايندهنجفآباددرمجلسباطرحاينپرسشکهبهراستيکداميک
از مصوبات مجلس شوراي اسالميباعث کاهش مشکالت مردم
ش��ده اس��ت گفت:تماميمشکالتي که هنوز با آن دست به گريبان
هس��تيم به دليل ضعف نظارت بر اجراي قوانين بوده اس��ت.وي با
تاکيد بر اينکه شعار خوب ميدهيم اما در عمل مشکل داريم گفت:
وقتي تريبون مجلس يا هر تريبون ديگري به دس��تمان ميافتد،
آنچنان با احساس صحبت ميکنيم که گويي يک تنه ميخواهيم
همه مش��کالت کش��ور را حل کنيم اما درعمل زياد هم تاثير گذار
نيستيم.
ابوتراب��ي ب��ا تاکيد بر اينکه مرد عمل نيس��تيم گفت :وقتي نماينده
مجلس کارشناس نيست ،هنگاميکه دنبال منافع شخصي خودش
ميرود ،وقتي که تمام تالش خود را ميکند تا براي دوره بعد راي
بياورد ،وقتي به هر دليلي در برابر فس��اد و رانت س��کوت ميکند و
صدها خودخواهي ديگر نماينده باعث ميش��ود کش��ور با بحران
و مش��کل رو به رو ش��ود.وي با اش��اره به ضايع ش��دن بيت المال به
دليل رويکردهاي شخصي نمايندگان مجلس گفت :به راستي چند
درصد از س��دهاي کش��ورمان نبايد زده ميشود و اکنون که ساخته
ش��ده تازه آقايان فهميدهاند که نه تنها نفع نداش��ته بلکه زيان آور
هم بوده اس��ت؟ چه تهداد فرودگاه در کش��ور س��اخته شده که هيچ
نيازي به س��اختنش نبود و امروزه رها ش��ده است؟ چه تعداد منطقه
آزاد اقتصادي يا منطقه ويژه س��اختهايم که هيچ نفعي براي کش��ور
ندارد؟ چه تعداد از اين بيهودهها در کش��ور انجام ش��ده که همه آنها
به واسطه فشار نمايندگان به دستگاههاي دولتي بوده تا براي دوره
بعد راي بياورند و پول بيت المال را نابود کردهايم .عضو کميسيون
حقوقي قضايي مجلس با انتقاد از بي تفاوتي نمايندگان در هنگام
بررسي طرحها و لوايح گفت :اگر به روند بررسيها توجه کنيم ،بخش
قابل توجهي از نمايندگان طرحها و لوايح را نميخوانند ،در مورد آن
اظه��ار نظ��ر نميکنند و حتي راي هم نميدهند! آنگاه انتظار داريم
خروجي مجلس ش��وراي اس�لاميبه نفع کشور باشد.وي در پايان
تاکيد کرد :همه مشکالت از بي توجهي و بي تفاوتي است و در وهله
اول مجلس شوراي اسالميبايد پاسخگو باشد.

مقابلهباقاچاقکاالازطريقمبارزههوشمند

شماره مجوز1396.3679:

شماره ثبت
در پایگاه ملی
مناقصات
1505683

مذاکره موشکي به معناي تسليم بي قيد وشرط
ناي��ب رئيس کميس��يون ش��وراهاي
مجل��س معتقد اس��ت مذاکره در حوزه
دفاعي و موش��کي با هر قدرت خارجي
به معناي تسليم بي قيد و شرط در برابر
دشمنان ملت بود و هرگونه اظهارات در
اين خصوص اقدام عليهامنيت ملي است.امير خجسته در گفت
و گو با خانه ملت ،در واکنش به انتشار برخي اخبار از مزيتهاي
مذاک��ره و گفتگ��و در حوزه دفاعي و موش��کي ،اين اظهارات را
اقدام عليهامنيت ملي دانست و عنوان کرد :بودجههاي دفاعي
و نظاميبرخي کشورهاي منطقه چندين برابر کل بودجههاي
مصرفي چند کش��ور اروپايي اس��ت اما همين کشورها هيچگاه
جرأت و توان رويارويي مس��تقيم با جمهوري اس�لاميايران را
در خود نميبينند.
نطق طوفانی نایب رئیس مجلس؛

نوبت اول

شركت ملي حفاري ايران
((سهامي خاص))

عربستان در حد حمله به ايران نيست
يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس
ب��ا تاکيد بر اينکه «عربس��تان در حدي
نيس��ت که بخواهد به ايران حمله کند»
گفت :عربس��تان براي اسرائيل و آمريکا
نقش بازي ميکند.ابوالفضل حسنبيگي
در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينکه «فروش سالح يکي از مهمترين
درآمدهاي آمريکا است» گفت :آمريکا براي افزايش مشتري خريد
اس��لحه از هيچ اقداميچش��م پوشي نميکند که آخرين نمونه آن
افزايش تنش با کره ش��مالي براي فروش س�لاح به کره جنوبي و
ژاپن اس��ت.وي افزود :آمريکا براي فروش س�لاح مسير جديدي
ايجاد کرده که از ق َِبل آن بتواند حداکثر برداشت و سوء استفاده از
بنيه مالي عربستان و غارت اموال مردم اين کشور را انجام دهد.
آن هم عربستاني که مشکالت داخلي بسياري دارد.

سايتWWW.NIDC.IR:

اداره تداركات خارجي كاال شركت ملي حفاري ايران
سيستم مديريت يكپارچه/كد/10/25/00ف

آگهي تجديد مناقصه عمومييك مرحله اي
(شماره  /72م ج)96/

نوبتدوم

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان البرز در نظر دارد عمليات پيگيري و وصول مطالبات آبفا اس��تان البرز در منطقه يك محدوده خدماتي (كرج،رجائي ش��هر و مهرش��هر) را از طريق مناقصه
عموميبه پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
مدت اجراي پروژه( 12 :دوازده) ماه ميباشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 721/000/000 :ريال به صورت واريز نقدي به حساب شركت،ضمانتنامه بانكي ويا چك بانكي تضمين شده ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  96/9/11و محل تحويل اسناد اداره دبير خانه شركت آب و فاضالب استان البرز ميباشد.
تاريخ بازگشايي پاكات:ساعت  14:30روز يكشنبه مورخ 96/9/12خواهد بود.
قيمت فروش اسناد مناقصه :مبلغ  500/000ريال واريزي به حساب شماره  0104958805007بانك ملي شعبه مركزي كرج(به نام آب و فاضالب استان البرز)
داوطلب��ان ميتوانن��د ب��ه منظ��ور درياف��ت اس��ناد مناقص��ه از تاري��خ  96 /8/22لغايت  96 /8/27با در دس��ت داش��تن معرفي نامه به دفتر قراردادهاي ش��ركت آب و فاضالب اس��تان البرز واقع
در كرج-انتهاي بلوار شهيد چمران-ساختمان شماره يك – طبقه همكف مراجعه نمايند .تلفن تماس 026-32117110
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات،به آدرس( )iets.mporg.irمراجعه نماييد.
پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان از طريق سامانه پيام كوتاه  30007122هستيم.

شركت آب و فاضالب استان البرز(سهاميخاص)

مع��اون اول رييس جمهوري تاکيد کرد :زمينه واردات
کاال بايد از راههاي غير قانوني با روشهاي اقتصادي و
بازدارنده نظير ايجاد و راهاندازي سامانههاي هوشمند از
بين برود .اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي به گزارش ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در خص��وص پروژهه��ا و برنامهه��اي مرتبط
با مبارزه هوش��مند با قاچاق کاال اش��اره کرد و پديده
قاچ��اق را از دغدغهه��اي اصلي مقام معظم رهبري و
ساير مسئولين کشور برشمرد.
وي ادامه داد :با توجه به آس��يبي که قاچاق به اقتصاد
کش��ور وارد ميکند ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز همواره
مورد اهتمام مس��ئوالن کش��ور بوده و نس��بت به آن
حساس��يت داش��تهاند و تالش شده است که اين پديده
زشت از اقتصاد کشور برطرف شود.

مع��اون اول ريي��س جمهوري افزود :مقررات دس��ت و
پاگي��ر و هزينهه��اي اداري در امر تجارت ش��رايطي را
ايجاد کرده که برخي سوءاستفاده گران بدنبال واردات
کاال از راههاي غير رسميو غير قانوني باشند که بايد
زمين��ه ب��روز اين گونه تخلفات هم از راههاي اقتصادي
و ه��م از روشه��اي بازدارن��ده نظير ايجاد و راهاندازي
سامانههاي هوشمند از بين برود.
وي با يادآوري تفاوت ديدگاههاي دستگاههاي اجرايي
در خص��وص آم��ار و مي��زان قاچاق و ني��ز راهکارهاي
مقابله با اين پديده ،از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي خواس��ت جلس��اتي را با دس��تگاههاي مرتبط
برگزار کند تا همه دستگاههاي ذيربط به تفاهم و اجماع
در خصوص پديده قاچاق و ميزان واقعي آن دست پيدا
کنن��د ت��ا راهکارهاي موثري براي از بين بردن قاچاق

کاال و ارز تدوين شود.
حجت االس�لام غالمحس��ين محسني اژه اي معاون
اول قوه قضاييه نيز در اين جلس��ه اقدامات انجام ش��ده
در راس��تاي ايجاد و راهاندازي س��امانههاي هوشمند را
اقداماتي خوب و موثر دانست.
در اين جلس��ه که وزيران راه و شهرس��ازي ،نيرو ،نفت،
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،صنعت ،معدن و تجارت،
امور اقتصادي و دارايي ،ارتباطات و فناوري اطالعات،
رييس س��ازمان امور اداري و استخداميکشور ،معاون
ريي��س جمه��وري در امور زن��ان و خانواده ،رييس کل
بان��ک مرکزي ،رييس س��تاد مرک��زي مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز
حضور داشتند ،گزارشي از پروژهها و برنامههاي مرتبط
با مبارزه هوشمند با قاچاق کاال ارائه و اعالم شد.

بعضياززندانهايکشور ۴برابرظرفيتزندانيدارد

عضو هيات رئيس��ه کميس��يون قضايي و حقوقي مجلس
با اش��اره به بررس��ي طرح حبس زدايي در اين کميس��يون
گفت:اين طرح در صورت تصويب نهايي مشکل جمعيت
باالي زندانيان را حل خواهد کرد.
جليل رحيميجهان آبادي در گفت و گو با خانه ملت با اشاره
ب��ه اينک��ه طرح مرب��وط به حبس زدايي يکي از طرحهايي
است که در دستور کار کميسيون قضايي قرار دارد ،اظهار
داش��ت :اين طرح در خصوص بازداش��ت موقت وزندانياني
ک��ه ب��ه صورت موقت نگه داري ميش��وند و کس��اني که
ب��ه دلي��ل بعضي از جرايم کيفري از جمله مس��ائل مالي و
رانندگي زنداني ميش��وند ،اجرا خواهد ش��د .نماينده تربت جام افزود :در اين طرح با
واکاوي بخشهاي مختلف به جاي زندان ،جريمه نقدي ،محروميتهاي اجتماعي و
محدوديتهايي در نظر گرفته شده است تا بتواند بخشي از جمعيت  230هزار نفري
زندانيان کشور را کاهش دهد .وي تصريح کرد :در بعضي از زندانهاي کشور  4برابر
ظرفيت زنداني وجود دارد و اين زندانها نه تنها کانون اصالح و کانون تربيت نيستند
بلکه زمينههاي جرم زايي و آموزش رفتارهاي مجرمانه براي افراد ميشوند.

رحيميجهان آبادي با بيان اينکه با کمبود شديد اعتبارات
براي سازمان زندانها مواجه هستيم و دست ما نيز در دادن
بودجه به اين سازمان بسته است و نميتوانيم بيشتر از اين
به سازمان زندانها کمک کنيم گفت :خانوادههاي زندانيان
و فرد زنداني به محض اينکه وارد زندان ميشود و برچسب
زنداني به او ميخورد هزاران آسيب اجتماعي و آثار رواني
براي آنها در پي دارد که با توجه به همه اين مسائل ،کار
بررسي طرح حبس زدايي به زودي به اتمام ميرسد .عضو
هيات رئيس��ه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي
اسالميخاطرنشان کرد :اميدواريم اين طرح بتواند بخشي
از اين آس��يب را از جامعه رفع کند و به جاي زندان و حبس ،مجازاتهاي جايگزين
در نظر گرفته ش��ود و اصالح قوانين صورت گيرد تا تا بخش��ي از جمعيت ورودي به
زندانه��ا کاه��ش پيدا کند و بخش��ي از افرادي ک��ه در حال حاضر در زندانها حضور
دارند به جامعه بازگردند و محدوديتهاي اجتماعي براي آنها اعمال شود اما در کنار
خانواده خود باش��ند ،فرصت زندگي و فعاليت اقتصادي داش��ته باش��ند و باري از دوش
سازمان زندانها برداشته شود.

احزابحولمحوراشخاصنباشند

امروزه فضاي سياس��ي کش��ور پاسخگوي اشتباهاتي که
همفکران دارند نيست .بدين معنا که اگر اشتباهي از سوي
اصولگرايان حاضر در مس��ندهاي اجرايي صورت بگيرد
و زياني براي کش��ور به دنبال داش��ته باش��د ،اصولگرايان
پاسخگو نيستند .اين معضل ناشي از آن است که احزاب
فراگي��ري در کش��ور وجود ندارد تا پاس��خگوي عملکرد
کس��اني باش��ند که از سوي حزب آنان معرفي ميشوند .از
سوي ديگر مردم نيز هنوز به اهميت احزاب پي نبردهاند
تا در قالب احزاب بتوانند خواستههاي خود را مطرح کنند
و از افرادي حمايت کنند که به آنان قول حل مش��کالت
را دادهاند .مس��اله بعدي ش��خصيت زدگي است که باعث
ميشود يک جريان مطيع اظهارات يک نفر باشد و حرف
ش��نوي داش��ته باش��د .در اين رابطه يک عضو فراکسيون
اميد مجلس معتقد است احزاب قدرتمند نبايد حول محور

شخصيتها باشند ،بلکه بايد به لحاظ سازماني تقويت شده
و کارکرد ش��ب انتخاباتي نداش��ته باشند .محمود صادقي
در گف��ت و گ��و با خانه مل��ت ،در خصوص ضرورت ايجاد
حزب فراگير گفت :تجربه  40س��ال اخير نش��ان داده که
براي اصالح امور نياز به تش��کيل احزاب قدرتمند وجود
دارد؛ ح��زب ب��ه معني واقعي کلمه که تش��کيالت منظم
داشته باشد ،عضوگيري و برنامه ريزي کند و در انتخابات
حضور قوي داشته باشد .نماينده تهران ،ري ،شميرانات،
اسالمشهر و پرديس تصريح کرد :اما بنا به داليلي بعد از
انقالب احزاب ضعيف شدند و فعاليت آنها کاهش پيدا کرد
و احزابي به وجود آمد که بيشتر کارکرد شب انتخاباتي دارند
و به صورت ريز و درشت در اين زمينه اقدام ميکنند .وي
با تأکيد بر اينکه حزب بايد آموزش و کادرس��ازي داش��ته
باشد ،اظهار داشت :تشکيل حزب فراگير ضرورت دارد و

ام��روز تمام جري��ان اصولگرا و اصالح طلب اين موضوع
را درک کردهاند.
صادق��ي با بيان اينکه تش��کيل اح��زاب نبايد حول محور
اش��خاص باش��د ،عنوان کرد :احزاب بايد سازماني باشند و
س��ازماني کار کنند و در اين مس��ير نبايد قائل به ش��خص
باش��ند که االن زمينه تا حد زيادي فراهم اس��ت چنانچه
اص�لاح طلب��ان مواض��ع خيل��ي نزديک به ه��م دارند و
ميتوان��د ب��ه ه��م بپيوندند و در قالب چن��د حزب فراگير
و قدرتمند متش��کل ش��وند .عضو فراکسيون اميد مجلس
ش��وراي اس�لاميدر پايان با بيان اينکه تش��کيل احزاب
قدرتمند نيازمند زيرساخت قانوني است ،خاطرنشان کرد:
خوشبختانه قانون جديد احزاب نسبتا اين زمينه را فراهم
کرده اس��ت و زمينههاي سياس��ي موجود بوده و نظام نيز
پذيراي فعاليت احزاب است.

 620میلیاردتومان  بودجه 97مجلس
اعض��اي هي��ات رييس��ه مجل��س و
کميس��يون برنام��ه و بودجه در جلس��ه
مش��ترک (دوش��نبه) خ��ود بودج��ه
پيش��نهادي مجلس در سال  ۹۷را ۶۲۰
ميليارد تومان تعيين کردند.
به گزارش ايس��نا ،در اين جلس��ه اعضاي کميسيون تاکيد کردند
که به حداقل افزايش براي بودجه مجلس اکتفا شود و چارچوب
سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه رعايت شود.
بودجه مجلس در سال  ۴۶۷ ،۹۶ميليارد تومان بوده و در صورت
تصويب نهايي اين پيشنهاد  ۵درصد رشد در سال  ۱۳۹۷خواهد
داشت .در جلسه ديروز اختصاص  ۳۰۰ميليارد تومان از صندوق
توس��عه ملي به آبرس��اني روس��تايي مورد بحث و بررس��ي قرار
گرفت.

بررسی های «تجارت» از وضعیت  ارز دیجیتال در ایران نشان میدهد؛

گ�روه اقتص�اد کالن -ايلي�ا پيرول�ي :ه��ر روز در
اقتص��ادي ک��ه هيچ جيز آن در ج��اي خود قرار
ندارد ،خبرهاي گوناگوني منتشر ميشود ،روزي
از راهاندازي بور س ارز خبر ميدهند ،روزي ديگر
از تقويت بازار س��رمايه در جهت رونق اقتصادي
خبرهايي را در اينباره منتش��ر ميکنند و روزي
ديگ��ر  ...ام��ا حاال حرف از ارزه��اي ديجيتال يا
همان بيت کوين اس��ت .موضوعي که با وکنش
تند کارشناس��ان بورسي و حتي مسئوالن بانک
مرکزي مواجه شده است.

مخاطرات«بیتکوین» ها در بازار مالی

بيت کوين


بي��ت کوين يک ش��بکه توافقي اس��ت که يک
سيس��تم پرداخ��ت جديد و يک ن��وع پول کام ً
ال
ديجيتال را بوجود آورده اس��ت .اين اولين شبکه
پرداخت نقطه به نقطه تمرکززدايي شده است که
توسط کاربرانش بدون هيچگونه اختيار مرکزي و
يا واسطهاي ،نيرومند شده است .از نقطه نظر يک
کاربر ،بيت کوين بس��يار ش��بيه پول نقد اينترنتي
اس��ت .بيت کوين همچني��ن ميتواند به عنوان
مهمترين سيستم دفترداري با سه ورودي موجود
بشمار آيد.
حاال بيت کوينها دغدغه جدي براي کارشناسان
بازار س��رمايه ش��ده است و آن را پديدهاي بسيار
خطرناک و پر ريسک ميدانند.
حت��ي مع��اون فناوري بانک مرکزي نس��بت به
ريس��ک پذيري باالي بيت کوينها هشدار داده
است و گفته که اين بانک اين نوع ارز ديجيتالي
را به رسميت نميشناسد.
بانک مرکزي با وجود آنکه اين پديده را نه قانوني
ميداند و نه غيرقانوني اما نسبت به روج آن نيز
هشدار داه است و در اين باره از ايجاد جريانهاي
س��وداگري و افزايش کالهبرداري در اين بازار
خبر داده است.
در اين باره حکيميبا اشاره به اينکه بيت کوينها
از دو جهت قابل اهميت هستند گفت :اول اينکه
اين ارزها داراي نوسان شديدي هستند به طوري
که طي يک سال اخير تا  ١٠برابر افزايش قيمت
داش��تهاند ،اما اين رش��د پايدار نيس��ت .بنابر اين
با توجه به اين نوس��ان نميتواند قابليت اتکاي
چنداني داشته باشد.
موض��وع ديگ��ري که مع��اون فن��اوري بانک
مرک��زي آن را م��ورد تاکيد ق��رار داد به خطرات
س��رمايهگذاري در ارزهاي ديجيتال برميگردد.

به نظرم بايد جلوي اين کار گرفته ش��ود چرا که
به س��وداگري در بازار س��رمايه دامن زده و رانت
جديدي ررا در اقتصاد ايجاد خواهد کرد.
در همي��ن ب��اره خ��دا رحميديگر کارش��ناس
اقتص��ادي بازار بيت کوين را يک بازار قمارگونه
توصي��ف ميکن��د و ميگويد :اي��ن نوع ارزهاي
ديجيتال ،ارزهاي پررريسکي هستند که هيچگاه
به رسميت شناخته نشدهاند و نخواهند شد و جز
تبع��ات براي بازار س��رمايه چي��زي را به ارمغان
نخواهند آورد.
خدارحميدر گفتوگو با خبرنگار روزنامه تجارت
ادامه ميدهد :ارزها با نوسانهاي شديدي مواجه
هستند و از طرفي پول خارجي به عنوان يک کاال
درسرمايهگذاريبهصورتيکسرمايهپرريسک
قلمداد ميشود و بسياري از سرمايهگذاران از آن
به عنوان يک قمار نام ميبرند.

ديگر معايب بيتکوين


بناب��ر توضيح��ات وي در ح��ال حاضر ابزارهاي
واسط شکل گرفتهاند و در حال رشد هستند که
آپش��ن س��رمايهگذاري خود را بيت کوين اعالم
کرده و به عبارتي شرکتهاي هرميدر اين رابطه
فعالي��ت ميکنن��د ،حالي که ممکن اس��ت اصال
چنين پش��توانهاي وجود نداش��ته باشد ،در عين
ح��ال ک��ه فعال بين کوين(ارز ديجيتال) در ايران
هيچ پش��توانهاي نداش��ته و بانک مرکزي آن را
هنوز به رسميت نشناخته است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه اين بانک در حال
بررسي جوانب بيتکوين و سياستگذاري در اين
رابطه اس��ت ،اظهار کرد :اين در حالي اس��ت که
م��ا در ح��ال حاضر نه بيتکوين را تاييد ميکنيم
و نه رد ،اما مس��اله اينجاس��ت تا زماني که بانک
مرکزي به عنوان سياستگذار در رابطه با آن هنوز
سياس��ت خود را جمع بندي و اعالم نکرده اس��ت
فقط ميتواند نسبت به آن هشدار دهد .با اين حال
برخي منتقد هستند که بانک مرکزي جلوي اين
ارزها را نميگيرد در حالي که آنها اپليکيشنهايي
هستند که ما نميتوانيم جلوي آن را بگيريم اما

مهم هش��دار اس��ت که در رابطه با آن به عموم
اعالم ميکنيم که هم ريسک بااليي دارد و هم
احتمال کالهبرداري در آن وجود دارد.

بيت کوين پرريسک است


آنچه که کارشناس��ان اقتصادي ،بر منفي بودن
بي��ت کوينه��ا پافش��اري ميکنند ،نبود بس��تر
مناس��ب س��خت افزاري و نرم افزاري در اين باره
است.
در در اين رابطه ،استاد دانشگاه عالمه طباطبايي
تهران ميگويد :براي اينکه پول ديجيتال بتواند
در بازار س��رمايه ايران از روند مطلوبي برخوردار
شود بايد بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري
آن فراه��م ش��ود ام��ا دراقتصاد اي��ران و از جمله
بازار س��رمايه اي��ن موضوع عمال در حال حاضر
فراهم نيست.
يحي��ي حس��اس يگانه در گفتوگ��و با خبرنگار
روزنامه تجارت ،معتقد اس��ت :همه تجربههاي
قبلي در کش��ورهاي مختلف به دليل عدم وجود
بستر نامناسب در اين موضوع با شکست مواجه
شدهاند و لذا اين موضوع در ايران و اقتصاد کشور

هيچ کارآيي ندارد .به گفته اين کارش��ناس بازار
سرمايه ،نبايد با تصميمات خلق الساعه اقدام به
کاري کرد که تبعات آن از پيامدهاي آن بيش��تر
باش��دو برنامهريزان اقتصادي براي جلوگيري از
گسترش آن بايد اقدامات الزم را به عمل آورند.
وي ب��راي اثب��ات اظهارات خود مبني بر اين که
اين موضوع يک طرح شکس��ت خورده اس��ت به
معامالت آنالين بازار سرمايه پرداخت و ميگويد:
در حال حاضر بازار سرمايه خود داراي مشکالت
عديدهاي اس��ت که اين چالشها باعث ش��ده تا
اطالعات ش��فاف ارائه نش��ود و معامالت آنالين
ارائه نشود در حاليکه گفته ميشود معامال بازار
سرمايه آنالين است.
ب��ه گفته وي براي اج��راي بيت کوين بايد همه
دس��تگاههاي ذيرب��ط از جمله بان��ک مرکزي،
وزارت ارتباط��ات و  ...ب��ا همکاري و مش��ارکت
زيرساختهاي الزم را در اين باره ارائه کنند.

بيت کوين قمار بزرگ


وي در عي��ن ح��ال پديده بيت کوين را يک بازار
بسيار پر خطر و پر ريسک اعالم کرد و ميگويد:

 ۷۲درصد درآمدهاي  ۶ماهه مالياتي محقق شد

کسري بودجه  ۵۵هزار ميليارد تومان شد

بر اساس آمار بانک مرکزي در  ۶ماههامسال نسبت به رقم
مصوب ۷۲ ،درصد درآمدهاي مالياتي محقق شده و ماليات
اشخاص حقوقي با کاهش  ۱۲درصدي روبهرو بوده است.
به گزارش فارس ،در  6ماههامسال  43هزار و  120ميليارد
توماندرآمد مالياتي کس��ب ش��د که نسبت به رقم مصوب
اي��نم��دت(59ه��زارو16)350هزارو230ميلياردتومان
عدمتحققدرآمدهاروبهروهستيم.طبقآماربانکمرکزي
جمع مالياتهاي مس��تقيم با منفي  5.1درصد نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال قبل 23هزار و 190ميليارد تومان بوده
ک��هبي��شاز 5ه��زارميلياردتومانازدرآمدهايآنمحقق
نشده است .در اين بخش ماليات اشخاص حقوقي با کاهش
 12.1درصدي  14هزار و  30ميليارد تومان بوده است .که
از اين ميان بيشترين کاهش مربوط به ماليات عليالحساب
اشخاص حقوقي دولتي و پس از آن ماليات معوق اشخاص
حقوقيدولتياست.بنابرآمارمالياتمعوقاشخاصحقوقي
دولتيباافت 13درصدينسبتبهمدتمشابهسالگذشته
روبهرو است .همچنين در بخش ماليات بر درآمد رشد 8.7
درصديرانس��بتبهمدتمش��ابهسالقبلشاهدهستيم
ودرآم��ديبال��غب��ر7860ميلياردتومانازکارکنانبخش
عمومي ،خصوصي ،مشاغل و مستغالت کسب شده است.
همچنين ماليات بر ثروت 5.1درصد رش��د داش��ته و1300
ميلياردتومانوصولش��دهاس��تکهشاملمالياتبرارث،

طبقآماربانکمرکزيدرآمدهاينفتيامس��النس��بتبه
مدت مشابه سال قبل  ۲۰هزار ميليارد تومان رشد داشته و
تنه��ا ۱۰درص��د از ۷۱هزار و ۳۷۰ميليارد تومان عمرانيها
پرداخت شد.
به گزارش فارس ،بر اس��اس وضعيت بودجه عموميدولت
درآمدهاي مالياتي در  6ماههامسال  43هزار و  120ميليارد
تومان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4دهم
کاهش و نس��بت به مصوب  6ماهه حدود  16هزار ميليارد
تومان با عدم تحقق روبهرو است.
بر اساس اطالعات به دست آمده از گزارش بانک مرکزي در
اين مدت  107هزار و  490ميليارد تومان صرف هزينههاي
جاري ش��ده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 13درصد
رشد نشان ميدهد.
همچنين تراز عملياتي بودجه در  6ماهه نسبت به سال قبل
خود رش��د 45.7درصدي دارد و عم ً
ال کس��ري بودجه به55
هزار و  170ميليارد تومان رسيده است.
بر اين اس��اس از محل نفت و فرآوردههاي نفتي  44هزار و
 660ميليارد تومان درآمد عايد دولت شده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  82.2درصد رشد داشته و عم ً
ال بالغ بر بيش
از  20هزار ميليارد تومان درآمد نفت افزايش نشان ميدهد.
البته نسبت به رقم مصوب همچنان  13هزار ميليارد تومان
با عدم تحقق مواجه است.

نقل و انتقاالت سرقفلي ،سهام ،امالک و حق تمبر و اوراق
بهادار اس��ت .مجموع مالياتهاي غيرمس��تقيم نيز در اين
مدت  19هزار و  930ميليارد بوده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  5.6درصد رشد داشته است .در اين بخش ماليات
بر واردات 4120ميليارد تومان بوده که شامل حقوق ورودي
س��اير کاالها ،ماليات خودرو و س��اير است .عالوه بر اين در
بخ��شمالي��اتب��رکاالوخدمات 15ه��زارو 810ميليارد
تومان ماليات با رش��د 6.6درصدي وصول ش��ده که شامل
ماليات بر فروش فرآوردههاي نفتي ،ماليات بر ارزش افزوده
با رقم  10هزار و  750ميليارد تومان و رشد  11.9درصدي،
عوارض خروج مسافر ،ماليات بر فروش سيگار ،ماليات نقل
و انتقال اتومبيل و ش��مارهگذاري خودرو در کنار س��اير به
چشم ميخورد.

ميزان پذيرش :بسياري از مردم هنوز در مورد بيت
کوين آگاهي ندارند .همه روزه ،کسب و کارهاي
بيشتري بيت کوينها را ميپذيرند چرا که مزاياي
آن را ميخواهند ،اما اين فهرست هنوز کوچک
است و نياز به رشد دارد تا بتوان از فايدههاي اين
شبکه برخوردار شد .ناپايداري  :ارزش کلي بيت
کوينهاي در گردش و تعداد کس��ب و کارهايي
که از بيتکوين اس��تفاده ميکنند ،در مقايس��ه
با آنچه که بايد باش��د ،هنوز کم اس��ت .بنابراين،
رويدادها ،معامالت يا فعاليتهاي تجاري نسبت ًا
کميهس��تند که ميتوانند ب��ر بهاي بيتکوين
اثري چشمگير داشته باشند ..به لحاظ نظري اين
ناپايداري ،در صورت رش��د بازارها و تکنولوژي
بي��ت کوين ،کاه��ش خواهد يافت .پيش از اين،
جهان هرگز چنين ارز نوپديدي را به خود نديده
بود ،بنابراين تصور اينکه بيت کوين چگونه اين
راه را به پايان خواهد برد ،واقع ًا دشوار (و هيجان
برانگيز) اس��ت .در حال توس��عه بودن  -نرم افزار
بيتکوين هنوز نس��خه بناس��ت و ويژگيهاي
ناقص بس��ياري دارد که به طور فعال در دس��ت
توس��عه است .ابزارها ،ويژگيها و سرويسهاي
جديد در حال توسعه يافتن هستند تا بيتکوين را
امنتر و براي توده مردم دسترسپذيرتر بسازند.
بيش��تر کس��ب و کارهاي بيتکويني نوپا بوده و
هنوز تحت پوش��ش بيمه نيس��تند .به طور کلي،
فرايند بلوغ بيت کوين هنوز در جريان است.

 تنها  10درصد از اعتبارات عمراني پرداخت شد


طرحهايتملکداراييهايسرمايهايياهمانپرداختهاي
عمرانيکهنش��انازس��رمايهگذاريدولتدرزيرساختها
خواهد بود و به عنوان موتور محرک و مولد رشد اقتصادي
از آن ياد ميشود با  36درصد کاهش نسبت به مدت مشابه
سال قبل خود روبهرو بوده ،در اين مدت 7820ميليارد تومان
پرداخت شده که عقبماندگي حدود 29هزار ميليارد توماني
را نس��بت به مصوب 6ماهه ش��اهد هستيم .تراز عملياتي و
سرمايهاي به نسبت سال گذشته با کاهش روبهرو بوده و از
منفي  5هزار ميليارد تومان به منفي  18هزار ميليارد تومان
رسيده است .در بخش داراييهاي مالي از محل واگذاري آن
 25هزار و 330ميليارد تومان نصيب دولت شده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل با  7.7درصد کاهش روبهرو است.

رييس ديوان محاسبات خبر داد:

رشدمنفي ۲۹درصديترازعملياتي
رييس ديوان محاس��بات در مورد ش��اخصهاي بودجهريزي
عملياتي در بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور گزارشي ارايه کرد.
به گزارش ايلنا ،عادل آذر در نشست علني (دوشنبه ۲۲ ،آبان ماه)
مجلس شوراي اسالميبا ارائه گزارشي در زمينه شاخصهاي
بودجه ريزي عملياتي در بودجه س��ال  ۱۳۹۷کل کش��ور گفت:
چني��ن مکانيزمياز س��ال  ۸۰در قان��ون بودجه مورد تاکيد قرار
گرف��ت و پي��ش بينيه��ا اين بود که اين نظام تجديدنظر جدي
خواهد شد؛ اما در نهايت در قانون پنج ساله توسعه ششم در بند
پ ماده  ۷به صراحت احکام تغيير نظام بودجه پياده شد.
ريي��س ديوان محاس��بات با بيان اينک��ه بودجه ريزي عملياتي
اصطالح غلطي اس��ت ،ادامه داد :بايد بودجه ريزي براس��اس
عملکرد باش��د؛ برهمين اس��اس نگاهي به آس��يبهاي بودجه
ريزي نظام کنوني کشور مياندازيم.
وي با ارايه اس�لايدهايي توضيح داد :آمارها نش��ان ميدهد که
همواره تخصيصها به نحو بسيار بااليي و نزديک عدد  ۱۰در
بخش بودجه هزينهاي صورت گرفته اس��ت؛ يعني دولت تمام
ت�لاش خ��ود را براي پرداخت بودجههاي هزينه اي و جاري به
کار ميگيرد و پس از آن به سراغ بودجههاي عمراني ميرود.
آذر ادامه داد :البتهامارها نش��ان ميدهد که عدد ريالي بودجه

عمران��ي افزاي��ش پيدا کردهام��ا اتفاق عجيبي در اين زمينه رخ
داده اس��ت ،چ��را که طبق آماره��ا تخصيص بودجه عمراني در
سال  ۲۵ ،۹۰درصد و در سال  ۱۳ ،۹۵درصد بود؛ اين در حالي
اس��ت که تخصيص بودجه هزينهاي در س��ال  ۷۴ ،۹۰درصد و
در سال  ،۹۵به  ۸۷درصد افزايش پيدا کرده و اين نشان ميدهد
که همه اعتبارات براي بودجههاي هزينه اي و جاري است و در
واقع عمراني را تعطيل کردهايم .رييس ديوان محاسبات عنوان
ک��رد :ت��راز عمليات��ي در واقع تفاوت درآمدهاي واقعي از طريق
ماليات ،عوارض يا درآمدهاي س��الم و خوب با اعتبارات هزينه
اي اس��ت که س��ال به س��ال افزايش پيدا کرده است .وي گفت:
تراز عملياتي سال  ۲۸ ،۹۰هزار ميليارد تومان بود و در سال ۹۵
اين ش��اخص به منفي  ۶۱هزار ميليارد تومان رس��يد و در واقع
شاهد رشد منفي  ۲۹درصد هستيم .آذر در خصوص اينکه چگونه
ميتوان تراز عملياتي را جبران کرد؟ اظهارداشت :براي اين کار
بايد تامين اعتبارات و تحول بودجه را در کش��ور به طور جدي
دنبال کنيم ،بايد از منابع کشور  ۶۱هزارميليارد تومان برداشت
کنيم و اين منابع ميتواند داراييهاي سرمايه اي ،مالي و بين
نسلي باشند .رييس ديوان محاسبات توضيح داد :نفت مصداق
داراييهاي سرمايه اي و فروش شرکتها و داراييهاي دولتي

مصداق سرمايههاي مالي است ،در واقع سال به سال واگذاري
س��رمايههاي مالي افزايش پيدا کرده و ش��اهد افزايش آمار در
بخش واگذاري داراييهاي سرمايه اي هستيم.
آذر با تاکيد بر اينکه اين روند آسيب جدي به اقتصاد کشور وارد
ميکند ،از نمايندگان مجلس خواست تا در تصويب مصوبات و
خواس��تههاي دولت توجه بيشتري داشته باشند .وي همچنين
عنوان کرد :اتفاق عجيب ديگري که در حال رخ دادن اس��ت؛
اعتبارات فروش داراييهاي سرمايه اي از محل اوراق مشارکت
و اسناد خزانه تامين ميشود.
ريي��س ديوان محاس��بات با اش��اره به اينکه ه��م اکنون براي
بازپرداخت اصل و س��ود اوراق مش��ارکت به جاي پول از اوراق
اس��تفاده ميکنيم ،گفت :متأس��فانه اين موضوع توس��ط دولت
درخواس��ت ميش��ود و نمايندگان مجلس نيز در بودجه آن را به
تصويب ميرسانند در صورتي که اين مهم ابداع فردي است که
کارش مبناي درستي نداشته است .آذر تصريح کرد :به عنوان
مثال در بند (هـ) تبصره ( )۵س��ال  ۹۶به دولت اجازه داده ش��ده
 ۵هزار ميليارد تومان اوراق تا سررسيد  ۵ساله براي بازپرداخت
اصل و س��ود اوراق مش��ارکت پرداخت کند که اين اتفاق نبايد
صورت ميگرفت.

وي با اشاره به اينکه عليرغم اينکه فروش سهام شرکتها که
به عنوان س��رمايههاي بين نس��لي تلقي ميشوند ،بازپرداخت
اصل و س��ود اوراق سررس��يد از روش مذکور نيز آينده فروش��ي
تلقي ميشود ،ادامه داد :به جاي اين روش بايد از طريق پرداخت
پول امور را برطرف کرد .رييس ديوان محاس��بات ضمن انتقاد
از بيانضباط��ي در بودجهريزي ،عدم ش��فافيت و انحرافهاي
هدفگذاري شده ادامه داد :به عنوان مثال در سال ۹۶بيش از
 ۳۰درصد از بودجه عمومياعتبارات متفرقه بوده است که اين
مهم از مصاديق بيانضباطي در بودجهريزي محسوب ميشود،
لذا اگر نظام بودجهريزي هدفمند باشد چنين بيانضباطيهايي
برطرف خواهد شد .آذر با اشاره به اينکه يکي از مباحث اصلي
در بودجهريزي عملياتي محاس��به قيمت تمام ش��ده خدمات و
کااليي است که حکومت به مردم ميدهد ،گفت :در سال ۹۰
دولت  ۶برابر بيش��تر از اعتبارات مصوب اس��تاني به اس��تانها
اختصاص داده که به طور متوسط  ۷۷درصد مصارف در استانها
به صورت متمرکز انجام ش��ده اس��ت که در اين زمينه ش��وراي
برنامهريزي اس��تان و س��اير دستگاههاي مسئول تسلط الزم را
نداشتهاند؛ بنابراين نميتوان از آنها پاسخ درستي دريافت کرد که
اين مهم يکي از مصاديق بيانضباطي در بودجهريزي است.
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اقتصاد كالن

پيشخوان
پیشبینی تعیین دالر ۳۸۰۰تومانی
و نفت ۶۰دالری در بودجه ۹۷

یککارش��ناسارشدبودجهریزی
و اقتصاد گفت :پیشبینی میشود
ن��رخ دالر در بودج��ه س��ال آینده
سههزار و  ۸۰۰تومان و قیمت هر
بش��که نفت  ۵۵تا  ۶۰دالر تعیین
شود.
به گزارش تس��نیم ،موس��یالرضا
ثروتی نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس�لامی ابراز کرد :در حال
حاضر وجوه حاصل از فروش نفت به داخل منتقل نشده بلکه بهازای
دالرهای نفتی کاال به مملکت وارد میشود.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر عمده
واردات ایران از ناحیه صادرات نفت انجام میش��ود ،اظهار داش��ت:
صادرات نفت در دوران پسابرجام افزایش یافته ولی متأسفانه پول
نفت همچنان به خزانه کشور بازنمیگردد.
عزتاهلل یوسفیان مال نماینده مجلس دهم هم در مصاحبه با رادیو
اظهار داشت :قیمت و میزان تولید نفت و همینطور نرخ ارز در بودجه
ساالنه کشور یک عدد فرضی است و متأسفانه به واقعیت نزدیک
نیست .بدبختانه در کشور آمار و اطالعات درستی در دست نیست
تا بتوان عدد و رقم مربوط به نفت ،ارز و س��ایر درآمدها را بهمعنی
واقعی کلمه در بودجه ساالنه کشور پیشبینی کرد.
وی ادام��ه داد :بهط��ور کلی اعداد و ارقام درآمدهای کش��ور از قبیل
فروش نفت ،مالیات و غیره به واقعیت نزدیک نبوده بلکه همه مبتنی
بر حدس و گمان است.
نماینده مردم آمل و عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجلسشورایاسالمیضمنتأکیدبرتقویتزیرساختهایآماری
در کشور گفت :آمار و اطالعات صحیح مبنای تصمیمگیری درست
در هر جامعهای است.
وی همچنین با بیان اینکه تعیین قیمت ارز دس��توری نیس��ت بلکه
مبتن��ی ب��ر مکانی��زم عرضه و تقاضا در بازار اس��ت ،افزود :نرخ ارز از
مؤلفههای تأثیرگذار در اقتصاد است.
یوسفیان مال با اظهار اینکه تکنرخی شدن ارز در کشور ضرورت
دارد ،اذعان داش��ت :بهرغم تمامی ش��عارهای دولتمردان در ادوار
مختلف طرح مزبور هنوز از کلماتی از روی کاغذ به رفتاری عملی
تبدیل نشده است.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به مقوله چابکس��ازی دولت
اشاره کرد و گفت :متأسفانه هزینه جاری دولت روز به روز زیاد و زیادتر
و در برابر هزینههای عمرانی کشور کم و کمتر میشود.
نماینده مردم آمل و عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجلس ش��ورای اس�لامی متذکر ش��د :بدون شک کوچکسازی و
چابکشدن بدنه دولت میتواند آثار مفیدی در اقتصاد کشور داشته
باشد.
وی ضمن تأکید بر کوچکسازی دولت و پررنگ کردن نقش بخش
خصوصی در اقتصاد اظهار داشت :در حال حاضر  90درصد اقتصاد
ایران در قبضه بخش دولتی است.
یوس��فیان مال یادآورش��د :اقتصاد دولتی تاکنون برای هیچ کشوری
سعادت ،پیشرفت و تعالی به ارمغان نیاورده است.

سرعت رشد نقدینگی کند شد

گرچ��ه رون��د رو ب��ه رش��د نقدینگی همچنان ادامه داش��ته و تا مرز
 ۱۳۹۰هزار تریلیون پیش رفته اما از س��رعت رش��د آن تا پنج درصد
کاسته شده است.
به گزارش ایسنا ،تازهترین آماری که بانک مرکزی از فعالیت مالی
در ش��بکه بانکی منتش��ر کرده نشان میدهد که حجم نقدینگی در
پایان شهریورماه به بیش از  ۱۳۸۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته
اس��ت .مقایس��ه میزان رشد نقدینگی طی دو سال گذشته بیانگر آن
است که حجم نقدینگی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ۲۳.۸درصد افزایش دارد .در حالی که در شهریور ۱۳۹۵
نس��بت به ماه مش��ابه در س��ال  ۱۳۹۴این رش��د حدود  ۲۸.۶درصد
گزارش ش��ده بود .بر این اس��اس از س��رعت رش��د نقدینگی تا پنج
درصد کاسته شده است.
اما مقایسه دوره شش ماهه در حجم نقدینگی نشان داد که سرعت
رشد اندکی افزایش دارد .به گونهای که در شهریورماه سال جاری
نس��بت به اس��فند ۱۳۹۵تا ۱۰.۹درصد رش��د داشته ولی در شهریور
س��ال گذش��ته نسبت به اسفند  ۱۳۹۴این رشد  ۱۰.۴درصد گزارش
شده بود.
نقدینگی  ۱۳۹۰هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه نخست امسال در
مقایسه با شهریورماه  ۱۳۹۴که  ۸۷۲هزار میلیارد تومان بود ،بیش
از  ۵۰۰هزار میلیارد تومان افزایش دارد .حجم نقدینگی در شهریور
سال گذشته  ۱۲۵۳هزار میلیارد تومان اعالم شده بود.
حج��منقدینگ��یراش��بهپ��ولکهعمدهآنراس��پردههایبانکی
تش��کیل میدهد و همچنین پول در دس��ت مردم شامل میشود .از
این رقم حدود  ۱۲۲۱هزار میلیارد تومان متعلق به ش��به پول اس��ت
که در ش��هریورماه تا  ۱۲درصد نس��بت به پایان س��ال قبل افزایش
دارد و همچنین حدود  ۱۶۸هزار میلیارد تومان متعلق به پول بوده
که رشدی نزدیک به  ۳.۲درصد دارد.

در اختیار قرار دادن محوطههای گمرکی
به زلزله زدگان

گمرک ایران اعالم کرد :در پی وقوع زلزله شدید در بخشی از مناطق
غربی کشور و به ویژه استان کرمانشاه کارکنان گمرک خسروی از
صبح امروز با حضور در محل کار نسبت به انجام تشریفات گمرکی
کامیون های حامل بار در محوطه های گمرکی اقدام کردند که این
خدمات با وجود شرایط خاص در منطقه همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایس��نا ،خلیل حیدری مدیر کل گمرکات کرمانش��اه در
خصوص آسیب دیدگی ساختمانهای گمرکات مرزی به دنبال این
حادثه اعالم کرد :بخشهایی از ساختمانهای قدیمی گمرکات در
نقاط صفر مرزی آسیب دیده است.
وی در خصوص آسیب دیدگی کارکنان گمرک در این حادثه گفت
 :فقط دو نفر از کارکنان گمرک در پی این زمین لرزه آس��یب دیده
اند .حیدری در ادامه تاکید کرد  :با توجه به ورود  ۵۰دستگاه کامیون
به محوطه گمرکی گمرک مرز خس��روی از همان س��اعات ابتدایی
کارکنان گمرک در محل کار حاضر و خدمات گمرکی را ارائه دادند
و همچنان فعالیت های گمرک خسروی ادامه دارد.
مدیر کل گمرکات کرمانشاه در ادامه تاکید کرد :با توجه به پیگیری
ها و دس��تور رئیس کل گمرک ایران آمادگی گمرکات و کارکنان
را جهت ارائه خدمات پشتیبانی و در اختیار قرار دادن محوطه های
گمرکی به زلزله زدگان در گمرکات مرزی کرمانشاه و شهر کرمانشاه
اعالم کردهایم.

بدهیهای ارزی ایران افزایش یافت

میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه  ۱۶۶۸.۲هزار
میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۱۳.۵ ،درصد و
نسبت به شهریورماه سال گذشته  ۷.۸درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش جدید آماری خود ،بدهی بخش غیردولتی
را  9915.7هزار میلیارد ریال اعالم کرده است که به نسبت اسفندماه
س��ال گذش��ته  8درصد و به نس��بت مدت مشابه سال گذشته 17.7
درصد افزایش نشان میدهد.
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اعالم مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صنعت سنگ
آخرين مهلت ارائه اظهارنامههاي مالياتي
دورههاي يادش��ده تا پايان زمان انقضاي
تسليم اظهارنامه دوره زمستان سال۱۳۹۶
تعيين شد.
به گزارش فارس ،محمد مسيحي معاون
ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشوراعالم کرده است:
پيرو نامه شماره /260.2556د مورخ  27تيرماه  1396و در راستاي
اس��تمرار رواب��ط مبتن��ي بر اعتماد متقاب��ل و تکريم اعضاي صنف
سنگ و با توجه به درخواست کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايان
س��نگبريهاي ايران موضوع تمديد مهل��ت ارائه اظهارنامههاي
دورهه��اي قب��ل از س��ال  1396بدين وس��يله آخري��ن مهلت ارائه
اظهارنامهه��اي مالياتي دورههاي يادش��ده ت��ا پايان زمان انقضاي
تسليم اظهارنامه دوره زمستان سال  1396تعيين ميشود.

شناسايي ۳۰۰هزار مودي جديد مالياتي
رئيس س��ازمان ام��ور مالياتي،گفت:
جهتگي��ري آين��ده س��ازمان به اين
س��مت اس��ت تا با تکميل سامانههاي
اطالعات��ي و تعريف قواعد ريس��ک،
مالي��ات بي��ش از  ۸۰درصد موديان بر
اساس اطالعات خوداظهاري وصول شود.
س��يدکامل تقوينژاد ،اظهار داش��ت :به دعوت فراکس��يون
درخصوص شفافيت نظام اطالعات مالياتي جلسهاي برگزار شد
که در اين جلسه جنبهها و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي
براي کسب اطالعات موديان از دستگاههاي اجرايي بحث شد.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت :اميدواريم با اتصال به ساير
مراجع اطالعاتي بتوانيم ااطالعات کليه موديان را در زمينههاي
هويتي ،ملکي ،مکاني ،بانکي و مالي دريافت کنيم.
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پيشخوان
بزرگ شدن بازار سرمايه
در گروي ورود شرکتهاي جديد

يکي از راه حلهاي بزرگ شدن بازار سرمايه ،ورود شرکتهاي
بيشتر به اين بازار است .در غير اين صورت ،ماداميکه اين بازار
محدود به ش��رکتهاي حاضر باش��د نميتوان انتظار وسعت آن
در سطح بين المللي را داشت.
روزبه شريعتي ،مدير اجرايي و تحليلگر کارگزاري اقتصاد بيدار
گفت :در حاليکه ش��اخص کل در تالش براي فتح قله تاريخي
خود به سر ميبرد ،برخي از اهالي بازار نسبت به عرضههاي اوليه
گاليه مندند اما نکته اصلي که بايد در اين خصوص به آن توجه
کرد اين است که اين تعداد شرکت با ميزان سهام عرضه شده آن
آيا توان بر هم زدن جو کلي بازار را دارند و آيا ميتوانند نقدينگي
موجود در بازار را به سوي سهمهاي جديد کوچ بدهند؟
وي با رد اين نوع نگاه خاطر نش��ان کرد :قطع ًا اين نگاه س��اده
انگارانه اس��ت زيرا در عالم واقع مش��خص نيس��ت آن تعداد از
کده��اي متقاض��ي عرض��ه اوليهها که اخيراً به بيش از صد هزار
نفر رس��يده اس��ت ،براي خريد عرضه اوليهها س��اير س��هام خود
را ب��ر مي��ز ف��روش ميگذارند يا خير؛ ام��ا با فرض بدترين حالت
ممکن ورود پول براي خريد عرضه اوليه و ورود پول از س��مت
بازارگردان و ناش��ر بس��يار محتمل تر از خروج س��رمايه از کل
سيستم موجود است.
اين فعال بازار سرمايه تصريح کرد :هرچند از گوشه و کنار بازار
ص��داي منتقدي��ن ب��ه رويه عرضه اوليهها بلند اس��ت ،اما از اين
موضوع غافل شد که بهبود وضعيت بازار سرمايه که همگي از
آن س��هم ميبرند و براي تمام بازيگران اين بازار مفيد اس��ت در
گروي عميق و بزرگ شدن آن است.
ش��ريعتي با بيان اينکه جمع ارزش بورس و فرابورس در ايران
کميبيش از  400هزار ميليارد تومان اس��ت ،گفت :اين رقم در
مقايسه عيني با ابرقدرتهاي اقتصادي دنيا بسيار پايين است.
وي اظهار داش��ت :براي حضور س��رمايه گذاران خارجي نيازمند
افزايش عمق و نقدش��وندگي در بازار س��رمايه هس��تيم .چراکه
نميتوان بدون ايجاد زمينه و بسترهاي مورد نياز سرمايه گذاران
بزرگ انتظار س��رمايههاي س��نگين و اثرگذار در اقتصاد کش��ور
را داشت.
اين تحليلگر به تحليل روند رو به رشد بورس کشورهاي توسعه
يافت��ه پرداخ��ت و گفت :چنانچه تمام کش��ورهاي تراز اول دنيا
بررس��ي ش��ود متوجه ميش��ويم آنها هم در دوره اي با هجوم
شديد عرضه اوليهها مواجه بودند که با ساماندهي آن بازار سرمايه
عظيم فعلي خود را به وجود آوردند.
مدي��ر اجرايي کارگ��زاري اقتصاد بيدار بيان کرد :چنانچه معتقد
باش��يم که دانش و تکنولوژي از کش��ورهاي توس��عه يافته به
کشورهاي در حال توسعه با شکاف زماني اي انتقال مييابد ،پس
هم اکنون بازار سرمايه ما نياز به گذر از اين دوران دارد.
وي در ادام��ه اف��زود :بنابراين س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و
نه��اد ناظ��ر آن يعني وزارت اقتص��اد به عنوان نهادهاي تصميم
گير و نظارتي ،استراتژيهاي بلند مدتي در راستاي برنامههاي
کالن کشور دارند و بدون شک به بازار سرمايه از زاويه فراتر از
نوسانات روزانه نگاه ميکنند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﭙﻮﻳﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 397264ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320483288ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 10000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 100000000000ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 100000ﺳﻬﻢ  1000000ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ
ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻣﻀﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105308
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﭙﻮﻳﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 397264ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320483288ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﻮﺑﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2092015941ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﺗﻮﭼﺎﻫﻰ،
ﻛﺪﻣﻠﻰ 0068868812 :ﺑﺴﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105309
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻧﮕﺎﺭ ﺻﺤﺮﺍﻯ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  293194ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103315400ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ-ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ-ﻛﻮﭼﻪ ﺁﻳﺖ
ﺍﻟﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ-ﭘﻼﻙ -399ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ :
 3753169355ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ1 . .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105310
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ژﺋﻮ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ ﺳﺎﺭﻧﮓ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  310674ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103476364ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ  4ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ 1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105311
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  44428ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100897762ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,05,17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻠﻴﻞ
ﺗﻜﺒﻴﺮﻯ ﺗﺮﺷﻴﺰﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0900118407ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﻴﺎ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2649033800ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭﺯﻳﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 1395,12,30ﭘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105312
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ژﺋﻮ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ ﺳﺎﺭﻧﮓ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  310674ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103476364ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
 :ﺳﺎﺭﻧﮓ ﺻﻴﺮﻓﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0062679651ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﻴﻤﺎ
ﻓﺘﺎﺣﻴﺎﻥ ﻛﺪﻣﻠﻰ 0071728971ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﺴﺮﻯ
ﻓﺘﺎﺣﻴﺎﻥ ﻛﺪﻣﻠﻰ 0061676608ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0054831407ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﻣﻌﻴﻨﻴﺎﻥ ﺭﺍﺩ ﻛﺪﻣﻠﻰ  6199531639ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﻮﺣﺪﻯ ﻧﻴﻚ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0043361307ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ
ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105313

تنوع در تاالر محصوالت صنعتي و معدني
بورس کاالي دوش��نبه  22آبان ميزبان
عرض��ه  280ت��ن مس مفتول 440 ،تن
م��س کاتد 300 ،تن مس کاتد 2و 740
تن مس کاتد وارداتي در گروه مس10 ،
هزار تن تختال SMدرگروه فوالد و 10
کيلوگرم شمش طال بود.
به نقل از روابط عموميبورس کاالي ايران 20 ،هزار و  979تن
قي��ر ،ل��وب کات ،پل��ي اتيلن ،پلي پروپيلن ،منواتيلن گاليکول و
اس�لاک واکس در تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروش��يميعرضه
ش��د .تاالر صادراتي نيز در اين روز عرضه  14هزار و  840تن
قير ،عايق رطوبتي و گوگرد را تجربه کرد.
 2هزار تن پتاس و  100تن روغن پالم نيز در بازار فرعي بورس
کاالي ايران عرضه شد.

نگاهي بر عملکرد  6ماهه روزدارو
ش��رکت روزدارو عملکرد ش��ش ماهه
نخس��ت س��ال مالي  96را حسابرسي
شده و با سرمايه معادل  699ميليارد و
 840ميليون ريال منتشر کرد.
ش��رکت روزدارو پيش بيني درآمد هر
س��هم س��ال مالي منتهي به  29اس��فندماه  96را حسابرس��ي
ش��ده مبلغ  33ريال اعالم کرد و طي ش��ش ماه با اختصاص
مبلغ  17ريال سود به ازاي هر سهم معادل  10درصد از پيش
بينيهايش را محقق کرد که در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال
مالي قبل روند مثبتي داشت.
گفتني اس��ت اين ش��رکت در شش ماهه مشابه سال مالي قبل
مبلغ  13ريال زيان به ازاي هر س��هم کنار گذاش��ت و به 20
درصد از پيش بينيهايش رسيد.

«قجام»  3ريال سود شناسايي کرد
"قجام" در پايان دوره  12ماهه منتهي
به خرداد  96به ازاي هر س��هم  3ريال
سود شناسايي کرد.
شرکت فرآوردههاي غذايي و قند تربت
ج��ام در دوره  3ماه��ه منتهي به پايان
ش��هريور  96به ازاي هر س��هم  30ريال زيان محقق کرد .اين
ش��رکت در دوره  3ماهه س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم 48
ريال سود خالص ساخته بود.
"قج��ام" در پاي��ان دوره  12ماه��ه منتهي به خرداد  96به ازاي
هر سهم  3ريال سود شناسايي کرد.
شرکت فرآوردههاي غذايي و قند تربت جام براي سود انباشته
پايان دوره  3ماهه منتهي به ش��هريور ماهامس��ال  57ميليارد و
741ميليون ريال زيان اعالم کرد.
رشد  78واحدی؛

خوردویی ها شاخص را باال کشیدند

معاملهگران بورس تهران ديروز شاهد غلبه تقاضا بر عرضه سهام با
ي و حرکت از دامنه نزولي به دامنه صعودي
پيشرو شدن گروه خودروي 
قيمتها در گروه فلزات اساس��ي بود .به نقل از فارس ،ش��اخص کل
قيم��ت و ب��ازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيکس) در پايان
معامالت ديروز دوشنبه  22آبان ماه  96با افزايش  87واحدي روي
رقم  87هزار و  832واحد ايستاد .شاخص کل هموزن اما با افزايش 9
واحدي عدد  17هزار و  521واحد را به نمايش گذاشت .شاخص سهام
آزاد ش��ناور نيز با افزايش  135واحدي به رقم  94هزار و  555واحد
دس��ت يافت .ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش  81واحدي به
رقم  61هزار و  375واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش
 86واحدي عدد  192هزار و  401واحد را به نمايش گذاشت .ديروز
همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با کاهش يک واحدي
روي رقم  987واحد ايس��تاد .براس��اس اين گزارش ،ديروز معامالت
سهامدرنمادفوالدمبارکهبا 78واحد،پااليشنفتاصفهانبا 25واحد
و پارس خودرو با  17واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه
شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند .در مقابل ،معامالت سهام
در نماد معامالتي فوالد خوزستان با  15واحد ،سرمايه گذاري غدير با
 10واحد و پتروشيميپرديس با  9واحد کاهش بيشترين تاثير منفي
را در برآورد اين نماگر به دوش کشيدند .به نقل از فارس ،ارزش کل
معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش از  197ميليارد تومان
نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش از  891ميليون
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي  50هزار و  166نوبت داد و ستد
بود .طي معامالت ديروز نماد معامالتي شرکتهاي سيمان شمال،
نيروکلر ،داروس��ازي جابربن حيان ،حقتقدم خريد س��هام مارگارين،
س��رمايهگذاري وثوق امين ،بازرگاني و توليدي مرجانکار ،از س��وي
ناظر بازار س��هام بازگش��ايي و در مقابل نماد معامالتي ش��رکتهاي

داروسازي تهران دارو ،پتروشيميپرديس ،ليزينگ خودروي غدير و
قند اروميه متوقف شدند .ديروز در بازار 2بورس تهران که به معامالت
درونگروهي سهامداران عمده اختصاص دارد ،کمتر از  147ميليون
س��هم س��رمايهگذاري غدير به ارزش بيش از  17.5ميليارد تومان با
معامالت انتقالي ميان سهامداران عمده مواجه بود .در فوالد مبارکه
اصفهان نيز  53ميليون سهم به ارزش بيش از  12ميليارد تومان کد به

کد شد .همچنين کمتر از  49ميليون سهم بانک خاورميانه به ارزش
کمتر از  9ميليارد تومان به کدهاي درونگروهي سهامدار عمده انتقال
يافت و  40ميليون س��هم ملي صنايع مس ايران به ارزش  7ميليارد
تومان کد به کد شد .همچنين  20ميليون سهم پتروشيميشازند به
ارزش بيش از  5ميليارد تومان با معامالت انتقالي ميان س��هامداران
عمده مواجه شد .در پتروشيميمبين نيز ديروز  20ميليون سهم به

ارزش بيش از  8ميليارد تومان کد به کد شد و در پتروشيميپرديس نيز
تعداد  10ميليون سهم به ارزش کمتر از  7ميليارد تومان کد به کد شد.
همچنين  10ميليون سهم مخابرات ايران به ارزش بيش از  2ميليارد
تومان به کدهاي درونگروهي سهامدار عمده انتقال يافت .بيش از 8
ميليون سهم پااليش نفت اصفهان به ارزش  3ميليارد تومان کد به
کد شد .همچين  7.5ميليون سهم ايرانترانسفو به ارزش بيش از 4
ميليارد تومان با معامالت انتقالي ميان سهامداران عمده مواجه بود.
در معدني و صنعتي گل گهر بيش از  7ميليون سهم به ارزش کمتر
از  2ميليارد تومان با معامالت انتقالي ميان سهامداران عمده همراه
شد .همچنين اندکي بيش از  7ميليون سهم بيمه دانا به ارزش بيش
از  2ميليارد تومان کد به کد ش��د و در کالس��يمين  7ميليون س��هم به
ارزش بيش از  3ميليارد تومان کد به کد شد .همچنين اندکي بيش
از  5ميليون سهم پااليش نفت بندرعباس به ارزش بيش از  3ميليارد
تومان کد به کد شد .همين وضعيت در سرمايه گذاري دارويي تأمين
با کد به کد ش��دن  5ميليون س��هم به ارزش  2.5ميليارد تومان ادامه
يافت و در پتروش��يميجم نيز  3ميليون س��هم به ارزش  2.5ميليارد
تومان کد به کد ش��د .درنهايت ديروز  2.5ميليون س��هم ارتباطات
س��يار ايران به ارزش کمتر از  4.5ميليارد تومان ميان س��هامداران
عمده با معامالت انتقالي روبهرو بود .براس��اس اين گزارش ديروز
بازار سهام درحالي با تقويت تقاضا در برابر عرضه سهام به پيشراني
خودروييه��ا و البت��ه گروه فلزات اساس��ي روب��هرو بود که وضعيت
کلي بازار س��هام حاکي از تداوم معامالت کد به کد و درونگروهي
حقوقيها و س��هامداران عمده گروههاي شاخصس��از بازار است .با
اين همه بازار سهام همچنان براي بهبود ترسيم دورنمايي واضحتر
از اقتصاد سياس��ي ايران ،چش��م به تابلوي معامالت دماسنج اقتصاد
کالن ايران دوخته است.

رشدتاريخيشاخص 100شرکتبرتردربورساستانبول()BIST100
موجب جذب  6هزار س��رمايه گذار جديد به اين بازار طي  9ماه اخير
شد .به نقل از سنا ،پس از اين که شاخص  100شرکت برتر در بورس
اس��تانبول در س��ال  2016ميالدي در کانال  78هزار و  139واحدي
ايس��تاد ،از همان تاريخ ،صعود  9ماهه خود را آغاز کرد .از ابتداي س��ال
 2017ميالدي تا انتهاي ماه اکتبر(دي ماه  95تا  8آبان ،)96به جز ماه
سپتامبر ،بورس اين کشور توانست رشد بسيار چشمگير  9ماهه اي را
از آن خود کند .ش��اخص 100ش��رکت برتر اين بورس که به باالترين

ميزان رشد ماهانه رسيده بود در پايان اکتبر به عدد 110هزار واحد رسيد
و توانست نسبت به مدت مشابه ماه گذشته خود  7.03درصد افزايش
داش��ته باش��د .در حالي که اين متغير در ماه نوامبر به رکورد  115هزار
واحدي دست يافت .بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط موسسه ثبت
مرکزي در اين کشور( )CRAتعداد سرمايه گذاران داخلي که در بازار
اين کشور مشغول به داد و ستد هستند به  1.04ميليون نفر ميرسند
و تعداد  9هزار و  485نفر سرمايه گذار خارجي نيز در اين بازار مشغول
به فعاليت هستند .تا پايان ماه سپتامبر ،سرمايه گذاري داخلي در اين

کش��ورنس��بتبهس��الگذش��تهباافزايش 6هزارو 61نفريبه1.04
ميليون نفر رسيد در حالي که تعداد سرمايه گذاران خارجي با رشد 35
نفري به  9هزار و  485نفر رس��يد .در پايان ماه س��پتامبر  ،2017ارزش
پرتفوي سرمايه گذاران خارجي در بازار سرمايه اين کشور با رشد 33.3
درصدي از  156.5ميليارد لير در پايان س��ال  2016ميالدي به 208
ميليارد لير ترکيه رس��يد  .در پايان س��ال گذشته ،سايز پرتفوي سرمايه
گذاران داخلي از  90.3ميليارد دالر به  110.8بيليون دالر رسيد و رشد
 22.7درصدي را در  9ماه اخير به ثبت رساند .تا پايان سپتامبر گذشته،

سرمايه گذاران آمريکايي بيشترين سهم حضور در بازار استانبول را از
نظر حجم معامالت و حجم کدهاي معامالتي داشتند .ارزش پرتفوي
سهامدارانآمريکاييدرپايانسالگذشتهميالديبهرقم 48.5ميليارد
لير رسيده بود در حالي که طي ماههاي ژانويه تا سپتامبر  2017ارزش
پرتفوي اين دسته از سهامداران با رشد  19.7ميليارد لير به عدد 683
ميليارد لير رسيده است .در همين مدت زماني(ژانويه تا سپتامبر )2017
تعداد س��رمايه گذاران خارجي با رش��د  35درصدي از يک هزار و 244
سرمايه گذار به يک هزار و  279نفر رسيد.

توآمدترينسرمايهگذارخارجيدربورساستانبول
آمريکاييها،پررف 

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﭙﻮﻳﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 397264ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320483288ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺎﺩﻩ 31
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ  :ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ  2ﺍﻟﻰ 5
ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﻴﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105314
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﭙﻮﻳﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 397264ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320483288ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﻮﺑﻰ
ﻛﺪﻣﻠﻰ  2092015941ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﺗﻮﭼﺎﻫﻰ ،ﻛﺪﻣﻠﻰ 0068868812 :ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105315
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﺎ ﺍﻭﻧﻴﻚ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  418158ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320692776ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻧﺎﺯﻟﻰ
ﻣﻬﺪﻯ ﺧﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0010239499ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﺯﻧﺪﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﺻﺒﺎﺡ ﻧﺼﺮ ﺁﺗﻴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  359264ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10104041425
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1396,06,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﺭﺍﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ 2669875203 :ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﺁﻗﺎﻯ
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2751831052 :ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2754386694:ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0077612957:ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ژﺍﻟﻪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 2851244140:ﺑﺴﻤﺖ
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻭ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩ ًﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105319
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 214018
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102554214ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100521980ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0084498323ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻧﻜﻮ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 0070903956ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺴﺠﺪﻯ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0081907648ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ

ﻛﺪﻣﻠﻰ  0058320636ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻓﺨﺮﻳﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﺪﻣﻠﻰ

ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  - .ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﺘﺎﺡ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0062508318ﻭ ﻫﻮﻣﻦ

 1373607246ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺑﺸﺮﺡ

ﻣﻬﺮﻳﺰﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0054991412ﻭ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ 2161896687

ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ

ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﭘﻮﺭ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4250817792ﻭ ﻟﻴﺪﺍ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 0054981662ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105316
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﺎ ﺍﻭﻧﻴﻚ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 418158
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320692776ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﺘﺎﺡ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 0062508318ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻮﻣﻦ ﻣﻬﺮﻳﺰﻯ
ﻛﺪﻣﻠﻰ  0054991412ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 2161896687ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﭘﻮﺭ
ﻛﺪﻣﻠﻰ  4250817792ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻟﻴﺪﺍ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻣﻮﻣﻨﻰ
ﻛﺪﻣﻠﻰ  0054981662ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ“ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105317
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  14342ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10100537576ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1395,07,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﺳﺮ ﺧﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ  ، 0451420918ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 3071225393ﻭ
ﻣﻴﺜﻢ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﻛﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0321742117ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 1
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105318

ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 0
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105320
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﺻﺒﺎﺡ ﻧﺼﺮ ﺁﺗﻴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  359264ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10104041425
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,06,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ  5ﻧﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ) ﺁﺏ  ،ﮔﺎﺯ  ،ﺑﺮﻕ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ( ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ
ﻓﻀﻼﺏ ﻛﻮﭼﻚ  ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ) ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻰ ﻭ  ( ...ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺧﺒﺮ
ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭼﻮﺑﻰ ،
ﺁﺟﺮﻯ  ،ﺳﻨﮕﻰ  ،ﺑﺘﻨﻰ  ،ﻭ ﻓﻠﺰﻯ  ،ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ  ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ،
ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺸﻰ  ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105321
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  14342ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100537576ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1395,07,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﺳﺮ ﺧﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 0451420918ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 3071225393ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105322

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺴﺮﻯ ﻃﺐ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  352813ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103986449ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,05,23ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ
ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﻜﻮﺋﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0077266293 :ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﺍﻏﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4839727112 :ﺑﺴﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  .ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻭﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﻜﻮﺋﻰ
ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﻜﻮﺋﻰ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105323
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺴﺮﻯ ﻃﺐ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  352813ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103986449ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,05,23ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  2ﻧﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ - .ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﻜﻮﺋﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ :
 0077266293ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1250000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  - .ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﺍﻏﻠﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ2500000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ  3750000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺩ  .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  5000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ8750000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ - :ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻨﻰ ﺧﻨﺪﺍﺑﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0452792452
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 1250000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ  -ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 0453654576ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 1250000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ  -ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻨﻰ
ﺧﻨﺪﺍﺑﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0050071300ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 1250000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ -
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﺍﻏﻠﻮ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4839727112ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 3750000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ  -ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﻜﻮﺋﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0077266293ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
1250000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105324
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 375474ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320259861ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,04,31ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 :ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻨﺎ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﻣﺘﻘﻰ ,ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0077668391ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻗﻠﻰ ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻯ,ﻛﺪﻣﻠﻰ 0451529766 :ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105325
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺘﺮﻭ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  436395ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320859359ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,07,15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪﭼﻤﺮﺍﻥ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺝ-ﻛﻮﭼﻪ ﻳﻜﻢ-ﭘﻼﻙ
-4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -fusionﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ-ﻭﺍﺣﺪ -6ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1985633917ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻳﺎﻓﺖ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(105326
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960169ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﭘﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺸﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻃﻴﺒﻰ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  236ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺯﻣﺰﻡ ﭘﺸﺖ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

110/106231
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  236ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

دبیرانجمن صنایع لبنی:

امیدیبهکاهش

واردات برنج

تعرفهصادراتلبنیاتنداریم

با هدف تنظیم بازار

ک��ه به نظر میرس��د تعرفههای افزای��ش یافته عراقیها برای
محصوالت لبنی ایرانی قابل بازگش��ت نیس��ت .به نظر میرسد
بهترین راهکار این است که دولت مابهالتفاوت این تعرفهها را
ب��ه کارخانهه��ای صادرکننده بدهد تا صادرات لبنیات به ایران
ب��ه عنوان بزگرترین مش��تری ای��ن محصوالت ادامه پیدا کند،
چراکه کارخانههای صادرکننده زحمات و هزینههای بسیاری
را متحمل شدهاند تا این بازار را پیدا کنند.وی با بیان اینکه بازار
عراق برای لبنیات ایران  ۱۶سال است که استمرار دارد و برای
آن تالشهای بس��یاری صورت گرفته اس��ت ،تصریح کرد :به
هیچ وجه نباید بازار عراق را تسلیم رقبایی مانند عربستان کرد و
دولت باید مصوبه مجلس شورای اسالمی در قالب برنامه ششم
توسعه را اجرایی کند ،چرا که بر اساس این قانون دولت مکلف
است مابهالتفاوت بهای تمام شده داخلی با قیمتهای بازارهای
هدف را پرداخت کند تا ش��رکتها بتوانند بازارهای هدف خود
را ب��ه دس��ت بیاورن��د یا حفظ کنند.دبی��ر انجمن صنفی صنایع
لبن��ی درباره اینکه چرا کارخانهه��ای صادرکننده محصوالت
لبن��ی حاضرن��د با زیان محص��ول خود را به عراق صادر کنند و
آیا این نش��اندهنده س��ود باالی آن کارخانهها نیس��ت؟ گفت:
به طور کلی صنعت این گونه نیس��ت که به صورت لحظهای
عوامل تاثیرگذار روی سیاستگذاریهای بلندمدتش را در قالب
تصمیمگیریهای لحظهای پاسخ دهد و حاضر است در مقطعی
ضرر و زیان را تحمل کند تا آن بازار به دس��ت آید .از س��وی
دیگ��ر در ب��ازار داخل��ی هم همین گونه عم��ل میکنند اما این
نش��اندهنده سود باالی کارخانههای تولیدکننده محصوالت
لبنی نیس��ت بلکه این هزینههای بقای یک کمپانی یا ش��رکت
به ش��مار میرود .باکری اظهار کرد :عراق به عنوان بزرگترین
مش��تری محصوالت لبنی ایران یکی از ارزش��مندترین بازارها
برای کارخانههای تولیدکننده این محصوالت به شمار میرود،
چرا که زحماتی که کارخانهها برای این کشور کشیدهاند تا آن
را به عنوان بزرگترین بازار خود به دس��ت بیاورند و حفظ کنند
بسیار باال بود و امر وز پس از  ۱۶سال شاهدیم که ساالنه بیش
از  ۶۵۰هزار تن لبنیات صادر میش��ود که حدود  ۸۰درصد آن
به عراق اختصاص دارد.

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از واردات رسمی یک میلیون
تن برنج در  ۶ماه امسال خبر داد و گفت :میل مصرفکنندگان نسبت
ب��ه برن��ج ایرانی افزایش یافته ،اما یکی از تهدیدهای برنج داخلی
آسیبپذیر شدن آن به دلیل اختالط با سایر چیزهاست.به گزارش
فارس ،علیاکبر مهرفرد در حاش��یه افتتاحیه دومین نمایش��گاه
بینالمللی گوش��ت و فرآوردههای گوش��تی در جمع خبرنگاران در
پاس��خ به این س��ؤال که با توجه به ش��رایط نامطلوب بس��تهبندی
در صنای��ع تبدیل��ی چه تمهیداتی برای این مس��ئله در نظر گرفته
ش��ده ،گفت :یکی از مهمترین مس��ائل رعایت موازین بهداش��تی
و بس��تهبندی در تولید ،برداش��ت،انتقال و در نهایت بس��تهبندی
پایانی اس��ت و ما اکنون در زمینه میوه و س��بزیجات و بس��تهبندی
آنها مشکالتی داریم و برای آنکه ضایعات این محصوالت کمتر
شود ،باید فکری به حال آن بکنیم.وی تصریح کرد :البته در حوزه
گوشت و فرآوردههای گوشتی این محصوالت با تکنولوژی نوین
در کشور عرضه میشود و نیاز است تا با استفاده از سرمایهگذاری
خارجی و دانش فنی کار را توسعه دهیم؛ چراکه بسیاری از برندها
اکنون تحول خود را از بستهبندی شروع کردهاند و سعی میکنند
در بس��تهبندیهای جدید مدت ماندگاری محصوالتشان را باال
ببرند.مهرفرد در جریان بازدید از نمایشگاه میتکس گفت :اکنون
یکی از ش��رکتها نوعی از بس��تهبندی گوش��ت تازه را ارائه کرده
که بین  20تا  25روز قابلیت نگهداری گوشت تازه را دارد که اگر
چنین چیزی باشد ،بسیار خوب است ،البته نباید فراموش کرد که
بستهبندی نباید قیمت تمامشده را باال ببرد.معاون بازرگانی وزیر
جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ایران اگرچه در حوزه بستهبندی
چندان پیش��رفته نیس��ت ،اما مراحل ابتدایی را هم طی نمیکند،
افزود :باید سعی کنیم که در راستای امنیت غذایی دنیا بهتر حرکت
کنیم.وی همچنین در مورد آمار واردات برنج طی  6ماه گذش��ته
گفت :حدود یک میلیون تن برنج در این  6ماه به کشور وارد شده
است و اکنون در دوره ممنوعیت واردات برنج هستیم.خبرنگاران
از مهرفرد پرسیدند که ظاهراً واردات رسمی برنج نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  40درصد افزایش داشته که وی اینگونه پاسخ
داد که این مسئله به دلیل آن است که بخشی از واردات غیررسمی
برنج کنترل شده است.وی ادامه داد :ما مدام بازار برنج را پایش و
کنترل میکنیم که یکی کنترل قیمت برنج در بازارهای داخلی و

اخبار بيمه
پيام دکتر همتي ،رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص زلزله غرب کشور

درپ��يوق��وعزلزل��هدکترهمتيرئيسکلبيمهمرکزيپيام
تسليتي به شرح ذيل را ارسال نمودند.
بهگزارشروزنامهتجارتبهنقلازروابطعموميبيمهمرکزي،
درمتناينپيامآمدهاست.بسمهتعالي،زلزلهشديدشبگذشته
ضمن اينکه جان صدها نفر از عزيزان هموطن در غرب کشور
خصوصااس��تانکرمانش��اهراگرفتوهزارانمصدومبرجاي
گذاش��ت ،خس��ارتهاي سنگيني نيز بهاماکن خصوصي و عموميوارد آورد .اينجانب ضمن ابراز
همدردي با بازماندگان و آرزوي سالمتي براي مصدومين حادثه ازمديران و همکاران عزيزم در
شرکتهاي بيمه که نسبت به ارائه پوشش زلزله و حوادث در منطقه اقدام کرده بودند ميخواهم
در سريعترين زمان ممکن نسبت به بررسي الزم و پرداخت خسارتهاي احتمالي تحت پوشش
خوداقدامکنند.البتهبراس��اسآمارهاوبررس��يهاياوليهمتاس��فانهميزانخريدپوششبيمهاي
مربوط به زلزله خيلي زياد نيست و بخش زيادي از اماکن مسکوني پوشش زلزله ندارند و اين امر
ضرورت تس��ريع در راهاندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي را گوش��زد ميکند .در هرحال صنعت
بيمه کش��ور؛ وظيفه خود ميداند حداکثر مس��اعدت ممکن را به هموطنان عزيز در اين ش��رايط
سخت داشته باشد.

دستور ويژه مديرعامل بيمه ايران
براي رسيدگي فوري به آسيب ديدگان زلزله

مديرعاملبيمهايراندردستوريويژهازمديرانستاديذيربط
ومديراناينشرکتدراستانهايغربيکشورخواستاقدامات
ورس��يدگيفوريبهمش��کالتآسيبديدگانتحتپوشش
زلزله شب گذشته را در دستور کار قرار دهند .به گزارش روزنامه
تجارت به نقل از روابط عموميبيمه ايران ،آقاي پورکياني در
ايندس��تورهمچنينازمديرانبيمهايرانخواس��ت،اقدامات
خود را به صورت روزانه به ستاد مرکزي بيمه ايران گزارش کنند.

كارشناسان بيمه البرز به مناطق زلزله زده اعزام شدند

در پي وقوع زلزله مورخ  ۲۱آبان در مناطق غرب كشور ،بيمه البرز با اعزام اكيپ كارشناسي به اين
مناطق درهمان ساعتهاي اوليه پس از وقوع حادثه اقدام به بازديد مناطق آسيب ديده و برآورد
خسارتبيمهگزارانكرد.بهگزارشروزنامهتجارتبهنقلازروابطعموميبيمهالبرز،اينشرکتبا
ابالغ دادنامه
نظر به اينکه در پرونده  960687اين شعبه شکايت کبري ميرشکار عليه پرويز اسدي فرزند غالمعلي مبني بر
ترک انفاق بلحاظ مجهول المکان بودن متهم دادنامه صادره به شماره  1040از طريق نشر اگهي به وي ابالغ
ميگردد که با استفاده ماده  53قانون حمايت از خانواده متهم فوق به يک سال حبس تعزيري محکوم گرديد
راي صادره غيابي ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي و س��پس برابر مقررات قابل تجديد نظر خواهي
ميباشد  .مدير دفتر شعبه  106دادگاه کيفري  2گرگان
اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي فرزاد ناصح زاده
خواهان اقاي محمود گلپايگاني دادخواستي به طرفيت خواندگان  -1اقاي فرزاد ناصح زاده  -2شرکت گروه چهار
و پيمان به خواسته مطالبه طلب مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981720900349
شعبه نهم شورايحل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/10/06
س��اعت 9تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ائين دادرس��ي مدني به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتش��ار اگهي ميگردد تا
خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار اگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه
ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت وقرر جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد .مسئول دفتر شعبه
نهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – فالح
اگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي  /خانم منا ستايش پور فرزند عباس خواهان ساالر
طاهري دادخواس��تي به طرفيت خوانده خانم منا س��تايش پور به خواس��ته مطالبه طلب مطرح که به ش��عبه
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه  9609981721100309ش��عبه يازدهم حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي
شهرس��تان گرگان ثبت و وقت رس��يدگي مورخ  1396/09/26س��اعت  9تعيين که طبق دس��تور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون ائين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
يک نوبت در يکي از جرايد کثير االنتش��ار اگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش��ار اگهي
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضما دريافت و در وقت مقرر
فوقجهترس��يدگيدردادگاهحاضرگردد.مس��ئولدفترش��عبهيازدهمش��ورايحلاختالفمجتمعش��هيد
قدوسي شهرستان گرگان – حسيني
در اجراي ماده  344قانون ايين دادرسي کيفري اقاي علي اصغر کياني جهت رسيدگي به اتهام دخل و تصرف

ابرازهمدرديوتسليتبهبازماندگاناينحادثهناگواربهآگاهي
ميرساند اين شركت به محض پايان مراحل برآورد خسارت
و انجام مراحل قانوني آماده پرداخت خسارت و به بيمه گزاران
خسارت ديده خود است.

بازديد رييس شعبه کرمانشاه بيمه "ما"
از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

رييسشعبهکرمانشاهبيمه"ما"بههمراهتعداديازکارشناسان
فنيوارزيابانرسيدگيبهخسارتازمناطقزلزلهزدهشهرستان
سرپل ذهاب بازديد كرد  .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از
روابط عموميبيمه "ما" در اين بازديد كه روز دوشنبه22/8/96
انجامشد،عبدالرضااحمديباحضوردرشهرستانسرپلذهاب
وروستاهايآسيبديدهازنزديكدرجريانمسايلومشكالت
موجود در اين مناطق قرار گرفت.
عبدالرضااحمديبهنمايندگيازبيمه"ما"باابرازتأسفازوقوعاينزلزلهدلخراشواظهارهمدردي
با بازماندگان اين حادثه عنوان کرد :به محض اطالع از وقوع حادثه و به دستور مديرعامل شرکت
به همراه ارزيابان رسيدگي به خسارت در منطقه حاضر شديم تا ضمن تشکيل کارگروه کارشناسي
در محل ،نسبت به پرداخت به موقع خسارت به حادثه ديدگان اقدام کنيم .وي همچنين افزود:
در همين راستا ،کارشناسان اين شرکت در محلهاي تعيين شده که از طريق رسانههاي جمعي و
گروهي مرکز استان معرفي شدهاند ،مستقر و آماده ارائه خدمات به بيمه گذاران شدند .احمدي در
ادامه گفت  :حضور در ميان مصيبت زدگان و آسيب ديدگان باعث دلگرميو اميد آنان به حيات
دوباره و تالش براي ساختن آينده خواهد بود كه اين مهم مورد توجه اکيد مديرعامل و اعضاي
هيات مديره بيمه "ما" ميباشد.

انتصابات جديد در بيمهکوثر

طي احکام جداگانهاي ازس��وي مديرعامل بيمهکوثر مديران
چهارمحالوبختياريوماليشرکتمنصوب

سرپرستياستان
ش��دند.ب��هگزارشروزنامهتجارتب��هنقلازروابطعموميو
اع�لام مدي��ر اداري و پش��تيباني بيمهکوث��ر؛ ميثم همايي و
مصطفيمقصوديبهترتيببهعنوانمديرانسرپرستياستان
چهارمحالوبختياري و مالي معرفي شدند.

در اموال توقيف شده از ناحيه مقام قضايي در تاريخ  95/12/12ساعت  9صبح از طريق نشر اگهي دعوت شده
ولي حضور نيافته اس��ت لذا توجها به مجموع اوراق پرونده و گزارش مرکز بهداش��ت گرگان و عدم دفاع موثر
متهم در دادگاه و کيفر خواست صادره از دادسراي عموميو انقالب گرگان و تحقيقات انجام شده و ساير قرائن
و امارات منعکس در پرونده بزهکاريش محرز و مسلم است مستندا به ماده  663قانون مجازات اسالميو بار
عايت بند  2ماده  3قانئن وصول برخي از در امدهي دولت و مصرف ان در موارد معين مشار اليه رابه پرداخت
 20/000/000ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مينمايد راي صادره غيابي ظرف  20روز قابل واخواهي
در همين ش��عبه و پس از انقضاي واخواهي ظرف بيس��ت روز قابل اعتراض در دادگاههاي تجديد نظر اس��تان
ميباشد  .برزگر – رئيس شعبه  108کيفري  2گرگان
مش��خصات محکوم له  /محکوم لهم -1حميد ازاده گان فرزند حس��ن نش��اني  :اس��تان گلس��تان – شهرستان
گرگان – گرگانپارس فروردين مرکزي مجتمع ارام ط  3مشخصات محکوم عليه  /محکوم عليهم  -1حسن
ازادگان فرزند علي نشاني  :گلستان – گرگان – گرگانپارس – فروردين مرکزي ساختمان ارام – طبقه -2 3
طاهره مظفري فرزند نقي مجهول المکان محکوم به  :بسمعه تعالي بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه
به ش��ماره  96100917204001067و ش��ماره دادنامه مربوطه  9609971720400347محکوم عليه ( خانم
طاهره مظفري ) محکوم اس��ت به حضور در احد از دفاتر اس��ناد رس��ميو تنظيم و انتقال رس��ميخودروي سمند
خاکس��تري مدل 83به ش��ماره ش��هرباني177-96ج 46و محکوم عليهما خانم طاهره مظفري و اقاي حس��ن
ازادگان محکومند بالس��ويه به پرداخت مبلغ  3/280/000ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق محکوم له ضمنا
پرداخت نيم عشر دولتي در زمان اجرا به عهده محکوم علهما ميباشد  .مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف
شعبه چهارم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان گرگان – خليلي
مشخصات محکوم له /محکوم لهم  -1محمد مهاجر ليواني فرزند گل برار نشاني  :استان گلستان – شهرستان
گرگان – سيدين – سيدين سوم نبش پل مجتمه ارام ط  2واحد  3مشخصات محکوم عليه  /محکوم عليهم
 -1شعبان عسگري فرزند حسينعلي مجهول المکان محکوم به  :بسمه تعالي بموجب شماره دادنامه مربوطه
 9609971720700437محکوم عليه محکوم اس��ت به حضور در يکي از دفاتر اس��ناد رس��ميو تنظيم س��ند
انتقال رس��ميخودروي پژو پارس مدل  90به ش��ماره انتظاميقديم 673-59ج819-59( 93ش  38جديد )
به نام خواهان و و پرداخت مبلغ  2/790/000ريال هزينه دادرسي در حق محکوم له ضمنا نيم عشر دولت به
عهده محکوم عليه ميباشد  .مسئول دفتر شعبه هفتم شوراي حل اختالف مجتمع شهيد قدوسي شهرستان
ي
گرگان – رحيم 

یکی دیگر کنترل نامحسوس در مورد میزان واردات است؛ چراکه
حمایت از تولید برنج داخلی در سالهای اخیر افزایش داشته است
و درعینحال مصرفکنندگان برنج ایرانی بیش��تر شدهاند.معاون
حجت��ی همچنی��ن تصریح کرد :یک نکت��های هم برنج داخلی را
تهدی��د میکن��د و آن هم آس��یبپذیرییهایی اس��ت که به دلیل
اختالط برنج داخلی با دیگر انواع برنجها انجام میش��ود.مهرفرد
در مورد کش��ف محمولههای قاچاق برنج اظهار بیاطالعی کرد
و گفت :معمو ًال کاالهای مختلفی توس��ط دستگاههایی همچون
نیروی انتظامی و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال کش��ف میش��ود ،اما
آمار موثقی در این زمینه ندارم.وی همچنین در مورد واردات میوه
از سایر کشورها به ایران نیز بهصراحت گفت :ما از هیچ کشوری
واردات میوه نداریم و اگر بحثی در مورد واردات کیوی از نیوزیلند
مطرح شد ،یک شرکت نیوزیلندی با نام زیسپری با کشاورزان ما
در قالب تعاونی برای توسعه بازار همکاریهایی را آغاز کرده که
این به معنای تنظیم بازار و ورود دولت برای واردات از کشورهای
خارجی نیست و تاکنون هم هیچگونه محموله کیوی حتی خارج از
فصل وارد ایران نشده است.معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی
همچنین در مورد وضعیت صادرات سیب و سیبهایی که اکنون
در برخی باغات روی زمین ریخته اس��ت ،گفت :ما مش��وقهایی
را برای صادرات س��یب در نظر گرفتهایم که نمونه آن سیاس��ت
تعرفهای در قبال صادرات س��یب و واردات موز اس��ت که همین
سیاست سبب شد سال گذشته  300هزار تن سیب از سردخانهها
خارج و صادر شود.وی ادامه داد :امسال نیز خرید تضمینی سیب
را در دس��تورکار قرار دادهایم که س��ازمان تعاون روس��تایی از یک
ماه پیش خرید تضمینی س��یب درجه  3را به قیمت کیلویی 350
تومان در دستورکار قرار داده است ،تا برای تولید کنسانتره استفاده
شود.معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود :درعینحال اینکه
میگویند س��یب باغداران روی زمین مانده درس��ت نیست؛ چراکه
س��ال گذش��ته خیلی بارآمد نبوده و س��یب زیادی برای صادرات
نداش��تهایم که دپو ش��ده باشد.خبرنگاران از معاون بازرگانی وزیر
جهاد کش��اورزی پرس��یدند ،پس تصاویر منتشرشده از سیبهای
روی زمین باغات چیست که وی با لبخندی پاسخ داد :باغدار که
نمیتواند س��یب را با چس��ب به درخت بچس��باند و باالخره سیب
رسیده قبل از جمعآوری روی زمین میریزد.
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اصناف و کشاورزی

پيشخوان
اعطای برند غذای حالل از این پس در ایران

رئی��س س��ازمان دامپزش��کی
کش��ور گفت :هم ناظر ش��رعی
و هم دامپزش��ک از مرحله تولید
م��رغزندهتاکش��تارب��رروندکار
نظ��ارت میکنن��د و امکان ورود
م��رغمردهبهب��ازاربرایمصرف
وج��ود ندارد.به گ��زارش فارس،
علیرضا رفیعیپور در حاشیه افتتاحیه دومین نمایشگاه بینالمللی
گوشت و فرآوردههای گوشتی حالل در مورد اعطای برند حالل
به محصوالت گوش��تی برای صادرات ،گفت :طبق جلس��اتی که
با س��ازمان اس��تاندارد داشتهایم ،قرار است از این پس وزارت جهاد
کشاورزیحوزهنمایندگیولیفقیهوسازماناستانداردبهاینقضیه
ورود کنند ،چرا که پیش از این شرکتهای ایرانی که برند هالل
را دریافت میکردند ،مجبور بودند از ترکیه یا مالزی آن را بگیرند
که این موضوع میتواند سبب افزایش سهم ما در صادرات غذای
حالل در دنیا باش��د.به گزارش خبرنگار فارس این در حالی اس��ت
ک��هه��ماکنون 3ه��زارو 700میلیارددالرگردشصنعتحالل
در دنیا و بیش از صد کشور با جمعیت  2میلیارد نفر مسلمان از این
محصوالت استفاده میکنند و این در حالی است که بیش از 80
درصدازغذایحاللدرکش��ورهایغیرمس��لمانتولیدمیشود.
رئیسس��ازماندامپزش��کیهمچنیندرموردسالمتاستفادهاز
خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس گفت :ما یکسری ضایعات
در حوزه گوشت قرمز و گوشت سفید به ویژه مرغ داریم که ضایعات
خوراکی و غیرخوراکی است و متاسفانه  12درصد در حوزه گوشت
قرمز و  88درصد در گوشت طیور به عنوان ضایعات هدر میرود یا
به پودر گوشت تبدیل میشود که ارزش افزوده چندانی ندارد.وی
اضافهکرد:ایندرحالیاستکهاگربتوانیمباتوجهبهاستانداردهای
روزدنیاآنرابهضایعاتخوراکیمانندخمیرمرغتبدیلکنیم،قطعا
ارزشافزودهبیشتریداردکهالبتهمااستانداردهایملیخودمانرا
مطابقپیشرفتهترینکشورهایاروپاییوحتیFDAآمریکاداریم
و دامپزشکی وظیفهاش تائید سالمت این گونه محصوالت است.
خبرنگاران همچنین از توزیع مرغ مرده در بازار پرسیدند که رئیس
سازمان دامپزشکی به شدت آن را رد کرد و گفت :از مرحله مرغ زنده
کهواردسبدمیشودتازمانیکهمرغکشتارمیشودهمناظرشرعی
و هم دامپزشک بر این روند نظارت میکنند و چنین چیزی اصال
صحتندارد.گفتنیاستدومیننمایشگاهبینالمللیمحصوالت
پروتئینیحاللبهعنوانتنهانمایشگاهتخصصیصنعتپروتئینی
در خاورمیانه روزگذشته با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی
و برخی از نمایندگاه مجلس در نمایش��گاه بینالمللی تهران آغاز
به کار کرد .در دومین نمایشگاه بینالمللی گوشت و فراوردههای
گوشتی حالل (نیتکس) بیش از  120شرکت داخلی و خارجی از
هلند ،نیوزیلند ،پرتغال ،فرانسه ،بلغارستان ،استرالیا ،بلژیک ،لبنان،
آذربایجان ،افغانستان ،ترکیه و آرژانتین حضور و مشارکت دارند.
این نمایشگاه دارای بخشهایی مانند زنجیره تولید ،بستهبندی،
توزیع و فروش انواع گوشت خام دام ،طیور ،آبزیان و محصوالت
فراوری شده پروتئینی و تأسیساتی همچون انجماد ،انبارداری و
حملونقلمیباشد.

www.tejaratonline.ir

در حالیکه طی هفتههای گذشته عراقیها برای صادرات لبنیات
ایران به کشورشان تعرفههای بیشتری وضع کرد ه و مسئوالن
ایرانی از رایزنی برای حل این مشکل خبر داده بودند ،دبیر انجمن
صنایع لبنی اعالم کرد که با توجه به رایزنیهای صورت گرفته
و دس��ت ردی که عراقیها به س��ینه مس��ئوالن ایرانی زدهاند،
امیدی برای حل این مشکل وجود ندارد.به گزارش ایسنا ،عراق
طی هفتههای گذشته تعرفه واردات برخی محصوالت لبنی از
ایران را افزایش داد؛ به گونهای که تعرفه  ۱۵درصدی ش��یر و
خام��ه ب��ا  ۲۵در ص��د افزایش به  ۴۰درصد و تعرفه  ۵۰درصدی
ماس��ت نیز با  ۲۰درصد افزایش به  ۲۵درصد رس��ید .این اقدام
سبب اعتراض کارخانهها و صادرکنندگان محصوالت لبنی شد،
چراکه به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ،کشورهای عضو
اتحادیه عرب بین خودش��ان تعرفه ندارند و محصوالتی که از
مصر و عربستان وارد بازار عراق میشود مشمول تعرفه نیست
و فقط ترکیه باقی میماند که آن را هم باید دید پیمان تجاری
با این کشور بسته شده است یا نه ،بنابراین با وضع یکجانبه و
یکطرف��ه اینگونه تعرفهها ،قیمت محصوالت لبنی ایران در
بازار عراق تا حد بسیاری افزایش یافته و توان رقابت را از دست
میدهد.البته پیش از این نیز وزارت کشاورزی و حسن رکنی،
معاون امور دام این وزارتخانه نس��بت به حل این مش��کل و باز
گرداندن تعرفه عراقیها ابراز امیدواری کرد و گفت :پیش از این
نیز عراقیها تعرفه برخی محصوالت صادراتی به کشورشان را
از ای��ران افزای��ش داده بودند که با رایزنیهای صورت گرفته از
سوی مسئوالن وزارت امور خارجه حل و فصل شد.این اظهارات
در حالی مطرح ش��ده اس��ت که رضا باکری در این باره به ایس��نا
گفت :امیدی به حل این مشکل وجود ندارد ،چرا که بر اساس
اطالعات به دس��ت آمده ،با وجود پیگیری و رایزنی مس��ئوالن
ایران ،دولت عراق متقاعد به کاهش تعرفه نشده و اعالم کرده
که مصوبه آنها در این زمینه چهار س��اله بوده و قابل بازگش��ت
نیس��ت.دبیر انجم��ن صنفی صنای��ع لبنی افزود :در حال حاضر
شرکتهای صادرکننده محصوالت لبنی عراق ،صادرات خود
را متوقف نکردهاند و طبق همان روند س��ابق کارش��ان را ادامه
میدهند به امید اینکه این مشکل حل شود اما در شرایط کنونی
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آگهي ابالغ دادخواست و دعوت به رسيدگي
آقاي ياس��ر اس��معيلي فرزند حس��ن دادخواستي به خواس��ته مطالبه وجه به طرفيت آقاي مينوس
حافظي فرزند  ...تقديم که اين شعبه ارجاع و بکالسه  4/96/413ثبت شده چون خوانده مجهول
الم��کانميباش��دل��ذاطب��قماده ۷۳قانونآييندادرس��يمدنيمرات��بدريکنوبتدرروزنامه
کثيراالنتش��ار درج آگهي ميش��ود که خوانده با مراجعه به دفتر ش��عبه  4حل اختالف ساري نسخه
ثاني دادخواس��ت و ضمائم آن را دريافت و در روز ش��نبه مورخ  96/10/11س��اعت  9:30صبح در
ش��عبه چهارم ش��وراي حل اختالف س��اري حضور به هم رس��انند واال اين ش��ورا رسيدگي و اقدام
قانوني معمول خواهد داشت.
«مدير دفتر شعبه  4شوراي حل اختالف ساري»

صادر و تس��ليم گرديده اس��ت و طبق گواهي دفتر امالک در رهن نميباش��د ب علت نقل و انتقال
مفقود گرديده تقاضاي صدور المثني سند مالکيت نموده است .
لذا طبق ماده  120آيين نامه ثبت مراتب در يک نوبت آگهي ميش��ود تا هر کس نس��بت به ملک
مورد آگهي معامله اي کرده يا مدعي وجود س��ند مالکيت نزد خود ميباش��د بايد تا ده روز پس از
انتش��ار آگهي به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله
تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا
س��ند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت المثني س��ند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تس��ليم
خواهد کرد.م الف4793 :
کفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرري علي حيدر زاده

شعبه  1دادگاه عموميحقوقي شهرستان رشت
متن آگهي ابالغ اخطاريه تبادل لوايح به آقاي سليمان جانعلي زاده فرزند محمد حسين
در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي فريدون آهيخته بطرفيت شما نسبت به دادنامه
 96099713101002398صادره از اين شعبه ،مقتضي است حسب ماده  346قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عموميو انقالب در امور مدني چنانچه پاسخي داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه
،به اين دادگاه اغالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد .در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت
به تجديد نظر ارسال ميگردد.م/الف4984
ثامني-مدير دفتر شعبه اول دادگاه عموميحقوقي رشت

حصر وراثت
خانم بدري برزگر داراي ش��ماره شناس��نامه  1803به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 795/958/96
اين دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان محترم برزگر
ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت
بشناسنامه  10917در تاريخ  96/5/23اقامتگاه دائم 
آن مرحوم منحصر است به :
 -1بدري برزگر ش ش  1803خواهر متوفي
 -2غالمعلي برزگر ش ش  724برادر متوفي
متوفي به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگري ندارد
و اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کس��ي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد .م الف4787 :
رئيس شعبه  958شوراي حل اختالف شهرري

آگهي فقدان سند
آق��اي محمدمه��دي ابوالفتح��ي با قيوميت محمدرضا ابوالفتحي برابر قي��وم نامه  920010مورخ
 92/2/23دادسراي مالرد به استناد دو برگ استشهاديه محلي مصدق شده در دفتر اسناد رسمي201
کرج مدعي است سند مالکيت يک دستگاه آپارتمان به مساحت  93/26متر مربع قطعه  4تفکيکي
به شماره پالک  27953فرعي از 43اصلي ،مفروز ومجزي شده از پالک  13159فرعي از اصلي
مزبور واقع در مالرد که برابر سند  17794مورخ  92/10/4دفتر  1مالرد در مالکيت محمدمهدي
ابوالفتحي قرار گرفته و س��ند به ش��ماره چاپي  087795ذيل ثبت  51035دفتر  399صفحه 330
به نام ايش��ان ثبت و س��ند صادر گرديده اس��ت به علت اس��باب كشي مفقود گرديده تقاضاي صدور
سند مالکيت المثني نموده است ،لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحي الحاقي مورخه72/9/2
ماده  120آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي ميشوند تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله
نس��بت به پالک فوق ويا س��ند مالکيت نزد خود ميبا ش��د از تاريخ انتش��ار آگهي ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم ورسيد در يافت نمايند در غير اين
صورت پس از انقضاي مدت مذکور ونرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند مالکيت المثني طبق
مقررات اقدام خواهد شد .م الف4797/
رياست ثبت اسناد وامالک مالرد
وقت رسيدگي
خواهان مصطفي براتي رشوانلو فرزند براتعلي دادخواستي بطرفيت خوانده خليل مهرداد نزان فرزند
حسين به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر فک پالک تقديم دادگاههاي عموميمالرد بخش
مالرد شهرستان شهريار نموده که جهت رسيدگي به شعبه  1دادگاه عموميحقوقي مالرد واقع در
مالرد ارجاع و به کالسه 9609982660400811ثبت گرديده که وقت رسيدگي آن  96/10/20و
ساعت  9تعيين شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان حسب دستور
دادگاه وفق ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مفاد دادخواست يک نوبت در يکي از روزنامههاي
کثير النتشار به هزينه خواهان آگهي شد و خوانده ميبايست ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه
حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي
را اتخاذ خواهد نمود .م/الف4798:
مديردفتر دادگاه حقوقي شعبه 1دادگاه عموميحقوقي مالرد-ترکاشوند
وقت رسيدگي
خواهان-1محمدخواجهتاش-2اکبربيکميرزايي-3جوادجعفريدادخواستيبطرفيتخواندگان
-1پژمان نوري جيرينده -2ناصر رشيدي-3محمد دائميبه خواسته الزام به تنظيم سند و پايانکار و
تفکيک تقديم دادگاههاي عموميمالرد بخش مالرد شهرستان شهريار نموده که جهت رسيدگي
به شعبه 4دادگاه عموميحقوقي مالرد واقع در مالرد ارجاع و به کالسه 9609982667200433
ثبت گرديده که وقت رس��يدگي آن  96/10/27و س��اعت  11تعيين ش��ده اس��ت .به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان حسب دستور دادگاه وفق ماده  73قانون آئين دادرسي
مدني مفاد دادخواست يک نوبت در يکي از روزنامههاي کثير النتشار به هزينه خواهان آگهي شد و
خوانده ميبايست ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را
دريافت نمايد در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود .م/الف4799:
مديردفتر دادگاه حقوقي شعبه  4دادگاه عموميحقوقي مالرد-اکبرزاده
آگهي فقدان سند مالکيت
خان��م معصوم��ه مهاج��ري با وکالت خانم زهرا ايماني بموجب وکالتنام��ه  94/2/7-13492دفتر
 1056تهران
آدرس :خ زمزم سه راه سرگردان ک شهيد سيد جالل حسيني پ 5
با تس��ليم يک برگ استش��هاد مصدق بش��رح وارده بش��ماره 16673مورخ  96/7/23اعالم نموده
کهس��ندمالکيتشش��دانگ يکدس��تگاهآپارتمانبهمس��احت 56.55مترمربعکه 1.39مترمربع
آن بالکن اس��ت پالک ش��ماره  20554فرعي از  14اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 10581
فرعي از اصلي مذکور قطعه  4واقع در طبقه سوم واقع در اراضي بخش  12تهران مورد ثبت شماره
 620975صفحه  298دفتر  2663امالک داراي شماره چاپي  000556بنام متقاضي ثبت و سند

حصر وراثت
آقاي مس��لم قلندري بيوک بالغ داراي ش��ماره شناس��نامه 2978به ش��رح دادخواس��ت به کالسه
 935/953/96اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان
ي خود بدرود زندگي گفته ورثه
جواهر رادپور بشناسنامه  467در تاريخ  1395/12/24اقامتگاه دائم 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1مسلم قلندري بيوک بالغ ش ش  2978پسر متوفي
-2هاجر قلندري ش ش  1980دختر متوفي
 -3پري قلندري بيوک بالغ ش ش  1486دختر متوفي
 -4زينب قلندري بيوک بالغ ش ش 3264دختر متوفي
 -5ابراهيم قلندري بيوک بالغ ش ش  1همسر متوفي
 -6محمد قلندري بيوک بالغ ش ش  4290پسر متوفي
متوفي به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگري ندارد
و اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کس��ي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد .م الف4789 :
رئيس شعبه  953شوراي حل اختالف شهرري
متن آگهي
خواهان عزيزه حسيني فرزند غالمحسين دادخواستي به طرفيت خوانده قربانعلي حسيني فرزند
عليج��ان ب��ه خواس��ته طالق به درخواس��ت زوجه تقديم دادگاه عموميبخ��ش کهريزک از توابع
شهرس��تان ري نموده که جهت معرفي داور واجد ش��رايط (متاهل ،باالي  30س��ال  ،از اقوام و اقربا
) به شعبه  2دادگاه عموميحقوقي بخش کهريزک واقع در کهريزک ارجاع و به کالسه 951137
ثبت گرديده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73
قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عموميو انقالب در امورمدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت
در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در يافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.م الف4795:
ليال رحيميجم منشي دفتر دادگاه بخش شعبه  2دادگاه عموميحقوقي بخش کهريزک
اخطار اجرائي
مشخصات محکوم عليه
نام :علي اصغر نام خانوادگي  :ابوالحسني
نشاني  :مجهول المکان
مشخصات محکوم له
نام :مجتبي نام خانوادگي :سلماني
نشاني محل اقامت  :خ فلسطين جنوب پ  234واحد 4
محکوم به
به موجب راي شماره  457تاريخ  96/6/6حوزه  957شوراي حل اختالف شهرستان ري که قاطعيت
يافته است محکوم عليه محکوم است به :پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و يک فقره سفته
به شماره  978305و هزينه دادرسي به مبلغ هفتصد هزار ريال در حق محکوم له.
مطابق مقررات محکوم عليه مکلف اس��ت :پس از ابالغ اين اخطار اجرائي ظرف ده روز مفاد آن
را ب��ه موق��ع اج��را بگ��ذارد و ي��ا ترتيبي براي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد راي بدهد در
غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حکم به اجراي احکام دادگس��تري محل
تحويل خواهد شد.م الف4035 :
رئيس شعبه  957شوراي حل اختالف شهرستان ري
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پيشخوان
هر پروژه افتتاح شده ،حتماً بانکی
در کنار آن بوده است

تامی��ن مالی ط��رح ها برای
پیش��رفت در عرصهه��ای
مختل��ف اقتص��ادی نیاز به
مناب��ع مالی فراوانی دارد که
بخش عمده ای از آنها را نظام
بانکی تامین می کند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توس��عه
صادرات ایران ،آقای دکتر صالح آبادی در دیدار با اعضای شورای
اطالعرسانی و تبلیغات نظام بانکی کشور با بیان این مطلب گفت :از
کسب و کارهای کوچک گرفته تا تمام پروژه های بزرگ زیرساختی
از منابع بانکی اس��تفاده می کنند ولی کمتر می بینیم تا به نقش
حمایتی بانک ها از این طرح ها پرداخته شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد  :بانک ها برای
ایجاد اش��تغال و تولید و توس��عه اقتصادی س��هم و تاثیر به سزایی
دارن��د و بای��د ای��ن تصویر در ذهن مردم نقش ببندد نه اینکه بانکها
فقط سود پرداخت می کنند.
ریی��س هی��ات مدیره بانک توس��عه صادرات ای��ران همچنین به
ضرورت فرهنگ سازی برای اصالح نظام کارمزد خدمات بانکی
اشاره کرد و گفت :باید این فرهنگ در کشور ترویج شود که برای
ارائ��ه س��رویس خوب ،باید کارم��زد آنرا پرداخت .بهعبارتیدیگر
عمده درآمد منابع بانکها از کارمزدها باید تامین شود و نه صرفا از
مابه التفاوت از نرخ سود تسهیالتاعطایی و سپرده.

توسعه همکاری بانک قرض الحسنه
رسالت و جبهه فرهنگی عفاف و حجاب

جبه��ه فرهنگی عفاف
و حجاب ب��ه بانکداری
اجتماع��ی بانک قرض
الحس��نه رس��الت
پیوست.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه
تج��ارت به نقل از گروه
ایثار بانکداری اجتماعی  ،سیدمحمدمحسن دعایی دبیرکل جبهه
فرهنگی عفاف و حجاب در دیدار با مدیرعامل بانک قرض الحسنه
رسالت با ارائه گزارشی از فعالیت این جبهه بر گسترش همکاری
دو مجموعه تاکید کرد.
محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت
نیز با اش��اره به خدمات این بانک گفت :بانکداری اجتماعی بانک
قرض الحسنه رسالت سعی در ارائه خدمات آسان ،ارزان و شرعی
در بستری مدرن دارد.

بانک صنعت و معدن ،موفق ترین بانک
در حمایت از تولید و صنعت کشور

محمد حس��ن نژاد عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :فلس��فه وجودی بانک های
توسعه ای تامین مالی حوزه تولید،
اش��تغال و صنعت کش��ور است و از
میان نهادهای مالی موظف  ،بانک
صنعت و معدن به نحو احس��ن این
وظیفه را انجام می دهد.
حسن نژاد در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن
افزود :از زمان حضور آقای افخمی وجود مدیریت شفاف و اولویت
بخشی به طرح های نیمه تعطیل و تعطیل در بخش های صنعتی
و تولیدی کشور موجب تحوالت بزرگی شده است.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص
ضرورت افزایش س��رمایه بانک خاطرنشان کرد :افزایش سرمایه
بانک صنعت و معدن از س��وی مجلس بارها مطرح ش��ده اس��ت و
اکنون دولت باید این موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس بیان داشت :در بحث اقتصاد
مقاومتی مهمترین موضوع ،بحث تولید و تامین مالی تولید است
که خوش��بختانه بانک صنعت و معدن در راس��تای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی نقش اثرگذاری را ایفا کرده است.
حسن نژاد در پایان گفت :در میان بانکهای کشور ،بانک صنعت
و مع��دن موف��ق ترین بانک در انجام ماموريت هاي تعيين ش��ده
است.

پذیراییموکبهایبانکانصار
از زائرین اربعینحسینی

بان��ک انص��ار با برپایی
موک��ب در مرزه��اي
مه��ران ،خس��روي،
ش��لمچه و چزابه در ایام
اربعین،اززائرینحضرت
اباعبداهللالحسین علیه
السالم و راهپیمایان اربعین حسینی پذیرایی کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از اداره کل روابط عمومی و
تبلیغ��ات ،ای��ن موکبه��ا با حضور مدی��ران و کارکنان بانک و در
راس��تای خدمت رس��انی به زائرین در مس��یر پیادهروی اربعین در
ایران و عراق ،در مرزهای مذکور برپاشده بود.
در این گزارش آمده اس��تکه بانک انصار همچنین با اس��تقرار
خودپردازهای سیار در مناطق مرزی که به منظور تامین نقدینگی
و پ��ول م��ورد نی��از زوار و راهپیمای��ان در طول مس��یر راهپیمایی
صورتگرف��ت ،موجب��ات رضای��ت و خش��نودی افزونتر آنان را
فراهم کرد.

همکاری بانک قرض الحسنه مهرایران
با روستاییان

مخت��اری مدیرش��عب بانک قرض
الحس��نه مهرایران در استان فارس
ب��ه منظور رفع احتیاجات ضروري و
کمک به تقويت بنيه مالي روستائيان،
در ديدار با کريمي ،دهيار روس��تاي
ناصرآباد ش��رق شهرستان كازرون
تفاهمنام��ه جديد اعتبار در حس��اب
جاري را امضا كرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک قرض
الحسنه مهرایران ،مختاری مدیرشعب استان فارس در اين جلسه
گفت :قطعا توسعه روستاها با توجه به نقشي که در توليد فرآورده
هاي دامي و کشاورزي دارند مي تواند مشکل اشتغال را تا حدود
زيادي مرتفع نمايند و اين وظيفه سيستم بانكي است كه با حمايت
از روستاها زمينه هاي اين تحول را بوجود آورند .وی افزود :بانک
قرض الحسنه مهرایران بنا به ماموریت ،اهداف و مسئولیت هاي
اجتماعي خود ،طرح ها و برنامههاي گوناگوني براي کاهش فقر،
بهبود وضعيت اقتصادي و خدمات رساني مطلوب تر به روستاييان
در زمينهه��اي مال��ي ،اعتباري و بانکي اجرا کرده كه در آينده نيز
اين روندهاي حمايتي با شتاب بيشتري همراه خواهد بود.

مع��اون فناوريه��اي نوي��ن بان��ک مرکزي ،برنام��ه ريزي و
فعاليتهاي بخش فناوري بانک مرکزي و ش��بکه بانکي را در
راس��تاي افزايش کيفيت خدمات بانکي و گس��ترش دسترسي
آحاد جامعه به اين خدمات دانست.
به گزارش روابط عموميبانک مرکزي ،نشس��ت خبري ناصر
حکيمي ،معاون فناوريهاي نوين اين بانک با موضوع تشريح
سياس��تهاي بانک مرکزي در عرصه فناوري مالي با حضور
اصحاب رس��انه در س��اختمان ميرداماد بانک مرکزي برگزار
ش��د .حکيميدر اين نشس��ت خبري با اشاره به اهميت موضوع
فناوري مالي در عرصه خدمات بانکي گفت :با توجه به گسترش
روزافزون کاربرد فينتکها در خدمات بانکي با استفاده از کسب
نظرات متخصصان در داخل کشور و همچنين بررسي و مطالعه
تجربيات بين المللي در اين زمينه ،برنامه اي به عنوان مس��ير
راه و سياس��ت کلي بانک مرکزي در ش��ش مرحله در عرصه
فناوران مالي تا پايان سال  ۱۳۹۷تدوين و اجرايي خواهد شد.
سند اول و دوم اين برنامه تدوين و منتشر شده است و سند سوم
نيز تا اوايل آذر و سند چهارم تا اواخر دي ماه سال جاري اطالع
رساني خواهد شد؛ دو سند ديگر مجموعه سياستي فناوري مالي
در سال آتي منشر ميشود.
مع��اون فناوريه��اي نوين بانک مرکزي «پرداخت س��از» را
س��ند اول اين مجموعه سياس��تها خواند و گفت :پرداختساز
به فينتکهايي اطالق ميشود که اطالعات مربوط به فرآيند
پرداخت را توسعه ميدهند .اين سند در تيرماهامسال تدوين و
در سايت بانک مرکزي اطالع رساني شده است.
حکيميبا معرفي پرداختيار به عنوان دومين سند اين مجموعه
بيان کرد :ضوابط پرداختيار امکان استفاده از خدمات پذيرش
کارت توسط فينتکها را فراهم ميکند ،اين ضوابط در مهرماه
سال جاري تدوين و منتشر شده است.
ويازپرداختبانبهعنوانسومينسندازمجموعهسياستهاي

فناوري مالي بانک مرکزي نام برد و افزود :پرداختبان امکان
پرداختهاي خرد غير از آنچه که تاکنون از طريق شبکه آنالين
انجام ميداد را امکان پذير ميسازد .کيف پول خرد نمونه اي
از اي��ن فن��اوري مالي اس��ت که چارچوب اي��ن ضوابط تا اوايل
دي ماه تدوين و منتش��ر خواهد ش��د .معاون فناوريهاي نوين
از حس��ابيار به عنوان چهارمين س��ند که تا اواخر دي ماه سال
جاري کار تدوين آن به پايان ميرسد نام برد و گفت :چارچوب

مقرراتي حس��ابيار به فينتکهايي مربوط ميشود کهامکان
کنترل و مديريت حسابهاي چندين بانک را به طور همزمان
براي بانکهاي کاربر فراهم ميسازد.
ارزهاي رمزينه يا رمزينه پول ،پنجمين سند مجموعه سياستي
فناوري مالي را شامل ميشود که حکيميدر تشريح آن عنوان
کرد :بحث ارزهاي رمزينه در دنيا با فراز و نشيبهاي بسياري
همراه بوده اس��ت و در بازار پول کش��ور نيز به موضوعي جذاب

براي بازيگران عرصه پول مبدل ش��ده اس��ت و بانک مرکزي
به عنوان سياس��تگذار تا پايان نيمه اول س��ال  ۱۳۹۷مجموعه
مقررات مرتبط با پول رمزينه را منتشر خواهد کرد .در اين زمينه
به دو مقوله ضوابط و مقررات اس��تفاده از ارزهاي رمزينه توجه
خواهد شد و همچنين مسئله ايجاد پول رمزينه به صورت بوميو
محلي در داخل کشور بررسي و سياستگذاري ميشود.
مع��اون فناوريه��اي نوي��ن تعيي��ن چارچ��وب فينتکهاي
تخصيص مصارف يا ارائه تس��هيالت بانکي از طريق فناوري
مالي را شش��مين س��ند مجموعه خواند و تصريح کرد :در حال
حاضر فرصت طاليي براي توس��عه ابزار فناوري مالي در حوزه
تامي��ن مال��ي خ��رد از طريق فينتکها وجود دارد که بايد از آن
براي افزايش س��طح دسترس��ي عموم مردم به تسهيالت مالي
خرد بهره بيريم .سند ششم تا پايان سال  ۱۳۹۷تدوين و منتشر
خواهد ش��د و ميتواند نقش موثري در س��طح تامين مالي خرد
ايفا کند .ناصر حکيميدر ادامه نشست خبري با اشاره به فراگير
ش��دن بحث بيتکوين گفت :با توجه به اينکه در اين زمينه در
سطح دنيا ديدگاههاي مختلفي از ممنوعيت کامل تا استفاده از
بيت کوين به عنوان پش��توانه و ذخاير ارزي مطرح ش��ده است،
در بانک مرکزي بررس��ي و مطالعه همه جوانب بيتکوين در
دستور کار قرار دارد و پس از بررسي کامل سياستهاي بانک
مرکزي در اين حوزه ابالغ خواهد شد .وي گفت :در اين زمينه
دو نگراني مهم براي سياس��تگذار وجود دارد .يکي نوس��انات
ش��ديد ارزش ارزهاي رمزينه اس��ت؛ اين موضوع باعث عدم
اطمينان و بروز ريس��ک باال براي ارزهاي رمزينه ش��ده اس��ت.
موضوع نگران کننده ديگر ،هجوم سوداگري در بحث بيتکوين
اس��ت .فعاليتهاي س��وداگرانه از طريق بازاريابي ش��بکه اي و
فعاليتهاي هرميدر حال شکل گيري است تا بيت کوين را به
عنوان گزينه جذاب س��رمايهگذاري معرفي کند و ممکن اس��ت
سرمايههاي مردم در معرض تهديد قرار گيرد.

پيام تسليت و همکاري شبکه بانکي کشور در پي وقوع زلزله استانهاي غرب و شمال غرب
ميدانند .يقين داريم هموطنانمان با همان روحيه ايثارگري اين آزمون سخت را نيز با سربلندي
از سر ميگذرانند و در اين مسير همه ملت ايران شانه به شانه ،همراه و هم قدم اين عزيزان بوده
و ازهرنوع ياري رساني به مصدومان و آسيب ديدگان فرو گذار نخواهند بود.
اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ بانک دي اين ضايعه جانکاه را به تماميملت ايران تسليت
عرض نموده و بر خود واجب ميدانم براي روح پرفتوح جان باختگان ،عل ّو درجات و آمرزش الهي
و براي مجروحين سالمتي عاجل و براي بازماندگان صبر و شکيبايي مسألت نمايم.

در پي وقوع زلزله در استانهاي غربي و شمال غرب کشور و جان باختن تني
چند از هموطنان در اين استانها مديران شبکه بانکي کشور پيام تسليت خود
را به شرح ذيل ارسال نمودند.

پيام حجتاهلل مهديان مديرعامل بانک توسعه تعاون

بسماهلل الرحمن رحيم ،اناهلل وانا اليه راجعون ،خبر حادثه ناگوار وقوع زلزله در استانهاي غربي
وش��مالغربکش��ورموجبتأثروتأس��فبس��يارتماميهموطنانومس��ئوالننظاممقدس
جمهورياسالميگرديد.
اين اتفاق که به درگذشت و آسيب ديدن جمعي از هموطنان عزيز کشورمان در ايام اربعين سيد
و ساالر شهدا بهويژه در استانهاي کرمانشاه و ايالم منجر شده ،دل هر ايراني را به درد آورده
اس��ت.ابعادحادثهوآنچهبرهموطنانمادراينمنطقهوس��يعگذش��تهاس��تهنوزبهطورکامل
آشکارنشده ،هرچند اخبار و تصاوير واصله حکايت از گستردگي فاجعه دارد.
اينجانب از طرف خودم و از طرف کارکنان خدوم بانک توسعه تعاون که بسياري از آنان ساکن
و ش��اغل در منطقه مصيبتزده ميباش��ند ضمن آنکه براي همه هموطنان در هرکجاي ايران
اسالميکه زندگي ميکنند آرزوي سالمت و تندرستي کامل دارم براي جانباختگان اين ضايعه
ناگوار طلب مغفرت و همنش��يني با حضرت اباعبداهلل ،براي مجروحين ش��فاي عاجل و براي
بازماندگان آرزوي صبر و اجر از درگاه خداوند منان مسئلت مينمايم.

پيام محمد علي سهماني مديرعامل بانک رفاه

بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،با نهايت تاسف و تالم در گذشت جمعي از هموطنانمان در حادثه زلزله
غرب کشور به ويژه استان کرمانشاه را تسليت عرض نموده و براي مصدومان اين حادثه تاسف
بار در مناطق زلزله زده ،از خداوند متعال شفاي عاجل مسالت دارم.
با حادثه ديدگان اين مصيبت بزرگ از صميم قلب ابراز همدردي نموده و با تعظيم در برابر خواست
و مشيت خداوند قادر متعال  ،آمادگي خود را براي کمک به حادثه ديدگان و هرگونه همکاري و
مساعدت به مردم شريف مناطق زلزله زده اعالم داشته و اطمينان خواهيم داد در اين راه از هيچ
کوششي دريغ نخواهيم ورزيد .

پيام محمد کاظم چقازردي مديرعامل بانک سپه

مديرعاملبانکسپهازاختصاصيکهزارميلياردريالمنابعاينبانکبرايپرداختتسهيالت
به خانوادههاي آسيب ديده از زلزله استانهاي غربي کشور خبر داد.
وي ضمن تسليت به خانوادههاي مصيبت زده استانهاي غربي کشور اظهار داشت :در راستاي
فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر رسيدگي فوري به مشکالت آسيب ديدگان و کمک به
التيام آالم مردم زلزله زده استانهاي غربي کشور همچنين تأکيد رياست جمهوري مبني بر رفع
س��ريعمش��کالتمردماينمنطقه،بانکس��پهيکهزارميلياردريالبرايبازسازيواحدهاي
آسيب ديده استانهاي غربي کشور اختصاص داد .وي افزود :اين منابع با هماهنگي استانداري
براي هر واحد مسکوني تا سقف يکصد ميليون ريال با بازپرداخت  5ساله و تنها با يک ضامن
پرداخت خواهد شد.

پیام محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت

بس��م اهلل الرحمن الرحیم ،ضایعه درگذش��ت تنی چند از هموطنان عزیز در حادثه زلزله اس��تان
کرمانش��اه و مناطق غرب کش��ور ،موجب تاثر و تالم فراوان همه ایرانیان گردید .اینجانب به
نمایندگی از خانواده بزرگ بانک ملت ،این حادثه حزن انگیز را خدمت مردم شریف ایران به ویژه
آسیب دیدگان استان کرمانشاه و مناطق غرب کشور تسلیت عرض می نمایم .بی تردید مردم
قهرماناس��تانکرمانش��اهکههموارهدرش��رایطدشوار،پایداریواستقامتخودرااثباتنموده
اند ،رنج این مصیبت را با همدردی یکپارچه مردم ایران در سراسر کشور بر خود هموار خواهند
نمود .مجموعه بانک ملت بر خود فرض می داند تا از همه توان خود جهت کمک رسانی و اعالم
همبستگی با مصیبت دیدگان این حادثه استفاده نموده و مزید اطالع هموطنان گرامی ،تدابیر
الزم در خصوص ارائه خدمات بانکی و تشریک مساعی در عملیات امداد رسانی به مناطق آسیب
دیده اندیشیده شده است .در پایان از محضر پروردگار متعال برای درگذشتگان رحمت واسعه و
برای بازماندگان صبر جمیل مسالت می نمایم.

پيام خسرو فرحي مديرعامل پستبانکايران

چو عضوي بدرد آورد روزگار  -دگر عضوها را نماند قرار ،به راس��تي که آالم و رنج هموطنان
آسيبديده از زلزله استانهاي کرمانشاه و ايالم موجب تأثر و تألم خاطر عموم هموطنان عزيز
شد و موج گسترده اي از نگراني و همدردي در بين آنان را ايجاد کرد .براين اساس آحاد خانواده
بزرگ پستبانکايران ضمن تسليت به خانوادههاي داغدار و آرزوي علّو درجات و غفران الهي
براي درگذشتگان ،مراتب ابراز همدردي خويش را با خانوادههاي جانباختگان و آسيبديدگان
از اين حادثه طبيعي اعالم داشته و آمادگي خود را براي هرگونهامدادرساني و ساير کمکها اعالم
ميدارند .اميدوارم خداوند سبحان براي بازماندگان صبر و شکيبائي عنايت عطا فرمايد.

پيام سياوش زراعتي مديرعامل بانک صادرات ايران

بسمهتعالي،باسالم؛وقوعحادثهغمبارزلزلهدرغربکشورکهموجباتجانباختنومصدوميت
جمعي از هموطنان عزيز کشورمان در استانهاي غربي بخصوص استانهاي کرمانشاه و ايالم
را بدنبال داشته است ،باعث تاسف بسيار و اندوه فراوان شد.
اينجانبضمنعرضتسليتاينضايعهغمانگيزبهملتشريفايرانبويژهخانوادههايبزرگوار
و مصيبت ديده استانهاي کرمانشاه و ايالم ،از درگاه حضرت باريتعالي براي شادي روح از دست
رفتگان آرامش ابدي و براي مصدومان حادثه ،ش��فاي عاجل مس��ألت دارم .باش��د که ايزد منان
صبر و شکيبايي تحمل اين مصيبت و کاهش آالم را به تماميمصيبت ديدگان عطا فرمايد .بي
ترديد مردم غيور و قهرمان استانهاي غربي که در دوران دفاع مقدس ،تصويري زيبا از رشادت

پيام سيد امين جوادي مديرعامل موسسه اعتباري ملل

مردم اين سرزمين را به منصه ظهور رساندند ،با همدلي و همبستگي ملت ايران ،اين روزهاي
سخت را نيز پشت سر خواهند گذاشت .اقتدا به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و
آموزههاي ديني و مذهبي ،ما را برآن ميدارد تا در اين لحظات سخت ،بيش از پيش در کنار هم
و دست در دست هم امواج اين حادثه و بال را که ابتال و آزمايش الهي را در دل خود پنهان داشته،
فرو بنشانيم و به ياري هم بشتابيم .در اين حادثه تلخ و تأسف بار بانک مردميصادرات ايران نيز
خود را مسئول ميداند تا با ياري رساني همکاران انسان دوست و غيور خود در سراسر کشور و با
اهداء کمکهاي نقدي ،بخشي از آالم اين عزيزان را بکاهد و به نحوي در سبک کردن بار اين
مصيبت و جبران خسارات وارده موثر باشد.

پيام حسين محمدپورزرندي مديرعامل بانک شهر

حادثه دلخراش زلزل ه در غرب کشور و جان باختن غم انگيز تعداد زيادي از هموطنان عزيزمان،
مايهاندوه عميق اينجانب و کارکنان خدوم بانک شهر شد.
اينجانب ضمن عرض تسليت به بازماندگان اين حادثه تاسف بار ،براي آن عزيزان سفرکرده علو
درجات و غفران الهي و براي مصدومان ،آرزوي سالمتي را از خداوند سبحان مسئلت دارم.

پيام غالمحسن تقي نتاج مديرعامل بانک قوامين

ِيم ،با عرض تسليت به همه ي مصيبت ديدگان زمين لرزه ي اخير در
ـن َّ
ح َم ِ
الرح ِ
الر ْ
ب ِ ْس ِم اللَّـ ِه َّ
غربکشوربهويژههموطنانشريفيکهبهسوگعزيزانشاننشستهاندوآرزويصبروسالمتي
براي آنها ،بدينوسيله به نمايندگي از همکاران بانک قوامين ضمن ابراز همدردي  ،آمادگي خود
را براي ياري هموطنان مذکور اعالم ميدارم .

عرض عليرضا پويان شاد مديرعامل بانک سرمايه

متأسفانهوقوعزلزلهدرغربکشور،هموطنانبزرگواراستانهايآنمنطقهراسوگوارعزيزانشان
س��اخت .اما هميش��ه چنين بوده که انس��ان با کمک و حمايت و همدردي به جبران نامهرباني
طبيعت برخيزد و اگر نتواند پيروز اين ميدان باشد دستکم اندکي از بار سنگين رنج بازماندگان
اين مصائب را بکاهد.
اينجانب به نمايندگي از خانواده بانک سرمايه اين مصيبت بزرگ را به همميهنان ارجمند به ويژه
هموطنان گرامياستانهاي غربي و داغديدگان اين سانحه دردناک تسليت عرض نموده براي
جانباختگان رحمت و رضوان پروردگار و براي بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

پيام سيد ضياء ايماني مديرعامل بانک مهر اقتصاد

انا هلل و انا اليه راجعون ،وقوع حادثه اسفناک زمين لرزه در استان کرمانشاه و جان باختن جمعي از
هوطنان عزيز ،موجب تاسف و تالم فراوان گرديد ،اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ بانک
مهر اقتصاد اين واقعه تلخ را به زلزله زدگان و خانوادههاي داغدار تسليت عرض مينماييم و از
درگاه خداوند متعال براي آن عزيزان سفر کرده علو درجات و براي مصدومان اين حادثه تاسف
بار شفاي عاجل مسالت دارم.
بانکمهراقتصادنيزدرکنارسايرهمميهنانگراميونهادهايذيربطازهيچتالشيبرايکاهش
تالمات بازماندگان دريغ نخواهد کرد و اميد است تا با ياري ايزد منان هر چه سريعتر شرايط به
روال عادي بازگردد و بازماندگان اين حادثه زندگي روزمره خود را از سر گيرند.

پيام علي اصغر سفري مديرعامل بانک گردشگري

وقوع حادثه دلخراش زلزله در اس��تانهاي غربي کش��ور و درگذش��ت و آس��يب ديدن جمعي از
هموطنان عزيز باعث اندوه عموم مردم ايران شد.
اينجانب به نوبه خود اين مصيبت را به ملت ش��ريف ايران و خانوادههاي آس��يب ديده تس��ليت
عرض ميکنم و از خداوند متعال براي درگذش��تگان ،رحمت و مغفرت و براي آس��يب ديدگان
شفاي عاجل را مسئلت دارم.

پيام محمدرضا قرباني مديرعامل بانک دي

بس��ماهللالرحمنالرحيم،حادثهتلخزلزلهدرکش��ورعزيزمانايرانچش��مهاراگرياندوقلبها
را به درد آورد.
ضايعه جان باختن و جراحات خيل عظيمياز هموطنان عزيزمان در غرب کشور ،بويژه در استان
کرمانش��اه و نيز وارد آمدن خس��ارات فراوان جاني و مالي ،ايران را يکپارچه داغدار کرد و آحاد
مردم عزيزمان در اندوه فاجعه از عمق دل گريستند .فاجعه آنچنان غم انگيز و دلخراش بود که
زخميجانکاه بر روح و روان تمام مردم ايران نشاند .در اين لحظات سخت ،قلب تمام ما ايرانيان
تا دورترين نقاط کشور به يکديگر پيوسته است و يک دل و يک زبان با داغ ديدگان اين حادثه
دردناک همدرديم .اين نخس��تين بار نيس��ت که هموطنان خود را در حادثه اي چنين س��خت از
دست ميدهيم .ملت ايران خاطره از خودگذشتگيها و دالورمرديهاي مرزنشينان غرب کشور
را در هش��ت س��ال دفاع مقدس هرگز از ياد نخواهند برد و خود را وامدار روح بلند و ايثارگر آنان

شنيدن خبر حادثه غمبار زلزله در غرب کشور عزيزمان به ويژه در استان شهيد پرور کرمانشاه
که منجر به جان باختن و مجروح شدن جمع کثيري از هموطنان عزيزمان شده است موجب
تاثر و تالم شد.
اينجانب وقوع اين حادثه اسفبار را به ساحت مقدس حضرت بقيه اهلل االعظم مهدي موعود(عج)
مقام معظم رهبري حفظه اهلل و تماميهم وطنان عزيز ايران اس�لاميباالخص خانوادههاي
داغديده تسليت و تعزيت عرض ميکنم.
اکنون که اراده خداوند بر اين قرار گرفته است که چراغ زندگي تعدادي از عزيزانمان بر اثر حادثه
زلزلهخاموششودباخانوادهآنانابرازهمدرديکردهوازدرگاهخداوندمنانبرايآنسفرکردگان
به ديار باقي رحمت و غفران واسعه الهي و براي کليه بازماندگان صبر و اجر مسالت ميکنم.
همچنين از درگاه ايزد منان صحت و س�لامتي و ش��فاي عاجل تماميمجروحين اين حادثه
ديدگان را خواستارم و از همکاران گراميو سخت کوش خود درخواست ميکنم پيرو پيام تسلي
بخش ولي امر مسلمين جهان از هرگونه کمک و ياري رساني به هموطنان گراميدريغ نورزيده
و از تمام توان خود براي ياري رساني استفاده کنند .اينجانب رجا واثق دارم که همکاران عزيزم
دريغ نخواهند ورزيد.

پيام محمد حسين نظري توکلي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن

بسمه تعالي ،إنا هلل وإنا إليه راجعون ،همکاران گرانقدر و مشتريان عزيز موسسه اعتباري ثامن،
درگذشت جمعي از هموطنان عزيزدر پي حادثه زلزله اخير غرب کشور ،عميق ًا موجب تالم خاطر
و تاثر گرديد .اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ ثامن  ،ضمن ابراز همدردي با بازماندگان
و خانوادههاي داغدار ،اين حادثه غم انگيز را به مردم ش��ريف اس��تان کرمانش��اه و به خصوص
خانوادههاي محترم ايشان تسليت عرض مينماييم.
از خداوند متعال شفاي عاجل مصدومان و پيدا شدن مفقودان را مسئلت مينمايم.

پيام ابراهيم کاظم پور سخنگوي بانک تجارت

ارائه خدمات بانکي به مشتريان بانک تجارت در مناطق زلزله زده غرب کشور بدون وقفه ادامه
داشته و اطالعات حساب و اسناد مشتريان کامال محفوظ ميباشد.
اين بانک ضمن تسليت به خانواده جانباختگان زلزله روز گذشته در استانهاي غربي کشور از ارائه
خدمات بانکي به مشتريان در شعب اين بانک مطابق روال عادي خبر داد و گفت :در پي وقوع
زلزله روز گذشته استان کرمانشاه  ،شعب سر پل ذهاب و قصر شيرين اين بانک دچار خسارت
شده ليکن اطالعات حساب و اسناد مشتريان اين شعب در محلي امن نگهداري ميشود .اين
در حالي است که ارائه هرگونه خدمات بانکي به مشتريان اين دو شعبه بصورت يکپارچه در هر
يکازش��عببانکتجارتدرش��هرهاواس��تانهايهمجواربدونهيچمش��کلووقفهايقابل
ارائه ميباشد.
سخنگوي بانک تجارت خاطر نشان کرد :عمليات بازسازي و تعمير شعبه سر پل ذهاب و قصر
شيرين از اولين ساعات کاري دوشنبه  22آبان در دستور کار قرار گرفته و بزودي سرويس دهي
به مشتريان اين شعب طبق روال قبل ادامه خواهد يافت.

پيام تسليت بانکپاسارگاد

بانکپاسارگاد ،ضمن تسليت به ملت شريف ايران ب ه مناسبت درگذشت تعدادي از هموطنان
عزيزمان در حادث ه غمانگيز زلزل ه کرمانشاه ،از درگاه ايزد منان براي درگذشتگان علو درجات،
برايبازماندگانصبروشکيبايي،برايمجروحانشفايعاجلوبرايتمامهمميهنانعزيزمان
سالمت و طول عمر مسئلت دارد.

پيام تسليت بانک سينا

درراس��تايهمدرديباحادثهديدگانزلزلهغربکش��ور،بانکس��ينانس��بتبهتامينوارسال
اقالم مورد نياز و همچنين اختصاص بخشي از حقوق کارکنان خود براي تهيه مايحتاج مردم
عزيز اين مناطق اقدام نمود.
بهگزارشروابطعموميبانکسينا،اينبانکضمنتسليتضايعهدرگذشتتعداديازهموطنان
عزيز در اين حادثه غمبار و ابراز همدردي با بازماندگان ،اعالم کرد به منظور کمک به هموطنان
شهرهاي آسيب ديده ،نسبت به تامين و ارسال اقالم مايحتاج آنان و همچنين اختصاص بخشي
از حقوق کارکنان خود اقدام نمود.

پيام تسليت بانک ايران زمين

ش��عببانکايرانزميندراس��تانهايآس��يبديدهاززلزلهضمنهمدرديباهموطنانآسيب
ديده ،امروز باز و آماده خدمت رساني است.
بهگزارشروزنامهتجارتبهنقلازروابطعموميبانکايرانزمين،باتوجهبهمسائلومشکالت
ايجاد شده در استانهاي آسيب ديده از زلزله و به منظور کاستن از اين مشکالت ،شعب اين بانک
درکليهاس��تانهاييکهاززلزلهش��بگذش��تهدچارخس��ارتشدهاندبازوآمادهخدمترسانيبه
هموطنانگرامياست.
براس��اس اين گزارش تماميخدمات بانک اعم از حضوري و غير حضوري در اين اس��تانها به
هموطنان ارائه ميشود.

حمایت های بانک ملی ایران از شرکت های دانش بنیان
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور در دیدار
ب��ا مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران از اقدامات این
بانک در حمایت از استارت آپ ها و شرکت های
دان��ش بنی��ان تقدیر کرد و گفت :این اقدامات می
تواند الگویی برای سایر بانک ها باشد .به گزارش
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی
ایران ،دکتر س��ورنا س��تاری در دیدار با مدیرعامل
بانک ضمن ابراز خرس��ندی از این که بانک ملی
ای��ران ب��ه حوزه حمایت از اس��تارت آپ ها ورود
پیدا کرده اس��ت ،گفت :رویکرد بانک ملی ایران

در حمای��ت از محصوالت دانش بنیان مورد تایید
و حمایت ماس��ت .به گفته س��تاری ،ایجاد مرکز
نوآوری توس��ط بانک ملی ایران زیرساختی مهم
اس��ت ک��ه با نظر مثب��ت و همراهی مدیرعامل و
اعضای هیات مدیره بانک محقق ش��ده و جای
تقدیر و تشکر دارد .دکتر محمد رضا حسین زاده
مدیرعام��ل بان��ک ملی ایران نی��ز در این دیدار با
بی��ان اینک��ه بانک در حمایت از طرح های دانش
بنیان و استارت آپ ها از هر گونه کوششی دریغ
نمی کند ،گفت :دنیای امروز ،دنیای استارت آپ

هاس��ت و همه باید در جهت توس��عه و حمایت از
آنه��ا گام برداری��م .وی افزود :بانک ملی ایران به
تنهایی از چندین اس��تارت آپ که تنها در مرحله

ای��ده بودن��د ،حمایت کرده و آنها را به مرحله بلوغ
رس��انده اس��ت که به مرور از آنها رونمایی خواهد
ش��د .حس��ین زاده با تاکید بر این که استعدادهای
داخل��ی و جوان��ان ایرانی نخبه نباید به دلیل وجود
مش��کالت در تامی��ن مالی ط��رح ها دچار چالش
ش��وند ،وظیفه بانک ملی ایران را کمک به رش��د
این ایده ها دانست و خاطرنشان کرد :خوشبختانه
برنامه ریزی جدی بانک در این زمینه به بار نشسته
و ب��ه زودی ط��رح های خیره کننده ای به جامعه
معرفی خواهد ش��د .مس��عود خاتونی عضو هیات

مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشست با اشاره
به همکاری های گسترده بانک با دانشگاه صنعتی
ش��ریف در زمینه ایجاد و حمایت از اس��تارت آپ
ها ،گفت :خوش��بختانه مرکز نوآوری بانک ملی
ایران در حال راه اندازی اس��ت و می تواند بخش
قابل توجهی از نخبگان کش��ور را تحت پوش��ش
ق��رار ده��د .به گفته وی ،برخی مقررات دس��ت و
پاگیر نباید مانع رشد استارت آپ ها شوند و برای
توسعه این بخش باید به هر شکل ممکن اقدامات
مقتضی صورت بگیرد.

طرح مقابله با قاچاق قطعات اتومبیل نهايي شد

گروه صنعت ،معدن و تجارت :آخرين خبرها حاکي
از آن اس��ت که دس��توالعمل طرح مبارزه با قاچاق
قطعات خودرو نهايي ش��ده و آماده ابالغ اس��ت .در
همين حال برخي شنيدهها حاکي از گاليه و شکايت
مالکان خودرو از تعميرکاران براي تعمير مشکالت
خودرويي خود اس��ت درحاليکه کارشناس��ان اين
بخش از صنعت معتقدند در توليد قطعات از مواد اوليه
نامرغوب استفاده ميشود و مشکل خودروها پس از
تعمي��ر ارتباطي به نابلدي تعميرکاران ندارد .عنوان
ميشودپسازخرابيقطعاتکهقابلتعميرنيستندو
نيازبهتعويضدارندمکانيکاينکارراانجامميدهد
اما پس از مدت کوتاهي خودرو دوباره دچار مشکل
ش��ده و مش��کالت دو چندان ميشود .تعميرکاران
اي��ن امر را ناش��ي از بيکيفيت��ي قطعات ميدانند و
بيان ميکنند س��ازندگان از مواد اوليه نامرغوب در
س��اخت محصوالت خود استفاده ميکنند بنابراين
بايد از مجرايي ديگر موضوع رسيدگي شود اما يکي
از اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرويي اين مس��ئله را بيش��تر مربوط به قطعات
واردات��ي و قاچ��اق ميدان��د و اظهار کرد :انجمن در
حال پيگيري موضوع است.
بارويکارآمدندولتيازدهممحمدرضانعمتزاده،
وزير وقت صنعت ،معدن و تجارت با الصاق کدهاي
رهگيريکاالبهعنوانايرانکدوشبنممخالفتکرد
و اين دو سامانه به دست فراموشي سپرده شد اما سال
گذشته وزارت صمت بار ديگر خبر از الصاق کدهاي
رهگيري براي کاالهاي قاچاقپذير صنعت خودرو
خبر داد .از طرف ديگر قاسم خورشيدي ،سخنگوي
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سامانه کد رهگيري
کااله��اي قاچاق به خصوص قطعات خودرو که بار
ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد را ايران کد معرفي
کرد و طرح مبارزه با قاچاق کاال را تنها معطوف به
قطعات خودرو ندانست.
درهمينحالروزگذشتهمديرکلدفترصنايعخودرو
و ني��رو محرک��ه وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت از
نهاييشدندستوالعملطرح مبارزهبا قاچاق قطعات
خودروخبرداد.اميرحسينقناتيدرگفتگوباايسنا،در
رابطه با طرح الصاق کد رهگيري به قطعات وارداتي

کد رهگيري روي قطعات قاچاقپذير

اشاره و تاکيد کرد :در ميان کشفيات کاالهاي قاچاق
طيسالهايگذشته،قطعاتيدکيخودرونيزوجود
داش��ته اس��ت .او با تاکيد بر اينکه خودروسازان بايد
دقت الزم را مبني بر عدم استفاده از کاالهاي قاچاق
در نمايندگيه��اي خ��ود ،به کار بگيرند ،از تدوين و
ارائه طرحي جامع براي مقابله با قطعات قاچاق خبر
داده اس��ت .براساس صحبتهاي مسئوالن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در اولين اقدام براي مبارزه
با اين مس��اله ،طي بخش��نامهاي از تامينکنندگان
اصلي قطعه يدکي خودرو خواس��ته ش��د که در تهيه
و تامي��ن قطع��ات مورد نياز ب��ه اصالت کاال از بابت
اينکه قاچاق نباش��د و همچنين کيفيت آنها ،توجه
بيشتري کنند.

ظرفيت باالي داخليسازي قطعات خودرو


خودرو ،اظهار کرد :دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق
قطعات خودرو با الصاق کد رهگيري نهايي شده و
در حال حاضر آماده اجرا است .وي ادامه داد :الصاق
کد رهگيري قطعات وارداتي خودرو تمام قطعات را
ش��امل نميشود و تنها قطعاتي که بيشترين ميزان
قاچاق را در چند س��ال اخير داش��تهاند ،در اين طرح
ق��رار گرفتهاند .قناتي ،مديرکل دفتر صنايع خودرو
و نيرومحرک��ه وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت با
بيان اينکه حدود  ۱۶مجموعه از قطعات خودرو در
اين طرح قرار دارند ،خاطرنش��ان کرد :علت اجرايي
نشدن اين طرح تاکنون به دليل آن است که طرح
براي بررس��يهاي نهايي در س��تاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز است.
پيش از اين رئيس هيات عامل س��ازمان گس��ترش
و نوس��ازي صنايع ايران با اش��اره به موقعيت بسيار

مناس��ب ايران در منطقه گفت :ايدرو در افق ۱۴۰۴
ارتباط قطعهسازان داخلي را به زنجيره تامين جهاني
پيشبيني کرده است .منصور معظميگفت :صنعت
خودرو بدون صنعت قطعهسازي مفهوم ندارد و وجود
ش��بکه گسترده قطعهسازي در ايران جذابيت توليد
قطع��اتخ��ودروراب��اتوجهبهارزان��ينيرويکارو
م��واد اولي��ه بي��ش از پيش مورد اقب��ال و توجه قرار
ميدهد .معظميبا بيان اينکه مشارکت بينالمللي
با خودروس��ازان و قطعهسازان معتبر خارجي عامل
توس��عه کم��يو کيفي صنعت خ��ودرو خواهد بود،
عنوان کرد :خوش��بختانه صنعت خودرو موفقترين
صنعت در اس��تفاده از فضاي ايجاد ش��ده در دوران
پس��ابرجام بوده و فرصت بس��يار خاصي اس��ت که
صاحب��ان برند در ايران س��رمايهگذاري مش��ترک
کنند چون اين س��رمايهگذاري به رشد قطعهسازان

ني��ز کم��ک خواهد کرد .رئيس هي��ات عامل ايدرو
بيان داش��ت :ميخواهيم خودرويي را با اس��تفاده از
بيشترين توان داخلي کشور توليد کنيم ،توان داخلي
در اين بخش عبارت است از اينکه ظرفيت صنعت
قطعهس��ازي را توس��عه دهيم .در حال حاضر حدود
 ۱۲۰۰قطعهساز داريم که اين مهم نشان دهنده لزوم
ادغام قطعهسازان کشور است.
قاچاق قطعات خودرو اگرچه همواره طي سالهاي
گذشته نيز کم و بيش وجود داشته ،با اين حال بهنظر
ميرس��د اين روزها به مس��الهاي حاد تبديل شده ،تا
جايي که مسووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ب��ه صراح��ت از لزوم مقابله ب��ا آن صحبت به ميان
ميآورند.مدتيقبلبودکهمجتبيخسروتاج،رئيس
سازمان توسعه تجارت در جريان بازديد از چند واحد
قطعهسازي کشور ،مستقيما به مساله قاچاق قطعات

در همين ارتباط حس��ين بش��ارتنيا ،فعال صنعت
قطعهس��ازي در گفتگ��و با خبرن��گار تجارت گفت:
صنعت قطعهسازي کشور توانايي توليد بيش از ۷۰
درصد قطعات خودروهاي داخلي و خارجي را دارد.
ظرفيتهاي زياد و خوبي براي توليد قطعات خودرو
در کشور ايجاد شده است .با توجه به اينکه اين بخش
بيشتر در اختيار بخش خصوصي بوده همواره حرکت
رو به جلو داشته است .اين مساله سبب شده کشور
ما قابليت توليد کميو کيفي قطعات خودرو را در حد
مطلوبي داشته باشد .اين فعال صنعت قطعهسازي
ادامه داد :در چش��مانداز برنامه  1404برنامهريزي
ب��راي توليد س��ه ميليون خ��ودرو صورت گرفته که
قطعهسازان با در اختيار داشتن مواد اوليه ،دانش فني،
ماشين آالت مورد نياز ،مهارت و نيروي متخصص
و حتي س��رمايه الزم ب��راي توليد قطعات باکيفيت
در کش��ور وجود دارد و حتي بدون کمک دولت هم
ميت��وان ب��ه توليد خوب و با کيفيت دس��ت يافت.
بشارتنيا در پايان گفت :بهنظر ميرسد ريشه قاچاق
قطعات را بايد در مسائلي مانند قيمت پايينتر ،ضعف
توليدکنندگان داخلي و همچنين کمتوجهي به بازار
لوازميدکيجستوجوکرد.دراينبين،فاکتورقيمت
از اهميت بااليي براي مشتريان برخوردار است ،چه
آنکه سبب ميشود آنها گاهي قيد کيفيت را زده و از
قطعات کم کيفيت قاچاق استفاده کنند.

صادراتآلومينايايرانبهتاجيکستانوآذربايجان
مدير عامل ش��رکت آلوميناي ايران از توس��عه صادرات ،رش��د توليد
و افزايش ذخاير کش��ف ش��ده براي اين ش��رکت خبر داد .به گزارش
ايمي��درو ،ت��ورج زارع ،مديرعامل ش��رکت آلوميناي ايران (جاجرم)
تصريح کرد :پيشتر تنها تاجيکس��تان مش��تري آلوميناي ايران بود
اما از اوايل سال جاري کشور آذربايجان نيز از ما خريد داشته است.
ب��ه گفت��ه وي ،تاکن��ون 20هزار تن صادرات به اين 2کش��ور انجام
ش��ده اس��ت .وي در مورد توليد اين ش��رکت اظهار داشت :گزارشي
که تا  19آبان تهيه شده حاکي از آن است که  154هزار تن آلومينا
توليد شده است که نسبت به سال گذشته  3.3درصد افزايش توليد
را شاهد بودهايم .برنامه سال جاري توليد  245هزار تن آلومينا است
که با توجه به برنامهريزيهاي صورت گرفته محقق خواهد ش��د.
زارع در مورد برنامه اکتشافي شرکت آلوميناي جاجرم گفت :از سال
گذشته اکتشافاتي که در شرکت آلوميناي ايران انجام شد و براساس

آن حدود  16هزار متر حفاري اکتشافي صورت گرفت .حاصل اين
برنامه  16ميليون تن ذخيره قطعي بوکسيت بود.
مديرعامل شرکت آلوميناي ايران ادامه داد :با احتساب ذخاير قبلي
هماکنون ميزان ذخاير بوکسيت اين شرکت به  36ميليون تن رسيده
است .به گفته زارع ،برنامه سال جاري نيز حفاري اکتشافي به ميزان
 20هزار متر است که از اين ميزان  50درصد حفاريها انجام گرفته
اس��ت .تا پايان س��ال نيز مابقي آن انجام خواهد گرفت که براس��اس
آن ذخيره ش��رکت افزايش پيدا ميکند .انتظار ميرود ميزان ذخاير
قطعي بوکسيت توسط اين شرکت به حدود  50ميليون تن افزايش
يابد .مدير عامل آلوميناي ايران درباره طرح آلومينيوم گفت :در حال
حاضر پيشرفت فيزيکي پروژه  82درصد است .عمده تجهيزاتي که
س��اخت خارج بود وارد ش��ده و تجهيزات بخش راهاندازي باقيمانده
اس��ت .تجهيزات داخلي نيز س��اخته ش��ده و در محل پروژه تحويل

دادهش��ده و در حال حاضر عمليات نصب آنها در حال انجام اس��ت.
وي افزود :بيش از  90درصد عمليات مهندس��ي (س��يويل) پروژه نيز
انجام شده است .در زمينه تامين مالي نيز اميدوار هستيم با حمايت
ايميدرو تامين ميشود .پيشبيني ما بر اين است که سال آينده اين
پروژه به بهرهبرداري برس��د .زارع دباره بوميس��ازي در اين شرکت
گفت :بيشتر قطعات کارخان ه آلومينا که در حال حاضر فعاليت ميکند،
س��اخت داخل بوده و از داخل کش��ور تامين ميش��ود .طي  20سالي
که کارخانه مشغول بکار است عمده قطعات بوميسازي شده است.
البته بخشي از قطعات که مربوط به بخشهاي ويژهاي از کارخانه
اس��ت را از س��ازندگان اصلي خريداري ميشود .خوشبختانه مشکل
ويژهاي در اين باره وجود ندارد و بيشتر قطعات در داخل بوميسازي
شده است .مديرعامل شرکت آلوميناي ايران با اشاره به طلبهاي
اين شرکت از المهدي و ايرالکو گفت  50درصد از طلبهاي گذشته
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صنعت،معدن،تجارت

پيشخوان
امکان حضور رايگان خوشههاي صنعتي
در نمايشگاههاي خارجي

مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع
کوچک و ش��هرکهاي صنعتي
اع�لام ک��رد :اگر خوش��ههاي
صنعت��ي در قالب کنسرس��يوم
در نمايش��گاههاي خارج��ي
ش��رکت کنند ،همه هزينههاي
آن توس��ط اين سازمان پرداخت
ميش��ود .به گزارش مهر ،علي يزداني گفت :مديران اس��تان
بايد با ريسک پذيري اقدامات الزم را براي احياي قابليتهاي
بخش صنعت و معدن استان فراهم کنند .وي اعالم کرد :اگر
خوشههاي صنعتي استان در قالب کنسرسيوم براي شرکت در
نمايشگاههاي خارجي اقدام کنند همه هزينههاي مربوط به آن
توسط اين سازمان پرداخت ميشود .يزداني ايجاد زيرساختها
در شهرکها و نواحي صنعتي را از وظايف اين سازمان برشمرد
و گفت :همه اختيارات س��ازمان صنايع کوچک و ش��هرکهاي
صنعتي ايران به اس��تانها تفويض ش��ده است و يکشنبه آينده
با همه دس��تگاهها و س��ازمانهاي مربوط براي کمک به رفع
مشکالت صنعتگران استان مکاتبه خواهد شد.

رانت واردات خودرو عامل
ورشکستگيصنعتخودرو

عضوکميسيونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسمصرفگرايي
را از معضالت بازار خودرو ايران دانست و گفت :در اين شرايط
بايد دولت ،خودروس��ازان و قطعهس��ازان داخلي نسبت به ارتقاء
کيفيت محصوالت توليدي تالش بيش��تري نمايند تا نياز بازار
به س��مت خريد خودروهاي خارجي س��وق پيدا نکند .نبي هزار
جريب��ي در گفتگ��و با خبرخودرو اظهار داش��ت :در صورتي که
کيفيت خودروهاي داخلي افزايش نيابد مسلما تمايل به خريد
خودروهاي خارجي افزايش يافته و افزايش خروج ارز از کشور
بسياري از صنايع داخلي در راستاي افت تقاضاي محصوالت
داخلي زمين گير خواهند شد .وي بخشي از علت رکود و بيکاري
در کشور را ناشي از عدم نظارت کافي بر توليدات داخلي و تعطيلي
برخي از واحدهاي توليدي دانست و افزود  :در صورتي کيفيت
توليدات افزايش يابد بسياري از مشکالت موجود در بازار کسب
و کار خودروسازان نيز بهبود خواهد يافت .وي گفت :خودروهاي
بي کيفيت بخاطر امنيت جان مردم بايستي از چرخه توليد خارج
ش��وند .هزار جريبي تصريح کرد :مس��لما واردات خودروهاي با
سطح کيفي باال و خدمات پس از فروش مناسب مشکلي براي
توليد در کشور ايجاد نخواهد کرد اما اينکه خودروهايي بواسطه
رانت وارد کشور شوند مسلما باعث ورشکستگي صنايع بزرگ
خودروسازي در کشور خواهد شد.

بايد قيمت قطعات بر اساس
هزينههاي جديد تعديل شود

ناي��ب رئي��س انجمن تخصصي
صنايع همگن قطعه سازي کشور
ميگويد  :افزايشي که مدتهاست
در قيم��ت پاي��ه دالر و ي��ورو رخ
داده قطع��ا موجب افزايش هزينه
توليد و قيمت تمام ش��ده قطعات
ش��ده اس��ت از اين رو بايد قيمت
قطعات بر اس��اس هزينههاي جديد تعديل ش��ود و قراردادهاي
به نحوي تنظيم شود تا قطعه سازان بيش از اين متضرر نشوند.
احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داش��ت  :انجمن
همگن در جلسات مختلفي که با وزارت صنعت و معدن  ،شوراي
سياست گذاري خودرو و مجلس داشته است  ،درخواست قطعه
س��ازان و افزايش هزينهها را انعکاس داده اس��ت البته مش��کل
قيمت قطعات مدت زيادي است که در جلسات مختلف انجمن
با دولت و مس��ئوالن مطرح ميش��ود چرا که اين مش��کل مربوط
به ش��رايط کنوني نيس��ت و حدود دو  ،س��ه سالي است که قيمت
تمام ش��ده قطعه س��ازان عادالنه محاس��به نميشود و ناگزير به
تولي��د با قيمتهاي فعلي هس��تند .ب��ه گفته وي انجمن همگن
در تالش اس��ت تا هزينه توليد و قيمت قطعه س��ازان را تعديل و
تصويب کند .نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه
سازي کشور تاکيد کرد  :البته در خواست افزايش قيمت قطعات
 ،بستگي به نوع قطعات و تغييرات نرخ مواد اوليه اي که رخ داده
 ،متفاوت خواهد بود.

صادرات به عراق کند شد

ي سيماني عراقيها براي ايران
ادامه سنگانداز 

توجه بر کيفيت قطعات و خودروهاي وارداتي از چين

رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق درباره آخرين
وضعيت صادرات س��يمان ايران به عراق تصريح کرد که
عراقيهاتحتاينعنوانکهميخواهنددرسيمانخودکفا
شوند ،حتي پروژههاي عمراني خود را به ايرانيهايي که در
مزايدهها برنده ميشوند هم نميدهند .يحيي آل اسحاق
در گفتگو با ايسنا ،درباره آخرين وضعيت صادرات سيمان
ايران به عراق اظهار کرد :با توجه به ش��رايط بازس��ازي در
ع��راق ،عراقيه��ا نياز قابل توجهي به س��يمان دارند و در
داخل هم خيلي از واحدهاي س��يمان ما بس��يج ش��دند و
امکان��ات فراه��م کردند که به عراق س��يمان صادر کنند.
وي ادامه داد :واقعيت اين اس��ت که در رابطه با س��يمان
عراقيها تحت اين عنوان که ميخواهند در توليد و صنعت
س��يمان خودکفا ش��وند ،واردات س��يمان ايراني را ممنوع
کردند .آل اسحاق افزود :عراقيها ابتدا گفتند که کلينکر
از اي��ران وارد ميکنن��د و مط��رح کردند که بيايد در عراق
سرمايهگذاري کنيد و کارخانههاي سيمان راه بيندازيد و

يک کارشناس صنعت خودرو گفت :شرکتهاي اروپايي
و بينالمللي که در زمينه توليد خودرو فعاليت دارند برخي
از قطعات را در کش��ور چين توليد ميکنند بنابراين بايد
دقت ش��ود که آيا کيفيت قطعات مصرفي در خودرو با
کيفيت محصول مورد اس��تفاده در اروپا يکس��ان است.
اميرحس��ن کاکايي در گفتگو با ايس��نا در رابطه با فروش
محص��والت چين��ي ک��ه با نام محص��والت اروپايي در
ب��ازار اي��ران به فروش ميرس��ند ،اظه��ار کرد :برخي از
ش��رکتهاي چيني با اس��تفاده از روشهاي تبليغاتي در
بازار ايران به دنبال بازارگرميهس��تند ،که اين موضوع
ايرادي ندارد اما بايد توجه شود که ورود اين محصوالت
به ايران براي کش��ور چقدر ارزشافزوده ايجاد ميکند.
کاکايي ادامه داد :در حال حاضر شرکتهاي اروپايي و
بينالمللي که در زمينه توليد خودرو فعاليت دارند برخي از
قطعات را در کشور چين توليد ميکنند که با اين تفاسير
در واردات حت��ي خودروه��اي اروپايي به ايران بايد اين

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد براينکه
نرخ سود تسهيالت بانکي بر مونتاژ کاري واحدهاي توليدي
تاثير دارد ،خواهان تحول نظام بانکي کش��ور ش��د .س��عيد
باس��تاني در گفتگ��و ب��ا خانه ملت ،با اش��اره به داليل رونق
مونت��اژ کاري در صنعت کش��ور ،گف��ت :اگر واحد توليدي با
مونت��اژکاري وارد عرص��ه صنعت ش��ود ،ايرادي به آن وجود
ن��دارد ،ام��ا اينکه اين واح��د توليدي در مونتاژ کاري متوقف
ش��ود ،اتفاق خطرناکي اس��ت .وي با بيان اينکه بايد بعد از
مدتي واحد توليدي از مونتاژ کاري به س��مت توليد قطعات
اولي��ه و اج��زاي مونت��اژ برود ،ادام��ه داد :پارامترهاي مهم و
موثري در توليد کشور دخيل است که اگر يکي از داليل در
کنار مجموع آن روند مناسبي نداشته باشد در نهايت خروجي
واحد توليدي مناسب نخواهد بود.
اين نماينده مجلس با اشاره به مجموعه پارامترهاي اثرگذار

در مزايدهها ش��رکت کنيد ،اما حتي وقتي ايرانيهاي در
مزايدههاي آنها ش��رکت کردند عراقيها رفتار مناسبي از
خود نشان ندادند و پروژهها را به ايرانيها واگذار نکردند.
آل اسحاق گفت :حتي وقتي به توافق هم ميرسيم بازهم
سنگاندازي ميکنند يعني اول ميپذيرند که ايرانيها در
کارخانههاي عراق س��رمايهگذاري کنند اما بعد ميگويند
امکانپذير نيست.

تاثيرنرخسودتسهيالتبرمونتاژکاريتوليد
در توليد ،بيان داش��ت :فضاي کس��ب و کار ،قوانين حاکم بر
فضاي کس��ب و کار ،تامين منابع مالي ،توليد با نگاه داخلي
يا صادراتي و مزيت نس��بي توليد از جمله مواردي اس��ت که
بر خروجي واحد توليدي اثرگذار است .وي با تاکيد براينکه
منابع مالي از نگاه توليدکننده اثرگذارترين عامل بر توليد ديده
ميشود ،گفت :براي توليد کننده مهم است که منبع مالي را
به چه نرخي دريافت ميکند ،اين مس��ئله تاثير مس��تقيميبر
ارائ��ه کاالي تولي��دي در بازار داخلي يا خارجي دارد ،چرا که
توليدکنن��ده خارج��ي کاالي خود را با نرخ س��ود کمتري به
نس��بت ايران تهيه ميکند .باس��تاني با بيان اينکه نرخ ارز

و ثبات قوانين و دس��تورالعملها نيز بر توليد اثرگذار اس��ت،
توضيح داد :بانکها تسهيالت را با نرخ  15تا  18درصد ارائه
ميکنند اما در نهايت مصرف کننده تسهيالتي با نرخ  23تا
 24درصد در اختيار دارد ،اين در حالي است که توليدکنندگان
خارجي از تسهيالت با سود  2.5تا  3درصد برخور دارند که
نزديک به 20درصد از توليد کننده ايراني جلوتر هس��تند و
همين عامل باعث ميش��ود رقابت در بازارهاي بين المللي
براي کاالي ايران سخت و مشکل باشد.
باستاني در ادامه با تاکيد براينکه همه عوامل مذکور بر توليد
تاثيرگذار است ،گفت :اگر عواملي که شمرده شد در کنار هم

موضوع مدنظر قرار گيرد که آيا کيفيت قطعات مصرفي
در خودرو با کيفيت محصول مورد استفاده در اروپا يکسان
اس��ت .اين کارش��ناس صنعت خودرو همچنين تصريح
ک��رد :باي��د در اج��راي مقررات فعلي که در زمينه توليد و
صادرات تدوين ش��ده اس��ت ،نظارت کافي و قابل قبولي
ص��ورت گي��رد زيرا در نهايت منجر به رش��د کيفي بازار
خودرو کشور ميشود.

به درستي قرار نگيرند اتصال چرخدندههاي صنعت درست
نخواه��د ب��ود ،با اين حال منابع مالي مهمترين عامل از نگاه
توليدکننده بيان ميشود .وي به علت اختالف سودتسهيالت
بانکي با س��ودي که مصرف کننده پرداخت ميکند اش��اره
ک��رد و توضي��ح داد :نظام بانک��داري به تحول نياز دارد ،چرا
که بانکي که نرخ س��ود س��پرده آن  15تا  18درصد اس��ت
نميتواند تسهيالت با نرخ سود کمتر ارائه دهد ،اگر بانکها
در اين زمينه دس��توري عمل کنند ظاهر حفظ ميش��ود و در
باط��ن اقدامات��ي ديگري براي جبران اختالف سودس��پرده
و سودتس��هيالت انجام خواهند داد .باس��تاني با بيان اينکه
کفايت س��رمايه بانکي به معناي توان گردش مالي بانکها
است ،اظهار داشت :در واقع بانکهاي ايران قفل شدهاند و
با سرمايههاي کوچک در حال فعاليت هستند بنابراين بايد
طرح تحول نظام بانکي مطرح شود.

عض��و ات��اق مش��ترک بازرگاني ايران و عراق به تش��ريح آخرين
وضعي��ت رف��ت و آم��د کاميونهاي تج��اري در مرزي عراق بعد
از زلزله ش��ب گذش��ته پرداخت و گفت :تا  ۷۲س��اعت آينده رفت
و آمد ماش��ينها در مرزهاي عراق با مش��کل مواجه ميش��ود و
پ��س از آن صادراتم��ان در بخش کاالهاي مصرفي به دليل نياز
موجود پس از زلزله در عراق ،به اين کش��ور بيش��تر خواهد ش��د.
جهانبخش س��نجابي ش��يرازي در گفتگو با ايس��نا ،درباره آخرين
وضعيت رفت و آمد کاميونهاي تجاري در مرز عراق توضيح داد:
طبق آخرين خبرهاي رس��يده در راههاي اصلي ،تردد در جريان
اس��ت و در مرزهاي غربي رفت و آمد انجام ميش��ود .اما به دليل
تردد ماشينهاي امدادي ،مقررات ترافيکي بر آن قسمتها حاکم
شده است و قطعا با افت محسوس تردد کاميونهاي باري تجاري
مواجه شدهايم که باعث ميشود تجارتمان با عراق تحت تاثير
قرار بگيرد .س��نجابي ش��يرازي درباره وضعيت صادرات ايران به
ع��راق در روزه��اي آين��ده گفت :به نظر ميرس��د تا اين دوره حاد
يعني  ۷۲ساعت آينده ،ممکن است افت مقطعي صادرات به عراق
را داشته باشيم و طبيعتا در شرايط فعلي که همه جادهها هنوز به
شرايط طبيعي برنگشتند تجارتمان با مشکل مواجه است.

دولت بستر ورود بخش خصوصي
در اکتشاف معادن را آماده نکرده

عضوکميسيونصنايعومعادنمجلس،درکشورماتماميسرمايه
گذاريها در بخش اکتش��اف توس��ط دولت بوده ،گفت :ش��ايد
س��ازوکارهاي مناس��بي در اين زمينه وجود نداش��ته و دولت نيز
بس��تر الزم را فراهم نکرده اس��ت .داريوش اسماعيلي در گفتگو
با خانه ملت ،درخصوص سرمايهگذاري خارجي در بخش معدن
کشور ،اظهار داشت :براي توسعه مسائل اقتصادي کشور نياز به
سرمايهگذاري بزرگ وجود دارد که اين سرمايهگذاري ميتواند
داخلي و خارجي باش��د .وي با بيان اينکه بخش معدن يکي از
مس��تعدترين بخشهايي اس��ت که ميتواند سرمايهگذار جذب
کند ،مخصوصا سرمايهگذار خارجي ،گفت :درحال حاضر تفاوتي
ندارد که کشور سرمايه گذار آلمان ،روسيه و يا فرانسه باشد ،همه
اين کشورها سابقه فعاليت زمينشناسي در کشور ما را دارند .اين
نماينده مجلس با اشاره به اينکه بايد به اين مسئله توجه کرد که
سرمايهگذار خارجي بهشرطي تمايل سرمايهگذاري در کشور را
دارد که سرمايهگذاران داخلي مورد توجه باشند و به آنها اهميت
داده شود ،ادامه داد :امکان موفقيت سرمايهگذار خارجي زماني
وجود دارد که با سرمايهگذار داخلي متصل شوند.
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اعالم شرايط اعطاي تسهيالت به توليدکنندگان
نادر قاضيپور ،عضو کميسيون صنايع و
معادن مجلس در تشريح جلسه کارگروه
حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد،
اظهار داش��ت :طرح يک فوريتي الحاق
دو ماده به قانون رفع موانع توليد بررسي
شد.
وي افزود :ماده  2اين طرح در نشست کارگروه حمايت از توليد
داخل و رفع موانع توليد توسط نمايندگان حذف شد .قاضيپور
در تش��ريح نتايج تصويب ماده يک توس��ط نمايندگان ،گفت:
مصوبات کارگروه رفع موانع توليد که به تاييد استاندار ميرسد،
بايد حداکثر در مدت  2ماه تس��هيالت آن توس��ط بانکها بايد
پرداخت ش��ود و در تبصره اين مادهامده اس��ت که افراد متخلف،
عالوه بر پرداخت غرامت ،از گرفتن وام محروم ميشوند.

پرايد توان رقابت با وارداتيها را ندارد
عضو کميس��يون صنايع و معادن مجلس
با بيان اينکه پرايد مدتهاست در صنعت
خودروس��ازي ج��والن ميده��د ،گفت:
خودروه��اي خارجي با کيفيت همس��و با
قيمت پرايد اگر وارد کش��ور ش��وند ،پرايد
توان رقابت با خودروهاي خارجي را نخواهد داشت .محمد عزيزي
گفت :زماني که مجوز ورود خودروهاي خارجي همتراز قيمت پرايد
را ص��ادر نميکنيم ،نميتوان ش��اهد ايج��اد فضاي رقابتي در اين
بازار باش��يم ،زيرا همتراز قيمت پرايد ميتوان خودروهاي خارجي
باکيفيت مناس��ب را از چرخه واردات وارد کش��ور کرد .اين نماينده
مجل��س ده��م همچنين ادامه داد :خودروه��اي خارجي باکيفيت
همس��و با قيمت پرايد اگر وارد کش��ور ش��وند ،پرايد توان رقابت با
خودروهاي خارجي را نخواهد داشت.

بازارخودرو در اختيار چند خودروساز نباشد
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس
گف��ت :افزاي��ش کيف��ي خ��ودرو داخلي
نيازمند ارتقاء رقابت ميان خودروس��ازان
بومياس��ت ،در حالي که انحصاري بودن
خودرو مانعي براي کيفيسازي در صنعت
مولد خودرو اس��ت .رامين نورقليپور درباره انحصار در بازار خودرو
گفت:انحصاريبودنصنعتخودرومانعيبرايکيفيسازيصنعت
خودروس��ازي اس��ت و اين در حالي است که انحصار بطور مستقيم،
کاه��ش راندم��ان کاري در صنعت خودروس��ازي را درپي دارد .وي
با اش��اره به نقش مجلس درکيفي کردن بازار خودرو ،گفت :ما بايد
برحسب ذائقه مشتري توليدخودرو را به جريان بياندازيم تا درحقيقت
مشتريمداريدرصنعتخودروسازيدراولويتقراربگيردتاخودرو
برحسب ساليق مشتري برمدار توليد کيفيسازي شود.
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پيشخوان
ادامه مذاکره با هند براي مشارکت
در راهآهن چابهار

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره
به آغاز سرمايهگذاري شرکتهاي
هندي در توس��عه زيرساختهاي
چابه��ار از ت��داوم مذاک��ره با اين
کش��ور براي حضور در راهآهن اين
بندر خبر داد.
محمد راستاد در گفتوگو با ايسنا با
بيان اين مطلب اظهار کرد :يکي از اصليترين پروژههايي که براي
توسعه دريايي ايران در دستور کار قرار داشته ،بهبود زيرساختهاي
چابهار براي قرار گرفتن اين بندر در فهرست مهمترين بنادر ترانزيت
و ترانشيپ در منطقه است.
به گفته وي ،يکي از اصليترين بخشهايي که چابهار ميتواند در
آن مطرح شود ،قرار گرفتن در مسير ترانزيتي هند به آسياي ميانه
و افغانستان است که از اين رو هنديها در قراردادهاي رسميطرح
سرمايهگذاري در اين بندر را نهايي کردند.
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد :ايران نيز در کنار
برنامهريزي براي جذب سرمايهگذار خارجي طرحهايي را براي وارد
کردن تجهيزات جديد به چابهار اجرايي کرده که تاکنون دو محموله
از اين تجهيزات وارد چابهار شدهاند و محمولههاي بعدي نيز طبق
برنامه زمانبندي وارد اين بندر خواهند شد.
راستاد در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال ورود هند به طرح ريلي
چابهار وجود دارد ،گفت :طرف هندي پيش از اين عالقه خود براي
س��رمايهگذاري در بخشهاي مختلف اين بندر را اعالم کرده و در
زمينه راهآهن نيز مذاکراتي ميان دو طرف انجام شده است.
به گفته معاون وزير راه در حال حاضر اين مذاکرات به توافق قطعي
نرسيدهاما احتمال آنکه در آينده نزديک خبرهاي جديد در رابطه با
آن اعالم ش��ود ،وجود دارد .در حال حاضر کار اجرايي در خط ريلي
چابهار ادامه دارد و اين طرح با س��رمايهگذاري داخلي انجام ش��ده،
پيگيري ميشود.
خط ريلي چابهار که در حال حاضر در چهار فاز متفاوت در دس��ت
س��اخت اس��ت ،اين بندر را به زاهدان و ش��بکه ريلي مرکزي کشور
متص��ل خواه��د ک��رد .طرح جامع در نظر گرفته ش��ده به بندر ريل
چابهار به مرزهاي ش��مال ش��رقي ايران و اتصال مس��تقيم آن به
آسياي ميانه است.

ترکيش ايرالينز برندي با پشتوانه دولتي

حملونقلهوايييکيازشيوههايحملونقلاستکهدرجابهجايي
س��ريع مس��افر و بار به نقاط مختلف از طريق راههاي ارتباطي بين
قارهاي نقش مهميدارد.امروزه صنعت حملونقل هوايي به عنوان
بخشجداييناپذيريازهراقتصادتوسعهيافتهودرحالتوسعهاست؛
به نحوي که اگر در چند سال گذشته ،توسعه اين صنعت محصول
توسعه اقتصادي بود و يا همزمان با آن رشد ميکرد ،ميتوان ادعا
کرد صنعت حملونقل هوايي مناسب و انعطافپذير ،زيرساخت هر
توسعه اقتصادي پايدار و درازمدت است.
در اي��ن مي��ان ايرالينه��ا ميتوانند نقش قابل توجهي درتوس��عه
اقتصادي کش��ورها ايفا کنند .ايمني پرواز ،خدمات رفاهي و قيمت
نقشتعيينکنندهايوبسياريازاستانداردهادرانتخابيکايرالين
به عنوان يک ش��رکت برتر هوايي نقش دارد«.ترکيش ايرالينز»
در س��ال  ۲۰۱۶هفتمين ش��رکت هواپيمايي برتر جهان ش��ناخته
ش��د .رعايت بس��ياري از استانداردهاي جهاني در اين شرکت سبب
انتخاب آن در سالهاي  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶به عنوان ايرالين منتخب
در مي��ان صده��ا ايرالين معروف جهاني بود.به همين دليل نگاهي
به جديدترين س��رويسهاي اين خط هوايي برتر دنيا مياندازيم و
وجه تمايز آن را به عنوان يکي از بهترينها در صنعت حمل و نقل
هوايي بررسي ميکنيم.
ترکيش ايرالينز ،شرکت هواپيمايي متعلق به ترکيه است که در سال
 ۱۹۳۳به دستور مصطفي کمال آتاتورک تأسيس شد و روزانه به ۳۰۰
مقصد ،در اروپا ،آسيا ،آفريقا و اياالتمتحدهامريکا پروازهاي مستقيم
دارد .از س��ال  ۲۰۰۰فعاليتها و پيش��رفتهاي اين ش��رکت روند
صعودي بسيار قابل توجهي به خود گرفت و در سال  ۲۰۰۴با اضافه
شدن  ۱۵فروند هواپيماي بوئينگ آمريکايي و  ۳۶فروند هواپيماي
مدرن ايرباس فرانسوي ،ناوگان اين شرکت چهره اي جديد به خود
گرفت.بنابرآماراعالمشده،تاسال ۲۰۱۶تعداد ۳۳۵فروندهواپيماي
مختلف ،ناوگان هوايي اين شرکت را تشکيل دادهاند.
غذاهايي که درهواپيماهاي ترکيش ايرالنيز سرو ميشوند ،مشهور
ب��وده و در بس��ياري از مجالت و س��ايتهاي مع��روف موردتقدير
قرارگرفته است .منوهايي که براي برخي از پروازها تهيهشدهاند ،از
غذاهاي امپراتوري عثماني الهام گرفتهاند .در کالسهاي پروازي
اين شرکت بهترين غذاهاي بينالمللي و ترکي سرو ميشود.
همچنين بيش از  ۱۹هزار کارمند به صورت مس��تقيم در اس��تخدام
ترکيش ايرالينز هستند که از اين تعداد يازده هزار نفر به عنوان خدمه
پرواز در حال خدمت بوده و به طور کلي چهل هزار پرس��نل نيز در
 ۱۵شرکت طرف قرارداد با ترکيش ايرالينز مشغول خدمت هستند.
با توجه به بروزرساني ناوگان و همچنين ارائه خدمات مطلوب و بر
اساس نظر سنجيهاي صورت گرفته از مسافران  ،ترکيش ايرالينز
توانس��ته براي چهار س��ال پياپي عنوان بهترين شرکت هواپيمايي
اروپا را کسب کند.
آگهي مزايدهاموال غير منقول
بموجب دادنامه شماره  950552مورخ  95/6/7صادره از شعبه  30شوراي حل
اختالف اردبيل محکوم عليه رس��ول قاس��م زاده محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ
 83/416/500ريال بابت اصل خواس��ته در حق محکوم له آقاي حميد پناهي
و مبلغ  4/000/000ريال بابت نيم عشر دولتي ،با توجه بهامتناع محکوم عليه
از پرداخت محکوم به و توقيف مال ،محکوم له تقاضاي فروش ششدانگ يک
باب س��اختمان مس��کوني به پالک ثبتي به ش��ماره  3125فرعي از  35اصلي
واقع در بخش  3اردبيل نموده اس��ت که موضوع به کارشناس��ي ارجاع و نظريه
کارشناس��ي واصل و به ش��رح ذيل ارزيابي گرديده اس��ت .ملک فوق الذکر به
نش��اني اردبيل -محله زرناس کوچه صفاي  16با قدمت حدود 15س��ال ساخت
که با توجه به موقعيت ملک به مبلغ  2/350/000/000ريال معادل دويست و
سي و پنج ميليون تومان برآورد و ارزيابي گرديده است .بنابراين جلسه مزايده
به روز دو ش��نبه مورخه  96/9/6از س��اعت  10/30الي  11صبح در اتاق اجراي
احکام مدني شوراي حل اختالف اردبيل واقع در چهارراهامام – مجتمع شوراي
ح��ل اخت�لاف اردبي��ل – ش��عبه دوم اجرا ،در حضور نماينده محترم دادس��تان
برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه کارشناسي شروع و به باالترين قيمت
پيشنهادي فروخته خواهد شد ،طالبين ميتوانند در موعد مقرره فوق در جلسه
مزايده شرکت نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعالم نمايند .مورد مزايده
به باالترين قيمت پيشنهادي واگذار خواهد شد و از برنده مزايده در صورت عدم
پرداخت کل ثمن معامله في المجلس ده درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقي
آن حداکث��ر ي��ک م��اه مهلت داده خواهد ش��د و در ص��ورت عدم واريز در مهلت
مقرره ،ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دفتر شعبه دوم اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف اردبيل
آگهي اجرائيه
محکوم له :تعاوني اعتبار ثامن با مديريت عاملي محمد حسين نظري توکل و
با وکالت مع الواس��طه مهدي ميري -نش��اني :اردبيل -خيابان دانش -روبروي
بان��ک ملي س��اختمان سرپرس��تي .محکوم عليه :بهرام بکت��اش آقبالغ فرزند
غالمعلي نش��اني :اردبيل -سرچش��مه کوچه شمس کوي رحمانيه جنب مسجد

افزايش پروازهاي فوق العاده به مناطق زلزلهزده
س��ازمان هواپيمايي کشوري در اطالعيه
اي از افزاي��ش پروازه��اي ف��وق الع��اده
ب��ه فرودگاهه��اي مناط��ق زلزل��ه زده به
 ۱۰پ��رواز خب��ر داد و اع�لام کرد :يکي از
ش��رکتهاي هواپيمايي ،صبح امروز يک
فروند هواپيماي ايلوشين با ظرفيت  ۷۰تخت و  ۳۰مسافر همراه ،يک
فروند هواپيماي آنتونف با ظرفيت  ۲۴تخت و  ۳۰مسافر همراه ،يک
فروند هواپيماي چلنجر و سه فروند بالگرد را مناطق زلزله زده اعزام و
از همان دقايق نخستين عمليات انتقال مصدومان و مجروحان اين
حادثه را آغاز کردند.از آنجا که روزانه  ۸پرواز برنامهاي به فرودگاههاي
کرمانشاه و ايالم انجام ميشود ،اين سازمان به منظور تسهيل در امر
امدادرساني به مناطق مذکور ،پروازهاي فوق العاده به فرودگاههاي
مناطق زلزله زده را به  ۱۰پرواز افزايش داده است.

تامين  ۱۰۰هزار تن سيمان مناطق زلزلهزده
بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمياعالم
کرد براي س��رعت بخش��يدن به بازسازي
مناطق زلزله زدهامادگي دارد تا  ۱۰۰هزار
تن سيمان الزم براي اين مسئله را تامين
کند.در جريان جلسه ستاد مديريت بحران
کش��ور که در شهرس��تان س��ر پل ذهاب برگزار ش��د ،رئيس بنياد
مس��تضعفان انقالب اس�لامياعالم کرد که اين بنياد تا  ۱۰۰هزار
تن س��يمان الزم براي بازس��ازي مس��کن روستايي و  ۱۰۰۰بتري
 ۱.۵ليتري آب به غرب کش��ور ارس��ال کند .اين بنياد که صبح روز
دوش��نبه اعالم کرده بود ،آمادگي دارد تمام امکانات در اختيار خود
را براي آواربرداري و بازسازي مناطق زلزله زده اختصاص دهد ،در
جريان زلزله آذربايجان ش��رقي و غربي  ۱۲هزار تن س��يمان براي
بازسازي اين مناطق اختصاص داده بود.

بنياد مسكن وارد عمل ميشود
عب��اس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي
ضم��ن اب��راز تس��ليت به م��ردم ايران و
خانوادهه��اي جانباختگان زلزله اس��تان
کرمانش��اه گفت :ت��ا چند روز ديگر بنياد
مس��کن براي بازسازي خانههاي آسيب
ديده در زلزله کرمانشاه وارد عمل ميشوند .زلزله بسيار شديدي در
منطقه غرب کشور روي داد که ديشب آخرين وضعيت را با مديرکل
و مس��ئوالن حاضر در کرمانش��اه کنترل کردم ،خوشبختانه تا اين
لحظه ،بخش اعظم راهها بازگش��ايي ش��ده و امکان امدادرساني و
تردد فراهم است که در اين بخش با مشکل بنيادين مواجه نيستيم.
البته ممکن است در برخي راههاي روستايي هنوز مشکالتي وجود
داشته باشد ،ولي تمام راههاي اصلي و شهري باز است و امدادرساني
انجام ميشود .در چند روز اوليه بايد منتظر امدادرساني باشيم.

«تجارت» گران فروشي بليت پرواز تهران_ كرمانشاه را بررسي كرد؛

سوء استفاده مالی آژانس هاي هواپيمايي از زلزله

برخ��ی اخب��ار درباره فروش غی��ر قانونی و گران بلیت های هواپیما به
مقصد کرمانش��اه پس از وقوع زمین لرزه ،گفت:چنین رفتاری قطعا با
قانون،اخالق و آموزه های دینی و اصول نوع دوس��تی ناس��ازگار است
و مردم در مواجهه با این افراد مراتب را سریعا به تلفن گویای سازمان
تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

گروه راه و مس�كن:س��اعت ۲۱و ۵۵دقیقه ش��ب يكشنبه ( 21آبانماه
 )96زلزلهای به بزرگي  7.3ريشتر در مرز بین کشور ایران و عراق اتفاق
افتاد که بخش زیادی از خسارت وارد شده مربوط به استانهاي غربي
كشور به ويژه شهرهای سرپلذهاب و ازگله استان کرمانشاه بوده است.
متاسفانه همانند ساير حوادث غير مترقبهاي كه هر از گاهي در كشور
اتفاق مي افتد برخي افراد از آب گل آلود ماهي گرفته و از اين فرصت سو
استفادهكردندبهطوريكهازشبيكشنبهبرخيآژانسهايهواپيمايي
نرخ بليت پرواز تهران به كرمانشاه را گران كردهاند.

برخورد جدی با گرانفروش�ی بلیت پروازهای منتهی به مناطق
زلزله زده

همچنينرضاجعفرزادهمدیرروابطعمومیسازمانهواپیماییكشوری
از برخورد جدی با هرگونه گرانفروش��ی بلیت هواپیما خبرداد و گفت:
اگرچه نرخ بلیت هواپیما تكلیفی نیست ،اما نرخ بلیتهای منتهی به
مناطق زلزله زده از س��وی ش��ركتهای هواپیمایی هیچ گونه تغییری
نیافته و با هرگونه س��و اس��تفاده تحت هر عنوانی به ش��دت برخورد
خواهد شد.
جعف��رزاده ب��ا بیان اینكه مالك فروش بلیت هواپیما نرخی اس��ت كه
شركتهای هواپیمایی برروی سایت خود اعالم كردهاند ،از متقاضیان
بلیت هواپیما خواست كه در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،مستندات
خود را از طریق سایت سازمان هواپیمایی كشوری به نشانی www.
 cao.irارسال كنند.

تخلف برخي آژانسهاي هواپيمايي

يك��ي از آژان��س هاي هواپيمايي در خص��وص فروش بليت تهران_
كرمانشاه گفت :در حال حاضر تمام پروازهای روز دوشنبه (  22آبان )96
به مقصد کرمانشاه ُپر شده است ،اما همچان چند صندلی خالی وجود
دارد به عنوان مثال پرواز چارتری بعد از ظهر روز دوش��نبه هواپیمایی
آس��مان با قیمت  ۴۳۰هزار تومان چند صندلی خالی دارد يا همچنین
برایس��اعاتاوليهش��بدوش��نبهبهنرخهای ۲۴۱و ۱۱۹هزارتومان
امکان فروش بلیت سیستمی و برنامهای وجود دارد.
همچنين يكي ديگر از آژانسهاي هواپيمايي در اين خصوص اعالم
كرد :پرواز س��اعت 17روز دوش��نبه با قیمت فروش 240هزار تومان
با ایرالین آس��مان  ۳صندلی خالی دارد .اين كارش��ناس فروش بليت
پروازهاي داخلي در پاس��خ به اين س��وال كه بليت  240هزار توماني
پ��رواز تهران به كرمانش��اه چارتري اس��ت ،تصري��ح كرد :خير .قيمت
فروش سيس��تمي و برنامهاي اس��ت .همچنين امكان رزرو بلیت برای
مس��افران در پروازهای س��اعت  ۲۱به قيمت  ۲۴۱هزار و  ۲۰۰تومان،
س��اعت  ۲۲با  ۱۴۰هزار تومان و س��اعت  ۲۳:۱۵با قیمت  ۱۵۸هزار و
 ۵۰۰تومان وجود دارد.

 تکذیب افزایش قیمت بلیت پروازها به کرمانشاه

از صبح روز دوشنبه خبري در فضای مجازی منتشر شده است مبني
براينكه برخی آژانسهای خدمات مسافرت هوایی نرخ پرواز تهران ـ
کرمانشاهرابهقیمت۹۰۰هزارتومانعرضهمیکنندكهمرتضیدهقان
معاونهوانوردیواموربینالمللسازمانهواپیماییکشوریباتکذیب
هر گونه افزایش قیمت نجومي بلیت پرواز تهران ـ کرمانشاه گفت :با
سو استفاده کنندگان در فضای مجازی برخورد میشود .این موضوع
کامال تکذیب میشود و هیچ شرکت هواپیمایی نرخها را افزايش نداده
است و اگر در فضای مجازی افرادی بخواهند از وضعیت به وجود آمده و
افزایشتقاضایسفرهواییبهکرمانشاهسواستفادهکنندباآنهاشدیدا
برخورد خواهد شد .برخي شرکتهای هواپیمایی ،پروازهای فوقالعاده
به مقصد کرمانش��اه برقرار کردهاند و طی روز دوش��نبه و روزهای آتی
پرواز به اندازه کافی به مقصد کرمانشاه انجام خواهد شد.

بلیتها در حال اتمام است ولی گران نشده
بلیت چارتری کرمانشاه نداریم

درخصوص گرانفروشي بليت پرواز تهران_ كرمانشاه از سوي برخي
آژانسهاي هواپيمايي ،شرکت هواپیمایی آسمان طي بيانيهاي اعالم
کرد كه تمام پروازهای این ش��رکت به صورت سیس��تمی بوده و گران
فروش��ی بلیت پرواز تهران به کرمانش��اه از س��وی برخی آژانسهاي
هواپيمايي به صورت خودسرانه انجام شده است که ارتباطی به شرکت
هواپیماییآسمانندارد.هواپیماییآسمانهیچگونهپروازیبهصورت
چارتري در مس��یر تهران ـ کرمانش��اه ـ تهران ندارد و تمام پروازها به
صورت برنامهای انجام میشود .بههمین منظور جهت رفاه و کمک به
مردم زلزله زده کرمانشاه ،شرکت هواپیمایی آسمان اقدام به برقراری
پروازهای فوقالعاده در این مسیر کرده است .گفتنی است در صورتی
ک��ه برخی آژانسه��اي هواپيمايي اقدام به افزایش قیمت بلیت پرواز
مسیر فوق الذکر کرده باشند ،این موضوع ارتباطی به شرکت هواپیمایی
آس��مان ندارد ،زيرا نرخ فروش بلیتهای مس��یر تهران – کرمانشاه –
تهران بر اس��اس نرخ مصوب بوده و هر گونه خبری مبنی بر افزایش
قیمت در این مسیر تکذیب میشود.

جزییات برقراری پروازهاي فوقالعاده

درپی وقوع زلزله دیشب در غرب کشور شرکت هواپیمایی آسمان اعالم

کرد به دلیل ارائه خدمات به هموطنان عزیز با انجام پروازهای روزانه
به کرمانشاه ،پروازهایی به صورت فوق العاده به شرح ذیل برقرار کرده
است .برقراری پرواز فوق العاده در مسیر تهران  -کرمانشاه  -تهران روز
سه شنبه مورخ  ۲۳آبان ماه  ۱۳۹۶به شماره پرواز  ۶۲۱/۶۲۰ساعت
رفت  ۶:۳۰ :ساعت برگشت  ۸:۲۰ :با استفاده از ناوگان ATR
برقراری پرواز فوق العاده در مس��یر تهران  -کرمانش��اه  -تهران روز
س��هش��نبهمورخ ۲۳آبانماه ۱۳۹۶بهش��مارهپرواز ۶۲۵/۶۲۴ساعت
رفت  ۲۳:۴۰ :و س��اعت برگش��ت  ۱:۲۰ :بامداد با اس��تفاده از ناوگان
بوئینگ ۷۳۷
برقراری پرواز فوق العاده در مسیر تهران  -کرمانشاه  -تهران روز سه
ش��نبهمورخ ۲۳آبانماه ۱۳۹۶بهش��مارهپرواز ۳۷۴۳/۳۷۴۲س��اعت
رفت  ۲۳ :س��اعت برگش��ت  ۰:۴۰ :بامداد روز بعد با اس��تفاده از ناوگان
فوکر۱۰۰

برخورد با بازارسیاه فروش بلیت هواپیما و اتوبوس

همچنين محمد حسین صادقی دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه
گفت :با افراد فرصت طلب و س��ودجویی که بخواهند بازار س��یاه در
عرض��ه و ف��روش بلیت هواپیما یا اتوبوس به مقصد کرمانش��اه ایجاد
کنند برخورد قانونی خواهد شد.دادس��تان کرمانش��اه با اشاره به انتشار

ناظران بايد پاسخگوي خسارات احتمالي مسکنهاي مهر کرمانشاه باشند
عضو مجمع نمايندگان استان کرمانشاه ،گفت :بيشتر
خس��ارات و تلفاتجاني در روس��تاها اتفاق افتاده و اگر
در حوزه مس��کنهاي مهر آس��يبها جدي بوده بايد
ناظرين پاسخگو باشند.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از ايلنا ،س��يدجواد
حسينيکيا در خصوص زلزله شب يكشنبه ( ۲۱آبانماه
 )96در استان کرمانشاه ،اظهار داشت :ساعت  ۲۱و ۵۵
دقيقه شب يكشنبه زلزلهاي در مرز بين کشور ايران و
عراق اتفاق افتاد که بخش زيادي از خسارتهاي آن
در کشور ايران و شهرهاي سرپلذهاب و ازگله استان
کرمانشاه بوده است.
عضو مجمع نمايندگان استان کرمانشاه با بيان اينکه
مردم خسارات شديدي را متحمل شدهاند و آمار کشته
شدگان به بيش از  ۲۷۰نفر رسيده است ،گفت :درحال
حاضر ظرفيت بيمارستانهاي استان کرمانشاه پر شده
اس��ت و هالل احمر و وزارت بهداش��ت اعالم آمادگي
کرده که مصدومان به استانهاي ديگر اعزام شوند.
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسالميبا اشاره
ب��ه اينک��ه دولت و س��تاد ح��وادث غيرمترقبه پاي کار
هس��تند ،اما اين انتظار وجود دارد تا بهصورت جدي از
اعتب��ارات و بودجهه��اي در اختيار کمکهاي ويژهاي
به اس��تان کرمانش��اه و آسيبديدگان شود ،ادامه داد :با
توجه به اينکه فصل س��رما ش��روع شده انتظار ميرود

طبق فرمايش��ات مقام معظم رهبري مردم هموطنان
خود را در اين شرايط تنها نگذارند.
وي ادامه داد :اميدواريم مس��ئولين و دولت اعتبارات
ابالغ��ي را س��ريع تخصي��ص دهند تا در اين ش��رايط
بحراني و جوي کمکي براي مردم داغديده باشد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالميبا تاکيد بر
اينکه بيش��تر خسارات و تلفاتجاني در روستاها اتفاق
افتاده و اگر در حوزه مس��کنهاي مهر آس��يبها جدي
بوده بايد مهندس��ين ناظر پاسخگو باشند ،خاطرنشان
کرد :سرپلذهاب يک شهر جنگ زده است ،فرسودگي
و مشکالت جنگ با اين زلزله دستبهدست همدادند
تا مردم آس��يب بيش��تري ببينند ،اميدواريم از اعتبارات
حوزه مسائل جنگ و تخصيصات حوادث کمک ويژه
به اين مردم شود.

رحمانيه منزل بهرام بکتاش -بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره
 9610090405701737و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 9509970405700644
محک��وم علي��ه بهرام بکتاش آقبالغ فرزند غالمعلي محکوم اس��ت به پرداخت
اوال" مبلغ دويس��ت و نود و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و ثانيا" مبلغ
 8/979/000ريال بابت خس��ارت دادرس��ي و حق الوکاله برابر تعرفه قانوني که
در هنگام اجرا محاسبه خواهد شد و ايضا خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد
لغايت زمان وصول محکوم به براساس نرخ تورم اعالميبانک مرکزي جمهوري
اس�لاميايران در حق خواهان و نيز نيم عش��ر دولتي بمبلغ  14/750/000ريال
در حق خواهان  .محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه -1 :ظرف ده
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجراي احکام مدني)  -2ترتيبي
براي پرداخت محکوم به بدهد.
رييس شعبه  10دادگاه عموميحقوقي اردبيل -صادقي
آگهي حصر وراثت
آقاي منوچهر قاس��ميداراي شناس��نامه بش��ماره  1394به شرح پرونده کالسه
 96 -1192اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده که ش��ادروان قاس��م قاس��ميگنزق به ش��ماره شناس��نامه  1253در تاريخ
 96/6/12در اردبي��ل اقامت��گاه دائميخ��ود بدرود حي��ات گفته ،ورثه آن مرحوم
منحصر اس��ت به -1 :منوچهر قاس��ميفرزند يداله به ش��ماره شناسنامه 1394
برادر متوفي -2باباش قاس��ميفرزند يداله به ش��ماره شناس��نامه  1392برادر
متوفي -3ايل بيگي قاسميگنزق فرزند يداله به شماره شناسنامه  1254برادر
متوفي -4هوش��نگ قاس��ميگنزق فرزند يداله به شماره شناسنامه  1393برادر
متوفي -5معصومه قاسميگنزق فرزند يداله به شماره شناسنامه  1252خواهر
متوفي .اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي در خواس��ت مزبور را در يک نوبت
آگهي مينمايد  ،لذا هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او
ميباش��د  .از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهي
صادر و هر وصيتنامه جز سري و رسميکه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار
ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه  11شور اي حل اختالف اردبيل -بدري

بررسیهاي ميداني نشان میدهد كه بخش قابل توجهی از ظرفیت
بلیت پرواز به سمت مناطق زلزله زده به اتمام رسیده است ،اما قيمت
بليت پروازها افزايش قابل توجهي پيدا نكرده است .بررسی وضعیت
پروازه��ا در فرودگاه کرمانش��اه ،ای�لام ،اهواز و دیگر مناطق زلزله زده
حاکی از آن است که تقریبا تمامی پروازهای برنامهای این فرودگاهها
بدون وقفه و مشکل خاصی انجام میشود و نمیتوان در آنها نشانه
بحران یا مشکالت جدی و برنامههای پروازی دید .پس از حادثه شب
يكشنبه تقاضا برای سفر به این مناطق و حتی تقاضا برای پروازهای
خروجی از آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و بسیاری
از پروازهای روز دوشنبه و صبح روز سه شنبه با تکمیل ظرفیت مواجه
شدهاند .بررسي ميداني آژانسهای هوایی و سامانههای فروش بلیت
اینترنتی نشان میدهد كه تعداد محدودی از پروازهایی که همچنان
برای مس��افرپذیری جا دارد برخالف برخی ش��ایعات با افزایش قیمت
قابل توجهی مواجه نش��دهاند و تنها در س��طح کالس پروازی متفاوت
قیمتهای آنها قدری باالتر از نرخ معمول رفته است .به عنوان مثال
پرواز تهران به کرمانشاه كه ساعت  ۲۱روز دوشنبه بر گزار شد قیمت
بلیت  ۲۴۱هزار تومان برای هر مسافر بود که این موضوع با توجه به
زمان خاص و کالس پروازی مشخص نشان دهنده معمولی بودن و
طبیعی بودن شرایط در این مسیرها است.

همه راههاي کرمانشاه و ايالم باز است
عبدالهاش��م حس��ن نيا معاون راهداري س��ازمان راهداري
و حملونق��ل ج��ادهاي از بازگش��ايي تم��ام محوره��اي
ش��رياني،اصلي ،فرعي و روس��تايي خبر داد و گفت :يکي
از اقدام��ات مه��م بازبيني و کنت��رل پلهاي بزرگ واقع در
محورهاي اس��تانهاي زلزلهزده است که هماکنون بازديد
ميداني توسط همکاران راهداري در حال انجام است تا در
صورت مشاهده هرگونه مشکل نسبت به رفع آنها اقدام
شود .عبدالهاشم حسن نيا در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري
وزارت راه و شهرس��ازي با اش��اره به اقدامات انجامگرفته از
سوي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي پس از وقوع
زلزلهشبيكشنبه،اظهارداشت:پسازوقوعزلزلهدرساعت
۲۲شبيكشنبهنيروهايراهداريدرحوزهاستحفاظيخود
بالفاصله و در کمتر از  ۳۰دقيقه تمامينيروها و ماشينآالت
راه��داري را ب��راي انجام فعاليت آماده کردند .وي افزود :در
نشس��ت مديريت بحرا ن استانهاي زلزلهزده بهخصوص
اس��تانهاي کردس��تان ،کرمانشاه و ايالم مشخص شد که
ريزش کوه بر روي جادهها مشاهدهشده است که بيشترين
ريزش در مس��ير کردس��تان به اسالمآباد غرب ،پاوه ،قصر
شيرين بوده است که تمام نيروهاي راهداري تا بامداد روز
دوش��نبهتمامتالشخودرابرايبازگش��ايياينمس��يرها
بهويژه مس��يرهاي ش��رياني ،اصليو فرعي به کار بس��تند.
معاون راهداري س��ازمان راه��داري و حملونقل جادهاي
تصريح کرد :صبح روز دوش��نبه اس��تاندار کردستان بهطور

رسمياعالم کرد که راههاي روستايي اين استان باز و قابل
تردد هستند .حسننيا بيان داشت :البته گردن ه پاوه-مريوان
واقع در نوار مرزي نيز در دست پاکسازي است و اميدواريم
طي چند س��اعت آينده پاکس��ازي به اتمام برس��د و مسير
بازگشايي شود .وي با بيان اينکه «تمامينيروهاي راهداري
در مناطق زلزلهزده در دو زمينه بازگشايي و پاکسازي راهها
بهمنظور تردد ايمن فعاليت دارند» خاطرنش��ان کرد :يکي
از اقدام��ات مه��م بازبيني و کنت��رل پلهاي بزرگ واقع در
محورهاي اس��تانهاي زلزلهزده است که هماکنون بازديد
ميداني توسط همکاران راهداري در حال انجام است تا در
صورت مشاهده هرگونه مشکل نسبت به رفع آنها اقدام
شود يا کنارگذرهايي براي جلوگيري از تردد مردم از روي پل
احداث شود .معاون راهداري سازمان راهداري و حملونقل
جادهاي از تخريب ديواره س��اختمان ادارات راهداري قصر
شيرين و ساختمان اداراه راهداري واقع در سر پل ذهاب خبر
داد و گفت :تعدادي سنگ حجيم نيز بر روي اين دو مسير
ريزش کرده بود که همکاران راهدار نيز با استفاده از بولدوزر و
پيکور نسبت به جابجايي آنها از طريق شانهها و پاکسازي
مس��ير اقدام کردهاند .س��ننيا درباره آخرين وضعيت تردد
زائران اربعين و امکان به وجود آمدن ترافيک در استانهاي
زلزله زده نيز اظهار کرد :خوشبختانه بخش قابل توجهي از
زائران در حال حاضر به کشور بازگشتهاند و هيچ ترافيک يا
مشکلي در استانهاي زلزله زده در اين رابطه وجود ندارد.

حجم روابط اقتصادي ايران و آلمان به ۲.۹ميليارد يورو رسيد

مديرعامل ش��رکت راهآهن ،با اش��اره به رش��د روابط
تجاري ايران و آلمان به  ۲.۹ميليارد يورو،گفت :ايران
آماده پذيرش سرمايهگذاري خارجي ،در بخش صنعت
ريلي کشور است.
به گزارش روزنامه تجارت،سعيد محمدزاده در نشست
معرف��ي فرصتهاي س��رمايهگذاري در بخش ريلي
ايران به ش��رکتهاي آلماني ،گفت :روابط اقتصادي
و عمراني ايران و آلمان در طول دو تا سه سال اخير،
به خصوص پس از س��فر وزير راه و شهرس��ازي ايران
به اين کشور در سال جاري ،روند رو به رشدي داشته
است.
وي ،آلم��ان را يک��ي از تاثيرگذارتري��ن کش��ورهاي
اتحاديه اروپا به خصوص در بخش اقتصادي برشمرد
و افزود :روابط ايران و آلمان و گس��ترش آن در ابعاد
سياس��ي و اقتصادي ،از اولويتهاي مهم سياس��ت
خارجي کش��ور به حس��اب ميآيد؛ ضمن اينکه حجم
روابط اقتصادي ايران و آلمان پس از برجام نيز ،رشد
قابل مالحظهاي يافته اس��ت؛ به نحوي که در پايان
س��ال  ،۲۰۱۷اين روابط به رقميمعادل  ۲.۹ميليارد
يورو رسيده است.
مديرعامل شرکت راهآهن با بيان اينکه ايران در ميان
کش��ورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ،دومين اقتصاد
بزرگ منطقه محس��وب ميش��ود ،تأکيد کردGDP :
اي��ران در س��ال  ۲۰۱۶به رقميمع��ادل  ۴۱۲ميليارد
دالر رسيد که نشان ميدهد وضعيت اقتصادي ايران

در س��ال گذشته ميالدي ،جهش  ۶.۴درصدي داشته
است.
محم��دزاده ،اي��ران را امنترين و باثباتترين کش��ور
منطقه عنوان کرد و اظهار داش��ت :کش��ور ما با دارا
بودن ظرفيتهايي همچون جمعيت جوان ،ميتواند
به يک بازار موفق براي سرمايهگذاري خارجي تبديل
ش��ود .همچنين با توجه به اينکه حجم تجارت ايران
و اتحاديه اروپا در دوره پس��ابرجام ،بيش از  ۶۰درصد
افزايش يافته اس��ت ،اتحادي��ه اروپا به عنوان دومين
مقص��د صادراتي ايران قلمداد ميش��ود؛ به خصوص
اينکه  ۱۳درصد صادرات ايران ،به کش��ورهاي عضو
اين اتحاديه انجام شده است.
وي ،اولويت عمراني ايران در فاصله سالهاي ۲۰۱۶
ت��ا  ۲۰۲۱را توس��عه حمل و نق��ل ريلي معرفي کرد و
افزود :در نظر داريم در طول اين سالها ،سهم راهآهن
در حمل بار را از  ۱۲به  ۳۰درصد و در خصوص حمل
مسافر از  ۸به  ۲۰درصد برسانيم.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد :يکي ديگر
از برنامههاي حمل و نقل ريلي ايران ،افزايش س��هم
راهآه��ن در ترانزي��ت کاال بي��ن قطبهاي اقتصادي
دنيا است.
به همين منظور کريدور شمال ـ جنوب براي اتصال
خليجفارس به ش��مال اروپا و کريدور ش��رق ـ غرب
براي اتصال آسياي شرقي به اروپا را ،از طريق راهآهن
ايران فعال کردهايم.

محم��دزاده از ديگ��ر برنامههاي ش��رکت راهآهن را
توس��عه خطوط برقي با هدف مديريت مصرف انرژي
و افزايش س��رعت تردد به  ۲۰۰کيلومتر بر س��اعت و
همچنين احداث خطوط پرسرعت و ارتقاي توان فني
مهندس��ي صنعت ريلي اي��ران به خصوص در بخش
تأمين ماش��ينآالت و تجهي��زات ريلي عنوان کرد.از
ديگر برنامههاي راهآهن ،نوسازي و بازسازي خطوط
ريلي ،ايستگاههاي راهآهن و ناوگان و همچنين توسعه
و ايجاد بنادر خشک و اتصال مرکز معدني به بنادر از
طريق ريل خواهد بود.
مديرعامل ش��رکت راهآهن خاطرنش��ان کرد :در حال
حاض��ر  7ميلي��ارد دالر قرارداد فاينانس خارجي براي
س��رمايهگذاري در حم��ل و نقل ريل��ي ايران بهامضا
رسيده که تاکنون تعدادي از پروژههاي مربوطه آغاز
شده است.

اطمينان عمانيها از تمديد کاهش توليد نفت
وزي��ر نفت عمان ابراز اطمينان کرد که
در نشست ماه نوامبر اوپک و غير اوپک
توافق جهاني کاهش توليد نفت تصميم
تمديد ميشود.
ب��ه نق��ل از رويت��رز از ابوظبي ،محمد
الرمحي ،وزير نفت عمان ،اعالم کرد مطمئن است که در نشست
ماه جاري ميالدي توليدکنندگان نفت عضو و غير عضو اوپک،
توافق براي تمديد کاهش توليد نفت به دست ميآيد.
وي همچني��ن اع�لام کرد عمان به توافق جهاني کاهش توليد
نفت پايبند اس��ت و اکنون روزانه  ۹۶۸هزار بش��که نفت توليد
ميکند .قرار است اوپک و غير اوپک براي تصميمگيري درباره
تمديد توافق جهاني کاهش توليد نفت ،در  ۹آذر ماهامسال (۳۰
نوامبر) در وين ،پايتخت اتريش ،گرد هم آيند.
رويترز از افزايش صادرات نفت خام آمريکا به آسيا خبر داد

زنگ خطر براي اوپک
خبرگ��زاري رويت��رز انگليس با اعالم اينکه صادرات نفت خام
آمري��کا به آس��يا افزايش ميياب��د و احتمال ميرود با توجه به
آربيتراژي که نخس��تين بار به دليل توفانهاروي ايجاد ش��د
و همچن��ان ني��ز وج��ود دارد ،ت��داوم يابد؛ تاکي��د کرد :حضور
نيرومن��د آمري��کا در بازارهاي نفت آس��يا ،زنگ خطري براي
اوپک است.
به گزارش ايرنا به نقل از رويترز ،بر اس��اس آمارهاي به دس��ت
آمده از رهگيري نفتکشها و آمار ثبت شده در بنادر که توسط
ش��رکت تحقيق و پيش بيني نفت تامس��ون رويترز گردآوري
ش��ده اس��ت ،حجم بااليي از نفت خام آمريکا که تاکنون چنين
حجميس��ابقه نداش��ته قرار اس��ت در ماه نوامبر (آبان-آذر) به
آسيا برسد.
آمارها نشان ميدهند 19.7 ،ميليون بشکه نفت آمريکا بزودي
در ماه جاري به آسيا ميرسد که معادل تقريبا  657هزار بشکه
در روز اس��ت .اي��ن حج��م بيش از  50درص��د از محمولههاي
تحويل داده ش��ده به آس��يا در ماه اکتبر (مهر-آبان) که معادل
 427هزار بشکه در روز بود ،بيشتر است.
حج��م ي��اد ش��ده همچنين از رکورد قبلي ص��ادرات نفت خام
آمريکا به آس��يا که مقدار آن معادل  541هزار بش��که در روز
بود ،بيشتر است.
از قرار معلوم ،با  11نفتکش��ي که  16.5ميليون بش��که نفت
خام را از آمريکا به مقصد بنادر آس��يا بارگيري کردهاند ،در ماه
دسامبر (آذر-دي) نيز شاهد افزايش صادرات نفت خام آمريکا
به آسيا خواهيم بود.
وقت��ي توفانه��اروي در اواخ��ر ماه اوت (مرداد-ش��هريور) به
سواحل آمريکا در خليج مکزيک رسيد ،يکي از نخستين تاثيرات
قي��ر صادرات��ي ايران با قيمتي پايين تر از منطقه
عرضهميشودواينموضوعرانتيبرايخارجيها
ب��ه وجود آورده اس��ت .احم��دي ،مدير بازرگاني
پااليشگاه تبريز به ايسنا گفت :قيمتهاي وکيوم
بات��وم ب��ا نرخهاي جهاني مطابقت ندارد و از اين
رو م��ا به روش قيمتگ��ذاري وکيوم باتوم و قير
معترض هس��تيم و متاس��فانه پااليش و پخش
روش بهت��ري ب��راي تعيين قيمت وکيوم باتوم و
قير ندارد .وي با اشاره به اينکه با ارسال نامه اي
به قيمتهاي وکيوم باتوم و قير اعتراض ش��ده
اس��ت ،گفت :نحوه قيمت گذاري وکيوم باتوم و
قير به صورتي اس��ت که پااليش��گاهها همواره

آن کاهش قيمت نفت خام غرب تگزاس به عنوان مهمترين
نفت خام سبک آمريکا بود.
در آن موقع احتمال ميرفت صادرات نفت خام آمريکا به آسيا
با توجه به کاهش قيمت نفت خام غرب تگزاس در مقايسه با
نفت برنت درياي ش��مال که يک نفت خام س��بک پايه جهاني
است ،به شدت افزايش يابد .آن زمان يعني در  29اوت (هفتم
شهريور) قيمت نفت برنت درياي شمال  5دالر و  46سنت از

نفت غرب تگزاس بيشتر بود.
اي��ن اخت�لاف قيمت براي اينکه توليدکنن��دگان نفت آمريکا
ب��ه هزينهه��اي باالتر حمل و نقل محموله با کش��تي از خليج
مکزيک به آس��يا فايق آيند و يک برتري نس��بي نيز نس��بت به
نفتهاي مش��ابه آفريقايي مانند نفت آنگوال و نيجريه داش��ته
باشند ،کافي بود.
تفاوت قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت آمريکا نسبت

رانتهايعظيمدربازارقيرتهاتري

متضرر ميشوند .وي تاکيد کرد :از سوي ديگر قير
صادراتي ايران با قيمتي پايين تر از منطقه عرضه
ميش��ود و اين موضوع رانتي براي خارجيها به
وجود آورده است.
مديربازرگاني پااليش��گاه تبريز با اشاره به اينکه
قيمت قير براس��اس وکيوم باتوم تعيين ميشود،
گفت :قيمت گذاري وکيوم باتوم به روش ماهانه
و با ارز مبادله اي سبب ميشود تا قيمت قير هم
واقعي نباشد و به اين ترتيب ايران هنگام معامله

اين کاالها در بازارهاي بين المللي ضرر ميکند.
وي ادام��ه داد :ب��ازار قير نياز به س��اماندهي دارد،
اول اينک��ه قيم��ت وکيوم باتوم و قير درس��ت و
منطقي تعيين شود به عبارتي نحوه قيمت گذاري
براساس ارز آزاد در بورس کاال تعيين شود و دوم
قير تهاتري در بودجهامسال حذف شود تا اندکي
مشکالت اين بازار کاهش يابد .وي خاطر نشان
کرد :عالوه بر قيمت نازل اين کاالها نس��بت به
بازاره��اي منطقه ،اکث��ر معامالت با ريال انجام

ميش��ود و ب��ه اين ترتيب هم��واره به خارجيها
سوبسيد دادهايم .به گفته احمدي؛ قير در منطقه
در حال حاضر  ۲۴۰دالر در هر تن است ،اما قير
ايران  ۲۳۷دالر در هر تن معامله ميشود.
وي همچنين به مش��کالت قير تهاتري در بازار
اشاره کرد و گفت :دولت با تحويل قير تهاتري به
وزارت راه سبب ميشود تا بازار قير دچار دامپينگ
قيمتي ش��ود .وي با اش��اره به اينکه اکثر قيرهاي
تهاتري توسط پيمانکاران در بازار آزاد با نرخهايي

ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960672/232 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/13:ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻟﻴﻼ ﺑﻬﺎﺩﺭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﻨﻒ ﭼﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/106229

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960950/232 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/9:ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺯﻳﺒﺎ ﺻﺎﺩﻗﭙﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺟﻼﻝ ﺧﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/106228

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960941/232 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/6:ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﭘﻮﺭ ﭼﻘﻮﻧﮕﻨﺶ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﭼﻘﻮﻧﮕﻨﺶ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ
ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960996/232 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/6:ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻫﮋﺑﺮﻯ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺛﺮﻳﺎ ﺧﺎﻧﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/106222

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  232ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980210200926ﺷﻌﺒﻪ  177ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970210200689ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺣﻰ
ﻧﺎﺭﺍﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻴﺮﻛﻮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺸﻴﺮﺗﺎﺵ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ .1:ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺟﻢ  .2ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ  .3ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ  .4ﺑﺸﻴﺮ  .5ﻣﻜﺮﻣﻪ  .6ﺑﺘﻮﻝ  .7ﺯﻫﺮﺍ .8
ﺧﺪﻳﺠﻪ  .9ﻣﻬﻨﺎﺯ  .10ﺗﻮﺭﺍﻥ  .11ﻣﺤﺘﺮﻡ  .12ﺷﻬﻨﺎﺯ  .13ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  .14ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ  .15ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ  .16ﻫﺎﺟﺮ ﺟﺎﻭﻳﺪ  .17ﻟﻴﻼ ﻓﻼﺡ  .18ﺯﻳﻨﺐ ﻓﻼﺡ  .19ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ
ﻓﻼﺡ  .20ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .21ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﺯﻯ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺠﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ .1:ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ  .2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ  .3ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ(  .4ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﺳﺖ (  .5ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ  .6ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ  .7ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  .8ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
)ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ( .ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺣﻰ ﻧﺎﺭﺍﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻭ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺸﻴﺮﺗﺎﺵ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  .1ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺟﻢ  .2ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ  .3ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ  .4ﺑﺸﻴﺮ
 .5ﻣﻜﺮﻣﻪ  .6ﺑﺘﻮﻝ  .7ﺯﻫﺮﺍ  .8ﺧﺪﻳﺠﻪ  .9ﻣﻬﻨﺎﺯ  .10ﺗﻮﺭﺍﻥ  .11ﻣﺤﺘﺮﻡ  .12ﺷﻬﻨﺎﺯ  .13ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  .14ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ  .15ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ  .16ﻫﺎﺟﺮ ﺟﺎﻭﻳﺪ  .17ﻟﻴﻼ ﻓﻼﺡ
 .18ﺯﻳﻨﺐ ﻓﻼﺡ  .19ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .20ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .21ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﺯﻯ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  69772ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻚ  116/3772ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  28433ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  526ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27267ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  526ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22963ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﺮ  41/628/600ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  554ﻣﻮﺭﺥ  95/6/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  1028ﻣﻮﺭﺥ  1395/8/10ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﺧﻄﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺷﻜﻠﻰ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﻛﻼﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  88ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺷﺪﻩ ﺷﻜﻠﻰ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺧﻠﻠﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺰ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﺿﻌﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  86/4/21ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8834ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  805ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  116/3772ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻠﻚ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 78ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﻃﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22963ﻣﻮﺭﺥ 86/7/17
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ )ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ( ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻓﻼﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 88/5/11ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24267ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ
ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﻣﺎﻻ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻭﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺫﻯ ﻧﻔﻊ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺧﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ
ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  10ﻭ 219ﻭ 220ﻭ224ﻭ  225ﻭ 338ﻭ 362ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ 519ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﻭ ﺍﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺩﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  69772ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3772ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  319/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ
 27267ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3772ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  319/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  27267ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ﺁﻥ 28433
)ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺳﭙﺲ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  78ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22963ﻣﻮﺭﺥ
 86/7/17ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  84ﻭ 89ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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به نفت برنت درياي شمال در پايان ماه ژوييه ( 9مرداد) تنها 2
دالر و  48س��نت در هر بش��که بود که به س��ختي صادرات نفت
به آسيا را مقرون به صرفه ميکرد.
وقتي پااليشگاههاي آمريکا در امتداد سواحل خليجي پس از
توفانهاروي بار ديگر به وضعي ثبات رس��يدند و فعاليت خود
را از س��ر گرفتن��د ،به جاي کاه��ش اختالف قيمت نفت غرب
تگزاس و نفت برنت درياي شمال ،اين اختالف قيمت باز هم
در سطوح باال باقي ماند.
در پايان معامالت روز دهم نوامبر ( 19آبان) قيمت نفت برنت
 6دالر و  78سنت از نفت خام غرب تگزاس بيشتر بود که اين
اخت�لاف قيم��ت حتي از اخت�لاف قيمت آنها بالفاصله پس از
توفانهاروي هم بيشتر بود.
بنابراي��ن احتم��ال م��يرود ،حجم باالي ص��ادرات نفت خام
آمريکا به آس��يا تداوم داش��ته باش��د ،زيرا ارزاني نسبي آن ،يک
معامله س��ودآور براي توليدکنندگان نفت ش��يل آمريکا و ديگر
توليدکنندگان فراهم ميآورد.
 14کش��ور الجزاي��ر ،آنگ��وال ،اکوادور ،گينه اس��توايي ،گابن،
ايران،ع��راق ،کوي��ت ،ليبي ،نيجريه ،قطر ،عربس��تان ،امارات
متحده عربي و ونزوئال عضو س��ازمان کش��ورهاي صادرکننده
نفت (اوپک) هستند .اوپک بيش از دو سوم نفت جهان را تامين
ميکند و کشورهاي عضو اين سازمان وابستگي زيادي به درآمد
حاصل از صادرات نفت دارند .آمريکا که تا سال  2014واردکننده
بزرگ نفت بود ،به کمک فناوري شکست هيدروليکي ،و توليد
چش��مگير نفت ش��يل به صادرکننده نفت تبديل ش��ده است.
آربيت��راژ ،ب��ه خري��د کاال در بازاري که قيمت ارزان تر و فروش
آن در بازاري که قيمت گران تر است ،گفته ميشود.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  177ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ارزان تر از قيمت واقعي قير به فروش ميرسند،
خاطر نشان کرد :اين پيمانکاران حدود  ۳۵تا ۴۵
درصد از فروش قير تهاتري سود ميکنند و بازار
قير هم دچار دامپينگ ميشود.
ب��ه گفت��ه احمدي ،بايد طرح تحويل قير تهاتري
به وزارت راه در قانون بودجهامسال حذف شود؛
چرا که اين اتفاق هر ساله سبب ايجاد رانتهاي
عظيم در بازار قير ميشود.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه صنف پااليش��گاههاي
خصوص��ي پيش��نهاد جم��ع آوري قير تهاتري را
داده اس��ت ،گفت :اين موضوع س��بب آش��فتگي
بازار قير شده است.

سه شنبه  23آبان  1396شماره 1175
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پيشخوان
امضاي 3تفاهمنامه همکاري
در زمينه آب و آبفا با شرکتهاي دانمارکي

با حضور قائم مقام وزير نيرو در امور بينالملل و سفير دانمارک
س��ه تفاهمنامه همکاري مش��ترک بين ش��رکتهاي ايراني با
شرکتهاي دانمارکي در زمينه آب و آبفا امضا شد.
ب��ه نق��ل از وزارت نيرو ،مهن��دس «عليرضا دائمي» قائم مقام
وزير نيرو در امور بين الملل عصر ديروز در نشس��ت مش��ترک
با س��فير دانمارک و تعدادي از ش��رکتهاي فعال اين کشور در
زمينه آب و آبفا اظهار داش��ت :س��ابقه همکاري ش��رکتهاي
ايراني با ش��رکتهاي دانمارکي در زمينه مس��ائل آب و آبفا به
گذشته بر ميگردد.
وي اف��زود :پي��ش از اين ما با ش��رکتهاي دانمارکي در زمينه
س��اخت پروژههاي تصفيه خانه فاضالب و زمينههاي علميو
پژوهشي همکاريهاي بسيار خوبي داشتهايم.
وي تصريح کرد :در طول يک و نيم س��ال گذش��ته نيز جلسات
بس��يار خوب��ي با طرفهاي دانمارکي ب��راي تعميق اين روابط
برگزار ش��ده و خوش��بختانه اين مس��أله باعث شده تا هم زمينه
ظهور ش��رکتهاي س��رمايه گذار دانمارکي در حوزه آب و آبفا
در کش��ور فراهم ش��ود و هم اينکه اين ش��رکت با پتانسيلهاي
شرکتهاي همطراز خود در ايران بيشتر آشنا شوند.
قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل تأکيد کرد :عالوه بر پيدا
شرکاي تجاري در ايران انتظار ما از شرکتهاي دانمارکي فراهم
کردن زمينه مبادالت بانکي و تأمين مالي پروژههاست.
وي اضافه کرد :همچنين اميدواريم شرکتهاي دانمارکي در
اجرا و سرمايه گذاري پروژههاي خود در ايران حداکثر استفاده
از ظرفيتهاي داخلي کشور را در نظر بگيرند.
گفتني اس��ت در پايان اين نشس��ت  3تفاهم نامه همکاري بين
شرکتهاي ايران انشعاب ،تأمين توسعه انرژي و شرکت تارا با
شرکتهاي همتاي دانمارکي در زمينه ساخت آبشيرين کن و
تصفيه فاضالب و ساخت کنتورهاي هوشمند آب امضا شد.

www.tejaratonline.ir

يکي از  ۴بورس اصلي جهان ميزبان سهام آرامکو
مدير عامل آرامکو عربس��تان گفت :در
ح��ال بررس��ي ب��ر روي  ۴بورس اصلي
جه��ان ب��ه منظور انتخ��اب يکي از آنها
بعنوان مکان اصلي عرضه سهام آرامکو
هستيم.
«امين ناصر» گفت :زمينه عرضه اوليه سهام آرامکو در سال آينده
ميالدي در حال انجام گرفتن است؛ اما هنوز در مورد محلي قطعي
آن در يکي از بورسهاي بين المللي تصميم نگرفتهايم.
«امي��ن ناص��ر» تصري��ح کرد :مطمئنا س��هام آرامکو در بورس
عربس��تان ق��رار خواهد گرف��ت و در مورد بورسهاي نيويورک،
لندن ،توکيو و هنگ کنگ هم مطالعه جامعي را انجام دادهايم و
اکنون در مورد قرار گرفتن سهام آرامکو در يکي از اين بورسها
درحال مطالعه هستيم.

پاکستان ميزان واردات ال.ان.جي را  2برابر ميکند
دولت پاکس��تان در نظر دارد براي رفع
نيازمن��دي تاسيس��ات و نيروگاههاي
تامين برق خود ،حجم واردات گاز مايع
' 'LNGرا به دو برابر افزايش دهد.
اين کش��ور درحال حاضر روزانه 600
ميليون متر فوت گاز مايع فشرده از طريق پايانه ذخائر گاز در
بندر پورت قاسم در شهر کراچي دريافت ميکند.
پاکس��تان ال.ان.جي مورد نياز خود را هم اکنون از کش��ور قطر
تامي��ن ميکن��د .پ��س از راهاندازي پايانه دوم در  28دس��امبر
سالجاري قرار است اين کشور  600ميليون متر فوت گاز مايع
اضافي دريافت کند.
مجموع کل گاز مايع دريافتي اين کشور از ابتداي سال آينده
ميالدي به  1.2ميليارد متر فوت افزايش مييابد.

 2واحد نيروگاهي بر اثر زلزله از مدار خارج شد

مدي��رکل دفت��ر مديري��ت بحران و پدافن��د غيرعامل توانير ،از
خروج  2واحد نيروگاهي در نيروگاه بيس��تون کرمانش��اه بر اثر
زلزله يکش��نبه ش��ب خبر داد و به تش��ريح آخرين وضعيت برق
رساني به مناطق زلزله زده پرداخت.
«محمد ابراهيم نژاد» در گفتگو با ايرنا ،افزود :بيشترين ميزان
قطعي برق در استان کرمانشاه مربوط به شهر «سرپل ذهاب»
اس��ت زيرا تعداد بس��يار زيادي از ترانسهاي  20کيلوولت و
تيربرقها سقوط کرده و آسيب ديدهاند.
مدي��رکل دفت��ر مديري��ت بحران و پدافن��د غيرعامل توانير ،با
يادآوري اعزام اکيپهاي عملياتي از پنج استان مجاور ،گفت:
اولويت اين اکيپها ،برق رساني معابر براي ايجاد روشنايي در
شهر «سرپل ذهاب» است .ابراهيم نژاد همچنين به وضعيت
نيروگاههاي غرب کشور اشاره کرد و گفت :بر اثر زلزله يکشنبه
ش��ب 2 ،واحد نيروگاهي در نيروگاه بيس��تون از مدار خارج شد؛
البته مشکلي در تامين برق وجود ندارد و برق جايگزين از شبکه
سراسري برق در مدار قرار گرفت.

تاريخ رسيدگي96/8/10:
شماره پرونده 490/960/96
مرجع رسيدگي:شعبه 960شوراي حل اختالف شهرري
خواهان:ثريا جعفري بنياد آباد
خوانده:ناصر عبدي فيروز ساالري
خواسته:نفقه معوقه
گردشکار:خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته که پس از ارجاع به اين حوزه وثبت به کالسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده مقرر حوزه بتصدي
امضا کنندگان زير تشکيل است وباتوجه به محتويات پرونده پس ازشور وتبادل نظر ختم رسيدگي را اعالم وبه شرح زيرمبادرت به صدور راي مينمايد.
راي قاضي شورا
درخصوص دادخواس��ت خانم ثريا جعفري بنياد آباد فرزند وس��يع اله به طرفيت ناصر عبدي فيروز س��االري فرزند علي به خواس��ته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ  1395/2/1لغايت صدور حکم به
انضمام هزينههاي دادرس��ي علي الحس��اب محکوم به  310/000تومان باتوجه به محتويات پرونده واقدام انجام ش��ده نظربه اين که در عقد دائم نفقه زن به عهده ش��وهر اس��ت خوانده علي رغم
ابالغ نشرآگهي درجلسه حضور نيافته ودليلي بر پرداخت نفقه به اين شعبه ارائه ننموده است لذا شورا دعوي خواهان را مقرون به صحت وثابت تشخيص داده ومستندا به مواد 198و515و519
آئين دادرس��ي مدني ومواد 1102و1106و1107و 1111قانون مدني طبق نظريه کارشناس��ي از تاريخ  1395/2/1لغايت صدور حکم جمعا به ميزان مبلغ  8/250/000تومان به انضمام هزينه
دادرس��ي وکارشناس��ي جمعا به ميزان مبلغ  87/000تومان درحق خواهان مينمايد راي صادره غيابي وظرف 20روز پس از ابالغ قانوني قابل واخواهي دراين ش��عبه و20روز پس از آن قابل
تجديد نظر خواهي دردادگستري شهرري ميباشد
قاضي شعبه 960شوراي حل اختالف شهرري
م الف 4798
آگهي ابالغ اجرائيه کالسه 9300028
بدينوس��يله به خانم اکرم ش��ريعت فرزند حس��ين ش��ماره شناس��نامه 8صادره از گلپايگان متولد  1339راهن پرونده کالس��ه فوق که برابر گزارش مامور پس��ت در آدرس مندرج در متن سند شناخته
نگرديد ابالغ ميگردد که برابر س��ند رهني ش��ماره  125185مورخه  1386/1/20تنظيميدفترخانه  366تهران له بانک پاس��ارگاد و عليه ش��رکت تعاوني پنير اصفهان (بدهکار) و ش��ما مبلغ
 16/791/997/260ريال باانضمام خس��ارت روزانه تا روز وصول طلب ،عليه مرتهن بدهکار ميباش��يد که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تش��ريفات
قانوني اجرائيه صادر و بکالس��ه فوق در اين اجرا مطرح ميباش��د لذا طبق ماده  18/19آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رسميبش��ما ابالغ ميگردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي که تاريخ ابالغ اجرائيه
محس��وب اس��ت فقط يک نوبت در روزنامه کثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر ميگردد .ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اينصورت نس��بت به ادامه عمليات اجرايي
و ارزيابي و مزايده پالک مورد رهن شما طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
مسئول واحد اجراي اسناد رسميرامسر-اسفنديار نوري شيريازي
م الف160/220/96 /
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980210200927ﺷﻌﺒﻪ  177ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970210200687ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺩﻕ
ﻣﻼﻭﻟﻰ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻴﺮﻛﻮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺸﻴﺮﺗﺎﺵ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ .1:ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺟﻢ  .2ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ  .3ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ  .4ﺑﺸﻴﺮ  .5ﻣﻜﺮﻣﻪ  .6ﺑﺘﻮﻝ
 .7ﺯﻫﺮﺍ  .8ﺧﺪﻳﺠﻪ  .9ﻣﻬﻨﺎﺯ  .10ﺗﻮﺭﺍﻥ  .11ﻣﺤﺘﺮﻡ  .12ﺷﻬﻨﺎﺯ  .13ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  .14ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ  .15ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ  .16ﻫﺎﺟﺮ ﺟﺎﻭﻳﺪ  .17ﻟﻴﻼ ﻓﻼﺡ  .18ﺯﻳﻨﺐ ﻓﻼﺡ
 .19ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .20ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .21ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﺯﻯ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺠﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ .1:ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ  .2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ
ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ  .3ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ(  .4ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﺳﺖ (  .5ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ  .6ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ  .7ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ .8
ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ( .ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ
ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﻼﻭﻟﻰ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻭ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺸﻴﺮﺗﺎﺵ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  .1ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺟﻢ  .2ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ
 .3ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ  .4ﺑﺸﻴﺮ  .5ﻣﻜﺮﻣﻪ  .6ﺑﺘﻮﻝ  .7ﺯﻫﺮﺍ  .8ﺧﺪﻳﺠﻪ  .9ﻣﻬﻨﺎﺯ  .10ﺗﻮﺭﺍﻥ  .11ﻣﺤﺘﺮﻡ  .12ﺷﻬﻨﺎﺯ  .13ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  .14ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ  .15ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ  .16ﻫﺎﺟﺮ
ﺟﺎﻭﻳﺪ  .17ﻟﻴﻼ ﻓﻼﺡ  .18ﺯﻳﻨﺐ ﻓﻼﺡ  .19ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .20ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﻼﺡ  .21ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﺯﻯ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ
ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  69772ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻚ  116/3772ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  28433ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  526ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27267ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  526ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19029ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻡ
ﺑﺮ  36/825/300ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  554ﻣﻮﺭﺥ  95/6/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  1028ﻣﻮﺭﺥ
 1395/8/10ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﺧﻄﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺷﻜﻠﻰ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﻛﻼﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ
ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  88ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺷﻜﻠﻰ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ
ﺧﻠﻠﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺰ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺮﺿﻌﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  86/4/21ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8834
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  805ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  116/3772ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻠﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﻃﻰ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19029ﻣﻮﺭﺥ  86/12/20ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ )ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ( ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻓﻼﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  88/5/11ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24267ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺻﻮﻑ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﻣﺎﻻ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻭﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ
ﻓﻼﺡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺫﻯ ﻧﻔﻊ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺧﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﺯ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  10ﻭ 219ﻭ 220ﻭ224ﻭ  225ﻭ 338ﻭ 362ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ 519ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﻭ ﺍﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺩﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  69772ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3772ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  319/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  27267ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3772ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  319/50ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  27267ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ﺁﻥ ) 28433ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺳﭙﺲ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19029ﻣﻮﺭﺥ  86/12/20ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  84ﻭ 89ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﻼﺡ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 20
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﺣﻀﻮﺭﻯ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/106219

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  177ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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پيشخوان
« 50هزار معلم» کالسي براي تدريس ندارند

عض��و کميس��يون برنام��ه و بودجه
مجلس گفت 50 :هزار معلم داريم که
کالس��ي براي آنها وج��ود ندارد اما از
آموزش و پ��رورش حقوق ميگيرند.
عبدالرض��ا مصري در گفتگو با فارس
علتعدمتخصيصبودجهتعيينشده
بهاموزشوپرورشراعدمتحققمنابع
پيشبيني شده دولت دانست و اظهار
داشت :مکانيسم تخصيص بودجه در اختيار دولت است و سخنگوي
دولت بايد در اين خصوص پاس��خگو باش��د؛ به نظر ميرسد اگر منابع
بودج��هاي محقق ميش��د طبيعت ًا تخصي��ص صورت ميگرفت .وي
اف��زود :بس��ياري از معلمان با حداقله��ا زندگي ميکنند و اگر حقوق
آنها در زمره مطالبات برود ،ظلم مضاعف است .مصري با بيان اينکه
در بهترين شرايط بودجهاي هم گاهي ،برخي مديران از والدين پول
ميگيرند ،خاطرنشان کرد 50 :هزار معلم داريم که کالسي براي آنها
وجود ندارد اما از آموزش و پرورش حقوق ميگيرند.

آموزش مهارت فني به سربازان

رئيس اداره س��رمايه انس��اني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح
از آموزش حداقل يک مهارت فني به سربازان در طول مدت
خدمت سربازيشان خبر داد.سردار موسي کمالي در گفتوگو
با ايس��نا با بيان اينکه اين آموزشها زمينه اش��تغال س��ربازان
پس از پايان دوره سربازي را هموارتر ميکند ،گفت :در همين
راس��تا قرارگاه مهارت آموزي س��ربازان و س��تاد کل نيروهاي
مس��لح تش��کيل ش��ده و برنامه ريزي در اين زمينه انجام شده
اس��ت.وي با اش��اره به مقررات و آئيننامه مصوب س��تاد کل
نيروهاي مسلح اظهار کرد :بر اين اساس آموزشهاي فني و
حرفهاي همچنان براي سربازان ادامه مييابد .همچنين مقرر
ش��ده تا بس��ترهاي الزم همچون انجام هماهنگيها ،امضاي
تفاهمنامهها ،برگزاري همايشها ،تجهيز کارگاهها و  ...براي
ايجاد تحول و جهش در دانش سربازان در سال آتي فراهم شود.
وي با اشاره به سربازاني که پيش از اعزام به خدمت سربازي
داراي مهارت خاصي بودهاما فاقد گواهينامه تخصصي بودند،
گفت :براي اين افراد نيز پس از پايان خدمت گواهي تخصصي
رسميصادر خواهد شد.رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد
کل نيروهاي مسلح با بيان اينکه در اين زمينه هماهنگيهايي
نيز با سازمان فني و حرفهاي انجام شده است ،گفت :اين افراد
پس از ثبت نام در سامانه اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته
و چنانچه در آزمون پذيرفته ش��وند گواهينامه رس��ميدريافت
خواهند کرد ،در غير اينصورت ميبايست نواقص را رفع کرده
و براي آزمون بعدي آماده شوند.
وي ب��ا تاکي��د ب��ر اينکه يگانهاي نيروي مس��لح موظفند تا اين
ابالغي��ه را به نحو شايس��ته اطالع رس��اني و اج��را کنند ،گفت:
همچنين بايد امکانات الزم براي ثبت نام سربازان در اين سامانه
فراهم ش��ود .س��ربازاني که به هر دليل قادر به ثبت نام اينترنتي
نيستند هم بايد مدارک خود را در قالب لوح فشرده به ادارات فني
و حرفهاي تحويل دهند.

سربازان در طول خدمت حداقل يک مهارت فني را آموزش

خواهند ديد

در رويک��رد جدي��د ،کارکنان وظيفه در طول خدمت خود حداقل
يک مهارت فني را آموزش خواهند ديد .به گزارش صداوس��يما
سردار موسي کمالي اعالم کرد :بر اساس تصميمات اتخاذ شده
در خصوص رويکرد جديد خدمت سربازي ،در نظر است کارکنان
وظيفه در طول خدمت با گذراندن آموزش مهارت آموزي حداقل
ي��ک مه��ارت فني را گرفته تا زمينه اش��تغال آنه��ا پس از پايان
خدمت هموارتر شود .وي افزود :به همين منظور در سال جاري
با تش��کيل قرارگاه مهارت آموزي کارکنان وظيفه در س��تاد کل
نيروه��اي مس��لح ،برنامهريزيهاي الزم ب��راي تحقق اين امر
مهم صورت گرفته اس��ت .س��ردار کمالي گفت :در نظر اس��ت با
هماهنگ��ي س��ازمان فن��ي حرفهاي اين اف��راد ضمن ثبتنام در
سامانه سازمان فني و حرفهاي ،مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس
از آنها آزمون گرفته شود.

افزايش سرطان با هرم سني مختلف

هر چه س��ن باالت��ر ميرود
تغيي��رات و جهشه��اي
ژنتيک��ي بيش��تري ايج��اد
ميکند و زمينه را براي ابتال
به س��رطان آماده ميس��ازد
درواق��ع با هرم س��ني که در
کش��ور وج��ود دارد انتظ��ار
افزايش س��رطان در جمعيت
کش��ور وج��ود دارد .عبداهلل
فض��ل علي زاده ،نائب رئيس
انجمن س��رطان ايران بابيان اينکه در کش��ور شيوع سرطان در
حال افزايش است ،گفت :با توجه به عوامل متعدد که زمينهساز
بروز س��رطان هس��تند  ،افزايش س��ن در جامعه ايراني يکي از
عواملي اس��ت که در آينده منجر به ش��يوع و افزايش س��رطان
خواه��د ش��د.وي ب��ا بيان اينکه عوامل مهم در ايجاد س��رطان
تقريب ًا شناختهش��ده اس��ت گفت  :تنها کاري که ميتوان براي
مبارزه  ،کنترل و کاهش س��رطان انجام داد باال بردن س��طح
آگاهي و اطالعات مردم براي ش��ناخت عوامل بروز س��رطان و
تقويت راههاي پيش��گيري از آن اس��ت .وي اضافه کرد  :براي
پيشگيري در سطوح مختلف فردي،اجتماعي و کشوري نياز به
سرمايهگذاري  ،حمايتها و همکاري بخشهاي مختلف حوزه
س�لامت در کش��ور هس��تيم .به گفته وي  40درصد سرطانها
در کش��ور را ميتوان پيش��گيري کرد و با اصالح برخي رفتارها
و دوري از عوامل خطر و تغيير سبک زندگي ميتوانيم عوامل
زمينهساز و ابتال به سرطان را کنترل کنيم .وي افزود :افزايش
چشمگير سرطان در طي سالهاي اخير در تمام کشورها بهطوري
که طبق پيشبيني سازمان بهداشت جهاني از رقم  14ميليون
در س��ال  2012به رقم  27ميليون در س��ال 2030خواهد رس��يد
و اين رقم در تمام س��طوح جامعه بش��ري کش��ورهاي مختلف
اتفاق خواهد افتاد.فضل عليزاده تصريح کرد :سازمان بهداشت
جهاني طي س��الهاي اخير س��رطان را از نظر ميزان بروز ش��يوع
س��رطان رتبهبندي کرده اس��ت و  5رتبه را در نظر گرفته اس��ت
و از بيش��ترين به پايين طراحي کرده اس��ت که در اين رتبهندي
ايران در رده چهارم قرار دارد و اين يعني سرطان در ايران نسبت
ب��ه کش��ورهاي ديگر رقم بااليي ن��دارد.وي عنوان کرد :با اين
وجود وظيفه ما اين اس��ت که براي بيماري مانند س��رطان که
سرکش است و سير رو به افزايشي را طي ميکند استراتژي و
پالنهاي متفاوتي را داشته باشيم که بتوانيم در آينده دچار فاجعه
نشويم .به گفته دکتر فضل علي زاده ،برنامه نظام ثبت سرطان
کشوري ،پايهاي اساسي و ريشهاي براي برنامههاي پيشگيري
از س��رطان در کل کش��ور اس��ت ،چراکه هدف وزارت بهداشت
در مورد س��رطانها ،پيش��گيري و کنترل انواع آن است .گفتني
اس��ت :دومين اجالس س��رطان غرب آسيا از تاريخ  ۹لغايت ۱۱
آذرماه در سالن همايشهاي هتل ارم برگزار ميشود.

ایران ،داغدار زلزله زاگرس
گروه اجتماعي :آمار کش��تهها و زخميهاي زلزله
يکش��نبه ش��ب در غرب ايران س��اعت به ساعت
بيش��تر ميش��ود .ت��ا لحظه تنظي��م اين گزارش
خبرگزاريهاي رس��مياز کش��ته شدن بيش از
 372نف��ر و زخميش��دن بي��ش از  6000نفر خبر
ميدهن��د .آنطور که رس��انهها گ��زارش دادهاند
زمينل��رزه بزرگي که يکش��نبه ش��ب در منطقه
خاورميان��ه اتفاق افتاد ،توس��ط  180ميليون نفر
احساس شده است.
يکش��نبه ش��ب هنوز س��اعت به  22نرسيده بود
كه ش��بكههاي اجتماعي پر ش��د از اخبار وقوع
زمينل��رزه در غرب کش��ور .مرکز زلزلهاما داخل
ايران نبود .دقايقي بعد مركز زلزلهنگاري امريكا
وقوع زلزلهاي به بزرگاي  7.2در مقياس ريشتر را
در محدوده سليمانيه عراق ثبت نشان داد .دقايقي
بعد وبسايت مركز لرزهنگاري كشوري وابسته به
مركز ژئوفيزيك دانشگاه تهران به علت مراجعه
باالي كاربران براي كس��ب اطالع غيرفعال شد.
پ��س از آن غوغايي در كانالهاي تلگراميايجاد
ش��د .اي��ن بار هم جاي خال��ي منابع خبري قابل
اتکا در ش��رايط بحران به شدت احساس ميشد.
خبرسازيهاي تلگراميکار را به جايي رساند که
برخي كاربران از ترس ش��هروندان در كرمانشاه،
ايالم ،اهواز و حتي شيراز خبر دادند.
ساعتي بعد که مركز لرزهنگاري كشوري وابسته
به مركز ژئوفيزيك دانش��گاه تهران در دسترس
ق��رار گرف��ت چند زلزله ثبت ش��ده را نش��ان داد،
زلزلههايي كه بزرگترين آنها مربوط به س��اعت
 ٢١و  ٤٨دقيق��ه ب��ود ب��ا ب��زرگاي 7.3در مقياس
ريشتر در نزديكي محلي به نام «ازگله» در استان
كرمانشاه .حد فاصل اين زلزله  ٤كيلومتري ازگله،
 ٣٤كيلومتري تازه آباد اس��تان كرمانش��اه و ٣٩
كيلومتري حلبچه ،عراق گزارش شده است.
اين زلزله در اس��تانهاي مختلف ايران احساس
و گزارشهايي درباره آن ثبت ش��د .اس��تانهاي
هم��دان ،قزوين ،س��منان ،تهران ،خوزس��تان،
کردس��تان ،آذربايجان غرب��ي ،اردبيل ،مرکزي،
اصفهان ،مازندران ايالم ،و لرس��تان تنها بخشي
از مناطق��ي بودن��د که اين زمينلرزه را احس��اس
کردند .بيش��ترين خس��ارات اما مربوط به استان
کرمانشاه بود .در همين حال گزارشهاي منتشر
شده از روز گذشته نشان دهنده ادامه پسلرزهها
در مناطق حادثه ديده است.
با اين همه ساعتي پس از وقوع اين زلزله گروههاي
امداد و نجات به س��وي منطقه حادثه ديده روانه
شدند .اين در حالي است که براساس گزارشها
در بس��ياري از ش��هرهاي کشور هموطنان شب
را بيرون از منازل مس��کوني خود س��پري کردند.
قصر ش��يرين و س��رپل ذهاب ش��هرهايي بودند
که بيش��ترين خس��ارت و ميزان کشته و زخميرا
داشتند .با روشن شدن هوا عمليات امداد و نجات
در مناطق حادثه ديده با س��رعت بيش��تري ادامه
پيدا کرد.
صب��ح روز گذش��ته ب��ود که س��رهنگ رحماني
رئي��س مرک��ز کنترل ترافي��ک پليس راهور ناجا

بسیج امکانات کشور برای حل مشکالت زلزله زدگان

کرمانشاه شدند.
محمدعلي جعفري؛ فرمانده س��پاه پاس��داران در
گفتگوي تلويزيوني با اش��اره به اينکه بخش��ي از
شهرس��تان سرپل ذهاب و تعدادي از روستاهاي
شمال شهرستان در پي زلزله آسيب ديده و تخريب
شدهاند ،اظهار داشت :تعداد تلفات به باالي ۳۰۰
نفر افزايش يافته اس��ت .شهر و روستاهاي زلزله
زده بين ارتش وسپاه تقسيم شده است؛ به طوري
که ارتش به شهرس��تان س��رپل ذهاب و سپاه به
روس��تاهاي اطراف امدادرس��اني ميکند.احمد
صف��ري ،نماين��ده مردم کرمانش��اه در مجلس با
اعالم کمبود جدي پزش��ک متخصص و پرستار
در مناطق زلزلهزده گفت :متاس��فانه بس��ياري از
هموطنان در روستاها هنوز زير آوارند .همچنين
مدير کل انتقال خون استان تهران استقبال مردم
در اهدا خون را براي کمک به زلزلهزدگان بسيار
خوب توصيف کرد و گفت :از مردم خواهشمنديم
براي اهدا خون ابدا در سايت سازمان انتقال خون
ثبت کنند و در ساعت تعيين شده به مراکز انتقال
خون مراجعه کنند.
پيامهاي مسئوالن براي زلزلهزدگان


از ترافيک س��نگين در محورهاي قصرش��يرين و
س��رپل ذه��اب خب��ر داد و با بي��ان اينکه با توجه
به زلزلهاي که ش��ب گذش��ته در اين اس��تان به
وقوع پيوس��ت و قصرش��يرين و س��رپل ذهاب را
درگير کرد ،ش��اهد بس��ته شدن برخي از محورها
بودهايم .با اين همه ساعتي بعد عباس آخوندي،
وزير راه و شهرسازي از باز بودن تمام مسيرهاي
دسترس��ي در مناط��ق وقوع زمينل��رزه خبر داد.
ديروز همچنين س��خنگوي سازمان انتقال خون
در فراخواني از تماميدارندگان گروه خوني O -
(او منف��ي) دع��وت کرد تا ب��راي اهداي خون به
مراک��ز انتق��ال خون مراجعه کنند .تا پيش از ظهر
ديروز  ۱۳۶دستگاهامبوالنس ۲۰ ،واحد اتوبوس
آمبوالنس و سه فروند هواپيما براي امدادرساني
به مناطق زلزله زده اعزم شد.

همچني��ن امير س��رتيپ نوذر نعمتي ،جانش��ين
فرمان��ده ني��روي زميني ارت��ش از حضور حضور
يگانه��اي مختلف ارت��ش در مناطق زلزلهزده
کرمانشاه و ايالم خبر داد .گري لوئيس هماهنگ
کننده ويژه س��ازمان ملل در ايران نيز در واکنش
به زلزله ش��ب گذش��ته در غرب ايران يک پيام
تس��ليت در صفحه توئيتر خود منتش��ر و با مردم
اي��ران ابراز همدردي کرد .نوربخش ،مديرعامل
س��ازمان تامين اجتماعي ،با صدور دس��توري به
مديران بيمهاي و درماني استانهاي غربي کشور
بر لزوم تسريع خدمترساني به آسيبديدگان از
زلزله تأکيد کرد .پيش از ظهر روز گذشته سردار
غيبپرور ،رييس بسيج مستضعفان از اعزام ۱۰۰
گروه جهادي دانشجويي از استانهاي همجوار به
مناطق زلزلهزده غرب کشور خبر داد.

به دستور رييسجمهور ،وزيران کشور و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي و رييس جمعيت هالل
احمر به همراهي تيمياز نهاد رياست جمهوري،
عازم مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه شدند.
همچني��ن اعالم ش��د که  ۲۰بالگ��رد هوانيروز،
 ۱۳۶دس��تگاهامبوالنس ۲۸ ،دس��تگاه اتوبوس
آمبوالنس نيز به مناطق زلزله زده اعزام شدهاند
همچنين چهار باب بيمارس��تان صحرايي نيز در
منطقه مستقر شده است .حوالي ظهر روز گذشته
بود که اعالم شد حسن روحاني ،رئيسجمهوري
امروز (س��ه ش��نبه) در مناطق حادثه ديده حاضر
ميش��ود .حوالي ساعت  14ديروز وزير بهداشت
ب��ه همراه وزير کش��ور و ريي��س جمعيت هالل
احم��ر اي��ران براي بررس��ي وضعيت مصدومان
زلزله ش��ب گذش��ته در مناطق غربي کشور وارد

پيام مقام معظم رهبري در پي وقوع زلزله غرب کشور


درپي وقوع زلزله در غرب کشور و جان باختن و زخميشدن شماري از هموطنان عزيز مقام معظم رهبري پياميصادر کردند.متن پيام مقام معظم رهبري
به اين شرح است.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
با تأس��ف و اندوه فراوان خبر زمين لرزه در غرب کش��ور را که به جان باختن جمعي از هم ميهنان عزير و زخميش��دن جمعي بيش��تر انجاميده و خس��ارات
بسياري پديد آورده است ،دريافت کردم .وظيفه ي مسؤوالن آن است که در همين اولين ساعات با همه ي همت و توان به ياري آسيب ديدگان به ويژه در
زير آوار ماندگان بش��تابند و با بهره گيري س��ريع از همه ي امکانات موجود ،از افزايش تلفات جلوگيري کنند .ارتش و س��پاه و بس��يج ،با نظم و س��رعت به آوار
برداري و انتقال مجروحان کمک کنند و دس��تگاههاي دولتي چه نظاميو چه غير نظاميهمه ي توان خود را براي ياري آس��يب ديدهها و خانوادههاي آنان
به صحنه آورند .اينجانب از اعماق دل ،اين حادثه تلخ و مصيبت بار را به ملت ايران به خصوص به مردم عزيز اس��تان کرمانش��اه و به ويژه به خانوادههاي
مصيبت زده تس��ليت عرض ميکنم و متضرعانه از خداوند متعال ميخواهم که اين محنت و رنج را مايه ي جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و
پايداري و مقاومت ملت عزيزمان بيفزايد .از همه کساني که ميتوانند به نحوي در سبک کردن بار مصيبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست ميکنم
که به ياري آسيب ديدگان بشتابند.
والسالم عليکم و رحمة اهلل
سيدعلي خامنهاي
 ۲۲آبان ۱۳۹۶

ديروز حس��ن روحاني ،رييسجمهور در پياميبا
ابراز همدردي با همه آسيب ديدگان و داغديدگان
حادثه زلزله در استانهاي غربي کشور به ويژه در
اس��تان قهرمان پرور کرمانش��اه ،تصريح کرد که
" دول��ت ب��ا تمام امکانات خود و به صحنه آوردن
توانايي همه دس��تگاهها در س��طح ملي و محلي
در کنار آسيب ديدگان خواهد بود".
همچني��ن آيتاهللامل��ي الريجان��ي ،رئيس قوه
قضاييه ضمن تس��ليت و همدردي با داغديدگان
حادث��ه زلزل��ه غرب کش��ور ،بر لزوم تس��ريع در
رس��يدگي ب��ه مصدومان تاکيد ک��رد و گفت :به
روس��اي کل دادگستري استانهاي غربي براي
تامين امنيت مناطق زلزله زده دس��تور اکيد داده
شده است.
رئيس مجلس ش��وراي اسالميگفت :الزم است
دراختي��ار قراردادن امکانات به آس��يب ديدگان
و مجروحين زلزله س��رعت بيش��تري يابد .علي
الريجاني در نشست علني ديروز مجلس درنطق
پيش از دستور با اشاره به زلزله نسبتا شديدي که
چند استان کشور مخصوصا استانهاي کرمانشاه
و اي�لام را درگيرکرده اظهار داش��ت :به خانواده
درگذش��تگان تسليت عرض ميکنم و همدردي
نماين��دگان محت��رم را با اي��ن خانوادههاي عزيز
اعالم ميکنم.
همچنين در پي زلزله ش��ب گذش��ته در مناطق
غربي کش��ور بويژه اس��تان کرمانش��اه ،آيتاهلل
جنت��ي ،رئي��س مجل��س خب��رگان رهبري در
پياميبه خانوادههاي داغديده اين حادثع تسليت
گف��ت و براي مجروحان و آس��يبديدگان اين
حادث��ه آرزوي س�لامتي ک��رد .رئيس مجلس
خبرگان رهبري همچنين از مسئوالن خواست
اقدامات الزم براي نجات هموطنان گرفتار زير
آوار ب��کار گيرن��د و به وضعيت مصدومين حادثه
رسيدگي کنند.

اخــبار شـهرستان
 45درصد مساحت جنوب کرمان در قالب پهنههاي معدني در حال اکتشاف است
تجارت-جنوب اس��تان كرمان:رئيس س��ازمان
صنع��ت ،مع��دن و تجارت جن��وب کرمان گفت:
 17486کيلومترمرب��ع از جنوب کرمان که بيش
از  45درصد مس��احت آن را تش��کيل ميشود ،در
قالب پهنههاي معدني واگذار و در حال اکتشاف
ميباش��د.به گ��زارش رواب��ط عموميس��ازمان
صنع��ت ،معدن و تج��ارت جنوب کرمان ،جنوب
کرم��ان به جهت ق��رار گيري در زونهاي کاني
زايي اروميه -دختر و س��نندج -س��يرجان داراي
پتانس��يلهاي قاب��ل مالحظه معدني ميباش��د
ک��ه متاس��فانه در گذش��ته به دالي��ل مختلف از
جمله عدم فعاليت شناس��ايي و اکتش��افي و نبود
زيرس��اختهاي مناس��ب ،اقدامات خاصي براي
فعالس��ازي اي��ن موهبتهاي خ��دادادي و بهره
برداري از آنها نشده است اما بحمدهلل و با تالش
و پيگيريهاي س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت

جنوب کرمان به عنوان متولي امر و همدلي مردم
منطقه و همياري س��رمايه گ��ذاران جهادگر ،در
چهار سال گذشته اقدامات مناسبي در اين جهت
انج��ام ش��ده و نتايج آن نيز ب��ه صورت ملموس
چ��ون فعالس��ازي دهها معدن ،اح��داث چندين
کارخان��ه فرآوري مواد معدني و ش��روع عمليات
اح��داث چندين کارخان��ه بزرگ ديگر که در نوع
خ��ود پس از اح��داث جزو بزرگترين کارخانجات
کشور خواهند بود ،قابل مشاهده ميباشد.رئيس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنب کرمان در
اي��ن خص��وص گفت :يکي از مهمترين اقداماتي
که در جهت شناس��ايي و کش��ف پتانس��يلها و
محدودههاي اميدبخش معدني در منطقه انجام
شده ،تعريف و واگذاري پهنههاي بزرگ معدني
به س��رمايه گذران عظيم و صاحب نام در س��طح
کشور ميباشد که بدين شکل تمامينقاط معدني

ک��ه ارزش فعالي��ت اس��تخراجي دارند در منطقه
توسط صاحبان اين پهنهها شناسايي شده و پس
از اتمام شناسايي حداکثر  250کيلومتر مربع آن
به دارنده پهنه تحويل و مابقي آن جهت سرمايه
گذاري سايرين آزاد ميشود.وي همچنين افزود:
تاکن��ون  8پهن��ه معدني در جنوب کرمان تعريف
ش��ده که يک پهنه آزاد ش��ده و اکنون  7پهنه به
مساحت  17486کيلومترمربع به سرمايه گذاران
واگذار ش��ده که بيش از  45درصد کل مس��احت

تجهيز و راهاندازي مجدد کارخانه آسفالت تي تان پس از هفت ماه توقف
تجارت-اس��تان گيالن_فرحي؛ به گزارش
اداره اطالع رس��اني مديريت ارتباطات و امور
بين الملل ش��هرداري رش��ت_ دکتر مسعود
نصرتي با اشاره به فعاليت دو کارخانه آسفالت
سازمان عمران شهرداري رشت اذعان داشت:
کارخان��ه تان��اکا ژاپن و تي تان ايران دو واحد
تولي��دي آس��فالت که با ت��وان ظرفيت توليد
 ۱۵۰۰تني در سراوان رشت مشغول به فعاليت
هس��تند ،اما در حال حاضر به دليل برخي مش��کالت اين دو
کارخانه  ۵۰۰تن در روز توليد آس��فالت دارند.ش��هردار رش��ت
ب��ا تاکي��د بر توق��ف توليد کارخانه تي تان طي هفت ماهه اخير
تصريح کرد :در دو ماهه اخير با تجهيز ماش��ين آالت  ،نصب
دوربينهاي مداربس��ته و سيس��تم  GPSبار ديگر اين کارخانه
ب��ا ظرفي��ت روزان��ه  ۷۵۰تن وارد مدار توليد ش��د.وي در ادامه
افزود :عالوه بر ارائه  ۳۰تن آس��فالت در قالب  ۳کاميون براي
ادارهاماني در راستاي مصرف مردمي ،ارائه  ۵۰۰تن مخلوطي
از مصالح رودخانه اي در قالب  ۵۰کاميون به سازمان پسماند
ب��ه منظ��ور پوش��ش دهي زباله ۴۰ ،ت��ن در قالب  ۴کاميون به

س��ازمان آرامستانها درراستاي تعامل سازمان
عمران با ديگر سازمانهاي شهرداري از اهم
فعاليته��اي کارخانههاي توليد س��يمان اين
س��ازمان است.دکتر نصرتي سازمان عمران و
بازآفريني فضاهاي ش��هري شهرداري را يک
س��ازمان ع��ام المنفعه خوان��د و گفت :يکي از
چالشهاي عمده سازمان عمران بهره برداري
و برداش��ت ش��ن و ماس��ه غيرقانوني از معدن
سراوان توسط ديگر سازمانها بود که پس از برگزاري جلسات
متعدد و رايزنيهاي پي در پي در صدد حل اين معضل برآمدهايم.
شهردار رشت با تاکيد بر بهره برداري  ۵منطقه شهرداري رشت
در قالب اکيپهاي اماني و قراردادهاي پيماني در راستاي انجام
پروژه روکش آس��فالت معابر و ش��وارع با سازمان عمران يادآور
ش��د :خوش��بختانه قير بهاندازه کافي براي اين دو کارخانه تهيه
ش��ده و تالش ما بر آن اس��ت تا قبل از بارش برف در زمس��تان
امسال کار لکه گيري آسفالت و مرمت نوارهاي حفاري مرتبط
با شرکتهاي زيرساختي همچون آب ،برق  ،گاز و مخابرات را
در الويت کاري خود قرار دهيم.

برگزاري همايش ذيحسابان ومديران مالي شرکت شهرکهاي صنعتي سراسر کشور
تجارت-استان مركزي:به ميزباني شرکت شهرکهاي صنعتي
اس��تان مرکزي اس��تان مرکزي همايش تخصصي يک روزه
ذيحسابان و مديران مالي شرکت شهرکهاي صنعتي سراسر
کشور وبا حضور فرجي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان
صناي��ع کوچک و ش��هرکهاي صنعتي اي��ران در اراک برگزار
گرديد .به گزارش روابط عموميش��رکت ش��هرکهاي صنعتي
استان مرکزي ،فرجي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان
صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران گفت :اين همايش
با هدف بررس��ي مس��ائل و مشکالت جاري مالي و ذيحسابي
شرکهاي صنعتي کشور و ارائه راهکار و نقطعه نظر براي بهتر
ش��دن انجام امور اين بخش و تبادل انديش��ه مديران مالي و
ذيحسابان برگزار گرديده است.وي با اشاره به موقعيت ممتاز
شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در بين استانهاي
ديگر اضافه کرد :اين مجموعه در گذش��ته داراي مش��کالتي
بودک��ه با اس��تقرار آقاي آمره  ،اس��تان ب��ه جايگاه اصلي خود
بازگشت و همواره در سالهاي اخير با توجه به کمبود نيروي
انس��اني ولي همواره جز س��ه استان برتر کشور در ارزيابيهاي
فصل��ي و مختل��ف قراردارد.مع��اون توس��عه مديريت و منابع

اختالل حاصل از زلزله در شبکه آبرساني ايالم بزودي رفع ميشود
تجارت-اس��تان ايالم  -مديرعامل شرکت
آب و فاضالب ايالم با اشاره به اينکه در اثر
زمين لرزه ش��ب گذش��ته  10حلقه چاه دچار
خس��ارت ش��دند ،گفت :با تالش گروههاي
کنترل و اجرايي اين ش��رکت اختالل ايجاد
ش��ده در ش��بکههاي آبرساني برخي مناطق
استان (گل آلود شدن آب) در حال رفع شدن
اس��ت.داراب بيرانون��دي اظهار کرد :بدنبال
وقوع زلزله شب گذشته در استان گروههاي
حوادث و اتفاقات اين شرکت در نقاط مختلف
ش��هر بازديدهاي ميداني داش��ته و در جهت
رفع مش��کل آب در برخي از مناطق اهتمام
وي��ژه دارند.وي افزود :در اثر زلزله ديش��ب

خس��اراتي به چاههاي آب وارد و باعث گل
آلود ش��دن آب تعدادي از چاهها در اس��تان
ش��ده اس��ت که با تالش عوامل امدادي تا
ساعات آينده کدورت آب آنها مرتفع خواهد
ش��د.مديرعامل آبفاي اي�لام تاکيد کرد :در
سطح شهرستانهاي ايالم ،آبدانان  ،مهران،
ايوان و س��رابله تعداد  10حلقه چاه آس��يب
ديدهاند که باعث گل آلود شدن آب در برخي
از اين مناطق شدهاند .بيرانوندي يادآور شد:
از ساعات اوليه وقوع زلزله گروههاي حوادث
و اتفاقات در حال رفع مش��کل هس��تند و تا
اين لحظه مش��کل خاصي وجود ندارد.وي
افزود :با توجه به اينکه خس��اراتي به برخي

جنوب کرمان را شامل ميشود.اسکندري نسب
همچني��ن تاکيد ک��رد :پهنه آباده جازموريان که
در چندين اس��تان کش��ور ميباش��د به س��ازمان
توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران
(ايمي��درو) تحويل ش��ده که اکنون با پيش��رفت
 100درص��دي در مرحله اکتش��افات تفصيلي و
نيمه تفصيلي ميباش��د و مس��احتي بالغ بر 1203
کيلومترمرب��ع محدودهاميدبخ��ش آن در جنوب
کرمان شناس��ايي ش��ده و داراي مواد معدني پلي
متال از جمله کروميت و آهن ميباشد.وي تصريح
کرد :س��ه پهنه قلعه گنج ش��رقي ،قلعه گنج غربي
و اسفندقه نيز مرحله اول آن که شامل شناسايي
کامل ميباشد انجام شده و اکنون در مرحله پي
جويي ميباش��د و پيش��رفتي بالغ بر  40درصدي
را داراست.دکتر اسکندري نسب افزود :سه پهنه
بهرآس��مان ،جبالبارز و جبالبارز غربي نيز امسال

ب��ه ترتي��ب به ش��رکت ملي صناي��ع مس ايران،
گهرزمين و يک ش��رکت خصوصي واگذار ش��ده
ک��ه ب��ا توجه به زمان ان��دک از واگذاري بين 10
تا  20درصد پيش��رفت فيزيکي را دار ميباش��ند.
وي اظهار کرد :يک پهنه ديگر نيز به مس��احت
 1795کيلومترمربع تعريف و به زودي به سرمايه
گذاران واگذار خواهد شد.اسکندري نسب اعالم
داشت :قبل از دولت يازدهم  2048کيلومترمربع
از مس��احت جنوب کرمان اکتش��اف شده بود که
طي چهارساله اخير با رشدي بالغ بر  214درصد
يعني بيش از دو برابر اکتش��اف انجام ش��ده در
تاري��خ جنوب کرمان 4389 ،کيلومترمربع ديگر
نيز به اکتش��افات معدني منطقه افزوده ش��د .اين
رش��د حيرت انگيز در اکتش��اف منطقه ،بحمداهلل
توانس��ته کاستيهاي عدم توسعه معدني جنوب
کرمان در سابق را تا حدي مرتفع نمايد.

از مناطق اس��تان کرمانش��اه نيز بوجود آمده
است اين شرکت هفت دستگاه تانکر جهت
آبرس��اني به مناطق زلزله زده به آن اس��تان
اع��زام کرده اس��ت.وي اضافه کرد :در حال
حاضر مش��کل حادي در اس��تان وجود ندارد
و ش��رکت تمامينيروه��ا و امکانات الزم را
براي رفع مش��کل گل آلود ش��دن و ترميم
چاهها بکار گرفته اس��ت.زلزله  7،2ريشتري
در اس��تان کرمانش��اه تاکنون  207کشته و
حدود يک هزار زخميبرجا گذاش��ته اس��ت
ولي خوشبختانه در استان ايالم بجز  64نفر
که دچار جراحت جزئي شدند ،تلفاتي در پي
نداشته است.

س��ازمان اف��زود :اص�لاح قانون تخصي��ص ارزش افزوده به
شهرکها و نواحي صنعتي کشور ضروري است .وي همچنين
گفت :متاس��فانه س��هم اختصاص يافته  ۳۰درصدي از ماليات
ارزش افزوده به ش��هرکها و نواحي صنعتي در کش��ور پرداخت
نشد و اصالح اين قانون در مجلس شوراي اسالميدرخواست
همه مسووالن اين سازمان است.وي در ادامه پرداخت نشدن
س��هم صنعت از بحث هدفمندي يارانههاي کش��ور را يکي
ديگر از چالشهاي پيش روي توليد در اين بخش عنوان کرد
و گفت :متاس��فانه با حذف نش��دن دهکهاي پر درآمد عمال
اعتباري از اين محل به صنايع متوس��ط و کوچک اختصاص
نيافته است که بايد با تدبير ويژه مسووالن کشور سهم صنعت
از اي��ن منب��ع مالي پرداخت ش��ود.مصطفي آم��ره مدير عامل
ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي استان مرکزي نيز در ابتداي اين
همايش ضمن خير مقدم به مديران مالي و ذيحسابان سراسر
کشور گزارشي از وضعيت موجود شرکت استاني در بخشهاي
مختل��ف بخص��وص واحد مالي ارائه نمود .وي در ادامه گفت:
استان مرکزي جز استانهاي مهم در بحث توليد ،ايجاد اشتغال
و ميزان صادرات در کشور است.

درمانگاه تامين اجتماعي جم
با حضور قائم مقام وزير رفاه کلنگ زني شد
تجارت -استان بوشهر  :قائم مقام وزير تعاون
کار و رفاه اجتماعي در آئين کلنگ زني درمانگاه
تامين اجتماعي جم گفت  :تامين س�لامتي و
ايجاد بس��تر و زمينههاي الزم رفاه اجتماعي
از کارکردهاي تامين اجتماعي است و در اين
راستا اقدامات مثبت و ارزنده اي صورت گرفته
است.به گزارش روابط عموميمديريت درمان
تامين اجتماعي استان؛ فيروزآبادي با اشاره به
اهميت س�لامتي و نقش آن در توس��عه گفت:
پيش��رفت و شکوفايي جامعه رابطه مستقيم با
س�لامتي دارد و بايد با فراهم نمودن امکانات
و ابزاره��اي آن دغدغ��ه مردم را برطرف کرد.

الماس��ي نماين��ده م��ردم دير ،کن��گان ،جم و
عس��لويه در مجلس ش��وراي اس�لاميضمن
تش��کر از مس��اعدت و همکاري مدير عامل
س��ازمان تامين اجتماعي و مس��ئوالن درمان
و بيمه اي تامين اجتماعي اس��تان در س��رعت
بخش��يدن به مقدمات احداث درمانگاه تامين
اجتماع��ي جم گف��ت :ايجاد و راهاندازي مرکز
درمان��ي تامي��ن اجتماعي در شهرس��تان جم
خواس��ته به حق مردم اين شهرس��تان اس��ت
و اميدواري��م ب��ا احداث اي��ن مرکز درماني در
زمان مقرر ،بتوانيم خواسته آنان را جامع عمل
بپوشانيم.

رکورد تاريخي بارسلونا در جامهاي جهاني
اي��ن امکان وجود دارد که در جام جهاني
روس��يه ،بارس��لونا بيشترين نماينده را در
تاريخ خود داش��ته باش��د .تنها  4سهميه
ب��راي حضور در جام جهاني  2018باقي
مانده و  28تيم صعودش��ان قطعي ش��ده
اس��ت .امش��ب ايتاليا برابر س��وئد و فردا ايرلند برابر دانمارک بازي
حساس��ي پيش رو دارند .ضمن اينکه از بين هندوراس ،اس��تراليا،
نيوزلند و پرو نيز دو تيم ديگر راهي جام جهاني خواهند شد.
در حال حاضر باشگاه بارسلونا  16نماينده در جام جهاني دارد که در
نوع خود يک رکورد محسوب ميشود .از سال  1930که اولين جام
جهاني برگزار شد تا سال  115 ،2014بازيکن از بارسلونا که تحت
قرارداد با اين تيم بودند ،در جامهاي جهاني حاضر بودهاند.

جهانبخش با گلزني در نايمخن خاطراتش را زنده کرد

تعظیم ونزوئال در مقابل یوزهای ایرانی

تي��م مل��ي اي��ران با يک گل موفق به شکس��ت ونزوئال در ديداري
دوستانه شد.
به نقل از ايسنا ،تيم ملي فوتبال ايران عصر ديروز از ساعت ۱۷:۳۰
در ديداري دوستانه در ورزشگاه خانگي NECنايمخن هلند به مصاف
ونزوئال رفت که شاگردان کي روش توانستند حريف آمريکاي جنوبي
خود را با يک گل شکست دهند.
عليرضا جهانبخش در دقيقه  ۵۷براي ايران موفق به گلزني شد.
ترکيب ايران :عليرضا بيرانوند (محمدرش��يد مظاهري  ،)۴۶رامين
رضاييان ،سيد جالل حسيني (اميد ابراهيمي ،)۶۱مرتضي پورعلي
گنجي ،س��عيد عزتاللهي (اکبر ايماني  ،)۴۶علي کريمي ،اش��کان
دژاگه (سامان قدوس  ،)۴۶وحيد اميري ،احسان حاج صفي ،عليرضا
جهانبخش (کاوه رضايي  ،)۶۱رضا قوچاننژاد (سردار آزمون .)۶۱
ترکيب ونزوئال :فارينيز (کونتراس  ،)۴۶هرناندز ،اويخادا ،چانسلور،
آنخ��ل ،فيگوئ��را ،آراندا ،آني��ور ،موريلو ،روندون ،ماچيس (لوس��ينا
.)۷۵

گزارش نيمه نخست

دقيقه  :۲عليرضا جهانبخش در همان دقايق از جناح راست حرکتي
را آغاز کرد و با ارس��ال خوبش رضا قوچاننژاد را در موقعيت خوب
گلزني قرار داد اما قوچاننژاد با ضربهاي بيدقت توپ را از باالي
دروازه به بيرون زد.
دقيقه  :۳ايران در اين دقيقه صاحب يک ضربه ايس��تگاهي پش��ت
محوطه جريمه ونزوئال ش��د .اش��کان دژاگه اين ضربه را به ديوار
دفاعي ونزوئال کوبيد و در برگشت ،ضربه علي کريمياز کنار دروازه
ونزوئال به بيرون رفت.
در دقيقه  ،۷شوت سعيد عزت اللهي از پشت محوطه جريمه به راحت
در آغوش فارينيز قرار گرفت.
در دقيقه  ،۱۴کار تاکتيکي بازيکنان ايران در س��مت راس��ت زمين
ونزوئال به ش��کل بس��يار خوبي صورت گرفت تا در مقابل محوطه
جريم��ه ،ت��وپ به حاج صفي برس��د .حاج صف��ي هم از اين موقعيت
استفاده کرد اما شوت محکم او در ميانه راه به صورت بازيکن ونزوئال

خورد و راهي به دروازه نيافت.
در دقيق��ه  ،۱۸ي��ک بار ديگر کار تاکتيکي بازيکنان ايران جواب داد
ام��ا ب��از ه��م بازيکنان ايران در زدن ضرب��ه پاياني کم دقت بودند و
دروازه ونزوئال بسته ماند.
در دقيقه  ،۲۵پاس خوب احسان حاج صفي به وحيد اميري منجر به
شوت زني اين بازيکن شد و ضربه محکم اين بازيکن با فاصلهاندک
از دروازه ونزوئال ،به بيرون رفت.
در دقيقه  ،۲۹س��انتر اش��کان دژاگه از روي نقطه کرنر با ضربه س��ر
س��يد جالل حس��يني به توپ همراه ش��د که توپ با اختالف اندکي
بيرون رفت.
در دقيق��ه  ،۳۱ش��وت رون��دون از فاصلهاي حدودا  ۳۰متري از کنار

ديرک دروازه ايران عبور کرد.
در دقيقه  ،۳۶روي سانتر بازيکنان ونزوئال از روي ضربه ايستگاهي
و خروج اشتباه بيرانوند ،توپ مقابل پاي بازيکن اين تيم قرار گرفت
اما ش��وت او به س��مت دروازه خالي ايران را س��يد جالل حس��يني از
روي خط برگشت داد.

گزارش نيمه دوم

در دقيقه  ،۵۰روي کار تيميونزوئالييها ،اين تيم صاحب موقعيت
ش��وت زني ش��د که ضربه مهاجم اين تيم را محمدرش��يد مظاهري
در آغوش گرفت.
در دقيقه  ،۵۵س��انتر س��امان قدوس از روي نقطه کرنر با ضربه س��ر
چکش��ي و محکم پورعليگنجي مواجه ش��د اما دروازه بان تازه وارد

آياليونلمسيبرندهتوپطالشد؟

تصويري از ليونل مسي به عنوان برنده توپ طال روي جلد فرانس فوتبال منتشر شده
که شبکههاي اجتماعي را تحت تاثير قرار داده است.
در مراس��م اخير فيفا ،رونالدو به عنوان بهترين بازيکن س��ال انتخاب ش��د .او در طول
فص��ل موف��ق ب��ه کس��ب قهرمان��ي در چمپيونزليگ و الليگا ش��د و انتظار ميرود در

مراس��م گاال نيز توپ طال به او اهدا ش��ود .با اين حال ،عکس��ي از ليونل مس��ي بر روي
جلد بعدي فرانس فوتبال به عنوان برنده توپ طال منتش��ر ش��ده که ش��ايعات بسياري
را به وجود آورده است.
برخي کاربران از تقلبي بودن اين عکس صحبت کردهاند و معتقدند که فرانس فوتبال

اين تيم توپ را به کرنر فرستاد.
در دقيقه  ،۵۶س��انتر رامين رضاييان از س��مت چپ زمين ونزوئال به
داخل محوطه جريمه اين تيم ،با ضربه سر قوچان نژاد به گل تبديل
شد اما داور اين گل را به نشانه آفسايد مردود اعالم کرد.
گل :در دقيقه  ،۵۷ضد حمله تند و تيز بازيکنان ايران با خروج اشتباه
دروازهبان اين تيم همراه شد و اميري با يک پاس در عمق جهانبخش
را مقابل دروازه خالي ونزوئال قرار داد و او هم گل نخس��ت بازي را
براي ايران به ثمر رساند .جهانبخش در شهري گلزني کرد که اولين
تيم باشگاهياش در هلند متعلق به اين شهر (نايمخن) است.
در دقيقه  ،۵۸روي اشتباه اکبر ايماني مهاجم ونزوئال صاحب موقعيت
شد و ضربه اين بازيکن را مظاهري دفع کرد.
در دقيقه  ،۶۰سانتر بازيکن ونزوئال و ضربه آکروباتيک بازيکن اين
تيم با اختالف زياد از باالي دروازه مظاهري عبور کرد.
در دقيق��ه  ،۶۳پ��اس قوس��ي ح��اج صفي به داخ��ل محوطه جريمه
ونزوئال به سردار آزمون رسيد که شوت سرکش و يک ضرب او به
تور کنار دروازه برخورد کرد.
در دقيقه  ،۷۰س��وتلود بعد از دريبل پورعلي گنجي س��انتر خود را به
روي دروازه ايران فرستاد که روندون در حالتي نامتعادل توپ را به
بيرون زد .در دقيقه  ،۷۶با اشتباه دروازه بان ونزوئال توپ مقابل پاي
رضايي افتاد که سانتر او روي سر پورعلي گنجي فرود آمد اما مزاحمت
مدافع حريف مانع از به سرم رسيدن گل دوم ايران شد.
در دقيق  ،۷۷بازيکنان ونزوئال روي يک ضد حمله س��ريع ،حوالي
محوطه ش��ش قدم ايران صاحب موقعيت گل ش��دند که روي بي
دقتي بازيکنان اين تيم ،موقعيت از دست رفت.
در دقيقه  ،۸۳پاس بس��يار خوب کاوه رضايي پش��ت س��ر بازيکنان
ونزوئال به سردار آزمون رسيد اما شوت آزمون را دروازهبان ونزوئال
با پا برگشت داد .در دقيقه  ،۸۸شوت سوتلدو با واکنش بسيار خوب
رشيد مظاهري همراه شد تا کماکان دروازه ايران بسته بماند.
اي��ن ب��ازي در نهاي��ت ب��ا برتري يک بر صفر تيم ملي ايران به پايان
رسيد.

همواره س��ه نس��خه از صفحه اول خود براي س��ه نفر برتر به صورت آزمايش��ي منتشر
ميکند و پس از مشخص شدن برنده اصلي ،نسخه مربوط به او به چاپ ميرسد.
با اين حال عده اي معتقدند که ليونل مس��ي برنده توپ طال ش��ده اس��ت 12 .ماه قبل،
پيش از مراس��م توپ طال  2016که رونالدو به عنوان برنده انتخاب ش��د ،تصويري از
او به عنوان برنده روي جلد مجله منتشر شده بود .رونالدو در سال  2016نيز عملکرد
بسيار خوبي داشت و با تيم ملي پرتغال موفق به کسب قهرماني در يورو  2016شد.
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پيشخوان
افشاگري بنزما عليه مورينيو پس از  7سال

کريم بنزما  7سال پس از مصاحبه تاريخي مورينيو ،فاش ساخت
که چه واکنشي عليه مربي سابق خود نشان داده است.
سال  2010و پس از يکي از بازيهاي رئال که مهاجماني چون
بنزم��ا فرصته��اي خوبي را براي گلزني از دس��ت داده بودند،
مورينيو در نشس��ت خبري ،س��تاره فرانسوي تيمش را به گربه
تشبيه کرد .آقاي خاص گفت که با گربه هم ميتوان به شکار
رفت ولي تاثير يک س��گ را نخواهد داش��ت .گويا اين تش��بيه
باعث خشم کريم شده بود .بنزما در مورد اين اظهارنظر جنجالي
مورينيو به کانال پالس گفت «:من و مورينيو هميش��ه رابطه
خوبي با هم داشتيم ولي پس از آن مصاحبه که بازتاب زيادي
هم داشت ،يک چيزي بين ما تغيير کرد .تعبيرها از حرفهاي
موريني��و مثب��ت نبودند .پ��س از آن به تدريج او احترام خودش
را نزد من از دس��ت داد .برداش��ت من اين بود که مورينيو آن
حرفها را به ش��وخي زده اس��ت .يادم ميآيد که يک س��اعت
باه��م ح��رف زدي��م .به او گفتم که من به عنوان مربي به ش��ما
احترام ميگذارم و توقع احترام متقابل را دارم .پس از آن ديگر
او بحثي در مورد گربه و سگ و اين نوع تشبيهات انجام نداد.
من آدميخجالتي هستم ولي وقتي کسي شوخي زشتي انجام
ميدهد ،من هم واکنش تندي نشان ميدهم».

www.tejaratonline.ir

رئال و بهترين ساختار دفاعي در فوتبال اسپانيا
طبق گزارش منتش��ر ش��ده از س��وي
موسسه تحقيقاتي فوتبال ،رئال از حيث
موقعي��ت دادن ب��ه حريفانش در الليگا
بهترين تيم است.
پ��س از ي��ازده هفته از الليگا ،بارس��ا با
دريافت تنها  4گل ،بهترين آمار دفاعي را از خود به جاي گذاشته
ولي اين تيم بهترين ساختار دفاعي الليگا را در اختيار ندارد.
رئال با تقديم  4.8موقعيت گل در هر بازي به حريفانش ،بهترين
س��اختار دفاع��ي را از آن خ��ود ک��رده و پس از اين تيم ،لگانس و
بارس��ا با  4.9و  5.45موقعيتي که در هر بازي به حريفان ش��ان
دادهاند در ردههاي دوم و س��وم قرار دارند .جالب اينکه رئال تا
به اينجا  9و لگانس نيز  8گل دريافت کردهاند.

خشم اوباميانگ از شايعات انتقالش به بارسا
تنه��ا چند روز حضور اوباميانگ در ش��هر
بارس��لوناب��رايگذراندنتعطيالتکافي
بود تا موج جديدي از ش��ايعات در مورد او
منتشر شوند .بارسلونا پس از جدايي نيمار
در تابستان ،گزينههاي زيادي را به عنوان
جانشيناينفوقستارهبرزيليمدنظرداشتکهيکيازآنهااوباميانگ
بود.ستارهبروسيادورتموندکههموارهازعالقهاشبهرئالسخنگفته
است .اوباميانگ چند روز پيش براي گذراندن تعطيالت در بارسلونا
حضور داشت و با عثمان دمبله هم ديدار کرد .همين مالقات باعث
شد تا شايعاتي در مورد احتمال انتقال او به بارسا در ژانويه منتشر شود.
اوباميانگ که از اين ش��ايعات خس��ته شده ،در صفحه اجتماعي خود
نوشت :لطفا راحتم بگذاريد .ضمنا من گابني هستم نه گينه اي.

مليحفاري قهرمان ليگ برتر
وزنهبرداري جوانان شد

تيم شرکت مليحفاري اهواز با  ۱۸۳۲امتياز به عنوان قهرماني
لي��گ برت��ر وزنهبرداري جوانان دس��ت ياف��ت .در دومين روز از
مرحله سوم (فينال) ليگ برتر وزنه برداري جوانان باشگاههاي
کشور (يادواره شهداي مرزباني) که به ميزباني تاالر وزنه برداري
(س��الن همايشهاي ايرانيان) برگزار ش��د ،وزنه برداران جوان
دسته  +105کيلوگرم به روي تختهامدند .سرانجام علي داودي
ملي پوش تيم وزنه برداري مناطق نفت خيز جنوب خوزس��تان
با رکوردهاي که در رقابتهاي جام باش��گاههاي آس��يا به ثبت
رسانده بود به مقام نخست دسته  +105کيلوگرم رسيد .قاسمعلي
محمدپور وزنه بردار بابلسري شرکت ملي حفاري اهواز با مجموع
 352کيلوگرم به مقام دوم دس��ت يافت و محمدحس��ين رئيسي
وزنه بردار ش��هرکردي مناطق نفت خيز جنوب خوزس��تان در
دسته  +105کيلوگرم سوم شد .عملکرد  3وزنه بردار برتر دسته
 +105کيلوگ��رم به ش��رح زير اس��ت -1 :عل��ي داودي(مناطق
نف��ت خيز جنوب خوزس��تان) :حرک��ت يکضرب  183کيلوگرم،
حرکت دوضرب  218کيلوگرم و در مجموع  401کيلوگرم-2 .
قاسمعلي محمدپور (شرکت ملي حفاري اهواز) :حرکت يکضرب
 160کيلوگرم ،حرکت دوضرب 192کيلوگرم و در مجموع 352
کيلوگرم -3 .محمد حس��ين رئيس��ي (مناطق نفت خيز جنوب
خوزس��تان) :حرکت يکض��رب  142کيلوگرم ،حرکت دوضرب
 190کيلوگرم و در مجموع  332کيلوگرم .مرحله س��وم و فينال
ليگ برتر جوانان طي دو روز ( 21و  22آبان ماه) به ميزباني تاالر
وزنه برداري مجموعه ورزشي آزادي تهران (سالن همايشهاي
ايرانيان) برگزار شد و درنهايت تيم شرکت ملي حفاري اهواز با
 1832امتياز به عنوان قهرماني دست يافت.

سازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو گردهم آمدند

گام مهم ايران خودرو در تحول خودروسازي كشور
كنن��دگان داخل��ي و خارج��ي عالقهمند ،اهداف فني و برنام��ه زماني پروژه پلتفرم جديد
ايران خودرو را معرفي كنند.

نقش مهم زنجيره تامين


دس��تاوردهاي گ��روه صنعت��ي ايران خودرو در س��ال 96را ميت��وان گام مهم تحول در
خودروس��ازي كش��ور به ش��مار آورد؛ چه آن كه در اين سال نخستين و مهم ترين قرارداد
بين المللي صنعت خودرو ايران با برندهاي معتبر براي طراحي پلتفرم به مرحله اجرا رسيد
و همكاري ايران خودرو با سازندگان طراز اول جهاني به صورت رسميآغاز شد.
اج��راي ق��رارداد و تفاه��م نامه بين المللي ايران خ��ودرو با طراحان و صنعت گران معتبر
جهاني براساس برنامه زمان بندي و شرح وظايف طرفين قرارداد آغاز شد .اين پروژه با
مش��اركت و همكاري ش��ركتهاي مطرح جهاني مانند پينين فاريناي ايتاليا ،هيوندايي
پاورتك كره جنوبي و ماهله آلمان درحال اجرا است.

به منظور تحقق اهداف در بخش طراحي پلتفرم و توس��عه محصول ،نخس��تين نشس��ت
مشترك سازندگان پلتفرم جديد با عنوان « »Early Supplier Involvementبا حضور
نمايندگاني از شركت پينين فارينا و نمايندگان شركتهاي طراح و سازندگان داخلي و
خارجي در روزهاي ابتدايي آبان ماه در محل سالن اجتماعات ساپكو برگزار شد.
در اين نشست كه نمايندگان و مديران ارشد طراحان جهاني و بيش از  80سازنده توانمند
داخلي در آن حضور داشتند ،وضعيت اجراي قرارداد بررسي شد و گزارشي از برنامههاي
آينده تا زمان عرضه پلتفرم و محصوالت جديد ارايه شد.
اين نشست فرصتي مناسب براي ايران خودرو و شركت پينين فارينا بود تا به تماميتامين

مديرعامل ساپكو اولين سخنران اين نشست بود .وي درباره طرفهاي قرارداد طراحي
پلتف��رم جدي��د اي��ران خودرو گفت :پينين فارينا از ش��ركتهاي مطرح در بخش طراحي
خ��ودرو ،هيونداي��ي پاورت��ك كره در طراحي و تولي��د گيربكس اتوماتيك و ماهله آلمان
در طراح��ي موت��ور خودرو از ش��ركاي اصلي اي��ران خودرو در پروژه طراحي پلتفرم جديد
هس��تند كه با همراهي س��ازندگان بنام خارجي و بيش از  100س��ازنده داخلي مس��ئوليت
اجراي پروژه پلتفرم جديد ايران خودرو را برعهده دارند.
حسين نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جديد را ارتقاي نام ايران خودرو در بازارهاي
بين المللي دانس��ت و ضمن وس��يع خواندن طيف آن از مرحله مفهوميو كانس��پت تا
تولي��د انب��وه خودرو گفت :طراحي ،مهندس��ي ،اج��را ،توليد و ارزيابي در طيف اجراي اين
پروژه قرار دارند.
نج��اري افزود :ش��ركت ايتاليايي پينين فارين��ا طراحي پلتفرم ماژوالر براي خودروهايي
در كالسهاي س��دان،هاچ بك ،كراس اوور و وانت را برعهده خواهد داش��ت و ش��ركت
ماهله نيز طراحي پيشرانه با احتراق بنزيني را انجام خواهد داد.
مديرپ��روژه طراح��ي پلتف��رم جديد اي��ران خودرو تاكيد كرد :محص��والت در دو بخش
مشخصات سطح باال و معمولي طراحي خواهد شد كه پيشرانه محصوالت در هر دوبخش
موتور سه سيلندر توربو شارژ است .وي ادامه داد :پروژههاي صنعتي سازي نيز هم زمان

در بخشهاي بدنه سازي ،پرس ،مونتاژ و ...درحال انجام است.
مديرعام��ل س��اپكو زم��ان عرض��ه اولين محصول اين همكاري را دو س��ال و نيم آينده
اعالم كرد و گفت :قيمت محصوالت در دو بخش س��طح باال و معمولي رقابتي خواهد
بود .وي صادرات  30درصدي و بوميسازي بيش از  70درصد قطعات و مجموعهها را
از ديگر اهداف پروژه عنوان كرد و گفت :در صورت تحقق اهداف داخلي سازي ،قيمت
محصول رقابتي خواهد بود.
وي همكاري سازندگان در اجراي پروژه را مهم توصيف كرد و گفت :درحال حاضر بيش
از  600سازنده و توليدكننده داخلي با ساپكو همكاري ميكنند و در بخشهاي مختلف
مجموعهها و قطعات را در اختيار ايران خودرو قرار ميدهند.
توليد موتور بسيار كم مصرف


عضو هيات مديره شركت ماهله آلمان نيز در اين نشست با بيان اينكه همكاري ما با ايران
خودرو در مسير پيشرفت و توسعه قرار دارد گفت :يكي از پروژههاي مشترك ايران خودرو
و ماهله توليد يك نمونه پيشرانه ٣سيلندر است كه بسيار كم مصرف خواهد بود
مارتين برگر اظهار كرد :افزايش استانداردهاي پيشرانهها و رفتن به سمت هيبريديها
پرهزينه اس��ت و به همين دليل از نمونههاي س��اده تر ش��روع كرديم .ضمن اينكه ماهله
در بخش سي.ان .جي هم ما تجربيات زيادي دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسيلهاي همكاري با ايران خودرو گفت :شركت ما در
بخش پيشرانه كنسرسيوم طراحي و توليد پلتفرم جديد ايران خودرو فعاليت ميكند و با
توجه به پتانس��يلهاي موجود اطمينان داريم كه اين همكاري چند مليتي نتيجه بس��يار

خوبي به همراه خواهد داشت.
وي افزود :ميدانيم كه در سالهاي آينده برقي سازي و رانندگي اتوماتيك تا سال ٢٠٣٠و
بعد از آن تقش مهميدر صنعت خودرو جهان خواهد داشت از اين رو بايد فناوريهايي را
به كار بگيريم كه در سال  ٢٠٣٠شيب استفاده از پيشرانههاي درون سوز كمتر شود.

آماده همكاري با قطعه سازان معتبر جهاني


دبير انجمن قطعه سازان كشور ديگر سخنران اين نشست بود .وي گفت:اولين تجربه
همكاري قطعه سازان با شركاي جهاني در شركت ايكاپ بوده كه با ارزيابي دقيق 200
واحد قطعه س��ازي از س��وي پژو ،در نهايت  100قطعه س��از در كنار ايكاپ همكاريهاي
خود را با قطعه سازان جهاني آغاز كردهاند
رضا رضايي با اعالم آماده بودن قالبها براي ساخت قطعات و مجموعههاي محصوالت
ايكاپ اظهار كرد :قطعه سازان آمادگي دارند تا ميزان داخلي سازي قطعات در خودروهاي
 208 ،2008و  301را به  70درصد برسانند.
وي با بيان اين كه مديريت هوشمند در ايران خودرو باعث شد كشور در شرايط سخت
اقتصادي تحوالت عظيميرا در صنعت خودرو و قطعه سازي تجربه كند ،افزود :درحال
حاضر  1200قطعه س��از به توليد قطعات مورد نياز خودروس��ازان مش��غول هس��تند كه از
اين تعداد  550واحد عضو انجمن و داراي برند و شناسنامه هستند.
رضايي افزود :صنعت قطعه س��ازي و انجمن قطعه س��ازان در اوايل دهه 90براس��اس
استراتژي توسعه صنعت و با حمايت خودروسازان و دولت شكل گرفت و با حمايتهاي
خودروسازان مراحل رشد خود را پشت سر گذاشت.

وي با اش��اره به ظرفيت فعلي قطعه س��ازان گفت :هم اكنون بيش از  270هزار نيرو در
قطعه سازي كشور مشغول به كار است و ميزان دارايي ثابت قطعه سازان با گردش مالي
 5ميليارد دالر 4 ،ميليارد دالر برآورد ميشود.
رئيس انجمن قطعه س��ازان كش��ور ضمن اش��اره به تصميم درس��ت و به جا در اس��تفاده
از توان قطعه س��ازان داخلي در مش��اركتهاي بين المللي در توليد خودرو گفت :قطعه
س��ازان بزرگ و توانمند داخلي آمادگي دارند تا با ايجاد ش��ركتهاي جوينت ونچر و يا
ش��كلهاي ديگري از همكاري ،با قطعه س��ازان بزرگ جهاني مش��اركت كنند و موجب
فن آوري در اين بخش شوند.

توليد خودروهاي مختلف روي پلتفرم جديد


نماينده مديرعامل شركت پينين فارينا ايتاليا به عنوان يكي از طرفهاي اصلي قرارداد،
پروژه اين ش��ركت در همكاري با ايران خودرو را طراحي پلتفرم آينده اين خودروس��از
اعالم كرد و گفت :طراحي و توس��عه خودروها و موتورهاي احتراق داخلي با همكاري
ديگر شركتهاي حاضر در اين كنسرسيوم از جمله فعاليتهاي ما خواهد بود
جينو موزاكو اظهار كرد :اس��تراتژي اصلي ما س��بك جديدي دارد كه تنها ش��امل طراحي
ي��ك خ��ودرو نميش��ود و مباحثي مثل مصرف س��وخت ،رقابتي ب��ودن ،ايمني و محيط
زيست را نيز در نظر دارد.
وي گفت :توليد خودرو در كالسهاي مختلفهاچ بك ،س��دان ،كراس اوور و اس.يو.
وي روي اين پلتفرم پيش بيني ش��ده اس��ت ،ضمن اينكه توليد خودروهاي هيبريدي و
الكتريكي نيز در اين كنسرسيوم موردنظر قرار گرفته است.
موزاكو در ادامه ضمن معرفي شركت پينين فارينا گفت :شركت ما يك شركت طراحي

و مهندسي است كه محصوالتي مثل فراري از جمله خودروهايي هستند كه توسط اين
شركت طراحي ميشوند.
زيرساختهاي مطلوب عامل مهم سرمايه گذاري


ديگر س��خنران نشس��ت س��ازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو معاون طراحي و توس��عه
محص��ول جدي��د اي��ران خودرو بود .وي گفت :با اجراي پروژه طراحي پلتفرم جديد ايران
خ��ودرو و عرض��ه محصوالت جديد ،س��هم ب��ازار افزايش يافته و اه��داف صادراتي نيز
محقق شود.
كامران س��پهري با اش��اره به رش��د اقتصادي ايران در شرايط لغو تحريمهاي بين المللي

گفت :زيرس��اختهاي موجود در ايران نس��بت به كش��ورهاي منطقه در شرايط مطلوبي
قرار دارد ،نيروي انس��اني جوان در دس��ترس با س��طح دانش و تخصص مناسب نيز يكي
از مزاياي سرمايه گذاري به شمار ميرود.
وي افزود :ايران با جمعيت  84ميليوني خود تقاضاي بااليي براي خودرو در آينده خواهد
داشت كه اين فرصت و مزيتي است كه سرمايه گذاران به آن توجه دارند.
س��پهري به ميزان باالي فروش خودرو در بازار ايران اش��اره كرد و گفت :در س��ال 2016
با فروش يك ميليون و نيم خودرو رتبه  13فروش از آن بازار ايران بوده است كه پيش
بيني ميشود با عرضه محصوالت متنوع در آينده اين رتبه ارتقا يابد.

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

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

تلفكس66431022 :

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

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66

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

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

روزنامهصبحايران
اقتصادي،سياسيواجتماعي

سه شنبه  23آبان  1396شماره  1175

ضریب کیفی روزنامه تجارت در وزارت ارشاد40/93 :

1 4 Tu e . 2 0 1 7

Tu e

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

دريچه
اردوغان براي ديدار با پوتين به سوچي رفت

رئيس جمهوري ترکيه ديروز براي ديدار
با همتاي روس خود به س��وچي رفت.به
گزارش خبرگزاري آناتولي« ،رجب طيب
اردوغان» رئيس جمهوري ترکيه دیروز
ب��راي ديدار با «والديمير پوتين» رئيس
جمهوري روس��يه ،به س��وچي ميرود .اردوغان قرار است پس
از اين ديدار راهي کش��ورهاي کويت و قطر ش��ود .اين ديدار
در راس��تاي تس��ريع تالشها براي برقراري آتش بس پايدار
در س��وريه ميان گروههاي اپوزيس��يون و حکومت کشور انجام
ميگي��رد .اردوغ��ان درصدد اس��ت در ديدار ب��ا پوتين در مورد
دعوت مس��کو از نمايندگان حزب اتحاد دموکراتيک کردهاي
س��وريه براي ش��رکت در کنفرانس گفتوگوي ملي سوريه در
 ۱۸نوامبر در سوچي رايزني کند.

تحقیقات قطر درباره جنگ پولی

س��خنگوي دولت قطر از آغاز تحقيقاتي
درب��اره تالش محاصرهکنن��دگان قطر
براي ضربه زدن به ارز ملي اين کشور و
«جنگ مالي» عليه دوحه خبر داد« .سيف
ب��ن احمد آل ثاني» مدير دفتر ارتباطات
دولتي قطر گفت که تحقيقات درباره تالش محاصرهکنندگان
قطر براي توطئه عليه ارز ملي اين کش��ور در ابتداي بحران به
وجود آمده با اين کش��ور آغاز ش��ده است.آل ثاني گفت که يک
س��ازمان مالي بينالمللي که تعدادي از س��رمايهگذاران اماراتي
س��هامدار آن هس��تند ،دس��توراتي مبني بر توقف معامالت با
ريال قطر در اروپا و آس��يا صادر کرده اس��ت.اين افش��اگري آل
ثاني آغازگر فصل جديدي از بحران بين قطر و همسايگان آن
در حاش��يه خليجفارس اس��ت.آل ثاني همچنين در مصاحبه با
خبرگزاري فرانس��ه افزود که «اگر روش��ن شود اين جنگ مالي
صحت داشته است ،در آن صورت بسيار شرمآور و خطرناک نه
تنها براي اقتصاد قطر بلکه براي اقتصاد جهاني خواهد بود».اين
مقام قطري همچنين اظهار داشت که يکي از موسسات مالي
تعام��ل ب��ا ري��ال قطر به مدت چند روز را متوقف کرده بود که با
اقدام ما دوباره معامالت ازسرگرفته شد.پيش از اين نيز برخي
س��ايتهاي آمريکايي از توطئهامارات براي جنگ مالي عليه
دوحه خبر داده بودند.چهار کشور عربي اعم از مصر ،عربستان،
ام��ارات و بحري��ن از ح��دود  5ماه پيش به بهانه حمايت قطر از
تروريس��م و نزديکي روابط با ايران ،حماس و اخوانالمس��لمين
روابط خود با قطر را قطع کردهاند.

آغاز نشست اتحاديه اروپا
در خصوص دفاع مشترک اروپايي

نشستوزيرانخارجه عضو اتحاديه اروپا
به رياست «فدريکا موگريني»دیروز در
بروکس��ل آغاز ش��د.به گزارش س��ايت
اتحاديه اروپا ،نشس��ت ش��وراي وزيران
ام��ور خارج��ه اتحاديه اروپا به رياس��ت
«فدريکا موگريني» مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا
در بروکسل آغاز شد ،اين نشست در اصل آغاز فرايند اجرايي
دفاع مشترک اروپايي با دريافت تاييديه بيش از  ۲۰دولت اروپا
است.موگريني پيش از آغاز اين نشست ،با اشاره به فعاليتهاي
دفاعي اتحاديه اروپا از فعال تر بودن اين اتحايه در امر دفاعي
در مقايسه با ناتو سخن گفت.وي همچنين گفت :امروز فصل
جديدي از همکاريهاي دفاعي اتحاديه اروپا آغاز ميش��ود
و من فکر ميکنم اين خبر روز باش��د.وي همچنين از امکان
پذير بودن قدرتمندتر ساختن ناتو به موجب اين پيمان دفاعي
جديد سخن گفت.

امیدواری مادرو به پرداخت بدهی های ونزوئال

نشستمقاماتدولتيونزوئالبا بستانکاران
خارج��ي در حالي برگزار ش��د که نيکالس
مادورو روز گذشته تاکيد کرد ،ونزوئال هرگز
ب��ا قصور در پرداخ��ت بدهيهايش مواجه
نخواه��د ش��د .مذاک��رات دولت نيکالس
مادورو رئيس جمهوري ونزوئال با طلبکاران خارجي در حالي قرار
است برگزار شود که به گفته مادورو ،طارق العسيميمعاون رييس
جمهور و سيمون سرپا وزير اقتصاد اين کشور رياست هيات ونزوئال
را برعهده ميگيرند .اين دو مقام ونزوئال پيش��تر از س��وي آمريکا
تحريم ش��دند و گزارشهاي ضد و نقيضي در اين رابطه منتش��ر
شده بود که اين دو مقام با هدف کاهش نگرانيهاي طلبکاران در
اين نشس��ت ش��رکت نميکنند.در همين حال مادورو خاطر نشان
ک��رد :برخ��ي در مورد اينکه ونزوئال رس��ما اع�لام کند نميتواند
بدهيه��اي خارج��ي خ��ود را پرداخت کند ،ش��رط بندي کردهاند.
ام��ا هرگ��ز اي��ن اتفاق رخ نخواهد داد .ما همواره راهبرد آش��کاري
داشتهايم و استراتژي فعلي مذاکره دوباره و تزريق فاينانس براي
پرداخت اين بدهيهاس��ت.وي اف��زود :تحريمهاي آمريکا تامين
مناب��ع مال��ي جديد در پرداخت بدهيهاي خارجي دولت ونزوئال را
غيرممکن کرده است.

یادداشت
ضعف برزيل فرصتي بزرگ
براي سرمايه گذاران چيني
...ادامه از صفحه یک
شرکتهايفنآوريازجملهبيددونيزدربرزگتريناقتصادآمريکاي
التين نفوذ کرده اس��ت .قراردادهاي مرتبط با ش��رکتهاي چيني
امسال از  10ميليارد دالر عبور کرده است .براي برزيل  ،رشد سرمايه
گذاري چين در زمان خوب ظاهر شده و باعث کمک به اقتصاد چالش
برانگيز برزيل شده است .رشد توليد ناخالص داخلي در دوسال اخير
بيش از  7درصد کاهش داشته است و برزيل با بدترين رکود خود را
با رشد رسواييهاي مالي مقامات ارشد خود روبرو شده است .تمايل
سرمايه گسترده چين در برزيل نشانگر تغييري قابل توجه براي پکن
بوده است .از سال  2005چين بيش از  130ميليارد دالر بهامريکاي
التين وام داده است که تقريبا نيمياز آن به ونزوئال بوده است.درعين
حال پکن پس از ونزوئال به سوي کشورهاي ديگر منطقه از جمله
اکوادور و برزيل روي آورد.طرفداران اين سرمايه گذاري آنرا ازدواجي
بين دو قدرت روبه توسعه ميبينند .چين رهبرصنعتي و برزيل منبع
پرقدرت منابع طبيعي اس��ت .اما سيساتمداران ناسيوناليست برزيل
نسبت به تاثير چين برانتخابات رياست جمهوري سال آينده برزيل
نگرانند.همچنين حضور پکن در حياط خلوت آمريکا باعث افزايش
نگراني واشنگتن شده است.سرمايه گذاري چين در ديگر نقاط جهان
بهجزبرزيلکاهش40درصديداشتهاستکهناشيازسياستگذاري
س��خت و س��رکوب سرمايه گذاريهاي خارج از کشور توسط مقامات
پکن بود با اين حال وضعيت سرمايه گذاري چين در برزيل متفاوت
بوده است.درعين حال با نزديک شدن انتخابات برزيل در سال آينده
ميالدي اين موقعيت تغيير خواهد کرد.
ترجمه  :فاطمه مهتدي

نگراني انگليس از جاسوسي
آنتي ويروس کاسپرسکي

س��ازمان کنت��رل کننده آنت��ي ويروسها در
انگليس نس��بت به قابليت جاسوس��ي آنتي
ويروس روس��ي کاسپرس��کي هشدار داد .به
گ��زارش فايننش��ال تايم��ز ،دو ميليون نفر از
مش��تريان بانک بارکي��ز انگليس از نرم افزار
انتي ويروس کاسپرس��کي استفاده ميکنند
و احتمال جاسوس��ي روس��يه از آنها افزايش
يافته است.يکي از مقامات  GCHQسازمان نظارت ديجيتال انگليس
معتقد اس��ت س��رويس امنيت فدرال روس��يه اف اس بي ،از اهداف
حس��اس جاسوسي ميکند .مقامات اطالعاتي نگرانند گسترش آنتي
ويروس کاسپرسکي کارمندان و افرادي در دولت انگليس و نيروهاي
نظاميرا مورد هدف قرار دهد که جزو مشتريان بانک بارکليز هستند.
مقام��ات بان��ک بارکلي��ز اع�لام کردند که به دالي��ل تجاري ديگر با
کاسپرس��کي کار نميکنن��د .نگران��ي از سواس��تفاده از آنتي ويروس
کاسپرس��کي از ماه س��پتامبر آغاز ش��ده است  ،زماني که وزارت امنيت
ملي آمريکا اس��تفاده از اين نرم افزار را در س��ازمانهاي آمريکا ممنوع

کرد .سازمانهاي اطالعاتي آمريکايي و اسرائيلي ادعا کردند مدارکي
مبني بر اس��تفاده س��ازمانهاي روسي از کاسپرسکي براي هک کردن
اطالعات حساس دارند.

تالش سازمان امنيت ملي آمريکا در
جلوگيري از نفوذ جاسوسان

بهدنبالنفوذهکرهادرسازمانامنيتمليآمريکا
ودزديس�لاحس��ايبريازاينسازمانسعيدر
جلوگي��ريازدزدياطالعات��يدارد.بهگزارش
نيويورک تايمز،به گفته اين سازمان دزدي از اين
سازمان باعث صدمه به بسياري از فعاليتهاي
تجاري و شهروندي در سراسر دنيا شده است و
بسياريازعملياتاينسازمانراکندکردهاست.
مقامات فعلي و پيشين سازمان امنيت ملي آمريکا معتقدند گروهي مرموز
ابزار اين سازمان را به دست آورده که يک فاجعه است و قابليت و ارزشهاي
سازمانامنيتمليرازيرسئوالبردهاست.سازمانامنيتمليآمريکانگران
است استفاده از اين ابزار باعث به خطر افتادن اطالعات مهم در سطوح باال
ش��ود.گمانهزنيدربارهورودهکرهايروس��يبهش��بکهاطالعاتيآمريکا
بيشترين بخش اين نگرانيها را به خود اختصاص داده است.

خانه های سست بالی جان ایرانی ها/تجارت /علی کاشی

آغاز مذاکره براي حل بحران اربيل

آغاز پاکسازي جزيره "حويجه کاطع"

اعتراضات ضد آمریکایی در اجالس آسه آن

رئيس جمهور عراق در ديدار با سفير آمريکا در
بغداد خواهان حل مشکالت کشورش از طريق
گفتوگو ش��د و س��فير آمريکا نيز تاکيد کرد،
ايالت متحده خواهان آغاز گفتوگويي است که
اختالف��ات را پاي��ان دهد.به گزارش س��ومريه
ني��وز ،ف��واد معص��وم ،رئيس جمه��ور عراق با
داگالس س��ليمان ،سفير آمريکا در عراق ديدار
ک��رد و دو ط��رف درب��اره رواب��ط دوجانبه ،راههاي تقويت آن ،تحوالت سياس��ي و
امنيت��ي و بح��ران مي��ان بغداد و اربيل گفتوگ��و کردند.معصوم در اين ديدار تاکيد
ک��رد ،پيروزيه��اي نيروه��اي امنيتي عليه تروريس��م با انس��جام م��ردم عراق و
پافش��اري آنها بر زندگي آزادانه ،دموکراتيک و همزيس��تي مس��المتآميز محقق
ش��د.وي از همه طرفهاي سياس��ي خواس��ت ،از پيروزيهاي نيروهاي عراقي با
پايان دادن به مش��کالت به ويژه بحران اربيل ،آغاز گفتوگوي س��ازنده براي حل
بحران کنوني و حفظ دس��تاوردهاي ملي حمايت کنند.س��ليمان نيز پيروزيهاي
عراق بر تروريس��م را س��تود و تاکيد کرد ،کش��ورش از ثبات امنيتي و سياسي عراق
حماي��ت ميکن��د.وي گف��ت ،ايالت متح��ده خواهان آغاز گفتوگويي اس��ت که
اختالفات را پايان دهد.
مسعود بارزاني ،رئيس اقليم کردستان شنبه پيام شفاهي به حيدر العبادي ،نخست
وزير عراق فرس��تاد و از وي خواس��ت براي حل درگيريها مذاکرات از س��ر گرفته
شود.بارزاني گفت :تنها ثمره جنگ نابودي است.

منابع سوريه اعالم کردند که ارتش اين کشور
حمل��ه به منطقه جزيرهاي "حويجه کاطع" که
رود فرات آن را در بر گرفته ،آغاز کرده است .به
گزارش ش��بکه خبري اس��کاي نيوز ،حويجه
کاط��عجزي��رهايدرميانهرودفراتدراس��تان
ديرالزور اس��ت که تروريس��تهاي داعش در
آنج��ا کمين گرفت��ه و از غيرنظاميان به عنوان
س��پر انس��اني اس��تفاده ميکنند .مناطق اطراف حويجه کاطع که  2کيلومتر مربع
مس��احت دارد مدتهاس��ت از دس��ت داعش خارج ش��ده و اين منطقه عمال در
محاصره نيروهاي دولتي است .به دليل شرايط جغرافيايي و حضور غيرنظاميان در
حويجه کاطع پاکس��ازي آن تاکنون براي ارتش س��وريه ممکن نش��ده اس��ت.
غيرنظاميان اين منطقه چندين بار خواهان حمايتش��ان در برابر تروريس��تهاي
داعش شدهاند.
س��اکنان اي��ن منطق��ه ميگويند که بارها خواس��تهاند از رود ف��رات عبور کنند و به
مناطق تحت سيطره نيروهاي سوريه دموکراتيک بروند اما تروريستهاي داعش
مانع عبور آنها شدهاند.در جنوب استان دير الزور و در شهر بوکمال ،ارتش روسيه
کنترل مجدد داعش بر شهر را تکذيب و تأکيد کرد که اين شهر از روز جمعه تحت
کنترل ارتش سوريه است.
يک مسئول نظاميروس اعالم کرد که نيروهاي ارتش اکنون مشغول پاکسازي
شهر و اطراف آن هستند.

اج�لاس آ س��ه آن در مي��ان اعتراض��ات ضد
آمريکاي��ي م��ردم فيليپين ازصبحديروز آغاز به
کار کرد.به گزارش آناتولي ،در حالي که هزاران
نفر از مردم فيليپين در اعتراض به سياستهاي
آمري��کا دس��ت ب��ه تظاه��رات زده و در ح��ال
رس��اندن خود به محل برگزاري اجالس آ س��ه
آن هستند« ،رودريگو دوترته» رئيس جمهوري
فيليپي��ن اي��ن اج�لاس بي��ن الملل��ي را افتتاح ک��رد .پليس فيليپين با اس��تفاده از
ماش��ينهاي آب پاش در حال متفرق کردن معترضين بود.روز گذش��ته نيز پيش از
ورود «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريکا به فيليپين ،تظاهرات ضد آمريکايي
در خيابانهاي مانيل انجام شده بود .سران  ۱۰کشور عضو اين اتحاديه و شرکاي
مذاکره کننده آن قرار است درباره يکپارچگي منطقهاي ،همکاريها و موضوعات
امنيتي گفتگو کنند .رودريگو دوترته رئيس جمهور فيليپين در مراسم افتتاحيه اين
اج�لاساع�لامک��رددوروزآين��دهفرصتهايعاليبرايس��ران"آ.س��هآن"و
ش��رکاي مذاک��ره کنن��ده آنه��ا براي تعام��ل در بحثهاي معن��ا دار در امور مهم
منطقهاي و بين المللي ايجاد خواهد ش��د .موضوع اين اجالس " مش��ارکت براي
تغيير ،تعامل با جهان " است و فيليپين رياست دورهاي آ .سه آن در سال  ۲۰۱۷را
برعهدهدارد.اتحاديه آ.س��ه آندرس��ال ۱۹۶۷تش��کيلش��دوکشورهايبرونئي،
کامبوج ،اندونزي ،الئوس ،مالزي ،ميانمار ،فيليپين ،سنگاپور ،تايلند و ويتنام عضو
آ .سه آن هستند.

عربستان از اقدام براي بازگشايي فرودگاهها و بنادر دريايي صنعا خبر داد

کابوسقحطیرویسر 7میلیونیمنی

گروه بين الملل  :به دنبال افزايش اعتراضات جهاني به محاصره
ظالمانه يمن  ،نماينده عربستان در سازمان ملل متحد از قصد
ائتالف متجاوز به يمن براي بازگشايي فرودگاهها و بنادر تحت
کنت��رل دولت مس��تعفي يمن خب��ر داد .ائتالف متجاوز به يمن
اعالم کرده اولين گامها در اين راستا ظرف  24ساعت آينده با
بازگش��ايي تماميبنادر در مناطق تحت کنترل دولت مس��تعفي
يمن ،از جمله «عدن»« ،المکال» و «المخا» برداش��ته خواهد
ش��د .س��ازمانهاي حقوق بش��ري و همچنين مقامات سازمان
مل��ل هش��دار دادن��د که يمن بهرغم دسترس��ي به کمکهاي
اوليه با بزرگترين فاجعه گرس��نگي در طي دهههاي گذش��ته
روبرو خواهد شد ،چرا که در آنجا بيش از بيست ميليون نفر به
کمکهاي انساندوس��تانه نيازمند هستند .به گزارش گاردين
 ،در س��ايه تداوم حمالت همه جانبه ائتالف تحت فرماندهي
سعوديها به يمن و محاصره زميني و هوايي و دريايي آن ،هفت
ميليون يمني در آستانه قحطي قرار گرفتهاند.به گزارش روزنامه
انگليسي گاردين ،کودکان يمني به خاطر جلوگيري از رسيدن
کمکهاي انساني به آنها ،گرسنه هستند.
اين روزنامه افزود :بيش از  460هزار کودک يمني از سوء تغذيه
حاد رنج ميبرند.به نوش��ته گاردين ،حدود  7ميليون يمني در
آس��تانه قحطي قرار دارند و عالوه بر آن بيماري وبا نيز در اين
کش��ور ش��يوع يافته اس��ت.اين روزنامه تصريح کرد 45 :درصد
بيمارستانها يمن فقط کار ميکنند زيرا اکثر آنها به خاطر نبرد يا
کمبود تجهيزات پزشکي يا حمله جنگندههاي ائتالف سعودي
به آنها بسته شدهاند.دولت سعودي در قالب ائتالف خود از سه
س��ال پي��ش جن��گ همه جانبه عليه يمن را ب��ه راهانداخت که
تاکنون به کش��ته ش��دن بيش از هش��ت هزار نفر و زخميشدن
هزاران يمني ديگر ،انهدام ساختار زيربنايي اين کشور ،آوارگي
ميليونه��ا نفر و ش��يوع بيماريه��اي واگير دار و قحطي در اين
کشور منجر شده است.
ش��مار مبتالي��ان ب��ه وب��ا ب��ه حدي اس��ت که بيمارس��تانها و
درمانگاهه��اي باق��ي مانده مملو از بيماران اس��ت و پزش��کان
مجبور ش��دهاند تا در چادرهاي برپا ش��ده يا حتي روي زمين به
مداواي بيماران بپردازند.کميته بين المللي صليب سرخ درباره
ابت�لاي يک ميليون ش��هروندان يمني ب��ه بيماري وبا تا پايان
سال جاري ميالدي هشدار داده است.
رئي��س موسس��ه خيريه آکس��فام نيز اخيرا اع�لام کرد ،جامعه
بينالمللي بايد ائتالف عربي را براي بازگشايي بنادر يمن و لغو
محاصره اين کشور متقاعد کند.
به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيک ،ش��ين استيوس��ان ،رئيس

دو سال درگيري نابرابر


موسس��ه خيري��ه آکس��فام اعالم کرد :محاص��ره يمن در حال
حاضر نه تنها از ورود هرگونه کمک بشردوستانه به اين کشور
جلوگيري ميکند بلکه باعث افزايش قيمت موادغذايي ميشود
و اي��ن ام��ر تش��ديد وخام��ت اوضاع در يمن را ب��ه دنبال دارد.
اگر اين محاصره ادامه يابد اين کش��ور به خصوص در مناطق
روس��تايي بالفاصله دچار قحطي ميشود.اين مسئول موسسه
خيريه آکس��فام اعالم کرد :يمن ش��اهد بدترين بحران انساني
در جهان است.
وي اف��زود :اي��ن موسس��ه تمام تالش خ��ود را براي حمايت از
مردم يمن انجام ميدهد .در حالي که با گذشت هر روز شرايط
در يم��ن وخيمتر ميش��ود ،جامع��ه بينالمللي بايد يک راه حل
س��ريع ب��راي انتق��ال موادغذايي ،س��وخت و دارو به داخل اين
کشور پيدا کند.
استيوسان اضافه کرد :در حال حاضر  ۱۷ميليون يمني از وخامت
وضعيت موادغذايي رنج ميبرند و ميتوان گفت که يک چهارم
جمعيت اين کشور به شدت گرسنه هستند.

تظاه�رات گس�ترده يمنيها در محکومي�ت محاصره اين

کشور

مردم يمن ديروز تظاهرات گستردهاي را در صنعا در مخالفت با

محاصره اين کشور از سوي عربستان برگزار کردند.به گزارش
پايگاه خبري العهد ،مردم يمن صبح ديروز تظاهرات گستردهاي
را در صنعا در مخالفت با بس��ته ش��دن تماميگذرگاههاي اين
کش��ور از س��وي ائتالف متجاوز سعودي آغاز کردند.عربستان
اخيرا تماميبنادر و گذرگاههاي يمن را بست ،اقداميکه بحران
انساني در اين کشور را وخيمتر کرده است.
تظاهرکنن��دگان تأکي��د کردند که ادامه محاصره بر پافش��اري
م��ردم يم��ن به مقابله ب��ا متج��اوزان ميافزايد.صالح الصماد،
رئيس شوراي عالي سياسي يمن در اين تظاهرات گفت :ادامه
جنايته��اي ائت�لاف عرب��ي عليه مردم م��ا ايجاب ميکند که
پايداري و مقاوتمان را تقويت کنيم .گزينه درس��ت براي نظام
سعودي توقف جنگ و محاصره است .بعد از سه سال از محاصره
مردم يمن قدرتشان افزايش يافته است.
وي افزود :ما همبس��تگي خود را با مردم لبنان اعالم ميکنيم.
موض��ع خصمانه نظام س��عودي در قب��ال لبنان به دليل موضع
لبنان عليه اسرائيل است.
وي گف��ت :تماميمواض��ع م��ا در مقابل��ه ب��ا ظل��م از جمل��ه
ش��ليک موش��ک به ري��اض و مابعد ري��اض مواضعي طبيعي
است.

کشور يمن در فاجعهاي انساني قرار گرفته است .حدود دو سال
اس��ت که جنگ در اين کش��ور حاکم است و شرايط براي مردم
اين منطقه به طور روزافزوني نااميد کننده ميشود.
اين کش��ور عربي خاورميانه مدتهاس��ت که فقيرترين کش��ور
منطقه است.
به گزارش دویچه وله ،بر اساس شاخص توسعه انساني سازمان
مل��ل متح��د ( )HDIک��ه ميزان اميد به زندگ��ي ،تحصيالت و
استانداردهاي زندگي را اندازه گيري ميکند ،يمن در سال 2015
از اين نظر در جايگاه  168از بين  188کشور قرار داشت.
از زمان ش��روع جنگ در اين کش��ور از ماه مارس س��ال 2015
شرايط همچنان در اين کشور تشديد شده است.
بيش از  18ميليون نفر در يمن به کمکهاي انساني نياز دارند
و بس��ياري از آنها هيچ گونه دسترس��ي بهامکانات بهداشتي و
آب تمي��ز ندارند.جن��گ داخلي در يمن با ش��روع بهار عربي در
س��ال  2011آغاز ش��د .معترضان طرفدار دموکراسي در يمن به
خيابانه��ا آمدن��د تا رئيس جمهور عل��ي عبداهلل صالح را بعد از
 33سال سلطنت ساقط کنند.
با توجه به بيکاري باال و نارضايتي از دولت صالح اين کش��ور
آماده براي تغيير بود .در نوامبر سال  2011عبداهلل صالح استعفاي
خود را اعالم کرد .در ماه مارس سال  2015عمليات نظاميعليه
يمن به رهبري عربستان سعودي آغاز شد و کشورهاي امارات،
کوي��ت ،بحري��ن ،قطر ،مراکش ،س��ودان  ،اردن و مصر هم در
اين عمليات مش��ارکت کردند.اياالت متحدهامريکا ،انگليس و
فرانسه نيز اين ائتالف جنگي به رهبري آل سعود را تحت حمايت
قرار دادند .هدف اين ائتالف اين بود که دولت منصورهادي در
يمن را در برابر حوثيها حمايت کند.
در جنگ فراموش ش��ده يمن غير نظاميان بيش��ترين آس��يب را
ديدند .بر اس��اس اطالعات س��ازمان ملل تا اوايل س��ال 2017
بيش از  10هزار نفر و حداقل  40هزار نفر در اين جنگ مجروح
شدند.از طريق حمالت هوايي و محاصره دريايي عليه اين کشور
مردم يمن در کشوري که بالغ بر  80درصد مواد غذايي خود را
بايد وارد کند يک قحطي و گرس��نگي حاکم ميش��ود .سازمان
ملل در اين باره هشدار ميدهد که اين ميتواند بزرگترين فاجعه
گرسنگي و قحطي باشد که دنيا در چند دهه اخير تجربه کرده
است .ذخاير بانک خون ملي در يمن به پايان ميرسد .در همين
راس��تا ش��وراي امنيت سازمان ملل از ائتالف نظاميبه رهبري
عربس��تان س��عودي درخواست کرده اس��ت که به تحريمهاي
هوايي و دريايي عليه اين کشور پايان دهد.
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