برجامهیچتغییری
نخواهدکرد

کورش شرفشاهي  :دومين سمينار همکاريهاي هستهاي،
پيش��رفتها و چش��ماندازها در اصفهان برگزار شد .معاون
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين سمينار تاکيد
کرد :اتحاديه اروپا به برجام تعهد کامل دارد .هلگا اش��ميد
گف��ت :آژان��س  ۹بار پايبندي ايران به برجام را تاييد کرده و
جايي براي مذاکره مجدد در برجام وجود ندارد.وي پايبندي
همین صفحه
به برجام براي همه طرفها...

گسیختگی۴کیلومتری
زمین در سرپل ذهاب
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نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

گروه راه و مسكن :ساعت  ۲۱و  ۵۵دقيقه شب يكشنبه ( 21
آبانماه  )96زلزلهاي به بزرگي  7.3ريشتر در مرز بين کشور
ايران و عراق اتفاق افتاد که بخش زيادي از خس��ارت وارد
ش��ده مربوط به اس��تانهاي غربي كشور به ويژه شهرهاي
س��رپلذهاب و ازگله اس��تان کرمانشاه بوده است .براساس
آخرين برآورد كارشناس��ان گروه زلزله و ژئوتکنيک مرکز
صفحه 8
تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي...

سرمقاله

رئيس اتاق تهران از کنترل بازار ارز توسط دولت انتقاد کرد؛

مسافران«آنتاليا» هم
یاران همیگیرند!

گروه صنعت ،معدن و تجارت :روزهاي نخست شهريور سال جاري بود که
دالر روندي افزايشي به خود گرفت و از قيمت  ۳هزار و  ۸۰۰توماني فراتر
رفت .حدود يک ماه بعد ،در اواس��ط مهرماه قيمت دالر به  ۴هزار تومان
رس��يد .افزايش دالر فقط بازار آزاد را تحت تاثير قرار نداده ،بلکه نرخ ارز
دولتي را نيز تحت تاثير قرار داده است .به طوري که طي يک ماه گذشته
نرخ ارز دولتي  100تومان هم نس��بت به مصوبه بودجهاي دولت افزايش
يافته است .اگرچه برخي پيشبينيها حکايت از ادامه روند افزايشي نرخ ارز
را دارد ،اما با توجه به واقعيتهاي بازار به نظر ميرسد باقي ماندن دالر در
کانال  ۴هزار توماني ماندگار شود .اين نرخ تازه ،براي صادرکنندهها پيش
آمد نيکوس��ت و براي توليدکنندههايي که مواد اوليه وارد ميکنند ،س��بب
بهم خوردن تعادل در هزينههاي توليد ميشود .پيش از اين پدرام سلطاني،

سرداربهعهدشوفاکرد
مسعود يوسفي

روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com

اگ��ر نبود نامه س��ردار
حاج قاس��م س��لیمانی
ب��ه رهبر معظم انقالب
ک��ه ط��ی آن پایان فتنه داعش را اعالم
کرد ،پذیرفتن این خبر ش��اید با ش��ک و
تردی��د همراه می ب��ود؛ چه اینکه تاثیر
اقدام��ات ویرانگر و هول انگیز ش��جره
ملعون��ه داعش بر روحیات مردم منطقه
بهخصوص شهروندان کشورها ی عراق
و سوریه چنان نیست که به این زودیها
رنگ ببازد .خبر از س��وی کس��ی منتشر
شده بود که در وفای به عهد از سرآمدان
روزگار اس��ت ،چندان که دشمنان قسم
خ��ورده اش نی��ز برای او حرمت قائلند و
اوصافش را می ستایند...

نايب رئيس اتاق ايران گفته بود که نبايد انتظار داشته باشيم دالر به  ۳هزار
و  ۸۰۰تومان بازگردد .به اعتقاد کارشناس��ان دالر با تناس��ب تورميکه در
چند س��اله گذش��ته داش��ته ،خود را تعديل و ترميم ميکند؛ باالخره در چهار
سال دولت يازدهم اگرچه در سال آخر تورم تک رقميشد و دستآورد بسيار
خوبي بود ،ولي انباشت اين تورم و ما به التفاوت آن با تورم جهاني الجرما
بايد اثر خود را در نرخ ارز نشان ميداد که اين اتفاق افتاد .ساماندهي بازار
ارز هن��وز ه��م در ميان مهمتري��ن دغدغههاي بخش خصوصي قرار دارد.
تورم س��االنه نرخ ارز مس��الهاي است که مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار
گرفته و حاال آنها ميگويند عدم رشد قيمت ارز متناسب با نرخ تورم موجب
شده تا در هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت در بازار ارز کشور باشيم.
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به اعتقاد مسعود خوانساري ،رئيس اتاق بازرگاني...
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زمانيکهآنگالمرکلدر
شهرهامبورگ ميزبان
اج�لاس جي  20ش��د ،
وي يکي از با تجربهترين رهبران غرب
در ات��اق مذاکره بود .صدراعظم آلمان از
س��ال  2005قدرت را به دس��ت گرفت
زماني کهامانوئل مکرون تازه دبيرستان
را تم��ام ک��رده ب��ود و دونالد ترامپ يک
ستاره تلويزيوني و فعال معامالت ملکي
بود .تنها رهبر جي  20که طوالني تر از
آن��گال م��رکل در قدرت خود باقي مانده
اس��ت والديمير پوتي��ن رئيس جمهور
روسيهاست.تحترياستپوتين،روسيه
دوستانش را از دست داده و...

سردار سلیمانی در نامه ای به رهبر انقالب اعالم کرد؛

پایانشجرهملعونهداعش

2

هلگا اشمید اعالم کرد؛

مکرون در گفتگوی تلفنی با روحانی تاکید کرد؛

برجامهیچتغییرینخواهدکرد

فرانسهدرنقشمیانجی

ک�ورش شرفش�اهي  :دومي��ن س��مينار همکاريهاي
هس��تهاي ،پيشرفتها و چشماندازها در اصفهان برگزار
شد .معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين
س��مينار تاکي��د کرد :اتحادي��ه اروپا به برجام تعهد کامل
دارد .هلگا اش��ميد گفت :آژانس  ۹بار پايبندي ايران به
برجام را تاييد کرده و جايي براي مذاکره مجدد در برجام
وج��ود ندارد.وي پايبندي ب��ه برجام براي همه طرفها
را الزاميدانس��ت و افزود :اتحاديه اروپا به دنبال امنيت
سايتهايهستهاياست.دبيرکلسرويساقدامخارجي
اتحاديه اروپا با اش��اره به اينکه توس��عه انرژي صلحآميز
هستهاي در زير سايه برجام ،تبادلنظر آزادانه دانشمندان
هس��تهاي ايران و جهان را به دنبال دارد ،اظهار داش��ت:
استفاده از باالترين استانداردها در ايمني هستهاي به نفع
همه است.اشميد با اشاره به اينکه داشتن حمايت قانوني
از ايمني هستهاي در داخل کشور ،گسترش فعاليتهاي
اقتصاديدنياباايرانرابهدنبالدارد،تصريحکرد:اتحاديه
اروپا در تالش اس��ت ش��رايطي براي بازديد دانشمندان
هس��تهاي ايران از مراکز هس��تهاي دنيا فراهم شود.وي
از همکاري ايران در طرح اراک هم تشکر و خاطرنشان
ک��رد :اي��ن يک گام روبه جلو اس��ت.معاون موگريني با
بيان اينکه برداشتن تحريمها جزيي از برجام است ،ابراز
داش��ت :ديپلماسي دس��تاوردهاي زيادي دارد و اتحاديه
اروپ��ا متعهد ب��ه اجراي توافق اس��ت.برجام چهارچوب
مهميبراي همکاري ايران و اروپا است.معاون وزير امور

هستيم ،ابراز داشت :دبيرکل آژانس  ۹بار پايبندي ايران
را به برجام و بحث هستهاي تاييد کرده است.

اجراي تعهدات به صورت کامل


خارجه تاکيد کرد :ايران تاکنون به برجام پايبندي کامل
داشته و همچنان به آن متعهد هستيم.

برجام چهارچوب مهميبراي همکاري


معاون وزير خارجه نيز در اين سمينار گفت :يکي از موارد
مهمبيندوطرفمباحثانرژي،نفتوگازاست.صادرات
نفتخامهماکنونبهدورهقبلازتحريمهابازگشتهاست.
س��يدعباس عراقچي با تاکيد بر اينکه برجام چهارچوب
مهميبراي همکاري اس��ت ،تصريح کرد :در اين مدت
نشس��تهاي خوبي در مورد سرمايهگذاري شرکتهاي
اروپايي برگزار ش��ده اس��ت.عراقچي با بيان اينکه اين
س��مينار و موضوعاتي مانند ايمني هس��تهاي و پزشکي
هستهاي بسيار با اهميت است ،خاطرنشان کرد :وزارت
امور خارجه ايران از همکاري ايران و اتحاديه اروپا در اين
زمينه حمايت ميکند.وي با اشاره به اينکه ايران تاکنون
به برجام پايبندي کامل داش��ته و همچنان به آن متعهد

مدير کميسيون انرژي اتحاديه اروپا نيز گفت :اميدواريم
گامهاي بعدي نشاندهنده تداوم همکاري ما باشد .عزم
جهاني بر اين است که ابتدا از برجام حمايت کند و ثانيا
براي افزايش همکاريها در زمينه انرژي هستهاي و به
صورتکليدرزمينهانرژيجلساتبسيارخوبيدرتهران
داشتهايم.دومينيک ريستوري در خصوص اجراي کامل
برجام و نقش مهم آژانس بينالمللي انرژي اتميگفت:
آژانس متعهد است که بر روي اجراي برجام نظارت کند
و خيلي خوشحالم بگويم تا کنون آژانس گفته است ايران
به صورت کامل تعهدات خود را اجرايي کرده اس��ت .در
مالقات با آقاي آمانو ايشان به من گفت ايران به صورت
کامل به تعهدات خود عمل کرده است.مدير کميسيون
انرژي اتحاديه اروپا افزود :به خاطر اينکه پيوست  3برجام
اجراي��ش براي ايران مهم اس��ت ،امي��دوارم ايران آن را
درستاجراکند.ايرانبهتعهداتخودپايبنداستميتواند
به صورت داوطلبانه قسمتهايي از اين پيوست را اجرايي
کندامااينضمانتمارادرزمينهکنترلمواديکهاستفاده
دوگانه دارند بيش��تر ميکند .ريستوري خاطرنشان کرد:
آژانسبينالملليانرژياتميايرانبهتماميتعهداتخود
عمل کرده و اين بسيار عالي و ضروري است و ايران نيز به
جهان اثبات کرده که متعهد به تعهداتش است.

روس��اي جمهوري اس�لاميايران و فرانس��ه در تماسي
تلفن��ي درب��اره مهمترين مس��ايل دوجانبه ،منطقهاي و
بينالمللي گفتوگو و تبادل نظر کردند.به گزارش ايلنا،
حجتاالس�لام حس��ن روحاني در تماس تلفني امانوئل
مکرون با وي ،با تش��کر از ابراز همدردي دولت ،ملت و
رييسجمهور فرانسه با دولت و ملت ايران به خاطر زلزله
اخير در کرمانش��اه گفت :جمهوري اس�لاميايران آماده
اس��ت روابط خود را با فرانس��ه در همه عرصههاي مورد
عالق��ه دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي بر مبناي احترام
متقابل و منافع مشترک ،توسعه دهد.
وي با اشاره به موضوع برجام و با قدرداني از تالش فرانسه
و اتحاديه اروپا براي تحکيم اين معاهده بينالمللي ،اظهار
داشت :از ديدگاه ايران از يکسو اجراي کامل و دقيق برجام
آزمون مهميبراي س��اير همکاريهاي مهم در عرصه
بينالمللي اس��ت و از س��وي ديگر ،اضافه کردن بخشي
ب��هبرج��ام ياحذف بخشهايي از آن ،موجب فروپاش��ي
کاملاينتوافقخواهدشد.رييسجمهورهمچنيندرهم
کوبيدهشدنپايگاههاياصليداعشبهعنوانبزرگترين
و خطرناکترين گروهک تروريستي در منطقه و جهان را
خبري مسرتآميز براي همه کشورها دانست و تصريح
ک��رد :هدف اصلي جمهوري اس�لاميايران در منطقه،
مبارزه با تروريسم است و معتقديم بعد از داعش بايد با بقيه
گروههاي تروريستي نيز مبارزه شود .روحاني با بيان اينکه
حضور ما در عراق و سوريه به دعوت رسميدولتهاي اين
کشورها و براي مبارزه با تروريسم بوده است ،خاطرنشان
کرد:همانطورکهبارهاتاکيدکردهايمايرانبهدنبالسلطه
و برتري در منطقه نيس��ت .هدف ايران کمک به صلح
و امنيت منطقه و جلوگيري از تجزيه کشورها است و از
نظر ما در همه کشورهاي منطقه ،تصميمگير اصلي مردم
منطقه هس��تند.رييسجمهور ماجراجوييهايي را که در
منطقهتوسطبرخيشاهزادگانکمتجربهانجامميگيرد،
به ضرر کل منطقه دانست و ابراز داشت :با ماجراجويي و
تفرقهافکني در اين منطقه مخالفيم و معتقديم فرانسه با
حفظاستقاللرايوجايگاهيکهدرمنطقهدارد،ميتواند
با رويکردي واقعبينانه و بيطرفانه ،نقش س��ازندهاي را
ايف��ا کن��د .روحاني با تاکي��د بر اينکه همه در منطقه بايد
مراقب باش��ند که در ميدان بازي اس��رائيل وارد نش��وند،
بيان کرد :حزباهلل جزو ملت لبنان است و در اين کشور
فوقالعاده محبوبيت دارد و سالح آن نيز صرفا دفاعي و
براي استفاده در مقابل حمالت احتمالي به لبنان است.
وي افزود :اکنون همه ما بايد تالش کنيم که گروههاي
لبناني بتوانند در کنار هم با امنيت ،دولتي داشته باشند که
موجبپيشرفتکشورشانباشد.رييسجمهورهمچنين
به تحوالت يمن اش��اره کرد و يادآور ش��د :ما اميدواريم

محاص��ره و بمب��اران يمن قطع ش��ود و زمينه براي يک
مذاکره يمني – يمني و بازگرداندن امنيت کامل به اين
کش��ورفراهمش��ود.روحانيگشودهشدنمسيريبراي
رس��اندن دارو و مواد غذايي به مردم يمن را در ش��رايط
کنوني ضروري خواند و عنوان کرد :اصليترين نگراني
ما بايد وضع ميليونها يمني باش��د که به خاطر نداش��تن
دارو و غذا در حال از بين رفتن هستند.

فرانسه کامال به توافق هستهاي پايبند است


امانوئل مکرون ،رييسجمهور فرانسه نيز در اين تماس
تلفني با تاکيد مجدد بر ضرورت گسترش همکاريهاي
تهران – پاريس در همه عرصههاي مورد عالقه گفت که
همه کشورها بايد براي حفظ برجام تالش کنند و فرانسه
کامال به اين توافق پايبند است.وي پايبندي به برجام را
باعث تقويت اعتمادسازي دانست و اظهار داشت :دولت
فرانسه همه تالش خود را بکار گرفته تا بانکها و تجار
بتوانن��درواب��طخودراباايرانتقويتکنند.رئيسجمهور
فرانس��ه همچنين ت��داوم گفتوگوهاي س��ازنده ميان
کشورها به ويژه در منطقه را براي تقويت ثبات و امنيت
آنازسياستهايپاريسبرشمردوتصريحکرد:مادريک
موضع ميانجيگرانه دنبال کاستن از فعاليتهاي خصمانه
در منطقه و تقويت ثبات هستيم.مکرون همچنين ابراز
اميدواري کرد که هرچه س��ريعتر درگيريها در يمن و
سوريه پايان يابد و امنيت به اين کشورها بازگردد.رييس
جمهور فرانس��ه از روحاني دعوت کرد که براي ش��رکت
در نشست بينالمللي آب و هوا و گفتوگوي مشترک در
اين زمينه ،اواخر آذرماه به پاريس سفر کند.

تشکيالت پوسيده و بياثر اتحاديه عرب


همچني��ن روحان��ي در پنجمين کنگره سراس��ري خانه
کش��اورز ب��ا انتق��اد از برگزاري نشس��ت وزراي خارجه
کشورهاي عضو اتحاديه عرب با موضوع حمله موشکي
يم��ن ب��ه رياض ،اظهار کرد :جاي تاس��ف اس��ت که در
شرايطي که مردم منطقه با ريشهکني داعش کار بزرگي
انجام دادهاند ،وزراي خارجه يک تشکيالت پوسيده و بي
رمق و بياثر به نام اتحاديه عرب دور هم جمع ش��وند و
تمام فکرشان اين باشد که چرا مردم يمن بعد از دو سال
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در معرض بمباران قرار داش��تن ،يک موش��ک به سمت
رياض پرتاب کردند و از اين موضوع اظهار تاسف کنند.
وي با ابراز انزجار از مطالب مطرح ش��ده در جلس��ه اخير
وزراي خارج��ه اتحادي��ه عرب گف��ت :آن زمان که مردم
عراق به دس��ت داعش گرفتار ش��دند ،آن زمان که مردم
س��وريه در ديرالزور و حلب سرش��ان بريده ش��د و آن روز
که مردم يمن زير بمباران ش��ديد بودند يا آن روز که در
ارتفاعات لبنان تروريستها حاکم شدند و مردم لبنان را
تهديد ميکردند ،اتحاديه عرب کجا بود؟
رئيسجمه��وريتصري��حکرد:جايتاس��فاس��تکه
ع��دهاي که خود را مس��لمان و ع��رب ميدانند ،دور هم
جمع ش��وند و از يک پاس��خ دندان ش��کن مردم مظلوم
يمن اظهار تاس��ف کنند .آنها تمام غصهش��ان اين است
ک��ه چ��را مردم ،مبارزين و ارتش يمن موفق ش��دند برد
موشک اسکادي که در انبار خود داشتند را افزايش دادند.
وي همچنين با ابراز تاس��ف نس��بت به عملکرد اتحاديه
ع��رب گف��ت :آيا تنها مردم عربس��تان ،عرب هس��تند و
مردميمن،س��وريه،لبنان،عراقونيزفلس��طينيانعرب
نيس��تند؟ به گزارش ايس��نا ،حجت االسالم والمسلمين
روحان��ي در بخ��ش ديگري از صحبتهاي خود با تاکيد
بر اينکه حوادث و تحوالت اخير منطقه بار ديگر نش��ان
داد که بايد روي پاي خود بايستيم و قدرت ملي ،نظاميو
امنيت غذاييمان توسط خودمان ايجاد شود ،اظهار کرد:
بسيار خوشحاليم که کشاورزان از ابتداي دولت يازدهم
تاکن��ون موفقيتهاي خوبي در زمينه توليد محصوالت
کسب کردهاند .وي بر لزوم حضور محصوالت کشاورزي
اي��ران در بازاره��اي صادراتي دني��ا و همچنين توجه به
موضوع کش��ت فراس��رزميني تاکيد کرد و گفت :امروز
وضعيت صادرات در بخش کش��اورزي نس��بت به چهار
سال قبل در شرايط بهتري قرار دارد اما بايد به گونهاي
ت�لاش کني��م ت��ا بتواني��م در بازاره��اي رقابتي حضور
يابي��م .وي ب��ا بيان اينکه در کنار آب ،زمين کش��اورزي
و محصوالت مس��ئله محيط زيس��ت هم براي ما بسيار
اهميت دارد ،خاطرنش��ان کرد :ريزگرد که تنها س�لامت
مردمرابهخطرنمياندازدبلکهزمينهايکشاورزيراهم
از بين ميبرد .اين ريزگردها را بايد راهحل برايش پيدا کرد.
البت��هتالشهاي��يصورتگرفتهواقداماتخوبيانجام
شده است .براي ريزگردهاي کشورهاي همسايه نيز بايد
تالشکردوکارهايسياسيومذاکراتديپلماتيکانجام
داد .رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اينکه کش��ور ما در
ترس��الي قرار ندارد ،ابراز داش��ت ۱۵ :سال است که ما در
خشکالي هستيم .ميزان بارندگي ما فرقي نکرده است و
شايد ميزان تفاوت از سال  ۸۱تا بهامروز فقط پنج ميليمتر
تفاوت کرده است .نزوالت سماوي کم است.

سردار به عهدش وفا کرد
ادامه از همین صفحه

 ...اوباما رییس جمهور پیشین آمریکا گفته بود :او دشمن
من است ولي من براي او احترام ويژه اي قايل هستم.
جان کری نیز گفته بود :مایلم برای یک بارهم که شده او
را ببینم .به همین ترتیب دوستان او نیز در وصفش تعابیر
و تعریف های بسیار به کار بردند و لبنانی ها و عراقی ها
برایش شعر گفتند و آهنگ و ترانه ساختند.
س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی که تاپیش از فتنه داعش
چهره کمتر شناخته شده ای بود در این هنگام در انظار
ظاهر شد و فعاالنه در نبرد با این فرقه خونریز و دست

نشانده شرکت جست تا اینکه با خروج نیروهای داعش
از البوکمال س��وریه و راوه عراق خبر ریش��ه کن ش��دن
خالفت خودخوانده عراق و شام را اعالم نمود.
او در پی ش��هادت طاقت س��وز اما س��رافرازانه پاس��دار
شهید محسن حججی طی پیامی اعالم کرده بود « :به
حلقوم بریده این شهید عزیز راه اباعبداهلل(ع) سوگند یاد
میکنیم که از تعقیب این ش��جره ملعونه و نابودی این
غده خطرناک برآمده در پیکر جهان اس�لام تا آخرین
نفرشان از پای نخواهیم نشست» و به این ترتیب او با
همراهی یاران همدل و فداکارش به عهد خود وفا کرد

و انتقام ش��هید حججی و س��ایر ش��هیدان مدافع حرم و
مردم منطقه را از داعشی ها گرفت.
س��ردار سرلش��گر حاج قاسم سلیمانی در نامه ای که به
مناس��بت اع�لام پایان فتنه داع��ش خطاب به رهبری
نوشته است ،چون همیشه خود را سرباز مکلف به اجرای
اوامر رهبرمعظم انقالب خوانده اس��ت .او باید س��ربازی
از آن گونه باش��د که امیر مومنان علی علیه الس�لام در
وصف آن ها می فرماید :س��ربازان ،به اذن خداوند ،دژ
امنيت اند و
م��ردم ،زين��ت زمامداران ،مايه ع ّزت دين و ّ
كار مردم ،جز به آنان استوار نمي شود.
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پيشخوان
دستگيري جاعل عناوين بازرسي بيت رهبري

سربازان گمنام امام زمان (عج) فردي را که با جعل عناوين مختلف از
جملهبازرسويژهبيترهبريوپرسنلوزارتاطالعاتبهاخاذيو
دريافت رشوه از طعمههايش در تهران و کرج اقدام ميکرد ،دستگير
کردند.به گزارش ايلنا ،در بازرسي از منزل ح-ف،کارتها و احکام
جعلي ديگري از قبيل مش��اور محاکم عموميو انقالب دادس��تاني
تهران،معاون بازرگاني و مکاتبات جعلي با س��ازمان بازرس��ي کل
کشور،وزير اطالعات و ديگر سازمانها و نهادها بدست آمده است
.در بين مدارک اين جاعل ديپلمه ،مهر جعلي پزش��ک متخصص
قلب و عروق با کد نظام پزشکي نيز وجود دارد .وزارت اطالعات از
هموطنانميخواهددرصورتمش��اهدهس��وءاستفادهازعناويني
همچ��ون بي��ت رهبري يا وزارت اطالعات،آن را به س��تاد خبري
 ۱۱۳اطالع دهند.

ک به سوريه و يمن
آمادگي ايران براي کم 

معاون دبيرکل سازمان ملل متحد
ب��اوزي��رامورخارجهايرانديدارو
گفتوگ��و کرد.به گ��زارش ايلنا،
مارک ل��وکاک مع��اون دبيرکل
س��ازمان مل��ل متح��د در ام��ور
بشردوستانهدروزارتامورخارجه،
ب��ا محمدجواد ظري��ف وزير امور
خارجه ديدار و گفتوگو کرد.در اين ديدار موضوع ارائه کمکهاي
بشر دوستانه به عنوان مبرمترين نياز مردم کشورهاي يمن و سوريه
مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گرفت.ظريف از آمادگي جمهوري
اس�لاميايران براي در اختيار قرار دادن کمکهاي بش��ر دوستانه
به مردم اين دو کش��ور به عنوان اولويت فوري خبر داد و خواس��تار
پايان جنگ در يمن و فراهم آمدن ش��رايط مناس��ب براي ارس��ال
کمکهاي بشردوستانه به مردم اين کشور شد.مارک لوکاک نيز
با اشاره به اوضاع وخيم انساني در يمن به دليل وضعيت فوقالعاده
جنگي و گس��ترش قحطي در اين کش��ور ،بر نياز فوري مردم يمن
به دريافت کمکهاي بشردوستانه تاکيد کرد.

دستگيري زمين خوار  50هکتاري

دادستان عموميو انقالب شهرستان دماوند از دستگيري يک فرد
زمينخوار در دماوند پس از  ۱۰سال خبر داد و گفت :وي با حدود ۵۰
فقره پرونده تحت پيگرد پس از  ۱۰سال اوايل اين هفته دستگير
ش��د.به گزارش ايلنا ،حس��ن ابراهيميافزود :اين فرد به بيش از ۱۰
س��ال حبس در پروندههاي متعدد و ميلياردها تومان جزاي نقدي
محکوميت قطعيداش��ته که بادس��تور قضايي قاطعو مس��اعدت
ضابطان دادگس��تري شناس��ايي و روانه زندان شد و البته در برخي
پروندهها نيز به صورت غيابي محکوم بوده است.دادستان عموميو
انقالب دماوند با تشريح نوع فعاليت اين زمين خوار حرفه اي اضافه
کرد :اين فرد فرصت طلب و س��ودجو به عنوان س��رکرده يک باند
در مناطق روس��تايي و حاش��يه شهرستان دماوند اقدام به تصرف و
فروش اراضي ملي و يا متعلق به ديگران به عنوان فروش مال غير،
ي تاکيد کرد :اين شخص بيش از  ۵۰هکتار از
ميکرده است.ابراهيم 
اراضي ملي و اراضي متعلق را به افراد متعدد فروخته بود.

کمر داعش در منطقه شکست

رييس مجلس ش��وراي اس�لاميبا اش��اره به ظرفيتهاي مجمع
مجالس آسيايي گفت :اين مجمع رفتهرفته به سمت نقشآفريني
در حوزه اقتصادي و رفع مرافعات منطقه و آس��يا پيش ميرود.به
گ��زارش ايلن��ا ،علي الريجان��ي در بدو ورود به فرودگاه بينالمللي
آتاتورک اعالم کرد :بسياري از کشورهاي منطقه به داليل مختلفي
بهخاطر کش��ورهاي بزرگ تنوع در تصميمگيري دارند ،از اينرو
حل برخي ماجراجوييهاي آمريکا در منطقه طوالني شده است؛
از جمله مسائل تروريسم که چند دهه است گرفتاري آن دامنگير
منطقه ش��ده اس��ت .الريجاني ادامه داد :درحال حاضر کمر داعش
در منطقه شکس��ته ش��ده و ظرفيتهاي خوبي در منطقه وجود
دارد ک��ه عليرغ��م حمايتهاي آمريکا ميتوانند مقاومت کنند تا
ماجراها ختم ميش��ود که اين پيروزيها با ارزش اس��ت .رييس
قوه مقننه درباره نشس��ت س��وچي ،اين نشس��ت را نقطه عطفي در
منطقه دانست و گفت :بعد از گذشت چند سال از ماجراجوييها در
عراق برخي کشورها در صف مقدم مبارزه با تروريسم ايستادند و
اکنون ايران ،ترکيه و روسيه جمعه خوب و مکملي هستند که اگر
آن را دنبال کنند ميتوانند نقشآفريني مهمترين در آس��يا داش��ته
باشند؛ چراکه کاري که اين کشور در سوريه کردند آن را به سمت
آرامش و تروريس��تها را تا حد زيادي از بين برد حاال نوبت ايجاد
ثبات در منطقه اس��ت که اجالس س��وچي با هدف تثبيت ش��رايط
س��وريه برگزار ش��ده و بس��يار مهم اس��ت .رييس مجلس شوراي
اسالميدر ادامه درخصوص برخي ضعفهاي مجامع بينالمللي
عنوان کرد :عکس انتظارات بايد با ش��رايط موجود تنظيم ش��ود و
بايد ديد سازمان ملل تا کنون چه کار مهميدر عرصه بينالمللي
و مبارزه با مشکالت مردم دنيا انجام داده است؛ در حالي که شاهد
گرفتاريها در همه مجامع هستيم و حل بسياري از مسائل صرف ًا
به قدرتها بستگي دارد.

آل سعود تا  ۲۰۳۰وجود نخواهد داشت
مش��اور عال��ي فرمانده��ي معظم کل قوا
گفت:همه ما مس��لمين نسبت به تماميت
سرزمين حجاز و دفاع ازمکه و مدينه متفق
الق��ول هس��تيم ،ليکن اي��ن آمريکائيها و
صهيونيس��تها هس��تند ک��ه ميخواهند
حاکمان سعودي را با اعمال مستبدانه خودشان و با ظلم و تجاوز و
توطئه خودشان به سمت نابودي بکشانند .به گزارش ايلنا ،سرلشکر
رحيم صفوي با اشاره به گزارش مطالعاتي امريکائيها و انتشار آن
گفت :بر اساس گزارش مطالعاتي که چند سال قبل توسط آمريکا
با عنوان جهان تا س��ال  ۲۰۳۰منتش��ر ش��د ،تا سال  ۲۰۳۰رژيميبا
عنوان آل سعود در خاورميانه وجود نخواهد داشت و در اين گزارش
احتمال تجزيه عربستان را هم دادهاند .وي گفت :نوکري دالرهاي
عربستان ننگ بزرگي براي دولتهاي عربي است.

ايران آماده گفتوگو با فرانسه
س��فير اي��ران در فرانس��ه ب��ا تاکيد بر
اينک��ه ب��ه اعتق��اد ما موضع فرانس��ه
چنانچ��ه منطقيت��ر ش��ود ميتوان��د
کمکي براي آرام کردن اوضاع منطقه
باش��د گفت :به همين دليل هم هست
که ما با فرانس��هاماده گفتوگو هس��تيم .ش��ايد در برخي موارد
اختالف نگاههايي داش��ته باش��يم و به همين خاطر هم هست
که رئيسجمهور و وزير امور خارجه کشورمان در تماس هستند
تا از اين مرحله هم عبور کنيم.به گزارش ايلنا ،ابوالقاسم دلفي با
تاکيد بر اينکه کشورهاي منطقه بدون مداخله خارجي ميتوانند
از بحران عبور کنند گفت :ايران کش��وري اس��ت که ميتواند
با مجموعه کش��ورهاي منطقه زندگي مس��المتآميزي داشته
باشد .اگر مداخالت خارجي وجود نداشته باشد.

سرکوب تروريستها با همکاري ايران
رئيس س��تاد کل ارتش روس��يه گفت :با
همکاري مشترک روسيه و ايران عمليات
سرکوب تروريستها در منطقه البوکمال
درشرقسوريهنهاييشدهاست.بهگزارش
ايلنا از اس��پوتنيک« ،والري گراسيموف»
تصريح کرد :بهمنظور جلوگيري از بازگشت تروريستها قبل از آغاز
روند آشتي در مرحله پسابحران در سوريه ،بايستي دستاوردهايي که
در عرصه نظاميدر اين کشور حاصل شده  ،تقويت شوند.گراسيموف
گفت« :روسيه و ايران تالشهاي زيادي براي پايان دادن به بحران
سوريهصورتدادهاند».رئيسستادکلارتشروسيهافزود«:بهفضل
تالشهاي مشترک روسيه و ايران ،عمليات سرکوب تروريستها
در منطقهالبوکمالدرش��رقس��وريهوس��يطرهبرمرزهايسوريهو
عراق نهايي شده است».
سردار سلیمانی در نامه ای به رهبر انقالب اعالم کرد؛

پایان شجره ملعونه داعش

مدتهاست که گروهک ترويستي داعش با سواستفاده از عناوين
اسالميبه قتل و غارت ملتهاي جهان به ويژه مسلمانان مشغول
بود تا آنکه ايران عليه اين گروهک به پا خواست و کشورهاي
ديگر نيز همس��و با ايران عليه داعش قيام کردند تا اين عنصر
پلي��د را از روي نقش��ه جه��ان پ��اک کردن��د .آخرين مکاني که
داعش مس��تقر ش��ده بود ،ابوکمال بود که آنجا نيز آزاد ش��د .در
پي اين اتفاق مهم س��ردار س��ليماني فرمانده نيروي قدس سپاه
در پياميبه محضر مقام معظم رهبري با اعالم پايان س��يطره
ش��جره خبيثه داعش ،رهبري حکيمانه ايش��ان و پايداري ملت،
دولت ،ارتش و نيروهاي مردميعراق و س��وريه و مجاهدين و
شهداي مدافع حرم از ديگر کشورهاي اسالميرا عامل پيروزي
جبهه مقاومت دانست .سرلشکر پاسدار قاسم سليماني فرمانده
نيروي قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي ،پيام مهميبه
محضر مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي منتش��ر
کرد که در اين پيام آمده است:شش سال قبل فتنه اي خطرناک
شبيه فتنههاي زمان اميرالمؤمنين (عليه السالم) که فرصت و
حالوت درک حقيقي اسالم ناب محمدي (ص) را از مسلمانان
سم صهيونيسم و استکبار
سلب نمود اين بار پيچيده و آغشته به ّ
همچون طوفاني ويرانگر ،عالم اسالميرا درنورديد.در ادامهامده
است:اين فتنه خطرناک و مسموم با هدف آتش افروزي وسيع
در عالم اس�لاميو درگير نمودن مس��لمانان با يکديگر ،توسط
دش��منان اس�لام ايجاد گرديد .حرکت خبيثانه اي که تحت نام
"حکومت اسالميعراق و شام" در همان ماههاي اوليه موفق
شد با اغفال دهها هزار جوان مسلمان دو کشور  ،بسيار اثر گذار
و سرنوشت ساز عالم اسالمي"عراق" و "سوريه" را دچار بحران
بسيار خطرناکي کند و صدها هزار کيلومتر مربع از اراضي اين
کش��ورها را همراه با هزاران روس��تا ،ش��هر و مراکز مهم استاني
به تصرف درآورد و هزاران کارگاه و کارخانه و زيرساختهاي
مهم اين کش��ورها از جمله ،راهها ،پلها ،پااليش��گاهها ،چاهها
و خطوط نفت و گاز و نيروگاههاي برق و موارد ديگري از اين
ن��وع را تخري��ب نمودند و ش��هرهاي مهميهمراه با آثار گران
بهاي تاريخي و تمدن ملي آنها را با بمب گذاري از بين برده و
يا س��وزاندند.در ادامه باتاکيد بر اينکه اگر چهامار خس��ارتهاي
وارده قابل احصاء نيس��ت اما بررس��يهاي اوليه حاکي از پانصد
ميليارد دالر ميباش��د آمده اس��ت :در اين حادثه ،جنايات بسيار
دردناکي که غير قابل نمايش است رخ داد؛ از جمله :سربريدن
کودکان يا پوست کندن زنده زنده مردان در مقابل خانوادههاي
خود ،به اس��ارت گرفتن دختران و زنهاي بي گناه و تجاوز به
آنان ،سوزاندن زنده زنده افراد و ذبح دسته جمعي صدها جوان.
در ادامهامده اس��ت:مردم مس��لمان اين کش��ورها متحير از اين
طوفان مس��موم ,بخش��ي گرفتار خنجرهاي برنده جنايتکاران
تکفيري گرديدند و ميليونها نفر ديگر خانه و کاش��انه خود را
رها کرده و آواره ش��هرها و کش��ورهاي ديگر شدند.در اين فتنه
س��ياه ،هزاران مس��جد و مراکز مقدس مس��لمانان تخريب و يا
وي��ران گردي��د و بعض ًا مس��جد را ب��ه همراهامام جماعت و نماز
گزاران آن با هم منفجر نمودند.بيش از شش هزار جوان فريب
خورده به نام دفاع از اس�لام به صورت انتحاري با خودروهاي

ک�وروش شرفش�اهی :بهتري��ن روش احترام به
دس��تگاه اين اس��ت که متهم در جلس��ه دادگاه
حض��ور ياب��د و از خود دفاع کند .اما گويا برخي از
آقايان زياد هم اعتقادي به احترام به دستگاه قضا
ندارند و حضور در جلس��ات دادگاه را کس��ر شان
خ��ود ميدانند .هرچند ک��ه بهانههاي گوناگوني
براي اين غيبت ميتراشند.
غيبت خاوري يکي از اين موارد جلس��ه رسيدگي
به پرونده «محمودرضا خاوري» مديرعامل وقت
بانک ملي و يکي از متهمان پرونده موسوم به فساد
بزرگ بانکي است که بدون حضور خاوري برگزار
ش��د.به گزارش ايس��نا ،اين جلسه که در شعبه 15
دادگاه انقالب به رياس��ت قاضي صلواتي برگزار
ش��د ،غيرعلني بود .البته س��خنگوي قوه قضاييه
در نشس��ت خبرياش در اواخر شهريور در پاسخ
در خص��وص محاکمه خاوري گفت :براي اواخر
ماه  7يا ماه  8وقت رس��يدگي تعيين ش��ده است.

بازتاب پايان داعش رسانههاي خارجي


در پي اعالم پايان داعش از سوي حسن روحاني و قاسم سليماني رسانههاي جهان نسبت به آن واکنش نشان دادند.
به گزارش ايس��نا ،خبرگزاري رويترز در اينباره گزارش داد :حس��ن روحاني رئيسجمهور ايران در يک س��خنراني اعالم کرد که
داعش پايان يافته است.ژنرال قاسم سليماني فرمانده ارشد سپاه قدس ايران در نامهاي خطاب به رهبري اين کشور پايان داعش
در عراق و س��وريه را اعالم کرد.هفته گذش��ته رس��انههاي ايران تصاوير و ويدئوهايي از حضور قاس��م س��ليماني در شهر البوکمال
منتشر کردند ،جايي که گفته ميشود آخرين منطقهاي بود که از کنترل داعش خارج و باز پس گرفته شد.
همچنين خبرگزاري تاس با انتش��ار بخشهايي از صحبتهاي حس��ن روحاني گزارش داد :رئيسجمهور روحاني با بيان اينکه
داعش يک گروه تروريس��تي بود که توس��ط قدرتهاي جهاني و برخي کش��ورهاي منطقه پش��تيباني و تقويت ميش��د ،پايان
داعش در س��وريه را اعالم کرد.روحاني در اظهارات خود از تماميرزمندگان اس�لام ،ديپلماتها ،دولت و ملت ايران ،رهبري
ايران ،نيروهاي مس��لح و مردم س��وريه و ايران به داليل تالشهايش��ان براي حذف اين گروه تروريس��تي که به گفته وي چيزي
جز شرارت و رنج به همراه نداشتند ،تشکر و قدرداني کرد .خبرگزاري ترند نيز در گزارشي به اظهارات حسن روحاني پرداخت و
نوشت :رئيسجمهور ايران با اعالم پايان يافتن داعش به رهبر معظم ايران ،نيروهاي نظاميعراق ،سوريه و لبنان و مردم اين
کشورها براي مبارزهشان با گروه تروريستي داعش تبريک گفت و شکست داعش را يک دستاورد بزرگ ناميد.وي در ادامه به
نشست سه جانبه ايران ،روسيه و ترکيه اشاره کرد که قرار است به زودي در سوچي برگزار شود .روزنامه ديلي ميل در گزارش
خود نوش��ت که حس��ن روحاني رئيسجمهور ايران نابودي گروه تروريس��تي داعش را روز سهش��نبه در جريان يک س��خنراني در
تهران اعالم و تاکيد کرد که نيروهاي داعش توسط قدرتهاي جهاني و برخي کشورهاي منطقه پشتيباني و تغذيه ميشدند.
ژنرال قاسم سليماني ،فرمانده سپاه قدس ايران يا همان نيروهاي فرامرزي ايران نيز پياميخطاب به رهبري اين کشور نابودي
داعش در عراق و سوريه را اعالم کرد .نشريه سان ،نيوزويک ،بيزينس ايسنايدر ،اينديپندنت ،شبکه سيانبيسي ،خبرگزاري
البوايه از جمله ديگر رسانههايي بودند که اظهارات رئيسجمهور کشورمان را با عنوان اعالم نابودي داعش منتشر کردند.
طراحي و اجرا است.آنچه پس از لطف خداوند سبحان و عنايت
خاص رس��ول معظم اس�لام (صل اهلل عليه و آله) و اهل بيت
گرانقدرش باعث شکس��ت اين توطئه س��ياه و خطرناک گرديد،
رهبري خردمندانه و هدايتهاي حکيمانه حضرت مس��تطاب
عالي و مرجع عاليقدر حضرت آيت العظميسيس��تاني بود که
موجب بس��يج کليهامکانات براي مقابله با اين طوفان مس��موم
گرديد.در بخش ديگري آمده اس��ت :يقين ًا پايداري دولتهاي
ع��راق و س��وريه و پايم��ردي ارتشها و جوانان اين دو کش��ور

پ��ر از م��واد منفجره خود را در ميادين ،مس��اجد ،مدارس ،حتي
بيمارس��تانها و مراکز عموميمس��لمانها منفجر کردند؛ که در
نتيج��ه اي��ن اعمال جنايتکارانه دهها هزار مرد ،زن و کودک بي
گناه به شهادت رسيدند.در بخش ديگري آمده است:تمامياين
جنايتها بنا به اعتراف عاليترين مقام رس��ميآمريکا که هم
اکنون رياست جمهوري اين کشور را بر عهده دارد توسط رهبران
و سازمانهاي مرتبط با آمريکا طراحي و اجرا گرديده است کما
اينکه همچنان اين روش توسط رهبران کنوني آمريکا در حال

خصوص ًا حشدالش��عبي مقدس و ديگر جوانان مس��لمان س��اير
کش��ورها ب��ا حض��ور مقتدرانه و محوري ح��زب اهلل به رهبري
س��يد پر افتخار آن ،جناب س��يد حسن نصراهلل (حفظه اهلل تعالي
)نق��ش تعيي��ن کننده اي در به شکس��ت کش��اندن اين حادثه
خطرناک داش��تند.قطع ًا نقش ارزش��مند ملت و دولت خدمتگزار
جمهوري اسالميخصوص ًا رياست محترم جمهوري اسالمي،
مجلس ،وزارت دفاع و سازمانهاي نظاميو انتظاميو امنيتي
کش��ورمان در حمايت از دولتها و ملتهاي کش��ورهاي فوق
الذکر قابل تقدير اس��ت.در بخش پاياني آمده اس��ت:حقير به
عنوان س��رباز مکلف ش��ده از جانب حضرتعالي در اين ميدان ،با
اتمام عمليات آزادس��ازي ابوکمال آخرين قلعه داعش با پايين
کشيدن پرچم اين گروهامريکايي – صهيونيستي و برافراشتن
پرچم س��وريه ،پايان س��يطره اين شجره خبيثه ملعونه را اعالم
ميکن��م و ب��ه نمايندگي از کليه فرماندهان و مجاهدين گمنام
اين صحنه و هزاران شهيد و جانباز مدافع حرم ايراني ،عراقي،
سوريه اي ،لبناني ،افغانستاني و پاکستاني که براي دفاع از جان
و نواميس مس��لمانان و مقدس��ات آنان جان خود را فدا کردند
اين پيروزي بسيار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالي و
ملت بزرگوار ايران اس�لاميو ملتهاي مظلوم عراق و س��وريه
و ديگ��ر مس��لمانان جهان تبري��ک و تهنيت عرض مينمايم و
پيشاني شکر را در مقابل پيشگاه خداوند قادر متعال به شکرانه
اين پيروزي بزرگ بر زمين ميساييم.
داعش روي جنايتکاران تاريخ را سفيد کرد


در همي��ن رابط��ه روحان��ي ب��ا تش��کر از رزمن��دگان اس�لام،
ديپلماتهاي کش��ور ،رهبري و نيروهاي مس��لح و همچنين
ملته��ا و دولته��اي ايران ،س��وريه ،ع��راق و لبنان به خاطر
پايانبخش��ي داعش ابراز داش��ت :داعش گروهکي بود که جز
ش��ر ،نکبت ،ويراني و آدمکش��ي و توحش چيزي را به همراه
نداش��ت .گروهک تروريس��تي که توس��ط قدرتهاي بزرگ و
کش��ورهاي مرتجع منطقه ارتزاق و مس��لح شدند و پول به آنها
داده ش��د.وي افزود :آنچه در موزههاي عراق و س��وريه تاراج
کردند توس��ط همان دولتها در بازار فروخته ش��د .اي کاش به
همين مسئله اکتفا ميشد ،دختران مردم را هم در بازار فروخته
ش��د .جنايتي کردند که روي جنايتکاران تاريخ را س��فيد کردند.
آدمه��ا را زن��ده زن��ده در قفس س��وزانند و بهترين جوانان اين
منطقه را با خنجر س��ر برديدند.رئيس ش��وراي عالي امنيت ملي
با بيان اينکه داعشيها به هيچکسي رحم نکردند ،عنوان کرد:
هيچ وقت فکر نميکرديم در قرن بيس��ت و يکم جنايتکاران
اينچنين وحشي و مورد حمايت قدرتهاي بزرگ به ويژهامريکا
و رژيم صيهونيستي قرار بگيرند .اربابان آنها فکر ميکردند آنها
تا س��اليان دراز در اين منطقه ميمانند و آدمکش��ي و جنايت و
اختالف را ادامه ميدهند اما با عنايات پروردگار و مجادتهاي
ملتهاي منطقه اين شر برداشته يا کمتر شده است.
همچنين نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمينامهاي را تهيه و
تدوي��ن کردهان��د که طي آن به مقام معظم رهبري ،ملت ايران
و س��اير مس��لمانان جه��ان تبريک و از زحم��ات مدافعان حرم
تقدير شده است.

حاضر نشدن خاوري ،مرتضوي و بقايي در دادگاه نشان داد؛

بيتوجهيبهترازويعدالت

حجت االسالم محسني اژه اي در خصوص اينکه
چ��را رس��يدگي به پرونده خ��اوري با تاخير انجام
ميش��ود؟ و اينکه آيا قوه قضاييه ابزارهاي الزم
را براي محاکمه اين فرد دارد؟ گفت :فرض کنيد
اين فرد محکوم به حبس شود ،قطعا نميتوان او
را حبس کرد؛ زيرا دست ما نيست .يکي از داليلي
که منجر به طوالني شدن محاکمه شده اين است
ک��ه ت�لاش کرديم اين فرد را از کش��ورهايي که
در آنجا هس��ت برگردانيم .گفتيم مس��اله او مالي
اس��ت ،تحويلش دهي��د ،اما اگر در خصوص اين
ف��رد حک��م توقيف اموال باش��د ،اقدامات قانوني
صورت ميگيرد .اظهارات رئيس کل دادگستري
استان تهران تکميل کننده توضيحات سخنگوي

ق��وه قضايي��ه ب��ود که در اين خص��وص گفت :با
توجه به عدم حضور متهم در ايران پس از صدور
کيفرخواس��ت از ناحيه دادسراي تهران اقدامات
قانوني مبني بر صدور قرار رسيدگي غيابي و ابالغ
مراتب از طريق نشر آگهي در جرايد کثيراالنتشار
انجام و وقت رسيدگي تعيين شده است.
در موع��د مق��رر برابر ضوابط و مق��ررات قانوني
رس��يدگي قضاي��ي انج��ام و راي مقتضي صادر
خواهد شد ،نهايتا در صورت محکوميت ،پرونده
جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد .به موجب
قان��ون آث��ار ،تبع��ات و اقدامات بي��ن المللي در
خص��وص محکوم��ان تحت تعقيب بيش از آثار و
تبعاتي است که شامل متهمان فراري است.

غيبت مرتضوي براي اطاله دادرسي


وکيل خانواده روحاالميني گفت :اينکه مرتضوي
بيان ميکند از وقت دادرسي اطالع نداشته بنظر
درست نيست؛ زيرا ايشان اليحه دفاعيهاي براي
دادگاه ارس��ال کرده که چند روز پيش ثبت ش��ده
است .ميرمجيد طاهري در گفتوگو با ايلنا ،درباره
با آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي مربوط
ب��ه بخش کهريزک گفت :اينکه آقاي مرتضوي
بيان ميکند از وقت دادرس��ي اطالع نداش��ته ،به
نظر ميرسد که درست نيست ،زيرا ايشان اليحه
دفاعيهاي براي دادگاه ارس��ال کرده که چند روز
پيش ثبت شده است.وکيل اولياءدم روحاالميني
تاکيد کرد :بنظر ميرسد اين اقدامات براي اطاله

دادرسي باشد .به هرحال امروز اظهارات ما استماع
و شد و اليحه دفاعيه ايشان قرائت شد که ايراد
ش��کلي گرفته بودند.وي افزود :امروز ختم جلسه
اعالم ش��دهاما مشخص نيست که ختم دادرسي
شده باشد يا نه .شايد ختم دادرسي اعالم شود و
پروندهاماده صدور راي شود.

رس�يدگي ب�ه اتهام�ات بقاي�ي در غي�اب

خودش

چهارمين جلس��ه رس��يدگي ب��ه اتهامات حميد
بقايي در غياب متهم برگزار شد.به گزارش ايلنا،
چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات حميد بقايي
امروز در دادگاه کارکنان دولت در ش��عبه ۱۰۵۷
برگزار ش��د.مانند جلس��ه گذشته حميد بقايي در
اين جلس��ه هم حاضر نش��د.بر همين اساس ختم
دادرسي در اين پرونده اعالم شده و بعد از دريافت
جواب اس��تعالمات موردنظر قاصي ،پروندهاماده
صدور راي است.

نوبت اول

شماره مجوز1396.3935:

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان كهگيلويه و بوير احمد
((سهامي خاص))

موضوع  :آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (خرید)
شماره 96/21

ن�ام و نش�انی دس�تگاه مناقص�ه گ�زار :ش��رکت گاز اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د ب��ه نشاني((:ياس��وج ،بل��وار مطهری،خياب��ان راهداران ،پائي��ن تر از اداره راه و شهرس��ازی،
واحد امور پیمانها))
موضوع مناقصه  :خرید کنتور گاز خانگی به شرح ذیل :
تعداد

واحد

10000

NO

5000

NO

100

NO

مي�زان و ن�وع تضمی�ن ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار 800/000/000 :
ری��ال ( هش��تصد میلی��ون ری��ال) م��ی باش��د ک��ه م��ی بایس��ت مطابق مصوبه ش��ماره
/123402ت  50659هـ مورخ  1394/09/27هیات محترم وزيران و ضمائم مربوطه تهیه
شود و در صورت نقدی به حساب شماره  2174634034005بانک ملی واریز گردد.
مهل�ت اعلام آمادگ�ی دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه  :از تاری��خ 96/09/11
لغايت 96/09/22
مهلت عودت اسناد و پاکات مناقصه  :پایان وقت اداری مورخ 96/10/09
زم�ان بازگش�ایی پيش�نهادات (مرحل�ه اول)  :روز يکش��نبه م��ورخ 96/10/10
ساعت 14
شرايط و مدارك الزم جهت شركت در مناقصه:
الف -مدارك ثبتي شركت حاوي تصاوير برابر با اصل (اساسنامه،آگهي آخرين تغييرات
شركت،آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي و)....

شرح

GAS METER G4 6SCM/H
GAS METER G6 10SCM/H
GAS METER G100 160SCM/H

رديف
1
2
3

ب -دارا بودن تجهيزات و امكانات  ،تخصص الزم( حس��ب مورد) و توانايي فني و مالي
انجام كار مطابق استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.
ج -قرار داشتن در سامانه  EPوزارت نفت
از مناقصه گران جهت حضور در جلسه بازگشايي پيشنهادات دعوت به عمل مي آيد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
آگه��ي اي��ن مناقص��ه در پاي��گاه اينترنت��ي ش��ركت گاز اس��تان كهگيلوي��ه و بوير احمد
 nigc-kb.irو پاي��گاه اط�لاع رس��اني مناقص��ات  iets.mporg.irقاب��ل مش��اهده
مي باشد.
تلفكس واحد امور پيمانها074-33336277:
ضمنا هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/1:
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/4:

روابط عمومي شركت گاز استان كهگيلويه و بوير احمد

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مناقصه گزار  :شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهی مناقصه96/35-36

شماره
مناقصه

شرح آگهی

مبلغ
برآوردبه(ریال)

فهرست بها

35

عملیات اجرای شبکه فاضالب پراکنده
درسطح شهر (پیمان  )1شهر خمین

2.575.547.624

شبکه جمع آوری فاضالب
1396

آب

36

عملیات اجرای شبکه فاضالب پراکنده
درسطح شهر(پیمان  )2شهر خمین

2.575.547.624

شبکه جمع آوری فاضالب
1396

آب

محل تامين اعتبار:عمرانی
نوع برگزاری:یک مرحله ای
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ  96/9/1الی 96/9/6
مهلت تحویل پیشنهادات :ازتاریخ  96/9/7الی 96/9/19
تاریخ بازگشایی پاکات96/9/22 :
محل تحويل اسناد :اداره امور قراردادها  -شركت آب و فاضالب
استان مركزي به نشانی  :اراك -كوي رضوي  -ميدان شهيد
نجفي (مادر) -تلفن تماس 086-32783100 :داخلی 213
کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد

رشته مورد
نظر

مبلغ شرکت در
فرایند ارجاع کار
128.777.381
128.777.381

مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد)به آدرس WWW.setadiran.ir
انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت
قبل��ی ،مراحل ثبت نام درس��ایت مذک��ور ودریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است :
پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطالع رساني شركت آب و فاضالب استان مركزي
www.abfamarkazi.ir

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

دالر  ۴۰۹۰تومان شد
در جري��ان معامالت بازار تهران ،قيمت
هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادي طرح
جدي��د با  ۶ه��زار تومان افزايش به يک
ميلي��ون و  ۴۱۹ه��زار و  ۸۹۷توم��ان
رس��يد ،ضم��ن اينک��ه دالر هم ۴۰۹۰
تومان شد.
در جريان معامالت دوش��نبه ،هر قطعه س��که تمام بهار آزادي
طرح جديد با ش��ش هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۴۱۹
هزار و  ۸۹۷تومان رسيد ،ضمن اينکه سکه طرح قديم نيز يک
ميليون و  ۳۴۰هزار و  ۳۷۵تومان شد.
هر نيم س��که  ۷۰۲هزار و  ۱۹۶تومان ،ربع س��که  ۴۰۰هزار و
 ۱۱۲توم��ان و س��که ي��ک گرمي ۲۶۰ه��زار و  ۵۷۲تومان داد و
ستد شد.

بررسی های «تجارت» از وضعیت اقتصادی یک دهه اخیر نشان داد؛

ارزش داراییها ،جامانده از هزینهها
گروه اقتصاد کالن -ایلیا پیرولی :سطح رفاه خانوارها
در کش��ور روز ب��ه روز کاه��ش مییابد .این را آمارها
میگویند .انگار خشکس��الی طوالنی مدت کش��ور
تبدیل به اپیدمی شده است که حاال رفاه خانوارها را نیز
در برگرفته است .دیروز هم معاون وزیر رفاه اجتماعی
به وضعیت فقر در کشور پرداخته بود و از تناقضهایی
درباره تعاریف فقر سخن به میان آورده بود.
می��دری گفت��ه بود :در حال حاضر  ۲.۲میلیون خانوار
مس��تمری از بهزیس��تی و کمیته امداد دریافت می
کنن��د.ب��رآوردماایناس��تباید۵۰۰ه��زارخانواراز
چرخه حمایتی این دو نهاد خارج شوند .به عبارتی باید
۵۰۰هزار خانوار خارج ش��ده اما ۸۰۰هزار خانوار وارد
سیستم و چرخه حمایتی شوند .برای اینکه میزان فقر
و همچنین کاهش سطح رفاه خانوارها و در عین حال
ازدستدادن میزان ارزشداراییهای یکخانوار رادر
اقتصاد یک کشور بررسی شود ،معیارها و فرمولهای
خاصی است .اما یکی از مصداقهایی که در اینباره
میتوان به آن استناد کرد و سطح رفاهی را سنجید،
دادههای هزینههای خانوارها در یک سال آن هم بر
اساس آمارهای مراکز معتبر آماری است.
از این رو بر اس��اس دادههای آماری بانک مرکزی
هزینههای یک خانوار ش��هری در پایان س��ال 95
نس��بت به س��ال  ،92بیش از  34درصد با رشد مواجه
شده است .این یعنی یک سراشبی سقوط برای سبد
خانوارها شهری است .به عبارتی سبد هزینه خانوارها
در پایان سال  95نسبت به سال  92نه تنها با کاهش
چشمگیری مواجه شده است بلکه میزان سطح رفاه
خانوارها نیز به نوعی با سقوط آزاد رو به رو شده است.
براساس داده بانک مرکزی ،متوسط هزینه ناخالص
ساالنه یک خانوار شهری در سال 393006 ،95هزار
ریال بوده است.
به عبارتی متوس��ط هزینههای ناخالص یک خانوار
ش��هری در س��ال 95نس��بت به سال ،94بیش از11
درصد رشد داشته است.

سهم خوراکیها


از کل ای��ن مبل��غ 22.9 ،درص��د س��هم گروه هزینه
خوراکیهاوآش��امیدنیهابودهاس��تکهنس��بتبه
سال  ،94معادل  8درصد افزایش نشان میدهد .این

میزان در سال 23.6 ،94درصد بوده است که نسبت
به س��ال  93بیش از س��ه درصد با رش��د رو به رو بوده
است .همچنین این میزان در سال  24.1 ،93درصد
بوده که نس��بت به س��ال  ،93بیش از هشت درصد با
رش��د مواجه بوده است .به عبارتی هزینه خوراکیها
و آش��امیدنیها در س��ال  95نسبت به سال  ،92بیش
از  19درصد با افزایش مواجه شده است.
اگ��ر چ��ه میزان روند رش��د هزینهها در این بخش از
روند تقریبا کاهش برخوردار بوده اس��ت ،اما اعدادی
که ارائه شدهاند نشان از شکاف عمیق در این بخش
دارد و به عبارتی حکایت افت س��ایر ش��اخصها در
اقتصاد دارد که به صورت مس��تقیم بر این ش��اخص
اثرگذار بوده است.
ش��اخصی مث��ل قیمت تمام ش��ده هزینه کاالهای
خوراکی از جمله مواردی اس��ت که بر این ش��اخص

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 5ﺩ 960670/ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ
ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/60487ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 5ﺩ 950606/ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻣﻴﻦ
ﻳﺎﻭﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ 2
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/60488ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980620000716ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﺸﻤﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻗﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ
ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ  92ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ  94ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﺥ ﮔﻠﺮﻳﺰ ﭘﻼﻙ  248ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ

/60489ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  96099821202000034ﺍﻓﻀﻞ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ
ﻣﺼﻮﺏ  92ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ  94ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﺥ ﮔﻠﺮﻳﺰ ﭘﻼﻙ  248ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ

/60490ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﺠﻴﺪ
ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ  97/2/1ﺳﺎﻋﺖ  11/30ﺑﻜﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  960376ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 344ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

/60491ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  20ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

تاثیر خود را بر جای گذاشته است.

رشد هزینههای گروه مسکن


در س��ال  ،95بیشترین حجم هزینههای خانوارهای
ش��هری به بخش مس��کن ،آب ،برق و گاز و س��ایر
سوختها اختصاص دارد .که با رشد  12.9درصدی
نیز نس��بت به س��ال  94همراه بوده اس��ت .براساس
دادهه��ای آم��اری بان��ک مرک��زی 35.5 ،درصد از
هزینههای ناخالص یک خانواری ش��هری در س��ال
 95به گروه مس��کن اختصاص یافته اس��ت .این امر
خود بیانگر این است که رکود بیسابقه در بخشهای
مختلفاقتصادی،اینبازارراحتیدردورهرکود،محل
مناسبی برای درآمدزایی شده است و نشان از ناتوانی
خانوارهای شهری برای خانهدار شدن است.
نکت��ه جالب اینکه بر اس��اس دادههای آماری بانک
مرکزی ،نس��بتهای رش��د و تخصی��ص هزینه در

س��الهای  94و  95که تقریبا مش��ابه هم بودهاند؛ به
گونهای که گفتههای فوق را به نوعی تایید خواهند
کرد.
ب��ر پای��ه دادههای بانک مرک��زی 35 ،درصد از کل
هزینه ناخالص یک خاننوار ش��هری در س��ال  ،94به
بخش مسکن اختصاص یافته است که با رشد 12.4
درصدی همراه بوده است.
این میزان در س��ال 33.4 ،93درصد بوده اس��ت و از
رش��د  13.2درصد نس��بت به سال  92برخوردار بوده
است .به عبارتی این بخش حجم بزرگی از هزینههای
خانوارها را را در طول س��ه چهار س��ال اخیر به خود
اختصاص داده اس��ت .بر پایه دادههای آماری ،این
بخش با رش��د  38.5درصدی در س��ال  95نسبت به
سال  92مواجه بوده است.
رک��ود ...رک��ود ...و سیاس��تگذاریهای نامناس��ب

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻏﻼﻡ ﺭﺿﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺻﻔﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 960915ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  16ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

/60492ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  7ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  16ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﻫﺨﺪﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﺪﺍﻭﻳﺮﺩﻯ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﻫﺨﺪﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﻭﻳﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺻﺎﺑﺮ
ﺧﻄﻴﺐ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻻﻳﻖ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960616/1143ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/10/10ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺍﺩ  344ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/60493ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1143ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  960914ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ
ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻧﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﺧﺎﻟﺪﻳﺎﻥ
ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﻭ ﻣﻠﻮﺱ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ
ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

/60494ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /960857ﺏ 8ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ ﻛﻤﺎﺳﻰ ﺳﻠﺨﻮﺭﻯ
ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

/60495ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻴﺮﺗﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960611ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/10/10ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  344ﻕ
ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/60496ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1143ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

اقتصادی در این بخش و س��ایر بخشها باعث ش��ده
است تا حجم بزرگی از سبد هزینه یک خانوار شهری
فقط فقط برای داش��تن یک سقف موقت اختصاص
یابد .نگاه نئو کالسیکها در اقتصاد مافیا این بخش
را گس��ترش داده اس��ت .فاجعهای به نام مسکن مهر
نیز نه تنها نتوانست این بازار بزرگ اقتصادی را نجات
دهد بلکه خود موجب راهاندازی بازاری جدید در قلب
این بازار مکاره شده است.
بیاعتنایی دولت به ساخت و ساز و بها دادن به انبوه
س��ازانی که فقط در فکر جیب خود هس��تند از دیگر
عوامل ناکامی سیاس��تگذاری دولت در این بخش
بوده است.
بر پایه دادههای بانک مرکزی ،از مجموع هزینههای
ناخالص خانوارها ،در سال  ،95به گروه بهداشت 5.9
درصد اختصاص یافت .این میزان در سال 12.7 ،94
درصد بوده است.
همه این موارد نشان میدهد که میزان ارزش دارایی
ها و و توان س��رمایهگذاری و همچنین س��طح رفاه
خانوارها به شد در طی  4سال گذشته با افت مواجه
بوده است.
هر چند آمارها گویای کاهش شتاب رشد شاخصها
بوده اس��ت اما آنچه که مش��خص اس��ت ،این روند
کاهشی نیز نمیتواند شاخص رفاه اجتماعی را برای
خانوارها به ارمغان بیاورد ،چرا که شکاف بسیار عمیق
است و این عمق شکاف با این نوع برنامهریزیهای
اقتص��ادیپاس��خگونخواه��دبود.ن��گاهحمایتیو
پرداخت یارانه دیگر نمیتواند پاس��خ مناسبی به این
دادهها باشد .موضوعی که مشخص است فقر وثروت
دونقطهمقابلهمهستندکههرچندهزینههاافزایش
پیدا میکند به گونهای که هر چند هزینهها افزایش
پی��دا میکند میزان داراییهای خانوارها نیز کاهش
مییابد .به طور مثال اگر یک خانوار شهری در سال
 93میتوانست معادل یک متر مربع مسکن بخرد یا
مسکن بهتری را اجاره کند؛ در حال حاضر با گذشت
چهار سال دیگر نمیتواند آن هزینه را انجام دهد.
ب��ه عبارت��ی توان س��رمایهگذاری خانوارها و میزان
نقدینگی آنها به ش��دت با افت مواجه ش��ده اس��ت.
آمارهایی که ارائه شد همه گویای این موضوع بود.
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اقتصاد كالن

پيشخوان
تغييرات فضاي کسب و کار
در آينده اي نزديک

مع��اون وزي��ر ام��ور
اقتص��ادي و داراي��ي
از شناس��ايي  ۹ه��زار
سرويسبيندستگاهي
در کش��ور خب��ر داد و
اظهار کرد :براي بهبود
فض��اي کس��ب و کار
لزوميندارد که به همه
دستگاهها توجه کنيم،
بلکه بايد دستگاههايي
که  ۷۰درصد اس��تعالمات مجوزها از آنها گرفته ميش��ود ،وارد
عرصه تس��هيل ش��وند که اين دستگاهها ش��امل قوه قضاييه،
نيروي انتظامي ،وزارت اقتصاد و وزارت کش��ور هس��تند و در
آينده نزديک مردم تغييرات فضاي کس��ب و کار را در کش��ور
احساس خواهند کرد.
به گزارش ايس��نا ،حس��ين ميرشجاعيان حسيني پيش از ظهر
امروز  ۳۰آبانماه در جلس��ه پنجره واحد س��رمايهگذاري استان
کرمان با بيان اين مطلب که فضاي کسب و کار به نظام اداري
و بروکراس��ي ايران پيوند خورده اس��ت تصريح کرد :بخش��ي از
اين پيوند به سيس��تمهاي س��از و کار و بخش��ي ديگر مربوط به
محيطهاي بيروني است.
وي ش��عار دولت يازدهم را بهبود فضاي کس��ب و کار اش��اره و
عنوان کرد :از ابتداي دولت يازدهم يک هيات فراقوهاي تحت
عنوان مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز فضاي کسب و کار
در راستاي بهبود فضاي کسب و کار تشکيل شد.
مع��اون وزي��ر امور اقتصادي و دارايي از اقدامات هيات مقررات
زدايي و تسهيل صدور مجوز فضاي کسب و کار سخن به ميان
آورد و عنوان کرد :اين هيات در گام نخست يک سامانه تحت
عنوان «ايران مجوز» راهاندازي کرده است که تاکنون حدود ۲
هزار مجوز در اين سامانه ثبت شده که در گام بعدي به بررسي
مجوزها براساس اسناد قانوني سوق پيدا کرده است.
وي از شناسايي  ۹هزار سرويس بين دستگاهي در کشور خبر
داد و اظهار کرد :براي بهبود فضاي کس��ب و کار لزوميندارد
که به همه دس��تگاهها توجه کنيم ،بلکه بايد دس��تگاههايي که
 ۷۰درص��د اس��تعالمات مجوزه��ا از آنها گرفته ميش��ود ،وارد
عرصه تس��هيل ش��وند که اين دستگاهها ش��امل قوه قضايي،
نيروي انتظامي ،وزارت اقتصاد و وزارت کش��ور هس��تند و در
آينده نزديک مردم تغييرات فضاي کس��ب و کار را در کش��ور
احساس خواهند کرد.
شجاعيانحس��يني با بيان اين مطلب که دنيا به س��مت ايجاد
سيستمهاي هوشمند حرکت کرده است تا مشکالت کسب و
کار را حل و فصل کند ،ادامه داد :مرکز ملي پايش فضاي کسب
و کار سعي ميکند فضاي کسب و کار را پايش کند.
وي تاکيد کرد :پنجره واحد سرمايهگذاري دستگاهها بايد توسعه
پيدا کند و هياتهاي فراقوهاي براي مقررات زدايي و تسهيل
ص��دور مجوزه��اي فض��اي کس��ب و کار در جاهايي که خالء
وجود دارد وارد ميشود.

www.tejaratonline.ir

اعالم حمايت وزارت کار از خيرين کارآفرين
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي آمادگي
وزارتخان��ه متبوع خود را براي حمايت
مال��ي از ايدهها و طرحهاي کارآفرينان
خير اعالم کرد .به گزارش ايسنا ،علي
ربيع��ي اظه��ار کرد :از محل منابعي که
براي اش��تغال روس��تايي و ش��هرهاي زير  ۱۰هزار نفر جمعيت
در نظ��ر گرفته ش��ده ،آمادگي داريم ب��راي طرحها و ايدههاي
خيرين کارآفرين و کارآفرينان اختصاص بدهيم .البته به دنبال
پولپاش��ي نيس��تيم و درصدديم تا کار ارزش��مند کارآفرينان به
جاي اثربخشي برود.
وي گفت :جامعه ما داراي ارزشهاي گرانقدري است ،منتهي
آنها را فراموش کردهايم و بايد اين سنتها و ارزشهاي فراموش
شده را احيا کنيم.

بودجه  ۹۷انقباضی است
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه
مجل��س با بی��ان اینک��ه ،پیش بینی
میش��ود در پایان س��ال تنها  ۵۰درصد
اعتبارات عمرانی محقق ش��ود،گفت:
به نظر میرس��د نگاه دولت در تدوین
بودجه  ۹۷انقباضی است.
به گزارش تسنیم ،محمد حسینی ،با بیان اینکه اگر به سمت
بودجهریزیعملیاتیحرکتنکنیمدچارمشکالتعدیدهایاز
جمله بی انضباتی مالی خواهیم بود،گفت :در این راستا سازمان
مدیریت احکام مورد نیاز را به دولت ارسال و به دنبال جمع آوری
جداول بودجه میباشد .با توجه به بخشنامه تدوین الیحه بودجه
که س��ه ماه قبل به دس��تگاههای اجرایی ارس��ال شد ،به نظر
میرسد نگاه دولت در بودجه هزینهای  97انقباضی باشد.

 2/3ميليونشاغلکمتراز۴۴ساعتدرهفتهکارميکنند
جمعي��ت افرادي ک��ه در هفته کمتر از
ساعت معمول کار ميکنند با رشد حدود
 ۱۸۵ه��زار نفري ب��ه  ۲ميليون و ۳۰۰
هزار نفر افزايش يافت .به گزارش مهر،
طبق تعاريف رس��ميآمار ،افراد داراي
اشتغال ناقص شامل شاغالني ميشود
ک��ه به داليلي ،کمتر از ۴۴س��اعت در
هفت��ه کار ميکنن��د و تماي��ل به انجام
کار اضافي تا سقف ميزان معمول يعني
 ۴۴س��اعت در هفته دارند؛ داليل بروز
اشتغال ناقص ميتواند پيدا نکردن کار
با ساعت کار بيشتر ،قرار داشتن در فصل
غير کاري و داليل اقتصادي نظير رکود
کاري باشد.
اما بررس��ي و مقايس��هامارهاي جديد
مرک��ز آم��ار اي��ران از بازار کار نش��ان
ميده��د ،دو ميلي��ون و  ۳۳۵ه��زار و
 ۴۷۸نفر از «افراد در س��ن کار» کمتر
از  ۴۴س��اعت در هفت��ه کار ميکنند و
ب��ه عنوان افراد داراي اش��تغال ناقص
شناخته ميشوند.
جمعي��ت غال��ب افراد داراي اش��تغال
ناقص را گروه مردان تش��کيل ميدهد
به طوريکه بيش از  ۲ميليون و  ۱۴۳هزار
نفر از مردان کمتر از ساعت معمول در
هفته کار ميکنند؛ ضمن اينکه س��هم
زنان از اشتغال ناقص  ۱۹۱هزار و ۸۹۵
نفر است.
بررس��ي اين آمار در گروههاي س��ني
مختل��ف ني��ز حاکي از آن اس��ت که دو
ميليون و  ۳۳۲هزار و  ۴۷۰نفر از جمعيت
داراي اشتغال ناقص در سن  ۱۵سال و

بيشتر قرار دارند که از اين ميزان ۳۹۲
ه��زار و  ۴۶۸نف��ر در گروه س��ني  ۱۵تا
 ۲۹س��ال و يک ميليون و  ۶۷۷هزار و
 ۵۳۰نفر نيز در گروه س��ني  ۳۰س��اله به
باال هستند.
اما آمار اش��تغال ناقص در س��ال  ۹۴نيز
نشان ميدهد ،در اين سال ميزان افراد
در س��ن کار که کمتر از  ۴۴س��اعت در
هفت��ه کار ميکردند دو ميليون و ۱۵۱
ه��زار و  ۱۰۷نف��ر بود که يک ميليون و
 ۹۹۶هزار و  ۲۱نفر از اين نوع اش��تغال
را مردان و  ۱۵۵هزار و  ۸۵نفر را گروه
بانوان تشکيل ميدادند.
در عي��ن ح��ال در س��ال  ۹۴بالغ بر دو
ميليون و  ۱۴۸هزار و  ۸۰۰نفر از جمعيت
نيروي کار در گروه س��ني  ۱۵س��ال به
باال قرار داش��تند که اشتغال  ۳۶۴هزار
و  ۳۲۷نفر در گروه سني  ۱۵تا  ۲۹سال
ناقص بود.
ع�لاوه بر اين جمعيت داراي اش��تغال
ناقص در گروه س��ني  ۳۰ساله و بيشتر

آگهي مزايده مال غير منقول
مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه  - 9500236بانک رفاه کارگران ش��عبه چهارراه
حافظ اردبيل باس��تناد س��ند رهني شماره  93/5/13-7046تنظيميدفتر اسناد
رسميش��ماره  120اردبيل جهت وصول طلب خود عليه آقاي حس��ين جوانمرد
و ش��رکت آس��انبر اوج بران س��بالن (با مسئوليت محدود) شماره ثبت  10286با
نمايندگي حس��ين جوانمرد مبادرت به صدور اجرائيه نموده که پس از تش��کيل
پرونده اجرايي به کالسه  9500236و طبق محتويات پرونده  ،عمليات اجرايي
پيگيري مورد وثيقه شش��دانگ عرصه و اعيان س��اختمان مس��کوني بش��ماره
 33/1712اصلي بخش س��ه اردبيل بانضمام کليه متعلقات و منضمات ش��رعيه
و عرفي��ه ب��ه ح��دود اربع��ه زير :ش��ماال"  :پي به پي بط��ول  12متر به قطعه 64
تفکيکي  .شرقا" :پي به پي بطول  21متر به قطعه  72تفکيکي .جنوبا"  :پي و
محل ورود اس��ت بطول  12متر به خيابان  .غربا" :پي به پي بطول  21متر به
قطعه  70تفکيکي .به مس��احت  252متر مربع  .که در صفحه  452دفتر 208
بنام آقاي حسين جوانمرد ثبت و سند صادر گرديده به نشاني :اردبيل -خيابان
عطايي کوچه فرهنگ پالک  89که طبق نظريه کارش��ناس رسميدادگس��تري
ملک موصوف يک مجتمع آپارتماني با کاربري مس��کوني مش��تمل بر هش��ت
طبقه ش��امل پيلوت بعنوان پارکينگ  ،طبقات اول تا پنجم بصورت يک واحد
و طبق��ات شش��م و هفت��م (1/5طبقه) بصورت دوبلک��س در يک واحد بوده که
عرصه آن  252متر مربع و سطح اعياني کل طبقات همراه با پيلوت  1307متر
مربع ميباش��د س��اختار بنا از نوع اس��کلت بتوني همراه با سقف تيرچه يونوليت،
نماي ساختمان سنگي ،پنجرهها از نوع يو پي وي سي با شيشه دو جداره ،کف
محوطه از موزائيک ،کف و ديوار پارکينگ از نوع سراميک  ،داراي ازاره سنگي

در س��ال  ۹۴معادل يک ميليون و ۵۱۶
ه��زار و  ۸۰۱نف��ر بود .اما نتايج حاصل
از مقايسه ش��اخص «اشتغال ناقص»
نش��ان ميدهد ،طي دو س��ال گذشته
تعدادي افرادي که در هفته کمتر از ۴۴
ساعت معمول کار ميکنند  ۱۸۴هزار و
 ۳۷۱نفر رش��د داشته است که افزايش
اش��تغال ناقص در گروه سني  ۳۰ساله
نس��بت به ساير گروههاي سني بيشتر
بوده اس��ت به طوريکه در س��ال  ۹۵به
ميزان  ۱۶۰هزار و  ۷۲۹نفر به جمعيت
داراي اشتغال ناقص در اين گروه سني
افزوده شده است.

اقتص�اد صنعتي به اقتصاد خدماتي

تغيير کرده است

ابوالحس��ن فيروزآبادي ،قائم مقام وزير
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي نیز گفته
اس��ت :امروزه در دنيا ش��اهد اجتماعي
تر ش��دن ح��وزه سياس��ي و اقتصادي
هستيم و به بياني کارآفريني اقتصادي
به کارآفريني اجتماعي سوق پيدا کرده

اس��ت .مش��ارکتهاي سياسي هم به
نوع��ي به مش��ارکتهاي مدني تبديل
ش��دهاند .ما در گذشته هميشه به سراغ
سرمايههاي اجتماعي بوديم ولي امروز
ب��ه س��مت س��رمايه اجتماعي حرکت
ميکنيم بنابراين ش��اهد نوعي پارادايم
شيفت هستيم و بايد تالش کنيم که در
قرن  ۲۱ما در قرن بيستم جا نمانيم.وي
افزوده است در قرن بيستم شهرنشيني
توس��عه يافته و اميد به زندگي افزايش
پي��دا کرده اس��ت .اقتص��اد صنعتي به
س��مت اقتصاد خدماتي حرکت کرده و
ضعف اخالق و فردگرايي مفرط باعث
ش��ده کارآفريني اجتماعي مورد توجه
قرار گي��رد اگر کارآفرين��ان اجتماعي
ب��ا ني��ت خيرخواهان��ه را حمايت کنيم
ب��ه موفقيته��اي بزرگتر ميرس��يم.
کارآفرين��ي اجتماع��ي ي��ک ضرورت
تاريخ��ي اس��ت که پاي��داري دارد .ما
در دو ده��ه آين��ده ش��اهد تح��والت
بزرگي هس��تيم و بايد تالش کنيم که
هوش��ياري اجتماعي افزايش پيدا کند.
اي��ن مق��ام مس��ئول در وزارت تعاون
کار و رف��اه اجتماع��ي تصريح کرد :در
يک جامعه ش��بکه اي ک��ه اجتماعات
مختلف تش��کيل ميش��وند نوآوري و
ايدهه��ا اهميت پيدا ميکنند .در چنين
جامعه اي استارت آپ شکل ميگيرند.
امروزه هزاران هزار نوآوري با عمر کوتاه
وجود دارد در چنين ش��رايطي است که
در کش��ورهاي توسعه يافته کارآفريني
اجتماعي اهميت پيدا ميکند.

در راه پل��ه ب��ه ارتف��اع  1/35مت��ر و ب��االي آن اندود گچ و رنگ مولتي کالر ،نرده
راه پله از نوع اس��تيل ،پوش��ش کف طبقات از پارکت چوبي ،داراي س��قف کاذب
کناف و کابينت آشپزخانه در کل طبقات  ،ترکيب فضاي داخلي طبقات سه اتاق
خواب،هال و پذيرايي  ،آش��پزخانه و س��رويس بهداش��تي و پوشش نماي داخلي
واحدها متش��کل از رنگ مولتي کالر و کاغذ ديواري بوده و س��اختمان داراي
آسانسور و داراي امتيازات آب و برق و گاز بوده با توجه به کليه جهات موثر در
کارشناس��ي به مبلغ  14/352/000/000ريال برآورد ش��ده است .که در روز سه
شنبه مورخه  96/9/28از ساعت  9صبح الي  12ظهر در محل اداره اجراي اسناد
رسمياردبيل واقع در بزرگراه شهدا مابين فلکه ججين و ميدان قدس جنب تاالر
ميالد از طريق مزايده فروخته خواهد شد .مزايده از مبلغ 14/352/000/000ريال
ش��روع و به باالترين قيمت که خريدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد.فروش
نقدي اس��ت .هرگاه روز تعيين ش��ده با تعطيل رس��ميمصادف گردد روز بعد از
تعطيل جلس��ه مزايده تش��کيل خواهد ش��د .طالبين ميتوانند در ساعات اداري
جهت کس��ب اطالعات بيش��تر به اجراي ثبت اردبيل به نش��اني باال مراجعه و
خريداران نيز ميتوانند در وقت مقرر در محل مزايده حاضر و در جلسه مزايده
شرکت نمايند و چنانچه مورد مزايده زائد بر مبلغ در آگهي فروخته شود نسبت
به مازاد حق مزايده و ساير هزينههاي قانوني طبق مقررات وصول خواهد شد
در ضمن بدهيهاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و آب و برق وگاز مش��خص
نش��ده در صورتيکه از اين باب تا روز مزايده بدهي داش��ته باش��د طبق مقررات
از برنده مزايده وصول خواهد ش��د .تنظيم س��ند انتقال موکول به ارائه مفاصا
حسابهاي دارايي و شهرداري و غيره  ...خواهد بود.
رييس اداره اجراي اسناد رسمياردبيل -مجد
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پيشخوان
سايهمتغيرهايجهاني
بر سر بزرگترين گروه بورسي

تغييرات قيمتي در نمادهاي گروه
محصوالت ش��يميايي به عنوان
يک��ي از بزرگتري��ن گروههاي
بورس��ي ،در رون��د بورس تهران
اثرقاب��ل توجهي دارد .به نقل از
سنا ،محمد خيرآبادي ،کارشناس
ب��ازار س��رمايه گفت :پيش بيني
اداره اطالع��ات ان��رژي آمريکا در خص��وص قيمت  56دالري
براي نفت در سال  ،2018باعث افزايش انتظارات فعاالن بازار
سرمايه از صنعت پتروشيميطي امسال و سال آينده شده است.
خيرآب��ادي در اي��ن زمين��ه بيان کرد :با توج��ه به اينکه صنعت
پتروش��يميارزش بازار قابل توجهي را در اختيار دارد ،بررس��ي
متغيرهاي اثرگذار بر اين ش��رکتها بس��يار مهم است .متانول،
اوره و الفين سه ماده اي هستند که با توجه به فعاليت کارخانهها،
نوسان قيمت جهاني آنها در بورس تهران اثرگذاري بسياري
دارد .وي تغيي��رات قيم��ت متان��ول در بازار جهاني را مورد توجه
فعاالن بازار سهام ايران دانست و گفت :طي يکسال گذشته با
افزايش قيمت متانول ،بس��ياري از فعاالن بازار توجه خاصي به
واحدهاي متانول س��از در گروههاي پااليش��ي دارند .خيرآبادي
در ادامه گفت :افزايش قيمت جهاني متانول که در وهله اول به
واسطه ظهور MTOها و با اهرم افزايش قيمت زغال سنگ (به
عنوان ماده اوليه بهاي تمام ش��ده واحدهاي زغال س��نگ س��وز
چين��ي) ب��ه وجود آمده بود ،در حال حاضر به دليل کمبود عرضه
از طرف برخي واحدهاي بزرگ آسيايي و کسري موجودي انبار
بنادر بزرگ چين در محدود ه  350دالر معامله تثبيت شده است.
وي در زمين��ه کاه��ش عرض��ه متانول در بازارهاي جهاني بيان
کرد :توقف غير منتظر ه س��ه واحد پتروش��يميالرازي با ظرفيت
 2.300.000تن در سال ،در خاور ميانه و توقف برخي واحدهاي
شرق آسيا به دليل تعميرات اساسي ساليانه ،همچنين تاخير در به
مدار آمدن واحدهاي متوقف شده باعث کسري عرضه در بازار
جهاني متانول شده است .اين کارشناس بازار سرمايه شرايط اوره
را در بازار جهاني مهم ارزيابي کرد و گفت :در ميان شرکتهاي
گروهمحصوالتشيميايي،شرکتهاياورهسازشرايطمتفاوتي
راتجربه کردند .در اين خصوص در گزارش ش��رکتهاي توليد
کننده اوره مانند پتروشيميخراسان و کرمانشاه ،با توجه به اينکه
نيمه اول سال نرخ اوره در بازارهاي جهاني افزايش پيدا نکرده بود،
شاهد تعديالت خفيف بوديم .وي ادامه داد :با اين وجود اکنون
در بازار جهاني اوره ش��اهد افزايش قيمت جهاني اين محصول
هس��تيم .اين افزايش قابل توجه قيمت به واس��ط ه کاهش قابل
توج��ه ص��ادرات اوره از طرف چين و هم چنين افزايش تقاضاي
هنديها بوده اس��ت .وي ادامه داد :صادرات اوره از طرف چين
( بزرگتري��ن صادرکنن��ده اوره در جه��ان) کماکان روند نزولي و
اميدوارکننده دارد .با اين روند کاهشي پيشبيني ميشود ،چين تا
پايان سال  2017حدود  5ميليون تن صادرات اوره داشته باشد،
که اين رقم حدود  4ميليون تن کمتر از سال  2016است ( رقم
صادرات اوره چين در سال  9 ،2016ميليون تن بوده است).

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر آراء ص��ادره هي��ات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانها ي فاقد سند رسميمسقردر واحد ثبتي کوهدشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضيان .لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند ،
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
 .1برابر راي شماره  139660325002002601متقاضي خانم شاپري گراوند
فرزند بساطعلي بشماره شناسنامه  175صادره از كوهدشت در ششدانگ يك
باب مغازه تجاري داخل پاساژ به مساحت 9.30مترمربع پالك 194فرعي از65
اصلي واقع در در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس بازارچه
پاساژ رضوي خريداري از مالك رسميآقاي قليچ بگ رضوي.
 .2برابر راي شماره  139660325002002584متقاضي آقاي نورعلي عبدي
فرزند شاطر بشماره شناسنامه  1223صادره از دوره در ششدانگ يك بابعمارت
به مساحت  146.20مترمربع پالك  52اصلي واقع در .بخش هفت خرم آباد
شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان عشاير کوچه ششم خريداري از مالك
رسميآقاي ميرزا قلي کوناني
 .3براب��ر راي ش��ماره  139660325002002581متقاض��ي آقايهاش��م
غالميروش فرزند حسن بشماره ملي  4190346081صادره ازکوهدشت در
شش��دانگ يك باب عمارت به مس��احت  181مترمربع پالك  56اصلي واقع
واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس خيابان سيمره
کوچه ش��ماش دوم خريداري از مالك رس��ميآقاي صيد علي و افراس��ياب
هر دو امرايي
 .4براب��ر راي ش��ماره 139660325002002811متقاض��ي آق��اي مرتضي
كسمراديان فرزند ولي مراد بشماره شناسنامه  23732صادره از كوهدشت در
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت  133.96مترمربع پالك 65اصلي واقع
در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوچه شهيد خدامراد
کسمراديان خريداري از مالك رسميآقاي ناصر عباسي گراوند
 .5برابر راي ش��ماره 139660325002002594آقاي شمس الدين موسوي
فرزندعزيزبگبش��مارهشناس��نامه 2247صادرهازکوهدش��تدرششدانگ
يك باب گاراژ به مساحت  946.60مترمربع پالك 2فرعي از 78اصلي واقع
دربخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس شهرگراب خريداري
از مالك رسميآقاي صيد حسين شکر بيگي
 .6برابر راي ش��ماره  139660325002002767متقاضي خانم منير تقي نيا
فرزند علي بشماره شناسنامه  1691صادره از كوهدشت درششدانگ يك باب
عمارت به مساحت  278.66مترمربع پالك 56اصلي واقع در بخش هفت خرم
آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس جهاد ش��مالي بعد از چهار راه کوچه سوم
سمت چپ خريداري از مالك رسميآقاي رستم کيخسروي
 .7برابر راي شماره  1395603250032007941متقاضي آقاي علي ده دهي
فرزند كرم رضا بشماره شناسنامه  10صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
عمارت به مساحت  129.5مترمربع پالك  56اصلي واقع در در بخش هفت
خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوهدشت خيابان خليج فارس باالتر
از پل هوايي خريداري از مالك رسميآقاي سبز علي امرايي
 .8برابر راي ش��ماره 1399660325002001994متقاضي آقاي س��يف اله
فاضلي نيا فرزند عبداله بشماره شناسنامه  4190247995صادره از كوهدشت
در ششدانگ يك باب عمارت به مساحت  190مترمربع پالك  56اصلي واقع
در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان شهيد حسين
رضايي تقاطع خيابان  14متري گل هيرو پنجم خريداري از مالك رسميآقاي
صيد علي و افراسياب هردو امرايي
 .9براب��ر راي ش��ماره  139560325002007958متقاض��ي آق��اي ابراهيم
ابراهيميفرزند اس��معيل بش��ماره شناس��نامه  185صادره از كوهدش��ت در
شش��دانگ يك باب عمارت به مس��احت  136.54مترمربع پالك  63اصلي
واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوهدشت خيابان
7تير کوچه بهرام ابراهيميخريداري از مالك رسميآقاي حسين آزادبخت
.10برابررايشماره 139660325002001020متقاضيآقايخيراهللمرادي
فرزند علي عباس بشماره شناسنامه  497صادره از خرم آباد در ششدانگ يك
باب عمارت به مساحت  133.81مترمربع پالك 546فرعي از 56اصلي واقع در
بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوهدشت خيابان رودکي
کوچه شهيد حسينپور خريداري از مالك رسميآقاي علي عباس مرادي
 .11برابر راي شماره  139660325002001428متقاضي آقاي حمزه نورعلي
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  4272صادره از كوهدشت در ششدانگ
يك باب مغازه به مساحت  13.90مترمربع پالك  56اصلي واقع در در بخش
هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان دامپزشکي خريداري از
مالك رسميآقاي رستم کيخسروي
 .12برابر راي شماره 139660325002002163آقاي نوروزحيدري تبار فرزند
صفربگ بش��ماره شناس��نامه  488صادره از كوهدشت در ششدانگ يك باب
عمارتبهمساحت 209مترمربعپالك 16فرعياز 1اصليواقعدربخشهفت
خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان سيدالشهداکوچه دوم – شهيد
علي شکر خدايي خريداري از مالك رسميآقاي محمد حسين ابراهيمي

نگاهي بر صورتهاي مالي  6ماهه «فنوال»
شرکت گروه کارخانههاي توليدي نورد
آلومينيوم در نيمه نخس��ت س��ال مالي
 96مبلغ  38ريال سود به ازاي هر سهم
کنار گذاشت.
شرکت گروه کارخانههاي توليدي نورد
آلومينيوم با انتش��ار عملکرد ش��ش ماهه خود اعالم کرد در دوره
ش��ش ماهه ياد ش��ده مبلغ  25هزار و  743ميليون ريال س��ود
خالص داش��ت و بر اين اس��اس مبلغ  38ريال س��ود به ازاي هر
س��هم محقق کرد که در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل
معادل  111درصد افزايش داشت.
"فنوال" در نيمه نخس��ت س��ال مالي  95مبلغ  18ريال س��ود به
ازاي هر س��هم پوش��ش داده بود .به س��ود خالص دوره نيز س��ود
انباشته ابتداي سال اضافه شد.

«قشهد»  283درصد سود را افزايش داد
ش��رکت شهد در دوره  12ماههامسال
 935ريال س��ود خالص پس از کس��ر
ماليات شناسايي کرد.
به گزارش سنا ،شرکت شهد در دوره 12
ماهه منتهي به پايان ش��هريور امسال
به ازاي هر سهم  935ريال سود شناسايي کرد.
"قش��هد" در دوره  12ماههامس��ال در حالي  935ريال س��ود
خالص پس از کسر ماليات شناسايي کرد که در دوره  12ماهه
سال مالي قبل به ازاي هر سهم  244ريال سود خالص محقق
کرده بود .اين شرکت در  12ماههامسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل  283درصد سود را افزايش داد.
س��ود انباش��ته پايان دوره اين ش��رکت در  12ماههامسال 199
ميليارد و 137ميليون ريال است.

انتشار صورتهاي مالي 6ماهه صنعتي آما
ش��رکت صنعت��ي آم��ا اطالع��ات و
صورته��اي مالي مياندورهاي ش��ش
ماهه منتهي به  31ش��هريور ماه  96را
حسابرسي شده منتشر کرد.
آما در دوره ياد شده مبلغ  100ميليارد و
 389ميليون ريال س��ود خالص بدس��ت آورد .بر اين اساس اين
شرکت مبلغ  201ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت که
در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل  23درصد کاهش
داش��ت .اين ش��رکت در شش ماهه ابتدايي سال مالي  95مبلغ
 262ريال سود به ازاي هر سهم پوشش داده بود.
"فاما" در پايان دوره شش ماهه با افزودن سود انباشته ابتداي
سال به سود خالص دوره مبلغ  613ميليارد و  889ميليون ريال
سود انباشته منظور کرد.
با افزايش  ۵۱۳واحدي شاخص کل بازار سرمايه پیشبینی شد؛

خيز بورس براي فتح قله  ۸۹هزار واحدي

معاملهگ��ران ب��ورس تهران ديروز در حالي ش��اهد تقويت حجم
و ارزش معامالت بازار س��هام به پش��توانه گروه فلزات اساس��ي و
ي بودند که انتظار براي شکستن سقف تاريخي شاخص
پااليش 
کل بورس به تقويت حجم معامالت در بازار اول بورس انجاميد.
ش��اخص کل قيم��ت و ب��ازده نقدي ب��ورس اوراق بهادار تهران
(تدپيکس) در پايان معامالت ديروز سه شنبه  30آبان ماه  96با
افزايش  513واحدي روي رقم  88هزار و  774واحد ايستاد.
ش��اخص کل هموزن اما با کاهش يک واحدي عدد  17هزار و
 535واحد را به نمايش گذاشت .شاخص سهام آزاد شناور نيز با
افزايش  552واحدي به رقم  95هزار و  613واحد دس��ت يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش  555واحدي به رقم 62
هزار و  475واحد دس��ت يافت که ش��اخص بازار دوم با افزايش
 87واح��دي ع��دد  192هزار و  129واحد را به نمايش گذاش��ت.
ديروز همچنين ش��اخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش
دو واحدي روي رقم يک هزار و 12واحد ايس��تاد .براس��اس اين
گزارش ،ديروز معامالت سهام در نماد فوالد مبارکه با  140واحد،
پاالي��ش نف��ت اصفهان با  92واحد و پااليش نفت بندر عباس با
 83واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص کل
بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل ،معامالت س��هام در نماد معامالتي س��ايپا با  16واحد،
خدمات انفورماتيک با15واحد و مخابرات ايران با 12واحد کاهش
بيش��ترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش کش��يدند.
ب��ه نق��ل از فارس ،ارزش کل معام�لات ديروز بورس تهران در
حالي به بيش از  444ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از
دس��ت به دس��ت ش��دن بيش از يک ميليارد و  384ميليون سهم
و اوراق مال��ي قاب��ل معامل��ه طي  68هزار و  24نوبت داد و س��تد
نمايندگان شرکت يورو کلير ( )Euroclearدر حاشيه برگزاري
اجالس ش��رکتهاي س��پرده گذاري جهان ( )WFCدر هنگ
کنگ در ديدار با نمايندگان ش��رکت س��پرده گذاري مرکزي،
تمايل اين شرکت را براي همکاري با بازار سرمايه ايران اعالم
کردند .به نقل از سمات ،محمدرضا محسني مديرعامل و حسين
فهيميرييس هيات مديره ش��رکت س��پرده گذاري مرکزي در
حاش��يه اجالس ش��رکتهاي سپرده گذاري با نمايندگان يورو
کلير ديدار و گفت وگو کردند .نمايندگان شرکت سمات در ديدار
با برنالد فلون ،عالقه مندي بازار سرمايه و شرکت سپرده گذاري
مرکزي ايران را براي همکاري با يورو کلير در زمينه کاستودين،
تس��ويه معام�لات فرامرزي و تبادل دان��ش و تجربيات اعالم

 .13برابر راي شماره  139660325002002159متقاضي آقاي داراب نظري
تبار فرزند كاكه بشماره شناسنامه  347صادره از چقابل در ششدانگ يك باب
عمارت به مس��احت  225مترمربع پالك 16فرعي از 1اصلي واقع در بخش
هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس خيابان معاد نرس��يده خيابان
کارگر خريداري از مالك رسميآقاي موسي مويد کاظمي
 .14براب��ر راي ش��ماره 139660325002002176متقاض��ي آق��اي نجف
علي س��لگي فرزند نورعلي بش��ماره شناس��نامه  11578صادره از كوهدشت
در شش��دانگ يك باب دکان به مس��احت  56.52مترمربع پالك 625فرعي
از 56اصل��ي واق��ع دربخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس
کوهدشت خيابان فردوسي نبش خيابان رقيه خريداري از مالك رسميآقاي
نورعلي سلگي
 .15برابر راي شماره  139660325002002172متقاضي آقاي علي محرابي
فرزند حقعلي بشماره شناسنامه  40818صادره از كوهدشت در ششدانگ يك
باب عمارت به مساحت  458مترمربع پالك 2فرعي از  54اصلي واقع در بخش
هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان کمربندي باهنر خريداري
از مالك رسميآقاي درويش کوناني معروف به درويش عباس کوناني
 .16برابر راي شماره  139660325002002170متقاضي آقاي سيدعلي جان
علي حسيني فرزند شامراد بشماره شناسنامه  55صادره از چگني در ششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  169مترمربع پالك 52اصلي واقع در بخش هفت
خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس انتهاي خيابان معاد روبروي شرکت
نفت خريداري از مالك رسميآقاي سهراب خسروي
 .17برابر راي ش��ماره  139660325002002806متقاضي خانم گل ش��كر
مهكي فرزند يوسف بشماره شناسنامه  138صادره از كوهدشت در ششدانگ
يك باب دکان تجاري به مساحت 180مترمربع پالك 5405فرعي از 56اصلي
واقع دربخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس جنب ميدان تره بار
خريداري از مالك رسميوراث حميد و درويش حسين خسروي
 .18برابر راي شماره  139660325002002571متقاضي خانم زينب چراغي
رشنو فرزند ملكعلي بشماره شناسنامه  563صادره از کوهدشت در ششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  93.80مترمربع پالك  56اصلي واقع در بخش
هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان جهاد جنوبي خريداري
از مالك رسميآقاي حميد خسروي
 .19برابر راي شماره  139660325002007968متقاضي آقاي كريم سوري
لكي فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه  4190071481صادره از کوهدشت در
شش��دانگ يك باب عمارت به مس��احت  166.72مترمربع پالك 257فرعي
از 56اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس
کوهدشت پشت مسجد صاحب الزمان کوچه شهيد مرادي خريداري از مالك
رسميآقاي نوروز آزاديان
 .20براب��ر راي ش��ماره 139660325002002721متقاض��ي آقاي كبكعلي
صحرائي كن كت فرزند بخشعلي بشماره شناسنامه  138صادره از كوهدشت
در شش��دانگ يك باب عمارت به مس��احت  140.48مترمربع پالك 2فرعي
از 54اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس
کوهدشت چهار راه سادات جاده منتهي به اوالد قباد بهار  3خريداري از مالك
رسميآقاي درويش کوناني
 .21برابر راي شماره  139660325002002808متقاضي خانم سميه روشني
تشكنفرزندمعصومعليبشمارهشناسنامه53صادرهازكوهدشتدرششدانگ
يك باب عمارت به مس��احت  141مترمربع پالك  53اصلي واقع در بخش
هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس خيابان بوعلي کوچه کشاورز
خريداري از مالك رسميآقاي بهزاد رشيديان
 .22برابر راي ش��ماره  139660325002002810متقاضي آقاي محمدرضا
آزادبختفرزندپاپيبشمارهشناسنامه15584صادرهازکوهدشتدرششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  243مترمربع پالك 16فرعي از 1اصلي واقع در
بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوهدشت خيابان دکتر
حسابي خريداري از مالك رسميآقاي ماشاله ابراهيمي
 .23براب��ر راي ش��ماره 139660325002002811متقاض��ي آقاي مرتضي
كسمراديان فرزند ولي مراد بشماره شناسنامه  23732صادره از كوهدشت در
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت  133.96مترمربع پالك 65اصلي واقع
در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوچه شهيد خدامراد
کسمراديان خريداري از مالك رسميآقاي ناصر عباسي گراوند
 .24برابر راي شماره  139660325002002794متقاضي آقاي علي قنبري
فرزند بساطعلي بشماره شناسنامه  2صادره ازکوهدشت در ششدانگ يك باب
عمارت به مس��احت  177.42مترمربع پالك  77اصلي واقع در بخش هفت
خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس شهر گراب خيابان ساحلي خريداري
از مالك رسميآقاي عبدالرحيم آدينه وند
.25براب��ررايش��ماره 139660325002002719متقاض��يآقايقربانعلي
كريميفرزند عيني بگ بش��ماره شناس��نامه  17233صادره از كوهدش��ت در
شش��دانگ ي��ك ب��اب عمارت به مس��احت 260.46مترمربع پالك 2فرعي
از 54اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس
کوهدش��ت ميدان انقالب خيابان س��د ساحلي خريداري از مالك رسميآقاي
درويش کوناني
.26برابررايشماره 139660325002002462متقاضيآقايرسولحيدري
كريم آباد فرزند علي بشماره شناسنامه  531صادره از كوهدشت در ششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  220مترمربع پالك  56اصلي واقع در در بخش

ب��ود .در ب��ازار نق��دي بورس اما ارزش معام�لات از  355ميليارد
توم��ان اندک��ي فراتر رفت .ط��ي معامالت ديروز نماد معامالتي
شرکتهاي پتروشيميخارک ،سيمان آرتا اردبيل از سوي ناظر
بازار س��هام متوقف و در مقابل نماد معامالتي ش��رکتهاي بيمه
آس��يا ،حقتقدم اس��تفاده نشده خريد سهام قند شيروان ،قوچان
و بجنورد ،بازگش��ايي ش��دند .ديروز در بازار 2بورس تهران که به
معامالت درونگروهي س��هامداران عمده اختصاص دارد274 ،

ميليون سهم فوالد خوزستان به ارزش بيش از  107ميليارد تومان
ميان سهامداران عمده اين سهم با معامالت انتقالي مواجه بود .در
ايرانترانسفو نيز اندکي بيش از  59ميليون سهم به ارزش بيش از
 32ميليارد تومان کدبهکد شد .همچنين بيش از  5ميليون سهم
افست به ارزش کمتر از  6ميليارد تومان با معامالت درونگروهي
از س��وي س��هامدار عمده روبرو بود و در پتروش��يميخارک نيز 2
ميلي��ون س��هم به ارزش بيش از  3.5ميلي��ارد تومان به کدهاي

آمادگي يوروکلير براي همکاري با بازار سرمايه ايران
کردن��د که مورد اس��تقبال طرف مقابل
قرار گرفت .فلون نيز در اين نشس��ت با
تشريح فرايند فعاليتهاي يورو کلير در
اروپ��ا از تماي��ل نهادهاي مالي اين قاره
ب��راي همکاري با ايران خبر داد و گفت:
نمايندگان اين ش��رکت در حال بررسي
ابع��اد مختلف حقوقي ،فني ،قراردادي و
زير ساختي براي همکاري با بازار سرمايه
ايران هس��تند کهاميدواريم هرچه س��ريعتر وارد فاز اجرايي اين

هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس 65متري انقالب نرس��يده به
بارفروشي قديم خريداري از مالك رسميآقاي صفرعلي امرايي
 .27برابر راي شماره  139660325002002796متقاضي خانم سيده كتان
دهقانيالوارفرزندسيدمحمدحسينبشمارهشناسنامه524صادرهازكوهدشت
درششدانگ يك باب عمارت به مساحت  185مترمربع پالك 2فرعي از 54
اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس خيابان
بوعلي کوچه  8متري باالتر از گلستان  15خريداري از مالك رسميآقاي مراد
معروف به شيخ مراد شهبازي
 .28براب��ر راي ش��ماره 139660325002002624متقاض��ي خان��م آذر
س��هرابوندي فرزند كريم بش��ماره شناس��نامه 1150صادره از رومش��كان در
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت  208.31مترمربع پالك5375فرعي از
56اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس انتهاي
خيابان جهاد شمالي  12متري روبروي خوابگاه کميتهامداد خريداري از مالك
رسميآقاي لطيف عملهامرايي
 .29برابر راي ش��ماره  139660325002002802متقاضي آقاي محس��ن
كونانيفرزنداس��فندياربش��مارهشناس��نامه 29337صادرهازكوهدش��تدر
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 190مترمربع پالك2فرعي از54اصلي
واقعدربخشهفتخرمآبادشهرستانکوهدشتبهآدرسميدانانقالبجنب
قروشگاه کاخ سبز خريداري از مالك رسميآقاي اسفنديار کوناني
 .30براب��ر راي ش��ماره  139660325002002804متقاض��ي خان��م راضيه
ديربازيان فرزند شامراد بشماره شناسنامه  4190301426صادره از كوهدشت
در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت  74.27مترمربع پالك  3127فرعي
از 65اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس
کوهدش��ت خيابان وصال نبش کوچه ش��هيد ش��هبازي خريداري از مالك
رسميآقاي اسفنديار عباسي گراوند
 .31برابر راي ش��ماره  139660325002002603متقاضي آقاي س��هراب
گراوندفرزندعلياحمدبشمارهشناسنامه 376صادرهازكوهدشتدرششدانگ
يك باب مغازه تجاري داخل پاساژ به مساحت  9.60مترمربع پالك  194فرعي
از 65اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس بازارچه
پاساژ رضوي خريداري از مالك رسميآقاي سيد قليچ بگ رضوي
.32براب��ررايش��ماره 139660325002003152متقاض��يآق��اياب��وذر
نورمحمدي فرزند عباس بش��ماره شناس��نامه  1310صادره از کوهدش��ت در
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت  221.26مترمربع پالك  63اصلي واقع
در در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان سپاه خيابان7
تير کوچه الله دوم خريداري از مالك رسميآقاي محمد حسن آزادبخت
 .33برابر راي ش��ماره  139660325002003127متقاضي آقاي داراب بك
شهسواريفرزندمهراببكبشمارهشناسنامه 1177صادرهازطرهان-وزکور
درششدانگ يك باب عمارت به مساحت  148.50مترمربع پالك 16فرعي از
1اصلي واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خيابان
حسابي خيابان سيد الشهدا شمالي کوچه دوم سمت راست خريداري از مالك
رسميآقاي موسي مويد کاظمي
 .34برابر راي شماره  139660325002000997متقاضي آقاي حسن رحمن
زاده فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 5516صادره از بروجرد در ششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  159.8مترمربع پالك  63اصلي واقع در بخش
هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوهدشت خيابان نهضت سواد
آموزي خريداري از مالك رسميآقاي حاجي آزادبخت
آگهي اصالحي
 .1برابر راي شماره  139660325002000604متقاضي آقاي يوسف جاني
نيا فرزند مرادجان بش��ماره شناس��نامه  648صادره از كوهدشت در ششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  167.8مترمربع پالك 16فرعي از 1اصلي واقع
دربخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس  20متري کارگر شمالي
خريداري از مالك رسميآقاي محمد رضا عملهامرايي
 .2برابر راي شماره  139560325002007961متقاضي آقاي باقر رئيسوند
فرزند علي يار بش��ماره شناس��نامه  41182صادره از خرم آباد در شش��دانگ
ي��كب��ابعم��ارتبهمس��احت 303.28مترمربعپ�لاك 87اصليواقعدر
بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس انتهاي خيابان معاد
خيابان  12متري خريداري از مالك رس��ميوراث اس��فنديار منصوري وآقاي
صيد محمد منصوري
 .3برابر راي ش��ماره 139560325002004579متقاضي خانم زربانو بس��اط
بيگي فرزند جمشيد بشماره شناسنامه  396صادره از كوهدشت درششدانگ
يك باب عمارت به مساحت  587.37مترمربع پالك87اصلي واقع در بخش
هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوناني خيابان نبي اکرم انتقالي
از مالك رسميوراث آقاي اسفنديار منصوري
 .4برابر راي شماره  139660325002000593متقاضي خانم زهرا رضائيان
فرزند ماش��اهلل بش��ماره شناس��نامه  4190131830صادره از كوهدش��ت در
شش��دانگ يك باب عمارت به مس��احت  103.36مترمربع پالك  56اصلي
واقع در بخش هفت خرم آباد شهرس��تان کوهدش��ت به آدرس خيابان صياد
شيرازي کوچه دوم خريداري از مالك رسميآقاي علي خسروي
م/الف35788
تاري��خ انتش��ار نوب��ت اول - 1396/08/16:تاري��خ انتش��ار نوب��ت
دوم1396/09/01:
حسن نصرتي-رئيس ثبت سناد و امالك كوهدشت

همکاريها شويم .همچنين نمايندگان
سمات در ديداري جداگانه با والتر ديگر
نماين��ده يورو کلي��ر در اجالس ،WFC
اقدامات بازار سرمايه ايران را براي ورود
به بازارهاي جهاني تشريح کردند .والتر
نيز پيش��نهاد انعقاد تفاهم نامه همکاري
ي��ورو کلي��ر با ش��رکت س��پرده گذاري
مرکزي ايران را ارائه کرد تا با تش��کيل
يک کارگروه مشترک ،راهکارهاي توسعه همکاريها تسريع

شعبه  1دادگاه عموميبخش لشت نشاء
نامه صادره
بدينوس��يله ب��ه آقايه��ادي صفر علي پور فرزند حس��ن اع�لام ميگردد كه آقاي
مصطفي ربيعي نيا پرونده اي با موضوع اثبات مالكيت و خلع يد به طرفيت شما به
اين دادگاه تقديم نموده كه آدرس خوانده را مجهوالمكان اعالم و پس از ارجاع به
ش��عبه اول تحت ش��ماره  960151ثبت گرديده و با عنايت به اين مس��اله به ايش��ان
حسب تصميم دادگاه ابالغ ميگردد براي رسيدگي به تاريخ حضور 1396/10/06
ساعت حضور 10:00در شعبع دادگاه حاضر شوند.م/الف 5154
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عموميبخش لشت نشاء
----------------------------------------اگهي تحديد حدود اختصاصي
نظربه اينکه هيئت حل اختالف مستقر در ثبت گناوه  ،مالکيت به تصرفات مفروزي
و مالکانه آقاي حس��ن ذبيحي را نس��بت به شش��دانگ يک باب خانه به مس��احت
 262/78متر مربع پالک 917/7673واقع در امامزاده گناوه بخش  6بوش��هر برابر
راي شماره  139660324001001905مورخ  96/5/20تائيد نموده و آگهي موضوع
ماده  3و ماده  13آئين نامه قانون تکليف وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد
س��ند رس��ميو قانون ثبت نيز منتش��ر گرديده  .لذا آگهي تحديد حدود اختصاصي
ان ب��ه اس��تناد مادتي��ن م��اده 14و  15قانون ثبت و تبصره ذي��ل ماده  13آيئن نامه
تعيين و تکليف وضعيت ثبتي اراضي س��اختمانهاي فاقد س��ند رسميجهت قسمت
مورد تصرف آقاي حس��ن ذبيحي منتش��ر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين
و صاحبان حقوق ارتفاقي ميرس��اند که عمليات تحديدي  4س��اعت قبل از ظهر
مورخ  96/9/25در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد .لذا بدينوس��يله از متصرف
نامبرده و مجاورين دعوت ميش��ود در وقت تعيين ش��ده فوق در محل وقوع ملک
حضور يابند واخواهي نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقي برابر ماده 20قانون ثبت از
تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت 30روز پذيرفته ميشود .معترضين
نس��بت ب��ه ح��دود و حقوق ارتفاقي مکلف��ن مطابق تبصره ماده  86آئين نامه قانون
ثب��ت و تبص��ره  2م��اده واحده قانون تعيين و تکليف پرونده معترضين ثبتي مصوب
73/2/25ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض کتبي به اداره ثبت دادخواست
ب��ه مراج��ع قضائي محل وقوع ملک تس��ليم و تصدي��ق گواهي به جريان دعوي را
به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تس��ليم نمايند واال آنان
ساقط ميشود .م الف 841
تاريخ انتشار 96/9/1 :
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه
------------------------------------------اگهي فقدان سند مالکيت پالک  28/1627نخل تقي
نظر باينکه اقاي پويا اذرطوس با تس��ليم استش��هاد محلي مدعي اس��ت که يک جلد
س��ند مالکيت به ش��ماره س��ريال  423719مربوط به ششدانگ پالک  3/24439به
ش��ماره دفتر امالک الکترونيکي  139620324006001340مورخ  96/4/28به
نام نامبرده صادر و تسليم گرديدسپس بموجب سند رهني  35808مورخ 96/5/24
دفتر  55کنگان در قبال مبلغ  759506078ريال نزد بانک مسکن در رهن ميباشد
مفقود گرديده و درخواست صدور سند المثني را نموده است  .لذا مراتب طبق ماده
 120اصالحي ائين نامه قانون ثبت اعالم ميشود که هرکس نسبت به ملک آگهي
معامله اي نموده و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد .ظرف مدت 10روز
پس از انتش��ار اين آگهي به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان کنگان مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت و يا سند معامله تسليم نمايد .چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني
سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف 510
عيسي رضائي-رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان
----------------------------------------آگهي فقدان س��ند مالکيت از پالک  43/47فرعي بخش  12لرس��تان شهرس��تان
دلفان آقاي خدامراد س��بزيان س��رآوري با ارائه دو برگ استش��هاديه گواهي شده به
شماره  5452دفترخانه 6دلفان به انضمام درخواست وارده به شماره 114.6.5452
مورخه  96.8.21اعالم نموده اس��ت که س��ند مالکيت شش��دانگ يکباب عمارت از
پالک  43/47فرعي بخش  12لرس��تان ذيل ثبت  47412صفحه  117جلد 160
بنام خدامراد س��بزيان س��رآوري صادر و تس��ليم گرديده به علت جابجايي مفقود
گردي��ده و تقاض��اي صدور المثني س��ند مالکي��ت ملک مزبور را نموده لذا مراتب به
استناد ماده  120اصالح موادي از آييننامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي ميشود
تا چنانچه کس��ي مدعي انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم به وجود س��ند مالکيت

درونگروهي سهامدار عمده انتقال يافت .در بازار معامالت بلوکي
نيز بيش از  274ميليون سهم گسترش سرمايهگذاري ايرانيان به
ارزش  72ميليارد تومان ميان کدهاي تابعه ايرانخودرو منتقل
شد .بر اساس اين گزارش ديروز بورس تهران در حالي با تقويت
حجم و معامالت سهام در اغلب نمادهاي معامالتي بهويژه در بين
شرکتهاي بزرگ حاضر در بازار اول بورس تهران روبرو بود که
همسو با تحرک بازارگردانها و همچنين معامالت درونگروهي
سهامداران عمده ،شاخص کل بورس تهران خود را آماده عبور از
سقف تاريخي  89هزار واحدي ميکند .کاهش فاصله شاخص
کل ب��ورس ب��ا س��قف تاريخي 89ه��زار و 500واحدي در حالي
است که قيمت سهام اغلب شرکتها نسبت به سرمايه پايه آنها
با فاصله معناداري مواجه است .انتظار براي رشد سودآوريها در
گروه فلزات اساس��ي و معدني در عملکرد س��ه ماهه سوم امسال
و درعينحال خوش��بينيها نس��بت به بودجههاي برآوردي سال
آينده در اين گروه اصليترين اهرم حرکت ش��اخص کل بورس
براي شکس��تن س��قف تاريخي  89هزار واحدي عنوان ميشود،
هرچند که افزايش انتظار نسبت به تقويت نرخ ارز در بازار داخلي
در کنار حرکت قيمتها در بازار مسکن باعث شده تا چشمانداز
دستکم کوتاهمدت بازار سهام براي سهامداران اغلب نوسانگير
جذاب به نظر برسد .در گروه پتروشيميها نيز عطش نقدينگي
براي اجراي طرحهاي توسعهاي در حالي باال گرفته که بحران
آب باعث شده تا اغلب مجتمعهاي پتروشيميکشور با مشکالت
مختلفي براي توليد مواجه باش��د .ديروز بازار س��هام بازاري به
نس��بت پرحجمتر از روزهاي گذش��ته بود که همس��و با حمايت
بازارگردانها شاهد تحرک تقاضا در ميان شرکتهاي بزرگ و
حاضر در بازار اول بورس بود.

يابد .در پايان اين نشس��ت مقرر ش��د ،نمايندگان ش��رکت يورو
کلير در آينده اي نزديک به تهران سفر کنند تا عالوه بر انعقاد
تفاهم نامه همکاري با س��مات ،ش��رايط براي تبادل اطالعات
و تجربيات دوطرف مهيا ش��ود .اجالس ش��رکتهاي س��پرده
گذاريهاي جهان ( )WFCو مجمع عموميگروه شرکتهاي
س��پرده گذاري مرکزي آس��يا و اقيانوس��يه هفته گذشته به طور
همزمان در هنگ کنگ برگزار شد و نمايندگان شرکت سپرده
گذاري در اين اجالسها حضور يافتند و مذاکراتي را با نمايندگان
يورو کلير ( )Euroclearو شرکتهاي سپرده گذاري روسيه،
تايوان و کره جنوبي براي گس��ترش همکاريهاي بين المللي
انجام دادند.

مذبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد
و امالک دلفان مراجعه و اعتراض کتبي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت يا
س��ند رس��يد دريافت دارد بديهي چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و يا در
صورت اعتراض س��ند مذبور ارايه نش��ود المثني س��ند مذبور طبق مقررات صادر و
متقاضي تسليم خواهد شد
امير حسين خليلي-رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان
--------------------------------------------------آگهي انحصار وارثت
پري شوکت داراي شناسنامه شماره  737به شرح دادخواست به کالسه3325/2/96
ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده شده که شادروان
حس��ينقلي ش��وکت به شماره شناس��نامه 396در تاريخ  96/8/6اقامتگاه دائميخود
درزندگي گفته ورثه الفوت آن مرحوم منحصراست به:
 -1علي شوکت به ش ش  217متولد  1361پسر متوفي
 -2رضا شوکت به ش ش 4900078972متولد  1369پسر متوفي
 -3پري شوکت به ش ش 737متولد  1359دختر متوفي
 -4مريم شوکت به ش ش 723متولد  1364دختر متوفي
 -5زهرا شوکت به ش ش 12677متولد 1366دختر متوفي
 -6شرف نساء به ش ش 387متولد  1339همسر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد
تا هر کس��ي اعتراضي دادرد ويا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر
آگهي ظرف يکماه به شوراء تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.م الف29134 :
دبير شعبه 2شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
-----------------------------------------آگهي فقدان سند مالکيت
آق��اي مه��دي نق��ي برابر وکالت نامههاي ش��ماره  16143م��ورخ  91/2/31دفتر
خان��ه  17ش��هريار و 8214م��ورخ  93/12/20دفت��ر خان��ه  32ش��هريار و7994
م��ورخ  93/10/23دفترخان��ه  32ش��هريار ک��ه وکال��ت نامههاي ف��وق برابر نامه
ش��مارههاي  139685654416000201مورخ  96/07/22دفتر خانه  17ش��هريار
و 13968565441000294مورخ  96/7/22دفتر خانه  32ش��هريار تائيد گرديده
است باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده کهامضاء شهود آن ذيل رمز تصديق
 5519و شناس��ه يکت��ا  13960215214000058م��ورخ  96/3/27دردفت��ر خانه
50ش��هريار رس��يده اس��ت مدعي سند مالکيت شش��دانگ آپارتمان مسکوني واقع
در س��مت جنوب طبقه اول به مس��احت  59/23مترمربع قطعه 2تفکيکي بانضمام
شش��دانگ انباري به مس��احت دو متر و چهارده دس��يمتر مربع قطعه دوم تفکيکي
واقع در شمال راه پله همکف ومحوطه مشاعي وششدانگ پارکينگ واقع در شرق
محوطه مش��اعي همکف به مس��احت 11مترمربع قطعه دوم تفکيکي پالک ثبتي
 6953فرعي از  46اصلي مفروز از  551فرعي ازاصلي مذکور ذيل ثبت 137847
صفحه  6دفتر  859به نام فاطمه شمس��ي ترکماني ثبت وس��ند چاپي به ش��ماره
-722186ب  90/به نامش صادر وتس��ليم گرديده اس��ت وبرابر س��ند رهني 1449
مورخ  90/11/26دفتر خانه  48شهريار دررهن بانک مسکن قرار گرفته است وبه
علت سهل انگاري وجابه جايي مفقود گرديده است لذا مراتب باستناد تبصره يک
م��اده  120آئي��ن نام��ه اصالحي قانون ثبت دريک نوبت آگهي ميش��ود تاچنانچه
کس��ي مدعي انجام معامله نس��بت به پالک فوق ويا وجود س��ند مالکيت نزد خود
ميباشد از تاريخ نشراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضميمه
سند معامله به اين اداره تسليم ورسيد دريافت نمايد درغير اين صورت پس ازانقضاء
مدت مذکور ونرسيدن واخواهي نسبت به صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد
شد.
م الف 29135
رئيس ثبت اسناد وامالک شهريار –سيد مرتضي موسوي
------------------------------------------آگهي ابالغ وقت رسيدگي
ب��ه موج��ب پرونده کالس��ه  960838اين دادگاه متهم آق��اي ميالد ناصري فرزند
ب��ه واس��طه مجه��ول الم��کان ب��ودن وبه تجويز ماده  344ق آ د ک مصوب س��ال
 1392مراتب در يک نوبت در روزنامه آگهي تا نامبرده درجلس��ه رس��يدگي مورخ
 1396/9/25س��اعت  9صب��ح در اي��ن دادگاه حض��ور يابد اين آگهي به منزله ابالغ
وقت رسيدگي محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه بصورت غيابي به موضوع
رسيدگي واتخاذ تصميم خواهد نمود .
تحير کردستاني مدير دفتر شعبه  108دادگاه کيفري  2سنندج م الف 2360
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پوتين:بشاراسد آماده مذاکره است

تجارت -گروه سياسي:مذاکرات صلح سوريه از بهمن ماه
سال  1395شروع شده است وطرفين اين مذاکره درعرض
 10ماه ،هفت بار گردهم آمدهاند،اين مذاکرات نتايج مثبتي
درزمينهتوقفآتشبسوکاهشتنشدرمناطقپرجمعيت
سوريه داشته است «.محمود واعظي» رييس دفتررييس
جمهوري ايران هم با اش��اره به سفرروزچهارش��نبه رييس
جمهوري به روسيه ونشست روز چهارشنبه روساي جمهور
ايران ،روسيه وترکيه درسوچي گفت :اين سفر ،سفر بسيار
مهمياست که نتيجه ۱۱ماه مذاکرات نمايندگان سه کشور
است و بسيار موفق بوده است؛ چراکه توانستند آرامش را
درسوريه ايجاد کنند.رئيس دفتررئيس جمهور خاطرنشان
کرد ،در اين مذاکرات س��ه کش��ور توانس��تند هم آرامش را
درس��وريه بوجود بياورند و هم نحوه مبارزه با داعش را با
ه��م هماهن��گ کنند.وي افزود :اکن��ون که به اتمام دوره
عمليات ميداني درس��وريه رسيدهايم (شکست گروههاي
تروريس��تي) وقت آن اس��ت که سوريه س��امان پيدا کند.
واعظي گفت :دراجالس سوچي که درسطح سران انجام
ميش��ود و از اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت ،بيانيه اي
صادر خواهد ش��د که مقدمه اي براي برداش��تن گامهاي
بع��دي براي حل نهايي بحران س��وريه خواهد بود.رئيس
دفتر رئيس جمهور گفت :ما به دنبال اين هستيم که از اين
مرحله به بعد مردم سوريه بتوانند براي آينده خود تصميم
بگيرند«.حسن روحاني» رئيسجمهور ايران« ،والديمير
پوتين» ،رئيسجمهور روس��يه و «رجب طيب اردوغان»
رئيسجمهور ترکيه قرار است به عنوان کشورهاي ضامن
روند صلح در سوريه نشست سهجانبهاي را امروز چهارشنبه
اول آذر ماه (  22نوامبر) در ش��هر س��وچي روس��يه برگزار
کنند.تاکنون هفت دور مذاکرات سوري در آستانه پايتخت
قزاقستان با سرپرستي ايران ،روسيه و ترکيه صورت گرفته
است.اين مذاکرات از دي ماه سال گذشته آغاز و با تداوم
آن صل��ح و ثب��ات به مناطق مختلف س��وريه راه يافته و با
توافق براي ايجاد چهار منطقه کاهش تنش در اين کشور،
روند برقراري صلح سرعت بيشتري يافته است.دور هفتم
مذاکرات صلح س��وريه در روز  30و  31اکتبر  -هش��تم و
نهم آبان  -به ميزباني قزاقس��تان در ش��هر آس��تانه برگزار
شد ،در اين مذاکرات عالوه بر سه کشور ضامن آتش بس
شاملايران،روسيهوترکيه،نمايندهدولتسوريه،مخالفان
دولت اين کشور و نمايندگان سازمان ملل متحد ،آمريکا
و اردن نيز به عنوان ناظر حضور داشتند.در گفت و گوهاي
آس��تانه هفت موضوعاتي مانند ناديده گرفتن آتش بس و
ت�لاش ب��راي تقويت آن ،کاهش تنشها به ويژه در ادلب
و بررس��ي پروندههاي مربوط به اس��يران ،زندانيان و آينده
روند سياسي سوريه مورد بررسي قرار گرفت.کرملين هم
روزسهشنبه دربيانيهاي ازديدارروز دوشنبه روساي جمهور
سوريه و روسيه درسوچي خبرداد.به گزارش شبکه اسکاي
نيوزعربي ،کرملين دراين بيانيه اعالم کرد که بشاراس��د،
رئيسجمهور سوريه روزدوشنبه درسفرکاري ازپيش اعالم
نشدهبهسوچيرفت.اسددرحضورفرماندهاننظاميروس
ومقامات ارش��د سياس��ي اي��ن کش��وربا والديمير پوتين
درسوچي ديدارکرد ودرنشست فرماندهي عالي نيروهاي
مس��لح روس��يه به رياس��ت والديميرپوتين که بيسابقه
بوده ،ش��رکت کرد.پوتين دراين ديدار پيروزيهاي ارتش
س��وريه عليه تروريس��تها را تبريک گفت و تاکيد کرد:

مردم س��وريه دوران س��ختي را پشت س��رميگذارند و به
تدريج به مراحل نهايي ريشهکن سازي تروريسم نزديک
ميش��وند.وي خاطرنش��ان کرد ،ديدار با هدف هماهنگي
ومش��ورت ميان دو طرف روس��يه و سوريه پيش از نشست
او با روس��اي جمهوري ايران و ترکيه انجام ش��د که قرار
است فردا برگزار شود.پوتين خاطرنشان کرد ،مهم اکنون
انتقال به روند سياسي است و روسيه در اين زمينه تالش
ميکند.رئيسجمهوري روس��يه تاکيد کرد ،اهميت زمان
اين ديدار براي افزايش هماهنگيها ميان دو طرف ،انجام
رايزنيهاي بيشتر ،شنيدن ارزيابي رهبري سوريه از اوضاع
کنوني اين کش��ور ،برداش��تن گامهاي آينده ،تصور از روند
سياسي و نقش سازمان ملل در آن است.رئيسجمهوري
روس��يه ادامه داد ،عمليات ارتش کش��ورش در کنار ارتش
س��وريه به بهبود وضعيت انس��اني ،نظاميو سياس��ي در
س��وريه منجر ش��د.وي تصريح کرد ،روس��يه بر مشارکت
فع��ال س��ازمان ملل در مرحل��ه نهايي حل و فصل بحران
س��وريه حس��اب باز ميکند.پوتين با بيان اينکه اسد آماده
همکاري با تمام کس��اني اس��ت که خواهان صلح و ثبات
هستند ،گفت :مساله مهم اکنون در سوريه عبور به مرحله
انتقالي اس��ت.وي گفت :ش��ما ميدانيد ما فعاالنه با ديگر
کش��ورها ،عراق ،آمريکا ،مصر عربستان و اردن همکاري
ميکنيم و در تماس دائم با شرکايمان هستيم.پوتين افزود:
روسيه از آمادگي عالي دولت سوريه و استقبال آن از کساني
که متمايل به صلح هستند و حمايت آن از روند آستانه که
موجب ايجاد مناطق کاهش تنش در س��وريه ش��د ،تقدير
ميکنم.رئي��س جمهور س��وريه نيز خطاب به فرماندهان
نظاميروس با اش��اره به اين که پش��تيباني هوايي ارتش
روسيه کليد حل و فصل بحران سوريه از طريق ديپلماسي
است ،گفت :از اين که دو سال و اندي پس از آغاز عمليات
موفقيتآميز عمليات روسيه با شما ديدار ميکنم خرسندم.
بايد اذعان داش��ت که اين عمليات به ما اجازه داد که حل
و فصل سياس��ي بحران س��وريه را پيش ببريم .اکنون به
لطف فداکاريهاي ش��ما و ارتش س��وريه مردم کشورم به
خانه و ديار خود بازگشتهاند.اس��د با بيان اينکه بر حمايت
روسيه جهت ممانعت ازدخالتهاي خارجي در روند سياسي
س��وريه تکيه ک��رده ،افزود :در اي��ن دوران موفقيتهاي
بزرگي داشتهايم چه در ميدان نبرد و چه درعرصه سياسي
بس��ياري از مناطق س��وريه از دست تروريستها آزاد شده
و س��وريهايي که مجبور به ترک خانههايش��ان ش��دند
ميتوانند بازگردند .پوتين نيز ابراز اميدواري کرد که جنگ
با تروريس��م در آيندهاي نزديک در س��وريه خانمه يابد.دو
طرف در اين ديدار همچنين درباره اصول اوليه تدوين روند
سياس��ي جهت حل و فصل مس��المتآميز بحران سوريه
گفتوگو کردند.روساي جمهور روسيه و سوريه همچنين
به بررسي مقدمات جاري براي برگزاري نشست گفتوگو
ملي در سوچي پرداختند.اسد تاکيد کرد:ازهرروند سياسي
به خصوص بعد کاهش خطر تروريس��م حمايت ميکنم
و درهاي دخلي و بينالمللي براي اين روند باز هس��تند و
با هر راه حل سياس��ي که بر حاکميت و تصميم س��وريه
متمرکز باشد ،هستيم.

تماس تلفني پوتين با ترامپ و رهبران منطقه


کرملين اعالم کرد که رئيس جمهوري روسيه روزسهشنبه
ب��ا همتاي آمريکايياش تماس��ي تلفن��ي برقرارميکند.

مش��ارکت موثرتري با س��اير کش��ورها در زمينه مبارزه با
تروريسم داشته باشد و آنها را به "تروريستهاي خوب و
بد" تقس��يم نکند».به گفته اين س��ناتور ،فعال که اقدامات
آمريکا در سوريه و در ديگر عرصههاي مبارزه با تروريسم،
«باعث تاسف» بوده و هيچ نتيجه مثبتي را در پي نداشته
است".ويکتور اوزروف" سناتور شوراي فدراسيون و رئيس
سابق کميتهاموردفاعو امنيتهمتوضيحداده است ،روسيه
نشان داده که حاضر است ضامن عدم دخالت از خارج در امور
داخلي سوريه شود و از تالشهاي خود ،از جمله در صحن
شوراي امنيت سازمان ملل دست برنخواهد داشت.اوزروف
يادآور شد که با پايان مرحله فعال مبارزه با داعش در سوريه،
بايد تالشهاي بين المللي براي تحقق عدم دخالت خارجي
در امور داخلي اين کشور ،حتي افزايش پيدا کند .به گفته
وي ،در اين زمينه در چارچوب مذاکرات آستانه و با همکاري
ايران و ترکيه ،موفقيتهايي بدست آمده و اين مسئلهامکان
دستيابي به اين هدف را فراهم کرده است.

نشس�ت روس�اي نيروهاي مس�لح ايران ،روس�يه و

ترکيه
"والديمير پوتين" به "بش�ار اس�د" اطمينان داد که ارتش روس�يه بخوبي از س�وريه دفاع ميکند و
بهامريکا نيز نشان داد که تنها در سايه همکاري ميتوان بر تروريسم غلبه کرد.ديدار "والديمير پوتين"
و "بش�ار اس�د" روس�اي جمهوري روس�يه و س�وريه با فرماندهان نيروهاي مسلح ارتش روسيه ،براي
اين بود تا به رهبر سوريه و هم به ساير کشورها نشان داده شود که مسکو اجازه نخواهد داد تا فاجعه
انساني در سوريه رخ داده و دفاع قابل اطميناني از خاک اين کشور صورت ميگيرد

به گزارش ايس��نا ،به نقل از س��ايت ش��بکه خبري اسکاي
نيوزعربي ،کاخ رياست جمهوري روسيه (کرملين) اعالم
کرد که والديمير پوتين ،رئيس جمهوري اين کشور پس
ازديدار روزدوشنبه خود با بشاراسد ،رئيس جمهور سوريه
ب��ا دونالد ترام��پ ،همتاي آمريکايياش تماس��ي تلفني
برقرار ميکند.رئيس جمهوري روسيه دراثناي استقبالش
ازهمت��اي س��وريهاي خ��ود در مقر اقامت��ش در تفرجگاه
سوچي خاطرنشان کرد که پس از اين نشست ،با ترامپ و
ي برقرار خواهد کرد.کرملين
رهبران خاورميانه تماس تلفن 
همچني��ن اع�لام کرد که پوتين با همتاي س��ورياش به
بررس��ي جنگ عليه تروريس��م و فرصتهاي دستيابي به
حل و فصل سياس��ي درس��وريه پرداخت.درمذاکراتي که
توس��ط تلويزيون س��وريه پخش ش��د ،بشار اسد ازحمايت
پوتين ،وزير دفاع وفرمانده س��تاد روس��يه ازس��وريه تشکر
و قدرداني کرد.

پيام ديدار بشار اسد با پوتين


به گفته مقامات پارلماني روس" ،والديمير پوتين" به "بشار
اسد" اطمينان داد که ارتش روسيه بخوبي از سوريه دفاع
ميکند و بهامريکا نيز نشان داد که تنها در سايه همکاري
ميتوان بر تروريس��م غلبه کرد.به گزارش تس��نيم ،ديدار
"والديمير پوتين" و "بشار اسد" روساي جمهوري روسيه
و سوريه با فرماندهان نيروهاي مسلح ارتش روسيه ،براي
اين بود تا به رهبر س��وريه و هم به س��اير کش��ورها نش��ان
داده ش��ود که مس��کو اجازه نخواهد داد تا فاجعه انس��اني
در س��وريه رخ داده و دف��اع قاب��ل اطمينان��ي از خاک اين
کشور صورت ميگيرد.اين ديدگاه "يوري شويتکين" نائب

اخبار بيمه
برگزاري مجمع عموميعادي ساليانه بطور فوق العاده بيمه آسيا

مجمع عموميعادي س��اليانه بطور فوق العاده
بيمه آس��يا با حضور 5/91درصد س��هامداران،
مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بيمه آس��يا ،
نماين��دگان وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي،
بيمه مرکزي جمهوري اس�لاميايران ،سازمان
بورس و اوراق بهادار و س��ازمان حسابرس��ي روز دوش��نبه 29/8/1396برگزار ش��د .به
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبيمه آس��يا و براس��اس دس��تور جلس��ه
مجمع عموميعادي س��اليانه بطور فوق العاده بيمه آس��يا مبني بر انتخاب عضو غير
موظف  ،ش��رکت پويا فراز کيش به عنوان عضو غير موظف هيات مديره بيمه آس��يا
(عضو حقوقي) انتخاب ش��د .بنابر اين گزارش در حال حاضر فضل اله معظمي(رئيس
هي��ات مدي��ره و عض��و غير موظف) ،دکتر ابراهي��م كاردگر(نايب رئيس هيات مديره و
مدي��ر عام��ل) ب��ه نمايندگ��ي از وزارت امور اقتصادي و دارايي  ،مس��عود بادين(معاون
بيمههاي اموال و عضو موظف) به نمايندگي از ش��ركت س��رمايهگذاري توس��عه معين
مل��ت و دکت��ر نيم��ا نوراللهي(معاون مالي و اقتص��ادي و عضو موظف) به نمايندگي از
شركت ستاره عمران زمين در هيات مديره شرکت بيمه آسيا حضور دارند.

پيام مديرعامل صندوق به مناسبت گراميداشت هفته بسيج

مديرعام��ل صن��دوق تامي��ن خس��ارتهاي بدن��ي در
پياميمناسبت هفته بسيج را گراميداشت.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميصندوق
تامين خسارتهاي بدني در پيام علي جباري مديرعامل صندوق
آمده است :هفته بسيج يادآور دالور مردان بي ادعا و سربلندي
اس��ت که با تاس��ي از انديش��ههاي معمار كبير انقالب اس�لاميهمواره در خط مقدم در
مصاف با توطئهها و هجمههاي عظيم دش��من ايس��تادگي کرده و همراه با س��اير اقشار
جامعه پاس��دار حريم واليت و نظام اس�لاميبودند .بس��يج بر اساس ارزشهاي انساني
و فرهن��گ عمي��ق اسالميش��کل گرفت��ه و رم��ز موفقيت آن ،اين اس��ت که از اعتقاد
ميليونها انس��ان برخاس��ته اس��ت .زماني که افراد مس��ير زندگي و هدف خود را با تفکر
بسيج هماهنگ و هم سو ميبينند ،به بسيج گرايش مييابند .ايمان ،اخالص ،ايثار و
ش��جاعت ،ويژگيهاي بس��يجي اند که در دامن فرهنگ اصيل اسالميرش��د کردهاند.
حض��رت ام��ام خمين��ي رحمه ا ...با بين��ش عميق خود ،بارها بر جايگاه مهم مردم براي
رس��اندن کش��ور به س��عادت تاکيد ورزيد .ايش��ان با درايت بي نظير خود در س��الهاي
سخت دفاع ،قشرهاي گوناگون را به يکپارچگي و بسيج عموميبراي نجات کشور از
بحران جنگ تش��ويق کرد .اينجانب به عنوان عضو کوچکي از خانواده بزرگ بس��يج،
ضمن ارج نهادن به تالش��ها و رش��ادتهاي بس��يجيان هميشه سرافراز ،اميدوارم بتوانيم
با تفکر بس��يجي و در پرتوي فرامين و رهنمودهاي مقام عظماي واليت ايراني آباد،
آزاد و اسالميرا بسازيم و يکصدا با هم سرود وحدت را سردهيم.
علي جباري مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني

پرداخت خسارت سيار بيمه پاسارگاد
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

ش��رکت بيمه پاس��ارگاد با اس��تقرار واحدهاي سيار پرداخت
خس��ارت در مناطق زلزله زده غرب کش��ور ،زمان پرداخت
خسارت را به کوتاهترين زمان ممکن کاهش داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميش��رکت
بيمه پاسارگاد ،واحدهاي پرداخت خسارت سيار بيمه پاسارگاد
همراه با ارزيابان خسارت اين شرکت ،با حضور در مناطق زلزله زده نسبت به ارزيابي
و پرداخت خس��ارت آس��يب ديدگان زلزله اقدام کردند .همچنين در راس��تاي مسئوليت
اجتماعي و اقدامات انسان دوستانه کمکهاي نقدي و غيرنقدي پاسارگاديان در چند
روز گذشته در اختيار هموطنان غرب کشور قرار گرفته است.

پرداخت خسارت بيمه سامان به زلزله زدگان استان کرمانشاه

بيمه س��امان خس��ارات وارده به زلزله زدگان استان کرمانشاه
را طي روزهاي نخس��ت حادثه پس از بررس��ي و تش��کيل
پرونده به بيمه گذاران خود پرداخت نمود.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از رواب��ط عموميبيمه
س��امان ،در پي وقوع زلزله اخير در اس��تان کرمانشاه  ،شرکت

بيمه سامان با اعزام تيم ارزيابان خسارت در مناطق حادثه ديده ،ضمن بررسي ،ميزان
خسارت وارده را به بيمه گذاران خود پرداخت نمود.
براس��اس اين گزارش ،همچنين اين ش��رکت با اس��تقرار تيم ارزيابان خسارت سيار در
مناطق زلزله زده ،منازل تحت پوش��ش بيمه س��امان را شناس��ايي نموده تا اقدامات و
هماهنگيهاي بعدي جهت پرداخت خس��ارت در کوتاهترين زمان ممکن به خس��ارت
ديدگان صورت پذيرد.
اين گزارش ميافزايد کارکنان و نمايندگان شرکت بيمه سامان ضمن ابراز همدردي
با هموطنان عزيز در اقداميخيرخواهانه ،اولين محموله کمکهاي غير نقدي خود را
به مناطق زلزله زده اين استان ارسال و توزيع نمودند.

رقابت استارتاپهاي بيمهاي در رويداد تکنولوژي بيمه

روي��داد وارون��هي تکنول��وژي بيمه با ه��دف افزايش
تعام��ل با اس��تارتاپهاي بيمهاي و ني��ز بهرهمندي از
راهکاره��اي نواوران��ه از هفت��م تا ده��م آذرماه برگزار
ميش��ود .ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نقل از
روابطعموميبيمهکوث��ر؛ گردهماي��ي پيشروي��داد
يادشده در هفته گذشته با موضوع آشنايي با تکنولوژي بيمه باحضور جمعي از فعاالن
صنعت بيمه ،اس��تادان ،دانش��جويان و نيز ايدهپردازان کش��ور در س��الن همايشهاي
کارخانه نواوري (آما سابق) و با سخنراني مديران برنامهريزي توسعه و پايش عملکرد
و سرمايهگذاري شرکت بيمهکوثر و مدير ارشد توسعه کسبوکار آواتک برپا شد.
مدير برنامهريزي توس��عه و پايش عملکرد ش��رکت بيمهکوثر در اين گردهمايي ضمن
تاکي��د ب��ر نقش تعيينکننده و برجس��ته فض��اي مجازي در زندگي روزمره مردم گفت:
بهدليل روند رو بهرش��د فناوري اطالعات ،گرايش به اس��تفاده از ظرفيتهاي موجود
در فضاي مجازي با رشد بيشتري همراه خواهد شد.
ابوالفضل آقادادي تصريحکرد :يکي از کس��بوکارهاي فينتک موضوع اينش��ورتک
يا فناوري بيمه است.
وي خاطرنشانکرد :نواوري فناورانه در صنعت بيمه با هدف کاهش هزينهها (باحفظ
کيفيت و افزايش خدمات) ،حذف بروکراسيها و شکستن محدوديت زماني و جغرافيايي
و همچنين توانايي هوش��مندانه در ارزيابي خطرها و ريس��کهاي اجتماعي صورت
ميگيرد.
مدير برنامهريزي توس��عه و پايش عملکرد بيمهکوثر با اش��اره به اينکه در حال حاضر
در ايران ،بيش��تر ،واس��طههاي آنالين موسوم به وبسايتهاي مقايسه قيمت()pcw
فعاليت خود را ش��روع کردهاند ،درخصوص چالشهاي رش��د و گس��ترش فعاليتهاي
بيمهاي در فضاي مجازي اظهارکرد :هزينههاي راهاندازي و تاثير آن بر ميزان درامد
فعاالن اين حوزه ،نبود زيرساختهاي فناوري اطالعات در بيمه ،نبود شفافيت کافي
در اراي��ه خدم��ات اينترنت��ي ،وجود قوانين و مقررات پيچيده و همچنين احتمال فعاليت
افراد غيرمتخصص و فاقد مجوز ازجمله موانعي است که موجب توسعهنيافتگي صنعت
بيمه در اين حوزه و باعث ش��ده اس��ت ورود اس��تارتاپها به بخشهاي مختلف صنعت
بيمه به کندي صورت گيرد.
مدير برنامهريزي توس��عه و پايش عملکرد بيمهکوثر با اش��اره به اينکه اينش��ورتک
نس��بتبه س��اير حوزههاي اس��تارتاپ کش��ور بخش بکر و جديدي محسوب ميشود و
ش��رکتهاي بيمه معتقدند در س��الهاي آينده فناوريهاي جديد ،کسبوکار آنها را
در معرض ريسک قرار ميدهد و ضرورت تغيير را احساس ميکنند ،افزود :الزم است
در بخشهاي مختلف براي تحليل ،سياستگذاري ،تصميمگيري و کاهش قيمت تمام
شده و زمان ارايه خدمات و نيز بهبود فرايندها بهمنظور رضايت مشتريان با بهکارگيري
تکنولوژيهاي نواورانه گامهاي مناسبي برداشته شود.
وي از برگزاري اين رويداد در نواوردگاه بيمه از هفتم الي دهم آذرماه سالجاري خبرداد
و گفت :عالقهمندان به ش��رکت در اين رويداد ميتوانند براي کس��ب اطالعات بيش��تر
و ثبتنام رايگان بهنشاني  NOAVARDGAH.IRمراجعه کنند.
مدير س��رمايهگذاري ش��رکت بيمهکوثر نيز در اين گردهمايي از تبديل ايده به س��رمايه
خبرداد و گفت :مس��ئوالن بيمهکوثر از ايدههاي جديد در حوزه بيمه با هدف افزايش
کيفي خدمات ،رضايت مشتريان ،توسعه صنعت بيمه در ميان آحاد جامعه و در نهايت
سوداوري صنعت بيمه استقبال و حمايت خواهند کرد.
نوي��د خان��دوزي ب��ا بي��ان اينکهايدهها بايد مطابق با قوانين و مقررات موجود در صنعت
بيمه باشد ،خاطرنشانکرد :قابليت اجرايي و بازدهي مستقيم و غيرمستقيم ايدهها نيز
از ديگر شرايط پذيرش افکار خالقانه شرکتکنندگان در اين رويداد است.
وي اف��زود :افزاي��ش ف��روش و س��ود عملياتي و نيز کاهش پرداخت خس��ارت ازجمله
مواردي است که بايد در ارايه طرحها مدنظر قرار گيرد.

رئيس کميتهامور دفاعي دوماي دولتي روسيه است که در
گفتوگو با خبرگزاري «نووستي» عنوان کرده است.اين
مق��ام پارلماني يادآور ش��د« :والديمير پوتين فرماندهان
نيروهاي مس��لح روس��يه را به حضور بشار اسد معرفي کرد
و با اين اقدام خود خواس��ت به رئيس جمهوري س��وريه و
همچنين ديگر کشورها نشان دهد که سوريه از سوي ارتش
روسيه مورد حمايت کامل قرار داشته و به خوبي از خاک اين
کشور دفاع ميشود .پوتين به بشار اسد اطمينان داده که
روسيه اجازه نخواهد داد تا اوضاع در سوريه رو به وخامت
گذاش��ته و فاجعه انس��اني در اين کشور رخ دهد».به گفته
شويتکين ،روسيه همچنين با سازماندهي برگزاري کنگره
گفتوگوهاي ملي سوريه در بندر سوچي ،به جهانيان نشان
داده که خط مشي صلح و آشتي بين همه طرفين مناقشه
داخلي در س��وريه را در پيش گرفته و براي رس��يدن به اين
هدف همه تالش خود را بکار بسته است.
آمريکا بايد درس بگيرد
"کنس��تانتين کاس��اچوف" رئيس کميتهام��ور بين الملل
شوراي فدراسيون (سناي) روسيه هم در تفسير ديدار روز
گذشته پوتين و بشار اسد ،تاکيد کرد که موفقيت در مبارزه
با تروريسم در سوريه ،همانطور که والديمير پوتين در ديدار
با بش��ار اس��د به آن اشاره کرده ،نتيجه تالشهاي مشترک
نيروهاي دولتي سوريه و نيروي هوايي روسيه است ،بايد
آمريکا را به سمت همکاري سازنده تري در جهت مبارزه
با داعش س��وق دهد.کاس��اچوف به اين خبرگزاري گفته
اس��ت« :امي��دوارم آمريکا از اي��ن همکاري نتيجه بخش
روس��يه و س��وريه نتيجه گيري مفيدي نموده و در آينده

همچنين اجالس سه جانبه رؤساي ستاد کل ارتشهاي
روسيه و ترکيه و ستاد کل نيروهاي مسلح ايران برگزارشد.
به گزارش ايلنا ،جلسه سه جانبهاي با حضور سردارسرلشکر
محمدباقريرئيسستادکلنيروهايمسلحايرانوروساي
س��تاد کل ارتشهاي روس��يه و ترکيه پيش از ظهرروزسه
ش��نبهدر ش��هر سوچي روسيه برگزارش��د.اين اجالس به
منظور بحث و تبادل نظر پيرامون آخرين وضعيت مقابله با
تروريسم در سوريه و اتخاذ راهکار مشترک براي ادامه روند
پاکس��ازي گروهکهاي تروريستي و تکفيري وبازگشت
مجددامنيت وثبات پايدار به کش��ور س��وريه برگزار ش��ده
است.سرلش��کر باقري که ازدوشنبه شب جهت حضور در
اين اجالس به روس��يه س��فر کرده است ،صبح روزگذشته
نيز با والري گراس��يموف رئيس س��تاد کل ارتش روس��يه
ديدار کرد.مهدي س��نايي س��فير جمهوري اسالميايران
در روس��يه نيز در اين ديدارها حضو داش��ت.همچنين به
گزارش آناتولي ،ارتشبد «خلوصي آکار» رئيس ستاد کل
ارتش ترکيه به منظورديداربا همتايان روس و ايراني خود
به ش��هر س��وچي روسيه سفر کرد.وي در اين سفر با ژنرال
«والري گراسيموف» رئيس ستاد ارتش روسيه و سرلشگر
«محمد باقري» رئيس س��تاد کل نيروهاي مس��لح ايران
ديدار خواهد کرد.براساس اين گزارش ،درنشست سوچي
روند کاهش خشونت در سوريه ،افول تنش دراين کشور و
اقدامهاي الزم براي مبارزه با تروريسم در منطقه بررسي
خواهد شد.

 ماندن آمريکا در سوريه شرايط را دشوار ميکند


س��خنگوي رياس��ت جمهوري ترکيه درباره "تباني ميان
داعش و يگانهاي مدافع خلق در رقه سوريه" گفت :ما از
همان ابتدا اعالم کرديم اس��تفاده از يک گروه تروريس��تي
براي از بين بردن يک گروه تروريس��تي ديگر قابل قبول
نيس��ت.ابراهيم کالين ،سخنگوي دفتر رياست جمهوري
ترکيه در گفتوگو با شبکه خبري فرانس  24اعالم کرد:
مواضعمادرسوريهايناستکهيگانهايمدافعخلقشاخه
سوري پ.ک.ک هستند و نبايد به اين گروه مشروعيت داده
شود .نبايد به بهانه اينکه يک گروه وابسته به پ.ک.ک عليه
داعش مبارزه ميکند براي آنها مشروعيت قائل شويم.وي

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم
کالس��ه پرونده 960531:ش��عبه  102دادگاه کيفري  2شهرس��تان اردبيل -وقت
حضور 96/10/10 :س��اعت  10صبح -ش��اکي :مهران فکري -متهم :پريسا پراوند
فرزند ميخوش -دادسراي عموميو انقالب اردبيل به موجب کيفر خواست ،تقاضاي
رسيدگي و تعيين کيفر براي متهم فوق الذکر نموده که جهت رسيدگي به موضوع،
ب��ه اي��ن ش��عبه ارج��اع و ثبت گرديده اس��ت با عنايت به مجه��ول المکان بودن و
عدم دسترس��ي به متهم و در اجراي مقررات مواد 115و 180قانون آيين دادرس��ي
دادگاههاي عموميو انقالب در امور کيفري مراتب يک نوبت در يکي از روزنامهها
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
بديهي است دادگاه در صورت عدم حضور متهم ،مطابق مقررات رسيدگي و حکم
غيابي صادر خواهد نمود.
دفتر شعبه  102دادگاه کيفري دو شهرستان اردبيل
____________________________________
آگهي ابالغ وقت دادرسي
به خوانده رديف دوم آقاي فريدون اس��رفيلي  -خواهان رئوف قنادي اماميفرزند
رمضان با وکالت آقاي يوس��ف حس��ن زاده دادخواس��تي به طرفيت خواندگان-1
خوشروز آقارستمي -2فريدون اسرافيلي به خواسته  -1واخواهي نسبت به شماره
 9609970405200498مورخه  96/6/11صادره از شعبه  2دادگاه عموميحقوقي
اردبيل  -2جلب ثالث خوانده رديف دوم در کالسه پرونده  920498به خواسته صدور
حکم بر محکوميت خوانده رديف به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 569/933/120
ريال در حق خوانده رديف اول بدوا توام با اعسار از هزينه دادرسي هر دو خواسته تقديم
دادگاه نموده که جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري
شهرس��تان اردبيل واقع در اردبيل -کارشناس��ان -شهرک اداري ارجاع و به شماره
 960408بايگاني ( 920498بدوي) ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن به روز شنبه
مورخه  96/10/9س��اعت  11تعيين ش��ده اس��ت .و به علت مجهول المکان بودن
خوانده و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عموميو انقالب در
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي
ميش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
فوق در جلسه رسيدگي استماع شهادت شهود حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقي اردبيل -ايماني
____________________________________
آگهي ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره  9609970496700267مورخه  96/4/27پرونده کالسه
 960063مطروحه در شعبه  37شورا خوانده دعوي آقاي حجت خاني هشت قين
بپرداخت مبلغ  9/000/000ريال بابت اصل خواسته و  385/000ريال بابت هزينه
دادرس��ي و خس��ارت تاخير تاديه بصورت غيابي در حق خواهان اس��ماعيل اصغري
کله سرلو محکوم شده است  .نظر به اينکه آدرس دقيق مشار اليه مشخص نبوده
و مجهول المکان اعالم شده  ،لذا مفاد دادنامه بطريق درج در يکي از جرايد کثير
االنتش��ار به وي ابالغ ميگردد تا چنانچه نس��بت به راي صادره تقاضاي واخواهي
داشته باشد ظرف بيست روز پس از انتشار آگهي و پس از انقضاي مهلت واخواهي
ظرف بيست روز اعتراض خود را به اين شعبه تقديم نمايد.
دفتر شعبه  37شوراي حل اختالف اردبيل -کريم پور
____________________________________
آگهي مزايدهاموال منقول (نوبت دوم)
درپروندهاجراءبهشماره960379بهموجبدادنامهشماره-9609970405200361
 96/5/2و مفاد اجرائيه شماره  ،96/6/22-9610420405200293صادره از شعبه
دوم دادگاه حقوقي اردبيل آقاي نقي جعفري فرزند لطيف تضامنا" محکوم به پرداخت
مبلغ  467/152/000ريال بابت اصل خواس��ته و خس��ارات دادرس��ي( +خس��ارت
تاخير در تاديه که در زمان اجراء محاسبه خواهد شد) در حق محکوم له بانک مهر
اقتص��اد ب��ا وکالت آقاي اللهويردي عل��ي نژاد و مبلغ  22/000/000ريال بابت نيم
عش��ر دولتي در حق صندوق دولت گرديده که محکوم له جهت اس��تيفاي محکوم
به ،يکدستگاه خودرو را معرفي که پس از ارجاع امر به کارشنس رسميدادگستري
خودروي توقيفي به شرح ذيل ارزيابي گرديد :خودروي سواري پرايد مشکي رنگ
به ش��ماره ايران  466-91د  74مدل  1392تيپ  131دوگانه آثار خط و خش در
روي بدنه وجود دارد گيلگير جلو س��مت چپ داراي خس��ارت ناش��ي از برخورد -سر
شاسي جلو سمت راست داراي آثار برخورد -رنگ شدگي از ناحيه جلو – از قسمت
عقب صندوق عقب س��الم -داش��بورد و صندلي و تودوزي س��الم -راديو پخش و
متعلق��ات آن وج��ود دارد -موت��ور و گير بکس ظاهرا" س��الم -تايرها داراي رينگ
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درباره مواضع آمريکا در منطقه گفت :از همان ابتدا آمريکا
اعالم کرد که رابطهش��ان با يگانهاي مدافع خلق بعد از
از بين رفتن داعش و پايان عمليات رقه به پايان ميرسد.
برهمين اساس ما منتظر پايان روابط آمريکا با يگانهاي
مدافع خلق هستيم.کالين درباره احتمال ماندگاري آمريکا
در س��وريه گفت :ماندگاري آمريکا در س��وريه براي مقابله
با ايران و روس��يه ش��رايط را بس��يار پيچيده و دشوار خواهد
کرد .ما خواهان حفظ تماميت ارضي سوريه هستيم.او در
بخش ديگري از اظهاراتش تاکيد کرد :مذاکرات آس��تانه
جايگزين روند مذاکرات ژنو نيست بلکه تکميل کننده اين
روند است .بشار اسد کسي نيست که سوريه را متحد کند.
وي مشروعيت خود را از دست داده است و به طور آشکار
اين مساله به راي مردم سوريه وابسته است.کالين درباره
نقش روسيه و ايران در سوريه گفت :به طور طبيعي ايران
و روس��يه از اس��د حمايت ميکنند و ما درباره اين مس��اله با
اين دو کشور اختالف نظر داريم اما مذاکرات خود را ادامه
خواهي��م داد .م��ا به آنها اعالم خواهيم کرد که حفظ منافع
خود تنها از طريق حمايت از اسد راه حل خوبي نبوده و راه
حلهاي ديگري وجود دارد .ممکن است آنها اين پيشنهاد
را قبول نکنند اما ما به تالشهاي خود ادامه خواهيم داد.
وي درب��اره احتم��ال قطع روابط ترکيه و ناتو به دليل وقوع
تنش اخير ميان دو طرف گفت :قطع روابط ميان دو طرف
رخ نخواهد داد .همچنان روابط ما با ناتو مس��تحکم اس��ت
زيرا ناتو متحد مهم ما است.

رياض حجاب استعفا داد


اي��ن در حال��ي اس��ت که رياض حجاب اع�لام کرد که از
رياس��ت گروه مخالفان س��وري موس��وم به «هيأت عالي
مذاکرات س��وريه» اس��تعفا داده است.به گزارش ايسنا ،به
نقل از شبکه خبري اسکاي نيوز ،رياض حجاب اظهار کرد
که استعفاي خود را از اين گروه مخالفان سوري که تحت
حمايت عربستان سعودي قرار دارد ،ارائه داده است.پيشتر
يک منبع مخالف گفته بود ،س��ه نامزد جانش��يني رياض
حجاب ،هماهنگ کننده هيئت عالي مخالفان در مذاکرات
ژنو نصر الحريري ،احمد الجربا و خالد المحاميد هس��تند.
همچنين وزير خارجه روسيه روزسه شنبه گفت :مسکو بر
اين باور است که استعفاي اشخاص برجسته "هيات عالي
مذاکرات سوريه" به اپوزيسيون داخلي و خارجي اين کشور
کمک ميکند تا بروي ساختار سازندهتري متحد شوند.به
گزارش ايسنا ،به نقل از خبرگزاري رويترز ،رياض حجاب،
رئيس گروه موسوم به "هيات عالي مذاکرات سوريه" روز
دوش��نبه پس از دو س��ال بودن در اين س��مت ،استعفا کرد.
اين هيات که مورد حمايت عربس��تان اس��ت و در جريان
مذاکراتي زير نظر وزارت خارجه و سازمان امنيت سعوديها
از ميان چهرههاي مخالف سوري در رياض تشکيل شد ،در
دورههاي اخير نماينده اصلي مخالفان سوري در گفتوگو
با دولت س��وريه محس��وب ميشد.سرگئي الوروف ،وزير
خارج��ه روس��يه درباره اس��تعفاي ري��اض حجاب گفت:
اس��تعفاي اش��خاص اپوزيسيون راديکال همچون رياض
حجاب از داش��تن نقش کليدي در هيات عالي مخالفان،
احتمال وحدت اين هيات متش��کل از اپوزيس��يون داخلي
و خارجي را براي ايجاد يک س��اختار قابل قبول ،واقعي و
سازنده بيشتر ميکند.وي ادامه داد :ما از اقدامات عربستان
در اين راستا حمايت ميکنيم.

آلومينيومياس��پورت و جفت الس��تيک جلو حدود 60درصد و جفت الستيک عقب
 30درصد و الس��تيک زاپاس کامال" بدون آج -س��پر جلو شکس��تگي دارد باطري
ب��دون ان��رژي – ب��ا ملوحظ نظر ق��رار دادن وضعيت خودروي موصوف و عمر آن و
کس��ر اس��تهالک زماني و ضايعاتي ،قيمت و ارزش پايه و شايس��ته و مناسب وسيله
نقليه ي مذکور به مبلغ  140/000/000ريال برآورد و ارزيابي ميگردد .بنابراين در
اجراي ماده  114قانون اجراي احکام مدني موعد مزايده جهت فروش مال توقيفي
مذکور که با حضور نماينده محترم دادستان برگزار خواهد شد روز يکشنبه مورخه
 96/9/26از ساعت  10الي  10/30صبح تعيين ميشود .طالبين محترم ميتوانند در
موعد مقرر در محل مزايده واقع در دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقي اردبيل (واقع در
شهرک کارشناسان طبقه همکف) حاضر و در جلسه مزايده شرکت نموده و قيمت
پيشنهادي خودشان را اعالم نمايند .مزايده از قيمتي که کارشناس محترم تعيين
نموده ش��روع و به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته خواهد ش��د و از برنده مزايده
ده درصد بهاء في المجلس به عنوان سپرده اخذ و نسبت به پرداخت مابقي حداکثر
يکماه مهلت داده خواهد شد  .چنانچه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال
را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد
خواهد شد .ضمنا" کليه مخارج مزايده به عهده محکوم عليه ميباشد.
مدير دفتر شعبه دوم اجراي احکام اردبيل -مهري
____________________________________
آگهي مزايدهاموال غير منقول (نوبت اول)
شماره پرونده اجرائي - 962174 :بموجب دادنامه شماره 950997049500133
6و9509970495001337و9509970495001351و9509970495001338
صادره از ش��عبه  20اجراي احکام ش��وراي حل اختالف اردبيل ،محکوم عليه علي
مرادي علي بابالو فرزند ياشل محکوم است ،به پرداخت مبلغ  729/840/000ريال،
بابت اصل خواس��ته و هزينه دادرس��ي و حق الوکاله و هزينه واخواس��ت +خس��ارت
تاخي��ر تادي��ه در ح��ق محک��وم له بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد پور عالي و مبلغ
 34/000/000ريال بعنوان نيم عشر دولتي با توجه بهامتناع محکوم عليه از پرداخت
يکجاي آن ،محکوم له تقاضاي توقيف و فروش اموال غير منقول متعلق به محکوم
عليه را نموده اس��ت که موضوع به کارشناس��ي ارجاع و نظريه کارشناس��ي واصل و
به ش��رح ذيل ارزيابي گرديده اس��ت .ملک واقع  :اردبيل -خيابان جام جم -محله
رامين -نبش کوچه عليزاده  3به ش��رح ذيل ميباش��ندو – ملک مزبور برابر س��ند
شش دانگ عرصه و اعيان ،ملک به مساحت عرصه  222/5متر مربع با بر  21متر
به خيابان  16متري ميباش��د ،که در آن س��اختمان با اس��کلت بتني ش��امل پيلوت و
چهار طبقه مسکوني ،هر طبقه يک واحد با مساحت مفيد حدود  120متر مربع در
حال احداث ميباش��د که تا مرحله نما  ،در و پنجره و نازک کاري آن انجام ش��ده و
پيش��رفت کاري آن حدود  80درصد ميباش��د  .به ارزش  3/250/000/000ريال
 .بنابراين جلس��ه مزايده روز دوش��نبه مورخ  96/9/13از س��اعت  8/30صبح الي 9
صبح واقع در چهارراهامام -مجتمع شوراي حل اختالف اردبيل در حضور نماينده
دادستان محترم اردبيل برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه کارشناسي شروع
و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد طالبين ميتوانند در موعد مقرر
فوق در جلس��ه مزايده ش��رکت نموده و قيمت پيش��نهادي خودشان را اعالم نمايند
مزايده به باالترين قيمت واگذار خواهد شد و برنده مزايده ده درصد ثمن معامله را
في المجلس پرداخت و نس��بت به پرداخت مابقي آن حداکثر يکماه مهلت خواهد
داشت در صورت عدم واريزي در مهلت مقرر ده درصد واريزي به نفع صندوق دولت
ضبط خواهد شد ضمنا" کليه مخارج قانوني بعهده محکوم عليه ميباشد .
مدير دفتر اجراي احکام شوراي حل اختالف اردبيل -ينج
____________________________________
آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهي ابالغ وقت دادرسي به مينا فالحي و خداويردي فالحي فرزند برات در تاريخ
 96/8/14خواهان بانک انصار بطرفيت ش��ما دادخواس��تي به خواس��ته مطالبه وجه
تقديم نموده که به اين ش��عبه ارجاع و به کالس��ه  960556ثبت و وقت رس��يدگي
براي روز چهارشنبه مورخه  96/10/13ساعت  15/30عصر تعيين وقت شده است
 .اينک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجويز ماده 73
قانون آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يکي از روز نامههاي کثير االنتشار
آگهي و از ش��ما دعوت ميش��ود در جلس��ه فوق در ش��عبه  34ش��وراي حل اختالف
مجتمع مرکزي اردبيل حاضر و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و هر
گونه دفاع در مقابل دعوي اقامه ش��ده داريد ،بنماييد در غير اينصورت دادخواس��ت
ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  34شوراي حل اختالف اردبيل
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پيشخوان
بانکداری ایمن با سامانه صدور
رمز یکبار مصرف بانک سینا

به منظ��ور تکمیل
زنجی��ره خدم��ات
بانک��ی و افزایش
امنی��ت حس��اب
کاربران ،س��امانه
صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا جهت ورود به اینترنت
بانک راه اندازی شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک
سینا ،کاربران با استفاده از این سامانه بدون نیاز به سخت
افزار خاص و تنها از طریق ارسال پیامک به سامانه ،727
م��ی توانند در س��ریعترین زم��ان ممکن رمز یکبار مصرف
ورود به اینترنت بانک را دریافت کنند.
بر اس��اس این گزارش ،برای اس��تفاده از سامانه صدور رمز
یکبار مصرف بانک س��ینا ،نیازی به حمل قطعه س��خت
افزاری نیست و عالوه بر هزینه کمتر ،کاربران نگرانی در
خصوص مفقودی ،معیوب و خراب شدن یا حمل رمزیاب
ندارند.

نصب بیش از یک میلیون نسخه همراه
بانک جدید از سوی مشتریان بانک ملت

تعداد نس��خه
ه��ای همراه
بان��ک جدید
نص��ب ش��ده
روی گوش��ی
ه��ای تلف��ن
همراه مش��تریان بانک ملت از یک میلیون نس��خه عبور
ک��رد .ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی
بانک ملت ،تاکنون بیش از یک میلیون نسخه همراه بانک
جدی��د روی تلف��ن های همراه با سیس��تم عامل اندروید و
 IOSنصب و راه اندازی شده است.
بر اساس این گزارش ،در نسخه جدید همراه بانک خدماتی
به مشتریان بانک ملت ارائه شده که برخی از آنها منحصر
به فرد است .خرید با استفاده از گوشی تلفن همراه مجهز
بهNFCیکی از این خدمات اس��ت که مش��تری می تواند
با واردکردن رمز دوم و بدون اس��تفاده از کارت ،از طریق
کارتخوان های فروشگاهی خرید خود را انجام دهد.
در عین حال ،نسخه جدید همراه بانک ملت ضمن افزایش
الزامات امنیتی ،ورود به حس��اب کاربری را با اس��تفاده از
فناوری اثر انگشت ،امکان پذیر کرده است.

پرداخ�تبی�شاز 52ه�زارمیلی�اردری�ال

تس�هیالت بانک ملی به بخش صنعتبانک
ملی ایران در جهت حمایت
از بن��گاه ه��ای اقتصادی
بخ��ش صنع��ت و معدن،
تعداد  15هزار و  585فقره
تس��هیالت ب��ه ارزش 52
ه��زار و  383میلی��ارد ریال
در هفت ماه ابتدای امسال
پرداخت کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک
ملی ایران ،از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ،تعداد  34هزار
و  926فقره تسهیالت به ارزش  15هزار و  748میلیارد
ریال به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد  24هزار
و  59فقره تسهیالت به ارزش  6هزار و  277میلیارد ریال
به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است.
همچنین سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی
بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی کشور
ط��ی ای��ن م��دت 71 ،هزار و  142فقره به ارزش  38هزار
و  157میلیارد ریال بوده است.
در هفت ماه ابتدای امسال ،تعداد  485فقره تسهیالت به
ارزش یک هزار و  856میلیارد ریال به بخش صادرات و
 815هزار و  401فقره تسهیالت به ارزش  285هزار و 334
میلیارد ریال به بخش خدمات اختصاص یافته است.

آخرین آمار تسهیالت اعطایی
بانک رفاه به بنگاه ها

بانک رفاه طی س��ال
 95لغای��ت پایان مهر
ماه سالجاری ،بالغ بر
 5.391میلیارد ریال
تس��هیالت از محل
مناب��ع بانک به بنگاه
های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک
رفاه؛ مدیریت ش��عب این بانک در اس��تان های خراسان
رضوی ،فارس و یزد به ترتیب دارای بیشترین پرداختی
از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوس��ط به
مبلغ  507 ،661و  428میلیارد ریال بوده اند.

امکان خريد کارت هديه از فروشگاه
اينترنتيبانکسامان

بان��ک س��امان در
راس��تاي افزاي��ش
راحت��ي مش��تريان و
س��هولت دسترسي به
خدمات بانکي ،امکان
خري��د کارت هديه از
فروش��گاه اينترنت��ي
بانک سامان را فراهم
کرد .عباس ميرزا نيري مدير بانکداري الکترونيک بانک
سامان در گفتوگو با «سامان رسانه» در اين باره گفت:
از اين پس تمام مش��تريان ش��بکه بانکي که هريک از
کارتهاي عضو شتاب را داشته باشند ،ميتوانند با مراجعه
به فروشگاه اينترنتي بانک سامان کارتهاي هديه سامان
را با مبالغ دلخواه و در طرحهاي متنوع بهصورت رايگان
خريداري کنند.
ني��ري تصري��ح ک��رد :از جمل��ه مهمتري��ن ويژگي اين
کارته��ا ،پرداخ��ت هزين��ه کارت بهص��ورت اينترنتي،
تحويل بهصورت پس��تي در محل موردنظر مش��تري و
همچني��ن امکان درج متن دلخواه خريداران روي کارت
به دو زبان انگليس��ي و فارس��ي است .عالقهمندان براي
کسب اطالعات بيشتر درباره خدمات و محصوالت بانک
سامان ميتوانند با مرکز سامان ارتباط به شماره -6422
 021تماس بگيرند و يا به شعب بانک سامان در سراسر
کشور مراجعه کنند.

حذف بخشخصوصی از شورای پول و اعتبار

نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی تهران میگویند که بر اس��اس طرح پیش��نهادی مجلس،
بخشخصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای
فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست .به گزارش روزنامه تجارت به نقل
از خبرن��گار مهر ،کوروش پرویزیان در جلس��ه هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
گفت :اصالحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح
شده است که بر این اساس ،استقالل سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش
خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصالحیه به نتیجه
می رسد ،اصالحات دقیق تری در آن صورت گیرد .عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،
اصالحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال  ۵۳ضعیف دانست و افزود:
افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصالحیه کنونی روشن است که
در این طرح پیش��نهادی به یک هیات عالی تنزل یافته اس��ت که این به لحاظ منطق
پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد ،اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی
است و نمی تواند هدف استقالل بانک مرکزی را به سامان برساند .وی تصریح کرد:
حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاههای پیش بینی ش��ده در این طرح مش��هود

اس��ت که در ش��ورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی ،یک نماینده از اتاق
تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی ،نهادهای برآمده از مردم نماینده ای
ندارند .به گفته پرویزیان ،کمرنگ ش��دن حقوق صنفی صاحبان کس��ب و کار در این
طرح ها دیده می ش��ود که پیش بینی ش��ده کانونی از س��وی بانک مرکزی ش��کل گیرد
که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال  ۵۸شود ،ضمن اینکه مساله دیگر
که حائز اهمیت است ،تالش شده در این قانون ،مساله استقالل حل و فصل شود ولی
مس��اله همراس��تایی سیاس��تهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل
برخورده اس��ت و دچار ابهام ش��ده اس��ت .وی اظهار داشت :عدم وضوح جایگاه شورای
فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع مشکالت
بعدی این طرح هس��تند .البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه
دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد،
از جمله اولویت های طرح ش��ده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترس��ی و تامین
مالی مناس��ب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کس��ب و کار مهم به ش��مار میرود
که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون سبب
ارتقای سهم بخش تعاون خواهد شد

مدیرعامل بانک پارسیان :پایبندی بانک ها
نسبت به مسئولیت های اجتماعی

مساعدت بانک صادرات در امهال
وصول مطالبات آسیب دیدگان زلزله

وزیرتعاونکارورفاهاجتماعیدرنشستتخصصی
با مدیران عامل اتحادیههای تعاون گفت :حمایت
از بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه این بانک
سبب ارتقاء سهم بخش تعاون خواهد شد.
دکتر ربیعی در نشس��ت صمیمی با مدیران عامل
اتحادیههای سراسری که به میزبانی بانک توسعه
تعاونبرگزارگردیدبابیاناینمطلبافزود:برگزاریاینگونهنشستهاسببافزایشتعامالت
و همدلی در بین خانواده تعاون خواهد شد و شنیدن نقطه نظرات و مسائل بخش تعاون سبب
گشوده شدن مسیرهای جدید خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون دارای ظرفیتهای مناسبی در ارائه خدمات به تعاونیها
میباشد افزود :تعاونیها باید با تمرکز حسابهای خود نزد این بانک ،سبب ارتقای خدمات
بانک توسعه تعاون بین خودشان شوند چراکه ارکان بخش تعاون باید خود باید مصداق تعاون
باشند .در ادامه مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت :طبق اساسنامه بانک 70،درصد پرتفوی
تسهیالتی این بانک متعلق به تعاونیهاست و  30درصد جهت سایر شرکتها که این نسبت
بهصورت کامل در بانک اجرایی میشود.
حجتاهلل مهدیان خاطرنشان کرد :بانک توسعه تعاون در راستای انجام رسالت خود که ارائه
تسهیالت در راستای ایجاد اشتغال و تولید است در سال گذشته  6هزار میلیارد ریال تسهیالت
به بنگاههای کوچک و متوس��ط پرداخت کرده اس��ت که با توجه به اعالم س��ازمان صنعت و
تجارت بهعنوان نهمین بانک کشور در این خصوص انتخاب گردید .وی بابیان این مطلب که
بانک توسعه تعاون با ورود به طرحهای ملی ازجمله بازوهای دولت در اجرای طرحهای بزرگ
به شمار میآید خاطرنشان کرد :در بحث خرید تضمینی گندم بانک با ورود به این طرح 3000
میلیارد ریال از منابع داخلی پرداخت کرد ضمن آنکه در طرح اشتغال فراگیر روستایی و طرح
روس��تا تعاون نیز بهعنوان بانک عامل به ش��مارمی آید .مدیرعامل بانک توس��عه تعاون افزود:
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون سبب افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با توجه
به منویات مقام معظم رهبری میباشد و در این خصوص الزم است مجلس و دولت تمهیدات
عملیاتی بیشتری بیندیشند تا بانک بتواند به رسالت خود بهخوبی جامعه عمل بپوشاند.

مجموع��ه بانکه��ای دولتی و خصوصی با
حضور مدیران ارش��د بانک مرکزی از جمله
کمیجانی-قائممقامبانکمرکزی-وفرشاد
حی��دری  -معاون نظ��ارت بانک مرکزی و
مدی��ران عام��ل ش��بکه بانکی ب��ه میزبانی
بانک پارس��یان گردهم آمدند و در چگونگی تداوم کمکرس��انی به مناطق زلزله زده بحث و
تصمیمگیری کردند .رییس کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در ابتدای این
نشست در تشریح کمک به زلزله زدگان غرب کشور،گفت  :حادثه تاسف بار زلزله کرمانشاه
همه مردم کشور را آزرده خاطر کرد و این موضوع باعث شد تا همچون گذشته شبکه بانکی
ب��رای کم��ک به هموطنان آس��یب دی��ده ،اقدامات موثری را در اولوی��ت کار خود قرار دهند.
مدیرعامل بانک پارسیان ،خاطر نشان کرد :زلزله کرمانشاه موجب شد همه نیروهای کشور
در بخش های مختلف بسیج شوند تا عمق فاجعه را کاهش دهند و با توجه به حساسیت های
بانکها به ایفای وظایف در حیطه مسولیت اجتماعی  ،جلسه با محوریت همکاری وزارت امور
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با شبکه بانکی برای مرتفع شدن مشکالت با همین هدف
تشکیل شد  .دکتر پرویزیان ،رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیشنهاد
هایی از جمله تش��کیل کمیته ای مش��ترک برای انس��جام بیشتر شبکه بانکی برای کمک به
زلزله زدگان و همچنین تخصیص هزینه چاپ تقویم و سررسید برای کمک به زلزله زدگان و
اولویت مشارکت بانکها در ساخت مدارس و مراکز بهداشتی مطرح کرد که به تایید جمع رسید
 .شایان ذکر است ،مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان نماینده سیستم بانکی برای مذاکرات
الزم با وزیر بهداش��ت و درمان درباره پیگیری بازس��ازی بیمارس��تان سرپل ذهاب معرفی شد
تا در صورت امکان این بیمارستان از سوی سیستم بانکی بازسازی و تجهیز شود .همچنین
دراینجلس��هنحوهخدماترس��انی بهزلزلهزدگاندر 3محور؛بازس��ازیوتعمیربیمارس��تان
تخریب شده سرپل ذهاب با مشورت استاندار کرمانشاه و نظارت وزارت بهداشت ،بازسازی
و س��اخت مدارس و مراکز بهداش��تی با دریافت اطالعات و آمار از س��وی استاندارکرمانش��اه و
همچنین تامین کانکس های اس��کان موقت زلزله زدگان تا زمان بازس��ازی خانه های آنها
مورد حمایت شبکه بانکی قرار گرفت.

مدیرعام��ل بان��ک صادرات ای��ران با حضور در
مناطق زلزله زده غرب کشور ضمن دیدار با مردم
آس��یب دیده شهرها و روس��تاهای غرب استان
کرمانش��اه،ازنزدیکدرجریانمیزانخس��ارات
و مش��کالت موجود ،خدمات رسانی های انجام
ش��ده و نیازمندی های مالی آنها قرار گرفت و دس��تورات الزم برای رس��یدگی فوری به این
امور را صادر کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران ،سیاوش زراعتی،
مدیرعامل بانک صادرات ایران پس از شرکت در نشست ویژه استانداری کرمانشاه با سفر
به شهرها و روستاهای تخریب شده منطقه و در راستای کاهش آالم مردم و همکاران حادثه
دیده ،دستور تشکیل کارگروه ویژه جهت ترمیم روحیه همکاران ،توقف وصول مطالبات تا
بازگشت به حالت عادی و پیش بینی استمهال بدهی آسیب دیدگان را صادر کرد .وی در
عین حال بر تداوم کمک رسانی ها به مردم منطقه تاکید کرد.
در این س��فر که برخی مقامات بانک مدیر عامل را همراهی می کردند ،ش��عب آس��یب دیده
بانک در سطح منطقه نیز مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و دستورات الزم برای بازسازی
فوری آنها نیز صادر شد.
مدیرعام��لبان��کص��ادراتگفت«:مردمانیازجنسغیرتوش��جاعتکهتاریخهمواره
گویای سرآمدی و پیشاهنگی آنان در عرصه های گوناگون ملی و منطقه ای بوده و سالیان
اخیر نیز با خلق حماس��ه های پی در پی ،معنای ایثار و از خودگذش��تگی را در جبهه های
کرات متجلی س��اخته و به نمایش گذاردند
جهاد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس به ّ
و همچنین صفای مهمان نوازی و گرمای محبتشان سالهاست خستگی راه از تن عاشقان
اباعب��داهلل الحس��ین(ع) م��ی زداید ،این روزها بدلیل ج��ان باختن و جراحت جمع کثیری از
ایش��ان در حادثه دلخراش زلزله در پاره ای از تن وطن و خصوص ًا اس��تانهای همیش��ه مقاوم
و قهرمان پرور کرمانشاه و ایالم ،داغدار بوده و به سوگ عزیزانشان نشسته اند .شدت این
ضایعه حزن انگیز و وسعت خسارات مادی و معنوی وارده ،موجب تأثر بیکران و تألم شدید
گردیده و ایران اسالمی را یکباره در غمی عظیم فرو برده است».

اگزیم بانک ایران درکانون عزم ملی برای حمایت ازصادرات غیرنفتی
مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات اعالم کرد:
ج��ذب مناب��ع از صندوق توس��عه ملی و خطوط
اعتباری بیانگر عزم ملی برای حمایت ازصادرات
غیرنفتی اس��ت که در کانون آن بانک توس��عه
صادرات قرار دارد.
دکت��ر عل��ی صالح آبادی درهمایش سراس��ری
مدیران ،افزود :سیاس��ت های در پیش گرفته ش��ده در سالهای
اخیر به عالوه جذب منابع از خطوط اعتباری و صندوق توسعه
مل��ی ،توان تس��هیالت دهی بانک راب��رای کمک به صادرات
غیرنفتی افزایش داده است .وی بااشاره به روند رشد نقدینگی
بانک از سال  93تا  96افزود :منابع ریالی وارزی بانک توسعه
صادرات در طول این سالها هر سال بهتر از سال گذشته بوده
و پیش بینی این است که سال آینده نیز نسبت به امسال بهتر
باشد .مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت :در دوهفته گذشته

در مجموع در قالب دو قرارداد شش هزار میلیارد
ریال ازصندوق توسعه ملی دریافت کرده ایم و در
آینده نزدیک مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در قالب
خط اعتباری جدید ،دریافت می شود.
به گفته دکتر صالح آبادی می بایس��ت در پایان
برنامه شش��م توس��عه و در س��ال  1400حجم
صادرات به  120میلیارد دالر در سال برسد که در حال حاضر
این رقم  44میلیارد دالر است.
وی تصریح کرد :در پایان سال جاری رشد  25درصدی برای
صادرات غیرنفتی مدنظر است.
مدیرعام��ل بان��ک توس��عه ص��ادرات با ابراز رضای��ت از روند
حمایته��ای دول��ت ازافزایش منابع بانک اضافه کرد :به تازگی
موسس��ه  CIبه عنوان موسس��ه ای معتبر در اعتبار سنجی رتبه
حمایت دولت را از  4به  2ارتقا داده است.

ش آفرینی بانک مسکن در ساخت شهرهای هوشمند
نق 
توافقنامه اجرایی شدن ایده شهرهای جدید
هوشمند در ایران بین بانک مسکن و شرکت
عمران ش��هرهای جدید با ایفای س��ه نقش
عمده از س��وی بانک مس��کن در ساخت این
شهرها امضا شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه
خبری بانک مسکن -هیبنا ،با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل بانک مسکن تفاهمنامهای به امضا رسید که در قالب آن
توافق شد بانک عامل بخش مسکن با پشتیبانی از ایدهها،حمایت
مالی و همچنین اجرای ش��هرهای جدید هوش��مند ،به این حوزه
ورود کند .با توجه به اینکه بانک مسکن به عنوان یک نهاد مالی
تخصصی و توس��عه ای در حوزه مس��کن یکی از مهمترین عوامل
سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی محسوب میشود هم
اکنون با این تفاهمنامه و با قبول «پشتیبانی از ایدهها و استارپها

برایاستقراردرشهرهایجدید(ازطریقمرکز
کارآفرینی بانک مسکن)»«،کمک به تامین
مالی ش��هرهای جدید هوشمند» و همچنین
«س��اخت شهرهای جدید هوشمند(از طریق
شرکت سرمایهگذاری مسکن)» ،به این حوزه
ورود کرده و ایفای نقش خواهد کرد .در این
تفاهم نامه عالوه بر ایجاد زمینه همکاری مشترک میان شرکت
عمران شهرهای جدید و بانک مسکن ،سازمان زمین و ساختمان
کشور کره جنوبی نیز مشارکت خواهد داشت و تجربیات این کشور
در س��اخت ش��هرهای جدید هوشمند به عنوان یکی از موفقترین
کشورها در ساخت این شهرها به خدمت ساخت شهرهای جدید
هوشمند در ایران در خواهد آمد .قرار است در راستای انتقال این
دانش از کشور کره جنوبی ،اولین شهر جدید هوشمند در یکی از
شهرهای جدید نسل دوم ساخته شود.

نقش بانک صنعت و معدن
در حمایت از تولید

باید شکر گذار فرصت خدمتگذاری
به مردم باشیم

افزایش امنیت در انتقال وجه باالی
30میلیون ریال در بانک پاسارگاد

محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی گفت :در حال حاضر بانک صنعت
و مع��دن می توان��د یک حمایت کننده قوی برای
صنایع کوچک و متوسط باشد و به طور قطع برای
بازسازی واحدهای تولیدی و ورود نقدینگی به این
واحدها کمک شایانی می کند.
بادامچ��ی در گفتگ��و ب��ا پای��گاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن افزود  :س��اختار
فرس��وده واحدهای تولیدی از مهمترین مش��کالت کنونی تولید کش��ور اس��ت که باید
توجه خاصی به این معضل ش��ود و این بانک می تواند در اصالح این س��اختار نقش
اساسی داشته باشد.
وی تصريح كرد  :چرخ اش��تغال از گردش واحدهای تولیدی به راه می افتد و هر چه
واحدهای تولیدی سر و سامان بیشتری بگیرند ،توسعه بيشتر اشتغال را به دنبال خواهند
داشت .نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسالمی بیان داشت :فعالیت های
بانک صنعت و معدن در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است .
بادامچی خاطرنشان کرد :به طور قطع افزایش سرمایه بانکها می تواند در ورود نقدینگی
به واحدهای صنعتی و تولیدی و تقویت این واحدها اثرگذار باشد.
بانک صنعت و معدن نقش خود را در حمایت از تولید به نحو احسن انجام می دهد و ما
از این بابت بسیار خرسندیم ،همچنین حضور مدیریت خبره و با تجربه در حوزه صنعت،
نقش این بانک را در رونق تولید و صنعت کشور بسیار پر رنگ تر کرده است.

مراس��م اختتامیه دوره های آموزش��ی مدیریت
اس��تعدادها و جانش��ین پروری با حضور معاون
سرمایه انسانی و مدیر کل امور مدیران بانک مهر
اقتصاد در مرکز آموزش حضرت عبدالعظیم(ع)
برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد؛ رضا عسگری_
معاون سرمایه انسانی بانک_ در این مراسم ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با
خانواده های زلزله زده در استان های غرب کشور اظهار امیدواری کرد که این قبیل
دوره های آموزشی بر غنای علمی و دانش تخصصی همکاران بیفزاید.
وی در ادامه با اش��اره به اهمیت احس��اس مس��ئولیت در فعالیت های ش��غلی و حرفه
ای ،خاطر نش��ان کرد :بانک مهر اقتصاد از ابتدا تا کنون بر اس��اس همین ش��عار ش��کل
گرفته اس��ت و خود را نس��بت به س��پرده گذاران و س��ایر ذی نفعان مسئول می داند به
صورتیکه پیش��رفت و موفقیت های حاصل ش��ده در این س��ال ها نتیجه این نوع نگاه
بوده است.
عسگری اظهار کرد :امانتداری باید در اولویت مدیران یک بنگاه اقتصادی قرار گیرد
چرا که از این رهگذر می توان مانع از هدر رفت سرمایه های مردم شد و به این واسطه
اعتماد مشتریان را جلب نمود.
وی عنوان کرد :بر اساس تعالیم اسالمی باید مراجعه کنندگان را ولی نعمت خود بدانیم و
شاکر باشیم که در جایی قرار گرفته ایم که می توانیم به بندگان خدا خدمت نمائیم.

بهمنظ��ور افزای��ش امنیت در انتق��ال وجه باالی
30میلیون ریال در روز از طریق بانکداری مجازی
بانک پاس��ارگاد ،از تاریخ  ،04/09/1396ورود کد
عامل دوم (رمز یکبار مصرف) الزامی خواهد شد.
بهگزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعمومی
بانکپاس��ارگاد ،از تاریخ  ،04/09/1396مشتریان
این بانک میتوانند با وارد کردن کد عامل دوم (رمز یکبار مصرف ارسال شده به تلفن
همراه) هنگام انتقال وجه در بانکداری مجازی بانک پاسارگاد ،مبالغ باالی 30میلیون
ریال را با اطمینانخاطر بیش��تر انتقال دهند .بر اس��اس این خبر ،مش��تریان میتوانند از
طریق نرمافزار پرداخت همراه USSD ،و همچنین پیام کوتاه ،کد عامل دوم را دریافت
کنند .در روش دریافت کد از طریق نرمافزار پرداخت همراه ،مشتریان پس از نصب و
فعالسازی برنامه پرداخت همراه از طریق سایت بانک پاسارگاد ،میتوانند با کلیک بر
روی دکمه «رمز یکبار مصرف» رمز دوم مربوطه را دریافت کنند .در روش ،USSD
مشتریان میتوانند با شمارهگیری کد  *720*1*1#از روی تلفن همراه خود ،این کد
را دریافت کنند .همچنین در روش پیام کوتاه ،مشتریان با کلیک بر روی دکمه «ارسال
کد» ،کد عامل دوم را دریافت میکنند .در تمامی این موارد ،ش��ماره موبایل مش��تری
میبایست با شماره موبایل ثبت شده در شعبه بانک مطابقت داشته باشد.
همچنین مش��تریان میتوانند با مراجعه به ش��عبههای بانک پاسارگاد ،سقف مورد نظر
برای انتقال وجه را از 30میلیون ریال به مبالغ دلخواه خود تغییر دهند.

ک در اشتغالزائی مناطق روستائی و کمبرخوردار
نقش مهم پستبان 
کم��ال اکبریان فرماندار شهرس��تان بن اس��تان
چهارمحال و بختیاری درجلس��ه ش��ورای مدیران
ش��رکتهای تابع��ه وزارت ارتباط��ات و فناوری
اطالع��ات گفت :پس��تبانکایران بعنوان بانک
عامل صندوق توسعه ملی توانسته است با پرداخت
تسهیالت به طرحهای کشاورزی ،صنایع تبدیلی،
آبزیان و ش��یالت نقش مؤثری در توس��عه اقتصادی و اشتغالزائی
مناطق روستایی وکم برخوردار ایفا نماید.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی پستبانکایران:
وی پرداخت تسهیالت اشتغالزائی را عاملی برای مهاجرتزدائی
و جلوگیری از آس��یبهای اجتماعی و تبعات آن دانس��ت و ابراز
امیدواری کرد :پرداخت تسهیالت و خدماترسانی پست بانک در

سطح روستاها و مناطق محروم کمک خوبی است
تا شاهد مهاجرت معکوس و افزایش تولید در این
مناطق باش��یم .همچنین بهنام یزدانی مدیرشعب
پس��تبانک اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در
این جلس��ه ضم��ن ارائه گزارش عملکرد ش��عب
و باجهه��ای خدمات بانکی ش��هری و روس��تائی
اظهارداشت :این بانک در راستای انعقاد تفاهمنامههای همکاری
با صندوق توس��عه ملی ،س��ازمان ش��هرداریها و دهیاریهای
کشور آماده ارائه تسهیالت به طرحهای دارای توجیه اقتصادی،
فعاالن حوزههای  ICTو  ،ITشرکتهای دانشبنیان و بخشهای
کش��اورزی ،دامداری و منابع طبیعی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی و
سایر بخشهای مرتبط است.

ارسال کمکهای بانک ایران زمین به مناطق زلزله زده
بانک ایران زمین در راس��تای اجرای مس��ئولیت
اجتماعی خود و همراهی با مردم کش��ور ،ضمن
بس��یج نیروهای خود در اس��تانهای غربی جهت
امداد رس��انی به هموطنان آس��یب دیده ،با مجوز
هیئ��ت مدی��ره مبلغ  250میلیون تومان را جهت
خرید اقالم ضروری زلزله زدگان اختصاص داد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نق��ل از روابط عمومی ،هیئت
مدیره بانک ایران زمین به منظور کمک به هموطنان آس��یب
دیده مبلغ  ۲۵۰میلیون تومان را به خرید اقالم ضروری شامل
چادر ،پتو ،کنسرو ،خرما و وسایل بهداشتی اختصاص داد ،که
بخش��ی از این اقالم در روزهای گذش��ته بین آس��یب دیدگان
توزیع و بخشی دیگر نیز در حال توزیع است.

ضمن ًا همکاران بانک در استانهای غربی با حضور
در محل زلزله س��عی کردند با شناس��ایی دقیق
مایحتاج ضروری کمک های جمع آوری ش��ده
و کم��ک ه��ای بانک را در نقاطی که دسترس��ی
کمتری وجود داشت توزیع کنند.
همچنی��ن هموطن��ان گرامی م��ی توانند وجوه
خود را به ش��ماره س��پرده  ۵۰۰-۷۱۰-۱۲۲۵۵۹-۱و یا شماره
کارت  ۵۰۵۷-۸۵۱۹-۹۰۰۰-۸۵۱۵جهت کمک به هموطنان
آسیب دیده واریز فرمایند.
همچنی��ن بیم��ه آرمان همراه با بانک ایران زمین محموله ای
را شامل پتو ،بالش ،بخاری برقی و اقالم خوراکی و بهداشتی
بود که در میان مردم آسیب دیده توزیع کرد.

بازگشایی شعبه بانک تجارت
در سر پل ذهاب

راه اندازی کانکس های اهدایی
بانک دی در مناطق زلزله زده

اسامی برندگان حساب های قرض الحسنه
بانک سپه روی سایت این بانک

در راستای خدمت رسانی به هموطنان آسیب دیده
در زلزله سر پل ذهاب و ارائه خدمات بانکی مورد
نیاز ،شعبه بانک تجارت در این شهرستان فعالیت
خود را س��ر گرفت .به گزارش روزنامه تجارت به
نق��ل از رواب��ط عمومی بانک تجارت  ،در پی زلزله
هفته گذش��ته اس��تان کرمانش��اه ش��عبه این بانک در شهرستان سر پل ذهاب با آسیب
دیدگی جدی مواجه ش��د که پس از پیگیری های انجام ش��ده و در راس��تای تس��هیل
خدمت رس��انی به مش��تریان  ،ش��عبه این بانک در محل موقت از صبح روز دوش��نبه 29
آبان بازگشایی شد .در این گزارش آمده است عملیات مرمت و بازسازی شعبه آسیب
دیده بانک تجارت در س��رپل ذهاب در اس��رع وقت به انجام رس��یده تا خللی در خدمت
رسانی به مشتریان ایجاد نشود.

سیار بهداشتی اهدایی کارکنان بانک دی
کانکس های ّ
در روستاهای مناطق زلزله زده غرب کشور نصب و راه
اندازی شد .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عمومی بانک دی ،در پی وقوع زلزله در مناطق غربی
کشور ،کارکنان بانک دی با هدف کمک به هموطنان
آسیب دیده در این حادثه ،بصورت داوطلبانه بخشی از حقوق خود را به خرید اقالم مورد نیاز زلزله
زدگان اختصاص دادند ،که پیرو هشدارهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مبنی بر
احتمال شیوع بیماریهای عفونی و واگیردار در مناطق زلزله زده و لزوم رسیدگی سریع به مسائل
بهداشتی آسیب دیدگان ،بخشی از کمک های نقدی کارکنان بانک دی به خرید کانکس های
سیار بهداشتی و حمام اختصاص یافت .تمامی کانکس های اهدایی کارکنان بانک دی با نظارت
سازمان هالل احمر ایران در روستاهای تابعه منطقه سر پل ذهاب مستقر و راه اندازی شد.

اس��امی برندگان س��ی و نهمین مرحله قرعه کشی
حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز بانک سپه
روی س��ایت ای��ن بان��ک قرار گرف��ت .به گزارش
روزنام��ه تج��ارت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی
بانک س��په ،این قرعه کش��ی بر مبنای تراکنش
های حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز بانک
سپه از پایان شهریور ماه سال  95تا پایان شهریور ماه سال  96بوده و شرایط اعطای
جایزه به برندگان دارا بودن حداقل مبلغ  200هزار ریال بوده است.
بر اس��اس این گزارش اس��امی برندگان س��ی و نهمین مرحله قرعه کشی حساب های
قرض الحسنه پس انداز ،در سایت بانک سپه به آدرس  www.banksepah.irقابل
دسترسی است.

توسعه صادرات براي حضور در بازارهاي جهان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس
معتقد است :امروز بهبود فضاي کسب و
کارمحوررقابتپذيريوتوسعهصادرات
براي حضور در بازارهاي جهاني اس��ت.
محس��ن کوهکن گفت :در اين جريان
بايد برخي قوانين دس��ت و پاگير که موجب ضربه به بدنه توليد
اس��ت حذف و اصالح ش��ود .وي با تاکيد بر اينکه خودروس��ازي
ايران نيازمند مديريتي جدي در تماميحوزهها است ،گفت :براي
بهبود فضاي کس��ب و کار در صنعت خودرو بايد اين صنعت به
واسطه مديران کارآمد تقويت و خودروسازان از فرصتي فراهم
ش��ده در مس��ير رشد و توس��عه بهره ببرند .وي خاطرنشان کرد:
زمان آن رس��يده که خودروس��ازان ضعفهاي س��اختاري توليد
خودرو در کشور را برطرف کنند.

رئيس اتاق تهران از کنترل بازار ارز توسط دولت انتقاد کرد؛

مسافرانآنتالياهم یارانهمیگیرند!

گروه صنعت ،معدن و تجارت :روزهاي نخس��ت ش��هريور سال
جاري بود که دالر روندي افزايش��ي به خود گرفت و از قيمت
 ۳هزار و  ۸۰۰توماني فراتر رفت .حدود يک ماه بعد ،در اواسط
مهرماه قيمت دالر به  ۴هزار تومان رس��يد .افزايش دالر فقط
ب��ازار آزاد را تح��ت تاثي��ر ق��رار نداده ،بلکه ن��رخ ارز دولتي را نيز
تحت تاثير قرار داده اس��ت .به طوري که طي يک ماه گذش��ته
نرخ ارز دولتي  100تومان هم نسبت به مصوبه بودجهاي دولت
افزايش يافته اس��ت .اگرچه برخي پيشبينيها حکايت از ادامه
روند افزايشي نرخ ارز را دارد ،اما با توجه به واقعيتهاي بازار به
نظر ميرس��د باقي ماندن دالر در کانال  ۴هزار توماني ماندگار
ش��ود .اين نرخ تازه ،براي صادرکنندهها پيش آمد نيکوس��ت و
براي توليدکنندههايي که مواد اوليه وارد ميکنند ،س��بب بهم
خوردن تعادل در هزينههاي توليد ميشود.
پيش از اين پدرام سلطاني ،نايب رئيس اتاق ايران گفته بود که
نبايد انتظار داشته باشيم دالر به  ۳هزار و  ۸۰۰تومان بازگردد.
به اعتقاد کارشناس��ان دالر با تناس��ب تورميکه در چند س��اله
گذشته داشته ،خود را تعديل و ترميم ميکند؛ باالخره در چهار
س��ال دولت يازدهم اگرچه در س��ال آخر تورم تک رقميش��د و
دستآورد بسيار خوبي بود ،ولي انباشت اين تورم و ما به التفاوت
آن با تورم جهاني الجرما بايد اثر خود را در نرخ ارز نشان ميداد
که اين اتفاق افتاد.
س��اماندهي ب��ازار ارز هنوز هم در مي��ان مهمترين دغدغههاي
بخش خصوصي قرار دارد .تورم ساالنه نرخ ارز مسالهاي است
که مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار گرفته و حاال آنها ميگويند
عدم رش��د قيمت ارز متناس��ب با نرخ تورم موجب ش��ده تا در
هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت در بازار ارز کشور باشيم.
به اعتقاد مسعود خوانساري ،رئيس اتاق بازرگاني تهران دولت
نبايد بيش از حد ،اصرار به ثبات نرخ ارز داشته باشد و بايد اجازه
داد ارز هم به عنوان يک کاال ،قيمتگذاري ش��ده و دولت تنها
کنترل و مديريت کند.

رشد  6.2درصدي تراز تجاري ايران


رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کش��اورزي تهران گفت:
تراز تجاري هفت ماهامسال را نزديک به  52ميليارد دالر برشمرد
که در همسنجي با پارسال  6.2درصد رشد داشته است .مسعود
خوانساري روز گذشته در سي و دومين نشست هيات نمايندگان
اتاق تهران در محل اين اتاق افزود :اما در همين مدت در مجموع
ارزش کل صادرات  2.38درصد کاهش داشته است .وي گفت:
مطابق آخرين گزارش بانک جهاني ،رتبه ايران در بهبود فضاي
کسب و کار با چهار پله نزول به  124در بين  190کشور جهان
رس��يد ،اين در ش��رايطي بود که مطابق برنامه ريزيها مقرر بود

همه ساله اين رتبه  10پله صعود داشته باشد .خوانساري تاکيد
کرد :از دولت انتظار ميرود هرگونه بخشنامه ،دستورالعمل را با
توجه به آثار آن در بخش کس��ب و کار کش��ور اجرايي کند .وي
همچنين با اش��اره به بخش مس��کن که  20فصل متوالي شاهد
رش��د منفي آن بوديم ،بيان داش��ت :خريد و فروش مسکن در 6
ماه نخست امسال  34درصد افزايش داشته و رشد قيمتي مسکن
در اين مدت مطابق با نرخ تورم بوده است.

يارانه دولت براي سفر به ترکيه


رئيس اتاق ايران با اشاره به افزايش قيمت ارز در يک ماه گذشته،
خاطرنشان کرد :اين افزايش از سال گذشته با توجه به افزايش
تورم قابل پيش بيني بود و هنوز ارز قيمت واقعي خود را پيدا نکرده
است .وي تصريح کرد :از دولت انتظار ميرود براي کنترل نرخ
ارز به ممنوع کردن واردات برخي کاالها روي نياورد ،زيرا مثمر
ثمر نخواهد بود .خوانساري با اشاره به کاهش ارزش لير ترکيه
از  2500تومان در ش��روع دولت تدبير و اميد به هزار تومان در
حال حاضر ،ادامه داد :در  ۶ماهه اول سال جاري ۴۰۰ ،هزار نفر
به آنتاليا سفر کردهاند که سوبسيد آن از سوي دولت ايران داده
شده؛ چراکه قيمت لير بسيار پايين است؛ ضمن اينکه بايد توجه
داش��ت ک��ه اص��رار بيش از اندازه ب��ه ثبات نرخ ارز ،توليد را دچار
مش��کل کرده و بس��ياري از شرکتهاي توليدي را با معضالت
جدي مواجه کرده است .وي تاکيد کرد :اصرار بيش از اندازه به
ثابت نگه داشتن نرخ ارز ،توليد را دچار مشکل کرده و به افزايش
مطالبات شرکتها و پيمانکاران انجاميده است .اين مقام مسئول
ابراز اميدواري کرد که دولت نس��بت به اين مس��اله چاره سازي
اساسي کند و ارز نيز همچون ساير کاالها قيمتگذاري شود و
دولت تنها به مديريت و کنترل آن بپردازد.

اقدامات وزارت صنعت براي حضور قانوني خارجيها در بازار پوشاک ايران

صدور مجوز برای  ۱۷برند پوشاک خارجي

گروه صنعت ،معدن و تجارت :ساماندهي برندهاي خارجي براي
حضور در بازار پوشاک ايران همچنان ادامه دارد .اگر تا مدتي قبل
مسئوالن اتحاديه توليدکنندگان پوشاک اعالم ميکردند که تنها
 10برند خارجي براي حضور در بازارهاي ايران مجوزهاي الزم را
کسب کردهاند ،اين روزها افسانه محرابي ،مديرکل دفتر صنايع
نس��اجي و پوش��اک وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميگويد که
در جهت اجراي دس��تورالعمل س��اماندهي بازار پوشاک تاکنون
 ۱۷برن��د خارج��ي مطرح دنيا موفق ب��ه دريافت گواهي فعاليت
در کشور شدهاند و  ۱۴متقاضي نيز در حال تکميل مدارک خود
هس��تند.پيشازاينفعاالنصنعتپوش��اککش��ورگفتهبودند
ک��ه در ح��ال حاضر فقط برخي از برندهاي پوش��اک خارجي که
دس��تورالعمل س��ال گذش��ته وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
رابطه با ساماندهي واردات پوشاک را اجرا کردهاند امکان واردات
پوشاک دارند و هيچ فرد و شرکت ديگري اجازه واردات پوشاک
رس��ميرا ندارد .براس��اس اين اظهار نظرها اگر ش��رکتي در يک
کشور ثالث به ثبت رسيده باشد و در ايران هم آن شرکت با همان
اس��م به ثبت رس��يده باش��د امکان واردات پوشاک را دارد .به اين
ترتيب هرگونه پوشاکي که به صورت رسميوارد ميشود داراي
کد شناسه کاال است ،اما دستورالعمل ساماندهي واردات پوشاک
که س��ال گذش��ته توس��ط وزارت صنعت ابالغ شد مشکالتي را
براي خردهفروش��ان پوش��اک بوجود آورده ،به طوريکه ديگر اين
عرضهکنندگان پوشاک قادر به عرضه پوشاک وارداتي و خارجي
نيس��تند و فعاليت تجاري آنها محدود ش��ده است .در همين حال
به گزارش شاتا ،افسانه محرابي درخصوص خبر منتشره در يکي
از خبرگزاريها مبني بر اجراي ناقص دس��تورالعمل س��اماندهي
بازار پوشاک و گاليه فعاالن اين حوزه ،تصريح کرد :ساماندهي
واردات پوشاک صاحب نام ونشان (برند) از مبادي ورودي تا سطح
توزيع و عرضه بر اس��اس دس��تورالعمل  17شهريور ماه  95وزير
صنعت ،معدن و تجارت ابالغ ش��ده و کارگروه پيگيري ،اجرا و
رفع موانع اين دستورالعمل به رياست مشاور وزير در امور صنايع
نساجي ،پوشاک و چرم تشکيل شده است .اين کارگروه تاکنون
 17جلسه را به اين منظور برگزار کرده است .وي هماهنگي الزم
جهت صدور ثبت سفارش��ات پوش��اک و تعيين ضوابط مربوط به
درونس��پاري و س��رمايهگذاري برندها و نحوه نظارت آن را از
جمله فعاليتهاي اين کارگروه دانست و افزود :برگزاري جلسات
هماهنگيبانمايندگانبرندهاوتشويقآنهابرايرعايتضوابط
دس��تورالعمل و ارايه راهکارهاي الزم در ارتباط با لزوم دريافت
پروانه کسب براي تماميفروشگاههاي متقاضي گواهي فعاليت
به نام دارنده گواهي فعاليت ،الزام به ثبت و درج تعداد و نش��اني
فروشگاههاي (شعب) متقاضيان گواهي فعاليت در سامانه مرکز

ام��وراصن��اف،ال��زامدارندگانگواهيفعالي��تبهمعرفيتوزي ع
کنندگان غير مجاز (برند) به س��ازمان حمايت مصرف کنندگان
و تولي��د کنن��دگان نيز از ديگر کارهاي اين کارگروه بود .محرابي
با اشاره به بازرسي و بررسي ميداني از جانب اداره کل بازرسي و
مبارزه با قاچاق کاالي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد
کنندگان از برندها و ارايه گزارش آن ،گفت :به منظور انطباق با
دستورالعمل جديد براي برندهايي که قبل از صدور دستورالعمل،
گواهي فعاليت دريافت کردهاند ،مهلت قانوني تعيين شد .تمديد
مجدد مهلت به برندهايي که در اجراي دس��تورالعمل موفق به
ارايه مدارک مثبت نشده بودند و ابطال گواهي افرادي که مدارک
مورد نياز را در چارچوب دس��تورالعمل جديد ارايه نکردهاند نيز از
ديگر برنامههاي کارگروه بود .مديرکل دفتر صنايع نس��اجي و
پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت با طرح اين موضوع که
طبق اطالع ارايه ش��ده از س��وي مرکز اصناف و بازرگانان 127
درخواست جهت دريافت گواهي فعاليت نمايندگي پوشاک به آن
مرکز رسيده است ،ادامه داد :تاکنون  17نام نشان (برند) خارجي
مطرح دنيا با انجام تماميمراحل الزم موفق به دريافت گواهي
فعاليت در کشور شدهاند و  14متقاضي نيز در حال تکميل مدارک
خودهستند.محرابيهمچنينتصريحکرد:موضوعتهيهشناسهو
شناسنامهکاالبراساسماده 11آييننامهاجراييشناسههايکاال
و رهگيري کاال موضوع ماده ( )13قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
و تبصره  2ماده  7دستورالعمل واردات پوشاک با برگزاري بيش از
 28جلسهفنيو 17جلسهکارشناسيرفعاشکاالت،درکارگروهدر
حال پيگيري است .حضور و فعاليت برندهاي مختلف پوشاک در
ن سالهاي انتقادات بسيار توليدکنندگان داخلي
بازار ايران طي اي 
را به دنبال داشته است .کارشناسان معتقدند که درست است که
هنوز براي صنعت پوشاک بضاعتي اندک باقي مانده ،اما به هر
حال با شرايط ايده آل فاصله داريم .با اين حال ميتوان گفت که
در بس��ياري موارد ،کااليي که بهنام برندهاي مطرح خارجي به
چ يک از ما
فروش ميرسد توليد داخل است و اين موضوع بر هي 
پوشيده نيست؛ حال اينکه چنين اشتباهاتي از سوي توليدکننده،
مصرفکننده يا کدام بخش نشأت ميگيرد را نميدانيم ،اما بايد
قبول کرد در موارد متعدد ،کاالي داخلي داراي چنان کيفيتي شده
که قابليت رقابت با برندهاي خارجي را دارد .با توجه به بحثهاي
فرهنگيمردمدربسياريمواردترجيحميدهندبهخريدکاالهاي
خارجي بپردازند .با اين همه با عنايت به دستورالعمل طراحي شده
در زمينه ساماندهي برندها ،ميتوان اميدوار بود که اگر حضور و
فعاليت برندها در ايران ساماندهي شود شرايط ب ه سمتي ميرود
که کاالي ايراني هم با نام برند خود به فروش برسند و اين رويکرد
ميتواند اثرات مثبتي داشته باشد.

مدرسهسازي اتاقها در مناطق زلزلهزده


«شوراي رقابت» مقصر اصلي مشکالت امروز قطعه سازان

قيمت ،کيفيت و خدمات 3 ،عامل توسعه صادرات خودرو

س��خنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي
خودرو معتقد اس��ت که جريان آناليز قيمت قطعات در
س��ال گذش��ته به چند دليل مسکوت مانده و بخشي از
آن ب��ه ش��وک مثبت ورود پ��ژو و رنو در صنعت خودرو
بازميگردد که موجب شده که موضوع افزايش قيمت
در س��ال گذش��ته منتفي ش��ود .فرهاد بهنيا در گفتگو با
خبر خودرو ،با اشاره به موضوع آناليز قيمت قطعات در
سال گذشته ،اظهار داشت :در چندماه گذشته هر زمان
درخصوص افزايش قيمت قطعهسازان با خودروسازان
جلس��اتي برگزار شده ،خودروس��ازان مشکل اصلي را
شوراي رقابت عنوان کردند و ماداميکه شوراي رقابت
اجازه افزايش قيمت را به خودروسازان ندهد ،خودروساز
امکان افزايش قيمت قطعات را ندارد .وي با اش��اره به
اينکه قطعهسازان نزديک  3سال است که هيچ افزايش
قيمتي نداشتهاند ،گفت :براساس اعالم شوراي رقابت،
شرکتهاي خودروساز در سال جاري  5تا  7درصد اجازه

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه
توس��عه صنعت خودرو نيازمند تدوين استراتژي توسعه
است ،اظهار داشت :در راستاي تدوين چنين استراتژي
ميتوان برنامههاي کوتاهمدت ،ميانمدت ،و بلندمدت
ب��راي توس��عه خودروس��ازان را تبيي��ن و اجرايي کرد.
حميدرضا فوالدگر در گفتگو با خبر خودرو اظهارداشت:
البته متناس��ب با اس��تراتژي توسعه بايد بازارهاي هدف
را نشانه گرفت و همزمان جريان صادرات محور شدن
صنعت خودرو را در نظر داشت .وي تاکيد کرد :با صادرات
محور شدن صنعت خودرو بيشک توليد خودرو داخلي
افزايش مييابد ،لذا عالوه بر استراتژي توسعه بايد خط
مشي درستي براي توسعه صنعت خودرو ترسيم شود.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به سه عامل مهم
در توسعه صادرات و رقابت پذيري صنعت خودرو اظهار
داشت :امروز قيمت ،کيفيت و خدمات پس از فروش سه
شرط مهم براي ورود خودروسازان به بازار رقابت جهاني

است .فوالدگر همچنين در صحبتهايش خاطرنشان
کرد :قطعا قيمت مناسب ميتواند موجب ورود توليدات
داخلي به به بازار جهاني و رقابت با توليدات خارجي شود
ضمن اينکه در اين مسير افزايش کيفيت و ارائه خدمات
پس از فروش مناسب نيز که جزء شروط اصلي صنعت
خودرودنياستدرجريانتوسعهصادراتورقابتپذيري
صنعت خودرو بسيار مهم و موثر است.

صدور 3هزار و 786کارت بازرگاني در 6ماهه96

جوازهاي تأسيس و پروانههاي بهرهبرداري صنعتي صادر شده
در ش��ش ماههامس��ال نس��بت به مدت مشابه سال  95از لحاظ
تعدادي به ترتيب افزايش  10.6درصدي و  7.1درصدي داشت.
به گزارش شاتا ،براساس گزارش دفتر آمار و فرآوري دادههاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت جوازهاي تأسيس صنعتي صادر

شده در شش ماههامسال  8هزار و  835فقره بود که با توجه به
صدور هفت هزار و  991جواز تاس��يس صنعتي در مدت مش��ابه
س��ال  95از افزاي��ش  10.6درص��دي برخوردار بود .پيش بيني
اش��تغال جوازهاي تاس��يس صادر شده در شش ماهه  96حدود
 203هزار و  464نفر و س��رمايه مجوز آنها  835هزار و 937
ميليارد ريال بود که با توجه به پيش بيني اش��تغال  175هزار و
 330نفري وپيش بيني سرمايه  751هزار و شش ميليارد ريالي
جوازهاي تأس��يس س��ال  ،95با افزايش  16درصدي اشتغال و
 11.3درصدي سرمايه مجوز مواجه بود.
همچنين در اين بازه زماني ش��ش ماهه دو هزار و  746پروانه
بهره برداري صنعتي با پيش بيني اش��تغال  44هزار و  719نفر
صادر ش��د که با توجه به صدور دو هزار و  565پروانه با پيش
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پيشخوان
اصالحيه ثبت سفارش واردات خودرو
هنوز در دولت است

وزي��ر صنعت ،مع��دن و تجارت از
تخري��ب  17واح��د صنعتي بزرگ
در کرمانشاه در پي زلزله اخير خبر
داد و همچني��ن اع�لام ک��رد که
اصالحي��ه ثبت س��فارش واردات
خ��ودرو همچن��ان در هيات دولت
اس��ت .به گزارش ايس��نا ،محمد
ش��ريعتمداري اظهار کرد :اگر امروز بپرس��ند مش��کل صنعت و
معدن چيس��ت ،در يک نگاه ممکن اس��ت پاس��خ دهند مشکل
ب��ازار اس��ت .ام��ا بايد بدانيم ک��ه يکي از مهمتري��ن نيازهاي
اساس��ي چ��ه در بخ��ش عرضه و چ��ه در بخ��ش توليد مقوله
کيفي��ت اس��ت و ب��ه طور حتم تس��خير بازاره��اي بينالمللي
نيازمن��د اي��ن اس��ت که کيفيت محص��والت توليدي و عرضه
ش��ده خود را باال ببريم ،چراکه درغير اين صورت نميتوان در
بازارهاي بينالمللي سهم داشت.
وي افزود :عالوه بر اين بايد نوسازي صنعت و معدن مورد توجه
قرار گيرد .چنانکه در دهههاي اخير به ويژه چند س��ال گذش��ته
بناب��ر جايگزين��ي واردات به منظور جلوگيري از خروج ارز بوده،
بايد  85هزار واحد صنعتي که در ايران فعاليت ميکنند مقوله
صادراتگ��را ب��ودن را مدنظ��ر قرار دهند .وزير صنعت ،معدن و
تجارت همچنين در مورد خسارت واحدهاي صنعتي براثر زلزله
پيش آمده در کرمانشاه نيز خاطرنشان کرد :در بحث زلزله بايد
به کيفيت س��اخت توجه کنيم .باتوجه به اينکه کش��ور ما روي
گس��ل قرار گرفته بهطور حتم بايد به اس��تانداردهاي س��اخت
توجه بيشتري داشته باشيم .در مجموع  64واحد صنعتي بزرگ
در کرمانش��اه وجود داش��ته که  17واحد به طور  100درصدي
تخريب ش��ده و مابقي واحدها بين  20تا  80درصد خس��ارت
ديدهاند.

فوالد براي بازسازي
مناطق زلزلهزده تامين ميشود

انجم��ن توليدکنن��دگان ف��والد ايران با اع�لام آمادگي براي
کمکرس��اني به مناطق زلزله زده از امکان تامين فوالد مورد
ني��از ب��راي بازس��ازي مناطق زلزله زده کرمانش��اه خبر داد .به
گ��زارش ايس��نا ،بعد از اع�لام وزارت صنعت ،معدن و تجارت
براي تامين مصالح مورد نياز براي بازس��ازي مناطق زلزله زده
غ��رب اي��ران ،انجمن توليدکنندگان فوالد نيز طي اطالعيهاي
از آمادگ��ي اي��ن انجمن و اعض��اي آن براي تامين فوالد مورد
نياز براي بازس��ازي مناطق زلزله زده و همکاري با دولت خبر
داد .در اين اطالعيهامده اس��ت که با توجه به لزوم بازس��ازي
فوري و تامين مسکن مورد نياز مناطق زلزله زده اين انجمن با
هماهنگيهاي انجام شده به نمايندگي کارخانههاي فوالدي
آمادگي دارد نسبت به تامين به موقع ،اقتصادي و بهينه فوالد
م��ورد نياز براي بازس��ازي مناط��ق زلزله زده و همچنين جذب
کمکه��اي فعاالن فوالدي کش��ور اق��دام کنند .پس از اعالم
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اين اولين اعالم آمادگي رسمياز
س��وي انجمنه��اي توليدکننده محص��والت معدني و مصالح
ساختماني بود که در راستاي کمکرساني زيرساختي به مناطق
زلزله زده مطرح شد.

هشدار سازمان توسعه تجارت
به واردکنندگان خودرو

خوانساري در پايان با اشاره به حادثه زلزله دلخراش غرب کشور،
شبکههاي اجتماعي و فضاي مجازي را به عنوان يکي از عوامل
اساس��ي در جلب کمکهاي مردميبي س��ابقه به زلزله زدگان
توصيف کرد ،به طوري که با کمک رس��اني آحاد جامعه ،از روز
چهارم زلزله به بعد اعالم شد ديگر نيازي به ارسال کمکهاي
ضروري نيس��ت .وي گفت 570 :مدرس��ه در مناطق زلزله زده
غرب کش��ور تخريب ش��د که  85مورد آن در مناطق روس��تايي
اس��ت و اتاقهاي بازرگاني سراس��ر کشور بازسازي  45مدرسه
روستايي را تقبل کردند .خوانساري اظهار داشت 130 :کالس
درس بايد در اين راس��تا بازس��ازي ش��وند که برآورد اوليه هزينه
بازس��ازي ه��ر کالس يکص��د ميليون توم��ان خواهد بود؛ البته
برخي اعضاي اتاق نس��بت به تامين س��يمان ،گچ و س��راميک
اعالم آمادگي کردهاند.

افزايش داش��تند ولي آنچه که درخواس��ت قطعهسازان
بوده با عددي که شوراي رقابت با خودروسازان توافق
کرده ،اختالف زيادي دارد .به گفته وي هماکنون قيمت
برخي مواد اوليه بهطور ميانگين  45تا  75درصد افزايش
داش��ته ،در حالي که نرخ ارز در س��الجاري حدود 24
درصد و نرخ دستمزد در سه سال اخير بهطور ميانگين
 15تا  17درصد افزايش داشته است.

چهارشنــبه  1آذر  1396شماره 1181

7

بيني اش��تغال  38هزار و  455نفر در مدت مش��ابه س��ال گذشته
از لح��اظ تع��دادي افزاي��ش  7.1درصدي و از لحاظ پيش بيني
اشتغال ،افزايش  16.3درصدي داشت .سرمايه مجوز پيش بيني
ش��ده براي پروانههاي بهره برداري در ش��ش ماههامسال 148
ه��زار و  649ميلي��ارد ري��ال بود که ب��ا در نظر گرفتن  134هزار
و  42ميليارد ريال پيش بيني س��رمايه مجوز براي پروانههاي
بهره برداري سال  ،95افزايش  10.9درصدي داشت .در بخش
معدن نيز در ش��ش ماهه اول امس��ال  475فقره پروانه اکتشاف
صادر ش��د که به نس��بت مدت مش��ابه سال  95با افزايش 30.5
درصدي مواجه بود .در  6ماهه اول  95حدود  364پروانه اکتشاف
صادر ش��ده بود .همچنين در ش��ش ماهه  96حدود س��ه هزار و
 786کارت بازرگاني صادر ش��د که نس��بت به مدت مشابه سال

گذشته  0.4درصد افزايش داشت .در شش ماهه اول  95حدود
سه هزار و  770کارت بازرگاني صادر شده بود .در زمينه گواهي
امضاي الکترونيکي و نماد الکترونيکي نيز به ترتيب  9.5و 15.1
درصد با افزايش صدور مجوز روبه رو بوديم .در شش ماهه 96
ح��دود  30ه��زار و  777گواهي امضاي الکترونيکي صادر ش��د
که اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته  28هزار و  99فقره
بود .همچنين تعداد نماد الکترونيکيهاي صادر ش��ده در ش��ش
ماهه  96حدود پنج هزار و  922مورد بود ودر مدت مشابه سال
گذشته پنج هزار و  145مجوز براي نماد الکترونيکي صادر شد.
در حوزه خدمات فني و مهندس��ي نيز  160جواز خدمات فني
و مهندس��ي صادر ش��د که با توجه به صدور  145جواز در مدت
مشابه سال  95از افزايش  10.3درصدي برخوردار بود.

دفت��ر مقررات ص��ادرات و واردات
س��ازمان توس��عه تج��ارت اعالم
ک��رد :ورود خ��ودرو ب��ه گمرکات
ب��دون ثب��ت س��فارش ب��ه معني
رعايت نکردن قانون و مس��ئوليت
ورود بدون ثبت سفارش خودرو يا
ه��ر کاالي ديگري به گمرکات و
بنادر کش��ور ،برعهده واردکننده اس��ت .به گزارش ايرنا علي
عليآب��ادي فراهان��ي در پي انتش��ار اخباري ب��ا عنوان «تعداد
خودروهاي متوقف در گمرک از ۱۰هزار دس��تگاه گذش��ت»
گف��ت :طب��ق ماده  8قانون مقررات صادرات و واردات مصوب
س��ال  ،1372واردات کاال مس��تلزم انجام فرايند ثبت سفارش
اس��ت و واردات بدون پيش ش��رط ياد ش��ده ،مغاير ضوابط و
مقررات مربوطه محس��وب ميش��ود .وي تاکيد کرد :بنابراين
ورود «خ��ودرو» ب��ه گم��رکات ب��دون ثبت س��فارش ،رعايت
نکردن قانون اس��ت و ورود بدون ثبت س��فارش خودرو يا هر
کاالي ديگري به گمرکات و بنادر کشور مسئوليتش بر عهده
وارد کننده است.
علي آبادي فراهاني با اشاره به اينکه همه ثبت سفارشات خودرو
داراي مدت اعتبار ش��ش ماهه اس��ت ،افزود :واردات خودرو از
محل ثبت سفارشهاي معتبر قبلي در حال انجام بوده است و
خللي در واردات خودرو وجود ندارد ،بنابراين «توقف موقت ثبت
سفارش» خودرو به معني «توقف واردات خودرو» نيست .مدير
کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در
پايان يادآور ش��د :اکنون با توجه به سياس��تها و دس��تورالعمل
پيش��نهادي ارس��ال ش��ده ب��ه هي��ات دولت ،ثبت س��فارش
خ��ودرو تا وصول دس��تورالعمل جديد به ط��ور موقت ،متوقف
شده است.

خصولتيها و بانکها
عرصه را بر بخش خصوصي تنگ کردند

يک اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت :اصل  ۴۴قانون
اساس��ي داراي دو مش��کل اساس��ي اس��ت يکي اينکه تعريف
درس��تي از بخ��ش خصوص��ي نداريم و زمان��ي که ميخواهيم
ح��وزهاي را ب��ه بخش خصوصي واگذار کنيم بانکهاي دولتي
و نيمهدولتي و نهادهاي خصولتي وارد عمل ميش��وند و عم ً
ال
زمين��ه ورود بخ��ش خصوص��ي به عرصه اقتصادي از دس��ت
ميرود.
قاس��م انصاري رناني در گفتگو با گس��ترش در پاس��خ به اين
پرسش که چرا اصل  ۴۴قانون اساسي در کشور بهخوبي اجرا
نش��د ،بيان ک��رد :ازآنجاييکه اين قانون بر خصوصيس��ازي
متمرکز اس��ت ازاينرو ،بدون فراهم کردن زمينههاي اجرايي
اين قانون نميتوان به اجراي درست آن اميدوار شد .انصاري
رناني افزود :مش��کل دوم اين اس��ت که براي بخش خصوصي
زمينهاي را فراهم نکردهايم تا فردي که داراي س��رمايه اس��ت
امنيت سرمايهگذاري داشته باشد بنابراين درصورتيکه به اين
دو موضوع توجه ش��ود آن زمان ميتوان قانون اساس��ي را اجرا
کرد البته اگر دولت و نيروهاي پشتوانه دولت اراده اجراي اصل
 ۴۴را داشته باشند.
اين استاد دانشگاه عالمه طباطبايي تصريح کرد :اکنون اقتصاد
کشور بر پايه اقتصاد دولتي است چراکه درآمد اصلي کشور که
بخش زيادي آن از نفت تأمين ميش��ود به دولت واگذارش��ده
حال اگر تمام کساني که مرتبط با نهادها هستند آمادگي الزم
را کاهش حجم سرمايهگذاري و واگذاري پروژهها به بخش را
داشته باشند ميتوان آينده اقتصاد کشور را ساخت.
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افزايش قيمت خودرو ارتباطي با ارز ندارد
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس
گفت :س��ايپا تنها مج��وز افزايش 1/5
درصدي قيمت برخي محصوالت را که
شوراي رقابت در گذشته مجوز آن را داده
اعمال کرده اس��ت .ول��ي ملکي اظهار
داش��ت :طي صحبتهايي که با مديرعامل گروه خودرو س��ازي
سايپا داشتهام اعالم کردند که تنها مجوز افزايش  1.5درصدي
قيمت برخي محصوالت را که شوراي رقابت در گذشته مجوز
داده اس��ت را اعمال کردهاند و افزايش قيمت بيش��تري صورت
نگرفته اس��ت .وي گفت :در صورت افزايش قيمت غيرقانوني
قيمت محصوالت ش��وراي رقابت به مس��ئله ورود پيدا ميکند.
ملک��ي خاطرنش��ان کرد :اين افزاي��ش قيمت خودرو ارتباطي با
نوسانات قيمت ارز و افزايش هزينههاي توليد ندارد.

نظارت استاندارد بر ۲۵درصد واحدهاي صنعتي
معاون ارزيابي و کيفيت س��ازمان ملي
اس��تاندارد اي��ران گف��ت :کمتر از 25
درص��د واحدهاي صنعتي و  10درصد
واردات کشور تحت کنترل و مشمول
استاندارد اجباري است .جهان بخشي
س��نجابي ش��يرازي افزود 100 :هزار واحد صنعتي و حدود 3
ميليون واحد صنفي در سطح کشور وجود دارند و ساالنه يک
ميليون محموله کااليي به گمرک اظهار ش��ده و وارد کش��ور
ميشود .معاون سازمان ملي استاندارد ادامه داد :سازمان ملي
اس��تاندارد تاکنون در کل کش��ور حدود  28هزار پروانه کاربرد
عالمت اس��تاندارد براي  22هزار واحد صنعتي تحت پوش��ش
و در قالب هزار قلم کاال صادر کرده اس��ت .اين ميزان ش��امل
کمتر از  25درصد واحدهاي صنعتي است.
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بهرهبرداري از  ۱۰ايستگاه راهآهن تا پايان سال
غالمرض��ا رضاي��ي باالجو سرپرس��ت
اداره کل ساخت ساختمانهاي راهآهن
شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل
و نقل کش��ور گفت :در س��ال جاري ۱۰
ايستگاه راهآهن به مساحت  ۴ميليون و
 ۵۰۰هزار متر مربع به بهرهبرداري ميرس��د .با توجه به اولويت
توس��عه خطوط ريلي در س��ال جاري و اتصال پنج مرکز اس��تان
به ش��بکه ريلي عمليات اجرايي ايس��تگاههاي راهآهن با سرعت
بيشتري در حال انجام است .با توجه به کمبود اعتبارات عمليات
اجرايي ايستگاهها فازبندي شد و بخش مسافري آنها در اولويت
اجرا قرار گرفت که با توجه به مجوزهاي اخذ شده از شوراي عالي
فني و پرداخت بخش��ي از مطالبات پيمانکاران در ابتداي س��ال،
عمليات احداث ايستگاهها شتاب قابل توجهي گرفت.

W e d

پيشخوان
برداشت بيرويه ماسه از بستر رودخانهها
علت سيالبهاي ويرانگر است

رييس مرکز تحقيقات راه ،مس��کن و شهرس��ازي با تاکيد بر اهميت
توجه به زيبايي در توليد نيوجرسي گفت :عمر پيش ساختههاي بتني
در ايران کوتاه است و به سرعت تخريب ميشوند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از وزارت راه و شهرس��ازي ،محمد
شکرچي زاده در همايش دوام حفاظهاي بتني راه (نيوجرسي) اظهار
کرد :بتن تنها محصول س��اختماني اس��ت که تمام نيازهاي خود را
ب��ا اس��تفاده از آن ب��رآورده ميکنيم .همچنين اي��ن محصول داراي
شگفتيها و ارزشهاي قابلتوجهي است که در صورت پي بردن به
آنها ميتوان به ارزشافزوده دست يافت.
وي با اشاره به افزايش دو برابري جمعيت جهان و  ۲۷برابري توليد
س��يمان از س��ال  ۱۹۵۰ميالدي ،افزود :اين ارقام بيانگر آن اس��ت
که س��يمان بهطور تقريبي توانس��ته تمام نيازهاي س��ازهاي و دوام
را در دس��ترس مردم قرار دهد .رئيس مرکز تحقيقات راه ،مس��کن
و شهرس��ازي ب��ا بي��ان اينکه جهان به س��اختمانهايي با عمر ۳۰۰
س��ال و توليد بتن با مقاومت  ۷۰۰مگاپاس��کال دس��ت يافته اس��ت،
گفت :محققان کشور در دانشگاه تهران نيز به بتني با مقاومت ۳۵۰
مگاپاسکال دست يافتهاند .وي يکي از موارد مورد توجه در راهسازي
طي س��الهاي اخير را اس��تفاده از رويههاي بتني عنوان کرد و گفت:
عالوه بر رويههاي بتني ميتوان با اس��تفاده از ظرفيت مناس��ب بتن
در داخل کشور براي حفاظهاي بتني و نيوجرسي نيز از اين محصول
اس��تفاده کرد که به صورت پيشس��اخته و شکلهاي گوناگون وجود
دارد .توانمن��دي بت��ن ،دوام و زيباي��ي الزم نيز بايد در س��اخت و توليد
حفاظهاي ايمني و نيوجرسي مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينکه مسئله دوام در حفاظهاي بتني مورد توجه قرار نگرفته
است ،گفت :زيرا اين حفاظها زير بار مکانيکي قرار نميگيرند و همين
مسئله باعث شده که پس از مستهلک يا تخريب شدن نيوجرسي به
سادگي با ديگري جايگزين شود.
رئيس مرکز تحقيقات راه ،مس��کن و شهرس��ازي خاطرنش��ان کرد:
امروز ميتوان با اس��تفاده از مش��اوران مجرب محصولي با عمر  ۱۵تا
 ۲۰س��ال توليد کرد که عالوه بر داش��تن توجيه اقتصادي از تخريب
محيطزيست نيز جلوگيري کند.
وي با اش��اره به مضرات زيس��تمحيطي توليد سيمان تصريح کرد :با
توجه به اينکه  ۷۵درصد جس��م بتون را س��نگدانه تشکيل ميدهد و
اين سنگدانهها از بستر رودخانهها تأمين ميشود ،لذا شاهد هستيم
بس��ياري از س��يلهاي ويرانگر به دليل برداش��ت بيرويه شن و ماسه
از بستر رودخانهها است.
شکرچي زاده همچنين يادآور شد :با آزمايش نيوجرسيهاي مختلف
به نتايجي دس��تيافتيم که در برخي از آنها نس��بت آب به س��يمان
به  ۷درصد رس��يده اس��ت و اين يک فاجعه تلقي ميش��ود ،زيرا بتن
به حداقل مقاومت رس��يده و اکثر منافذ مويه به هم متصلاند و هيچ
منف��ذي وج��ود ن��دارد .وي در پايان از آمادگي مرک��ز تحقيقات راه،
مس��کن و شهرس��ازي براي ارائه خدمات مش��اوره به توليدکنندگان
حفاظهاي بتني راه و نيوجرس��ي خبر داد و گفت :خوش��بختانه حضور
ش��رکت ساخت و توس��عه زيربناهاي حملونقل و سازمان راهداري،
حملونقل جادهاي و همچنين اعتقاد کارخانههاي توليدي براي ارتقا
کيفي و دوام حفاظهاي بتني راه بسيار جدي است.

آگهي ابالغ

بدينوسيله به شخص يا اشخاصي که نسبت به خودروهاي توقيفي در
پارکينگ صداقت مينودشت به شرح ذيل ادعايي دارند ابالغ ميگردد
ظرف مدت  30روز از تاريخ نشر آگهي با همراه داشتن مدارک
مالکيت و کارت شناسايي به شعبه دوم دادياري دادسراي عموميو
انقالب شهرستان راميان مراجعه نمايند در غير اينصورت بالصاحب
تلقي و اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
شعبه دوم دادياري دادسراي عموميو انقالب مينودشت
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۲۶درصد ؛نرخ اثرگذاري سود تسهيالت مسکن
فرشيد پورحاجت دبير کانون سراسري
انبوهس��ازان مسکن کشور ،گفت :نرخ
اثرگذاري س��ود تس��هيالت س��اخت
مس��کن باالتر از ۲۶درصد اس��ت ،لذا
هي��چ تس��هيالت مناس��بي در حوزه
ساخت مسکن نيست و با چنين سياستهايي بستههاي تقويتي
که دولت به دنبال آن اس��ت ،اثرگذار نخواهد بود.عليرغم آن
که در فصل تابستان وضعيت بازار مقداري بهتر شد ،اما هنوز
انتظارات در بحث شکس��ته ش��دن رکود بازار مس��کن برآورده
نشده و شرايط در بازار مسکن خوب نيست.انتظار داريم حجم
معامالتي که در بازار مسکن صورت ميگيرد بيشتر شود ،اکنون
بهترين زمان خريد مسکن است .تنها بانکي که در حوزه مسکن
تسهيالت پرداخت ميکند بانک مسکن است.

کاهش  4/9درصدي پروانه ساختمان در شهر تهران
نتاي��ج ط��رح «گ��ردآوري اطالع��ات
پروانههاي س��اختماني صادر شده توسط
ش��هرداريهاي کش��ور» در فصل بهار
س��ال  ١٣٩٦نش��ان ميدهد كه در فصل
بهار س��ال  ١٣٩٦براي تعداد  ۱۴هزار و
 ۹۳۶واحد مس��کوني در ش��هر تهران پروانههايي صادر ش��ده که
نسبت به فصل گذشته حدود  ١٩.۳درصد و نسبت به فصل مشابه
سال گذشته حدود  ٤.٩درصد کاهش داشته است و متوسط تعداد
واحد مس��کوني براي هر يک از اين پروانههاي احداث س��اختمان
 ٦.٦واحد بوده اس��ت .تعداد  ٢٢٧٣پروانه احداث س��اختمان توسط
ش��هرداري تهران در فصل بهار  96صادر ش��ده اس��ت که نسبت به
فصل گذش��ته حدود  ۱۰.۵درصد کاهش و نس��بت به فصل مشابه
سال گذشته حدود  ٢٧.٦درصد افزايش داشته است.

بيت اللهي چرایی وقوع پسلرزهها و اثرات آن بر آسیبپذیری ساختمانها را بررسي كرد:

گسیختگی ۴کیلومتری زمین در سرپل ذهاب

گروه راه و مسكن :ساعت  ۲۱و  ۵۵دقيقه
ش��ب يكشنبه (  21آبانماه  )96زلزلهاي
به بزرگي  7.3ريش��تر در مرز بين کش��ور
ايران و عراق اتفاق افتاد که بخش زيادي
از خسارت وارد شده مربوط به استانهاي
غربي كشور به ويژه شهرهاي سرپلذهاب
و ازگله استان کرمانشاه بوده است.
براس��اس آخرين برآورد كارشناسان گروه
زلزل��ه و ژئوتکني��ک مرکز تحقيقات راه،
مسکن و شهرسازي ،گسيختگي طولي ۴
کيلومتري و در پهناي بيش از يک کيلومتر
در سطح زمين استان کرمانشاه در اثر زلزله
س��رپل ذهاب رخ داده اس��ت ،به طوري
كه مش��اهدات گ��روه زلزله و ژئوتکنيک
مرکز تحقيقات راه ،مس��کن و شهرسازي
از گس��يختگي نادر و طويل و عريضي در
پ��ي وقوع زلزله  ۷.۳ريش��تري در اطراف
و مرک��ز محل وق��وع زلزله خبر ميدهد.
ميزان جابجايي قائم طرفين گس��يختگي
در برخ��ي از نق��اط به بي��ش از  ۳متر بالغ
ميش��ود .طول گسيختگي برداشت شده
حدود  ۴کيلومتر و پهناي زون گسيختگي
ک��ه ب��ه صورت خطوط کم و بيش موازي
و طويل اس��ت بيش از يک کيلومتر ثبت
شده است.
باتوج��ه ب��ه اي��ن توضيح��ات اينگون��ه
گس��يختگيهاي خاک و لغزش سطحي
در زمين در زلزلههاي پيشين ايران بسيار
نادر بوده اس��ت ،لذا بديهي اس��ت که اين
گسيختگيها در اثر جنبش نيرومند زمين
پديد آمده اس��ت که نمود آن در س��طح
زمي��ن و در اليههاي س��طحي بهصورت
گس��يختگيهاي کشش��ي و کنده شدن
سطح زمين و جابجايي و پرتاب سنگها
اس��ت .منطقه وقوع زلزله اخير در اس��تان
کرمانشاه ،يکي از عمدهترين کانونهاي
رهاي��ي تن��ش تکنونيکي منطقه در زلزله
 ۷.۳ريش��تري س��رپل ذهاب ب��وده و در
اي��ن منطق��ه عالوه بر گس��يختگيهاي
خ��اک ،از ج��ا در آم��دن س��نگها ،کنده
ش��دن و متالش��ي ش��دن زمين ش��اهد
گسيختگيهايي هستيم که حالت رانش
زمين را متصور ميسازند .همچنين امتداد
طويل گس��يختگي و انطباق آن با پخش
ش��دگي پس لرزهها و جهت گس��لهاي
ش��ناخته شده منطقه نش��ان ميدهد که
گس��ل مس��بب زلزله نيز در همين راستا،
جابجايي عمده داش��ته و بيشترين اثرات
جنب��ش زمي��ن نيز در اين مناطق رخ داده
است.

 کرمانشاه تا  ۶ماه آينده ميلرزد


در همي��ن راس��تا عل��ي بيتاللهي رييس
بخ��ش زلزلهشناس��ي مرک��ز تحقيقات

راه ،مسکنوشهرس��ازي در نوش��تاري
چراي��ي وقوع پسلرزهه��ا و اثرات آنها
بر آس��يبپذيري س��اختمانها با نگاهي
بر پسلرزههاي زلزله کرمانش��اه -سر پل
ذهاب تش��ريح كرد و گفت :با روشهاي
عملي تخمين زده ميشود که مدت دوام
رخ��داد پسلرزهه��ا در منطق��ه تا حدود
بي��ش از  ۶م��اه نيز ادامه خواهد يافت ،اما
تعداد و بزرگي آنها به مراتب نس��بت به
روزهاي اول وقوع زلزله کمتر خواهد بود.
بس��ياري از پسلرزهها پس از يک زلزله
اصل��ي ش��ديد ،منجر به آس��يب تجمعي
س��ازههاي آسيبديده ميشوند .افزايش
آسيبپذيري مربوط به شرايط آسيبديده
سازه ممکن است به طور قابلمالحظهاي
ايمن��ي س��اکنان در آنه��ا را تهديد کند،
بنابراين پسلرزهها ميتوانند خطرپذيري
فروريزش سازه و نيز خسارات جاني و مالي
را افزايش دهند.
رييس بخش زلزلهشناسي مرکز تحقيقات
راه ،مس��کن و شهرس��ازي ادام��ه داد:
زمينلرزهه��ا ،ارتعاش ناگهاني اليههاي
زمين اس��ت که هر از چندي در زونهاي
لرزهخي��ز رخ ميده��د .اين پديده طبيعي
داراي ويژگيه��اي خاص��ي اس��ت ک��ه
آگاه��ي از پديدههاي مرتبط با زمينلرزه
نظير شناخت گسلها و انواع آن در تعيين
الگوي لرزه زمينس��اختي و تعيين رژيم
لرزهاي ايالتهاي مختلف مهم است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکهام��روزه ،در
طراحيه��اي زلزله اغلب تاکيد بر تحليل
و طراح��ي لرزهاي براي زلزله اصلي طرح
مدنظ��ر اس��ت و اث��ر پسلرزهها معموال
لحاظ نميش��ود ،گفت :پسلرزههايي که
معم��وال بهط��ور متناوب و ب��ه تعداد زياد
ه��م رخ ميدهن��د ،رخداده��اي متناوب
تکراري و ش��امل احتماال زلزلههاي قوي
تا متوس��ط در فاصله زماني کوتاه اس��ت.
زمينلرزهه��اي متعددي در بس��ياري از
مناطق در سراسر جهان با رژيم لرزهها و
خصوصيت لرزه زمين ساختي که مشتمل
بر سامانه گسلهاي متعدد با جهت و نوع
خ��اص خود اس��ت ،رخ ميدهد .رخداد و
ت��کان اصلي در اث��ر زلزله بزرگ و اصلي
معم��وال تماميکرنشه��ا و انرژيهاي
انباش��ته ش��ده را در اولين شکس��ت آزاد
نميکند،ل��ذا ان��رژي و تنش باقيمانده در
زونه��ا و امتدادهاي مکاني خاص باعث
ادامه گسترش شکست اليههاي زمين و
در نتيجه رخداد مکرر پسلرزهها ميشود
تا زماني که س��امانه گس��لي مسبب زلزله
از تکاپ��و خارج و کل انرژي ذخيره ش��ده
در درون زمين تخليه و حرکت گس��لي به

وزير راه وشهرس��ازي ضمن تش��ريح تالشهاي
وزارت راه وشهرس��ازي براي افزايش سهم ريل در
شبكه حمل ونقل كشور پيشنهاد احداث پايانههاي
تخصصي حمل كاال را داد و گفت :ساالنه بهسازي
و مقاومس��ازي  ۲۰۰هزار واحد مسكن روستايي در
دستور كار قرار دارد .عباس آخوندي ديروز سه شنبه
( 30آبانماه  ) 96در پنجمين كنگره سراسري خانه
كش��اورز ضمن اظهار خرس��ندي از حضور در جمع
روس��تاييان بار ديگر حادثه غمبار زلزله كرمانش��اه
را ك��ه در آن تع��دادي از هموطن��ان ج��ان خود را از
دس��ت دادند تسليت گفت و به تشريح فعاليتهاي
بخش حمل و نقل پرداخت .با وجود تنگناهاي مالي
دولت پروژههاي بزرگي را در سراسر كشور در دست
پيگي��ري داريم كهاميدواري��م انجام به موقع آنها
موجبات آباداني بيشتر ايران را فراهم كند .وزير راه
و شهرس��ازي اصليترين بحث وزارتخانه در حوزه
حمل ونقل را افزايش سهم ريل عنوان كرد و گفت:
در تالش هس��تيم س��هم حمل و نقل ريلي را از كل
حم��ل ونق��ل افزايش دهي��م .در حال حاضر ميزان
انرژي و س��وختي كه در حمل ونقل ريلي مصرف
ميش��ود يك شش��م تا يك هفتم نس��بت به حمل
ونقل جادهاي كمتر است و حمل ونقل ريلي نسبت
به جادهاي حمل و نقلي پاك به حس��اب ميآيد كه

بس��يار کوت��اه بي��ن وقوع زلزل��ه اصلي و
پسلرزهه��ا ،ام��کان تعمي��ر خرابيهاي
حاصل از جنبش نيرومند زلزله اصلي وجود
نداش��ته و در چنين مواردي پسلرزههاي
نسبتا بزرگ و متوسط و حتي در مواردي
پسلرزهه��اي کوچک ميتوانند س��طح
آسيبديدگي ساختمانها را با خرابيهاي
مکرر و تجمعي جديد افزايش دهند.

افزايش ريسک فروريزش سازههاي

نرم با پس لرزه

رئي��س بخ��ش زلزل��ه مرک��ز تحقيقات
راه ،مس��کن و شهرس��ازي ادام��ه داد:
پسلرزهه��اي متع��دد و مک��رر احتمال
دارد که س��بب فروريزش س��ازههايي که
قبال تحتتاثير زمينلرزه اصلي خس��ارت
ديدهاند ،ش��ود .زمينلرزهه��اي رخ داده
در چند دهه گذش��ته در س��رزمين ايران
نش��ان دادهاند که پسلرزههايي با بزرگي
کوچکتر نيز موجب آسيبديدگي شديد و
يا فروريزش سازههاي نرم شده ،شدهاند.
بهعب��ارت ديگر وقوع مکرر پسلرزههاي
حاصل از زلزله اصلي موجبات نرمشدگي
سازهها و ساختمان شده و در اين شرايط
احتمال دارد که با پسلرزه آتي ديگر اين
ساختمانها فرو بريزند.

طور کامل تثبيت شود.
ب��ه گفت��ه وي ،پسلرزه ،ب��ه زلزلههاي
کوچکت��ر حاص��ل از رخ��داد زمينلرزه
ب��زرگ ک��ه در اثر شکس��تگي اليههاي
زمي��ن و پ��س از وقوع زلزل��ه اصلي پديد
ميآين��د ،اطالق ميش��ود .خصوصيات
اصل��ي پسلرزهها عبارت اس��ت از اينکه
کوچکتر از زلزله اصلياند و در بازه زماني
معي��ن بع��د از رويداد اصلي و در گس��تره
مکان��ي اطراف زلزله اصلي رخ ميدهند.
پسلرزهها در روزهاي اول رخداد معموال
با تعداد و بزرگي زياد ش��ناخته ميش��وند
ک��ه ب��ه تدريج و با گذش��ت زمان از تعداد
و بزرگي آنها کاس��ته ميش��ود .رخداد
پسلرزهها ممکن است روزها و ماهها به
طول بيانجامد.
ريي��س بخ��ش زلزله مرکز تحقيقات راه،
مس��کن و شهرس��ازي گفت :پسلرزهها
عموما بر روي نوار گس��يختگي حاصل از
حرکت و مکانيسم جنبشي گسل مسبب
متمرکز ميش��وند .اين زلزلههاي متعدد
و مک��رر حاص��ل از زلزله اصلي معموال در
منطقه شکس��تگي گسل و در امتداد آن و
يا در امتداد گسلههاي تحت تنش و مجاور
ديگري هس��تند .گس��تردگي پسلرزهها
معموال در بر دارنده گس��تردگي گس��لش
در اث��ر زلزل��ه اصلي اس��ت .البته نکتهاي

که بايد در نظر داش��ت اين اس��ت که در
جانمايي پسلرزهها معموال خطاهاي غير
سيس��تماتيک نيز وج��ود دارد که پرانش
آنها را بهصورت ناحيهاي در ميآورد.

جان و مال مردم در خطر است


بيتاللهي گفت :تجربه زلزلههاي بس��يار
بزرگ گذشته در ايران و ساير کشورهاي
جهان نش��ان داده اس��ت که بس��ياري از
پسلرزهه��ا ک��ه بعد از ي��ک زلزله اصلي
مهي��ب رخ ميدهن��د ،منج��ر به آس��يب
تجمعي س��ازههاي آسيبديده ميشوند
و اين افزايش خس��ارت و آس��يبديدگي
ممک��ن اس��ت به طور عم��دهاي ايمني و
سالمتي ساکنين را مورد تهديد قرار دهد.
ب��ه همين دلي��ل بايد اين نکته موردتوجه
ق��رار بگي��رد ک��ه پسلرزهه��ا ميتوانند
ريس��ک فروريزش کلي س��اختمانها و
نيز احتمال خسارت جاني و مالي را بطور
قابلمالحظ��هاي افزاي��ش دهند .نمونه
اي��ن مکانيس��م در زلزلهه��اي متعدد در
کش��ورهايي مانن��د ترکيه و ايران و چين
و  ...مشاهد شده است.
وي يادآور شد :بررسي زلزلههاي سترگ
و دهش��تناک گذشته نشان داده است که
اي��ن زمينلرزهها ،پسلرزههاي زيادي را
به دنبال داشتهاند .در عمده ساختمانهاي
خس��ارتديده با توجه ب��ه فرصت زماني

احتم�ال فروريخت�ن س�اختمانها با

پسلرزهاي کوچک

بي��ت الله��ي افزود :يک��ي از عالئم قابل
مالحظه در آسيبپذيري ساختمانهاي
واق��ع در کان��ون پسلرزهه��ا ،خرابي در
سازهها پس از زمينلرزه اصلي اين است
که س��اختمانها با پسل��رزهاي کوچک
ممک��ن اس��ت فرو بريزن��د و اين در حالي
اس��ت که در مقابل زلزله اصلي مقاومت
ک��رده بودن��د .هنگاميک��ه زلزلهاي رخ
ميده��د و در پي آن س��اختمان متحمل
آسيبديدگي ميشود ،به جهت عدموجود
فرصت مناسب براي اعمال تعميرات و نيز
عدم امکانپذير بودن آني تعميرات بهطور
کلي ،ساختمانها با وقوع پسلرزه بيشتر
آسيب ميبينند.
اي��ن پدي��ده را تجمع خرابي در اثر رخداد
پسلرزهها و يا تحتتاثير زمينلرزههاي
مکرر ميناميم.
بيتاللهي تصريح کرد :تحقيقات پيش��ين
نش��ان داده که رخداد مک��رر پسلرزهها
ميتوان��د اث��ر کمتر در پاس��خ س��ازه بر
جابجايي ،اثر بيش��تر بر ضريب برش پايه
و پريود داش��ته باش��د که اين امر نش��ان
ميدهد که بايس��تي تاثي��ر پسلرزهها را
در مناطق زلزلهزده بر روي س��اختمانها
با تيپهاي مختلف س��ازهاي بسيار مهم
تلق��ي نم��ود و در اس��کان مجدد مردم در

چني��ن س��اختمانهايي نهاي��ت دقت را
مبذول داش��ت .براي زلزله با بزرگي ۷.۳
کرمانش��اه _ س��رپل ذهاب که تا لحظه
تدوين اين نوشتار  ۷۶۷پسلرزه رخ داده
اس��ت .پسلرزههاي زلزله کرمانش��اه از
بزرگ��ي کيمنه  ۱.۳ت��ا  ۴.۷بودهاند .يعني
تاکن��ون بزرگترين پسل��رزه رخ داده در
کرمانش��اه داراي بزرگي  ۴.۷ريشتر بوده
است.
رييس مرکز زلزله شناسي مرکز تحقيقات
راه ،مسکن و شهرسازي ادامه داد :از ميان
پسلرزههاي رخ داده ۳۵ ،پسلرزه داراي
بزرگي  ۴تا  ۴.۷ريش��تر بوده که حدود ۵
درصد کل پسلرزههاي منطقه کرمانشاه
– س��رپل ذهاب را ش��امل ميشود۱۷۷ .
پس لرزه که بالغ بر  ۲۲در صد پسلرزهها
را در ب��ر ميگي��رد ،داراي بزرگي بين  ۳تا
 ۴ريشتر هستند ۶۰ .درصد پسلرزههاي
رخ داده مش��تمل بر حدود  ۴۵۳پس لرزه
دربازه بزرگي  ۲تا  ۳ريشتر قرار ميگيرند
و مابق��ي پسلرزهه��ا بزرگ��ي کمتر از ۲
ريشتر را دارند.
وي درخصوص اين مطلب كه پسلرزهها
از ديدگاه مديريت بحران تا چند روز ادامه
خواه��د يافت ،گفت :روشهاي تقريبي،
تخميني ،برآوردها و روابط متعددي وجود
دارد که ميتوان به اين پرسش پاسخ داد.
بهعنوان نمونه در روش گاردنر _ نوپوف
که روش��ي ب��راي ح��ذف پسلرزهها در
تحليل خطر زلزله است ،براي تشخيص و
تخمين پسلرزهها روابطي ارائه ميشود.
در اين روش ،مشخص خواهد شد که به
ازاي رخداد زلزلههاي اصلي با بزرگاهاي
مختل��ف ،پنج��ره زماني و مکاني احتمال
رخداد پسلرزهها تا چهاندازه خواهد بود.
اين استاد دانشگاه افزود :زلزله کرمانشاه
_ سرپل ذهاب داراي بزرگي  ۷.۳ريشتر
ب��وده و با روشه��اي عملي تخمين زده
ميش��ود که مدت دوام رخداد پسلرزهها
در منطقه تا حدود بيش از  ۶ماه نيز ادامه
خواهد يافت.
البت��ه ب��ا تاکي��د بر اي��ن مطلب که عمده
انرژي ذخيره ش��ده در اليههاي زمين در
پ��ي وق��وع زلزله اصلي در همان روزهاي
اول بعد از زلزله اصلي تخليه ميشود و بر
اساس روابط موجود در تببين نرخ رخداد
پسلرزهه��ا زم��ان موثر حدود دو هفته را
براي رخ��داد عمدهتري��ن پسلرزههاي
ناش��ي از زلزله کرمانش��اه – سرپل ذهاب
برآورد کرد .پيشبيني ميشود که رخداد
پسلرزهه��ا ادام��ه يابد ،اما تعداد و بزرگي
آنها به مراتب نس��بت ب��ه روزهاي اول
وقوع زلزله ،کمتر خواهد بود.

وزير راه و شهرسازي مطرح كرد:
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با محيط زيست سازگاري بيشتري دارد و به همين
دليل نيز در دستور كار وزارت راه و شهرسازي است.
عضو كابينه دولت دوازدهم با يادآوري اين مطلب كه
در حال حاضر سهم حمل ونقل ريلي نسبت به ساير
ش��قوق حمل ونقل بس��يار كم است ،گفت :در حال
حاضر ميزان س��وخت مصرف ش��ده در حمل ونقل
جادهاي  ۴۵۰ميليون تن در سال است در حالي كه
حمل ونقل ريلي  ۴۰ميليون تن در س��ال س��وخت
مصرف ميكند كه سهم ناچيزي است .بررسيهايي
براي افزايش س��هم حمل ونقل ريلي چه در حوزه
ب��ار و چه در حوزه مس��افر انج��ام دادهايم كه برنامه
بسيار مفصلي است و حدود  ۲۸ميليارد دالر بايد در
طولبرنامهششمبهمنظورتحققآنسرمايهگذاري
شود كه اين برنامه هم در بحث زيرساختها ،هم در
بحث فناوريهاي نوين و هم در بحث ناوگان مورد
بررسي قرار گرفته است .اين مقام مسئول با تاكيد
برآنكه دولت اراده بزرگي در گس��ترش حمل ونقل
ريلي دارد گفت :بحثي كه در وزارتخانه مطرح است
اين اين اس��ت كه وقتي كش��تي در بندر پهلوگيري
ميكنددقيقا از همانجا مشكالت شروع ميشود.در

واقع كانتينر بايد از بندر كاال را روي زمين بگذارد و با
فاصلهاي كاال توسط كاميون حمل شود و با فاصله
از محل بندر روي واگنهاي باري قرار داده شود كه
بايدتالش كنيمحملونقل اضافي رادرحملكاالها
حذف كنيم .كاري كه ما ترغيب ميكنيم اين است
كه بتوانيم شبكه ريل را در بندر همچون شبكه جاده
اجاره كنيم تا وقتي بار از روي كشتي برداشته ميشود
بالفاصل��ه روي واگنهاي ريلي قرار گيرد .وزير راه
وشهرس��ازي با اش��اره به اينكه عملياتي كردن اين
ايده دشوار است بندرهامبورگ را به عنوان نمونهاي
موف��ق مث��ال زد و گفت :كار دوميكه در وزارت راه
وشهرسازيدنبالميكنيمتوسعهشبكهريلياست.
خوشبختانه در سال جاري  ۵مركز استان را به شبكه
حمل ونقل ريلي وصل كردهايم و پيش��نهاد من به
رئيس جمهور اين است تا منابع مالي را تامين كند
و ما بتوانيم تمام مراكز استانها را در سراسر كشور
به شبكه ريلي متصل كنيم .وي احداث پايانههاي
كاال و ب��ار را از ديگ��ر م��وارد حائز اهميت كه بايد در
دستور كار قرار بگيرد برشمرد و گفت :در حال حاضر
مشكلبزرگيكهوجودداردبهحوزهكشاورزينحوه

بسته بندي ،نگهدار و تجارت محصوالت كشاورزي
مرتبط اس��ت .هماكنون س��هم حمل ونقل كاالي
كش��اورزي از ريل صفر اس��ت كه بايد در مرود آن
چارهاي بيانديشيم.
اي��ن مقام مس��ئول در بيان دالي��ل اين مطلب كه
س��هم حمل ونقل كاالي كش��اورزي از ريل صفر
است ،گفت :دليل عمده اين مطلب است كه پايانه
كاالي كشاورزي را در ايران نداريم .نياز به پايانهاي
داريم كه در آن هم امكانات سردخانه ،هم امكاناتي
نظير انبار تفكيك و بستهبندي وجود داشته باشد تا
كاال در مكاني امن نگهداري ش��ود و پس از آن به
صورت پايانه مس��تقيم به خط ريل وصل ش��ود .نياز
داريم تا پايانههاي تخصصي حمل كاال داشته باشيم
وهمچني��نحم��لونقلج��ادهايوريليمجهزبه
كانتينرهاي يخچالدار باشد.اين موضوعدر سازمان
راهداري مطرح شده و تعريف و عرضه پايانهها براي
كساني كه عالقمند به ورود به اين حرفه هستند در
دس��تور كار قرار دارد .آخوندي گفت :در حال حاضر
حدود ۱۰۶هزاركيلومترراهآسفالته ۷۵،هزاركيلومتر
راه خاكي و  ۲۵هزار كيلومتر راه ش��ني روس��تايي در

سراسر كشور وجود دارد و نكته مهم نحوه نگهداري
از راههاي موجود است .از جهت ساخت و ساز ساالنه
در حدود  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰كيلومتر راه روستايي ايجاد
ميش��ود و وزارت راه وشهرسازي در دولت يازدهم
توانست بهرهمندي روستاييان را از راه آسفالته از ۹۱
درصد به  ۹۳درصد افزايش دهد .اين مقام مسئول
افزود :به منظور نگهداري از راههاي موجود تالش
كرديم اداره كل مس��تقلي را در س��ازمان راهداري
ايجاد كنيم كه خوشبختانه ادارات كل راهداري در
سراسر كشور در حال ارزيابي وضعيت كليه راههاي
موجود هستند .سال گذشته  ۳هزار كيلومتر آسفالت
مجدد داشتيم و تمام تالش ما اين است تا نظاميرا
مستقر كنيم كه بتواند عالوه بر ايجاد راههاي جديد
راههاي موجود را حفظ و نگهداري كند.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده  ۲۰۸قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  ۱۳۶۶بدینوسیله رای هیات حل اختالف مالیات با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ می
گردد تا ظرف مهلت مقرر (بیست روز) در قانون مالیتهای مستقیم مودیان از تاریخ درج این آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدامات قانونی بعدی
را در جهت تسویه حساب مالیاتی بعمل آورند .بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.
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قائمشهر میدان طالقانی
ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

ناصر حسینی– رئیس امور حسابرسی مالیاتی شهرستان قائمشهر

کشاورزي مصرفکننده  ۹۰درصد آب ايران
وزي��ر نيرو گفت :اينک��ه هنوز نميدانيم
مناب��ع و مصارف آب چه کميت و کيفيتي
دارن��د خيل��ي بد اس��ت ،اما کش��اورزي
مصرفکننده بيش از  ۹۰درصد منابع آب
ش��يرين است .رضا اردکانيان اظهار کرد:
مش��کلي حل نميش��ود مگر آنکه همه با هم هزينههاي اجتماعي،
سياسي ،اقتصادي ،سازماني و منابع مالي اصالح آن را متحمل شويم
و در اين راستا بايد دادههاي منابع تصميمگيري را شفاف کنيم ،چراکه
تصميمگيريهاي درس��ت با دادههاي غيرش��فاف ممکن نيست و
دادههاي مبهم منبع مناقش��ه اس��ت .وي گفت :کشاورزان در زمين ه
اصالح اين مش��کل نقش اساس��ي دارند چرا که بيش از  ۹۰درصد
منابع آب ش��يرين توس��ط آنها مصرف ميشود ،بنابراين کشاورزان
بخش قابل توجهي از حل مساله هستند.
قائممقام وزير نفت از مذاکرات تازه خبر داد؛

مشتریان جدید اروپایی ،خریداران نفت ایران
قائممقام وزير نفت گفت :ما در حال مذاکره با مشتريان جديدي
براي فروش نفت هستيم و بيشتر رويکرد ما افزايش صادرات
نفت خام به کشورهاي اروپايي است .مرضيه شاهدايي قائممقام
وزير نفت در گفتوگو با تس��نيم ،اظهار داش��ت :اينکه برخي
مش��تريان آس��يايي نفت ايران اقدام به کاهش واردات نفت از
کش��ورمان کنند ،بهمعناي متزلزل ش��دن صادرات نفت ايران
نيست .وي افزود :ما در حال مذاکره با مشتريان جديدي براي
فروش نفت هس��تيم و بيش��تر رويکرد ما افزايش صادرات نفت
خام به کشورهاي اروپايي است .قائممقام وزير نفت تصريح کرد:
با به ثمر نشستن مذاکرات با کشورهاي اروپايي ،سهم فروش
نفت به قاره سبز نسبت به قبل ،در سبد صادرات نفت خام ايران
بيشتر خواهد شد .کشور هند يکي از بزرگترين مشتريان نفتي
ايران است .اين کشور پس از تالش براي تصاحب امتياز توسعه
مي��دان گازي ف��رزاد  Bبا مدل مالي گران براي ايران و پرامتياز
براي هنديها ،و عدم موفقيت در کسب نظر مساعد مسئوالن
نفتي ايران ،اقدام به کاهش واردات نفت از ايران کرد .اين اقدام
اگرچه بهظاهر بهعنوان اقداميتالفيجويانه در پي عدم موفقيت
هنديها در کس��ب امتياز از وزارت نفت ايران نمود کرد اما در
حقيق��ت بهدليل مذاکرات آمريکاييها با مس��ئوالن نفتي هند
بهمنظور جايگزيني نفت ايران با نفت آمريکا بود .مؤيد اين امر،
پهلوگيري اولين نفتکش حامل نفت آمريکا در بنادر هند در ماه
گذشته است .اين کشور آسيايي مهرماه نخستين محموله نفتي
خود را از آمريکا وارد کرد و هند بهعنوان يکي از مشتريان جديد
نفت آمريکا محسوب ميشود .شواهد امر نشان ميدهد آمريکا
با رونمايي از حيله جديد خود در دشمني با ملت ايران با تالش
براي تصاحب بازارهاي نفتي ،گازي و پتروشيميکش��ورمان،
بهدنبال حذف کانونهاي درآمدزايي ايران است.

و پا کنند .اين گزارش حاکي اس��ت ،ميزان خريد نفت ش��رکت
اس��ار اويل از ايران در ماه اکتبر حدود  88درصد نس��بت به ماه
گذش��ته رش��د داشته است .در بازه زماني ژانويه تا اکتبر ،ميزان
خريدا نفت اسار اويل از ايران با حدود  20درصد کاهش به 140
هزار بش��که در روز رس��يده اس��ت .در ماه اکتبر ايران بزرگترين
تامين کننده نفت شرکت اسار اويل بوده است.

کاهش  39درصدي صادرات نفت ايران به هند


کاهش  ۲۷درصدي واردات نفت اسار اويل هند از ايران


چند روز پيش بود که اعالم شد واردات شرکت خصوصي اسار
اويل هند از ايران در ماه اکتبر حدود  ۲۷درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کاهش داشته و به حدود  ۱۸۳هزار بشکه در
روز رسيده است .رويترز گزارش داد کهامارهاي مربوط بهامد و
شد تانکرها که از منابع تجاري به دست آمده نشان ميدهد که
ميزان واردات شرکت خصوصي اسار اويل هند از ايران در ماه

اکتبر حدود  27درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش
داشته و به حدود  183هزار بشکه در روز رسيده است.
ش��رکت روس��نفت روسيه و شرکايش از جمله موسسه تجاري
ترافيگورا و صندوق يو سي پي روسيه در ماه اوت  98.3درصد از
سهام شرکت اسار اويل را به قيمت  12.9ميليارد دالر خريداري
کردند .اين خريد موجب ميش��ود تا ش��رکتهاي خريدار سهام
اسار اويل جاي پاي محکميبراي خود در بازار نفت آسيا دست

جزئياتجديدازوضعيتتوليدبرقباديدرايران

حدود  ۲۳۰۰مگاوات قرارداد خريد تضميني برق در کشور وجود دارد که حدود  ۴۰درصد
از اين درخواستها مربوط به نيروگاههاي بادي است .به نقل از ايسنا ،کاربرد نوين انرژي
باد به شکل توربينهاي بادي جهت توليد برق در ايران سابقه اي بيش از  ۲۰سال دارد
و در اين مدت ضمن همکاري با کشورها و شرکتهاي صاحب نام در عرصه ساخت
توربينهاي بادي به توليد در داخل کشور اين توربينها نيز توجه شده است .ايران از
نصب توربينهاي چند  ۱۰۰کيلوواتي به ساخت توربينهاي چند مگاواتي دست يافته
و بر اس��اس برنامه شش��م توس��عه کشور مبني بر توسعه نيروگاههاي تجديدپذير جهت

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﻮﺩﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻜﻼﺳﻪ 9ﺏ 960706/ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 5
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

/60497ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /40/96ﺏ 1ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺻﻔﻴﻪ ﺩﺷﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 174
ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ  92ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/60498ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  14ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻃﺎﺭﻯ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ

 960323ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ

ﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

/60500ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ

ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ  92ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ

ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻭﻱ ﺑﻜﻼﺳﻪ

 960230ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺥ  96/10/11ﺳﺎﻋﺖ

 9/00ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ

رس��يدن به ظرفيت  ۵۰۰۰مگاوات الزم اس��ت که بخش قابل توجهي از اين ظرفيت
به توس��عه نيروگاهي بادي با مش��ارکت بخش خصوصي اختصاص يابد .در اين بين
پايي��ن ب��ودن به��اي برق و يارانه اي بودن آن ،ناپايداري در منابع مالي اختصاص يافته
به خريد برق توليد شده از منابع تجديدپذير ،باالبودن نامتعارف هزينههاي خريد برق
تضميني از نيروگاههاي تجديدپذير ،متغير بودن توليد انرژي حاصل از منابع تجديدپذير
و وابستگي آنها به شرايط محيطي و همچنين عدم اطمينان به توليد برق حاصل از
نيروگاههاي تجديدپذير در زمان پيک مصرف از جمله چالشهاي جدي در توس��عه

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982151101563ﺷﻌﺒﻪ  1084ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ 2

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609972167801032ﺷﺎﻛﻰ  :ﺧﻴﺒﺮﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻰ

ﻣﺘﻬﻢ  :ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ  -1 :ﺗﻬﺪﻳﺪ  -2ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﺭﺍﻯ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ  669-608ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ  75ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ

 134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ  92ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺘﺤﻤﻞ  74ﺿﺮﺑﻪ

ﺷﻼﻕ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺭﺍﻱ

ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ

ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ
/60503ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺷﻌﺒﻪ  1084ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980298700186ﺷﻌﺒﻪ  1141ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609970214101033ﺷﺎﻛﻰ  :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻥ ﻣﻴﺎﺭﺩﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺘﻬﻢ  :ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ -1 :ﺍﻓﺘﺮﺍ
 -2ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺎﺗﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻥ ﻣﻴﺎﺭﺩﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ
ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ  697-608ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻯ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﺘﺤﻤﻞ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ 74
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ

/60504ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1141ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ پ  64ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980296800521ﺷﻌﺒﻪ  1136ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609970214301107ﺷﺎﻛﻰ  :ﺭﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﺘﻬﻢ  :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ  :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  19-18ﻕ ﻡ ﺍ
ﻣﺼﻮﺏ  92ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ
 1367ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺏ  1308ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .

/60501ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1042ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9209980358300290ﺷﻌﺒﻪ  1036ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609972191101024ﺷﺎﻛﻰ  :ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ  :ﺣﺠﺖ ﺩﺑﺎﺷﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ  :ﻋﻀﻮﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻫﺮﻣﻰ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ
ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 96/4/31-513ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺑﺎﺷﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺩﻫﺒﺎﺷﻰ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  381ﻕ ﺁﺩﻙ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺑﺎﺷﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻯ
ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
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/60505ﻡ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1136ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

همچني��ن رويت��رز گزارش داده بود که ،آمارهاي منابع تجاري
و دادههاي موسس��ه تامس��ون رويترز نشان ميدهد که ميزان
واردات نف��ت هن��د از ايران در م��اه اکتبر به ميزان  38.9درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته و به  467هزار و
 600بشکه در روز رسيده است .اين رقم نسبت به ماه سپتامبر
 12.5درصد رشد نشان ميدهد .بر اساس اين گزارش ،ميزان
کل واردات نفت هند در ماه اکتبر به  4.1ميليون بشکه در روز
رسيد که حدود  15درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت .اين
آمارها 4.6 ،درصد کمتر از مدت مش��ابه س��ال قبل بوده اس��ت.
ميزان واردات نفت هند از آمريکاي التين و آفريقا در ماه اکتبر
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته در حالي که ميزان
واردات از کش��ورهاي خاورميانه افزايش داش��ته اس��ت .ميزان
واردات نفت هند از ايران در بازه زماني ژانويه تا اکتبر  2017به
 486هزار و  400بشکه در روز رسيده که  7.1درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان ميدهد .ميزان واردات
نفت هند از عربستان در ماه اکتبر با  6.9درصد کاهش به 753
هزار بش��که در روز رس��يده است .ميزان صادرات نفت عراق به
هند نيز در اين ماه  27.3درصد افت داشته و به  757هزار بشکه
در روز رسيده است .بدين ترتيب ايران بعد از عراق و عربستان
سومين تامين کننده بزرگ نفت هند بوده است.

انرژيهاي تجديدپذير در کشور شناخته ميشود .همچنين دوربودن منابع تجديدپذير
از مراکز مصرف برق نيزيکي ديگر از مش��کالت برق باديها اس��ت که اين موضوع
تمرکز شبکههاي انتقال برق را جهت اتصال اين نيروگاهها به شبکه ضروري ميسازد.
عالوه بر اين ستفاده از تجربه کشورها و شرکتهاي پيشرو در احداث و بهره برداري
نيروگاههاي تجديدپذير يکي از مهمترين راهکارها جهت مقابله با چالشهاي پيشرو
اس��ت .در همين راس��تا چندي پيش مجيد فرمد ،معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي
ش��رکت توانير گفت :ايران قصد دارد از دس��تاوردهاي ارزش��مند کش��ورهاي پيشرو در
عرصه توس��عه تجديدپذيرها اس��تفاده کند و به زودي مش��ابه آن کشورها در کنار خريد
تضمين��ي برق براس��اس روش(تعرفه خريد تضمين��ي برق) به برگزاري مناقصه براي
احداث يک مزرعه خورشيدي  ۱۵۰مگاواتي در يزد اقدام کند.
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پيشخوان
ابرغولهاي نفتي به مجنون عراق ميروند

مقامات عراقي ميگويند ميدان
نفتي بزرگ مجنون عراق توجه
شرکتهاي بريتيش پتروليوم و
ان��ي ايتاليا را به خود جلب کرده
است.
به نقل از ايس��نا ،ش��رکت رويال
داچ شل قرار است تا ژوئن سال
 ۲۰۱۸از اين ميدان نفتي در جنوب عراق خارج ش��ود و به اين
ترتيب راه براي حضور ساير غولهاي نفتي در اين ميدان هموار
ميشود .جبار اللعيبي ،وزير نفت عراق ماه گذشته اظهار کرده
بود ش��رکت آمريکايي ش��ورون و شرکت فرانسوي توتال براي
کار در مجن��ون مش��تاق بودهان��د .ذخاير اين ميدان  ۳۸ميليارد
بشکه نفت خام برآورد شده است.
گزارشهايي در اواس��ط س��پتامبر منتش��ر ش��د که از تمايل
ش��ل ب��راي خ��روج از اي��ن مي��دان حکايت داش��ت ،اما وزير
نف��ت ع��راق مدعي ش��د مذاک��رات ميان بغداد و ش��ل درباره
اين ميدان ادامه دارد و اين کش��ور با س��اير ش��رکتها مذاکره
نميکند.
ي��ک مق��ام نفت��ي آگاه به رويترز گفت :ش��رکتهاي بريتيش
پتروليوم و اني در اکتبر با وزارت نفت تماس گرفته و براي توسعه
ميدان نفتي مجنون ابراز عالقه کردهاند .با اينهمه هيچ غول
نفتي اروپايي در اين باره حاضر به اظهارنظر نشده است.
بريتيش پتروليوم در حال حاضر سرگرم توسعه ميدان رميله در
عراق است که در جنوب مجنون در بصره قرار دارد .اين ميدان
در حال حاضر  ۱.۴۵ميليون بشکه در روز توليد ميکند.
شرکت اني نيز ميدان نفتي زبير را اداره ميکند که بين مجنون
و رميل��ه ق��رار دارد و در ح��ال حاض��ر  ۴۳۰هزار بش��که در روز
توليد ميکند.
شرکتهاي نفتي دولتي عراق حتي بدون حضور يک شريک
خارجي ،به کار در مجنون ادامه خواهند داد.
ب��ه گفت��ه يک مق��ام نفتي عراقي ،وزير نفت عراق بر فعاليتها
در مجن��ون پ��س از اي��ن ک��ه ش��ل از آنها خارج ش��د نظارت
مس��تقيميخواهد داش��ت ت��ا مطمئن ش��ود فعاليتها مختل
نخواهد شد.
حيدر العبادي ،نخس��ت وزير عراق اخيرا اعالم کرد اين کش��ور
مشتاق است درآمدهاي نفتي خود را که همچنان براي بازسازي
اين کشور ناکافي هستند ،افزايش دهد.
عراق اوايل امسال پس از سه سال جنگ عليه گروه تروريستي
داعش ،اعالم پيروزي کرد .اين پيروزي بخش��ي از پول مورد
نياز را آزاد کرد اما براي بازس��ازي اين کش��ور پس از گذش��ت
 ۱۵سال پس از اين که صدام حسين و حکومت وي سرنگون
شد ،کافي نيست.
براس��اس گ��زارش اوي��ل پرايس ،ريزش قيمت نفت در س��ال
 ۲۰۱۴فراهم کردن خدمات دولتي کليدي براي شهروندان را
براي کشورهايي که به درآمدهاي نفتي متکي هستند ،دشوار
س��اخت و عراق نيز از اين مس��اله مصون نبوده اس��ت .در عراق
سالها سوءمديريت مالي و ناآراميهاي داخلي ،مشکالت اداره
کشور را تشديد کرده است.
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آمادهسازي نيروگاهها جهت تامين برق تابستان ۹۷
معاون راهبري توليد شرکت برق حرارتي
ايرانباتاکيدبراينکهتاکنونتعميرات۳۰
هزار و  ۵۰۸مگاوات از نيروگاههاي کشور
انجام ش��ده است ،گفت :با تدابير صورت
گرفته در طي دو ،سه سال اخير نيروگاهها
در تابستان از آمادگي  ۹۹درصدي برخوردار بودهاند.
عبدالرس��ول پيش��اهنگ با تاکيد بر اينکه در س��ال جاري بايد ۸۸
هزار و  ۱۵۰مگاوات تعميرات نيروگاهي در سطح کشور صورت
بگيرد ،عنوان کرد :براساس برنامهريزي صورت گرفته بايد تاکنون
 ۲۹هزار و  ۶۲۸مگاوات از نيروگاههاي کش��ور تحت تعمير قرار
ميگرف��تک��هت��ابهاين لحظهتعميرات ۳۰هزارو ۵۰۸مگاوات
از نيروگاهه��ا انج��ام ش��ده و در اي��ن ح��وزه از برنامه زمان بندي
پيش هستيم.

رشد  ۸درصدي مصرف بنزين نسبت به پارسال
ميانگين مصرف بنزين ايران از ابتداي
س��ال جاري تا  ۲۸آبان ماه  ۸۱ميليون
ليتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل هشت درصد رشد داشته است.
به گ��زارش ايس��نا ،ميانگين مصرف
بنزين ايران تا يکشنبه  ۲۸آبان ماه (۲۴۴روز)  ۸۱ميليون ليتر
بوده و با رشد هشت درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته
مواجه بوده است .بر اساس اين گزارش ،ميانگين مصرف بنزين
از ابتدا تا  ۲۸آبان ماه  ۷۸.۲ميليون ليتر بوده است.
طبق آمارهاي شرکت ملي پااليش و پخش ،ميانگين مصرف
بنزين کش��ور در ش��ش ماهه نخست س��ال  ۸۱.۷ميليون ليتر
بوده است که نسبت بهامار شش ماهه سال گذشته  ۸.۳درصد
رشد داشته است.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409982150601666ﺷﻌﺒﻪ  1085ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609972166800928ﺷﻜﺎﺕ  -1 :ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻛﺎﻯ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ -2ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎﻥ  -3ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺪﻯ ﺣﺒﻴﺐ  -4ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺯﺍﺭﻉ  -5ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ  -1 :ژﻭﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻃﻴﻤﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻛﻮﻛﺒﻰ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﻴﻦ  -2ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺁﻗﺎ  -3ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﺎﺭﻯ  -4ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻬﻨﺎﻡ
ﻳﻮﺳﻔﻴﺎﻥ ﺷﻮﺭﻩ ﺩﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ  -5ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺎﻝ  -6ﺳﻤﻴﻪ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ
 -1 :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ  -2ﺟﻌﻞ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ  -1ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﻭﻗﻌﻠﻰ  51ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/1/26ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/8/23ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻳﻊ
ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/8/23ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  -2ژﻭﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻃﻴﻤﻮﺭ  28ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻫﻞ
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ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻐﻴﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  1328ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
 506 – 10099ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1118ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  6ﻓﺮﻋﻰ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﻴﺜﻢ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻮﺭﺥ  94/6/2ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  1029ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ
ﺳﻮﻡ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻮﺭﺥ  94/6/2ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  8306ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﻞ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﻭﻛﻼ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻌﻞ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺟﻌﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  1328/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  10099ﻣﻮﺭﺥ  5ﻣﺮﺩﺍﺩ  1340ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  504ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  118ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  6ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﭘﻮﻧﻚ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ
 11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  50/4/7ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺮﺗﺎﺵ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  34/8/11ﺑﻄﻮﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  89/4/31ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺗﺎﺵ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﭽﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ  89/4/3- 114188ﺩﻓﺘﺮ  32ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  89/4/31ﻣﻮﻛﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺟﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺗﺎﺵ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻜﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻭ ﺟﻌﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻭﻛﻼ ﻭ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ژﻭﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻯ ﺫﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ  1000ﺗﻦ ﺫﺭﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻭ ﭼﻜﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ژﻭﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﭙﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  504/118ﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  6ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍژ  1328/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  8306ﻣﻮﺭﺥ  94/6/2ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  1029ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﻴﺎﺕ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭼﻮﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻰ
ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺘﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺫﺭﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻭ ﭼﻜﻬﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  96/6/31ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  16997ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  28ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻣﻠﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8306ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻬﺮﺗﺎﺵ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻰ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﻜﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﺠﻬﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺘﺤﻤﻞ
ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ  525ﻕ ﻡ ﺍ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ  134ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ
ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ  543-542ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ  49-46ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻤﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ
ﻗﺼﺎﺹ ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺭﺍ ﻟﻐﻮ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ  127- 126ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

/60502ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1085ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ  115-180ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯ ﻭ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﭙﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
/941423ﺏ  6ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  21ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺥ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺼﻴﺮﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻀﻮﺭﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

/60499ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  21ﺗﻬﺮﺍﻥ
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پيشخوان
دستگيري  247نفر از اراذل و اوباش در پايتخت

رئيس پليس پايتخت از دستگيري 247
نفر از اراذل و اوباش پايتخت خبر داد .به
گزارشايلنا،سردارحسينرحيميگفت:
مرحل��ه جدي��د عملي��ات دس��تگيري
مزاحم��ان ،عام�لان عربدهکش��ي و
قمهزني ،متعرض��ان بهاموال عموميو
شرارت و عامالن درگيريهاي گروهي
با سالح سرد و گرم در عمليات ويژهاي توسط پليس اطالعات امنيت
پايتخت بعد از دو هفته کار اطالعاتي در  24ساعت گذشته انجام شد.
اوادام��هداد:دراي��نط��رح 79مخفيگاه 142،قهوهخانهو 48باش��گاه
بدنس��ازي و دو مورد محل پاتوق مهم اين اراذل شناس��ايي و  247نفر
از انواع اراذل و اوباش که مرتکب جرايم مختلفي ش��ده بودند دس��تگير
شدند .همچنين  705نفر از مزاحمين نواميس که زير  20سال بوده و در
معابر و پارکها ايجاد مزاحمت ميکردند دستگير و به خانوادههايشان
تحويل داده ش��دند .رئيس پليس پايتخت خاطرنش��ان کرد :پنج قبضه
شبهسالح ،دو قبضه سالح جنگي 140 ،قبضه سالح سرد ،انواع شمشير
و قمه از اين افراد کشف و چندين باند منهدم شده است.

سهم  ۷۰درصدي منابع متحرک در آلودگي هوا
رييس اداره محيط زيس��ت شهر تهران
با اش��اره به س��هم  ۷۰درص��دي منابع
متح��رک و  ۳۰درص��دي منابع ثابت در
آلودگي هواي شهر تهران گفت :مطالعه
درباره س��هم مناب��ع مختلف در آلودگي
هوا حدود  ۱۰سال گذشته انجام شد و در حال حاضر در مرحله
بروزرس��اني است .محمدحس��ين بازگير اظهار کرد :به برخي از
واحدهاي تش��ديدکننده آلودگي هوا دس��تور داده شد که فعاليت
خود را کاهش دهند و يا براي برخي ديگر دستور توقف فعاليت
صادر شد.
وي ادامه داد :طبق مطالعات رس��ميکه در مورد منابع انتش��ار
آلودگي هوا انجام شد ،سهم منابع ثابت در آلودگي هواي تهران
 ۳۰درصد و سهم منابع متحرک  ۷۰درصد اعالم شد.

 4/4ميليونايرانيموادمخدراستفادهميکنند

مديرکل دفتر مديريت عملکرد سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه
طبق آخرين آمار حدود  4ميليون و  400هزار نفر در ايران از موادمخدر و
روانگردان استفاده ميکنند که عدد کمينيست بنابراين بايد به فکر چاره
باشيم  ،اعالم کرد :بيش از  400هزار نفر ورودي زنداني داريم به طوريکه
متأس��فانه به ازاي هر س��اعت 49نفر روانه زندان ميش��وند .سيدحسن
موسويچلک با تأکيد بر افزايش آمار نگرانکننده مجرمان زير  18سال
به ويژه دختران ،يادآورشد :در کشوري زندگي ميکنيم که به ازاي هر 4
ازدواج يک طالق صورت ميگيرد .وي با اشاره به اينکه حدود 19ميليون
نفر در مناطق حاشينهنشيني که حداقل خدمات عموميرا ندارد ،زندگي
ميکنند ،تصريح کرد :متأسفانه شاخص نشاط ايران از بين  157کشور
 105است که اين آمار عدم نشاط ما را نشان ميدهد.

شمارشمعکوس
برايافتتاحدوميننمايشگاهخودروتهران

ش��هر نمايش��گاهي آفت��اب تهران آماده برگ��زاري يکي از مهمترين و
بزرگترين رويدادهاي نمايشگاهي خود در حوزه خودرو کشور ميشود.
به گزارش روابط عموميو اطالع رس��اني نمايش��گاه خودرو تهران:اين
نمايش��گاه از دوش��نبه  6آذر ماهاماده حضور عالقه مندان به صنعت و
بازار خودرو خواهد بود و اين ماراتن پنج روزه  ،رسما براي دومين بار با
حضور مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران اين صنعت کليد خواهد خورد .بنا
بر اعالم برگزار کنندگان اين رويداد ،در روز يکش��نبه  5آذر ماهامس��ال
نمايش��گاه با حضور مس��ئوالن دولتي و کارشناسان و خبرنگاران افتتاح
خواهد شد و بازديد عموم از اين رويداد در روز بعد استارت زده ميشود.
حضور گروه صنعتي ايران خودرو ،گروه خودروسازي سايپا ،شرکتهاي
ايرتويا(تويوتا و لکسوس) ،نگين خودرو(رنو) ،کرمان موتور(هيونداي)،
آرمان موتور کوير(لوکسژن) و جمعي ديگر از برندهاي معتبر خودرويي
در نمايشگاه خودرو  96تهران؛ ميتواند دليل استقبال خوب مردم از اين
نمايش��گاه بزرگ باش��د .در اين نمايشگاه عالوه بر شرکتهاي خودرو
س��از داخلي ،بس��ياري از ش��رکتها و کمپاني بزرگ جهان جديدترين
تولي��دات خ��ود را ارائه و به نمايش عموم ميگذارند .در نمايش��گاه بين
المللي خودرو تهران که با حمايت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و زير
مجموعههاي اين وزارتخانه برپا ميشود ،کشورهاي کره جنوب ،ژاپن،
چين ،ترکيه ،فرانسه ،آلمان ،انگليس ،اسپانيا ،ايتاليا و تايوان حضور دارند.
سال گذشته بازديد بيش از يک ميليون نفر از نمايشگاه خودرو تهران
خبر ساز شد و حاال با توجه به تغيير زمان برگزاري از بهمن به آذر ماه،
پيش بيني ميشود تعداد بازديدکنندگان نسبت به سال گذشته بيشتر
ش��ود و از اين رو ش��رکتهاي خودروسازي و نمايندگيهاي برندهاي
معتبر نيز سعي کردهاند تا با بهترينهاي خود در نمايشگاه حضور يابند.
نمايشگاه خودرو تهران از  6تا  10آذرماهامسال در محل نمايشگاههاي
بين المللي شهر آفتاب از ساعت  10صبح تا  18پذيراي بازديدکنندگان
و عالقمندان خواهد بود.

برگزاريمسابقهنقاشيهاي
کودکانمهاجرافغانستان

نماينده برنامه جهاني غذا در ايران با اش��اره به داوري مس��ابقه نقاش��ي
کودکان مهاجر افغانستان گفت :فروش آثاربه نفع کودکان توسط يکي
از بزرگترين شرکتهاي دارويي(نوونورديسک) به فروش ميرسد .نگار
گرامي ،نماينده برنامه جهاني غذا در ايران در ارتباط با س��يامين س��ال
حضور س��ازمان برنامه جهاني غذا در ايران اظهارداش��ت :برنامه جهاني
غذا بزرگترين آژانس بشردوستانه سازمان ملل با رسالت رسيدگي به
گرسنگان در جهان است که بر همين اساس 30سال پيش براي اولينبار
با ورود شمار زيادي از پناهندگان افغانستان به کشور وارد عمل شديم.
وي افزود :هنوز يکميليون افغانستاني داراي مدرک شناسايي يا همان
کارت آمايش داريم که از اين ميان 30هزار نفر از آسيبپذيرترينهاي
آنها تحت پوش��ش هس��تند .وي گفت :اين مس��ابقه نقاشي هرساله در
ميان اهالي مهمانشهرهاي تحت پوشش اين سازمان برگزار ميشود و
امسال با حمايت مالي اين شرکت دارويي اين کار را در برنامه قرار داديم.
نماينده برنامه جهاني غذا در ايران اضافه کرد :شعار امسال روز جهاني
غذا «مهاجرت و غذا» بود و موضوع کلي اين نقاشيها نيز بر اين محور
قرار داشت که البته ما اصرار خاصي بر اين موضوع نداشتيم تا خالقيت
کودکان را در اين آثار محدود نکردهباش��يم .گراميتاکيد کرد :در واقع
بزرگترين مشکلي که جاهايي مانند  WFPبا آن مواجه هستند مسئله
تامين منابع مالي است و جذب اين منابع براي ما چون طبق تقسيمبندي
سازمان ملل در کنار کشورهايي قرار گرفتهايم که نسبت به آنها در شرايط
خوبيهستيم ،کارآسانينيست.ويشکا آسايشنيزسيامين سالحضور
سازمان برنامه جهاني غذا در ايران بهعنوان يکي از اعضاي هيئت داوران
اين رويداد ،اظهار کرد :درنهايت از بين آثار  30نقاشي انتخاب ميشود
که در يک رويداد با قيمت  100دالر براي فروش به نمايش گذاش��ته
خواهندشد .اين مبلغ به کودکي که نقاشي متعلق به اوست اهدا ميشود.
درادامهياناراس،مديرمنابعانس��انيش��رکتنوونورديس��کپارسنيز
ک��هحماي��تمال��ياينرويدادرابرعهدهداردگفت:اينش��رکتاولين
شرکت دارويي خارجي است که مستقيما در ايران در حال تاسيس يک
کارخانهاس��ت.تمرکزاينش��رکتدانمارکيبرداروهايديابتاس��ت.
فرزانهشکيبافر،مديربخشآموزشنوونورديسکپارس،نيزدراينمورد
گفت :نوونورديسک اين رويداد را شروع آشنايي با اين سازمان ميداند.
ما ابزارهاي آموزشي را براي افزايش آگاهي بخشهاي مختلف جامعه
شهري و روستايي در زمينه ديابت در اختيار داريم.

گر دوغبار در جاده های خوزستان حادثه آفرید؛

عضو شوراي شهر پايتخت در تذکري مطرح کرد

تخلفاتگستردهدربرخيدفاترخدماتالکترونيک
تکليف کند.

احداث ۴۰مهدکودک در مناطق زلزلهزده

س��خنگويس��تادمديريتبحرانس��ازمانبهزيس��تي،ازتخريب۳۰
مهدکودک در مناطق زلزلهزده کرمانش��اه خبر داد و گفت :طي  ۱۰روز
آينده  ۴۰مهد در اين منطقه احداث ميشود .مهدي ميرشاهولد در گفتگو
با مهر ،درخصوص آخرين اقدامات انجام شده براي زلزلهزدگان غرب
کشور اظهار داشت :پس از حضور تيمهاي اورژانس اجتماعي و محب،
ارائهخدماتروانش��ناختيومش��اورهبهآسيبديدگانزلزلهکرمانشاه
آغاز شد و توانستيم طي اين مدت اين خدمات را در  ۲۲۰روستا و  ۸شهر
استان به آسيبديدگان ارائه کنيم .ميرشاهولد با اشاره به اينکه  ۳۰مهد
در استان در اثر زلزله به طور کامل تخريب شده است ،تصريح کرد۱۶ :
مهد ش��هري و ۱۴روس��تا ـ مهد تخريب ش��د که به دنبال آن ،توانستيم
در  ۲کانکس در شهر سر پل ذهاب ايجاد کنيم.

ثبتنام  ۶۷۵هزار نفر در سامانه درمان اعتياد
س��خنگوي وزارت بهداش��ت اع�لام
کرد :پوش��ش سامانهايداتيس (سامانه
اطالع��ات درم��ان س��وءمصرف مواد
اي��ران) تا س��ه هفته آينده سراس��ري
ميشود .ايرج حريرچي با اشاره به ثبت
اطالع��ات  ۶۷۴ه��زار نفر در اين س��امانه گفت :تاکنون پرونده
درم��ان  ۵۶۵ه��زار نف��ر تکميل و براي بيش از  ۱۹۶هزار نفر از
طريق اين س��امانه دارو تجويز ش��ده که  ۴۷۲هزار نفر از طريق
همين سامانه داروي خود را تحويل گرفتند و تا چند هفته آينده
پوشش آيداتيس در شهرهاي مختلف کامل ميشود .وي گفت:
طي  ۱۸س��ال گذش��ته برنامه کاهش آس��يب به منظور کاهش
رفتارهاي پرخطر نيز انجام ش��دهاما در زمينه ترک اعتياد هنوز
موفقيت بزرگي حاصل نشده است.

تذکر به صدا و سيما


گ��روه اجتماعي :آنطور ک��ه خبرگزاريها
روز گذش��ته گزارش دادن��د دو مجموعه از
پايگاههاي مديريت بحران شهر تهران که
به فعاليتهاي متفرقه اختصاص يافته بود،
بهماموريتاصليخودبازگشت.پايگاههاي
مديري��ت بحران در نواحي تهران با اهداف
متن��وعازجمل��هذخيرهاقالمامدادونجات،
آموزش ش��هروندان ،محل اس��تقرار ستاد
مديريت بحران نواحي و مواردي مشابه در
اينحوزهاحداثشدهاستکهطيسالهاي
گذشته تعدادي از آن در اختيار فعاليتهاي
متفرقه قرار گرفت که پس از طرح انتقادها
و مصوبه ش��وراي شهر تهران بايد صرفا در
ماموريتهاي تعريف ش��ده فعال شوند .بر
همين اساس ،پايگاه مديريت بحران منطقه
 2ک��ه در اختي��ار برنامه تلويزيوني خندوانه
ش��بکهنس��يمقرارگرفتهبود،طيروزهاي
اخير از س��وي ستاد مديريت بحران منطقه
 2بازپس گرفته شد و رسما از ادامه فعاليت
متفرق��ه آن جلوگيري بعمل آمد .همچنين
پايگاهمديريتبحرانناحيه 6منطقه 16که
از نيمه دوم سال " 91کاربري غير" داشت،
پسازگذشت 5سالباپيگيريهايمستمر
سازمانمديريتبحرانشهرتهرانوشوراي
شهر به کاربري اصلي خود بازگشت.

تخلفاتدفاترخدماتالکترونيکشهر


در همين حال روز گذش��ته صحن شوراي

ش��هر نيز مس��ائلي درباره وجود تخلفات
گستردهدربرخيدفاترخدماتالکترونيک
ش��هرمطرحش��د.محمدساالري،رييس
کميس��يون شهرسازي و معماري شوراي
ش��هر تهران در بيس��ت و س��ومين جلسه
شوراي شهر تهران در تذکر پيش از دستور
خود نسبت به نحوه فعاليت دفاتر خدمات
الکترونيک ش��هرداري تهران گفت :طبق
قانون تماميش��رکتها و افراد ذيصالح
ميتوانن��د ب��راي ايج��اد دفات��ر خدمات
الکترونيک اقدام کنند اين در حالي اس��ت
کهطيسالهايگذشتهدفاترزيادياقدام
به تخلفات گسترده کردهاند اما همچنان به
فعالي��ت خود ادامه ميدهند و هيچ کميته
انضباطي براي رس��يدگي به تخلفات آنها
تش��کيل نشده است .وي با اشاره به اينکه
قرار بود با ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک
ش��هر نيروهاي ش��هرداري در اين حوزه
تعديل ش��وند ،ادامه داد :نه تنها نيروهاي
شهرداريکاهشپيدانکردکهچندينبرابر
هم شد و از طرفي ۱۸۰۰نفر نيرو هم در اين
دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبال
صرف��ابهش��هرداريهامراجعهميکردند
اکنونبايدهمبهدفاتروهمبهشهرداريها
مراجعهکنندکهموجبناراحتيشهروندان
شده اس��ت .از شهردار تهران ميخواهيم
که در اين خصوص هرچه س��ريعتر تعيين

همچنينروزگذشتهناهيدخداکرمينماينده
ش��وراي ش��هر تهران در تذکري به صدا و
سيما بيان کرد :در راستاي ماده  71وظايف
نمايندگان ش��وراي تذکر خود را به صدا و
سيماجمهورياسالمياعالمميکنم.وي
ادامه داد :اگر امروز ش��اهديم که مردم به
س��ازمانهاي امدادي و مسئولين اعتماد
نميکنند و به صورت انفرادي يا از طريق
چهرههاي شاخص مهرباني و نوعدوستي
قابلس��تايشخودرابهکرمانش��اهگسيل
داستند ،و عکس و فيلم از چهره رنجديده
آس��يبديدگان زلزله فضاي مجازي را فرا
گرفت��ه اس��ت ،بخش مه��م آن مربوط به
عملکردشعارآلود،يکجانبهگرايانهوپرلعن
ونفرينصداوسيماست.ويافزود:لذاتذکر
منبهصداوسيماايناستکهشماازبودجه
بيتالمال استفاده ميکنيد پس دوربين و
ميکروفون خود را به طرف مردم و تصاوير
و صداهايي که دوس��ت دارند بچرخانيد تا
اين بياعتمادي آسيب بيشتري به سبک
زندگي و حرکت جمعي کش��ور نزده است
به فکر اصالح باشيد.

پلمپ سينما شاهد


همچني��نبراس��اسبرخيخبرهاس��ينما
«ش��اهد» به دليل ناامن بودن س��اختمان،
پلمپشد.باتوجهبهاهميتايمنسازيورفع
خطرامالکناايمندرمنطقه۸وباهماهنگي
مقام قضايي و ديگر دس��تگاههاي ذيربط،
دومين مکان ناايمن در شرق پايتخت پلمپ
شد .سينما «شاهد» در سال  ۱۳۵۳در محل ه
نظام آباد تهران و با سه سالن شيدا ،شقايق
و شاهد و  ۴۸۲نفر ظرفيت در مساحتي بالغ
بر ۷۰۰متر تاس��يس ش��د .اين سينما که در
تقاطع خيابان نظام آباد و خيابان سبالن قرار
دارد ،به دليل ناامن بودن س��اختمان و خطر
آتشسوزي توسط شهرداري و با هماهنگي
قوه قضاييه پلمپ شد.

نيازمند جراحيهاي سخت اجتماعي هستيم
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با بيان
اينکه بايد ش��وراي عالي رفاه در فصل
جدي��د ،کار کارشناس��ي انجام دهد تا
بتوانيم رفع فقر را هدفگذاري کرده و
مسايل را ملموستر کنيم گفت :اکنون
نظام چنداليه تامين اجتماعي را جلو ميبريم و اين کار جديد ما
خواهد بود .ما به جراحيهاي سخت اجتماعي نياز داريم .علي
ربيعي با بيان اينکه دکتر روحاني بحث فقر را جزو برنامههايش
قرار داده ،گفت :وجه ديگر برنامه شش��م توس��عه نيز مهار فقر
است و نيازمند آن هستيم که کميسيونهاي اصلي تخصصي
را در اين زمينه فعال کنيم.
وي ادام��ه داد :اداره صن��دوق ف��والد با ش��رايط و قوانين فعلي
امکان پذير نيست.

اهواز دوباره تعطیل شد
گروه اجتماعي :روز گذشته پس از مدتي
دوب��اره حض��ور گ��رد و غبار ،در آس��مان
اس��تان خوزس��تان خ��ود را ب��ه نمايش
گذاش��ت .ديروز صبح حوالي س��اعت 10
ب��ود ک��ه وزش باد موجب بروز گرد و غبار
در آس��مان ش��هر اهواز شد .ساعتي بعد با
شدت يافتن گرد و غبار ،از سوي ادارهکل
مديريت بحران خوزستان مدارس ،مراکز
آموزشي و دانشگاهها در نوبت بعد از ظهر
در شهرستانهاي اهواز ،کارون ،حميديه
و باوي تعطيل اعالم شد.
مديرکل هواشناس��ي خوزس��تان نيز روز
گذش��ته از کاهش ش��دت گرد و خاک در
اهواز تا س��اعات آينده خبر داد.کوروش
بهادري در گفتگو با ايسنا ،با اشاره به وقوع
گرد و خاک که سراس��ر ش��هر اهواز را فرا
گرفته ،اظهار کرد :وزش باد شديد موجب
فعال ش��دن کانونهاي داخلي شده ولي
ش��دت گرد و غبار در حال کاهش اس��ت.
وي افزود :همچنين پيشبيني ميش��ود
که از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه شاهد
بارندگي در اکثر نقاط خوزس��تان باش��يم.
مديرکل هواشناسي خوزستان گفت :گرد
و خاک ديروز بيش��تر اهواز را تحت تاثير
ق��رار داده و موج��ب ش��ده کيفيت ديد به
 100مت��ر کاهش يابد .بهادري همچنين
با بيان اينکه ديروز اکثر نقاط خوزس��تان
ش��اهد بارندگي بوده ،تصريح کرد :ميزان
بارندگي تا ظهر روز سه شنبه در بستان 20
ميليمتر ،در رامهرمز و اللي  10ميليمتر
و در اميديه و ش��وش  5ميليمتر گزارش
شده بود.
در همين حال مدير روابط عموميادارهکل
حفاظت محيط زيس��ت خوزستان گفت:
ميزان غلظت گرد و خاک در هواي اهواز
در ساعت  11روز سه شنبه به بيش از 23
برابر حد مجاز رس��يد.ش��هريار عسگري
در گفتگ��و با ايس��نا درخص��وص ميزان
آاليندهه��اي پدي��ده گ��رد و خاک ديروز

در خوزس��تان اظه��ار ک��رد :در پي وقوع
پديده گرد و غبار در اس��تان خوزس��تان
طبق آخرين اندازهگيريها تا س��اعت 11
روز گذش��ته ( 30آبانم��اه) مي��زان ذرات
ريزگردها در هواي اهواز 3548ميکروگرم
بر مترمکعب بوده است .وي افزود :با توجه
به اينکه ميزان حد مجاز آاليندهها در هوا
 150کيلوگرم بر مترمکعب است ،اکنون
غلظ��ت گ��رد و غبار در اه��واز به بيش از
 23برابر حد مجاز است .عسگري با بيان
اينکه ميزان غلظتها در شادگان نيز بيش
از  6براب��ر ح��د مجاز اس��ت ،گفت :ميزان
ريزگردها در شادگان  953ميکروگرم ،در
سوس��نگرد و انديمشک  125ميکروگرم،
در دزف��ول  211ميکروگ��رم و در بهبهان
 160ميکروگرم بر مترمکعب اندازهگيري
شده است.

خيزش گرد و غبار موقتي است


از ط��رف ديگر روز گذش��ته کارش��ناس
سازمان هواشناسي از کاهش شدت غبار
ط��ي بع��د ازظهر و بارش ب��اران در اهواز
خبر داد .فريبا گودرزي درگفتگو با ايس��نا
با اشاره به وزش باد شديد در اهواز اظهار
کرد :در ساعتي از روز کيفيت ديد در شهر
اهواز به  ۱۰۰متر کاهش پيدا کرد و شاهد
خيزش گرد و خاک بوديم .وي ادامه داد:
وزش باد و خيزش گرد و خاک در اهواز تا

عصر روز سه شنبه ادامه داشت ولي از بعد
ازظهر با بارش باران از شدت غبار کاسته
ش��ده و به نظر ميرسد روز چهارشنبه نيز
براي جنوب کش��ور و اه��واز بارش باران
پيشبيني ميش��ود ک��ه به بهبود کيفيت
هوا کمک ميکند.
در همي��ن ح��ال حوال��ي ظهر ب��ود رضا
دولتش��اهي رئيس پليس راه خوزس��تان،
گفت :برخورد تصادفي خودروها در جاده
اهواز – رامش��ير منجر به بسته شدن اين
جاده شده است .وي گفت :حدود ساعت
 12:10دي��روز ( 30آب��ان م��اه) در محور
اهواز – رامش��ير قبل از روس��تاي غيزانيه
کوچ��ک دو خودرو کش��نده بار که حامل
لول��ه نف��ت بودند ،ب��ه دليل گرد و خاک و
کاهش کيفيت ديد با هم برخورد ميکنند
که اين برخورد موجب تصادف زنجيرهاي
ج��ادهاي ميش��ود .در همي��ن خصوص
شهيار ميرخش��تي رئيس مرکز اورژانس
و فوريتهاي پزش��کي خوزستان ،اظهار
کرد:تاکنون س��ه نف��ر در حادثه تصادف
زنجيرهاي محور اهواز – رامش��ير کشته
شد.ويادامهداد:يکيازاين مصدوميندر
حال حاضر به بيمارستان تأمين اجتماعي
اهواز منتقل شده و مصدوم ديگر در حال
اعزام به اهواز اس��ت و احتمال دارد تعداد
مصدومان اين حادثه افزايش يابد.

اخــبار شـهرستان
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان:

مجوز برگزاري يک نمايشگاه عرضه مستقيم کاال تا پايان سال در پنج شهرستان جنوبي

تجارت-استانكرمان:رئيسسازمانصنعت،معدن
و تج��ارت جن��وب کرمان گفت :جهت جلوگيري از
تضييعحقوقمردمجنوبکرمانوش��فافس��ازي
در برگزاري نمايشگاهها جلسه اي با حضور متوليان
اجرايي نمايشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عموميس��ازمان صنعت ،معدن و
تج��ارتجن��وبکرمان،درجلس��هايکهباحضور
رئيسومعاونبازرگانيوتوس��عهتجارتس��ازمان

صنعت،معدنوتجارتجنوبکرمان،روسايادارات
و نمايندگيهاي سازمان در شهرستانهاي کهنوج،
قلعه گنج ،منوجان و رودبار و روساي اتاق اصناف اين
شهرستانها برگزار گرديد ،مسائل و موارد مربوط به
برگزارينمايشگاههايعرضهمستقيمکاالبررسي
ش��د.وي گفت :با توجه به مس��ائل و حواشي بوجود
آمده و عدم همکاري موثر نهادهاي نظارتي مربوطه
در خصوص برگزاري نمايشگاه اخير در شهرستان

جيرف��ت عليرغم اعالم غيرقانوني بودن از نظر اين

امضا تفاهم نامه اهدا زمين و احداث پايگاه سالمت شهري شماره سه بهشهر
تجارت-اس��تان مازندران:دکتر س��يد
عباس موس��وي رئيس دانش��گاه علوم
پزش��کي مازندران در مراس��م امضاي
تفاه��م نام��ه اه��داي زمي��ن و احداث
پايگاهسالمتشهريشمارهسهبهشهر
توسط خيرين با اشاره به نقش خيرين در
ارتقاي شاخصه سالمت در جامعه اظهار
داشت :خيران در حوزه بهداشت و درمان
و ارتقاي اين بخش در جامعه نقش بس��زايي دارند .وي افزود:
اگر چه خيران حضوري فعال در حوزه سالمت جامعه دارند اما
ورود آنان در حوزه درمان به دليل اثر بخشي سريعتر  ،بيشتر از
حوزه بهداش��ت اس��ت  .رئيس دانشگاه علوم پزشکي مازندران
،گفت :مش��ارکت خيران به دليل اثر بخش��ي س��ريعتر در حوزه
درمان تمايل آنان در اين بخش بيشتر است .وي توسعه شبکه
بهداشت را يکي از افتخارات مهم در استان عنوان کرد و افزود:

توسعه شبکه بهداشت از جمله اقدامات
مهم در حوزه بهداش��ت و درمان است.
موسوي به تبيين اهداف و سياستهاي
دانشگاه در حوزه بيماري غير واگير اشاره
کرد و آن را از اولويتهاي ديگر دانشگاه
عل��وم پزش��کي عن��وان ک��رد و گفت:
ام��روزه به دليل ش��يوع بيماريهاي غير
واگير در جامعه جلوگيري آن مهمترين
برنامههاي ما تلقي ميشود .گفتني است دکتر اکبر ملکپور و دکتر
ش��کوه الزمان يوس��في پس از سالها تالش و ممارست در حوزه
سالمت در دانشگاههاي معتبر دنيا به زادگاه خويش بازگشتهاند
و زميني به مس��احت  ۸۳۰متر که به ارزش ۳۰۰ميليون تومان
و همچنين تقبل هزينه ي کامل س��اخت پايگاه خدمات جامع
سالمت شماره سه شهرستان بهشهر (حدود  ۶۰۰ميليون تومان
)  ،رابه دانشگاه علوم پزشکي مازندران اهداء نمايند.

سازمان بعنوان متولي امر ،تشکيل جلسه با روساي
اصناف و نمايندگان س��ازمان در ساير شهرستانها
جهت جلوگيري از تکرار موارد غيرقانوني اينچنيني
امري الزم بود .دکتر اس��کندري نس��ب گفت :در
اين جلسه مصوب شد که در هر شهرستان ميتواند
يک نمايشگاه عرضه مستقيم کاال با رعايت قوانين
مربوط��هوط��يمراحلاداريتاپايانس��البرگزار
شود.ويافزود:برگزارينمايشگاههاازطريقبرگزار

مزايدهبينداوطلبين،ذکرمبالغدريافتيوهزينههاي
نمايش��گاه در قرارداد نمايش��گاه به صورت شفاف،
تنظيمتماميصورتحسابهاوفاکتورهايبرگزاري
نمايش��گاه به صورت شفاف و همچنين جداسازي
حسابنمايشگاهدراتاقاصنافشهرستانهاازساير
حسابهاي اتاق از ديگر موارد مصوب در جلسه بود
که نظارت آن نيز به صورت مستمر توسط معاونت
بازرگاني و حراست سازمان انجام خواهد گرفت.

بازيد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از بندر بوشهر
تج��ارت اس��تان بوش��هر  :مهن��دس
محمدراستاد معاون وزير راه وشهرسازي
و مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي
ب��ه هم��راه هياتي از بندر بوش��هر بازديد
کرد.ب��ه گزارش روابط عمومي،درابتداي
اي��ن بازديد مهندس راس��تاد با حضور در
مجتم��ع بن��دري نگي��ن از پروژهاي در
ح��ال اج��را در اين مجتمع اع��م از پايانه
کانتينري،اس��کله و پايان��ه صادارت مواد
معدني ديدن کرد.محمد راس��تاد در حاش��يه اين بازديد گفت:
پايانه و اسکله کانتينري مجتمع نگين بوشهر داراي  ۸۲درصد
پيش��رفت فيزيکي اس��ت و بر اس��اس برنامه زمانبندي انتظار
ميرود تا  ۱۰۰روز آينده افتتاح شود.
وي با اشاره به افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري کانتينر در بندر
بوش��هر افزود :با افتتاح پايانه و اس��کله کانتينري مجتمع نگين

بوشهر ميزان تخليه و بارگيري کاالهاي
کانتين��ري در بندر بوش��هر افزايش قابل
توجه مييابد.مديرعامل س��ازمان بنادر و
دريانوردي از اجراي طرح اليروبي در بندر
بوشهر خبرداد و عنوان کرد:طرح اليروبي
اس��کله با حجم تقريبي يک ميليون متر
مکعب در مرحله برگزاري مناقصه اس��ت
تا به تردد ش��ناورها در بندر بوش��هر کمک
کند.
محمد راستاد بيان کرد :بعد از اليروبي و تعميق کانال دسترسي،
اج��راي فازه��اي بعدي مجتمع بندري نگين که ش��امل پايانه
چند منظوره و فله مايع اس��ت ،آغاز خواهند ش��د .وي در ادامه
نيز با حضور در ذون عملياتي بندر بوشهراز پروژه نيروگاه برق
،محوطه سازي و همچنين روند تخليه و بارگيري در اسکلههاي
بندر بوشهر بازديد به عمل آورد.

مديرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد ؛

تجارت-استان مازندران:مديرعامل شرکت گاز
مازندران در راس��تاي توس��عه روند گازرساني به
روس��تاها خبر داد  1150 :کيلومتر ش��بکه گذاري
گاز از ابت��داي س��ال ج��اري تاکن��ون در بيش از
 460روس��تاي اس��تان مازن��دران انجام ش��ده
است.
به گزارش روابط عموميش��رکت گاز مازندران،
" جعفر احمدپور " در نشس��ت بررس��ي وضعيت
گازرس��اني به روستاهاي منطقه دودانگه ساري

اجراي عمليات شبکه گذاري در بيش از  460روستاي استان مازندران

که با حضور محمد دامادي نماينده مردم س��اري
در مجلس ش��وراي اس�لاميبرگزار ش��د ،ضمن
بيان مطلب فوق ،افزود :وظيفه ما خدمت رساني
بي منت به مردم اس��ت و بر اين اصل پافش��اري
ميکني��م ک��ه غير از افتخار خدمت در اين دوران
چي��ز بيش��تري براي عرضه نداري��م .مديرعامل
ش��رکت گاز اس��تان مازن��دران ادام��ه داد :ه��م
اکنون گازرس��اني به  171روس��تاي صعب العبور
و کوهس��تاني شهرس��تان س��اري در حال انجام

است .احمدپور ابراز اميدواري کرد تا با گازرساني
به روستاهاي موجود در فاز دوم پروژه بند «ق»،

تا پايان سال  97کليه روستاهاي باالي  20خانوار
استان که قابليت گازرساني را دارا باشد ،از نعمت
گاز بهره مند ميش��وند .مدير عامل ش��رکت گاز
استان در خاتمه ضمن تاکيد بر مديريت مصرف
ايمن و بهينه از گاز طبيعي اظهار داش��ت :يکي
از مهمتري��ن عوام��ل تاثير گذار در روند توس��عه
گازرس��اني و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان
عزي��ز ،تامي��ن منابع مالي اس��ت بنابراين از همه
مشترکين عزيز تقاضا داريم با واريز بموقع قبوض

گردهماييتبيينسياستهايراهبرديطرحشرکتهايصاحبنشانتجاريدرشرکتنفتاستانمرکزي
تجارت-استان مركزي:مديرشرکت نفت منطقه استان مرکزي
ازبرگ��زاريهش��تمينگردهماييتبيينسياس��تهايراهبردي
ش��رکتهاي صاحب نش��ان تجاري در شرکت نفت منطقه استان
مرکزي خبر داد .عبداله گيتي منش مدير ش��رکت نفت منطقه
مرکزيدرهشتميننشستتبيينسياستهايراهبرديشرکتهاي
صاحب نشان تجاري در منطقه استان مرکزي اعالم کرد  :اجراي
طرحاس��تفادهازش��رکتهايداراينش��انتجاريگامموثريدر
اس��تفاده از پتانس��يل و ظرفيتهاي اصل۴۴قانون اساس��ي است
که با رقابت پذيري بيش��تر در س��طح جايگاهها و مجاري عرضه
قطعا کيفيت خدمات نيز افزايش خواهد يافت  .مديرمنطقه استان
مرک��زيب��هوظيفهنظارتيش��رکتاش��ارهک��ردوگفتدراين

زمينه مسئوليت نظارتي بر عملکرد حمل و نقل و تامين سوخت
جايگاهها به قوت خود باقي است و انشاهلل با تدابير انديشيده شده
و طبق دستورالعملهاي صادره از ستاد هيچ گونه خللي در اجراي
فعاليته��اب��راي هيچصنفي بوجود نخواهد آمد  .در ادامه مهندس
ميرزايي فرماندار شهرس��تان ش��ازند نيز طي سخناني از عملکرد
تماميکارکنانشرکتمليپخشفراوردههاينفتيمنطقهاستان
مرک��زي،صن��ف جاي��گاهدارانو ناوگانحملو نقلو رانندگان
نفتکش به خاطر تالش در امر سوخترساني بويژه فعاليت در ايام
اربعينتشکروابرازاميدواريکردباهمدليوهمکاريومساعدت
طرح استقرار سيستم شرکتهاي داراي نام و نشان تجاري به زودي
در استان مرکزي عملياتي شود و ي گفت فرمانداري شازند هر

اقداميکه بتواند موجب تسهيل اجراي اين طرح شود در حوزه وي
مساعدت خواهد نمود  .در ادامه اين نشست نماينده ناوگان حمل و
نقل  ،نماينده مجاري عرضه و جايگاه داران و همچنين نمايندگان
ديگريازشرکتهايداراينشانتجارينقطهنظراتوپيشنهادات
خود را مطرح نمودند س��پس مدير منطقه به س��واالت وابهامات
حاضرين در جلس��ه پاس��خ داد و تاکيد نمودند با توجه به اطالعيه
اخير مدير عامل محترم نگراني براي رانندگان تک پيمان وجود
ندارد وکليه رانندگان تحت پوشش شرکت حمل ونقل تک پيمان
ميتوانند محمولههاي شرکتهاي صاحب نشان را حمل نمايند
،همچني��ن يادآوري ميگردد حداقل تعرفه پرداختي به رانندگان
مطابق با تعرفه شرکت ميباشد.

مصرف��ي گاز بوي��ژه از طريق الکترونيکي که گام
موثري در وصول س��ريع مطالبات اس��ت ،ما را در
اين امر مهم ياري کنند .در ادامه " محمد دامادي "
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسالميبا
بيان اين که گازرساني در دولت تدبير و اميد رشد
قابل مالحظهاي داش��ته ،گفت :دولت يازدهم و
دوازدهم با معرفي مهندس زنگنه به عنوان وزير
نف��ت ،گام مهميدر توس��عه فعاليتهاي گازي
کشور برداشت.
مديرکل راه و شهرسازي ايالم خبر داد :

اجراي واريانت زنگوان
در محور ايالم به سيروان

تجارت-اس��تان ايالم:ب��ه گ��زارش روابط عموم��ياداره کل راه و
شهرسازي استان ايالم ،سيد کمالالدين ميرجعفريان اظهار داشت:
اح��داث واريان��ت زنگوان در محور ايالم به س��يروان با پيش��رفت
فيزيکي مناسب در حال انجام است.مديرکل راه و شهرسازي ايالم
گفت :اين واريانت با هدف حذف نقاط پر حادثه و ايمني تردد مسير
اجرايي ش��ده اس��ت.وي ادامه داد :طول اين پروژه يکهزار و 400
مت��ر ب��وده ک��ه با قرارداد  15ميليارد ريال با هدف حذف چند پيچ پر
حادثه به مرحله اجرا در آمده و هم اکنون حدود  70درصد پيشرفت
فيزيکي دارد.ميرجعفريان افزود :تالش خواهد ش��د تا پايان س��ال
جاري اين پروژه به بهرهبرداري برسد.

جانشين بنزما در رئال از اينتر ميآيد
ماس��ارو ،مهاج��م س��الهاي نه چندان
دور ميالن معتقد اس��ت که کريم بنزما
آخرين س��ال حضورش در رئال را پشت
سر ميگذارد.
کريم با تنها يک گل زده در اين فصل،
به س��وژه انتقادي ش��ماره يک هواداران بدل ش��ده و بسياري از
کارشناس��ان فوتبال اس��پانيا اعتقاد دارند که او فصل بعد ديگر
جايي در رئال نخواهد داشت.
دانيله ماس��ارو ،س��تاره س��ابق ميالن ،رم و فيورنتينا در همين
رابط��ه به پرميوم اس��پورت گفت :در ح��ال حاضر ميتوانم ادعا
کنم که سال بعد ايکاردي جانشين بنزما در رئال خواهد شد .او
شايستگيهايش براي پوشيدن پيراهن رئال را اثبات کرده است.
ايکاردي در اين فصل  13گل براي اينتر زده است.

واکنش داورزني به عدم بازگشت ورزشکار ايراني

احتمال پناهنده شدن جودوکار تيم ملي در هلند

ج��ودوکار وزن  –60کيلوگ��رم ايران پس از
پاي��ان رقابته��اي گرند پري هلند به همراه
ساير اعضاي تيم به ايران بازنگشت.
ب��ه نقل ازايس��نا ،رقابته��اي جودوي گرند
پري  2017هلند ،روز يکشنبه به پايان رسيد
و تيمملي جودوي ايران که با شش جودوکار
ع��ازم اين رقابتها ش��ده ب��ود ،در نهايت با
کس��ب دو مدال برنز توس��ط سعيد ماليي در
وزن  – 81کيلوگرم و جواد محجوب در وزن
 + 100کيلوگرم و حذف چهار جودوکار ديگر
به کار خود پايان داد.
ام��ا با پايان اين رقابتها ،محمد رش��نونژاد،
ج��ودوکار وزن  – 60کيلوگ��رم ايران اردوي
تي��مملي در کش��ور هلن��د را ترک کرد و روز
دوش��نبه به همراه ساير جودوکاران به ايران
بازنگشت.
محمدرضا رودکي مدير تيمهاي ملي در هلند
مان��ده تا مقدمات بازگش��ت اين جودوکار به
ايران را فراهم کند.
در عکس��ي هم که کانال خبري فدراس��يون
جودو روز دوشنبه از بازگشت تيم ملي منتشر
کرد ،رشنونژاد در عکس ديده نميشود.

واکن�ش دبير فدراس�يون ب�ه ماندن يک

جودوکار در هلند و احتمال پناهندگي

به عنوان سرپرس��ت اعزام ش��ده بود که در
هلند ماند تا از طريق سفارت و پليس محلي
کاره��اي مربوط به اي��ن موضوع را پيگيري
کند .دبير فدراس��يون جودو در پاس��خ به اين
س��ئوال که رودکي نماينده حراست نيز بوده
اس��ت ،گفت :رودکي به عنوان سرپرس��ت به
همراه تيم اعزام ش��د و در آخرين لحظه قبل
از سفر مسئوليت نماينده حراست هم به وي
واگذار ش��د .وي در مورد احتمال پناهندگي
اين ملي پوش گفت :پيگير کار هس��تيم و به
محض اطالع از آخرين شرايط رشنونژاد ،در
مورد او اطالع رساني خواهيم کرد.

دبير فدراسيون جودو گفت :فدراسيون هنوز
اطالعي از وضعيت جودوکار جا مانده در هلند
ندارد و به محض کس��ب اطالع مردم را در
جريان خواهيم گذاشت.
اميرحس��ين س��ياحي با بيان مطلب فوق به
مهر ،روز دوش��نبه س��اعتي قبل از س��فر به
تهران ،اعضاي تيم براي خريد از هتل خارج
شدند و پس از بازگشت به هتل متوجه غيبت
محمدرشنونژاد شديم.
وي افزود :پيگيري سرپرست و سرمربي تيم
براي يافتن وي به نتيجه نرس��يد و االن هم
اطالعي نداريم که اين جودوکار مفقود شده
و يا در کل چه سرنوشتي دارد.
س��ياحي در م��ورد رودکي هم گفت :رودکي

داورزن�ي :پناهندگ�ي جودوکارقطع�ي

نيست

مع��اون وزارت ورزش و جوانان با بيان اينکه

مسعود سلطانيفر درباره باشگاه پرسپوليس
تصميم ميگيرد ،گفت :پناهندگي ملي پوش
جودو ايران در هلند هنوز قطعي نيست.
محمدرضا داورزني پس از برگزاري جلسه هم
انديشي با کميتههاي پزشکي فدراسيونهاي
ورزشي در جمع خبرنگاران گفت :بحثهاي
جدي در اين جلسه مطرح شد .قهرمانان ملي
سرمايههاي ملي ما هستند که اغلب کمتر به
آنها توجه ميشود.
ما اعتقاد داريم وقتي ورزش��کاران از ابتداي
فعاليت وارد پروسه ورزش حرفه اي ميشوند
بايد تحت مانيتورينگ کميته پزشکي باشند.
يعني از ابتدا داراي پرونده مش��خصي باش��ند
و در ط��ول فعالي��ت نيز مرت��ب به آنها توجه
شود.

ه��ر اتفاق��ي ک��ه در بح��ث تغذي��ه ،مکمل،
مصدومي��ت و  ...هم��ه و همه بايد مورد توجه
و مانيتورينگ قرار بگيرند.
وي اف��زود :بعض��ي قهرمانان ملي را به خاطر
کم توجهي و عدم مانيتورينگ در اوج از دست
داديم و آنها دچار مشکالتي شدند و گاهي با
ورزش قهرماني خداحافظي کردند.
داورزن��ي در خص��وص بحث پناهندگي ملي
پ��وش ج��ودو در هلند عنوان ک��رد :اين خبر
هنوز قطعي نيس��ت ،خود درخش��ان رئيس
فدراسيون جودو که با وي صحبت ميکردم
مطرح کرد که شايد چنين اتفاقي افتاده باشد
ولي قطعي نيست.
از اين اتفاقات در گذش��ته هم وجود داش��ته
اس��ت ،در برخي موارد بعضي ورزش��کاران

نوبت دوم

آگهي مزايده عمومي سه دستگاه خودرو

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

نوع خودرو

شماره خودرو

مدل

قيمت پايه(ريال)

1

پژو پارس

893ب72

1390

180/000/000

2

وانت نيسان آبي

154ج61

1380

70/000/000

3

كمپرسي نيسان زرد

348ب25

1384

80/000/000

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

روابط عمومي شهرداري چغادك

شهرداري خرمشهر

در بعض��ي کش��ورها ماندن��د و بعد دوباره به
کشورمان بازگشتند .در سال نزديک به ۱۶
تا  ۱۷هزار نفر ورزش��کار از وزارت ورزش و
جوانان مجوز شوراي برون مرزي ميگيرند
و بعض��ا ه��م اتف��اق ميافتد که در اين ميان
يک نفر در کش��وري بمان��د که البته همين
يک مورد هم زياد است.
در آخري��ن بحث��ي که به ما عنوان کردند اين
موض��وع هن��وز قطعي نش��ده و اميدواريم با
ت�لاش دوس��تان اين اتف��اق نيافتد .معاون
وزي��ر ورزش و جوان��ان در خص��وص بحث
بازنشستهها و دوشغلهها عنوان کرد :وزارت
ورزش و جوان��ان مل��زم ب��ه اج��راي قانون
اس��ت .فرق��ي نميکند ک��ه اين موضوع در
فدراس��يونها يا باش��گاهها مطرح باش��د در
قان��ون برخ��ي موارد پيش بيني ش��ده و اگر
ف��ردي باش��د ک��ه مس��تنداتش قابل قبول
باش��د ،ميتواند به فعالي��ت خود ادامه دهد.
مس��تثناهايي در اين زمينه پيش بيني ش��ده
که اگر وجود نداش��ته باش��ند ش��رايط ادامه
فعاليت جرم محس��وب ميش��ود و دخل و
تصرف در اموال دولت خواهد بود .وي افزود:
نهادهاي نظارتي مثل س��ازمان بازرسي کل
کش��ور تاکيد دارد که بازنشس��تهها و حتي
دو تابعيتيه��ا از ادام��ه فعاليت منع ش��وند،
فکر ميکنم در بين مديران فدراسيونهاي
ورزش��ي دو تابعيتي نداش��ته باش��يم ،ما اين
مورد را پرس��يديم که دس��تگاههاي نظارتي
ب��ه م��ا پاس��خ بدهن��د .در ح��ال حاضر اگر
فردي پاس��پورت کش��ور ديگري را داش��ته
باش��د نميتواند به عنوان رئيس فدراسيون
يا باش��گاه فعاليت کند .معاون وزير ورزش
و جوان��ان تاکي��د کرد :ما در وزارت ورزش و
جوانان با تاکيد ش��خص سلطاني فر تالش
ميکني��م ک��ه قانون را رعايت کنيم و هر جا
الزم باشد تغييرات اتفاق بيفتد ،خواهد افتاد
تا در بين فدراس��يونها و مديران باش��گاهها
فردي خالف قانون فعاليت نکند.

اصالحيه فراخوان
مناقصه عموميمرحله
اول نوبت سوم

نظ��ر ب��ه اي��ن ك��ه در فراخوان نوب��ت اول و دوم مناقصه
عموميمربوط به پروژه ايجاد توس��عه معابر ش��هري به
ش��مارههاي  96/8/23-96/17/5531و 96/17/5630
 96/8/27عنوان پروژه بلوار يادمانها ذكر گرديده،عليهذا
بدينوس��يله اين عنوان به آس��فالت كوي طالقاني اصالح
ميگردد.
روابط عموميو اموربين الملل شهرداري خرمشهر
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پيشخوان
تصميم خودم را براي جدايي از بارسا گرفتهام

س��تاره ترکي��ه اي بارس��لونا
سرانجام تسليم خواسته باشگاه
ش��د و عنوان کرد که در انديشه
جدايي به سر ميبرد.
به نقل از ورزش سه ،آردا دو سال
پي��ش و با ق��راردادي به ارزش
 41ميلي��ون ي��ورو از اتلتيکو به
بارس��لونا پيوس��ت و به دليل محروميت اين باشگاه  6ماه نيز به
دور از ميادين ماند .دو س��ال ،گذش��ته و س��تاره ترکيه اي هرگز
نتوانس��ته به ترکيب ثابت آبي اناريها راه يابد و در اين فصل
اوضاع براي او بدتر از گذشته نيز شده است.
بس��ياري گمان ميکردند که آردا تابس��تان امسال از بارسا جدا
شود؛ ولي او اعالم کرد که تالش دارد رضايت ارنستو والورده
را جلب کند؛ اما نه تنها چنين نش��د که او مدتهاس��ت ديگر
در فهرس��ت  18نفره بارس��ا نيز قرار نميگيرد .ش��ايعاتي مبني
بر جدايي او در زمس��تان وجود داش��ت که حال خودش آنها را
تاييد ميکند.
آردا در م��ورد وضعيت��ش در بارس��ا گفت :بارس��لونا از نظر من
بزرگترين باشگاه دنياست و هيچ چيز اين را تغيير نخواهد داد
ولي تصميم خودم را براي جدايي گرفتهام .ش��رايط براي من
به گونه اي شده است که زمان اتخاذ يک تصميم جدي براي
آيندهام رسيده است.
الزم به ذکر است که آردا تا سال  2020با باشگاه کاتاالني قرارداد
دارد و گفته ميشود که به گاالتاسراي باز خواهد گشت.

سيچلو سرمربي تيم دسته دويي ايتاليا شد

خوان سيچلو به عنوان سرمربي
جديد تيم واليبال ويال سيه نا در
لي��گ دس��ته دوم ايتاليا انتخاب
شد.
به نقل ازايس��نا ،خوآن سيچلو،
س��رمربي آرژانتيني تيمملي زير
 23س��ال ايران ک��ه با تيمملي
اميد در مس��ابقات جهاني مصر به عنوان هفتميدس��ت يافت،
به عنوان سرمربي جديد تيم واليبال ويالسيه نا در ليگ دسته
دوم ايتاليا انتخاب شد.
خوان س��يچلو با وجود  42س��ال س��ن در عرصه مربيگري در
ليگ دسته دوم ايتاليا سابقه خوبي دارد چرا که در سال 2013
توانسته بود تيم مولفتار را به سري  Aبرساند.
سيچلو از سال  2011تا  2014دستيار خوليو والسکو در ايران
بود و دوباره در سال  2016به همراه حضور رائول لوزانو بار ديگر
به ايران بازگشت و با تي مملي به المپيک ريو رفت.

اتهام سرمربي پارسجنوبي به پورموسوي؛
او با جادوگر ارتباط دارد!

س��رمربي تي��م فوتب��ال پارس
جنوب��ي جم ب��ا حضور در کميته
اخ�لاق اظهارات��ي علي��ه اکبر
پورموسوي انجام داد.
عب��داهلل س��ماميعضو کميته
اخ�لاق فدراس��يون فوتبال در
گفتوگ��و ب��ا تس��نيم ،درباره
حض��ور مه��دي تارتار در کميته اخالق بهخاطر اختالف با اکبر
پورموسوي ،اظهار داشت :آقاي تارتار ديروز (سهشنبه) به کميته
اخ�لاق آم��د و مطالب��ي را در مورد اتفاقات رخ داده عنوان کرد.
س��رمربي پ��ارس جنوب��ي گزارشهايي را در باب کمک کردن
در زمينه برخورد با مضاميني که موضوع روز واقع ش��ده ،به ما
ارائه داد .اين صحبتها به ما کمک ميکند تا نسبت به برخورد
ب��ا آنه��ا اقدام کنيم .عضو کميته اخالق فدراس��يون فوتبال در
واکنش به اين مس��ئله که گفته ميش��ود تارتار به پورموس��وي
اتهام ارتباط داشتن با جادوگران را زده ،تصريح کرد :اظهارات
ايش��ان (مهدي تارتار) بيش��تر در همين زمينه بود و ما هم آنها
را بررس��ي خواهيم کرد .وي در پاس��خ به اين س��وال که «آيا
قرار نيس��ت بهخاطر اظهارات تارتار ،پورموس��وي احضار يا با
دس��تور موقت محروم ش��ود؟» ،گفت :خير ،هيچ اقداماتي در
اين خصوص انجام نشده است.

نوبت دوم

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1396

قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت اسناد و امالك زيبادشت

بخش ده تهران حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالک زيبادشت

باستناد ماده  11قانون و ماده  59آئين نامه ثبت فهرست امالک مجهول المالک واقع در بخش ده حوزه ثبتي زيبادشت که در سه ماهه دوم سال 96
(تير-مرداد  -شهريور ) تقاضاي ثبت آن پذيرفته شده با شماره پالک و نام متقاضيان جهت اطالع عموميآگهي ميگردد:
 )1پالک  . 2064/128آقاي ناصر ملکي کلک آبادي فرزند موسي به شماره شناسنامه  1665صادره از تهران  ،ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت

نوبت دوم

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ( 1396تیر-مرداد -شهریور) واقع در
قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت اسناد و امالك استان تهران

حوزه اداره ثبت اسناد و امالک شمیران واقع در بخش  11تهران

بنا به دستور مقرر در ماده  12قانون ثبت اسناد و امالک ناظر به ماده  59آیین نامه قانون مذکور ،به این وسیله پالک و مشخصات امالک موضوع
تقاضای ثبت پذیرفته ش�ده در س�ه ماهه دوم س�ال  1395این اداره و همچنین نام و مش�خصات متقاضیان ثبت ،به ش�رح ذیل در دو نوبت جهت
اطالع عموم آگهی می شود:
 -1پالک 1145/1
کد ملی 0451012488نسبت به3/42دانگ مشاع از ششدانگ
کوروش ایران شاهی فرزند حسن به شماره شناسنامه  443صادره ازشمیران به 
کد ملی  0558678696نس�بت به  2/58دانگ مش�اع از شش�دانگ یک
وبهنام س�رلک فرزند ولی اله به ش�ماره شناس�نامه  92صادره ازخمین به 
قطعه زمین متروکه به مساحت  14/87متر مربع به آدرس گالبدره خیابان شکیبائی خیابان ملکی کوچه الفت پالک  20واقع در بخش  11تهران
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله س�ی روز آگهی می ش�ود تا بر اس�اس مواد  16و  17قانون ثبت ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت مصوب  ،1373/2/25اش�خاصی که نس�بت به اصل مالکیت پالک های فوق ادعا و یا نس�بت به قبول تقاضاهای ثبت
نود روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت شمیران تسلیم و رسید دریافت نمایند
مذکور اعتراضی داشته باشند ،از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
و سپس طبق دستور مقرر در تبصره اخیرالذکر و طبق دستور مقرر در ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت ،از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره،
ظرف مدت یک ماه دادخواس�ت خود را به دادگاه ذیصالح حوزه قضایی محل وقوع ملک تقدیم و رس�ید آن را به اداره ثبت ش�میران تس�لیم کنند .در
غیر این صورت ،پس از انقضای مدت واخواهی و با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس�ت به مرجع قضایی توس�ط متقاضی ،نس�بت به ادامه عملیات
خواهد ش�د .همچنین ،چنانچه قبل از انتش�ار این آگهی دعوی اقامه ش�ده باش�د ،مدعی باید گواهی مبنی بر طرح دعوی را ظرف مدت

ثبتی اقدام
مرقوم تسلیم نماید .بدیهی است نسبت به اعتراض یا گواهی طرح دعوی که خارج از مدت قانونی واصل گردد ،مطابق بخش اخیر ماده  16قانون
ثبت و تبصره ذیل ماده  17قانون مذکور ،اقدام خواهد شد7/25/.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1396/08/01
م/الف2386
1
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه  396/09/01

 999/30متر مربع به پالک  2064/128بخش  10تهران .
)2پالک  . 2118/284آقاي محمد علي حاجي قرباني فرزند رضا به ش�ماره شناس�نامه  2صادره از قزوين شش�دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي
در آن به مساحت  899/97مترمربع به پالک  2118/284بخش ده تهران.
)3پالک  . 2111/4خانم فيروزه بهنيا فرزند سراج الدين به شماره شناسنامه  4227صادره از تهران اعياني ششدانگ يک دستگاه آپارتمان قطعه
 897بلوک  13به مساحت  87/70مترمربع به پالک  2111/4بخش ده تهران.
) 4پالک  . 1863/14109آقاي محس�ن غفارنيا فرزند تقي به ش�ماره شناس�نامه  526صادره از تهران شش�دانگ يک قطعه زمين به مس�احت 300
مترمربع قطعه  218شهرک راه آهن به پالک  1863/14109بخش ده تهران.
لذا هر کس نسبت به امالک مشروحه فوق اعتراض داشته باشد حسب ماده  16قانون ثبت از تاريخ اولين انتشار آگهي تا  90روز ميبايست اعتراض
خود را مس�تقيم به اداره ثبت اس�ناد وامالک زيبادش�ت تس�ليم و رس�يد دريافت نمايد .همچنين به تجويز ماده  60آئين نامه قانون ثبت متن ماده 17
قيد ميگردد.
قانون ذيال 
ماده  :17هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبت بين تقاضا کننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعالن نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد کسي
که طرف دعوي يا تقاضا کننده اس�ت بايد از تاريخ نش�ر اولين اعالن نوبتي تا  90روز تصديق محکمه را مش�عر بر جريان دعوي به اداره ثبت تس�ليم
نمايد واالحق ساقط خواهد شد .به منظور رعايت ماده  13قانون و ماده  13آئين نامه اجرائي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد س�ند رس�ميآگهي تحديد حدود امالک مش�روحه فوق با الويت ماده  66آئين نامه قانون ثبت هم زمان با نوبت دوم اين آگهي منتش�ر ميگردد.
حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و ضمن صورتمجلس تعيين ميگردد .در ضمن اعتراض بايد کتبي و مستقيماً به اداره ثبت تسليم شود و معترض
بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع قضائي تقديم نمايددر غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني
وي ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/8/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/1 :
م/الف2435

اسناد و امالک زيبادشت

اداره ثبت
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تبريز ميزبان مسابقات شناي دختران و پسران
ب��راي اولي��ن بار تبريز ميزبان مس��ابقات
بينالملل��ي ش��نا دختران و پس��ران جام
گراميداش��ت سرداران ش��هيد آذربايجان
خواه��دب��ود.مس��ابقاتبينالملليش��نا
مس��افت کوت��اه دخت��ران و پس��ران جام
گراميداش��ت س��رداران شهيد آذربايجان هفتم الي نهم آذر  1396در
بخش پسران و  14الي  16آذر  1396در بخش دختران برگزار خواهد
ش��د .رقابتهاي پس��ران با حضور  8تيم داخلي و تيمهاي جمهوري
آذربايجان ،جمهوري ارمنس��تان ،س��وريه ،عراق ،ترکيه و گرجستان
برگزار خواهد ش��د .رقابتهاي دختران نيز از  14آذر ماه با حضور 7
تي��م داخل��ي و تيمهاي جمهوري آذربايجان ،جمهوري ارمنس��تان،
سوريه ،ترکيه و گرجستان پيگيري ميشود .اين رقابتها در  14ماده
در استخر آبادگران تبريز برگزار ميشود.

اهللوردي جاي دليرزهان را گرفت
عضو تيم ملي بسکتبال ايران ساعاتي
قب��ل از س��فر ب��ه اردن دچار س��انحه
رانندگي ش��د .با اينکه ظهر ديروز 12
بازيکن اعزاميتيم ملي بس��کتبال به
اردن جه��ت برگزاري دي��دار با عراق
اعالم شد ،يک حادثه باعث ايجاد تغيير در ترکيب تيم ملي شد.
وحيد دليرزهان که در ليست نفرات اعزاميقرار داشت ،ديروز
دچار س��انحه رانندگي ش��د .او در اين تصادف دچار مصدوميت
ش��د و ب��ه همي��ن دليل نميتواند تيم مل��ي را در بازي با عراق
همراهي کند.
همچنين با نظر کادرفني علي اهلل وردي جاي او را در ليس��ت
نهايي گرفت تا جزو  12بازيکن اعزاميبه اردن باشد .کاروان
تيم ملي بسکتبال امروز راهي اردن ميشود.
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دريچه
نشستنخستوزيراقليم
کردستانعراقباحزباپوزيسيون

يک منبع مس��ئول در اقليم کردس��تان اعالم
کرد ،به منظور توافق بين طرفهاي سياسي
ک��رد پي��ش از مذاکره با بغ��داد و تعيين زمان
برگ��زاري انتخابات پارلماني اقليم ،هيئتي از
دولت اقليم کردستان با رهبران جنبش تغيير
نشس��تي برگزار کرده اس��ت .به نقل از سومريه نيوز ،اين منبع گفت،
نيچروان بارزاني ،نخس��ت وزير اقليم و قباد طالباني ،معاون وي با
رهبران جنبش تغيير در سليمانيه نشستي برگزار کردند.طبق گفته
اي��نمنب��ع،ق��راراس��تبارزان��يوطالبانيدراينراس��تابارهبران
"جماعت اسالمي" ،ديگر حزب اپوزيسيون در اقليم نيز ديدار کنند.
ح��زب اتح��اد اس�لامينيز  ۱۸نوامبر ضرورت تش��کيل يک دولت
انتقال��يب��رايادارهاقلي��مدرمرحلهآتيرااعالمکرد.دراينراس��تا،
اتحاد اسالميبه جنبش تغيير ،جماعت اسالميو ائتالف دموکراسي
و عدالت پيوس��ت که خواهان انحالل دولت کنوني اقليم هس��تند.
اقليم کردستان به دنبال اختالف با دولت مرکزي عراق و مشکالت
با طرفهاي سياسي کرد ،در دو سال گذشته دچار بحران سياسي و
مالي شديدي شده که بعد از همهپرسي اقليم اين مساله تشديد هم
شده است.بحران اقليم پس از برگزاري همهپرسي استقالل تشديد
ش��د و به دنبال آن دولت مرکزي کنترل اکثر مناطق مورد مناقش��ه
تحت سيطره اقليم را بازپس گرفت.

توافقدولتانگليسبهپرداخت
 40ميلياردپونديبابتبرگزيت

منابع انگليس��ي ديروز ازموافقت کابينه «ترزا
مي» با پرداخت  40ميليارد پوند براي تسويه
صورتحساب برگزيت بهشرط آغاز مذاکرات
تج��اري ب��ا اروپا خب��ر ميدهند .اي��ن منابع
ميگويند که در جريان نشس��ت دوس��اعته
وزراي انگلي��س ک��ه در دفتر نخس��توزيري (داونينگ اس��تريت)
صورت گرفت ،توافق شد که رقم پيشنهادي انگليس از  20ميليارد
ب��ه 40ميلي��اردپون��دافزايشيابدتاف��ازدوممذاکراتبرگزيتآغاز
ش��ود .اين توافق در حالي صورت ميگيرد که دونالد توس��ک رئيس
ش��وراياروپاجمعهگذش��تهبهنخس��توزيرانگليسهشداردادکه
اي��نکش��ورت��اپايانم��اهجاريميالديفرص��تداردتابرايآغاز
مذاکرات تجاري برگزيت با اروپا ،موضع خود را در رابطه با مس��ائل
کليديخروج از اتحاديه اروپا ازجملهصورتحس��اببرگزيت روش��ن
کند« .ميش��ل بارنيه» مذاکرهکننده ارش��د برگزيت از سوي اتحاديه
اروپا پس از پايان ششمين دور مذاکرات برگزيت در بروکسل گفته
بود :انگليس بايد موضع خود را در رابطه با حقوق شهروندان اروپايي
س��اکن انگلي��س ،مرزبن��دي دو ايرلن��د و صورتحس��اب برگزيت
مش��خصکندتامذاکراتواردفازبعديش��ود.نشس��تس��ران27
کشور عضو اروپا قرار است  14دسامبر ( 23آذر) در بروکسل برگزار
ش��ود و انگليس اميدوار اس��ت تا پيش از برگزاري اين نشس��ت نظر
اروپاييها را براي آغاز مذاکرات تجاري جلب کند.

پايان حضور انگليس در ديوان بينالمللي

انگلي��س ب��راي اولي��ن بار در  71س��ال اخير
يعن��ي از زمان آغاز ب��ه کار دادگاه بينالمللي
عدالت در  ۱۹۴۶کرس��ي خود را از دس��ت داد.
ب��ه گزارش گاردين ،نتيجه راي گيري ديوان
بين المللي ضربه اي س��نگين به وجهه بين
المللي انگليس و نش��ان کاهش تاثيرگذاري
اين کش��ور پس از برگزيت اس��ت .اين دادگاه
 ۱۵عضوي جهاني مس��تقر در الهه هلند ،که عاليترين نهاد قضايي
س��ازمان ملل متحد اس��ت و کار آن حل مناقشات ميان کشورهاست.
پنج قاضي هر س��ه س��ال يکبار انتخاب ميش��وند و  ۹س��ال در اين
پس��ت ميمانند .پس از چهار دور رايگيري ،نمايندگاني از فرانس��ه،
س��ومالي ،برزي��ل ،لبن��ان با آراي اکثريت در مجمع عموميس��ازمان
ملل و شوراي امنيت انتخاب شدند.
نماين��ده انگلي��س و نماين��دهاي از هند که براي انتخاب مجدد در اين
دادگاه رقابت ميکردند ،مجبور شدند تا براي کسب کرسي پنجم به
دور دوم رايگيري بروند چرا که نماينده انگليس اکثريت را در شوراي
امنيت به دس��ت آورده بود و نماينده هند در مجمع عموميدرخش��يد.

پاريسوآمستردامميزبانيدونهادمهماتحاديهاروپا

پاريس موفق شد ميزباني مقر نهاد بانکداري اتحاديه اروپا را برعهده
بگيرد.اين نهاد در حال حاضر در لندن مستقر است اما با خروج بريتانيا
از اتحاديه اروپا بايد به کش��وري ديگر منتقل شود.پيش��تر آمستردام،
پايتخت هلند ،نيز توانس��ت ميزبان تازه آژانس دارويي اتحاديه اروپا
ش��ود.اين س��ازمان هم در حال حاضر در لندن اس��ت.حدود ۱۰۰۰
نفر در حال حاضر در اين دو نهاد در لندن مش��غول به کارند.امانوئل
مکرون ،رييس جمهوري فرانسه ،گفته است موفقيت فرانسه نشانه
به رس��ميت ش��ناخته شدن جذابيت اين کشور و تعهدش به اتحاديه
اروپاست.وزراي ۲۷کشور اتحاديه اروپا با راي مخفي در تعيين ميزبان
بعديسازمانهاياروپاييمستقردربريتانيانقشايفاکردند 16.شهر
اروپايي خواس��تار ميزباني س��ازمان دارويي اروپا بودند و  ۸شهر ديگر
از جمله بروکسل ،وين ،لوگزامبورگ و ورشو براي ميزباني سازمان
بانکداري اين اتحاديه اعالم آمادگي کرده بودند.راي نهايي پاريس را
در مقابل دوبلين قرارداد .فرانکفورت که مقر بانک مرکزي اروپا در آن
است ،در دور اول از راي گيري خارج شد.در ميان اين دو نهاد ،سازمان
دارويي اتحاديه اروپا جذابيت بيش��تري دارد چرا که وعده داده ش��هر
بعدي خود را به کانون صنعت پزشکي اتحاديه اروپا تبديل کند.

یادداشت
مرکلمتزلزلبهمعنياروپاييضعيفاست

ادامه از صفحه اول

 ...درگير تحريم اقتصادي و جنگ بوده اس��ت اما در دوران مرکل ،
آلمان به يکي از کش��ورهاي ش��کوفا و تاثيرگذار سياسي تبديل شد.
درموضوعاتي چون پناهجويان  ،يورو و روس��يه  ،آلمان به کش��وري
مهم در اروپا تبديل شده است.بنابراين بحران اخير سياسي در آلمان
تاثيراتي جهاني خواهد داشت.اگر آنطور که به نظر ميرسد پايان دوره
مرکل نزديک باشد اروپا با يک موقعيت خطرناک جديد روبروست.
طرفداران اتحاديه اروپا در بروکسل و پاريس اميدوارند که رهبر تازه
آلمان با پروژههاي اروپايي همراه ش��ود و رويکرد هوش��يارانه مرکل
درباره بحران يورو را داشته باشد اما احتمال دارد برخالف اين امر رخ
دهد .فضاي کنوني آلمان بيانگر آن است که صدراعظم تازه در برلين
کمترازخانممرکلريسکپذيرخواهدبود.شکستمذاکراتتشکيل
دولت ائتالفي که با خروج دموکراتهاي آزاد همراه شد نشانگر اين
ديدگاهبهسياستهاياروپايياست.بههميندليلشکستمذاکرات
ائتالف��ي خب��ر بدي براي امانوئل مکرون اس��ت.امانوئل مکرون در
س��خنان خود از ايدههاي بزرگ براي اتحاديه اروپا صحبت ميکند
که شامل تشکيل وزارت دارايي اروپايي و ماليات مشترک است.اما
اين افکار نيازمند تاييد آلمان است و با شکست مذاکرات اجراي آنها
به تاخير ميافتد .درصورتي که آلمان ديگر با ثبات به نظر نرسد تمام
پروژههاي اروپايي با مشکل روبرو خواهند شد.
ترجمه  :فاطمه مهتدي

خروج  59هزار زلزله زدههائيتي از آمريکا

ب��ا پاي��ان يافت��ن مهل��ت دوره حمايتي کاخ
س��فيد از زلزل��ه زدگانهائيت��ي  59 ،ه��زار
ش��هروندهائيتي باي��د خ��اک آمريکا را ترک
کنن��د .ب��ه گزارش نيوي��ورک تايمز ،دولت از
زم��ان زلزلههائيت��ي  2010ش��هروندان اين
کش��ور در آمريکا به سر ميبرند اکنون دولت
ترام��پ خواس��تار پاي��ان دادن به حضور اين
افراد است که در ايالت فلوريدا مستقر هستند.
دول��ت ترام��پ روز دوش��نبه اعالم کرد :ح��دود  ۵۹هزار تبعههائيتي
ک��ه تح��ت مجوز اقامت موق��ت در اياالت متح��ده زندگي ميکنند
بايد طي  ۱۸ماه آينده اين کش��ور را ترک کرده و به س��رزمين خود
باز گردند.

مردم زیر فشار اقتصادی روز افزون/تجارت/علی کاشی

افزايش فشارها عليه موگابه براي استعفا

مرکل خواستار برگزاري انتخابات مجدد

اتهامدوبارهترامپبهکرهشمالی

رابرت موگابه با فشارهاي بيسابقه از سوي
حزب��ش به منظور اس��تعفا بع��د از آغاز بحث
درباره استيضاحش روبهرو شده و ارتش اين
کش��ور اعالم کرده جانش��ين احتمالي او به
زودي ب��ه زيمبابوه بازخواهد گش��ت .حزب
راب��رت موگاب��ه ،رئيس جمهور تحت فش��ار
زيمباب��وه ،ب��ه زودي فرآيند اس��تيضاح او را
شروع خواهد کرد .يک مقام زانو-پي اف گفت که طرح قانوني براي خلع او از
قدرت تسليم پارلمان خواهد شد و کل فرآيند احتماال فقط دو روز طول خواهد
کشيد.اين طرح رشته اتهاماتي را عليه رئيس جمهور  ۹۳ساله زيمبابوه مطرح
ميکند که از جمله آنها فراهم کردن زمينه "غصب قدرت" توس��ط همس��رش
گريس موگابه است .رابرت موگابه روز يکشنبه با خودداري از استعفا قول داد
رياس��ت نشس��ت ماه آينده زانو پي اف را بر عهده بگيرد و با اين س��خنان باعث
شگفتي شد .تالش براي کنار زدن آقاي موگابه هفته پيش زماني اوج گرفت
که رهبران نظاميکنترل قدرت را به دست گرفتند.امرسون منانگاگوا ،معاون
س��ابق موگابه ضمن درخواس��ت از وي براي کنارهگيري گفت :الزم اس��ت
موگابه درخواستهاي مردميرا بشنود و کنار برود.وي با ذکر اين نکته که به
دلي��ل تهدي��د زندگي��ش پس از اخراج از حزب حاکم از زيمبابوه گريخته ،گفت
که موگابه از وي خواس��ته بود به کش��ور بازگردد اما او تا زمانيکه نتوانس��ته
تضميني براي امنيتش دريافت کند به اين دعوت پاسخ نداده است.

صدراعظ��م آلم��ان نس��بت ب��ه خ��روج
دموکراته��اي آزاد از مذاک��رات تش��کيل
دولت جديد ابراز تاس��ف کرد و اظهار داش��ت
ک��ه در ص��ورت برگزاري انتخابات مجدد باز
هم براي پس��ت رياس��ت دولت نامزد خواهد
ش��د.مرکل ميگويد که نس��بت به تشکيل
"دولت اقليت" زياد خوشبين نيست و ترجيح
ميدهد که راه ديگري براي تش��کيل دولت آينده آلمان درنظر گرفته ش��ود.
مرکل افزود« :دولت اقليت نبايد به آراي حزب آلترناتيو براي آلمان وابس��ته
باش��د و ترجيح ميدهد انتخابات مجدد برگزار ش��ود ».تصميم نهايي در اين
باره با رئيس جمهور ،فرانک والتر اشتاين ماير است .اشتاين ماير قرار است در
همين راستا با کريستين ليندنر ،رئيس حزب ليبرال دموکرات که اخيرا خروج
خ��ود از مذاک��رات ائتالف��ي را اعالم کرده و شکس��ت اين مذاکرات را رقم زده
اس��ت گفت و گو کند تا ببيند آيا ش��انس ديگري براي ادامه مذاکرات جهت
تش��کيل ائت�لاف موس��وم به جامائي��کا وجود دارد .در اتحادي��ه احزاب متحد
مس��يحي همچنان اين اميدواري وجود دارد که از انتخابات مجدد جلوگيري
ش��ود .اش��تاين ماير بعد از شکس��ت مذاکرات جامائيکا از احزاب خواست مجدا
براي تشکيل يک دولت ائتالفي تالش کنند .بسياري از کارشناسان معتقدند
که احزاب مذاکرهکننده از آغاز به يکديگر اعتماد نداش��تهاند و تش��کيل دولت
ائتالفي هم ميتوانست در آينده با مشکالتي جدي روبرو شود.

دونال��د ترام��پ رئيس جمهور آمريکا اعالم
ک��رد ک��ه دولتش کره ش��مالي را مجددا در
فهرس��ت کشورهاي "حاميتروريسم" قرار
ميدهد.کره ش��مالي ،تا  ۹سال پيش در اين
فهرست قرار داشت اما دولت آمريکا ،سپس
آن کش��ور را از اي��ن فهرس��ت خ��ارج کرد.
ترامپ در نشس��ت اعضاي کابينه گفت که
اين اقدام ،مقدمه وضع تحريمهاي جديد و "بس��يار بزرگ" عليه کره ش��مالي
اس��ت که اعالم خواهد ش��د .رئيس جمهور آمريکا افزود که چنين اقداماتي
بايد "خيلي وقت پيش" عليه کره ش��مالي انجام ميش��ده اس��ت .دونالد ترامپ
در صحبتهاي خود ،پيونگ يانگ را به خاطر توليد س�لاحهاي هس��ته اي و
نيز آنچه "حمايت مکرر از تروريس��م بين المللي" خواند مورد انتقاد قرار داد.
کره شمالي تا سال  ۲۰۰۸در فهرست کشورهاي "حاميتروريسم" واشنگتن
ق��رار داش��ت ول��ي دولت جورج ب��وش ،در چارچوب توافقي هس��ته اي با آن
کش��ور ،پيونگ يانگ را اين فهرس��ت خارج کرد .ناظران اين اقدام را بيش��تر
نمادين ميدانند و ميگويند تاثير عملي قابل توجهي بر پيونگ يانگ نخواهد
داشت .شينزو آبه ،نخست وزير ژاپن ،گفت که از تصميم اياالت متحده براي
ناميدن کره شمالي به عنوان دولت حاميتروريسم استقبال ميکند و وزارت
خارجه کره جنوبي نيز در اطالعيهاي ضمن تاييد اين تصميم ابراز اميدواري
کرد که اين اقدام بتواند کره شمالي را به پاي ميز مذاکره بکشاند.

درخواستاتحاديهآفريقابراي
توقف خريد و فروش برده در ليبي

اتحادي��هآفريقا ضمن اعالم اينکه از گزارشها
درب��ارهخري��دوف��روشمهاج��راندرليبيبه
عنوان برده ،ش��وکه ش��ده توقف اين اقدامات
مجرمانه ضد بشري را خواستار شد .بورکينافاسو
ني��زدرپ��ياي��نام��رس��فيرشدرطرابلسرا
فراخواند .به گزارش ش��بکه خبري روس��يا اليوم ،موس��ي فقيه محمد،
رئيس کميته اتحاديه آفريقا با انتشار بيانيهاي ويژه تمامياين اقدامات
شنيع را که در تعارض مستقيم با ارزشهاي اين اتحاديه ،منشورهاي
بينالملل��ي و آفريقاي��ي و ني��ز منش��ورهاي آفريقاي��ي حقوق بش��ر و
ملتهاست را محکوم کرد .فقيه محمد در ادامه توقف خريد و فروش
برده و ديگر اش��کال رفتارهاي مجرمانه با انس��انها در ليبي را خواستار
ي.ا ن.ان آمريکا در گزارشي فاش کرد ،در ليبي مهاجران
شد.ش��بکه س�� 
در مزايدههاي به فروش گذاشته ميشوند ،اين گزارش ويدئويي که با
تلفن همراه ضبط ش��ده بود ،دو جوان ديده ميش��وند که در مزرعهاي
ب��راي فروش به مزايده گذاش��ته ش��دند ،طبق اين گ��زارش ،دو جوان
مذکور در نهايت به مبلغ  ۱۲۰۰دينار ليبي به فروش رسيدند.

نهايت��ا حمايته��ا از دالوي��ر بهانداري افزايش يافت و موجب ش��د تا
قاضي انگليس��ي از رقابت در اين دادگاه خارج ش��ود .نماينده هند هم
دوش��نبه به راحتي توانس��ت آراي الزم در مجمع عموميو ش��وراي
امنيت را به دست آورد.

سياستهاي مالي بانک مرکزي و تنش با اردوغان رقم زد؛

گ�روه بي�ن المل�ل – فاطم�ه مهتدي :ارزش لي��ر ترکيه ديروز به
پايينترين رکورد خود رسيد اين درحالي بود که بانک مرکزي
به دنبال جلوگيري از کاهش بيش��تر اين واحد پولي اس��ت .به
گزارش فايننش��ال تايمز،افزايش تنشهاي سياس��ي و نگراني
درب��اره ن��رخ تورم باعث ش��ده تا ب��ه اوراق قرضه ترکيه صدمه
وارد ش��ود و ارزش لي��ر ب��ه ضعيفتري��ن جايگاه خود در س��ال
ج��اری برس��د.بانک مرکزي ترکي��ه اعالم کرد که تالشهاي
ت��ازه اي ب��راي روبروي��ي با "نقدينگي لي��ر" انجام خواهد داد و
محدوديت وامهاي بانکي را کاهش خواهد داد امري که باعث
تقويت هزينهها براي بانکها خواهد ش��د .تحليل گران ترديد
دارن��د که سياس��ت گذاري بانک مرک��زي قادر به جلوگيري از
مخالف��ت رئي��س جمهور ترکيه رجب طيب اردوغان با افزايش
نرخ بهره بانکي باش��د .رجب طيب اردوغان که با همه پرس��ي
قانون اساس��ي در روز  16آوريل قدرتش بيش��تر ش��ده است به
دنبال ثبات بيشتر قدرت و هم راي کردن بانک مرکزي با خود
است درعين حال مقامات بانک مرکزي تغيير در سياستهاي
مالي را براي اقتصاد کشور مهم ميدانند.

کاهششديدارزشليرترکيه

 5درصد رشد در اقتصاد ترکيه


تقابل اردوغان با سياستهاي بانک مرکزي


پس از آنکه رئيس جمهوري ترکيه در سخناني از عملکرد بانک
مرکزي اين کشور انتقاد کرد و تلويحا از دخالت در سياستهاي
پولي بانک مرکزي ترکيه خبر داد ،شاخص بورس استانبول و
ارزش لير شاهد کاهش قابل توجهي بوده است .در حال حاضر
سود اضافه اي که سرمايه گذاران براي خريد داراييها در اين
کش��ور مطالبه ميکنند ،به باالترين رقمها در بين کش��ورهاي
در حال توس��عه رس��يده و از س��ود مورد مطالبه سرمايه گذاران
در کش��ورهاي گرفتار بحراني نظير برزيل ،آفريقاي جنوبي و
مکزيک فراتر رفته است.
بر اس��اس اين گزارش ،اين وضعيت س��بب ش��ده تا س��وددهي
اوراق قرضه  10س��اله اين کش��ور به باالترين رقم خود برس��د و
شاخص استانبول  100بورس اين کشور بيشترين افت  4روزه
را از زمان کودتاي نافرجام سال گذشته اين کشور شاهد باشد.
ارزش لي��ر ترکي��ه در برابر دالر آمريکا نيز با کاهش بي س��ابقه
 3.9درصدي مواجه شده است.اين کاهشها نشان ميدهد که
س��خنان اخير رجب طيب اردوغان تا چه ميزان تهديدي عليه
اس��تقالل بانک مرکزي اين کش��ور به ش��مار ميرود و اين در
حالي است که ترکيه در ماههاي اخير با آشفتگيهاي ديگري
نيز مواجه بوده است.
از جمله س��اير عواملي که مايه نگراني س��رمايه گذاران اس��ت،
تنشهاي ديپلماتيک ترکيه با آمريکا و اروپاست .اين در حالي

آماده به کار در ترکيه تاکيد شد که نيروي کار ارزان و بهبودي
در زيرس��اختها باعث افزايش جذب س��رمايه گذاران خارجي
به ترکيه شده است.

است که ترکيه از يکي از باالترين کسري حسابهاي جاري در
بين کشورهاي در حال توسعه برخوردار است و ضمن دارا بودن
نرخ تورم دو رقمي ،وابستگي شديدي از نظر درآمدهاي دولتي
به سرمايه گذاريهاي خارجي دارد.رئيس جمهوري ترکيه روز
جمعه در سخناني گفته بود« :آنها ميگويند بانکهاي مرکزي
مستقل هستند و ما نبايد در آنها مداخله کنيم .وضعيت کنوني
نتيجه عدم دخالت ماست ...نتايج خودشان گويا هستند ...ما اين
مشکل را حل خواهيم کرد ،وضعيت نميتواند اينگونه ادامه يابد.
اردوغان معتقد اس��ت افزايش نرخ بهره موجب باال رفتن نرخ
تورم ميش��ود .رئيس جمهوري ترکيه رئيس کل س��ابق بانک
مرکزي ترکيه را به دليل باال نگه داش��تن نرخ بهره اين کش��ور
به خيانت متهم کرده است.

هش�دار صن�دوق بينالملل�ي درب�اره سياس�تهاي مالي

ترکيه

صندوق بينالمللي پول با اش��اره به رش��د اقتصادي ترکيه ،بر
ضرورت بازنگري در ميزان حمايت از سياستهاي مالي کشور
تاکيد کرد.صندوق بينالمللي پول طي گزارشي در ارتباط با رشد
اقتصادي ترکيه در سال  2017اعالم کرد :ميزان کسري حساب
جاري امسال ترکيه از  5درصد کل توليد ناخالص داخلي فراتر

رفته اس��ت .در اين گزارش ضمن بررس��ي چشم انداز اقتصادي
کشورهاي اروپايي؛ تدابير اقتصادي کشورهاي مذکور از جمله
ترکيه ،آمده است :با توجه به تکانه رشد قدرتمند ترکيه در سال
 2017بايد در ميزان حمايت از سياس��تهاي مالي بازنگري و
طرح دقيقي براي تثبيت ميان دورهاي رسميديون تنظيم شود.
براساس پيشبيني صندوق بين المللي پول ،نرخ رشد اقتصادي
ترکيه در س��ال  2018با توجه به سياس��تهاي پولي و کاهش
حمايتهاي مالي 5/3 ،درصد اعالم ميش��ود .در عين حال با
وجود تنش درباره نرخ بهره بانکي در ترکيه چشم انداز اقتصاد
ترکيه بهبود يافته است.
موسس��ه بين المللي اعتبار س��نجي استاندارد اند پورز ()S&P
طي بيانيه اي با اش��اره به افزايش بيش از  10درصدي ميزان
صادرات ترکيه در نيمه نخس��ت امس��ال پيش بيني کرده که
اقتصاد ترکيهامس��ال  5درصد رش��د خواهد داشت.اين موسسه
رتب��ه اعتب��ار واميترکيه را از نظر پول خارجي در س��طح  BBو
پول داخلي  BB+تاييد و چش��م انداز فرآيند اقتصادي ترکيه را
"منفي" اعالم کرد.در اين بيانيهامده که صادرات ترکيه در هر
زمينه اي افزايش يافته و بر ميزان درآمد ناخالص ملي تاثيري
مثبت داشته است .همچنين با اشاره به استفاده از جمعيت جوان

اقتصاد ترکيه در نيمه اول سال  2017با  5درصد رشد ،فراتر از
انتظ��ار عم��ل کرد .صندوق بينالمللي پول نيز اخيرا در گزارش
«چش��مانداز اقتصادي جهان» خود پيشبيني رش��د اقتصادي
ترکي��ه ب��راي س��ال  2017را از  2.5درصد به  5.1درصد؛ براي
سال  2018نيز از  3.3درصد به  3.5درصد افزايش داد.موسسه
بي��ن الملل��ي في��چ  ،نيز از ديگر س��ازمانهايي بود که انتظارات
خود در مورد رشد اقتصادي ترکيه را به ديدي مثبت تغيير داد.
در پي کودتاي نافرجام  15جوالي در ترکيه برخي از موسسات
درجه بندي مالي اعتباري جهان و در راس آنها فيچ وارد عمل
شده و امتياز اعتباري ترکيه را کاهش دادند .موسسه فيچ پس
از آنکه اقتصاد ترکيه در نيمه نخس��ت س��ال  2017به ميزان
 5درصد رش��د کرد ،تخمينهاي خود را در مورد رش��د اقتصادي
ترکيه افزايش داد .به اين ترتيب فيچ با مشاهده رشد اقتصادي
ترکي��ه تخمي��ن خود را از  2.4درصد به  4.7درصد براي س��ال
 2017باال برد .اين موسسه رشد اقتصادي ترکيه براي سالهاي
 2018و  2019را نيز در حدود  4.1درصد پيش بيني کرده است.
فيچ ميزان تورم ترکيه در سال  2017را  9.5درصد ،براي سال
 2018در حدود  7.5درصد و براي س��ال  2019نيز  7.3درصد
تخمين زده است .پس از برگزاري همه پرسي قانون اساسي در
روز  16آوريل که قدرت رئيس جمهور از گذشته بيشتر شد و بار
ديگر توجه سرمايه گذران خارجي به ترکيه جلب شد .در نيمه
نخست سال  2017ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در ترکيه
 55درصد و ميزان ورود مستقيم سرمايهها به ترکيه نيز در حدود
 77درصد افزايش داشته است .از سوي ديگر بانک جهاني نيز
ميزان رشد اقتصادي قابل پيش بيني ترکيه را افزايش داد .در 5
جوالي  2017بانک جهاني گزارش "چشم انداز اقتصاد جهاني
 "2017را انتش��ار داد .در اين گزارش بانک جهاني ميزان رش��د
اقتصادي قابل پيش بيني ترکيه را بيم درصد افزايش داده و به
 3.5درصد رساند.موفقيت ترکيه در گروه کشورهاي جي20-
و( OECDس��ازمان همکاري و توس��عه اقتصادي) يکي ديگر
از داليل تحقق رشد اقتصادي باالتر از انتظار ميباشد .در بين
کشورهاي گروه  20ترکيه پس از کشورهاي چين و هندوستان
در رده س��وم جاي دارد .همچنين در بين کش��ورهاي س��ازمان
همکاري و توسعه اقتصادي نيز ترکيه در رده دوم کشورهايي
قرار گرفت که سريعترين ميزان رشد را دارند.

س روز
عك 

بازسازي جنگ استالينگراد در جنگ جهاني دوم در روسيه – تلگراف

رژه اسبها در خيابانهاي پاريس – تلگراف

قوها در زمين اسب سواري فستيوال تاندر استيپلچيس انگليس – تلگراف

