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ويـترين امـروز

سرمقاله غيبت  هاى مكررآقاى  وزيرغيبت  هاى مكررآقاى  وزير
   از عدم حضور شريعتمدارى در مجلس، نمايشگاه صنعت و همايش استاندارد گزارش مى دهد؛   از عدم حضور شريعتمدارى در مجلس، نمايشگاه صنعت و همايش استاندارد گزارش مى دهد؛

آينده تاريك صنعت آينده تاريك صنعت 
با ممنوعيت صادراتبا ممنوعيت صادرات

 رضا انصارى
 عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس

ممنوعيــت صادرات راه كارى غير منطقى 
و غير عقالنى براى كاهش قيمت ها اســت 
كه در كوتاه مدت و دراز مدت آســيب هاى 
فراوانى به توليد داخل و صنعت كشور وارد 

مى كند.
مسيرى را كه  دولت در خصوص ممنوعيت 
صادرات در پيش گرفته است مسير درستى 
نيســت و در شرايط اقتصادى جديدى كه 
در آن قــرار گرفته ايــم بحث افزايش توان 
صــادرات بايد يكــى از دغدغه هاى دولت 

باشد.
در شرايط ارزى جديد كشور على رغم تمامى 
مشكالت فرصت افزايش توان صادراتى در 
مقابل ما قرار گرفته اســت، اگر قصد داشته 
باشيم به هر بهانه اى از صادرات محصوالت 
جلوگيــرى كنيم بزرگترين ضربه را به توان 
توليــد داخلى وارد مى كنيم.تصاحب كردن 
بازارهاى صادراتى امرى زمان بر و انرژى بر 
براى توليد كننده است، اگر با سياست گذارى 
غلــط از صــادرات محصوالت توليد داخل 
جلوگيرى كنيم و باعث شويم تا شركت توليد 
كننده داخل بازار هدف خود را از دست بدهد به 
دست آوردن همان بازار كار بسيارسخت و يا 
امكان ناپذيرى اســت.دولت مردان بايد از 
اينگونه اقدامات دســت بردارند و اگر واقعًا 
هــدف آنهــا جلوگيــرى از افزايش قيمت 
محصــوالت در داخل كشــور اســت بايد 
سازوكارهاى ديگرى را دنبال و جست وجو 
كننــد، ممنوعيت صــادرات راه كارى غير 
منطقــى و غيــر عقالنــى بــراى كاهش 
قيمت ها است كه در كوتاه مدت و دراز مدت 
آسيب هاى فراوانى به توليد داخل و صنعت 

كشور وارد مى كند.

قصه چند شغلگى و سختى هاىقصه چند شغلگى و سختى هاى
 نان درآوردن در بازار امروز نان درآوردن در بازار امروز

مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللى مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللى 
سازمان راهدارى خبر دادسازمان راهدارى خبر داد

 از رقابت شبكه بانكى از رقابت شبكه بانكى
 بر سر نرخ سود گزارش مى دهد: بر سر نرخ سود گزارش مى دهد:

ظرفيت پااليشگاهى كشور با سرمايه هاى مردم افزايش مى يابدظرفيت پااليشگاهى كشور با سرمايه هاى مردم افزايش مى يابد
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وقتى معادله زندگى با وقتى معادله زندگى با 
يك شغل حل نمى شود!يك شغل حل نمى شود!

44 پايانه مرزى آماده ارائه  پايانه مرزى آماده ارائه 
خدمات به زائران اربعينخدمات به زائران اربعين

ممانعت از فرار سرمايه ممانعت از فرار سرمايه 
با افزايش نرخ سودبا افزايش نرخ سود

گروه اقتصاد كالن: رها شــدن بانك ها براى 
افزايش نرخ ســود آن هم بدون دستورالعملى 
مشــخص، موجب شده اين روزها حتى برخى 
بانك هايــى كــه طبق ضوابط حركت كرده و 
نرخ ســود مصوب شوراى پول و اعتبار را اجرا 

مى كنند نيز به مرور وارد ...

طرح جديد مجلس براى طرح جديد مجلس براى 
كاهش خام فروشى نفتكاهش خام فروشى نفت
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اولويت نخست 
كشور، حل مشكالت 

اقتصادى است

2رئيس جمهور در آيين آغاز رسمى سال تحصيلى دانشگاه ها:رئيس جمهور در آيين آغاز رسمى سال تحصيلى دانشگاه ها:

الگوى 
پيشرفت ايران 

در پنجاه سال آينده

2رهبر انقالب اسالمى براى تكميل و ارتقاء الگوى پايه اسالمى ايرانى پيشرفت فراخوان دادند؛رهبر انقالب اسالمى براى تكميل و ارتقاء الگوى پايه اسالمى ايرانى پيشرفت فراخوان دادند؛

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خوزستان

آگهى مناقصات عمومى دو مرحله اى
مناقصه گذار: شركت توزيع نيروى برق خوزستان

موضوع:

سپرده شركت در مناقصه (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

پيوست اسناد مناقصهخريد 155 دستگاه پايانه كنترل از راه دور كليد گازى RTU (طرح عمرانى) 97/135
پيوست اسناد مناقصهخريد 250  دستگاه آشكار ساز خطا و 40 دستگاه پايانه پايش اطالعات هواشناسى (طرح عمرانى) 97/136
پيوست اسناد مناقصهخريد 80 دستگاه كليد گازى KV 33 موتور دار 640 آمپر قابل اتصال به RTU (طرح عمرانى)97/137

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 97/7/23 لغايت 97/7/29 
محل دريافت اسناد مناقصه:

الف: اهواز امانيه خيابان شــهيد منصفى شــركت توزيع نيروى برق خوزستان 
طبقــه دوم اتــاق 202 امور بازرگانى و قراردادهــا تلفن تماس جهت دريافت 

اطالعات 061-33334039 
توزيع نيروى برق خوزســتان www.kepdc.co.ir ، ســايت شــركت توانير

 http:/iets.mporg.ir يا پايگاه ملى اطالع رســانى   www.tavanir.org.ir 

نيز قابل رويت مى باشد.
تاريــخ تحويــل پاكت هاى مناقصه :تــا پايان وقت ادارى روز چهارشــنبه 

مورخ 97/8/9  
محل تحويل پاكت هاى مناقصه:اهواز امانيه خيابان شــهيد منصفى شــركت 

توزيع نيروى برق خوزستان طبقه اول اتاق 108 

تاريخ گشايش پاكت هاى مناقصه:روز دوشنبه مورخ 97/8/14 ساعت 14
مبلــغ خريــد اســناد مناقصــه 1/000/000 ريال واريز به حســاب ســپهر

 شماره 0104978200007 نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز 

پيشــنهاد دهنده مكلف اســت معادل مبلغ ســپرده ، تضمين هاى معتبر تسليم
 يا مبلغ مذكور را به حســاب بانكى شــركت واريز و يا چك بانكى تضمينى

 در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه 
پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.

به پيشــنهاد هاى فاقد ســپرده ، ســپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از
 ميزان مقرر يا چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

بــه پيشــنهاد هاى فاقــد امضاء مخدوش و پيشــنهاداتى كه بعــد از انقضاء 
مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.   

  اولى
وبت

ن

گله دولت  از صادركنندگان گله دولت  از صادركنندگان 
بابت بازگشت ارزبابت بازگشت ارز

معاون اول رئيس جمهورى در مراسم روز جهانى استاندارد مطرح كردمعاون اول رئيس جمهورى در مراسم روز جهانى استاندارد مطرح كرد

سخنگوى دستگاه قضا:

196 اخاللگر اقتصادى در تهران دستگير شده اند
 حجت االســالم و المسلمين محسنى اژه اى گفت: در 
تهران براى مبارزه با اخاللگران در حوزه ارز، نظامات 
ارزى كشــور و قاچاق ســازمان يافته، از ابتدا تا به امروز 
196 نفر دســتگير شــده اند كه 13 نفر آنها در همين 

روزهاى اخير دستگير شده اند. 
قدردانى از نيروى انتظامى

حجت االســالم و المســلمين محسنى اژه اى به بيان 
گزارشى از اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده هاى 
اخيــر اقتصادى پرداخت و ادامــه داد: در تهران براى 
مبارزه با اخاللگران در حوزه ارز، نظامات ارزى كشور 
و قاچــاق ســازمان يافته، از ابتدا تا بــه امروز 196 نفر 
دســتگير شــده اند كه 13 نفر آنها در همين روزهاى 

اخير دستگير شده اند.
حجت االســالم و المسلمين محسنى اژه اى خطاب به 
همه كســانى كه متاســفانه در بازار غيرمجاز فعاليت 
ارزى دارند هشدار داد و بيان داشت: بايد يادآورى كنم 
كه اين موضوع را جدى بگيرند تا هم براى خودشان و 
هم براى خانواده هايشان مشكل ايجاد نكنند؛ چرا كه 
دستگير مى شوند؛ با ابالغ هاى ويژه به پرونده هايشان 
رسيدگى مى شود و در غير از اعدام، احكامشان قطعى 

است و بدانند كه هيچگونه اغماضى نمى شود.
سخنگوى قوه قضاييه در تبيين اين موضوع اظهار كرد: 
در شرايطى كه دشمن فشار زائدالوصف و فوق العاده اى 
را براى ســخت گرفتن بر معيشــت مردم دارد، دور از 
انصاف و انســانيت است كه عده اى براى سودجويى و 
يا همدســتى با دشــمن بخواهند در داخل كشور فشار 

بياورند.
وى افــزود: تــا بــه امروز در تهران بيــش از 49 مورد 
كيفرخواست صادر شده كه برخى از اين كيفرخواست ها 
ممكن است 4-5 تا 10 متهم داشته باشد و براى بيش 
از 90 نفراز كسانى كه كيفرخواست برايشان صادر شده، 
تعيين وقت صورت گرفته اســت. البته يكى دو مورد 
نيــز وجود دارد كه هنوز براى آنها تعيين وقت نشــده 
اســت كه يكى از آنها را همين امروز ارجاع دادم؛ ولى 
مجموعًا براى چيزى حدود 100 نفر تعيين وقت شده و 
پرونده آنها در حال رسيدگى است و يا بزودى رسيدگى 
به پرونده آنها در تهران شروع مى شود.سخنگوى قوه 
قضاييه در ادامه به بيان احكام قطعى شــده تعدادى از 
محكومان نيز اشاره كرد و گفت: برخى از اينها كسانى 
هستند كه در نظام ارزى كشور دخالت داشتند و برخى 
نيز در قضاياى قاچاق سوخت يا كاال نقش داشته اند.وى 
خاطرنشان كرد: تعدادى احكام غيرقطعى نيز داشته ايم 
كه شايد برخى از آنها تا اواخر همين هفته يا اوايل هفته 
آينده قطعى شود كه 13 نفر آنها مربوط به تهران است.

كنترل بازار و قيمت ها برعهده دولت است
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر افزايش بى رويه قيمت ها 
و اينكه افزايش قيمت ها بايد با مجوز سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان باشد، اما با توجه به 
افزايش بى رويه قيمت ها در ماه هاى اخير اين سازمان 
پاسخى نمى دهد؛ حتى سازمان تعزيرات هم مى گويد 
كه در مورد افزايش قيمت ها شــكايتى واصل نشده؛ با 
اين توضيحات آيا قوه قضاييه خودش به اين موضوع 
ورود مى كند، پاسخ داد: اينكه سازمان حمايت مصرف 
كننــدگان و توليــد كنندگان نظارت كافى دارد يا نه را 
اطــالع كافــى ندارم؛ اما كنترل بازار و كنترل قيمت ها 
دست دولت و سازمان حمايت و سازمان تعزيرات است. 

البته برخى از كاالها داراى قيمت مشخص هستند؛ اما 
برخى از كاالها ممكن اســت قيمت گذارى نشوند؛ اما 

بايد روى اين كاالها هم نظارت باشد.
حجت االســالم والمسلمين محسنى اژه اى افزود: اگر 
جايى باشــد كه دســتگاه هاى دولتى يا دستگاه هاى 
وابســته به دولت بخواهند خــارج از ضوابط و رعايت 
انصاف قيمت خود را باال ببرند، سازمان بازرسى وظيفه 
دارد بــه ايــن موضوع ورود كند و آن را گزارش دهد و 
اگر گزارش داد فالن دستگاه خالف قانون عمل كرده 
اســت، قوه قضاييه به آن رسيدگى مى كند.سخنگوى 
دستگاه قضا اظهاركرد: البته بخشى از اين قيمت ها كه 
باال رفته اســت ممكن اســت بر آن نظارت باشد؛ اما با 
توجه به مجموعه شرايط فعلى شايد نتوان مثل سابق 
بــر آن كاال و جنــس قيمت گذاشــت. اگر چه برخى از 
قيمت ها بيش ازعرف بازار افزايش داشته اند و بيشتر از 

روند رشد ارزش دالر قيمتگذارى شده اند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر ســازمان تعزيرات يا 
سازمان حمايت از مصرف كننده مواردى را اعالم كنند، 
طبق قانون به آنها رســيدگى خواهد شــد؛ اما همه اين 
موضوع بر اساس قانون زير نظر دستگاه قضايى نيست. 
البته سازمان بازرسى به برخى از تخلفات و گرانفروشى 

ها ورود كرده و مواردى را گزارش داده است.
حرف هاى شهرام جزايرى باوركردنى نيست

معاون اول قوه قضاييه در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
ديگرى مبنى بر آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايرى 
تاكيد كرد: اين فرد در تحقيقات حرف هاى واحدى نزده 
اســت؛ اما همه مى دانيم كه به صرف بدهى بخواهد 
كســى از اين طريق از كشور خارج شود، ارزشى ندارد؛ 
بطوريكــه در زمان دســتگيرى او افــرادى بودند كه 
پيشــنهاد يك ميلياردى را براى دستگير نشدن او داده 

بودند.
وى گفت: حرف كســى كه با اســناد غير ايرانى قصد 
خارج شدن از كشور را داشته باشد، نمى شود باور كرد؛ 
لذا پذيرفتنى نيســت اين حرف كه وى فقط به خاطر 

بدهى مالياتى خواسته از كشور خارج شود.
حجت االســالم والمسلمين محسنى اژه اى افزود: اين 
پرونده در حال حاضر در مرحله تحقيقات است و متهم 

بازداشت بوده و حكم نهايى او صادر نشده است.
ســخنگوى دستگاه قضا در پاســخ به سؤال خبرنگار 
ديگرى درباره پرونده متهمان محيط زيستى  اظهاركرد: 
اين پرونده به دادگاه نرفته است و در مرحله رفع ايرادات 

گرفته شده به آن است.
مركز ارتباطات قوه قضاييه فعاليت وسيعى دارد

معاون اول قوه قضاييه درپاســخ به ســؤال خبرنگار 
ديگــرى مبنى بر عملكرد مركز ارتباطات قوه قضاييه 
تاكيد كرد: يكى از اقدامات مهم دســتگاه قضايى در 
مركز ارتباطات اســت كه توانسته به نحومناسبى بين 
قوه قضاييه و مردم ارتباط برقرار كند. البته دستگاه هاى 
ديگر هم ممكن است  چنين مركزى داشته باشند؛ اما 
فكر نمى كنم با اين حجم وســيع و اين ميزان فعاليت 
باشــد.وى گفت: تا شــهريور بيش از 100 هزار تماس 
و ارتباط از طريق وب با اين مركز برقرار شــده اســت و 
بيش از 70 هزار تماس از طريق تلفن گويا با اين مركز 
گرفته شده است.حجت االسالم والمسلمين محسنى 
اژه اى افزود: نزديك به 67 الى 68 هزار نفر تماس گرفته 
و از اين مركز مشــاوره حقوقى گرفته اند. همانطور كه 

قبًال هم گفته شد تعداد قابل توجهى از اين سؤاالت و 
مشاوره ها در خصوص مسائلى همچون مهريه، نفقه و 
مسائل خانوادگى است كه نشانگر اين است كه عالوه 
بر قوه قضاييه دستگاه هاى ديگر هم مثل صدا و سيما 
بايد به اين موضوعات توجه داشته باشند. يعنى معلوم 
مى شــود كه مردم اطالعات كافى در اين رابطه ندارند 
و خيلى خوب اســت كه ســاير دســتگاه ها هم در اين 
رابطــه كارهايى انجــام دهند تا مردم به حق و حقوق 

خود آشنا شوند.
كيفرخواست حسين هدايتى بزودى صادر مى شود

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى 
بر اينكه پرونده حســين هدايتى به كجا رســيده است، 
تصريح كرد: چون اين پرونده با پرونده متهمين بانك 
سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان با هم است، موضوع 
را از معاون دادستان پيگيرى مى كردم كه ايشان ضمن 
ابرازاميدوارى گفتند به زودى كيفرخواســت را صادر 
و همــه را به دادگاه مى فرســتيم اما هنــوز به دادگاه 

نرفته است.
وى درپاســخ به ســوالى مبنى براينكه  شكايت رئيس 
دولت اصالحات از ســردار نقدى و آقاى شريعتمدارى 
در چه مرحله اى اســت و آيا شــكايت وى از يكى از 
نماينده ها صحت دارد، بيان كرد: بله از 3 نفر شــكايت 
كــرده و در حــال حاضر دقيقــًا نمى دانم اين 3 نفر چه 
كســانى هستند. هنوز پرونده در دادسراست ومنجر به 

قرار نهايى نشده است.
حجت االسالم والمســلمين محسنى اژه اى در پاسخ 
به ســوالى مبنى بر حكم انفصال از خدمت آقاى سيف 
و اينكه آيا صدور انفصال از خدمت نبايد در دســتگاه 
قضايى پيگيرى شــود و اينكه آقاى ســيف با اين حكم 

مى تواند
حجت االســالم والمسلمين محســنى اژه اى افزود: 
بخشــى كه قوه قضاييه از چندين سال پيش دنبال آن 
بود و سپس بخشنامه كرد و در مجلس به قانون تبديل 
شد، به آن عمل مى شود و آن اين است كه كسانى كه 
محكوم به مسائل مالى اعم از مهريه و غيره مى شوند، 
چنانچه فرد متمول بود و پرداخت نمى كرد، از او گرفته 
مى شــد و اگر امتناع مى كرد به درخواست طلبكار خود 

بازداشت مى شد.
سخنگوى دستگاه قضا اظهاركرد: اگر بدهكار تقاضاى 
اعســار داشــت، به درخواست او رسيدگى مى شد و اگر 
ثابت مى شــد كه معســر اســت، از زندان آزاد مى شد؛ 
در غيــر ايــن صورت در زندان مى ماند.معاون اول قوه 
قضاييه تاكيد كرد: رياســت قوه قضاييه نسبت به اين 
موضوع حرف داشــتند و بر اين اســاس قبل از اصالح 
قانون بخشــنامه كردند كسانى كه تمكن مالى دارند و 
نمى پردازند بحث آنها جداســت؛ اما اگر كسانى تمكن 
مالى ندارند و مســبوق به تمكن مالى نبودند، نبايد به 
زندان بروند و بعد به اعســار آن ها رســيدگى شود.وى 
گفت: در حال حاضر كســانى كه معسر باشند و ادعاى 
اعســار داشته باشــند، زندان نمى روند. حال با افزايش 
قيمت ســكه افراد نمى توانند سكه را پرداخت كنند كه 
طى بخشنامه اى مقرر شده كسانى كه قبًال درخواست 
تقســيط داشــته اند و اكنون هم نمى توانند به آن عمل 
كنند و پرداخت كنند، مهريه آنها تعديل شود و به زندان 
نروند. البته اين مســائل ابعاد فنى دارد كه وقت جلســه 

را سر آن قضيه نمى گيرم.

غيبت  هاى مكررآقاى  وزير
چند روزى اســت كه محمد شريعتمدارى، وزير صنعت، 
معدن و تجارت در برنامه هاى مرتبط با اين حوزه حضور 
پيــدا نمى كند، تا زمزمه هاى احتمال معرفى او به عنوان 
وزير پيشــنهادى كار بيش از گذشــته شنيده شود. وزير 
صنعت، معدن و تجارت روز شــنبه در آيين آغاز به كار 
نمايشگاه بين المللى صنعت غايب بود و ديروز (يكشنبه) 
هم به مراســم روز جهانى اســتاندارد نرفت. غيبت روز 
گذشــته شريعتمدارى در سالن اجالس سران و مراسم 
روز جهانى استاندارد در حالى بود كه اسحاق جهانگيرى، 
معاون اول رئيس جمهورى و شــهيندخت موالوردى، 
دستيار ويژه رئيس جمهورى در اين برنامه در كنار نيره 
پيروزبخت، رئيس سازمان ملى استاندارد حاضر بودند تا 

عدم حضور شريعتمدارى كمتر به چشم بيايد.
راز غيب هاى طوالنى شريعتمدارى از آنجا شروع شد كه 
هفته پيش قرار بود جهت ارائه توضيحاتى در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس حاضر شود و نمايندگان را براى 
عدم استيضاحش قانع كند، اما براى سومين بار در مجلس 
حاضر نشد و موجبات ناراحتى نمايندگان را فراهم كرد 
به گونه اى كه اعالم كردند، عدم حضور وزير به معناى 

بى اعتنايى به بعد نظارتى مجلس است.
طرح اســتيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت با بيش از 
70 امضــا در پانــزده محور تدوين شــده بود كه از جمله 

محورهــاى آن مى توان بــه «ضعف مديريت»، «عدم 
كنتــرل و مديريت بازار» و همچنين «افزايش بى رويه 

قيمت ها» اشاره كرد.
البته بعد از عدم حضور شــريعتمدارى در مجلس وزارت 
صمت اعالم كرد: دليل عدم حضور محمد شريعتمدارى 

در كميســيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
دريافت ديرهنگام دعوت نامه كميســيون صنايع بوده 

است.
مركز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت  (صمت) با 
انتشــار مطلب فوق اعالم كرد: اين دعوتنامه به صورت 
دســتى و در ســاعت 7 صبح همان روز در حالى به دفتر 
وزارتى رســيده اســت كه وزير صمت در يك برنامه از 
پيش تعيين شــده براى سركشى از مناطق سيل زده در 

استان مازندران به سر مى برد.
شريعتمدارى به محض اطالع از اين دعوت در تماس با 
هيات رئيســه مجلس و كسب مجوز براى ادامه سفر در 
حين سركشــى به مناطق سيل زده تالش كرد با برخى 
نمايندگان حاضر در كميســيون صنايع صحبت و اعالم 
كنــد كه خود را در پاســخگويى بــه نمايندگان موظف 
مى داند و در اولين فرصت براى پاسخگويى به اعضاى 
محترم كميســيون صنايع در مجلس شــوراى اسالمى 
حاضر خواهد شــد، اما گويا با گذشــت حدود يك هفته 
از اين عدم حضور وزير پر مشــغله صنعت هنوز فرصت 
مغتنمى براى پاسخويى به مجلس پيدا نكرده است و به 
نظر مى رسد خود را براى تصدى وزارت در وزارتخانه اى 
ديگر آماده مى كند.اين در حالى اســت كه فرداى همان 
روز يعنى 17 مهر ماه نمايندگان مجلس اعالم كردند كه 
استيضاح شريعتمدارى قطعى است و بايد به عنوان وزير 
صنعت به مجلس پاسخ دهد اما شنيده ها از معرفى وى 

به عنوان وزير پيشنهادى كار حكايت داشت.
شــريعتمدارى كه از آغاز به كار دولت يازدهم حســن 
روحانى، مســئوليت هاى زيادى نظير سرپرستى وزارت 

ورزش، معاونــت اجرايى رئيس جمهور و وزارت صمت 
را بر عهده داشته و رياست ستاد انتخاباتى روحانى را در 
انتخابات دوازدهم رياست جمهورى عهده دار بود، قرار 
اســت براى گرفتن رأى اعتماد دوباره به مجلس برود؛ 
اما اين بار قطعًا كار راحتى نخواهد داشت، چون بخشى 
از نمايندگان به ويژه هفتاد امضاكننده طرح اســتيضاح 
او، شريعتمدارى را مسبب آغاز گرانى ها مى دانند و خيلى 

نظر مثبتى به او ندارند.
برخى هم مالحظات رئيس جمهور با شــريعتمدارى را 
دليل بركنارى او از وزارت صمت و معرفى اش به عنوان 
وزير كار مى دانند و اعتقاد دارند روحانى با علم به اينكه 
مجلس، شريعتمدارى را حائز و واجد شرايط الزم براى 
تصدى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى نمى داند و به 
او رأى نخواهد داد، تصميم گرفته تا او را وزير پيشنهادى 

معرفى كند.
اين در حالى اســت كه شــنيده ها از احتمال اســتيضاح 
شريعتمدارى در جلسه هفته آينده مجلس خبر مى دهد.

ســعيد باستانى عضو كميسيون صنايع مجلس شوراى 
اســالمى با بيان اينكه هنوز رئيس جمهور ليست جديد 
وزراى پيشــنهادى خود را اعالم نكرده است، افزود: اگر 
اين ليست هفته آينده ارائه نشود استيضاح وزير صنعت 

در صحن علنى مجلس صورت خواهد گرفت.
اين در حالى اســت كه اگر رئيس جمهور ليســت جديد 
وزراى پيشــنهادى خود را براى وزارتخانه هاى صنعت، 
كار و اقتصاد اعالم كند و شريعتمدارى جزء گزينه هاى 
پيشــنهادى وزارت كار باشد عمًال موضوع استيضاح لغو 

خواهد شد.
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سياست خارجى

الگوى پيشرفت ايران در پنجاه سال آينده
رهبر انقالب اسالمى براى تكميل و ارتقاء الگوى پايه اسالمى ايرانى پيشرفت فراخوان دادند؛

در پى تدوين الگوى پايه اســالمى ايرانى 
پيشرفت، كه در آن اهّم مبانى و آرمان هاى 
پيشــرفت و اُفق مطلوب كشور در پنج دهه 
آينده ترســيم و تدابير مؤثر براى دستيابى 
به آن طراحى شــده است، حضرت آيت اهللا 
خامنــه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
دســتگاهها، مراكــز علمــى، نخبگان و 
صاحب نظــران را به بررســى عميق ابعاد 
مختلف ســند تدوين شــده و ارائه نظرات 
مشــورتى جهت تكميل و ارتقاى اين سند 

باالدستى فراخواندند.
ايشــان همچنين مركز الگوى اســالمى 
ايرانــى پيشــرفت را موظــف كردند كه با 
مشــورت مراجع منــدرج در ابالغ، نظرات 
و پيشــنهادهاى تكميلى را دقيقًا بررسى و 
بهره بردارى كند و نسخه温 ارتقاء يافته الگوى 
اسالمى ايرانى پيشرفت را حداكثر ظرف دو 
سال آينده براى تصويب و ابالغ ارائه نمايد، 
به طورى كــه از ابتداى قرن پانزده هجرى 
شمســى اجراى اين الگو با سرعت مطلوب 

آغاز و امور كشور بر مدار آن قرار گيرد.
متن ابالغ رهبر انقالب اســالمى به شرح 

زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

خداوند جّل و عال را سپاس مى گزارم كه با 
هدايت و توفيق او تالش نظام مند چند هزار 
تن از صاحب نظران و اســتادان دانشگاهى 
و حــوزوى و فرزانگان جوان براى طراحى 
الگوى اســالمى ايرانى پيشــرفت پس از 
هفت سال در چهلمين سال پيروزى انقالب 
اسالمى به نتيجه رسيد. اين سند اهّم مبانى 
و آرمان هاى پيشرفت را تدوين كرده و اُفق 
مطلوب كشور را در پنج دهه آينده ترسيم و 
تدابير مؤثر براى نيل به آن را طراحى كرده 

اســت كه با تحقــق آن كه كارى عظيم و 
دشوار، اّما ممكن و شيرين است كشور راه 
پيشــرفت را خواهد پيمود و طليعه مبارك 
تمدن نوين اســالمى ايرانى در زيست بوم 

ايران ُرخ خواهد نمود. ان شاءاهللا.
اكنــون با تقدير از متفكران و اســتادان و 
صاحبنظرانــى كه طراحى اين ســند مهم 
و مديريت تهيه آن را بر عهده داشــته اند، 

مقرر مى دارد:
نســخه ارتقاءيافته الگوى اسالمى ايرانى 
پيشــرفت حداكثر ظرف دو سال تصويب 

و ابالغ شود
1-    مجمــع تشــخيص مصلحــت نظام 

ســند پيوست را بعنوان چارچوب باالدستى 
سياســت هاى كلى مورد مالحظه قرار دهد 

و پيشــنهادهاى تكميلى بــراى حصول 
اطمينان از كفايت آن را در جايگاه ياد شده 
ارائه كند و پس از ابالغ نسخه نهايى الگوى 
اسالمى ايرانى پيشرفت، سياست هاى كلى 
نظام را براى انطباق با الگو بازنگرى نمايد.

2-    مجلس شوراى اسالمى با نگاه ملى به 

بررسى سند حاضر بپردازد و نكات ضرورى 
براى ارتقاى آن را بعنوان ســند باالدستى 
قوانين برنامه اى كشــور پيشــنهاد نمايد و 
تمهيــدات الزم را بــراى تهيه و تصويب 
طرح ها و لوايح برنامه اى در چارچوب نسخه 

نهايى آن مقرر سازد.
3-    دولت فارغ از مالحظات زودگذر، اين 

سند را از جهت قابليت اجرا و تحول آفرينى 
بررســى نمايد و پيشنهادهاى عملى براى 

ارتقاى آن را ارائه دهد. از ذخيره مديريتى 
و كارشناسى دولت در مركز و استانها براى 

اين منظور استفاده شود.
4-    شــوراى عالى امنيت ملى، شــوراى 

عالى انقالب فرهنگى، شوراى عالى فضاى 
مجازى در حيطه وظايف خود به بررســى 
و ارائه پيشــنهاد نســبت به اين نسخه از 

الگو بپردازند.
5-    دانشــگاه ها و حوزه هــاى علميــه و 

صاحب نظران اين ســند را عميقًا بررسى 
نمايند و با ارائه پيشنهادهاى مشخص براى 
ارتقاى آن بيش از پيش در ترســيم هدف 

و مسير پيشرفت كشور مشاركت جويند.
6-    مركز الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت 

با مشــورت مراجع مخاطب در باال، برنامه 

زمانى بررســى نسخه حاضر الگو از سوى 
آنهــا را تنظيم و نظرات و پيشــنهادهاى 
تكميلــى را دريافــت و دقيقًا بررســى و 
بهره بردارى كند. و ان شاءاهللا نسخه温 ارتقاء 
يافته الگوى اســالمى ايرانى پيشرفت را 
حداكثر ظرف دو سال آينده براى تصويب 

و ابالغ ارائه نمايد.
از ابتداى قرن پانزده هجرى شمسى اجراى 
الگوى پيشرفت اسالمى ايرانى با مقدمات 

كافى و سرعت مطلوب آغاز شود
 温7-    پــس از آن، بــراى آماده شــدن همه

دستگاههاى كشور و كمك عمومى مردم 
براى اجراى الگو، زمانى اختصاص خواهد 
يافت، بطورى كه ان شاءاهللا از ابتداى قرن 
پانزده هجرى شمســى اجــراى الگوى 
پيشــرفت اسالمى ايرانى با مقدمات كافى 
و ســرعت مطلوب آغاز شود و امور كشور 

بر مدار آن قرار گيرد.
8-    صدا و ســيما و دســتگاههاى تبليغى 

و اطالع رســانى رســمى كشــور اخبار 
فعاليت هاى ياد شده را منتشر نمايند، البته 
بررسى و ارتقاى نسخه حاضر الگو در مراجع 
ياد شده متمركز خواهد بود تا اين كار مهم 

دستخوش مجادالت روزمره نگردد.
پيشــرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس 
انسانى و هنجارها و ساز و كارهاى اجتماعى 
اســت و لــذا امرى تدريجــى و طوالنى و 
وابســته بــه ايمان و عــزم و تالش ملى و 
صبــر و مداومت همگانــى و از همه برتر، 
تفضالت الهى اســت كه بــه حول و قوه 
كبريايى اش ان شــاءاهللا در تداوم انقالب 
اسالمى به اين ملت عنايت خواهد فرمود.

سّيد على خامنه اى
22 مهر 1397

سياست داخلى

براى جوانان ايرانى، هيچ براى جوانان ايرانى، هيچ 
هدفى دور از دسترس نيستهدفى دور از دسترس نيست

رئيس جمهور در پيامى به مناســبت افتتاحيه 
نهمين دوره مجلس دانش آموزى، با اشاره به 
اينكه امروز ملت ايران با وجود جوانان توانمند 
و استعدادهاى درخشان به افق هاى دور دست 
مى نگرد و قله هاى رفيع علم و دانش و توسعه 
را هدف گرفته اســت، تاكيد كرد: با اســتفاده از 
اســتعدادهاى برتر و ظرفيت هاى فراوانى كه 
در كشــور وجود دارد، جايگاه كشور در صحنه 
بين المللى را روز به روز رفيع تر خواهيم ساخت.

قانون منع به كارگيرى قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان شامل شهردار بازنشستگان شامل شهردار 

تهران مى شودتهران مى شود
نايب رئيس كميســيون شوراها و امور داخلى 
كشور گفت: قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
شامل تمامى شهرداران و حتى شهردار تهران 
نيز مى شود.ســيدحميدرضا كاظمى گفت: اين 
قانون تمامى مديران بازنشسته تحت هر عنوان 
و منصب را كه از بودجه عمومى كشور استفاده 
مى كنند، در بر مى گيرد. اين قانون شامل تمامى 
شهرداران و حتى شهردار تهران نيز مى شود. اين 
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس در 
ادامه بيان كرد: استثنايى در خصوص شهرداران 
در اين قانون وجود ندارد. اگر شوراى شهر تهران 
ابهامى در اين زمينه دارد، بايد يك استفساريه به 
مجلس بفرستد تا مجلس نيز تفسيرى از قانون 

براى آنها ارسال كند.

امر شده ايمامر شده ايم
 كه ايستادگى كنيم كه ايستادگى كنيم

ســردار حسين ســالمى جانشين فرمانده كل 
ســپاه، گفت: در مقطع بسيار خطير، سرنوشت 
ساز و حساسى از تاريخ اسالم، ايران و انقالب 
اسالمى قرار داريم، البته اين خطير بودن نگران 
كننده نيســت، براى اين كــه در اين موقعيت 
حســاس كه فراز بزرگى از تقابل جبهه حق و 
باطل است، موقعيت خود را به خوبى بشناسيم و 
بدانيم كه نسبت به دشمنان مان در چه وضعيتى 
هستيم، نيازمند تحليلى از اين واقعيت هستيم.

وى افزود: دشمنان ما مى خواهند به ما القا كنند 
كــه در نظام موازنــه قدرت بر ما برترى دارند، 
مى خواهند قلب هاى ما را متزلزل كنند و نشان 
دهند كه بزرگند و ما ضعيف و كوچك هستيم، 
اگر اين عنصر عمليات روانى دشمن بر ذهن و 
جان ما بنشــيند، خطرناك است، در حاليكه ما 
نســبت به هر زمان ديگرى در موقعيتى بسيار 
اطمينان بخش و برتر در برابر دشــمنان قرار 

داريم.

طرح ساماندهى اتباع خارجى طرح ساماندهى اتباع خارجى 
در دستور كار مجلسدر دستور كار مجلس

دكترحســين اميرى رييس مجمع نمايندگان 
استان كرمان با بيان اينكه تصادفات خودروهاى 
حمل اتباع بيگانه هزينه ها بســيارى به استان 
تحميــل مى كند و با وجــود برخى كمبودها، 
مسائلى را به دنبال دارد، تصريح كرد: با رييس 
مجلس شوراى اسالمى در اين زمينه صحبت 
كرده ايم و مقرر شده به زودى طرح ساماندهى 
اتباع خارجى در دســتور كار مجلس قرار گيرد، 
همچنين بايد در زمينه قاچاق انسان طرحى را 

ارائه و پيگيرى كنيم.

تاكنون تاكنون 300300 تيم تروريستى را  تيم تروريستى را 
نابود كرده ايمنابود كرده ايم

وزيــر اطالعــات گفــت: تاكنــون 300 تيم 
تروريســتى را كشــف و نابود كرده و اعضاى 
آنها را به هالكت رسانده ايم.حجت االســالم 
والمســلمين «سيد محمود علوى» با تاكيد بر 
اينكه امنيت ما براى فرهنگ است نه بَر فرهنگ، 
گفت: وزارت اطالعات در برابر دشمنان صالبت 
دارد، اما دوســت داريم مردم با شنيدن نام اين 
وزارت، احســاس آرامش كنند.وزير اطالعات 
بــا تاكيــد بر اينكه برنامه هاى مــا بايد دانش 
بنيان باشــند، گفت: ارزش عمل به آن اســت 
كه كار براى خداوند انجام شود. در اين صورت 
افــراد درد ديگران را درك كرده و براى مرتفع 
كردن آن نيازها تالش مى كنند.وزير اطالعات 
تصريح كرد: وقتى فرهنگ جامعه طورى باشد 
كه نوجوان ما احســاس شــخصيت كند، الزم 
نيســت به او تذكر بدهند كه چه كارى بكند و 

چه كارى نكند.

محكوميت حسن عباسى به محكوميت حسن عباسى به 77  
ماه حبس به اتهام توهين به ماه حبس به اتهام توهين به 

رييس جمهوررييس جمهور
معــاون هماهنگى و برنامه ريزى امور حقوقى 
دســتگاه هاى اجرايى معاونت حقوقى رييس 
جمهور، از صدور حكم 7 ماه حبس براى حسن 
عباسى به اتهام توهين به رييس جمهور و وزير 
راه خبر داد و گفت: اين حكم قطعى اســت و 
بزودى اجرا مى شــود.عليرضا آذربايجانى در 
گفت وگو با ايســنا، خاطرنشــان كرد: در سال 
1395 به دليل توهين هاى مكررى كه ايشان 

مطرح مى كرد ناگزير شــديم طرح شــكايت 
كنيم كه اين موضوع تحت دو عنوان «نشــر 
اكاذيــب» و «توهين به مســئولين» صورت 
گرفت.آذربايجانى يادآور شــد: اين پرونده در 
جريان رسيدگى قرار داشت و شكايتى از وزير 
راه و شهرسازى هم به اين مجموعه اضافه شد 
و بعد از تحقيقات مفصلى كه در دادسرا صورت 
گرفت در نهايت در خصوص موضوع «توهين» 
با كيفرخواست به دادگاه كيفرى ارجاع شد.وى 
گفت: باز هم ما در اين فاصله سعى كرديم ببينيم 
كه اگر ايشان در صحبت هاى بعدى اين رفتار 
را خاتمــه مى دهد و توهين نمى كند پرونده را 
پيگيرى نكنيم، اما متأسفانه ادامه اين روند ما را 

ناگزير به پيگيرى اين موضوع كرد.

توافق با ايرانتوافق با ايران
 بايد واقعى باشد بايد واقعى باشد

رئيس جمهور آمريكا باز هم با انتقاد از برجام 
گفت كه توافق با ايران بايد واقعى باشد، نه 
مثل توافق هســته اى مسخره اى كه دولت 
پيشــين آمريكا آن را به دســت آورد.دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا طى سخنرانى 
در جمع هوادارانش در شهر ريچموند ايالت 
كنتاكى باز هم به انتقاد از توافق هســته اى 
ايران و گروه موسوم به 1+5 و تكرار ادعاى 
عجيبش مبنى بر وجود اعتراض و ناآرامى در 
تمام شهرهاى ايران پرداخت.ترامپ گفت: 
ما از توافق هسته اى وحشتناك و يك طرفه 

با ايران خارج شديم.

هرگونه تهديدى عليه هرگونه تهديدى عليه 
عربستان با اقدامات بزرگتر عربستان با اقدامات بزرگتر 

ما روبه رو مى شودما روبه رو مى شود
در واكنــش بــه اينكــه ترامــپ گفــت، 
"مجازات هاى ســختى" براى عربستان در 
صورت اثبات دست داشتنش در قتل جمال 
خاشــقجى در نظر مى گيرد، يك مســؤول 
ســعودى در وزارت خارجــه اين كشــور 
مخالفت قاطع كشورش با هرگونه تهديدات 
در زمينــه اعمــال مجازات هاى اقتصادى 

را اعالم كرد.
يك مقام مســؤول ســعودى در واكنش به 
درخواســت هايى براى مجــازات به دليل 
اتهام دست داشتن اين كشور در قتل جمال 
خاشقجى روزنامه نگار منتقد سعودى گفت:  
عربســتان به طور كامل هر گونه تهديد را 
كه به اعمال تحريم هاى اقتصادى  اشــاره 
دارد، رد مى كند. وى افزود: اگر عربســتان 
هــر گونه اقدامى در اين باره را دريافت كند 
با اقدامات و تدابير بزرگتر پاسخ خواهد داد.
اخيراً رئيس جمهورى آمريكا تهديد كرد، در 
صورت ثابت شدن نقش عربستان در ناپديد 
شدن جمال خاشقجى، آمريكا مجازات هاى 

سختى را عليه رياض اعمال مى كند.
اين مقام ســعودى افزود: اقتصاد عربستان 

نقش حياتى و موثرى در

با تحريم هاى ضد ايرانى با تحريم هاى ضد ايرانى 
مخالفيممخالفيم

شيخ 'همام حمودى' رئيس مجلس اعالى 
اســالمى عراق تاكيد كــرد: با تحريم هاى 
آمريــكا عليــه جمهورى اســالمى ايران 
و ديگــر كشــورهاى جهــان مخالفيم و 
همــگان را به گفتگــو و رايزنى براى حل 
اختالفات دعوت مى كنيم.شــيخ حمودى 
در مراســم گراميداشــت تأسيس مجلس 
اعالى اســالمى عراق گفــت: عراق بايد 
نقش محــورى در آرامش و امنيت منطقه 
و همكارى ميان كشــورهاى آن ايفا كند. 
وى بــا تاكيد بــر حمايت مــردم عراق از 
برادران فلســطينى خود، تهديدهاى رژيم 
صهيونيســتى مبنى بر بمباران خاك عراق 
را محكوم كرد و گفت: ملت ما توان دفاع از 
خاك و سرزمين خود را دارد. شيخ حمودى 
خاطرنشان كرد كه عراق تالش دارد روابط 
متعادلى با كشــورهاى منطقه و عرصه بين 
الملل برقرار كند.حمودى دولت جديد عراق 
را بــه پايبندى به پنج اولويت برنامه ريزى 
براى مبارزه با فساد ادارى و مالى در عراق، 
عبــور كردن از ســهميه بندى هاى حزبى 
مناصــب دولتى، تالش جدى براى حمايت 
از توليد ملى، مسووليت دادن به جوانان بويژه 
تحصيــل كردگان و حمايت و فرصت دادن 
به زنان براى شــركت در عرصه هاى شغلى 

و علمى فراخواند.

با خروج از توافق هسته اى با خروج از توافق هسته اى 
چيزى دستمان را نمى گيردچيزى دستمان را نمى گيرد

رئيس جمهورى فرانســه در گفت و گوى 
اختصاصى با راديو بين المللى اين كشــور، 
تاكيد كرد كه با خروج از توافق هســته اى 
با ايران، چيزى عايدمان نمى شود.'امانوئل 
مكــرون' گفــت: درباره موضــوع توافق 
هســته اى ايران، بايد بگويم كه ما با آمريكا 
اختالف داريم و اين اختالف در روش ما در 
مواجهه با اين موضوع اســت. وى گفت: از 
زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس 
جمهورى آمريكا، ما همواره تالش كرده ايم 
كه توافق هســته اى ايران حفظ شود. تمام 
تــالش ما بر اين بوده اســت كه ايرانى ها 
ازاين توافق خارج نشوند چرا كه اگر آنها اين 
توافق را ترك كنند، در عمل چيزى دســت 
مــا را نمى گيرد و نمى توانيم بر فعاليت هاى 
هسته اى ايران نظارت داشته باشيم. رئيس 
جمهورى فرانســه گفت: تاكيد مى كنم كه 
خــروج از توافق هســته اى 2015 به هيچ 
عنوان مفيد نيســت، چرا كه خطرات بسيار 
شــديدى براى منطقه خاورميانه به همراه 
خواهد داشت اما به عقيده من، سختگيرى 
در باره ســاير موضوعات مربوط به ايران، 

مفيد است.

اولويت نخست كشور، حل مشكالت اقتصادى است
حجت االســالم و المســلمين دكتر حسن 
روحانى روز يكشــنبه در آيين آغاز رســمى 
سال تحصيلى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
و فناورى كشور كه در دانشگاه تهران برگزار 
شــد، با تبريك آغاز سال تحصيلى جديد به 
اســاتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه ها 
گفــت: اگر امروز نقصــى از مديران گرفته 
مى شــود و نقد واردى مطرح مى شود، بايد 
بپذيريم به نوعى نقد بر دانشگاه هم هست 
چرا كه  اينها در همين مركز تربيت شده اند 

و دانش آموخته اند.
رئيــس جمهور افزود: در ســال 92 انتخاب 
شــده بودم و 2 ماه بعد بنا بود دولت تشكيل 
دهيم به محض انتخاب قيمت دالر كاهش 
يافت، بازار آرام شد و اميدها افزايش يافت. در 
آن دوره ما هنوز كارى نكرده بوديم و دولت 
فعاليــت خود را آغــاز نكرده بود اما مردم به 
آينده بهتر، به تعامل بيشتر با جهان،  آرامش 
بيشتر و فضاى امن تر و نه امنيتى تر، اميدوار 

شده بودند.
رييس جمهور اظهارداشت: به نظر من كليد 
اصلى موفقيت دولت يازدهم اميد مردم بود. 
مردم فضا را روشن مى ديدند و شاهد بودند 

كه هر روز گره اى گشوده مى شود.
رئيــس جمهــور با بيان اينكــه "امروز در 
جامعه مان نياز به تقويت اميد به فردا داريم"، 
اظهارداشت: نمى خواهم بگويم امروز مردم 
ما مشــكل ندارند، شما ممكن است، قيمت 
اجناس را هر زمانى كه به فروشگاه مى رويد 
چك كنيد اما من به عنوان رئيس جمهور هر 
روز ليست قيمت اجناس را مى بينم و مى دانم 
وضع زندگى مردم چگونه اســت مخصوصًا 
آنهايــى كه حقوق ثابت دارند. اما آيا ما بايد 
در برابر مشــكالت و شــرايط جديد تسليم 
بشويم و يا بايد به همديگر اميد بدهيم و به 

يكديگر كمك كنيم.
دكتر روحانى با تاكيد بر اينكه ما از اين دوره 
عبور خواهيم كرد، گفت: اما بايد از اين مسير 
و براى رســيدن به آينــده و روزهاى بهتر، 
اميدوارانه و از ساده ترين و كم هزينه ترين راه 
عبور كنيم. نااميدى و نااميد كردن مشكالت 
را حل نمى كند. يك وقتى ما مى خواهيم انكار 
كنيم و بگوييم مشكلى نيست، اين بد است و 
نبايد مشكل را انكار كنيم. مشكل وجود دارد 
اما اينكه بگوييم مشكل حل نمى شود، اين 
درست نيست. مى خواهيم بگوييم آينده بدتر 
مى شود، ممكن است آينده كوتاه مدت بدتر 
شود، ولى آينده بلندمدت حتماً بهتر مى َشود، 
چرا بهتر نشود. چرا نتوانيم از مشكالت عبور 

كنيم؟
دكتر روحانى با تشريح اهداف گردانندگان كاخ 
سفيد عليه ايران اسالمى اظهار داشت: آن ها 
كار خود را با يك جنگ روانى شروع كردند 
و جنگ اقتصادى به عنوان هدف ميان مدت 
آنهاست. جنگ براى موضوع كارآمدى نظام، 
هدف سوم و مشروعيت زدايى از نظام هدف 
نهايى آنها است. آن تغيير رژيمى را كه سخن 
مى گويند با مشروعيت زدايى دنبال مى كنند 
كه اين مشــروعيت زدايى را با جنگ روانى، 
اقتصادى و موضوع كارآمدى پى مى گيرند.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران اسالمى 
و ملــت بزرگ ايــران از همه اين توطئه ها 
بــا وحدت، اتحاد و يكپارچگى عبور خواهد 
كرد، گفت: در خيلى از جاها مى توانيم آمريكا 
را شكســت دهيم. يك كسى ممكن است 
بگويد چرا شــعار مى دهيد و شــما به عنوان 
يك كشــور در حال رشــد و توسعه چگونه 
مى خواهيد آمريكاى ابرقدرت را با اين همه 
نفوذ اقتصادى، سياسى، نظامى و امنيتى در 

دنيا، شكست دهيد؟

رييس جمهور خاطرنشان كرد: مى گويند چرا 
از برجام خارج نشديد در حاليكه براى خروج 
مشــكلى وجود ندارد.  هر وقت مى توان از 
آن خارج شد اما اينكه منفعت شما و منفعت 
كشــور در كدام اســت مهم است. ماندن يا 
نماندن برجام مهم نيست منافع ملى، امنيت 

ملى و مصالح ملى مهم است.
رييس جمهور با بيان اينكه در شرايط كنونى 
از لحــاظ سياســى ما پيروزيــم يا آمريكا؟، 
اظهارداشت: از لحاظ سياست خارجى قطعًا 
ايران پيروز اين ماجرا و آمريكا شكست خورده 
ايــن ماجراســت و فكر نمى كنم هيچ كس 
در اين مســأله ترديد داشــته باشــد. همه 
مى دانند آمريكا از لحاظ حقوقى، سياســى و 
زيرپاگذاشتن تعهدات بين المللى، حتماً دچار 
شكســت شده است و ما موفقيت و پيروزى 

به دست آورديم.
دكتــر روحانى خاطرنشــان كرد: البته يك 
موفقيــت ديگــر هــم در دادگاه عالى رم 
براى اموالمان به دســت آورديم. اميدواريم 
موفقيت هــاى ديگــر هــم در دادگاه هاى 
بين المللى ديگر داشته باشيم. حاال ما موفقيم 
يا آمريكا؟ البته ما موفق هستيم اما آيا در عين 
حال ما مشــكل نداريم؟ چرا مشكل داريم. 
مشكل ما از اينجا ناشى مى شود كه آمريكا 
بــر خالف توافــق و برخالف معاهده اش و 
برخالف مصوبات شــوراى امنيت سازمان 
ملل از يك توافق چندجانبه، بى دليل خارج 
شــده اســت. در اينجا حكم كيست؟ حكم، 
دبيرخانه ســازمان ملل اســت و از آن باالتر 
آژانس بين المللى انرژى اتمى است. اين دو 
حكم هر دو مى گويند حق با ايران اســت و 

آمريكا اشتباه كرده است.
رييــس جمهــور تاكيد كرد: پس ما از لحاظ 
سياســى، از لحــاظ نهادهاى بين المللى، از 
لحاظ حقوقى و افكار عمومى موفق شديم، 
حتــى در خود آمريكا نيز براى دولت آمريكا 
اين يك پيروزى نيســت اما از لحاظ روانى 

و اقتصادى آمريكا وارد عمل شده است.
رئيــس جمهور اظهار داشــت: امروز بر اثر 
قوانين ظالمانه آمريكا سرنوشت شركت هاى 
اروپايى اين اســت كــه آنهايى كه با ما كار 
مى كنند اگر ادامه كار را قطع كنند، توســط 
دادگاه اروپا جريمه مى شوند و اگر بر اساس 
توافق ادامه همكارى دهند، توســط آمريكا 
جريمه مى شــوند و چنين مقوله اى در تاريخ 

روابط اتحاديه اروپا و آمريكا نبوده است.
دكتر روحانى با اشــاره به ديدارهاى خود با 
اكثر رهبران اروپا در ســفر نيويورك، گفت: 
يك نخســت وزير كشــور مهم اروپايى به 
من گفت اگر 5 ســال پيش به من مى گفتند 

روزى پيــش مى آيد كه در دعوا بين ايران و 
آمريكا، اتحاديه اروپا به طرف ايران مى آيد، 
مى گفتم از محاالت تاريخ اســت چراكه ما 
متحد آمريكا هستيم و امنيت و اقتصاد ما با 
آمريــكا گره خورده و امكان ندارد اگر روزى 
ايــران و آمريــكا رو در روى هم قرار بگيرند 

پشت سر ايران برويم.
رئيس جمهور ادامه داد: اين مسأله اى كه به 
ذهن غيرممكن مى آمد، امروز ممكن شــده 
و اتحاديه اروپا در برابر آمريكا ايستاده است 
و درســت روز قبل اينكه ترامپ مى خواهد 
عليه ايران جلســه شــوراى امنيت را برگزار 
كند، اتحاديه اروپا، چين و روسيه عليه آمريكا 
جلسه تشكيل مى دهند و اين حادثه، حادثه 

كمى نيست.
دكتــر روحانى با بيان اينكه صدا و ســيما و 

دانشگاهيان كشــور بايد اين موفقيت ها را 
بــراى مردم توضيح دهند، اظهار داشــت: 
حادثه بزرگى از لحاظ سياسى در دنيا اتفاق 
افتاده است؛ ممكن است بگوييد اروپايى ها 
نمى توانند شــركت هاى خودشان را راضى 
كننــد. اين ممكن اســت، اما دولت ها همه 
پشــت ســر ايران هســتند. گاهى هم ما 
حريف شــركت هاى خودمان نمى شويم. 
نه شــركت هاى خصوصــى، گاهى حريف 

شركت هاى دولتى هم نمى شويم.
رئيس جمهور ادامه داد: در دنياى امروز آن هم 
در اروپا كه اكثريت قريب به اتفاق شركت ها 
و بانك هاى آنان خصوصى بوده و بسيارى از 
آمريكايى ها در آن سهام دارند، اينطور نيست 
اگر دولت يــك تصميمى گرفت به راحتى 
بتوانند بروند پشت سر آمريكا؛ شركت سود 

و زيان و منافع خودش را حساب مى كند.
دكتر روحانى با بيان اينكه ما در بســيارى از 
قدم ها موفق بوديم و چرا نبايد نسبت به آينده 
اميدوار باشيم؟ گفت: اين اشكال روزنامه ها 

و يا فضاى مجازى يا صدا و سيماى ما است 
كه وقتى شركتى بعد از برجام به ايران مى آيد 
مى گويند اصًال خبرى نيست و كسى نيامده 
اســت. در صورتى كه 9 شــركت آمده است 
امــا حاال كه دارند خارج مى شــوند هر روز 

مى شمارند.
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز مشكالتى 
بــراى مــا از لحاظ اقتصــادى خواهد بود، 
خاطرنشــان كرد: عليرغم اينكه مشكالت 
فشار به مردم وارد مى كند، مى توانيم بهترين 
راه حل را برايش پيدا كنيم و اين دولت نيست 
كــه بهتريــن راه حل را پيدا كند؛ اين همه ما 
هستيم كه بايد بهترين راه حل را پيدا كنيم.

رئيس جمهــور تاكيد كرد: دانشــگاه بايد 
دولــت را براى خــودش بداند چراكه دولت 
براى مردم است و اين مردم و دانشگاهيان 
به آن رأى دادند. همه ما پاى صندوق رفتيم 
و شــما دانشگاهيان در همه انتخابات نقش 
بسيار ارزشمند و وااليى داشتيد. مهم نيست 
طرفدار كدام نامزد بوديد. اصل حضور مردم 

و تشويق شما است.
دكتر روحانى اظهار داشــت: اگر دانشگاه در 
انتخابات نيايد اصًال انتخابات گرم نمى شود. 
دانشجو و دانشگاهيان هستند كه حضور پيدا 

مى كنند و نقش خودشان را ايفا مى كنند.
 رييس جمهور خاطرنشان كرد: تقريباً حدود 
14 تا 15 ميليارد دالر تا آخر سال احتماًال در 

اين زمينه هزينه خواهيم كرد. ما اين را تعهد 
كرديم و خواهيم داد. حاال در اينكه چگونه اين 
ارز مى آيد و چگونه تبديل به كاال مى شود و 
چگونه توزيع  و دست مصرف كننده مى رسد. 
همه بايد به هم كمك كنيم، دولت به تنهايى 
قادر نيست در اين راه همه گره ها را باز كند و 

همه بايد دست به دست هم دهيم.
دكتر روحانى گفت: دولت اعالم كرده براى 
نيازهــاى ضــرورى جامعه غير از كاالهاى 
اساسى در سامانه اى به نام نيما كه در آن خريد 
و فروش  و عرضه و تقاضا انجام مى شود، ارز 
را حدود 7 هزار 500 تومان تأمين مى كند و 

اين كار را انجام مى دهيم.
رييس جمهور اضافه كرد: البته نيازمندى هاى 
ديگرى هم ممكن است به حق يا ناحق وجود 
داشــته باشد، مانند ارز مسافر يا درمان بيمار 
در خارج از كشور و يا اصًال خريد آپارتمان در 
فالن كشور، اما تشخيص اينكه نيت طرف 
مقابل چيســت و درخواستاش چقدر به حق 
و بجا مى باشــد آســان نيست اما در شرايط 
كنونى كشــور راه حل مشكالت كمك به 
همديگر است راهش اين است كه در كنار هم 
قرار بگيريم و به هم كمك كنيم و در رأس 
اين موضوع دانشجويان عزيز، دانشگاه ها و 

اساتيد هستند.
دكتــر روحانى رفع مشــكالت اقتصادى را 
اولويت نخســت كشور دانست و گفت: بايد 
اين مشكالت را با آرامش و اميد بيشتر حل 
كنيم. اگر در ذهن كسى اين باشد كه دولت كه 
مى گويد كاالهاى اساسى را تأمين مى كنم 
از كجــا معلوم كــه دقيق بگويد و 3 ماه الى 
5 ماه بعد چيز ديگرى نگويد، اگر اين شبهه 
در ذهن من آمد و اگر دشمنان ما آمدند اين 
شــبهه را ايجاد كردند كه آقا وضع خيلى بد 
مى شود و مشكل مى شود و  يك روز ناجورى 
به نام 13 آبان پيش روى ما است، حاال من 
بيايم بگويم كه آقا روز 13 آبان هيچ تأثيرى 
نخواهد گذاشــت. آمريكا هر كارى خواسته 
عليه ما انجام داده اســت نه قبل از 13 آبان 
قبــل از 13 مهــر انجام داده و همه كارها را 
كرده است. چيزى به نام 13 آبانى نيست كه 
مردم را نگران بكند و همه اش تبليغات است.

 رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان 
خــود با بيان اينكه دولت يازدهم و دوازدهم 
همواره به دنبال توســعه فضاى باز مجازى 
در راستاى تقويت دانشگاه و علم بوده است، 
گفت: در دنياى امروز علم و پيشرفت علمى 
بدون آشنايى به فن ديجيتال ممكن نيست و 
بايد زيرساخت آن توسط دولت بيشتر فراهم 
شده و همه سواد فناورانه اش را ياد بگيريم.

رييس جمهور گفت: امروز شرايط در صادرات 
بهتر شده است به گونه اى كه حتى بعضى از 
كاالهايى را مى خواهيم نگذاريم صادر بشود، 
بخاطر تفاوت قيمت دالر صادر مى شــود و 
بسيارى از كاالهايى كه نمى خواهيم صادر 
شــود از مرز قاچاق خارج مى شود. كوله برى 
معكوس شــده اســت. كوله بر از آن طرف 
جنــس به اين طــرف مى آورد حاال كوله بر 
از اين طرف به آن طرف مى برد. ما مســائل 
و مشــكالت جديدى داريم اما در عين حال 

فرصت هاى جديدى هم داريم.
دكتر روحانى با اشــاره به درخواست خود از 
دانشگاهها اظهارداشت: امروز در اين شرايط 
خــاص اقتصادى، بعضى از گره هايى كه در 
اقتصاد وجود دارد را شما مى توانيد حل كنيد. 
اين ممكن اســت در داروسازى، در صنعت 
نســاجى و يا در صنعت فوالد باشــد در همه 
مواردى كه برخى از مواد و برخى از قطعات 
را ناچاريــم از خــارج بياوريم را مى توان در 
داخــل توليد كــرد. لذا بايد جهت بدهيم كه 
كارشناسى هاى ارشد و دكترى دانشگاهها 

به اين مسير بروند.
دكتــر روحانى با تاكيد بر اينكه دانشــگاه، 
صنعت، توليد و فناورى بايد در كنار هم قرار 
داشــته باشند، گفت: بايد پارك هاى علمى 
و فناورى با دانشــگاه ها مرتبط باشــند. اگر 
اين ارتباط را برقرار كرديم و به دانشــگاه ها 
استقالل داديم موفق خواهيم بود. هر چه ما 
از اســتقالل و آزادى دانشگاه بكاهيم، ضرر 
كرديم. بدون آزادى، علم و پژوهش امكان 
پذير نيست چراكه علم چارچوب نمى شناسد.

رئيس جمهور در اين مراســم از برگزيدگان 
آزمون سراســرى ســال 97 دانشــگاه ها 
و مراكــز آمــوزش عالــى، در گروههاى 
آزمايشــى رياضى و فنى، علــوم تجربى، 
علــوم انســانى، هنر و زبان هــاى خارجى

 تقدير كرد.
همچنين دكتر محمود نيلى احدآبادى رئيس 
دانشــگاه تهران، دكتر عباســعلى كريمى 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى تهران، خانم 
شمرانى يكى از اساتيد داشگاه هاى وزارت 
علــوم و آقاى ناديان يكى از دانشــجويان 
دانشــگاههاى وزارت بهداشــت بــه بيان 

ديدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

رئيس جمهور در آيين آغاز رسمى سال تحصيلى دانشگاه ها:

دانشگاه نقش مهمى
 در علم، فرهنگ ، جامعه 

پذيرى نسل جوان، 
انضباط ، قانون مدارى و 

مهارت آموزى
 دارد

�

�
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اقتصاد خارجی

ممانعت از فرار سرمایه با افزایش نرخ سود
»شروع« از رقابت شبکه بانکی بر سر نرخ سود گزارش می دهد:

گروه اقتصاد کان: رها شدن بانك ها براى 
افزايش نرخ سود آن هم بدون دستورالعملى 
مشــخص، موجب شــده اين روزها حتى 
برخــى بانك هايى كه طبق ضوابط حركت 
كرده و نرخ ســود مصوب شــوراى پول و 
اعتبار را اجرا مى كنند نيز به مرور وارد رقابتى 
شوند كه مديران بانكى از آن به رقابت آلوده 
تعبير مى كنند. بانك هاى منضبط اين روزها 
ناچارند براى جا نماندن رقابت جذب سپرده 
و ممانعت از فرار ســرمايه اقدام به افزايش 

نرخ كنند.
از تيرماه سال 1395 كه نرخ سود بانكى به 
15 درصــد كاهش پيدا كرد، تاكنون ديگر 
دستورالعملى از سوى شوراى پول و اعتبار و 
بانك مركزى براى كاهش نرخ سود مصوب 
نشده است، اما در شهريورماه سال گذشته با 
توجه به انحرافى كه بانك ها در سود داشتند، 
بانك مركزى طى بخشنامه اى هشت بندى 
شبكه بانكى را ملزم به كاهش نرخ سود تا 15 
درصد كرد. البته قبل از اجراى آن فرصتى 
بيــن دوم تا يازدهم شــهريورماه در اختيار 
آنها بود كه براى نگه داشت منابع دست به 
افتتاح حســاب هاى با سود باال زدند.با اين 
حال در ادامه با توجه به نوســاناتى در نيمه 
دوم ســال قبل كه در بازار ارز اتفاق افتاد، 
برخى معتقد بودند كه عدم جذابيت نرخ سود 
موجب ورود بخشى از نقدينگى به بازار ارز و 
دامن زدن به التهابات آن شده است.بر اين 
اســاس بانك مركزى براى جبران، دست 
به انتشار اوراق گواهى سپرده 20 درصدى 
در بهمن ماه زد تا بخشــى از نقدينگى به 
بانك ها برگردد، اما با وجود انتشــار بيش از 
240 هــزار ميليــارد تومان اوراق عمدتاً به 
تمديد حســاب هاى قبلى انجاميد تا اينكه 
پول جديدى وارد بانك ها شــود.در ســال 
جارى و در شهريورماه يعنى زمان سررسيد 

ســپرده هاى مدت دارى كه در شهريورماه 
سال گذشته بانك ها در آستانه كاهش نرخ 
ســود افتتاح كرده بودند، بانك مركزى به 
آنها اجازه داد كه اين ســپرده ها را به مدت 
يك ماه ديگر تمديد كند تا تصميم گيرى در 
مورد ادامه آن انجام شــود.در همين جريان 
بانك ها نيز نه تنها ســپرده هاى قبلى را با 
سود باال تمديد كردند، بلكه دست به افتتاح 
حساب با سودهاى باالى 20 درصد كه به 
23 درصد هم مى رســيد، زدند. در حالى به 
نظر مى رســيد اين طرح آنها درفاصله دوم 
تا يازدهم شــهريورماه سال جارى اجرايى 
شود كه شواهد نشان از آن نداشت و آخرين 
بررسى هاى ميدانى از اين حكايت دارد كه 
هنوز بانك ها ســودهاى باالى 23 درصد 
را به مشــتريان خود پيشنهاد و با آن افتتاح 
حساب مى كنند كه اين نرخ تا هشت درصد 
از ســود متعارف بانكى فاصله دارد.انحراف 
بانك ها در سود و تخلفى كه نسبت به نرخ 

متعاف دارند، موجب شــده تا اكنون توازن 
در دريافت ســود در شــبكه بانكى از تعادل 
خارج شــود؛ به طــورى كه در حال حاضر 
برخى بانك ها همچنان به سود 15 درصدى 
پايبند هســتند آن هم در شــرايطى كه در 
كنــار آنها بانك هاى ديگر در حال پرداخت 
ســودهاى جذاب هستند. در عين حال كه 
در روندى غيرمتعارف نرخ ســود تسهيالت 
)18 درصد( پايين تر از نرخ ســود ســپرده 
قرار دارد.جمشيدى، دبير كانون بانك هاى 
خصوصى در رابطه با پرداخت سودهاى باال 
در بانك ها و همچنين اختالف نرخ ســود 
 موجود با سود 18 درصدى تسهيالت گفت: 
 نامتوازن بودن ســودهايى كه در بانك ها 
و بر اســاس برآوردهاى هر بانكى در حال 
دريافت است، بار ديگر موجب رقم خوردن 
رقابتى مخرب و آلوده ميان آنها مى شــود، 
چــرا كه وقتى برخى بانك ها پايبند به نرخ 
سود مصوب هستند، به تدريج در شرايطى 

قرار مى گيرند كه ســپرده هاى آنها ممكن 
اســت فرار كرده و به ســمت بانك هاى با 
ســود بــاال برود آنهم وقتــى بانكى تحت 
نظــارت بانك مركزى قــرار دارد و از اين 
نظر موجه اســت و ســود باال هم پرداخت 
مى كند، صاحب ســرمايه ترجيح مى دهد 
منابــع خــود را جابه جا كند، از اين رو بانكى 
كه اجراكننده ســود 15 درصدى اســت، 
متضرر خواهد شد.جمشــيدى خاطر نشان 
كرد: وقتى بانك ها ببينند قرار است منابع از 
آنها خارج شــود و با كمبود نقدينگى مواجه 
و ناچار به اضافه برداشــت از بانك مركزى 
باشــند، در اين شرايط ترجيح مى دهند به 
جاى اين كار، همان نرخ ســود سپرده هاى 
خــود را افزايش دهند تــا هم جذب منابع 
داشته و هم اينكه ناچار به پرداخت جريمه 
34 درصدى بابت اضافه برداشــت از بانك 
مركزى نباشند.اما در حالى تفاوت نرخ سود 
سپرده فعلى در بانك ها كه بيش از 20 درصد 

مى رســد با نرخ ســود تسهيالت به عنوان 
منبع اصلى تغذيه بانك ها حداقل دو درصد 
بيشتر است خود موجب ايجاد هزينه براى 
بانك ها خواهد شــد كه در رابطه با تأمين 
منابــع نيز دبير كانون بانك هاى خصوصى 
توضيحات ديگرى دارد.جمشيدى گفت كه 
الزاماً تمام سپرده اى كه بانك ها جمع آورى 
مى كند، صرف پرداخت تسهيالت نمى شود 
كه موجب زيان آنها با توجه به باالتر بودن 
سود سپرده شود. اين در حالى است كه برخى 
بانك ها از اين سپرده ها براى پوشش بدهى 
خود به بانك مركزى استفاده مى كنند، برخى 
آن را بــراى انجام تعهداتى كه در پروژه ها 
دارند، صرف مى كنند و اگر هم بخشــى از 
آن را تسهيالت بپردازد، مى دانند كه چگونه 
آن را جبران كنند. حال از طريق نگه داشتن 
ســپرده ها كه از سود آن استفاده مى كنند يا 
روش هــاى ديگر.به گفته وى، با اين وجود 
باالتر بودن ســود سپرده از سود تسهيالت 
روند متعارفى نيست و بايد اين روند معكوس 
باشد در غير اين صورت هزينه هايى را براى 
بانك ها به همراه خواهد داشــت كه محل 
مشخصى براى تأمين ندارد.بايد يادآور شد 
كه با وجود اينكه بانك مركزى اعالم كرده 
بود بانك ها مى توانند ســپرده هاى دوم تا 
يازدهم شهريورماه امسال را به مدت يك ماه 
تمديــد تا بعــد از آن تصميم خود را اعالم 
كند كه مديــران بانكى مى گويند تاكنون 
اعالم رســمى در ايــن رابطه به آنها وجود 
نداشته است. در اين حالت به نظر مى رسد 
بانك مركزى هم از شرايط موجود ناراضى 
نيســت و محلى بــراى جذب نقدينگى در 
بانك هاست، در غير اين صورت بايد بعد از 
حــدود دو ماه بى نظمى و انحراف بانك ها 
در سود و انحراف حدود هشت درصدى، با 

آنها برخورد مى شد.

اقتصاد داخلی

 استعام پیامکی سوابق
 چک برگشتی امکان پذیر شد

مشــتريان نظام بانكى از اين پس مى توانند 
با ارســال شناسه استعالم 16 رقمى مندرج 
در چك هاى صيادى به ســامانه اســتعالم 
پيامكى بانك مركزى، از وضعيت اعتبارى 

صادركننده چك مطلع شوند.
در راســتاى تكميل خدمات سامانه صدور 
يكپارچه الكترونيك دسته چك )صياد( و با 
هدف ايجاد شفافيت در فضاى كسب و كار از 
طريق ارائه خدمت استعالم مربوط به سوابق 
چك برگشــتى مشتريان، سامانه استعالم 
پيامكى صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده 
قابل بهره بردارى است. هموطنان مى توانند 
با ارســال شناسه استعالم 16 رقمى مندرج 
در چك هاى صيادى به ســامانه اســتعالم 
پيامكى اين بانك با سرشماره 701701  و 
در قالب زير از وضعيت اعتبارى صادركننده 
چــك از نظــر تعــداد و مبلــغ چك هاى 
 برگشتى ثبت شده نزد بانك مركزى مطلع 

شوند.

مالیات مشاغل ۲۱ درصد 
رشد کرد

ماليــات كاركنان بخش خصوصى در 5 ماه 
امســال نسبت به بخش عمومى 8.4 درصد 
رشــد كرد، اما ماليات بخش عمومى تغيير 
نكرده اســت. آمارهاى بانــك مركزى از 
عملكــرد 5 ماهه درآمــد مالياتى دولت در 
بودجه 97، نشــان مى دهد، حقوق بگيران 
بخــش عمومى در 5 ماهه امســال 2090 
ميليارد تومان ماليات پرداختند كه نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته هيچ رشدى 

نداشته است. 
همچنيــن از كاركنان بخش خصوصى نيز 
بالــغ بر 2110 ميليــارد تومان ماليات اخذ 
شــده كه رشد 8.4 درصدى نسبت به مدت 
مشابه سال قبل دارد. در اين مدت صاحبان 
مشــاغل 2690 ميليارد تومان با رشد 20.7 

درصد ماليات داده اند.

فروش ۵۲۰ میلیارد تومان 
 سهام و شرکت دولتی 

در آبان ماه
 مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى 
با اشاره به فروش 520 ميليارد تومان سهام 
و شــركت دولتى در آبان ماه در ســازمان 
خصوصى سازى گفت: واگذارى هاى آبان 
ماه شــامل 10 بنگاه به ارزش 220 ميليارد 
تومان در مزايده و سه شركت با ارزش 300 
ميلياردتومــان از طريق بورس و فرابورس 

است.
ســيد جعفــر ســبحانى در خصــوص 
واگذارى هــاى ســال جارى بيــان كرد: 
»ســردخانه شــهيد حقانــى بندرعباس« 
بــا قيمت پايه 136 ميليــارد تومان عرضه 
مى شــود كه در اين مزايده خريدار بايد 25 
درصد را به صورت نقد و بقيه را در اقســاط 

سه ساله پرداخت كند.

اقدامات جدید ترکیه برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی

تركيــه از برنامــه خود بــراى افتتاح دفتر 
ويــژه مشــاوره و دريافت ســريع تابعيت 
ســرمايه گذاران خارجى خبــر داد.وزارت 
كشور تركيه اعالم كرد اين دفاتر خدماتى، 
روند تسريع اقامت بلندمدت يا تابعيت براى 
ســرمايه گذاران خارجى را تسريع خواهد 
كرد. ماه گذشــته تركيــه اعالم كرده بود 
به منظور ترغيب بيشــتر ســرمايه گذاران 
خارجى براى سرمايه گذارى در تركيه، مبلغ 
مــورد نياز براى دريافت تابعيت را كاهش 
داده اســت.طبق قوانين جديد، كسانى كه 
500 هــزار دالر درتركيه ســرمايه گذارى 
كننــد يا ملكى بــه ارزش 250 هزار دالر 
خريــدارى كنند و يا بــراى 50 تبعه ترك 
اشــتغال ايجاد كنند مى توانند شهروندى 
تركيه را كسب كنند. اين دفاتر از روز بيست 

و دوم اكتبر افتتاح خواهند شد.

تعهد اعضای صندوق 
بین المللی پول بر خودداری از 

جنگ ارزی
صندوق بين المللى پول اعالم كرد اعضايش 
متعهد به دستكارى نكردن تعمدى در نرخ 
ارز به عنوان يك اهرم در مســائل تجارى 
شــدند.اين توافق پس از آن اعالم شد كه 
اســتيو منوچين- وزير خزانه دارى آمريكا 
در سخنانى از تضعيف عمدى يوان توسط 
چيــن با اهــداف افزايــش رقابت پذيرى 
محصــوالت چينى ابراز نگرانى كرده بود. 
اعضــاى صندوق بين المللى پول در بيانيه 
خود هم چنين توافق كردند راه هاى تازه اى 
بــراى حل و فصل منازعات تجارى بيابند.

در بيانيه كميته پولى و بين المللى صندوق 
آمده است: معتقديم تجارت كاال و خدمات 
و ســرمايه گذارى به صورت آزاد، عادالنه 
و مشــترك المنافع باعث رشــد اقتصادى 
و اشــتغال زايى مى شــود. ما از دستكارى 
نــرخ ارز جلوگيرى خواهيــم كرد و براى 
اهــداف رقابتى نــرخ برابرى ارز را كاهش 

نخواهيم داد.

اقتصاد آمریکا در آستانه رکود 
قرار دارد

مدير عامل شــركت »ســرمايه پسفيك 
يورو« نســبت به ركود پيش رو در اياالت 
متحده هشــدار داد.پيتر شيف، مدير عامل 
شركت ســرمايه پسفيك يورو گفت: وال 
اســتريت و اقتصاد آمريكا در آستانه ركود 
اقتصــادى قرار دارد. وى نســبت به اين 
موضــوع بعداز كاهش قابل توجه ســهام 
در بورس آمريكا در هفته گذشــته هشدار 
داد. وى گفــت: ايــن حباب فقط در بورس 
نيســت بلكه در تمام اقتصاد آمريكا وجود 
دارد. وى ركود اقتصادى را براى آمريكا به 
دنبــال افزايش قيمت مصرف كنند )تورم( 
كه بسيار دردناك تر از »ركود بزرگ« سال 
2009-2007 ميالدى خواهد بود را پيش 

بينى كرد.

بانک جهانی یک میلیارد دار 
به اندونزی وام می دهد

بانك جهانى اعالم كرد كه وام يك ميليارد 
دالرى بــه اندونــزى به دليل زمين لرزه و 
ســونامى اخير اعطاء خواهــد كرد.بانك 
جهانى اعالم كرد كه يك وام يك ميليارد 
دالرى را بــراى دولــت اندونزى به دليل 
وقوع زمين لرزه و ســونامى در جزاير اين 
كشور تخصيص خواهد داد.  بانك جهانى 
اعــالم كرد كــه گزارش اوليه آن حاكى از 
ضرر فيزيكى  در بخش زيرساخت، مناطق 
مســكونى و غير مســكونى در حدود 531 
ميليون دالر اســت و اين گزارش مرگ و 
ميرها، اختالل در اقتصاد به دليل از دست 

رفتن مشاغل را لحاظ نكرده است.

عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس با تاكيد بر اينكه 
قيمت ارز در حال حاضر متأثر از عوامل سياسى بوده و از واقعيت به دور 
است، گفت: با توجه به پيش بينى ها نرخ ارز باز هم كاهش خواهد داشت.
عزت اهللا يوســفيان مأل بر ضرورت يكســان سازى نرخ خريد و فروش 
ارز در صرافى هــا و بانك هــا تاكيد كرد و گفت: متفاوت بودن نرخ خريد 

و فروش ارز، خود بر نابسامانى وضعيت بازار دامن مى زند.
نماينــده مــردم آمل و الريجان در مجلس شــوراى اســالمى، با بيان 
اينكــه نابســامانى بــازار ارز همه قيمت ها را در بــازار تحت تأثير قرار 
داده اســت، افزود: در حال حاضر قيمت هاى مطرح شــده براى خريد 

 و فــروش ارز اقتصــادى نبــوده از اينرو تجديدنظر در آن الزم اســت.
وى با تاكيد بر اينكه قيمت ارز در حال حاضر متأثر از عوامل سياســى 
بــوده و از واقعيت به دور اســت، تصريح كــرد: اگر قيمت ارز اقتصادى 
بود يعنى معادالت اقتصادى به نرخ هاى متفاوت منجر مى شــد، امكان 
كاهش آن ممكن نبود اما چون اين نرخ ها متأثر از مبادالت سياســى 

است حباب آن محسوس تر است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه دولت اعتقاد به نرخ دالر 
در كانال كمتر از 8 هزار تومان دارد، گفت: دولت وقتى به اين نرخ معتقد 
است نبايد نسبت به خريد و فروش آن بيش از 8 هزار تومان اقدام كند.

يوســفيان مــأل با تاكيد بر اينكه مردم بايــد بدانند نرخ هاى موجود در 
بازار نرخ واقعى دالر نيســت، تصريح كرد: اين نرخ هاى حبابى شــايد 
تا مدتى تداوم داشــته باشــد اما مردم بايد بدانند كه در نتيجه بازگشــت 
بــه نــرخ واقعى رخ خواهد داد.وى با بيان اينكه مردم نبايد فريب حباب 
نرخ ارز را خورده و نســبت به ســرمايه گذارى در آن اقدام كنند، گفت: 
 با توجه به پيش بينى ها نرخ ارز باز هم كاهش خواهد داشــت از اينرو 
ســرمايه گذارى در اين حوزه به صرفه نيســت. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: روند كاهش نرخ 
ارز در بازار همچنان ادامه خواهد داشت تا ساماندهى نرخ ها نيز رخ دهد.

فریب حباب نرخ ارز را نخورید

آگهى 237
جناب آقاى عليرضا كوچكى ايزه فرزند برزو بدين وســيله به اطالع شــما مى رســاند كه همسر شما 
خانــم آذر برابــرى جيرندهى با ارائه دادنامه شــماره 9509972811001224 مورخ 95/11/13 از 
شــعبه 10 دادگاه قزوين خواهان اجراى طالق مى باشــد لذا شــما از تاريخ ابالغ تا 10 روز فرصت 
داريد جهت اجراء و ثبت طالق به اين دفترخانه مراجعه نمائيد ضمنًا در صورت عدم حضور هرگونه 

مسئوليتى به عهده خودتان مى باشد.
سردفتر طالق 11 قزوين- مظفرى

قزوين-خيابان شهيد بابايى، مقابل بازار روز- كوچه 7 پالك 2- تلفن 028-33345296
     

آگهى 402 
دادنامه

پرونده كالســه 9709982823000055 شــعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين تصميم 
نهايى شماره 9709972823000438

خواهان: آقاى شهرام زبردست فرزند براتعلى به نشانى استان قزوين شهرستان قزوين شهر محمود 
آباد نمونه خ امام حسين – بوستان 2 - پ41 طبقه 1

خوانده: آقاى محمدرضا ملك محمدى فرزند رمضانعلى به نشانى مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه بابت...

به نام خدا در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 20 شــوراى حل اختالف قزوين به تصدى امضا كننده 
ذيل تشــكيل شــده و پرونده كالســه 970055 تحت نظر اســت با عنايت به محتويات پ رونده و 
نظريه مشــورتى اعضاى محترم شــورا و ضمن اســتعانت از خداوند متعال با اعالم ختم رسيدگى به 

شرح زير انشاى راى مى شود.
راى قاضى شــورا- در خصوص دعوى خواهان شــهرام زبردســت فرزند براتعلى به طرفيت خوانده 
محمدرضا ملك محمدى فرزند رمضانعلى به خواسته مطالبه مبلغ 100000000 ريال از بابت خريد 
مبل / تخت به اســتناد پيش قرارداد منعقده فيمابين به خواهان و خوانده )بدون تاريخ( به انضمام 
خســارت قانونى به شــرح منعكس در دادخواســت تقديمى نظر به اينكه خواهان با تقديم فتوكپى 
مصدق پيش قرارداد موضوع خواسته و با اين ادعا كه خوانده بابت ساخت و تحويل سه دست مبل 
راحتى و دو عدد تخت ســفره خانه اى بدهكار بوده و عليرغم مراجعه جهت وصول وجه نامبرده از 
پرداخت دين  خويش امتناع مى ورزد لذا تقاضاى رسيدگى و صدور حكم به شرح خواسته را دارد با 
عنايت به اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نداشته و اليحه اى نيز 
جهت دفاع از خود به اين شعبه ارائه ننموده است و خواهان جهت اثبات ادعاى خود سه نفر شهود به 
شعبه معرفى نموده شوراى پس از اخذ اظهارات گواه و با توجه به محتويات پرونده خواسته خواهان 
را وارد و ثابت دانســته لذا مســتندا به مواد 522، 519 و 198 قانون آيين دادرســى مدنى خوانده را به 
پرداخت 100000000 ريال بابت اصل خواســته و 1498000 ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 97/2/17 لغايت اجراى حكم براســاس شــاخص اعالمى از سوى بانك مركزى 
جمهــورى اســالمى در حــق خواهان محكوم و اعالم مى دارد كــه راى صادره غيابى بوده و ظرف 
مدت بيســت روز قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از انقضاى مهلت قابل تجديدنظرخواهى نزد 

محاكم عمومى حقوقى قزوين مى باشد./
قاضى شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين- نعيمه احمدى

آگهى 400
رونوشت آگهى حصر وراثت

آقاى حسين جوادى نژاد فرزند مسلم داراى شناسنامه شماره 251 به شرح دادخواست به كالسه 970400 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فخرى جوادى نژاد 
فرزنــد غالمعلــى به شناســنامه 14 در تاريخ 95/4/11 داقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-فرشته جوادى نژاد ش.ملى 4310715354 دختر
2-فرانك جوادى نژاد ش.ملى 4311076835 دختر

3-حسين جوادى نژاد ش.ش 251 زوج
4-غالمعلى محبى خواه ش.ش 680پدر

اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا  هركســى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهر قزوين- مصطفى محمدرضائى

     
آگهى 401

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم ميثم طقرايى فرزند 
خواهــان آقــاى محمدرضــا زارعى فرزند قهرمان دادخواســتى به طرفيت خوانده آقــاى ميثم طقرايى به 
خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى امتياز تلفن مطرح  كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9709982822400216شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/8/30 
ســاعت 16:00تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين- افسر عبدخورسندى چافى

     
آگهى 403

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم افسر آقائى فرزند محمدعلى داراى شناسنامه شماره 3627 به شرح دادخواست به كالسه 970296 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هاشم چگينى تلگرافچى 
فرزند عبداله به شناســنامه 767 در تاريخ 96/7/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1-افسر آقائى ش.ش 3627 همسر متوفى

2-محمدرضا چگينى تلگرافچى ش.ش 3011 پسر متوفى
3-عليرضا چگينى تلگرافچى ش.ملى 4310658512 پسر متوفى

4-آزاده چگينى تلگرافچى ش.ش 78285 دختر متوفى
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركســى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف شهر قزوين

آگهى 404 
رونوشت آگهى حصر وراثت

خانم سالمه حسين بگى فرزند نجم داراى شناسنامه شماره 658 به شرح دادخواست به كالسه 970446 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مصطفى چراغ چشم فرزند 
محمــد بــه شناســنامه 51992 در تاريخ 97/4/20 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
چهارنفر و الغير

1-سالمه حسين بگى ش.ش 658 همسر
2-رومينا چراغ چشم ش.ملى 4311279639 دختر
3-ساالر چراغ چشم ش.ملى 4311803036 پسر 
4-حسين چراغ چشم ش.ملى 4312644071 پسر

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.

قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهر قزوين
     

آگهى 246
خواهان رونوشت حصر وراثت مرتضى امينى فرزند محرمعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709982890600177 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 

مرحوم محرمعلى امينى در اقامتگاه خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مرتضى امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 2458 فرزند متوفى

2-مصطفى امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 2457 فرزند متوفى
3-رضا امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 3171 فرزند متوفى

4-صغرا امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 3172 فرزند متوفى
5-على امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 167 فرزند متوفى

6-زينب امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 2460 فرزند متوفى
7-مريم امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 3173 فرزند متوفى
8-گلزار امينى فرزند محرمعلى به ش.ش 1635 فرزند متوفى

اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
فرهاد غفارى- رييس شوراى حل اختالف بخش دشتابى

     
آگهى 248

متن آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 970625 اين شعبه آقاى سعداله خدادادى دشتكى فرزند شريف به اتهام ترك انفاق موضوع 
شــكايت خانم زينب محمدباقرى تحت تعقيب قرار گرفته اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و 
در اجراى مقررات ماده 115 قانون آيين كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار 
اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.
مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى البرز- اميرى

آگهى 245
پرونده كالسه 9609982840600106 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر البرز) 101 جزايى سابق( 

تصميم نهايى شماره 9609972840600935
شــاكى: خانم مينا گودرزى فرزند ذبيح اله به نشــانى اســتان قزوين- شهرستان البرز- شهر الوند- 

منطقه 6 مفتح 10 پ21
متهمين: 1-آقاى تقى مسكرها فرزند محرم به نشانى قزوين بكندى خ اصلى

2-خانم آرزوخانى چمنى فرزند فرهاد به نشانى قزوين شهرك مينودر بلوار صياد شيرازى فرهنگيان 
فاز 2- 36 واحدى اول قطعه 10 -2

اتهام: مزاحمت تلفنى
بســمه تعالى دادگاه باعنايت به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت 

به صدور راى مى نمايد
راى دادگاه- در خصوص اتهام خانم آرزو خانى چمنى فرزند فرهاد 37 ســاله اهل اســتان قزوين و 
مقيم شهرســتان قزوين و آزاد به لحاظ عدم دسترســى به وى داير بر مباشــرت در مزاحمت تلفنى 
موضوع شكايت خانم مينا گودرزى فرزند ذبيح اله با عنايت به محتويات پرونده و نظر به رونوشت 
پيامكهاى ارائه شده از سوى شاكى و جوابيه به شماره 1316153/ح96- 05/180 مورخه 96/2/27 
و به شماره 1357568/ح96- 5/180 مورخه 96/5/16 و به شماره 1398279/ح 96- 05/180 
مورخه 96/5/30 استعالم بعمل آمده از شركت خدمات ارتباطى ايرانسل كه حكايت از اين امر دارد 
كه سيم كارت به شماره 09337669230 تحت تصرف متهم بوده است و توجها به اين امر كه متهم 
با وصف انتشار آگهى و برقرارى تماس تلفنى در اين مرجع حاضر نگرديده است  و اليحه دفاعيه 
اى نيز ارسال ننموده است دادگاه اتهام انتسابى را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 1، 2، 3، 
14، 19 از قانون مجازات اسالمى مصوب 92/2/1 و ماده 641 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1375 )تعزيرات( متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد وليكن در راستاى مواد 
64، 66، 70 و با لحاظ بندهاى ب مواد 83، 86 از قانون صدرالذكر مجازات حبس متهم به پرداخت 
هيجده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران بعنوان مجازات 
جايگزين از حبس تبديل مى گردد كه در صورت عجز و يا خوددارى متهم از پرداخت جزاى نقدى 
مجازات حبس مورد حكم اجرا خواهد شد. و اما در خصوص اتهام آقاى نقى مسگرها فرزند محرم 
داير بر مباشرت در مزاحمت تلفنى موضوع شكايت شاكى موصوف با عنايت به محتويات پرونده 
و نظر به اينكه حســب تحقيقات معموله انجام يافته مبرهن گرديده اســت كه ســيم كارت مزاحم 
تحت تصرف متهم رديف اول بوده است لذا به لحاظ عدم توجه بزه انتسابى مستندا به ماده 341 
از قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 از قرار منع تعقيب متهم موصوف را از بزه انتســابى 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره در رابطه با متهم رديف اول غيابى و ظرف مدت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از انقضاى موعد مذكور ظرف مدت بيست روز ديگر 
قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان قزوين مى باشد و قسمت ديگر راى حضورى 
 و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان قزوين

 مى باشد.
ابراهيم شهبازى- رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دادگسترى شهرستان البرز

رييس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اين كه »ذخيره يكساله كاالهاى اساسى در انبارها 
موجود است« گفت كه در حال حاضر افزايش 30 تا 50 
درصدى قيمت كاالهاى اساســى را شاهديم در حالى 
كــه يارانه 4200 تومانى براى آنها اختصاص مى يابد.

محمدرضا پورابراهيمى، با اشاره به جلسه روز گذشته 
دولت با روســاى كميســيون هاى تخصصى مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: در اين جلسه وضعيت كلى 
كاالهاى اساسى بررسى شد، خوشبختانه طبق گزارش 
ارائه شده از سوى دولت بخش زيادى از كاالهاى مورد 

نياز كشــور تأمين شــده و ذخيره يكساله هم در انبارها 
موجود است. همچنين در حوزه تخصيص ارز، 8 ميليارد 
دالر در شش ماهه اول سال براى كاالهاى اساسى ارز 
اختصاص يافته كه از متوسط سال گذشته بيشتر است و 
اطمينان خاطرى را براى تأمين كاالهاى اساسى فراهم 
مى كند.رييس كميســيون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى با تاكيد بر ضرورت نظارت بر قيمت گذارى 
كاالهــاى اساســى اظهار كرد: بــا توجه به اين كه ارز 
كاالهاى اساســى مبلغ 4200 تومان پيش بينى شده 
بنابرايــن افزايش قيمت ايــن كاالها دليلى ندارد، در 
حالــى كــه در مواردى افزايــش 30 تا 50 درصدى را 
شاهد هســتيم.پورابراهيمى با بيان اين كه »12 هزار 
ميليارد تومان منابع براى ســبد كااليى از محل تغيير 
قيمت خوراك پتروشيمى ها و پااليشگاه ها پيش بينى 
شده« اضافه كرد: دولت 50 ميليون نفر را در اين زمينه 
شناســايى كرده كه البته داده كاملى نيســت و بايد در 
شناسايى جمعيت دقت بيشترى صورت گيرد تا نحوه 

توزيع سبد كاال به شكل صحيحى انجام شود.

رييس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: سازوكارهايى در 
نظر گرفته شده تا افرادى كه به دنبال سرمايه گذارى 
در ايران هســتند به موجب تحريم هاى آمريكا دچار 
مشــكل نشــوند و بتوانند به راحتى با ايران كار كنند. 

ما اين اطمينان را به همه اتباع خارجى مى دهيم.
حشمت اهللا فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: جمهورى اسالمى ايران سازوكارهاى مناسباتى 
خارجى را به تناسب شرايط تحريمى شكل داده است 
و بــه دنبــال آن چند اقــدام خوب را در نظر دارد. وى 

افزود: كار خوب ديگر آن است كه هر كسى كه 250 
هزار دالر در داخل كشور سرمايه گذارى كند مى تواند 
اقامت پنج ساله بگيرد. البته از آنجايى كه آمريكا، ايران 
را تحريم كرده است اين تصور ممكن است به وجود 
آيد كه مشــكلى براى اين افراد به وجود مى آيد حال 
اين كه سازوكارهاى اجرايى به گونه اى در نظر گرفته 
شــده كه ســرمايه گذاران در ايران مرتبط با تجارت 

براى آمد و شد به كشورمان مشكل نداشته باشند.
رييس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى 
مجلس شــوراى اسالمى توضيح داد: سازوكارهايى 
اجرايى مى شود كه هيچ نوع مشكلى براى اين افراد 

از ناحيه تحريم هاى آمريكا به وجود نيايد.
فالحت پيشــه تاكيد كرد: به همه اتباع خارجى كه 
بخواهند ســرمايه گذارى بيشــتر از 25 هزار دالر در 
ايران داشته باشند اين اطمينان را مى دهيم كه از ناحيه 
قوانين ايران به گونه اى رفتار شــود كه آنها مشكلى 
به دليل سياســت هاى تحريمى آمريكا نداشته باشند 

و بتوانند به راحتى فعاليت هاى خود را ادامه دهند.

اطمینان به اتباع خارجی برای سرمایه گذاری در ایرانشناسایی ۵۰ میلیون نفر برای اختصاص سبد کاا
فاحت پیشه خبر داد:پورابراهیمی خبر داد:
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میز خبر

وقتی معادله زندگی با یک شغل حل نمی شود!
قصه چند شغلگی و سختی های نان درآوردن در بازار امروز

گــروه بازار: روزگارى يــك نفر در خانه ها 
كار مى كــرد و به اصطالح خرج ده ها عضو 
خانه را مى داد. يكى كار مى كرد و بقيه حتى 
خرج دانشــگاه و ادامه تحصيلشان را هم از 
اين كار كردن تأمين مى كردند اما امروز اگر 
همــه اعضاى خانــواده هم كار كنند بازهم 
چــرخ اقتصاد خانــواده مى لنگد و نمى توان 
از پــس هزينه هــاى نجومى زندگى برآمد. 
امروز ديگر نمى شــود به نان بازوى يك نفر 
تكيه كرد، چون هزينه ها گوى ســبقت را از 
درآمدهــا ربوده و خانواده ها تحمل بيكارى 
ديگر اعضا را ندارند تا جايى كه افراد ناچارند 
براى درآوردن نان تالش بيشــترى كنند و 
براى چرخيدن چرخ زندگى به داشــتن دو 
شغل يا بيشتر روى بياورند.به گزارش ايسنا، 
در حالــى كه به اعتقاد كارشناســان، پايين 
بودن حقوق، رضايت نداشــتن از شغل اول 
و افزايــش هزينه هاى زندگى از جمله علل 
گرايش افراد به داشــتن شــغل دوم است، 
مركز آمار و اطالعات وزارت كار در گزارشى، 
اصلى ترين و بيشــترين دليل دو شغله بودن 
افراد در سال گذشته را مشكالت اقتصادى 
و معيشــتى عنوان كرده است.در سال هاى 
گذشته به دنبال اعمال سياستهاى بازار كار 
و دستمزد و شكاف عميقى كه ميان درآمدها 
و هزينه هاى خانوار ايجاد شده، پديده اى به 
نام دو شغله ها شكل گرفته است؛ اين پديده 
اگر چه تا مدتها قبل به شــكل پنهانى بود و 
اعداد و ارقام خاصى از آن توسط دستگاه هاى 
متولى ارائه نمى شــد، اما با گســترش تعداد 
دوشــغله ها به تدريج جدى گرفته و جداولى 
به آن اختصاص داده شد.در طرح آمارگيرى 
نيروى كار، افرادى كه اظهار كرده اند كه كار 
ديگرى هم داشــته اند، چند شــغله به شمار 
مى روند. مالك در نظر گرفتن شغل اصلى يا 
شغل دوم، تشخيص فرد است و اگر فرد نتواند 

شغل اصلى خود را تشخيص دهد، شغلى كه 
ســاعت كارى بيشترى را به خود اختصاص 
داده است، به عنوان شغل اصلى در نظر گرفته 
مى شــود و در صورت مساوى بودن ساعات 
كار همه مشاغل، آن شغلى را كه فرد در آن 
سابقه بيشترى داشته به عنوان شغل اصلى 
وى درنظر گرفته مى شــود.بر اساس آخرين 
پيمايش ميدانى صورت گرفته در كشــور، از 
مجموع 23 ميليون و 400 هزار نفر شــاغل 
كشور در سال گذشته، حدود 727 هزار نفر از 
شاغالن اظهار كرده اند كه بيش از يك شغل 
داشته اند. از اين ميزان 10.5 درصد از افراد چند 
شغله در شغل اصلى خود مزد و حقوق بگير 
بخش عمومــى، 20.2 درصد مزد و حقوق 
بگير بخش خصوصى و 63.9 درصد در ساير 
بخشها مشــغول فعاليت بوده اند. بيشترين 
درصد چند شــغله ها هــم در گروه كاركنان 
مستقل قرار داشته است. كاركنان مستقل در 
واقع كسانى هستند كه براى انجام فعاليتهاى 
شغلى خود حقوق بگير كسى نيستند و هيچ 
حقــوق بگيرى هم در اســتخدام ندارند. به 
عبارتى اين عده، زيردســت و كارفرما ندارند 
و فعاليتهاى شــغلى خود را به شكل مستقل 
دنبال مى كنند تا آزادى عمل بيشترى داشته 
باشند. در گذشته تعداد كاركنان مستقل كم 
بود و دولت ها معموًال آنها را ناديده مى گرفتند 
يا غير متعارف مى دانســتند ولى امروز تحت 
تأثير معادالت اقتصادى و شــرايط حاكم بر 
اقتصاد در محاســبات آمارى به بازى گرفته 

مى شوند.
کارکنان مستقل درصدر دو شغله ها

بررســى هاى بازار كار نشان مى دهد كه در 
طــرح آمارگيرى نيروى كار، فقط حدود 3.1 
درصد كل شاغالن 10 ساله و بيشتر اظهار 
كرده اند كه داراى دو شغل و بيشتر هستند. 
11 هزار و 578 نفر از چند شغله ها كه شغل 

اصلى آنها در بخش عمومى است، در شغل 
دوم خود نيز در بخش عمومى مشــغول به 
كارند، به عبارتى ديگر هر دو شــغل آنها در 

بخش عمومى است.
13 هزار و 859 نفر از چند شغله ها كه شغل 
اصلى آنها در بخش عمومى است، در شغل 
دوم خود در بخش خصوصى مشغول كارند؛ 
به نظر مى رسد علت اين امر مى تواند ناشى 
از عدم كفاف مخارج زندگى با حقوق دريافتى 
در شــغل اول باشــد. 50 هزار و 777 نفر از 
چندشغله هايى كه شغل اصلى آنها در بخش 
عمومى اســت در شــغل دوم خود به عنوان 
كارفرما، كاركن مستقل و يا كاركن فاميلى 

بدون مزد مشغول فعاليت هستند.
4759 نفر ازچندشغله ها كه شغل اصلى شان 
در بخش خصوصى اســت در شــغل دوم در 
بخش عمومى مشــغول كارند و 29 هزار و 
143 نفر از چندشــغله ها هر دو شغلشان در 

بخش خصوصى است.
112 هزار و 838 نفر از چندشغله ها كه شغل 
اصلى آنها در بخش خصوصى است، در شغل 
دوم خود به عنوان كاركن مستقل يا كارفرما 
و يا كاركن فاميلى بدون مزد مشغول فعاليت 

هستند.
در همين زمينه هادى ابوى، فعال حوزه كار 
در توضيح چرايى تمايل افراد به داشــتن دو 
شغل و بيشتر مى گويد: امروز شرايط زندگى به 
شكلى پيش مى رود كه ديگر كار كردن يك 
نفــر در خانواده نمى تواند هزينه هاى زندگى 
را پوشــش دهد. متاسفانه حقوق سرپرست 
خانوار به تنهايى پاسخگو نيست و در بيشتر 
خانه هــا زنان هم دوشــادوش مردان و پابه 
پــاى آنهــا كار مى كنند تا بلكه چرخ زندگى 

كمى بچرخد.
اشتغال به كار در ساعات طوالنى شايد وضع 
معيشــتى يك خانواده را بهبود بخشد ولى 
موجب اشغال فرصتهاى شغلى جويندگان 
كار شــده و افراد را به تدريج دچار مشكالت 

جسمى و روحى فراوانى مى كند.
او با اشــاره به افزايش هزينه هاى خوراك، 
درمــان، تحصيل و آموزش و اياب و ذهاب 
مى افزايد: در ســالهاى اخيــر پايين بودن 
دســتمزدها، افزايش هزينه ها و فاصله بين 
تورم و دستمزد باعث شده تا بيشتر خانواده ها 
فقيرتر شــوند و اين امر در ميان خانوارهاى 
كارگرى نمود بيشــترى پيدا كرده به نحوى 

كه با افت شديد قدرت خريد و كوچك شدن 
سفره هاى كارگرى روبه رو هستيم.

به اعتقاد ابوى، افرادى كه مدرك تحصيلى 
آنها تناسب چندانى با شغلشان ندارد، معموًال 
ســعى مى كنند شــغل دوم خود را بر اساس 

تخصص و توانايى هاى خود پيدا كنند.
اين فعال حوزه كار اشاره اى هم به پيامدهاى 
دو شغله بودن كرده و مى گويد: داشتن شغل 
دوم باعث مى شــود افراد ساعتهاى طوالنى 
را دور از اعضــاى خانــواده و بيرون از خانه 
ســپرى كننــد در نتيجه ارتبــاط عاطفى با 
همســر و فرزندان لطمه مى بيند؛ از طرفى 
به دليل اشــتغال به كار در ساعات طوالنى 
دچار خستگى و مشكالت جسمى و روحى 
فراوانى مى شوند و فارغ از اين امر فرصتهاى 
شغلى جوانان جوياى كار را اشغال مى كنند.

در حــال حاضر بســيارى از كارشناســان 
مهمترين دليل گرايش افراد به مشاغل دوم 
را پايين بودن دســتمزد در شغل اصلى، نبود 
امنيت شــغلى، ازدياد قراردادهاى موقت و 
فاصله ميان حداقل دســتمزد و هزينه هاى 
ســبد معيشت عنوان مى كنند. به زعم آنها، 
مشــكالت اقتصادى و تالش براى تأمين 
هزينه هاى زندگى اصلى ترين دليلى اســت 
كه افراد ناگزيرند به شــغل دوم روى آورند. 
فراموش نكنيم كه دو شغله يا چند شغله بودن 
افراد هر چند ممكن است وضعيت معيشتى 
يك خانواده را بهبود بخشد، اما قطعاً بر ميزان 
بهره ورى، ســالمت جسمى و روحى افراد، 
ميــزان تعامل با اعضــاى خانواده و اميد به 
زندگى تاثيرگذار خواهد بود، از ســوى ديگر 
انجام چندين شغل توسط يك فرد، مى تواند 
موجب سلب فرصت هاى شغلى از افراد فاقد 
كار شود. به نظر مى رسد تعادل ميان درآمد، 
نرخ تورم و پايدارى شغلى تا حد زيادى از روى 
آوردن افراد به انجام چند شغل جلوگيرى كند.

میز خبر

خودروسازان شرکت های 
زیرمجموعه خود را واگذار کنند

معاون وزير صمت و رئيس ســازمان گسترش 
و نوســازى صنايع ايران )ايدرو( معتقد اســت 
اختالف قيمت خودرو بين بازار و كارخانه سبب 
شــده تا خــودرو از كاالى مصرفى به كاالى 
سرمايه اى تبديل شود و انگيزه داللى افزايش 
يابد.وى در گفتگوى اختصاصى با اقتصادخودرو 
با بيان اينكه كاهش انگيزه داللى در بازار خودرو 
قابــل حل اســت، گفت: براى ايــن كار دو راه 
حــل وجــود دارد؛ اول منطقى كردن قيمت و 
دوم افزايش بهره ورى خودروســازان.معظمى 
در تبييــن منطقى كــردن قيمت خودرو خاطر 
نشان كرد: منظور اين نيست كه قيمت را بازار 
تعييــن كنــد بلكه قيمت تمام شــده به عالوه 
حاشــيه سود تعيين كننده قيمت بايد باشد كه 
به كاهش داللى كمك مى كند.وى با بيان اينكه 
يكى از عيوب خودروسازان وجود شركت هاى 
زيرمجموعه است، تصريح كرد: به خودروسازان 
گفته شــده تا اموال مازاد و شــركت هاى زير 
مجموعــه خود را واگــذار كنند.معظمى افزود: 
خودروســازان تاكنون بيــش از 1000 ميليارد 
تومــان از اموال خود را فروخته اند كه اين روند 

بايستى ادامه يابد.

دستگاه های نظارتی قیمت ها را 
کاهش دهند

يك عضو فراكســيون اقتصاد مقاومتى گفت: 
دستگاه هاى نظارتى بايد با اعمال نظارت جدى 
با محتكرين و گرانفروشان برخورد كنند و قيمت 
اجناس را متناســب با نــرخ ارز كاهش دهند.
سيداحســن علوى با اشاره به ضرورت نظارت 
دستگاه هاى نظارتى بر قيمت كاالها بيان كرد: 
به دليل نبود نظارت دقيق و مستمر شاهد گرانى 
كاالها هســتيم. اكنــون كه قيمت ارز كاهش 
يافته اســت، قيمت اجناس نيز بايد متناسب با 
آن پايين بيايد، اما تغييرى مشاهده نمى شود.

نايب رييس كميسيون عمران مجلس در ادامه 
گفت: برخى از فروشــندگان با استناد به اينكه 
كاالهاى خود را با نرخ قبلى ارز خريده اند،  قيمت 
خود را كاهش نمى دهند. در اين جا نظارت جدى 

دستگاه هاى نظارتى يك امر ضرورى است.
نماينده مردم سنندج در مجلس، گفت: قيمت 
كاالهايى كه در داخل كشور توليد مى شوند 
نبايد با نرخ ارز افزايش يابد. متاســفانه امروز 
نظارت جــدى و قاطعانه صورت نمى گيرد، 
لذا گرانفروشــان احســاس ناامنــى ندارند. 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و ســازمان 
 تعزيرات حكومتى بايد با گرانفروشان برخورد 

كنند.

قیمت گوشی موبایل نصف می شود
در شــرايطى كه قيمت گوشــى تلفن همراه پس از 
روند افزايشــى ماه هاى گذشــته، در هفته گذشته با 
كاهش روبرو بود رئيس اتحاديه فروشــندگان تلفن 
همراه اعالم كرد كه اگر 600 هزار دســتگاه گوشى 
توقيف شده توســط سازمان حمايت قيمت گذارى 
شــود و از ســوى ديگر ارز نيمايى براى واردات اين 
محصول تأمين شــود، قيمت موبايل تا 40 الى 50 

درصد كاهش خواهد يافت.
قيمت گوشى تلفن همراه در بازار طى ماه هاى گذشته 
با نوسانات نرخ ارز افزايش عجيب و غريبى پيدا كرده 
بود، اما در هفته گذشــته قيمت انواع تلفن همراه با 
كاهش مواجه شــد كه گــزارش ميدانى نيز گوياى 
ارزانــى موبايــل تا 2 ميليون تومان در برخى برندها 
بود.البته پيش از اين فالح جوشــقانى، معاون وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات درباره داليل افزايش 
قيمت موبايل در بازار اينگونه توضيح داد كه بازار تلفن 
همراه، بازارى كامًال وابسته به ارز است كه نوسانات 
نرخ ارز قطعاً در قيمت آن ها تأثير مى گذارد، اما بيش از 
30 درصد افزايش قيمت گوشى تلفن همراه در بازار به 
دليل كمبود عرضه است.با وجود اينكه هفته گذشته 
قيمت انواع موبايل در بازار با كاهش نرخ ارز، ارزان تر 
از ماه گذشــته و هفته هاى قبل شد، ابراهيم درستى 
نائــب رئيس اتاق اصناف تهــران و رئيس اتحاديه 
فروشندگان گوشى تلفن همراه در اين باره به ايسنا 
گفت: هم اكنون 600 هزار دســتگاه گوشــى تلفن 
همراه در گمرك توقيف شده كه به دليل پرونده هاى 
تخلف گذشــته و يا ديركردن در مراحل ترخيص و 
تأمين ارز است. اين كاال منتظر قيمت گذارى از سوى 
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
بوده كه بايد هر چه سريعتر انجام شود و با عرضه اين 
موبايل ها، بازار اين كاالى ضرورى نيز رنگ آرامش 
بــه خــود بگيرد.وى افزود: اگر ارز نيمايى به صورت 
مستمر و منظم براى واردات موبايل اختصاص پيدا 
كند و واردكنندگان بتوانند سهم بازار را تأمين كنند،  
قطعاً قيمت تلفن همراه در آينده اى نزديك با كاهش 
قابل توجهى مواجه مى شــود، اما هم اكنون يكى از 
مسائلى كه سبب مى شود قيمت موبايل افزايش يابد، 

كمبود جنس و كاال در بازار است.

نوسانات نرخ ارز در هفته هاى گذشته و چند برابر شدن قيمت ارزاق و كاالها آثار خود را بر معيشت مردم 
برجا گذاشت و باعث شد سفره هاى خانوارها هر روز از روز قبل كوچكتر شود. همين مسئله به نوبه خود 
موجب اعتراض و انتقاد نمايندگان مجلس در نقد سياست هاى اقتصادى دولت شد. از جمله اين نمايندگان 
بايستى از سيد ناصر موسوى الرگانى عضو كميسيون اقتصادى و على محمد شاعرى عضو هيات رييسه 
كميسيون كشاورزى نام برد كه از وضعيت معيشتى مردم گاليه كردند و از دولت خواستند راهكار عاجلى 
براى رفع مضايق معيشتى مردم بينديشند. گفتنى است كه چندى پيش رهبر معظم انقالب نيز در جلسه 

مشــترك با ســران ســه قوه دستور رسيدگى عملى و جدى در خصوص رفع مشكالت اقتصادى را صادر 
فرموده و به مسئوالن نظام توصيه نمودند در اين جهت از ديدگاه هاى صاحبنظران و دلسوزان دانشگاهى 
بهره گيرند.سيد ناصر موسوى الرگانى، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در اين زمينه 
گفت: قشر پائين جامعه امروز توانايى خريد 350 قلم كاال ندارد و سفره شان روز به روز خالى تر مى شود. 
چرا قيمت يك كيلو گوجه فرنگى بايد سرسام آور باشد؟ قطعاً با ماهى صد هزار تومان مشكل مردم حل 
نمى شود. وى درباره شرايط كنونى كشور و افزايش روز افزون قيمت ها تصريح كرد: معتقدم به دليل عدم 

نظارت كافى، بعضى از اين مشكالت براى مردم ايجاد شده است كه نه ربطى به تحريم دارد و نه به ارز، 
بلكه به دليل عدم برخورد با متخلفين، سودجويان، دالالن و واسطه هاست كه هركسى به هر طريقى كه 
دوست دارد كاال را به مردم مى فروشد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس تاكيد كرد: بايد براى جلب 
رضايت و اعتماد مردم اين نظارت ها جدى شود. وى ادامه داد: مجلس شوراى اسالمى بايد در اين موقعيت 
از يك سرى كارهاى روزمره فاصله بگيرد؛ به طور مثال بعضى از لوايح و طرح هايى كه شايد اولويت مردم 

نباشد كنار بگذارد و يك برنامه ريزى جدى براى رفع مشكالت اقتصادى و معيشتى مردم انجام دهد. 

شارژ صدهزار تومانی جواب تورم افسار گسیخته را نمی دهد

دادنامه
پرونده كالســه 9609987410600963 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج تصميم نهايى 

شماره 9709977410600903
خواهــان: خانــم فريده شــيخى قم ليجهء فرزند عربعلى با وكالت آقــاى صدراله يعقوبى نيا فرزند فرامرز به 
نشانى استان كهگيلويه و بوير احمد شهرستان بويراحمد ياسوج سالم آّاد بلوار كاشانى روبروى دادگسترى 

خوانده آقاى فاروق اسكندرى فرزند فالمرز به نشانى مجهول المكان 
خواسته: طالق به درخواست زوجه

به تاريح 97/7/2 در وقت نظارت شعبه ششم حقوقى پرونده كالسه 960992 تحت نظر است ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد 

راى دادگاه � در خصوص دادخواست فريده شيخى قم ليجه فرزند عربعلى با وكالت صدراله يعقوبى نيا ساكن 
ياسوج به طرفيت فاروق اسكندرى فرزند فالمرز مجهول المكان به خواسته طالق عسر و حرج بدليل ترك 
نفقه و زندگى مشترك پس از 6 سال بدين شرح خواسته وكيل خواهان كه موكل در تاريخ 83/2/20 با خوانده 
ازدواج دائم نموده حاصل اين ازدواج يك دختر مى باشــد كه هم اكنون شــش ســال است موكل و فرزندش 
را ترك كرده است خواهان جهت اثبات ادعاى خويش به شهادت شهود استناد كه شهود تعرفه شده متفقًا 
شهادت دادند كه زوج بدون دليل همسر و فرزند خويش را ترك و نفقه نيز پرداخت نركده خوانده نيز جهت 
دفاع از خويش در جلســات دادگاه عليرغم ابالغ حاضر نگرديده و در نتيجه دفاعى اعالم ننموده و نظر به 
اينكه تالش دادگاه و داوران طرفين جهت سازش بين زوجين موثر واقع نگرديده و داوران در نظريه خويش 
اعالم نمودند كه سازش موثر واقع نگرديده و مطابق قانون عسر و حرج باعث به وجود آمدن وضعيتى است 
كه موجب شود دوام زوجيت باعث عسر و حرج زوجه باشد و ادامه زندگى براى زوجه با مشقت همراه شود 
و تحمل آن مشكل باشد و توجه به ترك نفقه توسط زوج و ترك زندگى بيش از 6 سال توسط زوج به نظر 
دادگاه موجب عســر و حرج شــديد و غيرقابل تحمل براى زوجه اســت لذا خواســته خواهان را وارد دانسته و 
مستندا به ماده 1130 قانون مدنى و تبصره آن و ماده 26 قانون حمايت خانواده حكم به طالق خواهان بدليل 
عسر و حرج صادر و اعالم مى نمايد و زوج را مكلف مى نمايد كه پس از نهايى شدن دادنامه نسبت به مطالقه 
كردن زوجه اقدام نمايد و چنانچه زوج از طالق زوجه امتناع و الزام او ممكن نباشــد طالق توســط ســردفتر 
طالق به نمايندگى از دادگاه صورت مى گيرد نوع طالق بائن است و زوج در مدت عده حق رجوع به زوجه 
را ندارد و زوجه مدخوله و مستنداً به مواد 1150 و 1151 قانون مدنى ملزم به رعايت عده طالق به مدت سه 
طهر مى باشد زوجه در اين پرونده حقوق مالى خويش را مطالبه نكرده و اظهار نموده در اين پرونده مطالبه 
نمى كنم، كه با اين اوصاف مواجه با تكليف نمى باشــد زوجين داراى يك فرزند مشــترك به نام هانيه 12 
ساله مى باشند كه فرزند مشترك به سن بلوغ شرعى رسيده است در خصوص حضانت مواجه با تكليف نمى 
باشد خودش مى تواند انتخاب كند كه پيش كدام يك از والدين زندگى نمايد مدت اعتبار اين حكم طالق 
مستندا به ماده 33 قانون حمايت خانواده شش ماه پس از ابالغ قطعيت دادنامه مى باشد راى صادره غيابى 
ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم تجديدنظر مركز استان مى باشد./ال
محمدمهدى زينلى- رئيس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

     
خواهان رونوشــت حصر وراثت بيژن جعفرى خو فرزند غالم حســين به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430300602 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان غالمحسين گرگى نصرآباد عليا در اقامتگاه دائمى خود مورخ 88/9/3 بدرود حيات گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-معصوم الوندى پى فرزند غالمحسين به ش.ش 836 )فرزند(

2-محمد معينى مقدم فرزند غالمحسين به ش.ش 1487 )فرزند(
3-اهللا كرم جعفرى خو فرزند غالمحسين به ش.ش 805 )فرزند(

4- نظر جعفرى خو فرزند غالمحسين به ش.ش 1153 )فرزند(
5-خدانظر جعفرى خو فرزند غالمحسين به ش.ش 1152 )فرزند(

6-بيژن جعفرى خو فرزند غالمحسين به ش.ش 1149 )فرزند(
7-شهريار جعفرى خو فرزند غالمحسين به ش.ش 1150 )فرزند(

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج- راضيه خرام

     
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالكريم رئيســى فرزند زرير به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987630500599 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زرير 
رئيسى در اقامتگاه دائمى خود به تاريخ 97/5/13 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن شادروان منحصر است به:

1-عبدالخالق رئيسى فرزند زرير به ش.ش 671 فرزند متوفى
2-عبدالكريم رئيسى فرزند زرير به ش.ش 674 فرزند متوفى
3-عبدالرسول رئيسى فرزند زرير به ش.ش 675 فرزند متوفى

4-صادق رئيسى فرزند زرير به ش.ش 1265 فرزند متوفى
5-يوسف رئيسى فرزند زرير به ش.ش 202 فرزند متوفى

6-نظام الدين رئيسى فرزند زرير به ش.ش 4220071911 فرزند متوفى
7-يونس رئيسى فرزند زرير به ش.ش 4220174524 فرزند متوفى

8-شهناز رئيسى فرزند زرير به ش.ش 672 فرزند متوفى
9-شرافت رئيسى فرزند زرير به ش.ش 676 فرزند متوفى
10- فرشته رئيسى فرزند زرير به ش.ش 16 فرزند متوفى
11-آمنه رئيسى فرزند زرير به ش.ش 108 فرزند متوفى

12-عاتكه رئيسى فرزند زرير به ش.ش 4220424687 فرزند متوفى
13-طال شجاعيان نژاد فرزند على باز به ش.ش 4220084894 همسر متوفى

14-گلتاب حرمت نژاد فرزند ابوالحسن به ش.ش 1960 همسر متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج- سيما پريدار

آگهى 2595
آگهى ابالغ دادنامه 

در خصوص دعوى محمدعلى والى فرزند هرمز به طرفيت مســعود ســلطانى و مهســا سلطانى بخواسته مطالبه 
وجه يكفقره ســفته به ميزان 300/000/000 ريال و شــماره خزانه دارى 338537 و مطالبه خســارت دادرســى 
توجه به دادخواست تقديمى خواهان و شرح مدارك ابرازى و اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر 
نشده است لذا دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 
فروردين 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت سيصد ميليون ريال بعنوان اصل و مبلغ 8630000 ريال 
هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از تاريخ آگهى 

قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.
مدير دفتر شعبه دوم حقوقى ساوه- احمدى

      
آگهى 260

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
در پرونده 970405 در خصوص دادخواست شركت سهامى بيمه ايران بطرفيت خواندگان و مجهول المكان بودن 
سودابه كريمى فرزند على- پرستو يارى پور فرزند محمدولى � معصومه اسفنديارى سامان فرزند محمدحسن � آغا 
سلطان داورپناه فرزند على پاشا- رضا كريمى فرزند على � مهرداد يارى پور فرزند محمدولى- سميرا داورپناه پياز 
آباد فرزند عبداله به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 01112/96 مورخ 13/08/1396 شعبه 101 كيفرى 
دو ساوه وقت رسيدگى براى 97/9/20 ساعت 12 تعيين گرديده است نظر به مجهول المكان بودن خواندگان 
موصوف و درخواســت خواهان و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى در امور مدنى مراتب يك نوبت آگهى مى 
گردد تا خواندگان موصوف پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردند واال دادگاه 

تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. 2599
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دادگسترى ساوه- كاوه

     
آگهى 259

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
در پرونده 970406 در خصوص دادخواســت شــركت ســهامى بيمه ايران بطرفيت خواندگان و مجهول المكان 
بودن ميالد حسنى فرزند على مراد به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 00036/96 مورخ 17/01/1396 
شعبه 101 كيفرى دو ساوه وقت رسيدگى براى 97/9/20 ساعت 10 تعيين گرديده است نظر به مجهول المكان 
بودن خوانده فوق الذكر  و درخواســت خواهان و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى در امور مدنى مراتب يك 
نوبت آگهى مى گردد تا خوانده موصوف پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند 

واال دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. 2600
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دادگسترى ساوه- كاوه

     
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى رامسر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 20/9/1390 
،امالك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى رامسر مورد رسيدگى و 
تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :

امالك متقاضيان واقع در چالكرود پالك اصلى 1 بخش 5
311 فرعى مجزى شده از پالك 92 فرعى فاطمه رمضانى فرانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 651 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على امانى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در بصلكوه پالك اصلى 2 بخش 5

626 فرعى مجزى شده از پالك 229 فرعى عباس روجائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 330 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد روجائى مالك رسمى.

627 فرعى مجزى شده از پالك 171 فرعى سيده خورشيد حسينى فرد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 224.11 متر مربع خريدارى مع الواسطه از زهرا زاهدى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در شستاء پالك اصلى 3 بخش 5
219 فرعى ســيد قاســم مير كاظمى مقدم نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

1881.87 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيد جواد كاظمى مقدم مالك رسمى.
220 فرعى عيسى كيهان پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1852.74 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از ستار كيهان پور مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در شاهمراد محله پالك اصلى 10 بخش 5

120 فرعى مجزى شــده از پالك 1 فرعى ابراهيم فضل كريمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 691.57 متر مربع خريدارى مع الواسطه از جانعلى شاهمرادى مقدم مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كاليه بن پالك اصلى 11 بخش 5
568 فرعى مجزى شده از پالك 236 فرعى حميد رضا ربيعى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 166.60 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عارف و شهروز شهرت هر دو محمودى مالك رسمى.

569 فرعى مجزى شده از پالك 64 فرعى معصومه صفارى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 309.15 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عباس احمد زاده و مهر على صفارى مالك رسمى.

570 فرعى بلقيس ديلمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 508 متر مربع 
خريدارى مع الواسطه از حسن ذوقى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در نياسته پالك اصلى 13 بخش 5
567 فرعى مجزى شده از پالك 144 فرعى بهزاد تقى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 822.13 متر مربع خريدارى بدون واسطه از غالمحسين نياستى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پوده پالك اصلى 15 بخش 5

283 فرعى مجزى شــده از پالك 135 فرعى فضل اله نظرى و شــهين عبدالرحيمى نســبت به هر يك ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 458.78 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از ابوذر كوزه گر مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در شاه بند سر پالك اصلى 16 بخش 5

221 فرعى مجزى شده از پالك 21 و 22 فرعى على خان كردى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 1217.88 متر مربع خريدارى مع الواسطه از يداله رياحى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كوزه گر محله پالك اصلى 17 بخش 5
250 فرعى منصور كوزه گر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 357.50 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از موسى كوزه گر مالك رسمى.
251 فرعى نگين رضى كاظمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين به صورت باغ به مساحت 3316 متر مربع 

خريدارى مع الواسطه از احمد احمد نژاد مالك رسمى.
252 فرعى محمد على همتيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 239.59 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از حسن كوزه گر مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كرد محله پالك اصلى 19 بخش 5

672 فرعى مجزى شده از قطعات 259،260،275 و 382 تفكيكى حسام كرد رستمى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1696 متر مربع خريدارى مع الواسطه از آقاجان كرد رستمى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در مشاء كاليه پالك اصلى 20 بخش 5
3441 فرعى مجزى شده از پالك 274 فرعى مرضيه فضل كريمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى به مساحت 252 متر مربع خريدارى مع الواسطه از جواد امينى مالك رسمى.
3442 فرعى مجزى شده از پالك 81 فرعى اسماعيل طالش مصطفى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناى احداثى به مساحت 210 متر مربع خريدارى بدون واسطه از احمد طالش مصطفى مالك رسمى.
3443 فرعى مجزى شــده از پالك 274 فرعى داريوش غنمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 259 متر مربع خريدارى مع الواسطه از جواد امينى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در خانه سر پالك اصلى 21 بخش 5

972 فرعى مجزى شده از پالك هاى 70 و 72 فرعى خديجه دهگانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 1384 متر مربع خريدارى مع الواسطه از احمد سيدى گلسفيدى مالك رسمى.

973 فرعى مجزى شده از پالك 203 فرعى عباس آقاجانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 240 متر مربع خريدارى مع الواسطه از حسين حالجيان مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در بريشى پالك اصلى 22 بخش 5
2426 فرعى مجزى شده از پالك 1544 فرعى محمود تقوائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 268.26 متر مربع خريدارى بدون واسطه از هاجر رمكى جعفريان مالك رسمى.
2427 فرعى مجزى شده از پالك 2238 فرعى حميد على سيدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 275 متر مربع خريدارى بدون واسطه از نقى على سيدى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سادات محله پالك اصلى 23 بخش 5

6944 فرعى مجزى شده از قطعه 2582 تفكيكى فاطمه على مرادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 301.64 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مالك رسمى.

7516 فرعى مجزى شده از پالك 821 فرعى رسول سنائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 252.50 متر مربع خريدارى بدون واسطه از زهرا شيخ كاظمى مالك رسمى.

7517 فرعى مجزى شــده از قطعه 2582 تفكيكى افســانه پرن نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 208.63 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در رمك پالك اصلى 24 بخش 5
4218 فرعى مجزى شده از پالك 886 فرعى اسمعيل چرمچى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 455 متر مربع خريدارى مع الواسطه از على عليپور رمكى مالك رسمى.
4219 فرعى مجزى شده از پالك 1508 فرعى گل عذار غنمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 275.48 متر مربع خريدارى بدون واسطه از منصور كاكوان مالك رسمى.
4220 فرعى مجزى شده از پالك 4145 فرعى كاوه مقدم نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 450 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ابراهيم كاكوان مالك رسمى.
4221 فرعى مجزى شده از پالك 4145 فرعى بامداد مقدم نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 405 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ابراهيم كاكوان مالك رسمى.
4222 فرعى مجزى شده از پالك 857 فرعى محمد رضا رمضانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 344.63 متر مربع خريدارى مع الواسطه از على محمد بهراميان مالك رسمى.
4223 فرعى مجزى شده از پالك 496 فرعى ابوالفضل احمدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 219 متر مربع خريدارى بدون واسطه از اسماعيل كاكوئى مالك رسمى.
4224 فرعى مجزى شده از پالك 4145 فرعى خديجه كاكوان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 578 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ابراهيم كاكوان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سلمرودسر و آبگرمسر پالك اصلى 25 و 27 بخش 5

4274 فرعى مجزى شــده از پالك 3061 فرعى از پالك 27 اصلى ماهك صالحى ســيرجانى نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 500 متر مربع خريدارى بدون واســطه از محمدرضا 

موحدى قمى مالك رسمى.
4275 فرعى مجزى شده از پالك 4 فرعى از پالك 25 اصلى اتاق اصناف نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى تجارى - ادارى به مساحت 171.60 متر مربع خريدارى مع الواسطه از عبدالوهاب فريد تنكابنى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در لمتر پالك اصلى 28 بخش 5
907 فرعى ايرج يوسف رمكى نسبت به دو سهم از هفت سهم از چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 250 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سكينه شاهنظر بيگى مالك رسمى.
907 فرعى خسرو يوسف رمكى نسبت به يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 250 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سكينه شاهنظر بيگى مالك رسمى.
2347 فرعى مجزى شده از قطعه 209 تفكيكى عليرضا پوربخشيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 66.37 متر مربع خريدارى مع الواسطه از حسن قلى لمترى مالك رسمى.
2348 فرعى مجزى شده از پالك 1746 فرعى يداله لمتر عليجان پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناى احداثى به مساحت 323.54 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بمانى گوهر رستمى مالك رسمى.
2349 فرعى مجزى شده از قطعه 325 تفكيكى فريد جوربنيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 251.89 متر مربع خريدارى مع الواسطه از حسين ديناد مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در زكين محله پالك اصلى 30 بخش 5

1102 فرعى عليرضا احمديان درسنكى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 130 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از عباس يوسف داد مالك .

1103 فرعى مجزى شده از پالك 130 فرعى شمسى شيخى طادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 193.91 متر مربع خريدارى بدون واسطه از رمضانعلى آرايش مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در نارنج بن پالك اصلى 31 بخش 5

3096 فرعى مجزى شده از پالك 1611 فرعى اسمعيل شاهنظرى ثانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 1676 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على پروانه مالك .

3097 فرعى مجزى شده از پالك 504 فرعى ابوذر پاكروان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 182.92 متر مربع خريدارى بدون واسطه از اسمعيل معافى مالك رسمى.

3098 فرعى مجزى شده از قطعه 635 تفكيكى شهردارى رامسر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 1912.34 متر مربع خريدارى بدون واسطه از استشهاديه محلى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در آخوند محله پالك اصلى 34 بخش 5
492 فرعى مجزى شــده از پالك 194 فرعى رمضانعلى عبدالكريمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 

با بناى احداثى به مساحت 49.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ورثه محمد باقر پروانه مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كركت محله پالك اصلى 35 بخش 5

396 فرعى مجزى شــده از قطعه 154 تفكيكى يوســف هادى پورپريزخانى نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 263.64 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در رضى محله پالك اصلى 36 بخش 5

1517 فرعى مجزى شده از پالك 896 فرعى كوروش آگاه فردوس نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 42 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمدقاسم ببرى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در شاهمنصور محله پالك اصلى 37 بخش 5
213 فرعى مجزى شده از پالك 11 فرعى محمد آقائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 274 متر مربع خريدارى بدون واسطه از كلثوم گلجارى مقدم مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در گوهر سرا پالك اصلى 47 بخش 5

40 فرعى محمد گلباز سورخانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 342.36 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از رحمانقلى خلعتبرى تنكابنى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در ولسيالم پالك اصلى 53 بخش 5
61 فرعى مجزى شده از قطعه 16 تفكيكى مجتبى اژدر افشار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 209.36 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ورثه شفيع فلكى مقدم مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پيازكش پالك اصلى 260 بخش 5

179 فرعى مجزى شــده از پالك 56 فرعى محدثه گلين مقدم نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 1062.50 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ورثه كاظم امين چورته اى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در گاو ليماك پالك اصلى 263 بخش 5
119 فرعى مجزى شده از پالك 32 فرعى اسمعيل غنمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 1531.40 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد ابراهيم غنمى مالك رسمى.
120 فرعى مجزى شده از پالك 32 فرعى على نعمتيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 511.35 متر مربع خريدارى بدون واسطه از احسان اله غنمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در ارباكله پالك اصلى 267 بخش 5

457 فرعى محرمعلى محمد پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 444 متر مربع 
خريدارى مع الواسطه از زهرا كسروى تبريزى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در جلمك پالك اصلى 295 بخش 5

48 فرعى مصطفى غنمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى انبارى به مســاحت 2509 متر مربع 
خريدارى بدون واسطه از حسن و نصرت شهرت هر دو احمد نژاد مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تجن پالك اصلى 297 بخش 5
279 فرعى مجزى شده از پالك 186 فرعى كاظم غنمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 685 متر مربع خريدارى بدون واسطه از قربان غنمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در توالرسر پالك اصلى 299 بخش 5

239 فرعى مجزى شده از پالك 94 فرعى سعيد شفافى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 1273 متر مربع خريدارى مع الواسطه از مهرى غنمى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در لتر پالك اصلى 303 بخش 5
644 فرعى نور على ابراهيم قوچى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3576.67 

متر مربع خريدارى مع الواسطه از سبحانقلى خلعتبرى ليماكى مالك رسمى.
645 فرعى فاطمه جيرود هاشمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1950.06 

متر مربع خريدارى مع الواسطه از سبحانقلى خلعتبرى ليماكى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پايين مازو پالك اصلى 308 بخش 5

116 فرعى خسرو نجفى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 483.47 متر مربع 
خريدارى مع الواسطه از على محمد راد گودرزى مالك .

امالك متقاضيان واقع در كرد خيل پالك اصلى 452 بخش 5
1 فرعى على اكرم اكراسريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 134 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از عبدالمطلب رادثانى مالك .
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئين 
نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشــار در شــهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، 
واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، 

واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد. م الف 97/220/4034
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/9

اسفنديار نورى شيرازى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر
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ميز خبر

حمايت از دانش بنيان ها و استارتاپ ها با سرعت تغييرات بانكى
معاون رييس جمهور:

معاون رييس جمهور گفت: ســرعت تغييرات در سيستم 
بانكى زياد است و همين موضوع لزوم توجه به حمايت از 

دانش بنيان ها و استارتاپ ها را افزايش مى دهد.
مراســم معرفى دستاوردهاى حوزه فناورى و دانش بنيان 
بانك پارســيان  با حضور ســورنا ستارى، معاون علمى و 
فناورى رييس جمهــور و كوروش پرويزيان، مديرعامل 
بانك پارســيان برگزار شــد. سورنا ستارى دراين نشست 
با اشــاره به اينكه بانك پارســيان، بانك پيشــرو در حوزه 
شركت هاى دانش بنيان است، گفت: خوشبختانه در بانك 
مركزى نيز دراين زمينه اقدامات مثبتى صورت گرفته است 
و تمامى اقدامات در اين بانك و سيستم بانكى بدون خطا 
در حال انجام است و مى توان گفت يكى از پيشرفته ترين 
سيستم ها در ايران وجود دارد.معاون علمى و فناورى رييس 
جمهور ادامه داد: سيستم بانكى دو حالت دارد، يك حالت 
اين است كه بانكدارى در آينده ادامه دارد اما بانك ها هرچه 
رو به جلو برويم، كم رنگ تر خواهند شد.ستارى درباره آينده 
استارتاپ ها، گفت: تاچند سال آينده بزرگترين شركت هاى 
كشور، استارتاپ هايى خواهند بود كه اكنون در حال فعاليت 
هستند.معاون علمى و فناورى رييس جمهور افزود: مشكل 
ما در زمينه اســتارتاپ ها، تسهيالت نيست بلكه مشكل 
سرمايه گذارى است كه يك خأل بزرگ در ارزش گذارى 
و قيمت گذارى است.اســتقبال بانك پارسيان از پذيرش 
پروژه هاى نوآورانهمديرعامل بانك پارســيان نيز در اين 
ديدار از استقبال اين بانك براى پذيرش پروژه هاى نوآورانه 

خبر داد.وى درباره عملكرد بانك پارســيان، اظهار داشت: 
مجموعه شركت هايى كه در حوزه شركت هاى دانش بنيان 
طى 6 ماهه گذشته به بانك معرفى شدند 22 مورد بود كه 
10 شركت به پرداخت منجر شد و از نظر ريالى 144 ميليارد 

تومان به آن ها اختصاص داده و 12 شــركت نيز در حال 
طى كردن مراحل هستند.وى افزود: در حوزه شركت هاى 
كوچك و متوســط تا 21 مهر ســال جارى، 1259 شركت 
كوچك و متوســط به بانك مراجعه كرده و نزديك به 7 
هزار و 250 ميليارد تسهيالت در اين بخش پرداخت شده 

اســت.مديرعامل بانك پارسيان گفت: همچنين در گروه 
داده پردازى نيز پروژه هاى متعددى توسط مجموعه آغاز 
شــده است و بانك نيز به دنبال پروژه هاى نوآورانه است.
پرويزيان ادامه داد: يكى از مهمترين مشــكالت سيستم 
بانكى بحث ضمانت نامه اســت و از آنجايى كه اين افراد 
جوان هستند، وثايق مورد نياز را ندارند، به همين دليل تالش 
كرديــم تا ضمانــت پروژه ها با همكارى صندوق نوآورى 
شــكوفايى و مجموعه بركت انجام شــود.وى با اشاره به 
اينكه زيرســاخت هاى الزم براى فعاليت فين تك ها در 

بانك فراهم شده، گفت: براى فعاليت شركت هاى دانش 
بنيان نيز با تيم هاى مختلفى مذاكره شده تا بتوانيم بيش 
از گذشته از اين شركت ها حمايت كنيم.مديرعامل بانك 
بانك پارسيان درباره تأمين مالى از طريق ليزينگ توضيح 
داد: با صندوق نوآورى و شــكوفايى تفاهمنامه همكارى 
براى ارائه خدمات مالى به دانش بنيان ها منعقد شده است. 
همچنين براى شــركت هاى صادركننده از طريق منابع 
بانك  و صندوق توســعه ملى پيش بينى هاى الزم انجام 
شــده اســت. در مجموع 100 ميليارد از منابع ريالى و 100 
ميليــارد منابع دالرى صندوق و 130 ميليارد منابع بانك 
در نظر گرفته شــده اســت.پرويزيان در پايان تاكيد كرد: 
ظرفيت بانك در اختيار اين حوزه است و صندوق نوآورى 
وشكوفايى نيز همكارى خوبى با بانك داشته است و اميد 
داريم با برنامه ريزى در آينده بتوانيم اقدامات بيشترى در 

گروه بانك پارسيان انجام دهيم.
اقدام در جهت شهر هوشمند

همچنيــن مظفر پور رنجبر، مديرعامل گروه داده پردازى 
پارسيان نيز در ادامه اين نشست درباره حركت پروژه ها از 
سخت افزار به سمت نرم افزار، اظهار داشت: در پروژه هاى 
مجموعه با استفاده از تجهيزات داخلى به دنبال هوشمند 

سازى و شهر هوشمند بوده و هستيم.
وى افزود: 1100 ميليارد سرمايه گذارى  دراين بخش انجام 
شده و در آينده اين سرمايه گذارى به بيش از 5000 هزار 

ميليارد افزايش خواهد يافت.

ميز خبر

ساماندهى صندوق نداى سپهر ساماندهى صندوق نداى سپهر 
ايرانيان در بانك قرض الحسنه ايرانيان در بانك قرض الحسنه 

رسالترسالت
بانك قرض الحســنه رســالت، ســاماندهى 
صندوق نداى سپهر ايرانيان را بر عهده خواهد 
گرفت.بــه گزارش روابط عمومى بانك قرض 
الحســنه رسالت، محمدحســين حسين زاده 
مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت با اعالم 
اين خبر گفت: با موافقت بانك مركزى، بانك 
قرض الحسنه رسالت ساماندهى صندوق نداى 
ســپهر ايرانيان را بر عهده خواهد گرفت.وى 
افزود: پس از انعقاد تفاهم نامه و همچنين ارائه 
مدارك الزم مشــكل سپرده گذاران صندوق 
نداى ســپهر ايرانيان از ســوى بانك قرض 

الحسنه رسالت حل خواهد شد.

حضور بيمه حكمت در چهارمين حضور بيمه حكمت در چهارمين 
كنگره آسيا پاسفيك طب نظامىكنگره آسيا پاسفيك طب نظامى

به گــزارش روابط عمومى بيمه حكمت صبا، 
چهارمين كنگره آســيا پاسفيك طب نظامى 
از روز گذشــته آغاز و تا بيســت و سوم مهرماه 
ادامه خواهد داشــت. اين كنگره از سوى ستاد 
كل نيروهاى مســلح و وزارت دفاع جمهورى 
اســالمى ايران برگزارشــده اســت كه بيمه 
حكمــت صبا نيز در اين كنگره حضورى فعال 
و گســترده در جهت ارائــه خدمات بيمه اى و 
مشــاوره اى به شــركت كنندگان دارد. بر پايه 
اين گــزارش، اولين كنگره منطقه اى آســيا 
پاسفيكدر ســال 2010 در كشور چين برگزار 
شد و دومين و سومين به ترتيب در كشورهاى 
تايلند و فدراســيون روســيه بود كه هم اكنون 
جمهورى اسالمى ايران مفتخر است ميزبانى 
چهارمين كنگره آسياپاســفيك طب نظاميرا 
عهده دار شــود. در اين كنگره شخصيت هاى 
نظامى جمهورى اســالمى ايران و كشورهاى 
خارجى حضور خواهند داشــت كه محورهاى 
مطرح شــده در كنگره مورد اشاره اعم ازجنبه 
پزشكى سالح هاى شــيميايى، روانشناختى 
و علــوم شــناختى در جامعه نظامى، مديريت 
بحــران، آموزش طب نظامى و همكارى هاى 
بيــن المللى در اين زمينه و...اســت كه بيمه 
حكمت مى تواند در حوزه درمان نقش بسزايى 

را در كنگره مذكور داشته باشد.

پست بانك بايد بزرگترين پست بانك بايد بزرگترين 
مأمن براى فين تك ها باشدمأمن براى فين تك ها باشد

صبــح امــروز مهنــدس آذرى جهرمى وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات در پســت بانك 
ايــران حضــور يافت و در جلســه با مديران 
ارشــد اين بانك گفت: در ســفرهاى استانى، 
مردم روســتاها از وجود خودپردازهاى پست 
بانــك رضايت دارند.به گزارش روابط عمومى 
پســت بانك ايران: جهرمى، اصالح اساسنامه 
را اولويــت اول ايــن بانك دانســت و افزود: 
افزايش ســرمايه، مديريــت هزينه ها و توجه 
بيشــتر به آموزش كاركنان بايست در دستور 
كار قرار گيرد. وى ادامه داد: براى اجراى تحول 
ديجيتــال نيازمند يــك بانك قوى، توانمند و 
به روز هســتيم و براى تحقق اين امر بايستى 
پســت بانك برنامه ريزى مناسب انجام دهد.

مهندس اذرى جهرمى برنامه ريزى صحيح و 
منطقــى در حوزه تبليغات و برندينگ را براى 
جذب منابع ضرورى دانســت و تصريح كرد: 
براى تحقــق مأموريت بانك به عنوان بانك 
تخصصــى حوزه ict بايد ارتباط بيشــترى با 
شركت هاى فعال اين حوزه برقرار شود و براى 
جذب منابع مالى اين بخش فعاليت بيشــترى

 صورت پذيرد.

وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات اقدامات 
انجام شــده درخصوص توســعه سيستم نرم 
افزارى پســت بانك را مطلوب ارزيابى كرد و 
با تاكيد بر ترويج بانكدارى الكترونيك افزود: 
پست بانك بايد بهترين نرم افزار بانكى كشور 
را داشــته باشــد و بزرگترين مأمن براى جذب 
فين تك ها باشــد.گفتنى است، در ابتداى اين 
جلسه دكتر فرحى مديرعامل پست بانك ايران 
با ارائه گزارشــى از اقدامات و برنامه هاى اين 
بانك گفت: قطعًا حضور وزير محترم ارتباطات 
و فناورى اطالعات در پست بانك ايران نقطه 
عطفــى در فعاليت هاى اين بانك خواهد بود و 
موجب افزايش انگيزه مديران و كاركنان بانك 

در ارائه خدمات مى گردد.

پديده شاكيان حرفه اى و پديده شاكيان حرفه اى و 
كالهبرداران و متقلبان در كالهبرداران و متقلبان در 
نظام كيفرى و صنعت بيمهنظام كيفرى و صنعت بيمه

على عليزاده مشاور حقوقى و امور قراردادها 
بيمــه "مــا": پديده شــاكيان حرفه اى به 
عنــوان معضلى بــزرگ در موارد مختلفى 
قابل بررسى مى باشد كه يكى از اين موارد 
مهم و مبتال به جامعه كنونى بررســى اين 
موضوع در صنعت بيمه مى باشــد. متأسفانه 
ســوء اســتفاده اين افراد از قوانين و طرح 
دعاوى و پرونده هاى ساختگى و غيرواقعى 
كــه تمامى جوانب قانونــى در آنها رعايت 
شده و غفلت شركت هاى بيمه، باعث خروج 
ساالنه ميلياردها تومان پول از شركت هاى 
بيمــه مى شــود. هدف در ايــن مقاله اين 
اســت كه با اســتفاده از منابع معتبر و روش 
تحليلــى و توصيفى و مطالعه كتابخانه اى 
به بررســى علت هــا و انگيزه هاى افراد در 
اين موضــوع مهم بپردازد. نتايج حاصل از 
اين تحقيق نشان داد كه همواره مى توان با 
فرهنگ ســازى و تغيير ديدگاه عموم مردم 
درخصــوص صنعت بيمــه و آثار مخرب و 
اجتماعى و اقتصادى ســوء استفاده و تقلب 
نســبت به آن، در كنار وضع احكام جزايى 
محكــم و مرتبط و همچنين با فعال نمودن 
و مردمــى نمــودن ائتالف عليه تقلب بيمه 
در كشــور مى توان به كاهش تقلب در بيمه 
و تقويت صنعت بيمه و شناســايى شاكيان 
حرفــه اى و پرونده هاى ســاختگى اميدوار 
بود؛ چه اينكه امروزه با توسعه صنعت بيمه 
و افزايــش بيمه نامه هاى جديد و توســعه 
تكنولوژى هــاى نرم افزارى و اطالعاتى و 
استفاده از تجارب كارشناسان و افراد خبره 
در ايــن زمينه تا حدودى شناســايى پديده 
شــاكيان حرفه اى و كالهبرداران حرفه اى 
صنعت بيمه و رســيدگى به پرونده هايى در 

اين زمينه بهبود يافته است.

ميزان رشد منابع موسسه ميزان رشد منابع موسسه 
اعتبارى ملل ساالنه بيش از اعتبارى ملل ساالنه بيش از 

3030 درصد است درصد است

قائــم مقام موسســه اعتبارى ملل گفت: از 
مرداد ســال گذشــته كه بنا به دستور بانك 
مركزى رســيدگى به امــور تعاونى وحدت 
بــه موسســه ملل واگذار شــد، از مجموع 
400 هزار ســپرده گذار، تنها 800 نفر تعيين 

تكليف نشــدند. محمدرضا مروجى با بيان 
اينكــه از مجموع 400 هزار ســپرده گذار 
تعاونى وحدت، تنها 800 نفر تعيين تكليف 
نشــده اند و بقيه سپرده هاى خود را دريافت 
كرده انــد، افزود: از ايــن تعداد، حدود 360 
نفر به طور كلى هيچ مراجعه اى براى تعيين 
تكليف ســپرده هاى خود نداشــته اند. وى 
دربــاره تعيين وضعيــت نيروهاى تعاونى 
منحل شده وحدت نيز گفت: به زودى هيئت 
تصفيه اين تعاونى، در اين باره تصميم گيرى 
خواهد كرد و نيروهايى كه به موسسه ملل 
تكليف شــده اســت، با ايجاد شعب جذب 
مى شــوند و بقيه نيروهــا را هيئت تصفيه 
تعيين تكليف مى كند. قائم مقام موسســه 
اعتبارى ملــل افزود: تعاونى وحدت حدود 
500 ميليارد تومان تســهيالت به 64 هزار 

نفر پرداخت كرده بود كه هيئت تصفيه اين 
تعاونى و مديران موسســه ملل درباره نحوه 
برگشت اين تسهيالت، تصميم مى گيرند. 
مروجــى بابيان اين كه ميزان رشــد منابع 
موسســه اعتبارى ملل ســاالنه بيش از 30 
درصد است، ادامه داد: سال گذشته به دليل 
مســائل پيش آمده، رشد منابع اين موسسه 
منفــى بود، ولى به همت نيروهاى پرتالش 
اين موسسه در شش ماه ابتداى امسال، اين 
رشد از حالت منفى خارج شد و به مثبت 15 
درصد رســيد و با توجه به ميزان توفيقات، 
مى تــوان براى رشــد 60 درصدى منابع تا 

پايان سال هدف گذارى كرد.

محمدرضــا قربانى، مديرعامل بانك دى در جريان 
بازديد از شركت لوله و ماشين سازى ايران، توليدات 

دانش بنيان را رمز موفقيت صنايع داخلى دانست.
به گزارش اداره روابط عمومى و تبليغات بانك دى، 
محمدرضــا قربانــى، مديرعامل بانك دى به همراه 
شــعبانعلى داورپناه، معاون اعتبارات، ناصر شريعتى، 
مديركل امور شعب، احمدحشمى پور، مديركل حوزه 
مديريت، محمد جواد افتخارى، رئيس اداره بازاريابى 

و اميرحسين كوچكى رئيس شعبه جنت آباد به منظور 
آشنايى با توانمندى هاى شركت لوله و ماشين سازى 
ايران و بررســى زمينه هاى گسترش همكارى هاى 
فى مابيــن از اين مجموعه بازديد كرد.در اين ديدار، 
قربانى با اشاره به اهميت حمايت از صنايع و توليدات 
داخلى در شــرايط اقتصادى حاكم بر كشــور گفت: 
حمايــت از كاالى ايرانــى به معناى حمايت از توليد 
داخلى، ســرمايه ايرانى و كارگر ايرانى اســت كه اين 
مهم به عنوان محور سياست هاى اعتبارى بانك دى 
در سال 1397 لحاظ شده است.مديرعامل بانك دى 
با برشــمردن مزاياى حمايت از توليد داخلى و تأثير 
آن بر اقتصاد كشــور خاطرنشــان كرد: برنامه ريزى 
و سياســتگذارى در جامعه بايد به نحوى باشــد كه 
صنعتگــران و كارآفرينــان بتوانند با كمترين هزينه 
ممكن كاالهاى رقابت پذير و صادرات محور خود را 

به بازارهاى مصرف داخلى و خارجى عرضه كنند.

در روزهــاى 19 و 20 مهرماه اولين همايش مديران 
بيمه ميهن درشهر محمودآباد استان مازندران برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومى شركت بيمه ميهن اين 
گردهمايى در راستاى بررسى مسائل و مشكالت فى 
مابين مديران ســتادى و شــعب، طى دو روز برگزار 
گرديد كه در روز اول پس از ارائه آمار عملكرد شعب در 
شش ماهه اول سال 97 از سوى مديريت امور شعب، 
آقاى احمديان معاون فروش و بازاريابى شــركت در 
مورد عملكرد ســازمان فروش شركت و الزامات آن 
سخنرانى نمودند.در ادامه مدير عامل شركت، مجيد 
بنويدى در مورد اهميت تأمين برنامه ها و كسب سهم 
مناســب از بازار و تأكيد بر اهميت مديريت ريســك، 
كفايت كنترل و وصول مطالبات تأكيد نمودند و اظهار 
اميــدوارى كردندكه با همت و تالش همه همكاران 
آينده روشنى در انتظار شركت بيمه ميهن خواهد بود.

ايشــان تأمين منافع همه ذينفعــان را هدف اصلى 
شركت بيمه ميهن برشمردند و اعالم نمودند پرداخت 
به موقع و منصفانه خســارت زيان ديدگان از اهداف 
اصلى شركت در كنار تأمين منافع سهامداران است.

مدير عامل شــركت بيمه ميهن بر تمركز ســازمان 
فروش شــركت در بازار خرده فروشــى محصوالت 
بيمه در كنار كســب ســهم مناسب از بيمه نامه هاى 
متعلــق بــه بيمه گذاران بزرگ تأكيد و اعالم نمودند 
فعاليت شركت بيمه ميهن در اقيانوس قرمز بازار بيمه 
اجتناب نا پذير است ولى بايد با ارائه محصوالت جديد 
بيمه اى كه از تركيب چند محصول فراهم خواهد شد، 
ابزارى براى فعاليت در اقيانوس آبى كه از يكسوى به 
افزايش فروش شركت و تأمين منافع منجر مى گردد و 
از سوى ديگر موجب ارتقا و تنوع محصوالت بيمه اى 

در بازار بيمه ها خواهد شد.

مدير بيمه هاى آتش ســوزى بيمه دانا با حضور در 
شــعبه قم خسارت آتش سوزى شركت آريا صنعت 
معصومى را به مديرعامل اين شركت به مبلغ سى 
و دو ميليــارد ريــال پرداخت كرد.به گزارش روابط 
عمومــى بيمه دانا، شــركت آريا صنعت معصومى 
تنها شــركت توليدكننده دستگاه هاى تصفيه كننده 
آب در داخل كشور است كه اسفندماه سال گذشته 
دچار حريق شــد و خسارت سنگينى به موجودى و 

تجهيزات و سوله هاى توليد اين شركت وارد شد.
عليرضا ضيائى پور، مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه 
دانا در مراســم پرداخت خسارت به بيمه گذار ضمن 

تقدير از مديرعامل شــركت آريا صنعت معصومى 
گفت: در شــرايط اقتصادى موجود اشتغالزايى كار 
بســيار بزرگى اســت بى ترديد ملــت و دولت بايد 
قــدردان افــرادى كه اينچنين بــه جامعه خدمت 

مى كنند، باشند.
وى با اشــاره به ريســك هايى كه احتمال وقوع آن 
وجود دارد، يادآور شــد: شــركت ها و سازمان ها در 
برابر ريسك هايى كه ذينفعان آنها را تهديد مى كنند 
مســئول هســتند و بايد براى كاهــش زيان هاى 
احتمالــى ضمن شناســايى ريســك ها آنها را به 

شركت هاى بيمه گر واگذار نمايند.

مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن به يك ابهام در 
رابطه با روند پرداخت تســهيالت خريد مسكن پاسخ 
داد.محمد حسن مرادى، مدير امور طرح و برنامه بانك 
مســكن در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبرى بانك 
مســكن-هيبنا در پاســخ به اين سؤال كه چرا به رغم 
كاهش قابل توجه حجم معامالت مســكن در ســال 
جارى نســبت به سال قبل، حجم پرداخت تسهيالت 
خريد مســكن در آمارهاى ارائه شــده از ســوى بانك 

عامل بخش مســكن روند صعودى دارد، گفت: روند 
رشد يا افت اين دو مقوله هيچ ارتباطى به هم ندارد.وى 
توضيح داد: اگر چه در دوره رونق و همزمان با افزايش 
تقاضا براى خريد مسكن در بازار معامالت آپارتمان هاى 
مســكونى تقاضا براى دريافت تسهيالت و در نتيجه 
تعداد تسهيالت پرداختى به متقاضيان مسكن افزايش 
مى يابد اما كاهش حجم معامالت خريد مسكن در بازار 
ملك هيچ گاه الزاماً به معناى كاهش پرداخت تسهيالت 
خريد مسكن به متقاضيان نبوده است.به گفته وى در 
دوره رونق معامالت مســكن به واسطه افزايش تقاضا 
براى خريد مسكن تقاضا براى دريافت تسهيالت نيز 
افزايش پيدا مى كند اما در سال جارى كه حجم معامالت 
مسكن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل روند نزولى 
را تجربه كرد، باز هم حجم پرداخت تسهيالت از سوى 
بانك مسكن به متقاضيان روندى صعودى داشت كه 

چند دليل مهم براى اين موضوع مى توان ذكر كرد.

خســارت سيل اســتان هاى گيالن و مازندران در 
كوتاه ترين زمان ممكن و درمحل حادثه پرداخت 

شد.
به گزارش روابط عمومى بيمه آسيا، اكيپ ويژه اى 
متشــكل از عضو هيات مديره و معاون بيمه هاى 
امــوال، مديــر بيمه هاى آتش ســوزى و مديران 
اســتانى بيمه آسيا به محل حادثه مراجعه و نسبت 
به پرداخت خسارت تعدادى از زيان ديدگان اقدام 

كردند.
بنابر اين گزارش و با توجه به فوريت موضوع و به 
محض مراجعه بيمه گذاران به شعبه، كارشناسان 
بيمه آســيا به ســرعت در منطقه مســتقر شدند و 
خسارت وارده به منازل مسكونى روستايى و شهرى 
و تأسيسات را در چهارچوب شرايط بيمه نامه بررسى 
و نســبت به ارزيابى پس از برآورد خســارت اقدام 

كردند.اين گزارش مى افزايد: مسعود بادين، عضو 
هيئت مديره و معاون فنى اموال بيمه آسيا ضمن 
ديدار با زيان ديدگان راهكارهاى الزم براى تسريع 
در بررســى و پرداخت خســارت را به كارشناسان 
فنــى اعــالم و همچنين با توجه به افزايش ارزش 
وســايل نقليه و ساختمان ها, تاسيسات و اموال به 
بيمه گذاران بيمه آســيا توصيه كرد براى دريافت 
الحاقيه افزايش ســرمايه به واحد صادركننده بيمه 

نامه خود مراجعه كنند.
گفتنى است با توجه به پوشش بيمه اى ساختمان ها 
و تأسيسات مددجويان كل كشور، نشستى با حضور 
مســئوالن كميته امداد، مقامات استانى ومديران 
ارشــد بيمه آســيا برگزار و از خدمات دهى به موقع 
بيمه آســيا به مددجويان و ســيل زدگان تقدير و 

تشكر شد.

مديرعامل بانك صادرات ايران در بازديد از ســه زير 
مجموعــه گروه صنعتى گلرنگ، از آمادگى اين بانك 
براى حمايت جدى از برنامه ها و طرح هاى توســعه اى 
شركت ها و واحدهاى توليدى كشور خبر داد.به گزارش 
روابط عمومــى بانك صادرات ايران، حجت اله صيدى 
طى بازديدى از سه شركت «صنعت غذايى كورش»، 
«صنايع ســلولزى ماريناســان» و «ماستر فوده» در 

شــهرك صنعتى اشتهارد، در گفت وگو با مديران اين 
شركت ها، گفت: بانك صادرات ايران با هدف افزايش 
اشــتغال، كمك به ســرمايه در گــردش و راه اندازى 
طرح هاى جديد شركت هاى داخلى، تسهيالت الزم را 

در اختيار آنها قرار خواهد داد و در اين راستا از ظرفيت هاى 
داخلى و خارجى خود اســتفاده خواهد كرد.وى با اشاره 
به اقدامات خوب انجام شــده در اين شــركت ها براى 
صادرات، بهينه ســازى توليد و افزايش ســهم بازار با 
جايگزين كردن توليدات با كيفيت داخلى، افزود: بانك 
صــادرات ايران در شــرايط فعلــى نيز از ظرفيت هاى 
مناسبى در حوزه تجارت بين الملل و مبادالت ارزى در 
اروپا، آسياى ميانه و حوزه خليج فارس برخوردار است. 
تقريباً هيچ تقاضايى در اين بخش بدون پاسخ نمانده 
و حمايــت از توليــد داخل و دانش فنى بومى با قدرت 

ادامه خواهد داشت.

توليد دانش بنيان، رمز موفقيت صنايع داخلى است

اولين همايش مشترك مديران بيمه ميهن برگزار شد

پرداخت خسارت سى و دو ميليارد ريالى توسط بيمه دانا

علت رشد پرداخت تسهيالت مسكن در سال 97

بيمه آسيا خسارت سيل استان هاى گيالن و مازندران را پرداخت كرد

بانك صادرات ايران با قدرت از توليد داخلى حمايت خواهد كرد

مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن به يك ابهام پاسخ داد:مديرعامل بانك دى در حاشيه بازديد از شركت لوله و ماشين سازى ايران عنوان كرد:

در مراســم امضاء اين تفاهم نامه حجت االســالم شــهريارى رئيس مركز تحقيقات 
كامپيوترى علوم اسالمى نور گفت: انعقاد اين تفاهم نامه ميتواند راه را براى استفاده 

از زيرساختهاى ارتباطى مخابرات بمنظور انتقال اطالعات رايانه اى هموار كند.
وى افزود: انتقال محتواى دينى و علمى اين مركز با اســتفاده از بســترهاى مخابراتى 
ميتواند كام تشــنه جويندگان معارف دينى در سراســر جهان را سيرآب كند.سيداسدا...

دهناد مديرعامل مخابرات قم هم در اين مراسم به اهداف اين تفاهم نامه اشاره كرد 
و گفت: ايجاد فضاى همكارى براســاس اهداف مشــترك طرفين براى دســتيابى به 
شــهرى هوشــمند، اسالمى و ايرانى از هدفاهاى مهم اين تفاهم نامه است.وى افزود: 
استفاده مطلوب از توانايى هاى طرفين براى اجراى پروژه هاى تحقيقاتى ، كاربردى 

و كارآموزى از ديگر اهداف انعقاد اين تفاهم نامه است.مديرعامل مخابرات قم گفت: 
در استان هيچ مشكلى از لحاظ زيرساخت و تامين پهناى باند وجودندارد و استفاده از 
ظرفيتهاى موجود توسط مركز تحقيقات ميتواند درجهت نشر معارف دينى موثر باشد.

عضــو هيئــت مديره همــراه اول از انعقاد تفاهم نامه بين همراه اول و مركز تحقيقات 
كامپيوترى علوم اســالمى در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: امكانات بســيار خوبى 
در حوزه زيرساختهاى همراه اول كشور وجود دارد كه ميتواند در راستاى نشر معارف 
اسالمى مورد بهره بردارى قرار گيرد.اين تفاهم نامه در قالب 9 ماده تنظيم و پس از امضاء 
توسط حجت االسالم و المسلمين شهريارى و مهندس سيداسدا...دهناد مبادله شد.
روابط عمومى مخابرات استان قم

مركز تحقيقات علوم اسالمى نور
 و مخابرات قم تفاهمنامه همكارى امضاء كردند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله بــه متهم مجهول المكان اقــاى على نصرالهى فرزند 
احمد كه مشــخصات بيشــترى از وى در دسترس نمى باشد ابالغ 
ميشود به موجب محتويات پرونده كالسه 970594 متهم به ترك 
انفاق نسبت به زهرا دارابى مى باشد. لذا نظر به اينكه براى تحقيق 
و رســيدگى به اين پرونده ســاعت 12 مورخ 97/9/14 تعيين شده 
الزم اســت در موعد تعيين شــده براى دفاع از اتهام انتسابى در اين 
مرجع واقع در دادگسترى بروجرد شعبه 103 كيفرى دو حاضرگردد. 
بديهى اســت عدم حضور مانع از ادامه تحقيقات و رســيدگى نبوده 
و  تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. اين آگهى به تجويز ماده 174 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
جهــت ابــالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 

كثيرالنتشار درج ميگردد./
مديــر دفتــر شــعبه 103 كيفرى دو محاكم عمومــى (جزايى) -  

ياراحمدى
 

آگهى حصر وراثت
احترامآ اقاى محمد روزبيانى داراى شــماره شناســنامه 12440 به 
شــرح دادخواست به كالســه اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان چراغعلى روزبيانى 
به شــماره شناســنامه 22 در تاريخ 1388/6/17 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:

1-ملوك شهبازى به ش ش 1 -  همسر

2- سعيد روزبيانى به ش ش 17376 -  فرزند

3- فاطمه روزبيانى به ش ش 4 -  فرزند

4- محمد روزبيانى به ش ش 12440 -  فرزند

5- ولى اله روزبيانى به ش ش 17202 -  فرزند

6- عباس روزبيانى به ش ش 645 -  فرزند

ضمن انجام تشــريفات قانونى در خواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد هر كســى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان 
در اختيارش باشــد در تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

 آگهى حصر وراثت
احترامآ اقاى فريبا گودرزى داراى شماره شناسنامه 2630 
به شــرح دادخواست به كالســه اين دادگاه درخواست 
گواهــى حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان حســن ترابى گودرزى به شــماره شناسنامه 
2251 در تاريــخ 97/7/7 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:
1-فريبا گودرزى -  همسر

2- مهدى ترابى گودرزى -  فرزند

3- على ترابى گودرزى -  فرزند

گرامى گودرزى -  مادر متوفى
ضمن انجام تشــريفات قانونى در خواســت مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد هر كســى اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشر 
آگهــى ظرف يــك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

بروجرد
 

آگهى حصر وراثت
احترامآ اقاى محمد حسين عطر داراى شماره شناسنامه 
49181 به شــرح دادخواســت به كالســه اين دادگاه 

درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان زهرا غالمپور به شــماره شناســنامه 
4132022218 در تاريــخ 1397/4/18 در اقامتــگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم 
منحصر است به:

1-محمد حسين عطر -  فرزند

2- معصومه عطر -  فرزند

3- محبوبه عطر -  فرزند

4- مجيد عطر -  فرزند

ضمن انجام تشــريفات قانونى در خواســت مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد هر كســى اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشر 
آگهــى ظرف يــك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

بروجرد
 

آگهى حصر وراثت
احترامــآ اقاى اكرم اكبريان داراى شــماره شناســنامه 
55129 به شــرح دادخواســت به كالســه اين دادگاه 

درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حسن اكبريان به شماره شناسنامه 23362  
در تاريــخ 1375/9/19 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به:

1-مليحه مطرى به ش ش 24184 -  همسر

2- مرضيه اكبريان به ش ش 661 -  فرزند

3- آذر اكبريان به ش ش 45931 -  فرزند

4- اكرم اكبريان به ش ش 55129 -  فرزند

5- عزت اكبريان به ش ش 114 -  فرزند

ضمن انجام تشــريفات قانونى در خواســت مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد هر كســى اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشر 
آگهــى ظرف يــك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

بروجرد
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ميز خبر

آب آشاميدنى تمامى روستاهاى سيل زده مازندارن وصل شد
مدير عامل آبفار مازندران اعالم كرد:

سارى-رييســى: پس از يك هفته تالش شبانه روزى 
اكيــپ مقابلــه با بحران و گروه اتفاقات شــركت آبفار 
مازندران، آب آشــاميدنى تمامى روســتاهاى سيلزده 
اســتان برقرار شد.مهندس مجيد عبدالهى مدير عامل 
آبفار استان در گفتگويى با اعالم خبر باال اظهار داشت: 
در پى بارش شــديد باران و وقوع ســيل تاسيسات آب 
آشــاميدنى 331 روســتاى تحت پوشش و غير تحت 
پوشش با 85939 مشترك در استان مازندران خسارت 
ديد و آب شــرب اهالى اين روستاها قطع شدوى افزود: 
ســيل به حدى ســهمگين بود كه اكثر تاسيســات آب 
آشــاميدنى و راههاى ارتباطى و دسترســى را تخريب 
كرد و آســيب ها و خســارات زيادى بر جاى گذاشت به 
طوريكــه 96,5 كيلومتــر خطوط انتقال و 210 كيلومتر 
شبكه توزيع آسيب ديد،6500 فقره انشعاب، 106 دهنه 
چشــمه،135 دستگاه تجهيزات برقى و مكانيكى، 100 
دستگاه منهول - حوضچه شيرآالت و نيز ديوار و محوطه 

53 ايستگاه تخريب شد.

مدير عامل شــركت آب و فاضالب روستايى مازندران 
ادامه داد: بيشــترين خســارت به تاسيســات آبرسانى 
شهرستان هاى غرب استان شامل شهرستان هاى نور، 
نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنكابن و رامسر بوده است، 
لذا كميته بحران اســتان در شهرســتان تنكابن مستقر 

و تجهيزات الزم از سراســر اســتان به مناطق آســيب 
ديده به ويژه شهرستانهاى رامسر، تنكابن وعباس آباد 
كه شــرايط بحرانى ترى داشــتند ارسال شد و از همان 
شــروع وقوع ســيل و قطعى آب، 8 تانكر آبرسانى سيار 
به اين مناطق اعزام و در كنار اين تانكرها، آب بســته 
بندى نيز ميان روســتائيان سيلزده توزيع شد.مهندس 

عبدالهى با اشــاره به وارد عمل شــدن بيش از 20 اكيپ 
مقابلــه با بحران و گــروه اتفاقات با تمامى تجهيزات و 
امكانات الزم از همان ســاعات اوليه وقوع سيل گفت: 
اين اكيپها كه از تمامى ســطح اســتان بسيج شده بودند 
بــا به كارگيرى تمامى امكانات شــامل بيل مكانيكى، 
خودروهــا، تجهيزات برقى و مكانيكى به منطقه اعزام 

شدند و در شرايط دشوار زير بارش باران، هجوم سيل، 
ســرماى هوا و مخاطرات احتمالى ديگر شــروع به رفع 
اتفاقات و برقراى آب آشاميدنى براى روستائيان كردند 
و با تالش بى وقفه موفق شدند به مرور آب آشاميدنى 

320 روستا را وصل كنند.

وى افزود: امكان برقرارى آب شرب 11 روستاى ديگر 
كه تحت پوشــش مجتمع آبرسانى فلكده هستند و آب 
شــرب اين مجتمع از يك دهنه چشــمه در فاصله 22 
كيلومترى در باال دست تأمين مى شود به دليل مسدود 
بودن راههاى ارتباطى ميســر نبود لذا پس از يك هفته 
تالش بى وقفه در مســير جنگلى و صعب العبور بدون 
هيجگونه راه دسترســى با خــودرو و حتى مالرو، گروه 
اتفاقات و اكيپ مقابله با بحران شركت آب و فاضالب 
روســتايى مازندران، راه دسترســى به خطوط انتقال و 
منابع تأمين آب را ايجاد كردند و با حمل تجهيزات، لوله 
6 اينج گالوانيزه و دســتگاه جوش توسط نيروى انسانى 
باالخره موفق شــدند آب آشاميدنى اين مجتمع را وارد 
مدار كنند و آب شــرب اهالى اين 11 روســتا نيز وصل 
شد.مهندس عبدالهى برآورد خسارات سيل را حدود 492 
ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: اميدواريم با تخصيص 
به موقع اعتبارات جبران خسارات، سيل بتوانيم خدمات 

شايسته ترى به مردم مناطق سيلزده ارائه دهيم.

ميز خبر

بهينه كاوى دستاوردهاىبهينه كاوى دستاوردهاى
TMMSTMMS و  و GISGIS  

به گــزارش روابط عمومى؛ صادق ترحمى 
مسئول TMMS شركت گاز استان سمنان 
از بازديد كارشناســان تعميرات و نگهدارى 
شــركت گاز استان كرمان خبر داد و گفت: 
اين بازديد درراســتاى بهينه كاوى سيستم 
مديريت تعمير و نگهدارى از دستاوردهاى 

GIS و TMMS صورت پذيرفت.

وى افــزود: هدف از اين بازديد بهينه كاوى 
و تبادل تجربيات در خصوص سامانه تعمير 
و نگهــدارى (GIS و TMMS) بر اســاس 
اقدامــات صورت پذيرفته در شــركت گاز 

استان سمنان است.
مسئول TMMS شركت گاز استان سمنان 
در پايان با اشــاره به مزاياى مجموعه نرم 
افــزار جامع GIS و TMMS گفت: اين نرم 
افزارهــا عالوه بر تســهيل در فرآيندهاى 
كارى و امكان اندازه گيرى و پايش لحظه اى 
شــاخص هاى برنامه استراژيك شركت، با 
بــرآورد دقيق تــر پيمان هــاى تعميرات و 
بهــره بردارى و كنتــرل و صرفه جويى در 
هزينه هــاى غير ضــرورى، افزايش بهره 
ورى و رضايتمندى بيشــتر مشتركين را در 

پى دارد.

رئيس كالنترى باقرشهر: رئيس كالنترى باقرشهر: 
شهر در امن و امان استشهر در امن و امان است

آقا زاده رئيس كالنترى باقرشهر در ديداربا 
مديران شــهرى باقرشهر با وى گزارشى از 
وضعيت عمومى شهر ارائه داد و اولين اصل 
را در كاستن بزه هايى مانند سرقت، رعايت 
احتياط از سوى شهروندان دانست و گفت: 
دربســيارى از جرم هايى كه در شهر اتفاق 
مى افتد. عدم رعايت اصول ايمنى از سوى 
خود شــهروندان عامل اتفاق بزه اســت. به 
هــر حــال بايد بپذيريم كه در هر انبوهه اى 
از جمعيــت نابهنجارى هايى وجود دارد كه 
بزه از جمله آنهاســت اگر شهروندان نكات 
ايمنى را در نگهدارى اموال خود رعايت كنند 

قطعًا شاهد كاهش آمار جرم خواهيم بود.
رئيس كالنترى باقرشــهر در ادامه با تقدير 
از عملكرد شهردارى باقرشهر، حضور دائم 
ومملــوس كارگران در ايام محرم و رفت و 
روب شــهر را قابل تقدير دانســت و گفت 
شــهردارى يكــى از ارگانهاى زحمتكش 
شهر است كه مشاركت شهروندى مى تواند 
بازوى قدرتمند آنها باشد.در حوزه پيشگيرى 
از ايجــاد جرم هم مشــاركت شــهروندان 

همواره كمك حال ما بوده است.

روند مطلوب اجراى پروژه هاى روند مطلوب اجراى پروژه هاى 
آبخيزدارى در استان زنجانآبخيزدارى در استان زنجان

معاون آبخيزدارى منابع طبيعى استان زنجان 
از روند مطلوب اجراى پروژه هاى آبخيزدارى 
و آبخوانــدارى مربــوط به محل منابع مالى 
صندوق توسعه ملى در استان در سال 97 خبر 
داد. به گزارش روابط عمومى اداره كل منابع 
طبيعى استان زنجان، جعفر بيات با اشاره به 
مراحل اجراى پروژه هاى بيولوژيكى كه منابع 
مالى آن از محل صندوق توسعه ملى تأمين 
مى شــود، اظهار كرد: جهت اجراى مطلوب، 
جلســات فنى با جنگلداران برگزار و مناطق 
اجرايى پس از برش عمليات بيولوژيكى با نورم 
هزينه هاى مربوطه در ســطح شهرستان ها 
مشخص گرديد و هماهنگى هاى الزم با اداره 
ترويج با هدف افزايش جلب مشاركت بهره 

برداران انجام گرفت.
معاون آبخيــزدارى منابع طبيعى اســتان 
زنجان هماهنگى معاونت فنى و آبخيزدارى 
به منظور تهيه نقشه هاى رقومى با مختصات 
جغرافيايى در قالب شــيپ فايل هاى مناطق 
اجرايــى عمليــات بيولوژيك و ارســال به 
ســازمان، انتخاب پيمانكار جهت ساخت 50 
دستگاه آبشخوار 4 مترى، اجراى مراحل ثبت 
در جهت خريد بذر يونجه ديم، اجراى محل 
ثبت در ســامانه براى خريد بذور مرتعى و ... 
را از اقدامــات فنى اين معاونت جهت اجراى 
عمليات پروژه هاى مربوط به صندوق توسعه 

ملى در سال جارى اعالم كرد. 

رمز موفقيت رئيس يك مجموعه رمز موفقيت رئيس يك مجموعه 
تعيين اهداف، برنامه ريزى و تعيين اهداف، برنامه ريزى و 
همدلى با زيردستان استهمدلى با زيردستان است

 طى مراســمى كــه دراداره گازمنطقه يك 
اصفهان برگزارشــد، رييس سابق اداره گاز 
منطقه يــك اصفهان توديع و رييس جديد 
اين اداره معرفى گرديد.دراين مراســم كه با 
حضــور مديرعامل، معاونين وى و جمعى از 
كاركنان اداره گاز منطقه يك اصفهان برگزار 
گرديــد، باقرائت حكمى از ســوى مهندس 
علوى مديرعامل شــركت حسين ابراهيمى 
رييس ســابق اداره گاز منطقه يك اصفهان 
توديــع و آقاى علــى عنايتى بعنوان رييس 
جديــد اين اداره معرفى و منصوب شــد. در 
اين مراســم، مهندس علوى ضمن تقدير از 
زحمات حسين ابراهيمى كه در حال حاضر به 
عنوان رئييس اداره گاز منطقه چهاراصفهان 
منصوب شــده اند گفت: رمز موفقيت رئيس 
يك مجموعه در كنار مديريت امور و برنامه 
ريزى و تعيين اهداف، همدلى با زيردســتان 
خود، مدارا و رأفت با ارباب رجوع و مشتريان 

خود است.
مدير عامل شركت گاز استان اصفهان افزود: 
مديران و همكاران ما باعث افتخار شــركت 
هستند چرا كه كار بهره بردارى از گاز طبيعى 
در نقاط مختلف اســتان به ويژه در مناطق 
روســتايى و صعب العبور را به بهترين وجه و 
در قالب برنامه اى تعريف شده طى سال هاى 

گذشته و سال جارى اجرايى نموده اند.
مهندس علوى، با اشاره به اينكه تا دستيابى 
به استراتژى هاى شركت، خيلى فاصله داريم 
تصريح كرد: براى اينكه همواره به عنوان يك 
شركت متعالى و سرآمد مطرح باشيم نياز است 
كه با تالش شبانه روزى با تعريف پروژه هاى 
بهبود در دستيابى به استراتژى هاى سه گانه 

شركت اقدام نماييم.

برقدار شدن خط برقدار شدن خط 132132 كيلو  كيلو 
ولت ايثار - جايزانولت ايثار - جايزان

عمليــات احــداث ورود و خــروج خط 132 
كيلو ولت ايثار- جايزان در پســت آغاجرى 
شركت برق منطقه اى خوزستان به طول 22 
كيلومتر خاتمه يافته و برقدار شد.مديرعامل 
شــركت برق منطقه اى خوزستان گفت: اين 
پروژه با ارزش ســرمايه گذارى 121 ميليارد 
ريال انجام شــده است.محمود دشت بزرگ 
كاهش خاموشــى و حوادث شبكه و افزايش 
پايدارى و قابليت اطمينان شبكه را از اهداف 
بهره بردارى از اين پروژه اعالم كرد و افزود: 
كاهش خاموشــى هاى پست هاى بيدبلند و 
ليكك، امكان انجام برنامه PM و اضطرارى 
در پست آغاجرى بدون خاموشى پست هاى 
بيدبلند و ليكك، تغذيه پست آغاجرى از پست 
ايثار و كاهش بار خط تكمداره اميديه 1 – بيد 
بلند و برقدارى خطوط و پســت هاى جديد 
االحداث شركت نفت از ديگر اهداف اجرايى 

اين پروژه است.

توزيع منظم دارو در ايالمتوزيع منظم دارو در ايالم
ايــالم- معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشــكى اســتان ايالم گفت: كمبود اقالم 
دارويى در شــرايط معمــول همواره وجود 
دارد و بسته به شرايط؛ تعداد اقالم مشمول 

كمبود ممكن است افزايش يابد.
دكتر مهتاب شــاهمارى روز يك شــنبه در 
گفتگــو با خبرنــگار ما، با بيان اينكه تأمين 
دارو در ايالم تابع شــرايط كشــور اســت، 
اظهارداشت: كمبود و يا كاهش برخى اقالم 
دارويى همواره و در شرايط عادى كشور هم 
وجود داشــته و دارد، اما براى كاهش اثرات 
تحريم ها در بازار دارويى كشور، تصميمات 

مناسبى از سوى دولت اتخاذ شده است.
وى با اشاره به اينكه براى رفع نياز بيماران 
خاص در استان مشكلى نداشته ايم و خدمات 
به اين بيماران در راستاى بسته هاى خدمتى 
طــرح تحول نظام ســالمت در حال انجام 
اســت، افــزود: تعداد محــدودى از اقالم 
تجويــزى بــراى بيماران صعــب العالج 
مشــمول كمبود كشــورى بوده كه هفته 
گذشته توزيع آنها انجام و كمبود آنها مرتفع 

شده است.

مديركل بنياد مســكن استان بوشــهر با اشاره به افتتاح 
113 واحد مســكونى بازســازى و مقاوم سازى روستايى 

در شهرســتان كنــگان گفت: در ايــن زمينه با پرداخت 
تسهيالت كم بهره، وام بالعوض پرداخت شده است.

حميــد حيدرى بريدى در آييــن آغاز عمليات اجرايى 9 
پروژه پارك ساحلى در شهرستان كنگان با حضور استاندار 
بوشــهر و نماينده مردم شهرستان هاى جنوبى استان در 
مجلس اظهار داشــت: اين پارك ها در 9 روســتاى اين 
شهرستان با اعتبار 44 ميليارد ريال اجرايى شده است. وى 
با بيان اينكه اعتبارات اين پروژه ها در انعقاد تفاهم نامه از 
محل اعتبارات وزارت نفت تأمين شده افزود: پارك هاى 

ســاحلى در روســتاهاى تنبك، غانم، بركه چوپان، قلعه 
ميان، چاه مجنون پرك، شــيرونو و الورده در شهرستان 
كنگان عمليات اجرايى آن آغاز شــده كه اعتبار هر يك 
از ايــن طرح هــا بين 4 ميليارد ريــال تا 10 ميليارد ريال 
از ســوى وزارت نفت تأمين شــده است. مديركل بنياد 
مسكن استان بوشهر از افتتاح طرح هاى مسكن روستايى 
بهسازى و مقاوم سازى شده در كنگان خبر داد و تصريح 
كرد: در اجراى طرح مقاوم سازى مسكن روستايى 113 
واحد مســكونى در روستاهاى شهرستان كنگان افتتاح 
شــد. وى از آغاز عمليات 100 واحد مســكونى روستايى 
ديگر در اين شهرســتان خبــرداد و بيان كرد: در اجراى 
پروژه هاى مقاوم ســازى مســكن روستايى به هر واحد 
ضمن پرداخت 250 ميليون ريال تســهيالت طرح ويژه 
بهســازى و نوسازى مســكن روستايى 80 ميليون ريال 
كمك بالعوض پرداخت مى شود. حيدرى با بيان اينكه 
امســال 2 هزار و 500 مسكن روستايى در استان بوشهر 
مقاوم ســازى مى شــود افزود: براى اين مهم 48 ميليارد 
ريال به بنياد مســكن اســتان بوشــهر ابالغ شده كه 13 

ميليارد ريال آن تخصيص يافته است. 

شــهركرد صادق كريمى: به گزارش روابط عمومى 
شــركت گاز اســتان چهارمحال و بختيارى جلسه 
توجيهــى پرسشــگران جهاد دانشــگاهى در طرح 
ســنجش ميزان رضايتمندى مشتركين شركت گاز 

استان برگزار گرديد.
غالمعلــى كريميان؛ رئيس امور مالى و پشــتيبانى 
شركت گاز استان به نيابت از مدير عامل ضمن خير 
مقدم به مدعوين از برخوردارى 95 درصدى جمعيت 
شــهرى و روســتايى استان از نعمت گاز طبيعى خبر 
داد و گفت: توســعه گازرســانى ايمن، پايدار و همراه 
با رضايتمندى حداكثرى هدف نهايى شــركت گاز 
اســتان مى باشد و تالش مديريت و همكاران نيز در 
راســتاى تحقق اين مهم مى باشــد. وى از كار گروه 
مربوطه خواســت با در نظر گرفتن موارد ياد شــده 
نقاط قوت و ضعف را در جمع بندى نهايى شناسايى 
و تجزيــه تحليــل نموده تا ســازمان از نتايج مربوط 

بهره بردارى الزم را در جهت ارتقاء ســطح رضايت 
مشتركين بنمايد.

مهندس مهديان؛ رئيس واحد پژو هش شــركت گاز 
استان نيز با بيان اين كه تعداد 39 شهر از 40 شهر و 
464 روســتا از مجموع 946 روستاى استان با نصب 

بيش از 181000 انشــعاب از نعمت گاز برخوردارند 
تعداد مشــتركين را بيش از 309000 اعالم نمود و 
گفت: با توجه به اينكه شــركت گاز اســتان در مسير 
تعالى قرار دارد و چشــم انداز آن نيز ســرامدى در 
بين كليه ادارات خدمات رســان در ســطح استان و 
حتى در بين شــركتهاى گاز اســتانى در افق 1404 
مى باشــد انجام پروژه سطح رضايتمندى مشتركين 
را در راســتاى رســيدن به اهداف و ادامه مسير تعالى 
ســازمانى ضرورى دانســت و گفت: استفاده از نتايج 
جمع بندى شده اين پروسه كمك شايانى به شركت 

گاز خواهد نمود.

مميزى استانداردهاى پنجگانه سيستم هاى مديريتى 
كيفيت مطابق با اســتانداد ISO 9001:2015؛ ايمنى 
و بهداشت شــغلى مطابق با استاندارد.18001:2007 
اســتاندارد  بــا  مطابــق  آمــوزش  OHSAS؛ 

ISO10015:1999؛ رضايــت مشــترى مطابق بادو 

استاندارد ISO10002:2014 و ISO10004:2012 در 
ذوب آهن اصفهان توســط موسسه خارجى SGS طى 
روزهاى 15 الى 17 مردادماه ســال جارى انجام شــد و 
با توجه به نمونه هاى مشــاهدات و مســتندات بررسى 
شده اعتبار گواهينامه ها و استانداردهاى مذكور در ذوب 
آهن اصفهان تمديد گرديد.مهندس منصور يزدى زاده 
مدير عامل ذوب آهن اصفهان در جلســه اختتاميه اين 
مميزى هــا كه با حضور معاونيــن و مديران مرتبط در 
ســالن جلســات مدير عامل شركت برگزار شد به بيان 
اقدامــات انجام شــده در زمينه هــاى كيفيت، ايمنى، 
بهداشت شــغلى، مسائل زيســت محيطى، اقدامات 
آموزشــى و روش هاى ســنجش و كسب رضايتمندى 

مشــترى پرداخت و گفت: كه ذوب آهن اصفهان فراتر 
از اجراى الزامات اســتانداردهاى مورد بررسى واستقرار 
و تمديد آنها؛ همواره با نهايت ســعى و تالش در جهت 
افزايش بهره ورى توأم با رعايت ايمنى، الزامات زيست 
محيطــى، رعايت حق مصــرف كننده و حفظ كرامت 
انسانى كاركنان گام برداشته است. مهندس يزدى زاده در 
ادامه ضمن تشكر از تمامى مديران و كاركنان ذوب آهن 
بر انجام اقدامات اصالحى؛ خود مميزى و به روز رسانى 
دســتورالعمل ها و اقدامات جارى شــركت تاكيد نمود.
 SGS مهندس مجيد استكى سرمميز شركت خارجى
در مراسم اختتاميه مميزى نقاط قوت و نقاط قابل بهبود 
و مشــاهدات و يافته هاى گروه مميزان در قسمت هاى 
مختلف مورد بررسى را تشريح كرد و گفت: با توجه به 
وسعت ذوب آهن اصفهان و تنوع فعاليت ها؛ اين مميزى 
به صورت فشرده و با دقت باال در 27 مديريت انجام شد 
و با توجه به مشاهده نشدن عدم انطباق قابل مالحظه، 

اعتبار استانداردهاى پنجگانه مذكور تمديد گرديد.

113 واحد مسكونى روستايى در شهرستان كنگان افتتاح شد

رضايتمندى مشترى هدف شركت گاز چهارمحال و بختيارى

تمديد اعتبار پنج استاندارد در ذوب آهن اصفهان

جهان از همدان ايران را مى نگرد
مدير عامل شــركت سياحتى عليصدر در اين زمينه گفت 
: شمارش معكوس در همدان براى ميزبانى از ميهمانان 

اجالس جهانى جهانگردى آغاز شده است و 30 روز ديگر 
تا از راه رســيدن اين رويداد بيشــتر فرصت باقى نيست.

پــس از پايــان ميزبانى همــدان از كنفرانس بين المللى 
همدان2018 اين روزها سمت و سوى برنامه ريزى ها در 
حوزه گردشگرى متوجه رويداد جهانى پر اهميت برگزارى 
چهلميــن اجالس جهانى جهانگردى در همدان اســت. 
به همين مناســبت تاثيرگذاران حوزه گردشگرى جهان  
در ســال 2018 به ايران ســفر خواهند كرد   مدير عامل 
شــركت ســياحتى عليصدر در اين زمينه  گفت : شمارش 
معكــوس در همــدان براى ميزبانى از ميهمانان اجالس 
جهانى جهانگردى آغاز شده است و 30 روز ديگر تا از راه 
رسيدن اين رويداد بيشتر فرصت باقى نيست. حميدرضا 
يارى افزود : اين نخستين بار است كه ايران ميزبان چنين 
رويداد شاخصى در عرصه بين المللى و حوزه گردشگرى 
مرتبط با سازمان جهانى جهانگردى (UNWTO) است.   
وى  با بيان اينكه از تاريخ 21 تا 25 آبان ماه ســالجارى، 
همدان ميزبان اين اجالس خواهد بود ، خاطرنشــان كرد 
: ســازمان جهانى گردشــگرى با عضويت 557شركت 
خصوصى وابســته از 158  كشــور در حوزه گردشــگرى 

بين المللى فعاليت مى كند و 14 شركت خصوصى ايرانى 
عضو اين ســازمان هســتند كه شركت سياحتى عليصدر 
همدان يكى از اين 14 عضو اســت كه ســال گذشــته  به 
عنوان عضو هيات رئيســه اين ســازمان نيز انتخاب شد.   
يارى  ادامه داد: از دو سال گذشته مكاتبات براى ميزبانى 
اجالس 2018 آغاز شــد و با توجه به ظرفيت هاى ويژه 
همدان در حوزه گردشگرى و جاذبه هاى تاريخى و طبيعى 
متعدد اســتان از جمله تپه هگمتانه، آرامگاه بوعلى ســينا 
و غــار عليصــدر، اين ميزبانى به ايران و اســتان همدان 

اختصاص يافت. 
  مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر  اضافه كرد: اين 
براى نخســتين بار است كه اجالس جهانى گردشگرى 
در ايران برگزار مى شــود كه ميزبانى همدان در اين دوره 
از برگزارى اجالس، افتخارى براى اين استان محسوب 
مى شود.   وى اظهار كرد: نام استان همدان در اين رويداد 
بين المللى در ســايت هاى جهانى و در ســطح بين المللى 
مطرح شــده اســت و با برگزارى شايسته و مطلوب اين 
اجالس مى توان به ارتقاى سطح تبليغات و ارائه خدمات 

در تأسيسات و واحدهاى گردشگرى استان كمك كرد.
يارى يادآور شد: شركت سياحتى عليصدر كه از سال 1370 
با همكارى ســازمان ايرانگردى و جهانگردى، ســازمان 

هميارى شــهردارى هاى استان و شهردارى همدان و با 
هدف ايجاد بســترهاى مناســب براى ارائه خدمات بهتر 
براى جذب گردشگران داخلى و خارجى در منطقه ايجاد 
شد، اكنون يك كرسى از 14 كرسى هيات رئيسه سازمان 
جهانى توريسم را به خود اختصاص داده است.   گفتنى است 
؛ سازمان جهانى گردشگرى مستقر در شهر مادريد اسپانيا، 
از نمايندگى هاى سازمان ملل در بخش گردشگرى است 
كه در رابطه با امور جهانگردى سياســتگذارى مى كند و 
امروزه پيشتازترين و شناخته شده ترين سازمان بين المللى 
مرتبط با سفر و گردشگرى در جهان است. اعضاى هيات 
رئيسه اين سازمان متشكل از 14 عضو است كه در اوايل 
مرداد ســال گذشــته براى نخستين بار شركت سياحتى 
عليصدر همدان به عنوان يكى از اعضاى هيات رئيســه 
اين سازمان انتخاب شد. مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان همدان  نيز در اين زمينه  گفت: 
كســب امتياز براى برگــزارى اين اجالس در همدان به 
عنوان نماينده اى از ايران مى تواند در معرفى ظرفيت هاى 
گردشگرى و اهميت جايگاه اين كشور در سازمان جهانى 
بســيار تاثيرگذار باشــد.على مالمير بيان داشت: ميزبانى 
ايران از اين اجالس در شــرايطى كه تبليغات منفى عليه 
كشورمان وجود دارد فرصت مغتنمى براى معرفى ايران 

به نمايندگان كشور هاى عضو UNWTO است و زمينه 
آشنايى اين افراد را با توسعه يافتگى هاى ايران و فرهنگ 
غنى مردم كشــورمان فراهــم مى كند.وى تصريح كرد: 
برگــزارى اين اجالس در ايــران عالوه بر تبيين جايگاه 
كشورمان، دريافت تسهيالت را در نشست هاى آينده كه 
در كشــور هاى ديگر برگزار مى شود رقم ميزند و افزايش 
ارتباط ايران با حوزه گردشــگرى در ســاير كشور ها را به 
دنبال خواهد داشت.مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى 
و گردشگرى استان همدان بيان داشت: از آنجا كه بسيارى 
از مقامات و نمايندگان UNWTO تا كنون به ايران سفر 
نكرده اند برگزارى اين اجالس همانند تورآشناسازى براى 
آنان اســت كه زمينه آشــنايى هرچه بيشتر اين افراد را با 
كشــورمان فراهم خواهد آورد پس براى اجراى تور هاى 
گردشــگرى در اين راســتا بايد برنامه ريزى هاى در حال 
انجام به نحو احسن به اجرا درآيد.مالمير خاطرنشان كرد: 
از ســوى ديگر برگزارى چنين اجالســى در ايران بيانگر 
ارتباط قوى مقامات ســازمان ميراث فرهنگى با مقامات 
عالى رتبه UNWTO اســت، چراكه پيشــنهاد برگزارى 
اين اجالس به رغم تقاضا دهندگان ديگر در كشور هاى 
ديگر با تالش متوليان امور در گردشــگرى همدان مورد 

تاييد قرار گرفت .

2018 سال خوب گردشگرى ايران است

على مهرگان، مدير رســتوران مجلل مهرگان، به 
طرح احداث مجموعه تفريحى رفاهى اشاره و اظهار 
كرد: حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران، زمينه 
توسعه صنعت گردشگرى استان را فراهم مى كند.

صنعت گردشــگرى در ايران از ظرفيت هاى بسيار 
بااليى براى رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس 
گزارش ســازمان جهانى گردشــگرى، ايران رتبه 
دهم جاذبه هاى باســتانى و تاريخى و رتبه پنجم 
جاذبه هاى طبيعى را در جهان دارا اســت در ســال 
1395، مجموعًا 4个911个920 گردشگر خارجى از 

ايران بازديد كرده اند و نســبت به ســال قبل از آن 
9‰9 درصد كاهش داشته است.

در ايــران مراكز و اماكن مقدس مذهبى مهم ترين 
قطب هاى جاذبه گردشــگرى را تشكيل مى دهند. 
بارگاه حضرت معصومه (ع) در شهر مذهبى قم، از 
جمله مراكز مهم گردشگرى مذهبى ايران به شمار 
مى روند. بديهى اســت بخش گردشگرى سالمت 
ايران نيز باعث شــد كه در ســالهاى اخير ايران به 

مركز درمان كشورهاى همسايه تبديل شود.
به نظر كارشناســان، اين صنعت از توســعه اى كه 
شايسته温 آن است برخوردار نبوده است و از داليل آن 
مى توان به آماده نبودن بسترهاى اقتصادى مناسب 
در ايران براى جذب سرمايه گذارى در ساخت هتل 

و ساير صنايع جانبى اين حوزه اشاره كرد.
الزم به ذكر اســت، توافق اخير ايران با قدرتهاى 
جهانى مى تواند رشــد گردشگرى ايران را تا حدود 

زياد تصريح و گســترش دهد تا جاى كه در حال 
حاضر طبق گفته مســولين ايران نياز به 200هتل 
چهار ســتاره و پنج ستاره دارد؛ و درصورت تقويت 
ناوگان هوائى ايران مى توان آينده روشنى در براى 

صنعت گردشگرى ايران انتظار داشت.
در شــهر مذهبى قم نيز با توجه به حجم مسافرين 
و زائرين از سراســر كشور و نيز حضور گردشگران 
خارجى از كشورهاى همسايه در قم، ضرورت ايجاد 
بسترهاى مناسب براى خدمت رسانى بيشتر را مى 
طلبــد، كه با حضور ســرمايه گذاران در اين حوزه 
مى توان در توسعه اقتصادى استان نيز شاهد رونق 

بيشترى باشيم.
حاكميت استان قم، بارها موضوع حمايت از سرمايه 
گذارى در اســتان در بخش هاى مختلف بويژه در 
صنعت گردشگرى در استان را مورد تأكيد قرار داده، 
و ايــن ديدگاه خوبى اســت كه در صورت اجرايى 
شــدن مى تواند كمك شايانى به اعتماد سازى در 
مورد كارآفرينان و سرمايه گذارى در استان نمايد.

استان قم نيز مستعد رشد صنعت گردشگرى است 
و تنهــا راه بهره بردن از اين ظرفيت حمايت كامل 

از طرح هاى جامع گردشگرى است.
على مهرگان، مدير رســتوران مجلل مهرگان، از 
جمله افرادى اســت كه با ســرمايه گذارى در اين 
بخش، به ارائه سرويس تهيه غذا و رستوران دارى در 
استان مشغول است. اين سرمايه گذار جوان متولد 
1368 بوده و با ســرمايه گــذارى 4ميليارد ريالى، 

رستوران مجلل مهرگان را راه اندازى نموده است.
در ادامــه مصاحبه با ايــن كارآفرين جوان قمى را 
خواهيم داشت كه ايده هاى قابل توجهى در حوزه 
رونق بخش گردشگرى دارد كه الزم است حمايت 
همه دســتگاههاى متولى اين امر را با خود داشــته 

باشد.
 جناب آقاى مهرگان درباره رستوران مجلل -

مهرگان بفرمائيد.
- اين رستوران كه با سرمايه گذارى 4ميليارد ريالى  
به بهره بردارى رســيده است، با هدف تهيه و ارائه 
غذاى سنتى ايرانى به مشتريان عزيز، افتتاح شده و 
با ايجاد اشتغال 17 نفر مستقيم و 5 نفر غير مستقيم، 

ســعى دارد تا غذايى در شــأن مشترى ايرانى تهيه 
كند، و با بهترين كيفيت، قيمت مناسب و سرويس 

دهى عالى، به مشتريان خود ارائه نمايد.
 راه اندازى و مراحل شــروع به كار رستوران 

چگونه بود؟
- اينكــه ايــده اى در ذهن باشــد و بخواهيم آنرا 
عملى كنيم كارى بسيار پيچيده است، اما به همت 
دوســتان و يارى خداوند، اقدام به اخذ مجوزهاى 
الزم از دستگاه هاى ذيربط در اين حوزه نموديم و 
با همكارى مجموعه هايى چون، استاندارى، اداره 
كار، اتحاديه صنف رستوران داران، اداره بهداشت 
و ســازمان امور مالياتى و ســاير بخش ها، موفق 
شديم اين رستوران را احداث و ارائه سرويس كنيم.

 آيا براى توسعه كار خود و فعاليت در اين حوزه 
برنامه اى داريد؟

- بله، همواره توســعه كار در بخش گردشــگرى و 
خدمات رسانى در اين حوزه از ايده هاى بنده بوده 
است كه در حال حاضر طرحى كامل، براى احداث 
يــك مجموعــه تفريحى و رفاهى با كليه امكانات 
الزم تعريــف نمــوده ايم و در حــال برنامه ريزى، 
رايزنــى و كار براى اخذ مجوزهاى الزم از ســوى 

دستگاهها هاى مختلف هستيم.
 مهم ترين دغدغه شما براى احداث و به بهره 

بردارى رســاند اين مجموعه تفريحى، رفاهى 
چيست؟

- حمايت دســتگاه هاى ذيربط و بانك ها از اين 
طرح موضوع مهمى اســت، كه بسيار ضرورى مى 
باشد، اين طرح در جهت توسعه صنعت گردشگرى 
و در مســير اقتصاد مقاومتى تعريف شــده است و 
تمام كاركنان اين مجموعه براى توســعه و رونق 
اقتصــادى اســتان تمام تالش خــود را بكار مى 
برند، كه حمايت مســئولين در تأييد درخواســت 
هــا، صدور مجوز، واگذارى زمين مناســب براى  
اجــراى طرح و نيــز معرفى اين مجموعه به بانك 
ها و موسســات مالى براى اخذ تســهيالت با نرخ 
مناســب، مى تواند نفش مهمى در حمايت از يك 
جوان قمى و ايجاد بستر سرمايه گذارى در استان

 را فراهم كند.

على مهرگان، مدير رستوران مجلل مهرگان:على مهرگان، مدير رستوران مجلل مهرگان:

حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذارانحمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران
 زمينه توسعه صنعت گردشگرى استان  قم را فراهم مى كند زمينه توسعه صنعت گردشگرى استان  قم را فراهم مى كند
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ميز خبر

گله دولت از صادركنندگان بابت بازگشت ارز
معاون اول رئيس جمهورى در مراسم روز جهانى استاندارد مطرح كرد

گــروه صنعت، معدن و تجارت: مراســم روز جهانى 
اســتاندارد با حضور  اســحاق جهانگيرى، معاون اول 
رئيس جمهورى و شهيندخت موالوردى، دستيار ويژه 
رئيس جمهورى و نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملى 

استاندارد  در غيبت وزير صنعت برگزار شد .
استاندارد پليس نيست

نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملى استاندارد در مراسم 
روز گذشته گفت: امروز تعريف جديدى از استاندارد در 
عرصه هاى بين المللى وجود دارد. معموًال مى گفتيم كه 
استاندارد يك نظم است اما امروز تعريف آن شامل تراكم 
و اخذ نشــانه هاى برتر در طول زمان است. پيروزبخت 
ادامه داد: در بحث دانش كاربردى در يك سال اخير در 
عرصه هاى مختلف توانسته ايم به موفقيت هاى خوبى 
برســيم خوشــبختانه پس از كش و قوس هاى فراوان 
قانون سازمان استاندارد توسط رئيس جمهور ابالغ شد 
كه منطبق با سياســت هاى اقتصاد مقاومتى و رويكرد 
استانداردسازى در دنيا است. وى با اشاره به موفقيت هاى 
اين سازمان در عرصه هاى بين المللى گفت:  ما توانستيم 
پس از 60 سال عضويت در سازمان ايزو در هيات مديره 
آن نماينده داشته باشيم. ضمن آنكه اين سازمان مجدداً 

به عنوان رئيس كارگروه خاور نزديك انتخاب شد.
پيروزبخت با اشاره با فعاليت هاى سازمان براى حمايت 
از توليــد داخــل و كاالى ايرانى گفت: شــوراى عالى 
اســتاندارد با رياســت معاون اول بسته حمايت از توليد 
و صــادرات را تدويــن كرده به طــور مثال وقتى واحد 
توليدى اى نمونه مى شود ديگر از آن واحد نمونه گيرى 
نخواهد شد و لزومى ندارد كه هزينه آزمايشگاه را بپردازد 
بلكه ما فقط از طريق بازار بر روى آن نظارت مى كنيم 
ضمن آنكه تسهيالتى در ترخيص مواد اوليه اين واحدها 
از گمرك در نظر گرفته ايم. وى افزود: براى شركت هاى 
دانش بنيان نيز گواهى انطباق صادر مى شود كه اين امر 
در كمتر كشــورى صورت مى گيرد. وى ادامه داد: تمام 
جوامــع صنعتى خود را با چهارمين انقالب صنعتى دنيا 
هماهنگ كرده اند و تعريف هاى جديدى از استاندارد كه 
شامل استاندارد آب آشاميدنى، محيط زيست، مديريت 
نوآورى، نشانه گذارى زمين محيطى و ضد فساد ادارى 
است مطرح شده بود. رئيس سازمان ملى استاندارد در 
پايان گفت: استاندارد پليس نيست و واحدهاى توليدى 
و فعاالن اقتصادى نبايد اين نگاه را داشــته باشــند. ما 
در كنار آنها هســتيم و براى پيشــرفت و اعتالى كشور 

تالش مى كنيم.
فرصتى براى بهبود زندگى مردم

اســحاق جهانگيرى، معــاون اول رئيس جمهور ميز در 
مراســم روز جهانى اســتاندارد، اين روز را فرصتى براى 
بهتــر كردن زندگى مردم دانســت و گفت: زندگى بايد 
از هر جهتى براى مردم بهتر و باكيفيت تر باشــد؛ ضمن 
اينكه همه دســت اندركاران امر اســتاندارد و نهادهاى 
مدنى، شركت هاى بازرسى و توليدكنندگان در اين روز 

بايد در كنار هم نقد و بررســى در حوزه اســتاندارد داشته 
و به افق هاى بهتر بينديشند. معاون اول رييس جمهور 
اقزود: شــاخص در امر توليد واردات و صادرات يك امر 
ضرورى اســت و هيچ كس حاضر نيســت از حداقل ها 
بگذرد. وى تصريح كرد: در اين فضا بايد استانداردهاى 
متناســب با موقعيت را فراهم كرد و جامعه و كشــورها 
و نظام ها، از كاهش ســطح ســرمايه اجتماعى، اعتماد 
عمومى و اميد به آينده مى بينند بيشتر است؛ امروز مساله 
اصلى كشور همين است و بايد سطح رضايتمندى مردم 
و اميد به آينده در دســتور كار قرار دهند و كشــور توسعه 
بيشترى داشته باشند و مسائلى كه نقش اول دارد همين 
ســرمايه هاى اجتماعى است و همه نخبگان كشور بايد 

در اين بخش تالش كنند.
انتظار دولت براى بازگشت ارز صادراتى

معــاون اول رييس جمهور ادامه داد: صادرات غيرنفتى 
كشــور روند خوبى گرفته اگرچه ايران ظرفيت بااليى 
دارد. اين در حالى است كه كاالهاى دانش محور سهم 
بااليى دارند و در بخش كاالهاى صنعتى صادرشــده 
بايــد ارزش افــزوده مغز در آنها باالتر باشــند. ما االن 
چند هزار شــركت دانش بنيان به ثبت رســيده كه آمار 
مناســبى است. وى اظهار داشــت: بخش ديگر منابع 
ديگر درآمدى ما صادرات اســت اما اكنون زمانى است 
كه مردم از صادركنندگان و بخش خصوصى توقع دارند 
و مى خواهــد كه منابع حاصــل از صادرات را در اختيار 
كشور قرار دهند. اين هنر نيست كه عده اى بگويند كه 
حاال كه كشور مشكل دارد ما هم سود بيشترى ببريم، 
پس جوانمردى چه مى شود؟ معاون اول رييس جمهور 
گفت: انتظار دولت از صادركنندگان خصوصى، شــبه 
دولتى و دولتى اين است كه ارز حاصل از صادرات خود 
را سريعتر و بيشتر بياورند؛ البته صادركنندگان خوب به 
ميدان آمده اند و اگر گله اى هم باشد راجع به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات است؛ پس بايد االن به ميدان بيايند. 

وى افزود: پول نفت را از روش هايى كه داريم مى آوريم، 
البته صادرات نيز افزايش مى يابد؛ اين در حالى است كه 
مردم به كاالهاى داخلى گرايش بيشترى پيدا مى كنند.

پيدا كردن مشترى هاى جديد براى نفت ايران
جهانگيرى اظهار داشت: شرايط غيرعادى تحريم الزام 
مى كند كه ارز مديريت شــود؛ توليدكننده كشــور يك 
فرصت طاليى در تحريم دارد؛ اگرچه تحريم ظالمانه و 
زورگويانه است؛ اما يك فرصت حمايت از توليد داخلى 
است كه اكنون توليدكنندگان داخلى بايد بدانند قيمت 
را غيرطبيعــى بــاال برند و به مــردم ظلم كنند؛ كيفيت 
هــم بايد افزايش يابد پس توليدكننده منصف كســى 
اســت كه با قيمت مناســب و كيفيت خوب ارائه دهند. 
وى ادامه داد: در جنگ كنونى اقتصادى هدف كاهش 
منابــع درآمدى ايران اســت و مى خواهند امكان ورود 
محصــوالت مورد نيــاز از جمله كاال و مواداوليه وجود 
نداشــته باشد و مى خواهند كه مردم در مقابل حكومت 
اعتــراض كنند؛ هدف ما اين اســت كــه منابع خود را 
افزايش دهيم و آمريكا ادعا دارد كه صادرات نفت ايران 
را صفر كند؛ پس مردم انتظار دارند كه مسئوالن بگويند 
كه صادرات متوقف نشــده اما اكنون با توجه به اينكه 
برخى كشــورها خريد نفت ايران را متوقف كرده اند، اما 

ما مشترى هاى جديدى پيدا كرديم.
لزوم تجارى سازى و برند سازى در زمان تحريم

همچنيــن در مراســم روز ملى اســتاندارد و انقالب 
چهارم صنعتى شــهيندخت موالوردى، دستيار ويژه 
رييس جمهور با اشاره به صحبت هاى رييس جمهور 
گفت: ايشــان حقوق شهوروندى را استاندارد جامعه 
مــا مى دانند. موالوردى با بيــان اينكه قبل از ميالد 
تاكنون مطابق برخى اسناد معيار انسانيت مرد است، 
افــزود: با اينكــه اين تفكرات از قبل از ميالد بوده اما 
همچنان ادامه دارد هر چند در انقالب 1923 فرانسه 
به حقوق شهروندى اشاره شده است. وى افزود: حقوق 

شــهروندى به همه انســان ها بدون توجه به ســن و 
نژاد نگاه مى كند در حقوق بشــر ســخن ما معطوف به 
انسان ها است اما در حقوق شهروندى به نقش شهروند 
و وظايف آن پرداخته مى شــود و اين تفاوت اساســى 
اســت. دســتيار رييس جمهور بيان كرد: مســئوليت 
اجتماعى در حوزه حقوق شــهروندى نه تنها در برابر 
دولت اســت بلكه برابر ديگر شهرندان نيز مسئوليت 
دارند جامعه اى كه ادعاى اسالمى بودن دارد و هدفان 

تحقق احكام اين دين است بايد جدى گرفته شود.
مــوالوردى تصريح كرد: ما از يك حاكميت مطلقه بى 
عنان به يك دولت مكلف رســيديم، شهروندان بايد در 
حكمرانى هم ســهيم باشــند. وى با بيان اينكه اصالح 
نگرش بايد از درون قدرت و شهروندان شكل بگيرد تا 
حقوق شهروندى محقق شود، گفت: در دوران تحريم 
بايد از كاالى اســتاندارد ايرانى حمايت كرد و به سمت 
تجارى ســازى و برند ســازى رفت. موالوردى با بيان 
اينكه در مســئوليت قبلى براى استاندارد صنايع دستى 
زنــان تالش هاى زيــادى كرديم، تصريح كرد: در اين 
زمانــه كه انقالب چهارم آغاز شــده و مرزهاى دنياى 
واقعيت و مجازى طى شــده بايد ديد چگونه مى توان 

از اين فنآورى ها براى خودمان بهره الزم را ببريم.
رقابت پذيرى بدون استاندارد امكان پذير نيست

همچنين در مراســم روز گذشــته حميدرضا فوالدگر، 
رئيس كميســيون ويژه حمايت از توليد ملى در حاشيه 
مراسم روز استاندارد درباره وضعيت بورس و رابطه آن 
با استاندارد، در جمع خبرنگاران گفت: نهاد بورس نقش 
موثرى در بحث شفاف سازى اقتصادى، رقابت پذيرى در 
اقتصاد و نظم بخشيدن به اقتصاد داشته است. فوالدگر 
اظهار داشت: در اين شرايط يك سقف و كف رقابتى و 
قيمتى گذاشته و برداشته مى شود كه به نحوى بورس 
نيم بند يا نيمه كاره به وظايفش عمل مى كند كه االن 
آن زمان اســت. اين نماينده مجلس خاطرنشــان كرد: 
مــن نمى خواهم بعضى مالحظات مديريتى را رد كنم، 
باالخره در كشــور در جنگ اقتصادى هســتيم و كارها 
بايد مثل زمان جنگى اداره شــود و طبعًا در اين شــرايط 
جنــگ اقتصادى بورس هــم محدوديت هايى برايش 
پيــش مى آيد كه بايد با همكارى تنگاتنگ بين بورس 
و مديريت اقتصادى كشــور و نهادهاى نظارتى از اين 
مقطع عبور كنيم. ما معتقديم كه اين مقطع موقتى است 
و از آن عبور مى كنيم و باز هم بايد بتوانيم يك حركت 
به ســمت اقتصاد رقابتى ســالم را ادامه دهيم. فوالدگر 
ادامه داد: امروز در دنيا بحث رقابت پذيرى بدون داشتن 
يك نظام استاندارد اصًال امكان پذير نيست. يعنى بحث 
رقابت بر اســاس كيفيت و قيمت تمام شــده و خدمات 
پــس از فروش در كاالها اســت. بنابراين وقتى بحث 
كيفيــت عنصر اصلى تعيين كننده رقابت اســت پس 
بدون نظام اســتاندارد نمى شود به كيفيت رسيد. كامًال 

به هم پيوسته است.

ميز خبر

حمايت حمايت 
وزارت صمت از شهرك هاى وزارت صمت از شهرك هاى 

صنعتى خصوصىصنعتى خصوصى
مديرعامــل ســازمان صنايــع كوچك و 
شــهرك هاى صنعتى ايران بر لزوم توجه 
به توســعه شهرك هاى صنعتى تخصصى 
و غيردولتــى تاكيــد كــرد. بــه گزارش 
شــاتا، صادق نجفى اظهــار كرد: توجه به 
شهرك هاى صنعتى تخصصى يك رويكرد 
در كشورهاى پيشرفته بوده و مى تواند نقش 
مهمى در هم افزايى واحدهاى توليدى ايفا 
كند. وى افزود: توجه به ايجاد شهرك هاى 
صنعتــى خصوصى مورد توجه ســازمان 
صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران 
بــوده و در اين راســتا حمايت هاى الزم را 
بــه عمــل خواهد آورد. وى بر تأمين كامل 
زيرســاخت هاى الزم در شــهرك هاى 
صنعتــى خصوصــى تاكيد كــرد و گفت: 
شــركت شهرك هاى صنعتى استان ها نيز 
آماده هر گونه همكارى براى توســعه اين 

شهرك ها هستند.

9090 درصد كاالهاى وارداتى  درصد كاالهاى وارداتى 

در سه روز ترخيص شددر سه روز ترخيص شد
گمــرك جمهورى اســالمى ايــران در 
گزارشــى از روند ترخيص كاال اعالم كرد: 
در نيمه نخســت امسال تشريفات گمركى 
72 ميليــون و 864 هــزار تن انواع كاالى 

صادراتــى و وارداتــى انجــام و 90 درصد 
كاالهاى وارداتى در سه روز ترخيص شده 
اســت. به گزارش ايرنــا، ارزش كاالهاى 
وارداتى و صادراتى در اين مدت 45 ميليارد 
و 305 ميليون دالر بود كه ســهم صادرات 
غيرنفتــى 23 ميليــارد و 123 ميليون دالر 
و ســهم واردات 22 ميليارد و 182 ميليون 
دالر است. براساس اين گزارش، تشريفات 
گمركى اين مقدار كاال در گمركات كشــور 
به روش الكترونيكى انجام و 90 درصد در 
سه روز ترخيص و 10 درصد باقيمانده نيز از 
لحاظ اعالم نظر سازمان ها يا كد رهگيرى 
بانك زمان بيشترى براى ترخيص داشتند. 
ترخيــص درصدى كاال يكى از اقدام هاى 
گمرك براى تسريع در ترخيص كاال بود و 
سبب شد تا مدت زمان رسوب كاال به سه روز 
كاهش يابد. برابر اعالم گمرك جزئى ترين 
اطالعات ترخيــص در تمامى گمركات با 
كمك ســامانه جامع گمركى و پنجره واحد 
تجــارت فرامرزى به لحظه قابل رهگيرى 
بوده و مشخص است كه چه كااليى به نام 
چــه افرادى به تفكيك نوع كاال، مجوزها، 
وزن و ارزش از كدام گمركات ترخيص و از 
طريق چه كاميونى به كدام انبار بارگيرى و 

تخليه شده است.

رشد بخش صنعت منفىرشد بخش صنعت منفى
  11 درصد شد درصد شد

شاخص مقدار توليد بخش صنعت، در بهار 
97 به 93.0 واحد رسيده است كه نسبت به 

دوره قبل (زمستان 96) و دوره مشابه سال 
قبل (بهار 96) به ترتيب به ميزان 9.8 درصد 
و 1.0 درصد كاهش داشته است. به گزارش 
تسنيم، شاخص كليدى عملكرد اقتصادى 
در اكثر كشــورها و از مهمترين نماگرهاى 
كوتاه مدت اقتصادى در آمار رســمى است 
كه در برخى كشورها هم به صورت مستقل 
و هم در مقايسه با ساير شاخص هاى كوتاه 
مدت بــراى ارزيابى عملكــرد اقتصادى 
و تهيــه حســاب هاى ملى مورد اســتفاده 
قرارميگيرد. اين شاخص اطالعاتى را براى 
ايجاد سياســت هاى اقتصادى و همچنين 
پيــش بينى آينده اقتصادى فراهم مى كند. 
شــاخص مقدار توليد بخش كشاورزى در 
بهار 97 به 84,0 واحد رسيده است كه نسبت 
به دوره قبل (زمستان 96) نزديك به 36,0 

درصد افزايش داشته است. 
ولى نســبت به دوره مشابه سال قبل (بهار 
96) بــه ميزان 1,3 درصد كاهش داشــته 

اســت. شــاخص مقدار توليد بخش معدن 
(به اســتثناى استخراج نفت و گاز طبيعى) 
در بهار 97 به 98,4 واحد رســيده است كه 
نسبت به دوره قبل (زمستان 96) حدود 1,5 
درصد و نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
(بهــار 1396) به ميزان 2,0 درصد افزايش 
داشــته است. شــاخص مقدار توليد بخش 
صنعت، در بهار 97 به 93,0 واحد رســيده 
است كه نسبت به دوره قبل (زمستان 96) 
و دوره مشابه سال قبل (بهار 96) به ترتيب 
بــه ميزان 9,8 درصد و 1,0 درصد كاهش 
داشــته اســت. نكته قابل توجه آن اســت 
كه در زمســتان 96 اين شــاخص به عدد 
103,1 واحد رســيده كه حاكى از مطلوبيت 

مقــدار توليد بخش صنعت در دوره مذكور
 مى باشد.

مهلت مهلت 22 ساله به  ساله به 
خودروسازان براى توليد خودروسازان براى توليد 

محصوالت رقابتىمحصوالت رقابتى
عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس 
ممنوعيت واردات به مدت دو ســال و پس 
از آن صفر شــدن تعرفه واردات را راه حل 
مشــكالت صنعت خودرو مى داند. حجت 
االسالم ســيدجواد حسينى كيا در گفتگو 
بــا خبرخودرو درخصوص راهكارهاى رفع 
مشــكالت صنعت خودرو كشــور اظهار 
داشــت: دولت بايد تمام واردات را به مدت 
دو ســال ممنوع كنــد و همزمان وام هاى 
ارزان قيمتى نيز در حوزه خودروســازى به 
خودروســازان اعطا كند. وى افزود: با اين 
شرايط خودروسازان دو سال فرصت دارند 
تا به بروزرســانى خود و توليد خودروهاى 
ارزان قيمتــى كه قــدرت رقابت پذيرى 
داشته باشند بپردازند. بعد از دو سال تعرفه 
خودرو صفر و واردات خودرو آزاد شود. اگر 
در آن زمان خودروســازان كشــور قادر به 
رقابت نباشــند شايد چاره اى جز حذف آنها 
وجود نداشــته باشــد. اين نماينده مجلس 
درخصــوص احتمال واردات اتوبوس هاى 
واردات  گفــت:  دوم  دســت  شــهرى 
اتوبوس هاى دســت دوم ايده خوبى نيست 
و بهتر اســت از توان داخــل براى تأمين 

ناوگان اتوبوسرانى استفاده شود.

صادرات معدن و صنايع صادرات معدن و صنايع 
معدنى از معدنى از 55 ميليارد دالر  ميليارد دالر 

عبور كردعبور كرد
ارزش صــادرات بخش معــدن وصنايع 
معدنى ايران در نيمه نخســت امســال با 
رشد 9,5 درصد به 5,1 ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش ايميدرو، ســهم زنجيره معدن 
از تجارت خارجى كشــور طى شش ماهه 
نخســت امسال در مقايسه با مدت مشابه 
ســال 96، در حوزه صادرات و واردات، به 
ترتيب 22 و 7,5 درصد ثبت شــده اســت. 
ايــن گزارش مى افزايد، طى اين مدت 2,5 
ميليارد دالر فوالد صادر شد كه از نظر وزنى 
بــا جهش 20 درصدى به 5,5 ميليون تن 
رســيد. مس با 482 ميليون دالر صادرات 
رشــد 33 درصدى داشــته است و تمركز 
بر صادرات كاتد به جاى كنســانتره دليل 
كاهــش وزن صادرات مس بوده اســت. 
بنابــر اين گزارش، ســيمان با ارزش 315 
ميليون دالرى رشد 3 درصدى در صادرات 
را ثبــت كرد. مجموع تناژ صادرات بخش 
معــدن ايران با منفــى 9,6 درصد كاهش 
وزنى داشته است. دليل اين موضوع تمركز 
مصرف بر روى داخل كشــور و تغيير نياز 
ســنگ آهن چيــن از لحاظ عيار اســت. 
اين گــزارش مى افزايــد، ارزش واردات 
محصوالت معدنى در مقايسه با سال قبل 
كاهش چشمگيرى داشته بطوريكه ميزان 
آن در نيمه نخســت امسال به حدود 715 

ميليارد دالر رسيده است.

قطعه قطعه ECUECU خودرو  خودرو 
داخلى سازى شدداخلى سازى شد

 مديرعامل گروه خودروسازى سايپا گفت: 
باتالش قطعه ســازان داخلى و همكارى 
 ECU گروه خودروســازى ســايپا، قطعه

خودرو داخلى سازى شد.
محســن جهرودى در بازديد از شــركت 
سازه گستر سايپا با اشاره به ضرورت توجه 
به توســعه داخلى سازى قطعات خودرو در 
دوران تحريم هــا افــزود: در صورتى كه 
صنعت خودروســازى ايران بتواند در برابر 
تحريم هــاى فعلى ايســتادگى كرده و از 
ظرفيت هاى خود به خوبى استفاده كند، در 
آينــده اين صنعت بســيار قوى تر و پوياتر 

خواهد بود.
بــه گفته جهرودى قطعــه ECU خودرو 
كه برخوردار از فناورى بســيار پيشرفته اى 
اســت و صنعت خودروسازى ايران براى 
تأميــن آن، همواره بــه بازارهاى خارجى 
وابســته بوده، با كمــك و همكارى گروه 
خودروســازى سايپا داخلى سازى شده كه 
بــا اين امر، يك تحول مهم در اين صنعت 

شكل خواهد گرفت.
وى كــه از بخش هــاى تأميــن قطعات، 
بررســى كيفيت و ارتباطات سازه گســتر 
بازديــد مى كرد، ادامه داد: توانمندســازى 
قطعه ســازان داخلــى و كمك بــه توليد 
قطعات داراى فناورى پيشــرفته، صنعت 
خودروســازى ايران را از منابع خارجى بى 
نياز كرده و موجب رشــد و شــكوفايى در 

داخل خواهد شد.
مديرعامل گروه خودروسازى سايپا تأكيد 
 ECU كــرد: توليد قطعه مهــم و پيچيده
دروازه ورود به ميدان توليد ســاير قطعات 
پيشــرفته در داخل اســت و مى تواند ما را 
مبدل به يك كشــور داراى فناورى توسعه 

يافته در صنعت قطعه سازى كند.
جهرودى به فراخــوان دعوت از نخبگان 
و صاحبــان ايده هاى جديــد در امر توليد 
قطعات توســط گروه خودروســازى سايپا 
اشاره كرد و گفت: با اين كار زمينه شناسايى 
ايده ها و نوآورى ها در عرصه قطعه ســازى 
و خودروســازى را فراهم كرده ايم و قصد 
داريــم با اســتفاده از همين ظرفيت هاى 
داخلــى و بــدون نگاه به خارج، نياز صنايع 

خود را تأمين كنيم.
وى اظهار كرد: با دورى از سياســى كارى 
و پرهيز از فضاى متأثر از حاشــيه ها، رشد 
صنعت خودروســازى و قطعه ســازى را 
دنبــال مى كنيم تا از اين طريق هم دانش 
توليد در كشــور توســعه يابد و هم كسب و 
كار درون ســازمانى به جايگاه مدنظر خود

 برسد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
علــى رغم وجود پنجره واحد ســرمايه گذارى يا مركز 
خدمات ســرمايه گذارى، سرمايه گذاران بايد كارهاى 
مــوازى را در ادارات مختلف انجام دهند. ســيدمهدى 
فرشادان در گفتگو با خانه ملت، درخصوص حمايت از 
سرمايه گذارى در كشور، گفت: در حال حاضر اصطالحًا 
بــراى صدور يك مجوز، هفت خوان رســتم بايد طى 
شــود كه طبيعى اســت انگيزه سرمايه گذارى با چالش 

روبرو مى شــود. اين عضو كميســيون برنامه، بودجه و 
محاســبات مجلس ادامه داد: سرمايه گذاران بايد براى 
ســرمايه گذارى مدت هــا دوندگى انجام دهند كه اين 
صحيح نيست و بايد ساز و كار سرمايه گذارى تسهيل 
شــود. فرشــادان در ادامه تصريح كرد: بايد از سرمايه، 
ســرمايه گذاران حمايت شــود و در اين راستا براساس 
آمايش ســرزمينى، سرمايه گذاران حمايت شوند نكته 
بعد اينكه بانك ها نيز در ارائه تسهيالت بانكى عملكرد 
مناسبى ندارند. اين نماينده مجلس همچنين ادامه داد: 
وزارت اقتصاد بايد بسته حمايتى براى تسهيل سرمايه 
گذارى كه تمامى جوانب رعايت شده باشد، در نظر بگيرد 
و به ســرمايه گذاران واقعى تســهيالت الزم ارائه شود. 
عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در 
پايان يادآور شد: دولت بايد شرايط فروش مناسب براى 
محصوالت توليد در نظر بگيرد و حتى برخى محصوالت 

را بصورت خريد تضمينى خريدارى كند.

رئيس فراكســيون معدن مجلس معتقد اســت: 
بخشــى نگرى در تمام حوزه هــا به خصوص در 
بخش معدن، به شكل باليى در كل كشور درآمده 
و تا اين نگاه تغيير نكند، پيشرفتى حاصل نمى شود. 
داريوش اسماعيلى در گفتگو با خانه ملت، با بيان 
اينكه تدوين نقشــه راه معدن به منظور جلوگيرى 
از تسرى بخشى نگرى در حوزه معدن بوده است، 
تصريــح كرد: با اجراى نقشــه راه معدن و صنايع 
معدنى، بخشى نگرى از بين رفته و اگر اين اتفاق در 
بخش هاى ديگر كشور رخ بدهد، در آن قسمت ها 
هم پيشــرفت صورت خواهد گرفت. اين نماينده 
مجلس با اشاره موضوع نقشه راه معدن اضافه كرد: 
در تدوين نقشــه راه بيش از 40 نفر از نمايندگان 
مجلس حضور فعال داشتند. بيش از 15 تشكل در 
جلسات شركت كردند و بيش از يك هزار ساعت 
وقت روى اين موضوع گذاشته شد. رييس سازمان 

نظام مهندســى معدن ايران در پايان خاطرنشان 
كــرد: يكــى از بندها در نقشــه راه معدن و صنايع 
معدنى همين اســت كه معاونت معدن در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با ســازمان محيط زيست 
نشســت هايى داشته باشــند و دستورالعمل هاى 
مشــتركى در حوزه محيط زيســت تدوين كنند تا 
بخش نامه ها با هم تعرض نداشــته باشند و بتوان 

در اين عرصه يكپارچه عمل كرد.

دستيابى به پيشرفت هاى معدنى با پرهيز از بخشى نگرىضرروت ارائه بسته حمايتى براى تسهيل سرمايه گذارى

واردات بيش از 1200 خودرو در يك ماه!

117 واحد توليدى با مشاركت ايران در ازبكستان داير است

آمار گمرك ايران حاكى از اين اســت كه در شــهريور 
امســال بيش از 1200 خودرو به ايران وارد شده است. 
به گزارش ايسنا، براساس تازه ترين آمار گمرك ايران 
از تجارت خارجى شــش ماهه نخست سال جارى، در 
اين مدت 13 هزار و 771 دســتگاه خودروى ســوارى 
بــه ارزش 397 ميليــون و 570 هزار دالر به ايران وارد 
شــده اســت. واردات خودرو به ايران از 20 كشور دنيا 
انجام شــده كه در اين ميان جمهورى كره با صادرات 
5237 دستگاه خودرو، بيشترين سهم را در ميان واردات 

خودروى ســوارى ايران به خود اختصاص داده اســت 
و پس از آن امارات متحده عربى با 3838 دســتگاه و 

آلمان با 1509 دســتگاه خودروى سوارى، بزرگ ترين 
صادركنندگان خودرو به ايران در اين مدت به شــمار 
مى روند. واردات خودروى سوارى به ايران در حالى به 
بيش از 13 هزار و 700 دستگاه رسيده است كه براساس 
تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداى تيرماه 
امســال واردات خودروى سوارى به كشور ممنوع شده 
اســت. از سوى ديگر مشاهده آمار گمرك ايران نشان 
مى دهد كه در پنج ماهه نخســت سال جارى 12 هزار 
و 512 دســتگاه خودروى ســوارى به ايران وارد شده 
بــود و بــه اين ترتيب مى توان گفت كه باقى خودروها 
يعنى تعداد 1259 دســتگاه خودرو در ماه ششــم يعنى 

در شــهريور ماه به ايران وارد شــده است. واردات اين 
خودروها ممكن است مربوط به ثبت سفارش هاى قبلى 
باشد، اما در غير اين صورت الزم است كه گمرك ايران 
توضيحاتى را درباره ادامه واردات خودروى سوارى در 

عين ممنوعيت ارائه كند.
تيرماه ســال جارى و تقريبًا همزمان با نقض برجام از 
ســوى رئيس جمهور آمريــكا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در راســتاى مديريت منابع ارزى، ثبت سفارش 
خودرو را ممنوع و در نتيجه مشتريان، واردكنندگان و 
بازار خودروهاى خارجى كشــور را با شــوكى بزرگ در 
اين زمينه مواجه كرد. هرچند بازار وارداتى ها از تيرماه 

سال گذشته و همزمان با توقف ثبت سفارش با آشفتگى 
همراه شــد، اما توقف واردات تير خالصى بود به ورود 
اين كاال به كشــور. كااليى كه طى دو ســال گذشته با 
مقررات و دستورالعمل هاى گوناگون روبه رو بود. در هر 
حال از تيرماه سال گذشته دولت با توقف ثبت سفارش 
سعى در محدود كردن واردات داشت اين در حالى است 
كه ورود خودرو به كشــور از دى ماه پارســال روند كند 
خود را آغاز كرد. با اين شــرايط پيش بينى مى شــود كه 
بــا توقف واردات، ميزان عرضه خودروهاى خارجى به 
كشــور تا پايان سال جارى به كمترين سطح خود طى 

يك دهه گذشته برسد.

ســفير ازبكســتان در ايران گفت: 117 واحد توليدى با 
مشاركت فعاالن اقتصادى و بازرگانان ايرانى در مناطق 
اين كشور داير و فعال است. بهار عبداله يف در سفر دو 
روزه به استان مركزى افزود: فعاليت مشترك صنعتگران 
و تجار ازبكى با ايران از سال ها پيش شكل گرفته و امروز 
موفقيت هاى چشمگيرى نصيب دو كشور شده است.وى 

ادامه داد: بخش عمده اى از ســرمايه گذاران صنعتى در 
ازبكستان اهل استان مركزى و شهر اراك هستند كه اين 
مهم نشان از ظرفيت اين منطقه در بخش صنعت دارد.

وى بيان كرد: هيچ مشكلى در صدور رواديد و اعزام تجار 
و فعاالن اقتصادى كشور ايران به ازبكستان وجود ندارد 
و از زمانمعرفى افراد به مدت 2 روز رواديد صادر مى شود.

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان 
مركزى نيز گفت: اين نهاد به عنوان اتاق معين كشور در 
مراودات با ازبكستان عمل مى كند و انتظار مى رود زمينه 
فعاليت هر چه بيشتر بين تجار 2 كشور از سوى سفارت 
ازبكســتان در ايران فراهم شود.منوچهر توسطى افزود: 
اتاق بازرگانى استان مركزى در اعزام گروه هاى تجارى 

به ازبكستان مشكل صدور رواديد دارد كه انتظار مى رود 
ســفارت ازبكســتان در ايران در خصوص اين مهم نيز 
چاره انديشى كند.ازبكستان با 447 هزار و 400 كيلومتر 
وســعت و 33 ميليون نفر جمعيت از كشــورهاى آسياى 
مركزى است كه مرز مشترك با افغانستان، تاجيكستان، 

تركمنستان، قزاقستان و قرقيزستان دارد. 

نايب رييس دوم اتاق مشترك ايران و عمان با بيان اينكه سرمايه گذارى 
و صادرات به كشور عمان از خطر پذيرى (ريسك) پايينى براى سرمايه 
گذاران برخوردار اســت گفت: تجار ايرانى مشمول معافيت مالياتى اين 
كشــور قرار گرفته اند. شــهال عمورى در گفتگو با ايرنا، با اشاره به سفر 
هيات تجارى ايران متشكل از رييس، نواب رييس و دبير اتاق مشترك 
بازرگانى ايران و عمان، به بندر و منطقه آزاد صالله در هفته گذشــته 
براى ديدار و رايزنى با مقامات عمانى، افزود: در اين ســفر كه محســن 
ضرابى رييس اتاق مشــترك ايران و عمان رياســت هيات ايرانى را بر 
عهده داشــت، با احمد بن ناصر المحرزى مديرعامل بندر و منطقه آزاد 
صالله ديدارى انجام شد. وى ادامه داد: عمان اكنون برگ برنده تجارت 
ايران در منطقه محسوب مى شود و فعاالن اقتصادى و سرمايه گذاران 

بايد از موقعيت فراهم شده بازار عمان نهايت استفاده و بهره را ببرند.
رييس اتاق بازرگانى اهواز با بيان اينكه در اين سفر مزيت هاى ارتباطى 
تجارى و سرمايه گذارى با عمان مورد ارزيابى قرار گرفت: افزود: امكانات 
و زيرســاخت هاى ايجاد شــده بندر صالله براى حضور تجار از نزديك 
بررســى شــد و عالوه بر اين در خصوص چگونگى حضور شركت هاى 
ايرانــى در اين منطقه و تســهيالتى كه بــراى فعاليت اقتصادى ايران 
ارائه خواهد شد، نشست هايى برگزار شد. وى با تاكيد بر اينكه قرار شد 
بــا هماهنگــى ميان دو طرف تســهيالت الزم در خصوص حمل كاال، 
تعامالت و همكارى تجارى و فعاليت سرمايه گذارى مشترك دو كشور 
فراهم شود، گفت: منطقه آزاد صالله براى جذب سرمايه گذار در زمينه 
ايجــاد واحدهــاى توليدى، انبار، ســردخانه و دفاتر تجارى و همچنين 

صادرات مجدد كاال به كشــورهاى مختلف زمينه را مهيا كرده اســت. 
رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى اهواز ادامه داد: دولت 
عمان زيرساخت ها را در منطقه فراهم كرده و ساخت و ساز را به سرمايه 
گذار با متراژهاى درخواستى از طرف سرمايه گذار و به قيمتى مناسب 
واگذار كرده اســت. نايب رييس دوم اتاق مشــترك ايران و عمان در 
ادامه با اشاره به مساحت سه هزار و 500 هكتارى منطقه صالله گفت: 
در ايــن منطقــه گيت گمركى وجود ندارد و كاال بر مبناى خوداظهارى 
و اعتماد به صاحب كاال وارد مى شود. بنا به اعالم گمرك ايران در سه 
ماه نخســت امســال 734 هزار تن كاال به ارزش 223 ميليون دالر از 

ايران به عمان صادر شد.

معافيت مالياتى تجار ايرانى در صادرات به عمان



انرژى 8Mon 15 Oct 2018  Vol 883883 دوشنبه  23 مهر 97  شماره

ميز خبر

طرح جديد مجلس براى كاهش خام فروشى نفت
ظرفيت پااليشگاهى كشور با سرمايه هاى مردم افزايش مى يابد

گروه انرژى: سال هاست كه جلوگيرى از 
خام فروشى تبديل به يكى از دغدغه هاى 
اصلى و بزرگ صنعت نفت كشــور شده 
است. بررسى هايى كه پيش از اين صورت 
گرفته نشــان مى دهد سطح خام فروشى 
ايران با كشورى مانند عربستان سعودى 
در يــك جايگاه قــرار دارد. اين در حالى 
است كه توليد نفت خام ايران پس از لغو 
تحريم ها با افزايش مواجه شــده و البته 
مى توان گفت حدود 50 درصد از كل توليد 
نفت خام به مصرف پااليشگاه هاى كشور 
رسيده و ميزان باقى مانده نيز به صادرات 
اختصاص داده مى شود. بررسى ها نشان 
مى دهــد كه عربســتان نيز كمى بيش 
از نيمــى از توليــد نفت خــام خود را به 
مصارف پااليشــگاهى اختصاص داده 
است. در اين ميان آنطور كه كارشناسان 
مــى گوينــد تفاوتى كه در اين ميان بين 
ايران و عربســتان وجود دارد اين اســت 
كه عربســتان ســعودى تمام اين نفت 
خام مورد مصرف پااليشــگاهى خود را 
در داخل به مصرف نمى رســاند و مقدار 
قابل توجهى از آن در پااليشگاه هايى در 
آن ســوى مرزهاى عربستان سعودى و 
در نقاط مختلف دنيا به مصرف مى رسد. 
بــا ايــن حال به نظر مى رســد كه ايران 
بايد براى حفظ ســهم خود در بازارهاى 
جهانى و كسب امتياز در شيوه هاى جديد 
بازاريابى، بايد هرچه سريع تر برنامه هايى 

را در نظر گرفته و اجرايى كند.

 طرح جديد براى كاهش خام فروشى
نفت

در همين حال يك عضو كميســيون انرژى 
مجلس از مطرح شدن طرح افزايش ظرفيت 
پااليشــگاهى با اســتفاده از سرمايه هاى 
مردمــى در مجلس خبر داد و گفت: طرحى 
به مجلس آمده كه حاكى از اين است كه ما 
بتوانيم با سرمايه هاى مردم صنعت پااليشى 
كشور را توســعه دهيم. هدايت اهللا خادمى 
در گفتگو با تســنيم اظهار داشــت: يكى از 
داليل عدم توســعه صنعــت پااليش نفت 
كشــور اين است كه مديران صنعت نفت ما 
اعتقادى به ساخت پااليشگاه نداشته اند و ما 
بعد از انقالب كمتر به دنبال پااليشگاه سازى 
رفتيم. وى افزود: مدتى بعد از انقالب، آقاى 
زنگنــه و تيــم او روى كار آمدند و اعتقادى 
به ســاخت پااليشــگاه نداشتند و مى گفتند 
زمانى كه مى شود بنزين را وارد كرد چرا بايد 
به سمت پااليشگاه سازى برويم؟اين عضو 
كميسيون انرژى مجلس تصريح كرد: آن ها 
تصورشان اين بود كه واردكردن بنزين هم 
ساده تر و هم ارزان تر است و اين تصور باعث 
شــد كه ما يك كشــور واردكننده باشيم و 
كشــور را با يك دردســر بزرگى همچون 
تحريــم مواجــه كنيم؛ يعنى عدم توســعه 
صنعت پااليشــى موجب شــد كه ما به يك 
كشور خام فروش تبديل شويم و نقطه ضعف 
اساســى دست دشــمن هاى خود داده ايم. 
خادمى با اشــاره به اينكــه تكيه بر فروش 
نفت خام به تك محصولى شدن كشور منجر 

شده، گفت: چون ما يك كشور تك محصولى 
هستيم، آن ها هر وقت خواستند مى توانند ما 
را تهديد و تحريم كنند. وى ادامه داد: اگر ما 
پااليشگاه ها را مى ساختيم اآلن شايد اصًال 
تحريم نمى شــديم؛ چرا كه در آن صورت، 
نياز نبود نفت خود را صادر كنيم زيرا ما نفت 
خام را به ده ها فرآورده باارزش ديگر از جمله 
بنزين و ديگر انواع سوخت تبديل مى كرديم 
و محصوالت توليدى در پااليشــگاه ها را به 

كشورهاى همسايه صادر مى كرديم.
عضو كميســيون انرژى مجلس از مطرح 
شــدن طرح افزايش ظرفيت پااليشگاهى 
با استفاده از سرمايه هاى مردمى در مجلس 
خبــر داد و گفــت: طرحى به مجلس آمده 
حاكى از اينكه ما بتوانيم با ســرمايه هاى 
مردم صنعت پااليشى كشور را توسعه دهيم. 
وى افزود: در كميسيون هم صحبت هايى 
در مورد آن شــده، البته هم اكنون در حال 
بررســى است؛ ولى دولت مى بايست خود 

جهت ظرفيت صنعت پااليشــى كشــور 
پيش قدم مى شــد، چون اين اقدام عالوه 
بر درآمدزايى بسيار بااليى كه براى كشور 
به همراه دارد، ازنظر سياســى نيز كشور را 
درگيــر تحريم نفت خــام نمى كرد. عضو 
كميســيون انرژى مجلــس درخصوص 
نياز وارد كردن تجهيزات پااليشــگاهى در 
زمــان تحريم ها گفــت: اوًال در خود ايران 
شــركت هاى مهندسى و ســاختمان كه 
زيرمجموعــه خود شــركت ملى پخش و 
پااليش هستند تخصص پااليشگاه سازى 
را دارنــد، ثانيــًا ما در مواردى كه تحريمى 
وجود داشته، تحريم را دور زديم و قطعات 
را وارد كرديــم و نگرانــى از بابــت تحت 
تحريــم قرار گرفتــن تجهيزات در بخش 

پااليشگاهى نداريم.
 افزايش ارزش افزوده در صنعت نفت

براى جلوگيرى از خام فروشى
افزايــش ارزش افزوده از طريق تكميل 

زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توســعه 
توليــد كاالهــاى داراى بازدهى بهينه 
(براساس شاخص شدت مصرف انرژى) 
و بــاال بردن صــادرات برق، محصوالت 
پتروشــيمى و فرآورده هاى نفتى با تأكيد 
بر برداشــت صيانتــى از منابع در بند 15 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى آمده است. 
در همين ارتباط يك سيدمحمدحســين 
ميرمحمدى، عضوكميســيون اقتصادى 
مجلــس مجلس پيش تــر درباره بحث 
افزايش ارزش افــزوده ازطريق تكميل 
زنجيــره ارزش صنعــت نفت و گاز گفته 
است كه در سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
بر توســعه توليد كاالهاى داراى بازدهى 
بهينه تاكيد شــده اســت. ايــن نماينده 
مجلس ادامه داد: با افزايش ارزش افزوده 
از طريق تكميــل زنجيره ارزش صنعت 
نفــت و گاز اين مهم انجام خواهد شــد. 
وى اضافه كرد: وزارت نفت بايد شرايط را 
فراهم كند كه به جاى صادرات نفت خام، 
فرآورده هاى نفتى صادر شــود. وى ادامه 
داد: توســعه و توجه به صنعت پتروشيمى 
كشــور در زمينه جلوگيرى از خام فروشى 
مؤثــر اســت. ميرمحمــدى همچنين 
يــادآور شــد: بايد مواد خــام و معدنى در 
چرخــه توليد قرار گيرد و محصول داراى 
ارزش افزوده صادر شــود به دليل اينكه 
انجــام اين مهم زمينه اشــتغال زايى را 
فراهــم مى كند، البتــه بايد در اين رابطه 

سرمايه گذارى صورت گيرد.

ميز خبر

توليد نفت اوپك افزايش يافتتوليد نفت اوپك افزايش يافت
توليد نفت اوپك در ســپتامبر، 132000 بشكه 
افزايــش يافته و به 32761000 بشــكه در روز 
رســيده، اگرچه هنوز 650000 بشــكه در روز از 
ركورد توليد تاريخى آن كه در اكتبر 2016 ثبت 
شد، كمتر است. به گزارش مهر از اويل پرايس، 
داده هــاى گزارش ماهانه بــازار نفت اوپك كه 
براى سپتامبر 2018 منتشر شده، نشان مى دهد 
كه توليد نفت اين گروه، 132000 بشكه در اين 
مــاه افزايش يافته و به 32761000 بشــكه در 
روز رســيده است، اگرچه هنوز 650000 بشكه 
در روز از ركــورد توليــد تاريخى آن كه در اكتبر 
2016 ثبت شــد، كمتر اســت. همچنين داده ها 

نشان مى دهد كه 5 توليدكننده بزرگ اوپك، در 
ماه سپتامبر بدون تغيير ماندند؛ افت توليد ايران 
با رشد توليدات 4 توليدكننده بزرگ ديگر خنثى 
شــد. 10 توليدكننده ديگر اوپك روى هم رفته 
130 هزار بشــكه در روز توليد خود را باال بردند 

(اين توليدكنندگان در ماه آگوست هم 345 هزار 
بشكه در روز به توليد خود افزوده بودند) كه سهم 
بزرگى از اين افزايش، مربوط به ليبى و نيجريه 
بوده اســت. توليد ماه آگوســت هم اصالح شد و 
نشــان داد كه 63000 بشــكه در روز، بيشتر از 

آن چه قبًال گزارش شده بود، است.

بين دولت و مجلس براى بين دولت و مجلس براى 
سهميه بندى سوختسهميه بندى سوخت

 توافقى نشد توافقى نشد
عضو ناظر مجلس در شوراى عالى انرژى گفت: 
تاكنون اجازه اى براى ســهميه بندى سوخت از 
سوى مجلس شوراى اسالمى به دولت داده نشده 
است، اما در آينده اين احتمال وجود دارد. به گزارش 
ايسنا، على بختيار با اشاره به مطالب منتشر شده 
درخصوص سهميه بندى بنزين بيان كرد: با توجه 
به تفاوت فاحشى كه بين قيمت سوخت در داخل 
و خارج از كشــور به دليل افزايش نرخ ارز ايجاد 
شــده است، ميزان قاچاق سوخت افزايش يافته 
است، اقتضا مى كند بحث سهميه بندى عملياتى 
شود يا سامانه كارت سوخت اجرايى شود. وى در 
ادامه گفت: تاكنون بين دولت و مجلس شوراى 
اســالمى در اين زمينــه توافقى صورت نگرفته 
است، اما آنچه كه مسلم است دولت مكلف است 
طبق قانون بودجه ســال 1397 قيمت ها را ثابت 
نگــه دارد. اين عضو كميســيون انرژى مجلس 
شــوراى اســالمى اظهار كرد: در قانون بودجه 
اجازه افزايش قيمت يا ســهميه بندى سوخت به 
دولت داده نشــده اســت. البته اين احتمال وجود 
دارد كه در آينده بحث سهميه بندى مطرح شود، 
امــا تاكنون دولت درخواســتى در اين زمينه به 

كميسيون انرژى نياورده است.

ركورد جديد در توليد نفت و ركورد جديد در توليد نفت و 
تقطيرات جهانتقطيرات جهان

آژانس بين المللى انرژى اعالم كرد: توليدكنندگان 
اوپك، آمريكا و سوخت زيستى باعث تقويت توليد 
نفت و محصوالت ســوختى جهان شــده اند و آن را 
به ركود 100.3 ميليون بشــكه در روز رسانده اند. به 
گزارش مهر از بلومبرگ انگليسى، آژانس بين المللى 
انرژى اعالم كرد: توليدكنندگان اوپك، آمريكايى و 
سوخت زيستى باعث تقويت توليد نفت و محصوالت 
سوختى جهان شده اند و آن را به ركورد 100.3 ميليون 
بشكه در روز رسانده اند. آژانس بين المللى انرژى در 
گزارش جديد ماهانه خود اعالم كرد كه در ربع سوم 
امســال، توليد جهانى محصوالت نفتى به 100.3 

ميليون بشكه در روز رسيده است.

پيشرفت صنعت پتروشيمىپيشرفت صنعت پتروشيمى
 بدون توجه به تحريم ها بدون توجه به تحريم ها

مدير طرح هاى شــركت ملى صنايع پتروشــيمى 
گفت: اكنون شــرايط بهترى نسبت به تحريم هاى 
گذشــته داريم و كارها با ســرعت در حال پيشرفت 
است. به گزارش شانا، على محمد بساق زاده به تأثير 
تحريم ها بر صنعت پتروشــيمى اشاره كرد و گفت: 
در دوره پيــش تحريم ها كه همه جانبه بود، آمريكا، 
اروپا و شوراى امنيت ما را تحريم كردند. با اين حال 
صنعت پتروشيمى تحت الشعاع قرار نگرفت و توليد 
آن بيشتر شد. وى با تشريح جزئيات طرح هاى جديد 
صنعت پتروشــيمى، گفت: تكميل زنجيره ارزش از 
سياست هاى اصلى شركت ملى صنايع پتروشيمى 
است و به اين مساله در سال هاى اخير بيش از پيش 
توجه شــده اســت. بســاق زاده افزود: همسو با اين 
سياست، سعى ما اين است كه در پروژه هاى جديد، 
تنوع محصول بيشــترى را شاهد باشيم و توليدات 

نهايى به صورت زنجيره باشد.

رئيس سازمان انرژى هاى تجديدپذير و بهره ورى انرژى برق (ساتبا) 
گفت: نرخ هاى خريد تضمينى برق از تجديدپذيرها، متناسب با تغييرات 
نرخ ارز تعديل مى شود. سيدمحمد صادق زاده در گفتگو با ايرنا افزود: 
ساتبا خطرپذيرى تغيير نرخ ارز در قراردادهاى خريد تضمينى را پذيرفته 
است و سرمايه گذار با تغيير نرخ ارز دچار هيچ آسيبى نمى شود. وى اضافه 
كرد: با توجه به تعديل نرخ قراردادها، سرمايه گذارانى كه نيروگاه هاى 
آنها به بهره بردارى رســيده هيچ گونه آســيبى نمى بينند؛ قراردادهاى 
جديد هم با نرخ هاى مناسب منعقد مى شود. معاون وزير نيرو در پاسخ به 
اين سؤال كه نرخ پرداخت در قراردادهاى خريد تضمينى بر اساس كدام 
يك از نرخ هاى ارز (نيما، ثانويه و بازار غيررســمى) محاســبه مى شود، 
گفت: با توجه به تغييرات و نوســانات نرخ ارز، مبناى محاســبه نرخ ارز 

بايد تغيير كند كه اين امر توســط بانك مركزى مشــخص خواهد شد.
 صادق زاده اظهار داشت: فعًال وجه نيروگاه هاى تجديدپذير به صورت 

على الحساب بر اساس نرخ هاى قبلى به توليدكنندگان پرداخت مى شود 
اما به محض اينكه بانك مركزى مبناى محاسبه نرخ خريد تضمينى 

را اعالم كند، همه مابه التفاوت ها پرداخت مى شود.
پيش از اين نيز رضا اردكانيان، وزير نيرو در گفتگويى اعالم كرده بود 
كه در ماه هاى اخير وقفه اى براى ســرمايه گذارى بخش خصوصى 
در انرژى هــاى تجديدپذيــر به وجود آمد كه يكى از داليل اين وقفه، 
تغييرات نرخ ارز است. به گفته اين عضو كابينه دولت دوازدهم، قرارداد 
احداث نيروگاه هاى تجديدپذير بر مبناى نرخ گذشــته ارز بوده اســت، 
در حالــى كــه مصــرف آنها به صورت ارزى و دريافت وجه برق آنها به 

صــورت ريالى اســت. اردكانيان تصريح كــرد: برنامه هايى براى رفع 
اين چالش در نظر گرفته ايم و به نظر مى رســد اين قراردادها مشــمول 
تعديل هايى خواهد شد. وزير نيرو هفته گذشته نيز در سومين كنفرانس 
بين المللى انرژى هاى تجديدپذير ايران به برنامه اين وزارتخانه براى 
توسعه انرژى هاى تجديدپذير اشاره كرد و گفت: 500 مگاوات نيروگاه 
تجديدپذير جديد تا تابســتان ســال 1398 به بهره بردارى مى رسد و 
به اين ترتيب ظرفيت كل اين نيروگاه ها به يك هزار و 100 مگاوات 
افزايــش مى يابد. وى ظرفيت كنونى انرژى هاى تجديدپذير كشــور 
را 650 مــگاوات ذكــر كرد و گفت: اين ظرفيت مشــتمل بر 65 واحد 
نيروگاهــى در مقيــاس مگاواتــى و بيش از 2 هــزار واحد نيروگاهى 

خانگى است.

قراردادهاى تجديدپذيرها، متناسب با نرخ ارز تعديل مى شود

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760315003000289 - 97/06/26 هيأت اول موضوع قانون قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دهلران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا صيفورى فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 42 صادره از دهلران 
در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 6490,04 مترمربع كه مســاحت 1831,67 مترمربع از آن حريم 
رودخانه مى باشــد كه اداره امور آب در آن داراى حق ارتفاق مى باشــد پالك شــماره 3 فرعى از 22 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 22 – اصلى قطعه 5  ايالم واقع در شهرســتان دهلران خريدارى از مالك 
رسمى آقاى مال صيفورى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

     تاريخ انتشار نوبت اول:  97/07/07 
      تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/07/23       

رئيس ثبت اسناد و امالك دهلران– على پيرى 
                   

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760315003000290 - 97/06/26 هيأت اول موضوع قانون قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دهلران 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا صيفورى فرزند عبدالرضا بشــماره شناســنامه 42 
صادره از دهلران در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 11127,49 مترمربع كه مســاحت 3474,51 
مترمربع از آن حريم رودخانه مى باشــد كه اداره امور آب در آن داراى حق ارتفاق مى باشــد پالك شــماره 
2 فرعى از 22 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 22 – اصلى قطعه 5 ايالم واقع در شهرستان دهلران 
خريدارى از مالك رســمى آقاى مال صيفورى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو  ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
     تاريخ انتشار نوبت اول:  97/07/07 

      تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/07/23       
                                  

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم

نام: بانك قوامين بشــماره ثبت 397957 نام خانوادگى: - نام پدر: - نشــانى: 4 راه رســالت ابتدا 24 مترى 
اشرفى اصفهانى روبروى كانون اصالح و تربيت بانك قوامين مديريت شعب ايالم

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم
1- نام: تورج نام خانوادگى: خسروى نام پدر: غفار، نشانى: خوزستان كيلومتر 30 جاده ايذه روستا كاشان

2- نام: فرهاد نام خانوادگى: احمدى نام پدر: سليم بيگ، نشانى: ايالم چوار روستاى بهمن آباد

3- نام: محمد نام خانوادگى: اويسى نام پدر: محمدعلى، نشانى: ايالم چوار خ مسلم ابن عقيل

4- نام: شاهرخ نام خانوادگى: سالمى نام پدر: كريم، نشانى: ايالم مورت پااليشگاه گاز ايالم

محكوم به:
بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9209970843400855 
محكوم عليها به صورت تضامنى محكوم اســت به 1. مبلغ 340/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته 
2. هزينه دادرسى 6/805/000 ريال 3. خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا يوم االدا 4. نيم عشر كه 

در واحد اجراى احكام محاسبه مى گردد.
منشى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى ايالم - يادگارى

محكوٌم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت 

محكوٌم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوٌم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد  بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى 
كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعوى اعســار به ضميمه دادخواســت 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجــراى محكوميــت مالــى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجــراى حكــم، حبــس تعزيــرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوٌم 
عليه از زندان منوط به موافقت محكوٌم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوٌم عليه خواهد بود. 

(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).  
                    

مفقودى
اصل ســند كمپانى (برگ ســفيد) خودرو ســوارى ســمند تيپ LX مدل 1387 به رنگ سفيد – روغنى به 
شــماره موتور 12487101373 و شــماره شاسى NAACA1CB79F203813 به شماره انتظامى 785 ج 
78 ايران 98 متعلق به زهرا ويســى قيماســى فرزند حســين به شماره ملى 4490387032 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

رئيس ثبت اسناد و امالك دهلران– على پيرى 
آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى 
برابر رأى شماره 139760315003000288 - 97/06/26 هيأت اول موضوع قانون قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دهلران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا صيفورى فرزند عبدالرضا بشــماره شناســنامه 42 صادره از 
دهلران در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2326,81 مترمربع كه مســاحت 893,59 مترمربع از 
آن حريم رودخانه مى باشــد و اداره امور آب در آن داراى حق ارتفاق مى باشــد پالك شــماره 1 فرعى از 
22 اصلى / قطعه 5 ايالم واقع در شهرســتان دهلران خريدارى از مالك رســمى آقاى مال صيفورى محرز 

گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو  ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
     تاريخ انتشار نوبت اول:  97/07/07 

      تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/07/23       
رئيس ثبت اسناد و امالك دهلران– على پيرى 

                    

آگهى مزايده
زمــان برگــزارى مزايــده: 1397/08/13     نوبــت مزايده: نوبت اول   محل برگزارى مزايده: شــعبه دوم 

اجراى احكام مدنى ايالم 
شماره بايگانى شعبه: 971500

شــعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگســترى ايالم وفق مواد 118 و 137 قانون اجراى احكام در نظر دارد 
بمنظور وصول طلب خانم معصومه آرمانى و نيم عشــر دولتى در پرونده كالســه فوق اموال توقيف شــده 
مشــروحه ذيل متعلق به آقاى عبداله جاســم محررى را به قيمت پايه 3/623/820/000 ريال از طريق 
مزايده حضورى به فروش برســاند متقاضيان ميتوانند درخواســتهاى كتبى خود را تا پنج روز قبل از تاريخ 
برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان ايالم واقع در ميدان شــهيد كشورى جنب 
دبيرستان ايثارگران تحويل و در جلسه روز يكشنبه مورخه 97/08/13 و در ساعت 11 صبح كه در واحد 
اجراى احكام مدنى ايالم تشــكيل ميگردد حضور بهم رســانند مزايده از قيمت پايه شــروع و به كســانيكه 
باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند واگذار خواهد شــد و 10 درصد مبلغ پيشــنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده اخذ و الباقى را بايد ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده به صندوق دادگسترى توديع نمايد و اال 
مبلغ دريافتى به نفع دولت ضبط خواهد شــد و متقاضيان به خريد جهت كســب اطالع بيشــتر و در صورت 
تمايل 5 روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال توقيف شده اقدام 

شود و اموال توقيفى بشرح ذيل ميباشد:
منزل مسكونى واقع در ايالم – شادآباد – خيابان ولفجر 8 عرصه 291/20 مترمربع و طبقه همكف 165 
مترمربع با قيمت پايه 3/623/820/000 ريال ملك در تصرف مالك آقاى عبداهللا جاسم محررى ميباشد.

دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى ايالم – سيروس نظرى
                    

آگهى تغييرات شــركت ســپهر فرآوران صنعت و معدن كارمانيا شــركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
1437 و شناسه ملى 14005007974

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/20 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقاى 
مهدى قاسمى منفردراد به شماره ملى 0061488739 با واريز مبلغ 1/040/000 ريال به صندوق شركت، 
در زمره شــركاء درآمد، در نتيجه ســرمايه شــركت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 2/040/000 ريال 
نقدى افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذكور اصالح گرديد. – اســامى شركاء و ميزان 
ســهم الشــركه هر يك به شــرح ذيل تغيير يافت : - آقاى محمدجواد مظفرپور سياهكوهى به شماره ملى 
3031708652 دارنده 800/000 ريال ســهم الشــركه – خانم راحله مظفرپور ســياهكوهى به شماره ملى 

2992287717 دارنده 200/000 ريال ســهم الشــركه – آقاى مهدى قاســمى منفردراد به شــماره ملى 

0061488739 دارنده 1/040/000 ريال ســهم الشــركه – با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه 

از طريق ورود شــريك جديد انتخاب شــده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم 
ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس مى باشــد. ( اداره كل ثبت اســناد و امالك استان 

كرمان، مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهربابك) 
                    

آگهى مفقودى
برگ ســبز خودرو وانت پيكان OHV1600 ســفيد مدل 1391 با شــماره موتور 11491005260 و شماره 
شاســى NAAA36AA4CG288234  و به شــماره پالك 153 ل 44 ايران 65 به نام آقاى اكبر منگلى 

كنگى فرزند محمد كدملى 3149798043 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
       

آگهى انحصار وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت  ســيده زهرا هاشــمى هفشــجانى فرزند سيد آيت اهللا به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 970549 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان سيد موسى حسن زاده هفشجانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1. ســيد على حســن زاده فرزند ســيد موســى  به ش ش 180 (فرزند). 2. سيد احمد حسن زاده فرزند سيد 
موسى  به ش ش 16 (فرزند). 3. زهره حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 1599 (فرزند). 4. فاطمه 
حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 1270901540 (فرزند). 5. ليلى حسن زاده فرزند سيد موسى  به 
ش ش 2349 (فرزند). 6. سيد هادى حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 186 (فرزند). 7. آمنه حسن 
زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 205 (فرزند). 8. محمد حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 1091 

(فرزند). 9. حسن حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 2191 (فرزند).
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراض 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد؛ رحمان آماده

             رونوشت آگهى حصروراثت
خانم ناهيد شــيارى داراى شناســنامه شــماره 614 به شرح دادخواست به كالسه 348/67/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان محمد على تيمورى بشــماره 
شناســنامه شــماره 503 درتاريخ 1395/05/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به:1- على تيمورى متولد 1365/10/04 بشــماره شناســنامه 24208 صادره 
ازتهران نســبت فرزند پســر/2- امير تيمورى متولد 1364/01/06 بشــماره شناسنامه 96 صادره ازتهران 
نسبت فرزند پسر/3- فرشته تيمورى متولد 1360/01/05 بشماره شناسنامه 238 صادره ازتهران نسبت 
فرزند دختر/4- پرســتو تيمورى متولد 1357/10/02 بشــماره شناســنامه 27672 صادره ازتهران نسبت 
فرزند دختر/اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه ازمتوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف كرج – بهزادى

                    

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى حسين شرحى داراى شناسنامه شماره 4751 به شرح دادخواست به كالسه 353/67/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان شوكت ابطحى بشماره شناسنامه 
شــماره 11 درتاريخ 1397/02/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1- حســين شرحى متولد 1337/09/10 بشماره شناسنامه 4751 صادره ازتهران نسبت 
فرزند پســر/2- محمود شــرحى متولد 1339/10/04 بشــماره شناســنامه 3025 صادره ازتهران نسبت 
فرزند پســر/3- فاطمه شــرحى متولد 1342/04/09 بشماره شناسنامه 7315 صادره ازتهران نسبت فرزند 
دختر/4- منصوره شــرحى متولد 1352/05/10 بشــماره شناســنامه 10106 صادره ازتهران نسبت فرزند 
دختر/ اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه ازمتوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف كرج – بهزادى

                    

اداره ثبــت اســناد و امالك شهرســتان آمل- شــماره آگهــى:139703910359000095- شــماره 
پرونده:139604010359000439- تاريخ آگهى:1397/07/18

آگهــى مزايــده اموال غير منقول (اســناد ذمه)- ســه دانگ يك باب مغازه بــه پالك 764 فرعى از 759 
فرعى از 32- اصلى بخش ســه ثبت آمل به نام آقاى قاســم فدايى ســابقه ثبت دارد.بر اســاس نامه شماره 
359002066-96/06/12 شــعبه اجراى ثبت آمل ســهم آقاى قاســم فدايى به نفع بانك سپه بازداشت 

گرديد.به نشانى :آمل-خيابان امام رضا – نبش كوچه عظيمى
 حدود و مشخصات پالك فوق بدين شرح اعالم مى گردد:  شماال: به طول 5/15 متر ديواريست به قطعه 
اول  شرقا: به طول 7/50 متر ديواريست به قطعه 3 تفكيكى جنوبا: خط مستقيم مفروز به طول 8/60 متر 
به خيابان 45 مترى آمل-بابل  غربا: اول به صورت پخ خط مســتقيم مفروز به طول 1/60 متر و دوم به 
طول 6/70 متر ديواريست سوم به طول 1/90 متر ديواريست هرسه قسمت به خيابان 12 مترى احداثى 
از قطعه 4 افرازى. به شــرح نظريه كارشناســى مورخ 97/04/30 كارشــناس رسمى دادگسترى:1-سند 
مالكيت پالك مذكور بصورت دو باب مغازه در روز بازديد در حال بهره بردارى بوده و سند با محل مطابقت 
دارد.2-مغازه شرقى بصورت آپاراتى و فروشگاه تاير و مغازه غربى بصورت تعميرگاه چك و پمپ باد داير 
مى باشد.پوشش سقف شيروانى با حلب و اسكلت آجر و سازه بنايى و نما شيشه سكوريت و درب كركره 
مى باشد.3-مداركى دال بر بيمه ارائه نگرديد. لذا سه دانگ يك باب مغازه به پالك 764 فرعى از 759 
فرعى از 32- اصلى بخش ســه حوزه ثبتى آمل متعلق به قاســم فدايى كه  به مبلغ 2/150/000/000 
ريال ارزيابى گرديد به انضمام كليه مســتحدثات و متعلقات شــرعيه و عرفيه ملكى پرونده هاى اجرايى 
9600438 الى 9600451 و 9600453 مورد بازداشــت بانك ســپه مطهرى، از طريق مزايده بفروش 

ميرســد مزايده از ســاعت 9الى12 روز پنج شــنبه مورخ 1397/08/27 در محل واحد اجراى اسناد رسمى 
اداره ثبت اســناد و امالك آمل از مبلغ ارزيابى آغاز و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته خواهد 
شــد.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى آب,برق,گاز اعم از حق اشــتراك و يا حق انشعاب و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم 
عشر و حق مزايده نقدا دريافت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمى غير مترقبه 
گردد,مزايده روز ادارى بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام ميشود و حقوق دولتى و حق مزايده 

طبق مقررات وصول خواهد شد
.م الف 96/150/300

تاريخ انتشارآگهى مزايده:روز دوشنبه مورخ 1397/07/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل-سيد اسماعيل بنى هاشمى 

                    

آگهى انحصار وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت  ســيده زهرا هاشــمى هفشــجانى فرزند سيد آيت اهللا به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 970549 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان سيد موسى حسن زاده هفشجانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1. ســيد على حســن زاده فرزند ســيد موســى  به ش ش 180 (فرزند). 2. سيد احمد حسن زاده فرزند سيد 
موسى  به ش ش 16 (فرزند). 3. زهره حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 1599 (فرزند). 4. فاطمه 
حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 1270901540 (فرزند). 5. ليلى حسن زاده فرزند سيد موسى  به 
ش ش 2349 (فرزند). 6. سيد هادى حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 186 (فرزند). 7. آمنه حسن 
زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 205 (فرزند). 8. محمد حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 1091 

(فرزند). 9. حسن حسن زاده فرزند سيد موسى  به ش ش 2191 (فرزند).
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراض 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد؛ رحمان آماده

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
در پرونده كالسه 970400 اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان دهگالن آقاى بهزاد احمدى 
دهرشــيد فرزند جالل به پرداخت 131/341/000 ريال در حق آقاى صالح داودى و مبلغ 6/567/000 
ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت محكوم گرديده اند.لذا در راســتاى اجراى حكم اموال 
مشــروح ذيل را معرفى كه بر اســاس قيمت كارشناســى و در تاريخ ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش 
مى رســد. قيمت پايه از بهاى ارزيابى شــده توســط كارشــناس شروع و به اشخاصى كه باالترين قيمت را 
پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد.مال توقيف شــده در تاريخ 97/08/15 ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف ( مستقر در دادگسترى ) شهرستان دهگالن به فروش مى رسد.

قيمت كل به ريالتعدادنام و مشخصات كاالرديف

113/000/000 دستگاهيخچال فريزر ايستاده 2 درب بدون مارك1

121/000/000 دستگاهيخچال ايستاده 2 درب بزرگ بدون مارك2

14/500/000 دستگاهيخچال صنعتى 2 درب كوچك بدون مارك3

19/000/000 دستگاهدستگاه برش مرغ بدون مارك4

5
آكواريوم صنعتى 2 موتور همراه با سردكن( 

132/500/000 دستگاهشركت آبزى گستر شيراز) كم كاركرد

113/000/000 دستگاهيخچال خوابيده 2 درب كاركرده6

7
ترازوى ديجيتال ايران به ظرفيت 50 كيلو 

17/500/000 دستگاهگرم به سريال 506508

19/000/000 دستگاهدستگاه برش مرغ كاركرده8

109/500/000جمع كل اموال

 كارشناس منتخب ارزش كل اموال را مبلغ 109/500/000 ريال برآورد نموده است. برنده مزايده بايستى 
10 درصد از مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس در صندوق واريز نســبت به پرداخت مابقى آن ظرف مهلتى 

كه از سوى واحد اجراى احكام معين مى شود و از يك ماه تجاوز نخواهد كرد اقدام نمايد در غير اينصورت 
ده درصد توديع شده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

مدير دفتر اجراى احكام مدنيشوراى حل اختالف شهرستان دهگالن – بهمنى
م الف / 210 
                    

آگهى مزايده
در پرونده كالسه 950007 اين شعبه، اجراى احكام مدنى شعبه دوم حقوقى كامياران در نظر دارد اراضى 
زراعى ملكى متعلق به آقاى محمد گودرزى فرزند يوســف واقع در قريه ميســوراب و معروفيت جلو آبادى 
( برده ميســوراب ) به مشــخصات زير را از طريق مزايده به فروش برســاند. 1- يك قطعه زمين زراعى 
ديــم بــه مســاحت 10255 متر مربع به قيمت 12/306/000 تومــان  2- يك قطعه زمين زراعى ديم به 
مساحت 43859 متر مربع به قيمت 87/718/000 تومان 3- يك قطعه باغ مثمر آبى به مساحت 4161 
متــر مربــع بــه قيمت 41/223/000 تومان  و جمعا به مبلــغ كل 141/275/000 تومان برآورد مى گردد 
بدين منظور براى تاريخ 97/8/9 راس ساعت 11 جلسه برگزار مى گردد لذا بدين وسيله به تمامى عالقه 
مندان به شــركت در جلســه مزايده ابالغ مى شــود در ســاعت و تاريخ ياد شده در اجراى احكام شعبه دوم 
دادگاه عمومى ( حقوقى ) دادگسترى شهرستان كامياران حاضر شوند. قابل ذكر است برنده مزايده كسى 
است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد و ده درصد ان را فى المجلس واريز كند و بقيه را ظرف يك ماه 
پرداخت كند در غير اينصورت از وجه پرداختى هزينه هاى اجرايى كسر و بقيه به نفع دولت ضبط مى گردد. 
رئيس شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى ( حقوقى ) دادگسترى شهرستان كامياران – على شيرازى

م الف / 375
                   

گواهى حصر وراثت
خانم صغرى شيرازى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست كالسه 170249 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين قباخلى به شناســنامه شــماره 15 در 
تاريخ 90/2/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

ليال قباخلى فرزند حسين ش.ش 274 ت.ت 1350/1/4 صادره از گرمسار فرزند 
مجتبى قباخلى فرزند حسين ش.ش 366 ت.ت 1366/2/2 صادره از گرمسار فرزند

سميرا قباخلى فرزند حسين ش.ش 6 ت.ت 1362/1/10 صادره از گرمسار فرزند
محمد قباخلى فرزند حسين ش.ش 141 ت.ت 1354/6/20 صادره از گرمسار فرزند

داريوش قباخلى فرزند حسين ش.ش 328 ت.ت 1348/2/15 صادره از گرمسار فرزند
صغرى شيرازى فرزند قربانعلى ش.ش 5 ت.ت 1331/7/25 صادره از گرمسار همسر 

اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى 
نمايد تاهركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف گرمسار

    

آگهى 26
آگهى ابالغ وقت رسيدگى

در  پرونده مطروحه كالســه 970384 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو ســاوه موضوع شكايت فرشته حسينى 
فرزند ســيداحمد عليه ســيد على هاشــمى فرزند ســيد طالب دائر بر ضرب عمدى و توهين وقت رسيدگى 
براى مورخ 97/9/6 ســاعت 10 تعيين گرديده اســت. با توجه به متوارى و مجهول المكان بودن متهم 
موصوف و عدم دسترســى به ايشــان و در اجراى مقررات ماده 344 ق.آ.د.ك مراتب يك نوبت آگهى تا 
متهم موصوف جهت رســيدگى و دفاع از اتهامات انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد در صورت 
عدم حضور در دادگاه و عدم ارائه اليحه، دادگاه غيابًا رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود. 2598

شعبه 101 دادگاه كيفرى دو ساوه
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ميز خبر

4 پايانه مرزى ايران آماده ارائه خدمات به زائران اربعين
مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللى سازمان راهدارى خبر داد

گــروه زيربنايى: مديركل دفتر ترانزيت و 
حمل و نقل بين المللى با بيان اينكه 4 پايانه 
مرزى مهران، شــلمچه، چذابه و خسروى 
آمــاده ارائه خدمات به زائران هســتند اما 
هنوز مرز خسروى فعال نيست و به محض 
فعالسازى مى توانند به زائران خدمات ارائه 
كنند گفت: اگر اتوبوس ها يك ســر خالى 
برنگردنــد قيمت بليت اتوبوس كاهش پيدا 
مى كنــد و افزايش قيمت ها اعمال نخواهد 
شد.رضا نفيســى در نشست خبرى كميته 
حمل و نقل سوخت ستاد اربعين با اشاره به 
تمهيدات در نظر گرفته شده براى جابجايى 
زائران در ايام اربعين اظهار داشــت: ســال 
گذشــته 4 ميليون و 400 هزار مســافر از 
پايانه هاى مرزى ورود و خروج داشته اند كه 
50 درصد اين مسافران با وسيله نقليه و 50 

درصد ديگر با وســايل نقليه عمومى تردد 
كردند.نفيســى با بيان اينكه 53 درصد اين 
مسافران از مرز مهران تردد داشتند، گفت: 
مرزهاى شــلمچه و چذابه در جايگاه هاى 
بعــدى از نظر ميــزان تردد مســافران از 

پايانه هاى مرزى كشور قرار دارند.
وى با اشاره به تعداد گيت هاى فعال در چهار 
مرز آماده به كار پايانه هاى مرزى منتهى به 
كشور عراق در كشور گفت: در حال حاضر 
در مهــران 96 گيت، در چذابه 28 گيت، در 
شــلمچه 48 گيت و در مرز خســروى 29 
گيت آمــاده ارائه خدمات به زائران اربعين 

حسينى هستند.
 فعال سازى 400 هكتار پاركينگ براى

ارائه خدمات به زائران حسينى
مديــركل دفتــر ترانزيت و حمــل و نقل 
بين المللى با اشاره به تأمين پاركينگ مورد 
نياز براى زائران اربعين حسينى در مرزهاى 
منتهــى به كشــرو عراق اظهار داشــت: 
در مجمــوع 400 هكتــار پاركينگ براى 
خودروهــا در نظر گرفته شــده كه ظرفيت 

اين پاركينگ ها 160 هزار خودرو است.
وى دربــاره نــرخ و تعرفه پاركينگ در اين 
ايام گفت: اطالعى از تعرفه پاركنيگ ندارم 
و شــهردارى و وزارت كشور نرخ پاركينگ 
را تعيين مى كنند.نفيســى بــا بيان اينكه 
مخاطــب اين فضــا از پاركينگ ها اغلب 
وســايل نقليه شخصى هســتند، از مردم 
خواست براى شركت در راهپيمايى اربعين 
حسينى سفر خود را با حمل و نقل عمومى 

انجام دهند.اين مقام مســئول تصريح كرد: 
در سال هاى گذشته با مشكل پارك خودرو 
در معابــر و كنــار خيابان هــا مواجه بوديم 
كه امســال جرثقيل هايــى براى جابجايى 
خودروها فعال خواهند بود و خودروهايى كه 
در جاى نامناسبى پارك شده اند توسط اين 
جرثقيل ها به اولين پاركينگ منتقل خواهند 
شــد.مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللى با بيان اينكه تمام امكانات رفاهى 
براى جابجايى مسافران در نظر گرفته شده 
اســت گفت:  15 هزار ناوگان اتوبوســى در 
حالت آماده باش قرار دارند و از اتوبوس هاى 
درون شــهرى هم براى جابجايى زائران از 
اوليــن شــهر مرزى تا نقطــه صفر مرزى 
استفاده خواهيم كرد.به گفته وى سفرهاى 
اربعين از دهم ماه صفر يعنى اول آبان ماه تا 
بيســت و سوم ماه صفر يعنى سيزدهم آبان 
انجام خواهد شد.نفيســى ادامه داد: 1885 
اتوبوس درون شهرى در نقاط مرزى مستقر 
هستند كه مسافران را از اولين شهر به نقطه 
صفر مرزى برســانند و تردد اين اتوبوس ها 
به صورت 24 ســاعته خواهد بود. بخشــى 
از اين اتوبوس ها در آن ســوى مرز مســتقر 
هســتند و بخشى ديگر اعم از 120 دستگاه 
اتوبوس درون شهرى در مرز خسروى، 215 
دستگاه اتوبوس درون شهرى در شلمچه و 
چذابه و 550 دستگاه اتوبوس در مرز مهران 
بــراى جابجايى زائران به نقطه صفر مرزى 
فعال هستند و هزار دستگاه اتوبوس درون 

شهرى هم در آن سوى مرز براى جابجايى 
زائران مستقر شده است.

نرخ هاى مصوب براى هواپيما
دبير كميته حمل و نقل و ســوخت ســتاد 
اربعيــن  همچنين با اشــاره به قيمت هاى 
مصوب بليت هواپيما و قطار براى جابجايى 
زائران گفت: ســال گذشته 250 هزار نفر از 
طريــق حمل و نقــل هوايى در ايام اربعين 
جابجا شــدند كه امسال هم براى جابجايى 
هميــن رقم مســافر آمــاده ارائه خدمات 
هســتند.مديركل دفتــر ترانزيت و حمل و 
نقــل بين المللى افزود: قيمت مصوب بليت 
تهران – بغداد- نجف 2 ميليون و 200 هزار 
تومان براى مســيرهاى رفت و برگشــت و 
قيمت مصوب بليت مشهد- بغداد- نجف 2 
ميليون و 800 هزار تومان رفت و برگشــت 

مشخص شده است.
نفيســى با بيان اينكــه جابجايى زائران از 
طريق قطار از دوم آبان شروع و تا دوازدهم 
ادامه خواهد داشــت گفت: ســال گذشته 
راه آهن در مســير تهران – خرمشهر 220 
هــزار زائر را جابجا كرد و امســال ظرفيت 
جابجايى زائران اربعين حســينى در مسير 
تهــران – خرمشــهر را بــه 280 هزار نفر 
افزايش داده اســت. ريل بأس شــلمچه – 
خرمشهر هم به صورت 24 ساعته و رايگان 

در اختيار زائران قرار دارد.
گازوئيل 300 تومانى براى اتوبوس ها

مديــركل دفتــر ترانزيت و حمــل و نقل 

بين المللى با اشــاره به ســهميه ســوخت 
اتوبوس ها اظهار داشــت: سهميه سوخت 
اتوبوس ها نرخ همان 300 تومان محاســبه 
مى شــود.وى همچنين درباره نرخ سوخت 
بــراى اتوبوس ها در عراق اظهار داشــت: 
مذاكراتــى را بــا عراقى ها انجــام داده ايم 
امــا هنوز اطالعى از قيمت ســوخت براى 
اتوبوس هــاى ايرانى در عــراق نداريم اما 
ســوخت اتوبوس هــا به طــور قطع تأمين 
مى شود.نفيسى با اشاره به تعيين 13 جايگاه 
سيار سوخت براى اتوبوس ها گفت: در ايام 
اربعين 6 جايگاه ســيار در ايالم، 2 جايگاه 
سيار در كرمانشاه، 2 جايگاه سيار در اهواز، 
دو جايگاه سيار در آبادان و يك جايگاه سيار 
در مهران تعيين شده است كه يك جايگاه 
ســيار ســوخت در مهران معادل 8 جايگاه 
اســت.وى تاكيد كرد: هيچ مشــكلى براى 
تأمين سوخت اتوبوس ها نخواهيم داشت.

 جابجايى زائران حسينى اتباع خارجى
با اتوبوس هاى ايرانى

نفيســى با اشــاره به ورود اتباع خارجى به 
ايران براى سفر به كشور عراق و حضور در 
مراســم اربعين حسينى گفت: سال گذشته 
73 هزار مســافر خارجى وارد ايران شــدند 

تا از طريق ايران خود را به مراســم اربعين 
حســينى در عراق برسانند. بيشترين حجم 
مســافران مربوط به كشور پاكستان است.

نفيســى گفت: بخشى از اين زائران با پاى 
پياده خود را به مرز مى رسانند اما براى بخش 

ديگر ناوگان اتوبوسى مهيا است و اين اتباع 
خارجى براى ســفر به كشــور عراق فقط از 

مرز شلمچه خارج خواهند شد.
 اتوبوس ها اگر يك سر خالى برنگردند

قيمت بليت كاهش پيدا مى كند
مديــركل دفتــر ترانزيت و حمــل و نقل 
بين المللى با اشــاره به افزايش قيمت بليت 
اتوبــوس بــراى جابجايى زائــران اربعين 
حســينى گفت: مدت زمان سفر جاده اى از 
تهران به مهران چيزى حدود 8 ساعت است 
كه با توجه به حجم سفر به مهران در اين ايام 
به بيش از 8 ساعت مى رسد. بنابراين زمان 
ســفر زياد است و سوخت بيشترى مصرف 
مى شــود از ســوى ديگر از آنجايى كه هر 
راننده فقط مى تواند 9 ساعت رانندگى كند 
بنابراين در اين سفر بايد به جاى يك راننده 
از ســه راننده استفاده كرد. تمام اين عوامل 
باعث افزايش قيمت تمام شــده جابجايى 
زائران مى شــود.وى ادامه داد: يكى ديگر از 
عوامل مؤثر در افزايش قيمت ها اين اســت 
كه اتوبوس ها يك ســر خالى برمى گردند 
.وى در پاسخ به سوال خبرنگار شروع درباره 
تخلفات صورت گرفته در سال هاى گذشته 
بدون ذكر آمار از ناظران و بازرسان اربعين 
امســال تصريــح كرد:فعاليت بخش هاى 
مرتبــط با ســازمان راهدارى به طور دقيق 
توســط تيم هاى نظارتى كنترل مى شــود 
تــا تخلفى صورت نگيرد و كيفيت و كميت 
خدمات در مقايسه با سال گذشته بهتر شود.

 سامانه هاى اطالع رسانى به مسافران
در ايام اربعين

نفيســى با بيــان اينكه بــه عملكرد تمام 
شــركت هاى مســافرى نظارت خواهيم 
داشــت گفت: نظارت بر مديران فنى شدت 
پيــدا مى كند و مراكــز معاينه فنى در تمام 
نقاط به ويژه نقاط مرزى فعال هستند و به 
شدت ضوابط فنى را براى افزايش ايمنى باال 
مى بريــم و بر رعايت آن نظارت داريم.وى 
درباره ســامانه هاى اطالع رسانى مسافران 
در ايــام اربعين گفت: شــماره تماس 141 
به صورت 24 ســاعته فعال اســت و زائران 
مى توانند مورد نياز را از اين سامانه دريافت 
كنند همچنين ســايت  ir.141 و اپليكيشن 
141 و ســامانه پيامكــى 2000141 براى 

اطالع رســانى به زائران در تمام ايام فعال 
است.

ميز خبر

ماجراى پرداخت قبوضماجراى پرداخت قبوض
 تلفن ثابت تلفن ثابت

در حالى كه روز گذشته در برخى از اخبار عنوان 
شده بود مشتركان تلفن ثابت، قبض هاى جديد 
خود را پرداخت نكنند، مخابرات اســتان تهران 
اعالم كرد الزم اســت كليه مشــتريان تلفن 
ثابــت، طبق روال معمول نســبت به پرداخت 
قبــوض خود اقدام كنند.افزايش قيمت قبوض 
برخــى از خطوط تلفن ثابت، ناشــى از اعمال 
تعرفه اينترنت پرسرعت ثابت بوده و مخابرات 
اعالم كرده است با توجه به اينكه اين افزايش 
مصرف در زمان مناســب اطالع رسانى نشده، 
مبلغ يادشــده از بدهى ارســالى مشتريان، از 
حسابشــان كسر مى شود و درصورت پرداخت 
قبوض توسط مشتريان هم مابه التفاوت هزينه 
اينترنت پرسرعت (ADSL) بستانكارى دوره 
آتى منظور خواهد شــد.با توجه به عدم آشنايى 
برخى از مشــتريان اينترنــت ثابت مخابرات 
منطقه تهران نســبت به چگونگى اســتفاده از 
ســقف مجاز اينترنت، شركت مخابرات ايران 
اعالم كرده كه در راســتاى مشــترى مدارى و 
توجه به مسئوليت هاى اجتماعى، هزينه مذكور 
را از قبوض آن دســته از مشــتريان كه داراى 
اينترنــت پس پرداخت هســتند، حذف كرد.با 
توجــه به اينكــه هزينه مذكور براى 105 هزار 
مشترك منظور شده است، مشتريان مى توانند 
به منظور دريافت و پرداخت صورتحساب دوره 
جارى خود با سامانه هاى تلفنى 1818 و 2000 
تماس حاصل كنند. مابه التفاوت هزينه پرداختى 
آن دســته از مشــتريانى كه نسبت به پرداخت 
قبــوض خود اقدام كرده انــد، در دوره آينده به 

عنوان بستانكار لحاظ مى شود.

صادرات صادرات 19521952 تن فرآورده  تن فرآورده 
خام دامى و آبزيان چابهارخام دامى و آبزيان چابهار

معــاون مديــر كل و رئيس اداره دامپزشــكى 
چابهار در جنوب سيســتان و بلوچســتان گفت: 
هــزار و 952 تــن انواع فرآورده هاى خام دامى و 
آبزيان اين شهرستان در سالجارى به كشورهاى 
عمــان، هنگ كنگ، تايلند و حوزه خليج فارس 
بويژه امارات متحده عربى صادر شــده اســت.

اوليا ميرالشــارى افزود: بيش از 501 تن از اين 
محموله صادراتى ميگو وانامى و پاســفيدهندى 
توليد شــده از مزارع پرورشى گواتر چابهار بوده 
است.ميرالشارى با بيان اينكه در واحد قرنطينه 
دامپزشــكى چابهار براى صــدور مجوز حمل 
بهداشــتى قريــب به 2 ميليــون و 487 هزار و 
460 كيلوگرم انواع فرآورده هاى خام دامى اقدام 

شــده اســت، افزود: عالوه بر صادرات آبزيان و 
فرآورده هــاى دامــى به پنج كشــور، 536 تن 
ترخيص آبزيــان وارداتى، 997 تن پودر ماهى، 
485 تــن ماهى تــازه، 958 تن ماهى خوراكى 

منجمــد، 15 هزار و 71 تن ماهى صنعتى، 165 
تن ميگو، 173 تن گوشت قرمز و آاليش دامى 
بصورت تازه و منجمد و 225 تن كنجاله ســويا 
به مقاصد داخلى انجام شده است.وى گفت: اين 
شهرستان ظرفيت خوبى براى صيد و صيادى، 
پرورش ميگو با كيفيت و انواع فرآورده هاى خام 
دامى دارد و مى تواند بخشــى از نيازهاى كشور 

را تأمين كند.

ضريب نفوذ ضريب نفوذ 110110 درصدى تلفن  درصدى تلفن 
همراه در كشورهمراه در كشور

گزارش هــاى آمــارى و تحليلى جديد نشــان 
مى دهــد كه ضريب نفوذ تلفن همراه در كشــور 
از مرز 110 درصد گذشته و البته نمودار رشد اين 
شاخص با شيب بسيار كمترى به نسبت سال هاى 
قبل افزايشــى است.بررسى و تحليل آمار حوزه 
ارتباطات نشــان مى دهــد كه ضريب نفوذ تلفن 
همراه در كشــور ظرف يك سال گذشته منتهى 
به 31 خرداد، با رشدى كمتر به نسبت سال هاى 
گذشــته به 110,32 درصد رسيده است.ضريب 
نفوذ تلفن همراه در كشور تا پايان خرداد ماه سال 
گذشــته 104,13 درصد با مجموع 83 ميليون و 
224 هزار و 134 سيم كارت فعال بود.گزارش هاى 

آمارى نشــان مى دهد كه تعداد مشتركان فعال 
اپراتورهاى موبايل تا پايان خرداد ماه سال جارى 
به 90 ميليون و 556 هزار و 793 رسيده و همچنان 
اپراتور اول ارتباطى با در اختيار داشتن سهم 59,48 
درصــدى بــازار در رده اول رقابتى قرار دارد و بعد 
از آن ايرانسل 36,74 درصد سهم بازار را به خود 

اختصاص داده است.
اپراتورهاى رايتل و سازمان منطقه آزاد كيش نيز 
بــه ترتيب با 3,78 و 0,01 درصد ســهم بازار در 

رده هاى سوم و چهارم قرار دارند.

88 ميليون بيشتر از جمعيت مان  ميليون بيشتر از جمعيت مان 
تلفن همراه داريم!تلفن همراه داريم!

 مركز آمار ايران تعداد تلفن هاى همراه مشغول 
به كار در كشور را 88 ميليون دستگاه اعالم كرد.

طبق اعالم مركز آمار ايران 88 ميليون دستگاه 
تلفن همراه در كشــور مشغول به كار است كه 
20 درصــد از تعداد مشــتركان اين تلفن ها را 

در سال 1396 تهرانى ها تشكيل مى دهند.
در اين گزارش مركز آمار آمده است كه در سال 
1396 تعداد مشــتركان تلفن همراه مشــغول 

به كار در كل كشــور به 88 ميليون رســيده كه 
نسبت به سال 1395، حدود هفت درصد رشد 

داشته است.
همچنين تعداد مشتركان تلفن همراه در سال 
1396 نسبت به سال 1385، حدود 474 درصد 

افزايش يافته است.

جذب جمعيت سرريز پايتخت جذب جمعيت سرريز پايتخت 
در شهرجديد ايوانكىدر شهرجديد ايوانكى

 وزير راه و شهرسازى گفت: شهر جديد ايوانكى 
بــا برخوردارى از زيرســاخت هــاى عمرانى 
مطلــوب و واحدهــاى صنعتــى و توليد قابل 
توجه در منطقه، آماده جذب جمعيت ســرريز 

پايتخت است.
عباس آخوندى در حاشيه بازديد از شهر جديد 
ايوانكى در غرب استان سمنان افزود: به دليل 
مشكالت زيرساختى و عمرانى، استان تهران 
ظرفيت افزايش جمعيت ندارد و اســتان هاى 
همجــوار پايتخت بايد بــراى جذب جمعيت 

سرريز پايتخت آمادگى داشته باشند.
وى خاطرنشــان كرد: عمليات ثبت شهر جديد 
ايوانكى در كميســيون اجتماعى هيات دولت 
ثبت شد و در آينده نزديك اين شهر در هيات 

دولت به تصويب مى رسد.
آخونــدى ادامه داد: شــهر جديد ايوانكى تنها 
يك خوابگاه نيســت و به دليل برخوردارى از

 ظرفيــت هاى مهم اقتصادى مانند واحدهاى 
توليدى و صنعتى مى تواند به افزايش جمعيت 
استان سمنان كمك كند.وزير راه و شهرسازى 
ادامــه داد: طــرح هاى خوبــى در حوزه راه و 
محورهاى مواصالتى در استان سمنان در حال 
انجام است و عمليات ساخت محور حرم تا حرم 
قطعه گرمسار- ســمنان با پيشرفت فيزيكى 
بسيار مطلوبى در حال اجرا است.آخوندى گفت: 
خط چهار راه آهن گرمســار اكنون بيش از 80 
درصد پيشرفت فيزيكى دارد و عمليات ساخت 
محور گرمســار- سيمين دشت- فيروزكوه با 

سرعت در حال انجام است.

پروژه بزرگراه ايالم- مهران چشم انتظار بودجه
مديــركل نگهدارى راه هاى ســازمان راهدارى و حمل 
و نقــل جاده اى با بيان اينكه عمليات راهســازى براى 
اتمام پروژه بزرگراه ايالم-مهران ادامه دارد گفت: شايد 
تكميل اين پروژه به سال آينده هم نرسد.رضا اكبرى با 
بيان اينكه در طول ســنوات گذشــته بحث ساماندهى و 
ايمن سازى و رفع مشكالت جاده هاى منتهى به مرزهاى 

عراق به صورت يك پروژه مشخص تعريف نشده، گفت: 
نتوانســتيم بودجه مشــخصى را براى جاده هاى استان 
ايالم، خوزســتان و كرمانشاه تعريف كنيم كه بتوانيم با 
اعتبارات مشخص نسبت به رفع مشكالت اين مسيرها 
اقدام كنيم و سطح ايمنى را در اين جاده ها افزايش دهيم.

اكبرى با بيان اينكه مهم ترين مسير تردد زائرين اربعين 

حسينى به كشور عراق ايالم به مهران به طول 80 كيلومتر 
است ادامه داد: برنامه اين است كه اين مسير به بزرگراه 
تبديل شــود چرا كه بخش زيادى از اين جاده از مناطق 
كوهستانى عبور مى كند البته در طول سال هاى گذشته 
40 كيلومتر از آن به صورت بزرگراه ســاخته شــده است 

و عمليات راهدارى 40 كيلومتر ديگر باقى مانده اســت.

مديركل نگهدارى راه هاى ســازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى با بيان اينكه ايمن سازى و بهسازى مهران 
به دهلران چند سالى است كه شروع شده است و اقداماتى 
در راستاى اصالح قوس ها، تعريض پل ها و اصالح نقاط 
حادثه خيز انجام شده است و در سنوات گذشته 20 دستگاه 

پل تعريض و ايمن سازى شد.

وزير راه و شهرسازى گفت: اگر تعاونى هاى كاميون داران خود رأسا اقدام 
به واردات الستيك كنند دولت ارز الزم را در اختيارشان قرار مى دهد.

عباس آخوندى در حاشــيه بازديد از پروژه حرم تا حرم و محور گرمســار 
- فيروزكــوه در جمــع خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر هماهنگى 
بسيار خوبى بين اتحاديه ها و تعاونى هاى كاميون داران و وزارتخانه هاى 
صمت و راه و شهرســازى به وجود آمده و در تالشــيم كه مشكالت اين 

قشر را به تدريج حل كنيم.

وى در پاسخ به پرسشى در خصوص تامين الستيك و ديگر لوازم يدكى 
مورد نياز كاميون داران گفت: پيگيرى اين مهم با ساير دستگاه ها است 
اما با اين همه وزارت راه و شهرســازى نيز پيگير حل اين مشــكل بوده 

تا اين مشكل نيز حل شود.
اين عضو كابينه از حل مشكل الستيك كاميون داران خبر داد و اضافه 
كرد: بخشــى از نياز كاميون داران به اين لوازم از طريق واردات جديد، 
بخشى از طريق كاالهاى متروكه و بخشى نيز از طريق صنايع توليدى 

داخلى تامين شده است. ضمن اينكه به تعاونى كاميون داران نيز پيشنهاد 
داديــم اگــر آمادگى دارند كه خود اقدام به واردات الســتيك كنند ما از 
آنها پشــتيبانى كرده و ارز مورد نياز براى اين واردات را از طريق دولت 

براى آنها فراهم كنيم.
آخوندى با اشاره به بازديد خود را آزادراه حرم تا حرم ادامه داد: خوشبختانه 
اين پروژه روند خوبى طى كرده و قطعه دوم آن در محور گرمسار-سمنان 
با پيشرفت 76 درصدى يك ركورد در احداث آزادراه ها محسوب مى شود.

پيشنهاد به كاميون داران براى تامين الستيك

نوع اوراقعملكردماليات نوع شغلنام و نام خانوادگىرديف
شماره برگ تشخيص- برگ قطعى

نشانى اداره امور مالياتى
شماره برگ دعوت هيات حل اختالف مالياتى 

اداره امور مالياتى بندر انزلى23378- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 42773401391169حق العملكارعباس ستاره آسمان1
اداره امور مالياتى بندر انزلى23374- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 52887541391169حق العملكارحمزه خود پسند2
اداره امور مالياتى بندر انزلى23408- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 332693181391169بازرگانسعيد صالح پوربايى3
اداره امور مالياتى بندر انزلى23364- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 61676731391169حق العملكارعلى بازيار  كپورچال4
اداره امور مالياتى بندر انزلى18255- 1397/04/26برگ مطالبه جرايم ماده 95700001391169حق العملكارعبداله رهبرى واحد5
اداره امور مالياتى بندر انزلى18241- 1397/04/26برگ مطالبه جرايم ماده 19500001391169حق العملكارامير آخوندى6
اداره امور مالياتى بندر انزلى22287- 1397/04/30برگ مطالبه جرايم ماده 434695211391169بازرگانحقيقت محب قشالق7
اداره امور مالياتى بندر انزلى22287- 1397/04/30برگ مطالبه جرايم ماده 181590031391169بازرگانعبداله محمدنژاد8
اداره امور مالياتى بندر انزلى23445- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 147359541391169حق العملكارمحمدرضا ابراهيم مازندرانى9

اداره امور مالياتى بندر انزلى 23449- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 357600001391169حق العملكارميثم نجفى پور مقدم10
اداره امور مالياتى بندر انزلى23453- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 25800001391169حق العملكارماكان اكبرى كهنه سرى11
اداره امور مالياتى بندر انزلى23785- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 67740001391169حق العملكارمحمدمهدى صادقى12
اداره امور مالياتى بندر انزلى23758- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 32727241391169حق العملكارعلى نعمتى ضيابرى13
اداره امور مالياتى بندر انزلى23734- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 32026801391169حق العملكارعلى على نقى14
اداره امور مالياتى بندر انزلى23731- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 94454331391169حق العملكاررامين خزايى پول15
اداره امور مالياتى بندر انزلى24141- 1397/04/31برگ مطالبه جرايم ماده 94988221391169حق العملكارمحمد دليرى16

نام و نام خانوادگى كارشناس ارشد ماليات ى 551525 بندرانزلى: على مسيح پور
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان گيالن

آگهى مالياتى
در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتى موديانى كه آخرين نشانى آنان در دسترس واحد مالياتى نمى باشد بشرح زير ابالغ مى گردد.

بر فعاليت هاى انجام شده نظارت داريم تا تخلفى صورت نگيرد



آگهی دوشنبه  23 مهر 97  شماره 10883 Mon 15 Oct 2018  Vol 883

 نوعردیف
موتورسیکلت

شماره موتورشماره تنهشماره انتظامی

853695057009239فاقد پالكهوندا1
41439300ناخوانا5539 زاهدان 12هوندا2
7993690567821119087-821هوندا3
472985007090421زاهدان 19هوندا4
8228738022908فاقد پالكپيشرو5
69329845463112103973هوندا6
14583887355912143485-821هوندا7
5167390035453090401-821هوندا8
475187475071036168 كرمان 43هوندا9
8311086130416039تهران98586هوندا10
8682855643832050382 زاهدان 21هوندا11
86658712171200780231 زاهدان 25هوندا12
735858112897754687-819هوندا13
2689872224481495625 زاهدان 27هوندا14
11835899674512164831-821هوندا15
87145050845016فاقد پالكهوندا16
1114882132081340166 زاهدان 26هوندا17
840247971013395فاقد پالكهوندا18
83758506140750270 زاهدان 22هوندا19
44347894223797103316-819هوندا20
1798488230770968560-819هوندا21
8719861495561536504 زاهدان 21هوندا22
17319865194261506919-621هوندا23
70246732235427فاقد پالكهوندا24
8642554002629فاقد پالكهوندا25
127969308700928700-815هوندا26
95326898204132370790-819هوندا27
5159490011842011927-791هوندا28
4383789014332009251-819هوندا29
217487535561029309زاهدان26هوندا30
892641620100997 64837تهران 19هوندا31
41588635075786750 گرگان 19هوندا32
مخدوش730103989 3218مشهد 46هوندا33
82564900243500044823-819هوندا34
865522620091 28261مشهد 14هوندا35
850087905083936   4755زابل 1هوندا36
86227520620103  72848 تهران 37هوندا37
463878310313331034033-769هوندا38
54658652554101470 يزد 38هوندا39
8616547200769979فاقد پالكهوندا40
860102171505735فاقد پالكهوندا41
1836283018512-8745383-819هوندا42
3482386886830714326مشهد 15هوندا43
24796500254504032004 تهران 29هوندا44
3897990084191106640-821هوندا45
903123870219فاقد پالكهوندا46
8479190033946002519-821هوندا47
16886892474389115835-791هوندا48
6866610160031016003-791هوندا49
779868640915790412-819هوندا50
2733790059541096378-821هوندا51
5239690102551001903-765هوندا52
820510283402092فاقد پالكهوندا53
14271853311122100347-821هوندا54
6225289016102009340-812هوندا55
564603618334770 زاهدان 1هوندا56
861408131624364فاقد پالكهوندا57
14982880379689203084-821هوندا58
94238396223227020458 زاهدان 12هوندا59
2132488127340961053-819هوندا60
722488046880851413 زاهدان 27هوندا61
83000540320151   6821زاهدان 9هوندا62
687708502983661801 زاهدان 24هوندا63
1317888371493003921-819هوندا64
81986676011070301هوندا65
574582754344337378 زاهدان 3هوندا66
3261790837033101633-821هوندا67
3826612003992-83فاقد پالكهوندا68
5713590090431113939-766هوندا69
8692578476931035808-819هوندا70
93233840068905053634-819هوندا71
23843811114302119296-819هوندا72
9274485199462125253-819هوندا73
8273433831117491فاقد پالكهوندا74
2861488847101087410-819هوندا75
7981830233050211445 زاهدان 5هوندا76
831101202302791فاقد پالكهوندا77
991479131935201123083-821هوندا78
31961883027400018058-819هوندا79
87099550815606فاقد پالكهوندا80
225949055865105978-821هوندا81
866661136023703فاقد پالكهوندا82
171578113553511626502-819هوندا83
1351389015878910654-821هوندا84
56457894270510042952-819هوندا85
823399404285003698-821هوندا86
8517412200612097 7812 زاهدان  9هوندا87
8564582516873 5589 زاهدان 19هوندا88
86050251006669   73547تهران 37هوندا89
9559786548636375660 تهران 41هوندا90
12736880212391123810 تهران 47هوندا91
860252761507241  2843زابل 1هوندا92
84144471004293فاقد پالكهوندا93
1569588375773004504-819هوندا94
85612231063923فاقد پالكهوندا95
8670856800324فاقد پالكهوندا96
6167287558260814652-819هوندا97
8274232231125349 5687 زاهدان 5هوندا98
1672188463793049300-81هوندا99
882648109434528  9439يزد 29هوندا100
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82241050530548484   8335گرگان 7هوندا101
89528200810354001049-791هوندا102
2362187455621033397-819هوندا103
8522994771521فاقد پالكهوندا104
889398301007345021304-819هوندا105
188688602518100896-791هوندا106
مخدوش345992004542-819هوندا107
857024700000230فاقد پالكهوندا108
7362986026981008885 تهران 29هوندا109
798678610618200743588-819هوندا110
352186776200713569 كرمان 36هوندا111
880297781339273 5635 زاهدان24هوندا112
787928879388304583-819هوندا113
85608061063506 78729تهران 35هوندا114
923328218671023604323-819هوندا115
861433661535703 7955 زاهدان 21هوندا116
434186348561023335هوندا117
844485512056381 9452 زاهدان 14هوندا118
87535091064372 1523 زاهدان 25هوندا119
1678289545863058058-819هوندا120
86321221020456  4668 زاهدان 19هوندا121
1377483358501038550-821هوندا122
119428910176008147-819هوندا12 3
1234840381451409233 زاهدان 12هوندا124
84394421042142فاقد پالكهوندا125
863499300755  9538 يزد 41هوندا126
8451139504314 2115 زاهدان 11هوندا127
900195551018981  77295 تهران 43هوندا128
81797222700272فاقد  پالكهوندا129
437448917531200901552-819هوندا130
8711653200818361فاقد  پالكهوندا131
5266589540831041775-819هوندا132
85596791061379فاقد  پالكهوندا133
83379141040614فاقد  پالكهوندا134
96244875234957016780 اصفهان 14هوندا135
86010583556027فاقد  پالكهوندا136
2577782231077152 تهران 17هوندا137
8311449114733فاقد  پالكهوندا138
5961890549381117779-821هوندا139
62652867506632607684-819هوندا140
69166242133124فاقد  پالكهوندا141
74773890001309912291-819هوندا142
87723601075060 4717 بيرجند 4هوندا143
2947488051440927747-819هوندا144
851612605180033فاقد  پالكهوندا145
845612412029366زاهدان 13هوندا146
8391868803929 26225 تهران 23هوندا147
77555830921004072363-819هوندا148
85458100213656653 زاهدان 12هوندا149
9239588176470964317-819هوندا150
8667468519713 2591 كرمان 32هوندا151
86013153065120  6785 سارى 21هوندا152
7910113642737فاقد  پالكهوندا153
2737786351381023135 تهران 38هوندا154
89778001066185فاقد  پالكهوندا155
5118489695191047061-819هوندا156
82230006530461886   15965 تهران 46هوندا157
86681001070800 51835 تهران 39هوندا158
111825389805037فاقد  پالكپيشرو159
818921176807  5825 زاهدان 2هوندا160
832687930647956فاقد  پالكهوندا161
86283020701929 81693 تهران 18هوندا162
488485215651012793 زاهدان 15هوندا163
1756853236912084836 زاهدان 18هوندا164
090113--  5355 مشهد 2پيشرو165
8112899454516  4925 زاهدان 2هوندا166
1449592156591607326-822هوندا167
860134901257       62953 تهران38سوزوكى168
87773301080030فاقد  پالكهوندا169
871078471646498فاقد  پالكهوندا170
8726592802562  9855 زاهدان21هوندا171
236748704806200801321-821هوندا172
4842990324541108337-821هوندا173
85229261013325فاقد  پالكهوندا174
87315082135850فاقد  پالكهوندا175
87921510718027فاقد  پالكهوندا176
87754831078183فاقد  پالكهوندا177
78140022914334فاقد  پالكهوندا178
9134489657300133526-819هوندا179
86676081070308     96473تهران11هوندا180
2679490038001102490-821هوندا181
87453681032351  3733 زاهدان26هوندا182
4338191027118909257-814هوندا183
840915050402601   7362 زاهدان26هوندا184
6262831027309141739 زاهدان13هوندا185
2438312541686104050379-819هوندا186
86345158633866 2642 يزد41هوندا187
48938191714781213847-819هوندا188
8710127200874036 4686 كرج5هوندا189
898682268811033914 زاهدان8هوندا190
712885601681062868هوندا191
848393112045999فاقد  پالكهوندا192
1444786814060721567-821هوندا193
3296820012930603345 اردكان2هوندا194
1068901112944فاقد  پالكهوندا195
6585987405103019047-819هوندا196
9582487103802395-819هوندا197
2175081120027950000279-818ياماها198
8173687340703000133-819هوندا199
852790312068728فاقد  پالكهوندا200
858888190730901206 زاهدان17هوندا201
7968880206961444859 زاهدان13هوندا202

8615698200749809فاقد  پالكهوندا203
79823830055333310124-819هوندا204
8300681900036037فاقد  پالكهوندا205
89545671042752فاقد  پالكهوندا206
484384160651006591 زاهدان13هوندا207
821209085574فاقد  پالكهوندا208
856297112090003فاقد  پالكهوندا209
5551837367312020261 زاهدان12هوندا210
87773221080022 37973 تهران26هوندا211
21172841943932018725-772هوندا212
801500380523فاقد  پالكهوندا213
8310253111028011فاقد  پالكهوندا214
820088082955586فاقد  پالكهوندا215
88141576000100فاقد  پالكهوندا216
83664900449580502345-819هوندا217
45662840781805014437-791هوندا218
75785852624612075079-819هوندا219
864503932602522فاقد  پالكهوندا220
87366580820520فاقد  پالكهوندا221
81097802291572فاقد  پالكهوندا222
15347860003161002146 مشهد13هوندا223
862389607004983فاقد  پالكهوندا224
233387554751065420 زاهدان26هوندا225
2856486253142129886-791هوندا226
85842370723073فاقد  پالكهوندا227
3431390107530198960-821هوندا228
--89898709374 زاهدان25هوندا229
36667932202018658-641هوندا230
8310337411036441 3116مشهد45هوندا231
47135887358032628883-819هوندا232
87281904823987000381-821هوندا233
8310326711035371 26631 تهران26هوندا234
6573690011516000316-813هوندا235
8300045000000677 4892 زاهدان2هوندا236
831617103054966   5169 زاهدان8هوندا237
174968775654304728-819هوندا238
5388689073041073035-819هوندا239
8618442104281220569 زاهدان 8هوندا240
8701202667149فاقد  پالكهوندا241
158753100750000105-822هوندا242
7738691100721007767-821هوندا243
880079081504809فاقد  پالكهوندا244
52582102492894338-813هوندا245
885717900565فاقد  پالكهوندا246
989899404586427049-832هوندا247
72591930368409134-771هوندا248
82568054323221   2714زابل1هوندا249
573729354599156262-822هوندا250
86107670707064فاقد  پالكهوندا251
3259990309853001564-821هوندا252
43788890178409004420-753هوندا253
8310275431030243 79431 تهران25هوندا254
820849683307694فاقد  پالكهوندا255
6454691163521128380-765هوندا256
830903708737فاقد  پالكهوندا257
87109530840207 7321 بيرجند4هوندا258
03200541703019141 9274 زاهدان2هوندا259
850245602251 3752 بندرعباس18هوندا260
841575605017323فاقد  پالكهوندا261
840724031353201فاقد  پالكهوندا262
867648932609211  7262 رشت19هوندا263
196338710834200764534-596هوندا264
88859931088683 89865 تهران18هوندا265
86277882132936 5512 زاهدان 27هوندا266
86307250701300فاقد  پالكهوندا267
86712761073986 4192 زاهدان18هوندا268
78447870232471548053-819هوندا269
837215812010692فاقد  پالكهوندا270
61347814724204648-819هوندا271
82624574مخدوشفاقد  پالكهوندا272
888531957500118فاقد  پالكهوندا273
33037090102498فاقد  پالكبراوو274
مخدوش81126722  5975 زاهدان2هوندا275
054524440903فاقد  پالكياماها276
429884089613021550 كرمان23هوندا277
83134563200641فاقد  پالكهوندا278
235783377181040418 مشهد46هوندا279
86075741010233فاقد  پالكهوندا280
880261591123595فاقد  پالكهوندا281
275186855310725205 زاهدانهوندا282
795784393211042021 مشهد46هوندا283
6766363738312001816 زاهدان6هوندا284
82186890793910180639-114هوندا285
7318867144412112000 زاهدان22هوندا286
830504627003506   6298كرمان5هوندا287
860705671567327 9768 يزد38هوندا288
2596874400108008858 يزد 33هوندا289
87786141081314فاقد  پالكهوندا290
851097827029546فاقد  پالكهوندا291
2973883581813100219 زاهدان26هوندا292
5628388476923052504-812هوندا293
9455605201123فاقد  پالكهوندا294
3294983243191036252 تهران27هوندا295
8453559507286   2394 يزد 28هوندا296
7845382604184330894-819هوندا297
534889000367810518213-821هوندا298
875359111513015998-768هوندا299
132368803985200993082-791هوندا300
3587985558971058597 تهران 33هوندا301
8147851097705000128 كرمان 31هوندا302
628728270651166572-819هوندا303
87341673001655 8666 زاهدان 11هوندا304

000381603060280فاقد  پالكهوندا305
48597890078291029046-849هوندا306
5164387009882001486-821هوندا307
86982660724288فاقد  پالكهوندا308
89551841043109فاقد  پالكهوندا309
13002151300215فاقد  پالكهوندا310
55943892981672107789-819هوندا311
5761882330511139293 تهران17هوندا312
3378841012507004334 گرگان15هوندا313
39138563688519503 كرمان31هوندا314
7645878431412125717 تربت حدريه2هوندا315
8310011591001159فاقد  پالكهوندا316
67316905524801117488-821هوندا317
8618488109308   96227مشهد14هوندا318
73488514421762098هوندا319
44998719869200823463 زاهدان12هوندا320
88223281498071فاقد  پالكهوندا321
01059753--فاقد  پالكهوندا322
61579865694261536029-819هوندا323
18348160842530535878 يزد25هوندا324
5616841011351349875 يزد29هوندا325
8244541108800فاقد  پالكهوندا326
860013387101296فاقد  پالكهوندا327
3239187920113260529-822هوندا328
86040451009448فاقد  پالكهوندا329
3619888858321088532-819هوندا330
1745984107562115858-792هوندا331
83006561211فاقد  پالكهوندا332
2995886403711029022-819هوندا333
7724182883207404-819هوندا334
4282589696953081555-819هوندا335
8620421564259فاقد  پالكهوندا336
828685160502120996 زاهدان16هوندا337
8928397100001773فاقد  پالكهوندا338
855214832047622فاقد  پالكهوندا339
84027060195897 6192 مشهد 15هوندا340
90613461049523فاقد  پالكهوندا341
85381271048697فاقد  پالكهوندا342
485985277721016681 زاهدان 18هوندا343
8376492131139741 62434 تهران45هوندا344
4488872662507080104 زاهدان 15هوندا345
86338831022891فاقد  پالكهوندا346
58639898007132367993 تهران36هوندا347
86739950708648فاقد  پالكهوندا348
2924388853071088007-819هوندا349
9287791043191120761-819هوندا350
85195930613040فاقد  پالكهوندا351
83251683316308  1945 زاهدان 8هوندا352
322600537489742 زاهدان73ياماها353
3815590917871094487-821هوندا354
853989312101730 2637 زاهدان 21هوندا355
08354200645 8787 يزد7ياماها356
6298853989312101730 زاهدان 21پيشرو357
513729231442120410-821هوندا358
86486371057809فاقد  پالكهوندا359
7767985612781063978-819هوندا360
461285369831047191 زاهدان 16هوندا361
85244251015402فاقد  پالكهوندا362
030632517210644فاقد  پالكبراوو363
9919686464601057041-791هوندا364
89639733072943فاقد  پالكهوندا365
56968012324161013329 زاهدان 5سوزوكى366
4526860697201963 زاهدان 21هوندا367
81332962920390 4989 كرمان 27هوندا368
1336982255298241-819هوندا369
571579349535150755-822هوندا370
877179193057541005-821هوندا371
23474810002533000846 تهران13هوندا372
5786010807027788 زاهدان2هوندا373
86062911007015فاقد پالكهوندا374
285684115372117094زاهدان9هوندا375
880856589200800فاقد پالكهوندا376
821252241183901155 53528 تهران23هوندا377
4693484344371045402 تهران22هوندا378
3748692000846003260-822هوندا379
851229731622350فاقد  پالكهوندا380
86312511019900فاقد  پالكهوندا381
4291689310774003102-819هوندا381
8728830027071001867 مشهد 45هوندا382
8311800841001981 1995 كرمان14هوندا383
878239089700007فاقد  پالكهوندا384
880309388550265     7349 يزد45هوندا385
831023001102480081فاقد  پالكهوندا386
83927890818188009447-819هوندا387
7537861041961587780 زاهدان23هوندا388
97646880729381506418-587 هوندا389
82128446059232  3532يزد14هوندا390
88552856313250253-819هوندا391
134762197351607454 زاهدان 11هوندا392
861494761536193  8723  زاهدان 11هوندا393
3553351368312007738 زاهدان 12هوندا394
871127405620فاقد پالكهوندا395
711299301127405620-822هوندا396
29218880783951006952-819هوندا397
905702297105311فاقد  پالكهوندا398
67959874832812125898 تهران 31هوندا399
85018061001466 4131 زاهدان 17هوندا340
87001795000970 27518 تهران 1هوندا341
56826900208900013003-821هوندا342
74678646739797591 زاهدان 23هوندا343
6255491104550238986-791هوندا344
84940800152730  6866 زاهدان 15هوندا345
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871669571670451  5566 يزد 45هوندا346

8711120200762148فاقد  پالكهوندا347

8938840002081210195 مشهد 45هوندا348

459787900950730831 زاهدان 25هوندا349

861685071112182فاقد  پالكهوندا350

79513867512232607272-819هوندا351

6955860038061538793 زاهدان 2هوندا352

24196850639971041520-819هوندا353

3479487789711081671 مشهد 16هوندا354

8122267520470015فاقد  پالكهوندا355

9627836952123008145 زاهدان 18هوندا356

890058388000047فاقد  پالكهوندا357

86638464131545فاقد  پالكهوندا358

----28327-819هوندا359

7145841736125537 گركان 15هوندا360

85294930561فاقد  پالكهوندا361

78566871352081069961-819هوندا362

384728929141100005441-822هوندا363

86277622133087فاقد  پالكهوندا364

8537837145610993 زاهدان 12هوندا365

063582454520  2234 زاهدان 73ياماها366

898147832370680فاقد  پالكهوندا367

6296888900273000128-819شباب368

9241887176032064241 زاهدان 19هوندا369

86831770718781 2947 زاهدان 24هوندا370

8313244103536 7183 كرمان 17هوندا371

803130531004318فاقد  پالكهوندا372

889331258103953فاقد  پالكهوندا373

86002371004445فاقد  پالكهوندا374

9379885534811056181-819هوندا375

521385147600609029 زاهدان 21هوندا376

35279890136309000997-791هوندا377

8177385099161112879-819هوندا378

8721666080424714 33155 تهران 45هوندا379

659188005370717376 زاهدان 26هوندا380

70005607000560 9133 گرگان 13پيشرو381

828815021975   5832 مشهد 8هوندا382

41341867205012114370-819هوندا383

78856841129103125844-819هوندا384

6784861043009037397 زاهدان 17وسپا385

1826383204652304717-819هوندا386

886682127333057709 زاهدان 3هوندا387

188786706471029955 زاهدان 16هوندا388

862229571033259  2688 مشهد 34هوندا389

58795867257012114145-819هوندا390

880338881506477   87713  تهران 32هوندا391

8604983112798فاقد  پالكهوندا392

278686828700719508 زاهدان 24هوندا393

87575611067910 62415 تهران 45هوندا394

43178900242091513073-791هوندا395

83166681027423     83235تهران46هوندا396

1473291114180183630-822هوندا397

5914287558201066023-819هوندا398

8561544515001فاقد  پالكهوندا399

8695310204571020457-819هوندا400

691386800210721865 زاهدان 23هوندا401

822182036001820  76213 تهران 16هوندا402

86333384128912 57572 تهران 26هوندا403
7754997062119  2377 زاهدان 2هوندا404

87524872045281394286-822هوندا405

2971870115431039912 زاهدان 9وسپا406

8611015200611149 6155 بيرجند 1هوندا407

84606544345473فاقد  پالكهوندا408

267310115401011540 زاهدان 6هوندا409

مخدوش657398052235هوندا410

88478706449200800493 زاهدان 26هوندا411

8513332200613075فاقد  پالكهوندا412

224618300276201246 تهران 28هوندا413

59586850138360500859-641هوندا414

84296433326095 9512 زاهدان 12هوندا415

2211681079612967837-821هوندا416

4898490605541047444-821هوندا417

904695092002089فاقد  پالكهوندا418

85559471058647فاقد پالكهوندا419

57421890692009155-819هوندا420

830130923304913فاقد  پالكهوندا421

5333861853171542319 زاهدان 24هوندا422

851309961138705  1851 زابل 1هوندا423

860947532304099فاقد پالكهوندا424

1127882051802301095 تهران  25هوندا425

86468483095019 4569 گرگان 17هوندا426

84521861045886 7414 مشهد 67هوندا427

86011043788606  7427 گرگان 19هوندا428

88587531067424فاقد  پالكهوندا429

872166381395392فاقد  پالكهوندا430

2267187104240837384-768هوندا431

830303518184902495فاقد  پالكهوندا432

3347790012606001029-821هوندا433

986286717751074475 زاهدان 23هوندا434

6632886366791026421-762هوندا435

85573191059010 87695 مشهد 14هوندا436

92759861022161587591-819هوندا437

939801868848079 مشهد 59ياماها438

8450099100240 8243 يزد 29هوندا439

1777811263064153 زاهدان 2هوندا440

199285289801017917 زاهدان 19هوندا441

8551985436530فاقد  پالكهوندا442

85199222125564فاقد  پالكهوندا443

78604843107660  3226 يزد 1هوندا444

2981682092972985284-821هوندا445

8600102782390 5816 يزد 35هوندا446

8515292442170 46715 مشهد 13هوندا447

6175488171150967439-819هوندا448

8402401341409943فاقد  پالكهوندا449

371886411541030075 كرمان 37هوندا450

0004022903034047فاقد  پالكهوندا451

864045206090342فاقد  پالكهوندا452

38577903242432111514-821هوندا453

3583585558161058516 تهران 33هوندا454

90911451093845فاقد  پالكهوندا455

574768617947793162 تهران 36هوندا456

83762992018033فاقد  پالكهوندا457

386687444311034139 زاهدان 26هوندا458

86187353080873فاقد  پالكهوندا459

72928714186200802452 زاهدان 25هوندا460

14852881269961587105-821هوندا461

78641832517304083818-819هوندا462

78745830735739003846 تهران 35هوندا463

2635851068403371 زاهدان 25هوندا464

275986384951027026 زاهدان 34هوندا465

8810401200752836فاقد  پالكهوندا466

77498604233862979 زاهدان 23هوندا467

5627192248973120982-639هوندا468

87730100190700فاقد  پالكهوندا469

5322410مخدوش23776-819هوندا470

854007306090275فاقد  پالكهوندا471

3515990926911095391 تهران 33هوندا472

47855820081703059003-791هوندا473

18925866573932600153 تهران 17هوندا474

87052231009979 7262 مشهد 8هوندا475

355684122542117510 زاهدان 9هوندا476

6794488401431601611-761هوندا477

32189900006411046005-821هوندا478

752282572244327392 زاهدان 2هوندا479

10081551008155فاقد  پالكهوندا480

853248212085646فاقد  پالكهوندا481

14565878874912136353 مشهد 15هوندا482

655768911367800666-819هوندا483

87548161064637فاقد پالكهوندا484

14928884671591248556-819هوندا485

88120560904504 3713 زاهدان 11وسپا486

36258907513881225761-821هوندا487

46114908223987003255-765وسپا488

8611846200629555فاقد  پالكهوندا489

880187281507341فاقد  پالكهوندا490

16819885329632013665-835هوندا491

6248853248112048906 زاهدان 13هوندا492

48398214613523403951-1هوندا493

89750101057824فاقد  پالكهوندا494

5915188078510953575-819هوندا495

32368601091516843 زاهدان 17هوندا496

7738281002511000251-639هوندا497

878572012129223فاقد  پالكهوندا498

261686025571008852 زاهدان 22هوندا499

8400015126329فاقد  پالكهوندا500

2586878734305069226 بندرعباس 26هوندا501

15938880064010833-819هوندا502

85199952125026 6958 زاهدان 18هوندا503

24498755781527016 زاهدان 26هوندا504

8310280931030793فاقد  پالكهوندا505

000835971251812 3225 يزد 4هوندا506

774648604349550534-819هوندا507

878963532618128فاقد  پالكهوندا508

66878560078513511 زاهدان 17هوندا509

8574179564413فاقد  پالكهوندا510

5186186698891071029 تهران 39هوندا511

88813291084029 9728 بيرجند 4هوندا512

222687545251060826 زاهدان  26هوندا513

65863861774651578237-819هوندا514

59300327مخدوش73277-819وسپا515

7873887367130820166-819هوندا516

2836388156140965750-819هوندا517

1921285575291060229هوندا518

5476837456912018138 زاهدان 12هوندا519

86451811055539فاقد  پالكهوندا520

152859100752000054-594هوندا521

64136581770407   2915 يزد 8هوندا522

572511521190154901 گرگان 12هوندا523

818739660013 1379 يزد 9هوندا524

67758775401218618 زاهدان 25هوندا525

4583288080649120734-637هوندا526

87466031035971فاقد پالكهوندا527

16638559220512436 مشهد 73هوندا528

840714906002881    6583 كرمان 22هوندا529

85406652310303فاقد  پالكهوندا530

5866488409964050500252-821هوندا531

88021274001871فاقد پالكهوندا532

27558650530725008345زاهدان17ياماها533
548586100341010494 يزد 23هوندا534
5995842312751839 مشهد 8هوندا535
84390251041725فاقد  پالكهوندا536
8977889868585101218 زاهدان 25هوندا537
71862409210839790205364 تهران 13هوندا538
933948310320161034716-819هوندا539
483172110503414فاقد  پالكهوندا540
82071051008705فاقد  پالكهوندا541
836830102442فاقد  پالكهوندا542
9254986235682128234-819هوندا543
44798350247825001659 شيراز 16هوندا544
8789374326117295فاقد  پالكهوندا545
4769390601861047076-821هوندا546
860700086903450فاقد  پالكهوندا547
8712269200769507فاقد  پالكهوندا548
128386652711067971 زاهدان6هوندا549
871230971356819فاقد  پالكهوندا550
8985491009392500507-821هوندا551
4355861015252025781 زاهدان 25هوندا552
849217112063443 4593 زاهدان  15هوندا553
82565714324303فاقد  پالكهوندا554
1385386890040719251-821هوندا555
492298220910216074 مشهد 13هوندا556
875457157004218فاقد  پالكهوندا557
81027940665565فاقد  پالكهوندا558
830167873305185فاقد پالكهوندا559
99429864551381319487-819هوندا560
116178838321333238-819هوندا561
611628590192423248 تهران 35هوندا562
84398911042591 37722 تهران 18هوندا563
8301154031000899فاقد  پالكهوندا564
7368485558221058522-819هوندا565
7885785569681059662-819هوندا566
860031471478388فاقد  پالكهوندا567
2138188129610961200-819هوندا568
94892901264718870-689كيپس569
788235212118291 9325 زاهدان24هوندا570
78288864623771004668-819هوندا571
871054732001273فاقد  پالكهوندا572
959282930897060572 سيرجان  2هوندا573
827919931110741فاقد  پالكهوندا574
89525573055199فاقد  پالكهوندا575
82119536305621فاقد  پالكهوندا576
619369445522070549-822هوندا577
822013413260136فاقد  پالكهوندا578
90111711602138فاقد  پالكهوندا579
83505354041فاقد  پالكهوندا580
9791895241310106948 زاهدان 2هوندا581
8716567200806613 8818 يزد 44هوندا582
6446489192141087965-819هوندا583
29918630964007054997 زاهدان 22هوندا584
533586501391060939هوندا585
2764848470600945 كرمان 23هوندا586
87218601013420فاقد  پالكهوندا587
878970132621320فاقد  پالكهوندا588
90138150192833فاقد  پالكهوندا589
201164150ناخوانافاقد  پالكهوندا590
889844085100261فاقد  پالكهوندا591
8646426566374فاقد  پالكهوندا592
38427861112700935589-819هوندا593
899685209162126400 زاهدان 18هوندا594
53225900741420114561-821هوندا595
6528989575881043897-819هوندا596
972568395193427024924-621هوندا597
10115401011540فاقد  پالكهوندا598
2543879113732622111 شيراز 75هوندا599
85619854127458فاقد  پالكهوندا600
873751132109986فاقد  پالكهوندا601
83285093327169فاقد  پالكهوندا602
90285910209291فاقد  پالكهوندا603
38658710253200755791 زاهدان 25هوندا604
79118864251212103396-819هوندا605
341159502727437816-823هوندا606
7938386835850721423-819هوندا607
3814290918271094527-821هوندا608
1549691530819146972-639هوندا609
24489889869185101493-819هوندا610
5259664148222922456-638هوندا611
866427271337234 7534 بيرجند 3هوندا612
881570757013287فاقد  پالكهوندا613
972568395193427024924-621هوندا614
84426391045339 51413 تهران 28هوندا615
84042781004278فاقد پالكهوندا616
5439190200822010154534-779هوندا617
1125898436212165592-821هوندا618
8873686660811068781هوندا619
8317593931156890فاقد پالكهوندا620
6725382594805481 تهران 19هوندا621
776888983977532723-812هوندا622
1244870172602630 مشهد 57هوندا623
8724973017787    72551تهران45هوندا624
2134788123380961101-819هوندا625
84144431004373فاقد پالكهوندا626
4355831085030901208 زاهدان 11هوندا627

23618654مخدوشفاقد پالكهوندا628

383609019214194 بافق  1هوندا629

7952851272120050046 مشهد 75هوندا630

85545631057263فاقد  پالكهوندا631

9742860133871002303 مشهد 39هوندا632

857380426005372فاقد  پالكهوندا633

986982597334322858 زاهدان 2هوندا634

918539311534205133-694هوندا635

31086880108906فاقد  پالكبراوو636

85201112124647   6661 زاهدان 18هوندا637

8512776200620563  7478 زاهدان  19هوندا638

89580551045325فاقد  پالكهوندا639

88176280952283فاقد  پالكهوندا640

6273982012521198-819هوندا641

86038602000773فاقد  پالكهوندا642

8730055572126 4621 زاهدان 35هوندا643

86152271006016      9657 زاهدان 21هوندا644

99858898310232370070-819هوندا645

837725531154606فاقد پالكهوندا646

833985109800225688 زاهدان 23هوندا647

39999901320480100212-821هوندا648

5768390935871096287-821هوندا649

93170913186641فاقد پالكهوندا650

514982260735332816اصفهان 13هوندا651

712929002010262550-766هوندا652

84098529560179  1531زاهدان 9هوندا653

8956351800380فاقد پالكهوندا654

791526921105 5116 كرمان24هوندا655

853679612090858   2878زاهدان 18هوندا656

86693741072074   49856 تهران 39هوندا657

88359573002556 5396 زاهدان 27هوندا658

908852733108801فاقد پالكهوندا659

87759261078626  4466 زاهدان 26هوندا660

492689330875131076-822هوندا661

9635856967673008164 زاهدان 18هوندا662

71293332288657فاقد پالكهوندا663

95775865355852004213-819هوندا664

8300175776303فاقد پالكهوندا665

86003430600498  8552 يزد 37پيشرو666

627518310230591024859-819هوندا667

6791883942504062396-636هوندا668

64133901258680203593-691هوندا669

19978505678792609 زاهدان 27هوندا670

841118420246فاقد پالكهوندا671

45714891497812160165-836هوندا672

820305331303026726فاقد پالكهوندا673

48789866025371335701-822هوندا674

125832508332312   7372 يزد 15هوندا675

867666326007974فاقد پالكهوندا676

324929062241187003072-821وسپا677

92758800234923881 زاهدان 21هوندا678

08368220613837فاقد پالكهوندا679

8310230671024867    4715 مشهد23هوندا680

272319530493010186-823هوندا681

83388841041584 7566 مشهد46هوندا682

82190091359فاقد پالكهوندا683

356898800779100004746-819هوندا684

8310233781025176   84988 تهران22هوندا685

88622350826602  5665 يزد39هوندا686

848054811154      9425 زاهدان 19هوندا687

87776381080338  2712 زاهدان 26هوندا688

850727705114032فاقد پالكهوندا689

82224819521فاقد پالكهوندا690

74186897591612148897-819هوندا691

8561470513552فاقد پالكهوندا692

841684632019560فاقد پالكهوندا693

9078341754780فاقد پالكهوندا694

899020433621169فاقد پالكهوندا695

93971881400307633-819هوندا696

7945687441621033911-819هوندا697

848662112050578فاقد پالكهوندا698

1259861862090386110375 زاهدان 23هوندا699

880202600925024 73784-819هوندا700

86654322956028   3122 يزد37هوندا701

841708840795فاقد پالكهوندا702

69964880284000925346-819هوندا703

36978624101071374 يزد36وسپا704

850161360500032 91286تهران34هوندا705

418286411681029574زاهدان 25هوندا706

665299403742007699-641هوندا707

7332867148912113070زاهدان22هوندا708

583487360230818116زاهدان26هوندا709

784182584054327146زاهدان 3هوندا710

872272332101197 46174مشهد 15هوندا711

99435894551981218853-819هوندا712

85215811013049 4891زاهدان15هوندا713

6300482303011019فاقد پالكهوندا714

161587367798636332يزد44هوندا715

9195389400088810261-637هوندا716

1837990001643087345-638هوندا717

850141161447350فاقد پالكپيشرو718

7373883379732220-819هوندا719

491978174001231054441 تهران13هوندا720
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محمدعلى جاويدى رئيس هيئت ســواركارى 
آذربايجان شرقى از قهرمانى اين استان در دومين 
دوره مسابقات سواركارى جانبازان و معلوالن كشور 

خبر داد.
محمدعلــى جاويــدى در گفت وگو با خبرنگاران ، با 
اشــاره به برگزارى دومين دوره مسابقات سواركارى 
جانبازان و معلوالن كشور جام ستارخان در اهر اظهار 
داشــت:اين مســابقات با حضور 27 شركت كننده از 
اســتان هاى آذربايجان شرقى، زنجان ،البرز، قزوين 
در مجتمع ورزشى تختى شهرستان اهر برگزار شد.

وى افــزود:در گــروه اول در بخش نونهاالن قدم به 
همــراه كمــك (cs) رهام مــددوار و مانى نعمت به 
ترتيب  مقام هاى اول و دوم اين دوره از مسابقات را 

به خود اختصاص دادند.
رئيس هيئت ســواركارى آذربايجان شرقى در ادامه 
خاطر نشان كرد: در گروه دوم  در بخش قدم به همراه 
كمك، نگار جعفرى ،آينا صادقى مقام اول مشترك 

و رضا توكلى مقام دوم را كسب كرد.
جاويدى بيان كرد: در گروه سوم در بخش قدم بدون 

كمك (b) ســهيل كريمى ،ســيد ســجاد موسوى ،
فائــزه حاجــى زاده  ،فريد جوادى،مهدى افشــار، 
مقام هــاى اول تا پنجم اين دوره از مســابقات را به 
خود اختصاص دادند.وى در ادامه به نفرات برتر گروه 
چهــارم نيز اشــاره كرد و گفــت در اين گروه نيز در 
بخش يورتمه (b)حوريه زماندارى ،محمد عطا زاده ،
نعيمه نوروزيان، شــيرين كسبى، غزاله رجايى زاده،

رضا رئوف، ســيد جعفرموســوى و مريم شيرى نيز 
مقام هاى اول تا هشتم اين دوره از مسابقات را كسب 
كردند.رئيس هيئت ســواركارى آذربايجان شــرقى 
در پايان گفت: دومين دوره مســابقات ســواركارى 
جانبازان و معلولين كشور جام ستارخان در حالى  در 
چهارگروه جسمى و حركتى برگزار شد كه تيم استان 
آذربايجان شرقى توانست  در حركات قدم با كمك ، 
قدم بدون كمك  و يورتمه با كسب هفت مدال عنوان 
برترين تيم |پارادرســاژ مسابقات كشورى را كسب 
نمود. اين مســابقات به دليل اينكه به نام شهرستان 
اهر در تقويم ورزشى فدراسيون سواركارى ثبت شده 

هر ساله در شهرستان اهر برگزار خواهد شد.

آذربايجان شرقى قهرمان مسابقات سواركارى جانبازان و معلوالن كشور شدآذربايجان شرقى قهرمان مسابقات سواركارى جانبازان و معلوالن كشور شد

تلفن تماس:
66568736

66581925

سازمان آگهى هاى روزنامه شروع
 نماينده فعال مى پذيرد

ميز خبر

نرخ 40 درصدى «بيكارى» نابينايان
گزارشى در آستانه روز جهانى «عصاى سفيد»

 اين روز را يادآور افرادى قرار داده اند كه هرچند وراثت، 
بيمارى ها و حوادث دنياى چشمانشان را تاريك كرده، 
امــا بــا دل و جان مى بينند و مى شــنوند آنچه پيرامون 
زندگيشان در جريان است؛ روزى كه هر ساله در تقويم 
تكرار مى شود تا وجودشان و خاطرشان در اذهان زنده 
بماند؛ روزى كه با نام «عصاى سفيد» مى خوانيمش.

 23 مهرمــاه مصــادف با 15 اكتبر بــه منظور توجه به 

مشــكالت، رســيدگى به نيازها و ايجــاد محيط هاى 
مناســب براى نابينايان به عنوان روز جهانى «عصاى 
ســفيد» نام گذارى شده است. عصاى سفيد كه نمادى 
بين المللى است، رعايت و تدوين حقوق نابينايان جهان 
را ميسر مى سازد تا دولت ها و انجمن هاى نابينايى جهت 
فرهنگ ســازى، نحوه برخورد شايسته با نابينايان را به 
مــردم آمــوزش دهند؛ اين روز را بهانه اى قرار داديم تا 
نيم نگاهى داشته باشيم به داليل نابينا و كم بينا شدن 
افراد و تعداد آنها و وضعيت زندگيشان و مشكالتشان. 

 250 ميليــون نفر در جهان دچــار اختالل بينايى

هستند
نابينايى اختاللى است كه به دليل عوامل فيزيولوژيكى 
و يا عصبى بينايى فرد را دچار اختالل مى كند. بر اساس 
آمارهاى سازمان بهداشت جهانى حدود 250 ميليون نفر 
از افراد دچار اختالل بينايى هســتند كه 35 ميليون نفر 
از آنها نابيناى مطلق و 80 درصدشان را افراد باالى 50 
سال تشكيل مى دهند؛ اين مسئله نشان مى دهد افزايش 
سن و بيمارى هاى سالمندى مى تواند اختالالت مرتبط 

با بينايى را افزايش دهد.
الزم بــه ذكر اســت كه درصد بااليــى از نابينايى ها به 
دليل بيمارى هاى مزمن مانند آب مرواريد، آب ســياه، 
و يا حوادث و تصادفات رانندگى به بينايى فرد آســيب 
مى رساند كه با توجه به اقدامات پيشگيرانه، پيش بينى 
مى شــود آمار نابينايى در جهان تا ســال 2020 افزايش 
داشته باشد اين درحاليست كه در حال حاضر 90 درصد 
نابينايان جهان در كشــورهاى در حال توســعه زندگى 

مى كنند.
 10 درصــد معلوالن تحت پوشــش ســازمان

بهزيستى «نابينا» هستند
براســاس آمارهاى ســازمان بهزيستى يك ميليون و 
410 هزار معلول در حوزه توانبخشــى تحت پوشــش 

اين سازمان هستند كه 155 هزار نفر از آنها را نابينايان 
تشكيل مى دهند؛ به عبارت ديگر 10 درصد از معلوالن 
تحت پوشش اين سازمان نابينا هستند كه 55 هزار نفر 
از آنها زن و 101 هزار نفر مرد هستند. همچنين حدود 
هفت هزار نفر (35 درصد) از نابينايان دانشجو هستند.

«تنبلى چشــم»؛ شــايع ترين نوع اختالل بينايى ميان 
جوانان
 عصاى هوشــمند؛ مهم ترين وســيله مورد نياز

نابينايان
عصاى ســفيد هوشمند يكى ديگر از مهم ترين وسايل 
مورد نياز نابينان اســت تا آنها بتوانند با اســتفاده از آن 
زندگى مســتقلى داشته باشند، محمودنژاد راستا معتقد 
اســت كه عصاى سفيد هوشــمند و تجهيزات كمك 
توانبخشــى براى نابينايان مانند چراغ قرمز عمل كرده 
و عبور راننده از كنار فرد داراى عصاى ســفيد نه تنها 
جرم به حساب مى آيد بلكه فرد با مجازات هاى كيفرى 
مواجه مى شود اين درحاليست كه رعايت چنين قوانينى 
در راهنمايى و رانندگى كشور ما به رانندگان آموزش داده 
نمى شود و حتى نبود چراغهاى قرمز گويا در چهارراه ها 
در حقيقــت نوعــى تضعيف حقوق نابينايان به شــمار 
مى رود.به گفته وى قيمت عصاهاى هوشــمند بســيار 
باالســت و باتوجه به تعداد نابينايان، امكانات و بودجه، 
بهزيستى نمى تواند پاسخگوى تأمين اين خدمات باشد.

كتاب هايى كه براى نابينايان "گويا" نيستند
درحاليكــه بــه دليل كمبود امكانــات موانع زيادى بر 
ســر راه تحصيل دانشــجويان نابينا قرار دارد، شادكام 
مشكل اصلى دانشجويان نابينا را نبود رشته هاى هنرى 
و مهندسى دانست و بيان كرد: در دانشگاه هاى ايران تنها 
رشته هاى علوم انسانى به دانشجويان تدريس مى شود 
و دانشگاه ها شرايط و تحصيالت مناسبى براى نابينايان 
فراهم نكرده اند تا آنها بتوانند در رشته هاى مورد عالقه 

خود مشغول به تحصيل باشند.

مديرعامــل انجمن دفــاع از حقوق معلــوالن ايران 
نيز نســبت به نبود امكانات آموزشــى استاندارد براى 
نابينايان اعتراض دارد و معتقد است كه بايد كتاب هاى 
دانشجويان به صورت گويا در اختيار آنها قرار گيرد و يكى 
از مهمترين مشكالت دانشجويان و دانش آموزان نابينا 
نبود كتاب هاى گوياست لذا سازمان بهزيستى، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم و مديريت كتابخانه هاى 
كشــورى بايد به منظور ايجاد رفاه نابينايان و رفع اين 

تبعيض شرايط مطلوبى براى آنها فراهم كنند.
به گفته وى همه نرم افزارهاى اندرويد بايد بتوانند نياز 
نابينايان را پشــتيبانى كنند در همين راســتا نياز است 
تا وزارت اطالعات و فناورى و مهندســين و طراحان، 
برنامه هــاى نــرم افزارى را آمــوزش دهند تا همه نرم 
افزارهاى اندرويد بتواند نيازهاى نابينايان را هم تأمين 

كند.
 نابينايان على رغم ميلشــان مجبورند در مدارس

استثنايى تحصيل كنند
درحاليكــه به نظر مى رســد يكى ديگر از مشــكالت 
نابينايان كشــور نامناســب بــودن وضعيت آموزش و 
مدارس است، رئيس انجمن حمايت از حقوق معلوالن 
در اين زمينه معتقد اســت كه وزارت آموزش و پرورش 
هنوز زيرســاخت هاى الزم را براى آموزش معلوالن به 
خصوص نابينايان را مهيا نكرده و نابينايان مجبورند على 
رغم ميلشان به دليل كمبودهايى در مدارس استثنايى 

تحصيل كنند.
انتقادى از بانك مركزى

محمــود نــژاد در ادامه ضمن انتقــاد از بانك مركزى 

جمهورى اسالمى خاطرنشان كرد: نابينايان بايد بتوانند 
بــا اطمينان خاطر براى دريافت حداقل هاى خود مانند 
دريافــت يارانه خدمات مورد نيازشــان را از اين مراكز 
دريافت كنند اين درحاليســت كه بانك مركزى هنوز 
نتوانسته دستگاه اى تى ام هاى گوياى خود را به صورت 

سراسرى در كشور راه اندازى كند.
وى كه معتقد است چاپ اسكناس هاى برجسته و قابل 
تشخيص براى نابينايان نه تنها يك ضرورت بلكه حق 
مســلم آنهاست، درباره ديگر وظايف اين بانك نسبت 
به نابينايان گفت: هر بانك نياز به باجه وكيل نابينايان 
دارد تــا آنهــا بتوانند به راحتــى و بدون دغدغه فكرى 
حســاب بانكى، دســته چك و فعاليت هاى بانكى خود 

را انجام دهند.
 نــرخ 40 درصدى «بيــكارى» نابينايان و راهكار

سازمان استخدامى براى كاهش اين معضل
يكى از بزرگترين مســائل آزاردهنده براى نابينايان در 
حال حاضر وضعيت اشتغال آنهاست كه زندگى بسيارى 
از آنهــا را بــا چالش مواجه كــرده، محمودنژاد در اين 
زمينه معتقد اســت: عدم حمايت دولت از كارفرمايانى 
كه معلوالن و نابينايان را اســتخدام مى كنند، پرداخت 
نشدن هزينه جبران، عدم كارايى افراد معلول و همچنين 
عدم اختصاص ســهميه هاى دولتى در راستاى اجراى 
قانون اشتغال معلوالن باعث شده تا نرخ بيكارى در بين 
آنها طبق گفته وزارت كار به 40 درصد برســد كه نرخ 
بيكارى آنها حدود چهار برابر جمعيت عادى جامعه است.

 منصــور شــادكام-قائم مقام انجمــن نابينايان نيز در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه نابينايان نســبت به 
معلولين ديگر بســيار مغفــول مانده اند گفت: با وجود 
اينكــه افــراد نابينا افرادى توانمند هســتند اما به دليل 
عدم فرهنگ ســازى مناسب هنوز بسيارى از شركت ها 
و مســئوالن بــه اين افراد اعتمــاد ندارند و از نيروهاى 

نابينا استفاده نمى كنند.
به گفته وى حدود 65 درصد از افراد نابيناى عضو انجمن 
بيكار هستند اين درحاليست كه حدود پنج هزار دانشجو 
در كشور مشغول به تحصيل و هزار نفر از آنها دانشجوى 

كارشناسى ارشد و دكترا هستند.
با اين وجود معاون امور توانبخشــى سازمان بهزيستى 
بيــان كرد: اكثر نابينايان هنگام مصاحبه اســتخدامى 
حقشــان ضايع مى شــود امــا با توجه بــه تحولى كه 
امسال سازمان استخدامى كشور ايجاد كرده، در زمان 
مصاحبه هــا و آزمون هــاى اســتخدامى نماينده اى از 
ســازمان بهزيستى در كنار افراد نابينا حاضر مى شود تا 

اجحافى در حق معلوالن نشود.

ميز خبر

 اخذ عوارض از جابجايى بار در  اخذ عوارض از جابجايى بار در 
تهرانتهران

  پورســيدآقايى گفت: خودروهاى حمل بار براى 
جابجايــى بار بايد بارنامــه بگيرند كه صدور هر 
بارنامه هم يك هزار تومان هزينه دارد. محســن 
پورسيدآقايى معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار 
تهــران درباره قوانين مربــوط به جابجايى بار در 
ســطح شــهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بر 
اســاس مصوبات باالدستى كه قبًال وزارت كشور 
ابالغ كرده، تمام بارهايى كه در درون شهر جابجا 
مى شــوند بايد همانند بارى كه در خارج از شــهر 
جابجا و براى آن ها بارنامه صادر مى شــود داراى 
بارنامه باشند كه اصطالحاً به آنچه كه براى بارهاى 
درون شهرى صادر مى شود، بارانه گفته مى شود.

وى افزود: با اين اقدام هر شــخصى كه بخواهد 
بارى را جابجا كند بايد از اين بارنامه كه به صورت 
الكترونيكى صادر مى شود، استفاده كند تا مشخص 
شود كه نوع بار چيست و مالك آن كيست و قرار 
اســت كه از كجا به كجا منتقل شــود و هر اتفاقى 
هم كه براى آن رخ دهد، مشــخص مى شــود كه 
مسئوليت آن با كيست.پورسيدآقايى با بيان اينكه 
بر اساس مصوبه وزارت كشور هزينه باربرگ در هر 
شهر بايد توسط شورا تعيين شود، گفت: پيشنهاد ما 
اين بود كه اين كار با رقم هزار تومان انجام شود و 
به ازاى هر باربرگ كه بارى در شهر جابجا مى شود، 
يك هزار تومان به صورت الكترونيكى از حساب 

دريافت كننده باربرگ كم شود.

كاهش زمان رسيدگىكاهش زمان رسيدگى
 به تصادفات به تصادفات

معاون اجتماعى و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايى 
و رانندگى تهران بزرگ از كاهش زمان رسيدگى 
بــه تصادفات با توجه بــه راه اندازى مركز كنترل 
ترافيك هوشمند پليس راهنمايى و رانندگى تهران 
بزرگ خبر داد. سرهنگ مسعود جبارزاده گفت: با 
توجه به وضعيت ترافيك شــهر تهران و اهميت 
رســيدگى به تصادفات رانندگى در كمترين زمان 
ممكن، يكى از موارد مهمى كه پليس راهنمايى 
و رانندگــى بــه آن توجه كــرده، راه اندازى مركز 
كنترل ترافيك هوشمند اين پليس بوده كه اخيراً 
انجام شــد.جبارزاده در همين رابطه اظهار داشت: 
اپليكيشن تصادفات نيز در حال طراحى است كه 
اگر به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گيرد، كمك 
به ســزايى در كاهش زمان رسيدگى به تصادفات 

خواهد كرد.

تكذيب ممنوعيت پنج ساله تكذيب ممنوعيت پنج ساله 
صدور پروانه ساخت در تهرانصدور پروانه ساخت در تهران

رئيس كميســيون شهرسازى شوراى شهر 
تهــران گفت: ممنوعيت پنج ســاله صدور 
مجوز ســاخت و ساز در تهران كذب است. 
محمد ســاالرى  در جمــع خبرنگاران در 
خصوص انتشــار خبر ممنوعيت پنج ساله 
صدور پروانه ساخت و ساز در تهران اظهار 
كــرد: مــن نيز چنين خبــرى را در فضاى 
مجازى ديدم اما هيچ كدام از اعضاى شورا 
در مــورد توقف صدور پروانه ســاختمانى، 
مطلبى را بيان نكرده بودند.وى با بيان اين 
كه بررســى ها نشــان داد كه معاون برنامه 
ريزى در يك جلســه اى اين مطلب را بيان 
كــرده بــود اما مفهوم؛ منظــور صحبتش 
توقف پروانه ســاخت و ســاز نبود، گفت: 
بلكــه منظور معــاون برنامه ريزى اين بود 
كــه به موجب صــدور پروانه هاى زياد در 
سال هاى اخير ظرفيت طرح تفصيلى اشباع

 شده است.

ســاالرى بــا بيان اينكه بــه عنوان رئيس 
كميســيون شهرسازى شوراى شهر اعالم 
مى كند خبر ممنوعيت توقف پنج ساله صدور 
پروانه ســاخت و ســاز صحت ندارد گفت: 
دقت داشــته باشــيد كه نه شوراى شهر و 
نه شــهردارى اساسًا اختيار چنين تصميمى 
را ندارند. چرا كه پهنه هاى شــهر تهران بر 
اســاس طرح تفصيلى كه مصوبه  شــوراى 
عالى معمارى و شهرســازى كشــور است، 
صادر شــده و ما اختيار توقف صدور پروانه 

را نداريم.

انتصاب اولين معاون زن در انتصاب اولين معاون زن در 
شهردارى تهرانشهردارى تهران

با حكم محمدعلى افشــانى شهردار تهران، 
سكينه اشرفى جايگزين حجت اهللا ميرزايى 
در معاون برنامه ريزى توسعه شهرى و امور 

شوراى شهردارى تهران شد.
 با حكم محمدعلى افشانى شهردار تهران، 
سكينه اشرفى جايگزين حجت اهللا ميرزايى 
در معاون برنامه ريزى توسعه شهرى و امور 
شوراى شهردارى تهران شد.بر اساس اين 
گزارش، سكينه اشرفى پيش از اين معاون 
هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه منابع 

استاندارى سيستان بلوچستان بود.


