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رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد:

افزایش  ۲۰تا  5۰درصدى حقوق کارمندان در ایحه جدید دولت

ر ئیــس ســازمان اداری و
ا ستخدامی با تشــریح جزئیات
ایحه دائمی شدن قانون خدمات
کشوری گفت :امتیازات حقوق و
مزایای کارمنــدان دولتی در این
ایحه  20تــا  50درصد افزایش
یافته اســت که دولت متناسب با
مشاغل و شرایط خود این افزایش
ها را اعمال می کند.
به گزارش تسنیم ،جمشید انصاری
در بخش خبری  21شبکه اول سیما با
بیان این که جداول مربوط به امتیازات
حقوق و مزایا در ایحه دائمی شــدن
قانون خدمات کشوری بین  20تا 50
درصد افزایش یافته است افزود :دولت
متناسب با مشاغل و شرایط خود این
افزایش هــا را برای ایجاد عدالت میان
کارکنان دولت اعمال می کند.
وی گفــت :با تصویب این ایحه ،از

صفحه 8

ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی
دولت با مقررات مستقل اداره می شوند
به طوری که کارکنان آنها در منافع آن
واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی
که انجام می دهند شریکند.انصاری با
بیان اینکه در اجــرای حکم ماده 29
قانون برنامه ششــم توسعه تاش می
کنیم عدالــت را در پرداخت ها برقرار
کنیم افزود :اگر در گذشــته دســتگاه
هایی از طریق مجلس شورای اسامی
برای کارکنان خود افزایش حقوق می
گرفتند بر اســاس ایحه دائمی شدن
قانــون مدیریت خدمات کشــوری ،از

دوست و همکار عزیز

جناب آقای دکتر ناصر بزرگمهر
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات الهی و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.
افشین اریجانی

جناب آقای دکتر ناصر بزرگمهر
خانواده محترم بزرگمهر

با نهایت تاســف و تاثر مصیبت وارده درگذشت پدر گرامیتان
را تســلیت گفته برای آن شادروان علو درجات و برای بازماندگان
محترم صبرو شکیبایی آرزو داریم .
روزنامه اقتصادپویا
همکار گرامی

جناب آقای دکتر ناصر بزرگمهر
با نهایت تاســف و تاثر مصیبت وارده درگذشت پدر گرامیتان
را تســلیت گفته برای آن شادروان علو درجات و برای بازماندگان
محترم صبرو شکیبایی آرزو داریم .
حسین ترکاشوند

این پس فقط دســتگاه هایی مشمول
افزایش حقوق از این طریق می شوند
که تا کنون از این راه استفاده نکرده و
مشمول آن نبوده اند.وی درباره نظامات
جذب و استخدامها گفت :در این ایحه
در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده
است.رئیس سازمان اداری و استخدامی
کشــور افزود :قانون مدیریت خدمات
کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر
اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه
خدمات مشخص شده است.
انصاری گفت :شرایط بازنشستگی
و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری
و کشوری بر اســاس فصل  13قانون
مدیریــت خدمات کشــوری تغییرات
اساســی کرده است.وی افزود :در ماده
 109اصاحی این قانون آمده اســت
کــه در دوره زمانی بــا افزایش حقوق
بازنشســتگان ،هیــچ بازنشســته ای

دریافتــی کمتــر از  85درصد حقوق
کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.
انصاری گفــت :دولت ضریب ریالی
برای ســنوات را در این ایحه به طور
میانگین برای ســال آینده  10درصد
پیش بینی کرده است.
وی بــا بیــان اینکه در گذشــته
پاداش پایــان خدمــت  30برابر کل
حقوق بود افزود :در این ایحه پاداش
پایــان خدمت کارکنــان دولت نیز به
 30برابــر حداکثر حقوق کــه  7برابر
حداقل حقوق کارکنان اســت محدود
شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی
کشور گفت :ممکن است افرادی باشند
که حقوق آنها از حداقل بیشــتر باشد
و ایــن افراد تابع نظامات نباشــند اما
پاداش آنها نیــز در این ایحه محدود
شده است.

مدیر برنامه ریزی هلدینگ خلیج فارس در بازدید از طرح پتروشیمی لردگان :

نقش طرح پتروشیمی لردگان
در ایجاد اشتغال بسیار ارزشمند است

در بازدیــد از طــرح پتروشــیمی
لردگان مهندس زارعــی فر مدیرعامل
پتروشیمی لردگان گفت با تعامل مثبت
با اداره گمرک و صنایع استان توانسته ایم
مشــکات موجود با گمرک را رفع کرده
و تجهیزات را به محل ســایت برسانیم
سپس دکتر محمودی مدیر سایت طرح
پتروشیمی لردگان افزود  :تیمی همدل و
هماهنگ اجرای این پروژه مهم را برعهده
دارند .
در این بازدید اشرف زاده مدیربرنامه ریزی
و توســعه هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد :
افتخار میکنیم که این طرح تاکنون هیچ حادثه
ای نداشته است و الزام به ایمنی را یک سرمایه
گذاری دانســته لذا حتما آنرا جدی بگیرید ،
از این لحاظ به همه شــما خدا قوت می گویم
وی افزود  :نقش این طرح در ایجاد اشــتغال
بســیار ارزشمند است و تاش کنید تا قبل از
پایان ســال حتی اگر پروژه ای تمام می شود
نیرویی بیکار نشود اشرف زاده تاکید کرد  :در
ماههای پایانی سال با توجه به دغدغه نزدیک
شدن به ســال نو حقوق و مزایای کارکنان به
هیجوجه دچار وقفه نشود و در صورت نیاز به
بودجه هماهنگی های ازم به عمل آید و عنوان
کرد انشاه با آماده شدن طرح برای راه اندازی
دقت شــود تیمی مجهز و تحت نظر مدیریت
تولیــد هلدینگ خلیج فارس و هماهنگی آنها

کار را انجام دهند مدیر برنامه ریزی و توســعه
هلدینگ خلیج فارس گفت :حاضر نیستیم به
بهانه پیشــرفت طرح حتی یک قطره خون از
بینی یک نفر ریخته شود .
اشــرف زاده افزود  :تاش کنید تجهیزات
طرح بــه هیچ وجه در گمرک معطل نشــود
و برای اجرای به موقع طرح های در دســت
اجرای هلدینگ خلیج فارس نداشــتن حتی
یک روز تاخیــر هم مهم اســت و گفت مرا
حل اجرایی طرح لردگان باید تا شــهریور ماه
ســال آینده به اتمام رســیده و از مهرماه وارد
مرحله پیش راه اندازی شــود سپس مهندس
خاموشی مدیرعامل شرکت پترول اضافه کرد
:حضور شــما و بازدید از طرح برای مجموعه
های پتروشیمی بسیار ارزشمند است و عنوان
کــرد حمایت دولت ور اجرای این طرح خیلی
موثر بوده استدر ادامه مهندس مسعودی مدیر
تولید هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد  :من با
شرایط سخت کار در این منطقه آشنا هستم و
شرایط سخت کار را درک میکنم و به همه شما
خدا قوت میگم.

شرکتتخصصی
بیمه زندگی پارسیان
راه اندازى می شود
صفحه 5

درج شماره ملی
در چک هاى صیاد
الزامی است
صفحه 4

کاهش رشد پایه پولی به  16.3درصد

2

انتقادسیف از بزرگنمایی در بازار ارز

حجم پایه پولی در پایان آبانماه امسال به  196هزار و  750میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پارسال  16,3درصد و در هشتماه امسال 9,4
درصد رشد داشته است.به گزارش فارس ،بررسی بخش مصارف پایه پولی نشان میدهد که حجم پایه پولی در پایان آبان ماه امسال به رقم  196هزار و 750
میلیارد تومان رسیده است.این رقم با عدد درج شده پایه پولی در شهریور ماه امسال تفاوت چندانی ندارد و نشان میدهد بانک مرکزی در ماههای مهر و آبان
توانسته پایه پولی را در دامنه  196هزار میلیارد تومان حفظ کند.حجم پایه پولی در مهر و آبان تنها  620میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به ماههای قبل
رشد بسیار کمتری است.همین مسئله موجب شده رشد پایه پولی از  18,7درصد در شهریور ماه امسال به  16,3درصد در پایان آبان ماه کاهش یابد.این کاهش
رشد در حالی رخ داده که بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی فقط در ماههای مهر و آبان  5هزار و  940میلیارد تومان افزایش داشته
شنبه  30دی  2 1396جمادی ااول  20 1439ژانویه  2018سال چهاردهم شماره 3663
است.همچنین ضریب فزاینده پولی به رقم کم سابقه  7,24رسیده است .این رقم در طول چند دهه اخیر تاکنون مشاهده نشده است.

خبر

آیتاه سبحانی:

خبر
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی تشریح کرد:

شرایط و میزان افزایش حقوق معلمان در سال 97

رئیس کمیســیون تلفیق مجلس شورای
اسامی وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان در
سال  97و پرداخت پاداش پایان خدمت آنها
را تشریح کرد.
حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با تســنیم
درباره میــزان افزایش حقوق فرهنگیان با توجه به
بودجه ســال  97اظهار کرد :در جلسهای که اخیرا ً
فراکسیون فرهنگیان مجلس تشکیل داد ،مقرر شد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش با توجه به نگاه
مجلس بر افزایش میزان حقوقها تغییر پیدا کند.وی افزود :براساس مصوبه مجلس حقوقهای زیر 5
میلیون تومان در سال آینده تا  18درصد افزایش مییابد و براساس احکام فرهنگیان ،میانگین حقوق
آنها حدود  2میلیون  350هزار تومان است و میانگین دریافتی آنها حدود یک میلیون و  950هزار
تومان میشود.رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت :در سال  97حقوق فرهنگیان به طور میانگین
 14تــا  15درصد افزایش مییابد یعنی افرادی که حقــوق پایینتری را دریافت میکنند افزایش
بیشتری را شاهد خواهند بود که این کار یک گام در جهت عدالت و توجه بیشتر به فرهنگیان است.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد :فرهنگیان و تمام کارمندانی که زیر  5میلیون تومان حقوق دریافت
میکنند تا  18درصد افزایش حقوق خواهند داشت همچنین افرادی که تا  2میلیون و  300هزار
تومان حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات معاف هستند که اکثر فرهنگیان مشمول این مسئله
میشوند.وی با اشاره به اینکه با این مصوبه مجلس ،جداول بودجهای وزارتخانهها به هم میخورد،
افزود :آموزش و پرورش جزو دستگاههایی است که میزان افزایش حقوق کارکنان آن حاقل  14درصد
خواهد بود و با توجه به این نگاه باید تغییراتی در ردیفهای بودجهای آموزش و پرورش ایجاد شود؛
بر این اساس باید ردیفهای بودجهای وزارت آموزش و پرورش افزایش یابد و ردیفهای بودجهای
دستگاههای دیگر که حقوق باای  5میلیون تومان پرداخت میکنند ،کاهش یابد.
رئیس کمیســیون تلفیق مجلس ادامه داد :در بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال ،97
 33هزار میلیارد تومان برای ردیفهای استانی در نظر گرفته شده بود که این مسئله برای افزایش
حقوق تا  10درصد بود اما هماکنون که افزایش حقوق در این وزارتخانه  14درصد خواهد بود باید
این اعتبار افزایش یابد.
حاجیبابایی با اشــاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مجلس برای حمایت از مدارس دولتی
خاطرنشان کرد :با مصوبه این کمیسیون ،هزینههای آب ،برق و گاز مدارس تا سقف الگوی مصرف
رایگان خواهد بود که این مسئله اقدامی برای حمایت از مدیران مدارس و تقویت مدارس دولتی است.
وی عنوان کرد :برای حمایت از مدرسهسازی نیز  1000میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت
برای تکمیل پروژههای نیمهتمام در نظر گرفته شــده که این موضوع نیز در ساخت مدارس نقش
کلیدی دارد.رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه در بحث پاداش پایان خدمت فرهنگیان
هیچگونه کاهشی را شاهد نخواهیم بود ،گفت :فرهنگیان پاداش پایان خدمت خود را براساس 30
روز و  30سال خدمت با هر میزان حقوقی که میگیرند ،دریافت خواهند کرد و پاداش پایان خدمت
آنها کاهش نمییابد.

دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی
به صورت مشروط مجاز خواهد شد

بر اساس ایحه دائمی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری ،دریافت بیش از یک حقوق
بازنشستگی وراث توسط کارمندان یا وراث
قانونی مشروط به اینکه جمع دریافتی هر یک
از آنها بیــش از دو برابر حداقل حقوق و فوق
العادههای سالیانه نباشد مجاز است.
به گزارش تسنیم ،دولت به تازگی ایحه دائمی
شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  87را به مجلس شورای اسامی ارسال کرده است.
بر اســاس ماده 110پیشنهادی از ســوی دولت سقف حقوق و فوق العادههای مستمر مبنای
کسر کسور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در زمان اشتغال نباید از 7
برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مســتمر موضوع تبصره ماده 76قانون مدیریت خدمات
کشوری تجاوز نماید.
همچنین در بند  3ماده  111ایحه جدید آمده است ،دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی (یا
وظیفه) وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی مشروط به اینکه جمع دریافتی هر یک از آنها بیش از
دو برابر حداقل حقوق و فوق العادههای سالیانه نباشد مجاز است.

معاون آخوندی:

مردم از خدمات نظام مهندسی راضی نیستند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
مردم از خدمات نظام مهندسی راضی نیستند،
گفت:اگر رضایتمندی مهندسان را نیز با نگاه
به میزان مشــارکت آنها در مجامع عمومی و
انتخابات نظام مهندسی رصد کنیم ،نتیجه
حاصل امیدوار کننده نیست.
به گزارش تســنیم ،حامد مظاهریان با اشاره به
همایش ملی «نگهداری از ساختمانها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پاسکو» ،اظهار
کرد :در بخشــی از ســخنرانی ام در این همایش ،یادآور شدم برای سنجش عملکرد یک نهاد باید
ســنگ محکی بیابیم تا بتوانیم به وسیله آن میزان موفقیت آن نهاد را پایش کنیم.وی با یادآوری
اینکه «پیش تر در یادداشتی با همین رویکرد از عدم موفقیت فرهنگستان ها سخن گفتم» افزود:
به عقیده من به طور مشخص عملکرد سازمان های نظام مهندسی کشور را با دو پیمانه می توان
ارزیابی کرد؛ یکی اعتماد ،مشارکت و رضایت مهندسان عضو و دیگری باور و رضایتمندی مردم از
خدمات مهندسی دریافت شده.
وی تصریح کرد :به نظر می رسد اگر رضایتمندی مهندسان را با نگاه به میزان مشارکت آنها در
مجامع عمومی و انتخابات نظام مهندسی رصد کنیم ،نتیجه حاصل امیدوار کننده نیست.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :همینطور در رضایتمندی مردم از خدمات مهندسی در
بزنگاههای حوادث ،طوری به چشــم می آید که نمره قبولی نمیگیریم .البته به هیچ عنوان این را
متوجه کل جامعه مهندسان نمی دانم.
مظاهریان تاکید کرد :باور دارم یکی از ایرادها به رابطه کاری بین مهندسان و دریافت کنندگان
خدمات مهندســی برمی گردد .جاییکه تضاد منافع خودنمایی می کند و در نگاه بیرونی تکلیف
مهندسان روشن نیست که خدمات مهندسی خود را برای چه کسی ارایه می دهند.
وی اظهــار کرد :پول خدمات را از مالک دریافت می کنند ولی شــهرداری بهره مند از آن می
شود .تاش و اصرار وزارت راه در این چند سال برای اصاح قانون و آیین نامه ،در این راستا است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

قانون هوای پاک در سال  97اجرا میشود

رییس ســازمان حفاظت محیط زیست با
بیان اینکه امیدواریم با تصویب آییننامهها،
قانون هوای پاک در اوایل ســال  97اجرایی
شــود ،گفت :مردم خود باید تشخیص دهند
که کاای آلودهکننده نخرند و در مقابل کاای
غیراستانداردمقاومتکنند.
به گزارش ایســنا ،عیســی کانتری در پیامی
ویدیویی به مناسبت روز هوای پاک ،نقش و وظایف دستگاهها در قانون هوای پاک را تشریح و اظهار
کرد :خوشبختانه مجلس قانون هوای پاک را در مرداد ماه امسال تصویب کرد .آییننامههای اجرایی
این قانون قرار بود ظرف شش ماه نوشته شود و به تصویب دولت برسد اما متاسفانه به دلیل آنکه
محیط زیست باید آییننامههای اجرایی را توسط دستگاههای مختلف هماهنگ کند ،این آییننامهها
هنوز به دولت ارسال نشده است.
کانتری با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان بهمن ماه امسال بتوانیم آییننامهها را به دولت ارسال
کنیم ،تصریح کرد :اگر این آییننامهها تا پایان سال تصویب شود قانون هوای پاک از اول سال 97
اجرایی میشود.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد :بخشهایی از قانون هوای پاک در مصوبات
دولت طی ســالهای  93 ،90و  95اجرایی شــد ولی باید هر چه ســریعتر حالت قانونی به خود
بگیرد .ما از مسئوان ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست خواستیم که با دستگاههای اجرایی
هماهنگی بیشتری داشته باشند چراکه هرچه بیشتر مشارکت آنها در این قانون جلب شود ،تصویب
آییننامههای قانون هوای پاک در دولت راحتترصورت میگیرد.

مالیات بر ارزشافزوده داد مردم
را درآورده است

خبر

خبر

بدهی  42میلیون
داری سریانکا به ایران
تا ماه آینده
تسویه میشود

خبر
تحلیل معاون وزیر کار از
میزان خط فقر در کشور:

رقم فقر ملی
برای خانواده
 700هزار تومان است

برخی از کارخانهها روبه تعطیلی میرود و متولیان و مسئوان باید نسبت به این مسئله توجه کنند

مراجع تقلید شیعیان با اشاره
به اینکه مالیات بر ارزشافزوده،
داد مردم را درآورده است ،گفت:
بر همین اساس برخی از کارخانهها
روبه تعطیلی میرود و متولیان و
مسئوان باید نسبت به این مسئله
توجه کنند.
به گزارش تســنیم از قم به نقل از
مرکز خبر حوزه ،آیتاه جعفر سبحانی
در دیدار حجتااساموالمسلمین سید
محمدعلی آل هاشم نماینده ولیفقیه
در استان آذربایجان شرقی ،با اشاره به
اینکه حضور شما در استان آذربایجان
شرقی مفید بوده است ،اظهار داشت:
مردم از وجود جنابعالی کمال رضایت
رادارند ،البته این به آن معنا نیست که
قبلیها موفق نبودند ،آنها هم موفق
بودند ولی تواضع جنابعالی و از اینکه
به همه مســاجد سرکشــی میکنید
و مخالــف و موافق برای شــما مطرح
نیست ،جای تقدیر دارد و همه از این
مسئله خوشحال هستند.

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعی
کارفرمایان تأمین اجتماعی در کارگاه
آموزشی اتاقهای تعاونیهای کشور از
پرداخت ماهانه بیش از  6هزار میلیارد
تومان مستمری توسط صندوق تأمین
اجتماعی خبــر داد و گفت :مجموع
درآمدهای صندوق به حدی است که
طبق آمارها به مرز هشدار نزدیک شد.
به گــزارش فــارس ،دومیــن کارگاه
آموزشــی اتاقهای تعــاون ،اتحادیههای
تعاونی و شــرکتهای تعاونی کشور صبح
امروز با حضــور معینی ،مدیرکل فرهنگی
و اجتماعی کارفرمایــان تأمین اجتماعی،
علــی مطیعجهانی معاونت پشــتیبانی و
برنامهریزی اتاق تعاون ایران،علی مصطفایی
مدیر اطاعات و آمار اتــاق تعاون ایران و
اســدی رئیس گروه پیمانکاران اداره کل
وصول حق بیمه ،آغاز شد.
بر اســاس این گزارش کارگاه آموزشی
بــا هدف تبییــن قوانین و مقــررات ویژه
کارفرمایــان ،پیمانکاران برگزار شــد که

وی افــزود :وحــدت ،بزرگترین
نعمت الهــی و تفــرق بدترین عذاب
اســت ،خداوند تفرق را کنــار عذاب
آســمانی معرفی میکند و الحمداه
شما این وحدت را مستحکمتر کردید.
مرجع تقلید شــیعیان همچنین
نســبت به شــبهات افکنی در مراکز

آموزشــی هشــدار داد و گفت :گاهی
افرادی در دبیرســتانها یا دانشگاهها
و مراکز آموزشــی ،شــبهاتی مطرح
میکننــد که باید نســبت بــه آنها
پاسخگو بود.آیتاه سبحانی در بخش
دیگری از ســخنان خــود اظهار کرد:
مالیــات بر ارزشافــزوده ،داد مردم را

یک مقام مسئول صندوق تأمین اجتماعی:

صندوق تأمین اجتماعی به مرز هشدار نزدیک شد

توسط مســئوان حاضر خاءهای اجرایی
در بخش تعاون کشور تشریح شد.
در ابتــدای این مراســم مطیعجهانی
ضمن اشــاره به ضــرورت تبیین دقیقتر
قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین
اجتماعی ویژه کارفرمایــان و پیمانکاران،
اظهار داشــت :اکنون بــا تعامل میان اتاق
تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در صدد
ارتقای ســطح دانش بیمهای بخش تعاون
هستیم.
وی با اشاره به اینکه عدم آگاهی و دانش
ازم پیرامــون قوانین و مقــررات بیمهای
میان کارفرمایان و پیمانکاران چالشهای
عدیدهای ایجاد کرده اســت ،افزود :قطعاً
تعامــل کارفرمایان بــا ســازمان تأمین
اجتماعی و آشنایی به مقررات موضوع بیمه
منجر به بهبود فضای کسبوکار و کاهش
مشکات عدیده ناشی از آن است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد:
وظایف و اختیاراتی که سیاستهای اصل
 44قانون اساسی و قوانین باادستی بخش

تعاون برعهده اتاق تعاون ایران گذاشــته
است موجب شده تا در جریان بهبود فضای
کســبوکار رایزنیهایی را با سازمانهایی
همچون امور مالیاتــی و تأمین اجتماعی
آغاز کنیم.
معاون برنامهریــزی اتاق تعاون معتقد
اســت که برای ایجاد عدالــت اجتماعی و
افزایش کارایی و بهــرهوری بخش تعاون
نیازمنــد ایجاد تعامل و توســعه همکاری
بیندســتگاهی بــا بخش تعاون کشــور
هستیم.
به گــزارش فارس ،معینــی ،مدیرکل
فرهنگــی و اجتماعــی کارفرمایان تأمین
اجتماعی نیز برخــی چالشهای صندوق
بیننســلی تأمین اجتماعی را برشــمرد و
درباره لزوم توجه بر موضوع ســالمندی و
افزایش هزینههای صندوق در ســالهای
آینده تأکید کرد.
وی افــزود :پیشبینی میشــود طبق
آخرین بررسیها تا  20سال آینده جمعیت
سالمند در ایران بیش از  10درصد جمعیت

رئیس سازمان توسعه تجارت:

امسال و سال گذشته  ۱۶۰۰کارت بازرگانی مسدود شده است

معــاون وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت از مسدود شدن  1600کارت
بازرگانی خبــر داد و گفت :پیگیری
برای طوانی کردن مــدت اعتبار
کارت بازرگانی در حال انجام است؛
به گونهای کــه کارت بازرگانی برای
تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله
و برای افراد تــازهکار مدت اعتبار
کمتری مثا یک تا دو ساله باشد.
مجتبی خســروتاج  -رییس سازمان
توســعه تجارت  -در نشســت تخصصی
با فعاان اقتصادی اســتان کرمانشاه در
اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد ،ازمه
توسعه کشور را تعامل مناسب بین دولت
و بخش خصوصی دانست.
وی ادامــه داد :در تمام کشــورهای
موفــق دنیا ،تعامل خوبــی بین دولت و
بخش خصوصی وجود دارد و ما هم باید
این تعامل را در کشور ایجاد کنیم.
معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
بــا بیان اینکه در بســیاری از موارد خود
بخش خصوصی بیشــتر از همه از دولت
میخواهــد در کارها دخالــت و امور را
پیگیری کند ،افــزود :باید در کنار هم و
مسئوانه برای آینده کشور فکر کنیم.
وی اظهار کرد :در برخی کشورها که
اکنون خوب کار کردهاند از جمله ترکیه

هــم همه چیز بر عهده دولت نیســت و
بخش خصوصی هم بــا جدیت پای کار
بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت یادآوری
کرد :دولت فقط نقش تسهیل گری دارد
و بخش عمده کار بــر عهده خود بخش
خصوصی است.
به گزارش ایســنا ،خسروتاج توسعه
صادرات کشور را نیز نیازمند درست کار
کردن و تاش زیاد دانست و خاطرنشان
کرد :برای رونق صادرات باید کمربندها را
سفت کنیم و خوب کار کنیم و خصوصا
به کیفیت محصوات صادراتی توجه ویژه
داشته باشیم.
وی معتقد است :اگر بتوانیم صادرات
را درست رونق دهیم ،دیگر دیدگاه منفی
که صادرات به بازار کشور صدمه میزند و
باعث گران شدن کااهای داخلی خواهد
شد نیز از بین میرود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اشارهای

هم به وضعیت کارتهــای بازرگانی در
کشور داشت و از مســدود شدن 1600
کارت بازرگانی طی امسال و سال گذشته
خبر داد که فعالیت آنها زیر ســوال بوده
است.
خســروتاج با بیان اینکــه غربالگری
کارتهای بازرگانی حتی در اســتانها با
جدیت دنبال میشود ،اظهار کرد :پیگیری
برای طوانی کردن اعتبار کارت بازرگانی
نیز در حال انجام است.
به گفته این مســئول ،کارت بازرگانی
برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله
باشد و برای افرادی که ابتدای کار هستند
زمان کمتری مثا یک تا دو سال در نظر
گرفته شود.
وی اشــارهای هم به زیرســاختهای
مــرزی اســتان کرمانشــاه از جمله مرز
سومار داشــت و تاکید کرد :اگر بتوانیم
محور توســعه کرمانشــاه را بر ترانزیت
قرار دهیم قطعــا مرکز توجه قرار خواهد
گرفــت و اعتبارات خوبی برای توســعه
زیرساختهای مرزی استان میآید.
در این نشســت موضوعاتــی از جمله
صــادرات دام زنــده ،مشــکات صادرات
ســیمان ،تعرفههــای تجارت بــا عراق،
مشــکات کارت بازرگانــی و  ...به بحث
گذاشته شد.

نعمتی مطرح کرد؛

قیمت گوشت قرمز همچنان سر به باا می زند

یک مقام مسئول گفت :علیرغم
افزایــش قیمــت نهادهها ،قیمت
دام زنده به سبب افزایش واردات
بیرویه با کاهش  20درصدی روبهرو
شده است.
حســین نعمتی رئیس هیئت مدیره
اتحادیــه مرکزی دامــداران در گفتگو
با باشــگاه خبرنگاران جوان ،از کاهش
نرخ دام زنــده در بازار خبر داد و گفت:
علیرغم افزایــش  100درصدی قیمت
یونجــه و  30درصدی کنجاله ســویا و
ذرت ،قیمــت دام زنده به دلیل افزایش
بیرویه واردات بــا کاهش  20درصدی

درآورده است ،بر همین اساس برخی
از کارخانهها روبــه تعطیلی میرود و
متولیان و مسئوان باید نسبت به این
مسئله توجه کنند.
وی در ادامــه خواســتار برگزاری
نکوداشــت مرحــوم کرندابی شــد و
تصریح کرد :حاج عباســقلی کرندابی

روبهرو شده است.
وی با اشــاره به اینکه نرخ گوشــت
قرمز همچنان بااست ،افزود :با توجه به
کاهش  2هــزار و  500تومانی نرخ دام
زنده ،حداقل قیمت گوشت باید  5هزار
تومان در بازار کاهش یابد در حالیکه به
سبب وجود واســطهها و داان قیمت
تغییر چندانی نداشته است.
نعمتی باا بودن فاصله قیمت گوشت
قرمز از دامداری تا بازار مصرف را ناشی
از وجود واســطهها و داان دانست که
دستگاههای نظارتی باید به این مسئله
رسیدگی کنند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران
با اشــاره به اینکه مســئوان امر برای
کنترل قیمت ســادهترین راه را انتخاب
میکننــد ،بیان کرد :بــا وجود افزایش
قیمت نهادهها ،واردات گسترده گوشت
به زیان دامداران تمام شــد و هم اکنون
به ســبب نبود اطاعات دقیق از میزان
ثبت سفارش گوشــت نمیتوان آینده
روشــنی برای صنعت دامداری کشــور
متصور بود.
وی نرخ هر کیلو دام زنده سنگین 12
هزار و  500تا  13هزار و دام سبک 16
تا 16هزار و  500تومان اعام کرد.

کل کشــور باشــد و این روند چالشهای
جــدی را برای صندوقها و ســازمانهای
تأمین اجتماعی ایجاد میکند.
معینی بابیان اینکه تعهدات ایجادشده
برای تأمیــن اجتماعی در کنار بدهیهای
دولت به این ســازمان از چالشهای دیگر
پیش روی صنــدوق اســت ،گفت :یکی
دیگــر از چالشهــای صنــدوق موضوع
سرمایهگذاریهاســت که باید مدنظر قرار
بگیرد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان
تأمین اجتماعی تصریح کــرد :نرخ تورم،
بیکاری ،افزایش مشکات اقتصادی موجب
شده است تا طبق آخرین آمارها ،سازمان
تأمین اجتماعی به مرز هشدار نزدیک شود
و برای حل این مســائل باید حاکمیت در
آینده عهــدهدار تعهدات ســازمان تأمین
اجتماعی شود.
وی با اشاره به اینکه نرخ پرداخت حق
بیمه در کشور ما باا بوده و نمیتوان آن را
افزایش داد ،گفت :نرخ حق بیمه پرداختی

انســان خاصی بود ،خدمات بسیاری
ارائه کرد و نخستین کسی بود که در
تبریز مدرسه رسمی را در سال 1302
تأسیس کرد اما به لحاظ موقعیت آن
روز ،این مدرسه تخریب شد.
اســتاد حوزه علمیه قم خاطرنشان
کرد :ایشــان واعظ خوبــی بود و قلم
بســیار قوی در زبان عربی و فارســی
داشــت ،اگر یک بزرگداشتی در مقام
ایشان برگزار شود ،بسیار خوب است.
آیتاه ســبحانی همچنین پیگیر
راهاندازی رشــته کام در حوزه علمیه
تبریــز شــد و گفت :عاوه بــر اینکه
در شــهر قــم  250طلبه در رشــته
کام تحصیل میکنند ،در ســمنان،
کاشان و بوشــهر و برخی از شهرهای
دیگر ،افرادی در این رشــته در حال
تحصیل هستند ،ما در شهر تبریز هم
فارغالتحصیانی داریم ،اگر مکانی در
این شــهر به این مجموعه اختصاص
پیدا کند ،سال آینده میتواند کار خود
را آغاز کند.

بهطور متوسط به  24درصد میرسد و این
موضوع در مــواردی به بیش از  30درصد
هم میرســد؛ دراینباره نیازمند اصاحات
پارامتریک با شــیب مایــم و دقت زیاد و
کارشناسی دقیق هستیم.
معینــی یکی از چالشهــای صندوق
تأمین اجتماعی را نبــو ِد نظام جامع رفاه
و تأمین اجتماعــی عنوان کرد و گفت :در
بسیاری از موارد اقدامات حمایتی برعهده
صندوق تأمیــن اجتماعی بوده درحالیکه
این صندوق مشــاع بیننسلی و متعلق به
کارفرمایان است.
مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی
کارفرمایــان تأمین اجتماعی با اشــاره به
اینکه صندوق تأمیــن اجتماعی ماهانه 6
هزار میلیــارد تومان پرداختی دارد ،گفت:
مجموع سرمایهگذاریها و درآمدها از محل
حق بیمه پرداختی در همین محدوده است
و آمارها نشان میدهد که صندوق تأمین
اجتماعــی در حال نزدیک شــدن بحران
است.

اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی افشا کرد؛

امتیاز ویژه ایران به شرکتهای ایتالیایی
در فاینانس  5میلیارد یورویی

ســازمان ایتالیایی که قرار است به
ایران خط اعتبــاری  5میلیارد یورویی
بدهد در زیر مجموعه خود شرکتهایی
دارد که تامین خریدهای خارجی و امور
پیمانکاری را عهده دار هستند و در اصل
وظیفه این سازمان حمایت از صادرات
ایتالیااست.
محمد رضــا جهان بیگلــری عضو اتاق
بازرگانــی و اقتصاددان درباره قــرارداد خط
اعتباری  5میلیارد یورویی ایران و ایتالیا به «نود
اقتصادی» گفت :این قرارداد بعنوان دستاورد
بزرگ برخی مدیران دولتی در رسانهها منتشر
شده است .در این باره باید اذعان کرد موسسه
مذکور آژانس ملی ســرمایه گذاری داخلی و
توسعه اقتصادی وابسته به وزارت اقتصاد ایتالیا
است .از وظایف این آژانس میتوان به تقویت
رشد اقتصادی ایتالیا اشاره کرد.
وی ادامــه داد :وظیفه دیگــر این آژانس
تمرکز بر بخشهای استراتژیک به منظور توسعه
اشتغال کشور ایتالیا که عمدتا در جنوب ایتالیا
فعالیت دارد است .این آژانس وظیفه دارد تمام
انگیزههای ملی را که باعث ایجاد شرکتهای
جدید و نوآوریهای خاق ایتالیایی باشــد را
حمایت کند و آماده است تا پروژههای بزرگ
وکوچک را به شــرط حمایت از کارآفرینان
ایتالیایی به انجام رساند.
وی افزود :لذا این سازمان عوامل قراردادی
برای اجرای اقدامات طرحهای توســعهای و
صادراتی را برای شرکتهای ایتالیایی فراهم
میآورد.
جهــان بیگلری در ادامه با بیان اینکه این
ســازمان ایتالیایی که قرار است به ایران خط
اعتبــاری  5میلیــارد یورویی بدهــد در زیر
مجموعه خود شــرکتهایی دارد که تامین
خریدهای خارجی و امور پیمانکاری را عهده
دار هســتند و در اصل وظیفه این ســازمان
حمایت از صادرات ایتالیا است .این بدان معنا
اســت که فاینانس مذکور به شرطی اجرایی
میگردد که مبلغ تامین مالی خرج شرکتهای
پیمانکاری وسازنده ایتالیایی گردد و به نوعی
حمایت از شرکتهای ایتالیایی با پول ایرانی در
دستور کار دو کشور ایران و ایتالیا قرار گرفته
اســت و میتوان به عنوان یک دستاورد مهم
برای مدیران ایتالیایی محسوب شود.

وی در ادامــه با بیان اینکه کشــور ایتالیا
باید از مدیران این موسســه و سازمان مذکور
برای چنین اقدام و ســرمایه گذاری مناسبی
در جهــت منافع ملی این کشــور ،تقدیری
ارزنده انجــام دهند گفت :نکته حائز اهمیت
برای بانکهای داخلی که طرف قرارداد هستند
نسبتهای احتیاطی است که کفایت سرمایه با
میزان تعهدات ایجاد شــده و رقم این قرارداد
بااخص بــرای بانک خاورمیانه که یک بانک
خصوصی است همخوانی ندارد .همچنین این
بانک خصوصی چه نوع تضمینی به دولت یا
سازمان سرمایه گذاری که به نیابت از دولت
تضمین تســهیات را ارائه میدهد در صورت
عدم بازپرداخت تســهیات ارائه کرده است
که دولت بتواند وصول مطالبات را از آن محل
تامین کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در ســالهای
گذشته خطهای اعتباری گسترده ای با کشور
ایتالیا و بانکهای متعددی شامل مدیو بانکها ،
اینتسا  ،یونیون کردیتو ،بی ان ال و بیمه ساچه
با نوع قراردادهای فاینانس وریفاینانس منعقد
شده بود گفت :متاســفانه اغلب قراردادهای
مذکور به محض شــروع تحریمها ،فســخ یا
راکد رها شــد .لذا این موضــوع قابل نتیجه
گیری اســت و این پیامدها را به دنبال دارد
که نمیشود خط اعتباری  5میلیارد یورویی
بعنوان یــک قرارداد پایدار با وجود شــرایط
حساس کشور در برنامه ریزیهای اقتصادی
لحاظ کرد و وقت آن اســت که شــیوه های
جدید ،جایگزین روشــهای قدیمی ومنسوخ
شــده برای جذب منابع خارجی وهدایت آن
به پروژهای مولد اقتصادی گردد که بهترین
روش ممکن جذب مستقیم سرمایه گذاری
خارجی میباشــد که تاثیر مثبت بر شاخص
های مالی واقتصادی کشور را در مجامع بین
المللی بدنبال دارد.

صندوق بین المللی پول اعام
کرد ،سریانکا تا ماه آینده بدهی
نفتی  42میلیــون داری خود به
ایران را تسویه خواهد کرد.
به گزارش تســنیم ،صنــدوق بین
المللی پول اعام کرد ،ســریانکا فوریه
امســال بدهی نفتی  42میلیون داری
خود به ایران را تسویه خواهد کرد.
در گزارشی که صندوق بین المللی
پول از اقتصاد ســریانکا منتشر کرده
آمده است« :بعد از برقراری یک مکانیزم
پرداخــت ،بدهی های خارجی از طریق
بانک توســعه صادرات ایران و بر اساس
یک برنامــه زمان بندی شــده که در
اختیار مقامات ایران نیز قرار داده شده
در حال پرداخت است و تا فوریه 2018
صاف خواهد شد».
بر اســاس این گزارش ،سریانکا تا
اواسط سال  2017میادی  42میلیون
دار بدهی نفتی معوق به ایران داشــته
که  13میلیون دار آن مربوط به ســال
 2016بوده است .مشکات در برقراری
یک چهارچوب پرداخــت موجب عدم
پرداخت این بدهی ها شــده بود.بدهی
های معوق ســریانکا به ایران از ســال
 2013و به دلیل مشکات بانکی ناشی از
تحریم های آمریکا علیه ایران ایجاد شد.

معاون وزیر کار اعام کرد

تعاونیها در اولویت
دریافت تسهیات
اشتغال روستایی

معــاون وزیر تعــاون ،بهترین
راهکار توسعه و اشــتغال پایدار
روستایی را جلب مشارکت مردم
دانست و گفت :تعاونیها در اولویت
دریافت وام و تســهیات اشتغال
روستایی قرار دارند.
ســید حمید کانتری ،در گفتوگو
با ایســنا ،اظهار کرد :در راستای توسعه
اشــتغال در مناطق محروم روستایی،
عشایری و مرزی وزارت تعاون از ابتدای
امســال طرح روســتا تعاون را با هدف
فعال کردن تعاونیهای کشور برای ارائه
طرحهای توسعه و اشــتغال آفرینی و
تاسیس تعاونی در روستاهایی که دارای
مزیت نسبی هستند در دستور کار خود
قرار داد.
وی افزود :به موجــب این طرح در
مرحله اول یک هزار تعاونی در یکهزار
روستا ایجاد خواهد شد و با دستورالعمل
مشترکی که با مشارکت سازمان برنامه
و معاونت توسعه روستایی تهیه و توسط
وزیر تعــاون برای اجرا به اســتانداران
اباغ شده اســت و بر اولویت تعاونیها
در پرداخت تسهیات تاکید شده است.
معاون امور تعاونیهای وزارت تعاون
در ادامه بــا بیان این که با اجرای طرح
روســتا تعاون ظرفیتهای گســترده
تعاونیهــا بــه کار گرفتــه میشــود،
خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر
تعاونیها در گرایــش های متعددی از
قبیل دامداری و کشــاورزی ،مرغداری،
زنبورداری ،پرورش ماهی و میگو ،صنایع
دستی ،گردشگری IT ،و مشاغل خانگی
فعالیت دارند و میتوانند متناسب با هر
روستا تاسیس تعاونیها در این رستهها
را توسعه دهند.
به گفته کانتری جلب مشــارکت
مردم یکی از راهکارهای توسعه اشتغال
پایدار در مناطق روســتایی و عشایری
اســت و موجب رونق و آبادانی روستاها
و کاهش مهاجرت ها میشود.
وی در پایــان ســخنان خود ،اظهار
کرد :بسیاری از ناهنجاریهای مربوط
به فقر ،تبعیــض و بیکاری که امروز در
برخی از روستاها شاهد هستیم ناشی از
عدم توجه به سرمایهگذاری در روستاها
و مناطق محروم بوده که منجر به پدیده
«حاشیه نشینی» و خالی از سکنه شدن
روســتاها شده اســت .لذا امیدواریم با
اجرای ایــن طرح در غالب مشــارکت
مردمی و تشــکیل تعاونیها بر اساس
مزیتهای هر منطقه رونق اقتصادی و
عمرانی آبادانی به روستاها باز گردد.

میدری گفت :برای رســیدن به
رقم فقر ملی ،فرمول مشخصی را
مدنظر قــرار دادهایم بدین صورت
که فقر شدید یا همان خط فقر ملی
را از حاصلضرب هزینههای خوراکی
هر نفر در  4یا  5به دست میآوریم
ک ه میانگین آن چیزی حدود 700
هزار تومان برای هر خانوار است که
بین  3تا  5نفر جمعیت دارند.
به گزارش «نــود اقتصادی» احمد
میدری معاونت رفــاه اجتماعی وزارت
رفــاه درباره خط فقر اظهــار کرد« :در
بودجه  97حدود  800هــزار خانوار را
مورد شناسایی قرار دادهایم که زیر 700
هزار تومان در مــاه درآمد دارند .از این
رو پیشنهاد دادهایم تا دولت بستههای
حمایتــی مختلفی برای آنــان تدارک
ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل
 700هزار تومان در ماه برسانند».
او میافزاید« :برای رســیدن به رقم
فقر ملی ،فرمول مشــخصی را مدنظر
قرار دادهایم بدین صورت که فقر شدید
یا همان خط فقر ملی را از حاصلضرب
هزینههای خوراکی هر نفر در  4یا  5به
دست میآوریم که میانگین آن چیزی
حدود  700هزار تومان برای هر خانوار
است که بین  3تا  5نفر جمعیت دارند».
به گفتــه میــدری ،وزارت رفاه در
بودجه  97پیشــنهاد کرده که برای از
بین بردن فقر شدید بودجهای اختصاص
یابد تا از ســال آینده هیچ خانواری در
ایران زیر  700هزار تومان درآمد نداشته
باشــد».او میگوید« :در حال حاضر 2
میلیون و  200هزار خانوار تحتپوشش
نهادهــای حمایتی نظیر کمیته امداد و
سازمان بهزیستی قرار دارند و  800هزار
خانواری که زیر  700هزار تومان درآمد
دارند از سال آینده به این نهادها اضافه
خواهند شد و خدمات خواهند گرفت».
م یدری میافزاید« :خط فقر مطلق
که شــاخص بهبودیافتهتری نسبت به
خط فقر شدید یا خط فقر نسبی است
بااتر از  700هزار تومان است».
معاون وزیر رفــاه اگرچه این رقم را
اعام نمیکنــد اما با توجه به مطالعات
موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت
و برنامهریــزی میانگین خط فقر مطلق
در کل کشور حدود یک میلیون و 500
هزار تومان است».

تولید بنز در ایران
از اوایل سال 97

ب راســاس جدیدتریــن اخبار به
دست آمده ،از اوایل سال آینده تولید
خ ودروهای ســواری مرسدس بنز به
عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی
دولت تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد
شد.
به گزارش ایســنا ،در ابتدای دهه جاری
صنعت خودرو حال و روز مناســبی نداشت.
بیشــتر شــرکای مطرح اروپایی و آسیایی
صنعت خودرو ایــران را ترک کرده بودند و
خودروســازان داخلی نیز به ناچار دست به
دامان چینیها شده بودند.
با این حال روی کار آمدن دولت تدبیر و
امید و نمایان شدن نشانههای رفع تحریمها
آغازی مجدد برای صنعت خودروی ایران بود
بهگونهای که در حدود دو سالی که از اجرایی
شدن برجام سپری شــده چند خودروساز
مطرح بینالمللی شــامل پژو ،ســیتروئن،
رنــو و هیوندایی به ایران آمده و همکاری با
خودروسازان داخلی را آغاز کردهاند.
در این شرایط اما خبرهای به دست آمده
حکایت از جدیدترین دستاورد دولت تدبیر
و امید در صنعت خودرو دارد؛ بهگونهای که
بهزودی تولید خودروهای سواری مرسدس
بنز در ایران آغاز خواهد شد.
طبق اطاعات به دســت آمده توافقات
نهایــی بین ایران خودرو و شــرکت دایملر
برای تولید خودروهای ســواری مرســدس
بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل ســال
آینده ( )1397تولید این محصوات در ایران
آغاز میشــود.گزارشهای رسیده حاکی از
آن است که برای ســال آینده تولید حدود
 2500دستگاه خودروی بنز پیشبینی شده
و مدلهای اقتصادیتر این خودرو در ایران
تولید خواهد شد.تولید خودروهای مرسدس
بنز در ایران با ساخت داخل باای  20درصد
آغاز خواهد شد و با توجه به آنکه در حدود
دو دهه قبل نیز خودروهای ســواری بنز در
ایران تولید میشــد هماکنــون خط تولید
این محصول در ایران در حال بهروزسانی و
آمادهسازی است.
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رییس کل بانک مرکزی نسبت به رفتار برخی ها نسبت به رشد مقطعی نرخ ارز در ایران انتقاد و پیش بینی کرد نرخ
ارز در ماه های بهمن و اسفند سال جاری کاهش خواهد یافت.به گزارش خبرنگار مهر ،ولی اه سیف در توییتر نوشت:
با کمال تعجب بعضی از افراد به محض مشاهده تغییرات در قیمت ارز شتاب زده تر از دال ها و سوداگران نسبت به
بزرگنمایی آن اقدام می کنند به طوری که این واکنش کمتر از خوشحالی ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست.رییس کل
بانک مرکزی در ادامه این توییت ابراز اطمینان کرده است که این شادی ها طوانی نخواهد بود و بر اساس روند
شنبه  30دی  2 1396جمادی ااول  20 1439ژانویه  2018سال چهاردهم شماره 3663
هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.

سامانه تدارکات الکترونیک دولت
گامی در توسعه عدالت و شفافیت در معامات دولتی

این سامانه بزرگترین پروژه ملی نرم افزاری ایران است که از ابتدا تا انتها توسط متخصصین داخلی طراحی و اجرا شده و خوشبختانه موفق شده ساانه برای  100نفر
اشتغالزایی ایجاد کند و دارای امنیت فوقالعاده باایی است که این موضوع توسط نهاد ریاست جمهوری نیز مورد تایید قرار گرفته است
هیئت وزیران به پیشــنهاد مشترک
وزارتخانه های صنعــت ،معدن و تجارت
(مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ،امور
اقتصــادی و دارایی و ســازمان اداری و
استخدامی کشور و به استناد اصل 138
قانون اساسی ،راه اندازی سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت را تصویب کرد.
هیئتوزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ
 ،1396/2/10اســتقرار کامل سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت را در راســتای سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی ،ایجاد شــفافیت مالی و
مبارزه با فساد ،برقراری محیط رقابت پذیر سالم
و عدالت اقتصادی مصوب نمود .بر این اساس،
تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند کلیه
معامات کوچک ،متوسط و بزرگ خود اعم از
خرید ،مناقصه و مزایده را بر اساس زمان بندی
ای که توســط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعام خواهد شــد و با رعایت فرآیند برگزاری
مناقصات و مزایدهها از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت انجام دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادپویا ،در جلســه
تکمیلی کــه در تاریــخ  96/10/27در محل
ساختمان ستاد برگزار شد ،دکتر حسین توکلی
مدیریت فنی پروژه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت با بیان این مطلب که این سامانه در مورخ
 88/06/04به تصویب هیات وزیران رســیده و
مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است
گفت  :این سامانه با توافق مدیریت عامل بانک
ملــت و معاونت وزارت صنعت وقت برای ایجاد
یه سیستم تدارکاتی دولتی به شرکت بهسازان
ملت که کلیه سهام آن متعلق به بانک ملت می
باشد واگذار شــد و دلیل این توافق و واگذاری
به این شــرکت این بود که بزرگترین دپارتمان
نرم افزاری کشــور در اختیار شرکت بهسازان
ملت بود.
توکلی ادامه داد :در مورد این پروژه مذاکرات
و تحقیقات بسیاری انجام می گیرد و در نهایت
با مطالعه پروژه های مشابه در کشور های بزرگ
و مطرح در دنیا ایــن نرم افزار به صورت کامل
توسط مهندسین داخلی از ابتدا و تا انتها طراحی
و اجرا می شود و در سال  1393کلیه مستندات
این پروژه برای جشــنواره «ای فکت « آسیا -
اقیانوسیه ارسال شــد که خوشبختانه ایران به
مقام دوم در این جشنواره دست پیدا کرد.

توکلی ادامه داد :کلیه معامات دولت اعم از
خرید های جزئی و متوسط ،مناقصات و مزایده
های دولت از طریق این سامانه قابل اجرا است
و کلیه دستگاه های دولتی و خصوصی موظف
شدند که انجام خرید و کلیه معامات خود را از
طریق این سامانه انجام دهند و تامین کنند های
کااها نیز می تواننــد از طریق ثبت نام در این
سامانه بعد از احراز هویت بدون هیچ محدودیتی
کاا و خدمــات خود را به کلیه دســتگاه های
دولتی و خصوصی در کل کشور ارائه دهند.
توکلی خاطر نشــان ســاخت  :این سامانه
بزرگترین پروژه ملی نرم افزاری ایران است که از
ابتدا تا انتها توسط متخصصین داخلی طراحی و
اجرا شده و خوشبختانه موفق شده ساانه برای
 100نفر اشتغالزایی ایجاد کند و دارای امنیت
فوقالعاده باایی اســت که این موضوع توسط
نهاد محترم ریاست جمهوری نیز مورد تایید قرار
گرفته اســت ،و حتی یک مورد شکایت از این
سامانه در هیچ جایی از کشور مطرح نشده است.
در ادامه مهنــدس علی گلزاری مدیرعامل
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق که مسئولیت
توسعه بازار و پشتیبانی از این پروژه را به عهده
دارد در خصــوص طرح های انگیزشــی برای
تامین کنندگان کاا ها عنوان کردند :در صدد
این هستیم که برای ایجاد رغبت به ثبت نام در
این سامانه مشوق هایی را برای تامین کنندگان
کااها به کار گیریم که در این خصوص در ابتدا

قرار است با کلیه تامین کنندگانی که هنوز وارد
سامانه نشدند مذاکراتی را به صورت تک به تک
انجام داده و برای هر کدام از این تامین کننده ها
برنامه ای را طراحی کنیم ،اطاع رسانی از طریق
مطبوعات و همچنین تبلیغات محیطی نیز برای
معرفی هر چه بهتر و بیشتر این پروژه در دستور
کار قرار گرفته است.
گلزاری ادامه داد :همچنین قرار است پاداشی
برای تامین کنندگانی که وارد این ســامانه می
شوند در نظر گرفته شود و یکسری مشوق های
مالیاتی که در حال مذاکره برای این امر هستیم
و به امید خدا در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد
شد.گلزاری خاطر نشان ساخت :در حال مذاکره
با بخش های خصوصی هســتیم که وارد این
ســامانه شده و بتوانند کلیه معامات خود را از
طریق این سامانه انجام داده و با تامین کنندگان
کاا ارتباطی شفاف برقرار کنند در همین راستا
نیز مذاکراتی را با بخش تدارکات بانک ملت انجام
دادیم که قرار است تا پایان سال به عنوان یک
شرکت خصوصی وارد این سامانه شده و تمامی
معامات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
وی ادامــه داد :همچنیــن طرحی را پیش
بینی کردیم که تامین کنندگان کااهایی که به
صورت مســتمر در این سامانه فعالیت دارند از
معرفی شرکت به بانک ها بتوانند از تسهیات
بانکی نیز بهره ببرند.
مهندس گلزاری درخصوص اقتصاد مقاومتی

که از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری می
باشد عنوان کردند  :انجام معامات در این سامانه
با ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با فساد و ایجاد
عدالت در رقابت مابین کلیه تامین کنندگان کاا
و ایجاد انگیزه طراحی و اجرا شده است و دولت
و وزارت صمت زحمات زیادی را برای پشتیبانی
از این سامانه انجام داده است.
در ادامه دکتر سید امیر اصغری مدیر سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت در خصوص اهداف
این سامانه اعام کردند :اصلی ترین هدف این
سامانه شفافیت در معامات می باشد که کلیه
مراحل انجام معامات به صورت شفاف در این
ســامانه چه از ســوی ارگان های دولتی و چه
از طرف تامین کننــدگان کاا ها قابل رویت و
پیگیری است و انجام هر گونه تخلف در انجام
معامات را به صفر می رساند .
اصغــری ادامــه داد :ســامانه تــدارکات
الکترونیکی دولت بستری را فراهم کرده است
که کلیه تامین کننــدگان کاا ها که تا قبل از
طراحی و اجرای این سامانه شاید تنها محدود به
تامین کاا و خدمات در شهر خود می شدند ،اما
با ورود به این سامانه می توانند تامین کننده کاا
برای ارگان های سراســر کشور باشند و با ثبت
نام در این ســامانه که در حال حاضر از طریق
دفترهای پیشــخوان دولت با پرداخت مبلغی
ناچیز انجام می شــود برای یکبار مدارک مورد
نیاز را در این سامانه ثبت کرده و بتوانند در کلیه

معامات و فراخوان هــای دولتی و ارگان های
مختلف شــرکت کرده و کاا و خدمات خود را
ارائه دهند.
وی خاطر نشان ســاخت :اطاعات تامین
کنندگان کااها در این سامانه به صورت کاما
محرمانــه باقی می مانــد و برخاف معامات
حضوری و دستی که گاها تخلفاتی در آن صورت
گرفته و گاهی شرکت ها به دلیل اینکه قیمت
های نهایی جایی عنوان نشــود تا روزهای آخر
از ارسال مدارک خودداری می کنند جلوگیری
کرده است و هر تامین کننده کاایی که اطات و
قیمت های اولیه خود را در سامانه وارد می کند
تبدیل به کد هایی می شود که به هیچ عنوان
قابل رویت توسط تامین کنندگان دیگر نیست.
اصغری گفت :یکی دیگر از اهداف این سامانه
در راستای اقتصاد مقاومتی صرفه جویی در وقت
و زمان تامین کننــدگان کاا ها و ارگان های
دولتی و خصوصــی و همچنین ایجاد توزین و
عدالت مابین تمامی تامین کنندگان کااها می
باشد .
وی عنــوان کرد  :بعــد از اباغیه دولت به
تمامی دستگاه های دولتی در اردیبهشت سال
جاری تنها در ده ماهه نخســت امسال بیش از
 8هزار میلیارد تومان انواع معامات از طریق این
سامانه انجام شده است.
اصغــری در ادامــه گفت :تمامــی تامین
کنندگان کااها از ابتدای بهمن تا پایان ســال
جاری می توانند به صورت رایگان در این سامانه
ثبت نام کنند و از مزایایی انجام معامات در این
سامانه بهره ببرند که این طرح برای  2ماه پایانی
سال می باشد و در راستای تشویق کلیه تامین
کنندگان کااها برای ورود به این سامانه طراحی
شده است .
وی در پایان اعام کرد که طرح خوب نیاز به
قانونی خوب و جامع دارد که ما در تاش هستیم
با پشتوانه دولت و وزارت صمت بتوانیم به اهداف
خود که انجام کلیه معامات کشور در محیطی
کاما شفاف و به دور از رانت ها و فساد مالیاتی و
جلوگیری از فرارهای مالیاتی طی  2سال آینده
دست پیدا کرده و کلیه ارگان ها و دستگاهای
دولتی و خصوصی مکلف شوند معامات خود
را از طریق این سامانه انجام دهند و به امید خدا
به اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام
معظم رهبری می باشد دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی:

ترامپ در این شرایط به دنبال این است
که اقدامی انجام دهد که کشورمان از برجام
خارج شود تا به همه در دنیا بگوید ایران
خودش از برجام خارج شده است ،بنابراین
در این شرایط ما باید سعی کنیم با در نظر
گرفتن منافع ملی همچنان به تعهداتمان
طبق توافق هسته ای عمل کنیم؛ همچنان
که تاکنون به بهترین شکل این کار را انجام
داده ایم
فریال مستوفی دو سال بعد از شروع اجرایی
شدن توافق هسته ای ایران و  5+1که به برجام
مشــهور شد ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
می درباره دستاوردهای برجام می گوید «:اجرای
برجام دستاوردهای مهمی برای کشور داشت که
مهم ترین آن برداشته شدن تحریم های نفتی و
گازی ،بیمه ای ،کشتی رانی و ...بود .همچنین در
این دوره مذاکرات گسترده ای بین بخش های
دولتی و خصوصی ایران و کشورهای دیگر صورت

انتظارات ما بعد از برجام تحقق پیدا نکرد و هیچ چیز گل و بلبل نشد

گرفت و روابط مهمی ساخته شد و شکل گرفت
که همه این ها از دستاوردهای برجام است ،البته
این نکته را هــم باید گفت که در ابتدای توافق
هسته ای تصورات بسیار زیادی از برجام و اثرات
آن در جامعه ســاخته شد که به آن میزان واقعا
انتظارات تحقق پیدا نکرد و آن چنان که مردم
تصور می کردند همه چیز گل و بلبل نشد و البته
هم آن انتظارات چندان واقعی نبود و متاسفانه
هم به آن چیزهایی که اعام شد نتوانستیم دست
پیدا کنیم».
به گزارش فصل اقتصــاد ،او در ادامه با بیان
اینکــه باوجود موافقیت های بســیار همچنان
نتوانسته ایم از دستاوردهای برجام آن چنان که
باید استفاده کنیم ،می گوید «:مهم ترین سد راه
ما در برجام مسائل بانکی و مالی بود که همچنان
تا حدودی باقی است و همین موضوع باعث شده
که نتوانیم بیشترین استفاده را از برجام داشته
باشــیم ،نقل و انتقال های مالی و مسائل بانکی

از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما باید سعی
کنیم با گســترش روابط بانکی این چالش را از
پیش روی سرمایه گذاران برداریم».
مستوفی در ادامه به حضور دونالد ترامپ در
کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور آمریکا اشاره
کرده و می گوید «:متاسفانه با ورود آقای ترامپ
به کاخ سفید و اینکه آدم قابل پیش بینی نیست،
موانع بزرگی پیــش روی برجام به وجود آمد و
آمریکا به تعهداتش عمل نکرد .ما می بینیم که
رفتار ترامپ برای همه دنیا عجیب است و هر روز
شــاهدیم که با یکی از کشورهای دنیا از آفریقا
گرفته تا چین و  ...درگیر می شود.
او با بیان اینکه ما و دنیا نمی دانیم که ترامپ
در نهایت در برابر برجام چه تصمیمی را خواهد
گرفت ،گفت «:ترامپ در این شــرایط به دنبال
این است که اقدامی انجام دهد که کشورمان از
برجام خارج شود تا به همه در دنیا بگوید ایران
خودش از برجام خارج شده است ،بنابراین در این

پزشکیان:

برجام نبود روزانه  ۱۰۰۰میلیارد تومان به خاطر تحریمها ضرر میکردیم

نائب رئیس مجلس شــورای اسامی
گفت :بنده عضو اکیپ مجلس در بررسی
برجام بودم و تنها این را فهمیدم که اگر
برجام نبود ما هــر روز یک هزار میلیارد
تومان باید بــه خاطــر تحریم ها ضرر
میکردیم.
به گزارش ایسنا ،مسعود پزشکیان در نشست
مجمع مطالبهگران اردبیل اظهار کرد :اگر برجام
 20دقیقهای در مجلس مصوب شد به دلیل آن
بود که تمــام قراردادهای بینالمللی در صورت
طرح در مجلس شــورای اسامی به سرعت و
بدون بحث خاص رایگیری شده به طوری که
یا مورد پذیرش قرار میگیرد یا رد میشود.
وی با بیان اینکه در بحث برجام و موضوعات
مطرح شده در مورد آن نگاه حاکم مرتبط با نگاه
حزبی و جریان سیاسی بوده است ،خاطرنشان
کرد :زمانی که بنــده نیز به عنوان عضو اکیپ
مجلس در مورد برجام انتخاب شدم با مطالعه آن
به معنای واقعی به دلیل تخصصی بودن بحث
زیاد متوجه قضایا نشــدم چرا که در موضوعات
غیرتخصصی همواره ســعی میکنم ورود پیدا
نکرده و اصراری نداشته باشم.
نائب رئیس مجلس شورای اسامی گفت:
بنده فوق تخصص جراحی قلب هستم و  17سال
در دانشگاه در این حوزه درس خوانده و صاحب
تجربه شدم اما هیچ وقت به خود اجازه نمیدهم
در حوزههای دیگر پزشــکی ورود پیدا کنم؛ در
حالی که عدهای در آن مقطع احساس میکردند

با خواندن دو کتاب میتوانند کارشناس برجام
باشند.پزشکیانتصریحکرد:همینغیرتخصصی
عمل کردن ما کشور را به این شرایط عجیب و
غریب رسانده است؛ به طوری که هیچ کس نیز
نمیخواهد اشتباه خود و ورود غیرکارشناسیاش
را در چنین موضوعاتی بپذیرد.
وی با بیان اینکه هر روز از بابت تحریمها قبل
از برجام هزار میلیارد تومان متضرر میشدیم،
اضافه کرد :اگر برجامی تصویب شــد قطعا ما
توانستیم در آن مقطع جلوی ضرر و زیانهای
بسیار زیاد را به این کشور بگیریم.
نماینده مردم تبریــز در مجلس بیان کرد:
وضعیت بودجه در کشور بسیار وخیم است به
طوری که بودجه ســال آینده را نیز واقعا روی
هوا میبندیم چرا که هیچ امیدی به این نیست
که این ارقام بودجهای حداقل در بخش درآمدی
محقق شود.پزشــکیان با بیان اینکه حتی فرد
دیوانه نیز مثل ما اولویتهای دخل و خرج خود
را تنظیم نمیکند ،اظهار کرد :ما حتی اولویتها
را به اشــتباه گرفتهایم و به جای آنکه پروژهای
را در اولویت اجــرا کنیم به یکباره میخواهیم

بــا یک منابع محدود چندین پروژه را به عنوان
اولویت در نظر بگیریم که از همین روی شاهد
آن هستیم که ساخت یک راه ارتباطی  20سال
طول میکشد.
وی در واکنــش بــه برخــی ایــرادات به
حقوقهای نامتعارف در کشور گفت :جالب است
این حقوقهای نجومی را مجلس مصوب کرده
و شــورای نگهبان نیز به آن رای داده است ولی
امروز داد و فریاد میکند چه کسی به مدیران این
اجازه را داده است که حقوقهای نجومی بگیرند
که باید گفت «خود کرده را تدبیر نیست».عضو
هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی ادامه داد:
بنده خود پزشــک هســتم و به صراحت اعام
میکنم پزشکان اضافه دریافتی دارند در حالی
که سقف پرداختیها را خود مجلس تعیین کرده
و یقین داشته باشیم بیگانگان در این زمینه برای
ما تصمیم نگرفتهانــد که امروز زمین و زمان را
برای حقوقهای نجومی به باد انتقاد گرفتهایم.
پزشــکیان در مورد تاکید مسئوان استان
اردبیل مبنی بر تصویب منطقه آزاد گفت :اگر
این منطقه توجیه علمی و منطقی داشته باشد
بنده نیز قطعا در تصویب آن نمایندگان استان
اردبیل را همراهــی خواهم کرد اما به صراحت
اعام میکنیم در کشورمان منطقه آزاد تجاری
به معنای واقعی وجود نــدارد و در خود تبریز
اهالــی بازار از فعالیت منطقه آزاد ارس گلهمند
هستند چرا که فعالیت این منطقه سامان بازار
آنها را به هم زده است.

شرایط ما باید سعی کنیم با در نظر گرفتن منافع
ملی همچنان به تعهداتمان طبق توافق هسته
ای عمل کنیم؛ همچنان که تاکنون به بهترین
شــکل این کار را انجام داده ایم و سازمان های
بین المللی و اتحادیه اروپا هم بارها به این موضوع
اشــاره کرده اند؛ تا حمایت کشورهای اروپایی،
چین و روسیه را داشته باشیم  ،اقدامی که تاکنون
هم انجام داده ایم و در آن بسیار موفق بوده ایم».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان
اینکه در مقابل شخصی مانند ترامپ باید بایستیم

و از منافع کشور دفاع کنیم ،گفت «:برای جذب
سرمایه گذاری ما پیش از حضور یکساله ترامپ
در کاخ ســفید به سمت امنیت بهتر می رفتیم
ولی با این وضعیتی که اقای ترامپ پیش آورده
اســت وتهدیدهایی که انجام داده و اینکه اعام
کرده است احتماا بعد از  120روز از توافق هسته
ای خارج می شود باعث ایجاد ترس هایی شده
است تا جایی که می بینیم که شرکت هواپیمایی
ایرباس که برای فروش هواپیما به ایران پیش قدم
شــده بود و قرار دادی به امضا رسانده بود ،اعام
می کند که فعا دست نگه می دارد و واگذاری
هواپیماها احتماا با تاخیر مواجه می شود.ما نمی
توانیم نفوذ اقتصادی و سیاسی که آمریکا در دنیا
دارد را نادیده بگیریم و در مقابل این باید خیلی با
منطق پیش برویم باید فضای مثبت را به سمت
خودمان بکشانیم مانند حاا چون آقای ترامپ
دنبال بهانه است و ما نباید بهانه دستش بدهیم
و باید کاری کنیم که دنیا از ما حمایت کند».

میرشجاعیان مطرح کرد

سهم  ۱۴درصدی هزینههای مالیاتی
و تامین اجتماعی در اقتصاد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
گفت :میزان هزینههــای مالیاتی و
تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور تنها
 14درصد است.
به گزارش ایسنا ،حسین میرشجاعیان
در نشســت هم اندیشــی فرایند تسهیل
مجوزها و استعامات کسب کار در ساری
با اشاره به اینکه بخش خصوصی در کشور
ضعیف عمل کرده است ،اظهار کرد :سهم
بخش خصوصی و دولتی در کشور مشخص
نیست و در کنار دولت قرار دارد.
وی تصریح کــرد :حتــی نمیتوانیم
بگوییــم که دولت و بخــش خصوصی در
چه حوزههایی در فعالیت هستند چرا که
ساختار بروکراســی تمایل به بزرگ شدن
دارند.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی با اشــاره
به اینکه به راحتی نمیتوان فهمید متولی
بخش اقتصادی کشور کیست ،خاطرنشان
کرد :اعتبارات در بخش اقتصادی کشور به
شــدت توزیع شده است و این امر فعالیت
را برای تمامی دســتگاهها دشوار و فرایند
تصمیم گیری بسیار سخت است.
میرشجاعیان افزود :میزان هزینههای
مالیاتی و تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور
 14درصد بوده در حالیکه در کشــورهای

توسعه یافته این میزان  40درصد است.
وی با بیان اینکه  40درصد اقتصاد ایران
از مالیات معاف هستند ،خاطرنشان کرد:
بخش بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور
صورت میگیرد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد :وجود
ساختارهای ســنتی و بروکراسی اداری به
معنای آن اســت که این ساختار مستعد
فســاد اداری اســت و جامعه ایران نباید
مطالبهگــری خود را از دولــت رها کند و
دولت نیز باید به ســمت شفافیت حرکت
کند.
این مسئول با تاکید بر اینکه کار بانکها
بنگاهداری نیست ،گفت :بروکراسی اداری
گسترده در ایران شکل گرفته است و ضعف
بخش خصوصی و تمرکــز قدرت موجب
کوچک و ضعیف شــدن این بخش شده
است.

خبر
خطیب نماز جمعه :

مسئوان نگذارند دشمن از مشکات معیشتی
سوءاستفاده کند

خطیب موقت نمــاز جمعه تهران گفت:
دشمن بر روی موجی که افراد گرفتار و کم
درآمد دارند سوار میشوند ،لذا مسئولین باید
رسیدگی کنند که چرا کارخانهای تعطیل شده
و کارگرها بیکار شدند.
به گزارش تسنیم ،آیتاه محمد امامی کاشانی
امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه
ایــن هفته تهران (29دی) در خطبه اول با اشــاره به آغاز ماه جمــادی ااول و آغاز ایام فاطمیه
گوشههایی از زندگی حضرت زهرا (س) را بیان کرد و گفت :حضرت زهرا (س) اسوه است .یعنی
رهبر و سرمشق .و اگر کسی بخواهد به کمال و رشد علمی ،اخاقی ،اجتماعی و فکری برسد به
انسان کاملی مانند حضرت زهرا (س) نیاز دارند.آیت اه امامی کاشانی در خطبه دوم ،اظهار داشت:
به خانواده عزیزانی که در کشتی نفتکش سانچی به جایگاه رفیع شهادت رسیدند تسلیت عرض
میکنم.وی با اشــاره به قسمتی از نامه حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر حاکم مصر درمورد
رسیدگی به نیازمندان و کسانی که وضعیت معیشتی نامناسبی دارند ،گفت :کشور اسامی باید
حدود و حقوقش همه مصون باشد و هر کس از دور نگاه کرد بگوید این کشور اسامی و کشور
علی ابن ابی طالب است .لذا اگر به محتاجان و نیازمندان توجه نکنیم دشمنان مانند معاویه ابن ابی
سفیان که هم پول و هم قدرت داشت میآیند و روی دوش گرفتارها سوار میشوند.
وی افزود :بر روی موجی که افراد قانع ،گرفتار ،بیشغل و کم درآمد دارند سوار میشوند و کشور
را علیه علی (ع) تحریک میکنند .به همین خاطر امیرالمومنین به مالک اشتر این نکته بسیار مهم
را اشاره کردند که باید با نیازمندان به درستی برخورد شده و مشکات آنها حل شود.
خطیب موقت نمازجمعه تهران اظهار داشت :در کشور ما وقتی یک کارخانه تولیدی تعطیل
شــد ،اگر حاا امیرالمومنین و پیامبر بودند میرفتند و رسیدگی میکردند که چرا این کارخانه
تعطیل شده است .لذا مسئولین باید رسیدگی کنند که چرا این کارخانه تعطیل شده و کارگرها
بیکار شدند ،باید بررسی کنند که مدیریت ضعیف بوده یا اجناس تولیدشده کیفیت مناسب را
نداشته یا کمبود نقدینگی وجود داشته است ،وایت این را میگوید که مشکات نیازمندان باید
رسیدگی شود.آیت اه امامی کاشانی گفت :همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند راه باز است
و مشکلی وجود ندارد و این مشکات کوچک نیز با جوانان دانشگاهی ،آگاه و مردم با معرفت در
حالی که دور تا دور کشــور توسط دشمنان محاصره شــده است و هدفشان نابودی اسام است
برطرف خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی:

برای جلوگیری از گرانی برنج در شب عید
دو ماه برنج وارد کنیم!

م ع ا ون توســعه بازرگانی وزارت جهاد
کشاورزی گفت :برای جلوگیری از گرانی برنج
در شب عید ،وزارت جهادکشاورزی تصمیم
به صدور مجوز ثبت سفارش واردات به مدت
محدود ،دو ماه ،گرفته است.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،علی اکبر
مهرفرد با بیان این که در کشــورهای پیشرفته،
مدیریت فرآیند پیش از تولید،هنگام تولید و پس از تولید محصوات کشاورزی بر عهده اتحادیه
های تعاونی بخش کشاورزی است،تصریح کرد :برای افزایش بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش
افزوده تولیدات کشاورزی و حذف واسطه ها ،باید با هم افزایی و همگرایی تشکل ها،اتحادیه ها و
تعاونی های بخش کشاورزی کشور تقویت شوند تا بتوانند نسبت به ایجاد زنجیره های تولید از
مزرعه تا سفره اهتمام نمایند.
وی با اشــاره به این که وزیر جهاد کشــاورزی با هدف حمایت از کشاورزان و رونق بازار برنج
داخلی ،شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف کرده است تا ذخایر راهبردی برنج را برای اولین بار
از تولید داخلی تامین نماید،خاطرنشــان کرد:براین اساس،برنج های صدری هاشمی سال جاری
کشاورزان از قرار هر کیلوگرم  9100تومان،برنج شیرودی هر کیلو  5450تومان و برنج های ندا و
نعمت با قیمت هر کیلو  4850تومان تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه از شالیکاران خریداری می شود.
مهرفرد با بیان این که به منظور تامین نیاز مصرفی مردم،کســری تولید از خارج تامین می
شود،اذعان داشت:با وجود واردات مقادیری برنج در سالجاری ،افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار به
نظر می رسد به خاطر کمبود این محصول که بیشتر توسط اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه
مصرف می شود ،بوده بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کاای اساسی در بازار شب
عید این وزارت تصمیم به صدور مجوز ثبت سفارش واردات به مدت محدود (دو ماه) گرفته تا از این
طریق امکان مصرف برنج با قیمت مناسب برای همه قشرهای مردم فراهم شود.

برنج باسماتی هند در آستانه
ازسرگیری واردات ایران گران شد

با قوت گرفتن احتمال از ســرگیری صادرات برنج باسماتی هند به ایران در آینده
نزدیک ،قیمت این کاا در بازار بین المللی افزایش یافته است.
به گزارش تســنیم ،با قوت گرفتن احتمال از سرگیری صادرات برنج باسماتی هند به ایران
در آینده نزدیک ،قیمت این کاا در بازار بین المللی افزایش یافته است.صادر کنندگان برنج که
که شــاهد افزایش  20درصدی قیمت برنج باسماتی در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده
اند گفتند ،ایران ممکن است از هفته آینده واردات را آغاز کند.ویجای ستیا ،رئیس اتحادیه صادر
کنندگان برنج هند گفت« :با توجه به اینکه سال گذشته این موقع تجارت آغاز شده بود ،انتظار می
رود ایران به زودی آغاز واردات برنج باسماتی را اعام کند ...تاخیر به وجود آمده به دلیل تداوم فصل
برداشت برنج داخلی در ایران بوده است».
هند ساانه حدود  4میلیون تن برنج باسماتی به بیش از  100کشور جهان صادر می کند که
کشورهای ایران ،عربستان ،امارات ،کویت ،آمریکا و انگلیس مشتریان اصلی آن هستند.
دیگر عامل افزایش قیمت برنج باسماتی در بازار بین المللی کاهش میزان برداشت این نوع برنج
در هند در فصل جاری است .کاهش قیمت های داخلی این کاا موجب شده تا کشاورزان هندی
سطح زیر کشت باسماتی را کاهش دهند.

قیمت انار در بازار  3برابر صادرات

در حالی که هر کیلوگرم انار براساس آمار
رسمی بانک مرکزی  7924تومان در سطح
شهر تهران فروخته میشود ،این محصول
آن هم در نمونههای صادراتیاش به صورت
میانگین  2.99برابر ارزانتر یعنی کیلویی
 2654تومان به کشــورهای مختلف صادر
شده است و مشخص نیست چه کسانی در
این بازار پرسود ،سودجویی میکنند و دستگاههای نظارتی کجا هستند.
به گزارش ایسنا ،انار یکی از محصوات باغی پرمصرف به ویژه در ایام خاص مانند شب یلداست
که در برخی بازههای زمانی با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه میشوند که میتوان به همین ایام
اشــاره کرد چرا که براساس آخرین آمار منتشر شده از قیمت عمده فروشی مصوب کشف شده
در میدان مرکزی میوه و ترهبار حداکثر  6500تومان برای هر کیلوگرم انار به ثبت رسیده است
که مشخص نیست چرا باید این محصول با این قیمت در مراکز عمده فروشی فروخته شود و اگر
بخواهیم سود منطقی  35درصدی خرده فروشی را به آن اضافه کنیم به عددی حدود  8775تومان
برای هر کیلوگرم از این محصول البته به صورت درجه یک میرسیم.گر چه آمار بانک مرکزی از
آخرین گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 22
دیماه نشان میدهد که انار کیلویی  7924تومان در سطح شهر فروخته شده است ،اما این قیمت
هم که پایینتر از قیمت منطقی مصوب بوده ،بسیار گرانتر و حدود سه برابر قیمت صادراتی این
میوه است ،چرا که براساس آخرین آمار منتشر شده از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان آذرماه امسال
بیش از  1222تن انار به ارزشی بالغ بر یک میلیون و  80هزار دار به شش کشور افغانستان ،امارات،
پاکستان ،ترکمنستان ،عراق و مالزی صادر شده است که میانگین قیمت هر کیلوگرم انار صادراتی
به این کشورها  2.99برابر ارزانتر از قیمت آن در بازار داخلی است.
این وضعیت نشان میدهد که بازار داخلی میوه و ترهبار اصا سامانی ندارد و مشخص نیست در
این میان سهم باغدارانی که کمترین سود را در این بازار پرسود میبرند ،چقدر است و چه کسانی
عامل گرانی این محصوات پرمصرف مورد نیاز مردم هستند؟ البته جای دستگاههای نظارتی خالی
است و نمیدانیم کی و کجا به داد این وضعیت نابهسامان میرسند.
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شکایت بانک مرکزی از مؤسسه اروپایی
برای آزادسازی  4/9میلیارد دار پول ایران

بانک مرکزی ایران برای آزادسازی  4.9میلیارد دار
پول ایران نزد مؤسسه مالی کلیراستریم لوکزامبورگ
به دادگاه شکایت کرد.
به گزارش تســنیم ،بانک مرکزی ایران شــکایتی را علیه
مؤسســه مالی کلیراســتریم بهعنوان یکی از مؤسسات تابعه
بورس آلمان تنظیم کرده است.این شکایت که نزد دادگاههای
لوکزامبورگ طرح شــده در پی آزادسازی داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی ایران
است.بر اساس این شکایتنامه ،داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در
حســابهای این بانک بلوکه شده و مؤسسه کلیراســتریم باید مجموعاً حدود 4,9
میلیارد دار بهاضافه سود آن را به بانک مرکزی پرداخت نماید.
این داراییها شــامل داراییای حدودا ً  1,9میلیارد داری اســت که به شاکیان
آمریکایی دولت ایران تســلیم شده است.مؤسســه کلیراستریم مدعی شده که این
شــکایت فاقد وجاهت قانونی است و تمام اقدامات ازم و مناسب را برای زیر سؤال
بردن ادعاهای بانک مرکزی ایران بهکار خواهد گرفت.

درج شماره ملی در چک های صیاد الزامی است

درج شماره کد ملی مشتریان در چک های
صیاد الزامی است.
به گزارش اخبار بانک ،سامانه صیاد چند ماهی
در شــبکه بانکی کشور اجرایی شــده و بانکها و
موسسات مالی و اعتباری باید از آن استفاده کنند.
ســامانه صیاد توســط بانک مرکزی به جهت
اعتبار دهی بیشــتر بــه چک هــای موجود نزد
مشــتریان ایجاد شــده و تمامی بانک ها الزاما باید آن را اجرا کنند .اما جالب است
بدانید که تغییرات چکهای سامانه صیاد و همچنین چک های موجود در بازار بسیار
ملموس و قابل تشخیص است.از جمله تغییراتی که در چک های صیاد به وضوح قابل
مشاهده و تشخیص می باشد ،درج شماره کد ملی صاحب حساب صادر کننده چک
است .بر اساس قوانین حساب جاری ،مشتریانی که چک صادر می کنند ،باید حساب
خود را تامین کرده و نمی توانند به صرف کاهش مانده در حساب و واریز به حسابهای
دیگرشان در همان بانک جلوی پاس شدن را بگیرند .در این گونه موارد بانک موظف
است مبلغ کمبود وجه را از هر یک از حسابهای صادر کننده چک برداشت و حساب
جاری را به جهت پاس کردن چک تامین کنند.درج شــماره ملی بر روی چک های
صادره از آن جا دارای اهمیت میباشــد که در صورت موجود نبودن وجه چک پیدا
کردن سایر حساب های مشتری در بانک به سرعت انجام شود.

طی  7ماه نخست  96در میان بانک های خصوصی؛

بانک صادرات ایران در صدر
حامیان رونق تولید ایستاد

بانک صادرات ایران طی  7ماه ابتدای ســال  96در
میان بانک های خصوصی و خصوصی شــده بیشترین
تعداد تسهیات به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط
و طرح های نیمه تمام را پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،این بانک در
راستای اجرایی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی و حمایت از
رونق تولید و افزایش اشتغالزایی ،در  7ماه منتهی به پایان مهرماه  96با اعطای 187
فقره تسهیات به ارزش  1546میلیارد ریال به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط
و تخصیص تســهیات به طرح های نیمه تمام با پیشرفت باای  60درصد در میان
بانک های خصوصی و خصوصی شده از نظر تعداد تسهیات پرداختی ،حایز جایگاه
برتر است .این گزارش به نقل از پایگاه اطاع رسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حاکی از آن است که آمار عملکرد مقدماتی  7ماهه مذکور در خصوص تامین مالی
بنگاه های تولیدی کوچک و متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باای 60
درصد به تفکیک بانک ها ،نشان می دهد که از میان تعداد  23بانک دولتی ،خصوصی
و خصوصی شده ،طی روندهای «معرفی به بانک»« ،فرآیند رونق» و «انتقالی از سال
 ،»95بانک صادرات ایران به لحاظ تعداد تسهیات پرداختی از میان  23بانک مورد
اشاره در رتبه چهارم و در میان بانک های خصوصی شده جایگاه اول را در حمایت از
رونق تولید در واحد های کوچک و متوسط و همچنین طرح های نیمه تمام دارد.
بر اســاس آمار ارائه شده مجموع بانک های کشور طی زمان یاد شده با پرداخت
 3954فقره تسهیات به ارزش قریب به  25هزار میلیارد ریال از واحد های تولیدی
مذکور حمایت کرده اند.

برنامه بانک مرکزی برای ارائه مدل جدید
پرداخت با تلفن همراه

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشــاره به انجام
تراکنش با تلفن همراه،گفت :این تراکنشها برخط است و برای حفظ
منافع و صیانت از اطاعات مشتریان باید مدلهای جدید پرداخت
با تلفن همراه شکل گیرد.
بــه گزارش اخبار بانک ،محمد بیگی ،یکی از مشــکات اصلی پرداخت
کشــور را انجام پرداخت های ریز دانســت و عنوان کرد :با توجه به هزینه
باای تراکنش های برخط ازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از
حوزه برخط به برون خط انجام شود.
وی ادامــه داد :در حال حاضر تراکنــش از طریق تلفن همراه به راحتی
میسر اســت اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می
گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطاعات حساس ایشان باید
مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.
مدیــر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشــان کرد :با توجه
به ضریب نفوذ باای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشــمند و در دســترس
مشــتریان برنامه ریزی ازم برای اســتفاده حداکثری از این زیر ساخت با
معرفی تراکنش های مبتنی بر نشــان گذاری در سال جدید انجام شده اما
برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان
و تدوین استاندارد ها هستیم.
محمد بیگی با بیان اینکه ،موضوع مهاجرت به  EMVو هوشمند سازی
کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است ،خاطر نشان کرد :زیر ساخت
های شــبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از
ابزار هوشمند را داشته باشد و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای
پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین مشــخصات استاندارد های
واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.
وی تاکید کرد :استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند
ســازی کارت ها کمــک کند چرا که اوا می توان از فضــای امن آن برای
نگهداری اطاعات حســاس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون
خط با بکارگیری  nfcبه ســادگی امکان پذیر خواهد بود .البته باید توجه
داشــت که بانک مرکزی در ســال جاری با معرفی بازیگــران جدید نظیر
پرداخت ساز و پرداخت بان در تاش است که چارچوب های کان فعالیت
در این حوزه را ترسیم کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد :ابزار موبایل محیط مناسبی
برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این
صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط
وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار
گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.

بانک  ،بورس و بیمه

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام موسسه
اعتباری ملل که از تاریخ  23دی ماه آغاز شده بود تا  4بهمن ماه سال جاری
ادامه دارد.
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مدیرعامل بانک ملی ایران:

بانک ملی باید که
در دنیاى تحوات وتکامل فعلی سرآمد باشد
محصوات و خدمات نوین و جدید بانک ملی زمینه توسعه این بانک را فراهم می کند

مدیرعامــل و رئیس هیات
مدیره بانک ملــی ایران با بیان
اینکه محصوات و خدمات نوین
و جدید ،زمینه توســعه بانک را
فراهم می کند افزود :دنیای نوین
امروز دنیای تحــوات و تکامل
است.
دکتــر محمدرضا حســین زاده
درپایان گردهمایی بررســی عملکرد
بانک در بابلســر به محصوات جدید
و نوین بانک اشاره کرد و اظهارداشت:
از یک سال گذشــته تحواتی را در
بانک برنامه ریزی کرده ایم که بخشی
ازمحصوات آن تاکنون رونمایی شده
است و تا پایان سال محصوات نوین
دیگری به جامعه عرضه خواهد شد.
حسین زاده با اشاره به اینکه بانک
ملــی ایران باید در نظام بانکداری در
منطقه و دنیا ســرآمد باشــد ،گفت:
تا پایان ســال جدید خدمات جذاب
و تازه ای ارائه خواهد شــد که از آن
جمله سامانه جامع تسهیات بانک ،
تحت وب شــدن شعب  ،مدل های
جدیــد کســب و کار و بســته های
اعتباری است.
وی افــزود  :کارکنــان بانــک با

مسئولیت پذیری در شعب خود برای
هریک از مشتریان محصوات جدید
را معرفی کنند و در این زمینه اهتمام
و توجه ویژه و جدی داشته باشند تا
دستاوردهای بانک بویژه سامانه های
بلــه و بام در مســیر تامین نیازهای
مردم و افزایش سودآوری بانک به نحو
احسن مورد بهره برداری قرار بگیرند.
مدیرعامل بانک ملی ایران کارمزد

محوری را نشــان دهنــده حرکت از
بانکداری ســنتی به سمت بانکداری
الکترونیک برشمردو گفت :بانکداری
کارمزد محور نتیجه بروز تحوات در
عرصه کســب و کار بانکی و نیازهای
مشتریان به خدمات نوین بانکداری
الکترونیکی اســت و نقش موثری در
تجهیز منابع ایفا می کند.
وی تصریح کــرد :دریافت کارمزد
مدیرعامل :

از محــل ارائه خدمــات نظیر انتقال
الکترونیکی پول،حوالــه های ارزی،
صــدور ضمانت نامه هــا و خدمات
سرمایه گذاری باعث افزایش و تنوع
درآمد بانک خواهد شد.
وی بــا تاکید بر ضــرورت ارتقای
سطح کیفیت و گستره خدمات ارائه
شده ،صرفه جویی در زمان و هزینه
هــا را از مزایــای کارمــزد محوری

دانست و خاطر نشان کرد :باید تاش
کنیم تا درآمدهای بانک از محل اخذ
کارمزد به سطح مطلوب برسد.
وی در ادامه به طرح بانک آفیسر
اشاره کرد و بیان داشت :بانک آفیسر
یک خدمت و طــرح جدید در بانک
است که خدمات بانکداری را به روش
نویــن ارائه می دهــد وقطعا تحولی
در رابطــه بانــک و مشــتری ایجاد
خواهدکرد.
او ادامــه داد:ایــن طــرح باید به
درستی و با همراهی تمامی کارکنان
پیاده سازی شود تا اعتبار بانک بیش
از پیش افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان
این که طرح ویژه مســکن سرشار از
جذابیت است گفت :این طرح با توجه
بــه منابع ارزان قیمــت از مهمترین
خدمات جدید بانک محســوب می
شود.
دکتــر حســین زاده در ادامه این
همایش خواستار تاش موثر همکاران
در وصول مطالبات،صدور ضمانت نامه
های ریالی و ارزی ،افزایش درآمدهای
غیر مشاع  ،استفاده از ابزار خرید دین
و دقت در محاسبات پایان سال شد.

هدف نخست بانک تجارت تامین منافع ذینفعان است
مدیــر عامل بانــک تجارت
بر اســتفاده از تمام ظرفیتهای
نیروهای باتجربه برای تامین منافع
مشتریان و سهامداران این بانک
تاکید کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک
تجارت رضا دولت آبادی که شــامگاه
چهارشــنبه بیست و هفتم دی ماه در
جمع مدیران عامــل و اعضای هیات
مدیره ادوار گذشــته این بانک سخن
می گفت با اشــاره به سابقه یک قرن
حضــور بانک تجــارت در نظام پولی
کشور گفت :در این ســالهای پر فراز
و نشــیب ،ســکان هدایت این بنگاه
اقتصادی خوشــنام بارها در دســتان
مدیــران ایق و با تجربــه قرار گرفت

تا این کشــتی بزرگ همچنان در این
دریای متاطم و پر خروش با حرکت
منطقی خود به ساحل آرامش نزدیک
شود.
مدیر عامل افزود :این خانواده بزرگ
کــه امروز اعضای آن به  100هزار نفر
بالغ می شود به گذشته خود می بالد
و آن را تکیه گاه و پشــتوانه موفقیت
های آتی می داند  .دستاوردهای امروز
ما نتیجه تاش و دسترنج آنهایی است
کــه دل در گرو بالندگی بانک تجارت
داشتند و ما نیز اینگونه ادامه می دهیم
تا این سفره همچنان برای آیندگان و
فرزندانمان گسترده و پر برکت باشد.
دولت آبادی با تقدیر از تاشــهای
مدیران و کارکنان بازنشسته این بانک

مدیرعامل بورس انرژی :

صندوقهای پروژه در بورس انرژی
نهادینه میشوند

مدیرعامل بورس انرژی با اعام اینکه
حضور صندوق های پــروژه در بورس
انرژی نهادینه می شود ،از درخواست دو
شرکت برای انتشار اوراق در این بورس
خبر داد.
سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی
در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ،اظهارداشت :با توجه
بــه این که در بورس انژی برای محصول برق،
ابزار ســلف ،پیاده سازی شــده است ،شرکت
هایی کــه در بخش خصوصی در صنعت برق
در حال فعالیت هستند متقاضی انتشار اوراق
های متنوع در بورس انرژی هستند.
حســینی در ادامه گفت :عاوه بر مپنا در
حال حاضر  2شرکت دیگر نیز برای عرضه این
اوراق در بــورس انرژی ابراز تمایل کرده اند و
متقاضی انتشار این ابزار معاماتی هستند که
فرایند آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.
افزون بر ایــن مدیرعامل بــورس انرژی
ادامه داد :بر اســاس برنامه زمان بندی شده
درخواست های این شــرکت ها برای انتشار
اوراق در بــورس انــرژی در هیــات پذیرش
در حال بررســی اســت تا روند آن به صورت
استاندارد ادامه پیدا کند.
حســینی در ادامه افزود بر مبنای ساختار
موجود عرضــه اوراق در بورس انرژی ،از زمان
درخواست شــرکت ها ،هیات پذیرش بورس
انرژی ابتدا با تجزیه و تحلیل این درخواســت
ها ،نســبت به اجرایی شدن انتشــار اوراق از
سوی شــرکت های متقاضی اقدام می کند و
در گام دوم باید این درخواست ها به تصویب
هیات پذیرش برسد و پس از آن ،در گام آخر
انتشار اوراق آغاز خواهد شد.
مدیرعامــل بــورس انــرژی در خصوص
حجــم اوراق و مبلغ کل تامیــن مالی این دو
شرکت جدید اظهارداشت :در حال حاضر در

این خصوص نمــی توان عدد یا حجم خاصی
را مطرح کرد و بعد از بررســی درخواست ها
و تصویب در هیــات پذیرش بورس انرژی ،به
صورت دقیق حجم ،میزان و ارزش اوراق برای
هر دو شرکت مشخص و اعام می شود.
حســینی درباره این سوال که آیا تا پایان
سال بورس انرژی ابزارهای معاماتی دیگری را
در جهت رونق بخشی بیشتر به معامات این
بورس عملیاتی خواهد کرد یا خیر به خبرنگار
ایبِنا ،گفت :امیدواریم تا پایان سال چند مرحله
دیگر از صندوق پروژه را اجرایی کنیم تا اساسا
این صندوق در بورس انرژی به صورت نهادینه
سازی شده و همیشــگی در معامات حضور
داشته باشد.
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به این که
تا پایان سال  96برنامه ریزی شده تا صندوق
های جدید پروژه وارد این بورس شوند افزود:
در نظر داریم تا صندوق پروژه های تازه نیز در
بورس انرژی پذیرش شوند و برای این هدف با
تامین سرمایه ها در حال مذاکره هستیم تا با
تحقق این برنامه ،تحول تازه تری تا پایان سال
در بورس انرژی شکل گیردو عمق معامات در
این بورس بیشتر شود.
این مقام رسمی ،درباره تامین مالی صورت
گرفتــه در بورس انرژی از ابتدای ســال تا به
امــروز و هدفگذاری آن تا پایان ســال افزود :
برای تامین مالی در سال  96به میزان 1000
میلیارد تومان هدف گــذاری ابتدایی صورت
گرفته است.
حسینی ادامه داد :یکی از این اهداف تامین
مالی مربوط به شرکت ستاره خلیج فارس به
مبلغ  400میلیارد تومان اســت که به خاطر
طوانی شدن هماهنگی ناشر و تامین سرمایه
این هدف فعا نهایی نشده ودر حال پیگیری
است تا با انتشار اوراق برای این شرکت ،تامین
مالی آن در بورس انرژی نهایی شود.
وی افزود :با تحقق تامین مالی این شرکت
و در کنــار آن تامیــن مالی هایــی که برای
صندوق های پروژه در بــورس انرژی صورت
گرفته هــدف گــذاری  1000میلیارد تومان
برای سال  96محقق می شود.

در سالهای گذشته یادآور شد :عاوه
بر سود جســتن از دانش و تجربیات
ارزشــمند نیروهای بازنشســته بانک
تجارت ،به همدلی  ،تعهد و پشــتکار
همکاران عزیــزم در جای جای بانک
برای پیشــبرد برنامــه هایمان ایمان
داریم.
مدیر عامل بانــک تجارت در ادامه
اظهار داشت :ما و شما جزئی از آینده
بانک تجارتیم که باید از امروز دگر بار
دست در دســت یکدیگر آن را بهتر و
زیباتر از گذشــته بسازیم تا ناممان در
تاریخ بانک فــردا بماند .بر این عهد و
پیمان اســتواریم و هزاران امید را به
انتظار نشسته ایم.
در ادامه این مراســم احمدی آذر

سکه تمام بهار طرح جدید 14/530/000
نیم سکه

7/250/000

ربع سکه

4/160/000

یک گرمی

2/810/000

نرخ طا و نقره در بازار
هر مثقال طا در بازار 6/058/000
هر گرم طای 18عیار 1/398/580
هر گرم طای 24عیار 1/864/760
هر گرم نقره 99عیار

44/420

هر دار آمریکا
هر یورو

54/930

هر پوند انگلستان

60/840

هر دار کانادا

36/100

هر دار استرالیا

35/790

هر فرانک سوییس

46/370

هر ین ژاپن

4/000

هر کرون سوئد

5/420

هر کرون دانمارک

7/240
5/570

هر کرون نروژ
هر درهم امارات

12/170

هر لیر ترکیه

11/800

هر رینگت مالزی

11/300
7/030

هر بت تایلند

1/400
720

هر ریال عربستان
هر دینار عراق

رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت
خود اظهار داشــت  :مشــاهده پیوند
ناگسستنی مدیران ارشد دیروز و امروز
بانک تجارت با این خانواده بزرگ  ،بی
تردید موجب افزایش اطمینان خاطر
کلیه ذینفعان نسبت به قوام و استواری
این بانک بزرگ و اراده اعضای آن برای
تعالی و پیشــرفت در تمامی عرصه ها
مدیر شعب منطقه گلستان خبرداد:

در بخش های اقتصادی اســتان را سرلوحه
فعالیت کاری خود قرار داده است.
مدیر شعب منطقه گلستان گفت :بانک
ســپه هزار و  500میلیارد ریال تســهیات
بــه بخش های مولــد اقتصــادی در حوزه
های کشــاوزی ،دامــداری ،صنعت و معدن
و گردشــگری در سال جاری پرداخت کرده
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42
درصد رشد دارد.
وی همچنین از افزایش منابع بانک سپه
استان در سال جاری خبر داد و افزود :منابع
این بانک در استان از  4هزار و  862میلیارد
ریال در سال  94به  8هزار و  62میلیارد ریال
در پایان آذر ســال جاری رسیده که از رشد
 65درصــدی در چند ســال اخیر برخوردار
است.خموشــی افزود :با توجه به رشد منابع
بانک سپه استان گلستان ،ارایه تسهیات به
متقاضیان در راســتای اجرای سیاست های
دولت و کمک به رونــق اقتصادی منطقه با
ایجاد اشتغال پایدار امکان پذیر است.
وی ضمن اشــاره به افتتاح ســاختمان
جدید مدیریت شــعب منطقه گلســتان در
ســال جاری ،از آغاز بــه کار واحد ارزی این
مدیریت از اول آذر ســال جــاری به منظور
ایجــاد تحرک در رونــق واحدهای تولیدی
اســتان خبر داد و افزود :با توجه به هم مرز
بودن استان با کشورهای تازه استقال یافته
آسیای میانه ،بانک سپه بعد از رفع تحریم ها
و برای کمک به صادرات غیرنفتی از استان،
اقدام به گشایش واحد ارزی در گرگان کرد.
خموشی یادآورشــد :طبق گزارش اتاق
بازرگانــی ،صنایع و معادن  ،در این اســتان
حدود  800نفر عضو اتاق بازرگانی بوده و در
زمینه صادرات و واردات کاا فعالیت دارند.
وی ادامــه داد:اســتان گلســتان دارای
گمــرک درمرز اینچه بــرون واقع در فاصله
 80کیلومتری گرگان مرکز اســتان با کشور

ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه
در حوزه مبادات تجاری و تزانزیت کاا فعال
است که در این حوزه جزو مناطق راهبردی
کشور به شمار می رود.
خموشی با بیان این که حدود  15واحد
صنعتی بزرگ دراستان گلستان که سهم قابل
توجهی در اشتغال استان دارند با استفاده از
تسهیات و مشــارکت بانک سپه مورد بهره
برداری قرارگرفته اســت ،گفت :این طرح ها
از جملــه خوراک دام و طیور ،کشــتارگاها،
شــرکت تولیدی لبنــی و زنجیرهای تولید
گوشت مرغ و ...که با حمایت بانک سپه فعال
شده است.
مدیر شعب منطقه گلســتان با اشاره به
خدمات بانک ســپه به عنوان یکی از بانک
های عامل صندوق توسعه ملی و رفع موانع
تولید در اســتان ،افزود :متقاضیان سرمایه
گذاری در بخش های کشــاورزی ،صنعت،
معدن ،گردشگری تاکنون از تسهیات بانک
سپه بهره مند شده اند.
خموشــی در خصوص عملکــرد بانک
ســپه در زمینه پرداخت تســهیات ازدواج
اظهارداشــت :بانک ســپه در قالــب اجرای
طرح ضربتی  2هزار و  500فقره وام ازدواج
با اعتبــاری بیش از  300میلیــارد ریال به
متقاضیان واجد شــرایط در استان گلستان
طی ماه های مهر و آبان سال جاری پرداخت
کرد.
وی افزود :این اقدام بانک سپه باعث شده
تا متقاضیان تسهیات ازدواج در این بانک در
استان گلستان صف انتظار دریافت وام ازدواج
تا پایان شهریور سال جاری به پایان رسید.
به گفته خموشی از ابتدای امسال تاکنون
بانک ســپه  3هزار و  200فقــره وام ازدواج
در استان گلســتان پرداخت کرده است که
بیشترین آن درقالب طرح ضربتی بوده و جزو
بهترین عملکرد این مدیریت در سطح کشور
محسوب می شود.
وی با تاکیــد بر کاهش میزان مطالبات
معوق بانک سپه در اســتان گلستان افزود:
اکنون ســپه تنها بانک در اســتان است که
مطالبات معوق غیر جاری خود را  22درصد
نسبت به سال قبل کاهش داده است.
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نرخ ارز
در بازار داخلی ( ریال )

هر روپیه هند

رتبه اول بانک سپه در پرداخت تسهیات برای رونق تولید گلستان

مدیر شــعب منطقه گلستان گفت:
بانک سپه در راســتای سیاست های
اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از
رونق تولید ،از ابتدای سال  1395تا آذر
ماه سال جاری یک هزار میلیارد ریال
تسهیات به صاحبان واحدهای تولیدی
واجد شرایط استان گلستان پرداخت
کرده است.
غامرضا خموشی افزود :در  9ماه نخست
امسال بانک ســپه با پرداخت  500میلیارد
ریال از این تســهیات برای رونق  30واحد
تولیدی در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید در بین بانک های استان گلستان رتبه
نخست را به خود اختصاص داد.
وی ادامه :پیگیری انعقاد قرارداد پرداخت
بیش از 250میلیارد ریال تســهیات برای
رونق  36واحد تولیدی دیگر استان گلستان
توسط بانک سپه درحال نهایی شدن بوده و
به زودی این تســهیات در اختیار صاحبان
واحدهای تولیدی قرارخواهد گرفت.
به گفته خموشی از زمان فعالیت کارگروه
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان تاکنون
 140واحد یا طرح تولیدی مورد نیاز حمایت
مالی برای دریافت یک هزار و  800میلیارد
ریال به بانک سپه استان برای حمایت معرفی
شده است.
وی افزود:بانک ســپه سال گذشته بیش
از  600میلیارد ریال تسهیات به واحدهای
تولیدی کوچک و متوســط استان به منظور
پایداری اشتغال و رونق تولید پرداخت کرد و
رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
به گفته خموشــی از ابتدای  95تا پایان
 9ماه نخست امســال  70فقره تسهیات از
طریق ســامانه بهین یاب ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان به واحدهای کوچک
و متوسط نیازمند حمایت مالی توسط بانک
ســپه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان تصویب و پس از بررسی ،کارشناسی
،منجربه پرداخت شده است.
وی بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال
برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
تاکیــد کرد و افزود :در این راســتا مدیریت
بانک سپه استان حمایت از طرح های مولد

سکه تمام بهار طرح قدیم 14,995,000
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نرخ آهن آات
تیرآهن (تومان)
هر شاخه تیرآهن 14

430/000

هر شاخه تیرآهن 16

510/000

هر شاخه تیرآهن 18

611/000

هر شاخه تیرآهن 20

784/000

هر شاخه تیرآهن 22

905/000

هر شاخه تیرآهن 24

1/056/000

هر شاخه تیرآهن 27

1/259/000

هر شاخه تیرآهن 30

1/533/000

نرخ میلگرد
در بازار داخلی (تومان)
هر کیلو میلگرد 6-5

2/460

هر کیلو میلگرد 8

2/195

هر کیلو میلگرد 10

2/090

هر کیلو میلگرد 12

2/090

هر کیلو میلگرد 14

2/100

هر کیلو میلگرد 16

2/100

هر کیلو میلگرد 18

2/100

هر کیلو میلگرد 20

2/100

هر کیلو میلگرد 22

2/100

هر کیلو میلگرد 25

2/100

هر کیلو میلگرد 28

2/100

هر کیلو میلگرد 32

2/100

محصوات کشاورزى
(کیلو  /ریال)
تخممرغ
ذرت
کنجالهسویا
سبوس برنج
گندم
جو
سبوس گندم

58/750
9/375
17/693
724
11/836
10/164
7/588

پس از برجام  ،حوزه بین الملل بانک رفاه
رشد قابلی داشته است
مدیر عامل بانک رفاه:

خبر

نرخ سکه در بازار (ریال)

هر یوان چین

خواهد بود .
در این نشست صمیمانه همچنین
گروهی از مدیران ارشــد اسبق بانک
ضمن تشــکر و قدردانــی از برگزاری
این مراســم  ،اعام داشتند که آماده
همکاری وانتقال تجارب خود به مدیر
عامــل و اعضای هیات مدیره در تمام
سطوح هستند.

بانک  ،بورس و بیمه

قیمت ها در بازار

5

بیمه «ما» بابت آتش سوزی در شرکت سیمان شاهرود ،بیش از پنج میلیارد ریال به بیمه گذار خود خسارت پرداخت
کرد .به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» ،به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت سیمان شاهرود ،کارشناسان این
مجموعه به محل مراجعه وخسارت وارده را بررسی کردند .در ادامه و پس ازبررسی های انجام شده ،میزان خسارت به این
شرکت ،پنج میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون وپانصد و سه هزار و ششصدو پنجاه و دو ریال تعیین و طی مراسمی
به زیان دیده پرداخت شد .در این مراسم که با حضور حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه «ما» ،امیرحسین قربانی معاون فنی
و سید مهران انوری مدیر بیمه های آتش سوزی برگزار شد ،گرشاسبی مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود هنگام دریافت این
خسارت  ،ارائه خدمات مناسب از سوی بیمه «ما»درزمان وقوع حادثه را از ویژگی های مطلوب این مجموعه عنوان کرد .شنبه  30دی  2 1396جمادی ااول  20 1439ژانویه  2018سال چهاردهم شماره 3663

خسرو فرحی:

پستبانکایران
بعنوان کارگزار بانک
مرکزی تعیین شد

خبر

روح اه خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی شد

جایگاه چهارم بانک رفاه در حوزه گشایش اعتباری و جایگاه هفتم بانک در فعالیت های ارزی نظام بانکی
سابقه بسیار خوبی برای بانک و نوید آینده ای روشن در این حوزه است

پ س ت ب انکایران بهعنوان
کارگزار بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران بــرای انجام
خ دم ات ش عبهای حسابهای
دولتی تعیین گردیده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی
پســتبانکایران :خســرو فرحی
مدیرعامل ایــن بانک ضمن اعام
خبر فوق گفت :درراستای اجرای
تکالیف قانونی مقرر در بند «ب»
مــاده  17قانــون برنامه ششــم
توسعه کشــور و بند «الف» قانون
احکام دائمی برنامههای توســعه
کشور مبنی بر انتقال حسابهای
دولتی بــه بانک مرکزی ،پســت
بانکایران بهعنــوان کارگزار این
بانک برای ارائه خدمات شــعبهای
به دســتگاه های دولتی تعیین و
دســتورالعمل مربوطه به امضای
طرفین رسید.
وی تصریــح کــرد :براســاس
ضوابــط و مقررات مفــاد قانونی
اشــاره شده ،حســابهای بانکی
کلیــه وزارتخانه ها ،ســازمانها،
نهادها ،شرکتها ،مؤسسات و سایر
بخش های دولتــی و عمومی که
بودجــه آنها از طریق دولت تأمین
میشود در بانک مرکزی متمرکز
شــده و در همین راستا این بانک،
عملیات بانکی حسابهای مربوطه
را بــه بانکهای کارگــزار واگذار
مینماید.
فرحی افزود :پســتبانک ایران
نیز بهعنوان یکی از کارگزاران بانک
مرکــزی مجاز به انجــام عملیات
بانکی شــعبهای برای حسابهای
مذکور تعیین شده و براین اساس
دســتگاههای دولتی میتوانند از
طریق شــعب این بانک عملیات
بانکی مربوطه را انجام دهند.
مدیرعامــلپســت بانکایران
گفت :خدمات شــعبهای شــامل؛
تأمین وجوه نقد ،پرداخت قبوض،
دســتور پرداخــت پایا و ســاتنا،
پرداخت پاداش ،بیمه و کســورات
قانونی و حقوق کارکنان قراردادی،
صدور چک بانکــی ،صدور هدیه
کارت و سایر مواردی که کارگروه
مربوطه تعیین می نماید از طریق
شــعب این بانک در سراسر کشور
ارائه میشود.گفتنی است :درحال
حاضر بانکهای ملی ،سپه ،مسکن،
کشــاورزی و پســت بانک ایران
بهعنوان کارگــزاران بانک مرکزی
برای انجام خدمات شعبهای تعیین
شده است.

آغاز پلمب صرافی
های غیرمجاز

مدیر عامل بانک رفاه گفت:
« بانک رفــاه پس از رفع تحریم
های ظالمانه و گشایش های ایجاد
شده در پسا برجام ،بسیار فعال
و کارآمد نســبت به بروزرسانی
فعالیت های خود اقدام کرد و به
لحاظ کمی و کیفی رشد و توسعه
مطلوبی داشته است».
بــه گزارش روابــط عمومی بانک
رفاه ،دکتر محمد علی ســهمانی در
همایش ارزی که با عنوان « بانک رفاه
در پسابرجام؛ فرصت ها و چالش ها»
برگزار شد ،با بیان این مطلب افزود:
عملکرد مطلوب حوزه ارزی به دلیل
تعهد شــغلی  ،تاش  ،برنامه ریزی و
استفاده از فرصت ها است.
وی با اشــاره به موفقیت های به
دســت آمده برای بانــک رفاه گفت:
جایــگاه چهارم بانک رفــاه در حوزه
گشایش اعتباری و جایگاه هفتم بانک
در فعالیت هــای ارزی نظام بانکی،

سابقه بسیار خوبی برای بانک و نوید
آینده ای روشن در این حوزه است.
دکتر سهمانی افزود :عاملیت چند
بانک خارجی  ،عامل تخصیص منابع
ارزی صنــدوق توســعه ملی و ایجاد

مدیرعامل بانک شهر:

تداوم حمایت بانک شهر از مدیریت شهری کانشهرها
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه
ســطح مطلوب همکاری های بانک
شهر با شهرداریها در حال حاضر به
سبب میزان شناخت مناسبی است
که از فضای مدیریت شهری و ضوابط
و مقررات نظــام بانکی در این بانک
وجود دارد ،گفت :روند خدمت رسانی
به شهرداریها با جدیت ادامه داشته
و خواهد داشت.
بــه گزارش مرکز ارتباطــات و روابط
عمومــی بانــک شــهر ،حســین محمد
پورزرندی با اشــاره به حمایت این بانک
از مدیریت شهری کانشهرها اظهار کرد:

مدیرعامــل بــورس کاا گفــت :با
اجرای سیاســت قیمت تضمینی گندم،
کشــاورزان محصول خود را در بورس
کاا عرضه میکنند و مابهالتفاوت قیمت
فروش در بــورس و نرخ حمایتی تعیین
شده برای گندم ،توسط دولت به حساب
تولیدکنندگان واریز خواهد شد.
به گزارش تســنیم؛ حامد ســلطانینژاد با
اشاره به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم
در قالب بورس کاا اظهــار کرد :در قالب این
طرح ،کشاورزان محصول خود را در بورس کاا
عرضه میکنند و مابهالتفاوت قیمت فروش در
بورس و نرخ حمایتی تعیین شده برای گندم،
توسط دولت به حســاب تولیدکنندگان واریز
خواهد شد.مدیرعامل بورس کاای ایران اضافه
کرد :بر این اســاس هیچ نگرانی در خصوص
عرضــه گندم در بورس کاا برای کشــاورزان
وجود ندارد و تصمیم بر آن است که بخشی از
این محصول مورد حمایت قرار گیرد.
وی بــا بیــان اینکه هم اکنــون ،در حال
تصمیم گیری در این حوزه هســتیم ،تصریح
کرد :بســیاری از زیرســاختها در حال انجام
است از جمله آن میتوان به سامانه نرم افزاری
مربوط به سطح اطاعات کشاورزان اشاره کرد.
ســلطانینژاد در ادامه اذعــان کرد :عرضه
این محصول در بورس کاا ،شــفافیت قیمت،

این بانک از بدو تاســیس تا کنون در کنار
شهرداری کانشهرها بوده و از پروژههای
شهری مهم حمایت کرده است.
پورزرندی بــا بیان اینکه متاســفانه
افتتاح بســیاری از پروژههای مهم شهری
تا پیــش از حمایت های بانک شــهر به
دلیل کمبود منابــع مالی به تاخیر افتاده
بود،گفــت :در چنــد ســال اخیر تاش
داشتیم تا به عنوان بازوی کمکی مدیریت
شهری ،در این حوزه ،حامی شهروندان و
مدیریت شهرها باشیم و به اذعان بسیاری
از مدیران شهری ،چنانچه حمایتهای این
بانک نبود ،بسیاری از پروژههای نیمه تمام

در شهرهای مختلف به سرانجام نمیرسید.
وی افــزود :به جــرات میتوان گفت
که محیط زیســت در ایــران اصلی ترین
چشــم انداز دچــار ابهام محســوب می
شــود و رســیدگی به آن جزو وظایف و
مســئولیتهای وظیفــه ای و اجتماعی
اشــخاص و افراد اســت؛بر همین اساس
تمرکز بر نقش آفرینی مثبت در این رابطه
و ورود بــه طرحهای موثر بر حوزه محیط
زیست مثل توسعه حمل و نقل عمومی و
ساخت شبکه مترو در کانشهرها به عنوان
یکی از مهمترین استراتژی های بازاریابی
بانک شــهر گذاشته شــد و امروز شاهد

بااترین سطح ســرمایه گذاری بانکی در
حوزه حمل و نقل عمومی شهرها به ویژه
در بخش مترو توسط بانک شهر هستیم.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه
امروز دیگر بانکداری سنتی پاسخگوی نیاز

شهروندان به ویژه نسل جوان نیست ،ادامه
داد :نوآوری در خدمات همواره در دستور
کار مدیران بانک شــهر قرار داشته است؛
به طوری که در حال حاضر بیش از 350
پیشخوان شــهرنت در بیش از  180شهر
کشور و مناطق محروم ،مشغول به فعالیت
و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی مورد نیاز
به شهروندان هستند.
به گفتــه پورزرندی ،هم اکنون وظیفه
ســنگینی بر دوش بانک شــهر اســت و
موفقیت این بانک در ارائه خدمات و جلب
اعتماد شهروندان در افزایش تقاضا از سوی
عموم مردم ،تاثیر بسزایی داشته است.

مدیرعامل بورس کاا:

کشاورزان نگران اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم نباشند

کاهش بار مالی دولت ،حذف واسطهها و سود
کشاورزان را در بردارد؛ به همین دلیل ،اجرای
سیاست قیمت تضمینی مورد توجه دولت قرار
گرفته است.مدیرعامل بورس کاا یادآور شد:
امسال ،بنابر مصوبه هیات وزیران ،تصمیم بر آن
شد که با توجه به زمانبر شدن اباغ مصوبه در
بعضی از استانها بالغ بر  80درصد محصول ،در
قالب خرید تضمینی انجام شود.
سلطانینژاد با اشاره به اینکه در سال زراعی
 96-95سیاســت قیمــت تضمینی گندم در
چهار استان به صورت پایلوت اجرا شد ،گفت:
با توجه به تأخیر در اباغ این مصوبه در برخی
اســتانها  80درصد محصول ،در قالب خرید
تضمینی صورت گرفت ،چرا که مجمعی جهت
قیمت تضمینی وجود نداشت.
وی در خصــوص واســطهگری در خرید
و فروش گندم اظهار کــرد :زمانی که این امر

شاخص کل بورس در  8ماهه امسال
15درصد رشد کرد

پلمب صرافی های غیرمجاز
با ورود دســتگاههای نظارتی
آغاز شد و پنج صرافی غیرمجاز
تعطیل شدند.
به گزارش مهر ،پلمب صرافیهای
غیر مجاز توسط دستگاه نظارتی آغاز
شده است.
بر ایــن اســاس پنــج صرافی
غیرمجاز که در خیابان فردوســی و
پاساژهای اطراف فعالیت میکردند،
توسط دســتگاههای نظارتی ،پلمب
و پرونده آنها به دستگاههای قضایی
جهت رسیدگی و تشــکیل پرونده
ارسال شــد.گفتنی اســت اگر این
اقدامات مستمر باشد ،مطمئنا دیگر
شاهد حضور صرافی های غیر مجاز
در بــازار نخواهیم بود .این در حالی
اســت که بانک مرکــزی به صورت
مکرر با ارســال نامه هایی به نیروی
انتظامــی ،خواســتار توقف فعالیت
صرافیهای غیرمجاز شده بود.

روابط کارگزاری اثر بخش از ظرفیت
های این حوزه است که تاکنون باید
به خوبی از آن اســتفاده شــود و در
ادامه نیز بایــد به نحو مطلوبی از آن
بهره برد.

مدیــر عامــل بانک رفــاه با بیان
اینکــه بانک ها یکــی از ارکان مهم
نظام اقتصادی کشــور هستند گفت:
در فضــای پس از برجام ،نظام بانکی
با حضــور فعال در عرصه بین المللی

می توانــد اثر بخش باشــد .در این
زمینه باید با شناســایی فرصت ها،
زمینه های حضور قدرتمند در سایر
کشورها را فراهم سازیم.
وی افــزود :هم اکنــون رویکرد
بانــک دریافــت و درک دغدغه ها و
نیازمندی های مشــتریان اســت .با
این رویکرد به دنبال مشتری محوری
هستیم .این رویکرد به ویژه در حوزه
بین الملل نمود بیشــتری داشــته
است.
دکتر ســهمانی در تشــریح نظام
بانکداری مدرن گفت :بانکداری مدرن
از تک محصولی که مبتنی بر اعطای
تسهیات بود عبور کرده و هم اکنون
خدمت محوری رویکرد حاکم صنعت
بانکداری جهانی اســت .رویکردهای
مشتریان هم تغییرات بسیاری کرده
اســتف مشــتریان امروزی به دنبال
مشاوره ،راه حل و دریافت سبد کامل
خدمات هستند.

شــاخص کل بورس از نیمه دوم امسال روند رو به رشد خود را
شدت بخشیده به شــکلی که در هشت ماهه امسال  14.9درصد و
نسبت به هشت ماهه پارسال  12درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا ،شاخص کل بازار سرمایه در پایان آبان ماه به رقم  88هزار
و  775واحد رسید و بنا بر آخرین اطاعاتی که بانک مرکزی از وضعیت بورس
منتشر کرده ،با وجود این رشد ،شاخص مالی در هشت ماهه امسال  1,5درصد
و نسبت به هشت ماهه پارسال  15,2درصد کاهش یافته است.
این آمار بیانگر آن است که شاخص صنعت با ثبت عدد  77هزار و 724
واحدی در هشــت ماهه امسال  17,6درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال
 16,9درصد رشد یافته است؛ شاخص  50شرکت برتر بورسی نیز رشد 19,2
درصدی را در هشت ماهه امسال نشان می دهد که در مقایسه با هشت ماهه
سال گذشته  16,4درصد بهبود داشته است.
با این اوصاف ارزش معامات ســهام در هشت ماهه امسال به رقم 311
هزار و  228میلیارد ریال و تعداد ســهام معامله شده به  136میلیارد و 349
میلیون ســهم رسیده است که هر دو شاخص روند کاهشی نسبت به هشت
ماهه پارسال داشته اند اما تعداد شرکت های درج شده در بورس با رشد 0,3
درصدی در ابتدای امسال به  326شرکت رسیده است.
آمارها نشان می دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای طرح
های دولت از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه در مجموع  50هزار میلیارد ریال
اوراق مشارکت منتشر کرده که از این میزان  44هزار و  175میلیارد ریال آن
به فروش رفته است.
همچنین شهرداری های شــیراز و اصفهان نیز در مجموع در این مدت
 6500میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری منتشر
کرده اند که  6458میلیارد ریال آن فروخته شده است.

در بورس تحقق یابد ،بســیاری از واسطههای
غیرضــروری هــم بــه همان نســبت حذف
میشوند ،چرا که ،کسی که تولیدکننده است
باید رسمیت داشته باشد.
مدیرعامل بورس کاا با بیان اینکه سیاست
قیمت تضمینی از طریق بورس کاا ،میتواند
عامل مهمــی در کاهش حجم حضور دولت و
همچنین حمایتی برای کشــاورزان به حساب
آید ،گفت :بازار ســرمایه میتواند شرایطی را
فراهم کند کــه بهصورت عادانه در چارچوب
قانون ،محصولی را وارد بورس کند.
ابعاد بیت کوین در حال مطالعه است
مدیرعامــل بورس کاا همچنیــن درباره
حضــور بیت کوین در تجــارت ایران و بورس
کاا اظهار کرد :بیــت کوین طرفداران زیادی
دارد .این موضوع در فعالیت های تجاری ایران
اثرگذار بوده است ،به همین منظور کارگروهی
برای مطالعه تهدید ها و فرصت های بیت کوین
تشــکیل داده ایم.ســلطانی نژاد با بیان اینکه
اکنون بیــت کوین در بورس کاا مورد معامله
قرار نمی گیرد افزود :کنترل اثر پذیری این پول
الکترونیک در تجارت کشور و همچنین پیش
بینی ظرفیت هــای آن تنها با ورود و مطالعه
مباحث آن امکان پذیر است.
وی گفــت :در گســتره دامنه بورس کاا
انجام معامله های کاایی با پولی به غیر از ارز

های رایج موثر اســت و بســیاری از کاا ها با
ارزش بیت کوین مقایسه می شوند.بنابراین این
موارد می توانند دلیلی برای پیگیری  ،بررسی
ابعاد و زاویه های مختلف بیت کوین باشــند.
ســلطانی نژاد تصریح کــرد :اجناس گوناگون
موجــود در بازار ایران تنها بــا ارزهای رایج به
ویژه ریال و دار قیمت گذاری می شود ،حال
اگر ارز دیگری بر سازوکار های بازار ظهور کند
قطع به یقین بر روی مراحل کشف قیمت ها و
شیوه تجارت که شامل تبادل پول ،نحوه اخذ و
ضمانت هاست؛اثر غیر قابل انکاری می گذارد.
این مقام مسوؤل افزود :اکنون کشورهایی هم
چون سوئد ،دانمارک ،کرهجنوبی ،هلند ،فناند،
کانادا ،استرالیا و انگلیس این ارز را به رسمیت
شناختهاند و معامله های خود را با استفاده از
این ارز پیش می برند .این تغییر نگرش نحوه
مبادله جهانی را دســت خوش تغییر قرار می
دهد،بنابرایــن ایران هم بایــد پیش از فراگیر
شدن این ارز مجازی به تدوین برنامه ریزی و
تفکر بر ابعاد آن بپردازد.
وی درباره بــه اجرا رســیدن بیت کوین
در تجــارت های ایران بیــان کرد :همان طور
که گمان نمی کردیم نرم افزار تاکســی های
اینترنتی بتوانــد روزی جایــگاه آژانس های
تاکســی رانی را بگیرد ،در مــورد اجرای بیت
کوین هــم نمی توان ســاده لوحانه نظر دارد

بانک مسکن اعام کرد:

.چراکــه هر نهادی با توجــه به حوزه فعالیت
خود باید اثر آن را مد نظر قرار دهد و متناسب
بــا واکنش های آن به برنامه ریزی متناســب
بپردازد.ســلطانی نــژاد تصریح کــرد :اکنون
زیرســاخت های قانونی بیــت کوین در ایران
وجود ندارد و دارای ضریب ریسک باایی است،
اما اگر جمع بندی های کلی نظام اقتصادی به
سمت قانونی شــمردن این ارز مجازی پیش
برود ،از ظرفیت های آن استفاده خواهیم کرد.
اگر هم سیاســتی مبنی بر محدود سازی این
ارز اخذ شود ،راه کارهای جلوگیری از ورود آن
به بازار را پیش خواهیم گرفت.
وی راجع به اثر کنونی بیت کوین در بورس
کاا اظهار کــرد :بیت کوین اکنون در تجارت
هــای ایران از جمله بورس کاا اثری ندارد و با
توجه به اینکه به تازگی توجه عده ای را به خود
جلب کرده ،فکر نمی کنم در این مدت کوتاه
بتواند اثر خود را اعمال کند.
ســلطانی نژاد درباره سازوکار های نظارتی
تدوین شــده در مطالعه ابعاد این ارز مجازی
گفت :با به رســمیت شــناختن بیت کوین از
ســوی نظام جمهوری اســامی ایران  ،برای
نظــارت بر روی آن با هیچ یــک از دفاتر بین
المللی بحث و هماهنگی انجام نخواهد شــد
بلکه تمامی هماهنگی ها و سیاست گذاری ها
تنها محدود به فضای مجازی می شود.

اثر تسهیات صندوق یکم در بازآفرینی شهری

تا پایان آبان ماه ســال جاری معادل یک
هزار و  986فقره تسهیات صندوق پس انداز
مسکن یکم در محدوده هسته قدیمی پایتخت
پرداخت شد.
به گزارش هیبنــا ،کارنامه عملکــرد پرداخت
تسهیات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های
ناکارآمد میانی نشان می دهد :تا پایان آبان ماه سال
جاری معادل یک هزار و  986فقره تسهیات صندوق
پس انداز مســکن یکم به مبلغ کل  135میلیارد و
 200میلیــون تومــان در محدوده هســته قدیمی
پایتخت پرداخت شده اســت.بر اساس این گزارش،
میانگین ارزش هر واحد تســهیات اعطایی از محل
صندوق پس انداز مسکن یکم در پایان آبان ماه امسال
در محدوده بافت ناکارآمد میانی از  67میلیون تومان
به رقم  68میلیون تومان افزایش پیدا کرده است .به
طوری که سهم بافت فرسوده از تسهیات پرداخت
شده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به لحاظ
تعــداد و ارزش به ترتیب  8,5درصــد و  8,3درصد
شده است.بررسی تیراژ ساخت آپارتمان مسکونی در
محدوده بافت فرسوده شهر تهران نیز مهر تائیدی بر
میزان اثرگذاری تسهیات صندوق پس انداز مسکن
یکم در هسته قدیمی شهر است.
در عین حال بررســی بخش دیگر روند اعطای
تســهیات صندوق یکم در بافت ناکارآمد میانی از

ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه امســال حاکی
از آن اســت که میانگین ارزش هر واحد تسهیات
اعطایی از رقم  67میلیون تومان به  68میلیون تومان
افزایش پیدا کرده است .به طوری که نرخ رشد ماهانه
در خصوص تعداد تســهیات پرداختی از  13,3در
اردیبهشت ماه امسال به  22,5در مهرماه سال جاری
رشد داشته است.
همچنین نرخ رشــد ماهانــه در خصوص ارزش
تسهیات پرداختی از  15,3در دومین ماه سال جاری
به  24,2درصد در مهرماه امسال صعود کرده است.
بنابراین گزارش ،بررســی آمار ســاخت وساز در
محدوده بافت فرسوده شهر تهران نیز نشان دهنده
پیشتازی این محدوده از ســایر نقاط شهری است.
کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند یکی
از مهمترین محرک های رشد ساخت و ساز در بافت
ناکارآمد میانی شهر ،مربوط به تسهیات خرید مسکن
با امتیاز ویژه در بافت فرســوده پایتخت است که از
محل صندوق پس انداز یکم در حال پرداخت است.
تسهیات این صندوق که در حالت کلی بااترین
سقف تســهیات خرید را به سپردهگذاران پرداخت
میکند در بافت فرسوده با دو امتیاز ویژه به خریداران
آپارتمانها تعلق میگیرد .امتیاز اول کمتر بودن نرخ
سود تســهیات معادل  1,5واحد درصد (نرخ سود
تســهیات صندوق پس انداز یکم در محدوده بافت

فرســوده معادل  8درصد و در سایر مناطق شهری
معادل  9,5درصد اســت) نســبت به سایر مناطق
شهری است و امتیاز دوم حذف شرط خانه اولی برای
پرداخت تســهیات صندوق پس انداز یکم در بافت
فرسوده است .اگر چه در سایر مناطق شهری نداشتن
سابقه مالکیت برای استفاده از این تسهیات الزامی
است اما در بافت فرســوده همه نوع طیف تقاضای
خرید مسکن میتوانند از این تسهیات استفاده کنند.
این شــکل پرداخت تسهیات خرید مسکن در
بافت فرســوده سبب شده از یک سو هزینه دریافت
تســهیات و میزان پرداخت اقساط ماهانه در بافت
فرســوده کمتر از سایر مناطق شهری برای تقاضای
مصرفی شود و از سوی دیگر امکان استفاده تقاضای
ســرمایهای از این تسهیات در بافت فرسوده فراهم
شود.
کارشناســان بازار مسکن معتقدند ورود تقاضای
ســرمایهای و همچنین ورود تقاضای مصرفی از نوع
غیرخانه اولی به بافت فرسوده یکی از نیازهای هسته
فرسوده پایتخت برای تغییر چهره محلهها و فراهم
شــدن زمینه برای ورود سرمایهگذاران برای توسعه
سایر کاربریها در این مناطق است .همین موضوع
باعث شده معامات در بافت فرسوده پایتخت رونق
گیرد و ســرمایهگذار را برای ســرمایهگذاری بیشتر
تحریک کند.

دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی،
روح اه خدارحمی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک
کشاورزی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،خدارحمی ضمن برخورداری از
سابقه فعالیت پژوهشی در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایي ،در
فاصله سال های  1371-73کارشناس دفتر آموزش عالي و تحقیقات سازمان
برنامه و بودجه بوده و از ســال  1373به عنوان کارشــناس اداره کل بررسي
هاي اقتصادي و برنامه ریزي به بانک کشــاورزي پیوست .وی در فاصله سال
های  1374تا  1385به عنوان رئیس اداره کل بررسي هاي اقتصادي و برنامه
ریــزي و همچنین مدیر امور تجهیز منابع به فعالیت در این بانک ادامه داد.
خدارحمی همچنین از ســال  1385به مدت  4,5سال به عنوان عضو هیات
مدیره در پست بانک ایران و در فاصله سال های  1389تا پایان سال 1393
عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران بوده اســت .وی از ابتدای سال 1394
مجددا به بانک کشاورزی پیوست و تا این تاریخ عضو هیات مدیره این بانک
بوده است.
این گزارش می افزاید ،روح اه خدارحمی همچنین در طول ســال های
فعالیت در بانک صادرات به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت هاي
ملي انفورماتیک ،شــاپرک ،انرژي سپهر و شرکت بیمه سرمد همکاری کرده
است.
شــایان ذکر اســت روح اه خدارحمی متولد ســال  1338و فارغ التحصیل
کارشناسی ارشد علوم اقتصادي از دانشگاه شهید بهشتي است.

کارشناس شرکت خدمات مالي و اعتباري
راه اقتصادنوین برگزیده جوان جشنواره فارابي شد

در نهمین جشــنواره بینالمللي فارابي،
مهدي صارم ،کارشناس شرکت خدمات مالي
و اعتباري راه اقتصادنوین با ارائه رساله دکترا
موفق به کسب مقام اول در گروه برگزیدگان
علوم اقتصادي ،در بخش جوان گردید.
به گزارش روابط عمومــي بانک اقتصادنوین،
همزمان با اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللي
فارابي که با حضور رئیس جمهور ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوري و جمعي از
روساي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و استادان و پژوهشگران صاحب
نام حوزه علوم انســاني اسامي ،یکشــنبه  24دي  1396در سالن اجاس
ســران برگزار شد ،مهدي صارم کارشــناس شرکت خدمات مالي و اعتباري
راه اقتصادنوین با اثر «تئوري مالي سطح قیمتها ،تعادل انتظارات عقایي و
نااطمیناني سیاست پولي» مقام اول را در بخش جوان گروه برگزیدگان علوم
اقتصادي ،مدیریت و حسابداري کسب کرد.
گفتني است ،جشــنواره بینالمللي فارابي ویژه تحقیقات علوم انساني و
اسامي با هدف شناسایي و ارتقاي پژوهشهاي این حوزه توسط وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري و با همکاري دو سازمان بینالمللي یونسکو و آیسسکو و
برخي مراکز مهم علمي و پژوهشي داخلي در دو سطح «بزرگسال» و «جوان»
(زیر  35سال) به صورت ساانه برگزار ميشود.

شرکت تخصصی بیمه زندگی پارسیان
راه اندازی می شود

رییس هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان
می گوید که این شرکت در حال مطالعه برای
تاسیس یک شرکت تخصصی در زمینه بیمه
های زندگی است.
کوروش پرویزیان با اعام این خبر افزود :بیمه
مرکزی دستورالعملی را برای تفکیک حساب های
بیمه های زندگی از غیر زندگی داده است.
وی افزود :از سوی دیگر بیمه مرکزی به شرکت
ها مجوز داده تا شــرکت های تخصصی در زمینه بیمه های زندگی تاسیس
کنند و ما نیز در بیمه پارسیان در حال مطالعه بر روی این موضوع هستیم.
رییس هیات مدیره بیمه پارســیان در عین حال تصریح کرد که تاسیس
شرکت تخصصی بیمه زندگی در بیمه پارسیان هنوز اجرایی نشده است.

بانکهایی که به معادن
وام نمیدهند را معرفی کنید!

پس از خودداری بانکهای عامل پرداختکننده تسهیات تولید از
پذیرش معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت
تسهیات ،خانه معدن ایران از معدنکاران خواست عملکرد بانکها در
این خصوص را برای پیگیری اجرای قانون اصاح قانون معادن به این
تشکل گزارش کنند.
به گزارش ایســنا ،در روز چهارشــنبه  27دی ماه در محل دفتر ریاســت
جمهوری جلســه ای فوری با حضور رییس خانه معدن ایران برگزار شــد که
موضوع استنکاف بانکها و موسسات مالی از پذیرفتن معادن دارای پروانه بهره
برداری در مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اســاس قانون اصاح قانون معادن کشــور و آنچه در تبصره ( )1ماده ()9
قانون این قانون آمده اســت بانکها و موسســات مالی مکلف به قبول معادن
دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تســهیات هستند.
این قانونی اســت که علیرغم تصویب و اباغ آن از سال  1393به اذعان فعاان
معدنی عما بسیاری از بانک و موسسات مالی از آن پیروی نمی کنند و همین
امر موجب واکنش بخش خصوص معدن به عملکرد بانک ها شد.
پس از جلسه مشــترک خانه معدن و هیات دولت ،مقرر شد تا خانه معدن
ایران از طریق نمایندگی های خود در سرتاســر کشــور ،کلیه بانکهایی را که
طی ســه سال گذشته در این خصوص اقدام به پذیرش یا عدم پذیرش معادن
دارای پروانــه بهره برداری بعنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به معاونت
حقوقی ریاســت جمهوری ،وزارت کشــور و بانک مرکزی در جلســه دیگری
که طی دو هفته آتی خواهند داشــت اعام کند.در همین راســتا این تشکل
معدنــی طی فراخوانی از فعاان معدنی خواســت تا اطاعــات خود را در این
رابطه ارائه کنند.

دولت روحانی در  4.5سال  810هزار میلیارد تومان نفت فروخت
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درآمد ریالی فروش نفت از سال  92تا نیمه اول سال  96به بیش از  810هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش تسنیم ،طبق گزارش بانک مرکزی درآمد فروش نفت در سال های  92تا نیمه اول سال  96بیش از  237میلیارد و 448
میلیون دار بوده است که با محاسبه نوسان نرخ دار از  3200تا  3800تومان طی  5سال گذشته ،بیش از  810هزار میلیارد تومان
درآمد ریالی از محل فروش نفت نصیب دولت شده است.بر اساس این گزارش ،درآمد نفتی کشور در سال های  92تا  95به ترتیب 64,5
میلیارد دار 55,4 ،میلیارد دار 31,8 ،میلیارد دار و  55,7میلیارد دار بوده است که این رقم در نیمه اول سال جاری به  29,9میلیارد
دار رسید.متوسط نرخ دار در بازار آزاد در سالهای  92تا  95به ترتیب  3183تومان 3280 ،تومان 3450 ،تومان و 3644
شنبه  30دی  2 1396جمادی ااول  20 1439ژانویه  2018سال چهاردهم شماره 3663
تومان بوده است که این رقم در نیمه اول سال جاری به بیش از  3800تومان افزایش یافت.

خبر
مدیر عامل شرکت گاز ایام:

توانمند سازی نیروی انسانی
از اولویت های اساسی شرکت گاز است

عباس شــمس الهی مدیر عامل شرکت گاز استان گفت :توانمند
سازی نیروی انســانی از طریق آموزشهای ازم و بر اساس رعایت
آیین نامه ها  ،بخشنامه ها و دستورالعمل های مجموعه مقررات اداری
شرکت ملی گاز همچنین پیگیری چالشها و مشکات درمانی کارکنان
از اولویت های اساسی این شرکت است .
به گزارش خبر نگار ما مدیر عامل شرکت گاز استان ایام منابع انسانی را
مهمترین سرمایه هر سازمان خواند و گفت  :بدون شک  ،اعتبار و جایگاه هر
سازمان به منابع انسانی آن وابسته است .وی افزود  :نیروی انسانی کارا و خوب
مهمترین داراییست که می تواند سازمان را در نیل به اهداف و موفقیتهای آن
یاری رساند.شــمس الهی در ادامه خاطر نشان نمود :خوشبختانه شرکت گاز
استان ایام با دارا بودن منابع انسانی جوان  ،تحصیل کرده ،کارآمد و توانمند
توانست خدمات شایانی در زمینه توسعه گازرسانی انجام و تاکنون 22شهر و
 302روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.
در پایان این نشســت آقای حدادی رئیس بررســی طرحها  ،روشهای و
هماهنگی مقررات اداری به پاســخگویی و ارائه راهکار جهت حل مشکات و
چالش های پیش روی نیروی های انسانی شرکت گاز استان ایام پرد

قیمت جهانی نفت رو به کاهش نهاد

قیمت هر بشــکه نفت برنت امروز با  85سنت ،معادل  1.2درصد
کاهش به  68دار و  46سنت رسید.
به گزارش از رویترز ،در حالی که افزایش تولید نفت آمریکا بر کاهش میزان
ذخایر نفت خام آمریکا سایه افکنده است ،قیمت نفت خام آمریکا امروز بیش
از یک درصد کاهش داشت.
اگر کاهش قیمت های امروز تا پایان جلسه جاری به قوت خود باقی بماند،
بزرگترین کاهش قیمت هفتگی نفت از ماه اکتبر تاکنون رقم خواهد خورد.
بر اســاس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با  85سنت ،معادل
 1,2درصد کاهش به  68دار و  46سنت رسید .روز دوشنبه قیمت هر بشکه
نفت برنت به بااترین رقم از دسامبر  2014تاکنون یعنی  70دار و  37سنت
رســیده بود.قیمت نفت خام آمریکا هم امروز با  93سنت ،معادل  1,5درصد
کاهش به  63دار و  2ســنت رسید .قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت
آمریکا روز سه شــنبه بااترین رقم خود از دسامبر  2014تاکنون یعنی 64
دار و  89سنت را تجربه کرد.تجار گفتند ،افت قیمت ها ناشی از افزایش تولید
نفت آمریکا بعد از یک دوره کوتاه کاهشی و همچنین احتمال کاهش تقاضا با
پایان یافتن فصل زمستان در نیمکره شمالی بوده است.آمارهای اداره اطاعات
انرژی آمریکا حاکی است ،میزان تولید نفت آمریکا در روز  12ژانویه به 9,75
میلیون بشــکه در روز رسید .میزان تولید نفت آمریکا در آغاز سال جاری به
دلیل سرمای شدید هوا و تعطیلی بخشی از تاسیسات تولیدی به  9,49میلیون
بشکه رسیده بود.اکثر تحلیلگران انتظار دارند تولید نفت آمریکا به زودی از 10
میلیون بشکه در روز فراتر برود.با این حال ،اکثر تحلیلگران معتقدند با توجه به
کاهش تولید های اوپک و روسیه بازار نفت از وضعیت مطلوبی برخوردار است
و کاهش شدید قیمت ها بعید به نظر می رسد.

«شل» از نفت خاورمیانه دل کند

شرکت رویال داچ شل که دومین شرکت نفتی بزرگ جهان است،
آخرین میادین نفتی عراق را ترک میکند اما همچنان در صنعت گاز
طبیعی حضور دارد.
به گزارش ایسنا ،شرکت رویال داچ شل آخرین میادین نفتی تحت کنترل
خــود در عراق را رها کرده و حضورش در خاورمیانه را که کمک کرد به یک
قدرت نفتی تبدیل شــود ،کاهش میدهد.شل هفته جاری اعام کرد سهم
خود در میــدان نفتی کورنای غربی  1را در قراردادی که مفاد مالی آن فاش
نشــده است ،به شرکت ایتوچوی ژاپن میفروشد و به این ترتیب آخرین گام
را در عقبنشینی تدریجی از نفت خاورمیانه برداشت .همچنین انتظار میرود
این شــرکت سهم خود در میدان نفتی مجنون را اواخر امسال واگذار کند با
اینهمه منافع گاز طبیعی خود در این کشور را حفظ خواهد کرد.خروج شل
از داراییهای نفتی عراق یکی از آخرین فصلها در عقبنشــینی تدریجی از
میادین نفتی وسیع خاورمیانه است .شل در سال  2003در خاورمیانه حداکثر
 450هزار بشکه نفت تولید میکرد و طی  15سال اخیر فعالیتهایی داشت
که هزاران بشکه نفت در روز در شش کشور این منطقه تولید میکردند .زمانی
که شل اواخر امسال رسما بخش نفت عراق را ترک کند ،داراییهای نفتی در
عمان خواهد داشت که حدود  220هزار بشکه در روز تولید میکنند.
دادگاه عمومی وانقاب شهرســتان اسامشهر به موجب کیفر خواست شماره 9610432880004416
در پرونده کاسه  961527/102درمورد اتهام آقایان -1حامد علیزاده  -2امیر حسین اصغری به اتهام ضرب
وجرح عمدی با شکایت محمدرضا حسینی تقاضای کیفرنموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و
وقت رســیدگی برای مورخه  96/12/2ساعت  9:45تعیین گردیده است  .با عنایت به مجهول المکان بودن
وعدم دسترسی به متهم ودراجرای مقررات مواد  344قانون آیین د ادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامور
کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی دروقت مقرر دردادگاه حاضر گردد .
بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
منشی شعبه  102دادگاه کیفری  2د ادگستری شهرستان اسامشهر شعبه  2دادگاه جزایی سابق
م/الف 1924
احضار متهم
بدینوســیله طبق ماده  115قانون آیین دادرســی کیفری به متهم مجهول المکان آقایان به ترتیب -1
حسین سعادتی  -2علی کوشکی به اتهام ارتکاب فعل حرام در پرونده کاسه 2/ 951805ب شعبه  2دادسرای
عمومی وانقاب اسامشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی نوبت دریکی از جراید کثیرانتشار به وی اباغ
می گردد تا وقت رســیدگی که برای مورخه ساعت تعیین گردیده دراین شعبه حاضر شوید ودرصورت عدم
حضور یا عدم ارسال ایحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل این شعبه درحقوق الناس وحقوق عمومی به صورت
غیابی اقدام به رســیدگی نموده وقرار مقتضی صادر مینماید بدیهی اســت تاریخ انتشار آگهی تاروز محاکمه
کمتر از یک ماه نباشد .
مدیر دفتر شعبه  2باز پرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان اسامشهر
م/الف 1938
دادنامه
پرونده کاسه  9609982883200688دادگاه کیفری دوشهرستان اسامشهر  103جزایی سابق تصمیم
نهایی شماره  – 9609972886301586شاکی  :خانم زلیخا رهنمای چوبری فرزند ناز آقا به نشانی اسامشهر
زرافشان ابزاریان کوهسار  4پ  4واحد – 1متهم  :آقای بهمن درویشی قلعه فرزند غامعلی به نشانی مجهول
المکان –اتهام  :صدور چک بامحل – رای دادگاه  :براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقاب
شهرستان اسامشهر به شماره ی 9610432880003644مورخه ی  96/8/1آقای بهمن درویشی قلعه فرزند
غامعلی  46ساله فاقد سایر مشخصات به علت عدم دسترسی به ایشان متهم است به صدور یک فقره چک
بامحل به شماره ی  336177به مبلغ  300/000/000ریال عهده ی بانک سپه شعبه ی رباط کریم به تاریخ
 96/2/31موضوع شــکایت خانم زلیخا زهنمای چوبری با عنایت به مندرجات اوراق پرونده شــکایت شاکی
گواهی عدم پرداخت صادره وفتوکپی مصدق چک موضوع شکایت وعدم حضور متهم و فقدان دفاع از ناحیه
ی وی دادگاه بزهکاری ایشان را محرز ومسلم تشخیص داده ومستندا به ماده ی 33وبند ج ماده ی  7قانون
صدور چک متهم رابه تحمل دوسال حبس تعزیری وممنوعیت ازداشتن دسته چک به مدت  2سال محکوم
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی درهمین دادگاه سپس ظرف
بیست روز دیگر قابل تجدید نظردرمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
امیر ایاره – رییس شعبه  103دادگاه کیفری  2اسامشهر
م/الف1937
درخصوص شــکایت مطروحه خانم الهه عسگرخانی در پرونده با شــماره بایگانی  951106علیه متهم
مجهول المکان آقای امیر حســین بیگدلو دایر به خیانت درامانت ازم اســت متهم یاد شــده ظرف مهلت
 30روزاز تاریخ درج درجراید کثیرانتشــار جهت دفاع از اتهام انتســابی درشعبه  101دادگاه عمومی بخش
چهاردانگــه حضور یابد عدم حضور بدون عذر موجه قانونی از موجبات جلب متهم خواهدبود یا دادگاه غیابی
به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی را صادر خواهد کرد  .ضمنا حق معرفی واستفاده از وکیل دادگستری برای
متهم محفوظ است ودرصورت تمایل می تواند درمعیت یک نفر وکیل دادگستری درمحکمه حضور یابند .
محمد جواد رضا زاده  -دادرس شعبه 101دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
م/الف1925

استان مازندران میزبان نخستین اجاس بینالمللی «توسعه پایدار مازندران» شد

نفت و انرژی

معاون وزیر نیرو:

مذاکره با سپاه براى پرواز هواپیماى بارورى ابر
صنایع وابسته به وزارت دفاع در تاشند مراحل ساخت پیروپاترونهای (فشنگهای حاوی یدید نقره) ازم برای باروری ابرها را انجام دهند
و از وزیر دفاع درخواست کردیم که این کار سرعت بیشتری به خود بگیرد
معــاون وزیر نیــرو گفت :در
تاش مذاکره با صنایع هواپیمایی
و نیروی هوایی ســپاه هستیم
که بــدون اســتفاده از آن دو
هواپیمای روســی کــه در حال
حاضر امکان پرواز ندارند امکان
پرواز بــا هواپیماهای دیگر برای
بارورسازی ابرها وجود دارد یا نه.
به گزارش تســنیم ،رحیم میدانی
گفــت :امســال براســاس اطاعات
راداری هواشناســی ،شرایط مناسبی
از نظر جــوی برای بــاروری ابرها تا
امروز نداشــتیم .متأسفانه نتوانستیم
تجهیزات خودمــان را نیز برای پرواز
دو فروند هواپیمای اجارهای مستعمل
آنتونوف روســی که ظاهرا ً امســال
آخرین سالی اســت که میتوانستند
مجوزهای ازم برای پرواز را دریافت
کنند آماده کنیم.
وی بــا ابــراز اینکــه «کنترل و
تعمیــرات دورهای این هواپیماها باید
در تاجیکستان انجام میشد و منابع

مالی آن باید نقدی پرداخت شود ولی
نتوانســتیم آن را انجام دهیم» افزود:
صنایع وابســته بــه وزارت دفاع در
تاشند مراحل ساخت پیروپاترونهای
(فشــنگهای حاوی یدید نقره) ازم
بــرای باروری ابرها را انجام دهند و از

وزیر دفاع درخواســت کردیم که این
کار سرعت بیشــتری به خود بگیرد
چون پیش از این فشنگهای ازم را
از روسیه وارد میکردیم.
میدانی ادامــه داد :بــرای خرید
فشنگهای حاوی یدید نقره هم باید

پول نقــد به روســیه پرداخت کنیم
به همین دلیل در تــاش مذاکره با
صنایــع هواپیمایی و نیــروی هوایی
ســپاه هستیم که بدون اســتفاده از
آن دو هواپیمای روســی که در حال
حاضر امکان پرواز ندارند امکان پرواز

با هواپیماهای دیگر وجود دارد یا نه.
وی تأکید کــرد :باید بهفکر خرید
 4فرونــد هواپیمــا در زمینه باروری
ابرها باشیم و یا از طریق شرکتهای
داخلــی آنها را اجــاره کنیم که همه
اینهــا نیاز به منابع مالی دارد که باید
تأمین شود.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر اینکه
باروری ابرها در بهترین شــرایط 15
درصد میزان بارش را افزایش میدهد،
گفت :همین مقــدار بارش در برخی
مناطق بسیار مؤثر است.
میدانی افزود :اگر در شرایط فعلی
بهدنبال آبهــای ژرف ،مدیریت آب،
سدسازی هســتیم باید باروری ابرها
هم را گسترش دهیم.
وی ادامه داد :بیش از این ســاانه
 4میلیارد تومان برای باروری ابرها در
نظر گرفته میشد که این رقم امسال
به  9میلیارد تومان افزایش یافت که
تاکنون  2میلیارد تومان آن بهصورت
اسناد خزانه تخصیص یافته است.

شرب تهران بدین شرح است:
ســد ار  27میلیون متر مکعب ،سد
طالقــان  249میلیون متر مکعب ،ســد
کرج  101میلیون متر مکعب ،سد لتیان
 29میلیون متر مکعب و سد ماملو 179
میلیون متر مکعب آب دارند.
به این ترتیب در حــال حاضر 586
میلیــون متــر مکعــب آب در مخازن
ســدهای تهران وجود دارد و این سدها
به ترتیب ذکر شــده  39 ،55 ،59 ،3و
 72درصد پر است و نسبت به سال قبل
 2درصد حجم آب سدهای تهران کمتر

شده است.میزان ورودی آب به سدهای
پنچگانــه از ابتدای ســال آبــی جاری
(مهرمــاه) تاکنــون  169میلیــون متر
مکعب بود که نسبت به پارسال  7درصد
کاهش نشان می دهد و میزان خروجی
آب نســبت به زمان مشابه پارسال 413
میلیون متر مکعب گزارش شــده است
که  5درصد افزایش دارد.میانگین بارش
در اســتان تهران از ابتدای سال ابی 35
میلی متر گزارش شــده است که نسبت
به پارســال  66درصد ونســبت به دراز
مدت  67درصدمنفی است.

آژیر قرمز در  ۹۶سد کشور به صدا درآمد
 96ســد کــه  40درصد حجم
مخازن  177ســد مهم کشــور را
تشکیل میدهند کمتر از  40درصد
آب دارند.
 96سد کشور کمتر از  40درصد آب
دارندبه گزارش گروه اقتصادی باشــگاه
خبرنگاران جوان 18 ،سد کشور که 26
درصد مخازن  177سد مهم کشور را به
خود اختصاص دادهانــد بین  40تا 50
درصد آب دارند .ســدهای کوثر ،تهم ،
دامغــان  ،ســهند  ،کارون  3و کرخه از
آن جمله است.

 27سد کشور که  26درصد ظرفیت
مخازن  177سد مهم کشور را دارند بین
 50تا  70درصد پر اســت که ســدهای
طالقان ،کرج  ،جیرفــت ،البرز و گتوند
اولیا قابل ذکر است.
 23ســد کشــور نیز که  6درصد از
ظرفیت مخازن ســدهای مهم را دارند
بین  70تا  90درصد پر اســت ،سدهای
نیجران ،دو برج ،تنگه حمام و شــیرین
دره از آن جملــه به شــمار می آیند و
 13سد دیگر که تنها دو درصد ظرفیت
 177سد مهم کشور را به خود اختصاص

صادرات « گاز مایع» افزایش مییابد
پاتس به نقل از منابع بازرگانی
آگاه خبر داد روند بهبود صادرات
 ( LPGگاز مایــع ) ایران پس از
کاهشی که از ســپتامبر به دلیل
تولید کمتر میــدان گازی پارس
جنوبی داشــت ،برای دومین ماه
ادامه یافته و از  373هزار تن در
دسامبر به  374هزار تن در ژانویه
افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا ،نرم افزار رهگیری
کشــتی «اس اند پی گلوبال پاتس»
نشان میدهد صادرات  LPGایران در
ژانویه به مقصد چین ،اندونزی ،تایلند،
هند ،پاکســتان و احتماا شرق آفریقا
بوده است.
بــه گفته منابــع آگاه ،ایران حدود
 3.5میلیون تن  LPGدر سال 2017
صادر کرد و بااتریــن حجم صادرات
ماهانه در اوت به میزان  423هزار تن
بود که فعالیت تعمیراتی پارس جنوبی
هنوز آغاز نشــده بود .تعمیرات میدان
پارس جنوبی در اواسط نوامبر به پایان
رسید.

شرکت تایلندی «ســیام گاز» ماه
میادی جاری محمولــهای به میزان
 33هــزار تن پروپــان و  11هزار تن
بوتان را از شــرکت بازرگانی گاز ایران
در عسلویه در کشــتی «مینگ دی»
دریافت کرد.
این کشتی اکنون با عبور از جنوب
شرقی هند در آستانه رسیدن به «سی
راچا» در ساحل شرقی تایلند قرار دارد.
شرکت نفتایران اینترترید (نیکو)
که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران
اســت 44 ،هزار تــن محموله LPG
را از عســلویه در کشــتی BW Tyr
بارگیری کرد.
شــرکت بازرگانــی بینالمللــی
 Petredecمحمولهای به میزان 44
هزار تن را از شــرکت بازرگانی صنعت
پتروشیمی خلیج فارس در عسلویه در
کشتی «پسیفیک شانگهای» بارگیری
کــرد .ایــن کشــتی اکنــون نزدیک
سریانکا بوده و قرار است  23ژانویه به
بندر تلوک سمانگکا در جنوب جزیره
سوماترای اندونزی وارد شود.

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست

و ضمائم به آقای احد قره داغی فرزند گل آقا
خواهان بانک پارسیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احد قره داغی به خواسته دعوی
تقابل مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9509982611000525شعبه
 10دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/12/8ساعت  12:00تعین
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثر اانتشار آگهی می گردد
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی
کامل خود  ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی کرج -آرزو تاثیری
کرج -میدان نبوت -بلوار صدرا -روبروی پارک نبوت -پاک 120-124
م الف 9610870
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه رفاهی اسفند آبادی ضن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است که

سند مالکیت چهار و نیم دانگ مشاع از شش دانگ زمین با بنای احداثی به مساحت  39/51متر مربع

قطعه  2تفکیکی به شــماره باقی مانده  1286فرعی از  157از اصلی مفروض از پاک  1286فرعی از

اصلی مذکور واقع در اراضی  ...جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت  903454-903458صفحه

 281-273جلد  2720اماک به نام ملک فوق ثبت و صادر گردیده و برابر ســند قطعی  ...شماره ...

دفترخانه  ...به متقاضی منتقل شده و به موجب سند رهنی شماره  ...دفترخانه  ...در رهن  ....می باشد.

به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به

اســتناد تبصره یک اصاحی به ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه

کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار
این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض

اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 9611024
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داده اند بین  90تا  100درصد پر است
که سدهای ســورال  ،گاوشان ،رودبال ،
داراب  ،بافت و داریان از آن جمله است.
وضع آبی  5ســد تأمیــن کننده آب

میرزایی:

قصور احتمالی چین در امدادرسانی به سانچی
باید به صورت فنی و کارشناسی بررسی شود

یک عضو کمیســیون انرژی
مجلس شــورای اسامی گفت
که تا اان نشــانهای مبنی بر
کوتاهی چین در امدادرســانی
به سرنشــینان نفتکش سانچی
وجود ندارد.
جــال میرزایــی در گفتوگو با
ایســنا با اشــاره به طرح ابهاماتی
در خصوص قصــور احتمالی دولت
چین در امدادرســانی به سرنشینان
کشتی سانچی ،گفت :ما نباید درباره
مســائلی که اطاع دقیقــی از آن
نداریم پیش داوری کنیم آن هم در
مورد کشوری که روابط گستردهای
با آن داریم.
وی افــزود :چه بســا جریانی به
دنبال این اســت که این موضوع را
بهانهای کنــد تا باعث تیرگی روابط
ما با چین شود.
نماینده مردم ایــام در مجلس
خاطرنشان کرد :ما باید در قالب یک

هیات کارشناسی و فنی این موضوع
را بررســی کنیم که آیا کوتاهی از
طرف دولت چیــن رخ داده یا خیر
و نبایــد این موضوع را در ســطح
موضعگیریها تقلیل دهیم .در واقع
بایــد اجازه دهیم تیم کارشناســی
موضوع را بررسی کند و ابعاد قضیه
را تحلیل کند تا ببینیم چه نتایجی
به دست میآید.
میرزایــی گفــت :آن موقــع
میتوانیــم با چینیهــا در این باره
صحبــت کنیم .تــا اان چیزی که
نشــان دهد چینیها در این حادثه
کوتاهی کردهاند وجود ندارد.
ایــن عضــو کمیســیون انرژی
مجلس در پایان اظهار کرد :چینیها
در چند مرحله برای خاموش کردن
آتش تاش کردند اما موفق به مهار
آتش نشــدند اما در هــر صورت ما
منتظــر دریافــت گزارشها در این
زمینه میمانیم.

آگهی مفقودى

ســند کمپانی وانت یخچالدار نیسان  2400مدل
 1384رنگ سفید روغنی شماره موتور 289999
شماره شاســی  D84472و شماره انتظامی  :ایران
323/82ق 95مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.

آگهی مفقودى

سند برگ سبز سواری پراید  LX XU7مدل 1396
رنگ سفید شــماره موتور 124K0991013
شماره شاســی  NACC91CE5HF120460و
شماره انتظامی  :ایران 894/82ق 28مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودى

سند برگ سبز پراید دی ام(هاچ بک) مدل 1383
رنگ مشکی روغنی شــماره موتور 00940609
شماره شاســی  S1442283171292و شماره
انتظامی  :ایران 192/62د 19مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

خبر

صادرات ال پی جی
پس از تعمیرات
پارس جنوبی
صعودی شد

چهار طرح صنایع
تبدیلی و تکمیلی بخش
کشاورزی ایام
دهه فجر
ثمر می دهد

صادرات ال پی جی ایــران که از
شهریور به این طرف به دلیل تعمیرات
در پــارس جنوبی کاهش یافته بود در
دی ماه برای دومین ماه متوالی افزایش
یافت و به  374هزار تن رسید.
به گزارش پایــگاه خبری پاتس ،منابع
تجاری گفتند ،صادرات ال پی جی ایران که
از ماه سپتامبر به این طرف به دلیل عملیات
دو ماهه تعمیرات در پارس جنوبی کاهش
یافته بــود ،بعد از آغاز روند ترمیمی در ماه
دســامبر و رسیدن به  373هزار تن ،در ماه
ژانویه نیز رشد داشــته و به  374هزار تن
رسیده است.این گزارش حاکی است ،ایران
در ماه جاری میادی به کشــورهای چین،
اندونزی ،تایلند ،هند ،پاکســتان و احتماا
شرق آفریقا ال پی جی صادر می کند.منابع
آگاه گفتند ،ایران در ســال  2017مجموعا
حــدود  3,5میلیون تــن ال پی جی صادر
کرده که بیشترین مقدار مربوط به ماه اوت
یعنی قبــل از آغاز تعمیرات بوده که حدود
 423هزار تن بوده است.شــرکت تایلندی
ســیام در این ماه  33هزار تن پروپان و 11
هزار تن بوتان از شرکت بازرگانی گاز ایران
در عسلویه تحویل گرفته است.
شــرکت نفتیران ،یکی از شرکت های
تابعه شــرکت ملی نفت ایران نیز  44هزار
تــن ال پی جی به هند صادر کرده اســت.
همچنیــن شــرکت بازرگانی بیــن المللی
پتردک  44هزار تن ال پی جی از شــرکت
بازرگانی صنعتی پتروشــیمی خلیج فارس
در عسلویه تحویل گرفته است .این محموله
در راه جزیره ســوماترای اندونزی اســت.
به گفته یــک منبع آگاه ،شــرکت دولتی
پرتامینــای اندونزی تا پایان ســال 2018
قراردادی با شــرکت پتردک بــرای تامین
ماهانه  4محولــه  44هزار تنی ال پی جی
دارد.خود شرکت پرتامینا در ماه ژانویه هیچ
مجموله ای از ایران خریداری نکرده است.
این شرکت آخرین بار در اواخر ماه دسامبر
یک محمولــه  44هزار تنی پروپال از ایران
خریداری کرد که در روز  12ژانویه به بندر
کالبوت رسید.

بسترهای قانونی ایحه بودجه  ۹7برای پرداخت
بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی

نایب رییس سندیکای صنعت برق
ایران مجموع بدهی های وزارت نیرو را
 30هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت:
 14هزار میلیارد تومــان از این بدهی
مربوط به مطالبات بخش خصوصی است
که در ایحه بودجه ســال آینده ساز و
کارهایی برای پرداخت آن پیش بینی
شده است.
«پیــام باقری» در گفت و گــو با ایرنا با
بیان اینکه مطالبات فعاان بخش خصوصی
صنعت بــرق شــامل پیمانــکاران ،تامین
کنندگان تجهیــزات و تولیدکنندگان برق
می شود ،گفت :بیشــترین حجم مطالبات
بخش خصوصــی از وزارت نیــرو مربوط به
تولیدکنندگان برق (نیروگاه ها) است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن اوراق مالی
اســامی در ایحه بودجه  97برای پرداخت
مطالبات بخش خصوصــی ،افزود :در تبصره
پنج ایحه بودجه  ،1397اســتفاده از اسناد
خزانه اسامی تا سقف  9هزار و  500میلیارد
تومان برای پرداخت مطالبات پیش بینی شده
است.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران
ادامــه داد :البتــه این عدد تنهــا مربوط به
مطالبات تولیدکنندگان برق نیست و سایر
حوزه هــا از جمله طرح های عمرانی ،خرید

تضمینی محصوات کشاورزی و بیمه سامت
را نیز شــامل می شود.در بند (ه) تبصره پنج
مــاده واحده ایحه بودجه  97آمده اســت:
دولت اسناد خزانه اســامی با حفظ قدرت
خرید و با سررســید تا سه ســال را صادر و
به طلبکاران (طرحهــای تملک دارایی های
ســرمایه ای ،خرید تضمینــی محصوات
استراتژیک کشــاورزی ،مابه التفاوت قیمت
تضمینی محصوات با قیمت فروش ،تادیه
بدهی های سازمان های بیمه پایه سامت و
مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف 95هزار
میلیارد ریال واگذار کند.
بر اســاس این تبصره ،بازپرداخت اصل
این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل
کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل
کشور موظف است نسبت بـه تسویه آن اقدام
کند.نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران
با بیان اینکه در بخش دیگری از ایحه بودجه،
 2هــزار و  600میلیارد تومــان اوراق مالی
اسامی به صورت ریالی و ارزی ،برای تکمیل
طرح های نیمه تمــام و پرداخت مطالبات
پیمانکاران ،تامین کنندگان و مشــاوران در
نظر گرفته شــده است ،گفت :برای پرداخت
بدهی ها این دو ظرفیت وجود دارد که بخش
خصوصی می تواند با در اختیار گرفتن اسناد
خزانه ،مطالبات خود را دریافت کنند.

مصرف بنزین در دی ماه رکورد زد

میانگین مصرف بنزین کشــور
از  01/10/96تــا ، 26/10/96حدود 6
درصد رشد داشته است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان
بر اســاس آخرین آمار شرکت ملی نفت،
میانگین مصرف بنزیــن از  01/10/96تا
 75 ، 26/10/96میلیــون و صد هزار لیتر
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال

استان ها
خبر

گذشته که 70میلیون و صد هزار لیتر بوده
،حدود  6درصد رشد داشته است.
به عــاوه میانگین مصــرف بنزین از
ابتدای ســال  1396تــا  26دیماه 80
میلیون و  400هزار لیتر بوده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته که  75میلیون
و  500هــزار لیتر بوده ،حدود  7,9درصد
رشد داشته است.

دادنامه
پرونده کاســه  9609982988700090شــعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان تصمیم
نهایی شماره 9609972988700752
خواهان  :آقای سرخوش صفری پیربداغ فرزند مرتضی با وکالت خانم پروین رجبی فرزند خدامراد به نشانی
نسیم شهر  -خیابان امام خمینی  -نرسیده به میدان هفت تیر پاک  465طبقه سوم واحد 6
خوانده :آقای حسین گاو یکلو به نشانی مجهول المکان
خواسته ها -1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه وجه چک
((رای دادگاه))
در خصوص دادخواست سرخوش صفری بداغ بطرفیت حسین گاویکلو به خواسته مطالبه وجه یک فقره
چک به شــماره  840929مورخ  1395/9/29به مبلغ بیست و شش میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم  ,با عنایت بــه محتویات پرونده  ,مفاد
دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان از جمله گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک
محال علیه و اینکه خوانده در جلســه حضور نیافته و اباغ وقت دادرســی به نامبرده بصورت قانونی صورت
پذیرفته هیچگونه ایراد یا دفاع موثری به عمل نیاورده ,لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته  ,مستندا به
مواد  522 , 198قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد  310و  314قانون
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت و شــصت میلیون ریال از بابت اصل خواسته و
مبلغ هشــت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه
برابر شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق
تعرفه قانونی صادر و اعام می دارد .رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی
در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
جواد یداعی  -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بهارستان
نشانی  :جاده ساوه  -کیلومتر - 25نسیم شهر -میدان هفت تیر-ابتدای بلوار خیرآباد-خیابان دادگستری
 -دادگستری شهرستان بهارستان

ایــام  -مدیــر صنایــع
کشــاورزی ســازمان جهاد
کشــاورزی ایام گفت :چهار
طرح در زیربخش های صنایع
تبدیلــی و تکمیلــی حوزه
اقتصاد مقاومتــی همزمان با
ایام اه دهــه مبارک فجر در
این استان به بهره برداری می
رسد.
سهراب پســندده اظهار کرد:
این طــرح ها در زمینــه کارخانه
خوراک دام و طیور ،ذرت خشــک
کنی ،طرح فراوری و بســته بندی
ذرت علوفه ای و نیز بســته بندی
گوشــت در نقاط مختلف اســتان
بــوده و زمینه اشــتغال  50نفر را
فراهم می کند.وی افزود :این طرح
هــا با همکاری بخــش خصوصی،
سازمان جهاد کشــاورزی و بانک
های عامل در شهرستان های ایام،
دره شــهر و چرداول اجرا و برای
ساخت این طرح ها  93میلیارد و
 500میلیون ریال سرمایه گذاری
شــده که  40میلیارد آن از محل
تسهیات بانکی تامین شده است.
پســندیده یاداور شــد :احداث
ســیلوی ذخیره گندم نیز یکی از
طرح های زیرمجموعه این بخش
بود که هفته دولت به بهره برداری
رسید.وی هدف از اجرای این طرح
هــا را جذب مواد خــام و کاهش
ضایعات محصوات و فرآورده های
کشاورزی ذکر کرد و گفت :برنامه
هدف ســازمان بــرای جذب مواد
خام  33هزار و  711تن و کاهش
ضایعات به مقدار سه هزار و 371
تن است.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان
جهاد کشــاورزی ایام اضافه کرد:
با افتتاح و آغاز بــه کار این طرح
ها در مجموع  49هــزار تن مواد
خام جذب می شود که این مقدار
 45درصد بیشــتر از هدف تعیین
شده است و کاهش ضایعات به سه
هزار و  150تن می رسد که هفت
درصد کمتر از سقف مشخص شده
است.پســندیده اظهار کــرد :راه
اندازی این طرح ها موجب تحرک
و پویایــی اســتان در بخش های
کشاورزی و دامی و رونق تولیدات
این حوزه را در پی خواهد داشــت
و از خروج محصوات خام دامی و
کشاورزی از استان جلوگیری می
شود.
بنا بر اعام محیط زیست
خوزستان:

غلظت گرد و غبار
در اهواز و هندیجان
به  4برابر حد مجاز
رسید

بنا بر اعام محیط زیســت
خوزســتان میزان غلظت گرد
و خاک در اهــواز و هندیجان
بــه ترتیب بــه  647و 687
میکروگرم بر مترمکعب رسید
که این رقــم  4برابر حدمجاز
است.
به گزارش فــارس از اهواز ،بنا
بر اعام محیط زیســت خوزستان
میــزان غلظــت گــرد و خاک در
اهواز تا ســاعت  11امروز به 647
میکروگرم در مترمکعب رسید که
این رقم  4برابر حد مجاز است.
همچنین میــزان غلظت گرد و
خاک در هندیجان  687میکروگرم
در مترمکعب اســت که این رقم 4
برابر حد مجاز است.
طبق اعــام ادارهکل حفاظت
محیط زیست خوزســتان ،میزان
اســتاندارد ریزگردها در هوا 150
میکروگرم در مترمکعب است.
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سید محمد اندراجمی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری همایش بینالمللی اظهار داشت :استان مازندران ظرفیت خوبی در زمینه صنایع
دســتی ،گردشــگری و منابع استراتژیک دارد که باید این فضا و امکانات را به درســتی در جهان مطرح کنیم.وی افزود :همجواری استان مازندران به
کشــورهای حوزه سی آی اس و آسیای میانه میتواند این استان را به عنوان استان پیشرو مطرح کند.اندراجمی بیان کرد:به گزارش تسنیم از ساری،
این اجاس استقبال خوبی از طرف مازندرنیهای مقیم استان و کشور دارد بنابراین باید بتوانیم در زمینه اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری
مبنی بر اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال جهت توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال گام برداریم.وی افزود :گردشگری و اقتصاد مقاومتی،گردشگری
سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت،گردشگری فرهنگی ،بومگردی و گردشگری روستایی ،شهری و معماری ،پزشکی و سامت ،جغرافیا و
شنبه  30دی  2 1396جمادی ااول  20 1439ژانویه  2018سال چهاردهم شماره 3663
محیط زیست،گردشگری و ارتباطات ،دریایی و تفریحی ،گردشگری حال و گردشگری سیاسی  11محور این اجاس است.
رئیس مجمع واردات؛

بنگاههاى اقتصادى در عطش نقدینگی
به احتضار افتاده اند
بازهم درهای تسهیات بانکی به سوی فعاان اقتصادی شناسنامه دار بسته است

رئیس مجمع واردات با انتقاد از سیاست
های پولی و مالی دولت گفت :بنگاه های
اقتصادی در عطش نقدینگی به احتضار
افتاده اند و با ایــن اوصاف ،بازهم درهای
تسهیات بانکی به سوی فعاان اقتصادی
شناسنامه دار بسته است.
علیرضا مناقبی ،رئیس مجمــع واردات در
گفتگو تسنیم با اشاره به ناپایدار بودن وضعیت
بنگاه های اقتصادی تصریح کرد :اشــتغالزایی،
تبدیل به یک چالش و معضل جدی برای اقتصاد
ایران شــده و عمده دلیل آن نیز به این موضوع
باز می گردد که تغییرات متوالی در سیاســت
ها و بخشنامه ها ،وضعیت بنگاه های اقتصادی
را ناپایدار ســاخته اســت.وی ادامه داد :در یک
اقتصاد ناپایدار ،توقع ایجاد شغل پایدار و مولد
نباید داشــت و همین که اقتصاد بتواند میزان
اشتغالزایی قبلی خود را حفظ کند ،کار بزرگی
انجام داده است.
مناقبی با اشاره به ظرفیت تجارت خارجی

برای اشــتغال زایی اضافه کرد :تولید و تجارت،
زمانی می تواند به دنبال توســعه و ایجاد شغل
جدید باشــد که مبتنی بر تحلیــل داده های
تجــاری و اقتصادی و اتخاذ تصمیمات دقیق و
هوشمند صورت گیرد و این موضوع در رابطه با
تجارت خارجی نیز صادق است ولی در شرایط
فعلی ،وضعیت به گونه ای است که به نظر می
رسد تجارت خارجی فاقد یک نقشه راه منسجم
و پایدار است.رئیس مجمع واردات تصریح کرد:
دولت های مختلف مدعی هستند که در فرایند
اشتغالزایی ،کارهای بزرگی انجام داده اند ،شاید
این ادعا درست باشد ولی در شرایطی که شاهد
افول بنــگاه های اقتصــادی بخش خصوصی
هستیم ،ســوال اینجا است که این شغل ها در
کجا شکل گرفته شده است؟به گفته مناقبی،
آنچه که در حوزه تجارت خارجی مشاهده می
شــود ،نشان دهنده این واقعیت است که بنگاه
های فعال ،انگیزه چندانی برای اجرای پروژه های
توســعه ای ندارند و این به معنای آن است که

شغل جدیدی در این حوزه ایجاد نشده است .و
طبیعی است که در این شرایط افراد ممکن است
جذب فعالیت های واسطه گرایانه ،غیر مولد و
حتی مخالف سیاست های کان اقتصادی کشور
شوند.وی عدم سرمایه گذاری در توسعه بخش
خصوصی را یکی از ریشــه های قاچاق ،عنوان
کرد و افزود :وقتی بخش خصوصی توسعه پیدا
نکند و نتواند پاسخگوی تقاضای افراد برای یافتن
شغل و تامین معیشت باشد ،خواه ناخواه اقتصاد
خرد مســیر خود را به سمت فعالیت های غیر
رســمی و غیرقانونی منحرف می کند.رئیس
مجمع واردات با انتقاد از سیاســت های پولی و
مالی ادامــه داد :بنگاه های اقتصادی در عطش
نقدینگی به احتضــار افتاده اند و با این اوصاف،
بازهم درهای تسهیات بانکی به سوی فعاان
اقتصادی شناسنامه دار بســته است و در این
شرایط چطور از بخش خصوصی توقع می رود
که بتواند ظرفیت های خود را برای اشتغال زایی
بارور سازد.

استاندار کردستان تاکید کرد:

جذب اعتبار  ۱۰۰میلیارد تومانی برای پروژه راهآهن بیجار

استاندار کردستان با اشاره به اینکه
مطالعات پروژه راهآهن بیجار انجامشده
است ،گفت :امسال هم  100میلیارد تومان
برای اجرای این پروژه اختصاصیافته که
باید در راستای جذب آن تاش شود.
به گزارش مهر ،بهمن مرادنیا در جلســه
شورای اداری شهرســتان بیجار که در سالن
اجتماعات مجتمع فرهنگی نور این شهرستان
برگزارشد ،گفت :در نشست با فعاان اقتصادی
بیجار و همچنین این جلسه مباحث زیادی از
جمله مشکات موجود دراین شهرستان مطرح
شد.وی با اشــاره به اینکه همزمان نمی توان
تمامی مشکات شهرســتان و استان را حل
کرد ،بیان کرد :مردم ما با مشــکاتی مواجه
شــدند که از گذشــته های دور تا به امروز به
آنها رســیده و یک شــب قطعا نمی توان آنها

را مرتفع کرد.وی اظهارداشــت :راه ،کشاورزی
و آب ،صنعــت و معدن و گردشــگری چهار
محور اولویت دار در بیجار است که مشکات
این شهرستان را باید حول این محورها مورد
توجه قرار دهیم و آنها را حل کنیم.اســتاندار
کردســتان عنوان کرد :در دورانی که نماینده
مردم شهرســتان بیجار در مجلس شــورای
اسامی بودم پروژه هایی را برای این شهرستان
تعریــف و ردیف های اعتباری برای آنها ایجاد
کردیم که از جمله آنها می توان به جاده زنجان
بیجار و بیجار-دیواندره اشاره کرد.
مرادنیا اضافه کرد :در سال جاری در بحث
راه تاکنــون  75میلیارد تومان مناقصه اجرای
پروژه برگزار شــده است هرچند این اقدامات
کافی نیســت و باید بیشتر در این حوزه کار و
برنامه ریزی شود.وی با اشاره به اینکه سال ،78

برای اجــرای پروژه راه آهن بیجار  30میلیارد
تومان اعتبار اختصاص یافت ،گفت :ســال 88
هــم اعتباری برای این پــروژه اختصاص پیدا
کردولی متاســفانه در هیچ کدام از این سال
ها این اعتبارات جذب نشــد.وی با بیان اینکه
برگشــت ردیف اعتبارحذف شده امکان پذیر
نیســت ،ادامه داد :خوشبختانه تاکنون ردیف
اعتباری این پروژه حذف نشــده وامسال 100
میلیارد تومان به آن اختصاص پیدا کرده است
که باید در راستای جذب آن تاش شود.
وی اعتبار مورد نیاز بــرای پروژه راه آهن
بیجــار را هزار میلیــارد تومان ذکــر کرد و
اظهارداشت :مطالعات پروژه راه آهن انجام شده
اســت و اگر از همان ســال  78هر سال 30
میلیارد اعتباربرای این پروژه جذب می شــد
اکنون  50درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

آب دریاچه ارومیه دوباره ته کشید

مدیر دفتر اســتانی ستاد احیای
دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی
گفت :آب دریاچــه ارومیه با کاهش
آب  400میلیــون مترمکعبی مواجه
شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،
فرهاد سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد
احیای دریاچه ارومیه با اشــاره به کاهش
زیاد آب دریاچه ارومیه در سال  96اظهار
داشــت :آخرین وضعیت تراز این دریاچه
در تاریخ  23دی امســال برابــر با عدد
 1270،3است که نسبت به سال گذشته
 25سانتیمتر افت دارد.
وی افزود :وســعت دریاچــه ارومیه
هــزار و  730کیلومترمربــع و حجم آب
موجود در این دریاچه یک میلیارد و 10
میلیــون مترمکعب آب دارد که نســبت

به ســال گذشته  400میلیون مترمکعب
کاهشیافته است.
ســرخوش گفت :میزان بارندگیهای
سال  96نسبت به مشابه سال گذشته با
کاهش چشمگیر  28درصدی دارد که این
عامل نیز در روند خشــک شدن دریاچه
ارومیه تأثیر زیادی دارد.
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه
ارومیه در آذربایجان غربی خاطرنشــان
کرد :از اوایل اردیبهشت  96هیچگونه آبی
به داخل دریاچه ارومیه وارد نشده است و
با افزایش دما و کاهش بارندگی تراز این
دریاچه پایینتر آمده است.
وی در ارتباط با اعتبار اختصاص داده
شده برای ســتاد احیای دریاچه ارومیه
تصریــح کرد :جمع اعتبــاری که به این
ســتاد در سه اســتان آذربایجان غربی و

آذربایجان شــرقی و کردستان اختصاص
داده شــده اســت 2 ،هزار و  50میلیارد
تومان است.
ســرخوش گفت :از این اعتبار ،تقریباً
هــزار و  100میلیارد تومــان از صندوق
توســعه به ســتاد احیای دریاچه ارومیه
تزریق شــده و بقیه آن از ماده  10و 12
اعتبارات بحرانی کشــور پرداخت شــده
است.
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه
ارومیه در آذربایجان غربی خاطرنشــان
کــرد :از اعتبــارات صندوق توســعه در
بخش انتقــال حوضه به حوضــه و آب
هایهای مرزی و در سد سیل ِو و کانال 23
کیلومتری انتقال به سد چپرآباد و پروژه
در سد کانیســیو و انتقال آب به دریاچه
ارومیه هزینه شده است.

در راستای حمایت از ساکنان مناطق مرزی؛

مرزنشینان سهمیه ارزی میگیرند

در راســتای حمایت از ساکنان
مناطق مــرزی و همچنیــن ایجاد
فرصتهای شغلی و رونق کسبوکار،
دارندگانکارتالکترونیکمرزنشینان
مجاز میشوند با انجام واردات کاا و
تجهیزات مجاز به کشور ساانه به ازای
هر نفر تا سقف  150دار اقدام کنند.
به گــزارش فــارس از بیرجند به نقل
از ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
خراســانجنوبی ،داوود شــهرکی شامگاه
گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
بر اساس مصوبات اخیر کارگروه ساماندهی
مبادات مرزی کشور برای جذب سهمیه
ارزی و کمک به معیشت مرزنشینان صدور
کارتهای مرزنشــینان تا پایان اسفندماه
امسال تمدید شده است.
وی با بیان اینکه کارتهای مرزنشینی
مزایایــی دارد ،تصریح کرد :در راســتای

حمایت از ساکنان مناطق مرزی و همچنین
ایجاد فرصتهای شغلی و رونق کسبوکار
به دارندگان این کارتها اجازه داده میشود
با انجــام واردات کاا و تجهیزات مجاز به
کشور ساانه به ازای هر نفر تا سقف 150
دار اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسانجنوبی با بیان اینکه مهلت ثبتنام
کارت الکترونیکی مرزنشینان پایان آذرماه
سال جاری تعیین شده بود خاطرنشان کرد:
در راستای فرصت سازی برای متقاضیانی
که به هر دلیل موفق به تکمیل پرونده نشده
بودند این زمان تا آخر سال  96تمدید شد
تا برای تکمیل پروندههای ثبتنام شده و
دارای نقص به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه
کنند.
شــهرکی عنوان کرد :مرزنشینانی که
نسبت به ثبتنام کارت الکترونیکی از طریق

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت حداکثر تا
پایان امسال اقدام نکنند بعد از تاریخ مذکور
فاقد سهمیه ارزی خواهند بود و از مزایای
آن برخوردار نمیشوند.
وی افزود :دارندگان کارت الکترونیکی
مرزنشــینان حق واگذاری کارت خود به
اشــخاص دیگر برای استفاده از مزایای آن
را ندارند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسانجنوبی از تمامی مرزنشینان استان
خراسان جنوبی که در شهرهای نهبندان،
سربیشه ،درمیان و زیرکوه ساکن هستند
خواست با ثبتنام و تکمیل مدارک خود در
سامانه یکپارچه مرزنشینان و تحویل کارت
الکترونیک خود به شــرکت تعاونی مرزی
محل ســکونت از این فرصــت که یکی از
رویههای تجاری برای حمایت از مرزنشینان
است بهرهمند شوند.

مدیرعامل جمعیت هال احمر گلستان:

دستگاه ها پدافند غیرعامل را جدی نمی گیرند

مدیرعامــلجمعیتهال موضوع پدافند غیرعامل دیر شــروع
احمر گلســتان گفت :دستگاه کردیم و در این زمینه بسیار آسیب
ها موضــوع پدافند غیرعامل را پذیر هستیم.
مدیرعامل جمعیــت هال احمر
جدی نمی گیرند و این مســئله
زمانی جدی تلقی می شــود که استان ادامه داد :در آموزش عمومی
گزارشی از دستگاه هایی که مسئول
حادثه ای رخ دهد.
حســین احمــدی ،مدیرعامــل هستند ،باید گرفته شود.
وی عنوان کرد :دستگاه ها موضوع
جمعیــت هال احمر گلســتان ،در
جلســه شــورای پدافنــد غیرعامل پدافند غیرعامل را جدی نمی گیرند
اســتان گفت :در بحث نرم افزاری و و این مسئله زمانی جدی تلقی می
بحث سخت افزاری در حوزه پدافند شود که حادثه ای رخ دهد.
احمــدی بیــان کــرد :پدافنــد
غیرعامل عقب هســتیم و همه این
مســئله را می دانیــم.وی افزود :به غیرعامل باید از دســتگاه ها بخواهد

که در حوزه آموزش عمومی پدافند
غیرعامل چه کرده اند ،شهرداری ها
هم باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی با انتقــاد از تغییــر کاربری
فضاهای ســبز گفت :شــهرداری ها
نباید کاربری فضاهای سبز را تغییر
دهند ،اگر اتفاقی رخ دهد جایی برای
استقرار مردم نداریم و باید همه را در
جنگل ها مستقر کنیم.
احمــدی افــزود :مــردم مقصر
نیســتند ،مــا مدیران و مســئوان
مقصریم که به سادگی از این الزامات
عبور می کنیم.

مناقبی خواستار ثبات مبتنی بر دور اندیشی
در بخشــنامه ها و آیین نامه های اباغی شد و
تاکید کرد :از یک سو انرژی و سرمایه تجار تحت
تاثیر تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده ،هدر
می رود و از سوی دیگر جوانان ایرانی به دنبال
فرصت های شغلی هستند .به نظر می رسد مانع

بزرگی اجازه همسو شدن انرژی ها را در بخش
اشتغالزایی نمی دهد .اگر اجازه دهند توان بخش
خصوصی ،به معنای واقعی فعال شود و از اسارت
بروکراسی کند اداری و مقررات زائد رهایی پیدا
کند ،قطعا بخش قابل توجهی از جوانان جذب
تجارت خارجی می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد:

 3۶۰تن تولید سالیانه عسل در مرکز لرستان
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد
از تولید سالیانه  360تن عسل در
این شهرستان خبر داد.
مراد بیرانوند در گفتوگو با ایسنا،
اظهــار کــرد :توســط  495زنبوردار
واقعی در ســال جاری حدود  360تن
عســل مرغوب و ارگانیک تولید و به
بازار مصرف ارائه شده است .وی ادامه
داد :این زنبــورداران بیش از  55هزار
فروند کندوی مدرن و بومی را پرورش
میدهند .بیرانوند با اشاره به اشتغالزایی
صنعت زنبورداری تصریح کرد :عاوه
بر زنبورداران واقعی 1200 ،نفر نیز به
صورت غیرمستقیم در این کار مشغول

هستند .مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد
در ادامه گفت :امسال توسط زنبورداران
شهرســتان بیــش از  700کیلوگرم
گرده ،بالغ بــر  500کیلوگرم بره موم
و  30کیلوگرم ژله رویال برای مصارف
طب ســنتی به بازار ارائه شده است.
وی درباره مشکات زنبورداران اظهار
کرد :نبود معیارهای استاندارد تفکیک
عسل مرغوب و سالم از تقلبی ،عرضه
محصوات بستهبندی نشده و فلهای
مهمترین مشــکل آنان است.بیرانوند
خاطرنشان کرد :وجود مراتع شهدخیز
باعث شده که عسل شهرستان خرمآباد
از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻭ ﮔﻠﻨﺎﺯ ﻭ ﺍﺫﺭ ﻫﻤﮕﻰ ﭼﺎﺑﻚ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960680ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮﻯ ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ
ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺥ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﻧﺌﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻘﺪﺍﻡ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
 110/138760ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺟﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﻨﺎﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻛﺮﻣﻰ ﺍﺯﺍﺩ/ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ :ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺟﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ 9609982164701365ﺷﻌﺒﻪ
 274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/12/20
ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/138752ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺪﺭﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻗﺎﻧﻌﻰ /ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺪﺭﻟﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ-ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮ-ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ  9609982164700288ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1396/12/19ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/138739ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﭘﻮﻳﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺯﺍﺩﻩ –ﻫﻠﻴﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ /ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺫﻥ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ
 9609982164701357ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1396/12/19ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/138736ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  274ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﺕ
ﻫﻤﮕﻰ ﭘﻮﺭ ﺳﻤﻨﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻛﺮﺑﻼﻳﻰ ﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ 9609982163301157ﺷﻌﺒﻪ  208ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/1/19ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/138732ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 208ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺯﻳﻦ ﻭ
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺑﻘﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ 3429609982163300ﺷﻌﺒﻪ  208ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/1/18ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺪﻳﺮ
138730110/
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  208ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻮﺯﻗﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ
ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
9609982163301135ﺷﻌﺒﻪ  208ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/1/91ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/138727ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 208ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

خبر

کشف کاای قاچاق
 20میلیارد ریالی
در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی استان از کشف قطعات یدکي
ماشین آات سنگین قاچاق  20میلیارد ریالی در
عوارضي «تهران – ساوه «خبر داد.
به گزارش همتی خبرنگار اقتصاد پویا از شــهریار ،
سردار محســن خانچرلی گفت :در اجراي طرح مبارزه
با قاچاق کاا ماموران یگان امداد حین گشــت زني در
عوارضي «تهران – ساوه « به یک دستگاه خودروي تریلی مشکوک شده و جهت بررسي،
دســتور ایست صادر کردند.این مقام ارشد انتظامي با بیان اینکه خودرو توقیفي حامل
قطعات یدکي ماشــین آات ســنگین قاچاق به صورت عمده بود ، ،افزود :با توجه به
نداشــتن هیچ گونه مدارک گمرکي در این خصوص ،متهم بافاصله دستگیر و برای
بررسي بیشتر به مقر انتظامي انتقال داده شد.وي با اشاره به اینکه ارزش ریالي کااي
کشف شده توسط کارشناسان  20میلیارد ریال برآورد شده است ،افزود :متهم پس از
تشکیل پرونده مقدماتي برای انجام مراحل قانوني تحویل مقامات قضائي شد
معاوناستاندارگلستان:

شهرک های صنعتی باید تقویت شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری گلستان بر تقویت
و حمایت از شهرک های صنعتی این استان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرک های صنعتی گلستان ،محمود ربیعی در بازدید از
منطقه ویژه اقتصادی اترک اظهار داشــت :فعالیت و رونق شهرک های صنعتی می تواند نقش
موثری در ایجاد اشــتغال داشته باشد.وی با اشاره به اینکه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی
با حمایت از صنعتگر محقق می شــود افزود :تمام تاش ها برای حمایت از تولید در اســتان به
کار گرفته می شــود.ربیعی ادامه داد :گلستان ظرفیت ها و توانمندی های باایی در بخش های
اقتصادی دارد که شهرک های صنعتی از جمله این ظرفیت ها است.مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی استان گلستان نیز گفت 250 :هکتار از منطقه ویژه اقتصادی اترک آماده واگذاری
به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی است.حجت اله خلیل زاده اظهار داشت :تمامی امکانات مورد
نیاز زیرساختی برای استقرار سرمایه گذار صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی اترک تامین شده است.

قرار گرفتن نام عضو هیات علمی دانشگاه ایام
در جمع دانشمندان برتر جهان

نام عضو هیات علمی دانشگاه ایام در جمع دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.
یه گزارش خبر نگار ما بر اساس آخرین نتایج اعام شده از سوی پایگاه شاخصهای اساسی
علم ( )I.S.Iآرش قربانی چغامارانی اســتاد تمام گروه شیمی دانشگاه ایام در جمع یک درصد
محققان برتر دنیا قرار گرفت.این دانشمند جوان ایامی تا کنون  211مقاله در مجات معتبر I.SI
(آی.اس.آی) به چاپ رســانده است.این سایت که یک سایت بینالمللی برای مجات پژوعشی
در سراسر دنیا است در  10سال گذشته سوابق پژوهشی افراد را بررسی میکند و نویسندگان و
دانشمندانی که بیشترین ارجاعات را دارند در  22رشته تقسیم میکنند مثل رشتههای شیمی،
فیزیک و . ...دکتر آرش قربانی چغامارانی استاد تمام گروه شیمی دانشگاه ایام تا کنون  211مقاله
در مجات معتبر  I.S.Iچاپ کرده است.
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982163701009ﺷﻌﺒﻪ  221ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972163700859ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻧﻤﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ-ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺘﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ
ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ
ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻧﻤﻬﺮ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  462ﻁ  45ﺍﻳﺮﺍﻥ
 11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/8/13ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -8-05850
 -84ﻣﻮﺭﺧﻪ  84/5/12ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﻥ  89/5/22ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺑﻨﺪ  20ﻣﺎﺩﻩ  5ﺍﺯ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺩﻛﺎﻩ ﻋﺪﻡ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﺮ )ﻣﺎﻟﻚ( ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ  40ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  515ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

 110/138725ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982165601610ﺷﻌﺒﻪ 202ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972165601112ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
ﻣﻬﺪﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﻮﭼﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﻮﭼﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺎﭼﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺯﻭﺟﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻯ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺑﻰ ﺍﻃﻼﻋﻰ
ﺍﺯ ﻭﻯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺣﺒﺲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺣﻜﻢ ﺟﻠﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ
ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﺴﺮ
ﻭ ﺣﺮﺝ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  1130ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  1391ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺫﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﻭ
ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﺧﻠﻊ ﺑﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .1ﺯﻭﺟﻪ  50ﺳﻜﻪ ﺍﺯ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺬﻝ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ  514ﺑﺮ ﺫﻣﻪ ﺯﻭﺝ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ  .2ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 .3ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ  .4ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻌﺪﺍ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺩﺍﺭﺩ  .5ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺧﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ
110/138722

ﺭﻳﻴﺲ

ﺷﻌﺒﻪ

202

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980227400042ﺷﻌﺒﻪ  14ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9409970227401170ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  .1ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻴﺢ ﺻﺪﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ  .2ﺍﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ  146ﻭ 147ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻯ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺒﺢ ﺻﺪﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺸﻌﺮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 31680ﻭ  31681ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3526ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻋﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ
 1379/10/20ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 26708ﻣﻮﺭﺥ  1379/4/11ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  92ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  959ﻣﻮﺭﺥ  1383/8/30ﺷﻌﺒﻪ  39ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺬﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1381/1/31ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺧﺘﺎﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  147ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  31680ﻭ 31681ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3526ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺛﺎﻟﺚ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
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گردشگری پویا
در دیدارهای رئیس سازمان میراثفرهنگی با دبیرکل جدید
سازمان جهانی گردشگری و وزیر گردشگری اسپانیا عنوان شد؛

حضور شرکتهای فعال بینالمللی
در بخش خدمات گردشگری در ایران

معــاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در
جریان سفر به اسپانیا با زوراب پلولیکاشویلی
دبیرکل جدید ســازمان جهانی گردشــگری
دیدار و گفتوگو کرد و بر حضور شــرکتهای
فعال در بخش هتلسازی و هتلداری و خدمات
گردشگری در ایران تأکید کرد.
بهگزارش میراثآریا ،علی اصغر مونســان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری شب گذشته چهارشنبه  27دی  96در این
دیدار ضمن تبریک پست جدید دبیرکلی و آرزوی موفقیت برای زوراب پلولیکاشویلی
در سمت جدید ،اظهار کرد« :سازمان میراثفرهنگی ایران در حال تدوین یک برنامه
راهبردی در زمینه توســعه گردشگری است و تصمیم دارد در یک دوره هشت ساله
ظرفیت جذب گردشــگر را از میزان ســاانه 5میلیون نفر به 20میلیون نفر افزایش
دهد».
او افــزود« :دولت ایران بهعنوان عضو ســازمان جهانی گردشــگری انتظار دارد از
همکاری و حمایت این ســازمان در این زمینه و نیز تشــویق شــرکتهای فعال در
حوزههای هتلسازی ،هتلداری و گردشگری عضو وابسته سازمان برای سرمایهگذاری
و حضور فعاانه در بازار ایران برخوردار شود».
زوراب پلولیکاشویلی نیز ضمن تشکر از حمایت جمهوری اسامی ایران از انتخاب
او بهعنوان دبیرکل سازمان جهانی گردشگری و با تأکید بر عاقهمندی خود به حفظ
ارتباطات خوب ســازمان با جمهوری اســامی ایران و با اشاره به  500شرکت فعال
در بخش هتلســازی ،هتلداری و مدیریت بخش گردشگری که عضو وابسته سازمان
جهانی گردشگری هستند ،از برنامه سازمان خود برای حمایت عملی از برنامه توسعه
گردشگری در ایران از جمله در زمینه آموزشی خبر داد.

معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان میراثفرهنگی خبر داد؛

برنامهریزی برای جذب ساانه
20میلیون گردشگر در افق 2025

معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری
از برنامهریزی برای جذب ســاانه 20میلیون
گردشگر در افق  2025خبر داد و گفت« :تا آن
زمان و برای رفع نیازهای گردشــگران ،باید در
زمینه ساخت هتلهای پنجستاره کشور رشد
150درصدی داشته باشیم».
بهگزارش میراثآریا ،سعید اوحدی معاون ســرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در نخستین همایش بینالمللی «چشمانداز
توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت» در محل هتل اله تهران
افزود« :رابطه فرهنگی ایران و چین از سابقهای بیش از 2هزار سال برخوردار است».
به گفته این مقام مسئول ،سفر سال گذشته رئیسجمهوری چین به ایران و تاکید
بر طرح «یک جاده ،یک کمربند» ،همچنین هدفگذاری 100میلیون داری در حجم
تجاری طرفین ،حاکی از برنامهریزی گســترده مسئوان دو کشور برای توسعه همه
جانبه روابط است.
او با اشــاره به گردش مالی 1400میلیارد داری صنعت توریسم در جهان و سهم
10درصدی آن از تولید ناخالص ملی کشــورها ،یادآور شد« :در حالی که گردشگری
بهعنوان یکی از ســه صنعت اصلی پیشران اقتصادی جهان مطرح است ،اما از جایگاه
باایی در اقتصاد کشورمان برخوردار نیست و سهم ایران از گردش مالی یاد شده تنها
نیم درصد است».
اوحدی ادامه داد« :این در حالی اســت که ایران جزو چهار کشــور برتر جهان در
زمینه صنایعدستی ،دارای مقام هشتم در زمینه سایتها و مناطق گردشگری ،مقام
پنجم در اکوتوریسم و تنوع آب و هوایی و رتبه دوازدهم در جاذبههای تاریخی است و
 22اثر ثبتشده جهانی و بیش از یک میلیون اثر ملموس و ناملموس فرهنگی دارد».
او اظهار کرد« :جایگاه ایران از نظر زیرســاختهای گردشگری در بین  136کشور
جهان ،صدوهفدهم است ،در زیرســاختهای هوایی دارای رتبه  89و از بین 1123
هتل موجود کشور فقط 3درصد آنها پنجستارهاند».
معاون ســرمایهگذاری و برنامهریزی ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشــگری تصریح کرد« :هنوز راه طوانی با بسترســازی مناســب برای توســعه
گردشــگری در کشــور وجود دارد؛ در حالی که به فرموده رهبر معظم انقاب ،حوزه
جذب گردشــگر یکی از کمهزینهترین حوزهها برای توســعه اقتصادی اســت ».او
همچینن به کام دیگری از مقام معظم رهبری اشاره کرد که ایشان خواستار افزایش
عدد ورودی گردشگران به کشور به بیش از پنجبرابر رقم فعلی شدند.

سرکنسول جمهوری آذربایجان:

سال  2018فرصت ویژه ای
برای افزایش مبادات فرهنگی است

سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز با بیان اینکه ما آماده هرگونه
همکاری در برگزاری رویداد تبریز  2018هســتیم ،گفت :شهر نخجوان نیز
بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسام در سال  2018انتخاب شده و ما در
این سال میتوانیم همکاریهای خوبی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ،علینقی حســیناف در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استاندار
آذربایجان شرقی از مسئوان استان به خاطر اهتمام به حل مشکات اتباع آذربایجانی
در تبریز قدردانی کرد.
وی ادامه داد :آماده هرگونه همکاری در زمینههای علمی ،فنی ،اقتصادی ،فرهنگی
و گردشگری با کشور دوست و برادر ایران و بهخصوص استان آذربایجان شرقی هستیم.
در سال  2018میادی تبریز به عنوان پایتخت گردشگری و شهر نخجوان نیز به
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسام انتخاب شده اند.
معاون سیاســی و امنیتی استاندار آذربایجان شــرقی نیز رویداد تبریز  2018را
فرصتی برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان در زمینههای مختلف و افزایش
مراودات و رفت و آمدها بین دو کشور عنوان کرد.
رحیم شــهرتیفر گفت :با توجــه به انتخاب باکو به عنوان پایتخت گردشــگری
کشورهای اســامی در ســال  ،2019تجربیات رویداد تبریز  2018میتواند در این
زمینه مفید باشد و بر این اساس همفکری و همکاری بین دو طرف ضروری است.
وی با اشــاره به اینکه مردم تبریز و جمهوری آذربایجان ،با زبان و دین و فرهنگ
مشترک ،در طول تاریخ در کنار هم بودهاند ،گفت :بیشترین انتظار ما در رویداد تبریز
 2018از کشوری است که نزدیکترین ارتباطات و بیشترین اشتراکات را با آن داریم.
معاون اســتاندار آذربایجان شــرقی با بیان اینکه تبریز جاذبههــای زیادی برای
گردشــگران دارد ،گفت :از شــرکتهای گردشــگری فعال در جمهوری آذربایجان
میخواهیم که گردشگران را برای سفر به تبریز ترغیب کنند.
وی همچنین حضور اهالی رسانه و مطبوعات جمهوری آذربایجان را در تبریز برای
آشــنایی با فرهنگ و آداب و رسوم این شهر و معرفی آن به هموطنان خود خواستار
شد.شهرتیفر با اشاره به اینکه کنگره علمی نظامی گنجوی یکی از برنامههای تبریز
 2018خواهد بود ،گفت :اشتراکات فرهنگی و تاریخی تبریز و گنجه در برگزاری هرچه
بهتر این رویداد میتواند موثر باشد.
به گزارش ایرنا ،در این دیدار همچنین در خصوص برقراری مجدد پرواز تبریز -باکو
و راهکارهای تســهیل رفتوآمد اتباع آذربایجانی به مراکز درمانی شــهر تبریز و رفع
مشکات در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.
آذربایجان شــرقی در شــمال غررب کشور در محدوده شهرســتان های جلفا و
خداآفرین با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد.
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با گذشت یک سال از حادثه پاسکو:

فقـط  ۱کاسـب پـاسـکو
وام  ۳۰۰میلیونی گرفت؟

با معرفی اتاق اصناف ایران به تمامی کارفرمایان واحدهای آسیب دیده ساختمان پاسکو حداکثر تا مبلغ سه میلیارد ریال ( 300میلیون تومان)
تسهیات بانکی با سود حداکثر  18درصد پرداخت می شود
وهفتم دی ماه ســال جاری ،حــدود  5مورد
درحالی رئیس اتحادیه پیراهندوزان
برای دریافت تسهیات از سوی اتاق اصناف به
گفته ،از  120کســبه پاسکو فقط  1نفر
دبیرخانه مستقر در شورای هماهنگی بانک ها
وام  300میلیونی را گرفته که دبیر شورای
معرفی شدند که در همان روز برای بانک های
هماهنگی بانک های دولتی هم بدون اینکه
عامل معرفی نامه صــادر و تحویل آوردندگان
تعداد وام های پرداخت شده را دقیق اعام
شد تا برای تشکیل پرونده به بانک های عامل
کند ،گفته تاکنون برای  29نفر معرفی نامه
مراجعه کنند.قیطاسی توضیح داد :در مجموع
صادر شده است.
حادثــه دیدگانی که قبا معرفی شــده اند از
به گزارش تسنیم ،هیات وزیران سال گذشته
تسهیات و استمهال موضوع مصوبات دولت و
در مصوبه ای بــه تاریخ  6بهمن ماه مقرر کرد
بانک مرکزی استفاده کرده وافرادی که در روز
کــه مطالبات بانک هــا از واحدهای اقتصادی
بیســت و هفتم دی ماه معرفی شــدند نیز به
ساختمان پاســکو با معرفی اتاق اصناف ایران
محض تکمیل پرونده از امتیازات مصوبات بهره
به مدت دو ســال استمهال و عاوه بر بخشش
تمامی جرایم و هزینه دیرکرد 50 ،درصد سود مرکزی به مدت دو سال استمهال شده و الباقی پرونده و پرداخت تسهیات معرفی نامه صادر و مند خواهند شد.
مطالبات مذکور توســط بانک ها و  50درصد هم درشــرف انجام است.از سوی دیگر با توجه ارسال شده است.
گفتنی اســت ،بــه موجب نامه شــماره
به اعام آمادگی بانک ها به موجب نامه شماره
دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی  96/315899مورخ  5دی ماه سال جاری بانک
باقیمانده نیز توسط دولت پرداخت شود.
علیرضا قیطاســی دبیر شورای هماهنگی  95/362700در تاریــخ  13بهمن ماه ( 1395بدون اعان دقیق تعداد وام های پرداخت شده) مرکزی با مستثنی شدن حادثه دیدگان آتش
بانک های دولتی و نیمه دولتی در این رابطه به بانک مرکزی ،مقرر شــد با معرفی اتاق اصناف ادامه داد :باعنایت به پیگیری های انجام شده ،سوزی ساختمان پاسکو دارای چک برگشتی
ایبِنا گفت :از سال گذشته تاکنون  74نفر جهت ایران به تمامی کارفرمایان واحدهای آسیب دیده تعدادی از متقاضیان تسهیات را دریافت کرده از محدودیت های دستورالعمل حساب جاری
استمهال بدهی ازطرف اتاق اصناف به دبیرخانه ساختمان پاسکو حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و سایر افراد نیز به محض تکمیل پرونده خود ،برای دریافت دسته چک جدید ،با معرفی اتاق
مستقر درشورای هماهنگی بانک ها معرفی شده ریال ( 300میلیون تومان) تســهیات بانکی با تسهیات مورد نظر را دریافت خواهند کرد.
اصناف ایران به شورای هماهنگی بانکهای دولتی
اند که بافاصله برای بانکی که متقاضی نزد آن سود حداکثر  18درصد با بازپرداخت  48ماهه
ایــن در حالی اســت که رئیــس اتحادیه و در نهایت معرفی به بانک های عامل به مدت
بدهی معوق داشته ،معرفی نامه صادر و تحویل (یکسال دوره تنفس و  36ماه دوره بازپرداخت) پیراهندوزان گفت :از  120کسبه آسیبدیده دو ســال موافقت شده که در این خصوص هم
آورنده شده است.وی افزود :باتوجه به پیگیری پرداخت شود.قیطاسی در این رابطه اعام کرد :پاســکو معرفیشــده بــرای دریافــت وام به تازگی از طرف اتاق اصناف تعدادی ازحادثه
های انجام شــده آن دســته از بدهکارانی که تا تاریخ بیست و ششم دی ماه سال جاری تعداد 300میلیــون تومانی فقط یــک نفر موفق به دیدگان مشــمول این بخشــنامه معرفی که
پرونده استمهالی نزد بانک عامل خود را کامل  29مورد برای دریافت تسهیات معرفی شده اند دریافت وام شــده است.دبیر شورای هماهنگی بافاصله برای بانک های عامل معرفی نامه صادر
کرده اند بدهــی معوق آنان طبق مصوبه بانک که بافاصله برای بانک های عامل جهت تشکیل بانک های دولتی اظهار داشت :در تاریخ بیست و ارسال شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

دولت ها حاضر به شنیدن صدای نخبگان اقتصادی نیستند
عضو هیات نماینــدگان اتاق
بازرگانی ایران گفت :اکثر دولت ها
حاضر به شنیدن صدای اقتصاددان
ها و نخبگان اقتصادی نیستند.
به گــزارش ایســنا ،ســید محمد
بحرینیــان در ســمینار چالش های
اقتصاد ایران در مسیر توسعه پایدار که
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد ،با
اشاره به اعتراضات اخیر در کشور ،اظهار
کرد :مساله اعتراضات اخیر گرانی بوده
است؛ کارگرانی که از کار بیکار شدهاند و
کارخانه ای که در آن مشغول به کار بوده
اند ،حاا ورشکسته شده و کارگر آن به
زورگیری روی آورده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
خراســان رضوی ادامــه داد :با تصمیم

گیریهای اشتباه در اقتصاد کشور ،حق
دو سه نسل سوزانده شده است و اکنون
در جامعه با صحنههای بسیار دردناکی
از کودکان کار گرفته تا کولبران مواجه
هستیم .همچنین نابرابری ،فساد و رانت
خواری پدیدار شــده است که با تاش
مسئوان باید این مشکات رفع شود.
وی اضافه کرد :تفاوت جامعه در حال
توسعه و جامعه صنعتی در کارآفرینی و
نوآوری اســت که طبق آمار و اطاعات
ما در ایران شــاهد ایــن دو عامل مهم
نیســتیم .ما در ایران همچنان قادر به
نوآوری و تولید محصول نیستیم و تنها
در حال تقلید کردن و کپی کاری به سر
می بریم.
عضو هیات نمایندگان اناق بازرگانی

رئیس اتحادیه خیاطان تهران:

واردات پوشاک ترک حیات تولید داخلی را
به خطر انداخته است

رئیس اتحادیه خیاطان اســتان
تهران با بیان اینکه واردات پوشاک
ترک حیات تولید داخلی را به خطر
انداختــه ،گفت :واردات پوشــاک
خارجی روی بــازار خیاطان نقش
مخرب داشته است.
حبیباه طهماسبینیک در گفتوگو
با فارس اســتان تهران درباره وضع بازار
اظهار کــرد :نهتنها بازار خیاطان بلکه در
مجمــوع همه اصناف بهویژه پوشــاک و
البسه با رکود سنگین مواجه هستند.
وی با اشــاره به اینکه پوشــاک ترک
بهوفور در بازار یافت میشود ،تصریح کرد:
تعــادل در بازار به خاطر حجم پوشــاک
ترک بههم خورده است.
رئیــس اتحادیــه خیاطان تهــران با

تأکید بــر اینکه واردات پوشــاک ترک
روی رگ حیات تولید داخل است ،اضافه
کرد :واردات پوشــاک خارجی روی بازار
خیاطان نقش مخرب داشته است ،وقتی
شلوار و کت و پیراهن وارداتی ارزانتر ولی
باکیفیت پایین توزیع میشود کسی دیگر
دنبال دوخت شلوار و  ...نیست.
طهماسبینیک با اشاره به اینکه دولت
جلوی واردات کااهای مشابه تولید داخل
را بگیــرد ،اضافه کرد :تــا زمانی که این
جریان ادامه دارد بازار در رکود میماند.
وی بــا بیان اینکــه دولــت به فکر
جلوگیری از واردات کااهای مشابه تولید
داخل باشد ،اظهار کرد :زیرا این جریانها
در کنــار قاچاق کاا تولیــد ملی را فلج
میکند.

سانچی در آب سوخت ،در آتش غرق شد

ایران افزود :ســاختار ســازماندهی در
صنعت وجود ندارد .هزاران شرکت دانش
بنیان در کشــور وجود دارد ،اما قادر به
تولید و تجاری ســازی نیستیم چراکه
دانش در جوامع پســاصنعتی و پس از
اطاعات و نوآوری لحاظ می شود.
بحرینیان ادامه داد :به عنوان نمونه
کشــور کره جنوبی برای دستیابی به
پیشرفت و زمانی که دومین کشور فقیر
جهان بود ،صنایع هــدف را برپا و یک
برنامه توسعه صنعتی را تدوین کرد .کره
جنوبی ابتدا برای ایجاد اشتغال ،صنعت
منســوجات را راه اندازی کرد و سپس
به سمت صنایع فوادی رفت تا بتواند
ماشین آات خود را مهیا کند .در نهایت
صنعت خودروســازی ،ماشــین آات،

کشتی سازی ،صنایع پتروشیمی و  ...نیز
در کره جنوبی رونق گرفت.
وی خاطرنشــان کرد :کشــور کره
جنوبی پنج صنعت را اولویت بندی کرد
و طبق برنامه رفته رفته به تمامشــان
رســید و پیشرفت کرد ،اما در ایران 26
اولویت بندی برای صنایع مختلف وجود
دارد که نشان دهنده عدم اولویت بندی
صحیح است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
خراســان رضوی با بیان اینکه سیاست
ها در ایران اغلب کوتاه مدت هســتند،
گفت :متاسفانه بیشتر دولت ها و مجلس
ها ،اولویت اولشــان شــرایط کنونی و
حال اســت و به واسطه همین موضوع
نسنجیده عمل می شود.

رئیس اتحادیه آهنسازان تهران:

رکود مسکن دست و بال آهنسازان را بسته است
رئیس اتحادیه آهنسازان استان
تهران با بیان اینکه رکود مســکن
دست و بال آهنسازان را برای رونق
بازار بســته است ،گفت :رکود تنها
مشکل اصناف نیست.
حبیــباه بشــارتی در گفتوگو با
فارس استان تهران در تشریح وضع بازار
آهن اظهار کرد :شــرایط خوب نیست و
بازار ما هم مانند ســایر اصناف در رکود
قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکــه تولید آهن
در کشــور جریــان دارد ،تصریح کرد:
کارخانجــات بزرگ ما در حــوزه تولید
آهــن ،فعالیتهــای خوبــی دارنــد و
کمبودی در بحث تولید آهن نداریم.
رئیس اتحادیه آهنســازان تهران با
تأکید بر اینکه رکود مســکن دســت و

بال آهنســازان را جهت لمس رونق در
بازار بهبود شرایط اقتصادی آنها بسته
است ،اضافه کرد :تعداد زیادی از اصناف
در کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان
هستند.
بشــارتی با بیان اینکه پسلرزههای
تکان صنعت ساختمان در آهنسازان و
سایر اصناف وابسته قابل مشاهده است،
تصریح کــرد :منتظر همچیــن تکانی
در صنعت ســاختمان و حوزه مســکن
هســتیم.وی با اشاره به اینکه رکود بازار
تنها یــک بخش مشــکات اصناف در
کشور اســت ،اضافه کرد :سیستم اخذ
مالیات از اصناف ،شرایط بیمهای هم از
دیگر مشکات بر ســر راه اصناف است
که تولیدکننــدگان داخلی با آن مواجه
هستند.

فارس کارتون پویا

شهر پویا

بودجه  97شهرداری تهران
تا اسفند اباغ خواهد شد

عضو شــورای شــهر تهران با اشاره به
بررسی ایحه بودجه  97شــهرداری تهران
در شورا،گفت :تاش می شود بررسی ایحه
اشاره شــده تا اسفند به پایان برسد و قبل از
اتمام سال جاری ایحه تصویب و برای اجرا به
شهرداری تهران اباغ شود.
سید حسن رسولی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه ایحه بودجه 97
شهردار تهران در جلسه آتی شورای شهر تهران توسط نجفی شهردار تهران
ارائه خواهد شد ،اظهار کرد :پس از ارائه ایحه بودجه ,کمیسیونهای  6گانه
شورا موضوع را در در دست بررسی قرار خواهند داد.
وی تصریح کرد :پس از بررســی ایحه بودجه در کمیسیونهای شورای
شهر تهران ،موضوع در صحن شورا مطرح و بند به بند ایحه بودجه در صحن
شورا و با حضور خبرنگاران بررسی خواهد شد.
رسولی با اشاره تصویب طرح الزامات و سیاستهای بودجهای  97شهرداری
تهران در نوزدهمین جلســه شورای شهر تهران ،اظهار کرد :شهرداری تهران
موظف به رعایت این سیاست در تهیه ایحه بودجه  97شده است.
عضو شــورای شــهر تهران در خصوص رقم ایحه بودجه  97شهرداری
تهران ،بیان کــرد :در این خصوص هنوز نمیتوان رقمــی اعام کرد و باید
منتظر ایحه باشــیم.وی اضافه کرد :پیش بینی میشود بررسی ایحه بودجه
تا قبل از پایان ســال جاری به اتمام برســد و در نهایت بودجه برای تصویب به
فرمانداری و در نهایت به شهرداری تهران اباغ شود.

شورای حمل و نقل و ترافیک تهران
طرح جدید ترافیک را تصویب کرد

شــورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ،طرح جدید ترافیک
برای سال  1397را تصویب کرد .شورای اسامی شهر تهران نسبت
به نحوه اجرای این طرح و نرخ عوارض تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا ،به دنبال برخی ســواات و ابهامــات به وجود آمده در
خصوص طرح ترافیک ســال  1397به اطاع عموم شهروندان میرساند که
شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با بررسی همه جوانب طرح به اتفاق
آراء ،طــرح جدید ترافیک برای ســال  1397را تصویب کرده و بدین ترتیب
گام مهمی در مسیر تصویب این طرح در مراجع قانونی برداشته شده است.
همزمان شــورای اسامی شهر تهران ،ری و تجریش نیز با بررسی ایحه
پیشــنهادی – که یک فوریت آن روز یکشــنبه  24دیماه  1396در صحن
شــورای شهر به تصویب رسید– نســبت به تعیین نحوه اجرا و نرخ عوارض
تصمیم خواهد گرفت.
بر اســاس طرح تصویبشــده ،با هدف کاهش ترافیک در محدوده طرح
ترافیک ،تغییرات مهمی در نحوه صــدور مجوزها و جنبههای اجرایی طرح
ایجاد شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران:

باور به ایمنی حلقه مفقوده
در پیشگیری از حوادث است

سخنگوی سازمان آتشنشــانی شهر تهران در مراسم نخستین
سالگرد شهدای آتشنشان گفت :حادثه پاسکو اتفاق تلخی بود که
باید تبدیل به درس عبرت شــود ،متاسفانه باور به ایمنی تبدیل به
حلقه مفقوده شده است.
به گزارش فارس ،جال ملکی در مراســم نخســتین ســالگرد شهدای
آتشنشــان پاسکو اظهار داشــت :اتفاق تلخی که سال گذشته رخ داد باید
درس عبرتی شود تا با رعایت نکات ایمنی شاهد چنین حوادثی نباشیم.
وی افزود :حادثه ساختمان پاسکو نشان داد که بزرگترین ساختمانها با
کوچکترین حوادث فرو میریزند و شهروندان باید برای پیشگیری از حوادث
ایمنی ازم را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه ایمنی باید به یک مطالبه اصلی و عمومی تبدیل شود،
گفت :رسانهها ،آموزش و پرورش و سازماننهای مردمنهاد قطعا میتوانند در
توسعه ایمنی و جلوگیری از حوادث اقداماتی خوبی انجام دهند.
ملکی افزود :باید باور داشته باشیم که ایمنی برای تک تک شهروندان حائز
اهمیت اســت .متاسفانه باور به ایمنی حلقه مفقوده در پیشگیری از حوادث
است.سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران تاکید کرد :حادثه پاسکو یک
ملت را داغدار و عزادار کرد و باید تاش کنیم که دوباره شاهد چنین حوادثی
نباشیم .ایمنی نقطه مشترک تمام بخشهاست و باید لحاظ شود.

تامین  17درصدی مالیات کشور
از استان تهران با تخصیص  7درصدی

نماینده تهران درشورای عالی اســتانها گفت :تهران بیش از 17
درصد از کل جمعیت کشور را درخود جای داده است و بیش از همین
درصد را منابع مالیات و درآمد را وارد خزانه کشور می کند و اما کمتر
از  7درصد بودجه به این استان تعلق می گیرد.
به گزارشــگ باشــگاه خبرنگاران جوان؛محمد قانبیلــی نماینده تهران
درشورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود در دومین اجاس شورای
عالی استانها که پیش از ظهر امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسامی
برگزار شد ،اظهار کرد :باید وفاق و همدلی را برای پیشبرد برنامه ها سرلوحه
خود قرار دهیم.
وی با اشاره به ادوار گذشته شوراها گفت :زحمات بسیاری کشیده شده تا
شوراها به این جایگاه دست پیدا کند.
باید درتصمیمات عجوانه تصمیم نگیریم و با کار کارشناسی تصمیمات
خود را عملیاتی کنیم .چرا که خطا و اشــتباه خســارت های سنگینی وارد
خواهد کرد.
نماینده استان تهران درشــورای عالی استانها در ادامه از دولت و مجلس
درخواســت کرد :شوراباوری و شورایاوری را مدنظر داشته باشند و شوراهای
اســامی را به عنــوان بازوان توانمند خود قلمداد کننــد و امورات محلی را
هماهنگونه که درقانون آمده است به شوراهای اسامی واگذار کنند.
شــوراهای اسامی چه در روســتاها و چه در شهرها به صورت مویرگی
با مردم در ارتباط هســتند.قانبیلی در ادامه درباره مسائل و مشکات استان
تهران گفت :تهران در اذهان یک اســتان برخوردار است ولی در صورتی که
متاسفانه چنین نیست.
تهران یکی ازاســتان هایی است که کمتر دیده شده است .تهران بیش از
 17درصد از کل جمعیت کشــور را درخود جای داده است و بیش از همین
درصد را منابع مالیات و درآمد را وارد خزانه کشــور می کند و اما کمتر از 7
درصد بودجه به این استان تعلق میگیرد.

