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 ۱۵هزارخودروغيرقانونی
وارد شده است
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صورت میگیرد رانت و فساد ایجاد میکند
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آگهی مناقصه عمومی
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دستگاه مناقصهگزار :شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار :اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه :پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر آمل – برآورد اولیه 14/902/026/000
ریال بر مبنای فهرست بهاء راه و باند سال  – 97مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  745/000/000ریال.
صفحه 3
نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا  0220668982000بنام شهرداری آمل – دارا
بودن حداقل رتبه  5برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه و باند الزامی است.
ضمناً به پروژه فوق تعدیل تعلق نمیگیرد.
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مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  4روز – محل امور قراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل1397/2/24 :
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برای اطاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری  www.amol.irرجوع گردد.
شهردار آمل  -احمد امیر سلیمانی
تلفن011 – 44229007 :
نمابر011 – 44259497 :
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روایت پژمان فر از جلسه قوای سه گانه؛

روحانی انتقاد نمایندگان
درباره مدیریت درآمدهای
ارزی را نپذیرفت
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به رغم وعده کاهش قیمت ؛

صفحه 2

گوشت مرغ
 8700تومانی
شد
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یا تمام برجام باقی میماند یا هیچ

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت :رئیس جمهوری آمریکا باید اجرای تعهدات ایاات متحده در برجام را آغاز کند.
به گزارش تسنیم ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نسبت به برخی اظهارات
مقامات غربی درباره سرنوشت ،تصریح کرد که هیچ طرح جایگزینی برای برجام نیست و کشورهای اروپایی باید
ترامپ را به آغاز اجرای تعهدات آمریکا تشویق کنند.

سه شنبه  4اردیبهشت  7 1397شعبان  24 1439آوریل  2018سال چهاردهم شماره 3724

خبر

در پایان نشست سران قوا اعام شد؛

نکته

مردم مطمئن به تامين نيازهای ارزی خود
توسط دولت باشند

کشورهای دنیا اکنون جایگاه نیروی دریایی ایران را
در منطقه پذیرفتهاند

امسال به خاطر کمبود نزوات آسمانی ،کشور با مشکاتی مانند مساله کمآبی مواجه است که در این جلسه راجع به آن بحث شد

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه که کشــورهای دنیا
اکنون جایگاه نیروی دریایی ایران را در منطقه پذیرفتهاند گفت :در
اجاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند
دربارهی باابردن هماهنگیها و همکاریها و مبارزه با تروریســم
تصمیم گیری میشود.
به گزارش ایسنا ،دریادار حبیباه سیاری در حاشیه اجاس فرماندهان
نیروی دریایی کشــورهای آسیا و اقیانوس هند که صبح امروز با حضور 35
هیات عالی رتبه نظامی در تهران آغاز شــد ،اظهار کرد :این اجاس نشان
دهندهی اقتدار و توانمندی نیروی دریایی است و این نیرو توانسته است در
دریای آزاد و اقیانوس هند برای تامین امنیت فعال باشد.
وی افزود :امروز کشورهای دنیا جایگاه نیروی دریایی ایران را پذیرفتهاند
و نیروی دریایی جایگاه خود را با موفقیت اثبات کرده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای
حاشیه اقیانوس هند رزمایشهای نظامی نیز برگزار خواهند کرد ،گفت :در
این همایش درباره اقدامات برای باا بردن هماهنگیها و همکاریها و مبارزه
با تروریســم به ویژه در اقیانوس هند تصمیم گیری میشود ولی دربارهی
رزمایشهای رزمی تصمیم گرفته نمیشود.
ســیاری در پایان گفت :سال گذشــته رزمایش امداد و نجات در کشور
بنگادش برگزار شــد که نیروی دریایی ایــران نیز در این رزمایش حضور
داشت.

به رغم وعده کاهش قیمت
گوشت مرغ  8700تومانی شد

با وجود برخــی وعدهها مبنی بر
کاهش قیمت گوشت مرغ و تعدیل
قیمتها ،بررســیها از بازار نشان
میدهد قیمت این نوع گوشت کاهش
پیدا نکرده و به طور متوسط کیلویی
 8700تومان فروخته میشود.
بر اســاس گزارش میدانی ایســنا ،قیمت گوشــت مرغ از اواخر سال
گذشــته با افزایش قیمت همراه شــد و قیمت هــر کیلوگرم آن به بیش
از  8000تومان رســید و در روزهای پایانی ســال بــه مرز  9000تومان
هم نزدیک شــد .با وجــود اینکه رئیس اتاق اصنــاف در تعطیات نوروز
خبر از کاهش و تعدیل قیمت گوشــت مرغ داشــت اما همچنان تغییری
در بازار ایجاد نشــده است و با قیمتی بااتر از نرخ منطقی در سطح شهر
عرضه می شود.
یکی از دایــل افزایش قیمت گوشــت مرغ افزایش نــرخ ارز عنوان
میشــود؛ عاملــی که منطقی به نظر نمیرســد امــا مدیرعامل اتحادیه
سراسری مرغداران مرغ گوشتی این موضوع را تایید میکند .به گفته وی،
نوسانات ارزی ،کمبود نهادههای تولید و کاهش جوجهریزی عامل افزایش
قیمت گوشت مرغ در بازار شده است.
کمالی سروســتانی میگوید از ابتدای امسال وضعیت نهادههای تولید
بسیار سردرگم و نامشخص شده است ،چراکه واردکنندگان سویا و ذرت
اعام میکنند که این نهادههای تولید بســیار کم شده و در بازار موجود
نیست اما به عنوان تولیدکننده این اظهارات را باور نداریم و در این میان
شرکت بازرگانی دولتی نیز نمیتواند نیاز تولید کنندگان در این زمینه را
تامین کند.در حال حاضر هم بررســیها نشان میدهد که قیمت گوشت
مرغ تغییری نســبت به قیمت پیش از عید پیدا نکرده است .هر کیلوگرم
گوشــت مرغ به طور متوســط  8700تومان فروخته میشود .همچنین
در میان اقام محتلف گوشــت مرغ ،فیله کیلویی  17هزار و  700تومان
قیمت دارد که البته تقاضای کمتری نســبت به سایر اقام دارد .اما ران و
سینه گوشت مرغ که بیشــترین تقاضا را در بازار این محصول پروتئینی
دارد به ترتیب کیلویی  9500تومان و  16هزار و  500تومان قیمت دارد
و از سوی دیگر مرغ سبز که مشتریان خاصی دارد کیلویی  12هزار تومان
فروخته میشود.
گوشــت بوقلمون نیز تغییر قیمت چندانی نداشــته و بــا قیمت ماه
گذشــته تفاوتی پیدا نکرده اســت .گوشت بوقلمون شــقه کیلویی 14
هــزار و  600تومان و بوقلمون بدون اســتخوان کیلویی  28هزار تومان
عرضه میشود.
عضو هیات مدیره بانک ملی:

ارز گردشگران خارجی را میخریم

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران
اعام کرد :کلیه شــعب ارزی داخل
کشور و همچنین شعب و باجههای
مستقر در فرودگاههای بینالمللی
آماده خرید ارز همراه مســافران
خارجی هستند.
به گزارش ایسنا ،غامرضا پناهی گفت :در راستای سیاست جدید بانک
مرکزی ،تمامی واحدهای ارزی این بانک براســاس نــرخ روزانه ،ارز همراه
گردشگران خارجی را خریداری و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن اقدام
میکنند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود :در صورت درخواســت مشتری
امکان ارائه کارت هدیه و وجه نقد به صورت ترکیبی نیز وجود دارد.
پناهی ادامه داد :گردشگران خارجی میتوانند از طریق شبکه کارگزاری
بانک ملی ایران در خارج از کشــور ،نســبت به صدور حواله ارزی به داخل
ایران به نام و به نفع خودشــان اقدام و به محض ورود به ایران با مراجعه به
شعب ارزی این بانک ،معادل ریالی ارز حاصله را به صورت نقدی یا در قالب
کارت هدیه دریافت کنند.
پناهی تاکید کرد :این بانک آمادگی دارد نسبت به افتتاح حساب سپرده
پسانداز ارزی برای آن دســته از گردشــگران متقاضی ،اقــدام کرده و ارز
مشتری را در حساب ارزی نگهداری و به هر میزان که مورد نیاز این دسته
از گردشــگران است ،از طریق شعب به ریال و به نرخ روز تبدیل و به آنها
ارائه دهند.

رییس جمهوری گفت :مردم عزیز به طور
کامل مطمئن باشــند از لحاظ نیاز ارزی مردم
در واردات و در زمینه خدماتی که مردم نیاز به
ارز دارند ،دولت ارز ازم را در اختیار دارد و در
اختیار مردم خواهد گذاشت.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری،
رییس جمهوری شــامگاه یکشنبه در پایان نشست
سران سه قوه که حدود سه ساعت به طول انجامید
با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح محورهای
مورد بحث سران و مســووان سه قوه این جلسه و
مسایل مطروحه در آن را بســیار ارزشمند و مفید
توصیف کرد و افزود :این جلسه در آغاز سال جدید
همفکری بســیار خوبی بود و در آن همه مشکات
و مسایل مورد نیاز و مطالبات مردم مورد بحث قرار
گرفت .در این جلســه نمایندگان محترم مجلس و
روسای قوا صحبت کردند و بسیار مهم بود که همه
همفکر و همنظر بودیم.
روحانی خاطر نشان کرد :امسال به خاطر کمبود
نزوات آسمانی ،کشور با مشکاتی مثل مساله کمآبی
مواجه اســت که در این جلســه راجع به آن بحث
شد .درباره مسایل و مشکات منطقه و موضوعاتی
همچون برجام که ممکن اســت بدعهدیهایی در
خصوص آن انجام بگیرد ،صحبت شد که برای همه
این ها باید برنامه ازم را داشته باشیم.
رییس جمهوری اضافه کرد :دولت در این جلسه
نظرات خودش را به نمایندگان مجلس و مسووان

عالیرتبــه قضایــی ارایه کرد که برای مســاله آب
کارگروهی تشکیل دادیم که به طور منظم تصمیماتی
که در این زمینه اتخاذ می کند را اطاعرسانی خواهد
کرد و در زمینه مسایل اقتصادی هم دولت تصمیمات
خوبی اتخاذ کرده است.
روحانــی با بیان ایــن که دولت در مســاله ارز
پیشقدم شد که اگر احیانا با مشکلی روبه رو شویم،
پیشاپیش این مساله را پیشبینی و برنامه ریزی کرده
باشیم ،تصریح کرد :مردم عزیز به طور کامل مطمئن
باشند از لحاظ نیاز ارزی مردم در واردات و در زمینه
خدماتی که مردم نیاز به ارز دارند ،دولت ارز ازم را در

اختیار دارد و در اختیار مردم خواهد گذاشت.
رییس جمهوری خاطر نشــان کرد :این شرایط
شــرایط جدیدی اســت؛ در بعضی از امــور نیاز به
آییننامههایی داریم که در این راستا جلسات تشکیل
و آییننامهها اباغ میشود.روحانی با تاکید بر این که
مردم نباید هیچ گونه نگرانی در این زمینه داشــته
باشــند ،افزود :مردم ما مطمئن باشند امسال ،سالی
اســت که دولت در زمینه اشــتغال ،قدمهای بسیار
بهتری برخواهد داشــت.رییس جمهوری ادامه داد:
میزان اشتغال خالص در سال گذشته  790هزار شغل
بود و امسال ان شاء اه شرایط بهتری خواهیم داشت
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و در زمینه سرمایهگذاری تاش خواهیم کرد تا امسال
در بخش مسکن سرمایه گذاری خوبی انجام بگیرد.
روحانی خاطرنشان کرد :با طرحی که دولت برای
بازآفرینی شهرها دنبال میکند ،قدم بسیار خوبی در
زمینه مسکن و سرمایهگذاری در این بخش برداشته
خواهد شد که در زمینه اشتغال هم بسیار تأثیرگذار
خواهد بود.
رییس جمهوری افزود :همچنین دولت امســال
در زمینه محیط زیست نیز قدمهای خوبی برداشته
و مردم شــاهد آثار آن خواهنــد بود که یکی از آنها
مساله نوسازی خودروهای فرسوده است که با سرعت
بیشتری هم امسال و سالهای آینده انجام میگیرد تا
بتوانیم حمل و نقل را در شرایط مطلوبی قرار دهیم و
با نوسازی کامیونها ،اتوبوسها و کامیونتها شرایط
بهتری در محیط زیست ایجاد شود.
روحانی اظهار داشت :مجلس شورای اسامی در
زمینه مقابله با ریزگردها تصمیم خوبی اتخاذ کرده
و آن تصمیــم را اجرایــی و عملیاتی خواهیم کرد و
شاهد شرایط بهتری در محیط زیست در سال جاری
خواهیم بود.رییس جمهور راه موفقیت در همه امور
را همفکری و هماهنگی بین قوای سه گانه برشمرد
و گفــت :یکی از نکاتی که امروز هر ســه قوه بر آن
تاکید داشــتند ،مساله امنیت سرمایهگذاری ،جذب
ســرمایهگذاری و رفع موانع در این بخش بود و این
تصمیم قاطع دولت ،مجلس و قوه قضائیه است که
موانع سرمایهگذاری و تولید را رفع کنند.

 1۵هزار خودرو غیرقانونی وارد شده است!
نایــب رییس انجمــن واردکننــدگان خــودرو در واکنش به
صحبتهای رییس ســازمان توسعه تجارت مبنی بر تایید واردات
غیرقانونی  6400دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش
در سال گذشته ،میگوید :واردات غیرقانونی  6400دستگاه خودرو
را تایید کردهاند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار اســت و
طبق اطاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از  15هزار
دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است.
فرهاد احتشــامزاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :به هر حال
این اتفاق عجیبی اســت که رخ داده اســت .مشکل اینجاست که
وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته میشود رانت و فساد
ایجاد میکند.
وی اضافه کرد :البته نباید تعجب کرد که چرا این اتفاق رخ داده
اســت .بلکه باید سیســتمها را ارتقا داده و اخاقمداری را توسعه

دهند .نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه
آیا موردی به شما اعام شده که با پرداخت مبالغی ،ثبت سفارش
غیرقانونی انجام داده باشد؟ اظهار کرد :در این مورد شنیدهایم اما
اینکه چقدر واقعیت داشته باشد مشخص نیست .رقمهای مختلفی
را به ما اعام کردهاند اما چون مســتند نیست نمیتوانیم در این
رابطه صحبت کنیم.
به گزارش ایسنا ،اخیرا مجتبی خسروتاج  -رییس سازمان توسعه
تجارت  -اعام کرد که در زمان بســته بودن ثبت سفارش واردات
خودرو در سال گذشته 6400 ،دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی
ثبت ســفارش و وارد شده است .در بازه زمانی تیر تا دی ماه سال
گذشــته ( ،)1396ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما
گفته میشود در این مدت تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت
سفارش و وارد شده است.

جریمه  30هزارتومانی برای تعقیب کنندگان
خودروهای امدادی
راهنمایــی ایــن در حالی اســت که برخی
و
پ ل ی ـ ـ س
رانندگی پایتخــت از جریمه رانندگان بــی توجه به صدای آژیر
 30هزارتومانــی برای تعقیب و چراغهای گردان ،مســیر را برای
کننــدگان خودروهای امدادی عبــور آمبوانس باز نمی کنند و یا
با ســرعت و فاصله بسیار نزدیک ،
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،مرکز اطاع پشت سر آن حرکت می کنند که با
رســانی پلیس راهور تهران در این کوچکترین کاهش سرعتی از سوی
باره اعام کرد :یکی از تخلفاتی که آمبوانس(در حالــی که خودروی
عاوه بر زیر پا گذاشــتن مقررات ،پشت ســری ،کاما در نقطه کور
جنبه غیراخاقی نیز در آن مستتر راننده قــرار دارد) احتمال تصادف
اســت ،راه نــدادن و یــا حرکت و بسیار زیاد است و این زمانی است
تعقیب خودروهای امدادی به ویژه کــه آن لحظات طایی به لحظاتی
آمبوانــس حین انجــام ماموریت تلخ و تاریک تبدیل می شود.
بر اســاس گزارش مرکز اطاع
اســت؛ از زمانی که مصــدوم و یا
بیمــاری داخل آمبوانس باشــد ،رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ،بر
امدادگران و راننده آمبوانس تاش این اساس قانونگذار برای پیشگیری
می کنند در آن ثانیههای طایی از از چنیــن حوادثی ایــن رفتار در
تمام ظرفیتها و مهارت خود بهره رانندگی را تخلف محســوب کرده
برند تــا مصدوم و یــا بیمار را در و مبلغ 30هزار تومان جریمه برای
کمترین زمان ممکن به بیمارستان رانندگان تعقیب کننده خودروهای
امدادی در نظر گرفته است.
برسانند.

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

عوارض جایگزین نقل و انتقال اماک ابطال شد
اخــذ عوارض نقــل و انتقال اماک توســط
شهرداری ها در شــهرهای مختلف پیش تر از
سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود و مجدد
با تغییر نام و تحت عنوان عوارض «صدور پاسخ
استعام واگذاری» بها دریافت می گردید که این
بار هم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل
شد.
به گــزارش روابط عمومی دیوان
عدالــت اداری ،به دنبال شــکایت
سازمان بازرسی کل کشور از شورای
اسامی شهر شــیراز و در خواست
ابطــال مصوبه شــماره 6767/95
مورخ  1/12/95در خصوص هزینه
های مربوط به بهای خدمات صدور
و پاسخ اســتعام واگذاری اماک و
واحدهای تجاری از متقاضیــان ،هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری پس از بحث و بررســی در این مورد مقرر
کرد :بــا توجه به اینکه در آراء متعــدد هیأت عمومی
وضع عــوارض برای نقــل و انتقال اماک مســکونی،
تجاری ،سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسامی

شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص
و ابطــال گردیده اند و با تغییر عنــوان اخذ وجه برای
نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات «صدور پاســخ
اســتعام واگذاری» تجاری ،مســکونی و ســرقفلی و
غیره ماهیت موضــوع را عوض نمی کند ،بنابراین اخذ
وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاســخ استعام
واگذاری در مصوبه مورد شــکایت به دائل مندرج در
رأی شــماره  243هیــأت عمومی
دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه
در نقل و انتقال ،شهرداری خدمات
مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند
تا مشــمول بند  26ماده  71قانون
تشــکیات ،وظایــف و اختیــارات
شوراهای اسامی شهر شود ،مغایر
قانون و خارج از حــدود اختیارات
بوده و ابطال می شود.
ازم به ذکر اســت که بر اســاس مــاده  92قانون
تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه
مصوبــهای در هیأت عمومی ابطال شــود ،رعایت مفاد
رأي هیأت عمومي در مصوبات بعدی ،الزامی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تمام بدهی پیمانکاران تا آذر ماه صاف میشود
تمام بدهی پیمانکاران تا آذر ماه تسویه میشود /شروع تهاتر
بدهی پیمانکاران به بانکها با مطالباتشان از دولت
معاون وزیر راه و شهرسازی از تسویه تمام بدهیهای سازمان راهداری
به پیمانکاران تا ســه ماه سوم ســال جاری خبر داد و گفت :تهاتر بدهی
پیمانکاران به بانکها با مطالباتشــان از سازمان راهداری از امسال شروع
میشود.
عبدالهاشم حسن نیا ،رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
درباره میزان بدهی به پیمانــکاران و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات
بخش خصوصی اظهار داشــت :میزان بدهیهای سازمان به پیمانکارن
بخش خصوصی در سال گذشته چیزی بیش از  2هزار میلیارد تومان بود

مدیرعامل بانک تجارت با حضور
در وزارت نفت ،بــا «علی کاردُر»
معــاون وزیر نفــت و مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران دیدار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک
تجارت ،رضا دولتآبادی مدیرعامل این
بانک در راستای پیگیری همکاریهای
بانک تجارت با مجموعــه وزارت نفت

که توانســتیم بخشی از این رقم را با حمایت سازمان برنامه و بودجه و از
طریق اوراق خزانه اسامی پرداخت کنیم.
وی افــزود :در حال حاضر میزان بدهیها به چیزی حدود هزار و 600
میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تهاتر
مطالبات پیمانکاران با بدهی آنها به بانکها گفت :با این مصوبه میتوان
بخش عمدهای از بدهی به پیمانکاران را تسویه کرد.
حسن نیا از تسویه کامل بدهی به پیمانکاران سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای تا پاییز  97خبر داد و گفت :کلیه بدهیهای این سازمان به
پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت ،تهاتر با بدهیهای بانکی ،اسناد خزانه

اسامی و بخشی به صورت نقدی تا سومین سه ماه سال جاری یعنی تا
آذر ماه مستهلک میشود.
رییس ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تاکید کرد :البته این
تسویه شــامل بدهیها تا قبل از سال  96میشود و مطالبات پروژههای
انجام شده تا قبل از سال  96در اولویت پرداخت هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :مطالبات پیمانکاران بر اساس تناسب
بدهی سازمان پرداخت میشود و اولویت بندی بین آنها وجود ندارد.
حســن نیا اظهار داشت :از ســال جاری تهاتر مطالبات پیمانکاران از
سازمان راهداری با بدهیهایشان به بانکها آغاز میشود و این تصمیم در
تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران میتواند بسیار موثر باشد.

تقویت همکاریهای بانک تجارت با وزارت نفت

تقویت هماهنگی و ارتقای سطح خدمات
این بانک به مجموعــه وزارت نفت ،با
کاردر معــاون وزیر نفــت و مدیرعامل
شرکت ملی نفت دیدار کرد.مدیرعامل
بانــک تجارت در این جلســه که عصر
یکشــنبه دوم اردیبهشت ماه در وزارت
نفت برگزار شــد ،آخرین پیشرفتهای
طرح صندوق تامین مالــی پروژههای

نفتی کــه اخیرا توســط بانک تجارت
پیشنهاد و مورد تایید وزارت نفت قرار
گرفته بود را تشریح کرد.دولتآبادی با
اشــاره به برخی خدمات بانک تجارت
به شــرکتهای مجموعه وزارت نفت،
خاطرنشان کرد :بانک تجارت به عنوان
بانک سازمانی وزارت نفت تاش دارد با
به کارگیری تمامی ظرفیتهای خود در

این حــوزه ،گامی موثر را در حمایت از
اقتصاد کشــور برداشته و سهم خود در
توســعه پروژههای توسعه محور وزارت
نفت را ایفا کند.کاردُر ،معاون وزیر نفت
نیز ضمن تقدیــر از تاشهای صورت
گرفته توســط بانک تجــارت در حوزه
طرح صندوق تامین مالــی پروژههای
نفتی ،تقویت همکاری با بانک تجارت

به ویژه در حــوزه ارائه روشهای نوین
تامین مالی را از اولویتهای سال 1397
برشــمرد.در ادامه این دیــدار ،رزازان
معاون مالــی مدیرعامل بانک تجارت و
دیگر اعضای هیات همراه ،با مشاورین
معاون وزیر نفت ،جزئیات طرح مذکور
را مورد بررســی قرار داده و راهکار های
ممکن را به بحث گذاشتند.

خبر

وام 100میلیونی
با قسط 900هزار تومانی
در راه است

و ز ی ـ ـ ر راه و شهرســازی
ا ز پ ی ش ــنهاد ســرمایهگذاری
یک میلیــارد داری دولــت در
مسکن با استفاده از منابع صندوق
توســعه ملی خبر داد و گفت :در
بحث مســکن حمایتی روشی را
پیش گرفتیم که بیشترین عایدی
را برای جامعه و کمترین هزینه را
برای دولت داشته باشد.
به گزارش تسنیم ،عباس آخوندی
اظهــار کرد :زمانی که بــه وزارتخانه
آمــدم میــزان وام بانکی نســبت به
ارزش ملــک در تهران به حدود هفت
درصــد کاهش پیدا کــرده بود و در
شهرستانها  17تا  20درصد بود.
وی با یادآوری اینکه تســهیات
 20میلیــون و قیمــت یــک واحد
متوســط مسکن  300میلیون تومان
بود ،ادامه داد :برای آنکه قدرت خرید
باا رود ،چند مــدل در ایران تجربه
شــده اســت؛ یک مدل که هنوز هم
رواج دارد ،یارانه بر ســود است .یارانه
بر سود که مث ً
ا برای بخش روستایی
در حدود  10درصد است .بزرگترین
مشکلی که دارد آن است که بار مالی
آن برای دولت بسیار زیاد است.
وی افــزود :ادعای بانک مرکزی تا
ســال گذشته  22هزار میلیارد تومان
مطالبه از دولت برای یارانه بر ســود
است .مشخص است که دولت چنین
پولی نــدارد .در بودجه  97بودجهای
بــرای پرداخــت این بدهــی در نظر
گرفته شده است .این ارقام صرفاً وارد
حساب شده ،حســابداری میشود و
بدهی دولــت و طلب بانک مرکزی و
بانکها از دولت افزایش پیدا میکند.
نتیجه این اســت که بانکها ترجیح
میدهنــد اص ً
ا تســهیات ندهند و
بیاعتمادی گسترده بانکها نسبت به
دولت ایجاد میشود.
وی با اشــاره به اینکه اکنون در
بحث تســهیات برای نوسازی بافت
فرسوده مصوبه ای وجود دارد که 10
درصد از ســود را دولت یارانه بدهد،
اظهار کرد :بانکها از پرداخت نشدن
این یارانه شکایت داشتند .آییننامهای
تصویب شــد که بانکها تسهیات با
ســود 18درصدی ارائه دهند و دولت
یارانه را مســتقیم به مردم پرداخت
کند ،نتیجه اینکه بودجهای برای این
منظور تأمین نشد و یارانهای به مردم
پرداخت نشــد .مردم شــکایت دارند
و مدام در شــهرهای مختلف تجمع
میکنند.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به
راهکارهــای موجود بــرای تحریک
بخش تقاضای مســکن گفت :روشی
که مــن پیگیری کردم ایــن بود که
به سراغ پس انداز برویم .در این روش
هر کســی پسانداز کرد بر مبنای آن
تسهیات دریافت میکند .پیشتر در
وزارت مسکن و شهرســازی نیز این
اقدام صورت گرفــت .هنگامی که در
ســال  72این اقدام آغاز شــد ،تعداد
پسانداز کننــدگان تقریباً  2000نفر
بودنــد .ایــن رقم در ســال  87به 3
میلیون نفر رسید.
آخوندی افزود :در این روش تاش
بــر این اســت که قیمت تمامشــده
پــول را بــرای بانک کاهــش دهیم.
فردی که بــا اســتفاده از این روش
پسانداز میکنــد ،بهازای خواب پول
ســود دریافت نمیکنــد ،بلکه امتیاز
تســهیات میگیرد ،بــه این ترتیب
قیمــت تمامشــده پول بــرای بانک
کاهش مییابد و تنها بهاندازه عملیات
جاری آن میشود .آخوندی با اشاره به
اینکه کسانی که ساکن بافت فرسوده
هســتند نیز میتوانند تسهیات ویژه
ســاخت و بازســازی دریافت کنند،
خبــر داد :رییــس جمهــوری گفته
دولــت حاضر اســت  1000میلیارد
تومان در بانک مسکن سپرده گذاری
کند .بانک مســکن نیز وعده داده دو
برابر ســپرده دولت تسهیات دوساله
ساخت را به سازنده در بخش فرسوده
با نصف قیمت مصوب شــورای پول و
اعتبار پرداخت کند .اقســاط ماهانه
این تسهیات اگر  100میلیون تومان
باشد با ســود 6درصد و در مدت 12
سال ،کمتر از  900هزار تومان خواهد
شد.

دورهمی قوای سه گانه برای حل مشکات

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نشست سران سه قوه ،گفت :این جلسات باید بیشتر و مستمر باشد ،چرا که
تبادل نظر ،مساعدت و اشتراکات قطعا به رفع مشکات و حل مسائل کمک میکند.به گزارش ایلنا؛ مسعود کرباسیان در
تشریح نشست سه قوه ،گفت :این جلسات باید بیشتر و مستمر باشد و ُحسن آن این بوده که در تمام زمینه ها می تواند
اثر مثبت داشته باشد ،چرا که تبادل نظر ،مساعدت و اشتراکات قطعا به رفع مشکات و حل مسائل کمک میکند.وزیر
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محورهای مطرح شده در نشست سه قوه تصریح کرد :یکی از موضوعات مهم این است
که مجلس باید در بحث لوایح کمک کند ،دولت در زمینه اجرا باید اقدامات را به اطاع نمایندگان برساند و از همه این
مباحث مهم تر قوه قضاییه به عنوان پشتیبان قضایی از این مصوبات ،می تواند کمک موثری داشته باشد.

خبر
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سخنگوی دولت:

خبر
وزیر بهداشت:

 55درصد ایرانیان
کمتر از  70سال عمر میکنند

سال  97اميد بيشتری
به رشد اشتغالزایی و اقتصادی داریم
صندوق بین المللی پول ،در نهم فروردین ،اقتصاد ایران را در  40شاخص و  7بند ،ارزیابی کرده است

قاضی زاده هاشــمی گفت:
 55درصد مــردم ایران کمتر
از  70ســال عمر میکنند که
برای افزایــش این میزان باید
فرهنگســازی خوبی در حوزه
سامت انجام شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان؛ ســید حســن قاضی زاده
هاشــمی وزیر بهداشت در مراسم
اولین مجمع ســامت استانی که
امروز در دانشــگاه علوم پزشــکی
تهران برگزار شــد ،اظهار کرد :در
ابتدا تصــور می کردم مجمع ملی
ســامت برای دوران مــا بوده اما
اکنون متوجه شدم که این مجمع
از سالیان قبل تشکیل شده است.
وی ادامــه داد :کارهای زیادی
در طــول چهار دهــه انقاب در
حوزه ســامت انجام شده است و
امروزه تقریبا شاخصهای سامت
مناسب اســت ،اما باید نسبت به
ارتقای این موضوع فرهنگســازی
انجام شود.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه
در آستانه پیروزی انقاب اسامی
طول عمر مردم کشــورمان حدود
 55ســال و میزان مــرگ و میر
کــودکان و مادران باردار زیاد بود،
افزود :امروزه خوشــبختانه مردم
باسواد شده و میزان مرگ و میرها
کاهش پیدا کرده است.
هاشــمی با اشــاره بــه اینکه
جمعیت روســتایی ما بــه دلیل
مهاجرت به شــهرها به  30درصد
کاهــش پیدا کرده اســت ،افزود:
دســتگاههای مختلف نشان دادند
که نســبت بــه مواضع ســامت
حســاس بوده و ما در این زمینه
باید کارهای زیــادی انجام دهیم؛
به نظر میرسد دولت پیش از این
در حوزه سامت نمی تواند هزینه
کند ،باید تــاش کنیم در هزینه
های مردم صرفهجویی شود.
افزایش وزن و فشــار خون در
میان تهرانی ها بسیار زیاد است
وی بــا اشــاره به اینکــه افراد
پرخور و چاق که مســائل سامت
را رعایــت نمیکننــد خــود باید
هزینههایشــان را بپردازنــد و اگر
بخواهنــد از خدمات ســامت به
طور رایگان استفاده کنند این کار
شدنی نیست ،عنوان کرد :دولت و
مجلس به طرح تحول کمک کرده
تا هزینه های سامت کاهش پیدا
کند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه
افزایــش وزن و فشــار خــون در
میان تهرانی ها بســیار زیاد است
و بایــد برنامه ریزیهای خوبی در
راستای اصاح این الگو انجام شود،
تأکید کرد 55 :درصد مردم ایران
عمری کمتر از  70سال دارند که
 35درصــد مرگ و میرهــا بر اثر
سکتههای قلبی است؛ به طور کلی
امروزه زنان بیــش از مردان عمر
میکنند.
هاشمی با اشاره به اینکه خانه و
آموزش و پرورش نقش مهمی در
فرهنگســازی دارند و من از تاش
همه رســانهها در فرهنگســازی
حوزه سامت تشکر میکنم ،ادامه
داد :من هم یک رســانه هستم و
باید کارهای خوب را فرهنگسازی
و ترویج کنم.
وزیــر بهداشــت با اشــاره به
اینکه الگوی مصرف نمک و شــکر
و اصاح ســبک زندگــی با توزیع
کتــاب و چند برنامــه تلویزیونی
انجام نمیشــود ،افــزود :باید در
ایــن خصوص خانههای ســامت
و محلهســراها در سراســر کشور
توســعه داده شــود و در مقولــه
سامت امروزه خوشبختانه دولت
گامهای خوبی برداشته است ،باید
در ادامه راه مســائل آسیبزننده
سامت را برطرف کرد.

م ح م دباقر نوبخت در نشست
خ ب ری هفتگی با اصحاب رسانه
ب ه اعام آمارهای شاخص کان
کشور و نحوه هزینه ها و مصارف
کشــور در سال گذشــته و از
جزییات برنامه های دولت برای
اش ت غ الزایی و رشد اقتصادی در
سال  97خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی
دولت ،محمدباقر نوبخت ســخنگوی
دولــت دیروز در نشســت هفتگی با
خبرنگاران با بیان اینکه هر سال همه
برنامه ها و اهداف در ســندی به نام
بودجه محاسبه می شود ،اظهارداشت:
پیش بینی منابع و مصارف بودجه در
ســال  96برابر با  320هزار میلیارد
تومــان بود که نســبت بــه منابع و
مصارف سال  95افزایش  13درصدی
داشته است.
وی افــزود :بر این اســاس ایحه
بودجه دولت صد درصد تحقق یافت
اما بر اســاس بودجه مصوب مجلس،
حدود  92.3درصد محقق شــد که
نشان دهنده پیش بینی درست دولت
اســت.نوبخت ادامه داد :پیش بینی
نفت در بودجه سال گذشته بین 50
تا  55دار برای هر بشــکه بود که بر
اساس گزارش ها در یازده ماهه سال
 96قیمت هر بشــکه نفت  53دار و
هر بشکه میعانات نفتی  55دار بود
و هم اکنون بیش از  60دار است.

ســخنگوی دولت با بیــان اینکه
کشورهایی هســتند که عداوت آنها
نسبت به جمهوری اسامی مشخص
است ،اظهار داشت :یکی از کشورهای
بزرگ جهــان در یک انتخابات دچار
تحولی شــد که نظــام آن به فردی
سپرده شده که پیمان شکن است و
به پیمان های جهانی بی تفاوت است
و حتــی اطرافیان او هــم نمی دانند
که چــه تصمیمی می خواهد بگیرد.
منتظر تصمیمات دولــت امریکا در
 22اردیبهشــت نیستیم و برای همه
شرایط برنامه ریزی کردیم.
ســخنگوی دولت با با بیان اینکه
همه منابع ارزی کشور شناخته شده
است ،تصریح کرد 100 :میلیارد دار

ورودی و منابع بازار ارز است ،درحالی
که مصرفمان کمتر از این مقدار است
و بنابرایــن ،فزونی عرضه به تقاضای
دار داریم.
وی ادامــه دارد :ســامانه «نیما»
که توســط معاون اول رئیس جمهور
افتتاح شــد ،امکان قاچاق را کم می
کند و ساختار شفافی را برای ورود و
خروج بازار ارز مشخص می کند.
ســخنگوی دولت با بیــان اینکه
صنــدوق بین المللی پــول ،در نهم
فروردیــن ،اقتصاد ایــران را در 40
شــاخص و  7بنــد ،ارزیابــی کرده،
تصریح کرد :وضعیــت اقتصاد ما در
تمام شاخصها مثبت بوده است.
ســخنگوی دولت در پاسخ به این

احتمال بازگشت حراجی

نایب رییس اتحادیه مشاوران اماک:

چوب حراج به  4۸۵هزار سکه
در حدود ســه ماه برگزاری
حراجی ســکه  485هزار قطعه
تمام و نیم بهــار آزادی فروخته
شــد ،در حالی حــراج متوقف
شده که بعید نیست در آیندهای
نزدیک بانک مرکزی دوباره آن را
در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ایســنا ،نیمه دوم سال
گذشته دوره خاصی برای بازار سکه
بود و از حدود شهریورماه رشد قیمت
این کاا شروع شــد .سکه تمام بهار
آزادی از حــدود یک میلیون و 200
هزار تومان تا پایان ســال قبل تا یک
میلیــون و  850هــزار تومان پیش
رفت .افزایش حدود  600هزار تومانی
سکه در حدود شش ماه در شرایطی
رقم خورد که در این فاصله اقداماتی
همچون حــراج و پیش فروش انجام
شد که البته نتوانست موجب کاهش
قیمت شود ،اما مدیران بانک مرکزی
معتقد بودند اگر حراج برگزار نشد به
طور حتم قیمت سکه تا پیش از این
افزایش داشت.
از چهــارم آذرماه حراج ســکه از
کانال بانک کارگشــایی(زیرمجموعه
بانک ملی) اجرایی شــد و به غیر از
تعطیات رسمی در روزهای زوج به
طور مداوم در حــال برگزاری بود تا
اینکه این روال رســما در دهه دوم
فروردین ماه متوقف شــد و مدیران
بانک مرکزی نیز آن را تائید کردند.
روال حراجی سکه از این قرار بود
که به طور روزانه بانک مرکزی قیمت
پایه را اعــام و در نهایت با بااترین
نرخ به فروش میرفت و باید خریدار
 9درصــد مالیات بر ارزش افزوده نیز
برای خرید پرداخــت میکرد .اولین
نرخ پایه ای که بانــک مرکزی برای
حراج ســکه اعام کرد در زمانی که
ســکه تمام بهار آزادی یک میلیون
و  380هــزار تومــان در بازار فروش

میرفــت یک میلیــون و  180هزار
تومان بود .همچنین برای نیمه سکه
که قیمت فروش بــازار حدود 700
هزار تومان بــود قیمت پایه به 590
هزار تومان رسید.
در چنــد ماه برگــزاری حراجی،
قیمت ســکه کاهشــی نبود و حتی
رشد داشت .دلیل اصلی این موضوع
را مســئوان مربوطه افزایش قیمت
دار اعــام کردند ،چرا کــه به هر
صورت رابطه مستقیمی بین قیمت
دار و ســکه وجود دارد که با روند
رو به رشــد دار در چند ماه پایانی
سال گذشته و رسیدن تا مرز 5000
تومان ،قیمت سکه نیز افزایشی شد.
بر این اساس قیمت پایه اعامی بانک
مرکزی نیــز در آخرین حراجیها در
سال جاری نسبت به نرخهای ابتدایی
رشــد قابل توجهی داشت به گونهای
که تمام ســکه یــک میلیون و 415
هزار تومــان و نیم بهــار  770هزار
تومان قیمتگذاری شد .
حراجی بــرای مخاطبان جذاب
بــود و به گونهای پیــش رفت که با
اســتقبال نســبتا خوبی در روزهای
برگزاری همراه شد ،حتی در جلسات
اول ازدحــام زیــادی در محل بانک
کارگشایی شکل گرفت و در ادامه هم
محل برگزاری خالی نشــد .در دوران
برگزاری حــراج گاهی پیش میآمد
که قیمتهای خریداری شــده بااتر
از حتی نرخ بازار بود و در بین آنها از
داان گرفته تا مردم عادی یا افرادی
کــه حتی نیــاز به خرید نداشــتند

پرســش که موضــوع کاوه مدنی و
مدیــران دوتابعیتی به کجا رســیده
اســت ،گفت :برای این بحث وزارت
اطاعات بــه دنبال شناســایی این
افراد بــوده تا جایگزینیهــا در این
زمینه انجام شود و ما تقریبا مدیر دو
تابعیتی دیگر نداشــتیم .البته بازهم
وزارت اطاعــات موظف به پیگیری
این موضوع اســت و سیاست دولت
این اســت که از مدیران دو تابعیتی
استفاده نکند.
وی افزود :بخشی از منابع ما منابع
انسانی است که بر اساس نوع نگرش
سیاسی تقســیم بندیهایی میشود
امــا بحث در دولت بر این اســت که
مــا نمیخواهیم از یــک جناح چه

اصاح طلب چه اصولگرا برای انجام
امور اســتفاده کنیم .ما در داخل نه
تنها حق نداریــم از این نیروها صرفا
بر اساس نوع نگرش سیاسی استفاده
کنیم بلکــه باید از تمامی افرادی که
کارآمد هستند استفاده کنیم.
اختصاص منابع به بخش خصوصی
از  18هــزار و  500میلیاردتومان به
 73هزار و  400میلیاردتومان میرسد.
وی با بیان سال  97امید بیشتری
به رشد اشتغالزایی و اقتصادی داریم
گفت :سال گذشته حدود  18هزار و
پانصد میلیارد تومان به بیست و هفت
هزار واحد کوچک تولیدی تسهیات
دادهایم و این میزان از طریق بانکها
تامین شد از سویی دیگر منابع دولت
نیز که حدود 50هزار میلیارد تومان
بود به طــرح های عمرانی اختصاص
پیدا کرد و مجمــوع این اقدامات در
ســال گذشــته وضعیت اقتصادی را
بهبــود بخشــید.نوبخت تاکید کرد:
امید ما به افزایش اشــتغال در سال
جدید به این جهت اســت که میزان
تســهیات بانکی از هجــده هزار و
پانصد میلیارد تومــان به  73هزار و
 400میلیارد تومان افزایش مییابد.
وی افزود :همچنین  126هزار میلیارد
تومان بودجه عمرانی در سال جدید
جایگزین  50هزار میلیارد تومان سال
گذشته شده است.

افزایش قیمت دوباره خانه در تابستان

میآمدند ،در این بین حضور کسانی
که برای پرداخت سکههای مهریه به
حراجی میآمدند نیز جالب توجه بود.
به هر ترتیب در شروع سال جدید
با بینظمیهایی در حراج سکه همراه
بود و طولی نکشید که به طور کامل
متوقف شد .گرچه دلیل توقف رسما
اعام نشــد ،اما فروش ســکه تا مرز
 500هــزار قطعه و در ســویی دیگر
پیــش فروش که در حال انجام بود و
فروش آن چند میلیونی شد موجبات
توقف را فراهم آورد ،چرا که در مورد
پیش فروش هم در دو سررسید یک
ماهــه و دو ماهه اخیرا توقف صورت
گرفت و دلیل اصلــی آن به آمادگی
برای تامین و ضرب ســکه به منظور
ارائه به خریداران اعام شد.
با وجود توقف حراج سکه ،رئیس
کل بانک مرکــزی در اظهارات اخیر
خود اعام کــرده که «بانک مرکزی
با عرضه ســکه ،حباب را تا حدی از
بین برده و ممکن است در آینده نیز
برای حراج مجــددا اقدام کند» .این
در حالی است که در دوران برگزاری
حراج تا پایان سال گذشته حبابی که
تا  250هزار تومان پیش بینی میشد
به کمتر از  50هزار تومان رسید ،ولی
در ابتدای ســال جــاری مجددا نرخ
سکه تا حدی حبابی شده و تا حدود
یک میلیون و  900هزار تومان پیش
رفته است.
اما در حال حاضر با توقف حراج،
بانک مرکــزی پیش فروش ســکه
را در دســتور کار دارد و متقاضیــان
میتوانند با مراجعه به شــعب بانک
ملی سکههای تمام بهار آزادی را در
سررسیدهای شش و  9ماهه ،یکساله،
 18ماهه و دو ســاله خریداری کنند.
در روزهــای اخیر پیشفــروش در
سررســید یک ماهه و ســه ماهه به
دلیل تکمیل ظرفیت متوقف شد

نایب رییس اتحادیه مشاوران
اماک با بیان اینکه در تابستان
قیمت مســکن در حد تورم
افزایش مییابد ،گفت :با کمبود
عرضه مسکن برای متقاضیان
واقعی در بازار مواجه هستیم.
حســام عقبایی در گفتوگو با
ایلنا درباره وضعیت بازار مســکن
اظهار داشت :در سه ماه پایانی سال
گذشــته تغییرات محسوسی را در
بازار مسکن شاهد بودیم به طوری
که در بهمن ماه ســال  96قیمت
مســکن به طور نامتعــارف تا 17
درصد رشد پیدا کرد.
وی ادامــه داد :یک ماه ســپری
شده از ســال جدید هنوز در بازار
مســکن تغییراتی دیده نمیشود
البته مانند سنوات گذشته در سال
جدید درصدی بــر قیمت خانهها
اضافه میشــود اما وقتی مالکان با
عدم اســتقبال از سوی بازار مواجه
میشــوند در خرداد مــاه و اواخر
اردیبهشــت قیمتهــا را به همان
قیمتهای قبل بر میگردانند و این
افزایش قمیت در برخی از محلهها
و محدودهها به همین دلیل است.
عقبایــی افزود :ایــن روند را در
سالهای رکود بین سالهای  92تا
 95هم شاهد بودیم که از جو روانی
بازار به دلیل ورود به سال جدید و
تغییر قیمتها نشات میگیرد.
نایب رییس اتحادیه مشــاوران
اماک با اشــاره بــه وضعیت بازار
مسکن در تابســتان اظهار داشت:
حجم معامات در بازار مســکن در
سه ماه دوم ســال افزایش خواهد
یافت و به دنبال ان با افزایش قیمت
مسکن در حد تورم مواجه خواهیم
شد.
عقبایــی گفت :بــه دلیل اینکه
افزایــش قیمت اصلــی در بهمن

ماه سال گذشــته رخ داده است در
تابستان امســال افزایش قیمت در
حد تورم خواهد بود و در شهرهای
کوچک هم این افزایش قیمت پیش
بینی نمیشود.
وی با تاکید بــر اینکه با کمبود
عرضــه مواجه هســتیم ،ادامه داد:
مشــکل بازار مسکن کشــور این
اســت که با کمبود عرضه متناسب
با نیاز واقعی کشــور مواجه هستیم
و متاســفانه مســکن کافی برای
متقاضیان واقعی بازار وجود ندارد.
نایب رییس اتحادیه مشــاوران
اماک با بیان اینکه شروط محدود
کننده صندوق پس انداز یکم شرایط
بازار را ســختتر کرده است ،گفت:
در حال حاضر با سر رسید وامهای
خرید مســکن قدرت خرید مردم
به ویژه دهکهای متوسط افزایش
یافته البته این قدرت خرید متناسب
با خرید خانههای کم متراژ است اما
شرط تعلق وام به خانههای زیر 15
سال باعث کمبود عرضه در بازار و
افزایش قیمت خانههای مشمول این
شرط شده است.
عقبایی با بیان اینکه دولت باید
هر چه سریع شروط محدود کننده
را حذف کنــد ،گفت :یکی دیگر از
شرایط ارائه تسهیات و ارائه اوراق،
هزینه باای خرید این اوراق اســت
بــه طوری که یک پنجم ارزش این
اوراق باید صرف خرید آن شود که
در هیچ کجــای دنیا چنین چیزی
وجود ندارد و این به نگاه سودجویانه
و رویکرد تجاری بانکها برمی گردد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی :

بدقولی برخی شرکتهای سرمایه پذیر ،عامل تاخیر پرداخت سود سهام عدالت

پوری حسینی بدقولی برخی از شرکت های
ســرمایهپذیر را عامل تاخیر در تسویه سود
سهام عدالت برخی مشموان عنوان کرد.
به گــزارش گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران
جوان به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ بر اساس
قانون تجارت ،شــرکتها موظف هستند حداکثر 8
ماه پــس از برگزاری مجمع عمومی اقدام به توزیع
سود تقسیمی و مصوب خود میان سهامداران کنند.
از سوی دیگر طبق قانون از سال  1396سازمان
خصوصی سازی موظف اســت سود سال مالی 95

شــرکتهای ســرمایه پذیر را میان مشموان توزیع
کند.
بر این اســاس پوری حسینی با اشاره به این که
از دیماه سال گذشته ســود تقسیمی مربط به 49
شــرکت ســرمایه پذیر به مرور در حال دریافت از
شــرکتها و واریز به حساب مشموان سهام عدالت
اســت گفت :یکی از دایل اصلــی تاخیر در واریز
سود ســهام عدالت به حساب مشموان بویژه گروه
بیستم که کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی،
بازنشســتگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی

را شامل می شود ،تاخیر برخی از شرکتهای سرمایه
پذیر در پرداخت کامل ســود تقیسمی خود است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود :از جمله
این شــرکتها که بخشی از ســود تقسیمی خود را
پرداخت و بخشــی دیگر را تا کنون تســویه نکرده
اند میتوان به شــرکت مخابرات اشاره کرد که بابت
سود تقسیمی سهام عدالت خود حدود  67میلیارد
تومان به ســازمان خصوصی سازی بدهکار است و
بیش از ســه ماه هم از مهلت قانونی پرداخت سود
مجمع این شرکت سپری شده است.

وی گفت :از سوی دیگر شــرکت فواد مبارکه
بــا  45.5میلیارد تومان ،گــروه مپنا با  41میلیارد
تومان ،پتروشیمی جم و پتروشیمی بندرعباس هر
یک با  40میلیارد تومان ،فواد خوزســتان با 22.5
میلیارد تومان ،پارس سوییچ با  15.5میلیارد تومان
و چادرملو با  7.5میلیارد تومان از جمله شرکتهایی
هســتند که بخشی از سود تقسیمی مجامع خود را
بابت تقسیم میان مشموان سهام عدالت پرداخت
ولی کل ســود تصویب شده را هنوز پرداخت نکرده
اند.

خبر

انحصار صداوسیما در فضای مجازی
مانع رشد تولید و محتوا در شبکه های اطاعات می شود

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطاعــات ،مخالفت خود با مصوبه
اخیر کمیســیون فرهنگی مجلس
مبنیبر دادن مسئولیت صدور مجوز
و مقررات صوت و تصویر فراگیر در
فضای مجازی به صداوســیما را،
اعام کرد.
به گزارش ایسنا ،در پی تصویب ماده چهار طرح خط مشی ،اداره و نظارت
بر سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس در شامگاه یکشنبه(دوم
اردیبهشــت) ،محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات،
بامداد دیروز ،از طریق صفحه شخصیاش در توییتر ،مخالفت خود را با طرح
مجلس برای دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای
مجازی به صداوسیما ،اعام کرد.
آذری جهرمی در توییتی درباره این مصوبه کمیســیون فرهنگی مجلس،
گفت :ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیســیون فرهنگی
مجلس ،تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما ،بدون
ذکــر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر ،مانع بزرگی در تحقق
ایههای خدمات و محتوای شبکه ملی اطاعات خواهد بود.
بر پایه این گزارش ،سیده فاطمه ذوالقدر ،دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس
شــورای اســامی در گفتوگو با ایسنا ،اعام کرده اســت که ،بر اساس این
مصوبه کمیسیون ،پخش فراگیر برنامههای رادیویی یا تلویزیونی در داخل و
خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیما است و مسئولیت صدور مجوز و
تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن ،منحصرا ً بر عهده
سازمان صداوسیما است و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و
تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطاعات منحصر و محدود میشود.
وزیر کشور در جلسه بررسی وضعیت بازارچه های مرزی کشور:

ظرف یک هفته راهکارهای پیشنهادی برای حل
مشکل کولبران ارائه شود

وزیر کشــور از معاون انتظامی
خواســت ظرف یک هفته آینده
موانع پیش روی فعالیت کوله بران
در اســتان های مرزی را بررسی و
راهکارهای پیشنهادی را ارائه کند.
به گزارش مهر ،جلسه بررسی آخرین
وضعیت بازارچه های مرزی کشــور عصر دیروز به ریاست عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشور در این وزارتخانه برگزار شد.
رحمانی فضلی با اشــاره به مشــکات پیش آمده برای فعالیت کوله بران
تصریح کــرد :دولت با طرح جدیدی که اخیرا به تصویب رســانده به دنبال
ساماندهی فعالیت کوله بری در استان های مرزی است.
وی در ادامه افزود :باید براســاس برنامهریزی دقیق تعداد کوله بران واقعی
که در استان های مورد نظر فعالیت دارند شناسایی شوند تا بر این اساس بتوان
نسبت به حل مشکات آن ها اقدام کرد.
وزیر کشــور از معاون امنیتی انتظامی این وزارتخانه خواســت در جلسه
مشترک با استانداران مرزی و دستگاههای مسئول ظرف یک هفته آینده موانع
پیش روی فعالیت کوله بران در استانهای مورد نظر را بررسی و راهکارهای
پیشنهادی را ارائه کنند.در ادامه این جلسه موافقت شد تا به ملوانانی که اقدام
به ثبت سفارش کاا ،پر کردن اظهارنامه و حقوق گمرکی و عوارض پرداخت
می کنند ،از تخفیف ســود بازرگانی  20درصد برخوردار شــوند و همچنین
سوخت لنج ها در آب های مرز جمهوری اسامی ایران به قیمت داخل کشور
فروخته شــود که این مصوبه برای طی مراحــل قانونی به هیات وزیران ارائه
خواهد شد تا به مرحله اجرا برسد.در این جلسه استانداران هرمزگان ،سیستان
و بلوچستان ،بوشهر ،کرمانشاه ،آذربایجان غربی ،خوزستان ،کردستان ،رئیس
ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز ،رئیس ســازمان توســعه تجارت ،جانشین
فرماندهی ناجا ،فرمانده مرزبانی ناجا و فرمانده نیرو زمینی سپاه و نمایندگانی
از گمرک و وزارت اطاعات حضور داشتند.گفتنی است؛ در این جلسه برخی از
مواد آیین نامه ساماندهی مبادله کاا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی
مورد بازنگری قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت ایساکو:

ارتقاء کیفي خدمات باید براي تمام مشتریان
ملموس باشد!

مدیر عامل شــرکت خدمات پس از فــروش ایرانخودرو طي
نشســتي ،ضمن جمعبندي خدمات ارائه شــده به مشتریان در
فروردین ماه سال جاري ،برنامههاي سال  97را رسما به معاونین و
مدیران اباغ کرد.
تیتر - 20سیدرضا حسیني مدیر عامل شرکت ایساکو تاکید کرد :ارتقاء
سطح عیبیابي و کاهش ضریب خطا در شبکه خدمات پس از فروش یکي
از راههاي افزایش کیفیت خدمات اســت که به عنــوان مهمترین فعالیت
ســال جدید در برنامه گنجانده شــده اســت و پیشبیني ميشود ،با این
اقدام ،مدت زمان توقف خــودرو در نمایندگي کاهش یافته و با جلوگیري
از بازگشــت مجدد خودرو به تعمیرگاه ،رضایت مشتریان در تمام ایهها به
شکل ملموسي افزایش یابد.
وي در این جلســه ضمن تبیین مجمــوع فعالیتها و نقاط قوت و قابل
بهبود ســال گذشته گفت :ارزیابيهاي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد
ایران ،طي چند سال اخیر ،مؤید رشد روزافزون مشتریان از خدمات پس از
فروش شرکت ایرانخودرو بوده و اصليترین هدف شرکت ایساکو در سال
جاري ،حرکت فزاینده و ملموستر در همین راستا است.
حســیني همچنین ،در خصوص علل افزایش امتیاز رضایت مشــتریان
گفت :توســعه و اجرای خدمات نوین ،برگزاری360هزار نفر ســاعت دوره
آموزشــي در مدیریت آموزش فني و محــل نمایندگیها ( )OJTدر
زمینههاي فني و تعامل با مشتري ،تامین مناسب و به موقع قطعات ،توسعه
خدمات خودروها و محصوات جدید در ســطح کشور ،نظارتهای دورهای
و پایش مســتمر نحوه ارائه خدمات نمایندگیها در یازده منطقه کشــور،
تخصیص تجهیزات به روز به نمایندگيها ،پایش و کنترل مراجعات تکراری
خودروها به شبکه خدمات پس از فروش و پیگیری رفع نهایي عیوب آنها،
از دایل رشــد شرکت در سال گذشته بوده و ابراز امیدواري کرد با اجراي
برنامههاي اعام شــده در سال  97این روند به صورت چشمگیر و متفاوتي
ادامه یابد.او در خصوص افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات در شــبکه
سراسري این شرکت افزود :در ســال جاري برنامه از پیش تعیین شدهاي
براي افزایش تعــداد نمایندگيها نداریم و بیشــترین تمرکز را بر افزایش
کیفیت خدمات در تعمیرگاههاي موجود خواهیم داشت.

4

قائممقام بانک سرمایه حکم گرفت

فرجاله قدمی ،عضو جدید هیات مدیره بانک سرمایه ،طی حکمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل
این بانک معرفی شد .به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه ،فرجاله قدمی که به
تازگی در مجمع اخیر این بانک به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شده بود ،طی حکمی از سوی
علیرضا پویان شاد ،مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه ،به عنوان قائم مقام مدیرعامل این
بانک معرفی شد.
سه شنبه  4اردیبهشت  7 1397شعبان  24 1439آوریل  2018سال چهاردهم شماره 3724

خبر

برندگان اسفند ماه قرعهکشی
«وین کارت» بانک سامان مشخص شدند

دور بیســتویکم از سری سوم قرعهکشی
«وین کارت» بانک ســامان با حضور مدیران
ارشد بانک ،ناظران و برنده ممتاز دوره پیشین
برگزار شد.
به گــزارش ایبِنا به نقــل از روابط عمومی بانک
سامان ،مرتضی حســینینژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول در این باره
گفت :در این قرعهکشی که تنها قرعهکشی ماهانه نظام بانکی است ،برندگان
 251جایزه به ارزش  5میلیارد ریال شامل یک جایزه  500میلیون ریالی،
 50جایزه  50میلیون ریالی و  200جایزه  10میلیون ریالی مشخص شدند.
مدیر بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان اظهارداشت :براساس این
قرعهکشی « ،مهرزاد راشدی» مشتری شعبه ایرانزمین تهران برنده جایزه
ممتاز  500میلیون ریالی بیستویکمین دوره «وینکارت» شد .حسینینژاد
با اشــاره به اهداف عرضه «وین کارت» گفت :هــدف از ارایه «وینکارت»
ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیکی بهجای پول نقد است و در تداوم این
هدف ،کسب امتیاز با تراکنشهای مختلفی همچون انجام خریدهای روزانه
با وینکارت ،خرید شارژ ،پرداخت قبض ،انتقال وجه داخلی یا ازطریق ساتنا
و پایا صورت میگیرد .در پایان این قرعهکشــی ،جایزه  500میلیون ریالی
برنده دوره پیشین توسط مدیرعامل بانک سامان اهدا شد.

فعاان نظام مدیریت دانش
بانک صنعت و معدن معرفی شدند

فعاان برتر ســامانه مدیریــت دانش بانک
صنعت و معــدن به تفکیک برترین دانش ثبت
شده از لحاظ میزان بکارگیری آن توسط سایرین،
فعالترین دانشکار از لحاظ میزان مشارکت در
ثبت و بکارگیری دانش معرفی شدند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک صنعت و معدن  ،با استقرار سامانه
مدیریــت دانش در بانک صنعت و معدن و جاری شــدن نســخه جدید
دستورالعمل مدیریت دانش در بانک ،در نیمه دوم سال  1396حدود نیمی
از همکاران محترم در این سامانه عضو شده اند.
در این بازه زمانی تعدادی زیادی از همکاران عضو ســامانه موفق شدند
با ثبت و به اشــتراک گذاری دانش و تجربیات خود در حوزه های مختلف
مرتبط با فرآیندهای اجرائی بانک و همچنین با بکارگیری دانش ثبت شده
توسط دیگر همکاران ،در رشد و شکوفایی این نظام و افزایش بهره وری به
کمک دانش و تجربیات جمعی در بانک مؤثر واقع شوند.
مطابــق ضوابط ناظر بر پایش نظام مدیریت دانــش بانک ،فعاان برتر
این ســامانه به تفکیک برترین دانش ثبت شده از لحاظ میزان بکارگیری
آن توسط ســایرین ،فعالترین دانشکار از لحاظ میزان مشارکت در ثبت و
بکارگیــری دانش و نیز میزان فعالیت در انجمن های خبرگی و همچنین
فعالتریــن مدیریت های بانک به لحاظ عملکرد پرســنل آن مدیریتها در
سامانه در سال  96معرفی شدند.
بر اساس این گزارش  ،رتبه برترین فعال سامانه مدیریت دانش در زمینه
دانش برتر از نظر تعداد کاربردهای ثبت شده در سامانه توسط همکاران را
علیرضا سعیدی معاون سامانه های فرایندی اداره توسعه فاوا و سامانه های
فرایندی کسب کرده است.
در زمینه دانشکاران برتر در سال  1396بر اساس میزان فعالیت مفید در
سامانه مدیریت دانش و امتیاز دانشی محاسبه شده توسط سامانه مدیریت
دانش  ،علی کچویی کارشناس مالی شعبه شکوهیه قم  ،رسول اسمعیلیان
صدرآباد کارشــناس مالی شعبه شــهرک صنعتی خضر آباد یزد و علیرضا
سعیدی معاون سامانه های فرایندی اداره توسعه فاوا و سامانه های فرایندی
توانستند رتبه های برتر را کسب کنند.
واحدهای دانشــی برتر بانک صنعت و معدن در ســال  1396بر اساس
گزارش و میزان فعالیت پرسنل مدیریت ها در سامانه مدیریت دانش را نیز
مدیریت امور شــعب (سرپرستی های استانی و شعب) ،مدیریت آموزش و
پژوهش و مدیریت اعتبارات تشکیل داده اند.
اعام برندگان طرح «هر آرزویی در آینده برآورده میشه»؛

مدیرعامل بانک توسعه صادرات:

زیر ساخت های مورد نياز برای تهيه صورت های مالی بر اساس
استانداردهای حسابرسی ( )IFRSپياده سازی شده است
ششمین همایش تجاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در هتل اسپیناس پااس برگزار میشود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیش
بینی کرد :صــورت های مالــی بانکها
در ســومین سال اجرای اســتانداردهای
حسابرسی ) (IFRSدرچهار ماهه ابتدایی
ســال تهیه و مجامع در زمان مقرر برگزار
شود.
به گــزارش ایبِنا و به نقــل از روابط عمومی
پژوهشــکده پولــی و بانکی ،علــی صالح آبادی
درباره وضعیت اجرای استانداردهای حسابرسی
) (IFRSدر نظــام بانکی ایران ،اظهارداشــت:
بانک مرکزی در سالهای اخیر ،بانکها را ملزم به
اجرای این استانداردها کرد و برهمین اساس قرار
شد بانک ها گزارش ها را بر اساس استانداردهای
حسابرسی ) (IFRSتدوین کنند.
وی با بیان اینکه ،صورتهای مالی بانک ها در
سال  1395برای اولین بار بر اساس استانداردهای
حسابرســی ) (IFRSتدوین شد ،اظهارداشت:
البتــه این امر به دلیل اینکه بــرای اولین بار در
سیستم بانکی اجرایی میشد دارای نواقصی بود
که این روند در سال  96نیز ادامه یافت اما وضعیت
مطلوب تری را نسبت به سال  95داشتیم زیرا نرم
افزارهای ازم در سال  95تهیه شده بود.
وی ادامــه داد :صــورت های مالــی بانک ها
باید در ســال جاری نیز بر اساس استانداردهای
حسابرسی ) (IFRSتهیه شود و پیش بینی می
شود صورت های مالی به دلیل وجود زیر ساخت
ها در همان موعد قانونی یعنی تا تیر ماه تدوین
شود و این مســاله تا ماه های پایانی سال ادامه
نیابد.مدیر عامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد

آینده برگزار شد
به گزارشایلنا ،در این مراســم برندگان خوش شــانس (1یک)آرزوی
(3ســه)میلیارد ریالی(5 ،پنــج) آرزوی (200دویســت)میلیون ریالی،
(20بیســت)آرزوی (50پنجاه) میلیون ریالی(50 ،پنجاه) آرزوی (10ده)
میلیون ریالی(300،سیصد)آرزوی (5پنج) میلیون ریالی و (1600یکهزار
و ششصد) جایزه (5پنج) میلیون ریالی اختصاصی شعب ،مشخص شدند.
ایــن طرح طــی بازهزمانی  10آبانمــاه لغایت  22بهمن ماه ســال
 1396و بــه منظور گســترش فرهنگ بهره بــرداری از بانکداری نوین
و نیز ایجــاد ارزش افزوده برای هموطنان گرامی ،از ســوی بانک آینده
به مرحله اجرا در آمد .بر اســاس این طرح ،کلیه مشــتریان حقیقی که
دارای حداقل یک حســاب در این بانک بوده و یا نسبت به افتتاح حساب
اقدام کردند.
بر اســاس نوع حساب و با اســتفاده از درگاههای الکترونیکی و انجام
تراکنشهای غیرحضوری و نیز شرکت در (6شش) طرح تشویقی برگزار
شده ،اقدام به کسب امتیاز میکردند.
از جمله اقدامات انجام شده که این طرح را از طرحهای گذشته متمایز
میکرد؛ مشارکت مشــتریان گرامی در نظرسنجی آرزوها بود .مشتریان
گرامی آرزوی خود را طی نظرســنجی و از طریق ســامانههای ارتباطی
باشگاه مشتریان انتخاب کردند.
بانک آینده به پاس وفاداری مشــتریان گرامی ،برای نخســتین بار در
هفتمین دوره از باشــگاه مشــتریان ،بیش از (2000دوهــزار) جایزه به
ارزش(15پانزده) میلیارد ریال اختصاص داد.
همچنین در این طرح برای نخســتین بار قرعه کشــی مجزایی میان
مشتریان شعب برگزار شد.
مشــتریان عزیز؛ میتوانند برای کســب اطاعات بیشــتر و مشاهده
اسامی برندگان به سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به نشانی
 ba.efarda.irمراجعه فرمایند.
به زودی جزئیات هشــتمین طرح باشگاه مشــتریان بانک آینده ،به
اطاع عموم مردم عزیز خواهد رسید.

که زیر ساخت های مورد نیاز در نظام بانکی برای
تهیه صورت های مالی بر اســاس استانداردهای
حسابرســی ) (IFRSتهیه و نرم افزارها پیاده
سازی شده است.وی گفت :از آنجایی که این زیر
ساخت ها در دو سال گذشته آماده نبوده است لذا
تهیه صورت های مالی و برگزاری مجامع طوانی
شد به نحوی که بسیاری از مجامع بانکی در نیمه
دوم سال برگزار شد.صالح آبادی درباره تاثیر اجرای
این استاندارد ها در نظام بانکی،گفت :صورت های
مالی بانک ها بر مبنای ریسک تهیه می شود و بر
همین اساس این صورت های مالی ریسک های
مختلف نظام بانکی نظیر نقدینگی ،بازار  ،اعتبار و
غیره را شفاف سازی می کند .اجرای استانداردهای

حسابرسی ) (IFRSابزار مناسبی برای مدیریت
بانک اســت که با شناخت مناسب بتواند ریسک
های بانک را شناسایی و آن را مدیریت کند .مدیر
عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد :عاوه بر
این به ســهامداران و سرمایه گذاران نیز شناخت
شفاف تری می دهد و امکان ارزیابی برای این دو
گروه نیز ارتقا می یابد و محیط شفاف می شود.
صورت های مالی بانک ها آینده نگر شد
وی بــا بیان اینکه ،صورت هــای مالی که بر
اساس استانداردهای حسابرسی ) (IFRSتهیه
می شــود رویکرد آینده نگر دارد ،اظهار داشت:
صورت های مالی که در گذشــته تدوین می شد
رویکرد گذشته نگر داشت یعنی عملکرد گذشته

بانک را تبیین می کرد.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه  ،این صورت های
مالی ریسک های آتی را مشخص و تبیین می
کند ،گفت :بر همین اساس این صورت های مالی
هم برای ســهامداران و هم برای مدیران بانکها
مناسب است که بتوانند برنامه ریزی بهتری انجام
دهند البته برای بانک مرکزی نیز به عنوان مقام
ناظر امکانات بهتری را برای ارزیابی فراهم می کند.
وی در خصوص تاثیر اســتانداردهای حسابرسی
) (IFRSبر پیش بینی مطالبات معوق نیز گفت:
از آنجایی که ریسک اعتباری در این صورت های
مالی مطرح می شود و باتوجه به اینکه مطالبات
معوق نیز ناشــی از ریســک های اعتباری است
بنابراین این صورت های مالی می تواند پیش بینی
بهتری را نسبت به وضعیت مطالبات معوق ایجاد
کند.یادآور می شــود ،ششمین همایش تجاری
بانکی ایران -اروپا  8و  9اردیبهشت ماه سال جاری
توسط پژوهشکده پولی و بانکی در هتل اسپیناس
پااس برگزار میشود.
«روابط تجاری و بانکی ایران دو ســال پس از
اجرایی شدن برجام» محور اصلی همایش خواهد
بود همچنین«اتحادیه اروپا شــریکی برای ایران؛
چشــمانداز همکاریهای تجاری و بانکی ایران»،
«اتحادیه اروپا و مدیریت تطبیق مدرن»« ،اجزای
چارچوب جامع مدیریت ریســک»« ،مطالبات
معوق بانکی  NPLو اســتانداردهای حسابرسی
« ،IFRSمنابع تجدپذیر انرژی» و فرصتهای
سرمایهگذاری در ایران محورهای این همایش را
تشکیلمیدهد.

م؟؟؟؟

رویکرد بانک پارسیان در حمایت از تولید ملی و ارزشآفرینی برای مشتریان

جلسه هم اندیشی بانک پارسیان با گروهی از دبیران
و سردبیران اقتصادی رسانه ها با موضوع تبیین سیاست
های راهبردی بانک پارسیان در راستای رشد و توسعه
اقتصادی کشور در تاریخ  28فروردین ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،دکترکورش پرویزیان
مدیرعامل بانک پارسیان با توجه به نام گذاری سال  97از سوی
مقــام معظم رهبری به نام حمایت از کاای ایرانی گفت :بانک
پارســیان ،سیاســت های راهبردی را برای حمایت از تولیدات
داخلی و کاای ایرانی اجرا خواهد کرد.
دکتر پرویزیان با بیان اینکه بانک پارسیان به عنوان عضوی
از خانــواده نظام بانکی و اقتصاد کشــور برنامه های جامعی در
خصوص مدیریت و تخصیص بهینه منابع بانکی و چرخه صحیح
آن در جامعه دارد  ،افزود :شــرایط اقتصادی حاکم ،مرور دوباره
عملکردها را می طلبد تا فضا و شرایط اقتصادی به گونه ای باشد
که مردم احساس امنیت و ثبات اقتصادی داشته باشند .کسب
و کارها رونق یابند ،درآمد سرانه افراد جامعه افزایش یابد ،بنگاه
های تولیدی ،اقتصادی رونق و کارایی بیشتری داشته باشند و
در نهایت با تامین مالی موثر از هزینه تولید کاای ایرانی کاسته
شود که در این حوزه یکی از اقدامات سودمند  ،تخصیص اعتبار
به مصرف کننده کاای ایرانی و برنامه ریزی برای توسعه کارت
های اعتباری است.
رئیس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ادامه

هفتمین طرح باشگاه مشتریان بانک آینده

مراسم قرعهکشــی هفتمین طرح باشگاه
مشتریان بانک آینده ،با عنوان «هر آرزویی
در آینده برآورده میشــه» ،با حضور مدیران
اداره کنترل داخلی و بازرســی و تعدادی از
روســای شعب،در ســاختمان مرکزی بانک

بانک  ،بورس و بیمه

داد :خوشــبختانه با طرح های راهبردی که در ســال گذشته
با حمایت مجموعه دســتگاه های نظارتی در بانک اجرا شــد و
با تعامات سازنده با مشتریان ،توانستیم حجم مطالبات معوق
بانک را کاهش داده و نسبت به تعین تکلیف تعداد بسیار زیادی
از این مطالبات اقدام کنیم که آثار آن در ترازنامه سال 96بانک
دیده می شود و اکنون در شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته
قرار داریم.
دکتر پرویزیان درباره بســته بودن نمــاد بانکها در بورس،
اظهار داشت :بسته بودن نماد بانک ها بحث متفاوتی از وضعیت
بانک ها اســت و دلیل بسته بودن نماد در سال گذشته موضوع
تصمیمات جدید نهادهای متولی در ارتقای شیوه گزارش دهی
مالی و تبعیت از استانداردهای جهانی مطرح شده است.
وی افزود :بانک پارســیان در راســتای ارزش آفرینی برای
مشــتریان خود ،عاوه برارتقای کیفیــت خدمات حضوری در
شــعب  ،در حوزه بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات نوین نیز
گامهای مهمی برداشته و در این زمینه خوشبختانه بانک همواره
پیشتاز بوده اســت .همچنین  ،بانک پارسیان در تداوم فعالیت
های خود نگاه ویژه ای به حوزه مسؤولیت های اجتماعی داشته
است که به رغم خصوصی بودن بانک ،همواره تاش شده تا در
همراهی با دولت محترم ،در طرح های توسعه کشور به صورت
مســتقل یا سندیکایی مشارکت نماید و اقدامات موثری در این
زمینه انجام دهد .عاوه بر این با سایر نهادهای تأثیرگذار در این

حــوزه همکاری نموده که در این زمینه می توان به همکاری با
بنیاد برکت برای تامین مالی پروژه های مناطق کمتربرخوردار و
همکاری با کمیته امداد و بهزیستی در قرض الحسنه و حمایت
از شــرکت های دانش بنیان وکسب و کارهای نوین و استارتاپ
ها اشاره کرد.
رییس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی درباره
سیاســت ارزی دولت ،با توجه به شــرایط حســاس کنونی ،
همگان را به حمایت و پشــتیبانی از بانک مرکزی و سیاســت
های متخذه آن بانک ،در راســتای حفظ وحدت ملی دعوت و
ارائه پیشنهادهای سازنده و کارگشا را از ضرورتهای جدی برای
بازگشت ثبات و کاهش نوسان ارزی عنوان کرد.

وصول مطالبات و اصاح ترکیب پرتفوی ،مهمترین برنامه های بیمه دانا
نایب رئیــس هیئت مدیره و
مدیر عامل بیمه دانا ،خواســتار
توجه بیشــتر بر روند پرداخت
خسارت ها شــد و از ضرورت
تشــکیل مجموعه یا مدیریتی
برای اعمال نظارت بیشتر بر این
امور خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه
دانا ،دکتر بیژن صادق در نشســت
شورای مدیران این شرکت ،با مرور
عملکرد سال گذشــته این شرکت
اظهار داشــت :متأســفانه در سال
 1396شاهد وقوع رخدادهای تلخی
همچــون حادثه کارخانه ســیمان
شــاهرود ،واژگونــی اتوبوس دانش

آموزان هرمزگان ،زلزله کرمانشــاه،
انفجارکشــتی ســانچی و این اواخر
سقوط هلی کوپتر فات قاره بودیم
که در سال  97درصدد هستیم تمام

اعطای تسهیات  1100میلیارد تومانی

بهرهبرداری از  11۲طرح صنعتی و اشتغال مستقیم
 4100نفراز اقدامات بانک صنعت و معدن
تعــداد  112طرح صنعتي بزرگ  ،کوچک و متوســط با اســتفاده از
تســهیات بانک صنعت و معدن در سال  1396به بهره برداري رسیده و
براي  4100نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رســاني بانک صنعت و معدن براي اجراي طرح
هاي یاد شده در نقاط مختلف کشور  ،مبلغ  1100میلیارد تومان تسهیات
توسط این بانک پرداخت شده است.
از طرح هاي یاد شــده  88طرح توســط شــعب این بانک و  24طرح
توسط ستاد تامین مالي شده اند که تسهیات اعطایي شعب به حدود 200
میلیارد تومان و تسهیات ستاد به حدود  900میلیارد تومان رسیده است.
گفتني است کل تسهیات پرداختي بانک صنعت و معدن براي به بهره
برداري رســیدن طرح هاي صنعتي  ،از حدود  869میلیارد تومان در سال
 1395به  1065میلیارد تومان در سال  1396رسیده است.

تاش خود را برای پرداخت به موقع
خســارت ها پس از تکمیل پرونده
انجام دهیم.
مدیر عامــل بیمه دانــا ،وصول

مطالبــات معوق و اصــاح ترکیب
پرتفــوی را از مهمترین برنامه های
سال جدید برشــمرد و تأکید کرد:
امسال باید حرکت شرکت به سمت
بیمه های درمان خرد باشد و طوری
برنامــه ریــزی کنیم کــه از جذب
قراردادهای زیان ده جلوگیری و بر
بیمه های سودده تمرکز کنیم.
دکتر صــادق ،برنامــه ریزی در
مدیریت بیمه هــای اتومبیل برای
عرضه بیمه های شخص ثالث و بدنه
این شرکت و بهینه شدن نرم افزار
بیمه های عمر را از برنامه های سال
جدید عنوان کرد و یادآور شــد :در
مجموع ســال گذشته چیزی حدود

 103درصد تحقق بودجه داشتیم.
وی میزان تحقق بودجه شــرکت
در مناطق مختلف را مورد تأکید قرار
داد و در پایان ســخنان خود اظهار
داشــت :اگر روند نظارت بر پرداخت
ها بویژه در حوزه اشــخاص و درمان
شکل مناســب تری پیدا کند ،می
توانیم اقدامات مناسبی را در جهت
جلب رضایت ذینفعان شرکت فراهم
آوریم.
گفتنی است :اولین جلسه شورای
مدیران شــرکت بیمه دانا با حضور
اعضای هیــات مدیره ،معاونان مدیر
عامل ،مدیران ستادی و سرپرستان
مناطق برگزار شد.

خبر
در سال  96رقم خورد؛

تعیین تکلیف
 85هزار میلیارد ریال
از مطالبات بانک
صادرات

بانک صادرات ایران ضمن
تعیین تکلیــف بیش از 85
هزار میلیاردریال از مطالبات
غ یر جاری خود در سال ،96
ب الغ بر  7300میلیاردریال از
مطالبات خــود را به صورت
نقدی وصول کرد.
به گزارش ایلنا ،این بانک طی
ســال  ،96در راســتای مدیریت
و کنترل مطالبــات غیرجاری و
بارویکرد تقویت تــوان پرداخت
تســهیات بــه بخــش تولید،
تسهیل در تامین مالی مشتریان
و همچنین اعمال مســاعدت با
مدیونین مشمول تبصره  35قانون
اصاح قانون بودجه ســال  ،95با
اس ـ ـ ت ف اده از طرق مسالمتآمیز
ب ی ـ ـ ش ا ز  85هــزار و 544
میلیاردریــال از بدهی بنگاههای
اقتصادی را مورد رســیدگی قرار
داد کــه از این میان مبلغ 7331
میلیاردریــال به صــورت نقدی
وصول و مابقی تعیین تکلیف شد.
بنا براین گزارش ،بانک صادرات
ایران طی سال گذشته ،در راستای
حمایت از اشــتغال و تولید داخلی
و تحقــق سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،مبلغ  74هــزار و 22
میلیاردریال از بدهی بنگاههای فعال
و نیمه فعال را از طرق مسالمتآمیز
تعیین تکلیف کــرد .همچنین به
منظور مساعدت با مدیونین با مبالغ
بدهــی خرد و در راســتای اجرای
ماده  2آیین نامــه اجرایی تبصره
 35قانــون اصاح قانــون بودجه
سال  ،1395با رعایت اباغیههای
بانــک مرکزی ،تعــداد  75هزار و
 123فقــره قرارداد بالغ بر  11هزار
و  522میلیاردریال از مشمولین بند
مذکور را مورد رسیدگی قرار داد که
مجموعا ضمن رســیدگی و تعیین
تکلیف  85هزار و  544میلیاردریال
از پرونده های مطالباتی ،در حدود
 7331میلیاردریال از مطالبات نیز
به صورت نقــدی به حیطه وصول
درآمــد .عاوه بــرآن ،این بانک به
منظــور مســاعدت بــا واحدهای
تولیدی بدهکار اســتفاده کننده از
تسهیات حساب ذخیره ارزی ،در
حــدود  80درصــد از قراردادهای
مذکور ،با مانــده بدهی  47هزار و
 870میلیاردریال را تعیین تکلیف
کرد .بانک صادرات ایران همچنین،
در راســتای دریافــت مطالبات از
بدهکاران موسســه منحله میزان،
تعداد  1043پرونــده مطالباتی را
بررســی نموده و  460میلیاردریال
از مطالبات این بخش را نیز وصول
کــرد .از جمله اقدامــات بانک در
حوزه مطالبات طی ســال گذشته،
میتــوان به امهال دوســاله بدهی
مشتریان آســیب دیده از زلزله در
مناطق زلزلهزده غرب کشور ،تسویه
قراردادهای مطالباتی با مانده کمتر
از  2میلیاردریال ،با استفاده از عقد
مرابحه و همچنیــن تصویب الزام
کلیــه واحدهای اجرایــی بانک به
اعمال بخشودگی مابهالتفاوت نرخ
ســود و نرخ خســارت تاخیر ( 6تا
 14درصد) نســبت به قراردادهای
مطالباتی کمتر از یک میلیاردریال
روستاییان اشاره کرد.

آگهی مزایده
به موجب نیابت واصله به شماره  962042از شعبه دوازدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان در خصوص محکومیت آقای محمد عساکره فرزند
خنجر به پرداخت یک هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق خانم ندا گنجعلی خان حاکمی و مبلغ 2/550/000ریالبابت حق ااجرا که می بایست
به حساب شماره  2171350222006بانک ملی اصفهان واریز نماید که به کاسه 961486اجرای احکام ثبت شده است در راستای مفاد نیابت موصوف
پاک ثبتی شماره  903/1815بخش  7اهواز به نشانه کوی ملت خیابان  10متری مقیمی زاده پاک  85توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی
دادگستری به شرح ذیل توصیف به ارزیابی گردیده است ملک با مشخصات فوق ملکی است به کاربری مسکونی ویایی مشخصات ثبتی و آدرس فوق
مســاحت  447/48متر مربع و اعیان  200متر مربع و دارای ســازه سنتی سلزئ ذیئار باربر آجری و نمای سنگ سفید و سنگ باد بر و کف موزائیک و
برجنوبی با قمت ساخت بالغ بر  25سال و دارای انشعابات آب و برق سه فاز و کاز و بهره مند از خدمات رفاهی شهری .بر اساس تحقیقات محلی ارزش
روز ملک 10/566/400/000ریال(ده میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون وچهارصدهزار ریال برابر با یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون وششصد
وچهل هزارتومان برآورد شده است .وقت مزایده برای روز چهارشنبه  1397 /2/26ساعت  13تعیین شده است و از شخص و اشخاصیکه قصد شرکت
در مزایده دارند دعوت میشود که در تاریخ فوق در محل اجرای احکام دادگاه خانواده حضور بهم رسانند قیمت پایه از مبلغ  10/566/400/000ریال
می باشد و برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید لذا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده دارند میتوانند  5روز قبل از مزایده
از ملک موصوف بازدید نمایند.

مدیر اجرای احکام خانواده دادگستری اهواز علی جانلو

تعداد  112طرح صنعتی بزرگ  ،کوچک و متوسط با استفاده از تسهیات بانک صنعت و معدن در سال  1396به بهره برداری
رسیده و برای  4100نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردند .به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطاع رسانی بانک صنعت و معدن برای
اجرای طرح های یاد شده در نقاط مختلف کشور  ،مبلغ  1100میلیارد تومان تسهیات توسط این بانک پرداخت شده است .از
طرح های یاد شده  88طرح توسط شعب این بانک و  24طرح توسط ستاد تامین مالی شده اند که تسهیات اعطایی شعب به
حدود  200میلیارد تومان و تسهیات ستاد به حدود  900میلیارد تومان رسیده است.

بانک  ،بورس و بیمه
خبر

چگونگی دریافت
بن کارت های
نمایشگاه کتاب
پایتخت از طریق
کارت ملی هوشمند

مدیــر امور فــن آوری
اطاعات بانک شهر با تاکید
بر اینکه این بانک « نوآوری
در خدمت» را در همه حال
در صدر برنامــه های خود
قــرار داده اســت،گفت :با
تعامل گســترده و همکاری
خوب سازمان ثبت احوال و
ب ه ه مت جوانان نخبه بانک
شهر برای اولین بار استفاده
از ظرفیــت های کارت ملی
هوشمند در شــبکه بانکی
کشور محقق شده است.
به گزارش مرکــز ارتباطات
و ر و ابــط عمومــی بانــک
شــهر،میثم نمازی با تشــریح
چگونگــی دریافت بــن کارت
های ســی و یکمین نمایشگاه
بیــن المللــی کتــاب پایتخت
از طریق کارت ملی هوشــمند،
گفــت :طرح دریافــت بن های
خرید کتاب از طریق کارت ملی
هوشمند  ،کاملترین و راحترین
روش بــرای اهالــی کتــاب و
کتابخوانی است.
وی تاکید کرد :با اســتفاده
از ایــن روش ،پس از تخصیص
اعتبار به دارنــدگان کارت ملی
هوشمند ،امکان انجام تراکنش
خرید صرفا با در دســت داشتن
کارت ملــی هوشــمند بر روی
پایانه های فروشگاهی بدون نیاز
به حضــور کارت بانکی صورت
می گیرد.
نمازی در همین راستا افزود:
متقاضیان استفاده از این روش
در گام اول صرفــا بایــد دارای
کارت ملی هوشــمند باشــند.
ســپس در زمان ثبــت نام در
ســامانه ثبت نامbon.tibf.
 irمی بایســت نحــوه دریافت
بن کارت خــود را «کارت ملی
هوشمند» اعام کنند.
مدیر امور فن آوری اطاعات
بانک شهر ادامه داد :با توجه به
اینکه پــس از پایان مهلت ثبت
نام در سامانه ،اطاعات مربوط
به رمز اعتبار از طریق پیامک به
شماره تلفن همراه فرد متقاضی
مندرج در سامانه ارسال میشود
 ،لــزوم دقت در ثبت شــماره
موبایــل صحیــح و متعلــق به
خود متقاضی در هنگام تکمیل
فرآیند ثبت نام الزامی است.
وی با بیان اینکه در این روش
فرآینــد تحویل بن کارت خرید
کتــاب صرفا با ارســال پیامک
اطاعات رمز اعتبار متقاضی به
شماره موبایل ارایه شده از سوی
وی صورت مــی پذیرد،گفت:
البتــه متقاضیــان اســتفاده از
کارت ملــی هوشــمند در هر
بازه از زمان شــروع نمایشــگاه
در صــورت نیــاز میتوانند با
مراجعــه حضوری و بــه همراه
داشــتن اصل مــدارک هویتی
(کارت ملــی و شناســنامه)
خویــش نســبت بــه تحویل
بــن کارت فیزیکی از شــعب،
باجه های بانکــی و همچنین
دســتگاه هایوبکیوســک
مستقر در کیوسکهای شهرنت
بانک شهر اقدام کنند.
نمازی تصریح کرد:متقاضیان
اســتفاده از دریافــت بــن
کارت هــای نمایشــگاه کتاب
پایتخــت از طریــق کارت ملی
هوشــمند ،الزامــا فقــط با به
همــراه داشــتن فیزیک کارت
ملی هوشــمند خود و مراجعه
به محل نمایشگاه قادر به انجام
خرید کتاب خواهند بود.

5

اعطای تسهیات  1100میلیارد تومانی ،بهره برداری از  112طرح صنعتی

سه شنبه  4اردیبهشت  7 1397شعبان  24 1439آوریل  2018سال چهاردهم شماره 3724

روایت پژمان فر از جلسه قوای سه گانه؛

روحانی انتقاد نمایندگان
درباره مدیریت درآمدهای ارزی را نپذیرفت
عضو فراکســیون نماینــدگان وایی
مجلس با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر
امروز قوای سه گانه گفت :رئیس جمهور
انتقاد نمایندگان بــه وضعیت درآمدهای
ارزی و هزینه کرد آن را نپذیرفت.
حجت ااسام والمســلمین نصراه پژمان
فر نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس در
گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشــاره به جلسه عصر
امروز قوای ســه گانه که بــه میزبانی مجلس
شــورای اسامی برگزار شد درباره محتوای این
جلســه اظهار داشت :در این جلسه روسای سه
قوه و نمایندگانی از سه فراکسیون اصلی مجلس
مباحث مختلفی را مطرح و به شــرایط کشور و
مشکات پیش رو اشاره کردند که اینها عموما
در حوزه های اقتصادی و ارزی بود.
وی با تاکید بر اینکه طرح مسائل باید همراه
بــا توجه به واقعیت ها باشــد تــا تاثیرگذاری
بیشــتری داشته باشــد ،ادامه داد :امروز خیلی
ها از جمله آقای رئیس جمهور در جلســه می
گفتند که باید نسبت به هم حسن ظن داشته
باشیم ،در حالی که بخشی از این مسائل به خود
آقای روحانی برمی گردد که به جای نصیحت در
این جلسات ،رفتارهایی که مقتضای حسن ظن

است ،داشته باشد.
پژمــان فــر اظهار داشــت :در این جلســه
اشــکااتی از طرف نمایندگان درباره مســائل
اقتصادی کشــور بویژه درآمدهای ارزی و مازاد
این درآمدها مطرح شــد و نماینــدگان تاکید
داشــتند که این درآمدها میتوانست در مسیر
قانونی تعیین شده از سوی مجلس هزینه شود،
اما آقای رئیس جمهور اصل اشکاات را نپذیرفت

دار فقط تا  ۲سال دیگر
ارز مبنای گزارشگری خواهد بود

بر اساس مصوبه دولت ،وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موظف شدند
به مدت دو ســال از هر دو ارز یورو و دار برای انتشار آمار و اطاعات
خود اســتفاده کرده و بعد از آن گزارشات باید تنها بر اساس ارز یورو
باشد.

به گزارش تسنیم ،هیئت وزیران در جلسه  29فروردین ماه به پیشنهاد بانک مرکزی
و به استناد تبصره 3ماده  7قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز مصوب کرد ،کلیه وزارت
خانه ها ،شرکتها و موسسات دولتی موظف اند از تاریخ اباغ این مصوبه از یوور به جای
دار به عنوان ارز مبنای گزارشــگری و انتشــار آمار و اطاعات و دادههای مالی خود
استفاده کنند .بر این اساس به مدت دو سال گزارشات آماری به هر دو ارز دار و یورو و
پس از آن تنها بر اساس ارز یورو ارائه خواهد شد.

ایجاد شعب جدید بانک ملی ایران
از محل انحال شعب دارای بهره وری پایین

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت :شعبی که بهره وری
آنها کم شــده و از نظر اقتصادی کارایی خود را از دست داده اند،
منحل شده و در ازای آن شــعب تازه در شهرهای جدید ،نقاط
پرجمعیت و مراکز شهرها تاسیس می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی برات کریمی با اشاره به این که هدف
از این اقدام ،افزایش بهره وری بانک اســت ،اظهار کرد :توســعه بانکداری
الکترونیک و خدمت رســانی بدون نیاز به حضور در شــعبه ،هدف نهایی
بانک ملی ایران اســت .وی در ادامه به پروژه بازسازی شعب بانک اشاره و
خاطرنشان کرد :بازسازی شعب اولویت بندی شده است ،به طوری که ابتدا
شــعب پرمراجعه بهسازی می شوند و شعب کم مراجعه در مراحل بعدی
قرار می گیرند.
کریمی با بیان این که تعداد شعب بانک ملی ایران زیاد و بودجه در نظر
گرفته شــده برای بازسازی آنها محدود است ،اظهار کرد :بعضی شعب به
نوسازی نیاز دارند که این کار هم زمان بر است ،اما به طور کلی بیش از 70
درصد شعب از نظر فیزیکی در حد مطلوب قرار گرفته اند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین با اشــاره به این که بخش
کمی از شعب این بانک استیجاری هستند ،افزود :استیجاری یا ملکی بودن
شــعب تاثیری در عملکرد آنها ندارد و مهم این است که فعالیت شعبه از
لحاظ خدمات رسانی و سودآوری برای بانک توجیه داشته باشد.

در تداوم اقدامات خیرخواهانه صورت گرفت:

آزادسازی جمعی از زندانیان
جرایم غیرعمد توسط بانک سینا

بانــک ســینا در راســتای ایفای
مســئولیت های اجتماعی و در تداوم
ف عالیت های خیرخواهانه خود ،نسبت
به آزاد سازی تعدادی از زندانیان جرایم
غیرعمد اقدام کرد.
به گزارش شمانیوز :طی همکاری صورت
گرفته با ســتاد دیه کشور ،امکان آزادی 13
تن از زندانیان جرایم غیر عمد پیش از نوروز
 97و در آستانه سال جدید فراهم شد و این
افراد به جمع خانواده خود بازگشتند .گفتنی است بانک سینا در اقدامی دیگر،
از محل صرفه جویی در بودجه تبلیغات محیطی و ســایر هزینه های تبلیغاتی
نسبت به تهیه  24دستگاه آمبوانس جدید جهت اهدا به مناطق محروم کشور
اقــدام نمود و تعداد آمبوانس های اهدایی این بانک به مناطق کمتر برخوردار
کشور به  51دستگاه افزایش یافت.

و عمدتا به توجیه شرایط پرداخت.
نماینده مردم مشهد با تاکید بر اینکه جلسه
در مجموع بد نبود و صحبت های شفافی مطرح
شــد ،تصریح کرد :امیدوارم این صحبت ها به
وفاق میان سه قوه منجر شود.
وی گفت :آقای رئیس جمهوراین نکته را هم
مطرح کرد که باید شــرایط ارتباط بیشتر میان
نمایندگان مجلس و وزرا فراهم شــود تا کار به

سوال و استیضاح نکشد ،اتفاقا انتظار ما هم این
اســت که در رابطه با این قبیل مسائل ،دولت
پاسخگوتر باشد تا مسائل سریع تر حل شود.
پژمان فر خاطرنشــان کرد :آقای اریجانی
رئیس مجلس هم مشــکات کشور را به خوبی
مطرح کرد و البته آمادگی مجلس را برای کمک
به دولت جهت حل این مشکات گوشزد کرد؛
آیت اه آملی اریجانی هم نکاتی از اقدامات قوه
قضائیه و برنامه های پیش رو و البته تنگناهای
مالی این قوه در حوزه بودجه ای مطرح کرد.
عضو فراکسیون نمایندگان وایی افزود :آقای
حاجی بابایی از فراکســیون نمایندگان وایی،
آقای جالی از فراکســیون مســتقان و آقای
تابش و خانم سلحشــوری از فراکســیون امید
صحبت کردند.
وی بــا بیان اینکــه عمــده مباحث مطرح
شــده از ســوی نمایندگان به وضعیت دولت و
شخص آقای روحانی برمیگشت ،تصریح کرد:
اصاحطلبان مجلس هم در صحبت هایشان بر
روی مســائلی تکیه داشتند که عمدتا سیاسی
است و نیاز و مسئله امروز مردم نیست و در واقع
بر روی مسئله معیشــت و اقتصاد مردم کمتر
تکیه داشتند.

بانک مرکزی خرید و فروش ارزهای مجازی را ممنوع اعام کرد

به کارگیری ابزار بیت کوین ) (Bit Coinو سایر
ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشــور
ممنوع است.
به کارگیری ابزار بیتکوین در مراکز پولی و مالی ممنوع
اســتبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،به
نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،در جلسه سیام شورای
عالــی مبارزه با پولشــویی در تاریخ  9دی مــاه  ،1396به
کارگیــری ابزار بیت کوین ) (Bit Coinو ســایر ارزهای
مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعام شد.
بنــا بر این گزارش ،از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از
این قابلیت برخوردار هســتند که به ابزاری برای پولشویی

و تأمین مالی تروریســم و به طــور کل ،جابهجایی منابع
پولی مجرمان بدل شــوند ،حوزه نظارت بانک مرکزی برای
پیشگیری از وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی ،موضوع
ممنوعیت به کارگیری ارزهــای مجازی را به بانکها اباغ
کرده است.از این رو ،با توجه به اهمیت موضوع ،تمام شعب
و واحدهای تابعه بانکها و موسســات اعتباری و صرافیها
بایــد از انجام هر گونه خرید و فــروش ارزهای مذکور و یا
انجام هر گونه اقدامی که به تســهیل و یا ترویج ارزهای یاد
شده بیانجامد ،به طور جد اجتناب کنند .همچنین ازم به
ذکر است با متخلفان ،برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد
خواهد شد.

سامانه نیما دیروز راهاندازی میشود

سامانه نظام یکپارچه معامات ارزی نیما که با هدف
تسهیل تامین ارز ایجاد شده است ،با حضور معاون اول
رئیس جمهور رونمایی میشود.
ســامانه نیما امروز راه اندازی میشــود باشگاه خبرنگاران
جوان ،سامانه نیما برای سیاســت گذاران مدیریت بازار ارز را
فراهم کرده و همچنین برای متقاضیان ارز امکان فعالیتهای
روشن و دقیق را مهیا کرده است.
خریداران و فروشندگان به وســیله این سامانه میتوانند
در محیــط الکترونیــک ،فرآیندهای ارزی خــود را با توجه
به نیازهایشــان انجام بدهند .در اولین گام همه صرافیها به
عنوان فروشنده ارز و واردکننده برای تامین کردن ارز کااهای
وارداتی به عنوان متقاضی خرید ارز به شمار میروند.
ســامانه نیما که همان نظام یکپارچه معامات ارزی است
و برای اینکه خریداران و فروشــندگان بتوانند به راحتی ارز را
تامین کنند ،توسط بانک مرکزی راه اندازی شده و فعالیت خود
را آغاز کرده است.
ســامانه ارزی جدیــد بانک مرکزی با عنــوان نیما (نظام
یکپارچــه معامات ارزی) با هدف تســهیل تامین ارز ،ایجاد
فضــای امن برای خریداران و فروشــندگان ارز و امکان ایجاد
فضای رقابتی برای صرافان در راســتای تامین ارز متقاضیان
آغاز به کار کرد.
سه ویژگی مهم این سامانه فراهم کردن دادههای کامل و
واقعی از عرضه و تقاضای ارز ،فرایند تامین منابع و تخصیص
مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه و ایجاد پیوند بین فرایند
تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کاا هستند.
همچنین این سامانه قابلیت پوشش نیازهای خُ رد مردم نظیر
ارز مسافرتی ،درمانی و دانشجویی را دارد.
ولی اه سیف ،رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته و در
حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به تعیین دستورالعملی در
خصوص شیوه و مکانیزم ورود اطاعات به سامانه نیما گفت:
بر اساس نوع فعالیت این سامانه واردکنندگان میتوانند پس

از ورود به سامانه از ارز خود استفاده کنند همچنین برخی از
صادرکنندگان خصوصی ضمن ورود به سامانه میتوانند با افراد
خارج از سامانه هماهنگ شده و ارز خود را منتقل کنند.
ســیف با دادن اطمینان خاطر به فعاان اقتصادی گفت:
اســتفاده از ســامانه نیما به ما کمک خواهد کرد تا بر ورود
کااهای ضروری نظارت داشته باشیم و به آنها ارز اختصاص
یابد در عین حال مانع از ورود کاای قاچاق به کشور خواهیم
شد ،زیرا ورود کاا بدون ثبت سفارش مجاز نیست.
وی با تاکید بر صبوری برای فعالیت صد درصدی ســامانه
نیما ادامه داد :پس از زیربار رفتن کامل ســامانه نیما ما ورود
خواهیم کرد و پس از بررسی محدودیتها و عدد و رقم تعیین
شده با توجه به شرایط امکان تغییرات در آن وجود دارد.

ایجاد فضای رقابتی
برای صرافان با راه اندازی سامانه ارزی
مهدی کســرایی پور مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی
بانک مرکزی یکی از اهداف اصلی طراحی این سامانه را ایجاد
فضای رقابتی برای صرافان خواند و گفت :با ایجاد فضای رقابتی
قطعا واردکنندگان غیر بانکی حق انتخاب بیشتر خواهند داشت
و این موضوع بر تعدیل نرخ ارز نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
کســراییپور درباره مکانیزم فعالیت این سامانه گفت :بعد
از آنکه تاجر در ســامانه جامع تجارت ،ثبت ســفارش خود را
انجام داد در گام بعدی به لینک تامین ارز به شیوه غیربانکی
در همین ســامانه رجوع میکند و بعد از انتخاب این گزینه و
تکمیل مراحل پیشبینی شــده ،درخواست خویش را نهایی
میکند .درخواست به صورت خودکار برای سامانه نیما ارسال
میشــود و در این مرحله صرافان از طریق ســامانه سنا قادر
خواهند بود درخواست بازرگان را مشاهده و با توجه به روابط
خود بــا کارگزاران خارجــی و انجامپذیر بودن درخواســت،
پیشنهاد تامین ارز را با قیمت مورد نظر خود اعام کنند.

فروش بیمهنامه آتشسوزی بیمه پارسیان با تخفیفات ویژه

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ طبق
اعام مدیریت بیمه های آتش سوزی ،این شرکت
در نظر دارد طرح تخفیــف عید تا عید در بیمه
های آتش سوزی را با شرایط بسیار مناسب اجرا
نماید.
با توجه به پوشش های بسیار مناسبی که بیمه نامه
آتش ســوزی دارد از جمله زلزله ،سیل ،طوفان و غیره
شرایط مناسبی توسط بیمه پارسیان برای بیمه گذاران
فراهم شده است تا بتوانند با قیمت بسیار مناسب این
بیمه نامه را دریافت نمایند.
بر همین اساس در بازه زمانی  26فروردین ماه لغایت
 12اردیبهشت این تخفیف بر روی کلیه بیمه نامه های
غیر صنعتی به میزان  20درصد قابل اعمال است .بیمه
گذاران محترم جهت دریافت اطاعات بیشــتر و خرید
این بیمه نامه می توانند به تمامی شــعب و نمایندگی
های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه فرمایند.

خبر

گذار از بانکداری سنتی به بانکداری اجتماعی

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت
گذار از بانکداری سنتی به سمت بانکداری
اجتماعی را از مهمترین سیاست های سال
 97این بانک عنوان کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک
قرض الحسنه رسالت ،محمدحسین حسین زاده
در جمع مدیران ستادی واستانی بانک گفت :توسعه بانکداری اجتماعی،
انتقال مســتمرو تدریجی کانون های شــماره دار به کانون های مقصد و
کنترل منابع و مصارف از جمله مهمترین برنامه های بانک قرض الحسنه
رسالت در سال جاری است.
وی به شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و سازمانی اشاره کرد
و گفت :ایده آل بانک قرض الحسنه رسالت تشکیل کانون های همیاری
اجتماعی است .حســین زاده راه اندازی واحد بام و حوزه ویژه بانکداری
اجتماعی در اســتان ها ،ایجاد کانون های ویژه شــماره دار در هر شعبه،
راه اندازی گرایش های بانکداری اجتماعی ،ایجاد کانون های شــماره دار
گرایش ها ،فعــال کردن کانون های همکاران ســازمان ها ،فعال کردن
انجمن (کانون های مشــاوره و تسهیل گری) ،شکل گیری و رونق کانون
های همیــاری اجتماعی و در نهایت انتقال مســتمر و تدریجی اعضای
کانون های شماره دار به کانون های مقصد را از جمله مراحل اصلی دوره
گذار از بانکداری سنتی به بانکداری اجتماعی عنوان کرد.

خرید ارز همراه گردشگران خارجی
در شعب ارزی بانک ملی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعام
کرد :تمامی شــعب ارزی داخل کشور و
همچنین شــعب و باجه های مستقر در
فرودگاه های بین المللی آماده خرید ارز
همراه مسافران خارجی هستند.
به گــزارش ایبِنا به نقــل از روابط عمومی
بانک ملی ایران ،غامرضا پناهی گفت :در راســتای سیاست جدید بانک
مرکزی ،تمامی واحدهای ارزی این بانک براســاس نرخ روزانه ،ارز همراه
گردشــگران خارجی را خریداری و نســبت به پرداخت معادل ریالی آن
اقدام می کنند.
وی افزود :در صورت درخواســت مشــتری امکان ارائه کارت هدیه و
وجه نقد به صورت ترکیبی نیز وجود دارد .پناهی ادامه داد :گردشــگران
خارجی می توانند از طریق شــبکه کارگزاری بانک ملی ایران در خارج از
کشور،نسبت به صدور حواله ارزی به داخل ایران به نام و به نفع خودشان
اقدام و به محض ورود به ایران با مراجعه به شعب ارزی این بانک ،معادل
ریالــی ارز حاصله را به صورت نقدی و یــا در قالب کارت هدیه دریافت
نمایند .پناهی تاکید کرد :این بانک آمادگی دارد نسبت به افتتاح حساب
سپرده پس انداز ارزی برای آن دسته از گردشگران متقاضی ،اقدام نموده
و ارز مشتری را در حساب ارزی نگهداری و به هر میزان که مورد نیاز این
دســته از گردشگران است،از طریق شعب به ریال و به نرخ روز تبدیل و
به آنها ارائه دهند.

خسارت سرمازدگی به باغات بیمه شده
 700تا  1000میلیارد تومان

مدیرعامل صندوق بیمه کشــاورزی
گفت :خسارت سرمازدگی به باغداران 700
تا هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش ایبِنا ،محمد ابراهیم حســننژاد با
اشــاره به اینکه  450هزار باغدار تحت پوشش
صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند ،افزود :سرما
در بیش از  17اســتان کشور به باغات خسارت
زده اســت .وی گفت 30 :درصد حق بیمه ســهم دولت است که تاکنون
وصول نشده و خســارت باغداران پس از وصول این بخش از سهم بیمه
پرداخت میشــود .مدیرکل صندوق بیمه کشاورزی افزود :صندوق بیمه
بخشــی از خسارات سرمازدگی را که در تعهدات صندوق است ،پرداخت
میکند .حسن نژاد اظهار داشــت :با حمایت دولت و تخصیص اعتبارات
خسارات ســرمازدگی به باغداران تحت پوشش به موقع و در مدت زمان
کوتاهی پرداخت میشــود .وی گفت :کارشناســان بیمه در حال ارزیابی
خسارات سرمازدگی در سطوح مختلف هســتند و هنوز برآورد دقیق از
باغات آسیب دیده نشده است .مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی افزود:
خسارات تنش خشکی در  15اســتان کشور در بخش زراعت نیز وسیع
اســت و محصول بخش زیادی از دیم زارهای گندم آســیب جدی دیده
است .حســننژاد گفت :براساس برآورد کارشناســان تاکنون  600هزار
هکتار از اراضی گندم دیم که تحت پوشــش بیمه قراردارد خسارت دیده
است .وی میزان خسارات مزارع دیم را تا این مرحله  250میلیارد تومان
اعام کــرد و افزود :عاوه بر گندم ،مزارع دانــه روغنی کلزا نیز به علت
سرمازدگی آسیب دیده است.

هزینه درمان مصدومان ترافیکی
بدون «بیمهنامه شخص ثالث» آزاد شد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی
ایران گفــت :هزینه درمــان مصدومان
ترافیکی که بیمه شــخص ثالث نداشته
باشند به صورت آزاد دریافت میشود.
به گــزارش ایبِنــا ،نادر توکلی با اشــاره به
بخشــنامه معاونــت درمان وزارت بهداشــت
درباره ضرورت ارائه بیمه نامه شــخص ثالث از ســوی عامل خسارت در
مصدومیتهای ترافیکی اظهار داشت :بیماران حوادث ترافیکی پذیرش و
کار آنها انجام میشــود ،اما اعطای بیمه نامه شخص ثالث از سوی عامل
خسارت الزامی اســت و اگر ارائه نشود ،هزینهها به صورت آزاد پرداخت
میشود؛ اما این بیمهنامه برای موتورسواران دیده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بیماران حوادث ترافیکی قطعا از طریق اورژانس و
ارجاع شخصی پذیرش میشوند ،تاکید کرد :در نظر گرفتن بیمه ،مشروط
به ارائه بیمه نامه شــخص ثالث اســت .در حال حاضر پرداخت نشــدن
مطالبات بیمه مصدومان ترافیکی به یکی از معضات اساســی ما تبدیل
شده است .به عنوان مثال بیمارستان شهدای هفتم تیر یکی از بزرگترین
مراکز پذیرنده مصدومان ترافیکی است و به دلیل همین مشکل ،مطالبات
انباشــتهای دارد .عدم تعهد بیمهها به خصوص بیمه ایران در این زمینه
مشکات زیادی برای ما ایجاد کرده است.
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کاهش قیمت طا و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا ،قیمت هر اونس طا در بازارهای جهانی دیروز همچنان روند نزولی دارد و
با کاهش دو دار و  20سنت به یک هزار و  336دار و  10سنت رسید.
همچنین قیمت هر گرم طا با کاهش هفت سنتی به  42دار و  96سنت رسید.
از سوی دیگر ،قیمت نفت خام برنت با افزایش پنج سنتی به  74دار و  11سنت رسید.

نفت و انرژی
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با حکم وزیر نفت

سلحشور سکان هدایت
دانشگاه صنعت نفت را گرفت

وزیر نفــت در حکمی ،کریم
سلحشور را به ریاست دانشگاه
صنعت نفت منصوب کرد.
به گزارش شانا ،در حکم بیژن زنگنه
آمده است« :با عنایت به مراتب علمی،
تعهد و تجربیات جنابعالی و با توجه به
موافقت وزیر محترم علوم ،تحقیقات
و فناوری ،به موجب این حکم به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب
میشوید .ارتقای مستمر کیفیت فعالیتهای آموزشــی و پژوهشی ،برگزاری
دورههای حرفهای ،ارتباط نزدیک دانشگاه با صنعت نفت ،مراعات سیاستها و
اولویتهای وزارت نفت و بااخره قرارگیری در تراز علمی دانشگاههای معتبر
کشور ،از جمله انتظارات از جنابعالی است .امید است با اتکال به خداوند متعال
و با بهرهگیــری از ظرفیتهای اعضای هیئت علمی آن دانشــگاه و مدیران و
متخصصان صنعت نفت ،در انجام ماموریتهای محوله موفق و موید باشید».
پیش از این ،سلحشور با حفظ سمت معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت
وزارت نفت ،سرپرستی دانشگاه صنعت نفت را عهدهدار شده بود.
بارشهای ایران به  120.3میلیمتر رسید؛

 42درصد کمتر از سال قبل

میزان بارش های ثبت شده از
ابتدای ســال آبی جاری تا عصر
روز یکم اردیبهشــت به 120.3
میلی متر رسید که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته کاهشی
 42.8درصدی داشته است.
بــه گــزارش تســنیم ،مجموع
بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر  )96تا ساعت 18:30
روز یکم اردیبهشت به  120.3میلیمتر رسید .ثبت  120.3میلیمتر بارش
در سال جاری در حالی است که مقدار بارشها در مدت مشابه سال گذشته
 210.4میلی متر ثبت شده که مقایســه این دو رقم ،نشاندهنده کاهش
 42.8درصدی بارشها در سال جاری است .همچنین میزان بارشهای ایران
در مدت مشابه در  49ســال گذشــته (درازمدت) بهطور متوسط 211.3
میلیمتر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری ،از کاهش 43.1
درصدی بارشها در سال آبی  97ــ  96حکایت دارد .در این مدت پربارش
ترین نقطه کشور «رامسر  -صفارود» در اســتان مازندران با ثبت 857.5
میلیمتر بارش و کمبارشترین نقطه کشور «هوشک-ســراوان» در استان
سیستان و بلوچستان با ثبت  3.3میلیمتر بارش بوده است.
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻯ
ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻓﺮﻫﺎﺩﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﻳﻚ ﺑﺎﺭ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31783ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 4ﺭﺳﺎﻟﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﮔﻴﻼﻧﻰ

با حضور وزرای نفت و دفاع؛

بزرگترین قرارداد نفتی با ارتش در منطقه مکران منعقد شد

هدف از امضای این قرارداد ،احداث خط انتقال گاز با هدف گازرسانی به صنایع و جمعیت خانگی چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان است
قــرارداد احداث خــط لوله
انتقال گاز ایرانشــهر  -چابهار
میان دو وزارتخانه نفت و دفاع
ب ا هدف گازرســانی به جنوب
استان سیســتان و بلوچستان
امضا شد.
ب ه گزارش تســنیم ،بــا حضور
وزرای دفــاع و نفت در ســاختمان
م رک زی وزارت نفت قرارداد احداث
و اجرای خط انتقال گاز ایرانشــهر
به چابهار با انشــعاب از خط هفتم
سراسری ،به امضا رسید.
هدف از امضــای این قــرارداد،
احداث خــط انتقــال گاز با هدف
گازرســانی به صنایــع و جمعیت
خانگــی چابهار در جنوب اســتان
سیستان و بلوچســتان است .افزون
بر ایــن ،اجرایی شــدن صــادرات
گاز ایــران بــه عمان نیــز در گرو
بهرهبرداری از این خط انتقال است.
اجرای این پــروژه مطابق دیگر
طرحهای شــرکت ملی گاز برعهده
شرکت مهندسی و توسعه گاز است

که بســیاری از طرحهای خود را با
تکیه بر توان پیمانــکاران داخلی و
در قالب قراردادهــای  BOTاجرا
می کند .بر این اساس ،اجرای طرح
خط انتقال گاز ایرانشــهر به چابهار
نیز برعهده شرکت پیمانکار وابسته
به وزارت دفاع گذاشته شده است.
ایــن طــرح از اســفند  95بــا

پ ی م ا ن ســپاری از ســوی بخــش
خصوصــی در حــال اجراســت و
تاکنون بیش از  17درصد پیشرفت
داشته اســت .این خط برای تامین
گاز طبیعــی به صــورت خوراک و
سوخت صنایع پتروشیمی ،فواد و
نیروگاههای چابهار و کنارک در نظر
گرفته شــده و در اولویت طرحهای

شرکت ملی گاز قرار دارد.
مطابــق این قــرارداد ،شــرکت
پیمانکار موظف به ســرمایهگذاری
و اجرای خط انتقال گاز است .این
خط در ابتدا از خط  56اینچ هفتم
سراســری منشعب میشــود و به
طول  200کیلومتر با قطر  56اینچ
ادامه می یابد .تامیــن این حجم از

تزریق گاز به خط لوله انتقال گاز ششم سراسری آغاز شد
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت :خط
ششــم با گذراندن مراحل آزمایشی اولیه ،با موفقیت
تزریق گاز و بهرهبرداری از آن آغاز شد.
به گــزارش وزارت نفــت ،حســن منتظر تربتــی درباره
راهاندازی خط ششــم سراســری انتقال گاز گفت :بخشی از
خط ششم سراسری که برای تامین گاز مورد نیاز غرب کشور
مورد نیاز بود ،عملیاتی شده است.
وی افزود :برای راه اندازی این خط پــس از پایان مراحل
ساخت ،ابتدا به صورت آزمایشی تزریق اولیه انجام شد تا در
صورت وجود هرگونه مشــکل احتمالی ،آن را رفع کنیم .این
روند برای همه خطوط سراسری اجرا میشود تا پس از رفع

عیوب و دســتیابی به نتیجه مطلوب ،تزریق گاز نهایی انجام
شود.
مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه گاز با تاکید بر
این که هدف اصلی راهاندازی خط ششــم سراســری ،تامین
گاز صادراتی به عراق اســت ،اظهار کرد :گازی که پارسال از
طریق پایانه نفتشهر به بغداد صادر شد با بهرهمندی از گاز
خط ششم سراســری بود و اکنون نیز با تکیه بر همین خط،
صادرات گاز به عراق ادامه دارد.
تربتی با بیان اینکه راهاندازی خط ششم سراسری ،شرایط
بســیار مطلوبی برای انتقال گاز عســلویه ایجاد کرده است،
گفت :تامین گاز کریدور غرب کشــور در گرو راهاندازی خط

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960666ﺁﻗﺎﻯ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/03/21ﺳﺎﻋﺖ 11:00
ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/31775ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺭﻭﺩﻫﻦ

ششم سراســری بود .این خط افزون بر تامین گاز صادراتی
به بغداد و بصره ،گازرســانی به استانهای غربی کشور را نیز
بر عهده دارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز ،زمانی
که روند احداث پروژههای این شرکت به پایان میرسد ،ابتدا
به صورت آزمایشی بهرهبرداری میشود و پس از رفع عیوب،
وارد مدار میشــود ،اما ممکن اســت زمان راهاندازی اولیه با
زمان افتتاح رسمی متفاوت باشد ،مانند خط ششم سراسری
که مطابق وعده مدیرعامل شــرکت ملی گاز در زمان تعیین
شده ،تزریق گاز شد ،اما بهرهبرداری رســمی از آن به زمان
حضور مقامهای کشوری موکول شده است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /960699ﺩ 4ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ،ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻣﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 174
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ،2

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 1/960893ﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﺳﺎﻛﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ 174
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31784ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 12ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  7/960779ﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻐﺮﻯ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/31785ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 12ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  7/961211ﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻏﺼﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/31786ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 12ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960127ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺘﻬﻢ
ﺁﻗﺎﻯ /ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻯ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ،
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  ،2ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31787ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ( -ﺷﻜﺮﺍﻟﻬﻰ

لوله و سرمایه مورد نیاز برای 200
کیلومتر اولیه با شــرکت ملی گاز
است ،اما تامین سرمایه و لولههای
مــورد نیــاز در ادامه مســیر خط
برعهده پیمانکار قرار گرفته است.
پــس از پایــان احــداث خط،
پیمانکار موظف بــه تزریق گاز در
خط ایرانشــهر به چابهار است که
در پــی آن ،هلدینگ پتروشــیمی
در چابهار از ســوخت گاز طبیعی
بهره مند خواهند شــد .از آنجا که
تامیــن گاز و احداث خــط انتقال
برعهده شرکت پیمانکار قرار گرفته،
تا زمانی که هزینــه احداث خط و
تامین گاز میان شــرکت پیمانکار
و شــرکت ملی گاز تســویه شود،
پتروشــیمی های چابهار از سوخت
گاز اســتفاده خواهند کــرد و پس
از آن ،طرح به شــرکت انتقال گاز
واگذار میشود.
اجرای این طرح حدود ســه سال به
طول خواهد انجامید و به هزینهای حدود
یکهزار میلیارد تومان نیاز دارد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 2/950185ﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ،2
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31788ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ( -ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /930654ﺏ 3ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺿﺎ
ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ
ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ  ،2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ
/31789ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻋﺒﺎﺳﻰ

ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31774ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ( -ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺒﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960371ﺁﻗﺎﻯ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/03/19ﺳﺎﻋﺖ 11:00
ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/31776ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺭﻭﺩﻫﻦ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970020/1090ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺒﻰ ﻭ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺒﻰ ،ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺩﺳﺖﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳﭙﺮﻯ
ﺍﺷﻚﺁﻭ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/03/20ﺳﺎﻋﺖ  08:00ﺻﺒﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺑﺰﻩﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982155000227ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9609972180902047ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﺥ ﻳﻜﻢ ﻙ ﺳﻤﻨﺪﺭ پ  1ﻁ  3ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ .ﺍﺗﻬﺎﻡ:
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ» .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ
ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ،ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻗﻀﺎﺋﻰ ،ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺿﻤﻦ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ
ﺍﺭﺗﺸﺎء ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/31790ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺁﺑﻜﻨﺎﺭ

ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻔﺘﺢ )ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ( ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩ،
ﺷﻌﺒﻪ  1090ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1090ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/31777ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1090ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960660ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎﺷﺎﺭ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺑﻪ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ،ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ،ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ،ﻛﻮﭼﻪ
ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31778ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 19ﭘﺰﺷﻜﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ

خبر
وزیر نفت:

ایههاینفتی
به توتال داده نمیشود

وزیر نفت در پاســخ به سوال
ایسنا در مورد توســعه ایههای
ن ف ت ی پ ارس جنوبی با اشــاره به
خرید بخش نفتی شرکت مرسک
ت و س ط ت وتال و مذاکراتی که بین
ایران و مرســک در مورد توسعه
ایه هــای نفتی پــارس جنوبی
صورت گرفته بود ،گفت :ایههای
نفتی به توتال داده نمیشود.
به گزارش ایســنا ،بیژن زنگنه در
حاشــیه مراســم امضای قرارداد خط
لوله ایرانشــهر چابهار بین وزارت نفت
و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای
مســلح با اعام این خبر فــوق افزود:
مذاکره بــرای توســعه ایههای نفتی
پارس جنوبی به مراحل آخر رســید،
اما بخش نفتی شرکت مرسک توسط
توتال خریداری شــد و ما قصد نداریم
توســعه ایههــای نفتی را بــه توتال
بدهیم .تاکنون بــرای مذاکره در مورد
توســعه ایههــای نفتی درخواســت
داده ایم ،اما پیشــنهاد جدی دریافت
نکردهایم.
وی در پاســخ به سوال دیگر ایسنا
در مورد مذاکره برای توسعه میادین،
اظهار کــرد :چند قرارداد در دســت
مذاکره اســت که در مرحله آخر قرار
دارد کــه در ایــن بین شــرکتهای
روســی هم هســتند ،اما تا روزی که
قرارداد امضاء نشود نامی از شرکتها
و میادین نخواهم برد.

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960825ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻝ ﺍﻳﻮﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ
 1392ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ،ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ 30
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ،ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻧﺎﺣﻴﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/31779ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 19ﭘﺰﺷﻜﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ .1 :ﺯﻫﺮﺍ  .2ﻧﺎﻫﻴﺪ  .3ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ  .4ﺳﻬﻴﻼ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺿﺮﺍﺑﻰ ﻛﻪ ﻓﻌ ً
ﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  960241/1014ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ
 97/03/10ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ
ﺍﺑﻼ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻰ
ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ،ﺷﻌﺒﻪ  1014ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺟﺰﺍﻳﻰ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

/31780ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1014ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﺷﺎﻛﻰ :ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ،ﻛﻮﺷﺎﻝ
ﻛﻴﺸﺮ ﻣﺸﻴﺮﺍ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ :ﭘﻮﺭﻳﺎ
ﺗﺎﺟﻴﻚ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  (960675) 9509980235601639ﺷﻌﺒﻪ
 1131ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1131ﺟﺰﺍﻳﻰ
ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/03/096ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﮔﺮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ
ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1131ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
/31781ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1131ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960028ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺒﻜﻪﺍﻯ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺗﺤﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ
ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  10ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻛﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
/31782ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 36ﺟﺮﺍﻳﻢ ﭘﻮﻟﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻧﮋﺍﺩ

خسارت سرما به  13هزار هکتار باغ کردستان

استانها

فرمانداری کاشان؛

خبر
نماینده مردم تنکابن رامسر و عباس آباد در مجلس :

وجود  71هزار پروژه نیمه تمام در کشور

نماینده مردم تنکابن رامسر و
عباس آبــاد در مجلس گفت71 :
هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد و
باید اراده نظام به سوی پروژههای
نیمه تمام باشد.
به گــزارش خبرنگار گروه اســتان
های باشــگاه خبرنگاران جوان از ساری  ،شمس اه شریعت نژاد نماینده
مردم تنکابن رامســر و عباس آباد در مجلس شــورای اسامی در جلسه
شورای اداری شهرستان رامســر گفت :تعهد در کشور از ابتدای پیروزی
انقاب زیاد بود ،اما برخی زمانها دچار
مشکاتی شدیم که به دولتهای خاص و جناح بندی ارتباطی نداشت
و نتیجه بی تدبیری گذشته است.
وی با بیــان اینکه دغدغه پراکنش و توزیع نامناســب جمعیت ،بهره
برداری بی رویه از منابع آبی در کشور ،درک نادرست از خودکفایی بدون
توجه بــه مزیتهای طبیعی ،نبود آمایش برنامه ریزی ســرزمین باعث
مشکاتی بزرگی در کشور شــد که حاصل غفلت در گذشته است افزود:
کار در حوزه مدیریت و تنوع توقعات ســختتر از گذشته است و با توجه
به ســابقه و تجربه مدیرتی که دارم مدیران باید پرتاش و جهادی ظاهر
شــوند تا در امورات موفق باشند .شریعت نژاد با اشاره به اینکه در تامین
منابع و تخصیص اعتبارات با مشکل مواجه هستیم و باید تحولی ساختاری
در حوزه مدیریتی و نگاه واقع بینانه به مباحث کشور داشته باشیم گفت:
مزیتهای منطقهای ازمه جهت گیری توسعه کشور و توسعه پایدار جزء
اصول مدیریتی جامعه امروزی است.
این نماینده مجلس بیش از  70درصد بودجه کشــور را شــرکتهای
دولتی عنوان کرد و افزود :این شــرکتها بی انگیزه برای رقابت و ارتقای
کیفیت کااهای تولیدی است که باعث شد اقتصاد کشور موفق نشود.
نماینده مردم تنکابن رامســر و عباس آباد با بیان اینکه در راســتای
حمایــت از کاای ایرانی در بــازار رقابت و تولید کاای با کیفیت مد نظر
قرار گیرد تصریح کرد 160 :هزار میلیارد تومان بودجه کشــور به حقوق
کارمنــدان اختصاص دارد و  120هزار میلیــارد تومان بودجه به یارانهها
اختصاص دارد که دولت با هزینههای زیادی در تامین بودجه کشور مواجه
است .وی افزود :امکان ایجاد اشتغال در بخش خصوصی کم شده که مردم
بدنبال بخش دولتی هســتند و باید تخصیص منابع عمرانی افزایش پیدا
کند تا در خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.
شریعت نژاد از اقدامات شــبکه بهداشت و درمان در سطح شهرستان
رامسر تقدیر کرد و گفت:شبکه بهداشت و درمان رامسر متناسب با شرایط
کشور عملکرد خوبی داشته است که باید با ظرفیت سازی و فراهم آوری
تجهیزات و امکانات بهتر از این ظاهر شود.

سازمان آگهیها43973000 :
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

مسعود مشــکور دادخواستی که به شماره
 97/56این شورا ثبت گردیده درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشــته که
یوسف مشکور فرزند باباجان به شماره شناسنامه
 145صــادره آمل در تاریــخ  1396/12/02در
اقامتگاه دائمی خود فوت نمــوده و ورثه/وراث
حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
-1منور حســین زاده -2مســعود -3مژده

-4محدثه -5یوسف -6بتول -7اردان  -8امیر
حسین همگی مشکور
واغیر ،اینک شــورا پس از انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار
آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید و اا گواهی صادر خواهد شد.

كار آب در كشورو به ورشکستگی رسيد
متاسفانه برخی افراد برای حفظ مالکیت خود بر اراضی کشاورزی به ویژه
در اطراف شهرها بدون هیچ گونه برداشت مفید و مثمرثمری اقدام به
آبیاری زمین می کنند

فرماندار کاشان گفت :بنابر آمار و گزارش
ها ،وضعیت بحرانی منابع آب در  70ســال
گذشته بی سابقه بوده که مدیریت و پشت
سر گذاشتن ســال جاری با کمترین میزان
خسارت نیازمند آگاهی و عزم همگانی است.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا مومنیان در شورای
حفاظــت از منابع آب شهرســتان ،اظهار کرد :با
توجه به وضعیت بحرانی و به عبارتی ورشکستگی
آب در کشور ،مدیریت آب در بخش کشاورزی به
عنوان مصرف کننــده کان منابع زیرزمینی یک
ضرورت است .
وی تصریح کرد :متاســفانه برخی افراد برای
حفظ مالکیت خود بر اراضی کشــاورزی به ویژه
در اطراف شــهرها بدون هیچ گونه برداشت مفید
و مثمرثمــری اقدام به آبیــاری زمین می کنند،
بنابراین شناخت راهکارهای حقوقی حفظ مالکیت

اراضی و جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش
یکی از اولویت های اساســی شــورای حفاظت از
منابع آب شهرستان است.
فرماندار کاشــان با تاکید بر تسریع در عملیات
نصب کنتورهای هوشــمند بــرای همه چاه های
کشــاورزی ،این اقدام را یکی از ابزارهای کارآمد
در کنترل برداشت آب های زیرزمینی و در نتیجه
مدیریت منابع آب برشمرد.
وی هم چنیــن با توجه به توافــق های اولیه
بین شــهرداری و شرکت آب و فاضاب کاشان در
خصوص تهاتر ســهمیه آب زیرزمینی شهرداری
کاشان با پساب تصفیه خانه فاضاب شرکت آبفا،
تعییــن تکلیف قطعی و نهایــی این تفاهم نامه را
خواستار شد.
مومنیان با اشــاره بــه احتمال بروز شــرایط
اضطراری در تابســتان ،گفت :در شرایط اضطرار

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982685202565ﺷﻌﺒﻪ  1178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1178ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ .ﺷﻜﺎﺕ .1 :ﺁﻗﺎﻯ
ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﭘﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻧﻮﺍﺏ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ،ﺑﺮﺝ ﮔﺮﺩﺍﻥ ،ﻁ  12ﻭﺍﺣﺪ  .2 1201ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻧﻮﺍﺏ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ،ﺑﺮﺝ ﮔﺮﺩﻭﻥ،
ﻁ  12ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻤﻦ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ .ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ
ﭘﻼﻙ ﺗﻘﻠﺒﻰ /ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ» .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻤﻦ
ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 439 - 99ﻥ
 45ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻼﻙ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﺰﺍﺩ
ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻭ ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﭘﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  720ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/31794ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1178ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻯ

عیسی رضوانی-قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف آمل

م الف 1582

آگهی مفقودی

سند مالکیت (برگ سبز) یک دستگاه خودرو وانت نیسان
تیپ2400 :
رنگ :آبی  -روغنی
مدل1378 :

شماره موتور00127421 :
شماره شاسیC27948 :
شماره انتظامی 82 :ایران  697د 88

مخدوش و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی

سند مالکیت (برگ سبز) یک دستگاه خودرو سواری پژو
تیپ206 :
رنگ :نقرهای  -متالیک
مدل1382 :

7

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کردستان گفت :از  41هزار هکتار باغات استان کردســتان بیش از  13هزار هکتار دچار خسارت
ســرمازدگی شده اند.به گزارش ایلنا ،خالد جعفری در جلســه کارگروه خشکسالی ،سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی اظهار کرد:
برودت شدید هوا در روزهای  26الی  29فروردین سالجاری سبب ایجاد خسارت به باغات و زنبورستانهای استان شد.وی افزود :باتوجه
به ارزیابیهای انجام شده در بحث باغات 185میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شد که از این میزان  85درصد باغات و
 15درصد زراعت دچار خسارت شدهاند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت :با توجه به محدودیت های اعتباری صندوق
یمه استان در راستای حمایت های بیمه کشاورزی ،از محل ماده  10و  12مدیریت بحران نسبت به پرداخت خسارت
سه شنبه  4اردیبهشت  7 1397شعبان  24 1439آوریل  2018سال چهاردهم شماره 3724
به کشاورزان اقدام میکنیم.

شماره موتور10FSJ54489295 :
شماره شاسی82635406 :
شماره انتظامی 51 :ایران  284د 56

مخدوش و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد تاج الدینی دارای شناســنامه شــماره  5به شرح دادخواست به
کاســه  57397از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان رضوان اله تاج الدین بشناســنامه شماره  374در
تاریــخ  96/11/12اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به :
-1صدیقه بابا فرزند رمضانعلی ش ش  409متولد  - 1327/7/7همسر متوفی
-2نظام اه تاج الدین فرزند رضوان اله ش ش  610متولد  - 1349/5/20پسر
-3سبحان تاج الدین فرزند رضوان اله ش ش  1متولد  - 1347/1/15پسر
-4محمد تاج الدینی فرزند رضوان اله ش ش  5متولد 1361/2/30پسر
-5مهین تاج الدین فرزند رضوان اله ش ش  2متولد  - 1351 /5/20دختر
-6معصومه تاج الدین فرزند رضوان اله ش ش  223متولد  - 1363/8/9دختر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی
صادر خواهد شد.
م الف 977307

کرامت  -رئیس شعبه 3شورای حل اختاف کرج

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره»52381645 :
مناقصهگذار :شرکت فواد خوزستان
شــرح مناقصه :عایقکاری لولههای قســمتهای مختلف
واحدهای انرژی و سیاات
نوع مناقصه :عمومی یک مرحلهای
مدت زمان 5 :ماه
مهلت اعام آمادگی :تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ ( 1397/02/11با
ارسال ایمیل به نشانی زیر)
داوطلبان شــرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت  www.ksc.irمنوی مدیریت
خرید و تامین کنندگان  ،ضمن ثبت نــام و درج کلیه اطاعات عمومی و تکمیلی
خود ،مســتندات و مدارک ازم را پیوست نمایند .دریافت اســناد مناقصه (پس از
تایید واحد ارزیابی تامینکنندگان) از تاریخ  1397/02/18به مدت دو روز در قبال
ارائه اصل رسید واریز مبلغ 500/000ریال (غیرقابل استرداد) در وجه شرکت فواد
خوزستان

نوبت دوم

تاریخ تحویل پیشنهادات :روز شنبه مورخ 1397/02/29
تاریخ گشــایش پاکات پیشــنهاد قیمت  /فنــی  :روز یکشــنبه مورخ
1397/02/30
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  130،000،000 :ریال
نوع تضمین  )1 :ضمانتنامه معتبر بانکــی  )2چک تضمینی و یا واریز مبلغ در
وجه شرکت فواد خوزستان
 )3انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فواد خوزستان
شــماره حســاب واریز وجــه  :الــف ) حســاب ســپهر 0100304453001
بانک صادرات شــعبه مجتمــع فواد اهــواز کد  3882ب ) حســاب ســیبا
 0102513186002بانک ملی شعبه مجتمع فواد اهواز کد 6532
نشــانی شــرکت  :اهواز  -کیلومتر  10جاده اهواز بندر امام ،شــرکت فواد
خوزستان  ،مدیریت  :خرید خدمات و اقام عمومی
کارشناس  :منصور ادهمی

روابط عمومی شرکت فواد خوزستان

منابع آبی شهرســتان اعم از چاه های در اختیار
دانشگاه ها ،شهرداری ها ،پادگان ها و ..در اختیار
ســتاد بحران شهرســتان قرار گرفتــه و در این
خصوص تمام دستگاه مکلف به همکاری هستند.
وی گفت :تغییر الگوی کشــت و اجرای طرح
های آبیاری نوین و تحت فشار ،ثمره سیاست های
اصولی دولت در مدیریت منابع آب کشــور است
که در ســطح  5500هکتار از اراضی کشــاورزی
شهرستان اجرا شده که بیش از  3100هکتار آن
در دولت تدبیر و امید محقق شده است.
رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان
کاشــان افزود :اجرای کشاورزی مدرن در 4700
هکتار از سایر اراضی توسط دولت در دست مطالعه
اســت و امیدواریم با اصاح و تغییر الگوی مصرف
و همــکاری عموم مردم ،شــاهد کمترین اعمال
محدودیت ها در بهره برداری از منابع باشیم.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982155900290ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ .9609972180902046
ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺁﺫﺭﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻯ ،ﺥ ﺷﺒﻴﺮﻯ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻋﻈﻴﻤﻰ ،ﻧﺒﺶ
ﺭﺯﺍﻗﻰ ،پ  ،7ﺯﻧﮓ ) 2ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺮﻳﻘﻰ( ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮ.
ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ .1 :ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ  .2ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ  .3ﺍﻓﺘﺮﺍء  .4ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻋﺎﺩﻯ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ
ﺁﺫﺭﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/03/21ﻭ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ،ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ،ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  608ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ -449-448-17
 714-488ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻪ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﺯﻳﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﺍﺳﺖ )ﺷﺪﻳﺪ( ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ 20
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻰ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

خبر
با حضور وزیر علوم؛

کلنگ احداث بیمارستان  150تختوابی
در رفسنجان به زمین زده شد

با حضور وزیر علوم ،استاندار
کرمان جمعی از مسئوان ،کلنگ
احداث بیمارستان  150تختخوابی
فــوق تخصصی ابن ســینای
رفسنجان به زمین زده شد.
به گزارش ایســنا ،دقایقــی قبل با
حضــور وزیر علــوم ،اســتاندار کرمان
جمعی از مســئوان ،کلنگ احداث بیمارســتان  150تختخوابی فوق تخصصی
ابنسینای رفسنجان به زمین زده شد .این بیمارستان به بستر تحقیق و توسعه و
اســتانداردهای سامت بیماران در ارتباط با طبیعت فرم و شکل گرفته و احداث
خواهد شد .بیمارستان ابن سینای رفسنجان در زمین پنج هکتاری و با  20هزار
مترمربع زیربنای اصلی ساختمان احداث می شود که شامل  150تخت بستری،
 16تخت آی سی یو 16 ،سی سی یو 33 ،تخت اورژانس و بخشهای هیدروتراپی،
فیزیوتراپی ،پنج اتاق عمل جنرال ،سه اتاق عمل قلب و مغز و سه آنژیوگرافی است.
به گزارش ایسنا ،همچنین با حضور وزیر علوم و استاندار کرمان کلنگ پروژه
پارک  19هکتاری شهر رفسنجان که به عنوان باغ سامت و با هدف ایجاد فضای
روح نواز در طبیعت ایجاد میشود ،به زمین زده شد .مهندس میقانی  :مجموع
دوربین های کنترل ســرعت و ثبت تخلف استان به  74دوربین افزایش خواهد
یافت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان از افزایش تعداد
دوربین های ثبت تخلف سرعت در راه های شریانی و اصلی استان خبر داد.مهدی
میقانی اظهار داشت :هم اکنون 40دســتگاه دوربین ثبت تخلف در محورهای
مواصاتی استان گلستان برروی  20سامانه نصب شده که محورشریانی گلوگاه
به جنگل گلستان که شامل ابتدا تا انتها محورهای شریانی استان را پوشش می
دهد .وی با اشاره به اینکه از این تعداد در سال جاری  34دستگاه دوربین کنترل
سرعت و ثبت تخلف عبور ومرور برروی  17سامانه نصب وراه اندازی خواهد شد
افــزود :دوربین های جدید در محورهای کردکوی به گلوگاه ،گالیکش به جنگل
گلستان پارک ملی گلستان ،مینودشــت به گنبد  ،آزاد شهر به شاهرود خوش
ییاق ،گرگان بــه آق قا وآق قا به اینچه برون را تحت پوشــش قرار خواهد
اد.مهندس مهدی میقانی به نصب این دوربین ها در سطح محورهای استان اشاره
و اضافه کرد  :استان گلستان به  4سامانه دوربین ثبت تخلف دیگر در محوراصلی
آق قا به بندر ترکمن که یکی از نقاط پر تردد ما محسوب میشود نیز نیازمند
اســت.وی با اشــاره به قابلیت های این دوربین ها گفت :رصد این دوربین ها به
شکل تصویربرداری ،پاک خوانی و ارسال اطاعات به سامانه جامع و پلیس راه
است.مدیرکل راهداری استان گلستان ادامه داد :از مزایای نصب این دوربین ها
رصد بیست و چهار ساعته محورهای مواصاتی و سرعت متوسط خودروها است.
مهندس میقانی درپایان افزود مجموع دوربین های کنترل سرعت و ثبت تخلف
استان به  74دوربین افزایش خواهد یافت.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982214500566ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .9609972214501248ﺷﺎﻛﻰ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻣﭙﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺳﭙﻬﺮﻯ
ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ .ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺯﻭﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺯﺭﻛﺶ ،پ  ،700ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺳﺎﺯﻭﺭ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﺎﺯﻭﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ
 414941ﻭ  414942ﻭ  414943ﻭ  414944ﻭ  450220ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ) 4ﻓﻘﺮﻩ ﺍﻭﻝ( ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺭﻭﺩﻫﻦ
ﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻛﺮﻣﭙﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﭙﻬﺮﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ  -1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14707ﻣﻮﺭﺥ  94/05/10ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .2
ﺭﻭﻭﺷﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ  95/06/11ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪﻯ  7ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺎﻛﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ  -3ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ  10ﻭ  11ﻭ  15ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ
ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  450220ﻭ ﻭﺻﻮﻑ ﭼﻚ  414941ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺫﻳﺮﺑﻂ
ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ -4 .ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻭﺻﻒ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  674ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ -ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ  5ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/31791ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺁﺑﻜﻨﺎﺭ

/31793ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980287500528ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9609972180902036ﺷﻜﺎﺕ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﻯ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺭﺟﺒﻰ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ،ﻭﺍﺣﺪ  .2 19ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺧﺰﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻜﺮﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻰ،
ﭘﻼﻙ  1306ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﷲ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻤﺮﺩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ» .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺿﺎ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻟﻒ -ﺗﻤﺮﺩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ )ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺏ-
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 9
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ،ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﻣﺪﺍﻓﻊ ،ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  607ﻭ 608
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ  134 -19ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻨﺪ
ﺏ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺟﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺪﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ
ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982135200256ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1019ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972186900016ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺿﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ،ﺑﻴﺪﺷﻬﺮ ،ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﻧﺒﺶ ﻙ  .10ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺳﺨﺎﻭﺗﻰ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ
ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ .1 :ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ  .2ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻓﺤﺎﺷﻰ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﺩﺍﻭﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ  -2ﻓﺮﺩﻳﻦ
ﺳﺨﺎﻭﺗﻰ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺍﻟﻒ :ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ
ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺏ :ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺤﺎﺷﻰ،
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ
ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ،ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ،
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
 559ﻭ  709ﻭ  714ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  92ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  608ﺍﺯ
ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ) 75ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ( ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ
ﻣﺸﺘﺮﻛ ًﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ  -1ﺩﻭ ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ ﺩﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖ
ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺩﺭ ﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻥ  -2ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﺯﻳﺮ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ
 -3ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ ﺗﻮﺭﻡ ﺯﻳﺮ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/31792ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺁﺑﻜﻨﺎﺭ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/31795ﻡ ﺍﻝ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1019ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺴﻴﻨﻰ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﻭﺩﻫﻦ -ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺠﻔﻰ

اذان ظهر13 : 02 :
اذان صبح فردا04 : 52 :

صاحب امتیاز و مدیر مسوول :آتوسا قلیش لی /قائم مقام صاحب امتیاز و مدیر مسوول و سردبیر :افشین اریجانی
تحریریه:

تلفن 88943829 :نمابرEmail: larijani- jamshidi@yahoo.com - 88803248 :

تلفن88943829 :
نمابر88803248 :

سازمان آگهی ها / 88803664 :نمابر88803664 :
تلفنخانه مرکزی / 43973000 :نمابر88803248 :

گردشگری پویا

«تبریز  »2018فردا رونمایی میشود

رویداد «تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسامی در سال
 »2018چهارشنبه رسما با حضور رییس جمهور آغاز میشود.
به گزارش ایسنا ،علیاصغر مونســان ـ معاون رییس جمهور و رییس
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ـ در نشست خبری
این رویداد که امروز یکشنبه ،دوم اردیبهشتماه در این سازمان برگزار شد،
توضیح داد :تبریز با هفت رأی اعضای کمیته نهمین اجاس کشــورهای
اسامی از بین رقبایی چون مالزی ،بنگادش ،ترکیه و عربستان انتخاب
شــد که علت اصلی آن وجود مناطق نمونه گردشــگری ،زیرساختهای
مناسب شامل هتل و مهمانپذیرها ،دو اثر ثبت جهانی (بازار و کلیساها)،
مجتمعهای خدماتی و رفاهی ،موزههای غنی ،چشــماندازهای طبیعی و
برگــزاری رویدادهای فرهنگی ،کثرت آثار تاریخی ،آداب و رســوم ،تعدد
اســتانها ،انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش و آمار ورود و خروج
گردشگران بوده است.
به گفته او در دیماه ســال گذشــته آیین پیشرویداد تبریز با هدف
فراهم کردن مقدمات آن در سال  2018برگزار شد و به همین منظور نیز
کمیتههای تخصصی در حوزههای زیرساخت و توسعه شهری ،فرهنگی و
اجتماعی ،تبلیغات و علوم بینالملل ،اقتصادی و سرمایهگذاری ،آموزش،
ارزیابی و نظارت و ســمنها در  20ماه گذشــته تشــکیل شده که 450
مصوبه داشتهاند.

صندلی صنایعدستی کشور به یک زن رسید

پویا محمودیان که بعد از استعفای بهمن
نامور مطلق به عنوان سرپرســت معاونت
صنایع دســتی را برعهــده گرفت ،معاون
صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور شد.
به گزارش ایســنا ،طی حکمی از ســوی علی
اصغر مونسان -رییس ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشــگری کشور ،پویا محمودیان معاون صنایع دستی
کشور شد.
او پیش از این به عنوان سرپرســت دفتر صادرات ،رئیس اداره ترویج
معاونت صنایع دســتی ،مدیــر برنامهریزی و نظارت واحــد دور کاری،
کارشناس مسئول بازرگانی خارجی معاونت صنایع دستی ،رئیس کارگروه
بینالملل معاونت صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،همچنین مسئول امور بینالملل سازمان صنایع دستی ایران
فعالیت میکرد.
محمودیان دانش آموخته کارشناســی ارشــد رشته  MBAاز دانشگاه
صنعتی شــریف بــوده و تحصیات خود را در مقطــع دکتری  MBAدر
دانشــگاه بوردو فرانسه به اتمام رسانده است .وی به زبان انگلیسی تسلط
داشته و همچنین با زبان فرانسه آشنایی دارد.

هنرهای سنتی ایران
در نمایشگاه فلورانس معرفی می شود

هشتاد و دومین دوره نمایشگاه بینالمللی
صنایع دستی فلورانس (آرتیجیانا) با حضور
هنرمندان ایرانی و کانــون جهانگردی و
اتومبیلرانی در ایتالیا گشایش یافت.
بهگــزارش مهر به نقل از مرکز روابطعمومی و
اطاعرسانی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری ،در این نمایشگاه که در قلعه تاریخی «فورتزا دا باسو» در
شــهر فلورانس آغاز به کار کرد 32 ،هنرمند ممتاز عرصه صنایعدســتی
و هنرهای ســنتی ایــران به همــراه نمایندگان کانــون جهانگردی و
اتومبیلرانی (به نمایندگی از ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری) حضور دارند.
در این دوره از نمایشــگاه ،غرفه ایران با مســاحت  120متر مربع ،در
ســالن بینالملل قرار دارد و هنرمندانی از اســتانهای تهران ،اصفهان،
خراســان جنوبی ،خراســان رضوی ،کرمانشــاه ،هرمزگان ،جزیره قشم،
خوزســتان ،زنجان و گلســتان ،در راســتای توســعه صــادرات صنایع
دســتی کشــورمان ،به تولیــد و عرضــه محصوات و دستســازههای
خود میپردازند.
گوهرتراشــی ،گبه ،سوزندوزی ،گلیم ،ســنگهای قیمتی ،زیوراات
ســنتی ،جاجیم ،پارچههای دستباف ،فرش ترکمن ،شیشهگری ،سفال،
نقاشی روی شیشه ،لباس سنتی ،ســوزنزنی ،چرم ،خاتم ،مینا ،قلمزنی
روی مس ،مینیاتور ،نقاشی روی صدف ،منبت کاری ،نقاشی روی چوب،
حصیربافی ،ملیلهکاری ،مسگری ،معرق چوب ،انگشترسازی و پاپیه ماشه،
رشــتههایی هستند که در این نمایشــگاه به مخاطبان و بازدیدکنندگان
معرفی میشود.
در نمایشــگاه فلورانس  2018که میزبان  800شرکت تولید و فروش
صنایعدســتی و دهها هنرمند از  50کشــور جهان است ،دیدارهایی در
خصوص توسعه صادرات صنایع دستی پیشبینی شده است.
اجرای موســیقی محلی کردی از دیگر برنامههایی اســت که در غرفه
جمهوری اسامی ایران اجرا خواهد شد.
این نمایشــگاه همچون گذشــته ســعی دارد با وارد کردن گوشهای
از هنرهای ســنتی در قالب ابزار و وســایل کاربــردی در زندگی روزمره
انسانها ،رسالت خود را به انجام برساند.
در آرتیجیانای فلورانس ،عاوه بر معرفی صنایع دســتی کشــورهای
مختلف جهــان ،بخشهایی بــه عرضه و نمایــش خاقیتهای هنری،
دکوراســیون داخلی ،گیاهان دارویی ،ســوغات محلی و غذاهای سنتی
اختصاص داده شده است.
این نمایشــگاه که تا  11اردیبهشــت مــاه  1397برپــا خواهد بود،
قدیمیترین نمایشــگاه صنایعدســتی دنیا شناخته شــده و هر ساله با
استقبال چشمگیری از سوی عاقهمندان همراه است.
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دبیر انجمن صنایع لبنی:

چشمانداز روشنی پيشروی صادرات محصوات لبنی نيست

از مجموع  150میلیارد تومان مشوق صادراتی صنایع لبنی 76 ،میلیارد تومان آن پرداخت و  30درصد مابقی بافاصله
پس از تامین اعتبار پرداخت خواهد شد

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت:
با وجود سیاست های ارزی بانک
مرکزی ،تا این لحظه چشم انداز
مثبتی در صــادرات محصوات
لبنی دیده نمی شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،از پرداخت
 70درصد مشوق صادراتی محصوات
لبنی خبر داد و گفت :از مجموع 150
میلیارد تومان مشوق صادراتی صنایع
لبنی 76 ،میلیــارد تومان آن پرداخت
و  30درصــد مابقــی بافاصله پس از
تامین اعتبار پرداخت خواهد شــد.وی
با اشــاره به اینکــه محدودیت منابع
دولــت بر میزان صــادرات محصوات
لبنی تاثیر گذار اســت ،افزود :ســال
گذشــته  780میلیون دار محصوات
لبنی به بازارهای هدف صادر شــد؛ در
حالیکه پیش بینی می شــد این رقم
به یک میلیارد دار برسد ،اما به سبب
محدودیت منابع مالی دولت و تاخیر در
پرداخت مشوق های صادراتی و تغییر
تعرفه های ارزی در سه ماه اخیر ،سال
گذشته موجب شد که میزان صادرات
از نظر وزنی  11درصد کاهش یابد.
باکری میزان صــادرات محصوات
لبنی در سال جدید را پیش بینی کرد
و گفت :با توجه به آنکه بحث مســائل
ارزی تا کنون روشــن نیست ،بنابراین
نحوه عملکرد شــرکت هــای لبنی در
بازار هــای صادراتی غیــر قابل پیش
بینی اســت.دبیر انجمن صنایع لبنی

لبنی دســتخوش تغییر و تحواتی در
بازار قرار خواهــد گرفت .وی ادامه داد:
از آن جاکه تغییــرات نرخ هزینه های
سربار ،حقوق ،دســتمزد و سایر موارد
همچون بســته بندی باید در سال97
توسط ســازمان حمایت و ستاد تنظیم
بازار بر روی قیمــت نهایی محصوات
لبنی و شــیر خام اعمال شود  ،بنابراین
نمــی تــوان درصــد افزایــش قیمت
محصوات لبنی را تعیین کرد.

ادامه داد :واحدهــای تولیدی پس از
اعام تمام سیاســت های ارزی بانک
مرکزی می توانند تصمیم گیری های
ازم راجع به میزان صادرات محصوات
لبنی به بازارهای هدف را اعمال کنند.
به گفته وی؛ با وجود سیاست های
ارزی تا این لحظه چشــم انداز مثبتی
در صادرات محصوات لبنی دیده نمی
شــود مگر اینکــه تصمیمات جدیدی
اتخاذ شــود که امکان توسعه صادرات
در بخش صنایع لبنــی را فراهم کند،
چراکه هم اکنــون واحدهای لبنی به
دلیل نبود سود آوری ،انگیزه ای به امر
صادرات ندارند.
توزیع شیر مدارس منتفی شد
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشــاره
به آخرین وضعیت توزیع شیر مدارس
بیان کــرد :با توجه به آنکه در ســال
تحصیلی  97-96اعتبارات ازم تامین
نشــد ،توزیع شــیر مدارس تا مهر ماه

ســال آینده منتفی شــد و اگر بودجه
ازم در ســال تحصیلــی  98-97به
موقــع تخصیــص داده شــود ،توزیع
صورت خواهد گرفت.به گفته وی؛ عدم
توزیع شــیر مدارس در سرانه مصرف
محصوات لبنی تاثیر بسزایی دارد.
قیمت محصوات لبنی
در سال جدید افزایش می یابد
ایــن مقام مســئول در بخش دیگر
ســخنان خود در پاســخ به این سوال
که تصمیم گیری دربــاره افزایش نرخ
محصوات لبنی به کجا رســید ،اظهار
کرد :تاکنون ستاد تنظیم بازار تصمیم
نهایی خــود راجع به قیمت محصوات
لبنی و شــیر خام را اعام نکرده است،
در حالیکــه با توجه به تغییرات نرخ ارز
 ،درخواست دامداران برای افزایش نرخ
شیرخام و اعمال تورم سال های گذشته
بر روی محصوات پیش بینی می شود
که در ســال جدیــد قیمت محصوات

افزایش سرانه مصرف محصوات
لبنی تنها با اختصاص یارانه امکان
پذیر خواهد بود
این مقام مســئول با انتقاد از سرانه
پایین مصــرف محصــوات لبنی در
کشــور بیان کرد :با توجــه به اهداف
برنامه توســعه اقتصادی حداقل سرانه
مصرف محصــوات لبنــی باید 165
کیلو باشــد که به نظر می رســد که
تحقق این آرمان کــه دوبرابر مصرف
فعلی اســت ،تنها با تخصیــص یارانه
امــکان پذیر خواهد بود .وی با اشــاره
به اینکه ســقوط ارزش ریال به معنای
از بین رفتن قدرت خرید مردم اســت،
افزود :با توجه بــه درآمد فعلی خانوار
و افزایــش مجدد قیمــت محصوات
لبنــی در ســال جدید ،دسترســی
به این توســعه ســخت خواهــد بود؛
بنابراین انتظار مــی رود که دولت با
تخصیص یارانه در تحقق این هدف گام
جدی بردارد.

افزایش قیمت مسکن همزمان با جهش قیمتی ارز
یک مقــام مســئول ،گفت:
واکنش سریع رشد قیمت مسکن
مانند سایر کااها نیست و ما در
آینده ای نزدیک شاهد افزایش
قیمت به دلیل نوسانات نرخ ارز
در مسکن خواهیم بود.
حسن محتشم عضو انجمن انبوه
سازان استان تهران در گفتوگو با
باشــگاه خبرنگاران جوان ،با بیان
اینکه افزایش قیمت ارز ناشــی از
شرایط اقتصادی و اجتماعی است،
گفت :با افزایــش قیمت ارز قیمت

مســکن نیز تغییر میکند و دچار
نوسان میشود.
محتشــم تصریح کــرد :افزایش
قیمت ارز به طــور یقین بر کااهای
داخلی اثر میگــذارد و در این بین
بازار مســکن که متشکل از کااهای
داخلــی و خارجی اســت بی تأثیر
نخواهــد مانــد .عضو انجمــن انبوه
سازان مسکن استان تهران در ادامه،
افزود :افزایش و رشــد قیمت مسکن
سریع نیســت ،اما متناســب با این
بازار در مقاطع مختلف رشــد قیمت

خود را نشــان میدهــد.وی یادآور
شــد :زمانــی که اجزای تشــکیل
دهنده این بازار از جمله آهنآات،
مصالح ساختمانی و فواد افزایش
قیمت داشته باشــند ،بازار مسکن
نیز دچار رشــد قیمتی خواهد شد.
عضو انجمن انبوهســازان اســتان
تهران ،تأکید کرد :مسکن در سبد
هزینه خانوارها بیشترین قیمت را
دارد ،بنابرایــن برخی از متقاضیان
غیرواقعــی و ســرمایهگذاران بــه
سمت این بازار کشیده میشوند و

اقدام به سرمایهگذاری کوتاه مدت،
میــان مدت و بلندمــدت میکند.
وی تصریح کــرد :زمانی که تقاضا
افزایش یابد میزان ســرمایهگذاری
در ایــن بــازار از ســوی داان و
واســطه گران افزایــش می یابد و
همین موضــوع دلیل اصلی جهش
قیمتی در این بازار میشود.
محتشــم در پایان گفــت :باید
دولت با همکاری ســایر دستگاهها
و کنتــرل قیمــت ارز مانع جهش
قیمتی در این بازار شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس
گفت :عمده مشــکات حوزه دارویی کشــور
به دلیل ســاختار «خصولتی» اکثر کارخانجات
دارویی است.
به گزارش مهر ،محمد نعیم امینی فرد ،درخصوص
اظهارات مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو ،مبنی
بر اینکه دارو در کشــور سیاسی شده و برخی مسائل
مثل مافیای دارویی از سوی سیاسیون مطرح می شود،
افزود :مسئوان سازمان غذا و دارو به جای طرح مسائل
سیاسی به وظایف خود عمل کنند ،از یک مسئول فنی
و تخصصی انتظار طرح مســائل تخصصی وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه در دوره گذشــته سازمان غذا و
دارو در کمیسیون بهداشــت تحقیق و تفحص هایی
در خصوص برخی مباحث در حوزه دارو مطرح شــد،

تاثیر تنشهای سیاسی و اقتصادی بر اختاات روانی مردم

سرپرست شهرداری تهران اعام کرد:

گشایش فاز نخست خط  6مترو

سرپرست شهرداری تهران گفت :فاز نخست
خط  6متــرو به طول  10کیلومتــر و دارای 4
ایستگاه تا پایان شهریور ماه افتتاح خواهد شد.
به گزارش فارس ،حسینیمکارم در حاشیه بازدید
از خط  6متــروی تهران در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :خط  6مترو یکی از خطوط استراتژیک شهر
تهران با طول  39کیلومتر اســت که جنوب شهر را به شمال غرب متصل
میکند و در اقتصاد شهر بســیار تاثیرگذار است .وی ادامه داد :فاز  6خط
یک متور به طول  10کیلومتر تا پایان شهریور ماه افتتاح میشود و مابقی
خط نیز تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.
سرپرست شهرداری تهران بیان داشت :با افتتاح خط  6مترو یک میلیون
نفر به ظرفیت مسافری مترو اضافه خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکه خط  6مترو از لحاظ ســاخت بیش از  90درصد
پیشرفت فیزیکی داشته اســت ،گفت:با نصب تجهیزات و امکانات تا پایان
شــهریور فاز یک را به بهرهبرداری خواهیم رساند و یکی از مسائل اصلی ما
تجهیزات مترو است .حسینیمکارم افزود :منابع مالی خط  6مترو تا پایان
سال تامین شده است.سرپرست شهرداری تهران گفت :در فاز نخست خط
 6مترو  4ایستگاه از دولتآباد تا امام حسین و و همین طور دارای  2ایستگاه
تبادلی با خط  2و  4است .وی بیان داشت :خط  7مترو نیز یکی از خطوط
مهم تهران اســت که جنوب شــرق را به شمالغرب وصل میکند و تا آخر
اردیبهشت بخشی از آن راهاندازی میشود و کل ایستگاههای تعطیل شده
خط  7تا مرداد ماه افتتاح خواهد شد.حسینیمکارم درباره اوراق مشارکت
برای تکمیل خطوط مترو نیز اظهار داشت:تاکنون  700میلیارد تومان اوراق
مشــارکت مراحل آن انجام شده و  1300میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان
خــرداد ماه تامین خواهد شــد و در مجموع  2هزار میلیــارد تومان اوراق
مشارکت برای تکمیل خطوط مترو اختصاص خواهد یافت.
وی افــزود :در حال حاضــر  15درصد مردم از خطوط مترو اســتفاده
میکنند که با تکمیل خط  6و  7بیش از  25درصد مردم از مترو استفاده
خواهند کرد.
قائم مقام نمایشگاه کتاب خب داد:

ثبتنام  90هزار دانشجو
برای دریافت بن کارت نمایشگاه کتاب

به گزارش فارس ،قائم مقام نمایشگاه کتاب
از ثبتنام  89هزار و  862دانشجو و طلبه برای
دریافت بن کارت نمایشگاه کتاب خبر داد.
امیر مسعود شهرام نیا قائم مقام نمایشگاه کتاب
در گفتوگو بــا خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری
فارس ،درباره آخرین آمار ثبتنام بن کارت نمایشگاه
کتاب اظهار داشــت:تا به امروز  89هزار و  862نفر از طاب و دانشــجویان
برای دریافت بن کارت ثبتنام داشتند .وی گفت 23 :هزار و  486نفر گزینه
کارت ملی هوشمند را انتخاب کرده 2 ،هزار و  792نفر گزینه فناوری NFC
را برگزیدند و  63هزار و  584نفر تقاضای کارت فیزیکی نمایشگاه را داشتند.
قائم مقام نمایشگاه کتاب تصریح کرد :سهمیه کل دانشجویان و طاب 200
هزار نفر است و سهمیه هیات علمی و اساتید برای این دوره از نمایشگاه 2
هزار نفر در نظر گرفته شده است .این میزان سهمیه به دلیل توزیع عادانه
بوده اســت و بر این مبنا استانها سهمیهبندی شدند تا براساس پراکندگی
جمعیت دانشجویی در هر استان سهمیه به آنها تعلق گیرد.
استاندار تهران تأکید کرد:

ساختار «خصولتی» مشکل اصلیبحران دارویی کشور
افزود :تحقیق و تفحص ها به هیچ نتیجه ای نرســید،
البته مشــکاتی از قبــل و در حال حاضــر در حوزه
دارو وجــود دارد؛ اما لــزوم انجام تحقیق و تفحص در
آن مقطع مورد تصویب مجلس و کمیسیون بهداشت
قرار نگرفت .امینی فرد تصریح کرد :اگر در حال حاضر
برخی دایل مبنی بر مافیایی بودن واردات دارو وجود
دارد ،مجلس شورای اسامی و کمیسیون بهداشت می
تواند مسائل را بررسی و پیگیری کند ،البته دایل قوی
مبنی بر وجود مافیا در حــوزه دارو وجود ندارد؛ البته
توفیقاتی در خصوص تولیدات دارویی کســب شده و
فنــاوری آوری های قابل قبولی درخصوص تکنولوژی
های باای دارویی کسب شده است .امینی فرد با اشاره
بــه اینکه منابع و چرخش مالی در حوزه دارویی دچار
مشکل شده است ،گفت :بدهی گسترده بیمارستان ها

شهر پو یا

و شرکت های دارویی و بیمه ها به بیمارستان ها عما
نظام مالی دارویی را دچار مشکل کرده است ،همچنین
برای استفاده از ظرفیت های تکنولوژیک و دانش باا در
جهت تصرف بازارهای دارویی منطقه تاشی نمی شود؛
بنابراین عزم جدی تــری را باید در خصوص افزایش
صادرات در پیش گرفت .عضو کمیســیون بهداشت و
درمان مجلس ،با بیان اینکه عمده مشکات حوزه دارو
به دلیل ساختار «خصولتی» اکثر کارخانجات دارویی
است ،افزود :یعنی از یک طرف این کارخانجات به ظاهر
واگذار شــدند ،اما همچنان از ساز و کار دولتی پیروی
می کنند .بنابراین به میزانی که ظرفیت وجود دارد ،در
ارتباط با تولید دارو و نفوذ در بازارهای منطقه توفیقی
حاصل نشده است ،ضمن اینکه  10درصد واردات دارو
به لحاظ ریالی نیز حجم باایی است.

فارس

کارتون پویا

کمبود جدی امکانات درمانی
و بهداشتی استان تهران

اســتاندار تهران بابیــان اینکه موضوع
مشــارکت همکاریهــای بین بخشــی و
همکاری هــای عامــه مردم مهم اســت
گفت :امیدواریم با همــکاری همه بخشها،
نهادها و نمایندگان مجلس بتوانیم دریک بازه
چهارساله کمبودهای استان را رفع کرده و شاخصهای بهداشتی و
درمانی را ارتقاء دهیم.
به گزارش ایسنا در نخستین جلسه مجمع سامت استان تهران محمد
حســین مقیمی با بیان اینکه امروز در حوزه بهداشــت و درمان کارهای
تخصصی شــده و شاخههای مختلف پزشــکی شکل گرفته است گفت :بر
همین اساس دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد شدند و فعالیتهای گسترده
ای در این حوزه آغاز شــد و کارهای پژوهشــی بر امراض مختلف و درمان
تخصصی شد .وی با بیان اینکه در تهران از نظر امکانات درمانی و بهداشتی
با کمبودهای جدی مواجهیم گفت :به ویژه در شهرســتانها و روســتاها
کمبودهایی داریم .بنابراین وظیفههمه ما این است برای رفع این کمبودها
تاش کنیم و اســتان تهران در مجلس  35نماینده دارد که اگر نمایندگان
خیرین ونهادهای مختلف در این حیطه کمک کنند و دست به دست هم
دهیم ،انشااه بتوانیم در یک بازه زمانی چهار ساله کمبودها را رفع کرده
و شــاخصهای بهداشتی و درمانی اســتان را ارتقاء داده و وضعیت بهتری
داشته باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

قیمت طرح ترافیک
در سال  97برای مردم ارزانتر شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
تهران گفت :قیمت طرح ترافیک در سال 97
برای مردم ارزانتر شده است.
به گزارش ایسنا ،پورســیدآقایی  -معاون حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری تهران گفت :سرفاصله
حرکــت قطارها را در خطوط یــک ،دو و چهار مترو تا چهار دقیقه کاهش
دادهایم .وی افزود :خط  6و  7مترو بهزودی وارد مدار میشود ،بخشهایی
از خط  7تا آخر اردیبهشــت ،وارد مدار میشــود و  10کیلومتر از خط 6
نیز تا اول مهرماه گشــایش میابدص .وی ادامه داد :قیمت طرح ترافیک در
سال جاری برای مردم ارزان شده است .مردم عادی پیش از این باید طرح
ترافیک را  40هزار تومان خریداری میکردند اما حاا در بدترین وضعیت،
بگیران
نرخ عوارض  36هزار تومان خواهد بود اما قبول دارم که برای سهمیه
ِ
خاص ،گرانتر شــده اســت .وی تاکید کرد :باید به سمتی پیش برویم که
خودرو تنها در حالت اضطرار مورد استفاده قرار بگیرد.

