
ــالمي ايران، روابط تهران  معاون اول رييس جمهوري اس
ــخ توصيف كرد  ــه دار در تاري ــداد را ديرينه و ريش ـ بغ
ــور گفت:  ــتراكات فراوان ميان دو كش ــاره به اش و با اش
امنيت عراق، امنيت ايران است و جمهوري اسالمي ايران 
همواره خود را در خوشي ها و سختي ها در كنار دولت 

و ملت عراق مي داند. 
ــحاق جهانگيري در دومين  ــه گزارش جهان اقتصاد اس ب
ــفر هيات ايراني به عراق و در ديدار فواد معصوم  روز س
ــك موفقيت هاي  ــور با تبري ــوري اين كش رييس جمه
دولت، ملت و ارتش اين كشور در مبارزه با داعش افزود: 
اميدوارم روند پاكسازي مناطق آلوده عراق از لوث گروه 

هاي تروريستي ادامه پيدا كند. 
ــوم  ــاون اول رييس جمهوري داعش را پديده اي ش مع
ــورهاي اسالمي شده است و ادامه  خواند كه دامنگير كش
ــالم انجام مي  ــش اقداماتي در دنياي اس ــروه داع داد: گ
ــلمانان لطمه وارد كند و به همين  ــد كه به حيثيت مس ده
ــتوانه  ــتي از پش دليل عده اي معتقدند اين گروه تروريس

صهيونيستي برخوردار است. 
ــارزه با داعش  ــا تاكيد براين كه راه حل مب ــري ب جهانگي
تنها از طريق نظامي ميسر نيست، خاطرنشان كرد: در راه 
ــتي بايد از طريق ايدئولوژي،  مبارزه با اين گروه تروريس
ــري از تامين منابع مالي آن ها و ممانعت از اضافه  جلوگي
شدن نيروهاي جديد به اين گروه تروريستي اقدام شود. 

ــوريه در راه مبارزه با  ــح كرد: مردم عراق و س وي تصري
داعش در خط مقدم هستند و بايد جامعه جهاني از ملت 

عراق و سوريه در اين مبارزه حمايت كنند. 
ــيعه را در  معاون اول رييس جمهوري نقش مرجعيت ش
ــت و گفت: بايد قدردان  ــي كليدي دانس اين مبارزه نقش

فتاواي مرجعيت شيعه در اين مقطع تاريخي باشيم. 
معاون اول قوه مجريه نقش اكراد در فرآيند سياسي عراق 
ــازنده و مهم توصيف كرد و بر لزوم حفظ  ــي س را نقش
ــيار تعيين  ــدت و يكپارچگي در عراق كه عاملي بس وح

كننده در توسعه اين كشور است تاكيد كرد. 
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: 
ــران و عراق بايد تالش كنند روابط اقتصادي و تجاري  اي
ــي و دوستانه دو كشور  ــب با روابط سياس خود را متناس
ــاهد ارتقاي سطح روابط و مناسبات في  ارتقا دهند تا ش

مابين در همه زمينه ها باشيم. 
ــالمي ايران از تجربيات  ــت: جمهوري اس وي اظهار داش
خوبي در زمينه سازندگي برخوردار است و آمادگي دارد 
ــي فعال  اين تجربيات را در اختيار عراق قرار داده و نقش

در بازسازي اين كشور ايفا كند. 
ــاره به نفت خيز بودن  معاون اول رييس جمهوري با اش
ــي كاهش بهاي  ــور ايران و عراق و توطئه سياس دو كش
ــعي كرده ايم از هر  ــان كرد: ما همواره س نفت خاطر نش
ــورمان فرصت بسازيم و اكنون نيز كه با  تحريم براي كش
كاهش بهاي نفت مواجه شده ايم با افتخار اعالم ميكنيم 
ــته  ــه كمتر از 30 درصد بودجه دولت ما به نفت وابس ك

است. 
 مناسبات ايران و عراق خدشه ناپذير است

رييس جمهور عراق نيز در اين ديدار با بيان اين كه خطر 

ــت و همه كشورهاي منطقه  داعش منحصر به عراق نيس
ــري دامنگير هريك  ــت: اگر خط ــد مي كند، گف را تهدي
ــورهاي منطقه نيز با  ــورهاي منطقه شود ساير كش از كش

تهديد مواجه مي شوند. 
ــات ايراني  ــوش آمدگويي به هي ــواد معصوم ضمن خ ف
ــور نبايد منحصر به مناسبات رسمي  گفت: روابط دو كش
باشد. مناسبات في مابين بايد در ميان نهادها، سازمان ها 

و تشكل هاي مردمي نيز شكل گيرد. 
ــترك طوالني  ــران و عراق داراي مرز مش ــزود: اي وي اف
ــي برخوردارند كه  ــط ديرينه و تاريخ ــتند و از رواب هس
ــداف مورد نظر براي  ــايل مي تواند در تحقق اه اين مس

گسترش روابط موثر باشد. 
ــرا برنامه  ــن كه ما اخي ــراق با بيان اي ــس جمهور ع ريي
ــود به نفت بكاهيم،  ــزي كرديم تا از اتكاي بودجه خ ري
ــالمي ايران در جهت  ــات و برنامه جمهوري اس از اقدام
ــندي كرد و افزود:  ــتگي به نفت ابراز خرس كاهش وابس
ــت و بايد بتوانيم  ــن زمينه تازه كار و نوپاس ــراق در اي ع
ــاي نفتي از تجربيات  ــتگي به درآمده براي كاهش وابس

ايران استفاده كنيم. 
فواد معصوم از حمايت هاي ايران در زمينه ارسال كمك 
ــتانه و كمك هاي فني و مشاوره اي در  هاي انسان دوس
مبارزه با داعش قدرداني و اظهار اميدواري كرد روابط و 

مناسبات ميان دو كشور روز به روز گسترده تر شود. 
ــوردار از  ــي برخ ــداد را روابط ــران ـ بغ ــط ته وي رواب
ــورها دانست  ــاير كش ــه با س ويژگيهاي خاص در مقايس
ــبات ايران و عراق براساس اصول خدشه  و گفت: مناس

ناپذير، شفاف، واضح و به نفع دو ملت است. 
ــي ايران در عراق ايجاد مي شــود ــز تجاري دائم  مرك

در جريان سفر هيات ايراني به عراق محمدرضا نعمت زاده 
با مالس الكسنزاني وزير تجارت عراق ديدار كرد كه در 
ــتاندارد كاالها مذاكره  اين مالقات طرفين در رابطه با اس
ــتاندارد ملي ايران براي صادرات  كردند كه در نهايت اس

كاال به عراق مورد پذيرش قرار گرفت. 
ــاي ايراني به  ــي كااله ــه منظور معرف ــت ب در اين نشس
ــنهاد تاسيس مركز تجاري دائمي ايران  تجار عراقي، پيش
ــور متعهد شدند  ــد و مقامات اين كش در عراق مطرح ش

تسهيالت و مساعدت الزم را در اين رابطه انجام دهند. 

ــور،  ــادالت تجاري دو كش ــطح مب ــعه و ارتقاي س توس
ــت از ايران براي برگزاري منظم نمايشگاه هاي  درخواس
ــراق، تامين كاالهاي  ــهرهاي مختلف ع اختصاصي در ش
ــره  ــي عراق از ايران، رفع موانع حمل ونقل يك س اساس
ــاي تجاري،  ــادل هيات ه ــه عراق، تب ــاي ايراني ب كااله
ــناد  ــي اجرايي نبودن موافقت نامه ها در اس پيگيري چراي
ــرمايه گذاري  ــه قبلي و س ــده دو جانب ــاري امضا ش تج

مشترك از موارد مورد مذاكره بين دو كشور بود. 
 سرمايه گذاري مشترك نفتي و پااليشگاهي 

ايران و عراق
ــدار با وزير نفت  ــن محمدرضا نعمت زاده در دي همچني
ــازي،  ــكاري در زمينه بازس ــعه هم ــنهاد توس عراق پيش
ــازي و ساخت پااليشگاه در شهرهاي مختلف عراق  نوس

را ارائه كرد. 
ــكاري در زمينه ميادين نفت و گاز و تامين تجهيزات  هم
ــي عراق از ايران از جمله مواردي بود كه در ديدار با  نفت

عادل عبدالمهدي مورد بررسي قرار گرفت. 
ــن انتقال گاز ايران به كويت از طريق خاك عراق  همچني

ــد و در  يكي از مواردي بود كه در خصوص آن بحث ش
نهايت مقرر گرديد كه همكاري هاي الزم از سوي طرف 

عراقي صورت بگيرد. 
ــي هم براي  ــد و صالحيت دار ايران ــركت هاي توانمن ش
ــوي وزير نفت اين  حضور در مناقصات نفتي عراق از س

كشور دعوت شدند. 
ــان و متخصصان وزارت نفت  نعمت زاده نيز از كارشناس
ــگاه بين المللي  ــه بهار 94 از نمايش ــراق دعوت كرد ك ع
ــمي ايران بازديد كنند كه اين پيشنهاد  نفت، گاز و پتروش

مورد استقبال وزير نفت عراق قرار گرفت. 
 توســعه همكاري در زمينه ايجاد شــهرك هاي صنعتي
ــنهاد  ــا نعمت زاده پيش ــفر محمدرض ــه اين س در ادام
تاسيس كارخانه خودروسازي در عراق با برند عراقي 
ــتقبال طرف مقابل  را مطرح كرد كه اين طرح مورد اس

قرار گرفت. 
وزراي صنعت و معدن ايران و عراق در بغداد با يكديگر 
مالقات كردند و در رابطه با مسائل مختلف به گفت وگو 

پرداختند. 
نعمت زاده در حاشيه برگزاري اجالس مشترك ميان ايران 
و عراق به همتاي خود پيشنهاد توسعه همكاري در زمينه 

ايجاد شهرك هاي صنعتي در عراق را مطرح كرد. 
ــازي، توسعه  انتقال تجربيات ايران در زمينه خصوصي س
همكاري در زمينه اكتشاف معادن و زمين شناسي، بازسازي 
ــترك  ــرمايه گذاري مش ــوده و س ــع قديمي و فرس صناي
ــعه آموزش هاي  ــت، تبادل هيات هاي صنعتي، توس صنع
ــازي براي  ــويق و زمينه س فني، تخصصي و مديريتي، تش
ــات در عراق  ــاخت كارخانج ــركت هاي ايراني در س ش
ــات طرح و مورد  ــواردي بود كه در اين مالق ــر م از ديگ

بررسي قرار گرفت. 
ــفر رسمي به  نعمت زاده همچنين از همتاي خود براي س
ــاوي ضمن قدرداني، از  ايران دعوت كرد كه نصير العيس

اين پيشنهاد استقبال كرد. 
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 نخستين روزنامه
 اقتصادي ايران

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:  در صفحه هاي ديگر

معاون اول رييس جمهوري در ديدار رئيس جمهور عراق مطرح شد:

رياست بر اتاق هاي بازرگاني به 2 دوره محدود شد

افزايش مبادالت اقتصادي ايران و عراق متناسب با تعامالت سياسي

ــالى است كه وضعيت خاص هرم سنى و افزايش  چند س
ــگ خطر را به  ــورمان زن ــالمند در كش درصد جمعيت س
ــؤوالن و متوليان امر و  ــدا درآورده و با جلب توجه مس ص
ــمگيرى بين آنان پديد آورده است؛  مجلسيان، تحرك چش
ــه، تا تالش براى  ــه طرح ها و تصويب قوانين گرفت از تهي
ــت ها و تدابير گذشته. هرچند توجه به  بازنگرى در سياس
ــكل و يافتن راه حلى معقول براى رسيدن به نتيجه  اين مش
ــت، اما به نظر مى رسد رويكرد  مطلوب امرى ضرورى اس
حاكم و نوع نگرش مسؤوالن و سخنوران، چندان سنجيده 

و قابل دفاع نيست. 
اگر هدف افزايش جمعيت و پيش گيرى از خطر كهن سالى 
ــد، طبعاً بايد برنامه اى بلندمدت براى  جمعيت مدنظر باش
ــكان جمعيت و زيرساخت هاى  فراهم آوردن مقدمات اس
ــود؛ و به موازات آن مطالعات جدى درباب  الزم فراهم ش
ــرد. اما در  ــف موضوع انجام گي ــات و جوانب مختل جه
ــؤوالن و سخنوران نشانه هايى از اين  تالش و تحرك مس
ــود. توجه اين مسؤوالن فقط در  ــى ديده نمى ش دورانديش
ــالح زودبازده خالصه  قالب حركتى كوتاه مدت و به اصط

شده است: تشويق فرزندآورى.
ــتن نگرش  ــى، يعنى نداش با اين حال، اگر اين ايراد اساس
ــعارزدگى را  ــدن در روزمرگى و ش ــدت و غرق ش بلندم
ناديده بگيريم، و بپذيريم كه تنها راه پايان بخشيدن به دغدغه 
كهن سالى جمعيت كشور، تشويق خانواده ها به فرزندآورى 
از طريق تبليغات مستقيم است، باز هم ديدگاه اين مسؤوالن 
ــى ديگرى است. اجازه  ــكاالت اساس دچار ايرادات و اش

بدهيد توضيح دهم:
ــطح درآمد و  ــه ويژگى ميزان تحصيالت، س با توجه به س
ــوان خانوارها را در گروه هاى مختلف  تعداد فرزندان مى ت
ــخصه اول  ــى با صرف نظر از دو مش ــدى كرد. حت طبقه بن
ــل بعد خانوار، مى توان  ــط با تمركز بر روى يك عام و فق
ــراوالد و كم اوالد  ــور را در دو گروه پ كل خانوارهاى كش

طبقه بندى كرد. 
ــاس نتايج آخرين سرشمارى عمومى جمعيت(سال  براس
ــه نفره و كمتر، يعنى يا  ــد خانوارها س 1390)، 52,6 درص
تك فرزند و يا بدون فرزند بوده اند؛ و نيز 21 درصد خانوارها 
پنج نفره يا بيشتر يعنى داراى سه فرزند يا بيشتر بوده اند. طبعًا 
ــه سال گذشته، مثل دوره هاى قبل از آن، درصد  در طول س
خانوارهاى گروه اول بيشتر و درصد خانوارهاى گروه دوم 

كمتر از اين ميزان شده اند. 
ــك از دو گروه  ــتى كدام ي ــت: به راس ــؤال اين اس حال س
ــويق به فرزندآورى شوند؟ به بيان ديگر، آيا  فوق بايد تش
ــويق فرزندآورى بايد به گونه اى طراحى  سياست هاى تش
شوند كه مخاطبشان خانوارهاى كم اوالد يعنى بيش از نيمى 
از خانوارها باشد، و آن ها را تشويق به داشتن فرزند بكند؛ يا 
اين كه خانوارهاى پراوالد را موردتوجه قرار بدهد كه فقط 

يك پنجم كل خانوارهاى كشور را تشكيل مى دهند؟ 
با نگاهى سطحى به اين اطالعات مقدماتى، منطقى به نظر 
مى رسد كه مخاطبان سياست هاى تشويق فرزندآورى بايد 
ــبتًا مرفه و ترجيحاً با متوسط  خانوارهاى كم جمعيت و نس
ــند كه توان تأمين هزينه فرزند ديگرى  تحصيالت باال باش
ــان دقيق تر، بايد در درجه اول افراد مجرد را  را دارند. به بي
ــپس خانوارهاى بدون فرزند را  تشويق به ازدواج كرد. س
ــويق كرد و خانوارهاى تك فرزند را به  به فرزندآورى تش

داشتن فرزند دوم و ... . 
به نظر مى رسد، سخنوران و تصميم گيرندگان توجهى به اين 
نكته ندارند و از ديد آن ها مهم نيست چه گروهى از خانوارها 
ــويقى پاسخ مطلوب مى دهند! مهم اين  به اين پيام هاى تش
است كه تعدادى از خانوارها تشويق به فرزندآورى بشوند و 
هدف افزايش جمعيت محقق شود. اين كه مخاطبان از نظر 
ميزان تحصيالت، ميزان درآمد و تعداد فرزندان در شرايط 
ــتند، مهم نيست! بهترين شاهد  فعلى در چه سطحى هس
ــت كه در صحبت ها و اظهارنظرهاى  بر اين مدعا اين اس
ــيان چندان توجهى به اين  ــخنوران، مسؤوالن و مجلس س
نكات نشده، و صرفاً بر امر ضرورت فرزندآورى و باال بردن 
نرخ رشد جمعيت با هدف جلوگيرى از كهن سالى جمعيت 

تأكيد شده و مى شود.
ــت چون اين  ــى مى توان گف ــى بدبينانه، حت ــه با نگاه البت
سياستگذاران فكر مى كنند متقاعد كردن خانوارهاى پراوالد به 
افزايش تعداد فرزندان راحت تر از متقاعد كردن خانوارهاى 
كم اوالد است، بهتر است از اول قيد خانوارهاى كم اوالد را 
بزنيم و روى خانوارهاى پراوالد كه امتحانشان را پس داده اند، 
ــر، خانوارهاى پرجمعيت تر خيلى  ــم! به بيان ديگ كار كني
ــريع تر و بهتر به سياست هاى تشويق فرزندآورى پاسخ  س
مثبت مى دهند؛ و به همين دليل متوليان امر راه حل آسان تر را 
برگزيده اند! تشويق خانوارهاى پرجمعيت تر به فرزندآورى!
ــز باز مصوبه  ــاهد بر اين مدعا ني ــن و گوياترين ش بهتري
ــرانه بيمه فرزند چهارم و به بعد  مجلس درباب حذف س
است. فكرش را بكنيد. نمايندگان محترم مجلس با تأكيد 
ــت، اولين مصوبه اى كه دارند،  بر ضرورت افزايش جمعي
مخاطبش خانوارهاى داراى سه فرزند و بيشتر يعنى حدود 
يك پنجم كل خانوارهاى كشور است. اين مصوبه به آن ها 
مى گويد نگران وضعيت بيمه فرزند جديد نباشيد؛ چرا كه او 
نه تنها مثل گذشته از خدمات بيمه محروم نخواهدبود، بلكه 
از پرداخت سرانه بيمه هم معاف است. به طورى كه مالحظه 
مى كنيد، همين اولين مصوبه مخاطب خود را خانوارهاى 

ادامه در صفحه 2پراوالد قرار مى دهد.

روحانى :

از سهامداري تا مصائب توليد
 در كنتور سازي  

هشدار درباره عدم مديريت مصرف انرژي

بهانه را از دشمن مى گيريم

وقتي سهامدار عمده 
نوسانگير مي شود

منابع نفت و گاز 
به سرنوشت آبهاي زيرزميني 

دچار مي شوند 

ــويم،   هيچ كس به ذهنش نيايد چون ما به دنيا نزديك مى ش
مذاكره، تعامل و بحث مى كنيم مى خواهيم برخى علوم را كنار 
بگذاريم، مذاكره ما اين طور نيست كه علمى را كنار بگذاريم. 

سهام شركت كنتورسازي ايران مدتي است با افزايش 
ــده بطوريكه طي چهار روز  حجم معامالت مواجه ش
گذشته بيش از 2 ميليون و 500 هزار سهم اين شركت 
ــه قابل توجه و با  ــت. نكت مورد معامله قرار گرفته اس
اهميت در سهام اين شركت خريد سهام توسط سهامدار 
عمده يعني شركت معين رنان مي باشد كه در نوبه خود 

اقدامي عجيب است .   

اگر منابع نفت و گاز به لحاظ مصرف درست مديريت 
نشوند به سرنوشت آبهاي زيرزميني دچار مي شوند. 
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انتصاب شايسـته حضرتعالـى را به مقام 
مديرعاملى بنياد سينمايى فارابى، تبريك 
عرض نموده و از درگاه خداوند يكتا توفيق 

روزافزون شما را خواستاريم.

جناب آقاى عليرضا تابش
مديرعامل بنياد سينمايى فارابى

فرزانه خرقانى -  سعيد تقى پور

رونمايى  از آخرين آمار معوقات بانك ها از زبان معاون اول قوه قضاييه:

كالف مطالبات معوق همچنان سر در گم

تشويق فرزندآورى همراه 
با بى اعتنايى به عدالت

  ناصر ذاكري

دبير كل جامعه روحانيت مبارز معتقد است كه احتماال آيت 
اهللا هاشمى شاهرودى به رياست مجلس خبرگان خواهد 

رسيد. 
ــت  ــنا، آيت اهللا موحدى كرمانى در نشس به گزارش ايس
خبرى در حاشيه همايش فرزندان بصير امام (ره) در پاسخ 
به سوالى درباره رياست آينده مجلس خبرگان اظهار كرد: 
رئيس جديد خبرگان وقتى اجالسيه تشكيل شود معلوم 
خواهد شد. فعال گمانه زنى هايى در اين زمينه وجود دارد 
اما به نظر من احتماال آيت اهللا هاشمى شاهرودى به رياست 

مجلس خبرگان خواهد رسيد. 
ــه مشتركى كه قرار بود بين  وى همچنين درباره لغو جلس
ــود،  ــاح يزدى و محمد يزدى برگزار ش ــات مصب او و آي
گفت :  متاسفانه مشكلى ايجاد شد و نتوانستيم اين جلسه 
را تشكيل دهيم. اما نشست با آيت اهللا مصباح يزدى حتما 
تحقق خواهد يافت. در گذشته انتظاراتى بود ولى توفيق 
حاصل نشد كه جلسه را تشكيل دهيم اما قطعا از نظرات و 

افكار ايشان استفاده خواهيم كرد. 
موحدى كرمانى درباره زمان برگزارى اين نشست اظهار 
ــخص شود. اما قطعا  ــفند مش كرد: فكر مى كنم اواخر اس
ــه خواهيم داشت و حتما در مورد  با آيت اهللا مصباح جلس
برنامه ها با ايشان مشورت مى كنيم و سعى داريم جامعتين با 
آيت اهللا مصباح هماهنگ باشد.  وى در واكنش به اين سوال 
ــه او با واليتى و قاليباف باعث لغو جلسه سه  كه آيا جلس
جانبه با مصباح يزدى و محمد يزدى شده است، تصريح 

كرد: ما با آقايان واليتى و قاليباف جلسه نداشته ايم. 
ــوال  ــخ به س ــن عضو مجلس خبرگان رهبرى در پاس اي
ايسنا درباره فعاليت هاى انتخاباتى جامعه روحانيت مبارز 
ــيار مهمى است و جامعه  اظهار كرد: انتخابات مبحث بس
ــبت به آن بى تفاوت باشد.  روحانيت مبارز نمى تواند نس
درباره انتخابات آينده با گام هاى برداشته شده و فعاليت هاى 
صورت گرفته و همت اساسى مى خواهيم جامعه روحانيت 
بتواند اصولگراها را گرد يكديگر جمع كند و به وحدت 
ــاند در همين رابطه هم آيت اهللا مصباح يزدى جلسه  برس

خواهيم داشت و اميدواريم به وحدت برسيم. 
ــبت به مواضع فرهنگى  وى همچنين درباره انتقادات نس
دولت گفت:  دعا مى كنيم خداوند دولت را كمك كند تا 
بتواند در مسائل فرهنگى با آنچه كه مقام معظم رهبرى انتظار 
دارد، هماهنگ باشد. ممكن است از نظر ما گام هايى وجود 
ــته باشد كه بايد برداشته شود ولى من كل برنامه هاى  داش
فرهنگى دولت را بررسى نكردم اما انتظارات اين است كه 

گام هاى بيشترى در زمينه فرهنگ برداشته شود. 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به مسئله اقتصاد مقاومتى 
تاكيد كرد: اقتصاد مقاومتى از مسائل مهمى است كه معتقدم 
ــت مثال پرهيز از  ــده اس خيلى از مبانى آن هنوز انجام نش
اسراف يكى از اصول اقتصاد مقاومتى است ولى نشنيده ايم 
كه گامى براى جلوگيرى از اسراف برداشته شود. به طور 
كلى بهتر است در پذيرايى ها اسراف صورت نگيرد و اصال 

چه ضرورتى دارد كه انواع و اقسام غذاها مصرف شود. 
وى تصريح كرد: عالوه بر اينها مى توان بسيارى از كارهاى 
زيادى و جلسات اضافى را كه ضرورت ندارد، تشكيل نداد 

يا سفرهاى خارجى غير ضرورى را لغو كرد.

دبير كل جامعه روحانيت احتمال داد:

  رياست هاشمى شاهرودى 
بر مجلس خبرگان 
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ــته از  ــالمى طبق روال گذش ــد حزب موتلفه اس عضو ارش
پذيرش مسئوليت اشتباهات 8 ساله اصولگرايان شانه خالى 
كرد و ضمن ناديده گرفتن مفاسد متعدد دولت احمدى نژاد 
ــوط به دوران  ــد امروز مرب ــت: اينكه بگوييم همه مفاس گف

مديريت اصولگرايان بوده اتهام است.
اسداهللا بادامچيان در گفت وگو با  ايلنا، در خصوص واكنش 
فعاالن سياسى به اظهارات او مبنى بر اينكه تعداد روزنامه هاى 
ــت، عنوان كرد: هنوز هم  اصالح طلب بيش از اصولگرا اس
ــاى اصالح طلب خيلى بيش تر از  مى گويم تعداد روزنامه ه
ــت، اما با همه اينها باز هم مردم با  روزنامه هاى اصولگرا اس

اصولگرايان هستند.

اين عضو موتلفه اسالمى ادامه داد: تاكنون 9 مجلس داشتيم  
اما فقط دو مجلس در اختيار اصالح طلبان بوده است و شاهد 
ــتى در اين دو دوره انجام شد. البته  بوديم كه اقدامات نادرس
ــتباهاتى هم در هفت دوره مديريت اصولگرايان وجود  اش

داشته ولى ميزان آن قابل مقايسه نيست.
وى در پاسخ به اين سوال كه عدم اقبال مردم به اصولگرايان 
ــال 92 را چگونه توجيه  در انتخابات رياست جمهورى س
مى كنيد، گفت: در انتخابات رياست جمهورى  مردم هم يك 
بار به بنى صدر راى دادند و نتيجه آن را ديدند. البته يك بار 

هم به اصالحات راى دادند.
ــخ به اين سوال كه يعنى شما بنى صدر را  بادامچيان در پاس

ــته  ــه مى كنيد  گفت: امروز دار و دس با اصالح طلبان مقايس
بنى صدر از اصالح طلبان حمايت مى كنند.

وى در مورد مفاسدى كه در دوران مديريت اصولگرايان 
ــت: اينكه بگوييم همه  ــد، معتقد اس ــور مطرح ش در كش
ــد امروز مربوط به دوران مديريت اصولگرايان بوده  مفاس
اتهام است. اگر مفاسدى در دوره احمدى نژاد وجود داشته  
امروز فقط يكى از آنها كه پرونده رحيمى است كه مطرح 

شده است.
بادامچيان در پاسخ به اين سوال كه يعنى شما پرونده فساد سه 
هزار ميلياردى، اختالس از بيمه ايران، تامين اجتماعى، پرونده 
ــا را در دوره تصدى  ــى و از اين قبيل پرونده ه بابك زنجان

ــد، گفت: نهايتا پرونده هاى اين  اصولگرايان ناديده مى گيري
دوره به 5 عدد مى رسد  البته يك پرونده هم براى اين مردم 
زياد است. اما به هر حال اين مفاسد در همه دولت ها وجود 
دارد. اين جوسازى ها كارساز نيست ملت ما مى داند كه هم 

انسان هاى خوب و هم انسان هاى بد داريم.

بهانه را از دشمن مى گيريم
 هيچ كس به ذهنش نيايد چون ما به دنيا نزديك مى شويم، مذاكره، تعامل و بحث 
مى كنيم مى خواهيم برخى علوم را كنار بگذاريم  مذاكره ما اين طور نيست كه 

علمى را كنار بگذاريم. 
رييس جمهور كشورمان با بيان اينكه مسلط بودن دانش، برنامه ريزى، هدف يابى 
و دستيابى به هدف ها را مى خواهد  گفت: امروز در مجموعه دانش فضايى براى 

ما روشن مى شود كه چه مى خواهيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در مراسم 
گراميداشت روز ملى فناورى فضايى كه صبح امروز در سالن اجالس سران 
ــت  گفت: امروز در بازديدى كه از بخش هاى مختلف  در حال برگزارى اس
ــمندان ما در  ــاهده كرديم، ديديم كه ملت ايران و دانش فناورى فضايى مش
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در بخش صنعت تصميم قاطعى براى پيشرفت و 

سلطه در اين فناورى را دارند.
ــت: قرآن به ما مى گويد از  ــاره به آياتى از قرآن كريم  اظهار داش وى با اش
ــانى  ــا وجود دارد عبور كنيد كه البته اين كار آس ــه قطرهايى كه در فض هم
نيست بلكه همانطور كه قرآن مى گويد بايد نفوذ كرد و در اين مسير با موانع 
ــتيم و از موانع بايد به سمت هدف عبور كنيم و در اين  متعددى مواجه هس

راه سلطه داشته باشيد.
ــش، برنامه ريزى، هدف يابى و  ــلط بودن دان رئيس دولت يازدهم ادامه داد: مس
دستيابى به هدف ها را مى خواهد. امروز در مجموعه دانش فضايى براى ما روشن 

مى شود كه چه مى خواهيم.
روحانى با اشاره به بزرگ بودن عالم هستى يادآور شد: وقتى مى خواهيم به جهان 
ريز ها عبور كنيم  مشاهده مى كنيم چه دنياى عجيبى است  اگر چشم ما مسلط 
نباشد باور نمى كنيم چه مقدار موجود در اين عالم وجود دارد  يا اگر تلسكوپ 

در دست بگيريم  باز مشاهده مى كنيم كه در آسمان چه عالمى وجود دارد.
ــوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه دانش بشر، دانش محدودى  رئيس ش
ــت ولى خدا قدرتى به انسان داده كه قدرتى داشته باشد  نه تنها بر زمين بر  اس
جهان هستى هم مسلط باشد  تصريح كرد: اين سلطنت و سلطه بر تمام جهان 
آفرينش از ديد قرآن امكان پذير است و هر چقدر سلطه ما بيشتر شود در اين 

عالم بيشتر سير مى كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه امروز دانش هوا و فضا، دانشى راهبردى است  خاطر نشان 
كرد: كشورى كه وارد اين مرحله مى شود بعدى از اقتدار ملى خود را توسعه داده 
است. ملتى كه بتواند انواع ماهواره ها را بسازد و آن ها را پرتاب كند و مى تواند آن 

را كنترل كند و ايستگاه هاى زمينى اش با آن در ارتباط باشد و به آن سفارش بدهد 
و داده هايى بگيرد. اين ملت وارد اين جهان شده است.

رئيس جمهور با بيان اينكه امروز ما در فناورى هاى پيشرفته در سال هاى اخير 
پيشرفت هاى روزافزونى داشته ايم و لحظه اى در اين سير متوقف نشده ايم  ابراز 
داشت: اصل كار اين است كه بايد اراده ملى براى اين كار باشد و در اين راه  همه 
از مقام معظم رهبرى تا همه مردم عادى مصمم هستند تا در فناورى هاى پيشرفته 

زمينه هاى الزم وجود داشته باشد.
ــتعداد كار را داشته باشد. ما نه  ــت كه ملت اس روحانى افزود: نكته دوم اين اس
تنها در هوا و فضا  بلكه در همه فناورى هاى پيشرفته امروز اين استعداد وجود 
 ITC دارد. در ايران، حركت خوبى در اين راه وجود دارد. در بيوتكنولوژى، در
ــازى، در واكسن و علوم پزشكى  ــته اى، در داورس در هواوفضا، در فناورى هس

پيشرفت هايى داشته ايم كه مى توانيم آن را در سطح دنيا ارائه كنيم.
رئيس دولت تدبير و اميد افزود: ديروز تا يك بيمارى سخت بود مى گفتيم چه 
كار كنيم تا بتوانيم بيمار را به فالن كشور برسانيم اما امروز ديگر گذرنامه و ويزا 
و ارز خارجى نمى خواهيم البته ممكن است نياز به يك وسيله حمل و نقل از 

شهرى به شهر ديگر براى انتقال بيمار داشته باشيم.
وى با بيان اينكه در تهران و بسيارى از مراكز استان ها در زمينه علوم پزشكى و 
سالمت مردم كارهاى بزرگى انجام داده ايم، عنوان كرد: براى توليد همه واكسن ها 
نيز برنامه ريزى كرده ايم كه به سمت توليد واكسن در داخل كشور برويم و در 

ــتا قدم به قدم جلو مى رويم. همانطور كه شاهد بوديد در مورد برخى  اين راس
واكسن ها نيز خط توليد را افتتاح كرده ايم.

رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى با يادآورى اينكه كار بزرگى در زمينه دارو 
و بخش سالمت انجام شده است، تاكيد كرد: خوشخبتانه در زمينه بيوتكنولوژى 
نيز حركت خوبى شروع شده است. در بحث بيوتكنولوژى عالمان دينى ما نيز 
ــتند البته ما بايد اصول اخالقى و قانونى را  در را به روى اين فناورى باز گذاش

مراعات كنيم.
ــته اى در دولت يازدهم  ــو و علوم هس ــه ما در زمينه نان ــى با بيان اينك روحان
ــرفت هاى زيادى داشته ايم، گفت: البته مذاكرات اينقدر پر سر و صدا شده  پيش
كه فعاليت هاى هسته اى ما را تحت الشعاع قرار داده اما فناورى هسته اى با شتاب 

بيشترى در دولت يازدهم دنبال مى شود.
رئيس شوراى عالى امنيت ملى با تاكيد بر اينكه نه تنها دولت يازدهم بلكه در 
جمهورى اسالمى ايران براى پيشرفت در علم و دانش از كسى اجازه نمى گيريم 
و نخواهيم گرفت، اظهار داشت: هيچ كس به ذهنش نيايد چون ما به دنيا نزديك 
مى شويم، مذاكره، تعامل و بحث مى كنيم مى خواهيم برخى علوم را كنار بگذاريم 

مذاكره ما اين طور نيست كه علمى را كنار بگذاريم.
وى اضافه كرد: گاهى دشمنان ما مى خواهند در توسعه علمى براى فشار به مردم 

بهانه جويى كنند، كار دولت اين است كه بهانه را از دشمن بگيرد.
رئيس جمهور تاكيد كرد: بعضى موضع گيرى ها و كلمات و الفاظ  در بهانه گيرى 
ــمن كمك مى كند تا در البالى اين كلمات  اتهامات بى اساس و ناروايى  به دش
را عليه ملت ايران پيدا كنند. تالش دولت يازدهم اين است كه حربه بهانه گيرى 
ــت قدرت هايى كه عليه ملت ايران تالش مى كنند  بگيريم و اين كار  را از دس
را شروع كرده و ادامه مى دهيم تا روزى كه معلوم شود همه اين حربه ها خيالى 

است و واقعيت ندارد.
روحانى يادآور شد: در زمينه علم و دانش هر پيشرفتى كه مد نظر باشد بدست 
خواهيم آورد. از نظر ما علوم فضايى هم راهبردى و هم كاربردى است و دنياى 
وسيعى دارد. از هوا شناسى و ريزگرد ها گرفته  تا منابع زيرزمينى با اين علم در 

ارتباط است.
ــتيم صدا و تصوير خود را منتقل كنيم بايد باالى  وى گفت: قبال اگر مى خواس
ــش صددرصد امكان پذير  هر ارتفاعى دكلى را نصب مى كرديم كه بازهم پوش
نبود. اما امروز از طريق ماهواره ها اين كار را انجام مى دهيم و كار براى ما سهل 

شده است.

الريجانى:  رسايى:

استقالل اقتصادى به معناى بستن درهاى كشور نيست رابطه كانديداهاى مجلس با رحيمى بايد رسيدگى شود
ــوراى اسالمى با بيان   نماينده مردم تهران در مجلس ش
اين كه پول گرفتن كانديداها از افراد مختلف در انتخابات 
امرى متداول است، گفت: هر كسى كه مرتكب خطايى 

شده بايد قوه قضاييه به پرونده وى رسيدگى كند.
 حجت االسالم «حميد رسايى» روز سه شنبه در جمع 
ــكواييه اى  ــان اين كه تا اين لحظه ش ــگاران با بي خبرن
درباره دريافت پول توسط 170 نماينده مجلس هفتم از 
محمدرضا رحيمى به كميسيون اصل نود نرسيده است، 
اظهارداشت: وظيفه كميسيون اصل نود رسيدگى به طرز 
ــتگاه ها است اما اين مورد چيزى نيست كه اين  كار دس
ــيون بخواهد به آن رسيدگى كند بلكه وظيفه قوه  كميس

قضاييه رسيدگى به آن است. 
وى گفت: درخواست ما نيز اين است كه دستگاه قضا با 
حساسيت و توجه ويژه به اين موضوع رسيدگى كند اما 
كمك گرفتن در ايام انتخابات امرى رايج و متداول است 

البته در صورت عمل مجرمانه بايد با آن برخورد شود. 
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس خاطرنشان كرد: 
اگر اين كمك ها از منابع ناسالم جذب شده باشد يا در 
قبال توقعاتى باشد، تشخيص با قاضى است كه بايد به 

آن رسيدگى كند. 
رسايى افزود: كانديداهايى كه چنين ارتباطى را با رحيمى 
برقرار كرده اند يا كسانى كه در انتخابات مجلس اين كار 
را كرده اند آن هم از هر جناح سياسى كه داراى اين شائبه 

است، بايد به آن رسيدگى شود. 
ــايى تصريح كرد: البته در برخى مواقع برخى افراد  رس
واسطه جذب اين پول ها مى شوند و مبالغ ميلياردى مى 
گيرند اما همه اين مطلب به حساب ستاد انتخاباتى ريخته 
نمى شود و بخشى از آن را فرد واسطه به صورت خرج 
هاى متفرقه هزينه مى كند كه اين موارد هم وجود دارد و 
بنده، شخصا هيچ مبلغى را به اين شكل قبول نمى كنم و 

آن را در شان نماينده نمى دانم. 
وى همچنين درباره اعترافات جيسون رضاييان خبرنگار 
واشنگتن پست نيز گفت: من از اظهارنظرهاى يك مقام 

ــون رضاييان 200 روز در  آمريكايى كه گفته بود جيس
ايران بدون دادگاه بازداشت است، تعجب مى كنم. 

ــر مقامات آمريكايى  ــده مجلس افزود: اگ اين نماين
ــون رضاييان را در خصوص فعاليت  اعترافات جيس
ــه درباره  ــته و اعترافاتى ك ــه در ايران داش ــى ك هاي
ــه زدن به ملت ايران  ــى هايى كه براى ضرب جاسوس
داشته ببينند كه خواسته ما از صدا و سيما اين است 
كه اين اعترافات حتما منتشر و در اختيار عموم قرار 
ــرد، آن موقع مى فهمند كه وى كار خالفى انجام  گي
داده است و چه اقداماتى را در طول اين مدت كرده 

است. 
رسايى با طرح اين پرسش كه بايد ديد چه كسى از وى 
ــنگتن  ــته در قالب خبرنگار واش حمايت كرده تا توانس
پست از مراكز حساس جمهورى اسالمى بازديد كند هر 
چند بعد از اين بازديدها گزارش هاى نيمه مثبتى را در 

اين روزنامه به چاپ مى رسانده است. 
نماينده مردم تهران در مجلس خاطر نشان كرد: اما هدف 
اصلى اين بازديدها نگارش گزارش نبوده بلكه طراحى 
و برنامه ريزى براى فشار بيشتر به صنايع كشورمان در 
ــت و ما منتظريم جيسون  حوزه هاى مختلف بوده اس
رضاييان مطالبى را كه خودش اعتراف كرده و بسيار مهم 

است از صدا و سيما پخش شود.

ــوراى اسالمى با بيان اين كه در    رييس مجلس ش
ــت هاى كلى اقتصاد مقاومتى ابهامى  مفاهيم سياس
ــكل، ساز و كار اجرايى شدن  وجود ندارد بلكه مش
ــت، گفت: استقالل اقتصادى به  اين سياست ها اس

معناى بستن درهاى كشور نيست.
 به گزارش ايرنا – على الريجانى در مراسم كنگره 
ملى اقتصاد مقاومتى كه در محل مركز همايش هاى 
ــيما برگزار شد ضمن تشريح  بين المللى صدا و س
ــت براى  ــخيص مصلح ــاى مجمع تش ــى ه ارزياب
تدوين سياست هاى اقتصاد مقاومتى افزود: اين كه 
ــود سياست هاى اقتصاد مقاومتى به  گاه فكر مى ش
ــده است ارزيابى دقيقى  خاطر تحريم ها تدوين ش

نيست.
ــترى به بيمارى  ــايد تحريم ها نيش وى ادامه داد: ش
ــكالت دراز مدتى  ــا اقتصاد ما مش ــادى زد ام اقتص
دارد و به همين دليل سياست هاى اقتصاد مقاومتى 

پاسخگوى آن مشكالت است.
رييس مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه برخى 
ــكالت حاكم بر اقتصاد ايران ريشه تاريخى  از مش
دارد، اظهار داشت: مطالعه احوال شهيد مدرس فارغ 
از شخصيتى كه از وى معرفى شده نشان مى دهد كه 
چهره اصلى او صرفا ايستادگى مقابل رضا خان و يا 
ــت بلكه  مخالفت با قرارداد ننگين وثوق الدوله نيس
او در بحث اقتصاد و توانمند كردن توليد حرف هاى 

ارزشمندى دارد.
ــكالت اقتصاد امروز  ــا بيان اين كه مش الريجانى ب
ــكالت 100 سال گذشته است، ادامه داد:  همان مش
ــدرس مى گويد دولت كارفرماى  اين كه مرحوم م
ــد  ــت دولت باش ــت و اقتصاد نبايد دس خوبى نيس
ــت كه  ــت بلكه به بيمارى اس مربوط به تحريم نيس
ــعه باشد  فكر مى كرديم كه دولت بايد متولى توس
ــت چرا نبايد  ــه مرحوم مدرس مى گف ــا اين ك و ي
زنجيره توليد را داخل ايجاد كنيم و روى پاى خود 

نمى ايستيم، البته بعد از انقالب برخى از اين موارد 
اصالح شده است ولى مشكل همچنان باقى است و 

اقتصاد دولتى ماند و رقابت ها كاهش يافت .
رييس مجلس اضافه كرد: گاهى برخى از مسوولين 
ــتى  ــى كردند كه با اقتصاد نيمه سوسياليس تصور م
ــود در حالى كه اين تصور  ــت مى ش شرايط درس
درستى نبود و بخش هاى مهم صنعت، دولتى بود.

ــى اقتصاد  ــت ها كل ــاره به سياس ــى با اش الريجان
ــور اقتصادى به  ــى، اصل 44 و واگذارى ام مقاومت
مردم اظهار داشت: بنا بود مردم در اقتصادى حضور 
ــند و رقابت و بهره ورى ارتقا يابد اما  ــته باش داش

امروز هم همچنان از مشكالت رنج مى بريم.
ــخنانش گفت: اقتصاد  ــش ديگرى از س وى در بخ
ــايس از مقاومت كافى  ــل بعضى از دس ــا در مقاب م
ــن كه بايد  ــورى امام مبنى بر اي ــودار نبود. تئ برخ
ــى، اقتصادى و فرهنگى محور كار  ــتقالل سياس اس
ــد در برخى موارد همچون سياسى و فرهنگى  باش
ــتقالل اقتصادى نقايص زياد  ــد اما در اس محقق ش
ــت  ــتقالل اقتصاى اين نيس ــت البته رويكرد اس اس
ــه مفاهيم از  ــور را ببنديم بلك ــه دروازه هاى كش ك

پيچيدگى هايى برخودار شده است.
ــاى  ــات در فض ــى اوق ــى برخ ــه الريجان ــه گفت ب
روشنفكرى مسايلى باب مى شود كه مفاهيم اصلى 
ــت در حالى كه اين  ــده اس ــالب از معنا تهى ش انق
رويكرد سطحى به مساله است و به دليل ارتباطات 

مفاهيم پيچيده تر شده است.
ــتقالل در حوزه امنيت به  ــا تاكيد بر اينكه اس وى ب
ــد در امنيت ما  ــت كه ديگران نتوانن معناى اين اس
ــيم،  ــته باش اخالل كنند و ما جنبه بازدارندگى داش
تصريح كرد: استقالل اقتصادى به معناى اين نيست 
كه با ديگران ارتباط نداشته باشيم بلكه تاثير گذارى 
ــى ما كاهش مى  آن ها در تصميم گيرى هاى سياس

يابد.

جهان اقتصاد2 اخبار ايران

اخباركوتاهمجلس 

ــران از آرمان ها الهام  ــام اقتصادى مطلوب در اي  نظ
ــى گيرد- معاون حقوقى رييس جمهورى گفت: نظام  م
اقتصادى مطلوب در ايران اسالمى، نظامى است كه اصول 
اقتصاد عمومى اثباتى (توسعه اقتصادى- اقتصاد توسعه) 
را با رويكردى هنجارى و از منظر بايدها و نبايدهاى الهام 
ــالمى به كار گيرد.  گرفته از آرمان هاى جامعه ايرانى- اس
«الهام امين زاده» بعد از ظهر سه شنبه در كنگره ملى اقتصاد 
مقاومتى كه در سالن اجالس برگزار شد، افزود: مرورى 
ــت هاى كلى اقتصاد مقاومتى  بر بندهاى 24 گانه سياس
نشان مى دهد كه نظام اقتصادى مطلوب، واقعيات عينى 
را در شرايط فعلى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 

داخلى و بين المللى، مورد استفاده قرار مى دهد.
ــفر مى   رييس جمهورى بالروس بزودى به ايران س
كند-'آلكساندر لوكاشنكو' رييس جمهورى بالروس در 
ديدار با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران اعالم 
كرد كه بزودى از ايران ديدار مى كند. لوكاشنكو روز سه 
شنبه در ديدار با وزير امور خارجه كشورمان در مينسك 
گفت كه در سفر آتى خود به ايران براى توسعه و گسترش 
ــكارى هاى اقتصادى بالروس و ايران تالش خواهد  هم
ــامگاه دوشنبه براى انجام ديدار كارى دو  كرد. ظريف ش
روزه وارد مينسك پايتخت بالروس شد.لوكاشنكو با بيان 
ــى بالروس و ايران در سطح بااليى  اين كه روابط سياس
ــور چنين  قرار دارد، گفت،در همكارى اقتصادى دو كش

وضعيتى وجود ندارد.
 پزشكيان: با دعوا و ناسزا نمى توان حق مردم را در 
مذاكرات هسته اى گرفت-  مسعودپزشكيان گفت: مگر 
ــود با دعوا و ناسزا حق مردم را در مذاكرات هسته  مى ش
اى گرفت؟ به مذاكره كنندگان بگوييم ننشينيد، گفت و 
گونكنيد، نخنديد و راه نرويد و حق مردم را هم بگيريد.

ــبق بهداشت و درمان درباره هجمه عليه مذاكره  وزير اس
كنندگان هسته اى ايران گفت: دلشان نمى خواهد دولت 
ــود، اين بديهى است.وى ادامه داد: هر وقت مى  موفق ش
ــن بهانه كه آمريكا از  ــى را زمين بزنند به اي خواهند كس
آنها دفاع كرده مى گويند آمريكايى هستند. با اين منطق 
اكنون كه رژيم صهيونيستى هم براى شكست مذاكرات 
تالش مى كند بايد بگوييم آنها اسرائيلى هستند و در همان 
جبهه مى جنگند.نماينده مردم تبريز در مجلس خاطرنشان 
گفت: اگر مذاكرات هسته اى به نتيجه نرسد در فضايى كه 

معامالت شفاف نيست ارز كشور هدر مى رود.
 رسانه هاى غرب از داعش به عنوان دولت اسالمى نام 
مى برند- امروز ديگر ارتباط و حمايت غرب از گروه هاى 
تروريستى و تكفيرى همچون داعش رازى نهفته نيست، 
ــت. دبيركل  ــن و واضح اس ــه بر همگان امرى روش بلك
ــالمى با تاكيد بر اينكه  مجمع جهانى تقريب مذاهب اس
اسالم از دروازه هاى غرب عبور كرده است، گفت: تجاوز 
ــالم مورد اجماع علماى شيعه  داعش به خطوط قرمز اس
ــنى است. آيت اهللا محسن اراكى، پيش ازظهر ديروز  و س
در همايش علمى و تحقيقى مذاهب اسالمى، در زاهدان، 
اظهار داشت: امروز در اغلب شهرهاى دنيا و دانشگاه هاى 
ــاهد اقامه نماز توسط جوانان مسلمان و برپايى  جهان ش
سفره هاى افطار در مساجد مختلف در كشورهاى اروپايى 
ــالم  ــتيم كه همه اين ها بيانگر وجود اس و آمريكايى هس
ــت.دبيركل مجمع  ــلمانان در اقصى نقاط عالم اس و مس
ــالمى افزود: انفجار نور اسالم  جهانى تقريب مذاهب اس
ــتر  ــاى غرب را كوبيده و دنيا را فراگرفته و بيش دروازه ه
توطئه ها و شيطنت هاى استكبارگران تالشى ناكام براى 

تقابل با اين نفوذ موج اسالم در غرب است.
 ناديده گرفتن يك جناح سياســى بر اساس اهداف 
صداوسيما بود- رييس سابق سازمان صداوسيما ناديده 
گرفتن يك جناح سياسى در برنامه هاى رسانه ملى را بر 
اساس اهداف اين سازمان عنوان كرد.عزت اهللا ضرغامى 
ــخ به اين پرسش كه آيا جنابعالى با آقاى احمدى  در پاس
نژاد در دفتر ولنجك ديدار مى كنيد� اظهار كرد: معموال 
تالش مى كنم با همه افراد،  شخصيت ها و گروه هاى درون 
ــالم و عليك با آنها  نظام ارتباط خود را حفظ كرده و س
برقرار است.رييس سابق سازمان صداوسيما در پاسخ به 
ــش برخى نزديكان احمدى نژاد براى انتخابات  اين پرس
سال آينده مجلس فعاليت و جلساتى را برگزار مى كنند� 
آيا در اين ارتباط با رييس جمهور سابق ديدارى داشته ايد� 
گفت: اين مسئله به من مربوط نيست. من با همه نيروها و 
شخصيت هاى درون نظام با عشق، عالقه و اعتقاد ارتباط 
ــته باشد آن هم اين  دارم و اگر ضرغامى يك ويژگى داش

است كه خيلى ميان افراد خط كش نمى گذارد. 
ــانه اى اخير برخورد كند-  قوه قضاييه با فتنه رس
ــالمى از  ــوراى اس نماينده مردم همدان در مجلس ش
قوه قضاييه خواست تا با فتنه رسانه اى كه اخيرا انجام 
ــم كارخانه اى، نماينده  ــده، برخورد الزم كند. ابراهي ش
ــالمى در جريان  ــوراى اس مردم همدان در مجلس ش
ــه نوبت عصر مجلس شوراى اسالمى طى تذكر  جلس
شفاهى به قوه مجريه، اظهار داشت: سال 93 بايد سال 

مظلوميت اقتصاد مقاومتى ناميد.

 جزئيات سومين روز
 بررسى كليات بودجه 94

ــائلى  ــى جزئيات بودجه  نمايندگان مس در بررس
ــهردارى ها براى انتشار  همچون قوانين مالى در ش
ــى  ــالمى را بررس ــاركت و صكوك اس اوراق مش

كردند. 
ــه علنى بررسى  ــومين جلس روز (28بهمن ماه) س
ــال 94 در دو نوبت صبح  كليات اليحه بودجه س

و عصر تشكيل شد.
ــى جزئيات  ــا نمايندگان به بررس ــه گزارش ايلن ب

بودجه در بخش نفت و گاز پرداختند.
ــهيالت ارزى  در نوبت صبح  قوانين مربوط به تس
بخش خصوصى در اجراى طرح هاى نفتى و گازى  
ــازى  شرايط  ــركت هاى معاف از خصوصى س ش
ــاب صندوق توسعه  واگذارى تهاترى  افتتاح حس
ــاب هاى خارج از كشور و... تصويب  ملى در حس

شد.
روند بررسى جزئيات بودجه 94 كل كشور در روز 

سوم  نوبت عصر بدين ترتيب بوده است؛
ــانى به  اختصاص 500 ميليون دالر به طرح آبرس

روستا ها
براى آبرسانى به روستا ها مبلغ پانصد ميليون دالر 
ــعه  ــهيالت از محل صندوق توس ــه صورت تس ب
ــال 1394 در اختيار دولت قرار  ملى براى هزينه س

مى گيرد.
ــق، 2 رأى مخالف و  ــن قانون با 160 رأى مواف اي
ــوع 198 نماينده حاضر در  ــع از مجم 6 رأى ممتن
ــاس آن مبلغ 500  صحن موافقت كردند كه براس
ميليون دالر جهت آبرسانى به روستا ها اختصاص 

يافت.
براساس اين بند الحاقى؛ براى آبرسانى به روستا ها 
ــون دالر (000/000/500) به  ــد ميلي ــغ پانص مبل
ــهيالت از محل صندوق توسعه ملى  صورت تس
ــار دولت قرار  ــال 1394 در اختي ــراى هزينه س ب
مى گيرد كه اين مبلغ طى هشت سال از محل عوايد 
ــعه  حاصل از اجراى اين طرح ها به صندوق توس

ملى بازپرداخت مى شود.
دولت مجاز به صدور اسناد خزانه با سررسيد يك 

تا سه سال شد
با موافقت نمايندگان مجلس دولت مجاز به صدور 
ــيد يك تا سه سال  ــناد خزانه اسالمى با سررس اس

شد.
ــت علنى نوبت عصر امروز در  نمايندگان در نشس
ــى بخش درآمدى اليحه بودجه سال  جريان بررس
ــور با بند ط تبصره 6 اين ماده واحده  94 كل كش

اليحه موافقت كردند.
ــت اسناد  ــاس اين قانون  دولت مجاز اس بر اس
ــد را با  ــدرت خري ــا حفظ ق ــالمى ب خزانه اس
ــورت بى نام و  ــال به ص ــيد يك تا سه س سررس
ــويه بدهى  ــد و به منظور تس ــام، صادر كن يا بان
ــجل خود بابت طرح هاى تملك دارايى هاى  مس
ــده برق  ــرمايه اى و مابه التفاوت قيمت تمام ش س
ــنوات  ــا قيمت تكليفى فروش آن در س و آب ب
ــرق و آب مطابق ماده (20)  ــركتهاى ب قبل به ش
ــبات  عمومى  كشور به قيمت اسمى  قانون محاس
ــال به طلبكاران  ــقف پنجاه هزار ميليارد ري تا س
غيردولتى واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت 

هرگونه ماليات معاف بوده است.
معافيت مالياتى اوراق مشاركت و صكوك اسالمى 

موضوع قانون بودجه
ــاركت و  با تصويب نمايندگان مجلس اوراق مش
صكوك اسالمى منتشرشده موضوع قانون بودجه 

را از پرداخت ماليات معاف شدند.
بر اساس با بند (ح) تبصره 6 اليحه كشور  موارد 
ــاركت و صكوك  معافيت هاى مالياتى اوراق مش
اسالمى موضوع قانون بودجه مشخص شدند و 
با تصويب نمايندگان  اوراق مشاركت و صكوك 
ــده موضوع قانون بودجه را از  اسالمى منتشرش

پرداخت ماليات معاف شدند.
شرايط انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسالمى از 

سوى شهردارى ها
نمايندگان در نشست علنى امروز و و در جريان 
ــرايط  ــى بخش درآمدى اليحه بودجه  ش بررس
ــاركت و صكوك اسالمى از  ــار اوراق مش انتش

سوى شهردارى ها را مشخص كردند.
ــهردارى هاى  با تصويب نمايندگان مجلس به ش
ــته به آنها اجازه داده  كشور و سازمان هاى وابس
ــترك يا انفرادى با مجوز بانك  ــد به طور مش ش
ــران و همچنين  ــالمى اي ــزى جمهورى اس مرك
ــهردارى ها  ــازمان ش ــور (س با تأييد وزارت كش
ــزار ميليارد  ــاد ه ــقف هفت ــا) تا س و دهيارى ه
(000/000/000/000/70) ريال اوراق مشاركت 
و صكوك اسالمى با تضمين خود با بازپرداخت 
ــار  ــود آن با رعايت قانون نحوه انتش اصل و س
ــط  ــاركت و آيين نامه اجرائى آن توس اوراق مش

شهردارى ها منتشر كنند.
ــار اوراق مشاركت اجراى طرح هاى  مجوز انتش

آزادراه توسط وزارت راه
ــت وزارت راه را  ــردم در خانه مل ــدگان م نماين
ــراى اجراى  ــاركت ب ــار اوراق مش مجاز به انتش

طرح هاى آزادراه كردند.
ــازى اجازه  ــد به وزارت راه و شهرس در اين بن
ــار و فروش اوراق  ــود نسبت به انتش داده مى ش
ــزار ميليارد ريال با  ــاركت به ميزان پانزده ه مش
ــار اوراق مشاركت  رعايت مفاد قانون نحوه انتش

اقدام كند.
مجوز انتشار ايران چك توسط بانك مركزى در 

سال آينده
ــس، بانك مركزى  ــدگان مجل ــا تصويب نماين ب
ــقف مصوب  ــار ايران چك در س مجاز به انتش

شوراى پول و اعتبار شد.
ــاس تصويب نمايندگان در اين بند  بانك  بر اس
ــت  ــالمى ايران مجاز اس ــزى جمهورى اس مرك
نسبت به چاپ و انتشار ايران  چك بانك مركزى 
ــقف مصوب  ــران در س ــالمى اي ــورى اس جمه
ــوراى پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل  ش
ريالى آن تحت نظارت هيأت  اندوخته اسكناس 
ــور  ــوع ماده (21) قانون پولى و بانكى كش موض

مصوب 18/4/1351 اقدام كند.

بادامچيان:

پرونده  مفاسد اصولگرايان در نهايت به 5 عدد مى رسد 

روحانى :

سال بيست و سوم  
شماره 5844 
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آيت اهللا هاشمى رفسنجانى: 

دامن زدن به منازعات جناحى با مصالح اسالمى و ايرانى ناسازگار است
ــى و روانى  ــتى معلم، آرامش روح ــايش معيش    آس
جامعه و تقويت بنيه آموزشى كشور را به دنبال دارد. 
ــروز در ديدار  ــنجانى صبح دي ــمى رفس آيت اهللا هاش
ــركت  ــان و ش ــره فرهنگي ــدوق ذخي ــؤولين صن مس
سرمايه گذارى فرهنگيان، معلمين و مجموعه كاركنان 
ــزرگ هر  ــرمايه هاى ب ــرورش را از س ــوزش و پ آم
جامعه اى، مخصوصاً در ايران اسالمى دانست و گفت: 
آسايش معيشتى معلم، آرامش روحى و روانى جامعه 

و تقويت بنيه آموزشى كشور را به دنبال دارد.
ــخيص مصلحت  ــزارش ايلنا، رئيس مجمع تش به گ
ــيس  نظام با يادآورى چرايى، چگونگى و اهداف تأس
ــن حقيقتًا  ــان، گفت: معلمي ــدوق ذخيره فرهنگي صن
كمترين امتيازات را در جامعه ما دارند و مى خواستيم 
ــتگى، سرمايه اى را  در كنار آب باريك حقوق بازنشس

در اختيار اين انسان هاى نجيب قرار دهيم.
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با تأكيد بر نقش و حضور 

ــل از پيروزى،  ــارزات قب ــش معلمان در مب الهام بخ
سال هاى اول پيروزى انقالب و بعدها در 8 سال دفاع 
ــراى ترويج فرهنگ  ــى همكارى آنان ب مقدس و حت
سازندگى در كشور، گفت: پاداش معلمان نبود كه در 
ــجاعت، نجابت و وفادارى آنها  پاسخ به صداقت، ش
ــرمايه ى آتيه آنها را، آن هم در برنامه ى كه  به نظام، س

درآمدهاى ارزى و ريالى دولت باال بود، كم كند.
ــوابق آموزش و پرورشى بسيارى  ــاره به س وى با اش
ــؤولين دولت فعلى و آگاهى آنان از مشكالت  از مس
ــكالت پولى و  ــن، اظهار اميدوارى كرد كه مش معلمي
ــى جوانان و نوجوانان  درآمدهاى ارزى، آينده آموزش
اين مملكت را تحت تأثير قرار ندهد و در برنامه ششم 

خواست فرهنگيان مّدنظر باشد.
ــمى رفسنجانى با ارائه تحليلى از اوضاع  آيت اهللا هاش
ــن، گفت: بايد با  ــرايط امروز يم منطقه، مخصوصاً ش
تدبير و دورانديشى، سياست داخلى و خارجى كشور 

ــداوم حضور  ــظ و تقويت نظام، ت ــت حف را در جه
تأثيرگذار در منطقه و تعامل با جهان تنظيم كرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، همدلى داخلى 
و همكارى منطقه اى و جهانى را موجب تقويت جايگاه 
ــت و گفت: تجربيات  ــران در نظام بين المللى دانس اي
ــته و اوضاع كنونى كه شاهد رشد  مثبت و منفى گذش
ــتى در منطقه و بعضى  ــه گروه هاى تروريس قارچ گون
ــالمى هستيم، ايجاب مى نمايد كه با  از كشورهاى اس
ــانى  ــالى جهانى براى كم كردن آالم جامعه ى انس عق

تعامل داشته باشيم.
وى دامن زدن به منازعات باندى و جناحى را ناسازگار 
با مصالح اسالمى و ايرانى توصيف كرد و گفت: همه 
بايد براى سربلندى ايران، تقويت تشيّع و جهانى شدن 

فرهنگ اسالم تالش نماييم.
ــأت مديره  ــى، عضو هي ــدار زرهان ــاز اين دي در آغ
ــأت مديره  ــان و رئيس هي ــره فرهنگي ــدوق ذخي صن

شركت سرمايه گذارى فرهنگيان ضمن ارائه گزارشى 
ــا و برنامه هاى صندوق،  ــيس، فعاليت ه از روند تأس
ــى، در دولت  ــان وزارت نجف ــت: صندوق در زم گف
ــد و  ــيس ش ــال 1374 تأس دوم جناب عالى، يعنى س
ــر از فرهنگيان عضو آن  ــك به 800 هزار نف االن نزدي

هستند.
ــال هاى اخير  ــكالتى كه طى س ــاره به مش ــا اش وى ب
ــده است، گفت:  براى معلمين عضو صندوق ايجاد ش
ــفانه دولت سابق در چهار سال دوم به تعهداتش  متأس
ــهمى برابر پرداخت فرهنگيان، عمل  براى پرداخت س
ــون آن را از بندهاى برنامه هاى پنج  ــرد و حتى قان نك

ساله پنجم حذف كرد.
ــار اميدوارى كرد كه دولت فعلى با گنجاندن  وى اظه
ــم، به حق و  ــاله، شش همان بند به قانون برنامه پنج س
ــازندگى براى فرهنگيان در نظر  حقوقى كه دولت س

گرفته بود، عمل نمايد.

ــت. نكته  ادامه از صفحه يك - اما اين تمام ماجرا نيس
ــت كه صندوق بيمه طبعاً با تكيه به  جالب توجه اين اس
دريافت حق بيمه از بيمه شدگان، هزينه فعاليت هاى خود را 
تأمين مى كند و تازه بايد منابعى هم براى انجام تعهداتش 
ــرانه فرزند چهارم، در  در آينده كنار بگذارد. با حذف س
اصل بارى بر دوش صندوق بيمه گذاشته شده و توان ارائه 
ــم در آينده كاهش  ــم در زمان حال و ه ــات آن، ه خدم
ــت كه ضرر آن به كليه بيمه شده ها برمى گردد. به  يافته اس
اين ترتيب، براى تشويق خانوارهاى پراوالد به فرزندآورى 
بيشتر، منابعى را تخصيص داده ايم كه بخش مهمى از آن 

متعلق به خانواده هاى كم اوالد است. 
ــت و اين نوع مصوبه ها  حداقل ايرادى كه به اين سياس
ــى دغدغه عدالت  ــت كه گوي ــوان گرفت، اين اس مى ت
ــويق به  ــاى پراوالد تش ــت خانواره ــد. اگر بناس ندارن
ــه اش را به  ــرا بايد هزين ــوند، چ ــتر ش فرزندآورى بيش
خانوارهاى كم اوالد تحميل كنيم؟ اين سياستگذاران بايد 
فكر تأمين منابعى براى اين منظور باشند و بدون تحميل 
بار مالى مستقيم اين تصميم به ساير خانوارها، به نتيجه 

مطلوب خود دست بيابند.
نكته پايانى اين كه چنين برخوردى با منابع صندوق هاى 
ــته بارها با  ــت. در گذش ــابقه اس ــبوق به س بيمه اى مس
ــا هدف حل  ــات جديد و ب ــب قوانين و مصوب تصوي
ــار كم درآمد و آسيب پذير، هزينه هايى به  مشكالت اقش
صندوق هاى بيمه و در اصل به ساير بيمه شدگان تحميل 
شده است. اميد است كه متوليان امر از اين رويه جاافتاده 
ــرى به اين  ــد، و اگر خي ــت بردارن ــت دس ولى نادرس

صندوق ها نمى رسانند، َشّرى هم بر سرشان نكوبند.

تشويق فرزند آورى همراه
 با بى اعتنايى به عدالت

ــت. در   پول ملي و ارزش آن براي هر اقتصادي مهم اس
ــع مي توان گفت،" حفظ ارزش پول ملي" و "باال نگه  واق
داشتن ارزش پول ملي" هر دو از مقوله هاي مهم اقتصادي 

است كه تاثير زيادي بر توسعه اقتصادي كشور دارد. 
ــت بايد كارشناسي و ريشه اي  براي يافتن راهكاري درس
ــي مي توان گفت،   موضوع را تحليل نمود. در اين بررس
ــخت و تاريكي براaي اقتصاد كشور  ــال س ــال 91 س س
ــاظ اقتصادي در  ــواري هاي زيادي را از لح ــود و ما دش ب
ــال تجربه كرديم.كاهش ارزش پول ملي هم يكي  اين س
ــال بود.  ــاي اقتصادي در آن س ــن معضل ه از اصلي تري
ــال اتخاذ شد  ــت هايي كه در اين س تصميمات و سياس
بخشي از داليلي  بود اما تنها دليل كاهش ارزش پول ملي، 
اين تصميم گيريها و سياست هاي غلط نبودند. اگر توجه 

داشته باشيد ما از سال 80 در بودجه هاي سنواتي براي ارز 
نرخ ثابت و ايستايي تعريف كرديم. 

ــوري در بودجه نرخ ارز را بدون توجه به  در هيچ كش
ديگر عوامل بين المللي نظير نرخ تورم جهاني پيش بيني 
ــي در نظر نمي گيرند. از  ــد و براي آن عدد ثابت نمي كنن
ــتباه پي گرفتيم در  ــال 80 ما چنين رويه اي را به اش س
ــاله در بودجه سنواتي نرخ ارز را  صورتي كه بايد هرس
ــه صورت طبيعي و با  ــل مي كرديم. به بيان بهتر ب تعدي
ــور  ــه به معادالت اقتصاد جهاني نرخ دالر در كش توج
ــدود 6 تا 7 درصد افزايش پيدا  ــال چيزي ح بايد در س
مي كرد. يعني بايد در سال حدود 70 تومان به نرخ دالر 
افزوده مي شد. اين اتفاق رخ نداد و ما تا سال 91 به اين 
ــاله بر فشردگي بر روي  رويه ادامه داديم، بنابراين هرس
ــد و ناگهان در سال 91 اين حجم  قيمت دالر افزوده ش
انباشه منفجر شد. يعني ما به دليل جلوگيري از افزايش 
ــاله نرخ دالر مجبور شديم كه اين افزايش  اندك هر س

قيمت تجميع شده را به يكباره بپذيريم. 
  بنابراين يكي از داليل، جلوگيري كردن از تعديل نرخ دالر 

و آوار شدن اين نرخ به يك باره در طول يك سال بود. 
از سوي ديگر عواملي نظير بي توجهي به اقدامات جبراني 
ــديد كرد. نكته سومي كه  ــوي دولت اين امر را تش از س
ارزش پولي ملي ما را كاهش داد تقاضاي كاذب در كشور 
ــت هاي اقتصادي ما در طول سال هاي گذشته  بود. سياس
به شكلي بوده كه تقاضاي كاذب ايجاد كرده  است. يعني 
نيازمندي ما به كاالهاي مختلف يك عدد مشخصي است 

اما در واقع 2 تا 3 برابر آن تقاضاي كاذب داريم. 
     در نتيجه بروز اين روند، قيمت كاالهاي سرمايه اي و با 
ــهام باال رفت و بازار بيش از  دوام از جمله  ارز، طال و س

پيش حبابي و اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داد. 
ــا روي كار آمدن دولت آقاي روحاني و با همكاري     ب
ــارت و بازرگاني، طي اين  ــبرد تج مداوم اتاق در پيش
ــبت  مدت ارزش صادرات غيرنفتي طي اين مدت نس

به مدت مشابه سال قبل حدود 24 درصد رشد دارد در 
حالي كه ميزان واردات نيز به لحاظ ارزشي در مقايسه با 
مدت ده ماهه سال گذشته حدود 15,44 درصد افزايش 
ــانه خوبي براي رونق  ــان مي دهد كه همين امر نش نش
ــن اقتصاد و جلوگيري از روي آوردن به تقاضاي  گرفت

كاذب و حبابي شدن بازارهاست. 
   در هر حال نكته اينجاست كه اگر تحريم هاي اقتصادي 
سايه اش از سر اقتصاد كشور كوتاه شود نقل و انتقال پول 
به كشورهاي ديگر و خريد كاالهاي ارزان تر امكان پذير 
شده و هم مانع خروج سرمايه ايراني ها به خارج از كشور 
ــود و از طرفي ورود سرمايه خارجي نيز با افزايش  مي ش
ــد و به اين ترتيب ارزش دوباره به پول  مواجه خواهد ش

ملي باز خواهد گشت. 
ــد نماينده واقعي بخش  ــان، اتاق بازرگاني باي در اين مي
خصوصي باشد به شكلي كه سياست هاي دولت را كنترل 

كرده و آن را وادار به حمايت از بخش خصوصي كند. 

رياست بر اتاق هاي بازرگاني به 2 دوره محدود شد
گروه بازار: مجتبي خسرو تاج با انتقاد از هجمه هاي صورت گرفته عليه وزارت 
ــكر و ارائه مجوز به  صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات بي رويه ش
ــيگار مارلبرو، از عملكرد قانوني انجمن نظارت بر انتخابات  واردات قانوني س
اتاق بازرگاني در خصوص تمديد چند ساعته ثبت نام و تعيين محل برگزاري 

انتخابات در مكاني به جز ساختمان اتاق بازرگاني تهران خبرداد. 
ــه گزارش خبرنگار جهان اقتصاد قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در  ب
ــاعت ثبت نام از نامزدهاي  ــتي با اصحاب رسانه با اعالم اينكه تمديد س نشس
ــت: در  ــت، اظهارداش ــات اتاق بازرگاني از اختيارات انجمن نظارت اس انتخاب
خصوص تعيين محل برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني تهران نيز، قانون تكليفي 
تعيين نكرده و انجمن نظارت اختيار دارد پيشنهادات اتاق بازرگاني براي تعيين 
محل برگزاري انتخابات را بررسي و تصميم گيري كند.  وي تصريح كرد: تغيير 
ــت،  ــرايط براي راي دهندگان اس ــهيل ش محل برگزاري انتخابات با هدف تس
چراكه بايد مواردي چون سهولت دسترسي به محل برگزاري انتخابات، وجود 
ــب براي توقف خودروها، انتخاب محلي خارج از مناطق شامل  محل مناس
محدوديت هاي ترافيكي و مواردي از اين دست در نظرگرفته شود.  خسروتاج 
با بيان اينكه در اين دوره از انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رأي گيري 
ــند،  ــته باش ديجيتالي بوده و رأي دهندگان بايد كارت ديجيتالي در اختيار داش
ــائبه وجود تقلب را به حداقل رسانده و  ــت: ردي گيري ديجيتالي ش اظهارداش
موجب تسريع اعالم نتايج انتخابات تا حداكثر دو ساعت پس از اتمام زمان رأي 
گيري مي شود.  وي ادامه داد: رتبه بندي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
در فرصت محدودباقيمانده تا زمان برگزاري انتخابات مي تواند جنبه تبليغاتي 
ــته باشد از اين رو انجمن نظارت اين اقدام را بررسي و اعالم خواهد كرد.   داش
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اينكه كدام نهادها و رسانه 
ــوب مي شوند و ممنوعيت مداخله ايشان در انتخابات چگونه  ها دولتي محس
ــوردي را اعالم نكرده  ــح داد: در اين خصوص  قانون صراحتا م ــت، توضي اس
ــران اتاق بازرگاني  ــت نامزدي كارمندان دولت و حقوق بگي و تنها بر ممنوعي
تاكيدكرده است، لذا از معاونت حقوقي رياست جمهوري درخواست شده در 
اين خصوص استعالم شده كه طي روزهاي آتي نتيجه آن اعالم خواهد شد.  وي 
تصريح كرد: واردات قانوني سيگار مارلبرو حداقل 500 ميليارد تومان حقوق و 

عوارض گمركي نصيب دولت مي كند و از طرفي مسائل بهداشتي و استاندارد آن 
در شكل رسمي قابل كنترل است ولي چرا همچنان برخي چشم ديدن واردات 

رسمي سيگار مارلبرو را ندارند، جاي سوال است. 
ــروتاج گفت: يكي از موضوعات مهمي كه رسانه ها بايد به آن بپردازند  خس
ــيگار است و  ــت هايي پشت قاچاق س ــي كنند چه دس ــت كه بررس اين اس
ــوند.  وي تاكيد كرد: بارها وزارت  ــاني از قاچاق سيگار منتفع مي ش چه كس
ــيگار  ــتي مجوز واردات س ــركت صهيونيس صنعت را متهم كردند كه به ش
ــد و با توجه  ــي هايي كه انجام ش ــت ولي با توجه به بررس مارلبرو داده اس
ــه اي در وزارت امور خارجه  ــه مرجع اظهار نظر در اين رابطه كميت به اين ك
است اين نتيجه حاصل شد كه مدركي دال بر صهيونيستي بودن اين شركت 
ــت و مشكلي در اين  ــتي نيس ــركت صهيونيس وجود ندارد؛ بنابراين اين ش

رابطه وجود ندارد. 
خسروتاج خطاب به رسانه ها گفت: بايد بررسي شود كه چه كساني از قاچاق 
ــيگار مارلبرو منتفع مي شوند كه مخالف ورود قانوني اين نوع سيگار هستند  س

و چه ميزان از قاچاق اين سيگار سود مي برند كه همچنان با واردات قانوني آن 
مخالفت مي كنند. 

وي اظهار كرد: بايد راهكار اصولي براي اين موضوع تدوين بررسي شود كه چرا 
همچنين با واردات قانوني اين سيگار مخالفت مي شود. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه نمايشگاه بهاره امسال فقط 
در سه منطقه ارم، حكيمه و بوستان واليت برگزار مي شود، گفت: هر نمايشگاه 
ديگري كه در نقاط ديگر و به عنوان فروش بهاره برگزار شود فاقد مجوز است 

و در سراسر كشور 173 نمايشگاه در استان هاي مختلف برگزار مي شود. 
وي افزود: طبق قانون مجوز برپايي هرگونه نمايشگاهي به عهده شركت سهامي 
بين المللي نمايشگاه هاست و با هرگونه نمايشگاهي كه بدون مجوز برگزار شود 

برخوردهاي قانوني الزم انجام مي شود. 
ــروتاج با بيان اين كه با وزارت جهاد كشاورزي مذاكرات الزم براي عرضه  خس
مايحتاج مردم مثل برنج، گوشت و روغن انجام شده است، گفت: اتحاديه هاي 
ــدام كنند و تاريخ  ــد در قالب فروش فوق العاده اق ــي نيز همزمان مي توانن صنف

برگزاري اين نمايشگاه ها از پنجم تا 25 اسفند  ماه است. 
ــركت در  ــني براي ش ــرط س ــوال كه چرا هنوز ش ــخ به اين س وي در پاس
ــاس شرايطي كه در  انتخابات وجود ندارد؟ گفت: قانون اتاق بازرگاني براس
ابتداي انقالب بوده تدوين شده و بدون شك نيازمند اصالحاتي است كه تا 
ــود.  قائم مقام وزير  ــده و بايد اين قانون اصالح ش امروز به داليلي انجام نش
ــد كه  ــوراي عالي نظارت مقرر ش صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در ش
ــر رييس اتاق بازرگاني فقط مي تواند در دو دوره به عنوان رييس فعاليت  ه
ــگاه هاي بهاره و  ــد.  وي همچنين درباره  تخلفاتي كه در برگزاري نمايش كن
ــه تقاضا زياد و  ــتمي ك ــاره غرفه ها صورت مي گيرد، گفت: در هر سيس اج
ــكال مختلف براي حضور اقدام مي شود كه ما  ــد به اش ظرفيت محدود باش
اين موارد گزارش شده را به اتاق اصناف گفته ايم و نظارت هاي الزم در اين 
زمينه صورت مي گيرد.  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با 
ــال جاري 823 هزار تن واردات  ــكر در سال جاري گفت: در س واردات ش
ــفارش سال قبل بود و آمار  ــكر داشتيم كه اين موضوع مربوط به ثبت س ش

واردات شكر در سال گذشته يك ميليون و 579 هزار تن بوده است. 

اقتصاد بين الملل

 برگزاري جشنواره نوروزي شيريني
 شكالت و تنقالت

گروه بازار: ده ها شركت عرضه كننده شيريني، شكالت 
و تنقالت از 5 تا 11 اسفند ماه در تهران گردهم مي آيند 
ــكالت و آجيل و خشكبار مورد نياز  تا انواع شيرني، ش
ــهروندان براي سال نو را به صورت فوق العاده عرضه  ش

و ارائه دهند. 
ــنواره، انواع  ــاد، در اين جش ــزارش جهان اقتص به گ
شيريني هاي سنتي و صنعتي از جمله شيريني كشمشي، 
ــيريني تر، انواع شيريني نخودچي،  ــيرين بدون فر، ش ش
باقلوا، برنجي، نارگيلي، شكالتي، شكري، رولت، گردويي 
و خرمايي، با درجه كيفيت ممتاز و بصورت فوق العاده 
عرضه و به فروش گذاشته خواهد شد و در بخشي ديگر 

انواع شيريني هاي محلي ارائه خواهد شد. 
ــار از پروتئين؛ انواع  ــنواره متنوع و سرش در اين جش
ــك از  ــكبار و ميوه هاي خش فرآورده هاي آجيل و خش
ــته و فندوق و بادام گرفته تا انواع كشمش و تخمه و  پس

مغزگردو نيز عرضه مي شود. 
ــيريني  ــه مواد اوليه و همچنين آموزش تهيه انواع ش ارائ
خانگي بخش ديگري از جشنواره بزرگ فروش شيريني، 

شكالت و تنقالت خواهد بود. 
هدف اصلي از برگزاري اين جشنواره كه زير نظر انجمن 
ــكالت ايران و  ــكويت، شيريني و ش صنفي صنايع بيس
اتحاديه صنف قنادان برگزار مي شود، ارائه انواع شيرني و 
شكالت، آجيل و خشكبار و تنقالت مورد نياز شهروندان 

بصورت متمركز، با قيمت مناسب و كيفيت ممتاز است. 

آغاز طرح نظارتي پايش بازار كاال
 و خدمات از 15 اسفندماه

در طرح هاي فروش فوق العاده و حراجي ها نظارت جدي 
ــود  ــم و كاال ها تا 20 درصد با تخفيف عرضه مي ش داري
ــش اين طرح با پارچه نوشته ها  كه واحدهاي تحت پوش

مشخص مي شود و بايد در ديد مشتريان قرار گيرد. 
مجتبي فراهاني،با بيان اينكه در اين طرح 3 هزار بازرس 
ــر افتخاري همكاري  ــازمان و همچنين 20 هزار ناظ س
خواهند كرد، افزود: براين اساس تا 15 فروردين بر شبكه 
ــا، به ويژه كاالهاي پر  توزيع و قيمت ها و كيفيت كاال ه

تقاضا نظارت خواهيم كرد. 
وي همچنين اعالم كرد: در طرح هاي فروش فوق العاده 
و حراجي ها نظارت جدي داريم و كاال ها تا 20 درصد با 
تخفيف عرضه مي شود كه واحدهاي تحت پوشش اين 
ــته ها مشخص مي شود و بايد در ديد  طرح با پارچه نوش

مشتريان قرار گيرد. 
فراهاني اظهار داشت: در اين طرح كاالهاي پرتقاضا مانند 
ميوه و تره بار، مواد پروتئيني، محصوالت غذايي، كيف و 
كفش، شيريني ها و آجيل و خشكبار، قند و شكر و لبنيات 

و روغن نباتي مورد نظارت خواهد بود. 
فراهاني افزود: بر خدمات شركت هاي مسافربري هوايي، 
ــروش و حمل و نقل  ــي و دفا تر ف ــي، دريايي، ريل زمين
ــهري، اماكن تفريحي و زيارتي  درون شهري و برون ش
و گردشگري و خشكشويي ها؛ نظارت ويژه برنامه ريزي 

شده است. 

 شركت هاي دولتي در ليست واگذاري 
مكلف به پرداخت ماليات شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، شركت هاي دولتي 
ــت واگذاري سال 94 قرار دارند را مكلف  كه در ليس
ــود سهام پيش بيني  كردند يك دوازدهم ماليات و س
ــده در بودجه را به حساب خزانه داري كل كشور  ش

واريز كنند. 
ــه گزارش ايرنا، نمايندگان بند (ه) تبصره (3) بخش  ب
درآمدي ماده واحده اليحه بودجه سال 94 كل كشور 

را تصويب كردند. 
بر اساس اين مصوبه مجلس شوراي اسالمي، وزارت 
ــبت به انتشار اوراق سهام  امور اقتصادي و دارايي نس
ــس از تعيين تكليف واگذاري هاي قبلي  جايگزين پ

اقدام مي كند. 
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بند (ك) 
ــده اليحه بودجه  ــره 3 بخش درآمدي ماده واح تبص
سال 94 كل كشوررا تصويب كردند كه بر اساس اين 
ــالمي، تمام شركت هاي  ــوراي اس مصوبه مجلس ش
دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در 
فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مكلفند يك 
دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه 
ــماره (3) اين قانون را تا زمان  ــركت در پيوست ش ش
واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد 
انتقال سهام توسط سازمان خصوصي سازي به حساب 

خزانه داري كل كشور واريز كنند.  
واردات از چين كارگران ايراني 

را فقير تر كرده است
دبير خانه كارگر مازندران گفت: در شرايطي كه تامين 
ــبد هزينه يك خانوده متوسط بالغ بر  حداقل اقالم س
يك ميليون و پانصد هزار تومان هزينه دارد؛ 50 درصد 
جمعيت كارگران ايراني كه قرارداد كاري شان موقت 
است و نزديك به حداقل دستمزد دريافت مي كنند زير 

خط فقر زندگي مي كنند. 
ــي در جمع اعضاي  ــزارش ايلنا نصراهللا دريابيگ به گ
هيئت اجرايي تشكيالت خانه كارگر مازندران گفت: 
ــون كار تاكنون هيچگاه  ــان تصويب قان ــون از زم چ
دستمزد كارگران بر اساس شرايط پيش بيني شده در 
اين قانون تعيين نشده است، كارگران همواره نسبت به 
سال قبل فقيرتر شده اند.  دبير اجرايي تشكيالت خانه 
كارگر مازندران افزود: توقع حداقلي ميليون ها كارگر 
ايراني دريافت دستمزدي كافي، داشتن كاري معين با 
آينده اي روشن، دسترسي داشتن به خدمات اجتماعي 
و بيمه اي مورد نياز و در يك كالم برخورداري از يك 
زندگي آبرومند است.  اين فعال حقوق صنفي كارگران 
ــلما يكي از اقداماتي كه بايد بيش از  تصريح كرد: مس
پيش مورد توجه قرار گيرد، سياست مديريت واردات 
است، رويكردي كه باوجود وعده هاي فراوان تاكنون 
اقدام خاصي براي آن صورت نگرفته است. تا زماني 
ــد واردات كاال به ويژه كاالهاي  كه با روند رو به رش
ــيم، كارگران فقير تر  ــور روبرو باش مصرفي در كش
ــوند و تحقق حمايت از توليد تنها در حد يك  مي ش

شعار باقي مي ماند. 

3جهان اقتصاد توسعه

بازگرداندن ارزش به پول ملي از اهداف اتاق بازرگاني
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بــا آغــاز دهــه  همزمــان 
مبــارك فجــر بــه همــت 
شركت شــهركهاى صنعتى 
سيستان و بلوچستان  تور 
خبرى بازديد از واحدهاى 
كارگاهى  شــهرك  توليدى 

زاهدان برگزار شد. 
شهرك كارگاهى زاهدان با 
مناسب  زيربنايى  امكانات 
در شــمال غربــى زاهدان 
واقع شــده اســت. خبرنگاران شــركت كننده در اين تور خبرى از 
واحدهاى توليدى فرآورده هاى لبنى شير دهكده، فوالد نورد هامون 
سيستان، ماهان كابين، بلوك سبك تفتان و آرمين لوله شرق بازديد 
كردند و در ادامه مديران واحدهاى مذكور به بيان مشكالت خود از 
جمله مشكل آب و فاضالب، امنيت و تأسيسات زيربنايى مورد نياز 
شهركهاى كارگاهى پرداختند كه مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى 

استان براى رفع اين مشكالت قول داد. 
مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان  در جمع 
اصحاب رســانه بيان داشــت : همزمان با دهه مبارك فجر دو طرح 
عمرانى و 11 واحد توليدى در شــهركها و نواحى صنعتى استان به 
بهره بردارى مى رســد. مهندس حســينعلى ســارانى اظهار داشت : 
احداث تصفيه خانه فاضالب در شــهرك صنعتى ايرانشهر با صرف 
17 هــزار ميليون ريال و ايجاد منبع فلزى هوايى در ناحيه صنعتى 
ميرجاوه با هزار ميليون ريال اعتبار در دهه مبارك فجر سال جارى 

بهره بردارى شد. 
وى بــا اظهار اينكه 11 واحد توليدى اســتان با اعتبــار 38 هزار و 
510 ميليــون ريــال در دهه فجر بــه بهره بردارى رســيد، گفت : 

محصــوالت توليدى ايــن واحدها 
شــامل دكل هاى برق و گالوانيزه، 
ام دى اف، مخازن پلى اتيلن، ميز 
و صندلى، سنگ منگنز دانه بندى 
شــده، عايق رطوبتــى، مصنوعات 
چوبــى، قطعات بتنــى و يخ قالبى 

اســت كه در شهرســتان هاى زاهدان، ايرانشــهر و كنارك و زابل 
افتتاح شد. 

 ايــن مقام مســئول افزود : بيــش از 60 درصد صنايع مســتقر و 
50 درصــد اشــتغال بخــش صنعت اســتان در شــهركها و نواحى 
صنعتى مســتقر اســت كه ارقام مذكور باالتر از ميانگين كشــورى 
مى باشد. سارانى اين مســأله را حاكى از جذابيت شهركها و نواحى 
صنعتى اســتان دانست و گفت : سرانه زمين صنعتى در سيستان 
 و بلوچســتان  18 مترمربــع اســت كه ميانگين كشــورى اين رقم

 14 مترمربع مى باشد. 
به گفته مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان 
اين شــركت به منظــور كم كردن مشــكالت صنعتگــران و انتقال 
 واحدهــاى آالينــده بــه محــدوده غيرمســكونى شــهرها از ســال
 77 ســاخت واحدهاى كارگاهى در شهركهاى صنعتى استان را آغاز 
نمود كه هم اكنون تعداد 10 مجتمع كارگاهى و 250 واحد كارگاهى 
در اين مجموعه مستقر است. رئيس هيئت مديره شركت شهركهاى 
صنعتى سيستان و بلوچستان درباره وضعيت كلى شهرك كارگاهى 
زاهدان اظهار داشت : اين شهرك در گستره 74 هكتار واقع شده 
كه 46 هكتار آن واگذار گرديده اســت. او اضافه كرد : در شهرك 
كارگاهــى زاهدان تعــداد 536 واحد توليــدى، صنعتى و صنفى با 
ســرمايه گذارى 782 ميليــارد ريال و اشــتغال 1907 نفر در اين 

شهرك مستقر هستند. 
مديرعامل شــركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان با بيان 

اينكه احداث كارخانه الستيك سازى 
از  بلوچســتان   و  سيســتان  در 
تأكيــدات وزيــر صنعــت، معدن و 
تجارت بود كه مقرر شــد ســازمان 
گسترش و نوسازى ايران متولى آن 
باشــد، افزود : رايزنى هاى الزم در 
خصوص احداث كارخانه الستيك ســازى در شهرك صنعتى رامشار 

سيستان و بلوچستان  در حال انجام است. 
«ســارانى» اضافــه كرد : در ايــن خصوص مدير توســعه مناطق و 
امور اســتان هاى ســازمان گســترش و نوســازى ايران از شــهرك 
صنعتى رامشــار بازديد كرد. او ادامــه داد : زمين مورد نياز براى 
اين واحد 50 هكتار پيش بينى شــده اســت. رئيس هيئت مديره 
 شــركت شــهركهاى صنعتى سيســتان و بلوچســتان خاطر نشــان
 كرد : سرمايه گذارى اين واحد توليدى 698 ميليارد ريال و اشتغال 

1300 نفر به طور مستقيم در نظر گرفته شده است. 
وى تأكيــد كرد : پــس از راه اندازى، اين واحد توليدى قادر خواهد 

بود 50 هزار تن انواع الستيك در سال توليد كند. 
سارانى مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان 
درباره وضعيت كلى شهركها و نواحى صنعتى استان گفت : هم اينك 
28 شهرك و نواحى صنعتى با چهار هزار و 343 هكتار مساحت در 
اســتان فعال اســت.  ســارانى ادامه داد : در اين شهركها و نواحى 
صنعتى اســتان تا كنون هزار و 987 فقره قرارداد منعقد شده كه 
هزار و 79 واحد با سرمايه گذارى سه هزار و 818 ميليارد ريال و 
زمينه اشتغال 11 هزار و 19 نفر به بهره بردارى رسيده است. وى 
اضافه كرد : واحدهاى توليدى مذكور توانسته اند زمينه اشتغال را 
براى 150 نفر به صورت مستقيم فراهم كنند. مديرعامل شركت 
شــهركهاى صنعتى سيســتان و بلوچســتان گفت : بزرگترين واحد 
توليدى برج هاى انتقال نيرو و گالوانيزه گرم قطعات و استراكچرهاى 

فلزى ســنگين در كشور همزمان به نهمين روز دهه مبارك فجر در 
شهرك صنعتى زاهدان بهره بردارى شد.

مهندس ســارانى اظهار داشــت : اين واحد توليدى توانسته است 
زمينه اشتغال را براى 50 نفر به صورت مستقيم فراهم كند. وى 
ادامه داد : ميزان سرمايه  گذارى صورت گرفته 206 ميليارد ريال 
اســت. او افزود : ظرفيــت توليد اين واحد 80 هزار تن در ســال 
اســت. رئيس هيئت مديره شركت شــهركهاى صنعتى سيستان و 
بلوچستان خاطر نشان كرد : مديران اين شركت 50 درصد ظرفيت 
توليــد را براى فــروش داخلــى و 50 درصد را براى صــادرات به 

كشورهاى پاكستان، افغانستان و عراق پيش بينى كرده اند. 
مهندس سارانى تأكيد كرد : اين واحد توليدى داراى 9 استاندارد 
مى باشــد كه به تازگى توانســته اســت ايزو ســى اى را كه مربوط 
بــه صادرات اســت را دريافت كنــد. وى بيان كــرد : 40 درصد از 
سرمايه گذارى انجام شده توسط بانك صنعت و معدن از محل ذخيره 
ارزى تأمين شــده اســت.  وى با بيان اينكه با نمايندگان مجلس در 
خصــوص مرتفع شــدن مشــكالت واحدهاى توليدى نشســت هاى 
متعددى برگزار شــد، اظهار داشــت : با نمايندگان مردم سيستان، 
زاهدان، ســراوان و خاش در خصوص مشكالت واحدهاى توليدى 
رايزنى شد و مشكالت واحدهاى توليدى مستقر در شهركها و نواحى 
صنعتى سيســتان بررسى و احصا شده است.  رئيس هيئت مديره 
شركت شــهركهاى صنعتى سيستان و بلوچســتان خاطر نشان كرد 
: مقرر شــد واحدهاى توليدى داراى مشــكل به صورت موردى به 
شركت معرفى تا اين شركت در چارچوب وظايف قانونى و اختيارات 
خود نســبت به رفع مشــكالت آنهــا اقدام كند.  مهندس ســارانى 
خاطر نشان كرد : هم اكنون در حال انجام آسيب شناسى واحدهاى 

توليدى مستقر در فاز 1 و 2 شهرك صنعتى ميرجاوه هستيم. 

مهندس سارانى مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان  اعالم كرد : 

بهره بردارى  از 2 طرح عمرانى و 11 واحد توليدى در شهركها و نواحى صنعتى استان سيستان و بلوچستان

به گفته مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان اين 

شـركت به منظور كم كردن مشكالت صنعتگران و انتقال واحدهاى 

آالينـده به محدوده غيرمسـكونى شـهرها از سـال 77 سـاخت 

واحدهاى كارگاهى در شـهركهاى صنعتى استان را آغاز نمود كه 

هم اكنون تعداد 10 مجتمع كارگاهى و 250 واحد كارگاهى در اين 

مجموعه مستقر است.

هم اينك 28 شـهرك و نواحى صنعتى با چهار هزار و 343 هكتار 

مسـاحت در اسـتان فعال است.  در اين شـهركها و نواحى صنعتى 

استان تا كنون هزار و 987 فقره قرارداد منعقد شده كه هزار و 79 

واحد با سرمايه گذارى سه هزار و 818 ميليارد ريال و زمينه اشتغال 

11 هزار و 19 نفر به بهره بردارى رسيده است. 

  مهندس امير محسني
نامزد هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران



ــت. در   پول ملي و ارزش آن براي هر اقتصادي مهم اس
ــع مي توان گفت،" حفظ ارزش پول ملي" و "باال نگه  واق
داشتن ارزش پول ملي" هر دو از مقوله هاي مهم اقتصادي 

است كه تاثير زيادي بر توسعه اقتصادي كشور دارد. 
ــت بايد كارشناسي و ريشه اي  براي يافتن راهكاري درس
ــي مي توان گفت،   موضوع را تحليل نمود. در اين بررس
ــخت و تاريكي براaي اقتصاد كشور  ــال س ــال 91 س س
ــاظ اقتصادي در  ــواري هاي زيادي را از لح ــود و ما دش ب
ــال تجربه كرديم.كاهش ارزش پول ملي هم يكي  اين س
ــال بود.  ــاي اقتصادي در آن س ــن معضل ه از اصلي تري
ــال اتخاذ شد  ــت هايي كه در اين س تصميمات و سياس
بخشي از داليلي  بود اما تنها دليل كاهش ارزش پول ملي، 
اين تصميم گيريها و سياست هاي غلط نبودند. اگر توجه 

داشته باشيد ما از سال 80 در بودجه هاي سنواتي براي ارز 
نرخ ثابت و ايستايي تعريف كرديم. 

ــوري در بودجه نرخ ارز را بدون توجه به  در هيچ كش
ديگر عوامل بين المللي نظير نرخ تورم جهاني پيش بيني 
ــي در نظر نمي گيرند. از  ــد و براي آن عدد ثابت نمي كنن
ــتباه پي گرفتيم در  ــال 80 ما چنين رويه اي را به اش س
ــاله در بودجه سنواتي نرخ ارز را  صورتي كه بايد هرس
ــه صورت طبيعي و با  ــل مي كرديم. به بيان بهتر ب تعدي
ــور  ــه به معادالت اقتصاد جهاني نرخ دالر در كش توج
ــدود 6 تا 7 درصد افزايش پيدا  ــال چيزي ح بايد در س
مي كرد. يعني بايد در سال حدود 70 تومان به نرخ دالر 
افزوده مي شد. اين اتفاق رخ نداد و ما تا سال 91 به اين 
ــاله بر فشردگي بر روي  رويه ادامه داديم، بنابراين هرس
ــد و ناگهان در سال 91 اين حجم  قيمت دالر افزوده ش
انباشه منفجر شد. يعني ما به دليل جلوگيري از افزايش 
ــاله نرخ دالر مجبور شديم كه اين افزايش  اندك هر س

قيمت تجميع شده را به يكباره بپذيريم. 
  بنابراين يكي از داليل، جلوگيري كردن از تعديل نرخ دالر 

و آوار شدن اين نرخ به يك باره در طول يك سال بود. 
از سوي ديگر عواملي نظير بي توجهي به اقدامات جبراني 
ــديد كرد. نكته سومي كه  ــوي دولت اين امر را تش از س
ارزش پولي ملي ما را كاهش داد تقاضاي كاذب در كشور 
ــت هاي اقتصادي ما در طول سال هاي گذشته  بود. سياس
به شكلي بوده كه تقاضاي كاذب ايجاد كرده  است. يعني 
نيازمندي ما به كاالهاي مختلف يك عدد مشخصي است 

اما در واقع 2 تا 3 برابر آن تقاضاي كاذب داريم. 
     در نتيجه بروز اين روند، قيمت كاالهاي سرمايه اي و با 
ــهام باال رفت و بازار بيش از  دوام از جمله  ارز، طال و س

پيش حبابي و اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داد. 
ــا روي كار آمدن دولت آقاي روحاني و با همكاري     ب
ــارت و بازرگاني، طي اين  ــبرد تج مداوم اتاق در پيش
ــبت  مدت ارزش صادرات غيرنفتي طي اين مدت نس

به مدت مشابه سال قبل حدود 24 درصد رشد دارد در 
حالي كه ميزان واردات نيز به لحاظ ارزشي در مقايسه با 
مدت ده ماهه سال گذشته حدود 15,44 درصد افزايش 
ــانه خوبي براي رونق  ــان مي دهد كه همين امر نش نش
ــن اقتصاد و جلوگيري از روي آوردن به تقاضاي  گرفت

كاذب و حبابي شدن بازارهاست. 
   در هر حال نكته اينجاست كه اگر تحريم هاي اقتصادي 
سايه اش از سر اقتصاد كشور كوتاه شود نقل و انتقال پول 
به كشورهاي ديگر و خريد كاالهاي ارزان تر امكان پذير 
شده و هم مانع خروج سرمايه ايراني ها به خارج از كشور 
ــود و از طرفي ورود سرمايه خارجي نيز با افزايش  مي ش
ــد و به اين ترتيب ارزش دوباره به پول  مواجه خواهد ش

ملي باز خواهد گشت. 
ــد نماينده واقعي بخش  ــان، اتاق بازرگاني باي در اين مي
خصوصي باشد به شكلي كه سياست هاي دولت را كنترل 

كرده و آن را وادار به حمايت از بخش خصوصي كند. 

رياست بر اتاق هاي بازرگاني به 2 دوره محدود شد
گروه بازار: مجتبي خسرو تاج با انتقاد از هجمه هاي صورت گرفته عليه وزارت 
ــكر و ارائه مجوز به  صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات بي رويه ش
ــيگار مارلبرو، از عملكرد قانوني انجمن نظارت بر انتخابات  واردات قانوني س
اتاق بازرگاني در خصوص تمديد چند ساعته ثبت نام و تعيين محل برگزاري 

انتخابات در مكاني به جز ساختمان اتاق بازرگاني تهران خبرداد. 
ــه گزارش خبرنگار جهان اقتصاد قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در  ب
ــاعت ثبت نام از نامزدهاي  ــتي با اصحاب رسانه با اعالم اينكه تمديد س نشس
ــت: در  ــت، اظهارداش ــات اتاق بازرگاني از اختيارات انجمن نظارت اس انتخاب
خصوص تعيين محل برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني تهران نيز، قانون تكليفي 
تعيين نكرده و انجمن نظارت اختيار دارد پيشنهادات اتاق بازرگاني براي تعيين 
محل برگزاري انتخابات را بررسي و تصميم گيري كند.  وي تصريح كرد: تغيير 
ــت،  ــرايط براي راي دهندگان اس ــهيل ش محل برگزاري انتخابات با هدف تس
چراكه بايد مواردي چون سهولت دسترسي به محل برگزاري انتخابات، وجود 
ــب براي توقف خودروها، انتخاب محلي خارج از مناطق شامل  محل مناس
محدوديت هاي ترافيكي و مواردي از اين دست در نظرگرفته شود.  خسروتاج 
با بيان اينكه در اين دوره از انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رأي گيري 
ــند،  ــته باش ديجيتالي بوده و رأي دهندگان بايد كارت ديجيتالي در اختيار داش
ــائبه وجود تقلب را به حداقل رسانده و  ــت: ردي گيري ديجيتالي ش اظهارداش
موجب تسريع اعالم نتايج انتخابات تا حداكثر دو ساعت پس از اتمام زمان رأي 
گيري مي شود.  وي ادامه داد: رتبه بندي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
در فرصت محدودباقيمانده تا زمان برگزاري انتخابات مي تواند جنبه تبليغاتي 
ــته باشد از اين رو انجمن نظارت اين اقدام را بررسي و اعالم خواهد كرد.   داش
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اينكه كدام نهادها و رسانه 
ــوب مي شوند و ممنوعيت مداخله ايشان در انتخابات چگونه  ها دولتي محس
ــوردي را اعالم نكرده  ــح داد: در اين خصوص  قانون صراحتا م ــت، توضي اس
ــران اتاق بازرگاني  ــت نامزدي كارمندان دولت و حقوق بگي و تنها بر ممنوعي
تاكيدكرده است، لذا از معاونت حقوقي رياست جمهوري درخواست شده در 
اين خصوص استعالم شده كه طي روزهاي آتي نتيجه آن اعالم خواهد شد.  وي 
تصريح كرد: واردات قانوني سيگار مارلبرو حداقل 500 ميليارد تومان حقوق و 

عوارض گمركي نصيب دولت مي كند و از طرفي مسائل بهداشتي و استاندارد آن 
در شكل رسمي قابل كنترل است ولي چرا همچنان برخي چشم ديدن واردات 

رسمي سيگار مارلبرو را ندارند، جاي سوال است. 
ــروتاج گفت: يكي از موضوعات مهمي كه رسانه ها بايد به آن بپردازند  خس
ــيگار است و  ــت هايي پشت قاچاق س ــي كنند چه دس ــت كه بررس اين اس
ــوند.  وي تاكيد كرد: بارها وزارت  ــاني از قاچاق سيگار منتفع مي ش چه كس
ــيگار  ــتي مجوز واردات س ــركت صهيونيس صنعت را متهم كردند كه به ش
ــد و با توجه  ــي هايي كه انجام ش ــت ولي با توجه به بررس مارلبرو داده اس
ــه اي در وزارت امور خارجه  ــه مرجع اظهار نظر در اين رابطه كميت به اين ك
است اين نتيجه حاصل شد كه مدركي دال بر صهيونيستي بودن اين شركت 
ــت و مشكلي در اين  ــتي نيس ــركت صهيونيس وجود ندارد؛ بنابراين اين ش

رابطه وجود ندارد. 
خسروتاج خطاب به رسانه ها گفت: بايد بررسي شود كه چه كساني از قاچاق 
ــيگار مارلبرو منتفع مي شوند كه مخالف ورود قانوني اين نوع سيگار هستند  س

و چه ميزان از قاچاق اين سيگار سود مي برند كه همچنان با واردات قانوني آن 
مخالفت مي كنند. 

وي اظهار كرد: بايد راهكار اصولي براي اين موضوع تدوين بررسي شود كه چرا 
همچنين با واردات قانوني اين سيگار مخالفت مي شود. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه نمايشگاه بهاره امسال فقط 
در سه منطقه ارم، حكيمه و بوستان واليت برگزار مي شود، گفت: هر نمايشگاه 
ديگري كه در نقاط ديگر و به عنوان فروش بهاره برگزار شود فاقد مجوز است 

و در سراسر كشور 173 نمايشگاه در استان هاي مختلف برگزار مي شود. 
وي افزود: طبق قانون مجوز برپايي هرگونه نمايشگاهي به عهده شركت سهامي 
بين المللي نمايشگاه هاست و با هرگونه نمايشگاهي كه بدون مجوز برگزار شود 

برخوردهاي قانوني الزم انجام مي شود. 
ــروتاج با بيان اين كه با وزارت جهاد كشاورزي مذاكرات الزم براي عرضه  خس
مايحتاج مردم مثل برنج، گوشت و روغن انجام شده است، گفت: اتحاديه هاي 
ــدام كنند و تاريخ  ــد در قالب فروش فوق العاده اق ــي نيز همزمان مي توانن صنف

برگزاري اين نمايشگاه ها از پنجم تا 25 اسفند  ماه است. 
ــركت در  ــني براي ش ــرط س ــوال كه چرا هنوز ش ــخ به اين س وي در پاس
ــاس شرايطي كه در  انتخابات وجود ندارد؟ گفت: قانون اتاق بازرگاني براس
ابتداي انقالب بوده تدوين شده و بدون شك نيازمند اصالحاتي است كه تا 
ــود.  قائم مقام وزير  ــده و بايد اين قانون اصالح ش امروز به داليلي انجام نش
ــد كه  ــوراي عالي نظارت مقرر ش صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در ش
ــر رييس اتاق بازرگاني فقط مي تواند در دو دوره به عنوان رييس فعاليت  ه
ــگاه هاي بهاره و  ــد.  وي همچنين درباره  تخلفاتي كه در برگزاري نمايش كن
ــه تقاضا زياد و  ــتمي ك ــاره غرفه ها صورت مي گيرد، گفت: در هر سيس اج
ــكال مختلف براي حضور اقدام مي شود كه ما  ــد به اش ظرفيت محدود باش
اين موارد گزارش شده را به اتاق اصناف گفته ايم و نظارت هاي الزم در اين 
زمينه صورت مي گيرد.  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با 
ــال جاري 823 هزار تن واردات  ــكر در سال جاري گفت: در س واردات ش
ــفارش سال قبل بود و آمار  ــكر داشتيم كه اين موضوع مربوط به ثبت س ش

واردات شكر در سال گذشته يك ميليون و 579 هزار تن بوده است. 

اقتصاد بين الملل

 برگزاري جشنواره نوروزي شيريني
 شكالت و تنقالت

گروه بازار: ده ها شركت عرضه كننده شيريني، شكالت 
و تنقالت از 5 تا 11 اسفند ماه در تهران گردهم مي آيند 
ــكالت و آجيل و خشكبار مورد نياز  تا انواع شيرني، ش
ــهروندان براي سال نو را به صورت فوق العاده عرضه  ش

و ارائه دهند. 
ــنواره، انواع  ــاد، در اين جش ــزارش جهان اقتص به گ
شيريني هاي سنتي و صنعتي از جمله شيريني كشمشي، 
ــيريني تر، انواع شيريني نخودچي،  ــيرين بدون فر، ش ش
باقلوا، برنجي، نارگيلي، شكالتي، شكري، رولت، گردويي 
و خرمايي، با درجه كيفيت ممتاز و بصورت فوق العاده 
عرضه و به فروش گذاشته خواهد شد و در بخشي ديگر 

انواع شيريني هاي محلي ارائه خواهد شد. 
ــار از پروتئين؛ انواع  ــنواره متنوع و سرش در اين جش
ــك از  ــكبار و ميوه هاي خش فرآورده هاي آجيل و خش
ــته و فندوق و بادام گرفته تا انواع كشمش و تخمه و  پس

مغزگردو نيز عرضه مي شود. 
ــيريني  ــه مواد اوليه و همچنين آموزش تهيه انواع ش ارائ
خانگي بخش ديگري از جشنواره بزرگ فروش شيريني، 

شكالت و تنقالت خواهد بود. 
هدف اصلي از برگزاري اين جشنواره كه زير نظر انجمن 
ــكالت ايران و  ــكويت، شيريني و ش صنفي صنايع بيس
اتحاديه صنف قنادان برگزار مي شود، ارائه انواع شيرني و 
شكالت، آجيل و خشكبار و تنقالت مورد نياز شهروندان 

بصورت متمركز، با قيمت مناسب و كيفيت ممتاز است. 

آغاز طرح نظارتي پايش بازار كاال
 و خدمات از 15 اسفندماه

در طرح هاي فروش فوق العاده و حراجي ها نظارت جدي 
ــود  ــم و كاال ها تا 20 درصد با تخفيف عرضه مي ش داري
ــش اين طرح با پارچه نوشته ها  كه واحدهاي تحت پوش

مشخص مي شود و بايد در ديد مشتريان قرار گيرد. 
مجتبي فراهاني،با بيان اينكه در اين طرح 3 هزار بازرس 
ــر افتخاري همكاري  ــازمان و همچنين 20 هزار ناظ س
خواهند كرد، افزود: براين اساس تا 15 فروردين بر شبكه 
ــا، به ويژه كاالهاي پر  توزيع و قيمت ها و كيفيت كاال ه

تقاضا نظارت خواهيم كرد. 
وي همچنين اعالم كرد: در طرح هاي فروش فوق العاده 
و حراجي ها نظارت جدي داريم و كاال ها تا 20 درصد با 
تخفيف عرضه مي شود كه واحدهاي تحت پوشش اين 
ــته ها مشخص مي شود و بايد در ديد  طرح با پارچه نوش

مشتريان قرار گيرد. 
فراهاني اظهار داشت: در اين طرح كاالهاي پرتقاضا مانند 
ميوه و تره بار، مواد پروتئيني، محصوالت غذايي، كيف و 
كفش، شيريني ها و آجيل و خشكبار، قند و شكر و لبنيات 

و روغن نباتي مورد نظارت خواهد بود. 
فراهاني افزود: بر خدمات شركت هاي مسافربري هوايي، 
ــروش و حمل و نقل  ــي و دفا تر ف ــي، دريايي، ريل زمين
ــهري، اماكن تفريحي و زيارتي  درون شهري و برون ش
و گردشگري و خشكشويي ها؛ نظارت ويژه برنامه ريزي 

شده است. 

 شركت هاي دولتي در ليست واگذاري 
مكلف به پرداخت ماليات شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، شركت هاي دولتي 
ــت واگذاري سال 94 قرار دارند را مكلف  كه در ليس
ــود سهام پيش بيني  كردند يك دوازدهم ماليات و س
ــده در بودجه را به حساب خزانه داري كل كشور  ش

واريز كنند. 
ــه گزارش ايرنا، نمايندگان بند (ه) تبصره (3) بخش  ب
درآمدي ماده واحده اليحه بودجه سال 94 كل كشور 

را تصويب كردند. 
بر اساس اين مصوبه مجلس شوراي اسالمي، وزارت 
ــبت به انتشار اوراق سهام  امور اقتصادي و دارايي نس
ــس از تعيين تكليف واگذاري هاي قبلي  جايگزين پ

اقدام مي كند. 
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بند (ك) 
ــده اليحه بودجه  ــره 3 بخش درآمدي ماده واح تبص
سال 94 كل كشوررا تصويب كردند كه بر اساس اين 
ــالمي، تمام شركت هاي  ــوراي اس مصوبه مجلس ش
دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در 
فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مكلفند يك 
دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه 
ــماره (3) اين قانون را تا زمان  ــركت در پيوست ش ش
واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد 
انتقال سهام توسط سازمان خصوصي سازي به حساب 

خزانه داري كل كشور واريز كنند.  
واردات از چين كارگران ايراني 

را فقير تر كرده است
دبير خانه كارگر مازندران گفت: در شرايطي كه تامين 
ــبد هزينه يك خانوده متوسط بالغ بر  حداقل اقالم س
يك ميليون و پانصد هزار تومان هزينه دارد؛ 50 درصد 
جمعيت كارگران ايراني كه قرارداد كاري شان موقت 
است و نزديك به حداقل دستمزد دريافت مي كنند زير 

خط فقر زندگي مي كنند. 
ــي در جمع اعضاي  ــزارش ايلنا نصراهللا دريابيگ به گ
هيئت اجرايي تشكيالت خانه كارگر مازندران گفت: 
ــون كار تاكنون هيچگاه  ــان تصويب قان ــون از زم چ
دستمزد كارگران بر اساس شرايط پيش بيني شده در 
اين قانون تعيين نشده است، كارگران همواره نسبت به 
سال قبل فقيرتر شده اند.  دبير اجرايي تشكيالت خانه 
كارگر مازندران افزود: توقع حداقلي ميليون ها كارگر 
ايراني دريافت دستمزدي كافي، داشتن كاري معين با 
آينده اي روشن، دسترسي داشتن به خدمات اجتماعي 
و بيمه اي مورد نياز و در يك كالم برخورداري از يك 
زندگي آبرومند است.  اين فعال حقوق صنفي كارگران 
ــلما يكي از اقداماتي كه بايد بيش از  تصريح كرد: مس
پيش مورد توجه قرار گيرد، سياست مديريت واردات 
است، رويكردي كه باوجود وعده هاي فراوان تاكنون 
اقدام خاصي براي آن صورت نگرفته است. تا زماني 
ــد واردات كاال به ويژه كاالهاي  كه با روند رو به رش
ــيم، كارگران فقير تر  ــور روبرو باش مصرفي در كش
ــوند و تحقق حمايت از توليد تنها در حد يك  مي ش

شعار باقي مي ماند. 
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بــا آغــاز دهــه  همزمــان 
مبــارك فجــر بــه همــت 
شركت شــهركهاى صنعتى 
سيستان و بلوچستان  تور 
خبرى بازديد از واحدهاى 
كارگاهى  شــهرك  توليدى 

زاهدان برگزار شد. 
شهرك كارگاهى زاهدان با 
مناسب  زيربنايى  امكانات 
در شــمال غربــى زاهدان 
واقع شــده اســت. خبرنگاران شــركت كننده در اين تور خبرى از 
واحدهاى توليدى فرآورده هاى لبنى شير دهكده، فوالد نورد هامون 
سيستان، ماهان كابين، بلوك سبك تفتان و آرمين لوله شرق بازديد 
كردند و در ادامه مديران واحدهاى مذكور به بيان مشكالت خود از 
جمله مشكل آب و فاضالب، امنيت و تأسيسات زيربنايى مورد نياز 
شهركهاى كارگاهى پرداختند كه مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى 

استان براى رفع اين مشكالت قول داد. 
مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان  در جمع 
اصحاب رســانه بيان داشــت : همزمان با دهه مبارك فجر دو طرح 
عمرانى و 11 واحد توليدى در شــهركها و نواحى صنعتى استان به 
بهره بردارى مى رســد. مهندس حســينعلى ســارانى اظهار داشت : 
احداث تصفيه خانه فاضالب در شــهرك صنعتى ايرانشهر با صرف 
17 هــزار ميليون ريال و ايجاد منبع فلزى هوايى در ناحيه صنعتى 
ميرجاوه با هزار ميليون ريال اعتبار در دهه مبارك فجر سال جارى 

بهره بردارى شد. 
وى بــا اظهار اينكه 11 واحد توليدى اســتان با اعتبــار 38 هزار و 
510 ميليــون ريــال در دهه فجر بــه بهره بردارى رســيد، گفت : 

محصــوالت توليدى ايــن واحدها 
شــامل دكل هاى برق و گالوانيزه، 
ام دى اف، مخازن پلى اتيلن، ميز 
و صندلى، سنگ منگنز دانه بندى 
شــده، عايق رطوبتــى، مصنوعات 
چوبــى، قطعات بتنــى و يخ قالبى 

اســت كه در شهرســتان هاى زاهدان، ايرانشــهر و كنارك و زابل 
افتتاح شد. 

 ايــن مقام مســئول افزود : بيــش از 60 درصد صنايع مســتقر و 
50 درصــد اشــتغال بخــش صنعت اســتان در شــهركها و نواحى 
صنعتى مســتقر اســت كه ارقام مذكور باالتر از ميانگين كشــورى 
مى باشد. سارانى اين مســأله را حاكى از جذابيت شهركها و نواحى 
صنعتى اســتان دانست و گفت : سرانه زمين صنعتى در سيستان 
 و بلوچســتان  18 مترمربــع اســت كه ميانگين كشــورى اين رقم

 14 مترمربع مى باشد. 
به گفته مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان 
اين شــركت به منظــور كم كردن مشــكالت صنعتگــران و انتقال 
 واحدهــاى آالينــده بــه محــدوده غيرمســكونى شــهرها از ســال
 77 ســاخت واحدهاى كارگاهى در شهركهاى صنعتى استان را آغاز 
نمود كه هم اكنون تعداد 10 مجتمع كارگاهى و 250 واحد كارگاهى 
در اين مجموعه مستقر است. رئيس هيئت مديره شركت شهركهاى 
صنعتى سيستان و بلوچستان درباره وضعيت كلى شهرك كارگاهى 
زاهدان اظهار داشت : اين شهرك در گستره 74 هكتار واقع شده 
كه 46 هكتار آن واگذار گرديده اســت. او اضافه كرد : در شهرك 
كارگاهــى زاهدان تعــداد 536 واحد توليــدى، صنعتى و صنفى با 
ســرمايه گذارى 782 ميليــارد ريال و اشــتغال 1907 نفر در اين 

شهرك مستقر هستند. 
مديرعامل شــركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان با بيان 

اينكه احداث كارخانه الستيك سازى 
از  بلوچســتان   و  سيســتان  در 
تأكيــدات وزيــر صنعــت، معدن و 
تجارت بود كه مقرر شــد ســازمان 
گسترش و نوسازى ايران متولى آن 
باشــد، افزود : رايزنى هاى الزم در 
خصوص احداث كارخانه الستيك ســازى در شهرك صنعتى رامشار 

سيستان و بلوچستان  در حال انجام است. 
«ســارانى» اضافــه كرد : در ايــن خصوص مدير توســعه مناطق و 
امور اســتان هاى ســازمان گســترش و نوســازى ايران از شــهرك 
صنعتى رامشــار بازديد كرد. او ادامــه داد : زمين مورد نياز براى 
اين واحد 50 هكتار پيش بينى شــده اســت. رئيس هيئت مديره 
 شــركت شــهركهاى صنعتى سيســتان و بلوچســتان خاطر نشــان
 كرد : سرمايه گذارى اين واحد توليدى 698 ميليارد ريال و اشتغال 

1300 نفر به طور مستقيم در نظر گرفته شده است. 
وى تأكيــد كرد : پــس از راه اندازى، اين واحد توليدى قادر خواهد 

بود 50 هزار تن انواع الستيك در سال توليد كند. 
سارانى مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان 
درباره وضعيت كلى شهركها و نواحى صنعتى استان گفت : هم اينك 
28 شهرك و نواحى صنعتى با چهار هزار و 343 هكتار مساحت در 
اســتان فعال اســت.  ســارانى ادامه داد : در اين شهركها و نواحى 
صنعتى اســتان تا كنون هزار و 987 فقره قرارداد منعقد شده كه 
هزار و 79 واحد با سرمايه گذارى سه هزار و 818 ميليارد ريال و 
زمينه اشتغال 11 هزار و 19 نفر به بهره بردارى رسيده است. وى 
اضافه كرد : واحدهاى توليدى مذكور توانسته اند زمينه اشتغال را 
براى 150 نفر به صورت مستقيم فراهم كنند. مديرعامل شركت 
شــهركهاى صنعتى سيســتان و بلوچســتان گفت : بزرگترين واحد 
توليدى برج هاى انتقال نيرو و گالوانيزه گرم قطعات و استراكچرهاى 

فلزى ســنگين در كشور همزمان به نهمين روز دهه مبارك فجر در 
شهرك صنعتى زاهدان بهره بردارى شد.

مهندس ســارانى اظهار داشــت : اين واحد توليدى توانسته است 
زمينه اشتغال را براى 50 نفر به صورت مستقيم فراهم كند. وى 
ادامه داد : ميزان سرمايه  گذارى صورت گرفته 206 ميليارد ريال 
اســت. او افزود : ظرفيــت توليد اين واحد 80 هزار تن در ســال 
اســت. رئيس هيئت مديره شركت شــهركهاى صنعتى سيستان و 
بلوچستان خاطر نشان كرد : مديران اين شركت 50 درصد ظرفيت 
توليــد را براى فــروش داخلــى و 50 درصد را براى صــادرات به 

كشورهاى پاكستان، افغانستان و عراق پيش بينى كرده اند. 
مهندس سارانى تأكيد كرد : اين واحد توليدى داراى 9 استاندارد 
مى باشــد كه به تازگى توانســته اســت ايزو ســى اى را كه مربوط 
بــه صادرات اســت را دريافت كنــد. وى بيان كــرد : 40 درصد از 
سرمايه گذارى انجام شده توسط بانك صنعت و معدن از محل ذخيره 
ارزى تأمين شــده اســت.  وى با بيان اينكه با نمايندگان مجلس در 
خصــوص مرتفع شــدن مشــكالت واحدهاى توليدى نشســت هاى 
متعددى برگزار شــد، اظهار داشــت : با نمايندگان مردم سيستان، 
زاهدان، ســراوان و خاش در خصوص مشكالت واحدهاى توليدى 
رايزنى شد و مشكالت واحدهاى توليدى مستقر در شهركها و نواحى 
صنعتى سيســتان بررسى و احصا شده است.  رئيس هيئت مديره 
شركت شــهركهاى صنعتى سيستان و بلوچســتان خاطر نشان كرد 
: مقرر شــد واحدهاى توليدى داراى مشــكل به صورت موردى به 
شركت معرفى تا اين شركت در چارچوب وظايف قانونى و اختيارات 
خود نســبت به رفع مشــكالت آنهــا اقدام كند.  مهندس ســارانى 
خاطر نشان كرد : هم اكنون در حال انجام آسيب شناسى واحدهاى 

توليدى مستقر در فاز 1 و 2 شهرك صنعتى ميرجاوه هستيم. 

مهندس سارانى مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان  اعالم كرد : 

بهره بردارى  از 2 طرح عمرانى و 11 واحد توليدى در شهركها و نواحى صنعتى استان سيستان و بلوچستان

به گفته مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى سيستان و بلوچستان اين 

شـركت به منظور كم كردن مشكالت صنعتگران و انتقال واحدهاى 

آالينـده به محدوده غيرمسـكونى شـهرها از سـال 77 سـاخت 

واحدهاى كارگاهى در شـهركهاى صنعتى استان را آغاز نمود كه 

هم اكنون تعداد 10 مجتمع كارگاهى و 250 واحد كارگاهى در اين 

مجموعه مستقر است.

هم اينك 28 شـهرك و نواحى صنعتى با چهار هزار و 343 هكتار 

مسـاحت در اسـتان فعال است.  در اين شـهركها و نواحى صنعتى 

استان تا كنون هزار و 987 فقره قرارداد منعقد شده كه هزار و 79 

واحد با سرمايه گذارى سه هزار و 818 ميليارد ريال و زمينه اشتغال 

11 هزار و 19 نفر به بهره بردارى رسيده است. 

  مهندس امير محسني
نامزد هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران



گروه امورزيربنايي: وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در مراسم بزرگداشت روز ملي فناوري فضايي از پايان 
برنامه 10 ساله اول كشور در حوزه هوا و فضا و تعريف 

برنامه 10 ساله دوم در اين حوزه خبر داد. 
محمود واعظي با اشاره به گام هاي مثبت برداشته شده 
ــال و نيم  در دنيا در حوزه هوا و فضا گفت: در يك س
گذشته در دنيا گام هاي خوبي در عرصه فضا برداشته 
ــت و هزار و 200 ماهواره هم اكنون در فضا  ــده اس ش

جاي گرفته اند. 
ــور دنيا ماهواره  ــاره به اينكه بيش از 50 كش وي با اش
مستقل در فضا دارند، گفت: از اين 50 كشور 9 كشور 
همسايه ما هستند و اين نشان دهنده اهميت ماهواره و 

علم فضا است. 

واعظي با بيان اينكه در دنياي امروز بيش از 300 ميليارد 
دالر از طريق فضا درآمدزايي مي شود خاطرنشان كرد: 
60درصد از اين درآمد كه حدود 190 ميليارد دالر مي شود 

مربوط به درآمدزايي از محل ماهواره ها است. 
ــم اكنون 20 هزار  ــاره به اينكه ه وزير ارتباطات با اش
ــق 250 ماهواره  ــان از طري ــال تلويزيوني در جه كان
مخابراتي فعال است به تالش كشورها و رقابت جدي 
در اين حوزه اشاره كرد و گفت: كشورهاي دنيا سعي 
دارند اشراف خود را در حوزه علم فضا افزايش دهند 

ــتفاده بهينه و صلح آميز از  در ايران نيز نگاه دولت اس
فضا است. 

ــور به دليل  ــكر از رئيس جمه ــا اظهار تش ــي ب واعظ
ساماندهي تشكيالت فضايي كشور و سپردن سازمان 
فضايي ايران به وزارت ارتباطات اظهار اميدواري كرد 
كه از تمامي ظرفيت هاي علمي و تحقيقاتي كشور در 

اين سازمان استفاده كند. 
وزير ارتباطات با بيان اينكه برنامه 10 ساله اول فضايي 
ــور به پايان رسيده است از تعريف برنامه 10 ساله  كش

ــيده  ــه فضا خبر داد و گفت: وقت آن رس دوم درعرص
ــاي هوا و فضاي  ــي و تجربي برنامه ه كه فاز آزمايش
ــته و از خدمات فضا بيشتر  ــور را پشت سر گذاش كش

بهره ببريم. 
ــاله دوم  ــي گفت: در جهت تدوين برنامه 10 س واعظ
درعرصه فضا با توجه به اسناد باالدستي نظام طراحي 
ــتقل و پرتاب آن را در  ــاخت ماهواره ملي و مس و س

برنامه داريم. 
ــاره به  وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران نيز با اش
هدف گذاري هايي كه سازمان فضايي ايران دنبال مي 
كند گفت: از نظر بودجه اي با محدوديت هايي مواجه 
هستيم و تالش اين است كه براي سال 94 منابع مورد 

نياز را تامين كنيم. 

منابع نفت و گاز به سرنوشت آبهاي زيرزميني دچار مي شوند 
ــوند به  ــت مديريت نش ــع نفت و گاز به لحاظ مصرف درس ــر مناب اگ

سرنوشت آبهاي زيرزميني دچار مي شوند. 
ــازي مصرف سوخت در  ــيفي، مديرعامل شركت بهينه س نصرت اهللا س
ــد صرفه جويي انرژي ضمن  ــي با موضوع مصرف بهينه، خري همايش
ــور ممكن است به سرنوشت درياچه  ــدار از اينكه نفت و گاز كش هش
اروميه و سفره هاي آب زيرزميني دچار شوند گفت: چنانچه بهينه سازي 
مصرف سوخت نداشته باشيم بايد منتظر اتفاقاتي كه براي درياچه اروميه 

و سفره هاي آب زيرزميني افتاده باشيم. 
وي با اشاره به اينكه اهميت بهينه سازي مصرف سوخت در حدي است 
ــت هايي در اين زمينه ابالغ كرده و مجلس  كه مقام معظم رهبري سياس
ــدت انرژي  ــز قوانيني تصويب كرده تصريح كرد: در حال حاضر ش ني
افزايش چشمگيري داشته لذا بايد با اقدامات جهادي مصوبه هايي كه در 
اين خصوص براي كاهش مصرف انرژي در نظر گرفته شده به مرحله 

اجرا در آيد تا جبران مافات شود. 
سيفي تصريح كرد: در بودجه 93 سبدي در برنامه اجرايي تعريف شده 
ــاندن بهينه سازي مصرف  ــتوراتي در جهت شناس و وزير نفت نيز دس
سوخت داده اند كه هدف آن شناساندن فضاي بهينه سازي مصرف انرژي 
ــير اجرايي را انتخاب و مسيرهاي  ــت تا بتوانيم با تعامل بهترين مس اس

فرعي را اصالح كنيم. 
انتقاد ازافزايش شدت مصرف انرژي طي 4سال گذشته

كاظم وزيري هامانه، قائم مقام وزير نفت نيز در اين همايش با اشاره به 
اينكه يك سال از زمان ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز مي گذرد 
ــده كه بندهاي 4، 8 و 15 آن  ــت ها در حالي ابالغ ش گفت: اين سياس
ــورد تاكيد مقام معظم  ــرف انرژي بوده و م ــازي مص مربوط به بهينه س

رهبري است. 
ــت هاي الگوي  ــال 88 در بند 7 سياس ــزود: قبل از آن نيز در س وي اف
ــدت انرژي تا پايان برنامه ششم توسعه  مصرف كاهش   50 درصدي ش
ترسيم شده بود كه علي رغم اينكه مجلس نيز آن را تصويب كرده بود اما 
اجراي آن پيگيري نشد و نتيجه آن اين شد كه شدت انرژي كشور نه تنها 

نزولي بلكه در چهارسال گذشته افزايش هم داشته است. 
وزيري هامانه تصريح كرد: معني دستور رهبري كاهش شدت انرژي به 
نصف برنامه پنجم بوده است يعني شدت انرژي سال پايه يعني سال 89 
يك بشكه معادل نفت خام به ازاي توليد ناخالص ملي يك ميليون ريال 

به ارزش ريال سال 83 بوده است. به اين معنا كه بايد به اين بشكه معادل 
نفت خام به ازاي يك ميليون ريال توليد ناخالص ملي تقليل يابد. 

وي خاطرنشان كرد: نصف شدن شدت مصرف انرژي به معناي كاستن 
ــش هزار و دويست ميليون بشكه معادل نفت خام در طي سال هاي  ش

باقي مانده تا سال پاياني برنامه ششم توسعه است. 
وي يادآور شد: براي اجراي اين امر خطير در اين مدت زمان كوتاه همه 
بخش هاي اقتصادي كشور شامل صنعت، خدمات، كشاورزي، حمل و 
نقل و ساختمان درگير خواهند شد و هركدام از آن ها بايد سهمي از اين 

كاهش مصرف و شدت انرژي را به عهده بگيرند. 
ــاي اوليه براي  ــب برآورده ــت: بر حس قائم مقام وزير نفت اظهار داش
رسيدن به چنين هدفي حدود دويست و سي ميليون دالر سرمايه گذاري 
الزم است كه البته ارزش ميزان انرژي صرفه جويي شده بسيار بيشتر از 
ــازي  آن يعني بيش از هزار ميليارد دالر در طول عمر طرح هاي بهينه س

خواهد بود. 
ــغلي  ــه و نيم ميليون فرصت ش وي ادامه داد: با اجراي اين برنامه ها س
تخصصي و مولد ايجاد مي شود كه دستاورد بسيار مهمي است و ضمن 
ــار دو هزار و دويست ميليون تن معادل كربن آالينده هاي  اينكه از انتش

زيست محيطي جلوگيري خواهد شد. 

ــتيابي به هدف تعيين شده و جبران  وزير هامانه تصريح كرد: براي دس
ــدي تمام  ــاركت ج ــي جز كار مضاعف و مش ــته راه كم كاري گذش
دستگاه هاي مسئول و آحاد جامعه در فرصت باقي مانده متصور نيست. 

وي همچنين گفت: سال گذشته دولت با همكاري مجلس در قالب بند 
(قاف) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 ساز و كاري ابتكاري براي اجراي 
طرح هاي كالن بهينه سازي مصرف انرژي ارائه كرد كه سرآغازي براي 

ايجاد كسب و كار مولد در اين حوزه است. 
وي توضيح داد: طراحي اين ساز و كار به گونه اي است كه بخش هاي 
اقتصادي غير دولتي، سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي بهينه سازي انرژي 
ــرمايه گذاري آن ها را از  را به عهده مي گيرند و دولت نيز بازپرداخت س

محل صرفه جويي حاصل با نرخ موجه و قابل توجه تضمين مي كند. 
 70 ميليارد دالر طرح به شوراي اقتصاد ارسال شد

قائم مقام وزير نفت اظهار داشت: براي اجراي بند قاف تبصره 2 بودجه 
ــوراي اقتصاد ارسال  93 تاكنون بيش از هفتاد ميليارد دالر طرح به ش
ــي ميليارد دالر از اين ميزان مربوط به دوازده طرح  ــده كه حدود س ش
ــت كه تاكنون 10ميليارد دالر آن تصويب  ــازي اس پروژه هاي بهينه س
ــوراي اقتصاد ابالغ و باقي مانده طرح ها نيز در حال  شده و توسط ش

بررسي است. 
وي در ادامه با اشاره به طرح هاي بهينه سازي مصرف سوخت در قالب 
ارتقاي كارايي در موتورخانه ساختمان ها، توسعه حمل و نقل عمومي 
ــردن چاه هاي آب  ــوده، برقي ك ــي، جايگزيني خودروهاي فرس و ريل
ــتان و بلوچستان و ديگر مناطق  ــاورزي، توسعه گازرساني به سيس كش

دور افتاده است. 
ــورت اجرا در طول  ــان كرد: طرح هاي مذكور در ص وي خاطرنش
ــارد متر مكعب مصرف  ــي معادل 350 ميلي ــر مفيد خود كاهش عم
ــيدكربن را به همراه  ــون تن معادل دي اكس ــي و 400ميلي گاز طبيع

خواهند داشت. 
ــنامه شركت بهينه سازي مصرف  وزيري هامانه در ادامه به اصالح اساس
ــتناد به ماده 9 قانون  ــاره كرد و گفت: با اس ــوخت و تصويب آن اش س
ــد و هم اكنون  ــنامه اصالح ش ــالح الگوي مصرف انرژي اين اساس اص
ــه نمايندگي از  ــازي به عنوان متولي مديريت تقاضا ب ــركت بهينه س ش
وزارت نفت آمادگي دارد تا موضوعات مربوط به حوزه مديريت تقاضا 
و بهينه سازي مصرف انرژي و تكاليف تعيين شده در قوانين را پيگيري 
كرده و با تمركز بر آن زمينه الزم براي دستيابي به اهداف عملياتي جهت 

كاهش شدت انرژي مورد نظر را فراهم كند. 

جهان اقتصاد4 امور زيربنايى

اتفاقاخبار كوتاه

ساخت آزادراه جنوبي تهران كليد خورد 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به كلنگ زني راه آهن 
سريع السير قم- اصفهان و آزادراه كنارگذر جنوبي تهران 
ــرمايه گذاري انجام شده در آزادراه  در اسفندماه گفت: س

قم- گرمسار دو ساله به دولت بازمي گردد. 
علي نورزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه يك هزار 
و 900 كيلومتر آزادراه در دست مطالعه داريم، گفت: 600 
ــت اجرا و 600 كيلومتر در دست  كيلومتر آزادراه در دس

ساخت قرار دارد. 
وي با بيان اينكه در مجموع دو هزار و 300 كيلومتر آزادراه 
ــت، افزود: آزادراه قم-  در دولت در حال بهره برداري اس
گرمسار هفته آينده افتتاح مي شود كه قطعه يك از آزادراه 

حرم تا حرم به شمار مي رود. 
ــرد: قطعه دوم  ــازي تصريح ك معاون وزير راه و شهرس
ــار تا سمنان، قطعه سوم از سمنان تا  اين آزادراه از گرمس
سبزوار، قطعه چهارم از سبزوار تا نيشابور و قطعه پنجم از 

نيشابور تا مشهد (سه راهي باغچه) ساخته خواهد شد. 
نورزاد با بيان اينكه براي قطعه سمنان تا سبزوار به 
ــتيم، ادامه داد: مطالعات اين  دنبال سرمايه گذار هس
قطعه بايد تكميل شود، اما براساس برآورد ما، اين 
ــزار و 500ميليارد تومان  قطعه 500 كيلومتري، 7ه

هزينه دارد. 
ــركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و  مديرعامل ش
نقل اضافه كرد: همزمان با بهره برداري ساخت، عوارضي 
را در آزادراه قم- گرمسار شروع مي كنيم، همچنين براي 
ــاير بخش ها مكان مورد نظر  مجتمع هاي خدماتي و س
ــاخت برخي از آنها از سوي  ــخص شده است كه س مش
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و يا به وسيله شركت هاي 

خصوصي ساخته مي شود. 
وي با اشاره به اينكه ساخت يك پمپ بنزين در مراحل 
نهايي قرار گرفته است، بيان كرد: اين آزادراه 500ميليون 
ــن و دو هزار ميليون ليتر گازوئيل در دوره بهره  ليتر بنزي

برداري 20ساله كاهش مصرف سوخت در پي دارد. 
ــازي ادامه داد: كاهش مصرف  ــاون وزير راه و شهرس مع
سوخت، سرمايه گذاري 60 درصدي دولت در آزادراه را 
دو ساله بازمي گرداند و سرمايه گذاري در بخش خصوصي 

هم در مدت زمان 20ساله بازگشت داده مي شود. 
ــت كه  ــاره به اينكه وزارت نفت مكلف اس نورزاد با اش
ــه وزارت راه  ــوخت را ب مابه التفاوت كاهش مصرف س
بدهد، گفت: تاكنون مبلغي بابت كاهش مصرف سوخت 

به وزارت راه داده نشده است. 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 
با اشاره به كلنگ زني آزادراه كنارگذر جنوب تهران، اظهار 
ــت: همزمان با بهره برداري از آزادراه قم- گرمسار،  داش
ــذر جنوب تهران هم به طول 158 كيلومتر  آزادراه كنارگ

كلنگ زني مي شود. 
ــن پروژه را 3 هزار ميليارد  ــار مورد نياز براي اي وي، اعتب
ــم قرارگاه  ــزود: در اين پروژه ه ــالم كرد و اف تومان اع
ــازندگي خاتم االنبياء وارد مي شود كه سهم دولت در  س
ــت و متناسب با پيشرفت پروژه  اين پروژه 30 درصد اس
به سازنده تسهيالت داده مي شود، در واقع پولي به طور 

مستقيم به پيمانكار نمي پردازد. 

  در حال ساخت بافت هاي فرسوده
 20 سال آينده هستيم! 

ــفانه امروز به دليل  كارشناس معماري گفت: متاس
ــي و ضعف طراحان معمار و همچنين ضعف  گران
ــت به گونه اي  مجريان، كيفيت بناها كاهش يافته اس
ــاخت بافت هاي  ــين در حال س ــه امروزه مهندس ك
فرسوده 20 سال آينده در كشور هستند.محمدمهدي 
ــگاه در گفت وگو با  ــتاد دانش محمودي معمار و اس
ايسنا، درباره وضعيت معماري ساختمان ها و تاثير 
ــهري اظهار كرد: بخشي از  آن بر كيفيت زندگي ش
ــكونت، كار و آموزش  ــت زندگي به محل س كيفي
ــي افراد  ــه در روند زندگ ــان ها بازمي گردد ك انس
ــت.وي افزود:  ارزيابي اين كيفيت بادو  تاثيرگذار اس

عامل كالبد و هويت بنا مدنظر قرار مي گيرد. 

عرضه سه محصول جديد سايپا در بازار عراق
ــازي سايپا از عرضه سه  مديرعامل گروه خودروس
ــعيد مدني  محصول جديد به بازار عراق خبر داد.س
درحاشيه بازديد از اولين نمايشگاه تخصصي ايران 
ــايپا بسيار  در بغداد گفت: بازار عراق براي گروه س
ــت و سايپا همواره در تالش است تا  پر اهميت اس
ــاز اين بازار را  ــا عرضه محصوالت متنوع خود ني ب
ــهم بيشتري از اين بازار را به خود  برآورده كند و س

اختصاص دهد. 

برق هسته اي گران است
وزيراسبق نيرو با تاكيد بر اين كه مي توان تا سال 2050، 
ــاز را از طريق نيروگاه هاي  ــد انرژي مورد ني صد درص
ــيلي حتما پايان  تجديد پذير تامين كرد، گفت: منابع فس
ــتفاده از انرژي هاي تجديد پذير  مي پذيرند و تنها راه اس
ــن غفوري فرد با اشاره به  ــت.به گزارش ايسنا، حس اس
ــته اي گران است، گفت:  ــتفاده از انرژي هس اين كه اس
ــته اي تا 10 هزار سال خطرناك هستند و  زباله هاي هس
ــتفاده از انرژي هسته اي درست نيست. اين در حالي  اس
است كه با افزودن يك ميليون توربين بادي در خشكي 
و 100 هزار توربين بادي در دريا تا سال 2050 مي توان 
يك چهارم انرژي مورد نياز جهان را تامين كرد. همچنين 
0,3 درصد فضاي صحراي آمريكا براي نصب پنل هاي 

خورشيدي و تامين انرژي  مورد نياز اروپا كافي است. 

طرح هاي توسعه اي حمل و نقل 
تسهيالت مي گيرند 

ــنبه و در  ــه علني روزسه ش نمايندگان مجلس در جلس
جريان بررسي بخش درآمدي اليحه بودجه 94 بند الم 
ــاندند. بر اساس اين مصوبه  تبصره 5 را به تصويب رس
ــعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي شود  صندوق توس
ــهيالت ارزي به سرمايه گذاران  تا نسبت به اعطاي تس
بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي 
ــقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با  ش
ــازي و تضمين سازمان ها و  معرفي وزارت راه و شهرس
شركت هاي تابعه و زير ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ 
ــرمايه و سود آن از  ــي تا استهالك اصل س حق دسترس

استفاده كنندگان اقدام كند.  

غيبت اتوبوس ها
 در ارزيابي رده بندي كيفي

درچند ماه اخير اتوبوس هاي داخلي در جدول رده بندي 
كيفي غايب بوده اند. از چند ماه پيش تاكنون هيچ ارزيابي 
ــاي توليد داخل صورت  از وضعيت كيفي اتوبوس ه
نگرفته است.تا سه ماه پيش مسووالن شركت بازرسي 
كيفيت و استاندارد ايران دليل اين موضوع را، خودداري 
شركت هاي توليدكننده از صدور اجازه بازرسي كيفي از 
محصوالت توليدي خود عنوان مي كردند.در اين زمينه 
براساس آمارهاي رسمي، توليد اتوبوس در شركت هاي 
خودروساز داخلي در چند ماه اخير متوقف بوده و به 
همين دليل غيبت اين محصوالت در ارزيابي هاي كيفي 
طوالني تر شده و در رده بندي كيفي دي ماه نيز خبري 

از اتوبوس ها نيست.  

فناورى پايين عامل افزايش ضايعات 
سنگ ساختمانى

ــنگ كشور استفاده نكردن از تكنولوژي  دبير كانون س
و علم روز را يكي از مهمترين داليل ضايعات باال در 
ــوان كرد و گفت: در خوش بينانه ترين  اين صنعت عن
حالت، توليد سنگ هاي ساختماني در معادن محالت 
ــروش  ــين س با 50 درصد ضايعات همراه است.حس
ــه طرف بودن با  ــنا ، با بيان اينك ــو با ايس در گفت وگ
ــنگ به  ــنگ خام به عنوان ماده اوليه در صنعت س س
ــت را اجتناب ناپذير  ــار آمدن ضايعات در اين صنع ب
ــات در وهله اول به  ــد، اظهار كرد: ايجاد ضايع مي كن
ــنگ بازمي گردد و اينكه تا چه ميزان  خصوصيات س
ــي همچون فشارهاي  در معرض عوارض زمين شناس
مختلف و زلزله كه باعث ايجاد شكاف در سنگ مي 
شوند، قرار گرفته است.وي افزود: در شرايط يكسان، 
ــرد در معادن  ــنگ به نحوه  عملك ــده  ضايعات س عم
ــه ازاي يك كيلوگرم  ــود.به گفته وي ب مربوط مي ش
سنگ تحويلي حاصل از فرايند فرآوري، يك كيلوگرم 
ــان كرد:  ــروش خاطرنش ــات ايجاد مي شود.س ضايع
ضايعات سنگ معادن قابل بازيافت بوده و در بسياري 

از صنايع كاربرد دارد.  

در مراسم بزرگداشت روز ملي فناوري فضايي اعالم شد 

وعده پرتاب ماهواره ملي تا 10 سال آينده 

هشدار درباره عدم مديريت مصرف انرژي

 چهارشنبه 29 بهمن 1393 
 28 ربيع الثانى 1436  18 فوريه 2015

سال بيست و سوم 
شماره 5844 

آگهى دعوت به ارزيابى كيفى فراخوان عمومى 

نخست مناقصه شماره 93-31-13

شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات نسبت به ارزيابى كيفى مناقصه گران 
و اجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1. شرح مختصر موضوع مناقصه: عمليات اجرايى 200 كيلومتر روسازى خطوط در ادارات كل مناطق جنوب، خراسان ، تهران، اراك
2. بــرآورد كل انجام كار: مبلغ 2/056/741/553/094 (دو هزار و پنجاه و شــش ميليــارد و هفتصد و چهل و يك ميليون و پانصد و 

پنجاه و سه هزار و نود و چهار) ريال براساس فهرست بهاى سال 1393
3. مدت و محل تحويل: مدت تحويل 24 ماه بوده و محل تحويل مطابق اسناد مناقصه مى باشد.

4. مهلت و محل دريافت اســناد ارزيابى كيفى: متقاضيان مى توانند حداكثر تا ســاعت 16:30 روز چهارشــنبه مورخ 93/12/06 با در 
دســت داشــتن معرفى نامه كتبى به نشانى: تهران، خيابان ســتارخان خيابان پاتريس لومومبا، كوچه يكم، پالك 9، طبقه همكف، دبيرخانه 
مهندســين مشــاور صحن بوســتان مراجعه و با پرداخت مبلغ 300/000 ريال به صورت نقدى اســناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 

(دريافت اسناد ارزيابى كيفى از طريق سايت http://iets.mporg.ir نيز امكانپذير مى باشد.)
5. مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 30: 15 روز چهارشنبه مورخ 93/12/20 دبيرخانه مناقصات معاونت فنى 
و زيربنايى راه آهن ج.ا.ا به نشانى تهران، باالتر از ميدان آرژانتين، ابتداى بلوار آفريقا، ساختمان مركزى راه آهن، طبقه پانزدهم غربى.
6. شركت كنندگان در فراخوان مى بايست داراى رتبه 1 راه و ترابرى از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى باشند.

7. هزينه چاپ و نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 پس از ارزيابى كيفى، از مناقصه گران واجد شــرايط كه حداقل امتياز الزم را كســب نموده باشــند جهت دريافت اســناد مناقصه دعوت

 به عمل خواهد آمد.
معاونت فنى و زيربنايى راه آهن جمهورى اسالمى ايران

وزارت راه و شهرسازى
راه آهن جمهورى اسالمى ايران

م الف:4255

شركت مخابرات استان اصفهان 
 (سهامى خاص)

آگــهى منــاقـصه 93/58

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد اجراى عمليات حفارى و كابلكشى و ترميم ترانشه طرح فيبرنورى سه راهى مباركه تا مركز 
تلفن زينلى، با برآورد 3/244/000/000 ريال (ســه ميليارد و دويســت و چهل و چهار ميليون ريال) و با سپرده شركت در مناقصه 

به مبلغ 130/000/000 ريال را به صورت مناقصه يك مرحله اى به پيمانكار واگذار نمايد.
لذا از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى واجدشرايط كه داراى گواهينامه صالحيت ايمنى پيمانكارى مى باشد، دعوت به عمل مى آيد.

از تاريخ 93/11/25 لغايت 93/12/4 جهت دريافت اســتعالم ارزيابى و اســناد مناقصه با در دســت داشتن فيش واريزى به مبلغ 
پنجاه هزار ريال به حســاب جارى شــماره 1640740762 بانك ملت (شناســه واريزى 13000801127192) به اين شركت واقع 
 در خيابان چهارباغ باال ســاختمان شــماره 2 اتاق 216 مديريت تداركات و جهت كســب اطالعات بيشــتر به آدرس ســايت اينترنتى
 WWW.TCE.IR و يا WWW.TCI.IR مراجعه و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند متقاضيان حداكثر تا دو هفته 
پس از آخرين مهلت دريافت اسناد فرصت دارند پاكتهاى تكميل شده را به همراه ساير مدارك الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يك 

مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضيح اينكه:

1- آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى مى شود كه در كميته فنى و بازرگانى امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شــركتهاى ايرانى و يا مشــاركت شركتهاى ايرانى – خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشى كار براى 

طرف ايرانى ميسر خواهد بود.
شركت مخابرات استان اصفهان

نوبت دوم

 

  روابط عمومي

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان يزد 

(سهامى خاص)

شماره مجوز : 1070 / 1393

نوبت دوم

عنوان آگهى: اجراى خط انتقال 20 اينچ نيروگاه
مناقصه گران جهت كســب اطالعات بيشــتر به ســايت شــركت گاز اســتان يــزد بــه آدرس : www.nigc-yazd.ir و 
 ســايت www.shana.ir  مراجعــه و يــا بــا  شــماره تلفــن 16-36238513-035 داخلــي 2286 و 2287 و نمابــر 

36238538-035 تماس حاصل فرمايند.
نشانى: يزد – ميدان امام حسين – شركت گاز استان يزد  امور قرار دادها 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  
(فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)

شماره مناقصه : 154365

   گروه امورزيربنايي

گروه امورزيربنايي: مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي با 
بيان اينكه نسبت به بقاي محصول برنج كشور نگرانم گفت: 
همانطور كه پنبه از چرخه زراعي خارج شد نسبت به سطح 

كشت برنج نيز نگرانم . 
محمد حسين شريعتمدار صبح سه شنبه درهمايش ملي دو 
روزه برنج در ساري افزود: برنج، دارو وگندم از جمله موارد 
ــود و تحقيقات  ــوب مي ش اثرگذار در زندگي مردم محس
ــم گيرندگان را نياز دارد . وي  بهنگام، دقيق از جانب تصمي
ــكل آب را به عنوان يكي از عوامل مخاطره آميز توليد  مش
ــور برشمرد كه سبب وضيت نامناسب كشت  برنج در كش

برنج در نواحي مركزي و جنوب كشور مي شود . 
شريعتمدار افزود: امسال از سد سفيد روز 300 ميليون متر 
مكعب آب وارد مزارع شلتوك كشور شد كه اين امر با روند 

نزولي باران كاهش مي يابد . 
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي بيان داشت: تبديل ارضي 
ــده در مزارع  ــائل تهديد كنن و تغيير كاربري از جمله مس
ــت كه براي برون رفت از اين مشكل  شاليزاري كشور اس
ــئله برنج كشور بوجود آيد . وي  بايد مباني پايداري در مس
گفت: محققان در صورت مطرح كردن پيشنهاد قابل قبول 

در زمينه برنج از آن استفاده خواهيم . 
ــااره به بازرگاني به عنوان معضل مهم در  شريعتمدار با ش
كشاورزي بيان كرد: تجربه نشان داده دولت در جهت تامين 
چهار كاال از قبيل ابزار دفاعي، نان، دارو و برنج شك نمي 
ــور با روي  ــد و دولت در صدد كمبود اي اقالم در كش كن

آوردن به واردات اين مسئله را جبران مي كند . 
نشاء برنج در شاليزارهاي الموت

مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي بيان داشت: آسيب وارد 
كردن به اكو سيستم شمال به صالح كشور نيست زيرا با تغيير 
اقليم و شرايط آب و هوايي مشكالت گسترده تر مي شود . 
وي با آسيب شناسي وضعيت برنج ايران گفت: توليد چهار 
هزار و 100 كيلوگرم برنج در هكتار در شان كشاورزي ما 
نيست زيرا اكنون با كره جنوبي تفاوت عملكردي دو تني داريم . 
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي بيان داشت: بهره وري و 
متوسط جهاني برنج 440 گرم است درحاليكه اين ميزان در 

كشور ما 230 گرم و بصورت تفكيكي در خوزستان 130 
ــتانهاي شمالي به تدريج بيشترين مقدار را به  گرم و در اس

خود اختصاص داده است . 
وي بيان داشت: ميزان تفاوت عملكرد ما با كره جنوبي بيش از 
پنج ميليون تومان درآمد براي كشاورزان در هر يك هكتار دارد . 

خطر خارج شدن برنج از چرخه زراعي
شريعتمدار افزود: انجمن صنايع نساجي با روي آوردن به 
ــمت واردات بي رويه مقصر خارج شدن پنبه از چرخه  س
ــتند و هنوز بعد از گذشت چند سال  ــور هس زراعي كش
ــاور عالي وزير  ــتيم اين محصول را احيا كنيم .  مش نتوانس
جهاد كشاورزي با بيان اينكه نسبت به بقاي محصول برنج 
كشور نگرانم گفت: همانطرو كه در چند سال اخير نسبت 
به كشت پنبه در كشور نگران بودم و سرانجام پنبه از چرخه 

زراعي خارج شد نسبت به سطح كشت برنج نيز نگرانم . 
شريعتمدار گفت: پرداخت هزينه تجهيز و نوسازي ماشين 
ــاي زيربنايي مزارع  ــت هزنيه ه ــاورزي، پرداخ آالت كش
ــاليزاري و حمايت از اكوسيستم شمال كشور از جمله  ش
ــرون رفت از  ــت براي رفع ب ــت كه دول راهكارهايي اس

مشكالت برنج در دستور كار قرار مي دهند . 
وي افزود: در حال حاضر وزارتخانه با اعتبار زياد زيربنايي 
مواجه است و در اين صورت، هر گونه بهانه اي همانند كافي 
نبودن اعتبارات و كمبود اعبارات تحقيقاتي قابل قبول نيست . 

وي با نويد اينكه تا قبل از عيد طرح هاي اجرايي برنج ارائه 
ــود، اگر اين طرح با مديريت صحيح و بهنگام ارائه  مي ش
نشود، قطعا در كنار پنبه قرار گرفته و راه واردات در كشور 

گسترده تر و وسيع تر مي شود . 
شريعتمدار وجود دل نگراني را بزرگترين عامل موفقيت در 
محصوالت كشاورزي دانست و متذكر شد: اگر دل نگراني 
همانند موسسات تحقيقات برنج باشد، قطعا به هدف دو تن 

افزايش برنج دست خواهيم يافت . 
كاوه خاكسار مديركل دفتر غالت، حبوبات و محصوالت 
ــي وزارت جهاد كشاورزي نيز گفت: برنج به عنوان  اساس
ــي و اولويتهاي تغذيه در جامعه  يكي از محصوالت اساس

است كه هم اكنون در جايگاه ويژه جهاني قرار داد . 

مشاورعالي وزير جهاد كشاورزي هشدار داد 

وداع برنج با كشاورزي ايران محتمل است
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مجوز مجلس براي واگذاري سهام شركت 
هلدينگ خليج فارس تا پايان سال 94 

ــالمي در جريان  ــوراي اس ــس ش ــدگان مجل نماين
ــيدگي به بندهاي درآمدي اليحه بودجه سال 94  رس
ــور، با واگذاري سهام شركت مادرتخصصي  كل كش
(هلدينگ) خليج فارس را با اولويت تعاوني از طريق 
ــاس اين  ــورس و فرابورس موافقت كردند .   بر اس ب
مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز 
است از طريق سازمان خصوصي سازي تا پايان سال 
ــركه، حق تقدم ناشي از  ــهام، سهم الش 1394 كليه س
سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق  بهره برداري 
ــت را در بنگاه هاي گروه هاي يك و  و مديريت دول
ــركت مادر تخصصي  دو ماده (2) قانون مذكور و ش
ــوق مالكانه و حق  ــارس و حق ــگ) خليج ف (هلدين
بهره برداري از كليه معادن در حال بهره برداري فعال 
ــاي قابل فروش موجود در  و غيرفعال و نيز باطله ه
ــازمان هاي  ــركت ها و س معادن متعلق به دولت و ش
ــازمان توسعه و نوسازي معادن و  دولتي از جمله س
ــته  ــركت هاي تابعه و وابس صنايع معدني ايران و ش
ــازمان به بخش هاي خصوصي و تعاوني با  به آن س
ــت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده  اولوي
ــماره 310502  واگذار و منابع حاصل را به رديف ش

جدول شماره (5) اين قانون واريز كند . 

تكذيب تعطيلي سيمان تهران  
ــازمان بورس  ــال نامه اي به س ــيمان تهران با ارس س
ــركت را تكذيب كرد .   داوود  تعطيلي خطوط اين ش
مختارپور -مديرعامل شركت سيمان تهران- با ارسال 
نامه اي خبر توقف خطوط توليد اين شركت به دليل 
ــما"  ــت را رس ــوي اداره محيط زيس آاليندگي از س
تكذيب كرد .   وي در اين نامه اعالم كرد،پيرو درج خبر 
منتشره در برخي سايت هاي خبري مبني بر تعطيلي 
خطوط سيمان تهران به دليل آاليندگي از سوي اداره 
ــت شهرستان ري،به اطالع مي رساند كه  محيط زيس
اين خبر كامال غير واقع بوده و اين شركت در اقدامي 
هماهنگ با ساير شركتهاي سيماني و بر اساس توافق 
ــي مابين انجمن صنفي كارفرمايان صنعت  حاصله ف
سيمان و وزارت نفت از تاريخ 24 دي ماه لغايت 15 

بهمن ماه خطوط خود را متوقف كرده است . 

چهره ي "فنر سازي زر" در سال 94 
ــازي زر با سرمايه ي 200ميليارد ريال  شركت فنرس
سود هر سهم سال آتي را 20 ريال پيش بيني كرد.اين 
ــت كه اين مقدار بر اساس آخرين بودجه  در حاليس
ــركت براي سال جاري 2 ريال اعالم شده  اعالمي ش
ــت .   درآمد فروش شركت با 30٪ رشد نسبت به  اس
درآمد بودجه شده سال جاري پيش بيني شده است. 
بهاي تمام شده نيز با 24٪ افزايش پيش بيني شده و 
اين عدم تقارن منجر به افزايش حاشيه سود ناخالص 
از 10٪ در سال 93 به 14٪ براي سال آتي شود .   ساير 
ــركت با 21٪ رشد پيش بيني  درآمدهاي عملياتي ش

شده كه 11٪سودعملياتي را شامل مي شود. 

روزهاي سخت حضور در بورس
شاخص بورس تهران در پايان زمان معامالت ديروز 
به ريزش خود شدت داد و در كانال 64 هزار واحدي 
ماندگار شد .   شاخص بورس تهران در ابتداي معامالت 
ديروز مدار رشد در پيش گرفت و موفق به پس گرفتن 
كانال 65 هزار واحدي شد. اما رفته رفته از مسير قبلي 
ــالت با ريزش 182  ــت و در انتهاي معام خود برگش
ــاس كمبود شديد  ــد .   بر اين اس واحدي رو به رو ش
ــي از افت قيمت نفت و  نقدينگي در كنار تبعات ناش
ــهامداران براي انتشار اخبار مثبت سياسي و  انتظار س
ــزارش عملكرد 12 ماهه  ــار گ اقتصادي در كنار انتش
ــركتها و پيش بيني بودجه سال آينده همگي دست  ش
ــت هم داده و شرايط ركود و بي اعتمادي را در  به دس

بورس تهران ايجاد كرده است . 
ــدن به پايان    در كنار اين عوامل با توجه به نزديك ش
ــط حقوقي ها براي نقد  ــال موج فروش سهام توس س
ــده است، زيرا به طور  كردن دارايي هاي آنها ايجاد ش
سنتي سهامداران حقوقي در آخرين ماه سال به منظور 
تامين نقدينگي، به فروش سهام روي مي آورند كه اين 
ــار وارد مي كند .   بر اين  روند به بازار بيمار بورس فش
ــاس در بازار منفي ديروز در مجموع 692 ميليون  اس
ــتد شد و  ــهم به ارزش 139 ميليارد تومان داد و س س
ــرمايه تا سطح 290هزار ميليارد تومان  ارزش بازار س

كاهش يافت . 

بورس كاال ميزبان ذرت 11 عرضه كننده 
داخلي و خارجي

ديروز در تاالر محصوالت كشاورزي، 15 هزار تن 
ذرت دانه اي فارس، 11 هزار و 200 تن ذرت دانه 
اي خوزستان، هشت هزار تن ذرت دانه اي كرمان، 
ــدان، 5600 تن ذرت  ــن ذرت دانه اي هم 6400 ت
ــه اي يزد، 790  ــه اي ايالم، 1200 تن ذرت دان دان
ــه اي آذربايجان غربي، 650 تن ذرت  تن ذرت دان
ــن ذرت دانه اي  ــمنان به همراه 1490 ت دانه اي س
برزيل و 200 تن ذرت دانه اي روسيه روي تابلوي 

عرضه رفت.

با بورس آشنا شويم
ــهامي نخريده ايد، توصيه مي شود  اگر تاكنون س
ــدت چند روز در محل يكي از تاالرهاي  براي م
ــي حضور يابيد و  ــورس يا تاالرهاي اختصاص ب
ــال كنيد. هم چنين  ــل اطالعات را دنب در آن مح
ــايت www.irbourse.com  و يا  ــق س از طري
ــايت هاي شركت هاي معتبر كارگزاري  ديگر س
ــرمايه گذاري و ساير كساني كه سايت هاي  و س
ــر دارند، اطالعات بگيريد و يا روزنامه هاي  معتب
ــنايي با بورس و  ــادي را بخوانيد. براي آش اقتص
مفاهيم آن ابتدا اپليكيشن پيش نما را دانلود كرديد 

و سپس با قرار دادن 
ــن تلفن همراه  دوربي
خود بر باركد روبرو 

بشنويد... 

از سهامداري تا مصائب توليد در كنتور سازي  

وقتي سهامدار عمده نوسانگير مي شود

ــركت كنتورسازي ايران  ــرمايه: سهام ش گروه بازار س
ــده  ــا افزايش حجم معامالت مواجه ش ــت ب مدتي اس
بطوريكه طي چهار روز گذشته بيش از 2 ميليون و 500 
ــركت مورد معامله قرار گرفته است.  هزار سهم اين ش
نكته قابل توجه و با اهميت در سهام اين شركت خريد 
ــهامدار عمده يعني شركت معين رنان  ــهام توسط س س
مي باشد كه در نوبه خود اقدامي عجيب است .   شركتي 
ــديد قيمت سهام از 1800 تومان به  كه عليرغم افت ش
ــهامداران اين شركت به  1000 تومان و درخواست س

ــرمايه هاي آنها اما  ــهامدار عمده براي حمايت از س س
ــدند و آن  ــه با يك جمله تكراري مواجه مي ش هميش
اينكه "سهامدار عمده مشغول كار توليد است و نه يك 
دانه سهم مي خرد و نه يك دانه سهم مي فروشد" حال 

سوال اينجاست كه اين سهامدار عمده با چه استداللي 
ــي در محدوده 800 تومان  ــن روزها و در قيمت هاي اي
حاضر به خريد سهام شده است؟ فقط يك نكته مهم را 
بايد به سهامدار عمده "آكنتور" گوشزد كنيم، اگر سهام 

ــما در اين قيمت ها ارزنده است و باالتر نمي ارزد،  ش
ــد قيمت غير واقعي  ــهم با رش چرا اجازه داديد اين س
ــد؟ چرا در آن  ــه رقم هاي 1700 تا 1800 تومان برس ب
ــهامداران  روزها به جهت جلوگيري از ضرر و زيان س
ــهام براي ممانعت از رشد  خرد، خود اقدام به عرضه س
ــانه در خصوص  ــي نكرديد و هر روز با يك رس حباي
ــن و اتفاقات خوشايند صحبت مي كرديد!  آينده روش
ــان از سهامدار  كاله خود را قاضي كنيم، آيا گرفتن نوس

جز كار پسنديده اي است؟

حسابداري تعهدي مانع بزرگ فساد  
همزمان با تاكيد نقش حسابداري بخش عمومي در مسير توسعه كشور عنوان شد؛

ــت و برنامه ريزي  ــازمان مديري رضا امامى: رييس س
كشور در دومين همايش ملي "استاندارهاي حسابداري 
ــه در محل مركز همايش هاي رازي  بخش عمومي" ك
برگزار شد بر نقش حسابداري بخش عمومي در مسير 
توسعه كشور تاكيد كرد .   محمدباقر نوبخت گفت: سال 
آينده در نظام بخش دولتي كه هم برنامه ششم توسعه را 
در پيش داريم و هم يك برنامه راهبردي براي توسعه، 
ــابداري بخش عمومي بسيار مهم مي باشد.   نقش حس
 وي با اشاره به رقابت هاي منطقه اي براي نيل به توسعه 
ــم انداز، تا قبل از سال   1404    گفت: براساس سند چش
بايد درجايگاه كشور توسعه يافته از نظر علم و فناوري 
ــعه،  قرار گيريم .  نوبخت تحول بنيادين راهبردي توس
ــعه متوازن و پايدار و  ــاختهاي توس فراهم آوري زيرس
ــخص  ــعه را جزو وظايف مش ــد محورهاي توس رص

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دانست . 
ــبات كشور در اين    در عين حال رييس ديوان محاس
ــراي بودجه ريزي  ــش با تاكيد بر ضرورت اج هماي
ــران اداره كنيم .    ــور را گ ــت: نبايد كش ــي گف عمليات
ــن مطلب اظهار  ــش با بيان اي ــي در اين هماي رحيم
ــال   94   نظام حسابداري تعهدي  ــت: از ابتداي س داش
را اجرا خواهيم كرد و در اين راستا دستورالعمل هايي 
ــادي و دارايي تهيه  ــوي وزارت امور اقتص ــه از س ك
ــي و براي مدت يكسال از سوي  ــده بطور آزمايش ش

ديوان محاسبات كشور تاييد و قابل اجرا است . رييس 
ــبات كشور ادامه داد: از ابتداي سال   94    ديوان محاس
ــابداري  ــابداري نقدي حذف و نظام حس ــام حس نظ
تعهدي جايگزين خواهد شد .   رحيمي افزود: اجراي 
ــابداري تعهدي سبب مي شود گزارشگري مالي  حس
ــفافيت كه  ــخگويي دولت همراه با ش مطلوب و پاس
ــت، رخ دهد .   وي تصريح كرد: نظام  ــاد اس مانع فس
ــاد در نحوه  ــدي عالوه بر فوايد زي ــابداري تعه حس
گزارشگري و پاسخگويي، زمينه اجراي بودجه ريزي 
ــي كند قيمت تمام  ــد كه كمك م عملياتي خواهد ش

شده كاال و خدمات بهتر مشخص شود . 
ــخنان خود با بيان اينكه  رحيمي در بخش ديگري از س
ــد،  ــوولين بايد در عملكرد مالي آنها باش كارآمدي مس
خاطرنشان كرد: يكي از مصاديقي كه مردم و كارشناسان 
براي كارآمدي يك دستگاه و يا دولت در نظر مي گيرند 
تناسب بين مصرف بودجه و توسعه است .   رييس ديوان 
محاسبات كشور با اشاره به دو شاخص مهم محدوديت 
ــاي نامحدود گفت: بيش از   80   درصد از  منابع و نيازه
ــور صرف هزينه هاي جاري مي شود  . وي  بودجه كش
ــي قانوني در مجلس خبر داد كه در  همچنين از بررس
صورت تصويب آن بودجه عمراني طرح هاي در حال 
ــال آينده منتقل مي شود .   رحيمي با اشاره به  اجرا، به س
ــابداري نقدي، داراي مشكالت زيادي  اينكه نظام حس

ــدي فقط تراز  ــابداري نق ــت، تاكيد كرد: نظام حس اس
حساب و درآمد و هزينه را تحليل مي كند و دستگاه هاي 
ــاب بخش عمومي  دولتي بخش عمومي بايد تراز حس
ــند  . وي ادامه داد: براي اجراي تراز حساب  ــته باش را داش
بخش عمومي بايد استانداردهاي حسابداري وجود داشته 
باشد كه اين استانداردها نيازمند دستورالعمل هايي است 
ــوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان  كه از س
ــي تهيه و به تاييد ديوان محاسبات تاييد كرده  حسابرس

است . 
معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور اما در دومين 
ــتانداردهاي حسابداري بخش عمومي  همايش ملي اس
گفت: از آن جايي كه الزمه اجراي بودجه ريزي مبتني 

ــده محصول،  ــبه دقيق بهاي تمام ش بر عملكرد محاس
خدمات و فعاليت ها است، استفاده از مبناي حسابداري 
ــتانداردهاي حسابداري  ــتقرار اس تعهدي در قالب اس
ــد .    ــا باش بخش عمومي مي تواند در اين زمينه كارگش
سيدرحمت اله اكرمي در اين همايش با بيان اين مطلب 
افزود:  تدوين و اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
ــابداري  ــتلزم كاربرد حس ــتگاههاي دولتي مس در دس
تعهدي به منظور تعيين دقيق هزينه هاي واقعي برنامه ها 
و فعاليت هاست. كه بر اين اساس اجراي استانداردهاي 
ــابداري درقالب نظام حسابداري بخش عمومي به  حس
ــباتي  عنوان يكي از اركان تحول در نظام مالي و محاس

كشور محسوب مي شود .    

 سال بيست و سوم 
 شماره 5844
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شــركت ســوالر ســويا مازندران مورد بازديد معاون استاندار 
و فرماندارويــژه شهرســتان آمــل ، مديرعامــل آبفاى شــهرى 
مازندران ، مديركل آموزش و پژوهش اســتاندارى مازندران  
بخشــدار مركزى ، اعضاى شوراى اســالمى بخش ، مسئولين و 

ديگر مهمانان قرارگرفت .
مهندس شايان شريف ، عضو هيئت مديره شركت سوالر سويا 
مازندران با اشاره به اينكه اين شركت از سال 1392 با تغيير 
كامــل اعضاى هيات مديره و به تبع آن تدوين اســتراتژى هاى 
 D&R نوين، جذب نخبگان در مناصب مديريتى، تشــكيل واحد
و ديگر اقدامات توسعه اى شروع به فعاليت كرده است گفت: 
هم اكنون اين شركت به عنوان يكى از شركت هاى پيشرو در 

صنعت پروتيين سويا در حال گذران پله هاى موفقيت است.
وى افزود : محصوالت سالم، خوشمزه و پروتيينى شركت سوالر 
سويا مطابق با آخرين فناورى هاى روز دنيا و مناسب براى همه 

سنين توليد و عرضه مى شود. 
عضو هيئت مديره شــركت سوالر ســويا مازندران خاطرنشان 
كرد: اين شــركت با داشتن گواهى نامه هاى ايزو سرى 9000، 
HACCP ،22000 ،18000 ،14000 و همچنين گواهى نامه 
حــالل از آخريــن اســتانداردهاى تضمين كيفيــت و احترام به 

مشترى بهره مى گيرد.
شريف يادآورشد : هدف شركت تغيير الگوى مصرف در كشور 
و محصوالت شــركت درســايزهاى متنــوع در نــوع خودش در 
 كشــور بى نظير است كه خوشبختانه از نظر كيفيت به عنوان با 

كيفيت ترين سوياى كشور شناخته شده است.
وى با بيان اينكه افق شــركت درســال 94 حضور در بازارهاى 
جهانى مى باشد اظهارداشــت: درسال 94 با برنامه ريزى هايى 
كه صورت گرفته شاهد حضور در نمايشگاههاى بين المللى در 

كشورهاى عراق ، افغانستان و ساير نمايشگاهها خواهيم بود.
عضــو هيئت مديره شــركت ســوالر ســويا مازندران بــا تاكيد 
 براينكــه ايجــاد اشــتغال زايــى يكــى از اهداف مهم شــركت 
مى باشد گفت: شروع كار شركت با 3 پرسنل بود كه خوشبختانه 
بــا درايــت و مديريت مديرعامــل و اعضاى هيئــت مديره و با 
برنامه ريزى جهت توسعه محصوالت به 54 نفر رسيده كه بطور 

مستقيم مشغول به كارهستند.
امان اهللا عليزاده، رييس هيئت مديره شــركت ســوالر ســويا 
مازنــدران  با بيان اينكه اســتان مازنــدران بدليل وجود منابع 
اليــزال خدادادى و وجود منابع انســانى توانمنــد همواره مهد 
توليــد نبوغ و ايده هاى نوين بوده و اســت گفت: شــهر زيباى 
آمل نيز عالوه بر داشتن جاذبه هاى طبيعى و گردشگرى، اكنون 
طاليه دار توليد و صنعت به خصوص در حوزه صنايع غذايى در 

استان و كشور عزيزمان ايران مى باشد. 
وى يادآورشــد: شــركت سوالر ســويا مازندران نيز برگ زرين 
ديگــرى از دفتــر پرافتخار صنعت اين مرز و بوم اســت كه به 

مشتريان و مصرف كنندگان مى گوييم محصوالت غذايى سالم، 
خوشــمزه و پروتيينى شركت سوالر سويا مازندران، تنها و تنها 

دغدغه اصلى ما رضايت شما است. 
رييس هيئت مديره شــركت سوالر سويا مازندران با اشاره به 
اينكه ايجاد و توســعه شــهرك پروتيينى مواد غذايى با تمركز 
بــر توليــد محصــوالت غذايــى ســالم  و ارگانيك، خوشــمزه و 
پروتيينى چشم انداز شــركت مى باشد خاطرنشان كرد: توليد 
انــواع فرآورده هــاى پروتيينى از محصــوالت گياهى، افزايش 
ســطح رضايتمندى مشتريان، ارتقاى ســطح كيفى، بهداشتى و 
ايمنــى محصول، تالش جهت بهبود مــداوم ، افزايش كارايى و 
اثربخشــى منابع انســانى در حوزه هاى مختلف با توجه به منابع 
انســانى در آموزش، ارتقــاى انگيزش كاركنان و بهبود ســطح 
مشــاركت آنان در فعاليت هاى سازمان ، افزايش تنوع و حجم 
توليد محصوالت براى حفظ و دســتيابى به ســهم بيشتر بازار و 
توســعه بازار، تالش در راستاى به حداقل رساندن ضايعات از 
 توليد و عرضه محصول ، ارتقاء سيستم ها و فرآيندهاى داخلى

 خط مشى شركت در آينده خواهد بود.
غالمحســين شــفيع زاده ، معــاون اســتاندار و فرماندارويــژه 
شهرســتان آمل با قدردانى از صنعتگران كه درعرصه فعاليت 
اقتصــادى خوش مى درخشــند گفــت: امروز شــما عزيزان كه 
درســخت ترين تحريم اقتصادى مشــغول به فعاليت هســتيد 
همانند رزمندگان اســالم درطول 8 ســال دفــاع مقدس براى 

مملكت خود نقش آفرينى مى كنيد.
 وى افزود: مسئولين بايد براى حمايت از شما سرمايه گذاران 
در امر توليد همت و تالش كنند تا اگر موانعى وجود دارد ر بر 
طرف شــود.  فرماندار ويژه شهرســتان آمل بــا بيان اينكه 47 
درصد صنعت مازندران در شهرســتان آمل مســتقر مى باشد 
ادامــه داد: آمل در تمام زمينه ها حرف اول را مى زند و نبايد 
به خاطر برخى از مشــكالتى كه مى توان آن را حل كرد شــاهد 

تعطيلى بعضى از كارخانجات باشيم.

اشتغال زايى و رضايت مشترى از  مهمترين اهداف 
شركت سوالر سويا مازندران

حجت االسالم مهدى ستوده مديركل تبليغات اسالمى اردبيل

228 خانه قرآن در اردبيل فعال است
حجت االســالم مهدى ســتوده، مديركل تبليغات اســالمى 
استان اردبيل گفت: در حال حاضر در استان اردبيل 228 
خانه قرآنى روستايى و شهرى فعاليت مى كنند كه در طول 
ســال در اين مكان هاى معنوى برنامه هاى ثمربخشــى نيز 

اجرا مى شود.
حجت االســالم مهدى ســتوده در ســومين نشست مجمع 
اســاتيد و پيشكســوتان قرآنى در اردبيل اظهــار كرد: ما 
هر شــش ماه يكبار جلسات هم انديشــى و همفكرى را با 
فعاالن عرصه قرآنى انجام مى دهيم و سعى داريم نظرات 
و پيشــنهادهاى آنها را براى تقويت برنامه هاى قرآنى جويا 
شــده و دريافت كنيــم كه قطعا اين موضوعات براســاس 
نيازســنجى كه انجام مى شــود به دقت مــورد رصد قرار 
مى گيرد و نســبت بــه اجرايى شــدن آنهــا پيگيرى هايى 
را انجــام مى دهيم.  وى با اشــاره به عملكــرد دارالقرآن 
تبليغات اســالمى استان گفت: بايد سعى كنيم با نظرات و 

پيشنهادهاى سازنده نقاط ضعفى كه در اين حوزه وجود دارد را مورد ترميم 
و رفع دقيق قرار دهيم. مديركل تبليغات اســالمى استان اردبيل يادآور 
شــد: در ســال  جارى از مجموع 60 برنامه و فعاليتى كه اداره كل تبليغات 
اســالمى اســتان انجام داده، 22 برنامه ويژه دارالقــرآن كريم با همكارى 
موسسات و تشكل هاى غيردولتى به انجام رسيد كه اين عالوه بر فعاليت ها 
و برنامه هاى معاونت فرهنگى موسسات وابسته، تشكل هاى دينى، كانون 
مداحان و شعرا،  شوراى هيئت هاى مذهبى، كانون هاى تبليغاتى،  فعاليت در 
حوزه فضاى مجازى، تحقيق و  پژوهش،  دبيرستان صدرا و وب سايت ها و 
سازمان هاى وابسته بوده است. ستوده بيان كرد: اجراى 22 برنامه قرآنى 
در سال جارى آن هم با رويكرد واگذارى كارها به بخش غيردولتى و خروج 
از تصدى گرى يك اقدام مثبت بوده به طورى كه ما موفق شديم از ظرفيت 
موسســات قرآنى و نهادهاى غيردولتى و مردمى در اجــراى اين پروژه ها 
اســتفاده كنيم. اين مســئول ادامه داد: در حال حاضر در استان اردبيل 
160 موسسه قرآنى، 81 خانه قرآنى روستايى و 147 خانه قرآنى شهرى 
فعاليت مى كند كه حاصل فعاليت آنها تقويت و توسعه برنامه هاى قرآنى با 
شكل و شمايل كيفى و معنوى بوده است. مديركل تبليغات اسالمى استان 
اردبيل با بيان اينكه امســال سال پررونق و شايسته اى براى فعاليت هاى 
قرآنى در اســتان بوده اســت، گفت: اصلى ترين مشكل و تنگنايى كه در 
اجــراى اين برنامه ها با آن روبه رو بوديــم محدوديت اعتبارى بوده كه به 
هيچ وجه كفاف اجراى برنامه ها و فعاليت هاى قرآنى را در استان نمى دهد.
ستوده مستقر شــدن دبيرخانه شوراى عالى قرآن را در فرهنگ و ارشاد 
و برگزارى جلســات اين شورا را به شــكل محدود و غريبانه يادآور شد و 
افزود: تنها برنامه ترتيل خوانى آن هم در ماه مبارك رمضان با برنامه ريزى 
اين شورا انجام شده و هيچ اقدام ديگرى را در اين راستا شاهد نبوديم.
وى تصريح كرد: اعتبار اختصاص يافته براى شوراى عالى قرآن 97 ميليون 
تومــان بوده كه تنها 10 ميليون تومان از اين مبلغ به دو موسســه قرآنى 
اســتان اردبيل تخصيص پيدا كــرده كه اين رقم بســيار اندك غيرقابل 

قبول اســت. مديركل تبليغات اســالمى اســتان اردبيل ادامه داد: ما در 
سال جارى به رغم برخى محدوديت ها با زيرساخت هايى كه فراهم كرديم 
هم در بعد مسابقات، هم تنوع فعاليت ها و هم اقدامات اساسى و زيربنايى 
توانسته ايم كارهاى خوبى را به انجام برسانيم و به مقام هاى برتر كشورى 
دست پيدا كرده و موسسات و مراكز قرآنى ما نيز با بهره گيرى از ظرفيت 

اساتيد و قاريان قرآن در مسابقات كشورى درخشش داشتند.
ســتوده يادآور شــد: ما در اين مجامع در خدمت اســاتيد، پيشكسوتان و 
قاريان برجســته قرآن اســتان هســتيم و بر اين باوريم كه بايد جلسات 
تفســير، روان خوانى و روخوانى قرآن تقويت شود به طورى كه ما با حوزه 
علميه تفاهم نامه اى را امضا كرديم كه در بيش از 50 مســجد تفســير و 
ترجمــه قرآن كريم را به عنــوان دوره عمومى و فراگير براى عالقه مندان 
فراهم كنيم. اين مسئول تنوع برنامه هاى اجرا شده را در گروه هاى سنى 
مختلف اعم از تربيت حافظان و قاريان در گروه سنى زير 16 سال بيان كرد 
و افزود: جاى افتخار است كه يكى از قاريان و حافظان اين استان مقام اول 
مسابقات قرآنى جهان اسالم و عرصه بين المللى را به دست آورد كه براى 
اين چهره قرآنى برتر به رغم وعده هاى داده شده تنها دارالقرآن به وعده 

خود عمل كرده و جوايز مورد نظر را اهدا كرد.
مديركل تبليغات اسالمى استان اردبيل با انتقاد از پرداخت نشدن جوايز 
هژبرى حافظ برتر قرآن در ســطح مســابقات بين المللى گفت: در حالى كه 
قرار بود به موسســه قرآنى اين حافظ برجســته جهان اسالم 20 ميليون 
تومان از طريق فرماندارى اهدا شود اين رقم به 11 ميليون تومان تقليل 
پيدا كرده و در عمل نيز 6 ميليون تومان پرداختى را شاهد بوديم در حالى 
كه دارالقرآن تبلغيات اسالمى رقم وعده داده شده 12 ميليون تومانى را 

به عنوان پاداش به اين حافظ پرداخت كرد.
در اين جلسه تعدادى از اساتيد و پيشكسوتان قرآنى نظرات و ديدگاه هاى 
خــود را در حوزه ارتقاى فعاليت ها،  رفع مشــكالت و آســيب هاى احتمالى 
مطرح كرده و خواســتار همكارى و همفكرى بيشــتر براى رفع مشكالت و 

نارسايى ها شدند.

ــان 3 شاخص  جهان اقتصاد: در چارت زير روند نوس
منتخب بورس تهران در روند 10 روز معامالتى اخير 
نمايش داده شده است.بر اساس اين نمودار، شاخص 
كل بورس تهران نسبت به روز گذشته با كاهش 182 
ــت. ــت يافته اس واحدى به 64 هزار و 811 واحد دس
شاخص بازار اول نيز از كاهش 68 واحدى نسبت به 

روز قبل خود حكايت دارد.شاخص بازار دوم بورس 
اما با رنگ نارنجى نسبت به ساير نمودارها متمايز شده 
ــاندهنده كاهش 798 واحدى اين نماگر نسبت  و نش
ــت. همچنين مى توانيد  به روز معامالتى قبل از آن اس
باالترين و پائين ترين نقطه اين 3 شاخص  در 10 روز 

مورد نظر را در اين نمودار مشاهده نماييد.

روند نوسان 10 روزه 3 شاخص منتخب بورس

1 – تغيير نمودار نسبت به روز اول دوره 10 روزه محاسبه شده است.
2 – براى هر شاخص تغييرات نسبت به روز قبل بر حسب واحد و درصد محاسبه شده است.

3 – براى هر شاخص، باالترين و پايين ترين مقدار طى دوره به ترتيب به رنگ سبز و قرمز مشخص شده است.

پيشنهاد معدني هاي بورس براي پرداخت پلكاني بهره مالكانه معادن

نوريان:به دنبال بازگشت پروانه بهره برداري معادن هستيم
محمود نوريان در يك نشست خبري در واكنش به 
ــره مالكانه 25 درصدي معادن در اليحه  تصويب به
بودجه 94، با اشاره به كاهش بهره مالكانه معادن از 
50 درصد در سال 92 به 30 درصد در سال جاري، 
اظهار داشت: پس از مذاكرات، موفق شديم اين رقم 
را به 25 درصد براي سال 94 برسانيم، اما مذاكرات 
ــم اين موضوع در  ــم ادامه دارد و اميدواري ما باز ه
ــيون تلفيق  ــي مجلس مطرح و به كميس صحن علن
برگردانده شود .   وي افزود: پيشنهاد ما در مورد بهره  
ــت كه بر اين اساس به  مالكانه، پرداخت پلكاني اس
ــي تعلق خواهد  ــف، ارقام مختلف محصوالت مختل

ــره مالكانه  ــم پرداخت به ــه ما معتقدي ــت، البت گرف
ــري پيدا كند .   مديرعامل  ــد به بقيه معادن نيز تس نباي
ــو تأكيد كرد: دريافت عوارض 30 درصدي  چادرمل
ــت معادن خواهد  ــرات منفي بر فعالي ــروش، اث از ف
ــت كه اميدواريم اين رقم را كاهش دهيم، زيرا  داش

ماليات بر فروش بدترين نوع ماليات است . 
ــت پروانه بهره برداري از  وي در مورد موضوع بازگش
ــوي ايميدرو به چادرملو، گفت:  معادن چادرملو از س
به نظر ما براي انتقال پروانه بهره برداري از چادرملو به 
ايميدرو، موارد قانوني رعايت نشده است و ما همچنان 

پيگير بازگشت اين پروانه هستيم .  



جهان اقتصاد6 نهادهاي مالي

جهان صرافياخباركوتاه

در رتبه بندي شركت هاي برتر اعالم شد؛
بانك آينده 49 پله صعود كرد

در رتبه بندي شركت هاي برتر سال1392، بانك خصوصي 
آينده با 49 پله صعود نسبت به سال 1391 به رتبه 37 در 
جدول رتبه بندي 100 شركت برتر رسيده است .   همچنين 
"مجيد درويش" رييس مركز رتبه بندي سازمان مديريت 
صنعتي ايران، با اشاره به برترين گروه هاي صنعتي در سال 
گذشته، از سهم   23   درصدي گروه فرآورده هاي نفتي در 
فروش خبر داد و گفت: بيشترين دارايي هاي كشور با   54   

درصد در اختيار بانك هاست . 

بانك پارسيان مقام اول بانك هاي خصوصي 
و نهم صد شركت برتر را ازآن خود كرد

ــوم به   ــركت برتر، موس در هفدهمين رتبه بندي صد ش
ــال پياپي  ــمين س ــيان براي شش  IMI100، بانك پارس
ــك هاي خصوصي،  ــاخص فروش" مقام اول بان در"ش
ــام نهم در بين  ــوم در ميان تمامي بانك ها و مق مقام س
ــي كه با  ــركت برتر را از آن خود كرد  .   درهمايش صد ش
ــركت هاي برتر  ــئوالن كشوري، مديران ش حضور مس
ــانه و مديران كارآفرين در  و بزرگ كشور، اصحاب رس
سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد از 

شركت هاي پيشرو و برتر كشور تقدير به عمل آمد . 

عضويت بيش از   398 هزار مشتري 
در سامانه بانكداري اينترنتي بانك صادرات ايران

بيش از   398 هزار مشتري به سامانه بانكداري اينترنتي 
بانك صادرات ايران پيوسته و امور بانكي خود را از 
ــامانه انجام مي دهند .   به گزارش روابط  طريق اين س
ــتاي  عمومي بانك صادرات ايران اين بانك در راس
ــتريان  ــات مطلوب و جلب رضايت مش ارائه خدم
ــرفت فناوريهاي جديد، ارائه خدمات  همگام با پيش
بانكداري اينترنتي متنوع را بر پايه بسترهاي اينترنتي 
ــت. اين خدمات  ــرار داده اس ــتور كار ق امن در دس
ــه ميگردد و  ــت مكاني و زماني ارائ ــدون محدودي ب
داراي قابليتهاي فراواني از جمله انتقال وجه، رويت 
ــاط،  ــاب، تعيين مبلغ چك، پرداخت اقس صورتحس

پرداخت قبوض ميباشد.  

قدرداني از روساي برتر شعب بانك اقتصادنوين
ــاي  ــزاري پنجمين همايش روس ــا برگ ــان ب همزم
ــاي برتر بانك  ــور، روس ــعب بانك هاي كش برتر ش
اقتصادنوين معرفي شدند .   به گزارش روابط عمومي 
ــاي برتر  بانك اقتصادنوين در پنجمين همايش روس
ــعب بانك ها كه با حضور رئيس موسسه آموزش  ش
ــك مركزي جمهوي  ــداري، معاونين بان ــي بانك عال
ــاد  ــل و عليرضا پويان ش ــران، مديرعام ــالمي اي اس
ــن در محل تاالر اجتماعات  معاون بانك اقتصادنوي
ــد، روساي برتر شعب بانك  بانك مركزي برگزار ش
ــن معرفي و با دريافت لوح و جوايز مورد  اقتصادنوي

قدرداني قرار گرفتند . 

تقدير از مديران موفق بانك قوامين
 در پنجمين همايش مديران موفق شعب بانك ها
در پنجمين گردهمايي روساي موفق شعب بانك هاي 
كشور از ده مدير شعب بانك قوامين با اهداء تنديس 
و لوح تقدير، قدرداني به عمل آمد .   به گزارش روابط 
ــن همايش كه به همت  ــي بانك قوامين در اي عموم
موسسه عالي آموزش بانكداري ايران و با محوريت 
مديريت حرفه يي شعب بانك ها در تاالر اجتماعات 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران برگزار شد؛ از 

ده مدير موفق شعب بانك قوامين تقدير شد . 

بازى االكلنگي بازاز سهام و طال
ــه افزايش قيمت طال با روند افزايشي 200  مقايس
ــال اخير، جهش ناگهاني قيمت را نشان مي دهد .    س
ــت طال به طور  ــال 2014 قيم همانطور كه در س
ناگهاني افزايش يافت امسال نيز اين افزايش قيمت 
ــه ركورد  ــي در ژانوي ــك روز روياي رخ داد. در ي
ــد و به قيمت هر  ــته ش افزايش قيمت طال شكس
ــيد. اما اين افزايش ناگهاني  اونس 1320 دالر رس
ــود اينكه اين  ــد .   با وج ــه نظر مي رس ــدار ب ناپاي
ــال به قيمت 1230  وضعيت ناپايدار در ماه دوم س
ــيده است ولي هنوز اين فلز  دالر در هر اونس رس
ــت(50 دالر) در  ــا افزايش تقريبا 4درصدي قيم ب
حال معامله شدن است .   بنابر تحليل سايت سرمايه 
گذاري گلد ايگل از كاليفرنيا، براي يك تحليل بلند 
مدت خوشايند نبايد توجه زيادي به اين نوسانات 

كوتاه مدت داشت . 
ــان گرومرز،  ــايت مصاحبه اي را با فلوري اين س
ــرد كه گرومرز  ــر ك ــل گر بازار مونيخ منتش تحلي
ــه داد كه در آن  ــن مصاحبه نموداري را ارائ در اي
ــهام  ــذاران در زمينه فلزات و س ــرمايه گ توقع س
ــته و چند سال آينده نشان  ــال گذش را در 200 س
ــت: هيچ نشانه اي از  مي دهد .   گرومرز معتقد اس
تركيدن حباب بازار سهام آمريكا نيست و به جاي 
ــه هيجاني بازار رخ مي دهد. لذا روند ها  آن، مرحل
پايدار تر از آن است كه كسي بتواند تصور كند .   به 
عقيده اين تحليل گر بازار مونيخ، بازار طال و سهام 

نسبت معكوس دارند
 "ديويد وو" تحليلگر اقتصادي بانك مريل لينچ آمريكا در 
ــورد جنگ ارزي در دنيا مصاحبه اي با بلومبرگ انجام  م
ــت. وي مي گويد: "آغاز جنگ ارزي در دنيا در  داده اس
ــرايطي كه نرخ بهره بانكي در بسياري از كشورهاي  ش
غربي در سطح صفر است و در برخي ديگر مانند سوئد، 
ــاد داخلي به نظر مي  ــت، تنها راه نجات اقتص منفي اس
ــان مي دهد اين  ــد، ولي واقعيت اقتصادي دنيا نش رس
ــي بزرگتر و جدي تر  ــد آغاز گر بحران جنگ مي توان
ــد .  " به گفته او، "نرخ تورم در بسياري از  در اقتصاد باش
كشورها كمتر از سطح مناسب براي اقتصاد است و در 
اين وضعيت براي ايجاد تحرك در فعاليتهاي اقتصادي 
ــچ ابزار ديگري به جز كاهش ارزش پول ملي وجود  هي
ندارد و اين ابزار مي تواند در كوتاه مدت باعث منفعت 
ــور صادر كننده اي كه ارزش پول خود را  اقتصادي كش

تقليل داده است، شود.  
چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است كه به همراه هند 
نيمي از تقاضاي جهاني طال را در اختيار دارد. بي شك 
تحوالت اقتصادي چين تاثير زيادي بر نوسانات قيمت 
ــن فلز گرانبها  ــاي جهاني و تقاضاي اي ــال در بازاره ط
خواهد داشت .   بر اساس اين گزارش چين از سال 2007 
تاكنون به بزرگترين توليد كننده طالي جهان تبديل شده 
ــمار مي  و همراه با هند بزرگترين بازار طالي دنيا به ش
رود .   بانك مركزي چين در تازه ترين گزارش خود پيش 
ــال به كمتر از  ــت كه رشد اقتصادي امس بيني كرده اس
ــيد. بانك مركزي چين  ــا 7,1 درصد خواهد رس 6,9 ت
همچنين پيش بيني كرده است كه كاهش رشد اقتصادي 
اين كشور در سال 2015 ميالدي موجب افت نرخ تورم 
ــد .   اين مساله خبر بدي براي بازار جهاني  نيز خواهد ش

طال به شمار مي رود.  

ــروه نهاد هاي مالي: نماينده مردم همدان گفت: بودجه  گ
ــي   10   بانك دولتي موجب  ــاري   53   هزار ميليارد تومان ج
ــهيالت  ــود تس افزايش هزينه چاپ پول و افزايش نرخ س
ــود .   ابراهيم كارخانه  در تذكري شفاهي گفت:  بانكي مي ش
اقتصاد مقاومتي با صحبت و نوشتن كتاب محقق نمي شود، 

ــاده كند  . اين عضو  ــت در عمل اقتصاد مقاومتي را پي دول
كميسيون انرژي با اشاره به بودجه جاري 10 بانك دولتي، 
ــت: بودجه جاري اين 10 بانك دولتي 53 هزار ميليارد  گف
تومان برآورد مي شود به ناچار هزينه چاپ پول 20 درصد 
و نرخ سود وام تسهيالت بانكي بيش از 20 درصد مي شود. 

اين وضعيت بزرگ ترين مانع رونق پايدار اقتصاد است . 
ــتار برخورد قاطع قوه قضاييه با رانت و مفاسد  وي خواس
ــد و افزود: مطابق ماده 689 مجازات اسالمي  اقتصادي ش
ــازمان يافته به  قوه قضاييه بايد با افرادي كه به صورت س
ــا برنامه ريزي در جنگ  ــت و افترا و ب ــر اكاذيب، تهم نش

رسانه اي و سايبري تالش مي كنند در جهت سلب اعتماد 
ــالمي حتي با ترور شخصيتي انسان هاي  مردم از نظام اس
ــوش جلوه  ــنام فضاي عمومي جامعه را مش پاك و خوش
ــدت و قاطعيت  ــد و بر ناامني جامعه دامن بزنند با ش دهن

برخورد كرده و با فتنه رسانه اي جديد نيز برخورد كند . 

كالف مطالبات معوق همچنان سردرگم
رونمايي از آخرين آمار معوقات بانك ها از زبان دادستان كل 

ــالهاي اخير به  گروه نهاد هاي مالي: موضوع مطالبات معوق بانكي طي س
يكي از معضالت بزرگ نظام بانكي كشور تبديل شده است و بر اين اساس 
نظام بانكي كشور و در راس آنها بانك مركزي با وجود برنامه ريزي ها همواره 
عدد مشخصي از ميزان مطالبات معوق رايه نمي دهند .   منشاء مطالبات معوق 
ــرح ها ( طرح هاي  ــهيالت به بانكها به ط ــك ها  اغلب ، پرداخت تس بان
زودبازده و آزاردهنده) عنوان مي شود. اين در حالي است كه عدم توانايي 
ــبت به بازپرداخت وام ها و تعهدات اخذ شده در دوراني  توليدكنندگان نس
كه اقتصاد با ركود تورمي گسترده اي مواجه مي باشد، باعث شده كه ميزان 
ــته شدن جرايم و وجوه التزام هر  ــور با انباش معوقات بانكي در اقتصاد كش
ــود. اين وام ها كه براي حمايت از توليد كشور با سود هاي  روز چاق تر ش
ــر از تورم به بنگاه هاي اقتصادي تعلق مي گرفت، نه تنها  غيرمتعارف و كمت
ــرد، بلكه به افزايش حجم  ــور را فراهم نك موجبات افزايش توليد در كش

نقدينگي و رشد تورم در اقتصاد كشور دامن زد . 
   بنابر گزارش ها ، مطالبات معوق نظام بانكي ايران تقريبا   4   برابر، مطالبات 
ــتانداردهاي بين المللي است، نسبت مطالبات معوق در  معوق بر اساس اس
ايران در حال حاضر به   15,3   درصد رسيده است، اين در حالي است كه اين 
ــاس استانداردها و عرف بين المللي و شاخص هاي عملكرد بين  رقم بر اس
ــهيالت اعطايي بايد باشد .   براساس استانداردهاي جهاني    3   تا   4   درصد تس
معوقات بيش از   5 درصد تسهيالت بانكي به عنوان ريسك پرخطر محسوب 
ــوق به دغدغه نظام  ــل پيامدهاي منفي مطالبات مع ــود، به همين دلي مي ش
بانكي كشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانكها 
ــش ارزش پول ملي،  ــذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي كاذب، كاه مي گ
ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانك ها و بنگاه هاي پولي وغيره از ديگر 
ــت  . به استناد آمارهاي بانك مركزي درصدي  آثار منفي مطالبات معوق اس
از مطالبات معوق بانكها نزد تعداد محدودي از افراد قرار گرفته است و به 
عبارتي   28,5   درصد از كل مطالبات شبكه بانكي در اختيار   73   پرونده متعلق 
ــخاص حقيقي و حقوقي است .   با وجود انتشار آمار هاي مختلف از  به اش
ــخنگوي قوه قضاييه به صراحت  ميزان دقيق مطالبات معوق بانك ها اما س
ــار 200 هزار ميليارد توماني معوقات بانكي رونمايي كرد و به تمامي  از آم
اما و اگرها پايان داد .   ميزان واقعي معوقات بانكي از سوالهاي بي جواب و 

ــخ صريحي نداده و با  ــت كه هيچ گاه بانك مركزي به آن پاس يا مبهمي اس
ــود اعالم نظرهاي متفاوت مبني بر اينكه رقم اصلي آن به 150 تا 200  وج
هزار ميليارد تومان هم مي رسد ظاهرا آن را نپذيرفته و در نهايت آمار 85 و 

بعضاً 94 هزار ميليارد توماني را عنوان كرده است . 
زماني علي طيب نيا-وزير اقتصاد- در دوره اي كه معوقات بانكي 85 هزار ميليارد 
ــي آن را 150 هزار ميليارد تومان اعالم كرد. اما  ــده بود، آمار واقع تومان اعالم ش
در ادامه با واكنش ها نسبت به آن توضيح داد كه اين آمار شامل مطالبات معوق 
استمهال شده از طرق قانوني نيز بوده كه برخي نمايندگان و رسانه ها، آن را به عنوان 
ــتخدمين حسيني -معاون  رقم مطالبات معوقه مطرح كرده اند .   در عين حال مس
ــابق حقوقي بانك مركزي- نيز با اين توضيح كه مطالبات معوق و وصول آن  س
ــه صراحت عنوان كرد كه  ــد و حتي مي تواند روزانه تغيير كند ب ــت نمي مان ثاب
رقم بدهي هاي معوق حداقل 100 هزار ميليارد تومان است، اما در واقعيت رقم 
ــده تا حدود 200 هزار ميليارد  ــي هايي كه اصل آن به بانك ها پرداخت نش بده
تومان قابل تخمين خواهد بود به گونه اي كه بدهكاران نزديك به 50 درصد را 
استمهال كرده و 50 درصد مابقي را حتي استمهال هم نكرده اند و باقي مانده است . 

اين اظهارات در حالي با واكنش بانك مركزي همراه شد و توضيح داد كه 
آمار معوقات حدود 80 هزار ميليارد تومان است كه مدتي بعد همتي-رييس 
ــود و آنچه  ــوراي هماهنگي بانكهاي دولتي- هم كه از تغييرات نرخ س ش
كه نقدينگي بانكها را تحت تاثير قرار داده سخن مي گفت، عنوان كرد كه 
بانكها خود يكي از عوامل نقدينگي هستند و در حالي اكنون اين نقدينگي 
ــت و بالقوه 150  را ندارند كه 87 هزار ميليارد تومان معوقات واقعي آنهاس
هزار ميليارد تومان است .   محسني اژه اي، دادستان كل كشور كه از نبود عزم 
ــوي بعضي از نهادها در وصول مطالبات معوق ابراز گله مندي  جدي از س
كرده ، گفته است كه بايد منتظر بود تا در انتهاي سال جاري مشخص شود 

كه آيا معوقات بانكي مان كم شده يا اين كه تكرار نشده است . 
ــوي معاون اول قوه قضاييه بيان  ــاره به پيگيري اين موضوع از س وي با اش
كرد كه آخرين اظهارات معاون اقتصادي دادستان كشور بيانگر اين بوده كه 
"بانك ها و بانك مركزي رقم واحد يا صحيحي را اعالم نمي كند، اما حداقل 
ــر آن تا 200 هزار ميليارد تومان  ــات 95 هزار ميليارد تومان و حداكث معوق
ــه از تاخير بانك مركزي در تكميل  ــد " .   معاون اول قوه قضايي هم مي رس
ــخن گفت و يادآور شد كه در اين زمينه دادستان كل كشور به  اطالعات س
ــته اند، اما بانك مركزي تا ماهها اطالعات تكميلي  بانك مركزي نامه نوش
ــي از مقامات عالي دولت  ــات را ارائه نمي كرد.اخيرا هم يك ــاره  معوق درب
اعالم كرده كه ما به كساني كه بر اساس نوسانات بازار نمي توانند معوقات 
ــازمان ثبت بيش از گذشته در اين  را پرداخت كنند كمك مي كنيم، البته س

زمينه عمل كرده است . 
محسني اژه اي همچنين از اين كه قوه قضاييه افرادي را در ارتباط با معوقات 
بانكي بازداشت كرده است خبر داد و گفت كه سه نفر از افرادي كه معوقه 
بانكي داشتند بازداشت شدند و افراد ديگر نيز همچنان در بازداشت هستند .   
ــاره  ــگرها -عضو هيات عامل بانك مركزي- نيز با اش با اين حال اخيرا مس
ــه هاي مالي  ــه كار بانك هاي خصوصي و در پي آن برخي موسس به آغاز ب
ــابقه  براي جذب بيشتر منابع را به همراه داشته به عنوان عاملي براي  كه مس
ــات معوق در حالي حدود  ــديد معوقات بانكي عنوان كرد: حجم مطالب تش
ــود كه به اعتقاد من اگر دستورالعمل ها  93 هزار ميليارد تومان برآورد مي ش

درست اجرا شود، اين رقم بيش از اين خواهد بود . 

يك نماينده مجلس افشاء كرد: 

بودجه 53 هزار ميليارد توماني 10 بانك و هزينه هاي كمرشكن
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بازارارز

سكه 971 هزار تومان
ــكه و طال هر گرم طالي 18  ديروز در بازار آزاد س
عيار 99هزار و 500 تومان معامله شد.همچنين در 
ــكه امامي 971 هزار تومان ، سكه طرح  اين روز س
قديم 970 هزار تومان ،نيم سكه 493 هزار تومان و 

ربع سكه 267 هزار تومان قيمت خوردند.  

دالر 3403 تومان
ــه شنبه در بازار آزاد ارز هر دالر امريكا  ديروز س
ــيد.همچنين در اين  ــان به فروش رس 3403 توم
روز يورو 3909 تومان،پوند 5267 تومان و درهم 

امارات 934 تومان به فروش رسيد.  

 قيمت فروش ارز در بازار رسمي
 در روز 93/11/28

نرخ برابري انواع ارزهاي عمده  در بازار تهران 
نسبت به واحد ارز در تاريخ 93/11/28

قيمت طال و انواع سكه بهار آزادي بازار تهران در 
تاريخ 93/11/28  ارقام به هزار ريال مى باشد

بازار طال

10000ريال 100ين پوند دالر يوروارز
1,0001,1430,7411,3473.524يك يورو

0,8751,0000,6481,1793.083يك دالر آمريكا
1,3501,5431,0001,8194.758يك پوند انگليس
0,7420,8480,5501,0002.615يك صد ين ژاپن
0,2840,3240,2100,3821,000ده هزار ريال ايران

نسبت ها بر مبناي ميانگين قيمت هاي روز مورد گزارش محاسبه شده اند

اولين نوع
قيمت

آخرين 
ميا نگينقيمت

 تغييرات
 روز قبل

8- 980 965 995 هرگرم 18عيار
85- 9,518 9,335 9,700 سكه بهارآزادى

25- 4,805 4,680 4,930 نيم سكه
15- 2,660 2,650 2,670 ربع سكه

85- 9,523 9,335 9,710  سكه تمثال امام
يادآورى : قيمت هاى درج شده در باره بازار طال وارز ها مربوط به معامالت 

روز كارى گذشته مى باشد و براى معامالت آتى اعتبار ندارد

آگهي مناقصه (مرحله اول)

داداشي - شهردار پارس آباد مغان 

شهرداري پارس آبادمغان در نظر دارد مستنداً به موافقتنامه شماره 93/10/29-17/1/55196،  17/1/46841- 17/1/46090،93/9/16- 
93/9/12 ، 17/5/36784- 93/7/26پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد الشرايط داراي صالحيت و رتبه بندي از 

سازمان مديريت و برنامه ريزي واگذار نمايد.
شرايط مناقصه: 

1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت نقدي به سپرده شهرداري نزد بانك ملّي شعبه مركزي پارس آبادمغان در وجه شهرداري پارس آبادمغان 
واريــز يا  به صورت اســناد خزانه يا ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 2- ســپرده نفرات اول، دوم و ســوم تا زمان انعقــاد قرارداد با برنده مناقصه 
مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر كدام سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 3- مناقصه گزار در رد يا قبول هريك يا كليه 
پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداري مختار است. 4- كليه هزينه هاي نشر آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 5- مهلت دريافت اسناد 
از روز يكشــنبه مورخ 93/11/26 لغايت تا آخر وقت اداري روز ســه شــنبه 93/12/05 خواهد بود. 6- پيشــنهادهاي واصله در روز پنجشنبه 
مورّخ 93/12/07 با حضور اعضاي كميســيون عالي معامالت شــهرداري گشــوده و برنده اعالم خواهد شــد. 7- به پيشــنهادهاي مخدوش، مبهم، 
مشــروط و فاقد فيش ســپرده ترتيب اثر داده نخواهد شــد. 8- قيمت پايه براساس فهرســت بهاء راه باند و ابنيه سال  1393 و بدون تعديل و 
ما به التفاوت خواهد بود. 9- اقرار به عدم شــمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله كاركنان دولت و تكميل خوداظهاري در خصوص 
تكميل ظرفيت. 10- شركت كنندگان مي بايست سپرده شركت در مناقصه را در پاكت الف اسناد مناقصه خود را براساس شرايط فوق در پاكت 
ب و پيشــنهاد قيمت را پاكت ج و هر ســه پاكت را در پاكت بزرگ قرار داده و به صورت ممهور و سربســته به حراســت شهرداري تحويل و رسيد 
 دريافت دارند. 11- متقاضيان مي توانند همه روزه در اوقات اداري جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32725002 تماس حاصل نمايند و يا به

 وب سايت www.shahrdaryparsabad.ir مراجعه نمايند.

شرح پروژه ها مطابق با جدول ذيل است.

ف
                            شرح پروژهردي

فهرست بهاء
پايه

     مبلغ سپرده (ريال)مبلغ برآورد اوليه (ريال) 

400/878/59420/000/000راه و باندجدول گذاري زير نهر تراب1

200/418/03110/000/000راه و باندزهكشي و كنترل آب هاي سطحي محله كودشيميايي2

2/300/894/403120/000/000 ابنيه احداث پارك بانوان 3

1/300/217/58165/000/000راه و بانداحداث كانال اجيرلو و آق مزار4

1/174/772/70751/000/000 راه و بانداحداث سردرب ورودي شهر5

1/701/684/16385/000/000راه و باندتكميل كانال سيالب ميدان شهداء و ترمينال6

800/214/75140/000/000 راه و باندجدول گذاري خيابان كشاورز7

8
جدول گذاري زمين باوفا، شهرك فجر، محله محمدرضالو، بيوك خانلو و اصالح تقاطع هاي شهري 

1/119/784/01156/000/000راه و باندو ساير معابر ضروري شهر

9
اصالح تقاطع خيابان شورا، جمهوري، ميدان بسيج، بلوار امام رضا (ع)، دوربرگردان ها، 

499/145/91025/000/000 راه و باندخيابان شهيد مطهري، جلوي كالنتري،كمربندي و اصالح هندسي

ــت 3 ارز اصلي در  ــان قيم نمودار زير روند نوس
بازار آزاد ارز تهران را نشان مي دهد.در اين نمودار 
ــه ارز دالر،يورو  مي توان روند قيمت 10 روزه س
ــد را همراه با قيمت روز، تغييرات و درصد  و پون
ــودار زير همانطور كه  ــرات نگاه كرد. در نم تغيي

ــبت به روز گذشته با  ــاهده مي شود دالر نس مش
كاهش 190 ريالى در بازار آزاد مواجه بوده است. 
ــى را در مدت زمان  ــش 260 ريال ــورو نيز كاه ي
ــاهد بوده و اين در حالي است كه پوند  مذكور ش
انگليس نيز كاهش 120 ريالى را تجربه كرده است.

روند نوسان قيمت 3 ارز پر معامله در بازار آزاد

1 – تغييرات روى نمودار نسبت به روز اول دوره 10 روزه محاسبه شده است.
2 – براى هر ارز تغييرات نسبت به روز قبل بر حسب ريال و درصد محاسبه شده است.

3 – براى هر ارز باالترين و پائين ترين مقدار طى دوره 10 روزه به ترتيب به رنگ هاى سبز و قرمز نشان داده شده است.

نمودار زير روند نوسان قيمت 3 نرخ اصلي در بازار آزاد 
ــان مي دهد.در اين نمودار مي  طالى ايران و جهان را نش
توان روند قيمت 10 روزه سه نرخ تاثيرگذار طالى جهانى 
ــت روز طال،تغييرات و درصد  ــى را همراه با قيم و داخل
ــاهده  ــرات نگاه كرد. درنمودار زير همانطور كه مش تغيي

مي شود هر گرم طالى 18 عيار نسبت به روز گذشته با 
ــت. 15 هزار و 461 ريال كاهش در بازار مواجه بوده اس
ــكه امامى نيز كاهش 180 هزار ريالى را در مدت زمان  س
ــت كه اونس طال  ــاهد بوده و اين در حالي اس مذكور ش
كاهش 23 دالرى را در بازارهاى جهانى تجربه كرده است.  

روند نوسان 3 نرخ پر معامله طال در بازارهاى ايران و جهان

1 – تغييرات روى نمودار نسبت به روز اول دوره 10 روزه محاسبه شده است.
2 – براى هر مورد، تغييرات نسبت به روز قبل بر حسب ريال يا دالر و درصد محاسبه شده است.

3 – براى هر مورد باالترين و پائين ترين مقدار طى دوره 10 روزه به ترتيب به رنگ هاى سبز و قرمز نشان داده شده است

ــخوان دولت به  ــدارهاي جدي به دفاتر پيش با وجود هش
ــيم كارت و دخالت در امور  ــل پرداخت وام در ازاي س دلي
بانكي، برخي از اين دفاتر بدون توجه به اخطارها همچنان 
ــته به سازمان تبليغات  وام مي پردازند .   خبرگزاري مهر وابس
ــهيالت  ــالمي در اين باره گزارش داده كه  پرداخت تس اس
بانكي خرد كه طي سال هاي اخير از سوي نظام بانكي كشور 
به فراموشي سپرده شده است و در ايامي كه بانك ها هيچگونه 
پرداخت وام خرد فوري را در دستور كار خود ندارند و در 
روزهايي كه به پايان سال نزديك مي شويم و بانك ها فقط 
به دنبال اين هستند كه تسهيالت را از مشتريان بازپرداخت 
ــخوان دولت اقدام به پرداخت وام خرد در  كنند، دفاتر پيش
قبال سيم كارت دائمي مي كنند .   اين در حالي است كه بانك 
مركزي اين روزها در فكر ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي 
و انتظام بخشي به فعاليت هاي پولي موسسات مالي غيرمجاز 
و بانكهايي است كه از هر فرصتي براي بر هم ريختن آرامش 

بازار بانكي كشور و نرخ هاي سود استفاده مي كنند . 

گرچه پرداخت وام كه مدتها است از سوي دفاتر پيشخوان 
ــيم كارت انجام مي شود و رئيس  دولت در قبال دريافت س
ــخوان اين اقدام را غيرقانوني و غيرموجه  كانون دفاتر پيش
دانسته است و نسبت به اين موضوع هشدارهايي هم صادر 
شده، اما برخي از دفاتر بدون توجه به اين موضوع به فعاليت 
بانكي و وام دهي خود ادامه مي دهند و البته استقبال زيادي 
ــود .   گرچه  ــوي مردم ديده مي ش هم از اين اقدام آنها از س
اعالم شده است كه پرداخت تسهيالت در دفاتر پيشخوان 
دولت كاري خالف و دخالت در امور بانكي تلقي مي شود 
و با دفاتر متخلف برخورد جدي صورت مي گيرد، اما اين 
دفاتر بدون توجه به اين موضوع با نصب اطالعيه هايي از 

پرداخت اين نوع وام خبر مي دهند . 
حتي اعالم جريمه هاي نقدي، قطع سرويس، ابطال پروانه 

فعاليت و لغو مجوز هم نتوانست دفاتر پيشخوان خدمات 
ــي هاي  ــن كار منصرف كند. البته در بررس ــت را از اي دول
صورت گرفته مشخص شد كه حداقل و حداكثر پرداخت 
ــيم كارت هاي دائمي 0912 بين 800 هزار تومان  وام به س

ــه در دفاتر مختلف اين ميزان  ــت ك تا دو ميليون تومان اس
متفاوت است .   يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران 
ــم اكنون تامين نقدينگي به  ــت: ه هم پيش از اين گفته اس
ميزاني مشكل دارد كه برخي مردم حاضر هستند در مقابل 
گرو گذاشتن گردنبد و سيم كارت خود، وام دريافت كنند و 
در مقابل موسساتي هم هستند كه اين وام ها را در قبال چنين 

وثايقي پرداخت مي كنند . 

دفاتر پيشخوان همچنان بنگاه وام فروشي هستند

7جهان اقتصاد آمار معامالت   سال بيست و سوم 
 شماره 5844   
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1502222224423101233327230528430661903.74ماشين سازي نيرو محركه
1.02-19332331913449858353289279301672صنايع پمپ سازي ايران

0.11-512472119741230010541245812690996جام دارو
148614667466710048614667000صنعتي آما

1.75-1132573150316327496320086797000الميران
1.49-501336233291033865213390331227067807730توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

0.66-12859485008570263598537225025500صندوق سرمايه گذاري اطلس
2135315631253274145784843198466177383071.33صنايع آذر آب

76466996699696660687196918419860218053.27ماشين سازي اراك
4.97-43162458165041843825932482061661ت-شركت ملي صنايع مس ايران

1.64-657176716971770472602617388043440148شركت ملي صنايع مس ايران
3.7-17619559486400552655966329727870آلومراد

3.61-453162303630792628523048801223741فرآوري مواد معدني ايران
1.07-201212117512221233731199146214857ملي سرب و روي ايران

61718570507300206957719614923379750.15آلومينيوم ايران
0.28-8731863151318035255431771113796695كالسيمين

3.16-12921852098221072697021161538555914صنايع مس شهيد باهنر
450115211521123205022120895200.22گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم

12472237423741100247226114000فوالد آلياژي ايران
1629460436043166629410031380فوالد خراسان

1.27-50510449004900101198650394958731400فوالد خوزستان
0.1-152200419502006134471320022671918688فوالد مباركه اصفهان
3.93-104112251077611650519856107845606252728فوالد اميركبير كاشان

1255524532453750255518397500فروسيليس ايران
3-251123211831250209855211952508775901لوله و ماشين سازي ايران

0.12-54014385441694255400916481560نورد و توليد قطعات فوالدي
0.11-129506923396999157949685583377خاك چيني ايران
3.93-3659595721578827591857251578673880سيمان فارس نو

1.7-681822175017752113991791370347316سيمان داراب
1502148284828250502112070000سيمان بجنورد
0.08-135239510052497317523537735140سيمان كارون
17981800080007079815600000سيمان خاش

0.02-44202410241803127420112872428سيمان هگمتان
0.03-1138621330813308500138586654000سيمان دورود

0.05-113748363937418330374630644651سيمان شاهرود
1370483556735567303704710670100سيمان قاين

0.55-501278125012992720321271341436041سيمان سپاهان
2.51-673407047704720100071561416447000سيمان اروميه

1169701629216292621697010101040سيمان مازندران
0.18-13441642654400247084408107135600صنايع سيمان غرب

5338523698400624474339189588352401.71سيمان خزر
0.97-16012401214125088151612281082512185سيمان شرق

0.74-158202419552070124403020092491789152سيمان فارس و خوزستان
0.19-2026022498249928751259771829398سيمان شمال
1.89-226269526072680101127526442673447296سيمان تهران

1.91-1918881813181329134185252819942توليدي گرانيت بهسرام
3.91-268138013251367265920213263525344978توليدي كاشي تكسرام

0.1-619501872187310000194818724750كارخانجات كاشي و سراميك الوند
1.07-19354534043405387693507131971376كارخانجات كاشي و سراميك حافظ

0.01-170156760676030070142028000كاشي پارس
1306429422942350306410297000كارخانجات كاشي و سراميك سعدي

1.37-1162708261627603341242671892576404كارخانه چيني ايران
5024044403842051684141412969537168542.1فرآورده هاي نسوز آذر

1.17-156994996521000012969998331275330730فرآورده هاي نسوز ايران
7.75-112311212723661016802132216804180ت-پارس سرام

3.32-403523338335491248753406425365340پارس سرام
0.06-71030299011010039021029638993762كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي

124175517501825698622179312523498122.17سايپا شيشه
0.36-635593546057451183085573656977344شيشه همدان
2.63-764369423043801229514254523061781شيشه و گاز

1.18-23735271027590369577265267059756پشم و شيشه ايران
19160920092001000920092000000.44سهامETFصندوق س كاريس

1501029410439108085096101076954878053374.61داروسازي توليد دارو
1.22-6577677600779527388876722101227607پتروشيمي جم

4304031613161185053122584943052.7توليدي درخشان تهران
1331382135114201252829138417342903280.14پالسكو كار

82489949095084293385501314708470772.33صنايع الستيكي سهند
11241554052429015645442586661624432.48ايران ياسا تاير و رابر

9235863600369922487336678245333332.26توليدي ايران تاير
5691336131113896671561136290869409811.95پلي اكريل ايران

6627652675285516003728194511042451.95دوده صنعتي پارس
0.09-204216421032245124115921622682840858كربن ايران

0.27-8590178812901515365589931372093810گروه صنعتي پاكشو
132457045504680682405459231497937950.48سرمايه گذاري دارويي تامين

555485768576918125550104529280.04داروسازي روز دارو
48582258686054188419588511321231971.08داروسازي سبحان

0.61-17677265027030169426731111949201شيمي دارويي داروپخش
0.11-217691169841698425701767243648880توليد مواد اوليه داروپخش

1.36-875213500551951598975142810747108كارخانجات داروپخش
245052512952547755052424065119003.76ايران دارو

0.29-31480184609847000603947881281194879داروسازي زهراوي
151918895209555184259954917594295073.93داروسازي اكسير

0.61-11826379337940241358213191497955فرآورده هاي تزريقي ايران
541111011499115542584881155129857958553.97البرز دارو
8128541290013150219012857285732550.02سينا دارو

4229482948306516872029875153341361.32داروسازي امين
107957691939959666577979665296022862.3داروسازي فارابي

38308142990032045658383128520597550681.53پارس دارو
2179071862318623189617918353092080.06تهران شيمي

507432730077297630575505771190881.59داروسازي داملران
1873979398841381184896411448747234663.39داروسازي كوثر
1615971160001649551506160588399867000.54داروسازي اسوه

3.23-19444254248439085045542823641472797دارويي لقمان
2.83-40292862811530000174805284574974460711البراتوار هاي رازك

153787977008194380986809030821786382.68كيميدارو
1421454215002231218160216324009717760.83داروسازي ابوريحان

44718073507467205713737115348330152.66داروسازي جابر ابن حيان
1.26-302135210021801304172108274890627لعابيران

1654111911251163232900951155269075613523.22سرمايه گذاري سايپا
6933553250344917016933795750713020.72پتروشيمي آبادان

1111588616022162991011291590316313039430.11پتروشيمي پرديس - بورسي
2.35-57417451700177913556229170423097950003ت-گسترش  نفت و گاز پارسيان

307302729303035193063953027584368744000گسترش  نفت و گاز پارسيان
0.95-11071496880720069543870814911506789صنايع پتروشيمي كرمانشاه

2.48-62206019992069859822009172770365ت-مجتمع پتروشيمي شيراز
333561349035909113135613245353300مجتمع پتروشيمي شيراز

1.13-7552219213521925347508219411544998748سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين
1.5-47810599101761050028653401044029188667976هلدينگ پتروشيمي خليج فارس

0.1-12692125845258452000026893516900000پتروشيمي فن آوران
0.79-814040396041651247344008498822394نيرو كلر

1.19-26528251755237576925219300710895صنايع شيميايي فارس
3.11-169500948094987119323948535791237824پتروشيمي شازند
0.09-271649015901162412095116475337846612پتروشيمي خارك

0.12-272046916692077271955341152صنايع شيميايي سينا
1.11-28638883733402976689438452948943351توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

19277487656781927579457763214110074490.19صنايع شيميايي ايران
1511372109301140031805113723616732860معدني امالح ايران
3.99-9919488278827412508827364113750پتروشيمي فارابي

3.37-372228421902285160534022073542972373عمران و توسعه شاهد
3.53-201360234223640122990834754273321918سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

2.18-26199719573985632922297543168635085نفت سپاهان
2331202212200124904635211225157481078821.9نفت بهران

808358088150008550005748463514858056141.26امتياز تسهيالت مسكن اسفند92
688341678300058680014468480033782095261.66امتياز تسهيالت مسكن بهمن92

658340178400008550003808462403215711061.47امتياز تسهيالت مسكن دي92
878365898120008550006148434585178834270.82امتياز تسهيالت مسكن آذر92

608357578300018697504568463393859307901.27امتياز مسكن آبان92
698331648300008599984608438953881916911.29امتياز مسكن مهر92

648366458300058784774548509133863145131.71امتياز مسكن شهريور92
528335268260028750003588450553025295421.38امتياز تسهيالت مسكن مرداد92

1012078125611256124361123723059985212.43افست
858315078300008520006708453245663670261.66امتياز تسهيالت مسكن تير92

628296998201118650005718490344847984172.33امتياز مسكن خرداد92
808319968200558680006478451775468292301.58امتياز مسكن ارديبهشت92
928316678275018549998258451746972685081.62امتياز مسكن فروردين92

2633256323134181151381340639220696154.61پخش البرز
1815031150151560032445154375008527132.7صنايع كاغذ سازي كاوه

خدمات مهندسي ساختمان و 
1.83-851021298801035099983100251002320766تاسيسات راه آهن

1.5-14171936999717059769170854234666808پتروشيمي خراسان
4.54-87178801698617680124045170682117151554نفت پاسارگاد
1.25-140121211155512200383451119694589499015نفت ايرانول

334983535355039243502138759600.11توليدي فيبر ايران
217208621312190648927218614188685334.79فرآورده هاي غذايي و قندچهارمحال

312960299130985153430261559363222.23زرين معدن آسيا
9221002100220018252721693959295103.29صنعت روي زنگان

سرمايه گذاري توسعه و عمران 
1.96-25276387300770079930874885984888029استان كرمان

بيشترين درصد 
درصد  تغييرقيمت پايانينام شركت

3907,73ت-سرمايه گذاري توكا فوالد
8895,46ت-ليزينگ رايان سايپا

21914,98توكاريل
24954,96قند شيروان، قوچان و بجنورد

16454,84بيمه سامان 
21864,79فرآورده هاي غذايي و قندچهارمحال

19904,68بيمه ميهن
پرمعامله ترين

قيمت پايانيحجم معامالتنام شركت
973628831436زامياد

45705313889ت-ليزينگ رايان سايپا
330101301320سرمايه گذاري خوارزمي

326971841391سايپا
321681041989ليزينگ رايان سايپا

260414662061گروه بهمن
232900951155سرمايه گذاري سايپا

كمترين درصد  
درصد  تغييرقيمت پايانينام شركت

7.75-2132ت-پارس سرام
4.97-593ت-شركت ملي صنايع مس ايران

4.68-2424بانك ايران زمين
4.54-17068نفت پاسارگاد

3.99-8827پتروشيمي فارابي
3.93-10784فوالد اميركبير كاشان

3.93-5725سيمان فارس نو

بيشترين ارزش معامله  
ارزش معاملهقيمت پايانينام شركت

1436139859818350زامياد
711466603669646مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران

198963997726426ليزينگ رايان سايپا
302758436874400گسترش  نفت و گاز پارسيان

279857668740970ايران خودرو
206153684400796گروه بهمن

319846617738307صنايع آذر آب

درصد تغييرمقدار شاخصشاخص
0.020895522-016698,6-زراعت

10763,70-ذغال سنگ
117290-  استخراج نفت جزكشف

0.144412533-1312308-كانه فلزى
2.857855638-143504,5-ساير معادن
1711210-منسوجات

0.016265452-19614,7-محصوالت چرمى
2018057,50.05929029-محصوالت چوبى
216421,81.250295625-محصوالت كاغذ

2247702,42.437987334-انتشار و چاپ
232947080.048953741-فراورده نفتى

2518388,40.670648586-الستيك
0.70168171-2727326,5-فلزات اساسى

2823111,11.979931517-محصوالت فلزى
0.386670914-2911257,9-ماشين آالت

0.515357607-31281703,3-دستگاههاى برقى
322607,50-وسايل ارتباطى

331879,63.331500825-ابزار پزشكى
3412426,20.80555533-خودرو

351125,20-حمل و نقل
36272,70-مبلمان

383417,80.722011022-قند و شكر
396152,60.228065031-چند رشته اى

0.466948189-422451,3-غذايى بجز قند
434513,10.797337741-مواد دارويى

0.890022019-444276,1-شيميايى

45919,70-پيمانكارى
0.497792805-492118,8-كاشى و سراميك

0.472681774-53715,9-سيمان
0.343255866-541771-كانى غيرفلزى

561470,20.51962259-سرمايه گذاريها
0.487722839-57591,7-بانكها

581864,20.615284974-سايرمالى
1.01721721-602753,8-حمل و نقل

0.244039797-64531,4-راديويى
0.210553641-65124551-مالى

663470,81.812848343- بيمه و بازنشسته
0.816954771-70837,7-انبوه سازى

724112,20.029189978-رايانه
74629,70.286669852-فنى مهندسى

0.202019114-74100,4شاخص آزاد شناور
0.62883415-126071,9شاخص بازار دوم

0.357032511-2902,5شاخص 30 شركت بزرگ
0.396975425-2634,5شاخص50شركت فعالتر

0.291830757-54358,8شاخص صنعت
0.140556479-47955,9شاخص بازار اول

0.280643017-64811,2شاخص كل
0.189660697-126775,4شاخص قيمت 50 شركت

0.7003367-737,3شاخص كل فرابورس
0.049627792-201,4بازار اول فرابورس
0.865551068-343,6بازار دوم فرابورس

تعداد نام شركت
معامالت

قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تعداد نام شركتتغيير

معامالت
قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تغيير

درصد تغييرمقدار شاخصشاخص

تعداد نام شركت
معامالت

قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تغيير

1.99-544015390040541405943935553265559همكاران سيستم
اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد 

111000000100000010000003520100000035200000000( ماهان2 )
پذيره نويسي اوراق اجاره شركت 

0.15-3610015141000000100000016030100000016030000000واسط مالي فروردين
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع 

0.08-95393839003938139902139355504695564معدني خاور ميانه

91000000100000010000003860100000038600000000مشاركت نارنجستان3ماهه 20 درصد
1.8-39371436023830538203647196294637افرانت

3.08-6631722164017336426807166910724991695بانك گردشگري
0.07-12313671351140980483113661099002773آ.س.پ

2.85-85151791450015300440311147466493004550پتروشيمي زاگرس
4.68-582543241625962544522424616757659بانك ايران زمين

اجاره سامان سه ماهه 20 درصد 
141000000100000010000003710100000037100000000( ساما1)

1.59-526157315251583523189015488099734291بانك دي
1.53-71106731035010648101955105101071513244بازرسي فني تكين كو

28070946911717993619887114666036696460.28مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
2383302340034342341843343480411954994كارت اعتباري ايران كيش

0.81-339320831003280129950231824135377533تجارت الكترونيك پارسيان
1611385111501150013418113851528416700خدمات انفورماتيك

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
175187348450917048007898928428636376502.22و گردشگري ايران

1.95-10712873276528907051127281719862629321شهرسازي وخانه سازي باغميشه
2.51-381195118751970292771319025568172248سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

242562250126008529125672202065090.2ايران ارقام
1.42-432134213131355421541513235575674756سرمايه گذاري شاهد

3.19-1324132302235120590233648106412ت-سخت آژند
0.35-1040553900405015821404163006400سخت آژند

421502156215621149054154817948223483.06بين المللي توسعه ساختمان
3.34-3997100681670501682420686311545908944نوسازي و ساختمان تهران
297132013011341330101301320435689544560سرمايه گذاري خوارزمي

1651938190120151237940199424681136752.89بيمه ملت
1671445142014781347929145719638351520.83بيمه دانا

471303135513551083248135214678010403.76بيمه آسيا
2401195119812201816282121222021749751.42بيمه البرز 

شركت سرمايه گذاري صندوق 
0.54-1061118108711288052501112890715510بازنشستگي كاركنان بانكها

177298430473103943914305229179096932.28سرمايه گذاري توسعه ملي
0.26-381142112511801907941139217349981سرمايه گذاري نيرو

سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر 
0.15-272048198520881608192045327919440ايران

172109219321938000021931754400003.98سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2.13-9693191306532295986209312318693992770سرمايه گذاري صنعت نفت
1.67-13340783950414966279240102657553429سرمايه گذاري آتيه دماوند

6943623893901767487339068930574707.73ت-سرمايه گذاري توكا فوالد
2831402145714584251978145861993832093.99سرمايه گذاري توكا فوالد

2040244924402522146083252506366017090082.33سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري
2.79-969118311371197651658111507495014463سرمايه گذاري صنعت بيمه

0.19-671039102110503151641037326144604توسعه صنعتي اي
0.13-611513149015301901131511286486509سرمايه گذاري صنعت و معدن
3.32-308321930913190256795031127991474285سرمايه گذاري ساختمان ايران

3.33-13026402535267963109525521610452263سرمايه گذاري پارس توشه
0.07-17030252945301087263730232619438787سرمايه گذاري غدير

0.18-59711411110118110116580113911527693367گروه صنعتي رنا
0.71-15243684200438886241543373687181521سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

0.67-1515965816081577268592933586633سرمايه گذاري ملت
2.35-247170516371724191196516653183584033سرمايه گذاري پتروشيمي

2602174218722381419210220531293102251.43سرمايه گذاري سپه
0.02-3488046854686100048794685250گروه صنعتي ملي

10318221850185543104118277974844300.27سرمايه گذاري ملي ايران
0.05-1142135211021794552862134969969976توسعه صنايع بهشهر
703407345035431120765354139688780383.93سرمايه گذاري البرز

1.47-722110203521504199022079870698991ليزينگ ايرانيان (بورسي )
458184385591045705313889406118785375.46ت-ليزينگ رايان سايپا

2050193319502010321681041989639977264262.9ليزينگ رايان سايپا
2.11-278208420012150314246020406411382811ليزينگ صنعت و معدن

1.46-10618501776184066225918231192076802سرمايه گذاري بهمن
9321742140225535393121827731796270.37ليزينگ ايران

0.63-291159715341599419778315876574256186بانك پاسارگاد
2072418240124571820761243344382797940.62بانك انصار

0.51-350156615101591250532215583903996678پست بانك ايران 
1.37-10727307167301589759272011439870311بانك صادرات ايران

0.6-43683582083666722958305507207135بانك تجارت
0.55-489201519602020412312120048175102766بانك ملت
0.63-1401269122212806979001261865775821بانك سينا

5218801870190017874418813377901840.05بانك اقتصاد نوين
142042200020345428020421097612000بانك كار آفرين

0.02-672999729520299903248129992966261958ارتباطات سيار ايران
0.49-275246723902445239906924555749969480مخابرات ايران

170481646554899544559481926241571890.06خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه
1.12-251293628192849143483229034050865461كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

1941743175018121169490179420976959612.93 حمل و نقل بين المللي خليج فارس
3.02-8626802573275252747525991370895965حمل و نقل پتروشيمي

310000001000000100000020010000002000000000مشاركت نفت فصلي17درصد
810000091000000100000086010000008600000000اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد

5273349332234931255743344043191523822.72صنايع فوالد آلياژي يزد
25452747084708244800470811525184004عمران و توسعه فارس
2.28-265184117831840222336017993998799287سرمايه گذاري مسكن
3.86-10819971918195098050619201882350218سامان گستر اصفهان

2813611306140014545313661986594060.37گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
2113000132001365016179133872165850002.98سبحان دارو

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري 
1.52-5971974192019876261903194412171509643ايرانيان-بورسي

2.99-763516338034901823143411621785959سرمايه گذاري مسكن زاينده رود
31001001001721001720000000(اوراق مشاركت) توليد اتومبيل سايپا

7234622532279207952346471466150سرمايه گذاري اميد
3411667165017333387953172258337172193.3سرمايه گذاري اعتبار ايران

5822864285029783348504292597946823812.13گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
0.56-35196618882009849051955163275655توليد محور خودرو

184411425545678521845513878635203.17مهندسي نصير ماشين
1421109203002186816478212313575856830.58سازه پويش

1922021203521011857279209938976217053.86مهركام پارس
1872231227023201267720231729374602933.85رينگ سازي مشهد

0.06-179180017401821180678017993249943831الكتريك خودرو شرق
41404642074207390733420716438137313.98سايپا آذين

0.7-22853945220550066008953563535694278ايركاپارت صنعت(كاربراتور ايران)
2124192515251531800125157997725153.97كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا

6026012600270524774327046698048153.96فنر سازي خاور
3.64-231609158486100138627758698136472895رادياتور ايران

186310231513226785854321125231389883.51صنايع ريخته گري ايران
122214121702226457761220910111680683.18فنر سازي زر

426092609262090722609236743480محور سازان ايران خودرو
0.27-512194212922701923352188420619602چرخشگر

138207520822158704286215215156892503.71صنعتي نيرو محركه
73319031983317534870330317665893463.54قطعات اتومبيل ايران

0.04-1128192713287012995281836537193توليدي لنت ترمز ايران
2272989289031081089490301532851700880.87موتور سازان تراكتور سازي ايران

1,39860+334114361386149397362883143611زامياد
1973134513601398326971841391454842070303.42سايپا

1068983975102016614505995165389487891.22سايپا ديزل
2.04-285521042020211826041466206153684400796گروه بهمن

2721279827502850206077502798576687409700ايران خودرو
1.99-8327557257731720299674012731389135ايران خودرو ديزل

0.86-42711370307187822427052579963570كشتيراني درياي خزر
393840284038738874002868275882457683.33كنتور سازي ايران
1.28-942656260026751854562622486231437آهن و فوالد ارفع

0.35-1285211510152951784565193926662792صنايع غدايي مينو شرق
126175917801846820867183515060468404.32سرمايه گذاري اعتالء البرز

165545554955727305787569117402911404.33كي بي سي
3451152311620119496111001178071985938552.23توليد برق عسلويه مپنا

0.43-17516231592165880083216161294537441كابل هاي مخابراتي شهيد قندي
3.73-15187778426880021051784501778839824صنايع جوشكاب يزد

0.2-12951283328334860294513768380كابل البرز
0.66-12380237233839939563777352187419پارس سوئيچ

3.18-375151494551511625404987805679454نيرو ترانس
0.35-74752072507440979787494717455501ايران ترانسفو

0.22-12557053485348282355558151000780موتوژن
2.38-398185217781893255703318084624066198داده پردازي ايران

اوراق مشاركت پروژه هاي شهرداري 
310010010064100640000000شيراز

0.53-35606058606200584296028352184296توسعه فناوري اطالعات خوارزمي
0.03-20311030013234470853109146109289گروه صنعتي بوتان
0.05-47545724472441747754112655268صنعتي پارس خزر

0.75-139303893189324497923340163717گسترش صنايع و خدمات كشاورزي
4461074111611168197557111691484736123.91كمباين سازي ايران
1.17-2430652961306329493302988248030صنايع سرما آفرين

3.27-22738813726393081798437543070712099آبسال

2.57-1231153030308014058303542669536ت-بهنوش ايران
1.13-38467145204779686834618313774030بهنوش ايران

8100000010000001000000125401000000125400000000اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
398046813083671580181271293907001.01توليدي مهرام

2.44-20519835190422061859218193521145966582چين چين
0.22-28317730503180749613170234404430صنعتي پارس مينو

97232023952412585322241114114390353.92كارخانجات قند قزوين
4312791310133015543713272065560543.75شكر شاهرود

0.16-1336393500376019131363368691220فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر
2.31-322640253526901315792579334052309قند هگمتان
17159451594016581338116019553250840.46قند لرستان

3623772472247228947924727155920884قند مرودشت
كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت 

4571136115011812773746117732651743453.61خراسان

3.23-36464844634600637524498286750985صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان
2721102113011461800322114520610067083.9قند نيشابور

6199420002050184412042376638702.41ت-بيسكويت گرجي
3326532003381413326513433200بيسكويت گرجي

210000001000000100000055010000005500000000اجاره ليزينگ سينا3ماهه 20 درصد
131668867356955449692695231263189083.95شير پاستوريزه پگاه خراسان

2.56-303132712741339194936312932521305428لبنيات كالبر
1741116115011601531897116017766567763.94شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي

57775780508067719289806758024183404شير پاستوريزه پگاه اصفهان
1.94-53557453525574724895466388646017لبنيات پاستوريزه پاك

110000001000000100000030010000003000000000اجاره مسكن سه ماهه 20 درصد
1.9-17775847400760061674274404588290273صنعتي بهشهر

0.69-9530222983308352451430011574310171مارگارين
1.81-1145904422465512472450755257356كشت و صنعت پياذر

0.05-519611950196119500196038135000شهد ايران
718294438177888550006878406985775592581.36امتياز مسكن اسفند91
458333128261508560003498445352947426001.35امتياز مسكن دي91 
418315228320098520002768416142322854121.21امتياز مسكن آذر91
498329808260148500003698412873104347311امتياز مسكن آبان91
708318178200008419985058331624207466690.16امتياز مسكن مهر91

2.86-7857325503579929849655681662138227تامين ماسه ريخته گري
911569162516471444630164523769522854.84بيمه سامان 

87190119301996958295199019070162554.68بيمه ميهن
4020872191219130592921916702904394.98توكاريل

1.37-308680847086001088118561925461194باما
106174517251773601053175010546174320.29توسعه معادن روي ايران

118508884888482500088482212000004معدني دماوند
3137563647378011701837654410222310.24معادن بافق

0.25-652406240024006421816240015412358400ت-معدني و صنعتي چادر ملو
0.39-1233577343435773506599356312491285051معدني و صنعتي چادر ملو

سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و 
1.91-20209020312060715952050146793218خوزستان

45390038963900600530390023419070000بيمه پاسارگاد
4323772495249513814724953446767654.96قند شيروان، قوچان و بجنورد

110000001000000100000036010000003600000000اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
3.78-9592754261727426953717265018426020658سرمايه گذاري مسكن تهران

0.14-133574834701358871200035698428380233پتروشيمي مارون
2524950405040423524921319200حفاري شمال

2.23-83180651716217999183103176623234002127كوير تاير 
2.52-748119011391196851388311609876121315بانك حكمت ايرانيان

1.77-129169716321700126672516672111198123ذوب آهن اصفهان
0.02-128068280002800020002806256000000كشاورزي و دامپروري مگسال

191681970497091880897709062451911283.97تامين ماسه ريخته گري
576065935950006339986966189754308065722.04امتياز مسكن مرداد91
506011375800006230006256162823851763292.52امتياز مسكن تير 91

426056235753426346993496165512151762111.8امتياز مسكن خرداد 91
476018906000006319663836139062351260792امتياز مسكن ارديبهشت91
426016645750006299004616141612831284462.08امتياز مسكن فروردين91

3.81-631811172118461673161742291407178بيمه ميهن
61689672407240385866724027936698404.99توكاريل

2.2-3971770117011178007784911731213477424452پااليش نفت شيراز 
1.7-413252524312589214767724825330824404توسعه معادن روي ايران
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1502222224423101233327230528430661903.74ماشين سازي نيرو محركه
1.02-19332331913449858353289279301672صنايع پمپ سازي ايران

0.11-512472119741230010541245812690996جام دارو
148614667466710048614667000صنعتي آما

1.75-1132573150316327496320086797000الميران
1.49-501336233291033865213390331227067807730توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

0.66-12859485008570263598537225025500صندوق سرمايه گذاري اطلس
2135315631253274145784843198466177383071.33صنايع آذر آب

76466996699696660687196918419860218053.27ماشين سازي اراك
4.97-43162458165041843825932482061661ت-شركت ملي صنايع مس ايران

1.64-657176716971770472602617388043440148شركت ملي صنايع مس ايران
3.7-17619559486400552655966329727870آلومراد

3.61-453162303630792628523048801223741فرآوري مواد معدني ايران
1.07-201212117512221233731199146214857ملي سرب و روي ايران

61718570507300206957719614923379750.15آلومينيوم ايران
0.28-8731863151318035255431771113796695كالسيمين

3.16-12921852098221072697021161538555914صنايع مس شهيد باهنر
450115211521123205022120895200.22گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم

12472237423741100247226114000فوالد آلياژي ايران
1629460436043166629410031380فوالد خراسان

1.27-50510449004900101198650394958731400فوالد خوزستان
0.1-152200419502006134471320022671918688فوالد مباركه اصفهان
3.93-104112251077611650519856107845606252728فوالد اميركبير كاشان

1255524532453750255518397500فروسيليس ايران
3-251123211831250209855211952508775901لوله و ماشين سازي ايران

0.12-54014385441694255400916481560نورد و توليد قطعات فوالدي
0.11-129506923396999157949685583377خاك چيني ايران
3.93-3659595721578827591857251578673880سيمان فارس نو

1.7-681822175017752113991791370347316سيمان داراب
1502148284828250502112070000سيمان بجنورد
0.08-135239510052497317523537735140سيمان كارون
17981800080007079815600000سيمان خاش

0.02-44202410241803127420112872428سيمان هگمتان
0.03-1138621330813308500138586654000سيمان دورود

0.05-113748363937418330374630644651سيمان شاهرود
1370483556735567303704710670100سيمان قاين

0.55-501278125012992720321271341436041سيمان سپاهان
2.51-673407047704720100071561416447000سيمان اروميه

1169701629216292621697010101040سيمان مازندران
0.18-13441642654400247084408107135600صنايع سيمان غرب

5338523698400624474339189588352401.71سيمان خزر
0.97-16012401214125088151612281082512185سيمان شرق

0.74-158202419552070124403020092491789152سيمان فارس و خوزستان
0.19-2026022498249928751259771829398سيمان شمال
1.89-226269526072680101127526442673447296سيمان تهران

1.91-1918881813181329134185252819942توليدي گرانيت بهسرام
3.91-268138013251367265920213263525344978توليدي كاشي تكسرام

0.1-619501872187310000194818724750كارخانجات كاشي و سراميك الوند
1.07-19354534043405387693507131971376كارخانجات كاشي و سراميك حافظ

0.01-170156760676030070142028000كاشي پارس
1306429422942350306410297000كارخانجات كاشي و سراميك سعدي

1.37-1162708261627603341242671892576404كارخانه چيني ايران
5024044403842051684141412969537168542.1فرآورده هاي نسوز آذر

1.17-156994996521000012969998331275330730فرآورده هاي نسوز ايران
7.75-112311212723661016802132216804180ت-پارس سرام

3.32-403523338335491248753406425365340پارس سرام
0.06-71030299011010039021029638993762كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي

124175517501825698622179312523498122.17سايپا شيشه
0.36-635593546057451183085573656977344شيشه همدان
2.63-764369423043801229514254523061781شيشه و گاز

1.18-23735271027590369577265267059756پشم و شيشه ايران
19160920092001000920092000000.44سهامETFصندوق س كاريس

1501029410439108085096101076954878053374.61داروسازي توليد دارو
1.22-6577677600779527388876722101227607پتروشيمي جم

4304031613161185053122584943052.7توليدي درخشان تهران
1331382135114201252829138417342903280.14پالسكو كار

82489949095084293385501314708470772.33صنايع الستيكي سهند
11241554052429015645442586661624432.48ايران ياسا تاير و رابر

9235863600369922487336678245333332.26توليدي ايران تاير
5691336131113896671561136290869409811.95پلي اكريل ايران

6627652675285516003728194511042451.95دوده صنعتي پارس
0.09-204216421032245124115921622682840858كربن ايران

0.27-8590178812901515365589931372093810گروه صنعتي پاكشو
132457045504680682405459231497937950.48سرمايه گذاري دارويي تامين

555485768576918125550104529280.04داروسازي روز دارو
48582258686054188419588511321231971.08داروسازي سبحان

0.61-17677265027030169426731111949201شيمي دارويي داروپخش
0.11-217691169841698425701767243648880توليد مواد اوليه داروپخش

1.36-875213500551951598975142810747108كارخانجات داروپخش
245052512952547755052424065119003.76ايران دارو

0.29-31480184609847000603947881281194879داروسازي زهراوي
151918895209555184259954917594295073.93داروسازي اكسير

0.61-11826379337940241358213191497955فرآورده هاي تزريقي ايران
541111011499115542584881155129857958553.97البرز دارو
8128541290013150219012857285732550.02سينا دارو

4229482948306516872029875153341361.32داروسازي امين
107957691939959666577979665296022862.3داروسازي فارابي

38308142990032045658383128520597550681.53پارس دارو
2179071862318623189617918353092080.06تهران شيمي

507432730077297630575505771190881.59داروسازي داملران
1873979398841381184896411448747234663.39داروسازي كوثر
1615971160001649551506160588399867000.54داروسازي اسوه

3.23-19444254248439085045542823641472797دارويي لقمان
2.83-40292862811530000174805284574974460711البراتوار هاي رازك

153787977008194380986809030821786382.68كيميدارو
1421454215002231218160216324009717760.83داروسازي ابوريحان

44718073507467205713737115348330152.66داروسازي جابر ابن حيان
1.26-302135210021801304172108274890627لعابيران

1654111911251163232900951155269075613523.22سرمايه گذاري سايپا
6933553250344917016933795750713020.72پتروشيمي آبادان

1111588616022162991011291590316313039430.11پتروشيمي پرديس - بورسي
2.35-57417451700177913556229170423097950003ت-گسترش  نفت و گاز پارسيان

307302729303035193063953027584368744000گسترش  نفت و گاز پارسيان
0.95-11071496880720069543870814911506789صنايع پتروشيمي كرمانشاه

2.48-62206019992069859822009172770365ت-مجتمع پتروشيمي شيراز
333561349035909113135613245353300مجتمع پتروشيمي شيراز

1.13-7552219213521925347508219411544998748سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين
1.5-47810599101761050028653401044029188667976هلدينگ پتروشيمي خليج فارس

0.1-12692125845258452000026893516900000پتروشيمي فن آوران
0.79-814040396041651247344008498822394نيرو كلر

1.19-26528251755237576925219300710895صنايع شيميايي فارس
3.11-169500948094987119323948535791237824پتروشيمي شازند
0.09-271649015901162412095116475337846612پتروشيمي خارك

0.12-272046916692077271955341152صنايع شيميايي سينا
1.11-28638883733402976689438452948943351توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

19277487656781927579457763214110074490.19صنايع شيميايي ايران
1511372109301140031805113723616732860معدني امالح ايران
3.99-9919488278827412508827364113750پتروشيمي فارابي

3.37-372228421902285160534022073542972373عمران و توسعه شاهد
3.53-201360234223640122990834754273321918سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

2.18-26199719573985632922297543168635085نفت سپاهان
2331202212200124904635211225157481078821.9نفت بهران

808358088150008550005748463514858056141.26امتياز تسهيالت مسكن اسفند92
688341678300058680014468480033782095261.66امتياز تسهيالت مسكن بهمن92

658340178400008550003808462403215711061.47امتياز تسهيالت مسكن دي92
878365898120008550006148434585178834270.82امتياز تسهيالت مسكن آذر92

608357578300018697504568463393859307901.27امتياز مسكن آبان92
698331648300008599984608438953881916911.29امتياز مسكن مهر92

648366458300058784774548509133863145131.71امتياز مسكن شهريور92
528335268260028750003588450553025295421.38امتياز تسهيالت مسكن مرداد92

1012078125611256124361123723059985212.43افست
858315078300008520006708453245663670261.66امتياز تسهيالت مسكن تير92

628296998201118650005718490344847984172.33امتياز مسكن خرداد92
808319968200558680006478451775468292301.58امتياز مسكن ارديبهشت92
928316678275018549998258451746972685081.62امتياز مسكن فروردين92

2633256323134181151381340639220696154.61پخش البرز
1815031150151560032445154375008527132.7صنايع كاغذ سازي كاوه

خدمات مهندسي ساختمان و 
1.83-851021298801035099983100251002320766تاسيسات راه آهن

1.5-14171936999717059769170854234666808پتروشيمي خراسان
4.54-87178801698617680124045170682117151554نفت پاسارگاد
1.25-140121211155512200383451119694589499015نفت ايرانول

334983535355039243502138759600.11توليدي فيبر ايران
217208621312190648927218614188685334.79فرآورده هاي غذايي و قندچهارمحال

312960299130985153430261559363222.23زرين معدن آسيا
9221002100220018252721693959295103.29صنعت روي زنگان

سرمايه گذاري توسعه و عمران 
1.96-25276387300770079930874885984888029استان كرمان

بيشترين درصد 
درصد  تغييرقيمت پايانينام شركت

3907,73ت-سرمايه گذاري توكا فوالد
8895,46ت-ليزينگ رايان سايپا

21914,98توكاريل
24954,96قند شيروان، قوچان و بجنورد

16454,84بيمه سامان 
21864,79فرآورده هاي غذايي و قندچهارمحال

19904,68بيمه ميهن
پرمعامله ترين

قيمت پايانيحجم معامالتنام شركت
973628831436زامياد

45705313889ت-ليزينگ رايان سايپا
330101301320سرمايه گذاري خوارزمي

326971841391سايپا
321681041989ليزينگ رايان سايپا

260414662061گروه بهمن
232900951155سرمايه گذاري سايپا

كمترين درصد  
درصد  تغييرقيمت پايانينام شركت

7.75-2132ت-پارس سرام
4.97-593ت-شركت ملي صنايع مس ايران

4.68-2424بانك ايران زمين
4.54-17068نفت پاسارگاد

3.99-8827پتروشيمي فارابي
3.93-10784فوالد اميركبير كاشان

3.93-5725سيمان فارس نو

بيشترين ارزش معامله  
ارزش معاملهقيمت پايانينام شركت

1436139859818350زامياد
711466603669646مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران

198963997726426ليزينگ رايان سايپا
302758436874400گسترش  نفت و گاز پارسيان

279857668740970ايران خودرو
206153684400796گروه بهمن

319846617738307صنايع آذر آب

درصد تغييرمقدار شاخصشاخص
0.020895522-016698,6-زراعت

10763,70-ذغال سنگ
117290-  استخراج نفت جزكشف

0.144412533-1312308-كانه فلزى
2.857855638-143504,5-ساير معادن
1711210-منسوجات

0.016265452-19614,7-محصوالت چرمى
2018057,50.05929029-محصوالت چوبى
216421,81.250295625-محصوالت كاغذ

2247702,42.437987334-انتشار و چاپ
232947080.048953741-فراورده نفتى

2518388,40.670648586-الستيك
0.70168171-2727326,5-فلزات اساسى

2823111,11.979931517-محصوالت فلزى
0.386670914-2911257,9-ماشين آالت

0.515357607-31281703,3-دستگاههاى برقى
322607,50-وسايل ارتباطى

331879,63.331500825-ابزار پزشكى
3412426,20.80555533-خودرو

351125,20-حمل و نقل
36272,70-مبلمان

383417,80.722011022-قند و شكر
396152,60.228065031-چند رشته اى

0.466948189-422451,3-غذايى بجز قند
434513,10.797337741-مواد دارويى

0.890022019-444276,1-شيميايى

45919,70-پيمانكارى
0.497792805-492118,8-كاشى و سراميك

0.472681774-53715,9-سيمان
0.343255866-541771-كانى غيرفلزى

561470,20.51962259-سرمايه گذاريها
0.487722839-57591,7-بانكها

581864,20.615284974-سايرمالى
1.01721721-602753,8-حمل و نقل

0.244039797-64531,4-راديويى
0.210553641-65124551-مالى

663470,81.812848343- بيمه و بازنشسته
0.816954771-70837,7-انبوه سازى

724112,20.029189978-رايانه
74629,70.286669852-فنى مهندسى

0.202019114-74100,4شاخص آزاد شناور
0.62883415-126071,9شاخص بازار دوم

0.357032511-2902,5شاخص 30 شركت بزرگ
0.396975425-2634,5شاخص50شركت فعالتر

0.291830757-54358,8شاخص صنعت
0.140556479-47955,9شاخص بازار اول

0.280643017-64811,2شاخص كل
0.189660697-126775,4شاخص قيمت 50 شركت

0.7003367-737,3شاخص كل فرابورس
0.049627792-201,4بازار اول فرابورس
0.865551068-343,6بازار دوم فرابورس

تعداد نام شركت
معامالت

قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تعداد نام شركتتغيير

معامالت
قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تغيير

درصد تغييرمقدار شاخصشاخص

تعداد نام شركت
معامالت

قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تغيير

1.99-544015390040541405943935553265559همكاران سيستم
اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد 

111000000100000010000003520100000035200000000( ماهان2 )
پذيره نويسي اوراق اجاره شركت 

0.15-3610015141000000100000016030100000016030000000واسط مالي فروردين
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع 

0.08-95393839003938139902139355504695564معدني خاور ميانه

91000000100000010000003860100000038600000000مشاركت نارنجستان3ماهه 20 درصد
1.8-39371436023830538203647196294637افرانت

3.08-6631722164017336426807166910724991695بانك گردشگري
0.07-12313671351140980483113661099002773آ.س.پ

2.85-85151791450015300440311147466493004550پتروشيمي زاگرس
4.68-582543241625962544522424616757659بانك ايران زمين

اجاره سامان سه ماهه 20 درصد 
141000000100000010000003710100000037100000000( ساما1)

1.59-526157315251583523189015488099734291بانك دي
1.53-71106731035010648101955105101071513244بازرسي فني تكين كو

28070946911717993619887114666036696460.28مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
2383302340034342341843343480411954994كارت اعتباري ايران كيش

0.81-339320831003280129950231824135377533تجارت الكترونيك پارسيان
1611385111501150013418113851528416700خدمات انفورماتيك

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
175187348450917048007898928428636376502.22و گردشگري ايران

1.95-10712873276528907051127281719862629321شهرسازي وخانه سازي باغميشه
2.51-381195118751970292771319025568172248سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

242562250126008529125672202065090.2ايران ارقام
1.42-432134213131355421541513235575674756سرمايه گذاري شاهد

3.19-1324132302235120590233648106412ت-سخت آژند
0.35-1040553900405015821404163006400سخت آژند

421502156215621149054154817948223483.06بين المللي توسعه ساختمان
3.34-3997100681670501682420686311545908944نوسازي و ساختمان تهران
297132013011341330101301320435689544560سرمايه گذاري خوارزمي

1651938190120151237940199424681136752.89بيمه ملت
1671445142014781347929145719638351520.83بيمه دانا

471303135513551083248135214678010403.76بيمه آسيا
2401195119812201816282121222021749751.42بيمه البرز 

شركت سرمايه گذاري صندوق 
0.54-1061118108711288052501112890715510بازنشستگي كاركنان بانكها

177298430473103943914305229179096932.28سرمايه گذاري توسعه ملي
0.26-381142112511801907941139217349981سرمايه گذاري نيرو

سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر 
0.15-272048198520881608192045327919440ايران

172109219321938000021931754400003.98سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2.13-9693191306532295986209312318693992770سرمايه گذاري صنعت نفت
1.67-13340783950414966279240102657553429سرمايه گذاري آتيه دماوند

6943623893901767487339068930574707.73ت-سرمايه گذاري توكا فوالد
2831402145714584251978145861993832093.99سرمايه گذاري توكا فوالد

2040244924402522146083252506366017090082.33سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري
2.79-969118311371197651658111507495014463سرمايه گذاري صنعت بيمه

0.19-671039102110503151641037326144604توسعه صنعتي اي
0.13-611513149015301901131511286486509سرمايه گذاري صنعت و معدن
3.32-308321930913190256795031127991474285سرمايه گذاري ساختمان ايران

3.33-13026402535267963109525521610452263سرمايه گذاري پارس توشه
0.07-17030252945301087263730232619438787سرمايه گذاري غدير

0.18-59711411110118110116580113911527693367گروه صنعتي رنا
0.71-15243684200438886241543373687181521سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

0.67-1515965816081577268592933586633سرمايه گذاري ملت
2.35-247170516371724191196516653183584033سرمايه گذاري پتروشيمي

2602174218722381419210220531293102251.43سرمايه گذاري سپه
0.02-3488046854686100048794685250گروه صنعتي ملي

10318221850185543104118277974844300.27سرمايه گذاري ملي ايران
0.05-1142135211021794552862134969969976توسعه صنايع بهشهر
703407345035431120765354139688780383.93سرمايه گذاري البرز

1.47-722110203521504199022079870698991ليزينگ ايرانيان (بورسي )
458184385591045705313889406118785375.46ت-ليزينگ رايان سايپا

2050193319502010321681041989639977264262.9ليزينگ رايان سايپا
2.11-278208420012150314246020406411382811ليزينگ صنعت و معدن

1.46-10618501776184066225918231192076802سرمايه گذاري بهمن
9321742140225535393121827731796270.37ليزينگ ايران

0.63-291159715341599419778315876574256186بانك پاسارگاد
2072418240124571820761243344382797940.62بانك انصار

0.51-350156615101591250532215583903996678پست بانك ايران 
1.37-10727307167301589759272011439870311بانك صادرات ايران

0.6-43683582083666722958305507207135بانك تجارت
0.55-489201519602020412312120048175102766بانك ملت
0.63-1401269122212806979001261865775821بانك سينا

5218801870190017874418813377901840.05بانك اقتصاد نوين
142042200020345428020421097612000بانك كار آفرين

0.02-672999729520299903248129992966261958ارتباطات سيار ايران
0.49-275246723902445239906924555749969480مخابرات ايران

170481646554899544559481926241571890.06خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه
1.12-251293628192849143483229034050865461كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

1941743175018121169490179420976959612.93 حمل و نقل بين المللي خليج فارس
3.02-8626802573275252747525991370895965حمل و نقل پتروشيمي

310000001000000100000020010000002000000000مشاركت نفت فصلي17درصد
810000091000000100000086010000008600000000اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد

5273349332234931255743344043191523822.72صنايع فوالد آلياژي يزد
25452747084708244800470811525184004عمران و توسعه فارس
2.28-265184117831840222336017993998799287سرمايه گذاري مسكن
3.86-10819971918195098050619201882350218سامان گستر اصفهان

2813611306140014545313661986594060.37گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
2113000132001365016179133872165850002.98سبحان دارو

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري 
1.52-5971974192019876261903194412171509643ايرانيان-بورسي

2.99-763516338034901823143411621785959سرمايه گذاري مسكن زاينده رود
31001001001721001720000000(اوراق مشاركت) توليد اتومبيل سايپا

7234622532279207952346471466150سرمايه گذاري اميد
3411667165017333387953172258337172193.3سرمايه گذاري اعتبار ايران

5822864285029783348504292597946823812.13گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
0.56-35196618882009849051955163275655توليد محور خودرو

184411425545678521845513878635203.17مهندسي نصير ماشين
1421109203002186816478212313575856830.58سازه پويش

1922021203521011857279209938976217053.86مهركام پارس
1872231227023201267720231729374602933.85رينگ سازي مشهد

0.06-179180017401821180678017993249943831الكتريك خودرو شرق
41404642074207390733420716438137313.98سايپا آذين

0.7-22853945220550066008953563535694278ايركاپارت صنعت(كاربراتور ايران)
2124192515251531800125157997725153.97كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا

6026012600270524774327046698048153.96فنر سازي خاور
3.64-231609158486100138627758698136472895رادياتور ايران

186310231513226785854321125231389883.51صنايع ريخته گري ايران
122214121702226457761220910111680683.18فنر سازي زر

426092609262090722609236743480محور سازان ايران خودرو
0.27-512194212922701923352188420619602چرخشگر

138207520822158704286215215156892503.71صنعتي نيرو محركه
73319031983317534870330317665893463.54قطعات اتومبيل ايران

0.04-1128192713287012995281836537193توليدي لنت ترمز ايران
2272989289031081089490301532851700880.87موتور سازان تراكتور سازي ايران

1,39860+334114361386149397362883143611زامياد
1973134513601398326971841391454842070303.42سايپا

1068983975102016614505995165389487891.22سايپا ديزل
2.04-285521042020211826041466206153684400796گروه بهمن

2721279827502850206077502798576687409700ايران خودرو
1.99-8327557257731720299674012731389135ايران خودرو ديزل

0.86-42711370307187822427052579963570كشتيراني درياي خزر
393840284038738874002868275882457683.33كنتور سازي ايران
1.28-942656260026751854562622486231437آهن و فوالد ارفع

0.35-1285211510152951784565193926662792صنايع غدايي مينو شرق
126175917801846820867183515060468404.32سرمايه گذاري اعتالء البرز

165545554955727305787569117402911404.33كي بي سي
3451152311620119496111001178071985938552.23توليد برق عسلويه مپنا

0.43-17516231592165880083216161294537441كابل هاي مخابراتي شهيد قندي
3.73-15187778426880021051784501778839824صنايع جوشكاب يزد

0.2-12951283328334860294513768380كابل البرز
0.66-12380237233839939563777352187419پارس سوئيچ

3.18-375151494551511625404987805679454نيرو ترانس
0.35-74752072507440979787494717455501ايران ترانسفو

0.22-12557053485348282355558151000780موتوژن
2.38-398185217781893255703318084624066198داده پردازي ايران

اوراق مشاركت پروژه هاي شهرداري 
310010010064100640000000شيراز

0.53-35606058606200584296028352184296توسعه فناوري اطالعات خوارزمي
0.03-20311030013234470853109146109289گروه صنعتي بوتان
0.05-47545724472441747754112655268صنعتي پارس خزر

0.75-139303893189324497923340163717گسترش صنايع و خدمات كشاورزي
4461074111611168197557111691484736123.91كمباين سازي ايران
1.17-2430652961306329493302988248030صنايع سرما آفرين

3.27-22738813726393081798437543070712099آبسال

2.57-1231153030308014058303542669536ت-بهنوش ايران
1.13-38467145204779686834618313774030بهنوش ايران

8100000010000001000000125401000000125400000000اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
398046813083671580181271293907001.01توليدي مهرام

2.44-20519835190422061859218193521145966582چين چين
0.22-28317730503180749613170234404430صنعتي پارس مينو

97232023952412585322241114114390353.92كارخانجات قند قزوين
4312791310133015543713272065560543.75شكر شاهرود

0.16-1336393500376019131363368691220فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر
2.31-322640253526901315792579334052309قند هگمتان
17159451594016581338116019553250840.46قند لرستان

3623772472247228947924727155920884قند مرودشت
كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت 

4571136115011812773746117732651743453.61خراسان

3.23-36464844634600637524498286750985صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان
2721102113011461800322114520610067083.9قند نيشابور

6199420002050184412042376638702.41ت-بيسكويت گرجي
3326532003381413326513433200بيسكويت گرجي

210000001000000100000055010000005500000000اجاره ليزينگ سينا3ماهه 20 درصد
131668867356955449692695231263189083.95شير پاستوريزه پگاه خراسان

2.56-303132712741339194936312932521305428لبنيات كالبر
1741116115011601531897116017766567763.94شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي

57775780508067719289806758024183404شير پاستوريزه پگاه اصفهان
1.94-53557453525574724895466388646017لبنيات پاستوريزه پاك

110000001000000100000030010000003000000000اجاره مسكن سه ماهه 20 درصد
1.9-17775847400760061674274404588290273صنعتي بهشهر

0.69-9530222983308352451430011574310171مارگارين
1.81-1145904422465512472450755257356كشت و صنعت پياذر

0.05-519611950196119500196038135000شهد ايران
718294438177888550006878406985775592581.36امتياز مسكن اسفند91
458333128261508560003498445352947426001.35امتياز مسكن دي91 
418315228320098520002768416142322854121.21امتياز مسكن آذر91
498329808260148500003698412873104347311امتياز مسكن آبان91
708318178200008419985058331624207466690.16امتياز مسكن مهر91

2.86-7857325503579929849655681662138227تامين ماسه ريخته گري
911569162516471444630164523769522854.84بيمه سامان 

87190119301996958295199019070162554.68بيمه ميهن
4020872191219130592921916702904394.98توكاريل

1.37-308680847086001088118561925461194باما
106174517251773601053175010546174320.29توسعه معادن روي ايران

118508884888482500088482212000004معدني دماوند
3137563647378011701837654410222310.24معادن بافق

0.25-652406240024006421816240015412358400ت-معدني و صنعتي چادر ملو
0.39-1233577343435773506599356312491285051معدني و صنعتي چادر ملو

سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و 
1.91-20209020312060715952050146793218خوزستان

45390038963900600530390023419070000بيمه پاسارگاد
4323772495249513814724953446767654.96قند شيروان، قوچان و بجنورد

110000001000000100000036010000003600000000اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
3.78-9592754261727426953717265018426020658سرمايه گذاري مسكن تهران

0.14-133574834701358871200035698428380233پتروشيمي مارون
2524950405040423524921319200حفاري شمال

2.23-83180651716217999183103176623234002127كوير تاير 
2.52-748119011391196851388311609876121315بانك حكمت ايرانيان

1.77-129169716321700126672516672111198123ذوب آهن اصفهان
0.02-128068280002800020002806256000000كشاورزي و دامپروري مگسال

191681970497091880897709062451911283.97تامين ماسه ريخته گري
576065935950006339986966189754308065722.04امتياز مسكن مرداد91
506011375800006230006256162823851763292.52امتياز مسكن تير 91

426056235753426346993496165512151762111.8امتياز مسكن خرداد 91
476018906000006319663836139062351260792امتياز مسكن ارديبهشت91
426016645750006299004616141612831284462.08امتياز مسكن فروردين91

3.81-631811172118461673161742291407178بيمه ميهن
61689672407240385866724027936698404.99توكاريل

2.2-3971770117011178007784911731213477424452پااليش نفت شيراز 
1.7-413252524312589214767724825330824404توسعه معادن روي ايران

تعداد نام شركت
معامالت

قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تعداد نام شركتتغيير

معامالت
قيمت 
ديروز

كمترين 
قيمت

بيشترين 
قيمت حجم معاملهقيمت

درصد ارزش معاملهپاياني
تغيير

آمارمعامالت روزانه كليه تاالرهاى بورس اوراق بهادار تهران



جهان اقتصاد8  چهارشنبه 29 بهمن 1393 آگهى
 28 ربيع الثانى 1436  18 فوريه 2015

سال بيست و سوم 
شماره 5844 

اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم. نام: جمشيد نام خانوادگى: حسين زاده نام پدر: كريم نشانى: نازى آباد 
خيابان رجايى بن بست اول پالك 1. مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم. نام: مهديه نام خانوادگى: برزى 
رمضانى نشانى: مجهول المكان. نام: محمدرضا نام خانوادگى: برزى رمضانى نشانى: مجهول المكان. محكوم 
ــماره دادنامه مربوطه 9209970944701187  ــت اجراى حكم مربوطه به شماره و ش به: به موجب درخواس
محكوم عليه محكوم است 1- حكم به محكوميت خوانده به ميزان 10534439 ريال بابت اصل خواسته و 
الباقى خواسته به ميزان 7465561 ريال با توجه به عدم داليل و مدارك به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به بى حقى خواهان صادر شده و هزينه دادرسى و نيم عشر دولتى در حق دولت. دبير شعبه 308 
مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف شهر تهران – ليال عبدالمالكى. محكوم عليه محكوم است از تاريخ 
ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود 
كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد 
يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد به نحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى 
احكام مدنى مى باشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 

مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائيد.
شماره: 110/125904

اجرائيه
ــاه منصورى نشانى: خيابان خواجه نصير  ــخصات محكوم له / محكوم لهم. نام: مجيد نام خانوادگى: ش مش

كوچه فالح پالك 4 طبقه 1
مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم. نام: عباس نام خانوادگى: مهرخاوران نشانى: مجهول المكان. محكوم 
ــماره دادنامه مربوطه 9309970944200659  ــت اجراى حكم مربوطه به شماره و ش به: به موجب درخواس
محكوم عليه محكوم است به 1- به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى و 
همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك و به انضمام پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
دبير شعبه 303 مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف شهر تهران – طيبه السادات قريشى. محكوم عليه 
ــت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.  محكوم اس
2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
ــد ظرف مهلت ده روز صورت جمع  ــه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند باي ــد و در صورتى ك باش
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد به نحوى كه اجراى تمام 
يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه 
ــد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آيين  ــمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى مى باش بر موارد باال كه قس
ــى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10 آبان  دادرس

1377 توجه نمائيد.
شماره: 110/125899

اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم. نام: بابك نام خانوادگى: سعدآبادى نشانى: سيدخندان خيابان خواجه 
عبداله خيابا ابوذر جنوبى نبش كوچه حسينى مقدم پالك 26 و 11. مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم. 
نام: بى بى بزرگ نام خانوادگى: خرم نشانى: هفت تير بن بست هوشيار پالك 8 طبقه 1. محكوم به: به موجب 
ــماره دادنامه مربوطه 9309970944200874 محكوم عليه  ــت اجراى حكم مربوطه به شماره و ش درخواس
محكوم است به 1- به پرداخت سى و شش ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و 2- به انضمام پرداخت 
نيم عشر اجرايى در حق دولت. دبير شعبه 303 مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف شهر تهران – طيبه 
السادات قريشى. محكوم عليه محكوم است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 

استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ــمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد هر گاه  ده روز صورت جمع دارايى خود را به قس
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد به نحوى 
كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى مى باشد به قانون اجراى احكام مدنى و 
قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 

10 آبان 1377 توجه نمائيد.
شماره: 110/125897

 
دادنامه

به تاريخ: 1393/11/5. خواهان ها: خانم نسترن معصومى 2- آقاى كيانوش معصومى. خوانده: آقاى عليرضا 
چمن. خواسته: تقاضاى صدور حكم مبنى بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت 
ــى و خسارت تاخير تاديه. گردشكار:  اجور معوقه از تاريخ 93/3/26 لغايت 93/9/25 بانضمام هزينه دادرس
ــته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين مرجع و ثبت  ــتى به خواس خواهان دادخواس
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده / مقرر به تصدى امضاءكننده زير تشكيل است 
ــرح زير مبادرت به  ــيدگى را اعالم و به ش ــور و تبادل نظر ختم رس و با توجه به محتويات پرونده پس از ش

صدور رأى مى نمايد.
راى شورا

ــترن معصومى 2- آقاى كيانوش معصومى به طرفيت خوانده  در خصوص دعوى خواهان ها 1- خانم نس
آقاى عليرضا چمن به خواسته مطالبه به مبلغ 30/000/000 ريال بابت اجور معوقه از تاريخ 93/3/26 لغايت 
ــارت تاخير تاديه به شرح دادخواست شورا با بررسى اوراق و  ــى و خس 93/9/25 بانضمام هزينه هاى دادرس
محتويات پرونده و تصوير مصدق قرارداد اجاره فى مابين و نظر به اين كه خواهان ها در جلسه اول رسيدگى 
خواسته خود را به مبلغ 50/000/000 ريال افزايش داده و از طرفى تاريخ عدم پرداخت اجاره بها را در تاريخ 
93/4/26 لغايت 93/10/13 تغيير داده است و با توجه به اجاره بهاى ماهيانه 8/600/000 ريال كل بدهى خوانده 
به مبلغ 47/600/000 ريال كه خوانده از پرداخت آن امتناع نموده و عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حضور نيافته و اليحهاى نيز تقديم ننموده است لذا دعوى خواهان ها ثابت و محرز تشخيص و باستناد مواد 
490 قانون مدنى و 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت 
ميليون و ششصد هزار ريال بانضمام هزينه دادرسى در حق خواهان ها صادر و اعالم مى گردد ضمناً آن جزء 
از خواسته خواهان فى مابين بر مطالبه خسارت تاخير تاديه مستندا به ماده 520 قانون اخيرالذكر مردود اعالم 
مى گردد اين رأى غيابى ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى و حقوقى تهران مى باشد.
شماره: 110/125901

 
دادنامه

ــماره دادنامه: 9309970944500975 –  ــماره پرونده: 726/306/93. ش ــيدگى: 1393/10/24. ش تاريخ رس
ــوراى حل اختالف منطقه 7 تهران. خواهان: آقاى حسن فهيمى  ــيدگى: حوزه 306 ش 93/10/30. مرجع رس
ــته: مطالبه مبلغ 7/700/000  ــين. خوانده: آقاى اميرعلى محمود وزيرى فرزند مهرداد. خواس تبار فرزند حس
ريال بابت خسارت وارده به اتومبيل در اثر بى احتياطى خوانده به انضمام كليه خسارات دادرسى. گردشكار: 
ــته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين مرجع و ثبت  ــتى به خواس خواهان دادخواس
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده / مقرر به تصدى امضاءكننده زير تشكيل است 
ــرح زير مبادرت به  ــيدگى را اعالم و به ش ــور و تبادل نظر ختم رس و با توجه به محتويات پرونده پس از ش

صدور رأى مى نمايد.
راى شورا

در خصوص دعوى آقاى حسن فهيمى تبار فرزند حسين به طرفيت آقاى اميرعلى محمودى وزيرى فرزند 
مهرداد به خواسته مطالبه به مبلغ 7/700/000 ريال بابت خسارات وارده به اتومبيل در اثر بى احتياطى خوانده به 
انضمام كليه خسارات دادرسى، شورا با عنايت به مدارك ارائه شده از سوى خواهان و نظريه كارشناسى رسمى 
دادگسترى و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى طبق ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشته و دليل و مدركى كه دال بر برائت ذمه خويش باشد به شورا ارائه ننموده است لذا شورا دعوى 

خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستندا به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت اصل خواسته به داده مبلغ هفت ميليون ريال و هفتصد هزار ريال بابت كارشناسى و هزينه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غيابى است و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در اين شعبه و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى حقوقى تهران مى باشد.
شماره: 110/125919

ابالغ
آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به: كالسه پرونده: 93/834/2305. وقت رسيدگى: 93/12/12 
ساعت 9. خواهان: سيما موحدى مهر. خوانده: مينا رحمانى و شاهين رحمانى. خواسته: مطالبه مهريه. خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2305 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون 
ــى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر  آئين دادرس
آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت  مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعداً ابالغى به وسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. مدير دفتر شعبه 2305 دادگاه عمومى
شماره: 110/123528

ابالغ
آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به: عباس برازنده. كالسه پرونده: 9301151. وقت رسيدگى: 
93/12/24 ساعت 8/30. خواهان: ماندانا برازنده. خوانده: عباس برازنده. خواسته: نفقه. خواهان دادخواستى 
ــليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2301 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين  تس
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت  مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. مدير دفتر شعبه 2301 شوراى حل اختالف
شماره: 110/123525

ابالغ
ــه پرونده:930637/2309. وقت  ــت و ضمائم به: ليال جامعى. كالس ــى و دادخواس آگهى ابالغ وقت دادرس
رسيدگى: 93/12/20 ساعت 00: 9. خواهان: عليرضا منش زاده. خوانده: ليال جامعى. خواسته: اعسار از پرداخت 
مهريه. خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2309 ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت  مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه 
بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. مدير دفتر شعبه 

2309 شوراى حل اختالف.
شماره: 110/123515

 
ابالغ

ــت و ضمائم به: اميرهوشنگ حياتى. كالسه پرونده: 930840. وقت  ــى و دادخواس آگهى ابالغ وقت دادرس
ــاعت 00 : 9. خواهان: معصومه باقرى. خوانده: اميرهوشنگ حياتى. خواسته: نفقه  ــيدگى: 93/12/16 س رس
فرزند. خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2301 ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت  مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه 

بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. مدير دفتر شعبه 
2301 شوراى حل اختالف 24

شماره: 110/123526

حصروراثت
آقاى ميرمعروف آقاپور كرمى بزرگ به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 930652/239 
از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميرغفور آقاپور كرمى 
ــنامه 240 در تاريخ 1379/3/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين  ــماره شناس بزرگ به ش
ــماره شناسنامه: 728  ــت به: نام: ميرانتظام نام خانوادگى: آقاپور كرمى بزرگ ش الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــر نام: ميرمعروف نام خانوادگى: آقاپور كرمى بزرگ  ــبت با متوفى: پس تاريخ تولد: 1326 صادره: اردبيل نس
شماره شناسنامه: 1 تاريخ تولد: 1339 صادره: اردبيل نسبت با متوفى: پسر نام: ميرعادل نام خانوادگى: آقاپور 
كرمى بزرگ شماره شناسنامه: 820 تاريخ تولد: 1336 صادره: اردبيل نسبت با متوفى: پسر نام: ميرمعروف نام 
خانوادگى: آقاپور كرمى بزرگ شماره شناسنامه: 7 تاريخ تولد: 1334 صادره:  اردبيل نسبت بامتوفى: پسر نام: 
ــنامه: 96 تاريخ تولد: 1347 صادره: اردبيل نسبت با  ــماره شناس حكيمه نام خانوادگى: آقاپور كرمى بزرگ ش
متوفى: دختر نام: سهيال نام خانوادگى: آقاپور كرمى بزرگ شماره شناسنامه: 7014 تاريخ تولد: 1354 صادره: 
تهران نسبت بامتوفى: دختر نام: زليخا نام خانوادگى: خنياگر شماره شناسنامه: 18154 تاريخ تولد: 1306 صادره: 
بادكوبه نسبت با متوفى: همسر و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. رئيس شعبه 1301 شوراى حل اختالف 

منطقه 24 تهران.
شماره: 110/123517

 
حصروراثت

آقاى بهزاد بهفر به شماره شناسنامه 3866 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 930679/2309 از اين شعبه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهروز بهفر به شماره شناسنامه 1038 
در تاريخ 93/2/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: نام: 
ــماره شناسنامه: 3866 تاريخ تولد: 1347 صادره: تهران نسبت بامتوفى: پسر نام:  بهزاد نام خانوادگى: بهفر ش
مهدى نام خانوادگى: بهفر شماره شناسنامه: 5811 تاريخ تولد: 1361 صادره: تهران نسبت بامتوفى: پسر نام: 
زهرا  نام خانوادگى: بهفر شماره شناسنامه: 3889 تاريخ تولد: 1344 صادره: تهران نسبت بامتوفى: دختر نام: 
زهره نام خانوادگى: بهفر شماره شناسنامه: 1574 تاريخ تولد: 1345 صادره: تهران نسبت بامتوفى: دختر نام: 
زرى نام خانوادگى: بهفر شماره شناسنامه: 7438 تاريخ تولد: 1355 صادره: تهران نسبت بامتوفى: دختر نام: 
كبرى نام خانوادگى: خان ميرزايى شماره شناسنامه: 17 تاريخ تولد: 1328 صادره: تويسركان نسبت بامتوفى: 
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس  ــر و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواس همس
اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. رئيس شعبه 2309 شوراى حل اختالف منطقه 24 تهران.
شماره: 110/123523

حصروراثت
ــرح دادخواست تقديمى به كالسه 930668/2309 از  ــومانى به شماره شناسنامه 485 به ش خانم عصمت س
اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه سومانى به شماره 
شناسنامه 6 در تاريخ 93/8/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : نام: عصمت نام خانوادگى: سومانى شماره شناسنامه: 485 تاريخ تولد: 1314 صادره: شميران نسبت 
با متوفى: مادر و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. رئيس شعبه 2309 شوراى حل اختالف منطقه 24 تهران.
شماره: 110/123522

دادخواست
ــار: يك بار. ضمناً اصل قبض  موضوع آگهى: ابالغ اخطار تبال لوايح تجديدنظرخواهى. تعداد دفعات انتش
ــماره 245731 به مبلغ 180000 ريال مى باشد. در خصوص تجديدنظر  ــار آگهى به ش پرداخت هزينه انتش
ــكينه ضرلبى به طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 9309972162301399 مورخ  خواهى خانم / آقاى س
93/9/26 صادره از اين شعبه، به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ 
مى شود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه 
پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. واال 
پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 243 دادگاه خانواده مجتمع 

قضايى شهيد صدر تهران – حسين رنجبر
شماره: 110/124821

دادخواست
ــتى به طرفيت خوانده / خواندگان محسن خليلى و روشنك  ــكفتى دادخواس خواهان / خواهان ها طيبه ش
ــيدمجتبى پوستى و پرويز تقدس به خواسته الزام به اخذ پايان كار و مطالبه خسارت و الزام  ــتانى و س عربس
به ثبت تقسيم نامه و تامين خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى و الزام 
به تنظيم سند رسمى ملك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 89 
ــهيد صدر تهران واقع در تهران – خيابان شهيد مطهرى – خيابان  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى ش
ــه 9309982162100641 ثبت گرديده كه وقت  ــهيد صدر ارجاع و به كالس ميرعماد – مجتمع قضايى ش
ــت به علت مجهول المكان بودن خوانده و  ــده اس ــاعت 00: 11 تعيين ش ــيدگى آن 1394/02/19 و س رس
ــت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و  درخواس
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
ــيدگى حاضر گردد. منشى دادگاه حقوقى شعبه 89 دادگاه عمومى حقوقى  و در وقت مقرر فوق جهت رس

مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 
شماره: 110/124804

دادخواست
خواهان / خواهان ها عباس انيژ دادخواستى به طرفيت خوانده / خواندگان شهرزاد حسنوند به خواسته تامين 
خواسته و مطالبه وجه بابت .... و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 89 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
صدر تهران واقع در تهران – خيابان شهيد مطهرى – خيابان ميرعماد – مجتمع قضايى شهيد صدر ارجاع و به 
كالسه 9309982162100711 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/02/19 و ساعت 30: 10 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. منشى 

دادگاه حقوقى شعبه 89 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران.
شماره: 110/124805

دادخواست
خواهان ها زهرا مقدسى و اميرسعيد مطيع فر دادخواستى به طرفيت / خواندگان غالمرضا جامه بزرگ و رحيم 
فراهانى سربندى و اداره چهارم اجراى اسناد رسمى به خواسته مطالبه خسارات دادرسى تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مدرس تهران واقع در تهران – خيابان دماوند – خيابان وحيديه – مجتمع قضايى شهيد مدرس ارجاع و به 
كالسه 9309982168600646 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى ان 1394/01/29 و ساعت 00: 11 تعيين شده 
ــت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى  اس
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. مدير 

دفتر دادگاه حقوقى شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – محسن طاحونه
شماره: 110/124816

دادخواست
ــتى به طرفيت / خواندگان  ــان/ خواهان ها مرضيه طباطبايى فرد و عليرضا خانى جوى آباد دادخواس خواه
فاطمه ميرابى و اميرمحمد ساالرى اردستانى فرد به خواسته تعديل اجاره بها و مطالبه خسارت دادرسى تقديم 
ــيدگى به شعبه 85 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  ــتان تهران نموده كه جهت رس دادگاههاى عمومى شهرس
قضايى شهيد مدرس تهران واقع در تهران خيابان دماوند خيابان وحيديه مجتمع قضايى شهيد مدرس ارجاع 
و به كالسه 9309982168500613 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/01/18 و ساعت 30: 8 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. منشى دادگاه 

حقوقى شعبه 85 دادگاه عمومى (حقوقى) مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران – فهيمه دولتى.
شماره: 110/124814

دادخواست
ــتى به طرفيت خوانده / خواندگان غفور سيف الهى و حسن  ــعيد افشارى دادخواس خواهان/ خواهان ها س
حسينى و جواد نوماهانى و سازمان نظام مهندسى استان تهران و شركت گاز استان تهران به خواسته مطالبه 
ــارت دادرسى و رفع مزاحمت تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به  خس
شعبه 85 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران واقع در تهران – خيابان دماوند – خيابان 
ــه 9309982168500384 ثبت گرديده كه نظر  ــهيد مدرس ارجاع و به كالس وحيديه – مجتمع قضايى ش
كارشناسى صادر گرديد. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
ــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  كثيراالنتش
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت مالحظه نظريه كارشناس 
و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتا حاضر گردد. (يك هفته پس از نشر) منشى دادگاه حقوقى شعبه 85 دادگاه عمومى 

(حقوقى) مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران فهيمه دولتى.
شماره: 110/124811

دادخواست
خواهان/ خواهان ها بانك ملت به شماره ثبت (38077) دادخواستى به طرفيت خوانده / خواندگان شركت 
سهامى ارد شيراز به شماره ثبت (287356) و زهرا عموچى و فيروز ريخته گران اصفهانى و بهروز ريخته گران 
اصفهانى و مرجان عتيقه چيان و فراز ريخته گران اصفهانى به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه 
خسارت دادرسى و تامين خواسته و مطالبه وجه بابت .... تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 89 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران واقع در تهران – خيابان 
شهيد مطهرى – خيابان ميرعماد – مجتمع قضايى شهيد صدر ارجاع و به كالسه 9309982162100643 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/02/20 و ساعت 30: 8 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. منشى دادگاه حقوقى شعبه 89 دادگاه عمومى 

حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران
شماره: 110/124802

دادخواست

پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى حسين على احسانيان كه مجهول المكان 

مى باشد ابالغ مى گردد به موجب درخواست اجراى حكم و شماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است 

به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواسته و به پرداخت هزينه دادرسى طبق تعرفه قانونى و حق 

ــط واحد  ــارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن توس الوكاله وكيل و نيز خس

اجراى احكام از بانك مركزى استعالم مى شود در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى به صندوق دولت. 

مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 89 دادگاه عمومى (حقوقى) مجتمع قضايى شهيد صدر تهران – مريم ارجمند

شماره: 110/124800

اجرائيه
ــانى: تهران –  ــخصات محكوم له / محكوم لهم. نام: على نام خانوادگى: رجب زاده نام پدر: رمضان نش مش
ــهرك فرهنگيان بلوك بى 4 ورودى يك پالك 12. مشخصات محكوم عليه /  تهرانپارس – فلكه چهارم ش
محكوم عليهم. نام: الياس نام خانوادگى: مسيح اسرائيليان نام پدر: هارول كليمى نشانى: مجهول المكان. محكوم 
ــماره 9310092168503230 و شماره دادنامه مربوطه  ــت اجراى حكم مربوطه به ش به: به موجب درخواس
9309972168500482 محكوم عليه محكوم است به حكم به فسخ قرارداد اجاره منعقده فى مابين خوانده و 
موجر و مالك اوليه و تخليه واحد تجارى متنازع فيه (يك واحد تجارى از پالك ثبتى 48 فرعى از 4502 اصلى 
بخش 7 تهران) و پرداخت اجور معوق و هزينه دادرسى توسط خوانده در حق خواهان و نيم عشر دولتى. 
ــعبه 85 دادگاه عمومى (حقوقى) مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران – حسين  مدير دفتر دادگاه حقوقى ش
علوى نسب. محكوم عليه محكوم است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده  ــر باش محكوم به از آن ميس
روز صورت جمع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد به نحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 
ــد به قانون اجراى احكام مدنى و  ــمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى مى باش 4- عالوه بر موارد باال كه قس
قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 

10 آبان 1377 توجه نمائيد.
شماره: 110/124808

 
اجرائيه

مشخصات محكوم له / محكوم لهم نام: بانك صادرات ايران نشانى: تهران خيابان شهيد بهشتى نبش خيابان 
ــمال تهران. مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم.  ــعب ش قائم مقام پال ك202 طبقه 4 دايره حقوقى ش
شركت آرش رنگ نشانى: شهرك صنعتى هشتگرد خيابان 11. جميله وكيلى شايسته نشانى: مجهول المكان. 
افسانه غفورى نشانى: مجهول المكان. عبدالحميد متبحرى راد نشانى: مجهول المكان. محكوم به: به موجب 
ــماره دادنامه هاى 9209972160800499 و  ــت اجراى حكم به شماره 9310092160801296 و ش درخواس
ــعبه محكوم عليهما محكوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت  9209972160800691 صادره از اين ش
مبلغ 509228000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 45/844/714 ريال بابت خسارات تاخير تاديه تا تاريخ 
ــارت تاخير تاديه از تاريخ 91/3/30 تا زمان  ــى و نيز پرداخت خس ــاب كامل دادرس 91/3/30 و نيز با احتس
پرداخت طبق قرارداد در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. رئيس شعبه 43 
ــعبه 43 دادگاه عمومى حقوقى تهران – ايزديار.  دادگاه عمومى حقوقى تهران – مهدى آذربراه. مدير دفتر ش
محكوم عليه محكوم است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد به نحوى كه اجراى تمام 
يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه 
ــد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آيين  ــمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى مى باش بر موارد باال كه قس
ــى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10 آبان  دادرس

1377 توجه نمائيد.
شماره: 110/124826

 
اجرائيه

مشخصات محكوم له / محكوم لهم. بانك پارسيان با وكالت شركت تامين انديش پارس با مديريت عاملى 
آقاى يعقوب مطهرى مطلق نشانى: تهران بلوار كشاورز خيابان نادرى پالك 16. مشخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم. نام: شركت توليدى لوله سازى تهران ياسوج به نمايندگى آقاى سيدعلى اكبر سيد رحمانى 
نشانى: تهران خيابان مطهرى شرقى بعد از باشگاه بانك سپه طبقه 1 پالك 37. نام: سيدعلى اكبر سيدرحمانى 
ــانى: مجهول المكان. نام: محمدرضا سيدرحمانى نشانى: مجهول المكان. نام: محمدمهدى سيدرحمانى  نش
ــماره 9310092160803729  ــانى: مجهول المكان. محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم به ش نش

ــماره دادنامه 9209972160800249 محكوم عليهما محكوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت  و ش
مبلغ 1/482/622/466 ريال بابت وجه ناشى از ضمانتنامه و 990/482/988 ريال بابت خسارت تاخير تاديه 
ــارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست لغايت زمان  ــت و الباقى خس قراردادى تا زمان تقديم دادخواس
اجراى حكم و همچنين به پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق محكوم له 
و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. رئيس شعبه 43 دادگاه عمومى حقوقى تهران – مهدى 
آذربراه. مدير دفتر شعبه 43 دادگاه عمومى حقوقى تهران – ايزديار. محكوم عليه محكوم است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقع از دارايى خود بدهيد به نحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى 
مى باشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 

اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائيد.
شماره: 110/124824

 
دادنامه

ــماره  ــه ش ــران دادنام ــى ته ــى حقوق ــعبه 26 دادگاه عموم ــه 8909980228600745 ش ــده كالس پرون
9209970228600556. خواهان: شركت سهامى بيمه ايران با نمايندگى خانم مريم كاويانى فر به نشانى تهران 
خيابان سعدى شمالى. خوانده: آقاى انور چمن آرا به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه طلب. چون اقدام 
ديگرى ضرورت ندارد دادگاه رسيدگى هاى به عمل آمده را كافى جهت صدور رأى تشخيص داده فلذا با اعالم 

ختم رسيدگى و استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور حكم مى نمايد.
ــده خواهان مبنى  ــيدگى هاى به عمل آمده دعوى اقامه ش حكم دادگاه با التفات به كليه اوراق پرونده و رس
ــماره  ــده به بيمه گذار موضوع قرارداد بيمه به ش ــارت پرداخت ش بر مطالبه مبلغ 17/320/000 ريال خس
87/198/05468/000051 با احتساب خسارت دادرسى و تاخير تاديه ماالً وارد و به عقيده دادگاه متكى به ادله 
مستند قانونى مى باشد زيرا قدر متقين بيمه نامه موضوع بحث يك دستگاه كاميون كشنده به شماره انتظامى 
338 ع 41 ايران 22 متعلق به بيمه گذار نزد شركت خواهان بيمه بدنه بوده و به موجب كروكى افسركارشناس 
در تصادف بيمه كاميون موضوع بيمه نامه به رانندگى خوانده دعوى علت اصلى وقوع تصادف ورود خسارت 
بى احتياطى مشاراليه به علت تغيير ناگهانى مسير مى باشد و بر اين مبنا رابطه سببيت بين فعل خوانده ورود ضرر 
و زيان ديده وارد تشخيص داده شده و به موجب اقرار نامه پيوست عرض حال تسليمى بيمه گذار خسارت 
وارده به ميزان خواسته را از شركت بيمه گر دريافت نموده و به موجب ماده 5 قانون بيمه اجبارى مسئوليت 
مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى در قبال شخص ثالث و تناظر به ماده 18 آئين نامه اجبارى آن شركت 
خواهان را مخير نموده كه به راننده فاقد گواهينامه مراجعه و معادل خسارت پرداختى را مطالبه نمايد بنابراين 
از انجا كه خوانده در لحظه تصادف فاقد گواهينامه بوده است از اين رو موضوع با ماده 8 قانون تذكاريه قابليت 
انطباق را داشته و لذا چون خوانده با دعوت از طريق مطبوعات به دادرسى فراخوانده شده در جلسه دادرسى 
حاضر نشده و نسبت به دعوى ايراد و دفاعى به عمل نياورده است بنابراين دادگاه بر مبناى آن جهاتى فوقاً قلم 
گرفته شده دعوى اقامه شده را در اين مرحله از رسيدگى وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 1 و 2 قانون 
مسئوليت مدنى و ماده 331 قانون مدنى و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده مندرج 
در متن حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 117/320/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
8/010/080 ريال بابت كليه خساراتى كه به سبب طرح دعوى به خواهان وارد كرده است اعم از هزينه دفتر 
دادرسى، حق الزحمه نماينده قضايى و خسارت تاخير و تاديه بر مبناى جدول اعالمى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران از تاريخ مطالبه (1389/10/22) لغايت اجراى آن كه قابل اتساب در دايره محترم اجراى احكام 
ــد در حق خواهان صادر مى نمايد. مع الوصف اعالم مى دارد حكم اصدارى غيابى و ظرف مدت 20  مى باش
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و رسيدگى مجدد در همين محكمه مى باشد و پس از انقضاى آن در فرجه 
20 روزه قانونى ديگر قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان مى باشد.حجت اهللا اميدوارى. 

رئيس شعبه 26 دادگاه عمومى تهران
شماره: 110/124798



9جهان اقتصاد آگهى  سال بيست و سوم 
 شماره 5844         

چهارشنبه 29 بهمن 1393   
28 ربيع الثانى 1436   18  فوريه 2015 

احضار متهم
ــماره 02005286- 93/10/16 در پرونده كالسه 930977/1018 براى آقاى على  به موجب كيفرخواست ش
ــرقت، جعل و استفاده از سند مجعول تقاضاى كيفر گرديده كه  ــين به اتهام س حدادنژاد تهرانى فرزند حس
رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى آن ساعت 11/30 مورخه 94/1/24 تعيين 
گرديده با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مواد 115 و 180 قانون آئين 
دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. مدير 

دفتر شعبه 1018 دادگاه عمومى تهران
شماره: 110/125179 م. الف 148504

احضار متهم
به موجب پرونده كالسه 9309982149400202 شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه چهار 
تهران (رسالت) اتهامى اقاى رضا ايرانى به اتهام خيانت در امانت حسب شكايت آقاى حسن سلطانى تحت 
تعقيب مى باشد كه به علت مجهول المكان  بودن ابالغ احضاريه به محل اقامت وى ممكن نگرديده است لذا 
در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاههاى عمومى و انقالب مراتب يك نوبت از طريق يكى 
از جرايد كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت تحقيق و دفاع از اتهام 

خود در اين شعبه حاضر شود. بديهى است در صورت عدم حضور غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد.
بازپرس شعبه چهارم دادسراى ناحيه 4 تهران.

شماره: 110/124591 م. الف 148505

اتهام
ــن جوكار فرزند...... كه فعًال مجهول المكان  ــى كيفرى به آقاى حس در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرس
ــماره 9301891 اين شعبه، به اتهام ضرب و جرح عمدى تحت پيگرد مى باشد، به  ــد و در پرونده ش مى باش
موجب اين آگهى كه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر مى گردد ابالغ مى شود كه حداكثر 
ظرف يك ماه پس از نشر آگهى براى اخذ توضيح و دفاع از اتهام خود در اين شعبه حاضر شود در غير اين 

صورت وفق مقررات رسيدگى و راى صادر خواهد شد.
داديار شعبه يازدهم دادسراى ناحيه 4 تهران.

شماره: 110/125016 م. الف 148506
 

احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران به موجب كيفرخواست 
شماره 244003342 - 1393/8/6 در پرونده كالسه 910158/1035 براى عباس ايزك شيريان فرزند موسى 
به اتهام سرقت كيف دستى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى 
براى مورخه 1394/1/18 ساعت 10/30 صبح تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 

بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.
شعبه 1035 دادگاه عمومى (جزايى) مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران.

تهران – ونك – خيابان مالصدرا – نبش كردستان – پالك 64
شماره: 110/124617 م. الف 148507

احضار متهم
متن آگهى احضار متهم احسان احمدى و غالمحسين يعقوبى (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) 
ــهيد قدوسى تهران به موجب كيفرخواست شماره 92/026-92/01/18 در پرونده كالسه  مجتمع قضايى ش
ــان احمدى به اتهام ايراد صدمه بدنى غيرعمدى  ــين يعقوبى و احس 9009982148900470 براى غالمحس
تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/01/16 
ساعت 00: 11 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. منشى دادگاه كيفرى شعبه 1034 دادگاه عمومى 

(جزايى) مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران
شماره: 110/124619 م. الف 148508

احضار متهم
در پرونده كالسه 930707 آقاى اكبر جنگى متهم است به خيانت در امانت، بدين وسيله باستناد مواد 115 و 
180 قانون آئين دادرسى كيفرى به نامبرده فوق ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى مورخ 1394/01/23 ساعت 
9 صبح جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شود. در نتيجه عدم حضور غياباً حكم صادر خواهد 

شد و چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشى دادگاه كيفرى شعبه 1030 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران.

تهران – ونك – خيابان مالصدرا – نبش كردستان – پالك 64- طبقه 4
شماره: 110/124623 م. الف 148509

احضار متهم
در پرونده كالسه 930684 آقاى كيوان مهربانى فرزند مهرعلى متهم است به ايراد جرح عمدى، بدين وسيله 
باستناد مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى كيفرى به نامبرده فوق ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى مورخ 
1394/01/23 ساعت 10 صبح جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شود در نتيجه عدم حضور غيابًا 
حكم صادر خواهد شد و چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود. منشى دادگاه كيفرى شعبه 1030 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران
تهران – ونك – خيابان مالصدرا – نبش كردستان – پالك 64- طبقه 4

شماره: 110/124626 م. الف 148510

احضار متهم
(مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست) در پرونده كالسه 9309980295601238 
اين شعبه هادى پويا اقدم فرزند پرويز به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول 
المكان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين 
شعبه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 6 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 18 تهران – وحيد حيدرى تهران – يافت آباد كوى وليعصر 

مجتمع قضايى شهيد مطهرى
شماره: 110/124698 م. الف 148511

احضار متهم
به موجب پرونده كالسه 9311 ب / 777 در شعبه 12 بازپرسى

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 18 (شهيد مطهرى) آقاى محمد شقاقى فرزند عباس .... تبعه ..... 
به اتهام مزاحمت تلفنى تحت تعقيب مى باشد وقت مقرر براى يك ماه پس از ابالغ تعيين گرديده كه به علت 
ــى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد  مجهول المكان بودن متهم طبق ماده 115 قانون آئين دادرس
كثيراالنتشار آگهى مى شود كه نام برده در موعد مقرر فوق در اين بازپرسى جهت تحقيق و دفاع از اتهام انتسابى 

به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصميم خواهد شد.
بازپرس شعبه 12 دادسراى ناحيه 18 تهران

شماره: 110/124701 م. الف 148512

دادخواست
خواهان/ خواهان ها دادخواستى سميه سهيلى به طرفيت خوانده / خواندگان حامد نصيرى كلجاهى به خواسته 
ترك انفاق تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1174 دادگاه عمومى 
جزايى مجتمع قضايى قدس تهران واقع در تهران – خيابان اشرفى اصفهانى – نبش نيايش – مجتمع قضايى 
قدس ارجاع و به كالسه 9309980280300886 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/01/19 و ساعت 
30: 8 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
ــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  كثيراالنتش
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. منشى دادگاه كيفرى شعبه 1174 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران – معصومه اشرفى
تهران – خيابان اشرفى اصفهانى – نبش نيايش – مجتمع قضايى قدس

شماره: 110/124683 م. الف 148513
 

دادخواست
خواهان/ خواهان ها حمزه على عينعلى زاده دادخواستى به طرفيت خوانده / خواندگان على محمد عبدالهى به 
خواسته استفاده از اوراق مجعول و جعل تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 1174 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران واقع در تهران – خيابان اشرفى اصفهانى – 
نبش نيايش – مجتمع قضايى قدس ارجاع و به كالسه 9309980282200201 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/01/18 و ساعت 00: 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  مراجعه و ضمن اعالم نش
جهت رسيدگى حاضر گردد. منشى دادگاه كيفرى شعبه 1174 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس 

تهران – معصومه اشرفى تهران – خيابان اشرفى اصفهانى- نبش نيايش – مجتمع قضايى قدس
شماره: 110/124685 م. الف 148514

دادخواست
خواهان/ خواهان ها عباس شاهرخ دادخواستى به طرفيت خوانده / خواندگان سيدمجيد محمدزاده حسنى 
ــيدگى به شعبه  ــتان تهران نموده كه جهت رس ــته خريد مال غير تقديم دادگاههاى عمومى شهرس به خواس
ــرفى اصفهانى – نبش  1174 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران واقع در تهران – خيابان اش
نيايش – مجتمع قضايى قدس ارجاع و به كالسه 9309982154400189 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/01/23 و ساعت 30: 8 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  مراجعه و ضمن اعالم نش
جهت رسيدگى حاضر گردد. منشى دادگاه كيفرى شعبه 1174 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس 

تهران – معصومه اشرفى
تهران – خيابان اشرفى اصفهانى- نبش نيايش – مجتمع قضايى قدس

شماره: 110/124691 م. الف 148515

دادنامه
ــماره  ــه ش ــران دادنام ــى ته ــى جزاي ــعبه 1172 دادگاه عموم ــه 9209980246400018 ش ــده كالس پرون
9309972181200249  شاكى: آقاى مجيد احمدى طاوسى با وكالت خانم بهاره كمالى هنر به نشانى تهران 
– خيابان دكتر بهشتى خيابان شهيد صابونچى پالك 4 واحد 8 طبقه 3 متهم: آقاى على كمالى اكنون آزاد به 
نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبردارى گردشكار: دادگاه با اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد: راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى على كمالى فرزند مسعود 
فاقد مشخصات بيشتر فاقد قرار تامين كيفرى مجهول المكان دائر بر تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 
سى و دو هزار دالر موضوع كيفرخواست شماره 004923 مورخه 1392/12/25 صادره از دادسراى عمومى 
و انقالب ناحيه 2 تهران، دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با توجه به شكايت شاكى آقاى مجيد 
ــى با وكالت خانم بهاره كمالى هنر و گزارش مرجع انتظامى و با مالحظه مستندات ابرازى  احمدى طاووس
وكيل شاكى و نتيجه استعالمات از بانك ملى و بانك ملت و با توجه به گواهى گواهان منعكس در پرونده 
ــدن شكايت  ــيدگى دادگاه و عدم دفاع از خود و مصون واقع ش و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رس
شاكى از هر گونه ايراد و اعتراض و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده مجرميت نامبرده را محرز دانسته 
و باستناد ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء و اختالس و كالهبردارى مصوب 1367/09/15 و 
ــش ماه حبس تعزيرى درجه شش و رد مال  ــالمى وى را به تحمل ش مواد 10 و 18 و 19 قانون مجازات اس
ماخوذه به مبلغ سى و دو هزار دالر در حق شاكى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه دادگاه مى باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر خواهى در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. رئيس شعبه 1172 دادگاه عمومى جزائى 

تهران – كمال حسين زاده
شماره: 110/125206 م. الف 148516

دادنامه
پرونده كالسه 9209982155101890 شعبه 1162 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران دادنامه 

شماره 9309972180202052
ــانى خيابان طوس سه راه مبعث كوچه اسكندرى بن بست  ــاكى: آقاى حميد معززى فرزند حسن به نش ش

مهتاب پالك 2
متهم: آقاى عزت اله قاسمى بختيارى فرزند فرج به نشانى مجهول المكان

اتهام ها: 1. سرقت مستوجب تعزير 2. تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات 
دادگاه با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد.

راى دادگاه
در خصوص اتهام آقاى عزت اله قاسمى بختيارى فرزند فرج داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع نسبت 
به يك دستگاه گوشى تلفن همراه موضوع كيفرخواست دادسراى ناحيه ده تهران با عنايت به شكايت شاكى 
آقاى حميد معززى فرزند حسن، گزارش مرجع انتظامى و رديابى گوشى تلفن متعلق به شاكى توسط شركت 
مخابرات و پاسخ بزهكارى وى تحت عنوان سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسالمى انطباق داشته و 
محرز است لذا نامبرده به استناد ماده مذكور و ماده 667 قانون ياد شده مصوب 1375 به تحمل يك سال حبس 
و 50 ضربه شالق تعزيرى و رد مال مسروقه در حق شاكى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف 

10 روز قابل واخواهى در اين مرجع مى باشد.
رئيس شعبه 1162 دادگاه عمومى و جزايى تهران – على بابايى

ــمى كه مجهول المكان  ــيله به محكوم عليه آقاى عزت اله قاس ــره در جرايد بدينوس پيرو آگهى هاى منتش
ــماره  ــعبه 1162 در پرونده ش ــماره 2052-93 صادره از ش ــون وفق دادنامه ش ــالغ مى گردد چ ــد اب مى باش
9209982155101890 محكوم به تحمل يك سال حبس و تحمل 50 ضربه شالق شده ايد. ظرف ده روز از 
انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراى احكام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1162 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران – غالمى

شماره: 110/125225 م. الف 148517
 

دادنامه
پرونده كالسه 9309980283300317 شعبه 1162 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران دادنامه 
شماره 9309972180202046 شاكى: خانم فريبا پشم چى فرزند حسن به نشانى تهران – شهران فلكه اول 

خيابان طوقانى – خيابان سميه شرقى شماره 6 طبقه 1 واحد 2
متهم: آقاى عباس جليلى مترتب به نشانى مجهول المكان

اتهام: كالهبردارى   دادگاه با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد.

راى دادگاه

در خصوص اتهام آقاى عباس جليلى شريف فرزند حسين داير بر كالهبردارى موضوع كيفرخواست دادسراى 

ناحيه 5 تهران با عنايت به جامع اوراق پرونده شكايت شاكى خانم فريبا پشم چى، گزارش مرجع انتظامى 

ــاير قراين و امارات موجود بزه  ــتعالمات به عمل آمده و متوارى بودن متهم و س تحقيقات انجام گرفته و اس

انتسابى به وى محرز است لذا به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى 

نامبرده را به تحمل 5 سال حبس و 150000000 ريال جزاى نقدى و رد مال در حق شاكى محكوم مى نمايد. 

ــعبه 1162 دادگاه عمومى جزايى  ــت. رئيس ش ــادره غيابى بوده و ظرف 10 روز قابل واخواهى اس راى ص

تهران – على بابايى پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى عباس جليلى كه مجهول 

ــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 93-2046 صادره از شعبه 1162 در پرونده شماره  المكان مى باش

9309980283300317 محكوم به تحمل پنج سال حبس و پرداخت صد و پنجاه ميليون ريال جزاى نقدى 

محكوم شده ايد. ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد. در غير 

اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.

مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1162 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران – غالمى

شماره: 110/125227 م. الف 148518

تغييرات شركت
ــماره ثبت 339267 و شناسه ملى  ــركت تزئينات مدرن مسيحا با مسئوليت محدود به ش آگهى تغييرات ش
10103861225 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/10/12 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: خانم طيبه نعمتى جمالى فرزند عيسى به شماره شناسنامه: 1439 تاريخ تولد: 1361/02/21 صادره: تهران 
كدملى 0076781232 با پرداخت 500000 ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفتند. اقاى مصطفى 
امامى فرزند محمد به كدملى 0074416375 با پرداخت 14500000 ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود 
را به مبلغ 49500000 ريال افزايش داد در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 50000000 ريال به 65000000 ريال 
افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه شركت به شرح فوق اصالح گرديد. آدرس شركت به تهران انتهاى 
اتوبان نواب خيابان زمزم خيابان جهاد كوچه نيتى پالك 18 طبقه دوم واحد دوم غربى كدپستى 1367764476 
ــرح فوق اصالح گرديد و ليست شركا به شرح ذيل  ــنامه به ش تغيير يافت و در نتيجه ماده مربوطه در اساس
مى باشد مصطفى امامى دارنده 49500000 ريال و مجيد جعفرزاده به كدملى 0083480153 دارنده 15000000 

ريال و طيبه نعمتى جمالى دارنده 500000 ريال.
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
شماره: 150146

تغييرات موسسه
ــماره ثبت 33733 و شناسه ملى 14003989527 به استناد  ــه آتيه تدبير سالمت به ش آگهى تغييرات موسس
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/10/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت به نشانى: 
يزد، خرمشاه، كوچه شهيد كاظم جعفرى فرد، بلوار شهيد باهنر، پالك 367، كدپستى 8916617178 انتقال يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
شماره: 150147

تغييرات موسسه
ــماره ثبت 30432 و شناسه ملى 10320833373 به استناد  ــه ايمن كوثر ايرانيان به ش آگهى تغييرات موسس
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/09/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد: مركز موسسه به تهران 
– تهرانسر خيابان شاهد غربى خيابان اميرارسالن ترابى بل – ساختمان آريانا پالك 342 طبقه سوم واحد 12 

كدپستى 1388835441 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
شماره: 150153

تغييرات شركت

ــماره ثبت 339267 و شناسه ملى  ــركت تزئينات مدرن مسيحا با مسئوليت محدود به ش آگهى تغييرات ش

10103861225 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/10/13 تصميمات ذيل اتخاذ 

ــد: آقاى مجيد جعفرزاده به كدملى 0083480153 با دريافت 15000000 ريال از صندوق شركت معادل  ش

ــركت از مبلغ 65000000 ريال به  ــركت خارج گرديد و در نتيجه سرمايه ش ــهم الشركه خود از ش كليه س

50000000 ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد و ليست شركا به شرح 

ذيل مى باشد: مصطفى امامى به كدملى 0074416375 دارنده 49500000 ريال و طيبه نعمتى جمالى به كدملى 

0076781232 دارنده 500000 ريال.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150148

تغييرات شركت

ــه ملى  ــماره ثبت 366352 و شناس ــئوليت محدود به ش ــازه هرمس با مس ــركت ويم س آگهى تغييرات ش

10320164772 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1393/10/06 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد: مجتبى شيرالى به شماره ملى 0043982700 به سمت رئيس هيئت مديره. موجان شيرالى به 

شماره ملى 0440282195 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 

كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و چك و سفته و برات با امضاى رئيس هيئت مديره منفردا 

همراه با مهر شركت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150149

تغييرات شركت

ــماره ثبت 339267 و شناسه ملى  ــركت تزئينات مدرن مسيحا با مسئوليت محدود به ش آگهى تغييرات ش

10103861225 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1393/10/14 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد: خانم طيبه نعمتى جمالى به كدملى 0076781232 به سمت رئيس هيئت مديره. آقاى مصطفى 

امامى به كدملى 0074416375 به سمت مديرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا كليه اسناد بهادار 

و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى شركت با امضا مديرعامل 

منفرداً همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150150

تغييرات شركت

ــه ملى  ــماره ثبت 366352 و شناس ــئوليت محدود به ش ــازه هرمس با مس ــركت ويم س آگهى تغييرات ش

10320164772 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/10/06 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: مجتبى شيرالى به شماره ملى 0043982700 با پرداخت مبلغى به صندوق شركت سهم الشركه خود را به 

مبلغ 4700000000 ريال افزايش داد. سرمايه شركت از مبلغ 600000000 ريال به مبلغ 5100000000 ريال 

افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. ليست شركاء پس از افزايش به شرح ذيل مى باشد: 

مجتبى شيرالى به شماره ملى 0043982700 داراى مبلغ 4700000000 ريال. موهبت همائى به شماره ملى 

ــماره ملى 0440282195 داراى مبلغ  ــيرالى به ش 0053589378 داراى مبلغ 1000000000 ريال. موجان ش

1000000000 ريال. مشيا شيرالى به شماره ملى 0440905109 داراى مبلغ 1000000000 ريال. محمدمهدى 

شيرالى به شماره ملى 0151490155 داراى مبلغ 1000000000 ريال.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150151

تغييرات شركت

ــه ملى  ــماره ثبت 151105 و شناس ــئوليت محدود به ش ــركت طرح بافت رايان با مس ــى تغييرات ش آگه

10101939205 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/09/29 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: آدرس دفتر مركزى شركت به تهران خيابان جمهورى خيابان ملت كوچه ميرشريفى – پالك 10 طبقه 

دوم كدپستى: 143943863 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. آقاى بهرام حوالى شهريارى 

ــهم الشركه خود را به مبلغ  ــركت س به كدملى: 003297657 با پرداخت 270/000/000 ريال به صندوق ش

ــا پرداخت 270/000/000 ريال به  ــال خانم زهرا محمدجعفر به كدملى 0053639898 ب 300/000/000 ري

صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ 300/000/000 ريال خانم ريحانه حوالى شهريارى به كدملى 

0013970429 با پرداخت 180/000/000 ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ 200/000/000 

ــهريارى به كدملى 0020194382 با پرداخت 180/000/000 ريال به صندوق  ريال و خانم عرفانه حوالى ش

ــركه خود را به مبلغ 200/000/000 ريال افزايش دادند. در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ  ــركت سهم الش ش

100/000/000 ريال به مبلغ 1/000/000/000 ريال افزايش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. ليست 

شركا و مقدار سهم الشركه هر يك بعد از افزايش: آقاى بهرام حوالى شهريارى داراى 300/000/000 ريال سهم 

الشركه. خانم زهرا محمدجعفر داراى 300/000/000 ريال سهم الشركه خانم ريحانه حوالى شهريارى داراى 

200/000/000 ريال سهم الشركه. خانم عرفانه حوالى شهريارى داراى 200/000/000 ريال سهم الشركه.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150152

تغييرات شركت

ــه ملى  ــماره ثبت 448711 و شناس ــئوليت محدود به ش ــتر كوثر با مس ــركت رايزن گس آگهى تغييرات ش

14003851520 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/10/22 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد: محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: خيابان شهيد كرد كوچه تركستانى پالك 2 طبقه اول كدپستى 

1675653412 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150154

تغييرات شركت

آگهى تغييرات شركت ايده نگار گيتى با مسئوليت محدود به شماره ثبت 410791 و شناسه ملى 10320627633 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/09/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: تعداد اعضاء 

هيئت مديره به 3 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح شد.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150155

تاسيس شركت

ــديد در تاريخ 1393/11/06 به شماره ثبت 467263 به شناسه  ــيس شركت با مسئولت محدود پايدار س تاس

ملى 14004695771 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

آگهى مى گردد. موضوع شركت: انجام كليه پروژه هاى پيمانكارى از قبيل: عمران، ابنيه، راه و آب، تاسيسات و 

برق – شركت در مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى اخذ وام و تسهيالت از بانكها و موسسات مالى 

و اعتبارى خريد و فروش كاالهاى مجاز بازرگانى در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهاى الزم. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلى شركت: تهران ميدان رسالت ضلع 

شمال شرقى ميدان رسالت پالك 220 طبقه 3 كدپستى 1636977536. سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال 

مى باشد. اولين مديران شركت: آقاى محمد عزيزى به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملى 3920007301 

دارنده 990000 ريال سهم الشركه و خانم ريحانه سليمانى به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به شماره 

ملى 0793779553 دارنده 10000 ريال سهم الشركه براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: 

كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى و همچنين 

اوراق عادى و ادارى با امضا منفردا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است. اختيارات مديرعامل: 

طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.)

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

شماره: 150156

آگهى تحديد حدود اختصاصى

به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 14 

قانون ثبت تحديد حدود اختصاصى پالك 1051 فرعى از 23/16 اصلى واقع در بدره قطعه 3 ايالم كه از طرف 

آقاى حسن مهدوى در اجراى قانون فوق درخواست ثبت گرديده در تاريخ 1393/12/21 راس ساعت 8 صبح 

به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت و اشخاصى كه به حدود و حقوق ارتفاقى 

اعتراض دارند مى رساند در تاريخ تعيين شده در محل حضور به هم رساند. در صورت عدم حضور مستدعى 

ثبت يا نماينده قانونى وى تحديد حدود طبق ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورين انجام 

خواهد شد ضمناً اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 

تحديد حدود ظرف مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد.

حجت پورمند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دره شهر

حصروراثت
ــه 983/216/93 از اين  ــماره شناسنامه 3011 به شرح دادخواست تقديمى به كالس خانم زهرا مهتدى به ش
شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقاى سياوش دلفانى به شماره 
ــنامه 9 در تاريخ 1393/10/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  شناس
ــت به: نام: زهرا نام خانوادگى: مهتدى شماره شناسنامه: 3011 تاريخ تولد: 1325/11/25 صادره:  منحصر اس
تهران نسبت بامتوفى: همسر نام: پانته آ نام خانوادگى: دلفانى شماره شناسنامه: 6642 تاريخ تولد: 1353/7/15 
ــنامه: 15491 تاريخ تولد:  ــماره شناس ــبت بامتوفى: دختر نام: پيام نام خانوادگى: دلفانى ش صادره: تهران نس
1359/9/8 صادره: تهران نسبت بامتوفى: پسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ــعبه 216 شوراى  ــد. رئيس ش ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد ش

حل اختالف منطقه 5 تهران.
شماره: 110/128335

ابالغ
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به: مسعود حسينى. خواهان: عليرضا خازنى. كالسه پرونده: 
989/216/93. وقت رسيدگى: چهارشنبه 93/12/20 ساعت 30: 15. خواسته:...... خواهان دادخواستى تسليم 
شوراهاى حل اختالف تهران نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده كه 
به جهت عجر خواهان اعالم نشانى خوانده و به درخواست وى و دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده در وقت مقرر فوق در 
جلسه دادگاه حاضر شود. ضمناً وى مى تواند به دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. حوزه 216 شوراى حل اختالف تهران – اكباتان
شماره: 110/128336

حصروراثت
ــى به شماره شناسنامه 2416 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 982/216/93 از اين  خانم زبيده درويش
شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خانم فاطمه داودآبادى به شماره 
شناسنامه 119 در تاريخ 1393/10/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: نام: عباس نام خانوادگى: درويشى شماره شناسنامه: 3512 تاريخ تولد: 1310/11/2 صادره: 
اراك نسبت با متوفى: همسر نام: تقى نام خانوادگى: درويشى شماره شناسنامه: 3557 تاريخ تولد: 1349/10/20 
ــر نام: مهدى نام خانوادگى: درويشى شماره شناسنامه: 1051 تاريخ تولد:  ــبت بامتوفى: پس صادره: تهران نس
1354/3/18 صادره: تهران نسبت بامتوفى: پسر نام: زبيده نام خانوادگى: درويشى شماره شناسنامه: 2416 تاريخ 
تولد: 1343/12/1 صادره: تهران نسبت با متوفى: دختر نام: سكينه نام خانوادگى: درويشى شماره شناسنامه: 
ــريفات مقدماتى،  ــبت بامتوفى: دختر اينك با انجام تش ــخ تولد: 1355/11/11 صادره: تهران نس 4661 تاري

درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد 

شد. رئيس شعبه 216 شوراى حل اختالف منطقه 5 تهران.
شماره: 110/128334

 
حصروراثت

آقاى ايرج دزفولى به شماره شناسنامه 409 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 995/214/93 از اين شعبه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بى بى تاج ميرزائى به شماره شناسنامه 
ــخ 1393/8/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر  875 در تاري
است: نام: ايرج نام خانوادگى: دزفولى شماره شناسنامه: 409 تاريخ تولد: 1343 صادره: اروميه نسبت بامتوفى: 
پسرنام: ايمان نام خانوادگى: دزفولى شماره شناسنامه: 4731 تاريخ تولد: 1364 صادره: تهران نسبت بامتوفى: 
پسر نام: افسانه نام خانوادگى: دزفولى شماره شناسنامه: 15401 تاريخ تولد: 1344 صادره: تهران نسبت بامتوفى: 
دختر نام: بهارك نام خانوادگى: دزفولى شماره شناسنامه: 742 تاريخ تولد: 1360 صادره: تهران نسبت بامتوفى: 
دختر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. رئيس شعبه 214 شوراى حل اختالف منطقه 5 تهران.
شماره: 110/128331

دادنامه

پرونده كالسه 9209980285100563 شعبه 1181 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى قدس تهران دادنامه 

شماره 9309972182101494 شاكى: آقاى محمدكريم شاهين فر فرزند على 2. آقاى عليرضا احمدزاده فرزند 

محمود همگى به نشانى مشهد خيابان سناباد – سناباد 46 سمت راست پال ك73 متهم: آقاى امير فيروزى 

كليبر فرزند به نشانى مجهول المكان اتهام: ايراد صدمه غيرعمدى ناشى از تخلف در رانندگى گردشكار: دادگاه 

پس از بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى 

دادگاه به حكايت از مندرجات پرونده آقاى امير فيروزى كليبر فاقد مشخصات ديگر و به لحاظ عدم دسترسى 

ــى از تخلف در رانندگى، موضوع شكايت آقايان  ــت به ايراد صدمه غيرعمدى ناش فاقد تامين بوده متهم اس

1- محمدكريم شاهين فر 2- عليرضا احمدزاده، با التفات به كيفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و 

انقالب ناحيه پنج تهران عليه متهم موصوف كه مشتمل بر شكايت شكات، گزارش مرجع انتظامى، نظريه پليس 

كشور تركيه مبنى بر تقصير متهم در حادثه، گواهى هاى پزشكى قانونى، و اقدامات مراجع قضائى و انتظامى، 

در راستاى تعقيب مشاراليه كه تاكنون موثر واقع نشده، و نيز ساير قرائن و امارات موجود در پرونده مى باشد، 

و مضافاً به اينكه متهم به رغم ابالغ قانونى وقت دادرسى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در جلسه 

دادگاه حضور نيافته تا در قبال اتهام وارده از خود دفاع موثرى را به عمل آورد.

فلذا دادگاه مستنداً به مواد 294، 295، 297، 302، 367، 418، 428، 442، 481، 484، 495 باب ديات و ماده 

717 باب تعزيرات از قانون مجازات اسالمى مصوب سال 75 (حاكم بر زمان وقوع جرم) با رعايت بند اول 

ماده سه قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين متهم را به ترتيب الف: از حيث 

ايراد صدمه غيرعمدى نسبت به مجنى عليه آقاى محمدكريم شاهين فر به پرداخت دو صدم ديه كامله از بابت 

ارش تورم ساق پاى راست، و نيم صدم ديه كامله از حيث جراحت حارصه در ساق پاى راست، كه با توجه 

به مطالبه ديه در حق شاكى اخيرالذكر ب: از بابت ايراد صدمه غيرعمدى نسبت به مجنى عليه آقاى عليرضا 

احمدزاده به پرداخت شانزده صدم ديه كامله از بابت شكستگى استخوان هاى درشت نى و نازك نى ساق پاى 

راست، نيم صدم ديه كامله به عنوان ارش جراحت حارصه در نيمه راست قفسه سينه، يك و نيم صدم ديه 

كامله از بابت ارش جراحات عميق نيمه راست خلف تنه، يك و نيم صدم ديه كامله به عنوان ارش آسيب نسج 

نرم در ساق پاى راست، شش هزارم ديه كامله از حيث كبودى در نواحى، پهلوى راست، آرنج راست، پاشنه 

پاى چپ، يك صدم ديه كامله از بابت جراحت داميه در ساق پاى چپ، سه صدم ديه كامله از حيث جراحت 

حارصه در نواحى، زانوى چپ، ساق چپ، پشت دست راست، قدام ساق راست (دو عدد) ثلث ميانى پشت 

پاى راست، (جمعاً شش عدد) كه با توجه به مطالبه ديه در حق شاكى فوق الذكر ج: عالوه بر ديه و ارش فوق 

االشعار از باب جنبه عمومى جرم مشاراليه را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق 

دولت محكوم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 

مى باشد. رئيس شعبه 1181 دادگاه عمومى جزائى تهران – رضا صابرى

شماره: 110/125214 م. الف 148519 
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آستان قدس رضوى با فعاليت هاى گسترده ى خود توانسته 
نهادى موفق در فقرزدايى باشد.

ــدس رضوى،  ــتان ق ــانى آس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــور عبدالعلى كوهى كه به همراه تعدادى ديگر از  پروفس
اساتيد و دانشمندان پس از شركت در همايش بين المللى 
ــير نوايى» به حرم  ــه ها، آثار و خدمات اميرعلى ش «انديش

ــتان  ــدند، در بازديد از فعاليت هاى آس ــرف ش مطهر مش
قدس رضوى عنوان كرد: آستان قدس رضوى نه تنها يك 
مركز متبرك به حضور امام رضا(ع) است، بلكه به بركت 
همين بزرگوار در زمينه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى 
و فرهنگى بسيار عالى عمل كرده و به مركز اميدى تبديل 
شده كه همه ى مسلمانان جهان به ويژه شيعيان منطقه را به 

سوى خود مى كشاند.
ــگاه فعاليت ها و  وى ضمن بيان اينكه با بازديد از نمايش
دستاوردهاى آستان قدس رضوى خاطرات خوبى در ذهنم 
ــد، گفت: يكى از مهم ترين فعاليت هاى  ثبت و جاودان ش
اجتماعى و اقتصادى آستان قدس رضوى به نظر من همين 
است كه مردم را به توليد و كار و فعاليت در جامعه تشويق 

كرده و بستر مناسبى را براى آنان فراهم مى آورد.
ــگاه اذعان كرد: چاپ كتاب در زمينه هاى  اين استاد دانش
گوناگون، آثار شايسته در چندين سال برگزارى جشنواره ى 
كتاب سال رضوى و به ويژه مجموعه ى «المعجم فى فقه 
ــر بالغته» از دستاوردهايى هستند كه بايد  لغه القران وس

مورد بحث و بررسى دانشگاهى قرار گيرند. 

شهردار منطقه هفت قم خبر داد:
 اجراي برنامه هاي هسته مركزي شهر در 

طرح استقبال از بهار 94
ــهر مقدس قم همواره به عنوان يك مركز بزرگ   ش
ــافرين ايام  ــي ميزبان خيل عظيم زائرين و مس زيارت

نوروز بوده است .
ــراي برنامه هاي  ــف زاده ازآغاز اج ــش نج  جهانبخ
ــر داد و  اظهار  ــتقبال از بهار  در منطقه هفت خب اس
ــور پذيرايي از زائران  ــتا و به منظ كرد: در همين راس
ــافران بارگاه ملكوتي كريمه اهل بيت (س) با  و مس
مديريتي جهادي و عزمي ملي ، ستاد استقبال از بهار 

94 منطقه هفت تشكيل شد.
ــاي اصلي  ــت افزود:محوره ــه هف ــهردار منطق  ش
ــاي فضاي  ــار 94 در حوزه ه ــتقبال از به ــتاد اس س
ــي ، برگزاري  ــازي محيط ــبز ، تبليغات و فضا س  س
ــازي  ــازي و نوس ــاي فرهنگي، بهس ــگاه ه نمايش
ــازي  و برپايي ستادهاي  ــهري ، پياده رو س معابر ش
 خدمات رساني و اطالع رساني به زائرين و مسافرين 

مى باشد.
نجف زاده در ارتباط با اقدامات شهرداري منطقه هفت 
تصريح كرد: تمامي اقداماتي كه در هسته مركزي شهر 
مقدس قم انجام مي شود با رويكرد خدمت به زائران 
و مسافران و همچنين مجاورين حرم حضرت فاطمه 

معصومه (س) است .
وي اظهارداشت: در همين راستا اقدامات عمراني و 
خدماتي متنوعي چون بهسازي پياده رو ها ، اصالح 
روشنايي بوستان ها ، ايمن سازي و استاندارد سازي 
ــفالت  ــازي كودكان ،  اجراي روكش آس فضاهاي ب
ــير و  ــر اصلي ، و نصب تابلوهاي راهنمايي مس  معاب
پاركينگ هاي هسته مركزي شهر صورت گرفته است.
يادواره شهداى منطقه سى برنج و صنعت 

نفت مسجدسليمان برگزار شد
ــج و صنعت نفت  ــى برن ــهداى منطقه س يادواره ش
ــپاه ناحيه  ــا همت س ــليمان ب ــتان مسجدس شهرس
ــليمان و حوزه مقاومت بسيج صنعت نفت  مسجدس

و با حضور مقامات شهرستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت 
ــم بمنظور گرامى  ــليمان ، اين مراس و گاز مسجدس
داشت ياد و نام 46 شهيد منطقه سى برنج و 10 شهيد 
صنعت نفت با محوريت شهيد « على عسكر پروين » 

شامگاه ديروز برگزار شد . 
ــپاه حضرت ولى عصر (عج)  ــاور فرماندهى س مش
ــم با سالم و  ــخنانى در اين مراس ــتان طى س خوزس
ــتان مسجدسليمان  ــهيد شهرس صلوات بر 1283 ش
ــهيد پرورى است كه  گفت : مسجدسليمان شهر ش
ــرافرازى را براى پيروزى انقالب و دفاع  شهداى س
ــمن متجاوز بعثى تقديم كرده  در برابر حمالت دش

است .
ــادواره هاى  ــزارى ي ــر برگ ــاجدى ف ــرهنگ س س
ــرد و گفت :  ــمند توصيف ك ــهدا را اقدامى ارزش  ش
ــانى  ــهداء ياد آورى و تلنگر به كس ــادواره هاى ش ي
ــهداء و پيام آنها را فراموش كرده اند  است كه راه ش
ــمند شهداء به نسل هاى  و همچنين انتقال پيام ارزش

نوجوان و جوان جامعه است .
اين مقام نظامى سپاه خوزستان خاطر نشان كرد : برگزارى 
يادواره شهداء  عمل كردن به سفارش حضرت امام 
ــى (ره) و توصيه مقام معظم رهبرى براى زنده  خمين
نگهداشتن ارزش ها و همچنين تجديد بيعت دوباره 

با واليت فقيه و انقالب است .
وى با تشريح پيام انقالب و خواسته شهداء از جوانان 
ــاى واالى  ــه به ارزش ه ــت : توج ــان گف و نوجوان
ــهداى انقالب  ــالمى و توجه به معنويات پيام ش اس
ــت كه در وصيت نامه شهداى  و جنگ تحميلى اس

گرانقدر به اين موضوع بسيار تأكيد شده است .
ــه هاى فرهنگى  ــا جدى توصيف كردن توطئ وى ب
ــوى فرهنگى  ــالمى گفت : نات ــمنان انقالب اس دش
دشمنان براى كم كردن ارزش هاى دينى و معنويات 
و دور كردن نوجوانان و نسل هاى آينده ساز جامعه 
ــمنان در اين خصوص  ــت و دش ــيار جدى اس  بس
ــدى و  ــيار ج ــات بس ــا و اقدام ــزى ه ــه ري  برنام
ــته اند و مى بايست با برافراشته  هوشمندانه اى داش
نگه داشتن پرچم اسالم و واليت ضمن خنثى كردن 
اين توطئه ها خير دنيا و آخرت را نيز براى خودمان 

فراهم آوريم . 
با اعتبار39,7 حيليارد ريالى:

7 پروژه اداره كل راه آهن شرق
 افتتاح و كلنگ زنى شد

ــرق گفت: در ايام دهه فجر پنج  مدير كل راه آهن ش
ــرق افتتاح و 2 پروژه نيز  پروژه اداره كل راه آهن ش
كلنگ زنى  شد كه اعتبار اين پروژه ها 39 ميليارد و 

700 ميليون ريال است.
ــرق:   ــه گزارش روابط عمومى اداره كل راه آهن ش ب
ــرق  محمد ابراهيم اقبالى گفت: اداره كل راه آهن ش
ــول خط حدود 1000 كيلومتر بزرگترين منطقه  با ط
ــت كه در سه  ــالمى ايران اس راه آهن جمهورى اس
ــان رضوى، خراسان جنوبى ويزد واقع  استان خراس
ــافران اقدام به  ــاه حال مس ــت كه براى رف ــده اس ش
ــود نظير احداث  ــاح و كلنگ زنى پروژه هاى خ افتت
سالن مسافرى، نمازخانه، تطويل سكوى مسافرى و 
ــرويس بهداشتى در طول مسير ريلى اين  احداث س

منطقه كرد.
ــال كلنگ زنى  ــه فجر امس ــام ده ــزود: در اي وى اف
ــافرى و  نمازخانه ايستگاه راه  پروژه هاى سالن مس
آهن  بشرويه و  نمازخانه و تطويل سكوى مسافرى 
ــاى 15 و 12  ــن نصرآباد با اعتبار ه ــتگاه راه آه ايس

ميليارد ريال انجام شد.
ــروژه هاى  ــه فجر پ ــن ده ــه داد: در اي ــى ادام اقبال
ــراى ايستگاه راه آهن تربت حيدريه، تطويل  مهمانس
سكوى مسافرى ايستگاه راه آهن شيرگشت، نمازخانه 
ــتگاه راه آهن شيرگشت،  ــرويس بهداشتى ايس و س
تطويل سكوى مسافرى ايستگاه راه آهن عشق آباد و 
سالن مسافرى ايستگاه راه آهن عشق آباد نيز توسط 
ــه اعتبار اين  ــد ك ــرق افتتاح ش  اداره كل راه آهن ش
ــب 2,7 ، 2,55، 4,05، 1,1 و 2,3  ــه ترتي پروژه ها ب
ــد. الزم به ذكر است: در مراسم  ميليارد ريال مى باش
ــافرى  ــكوى مس ــگ زنى نمازخانه و تطويل س كلن
ايستگاه راه آهن نصرآباد فرماندار شهرستان فيض آباد 
و مه والت متعهد گرديد تا جاده دسترسى اين شهر به 

ايستگاه راه آهن نصر آباد را آسفالت كند.

دبيرشوراي فرهنگى شركت گاز استان گلستان  خبرداد:
 برگزاري مسابقات قرآني بهاردربهار

ــابقات با هدف ترويج فرهنگ قرآني  ــاله مس هر س
ــن قرآنى انجام  ــالمي با حضور خادمي  و معارف اس
مى شود و شركت كنندگان در رشته هاى مختلف با 

يكديگر رقابت مى كنند .
ــوى  ــيد جواد موس ــزارش روابط عمومي، س ــه گ ب
ــتان از  ــانى گاز گلس در مصاحبه با پايگاه اطالع رس
ــابقات قرآنى بهاردر  ــزارى مرحله مقدماتى  مس برگ
ــار ويژه كاركنان و خانواده آنان در چند روز آينده  به

خبر داد . 
ــابقات با هدف ترويج  ــاله اين مس وى افزود:همه س
ــالمي با حضور خادمين  فرهنگ قرآني و معارف اس
قرآنى انجام مى شود كه شركت كنندگان عالقه مند 
در رشته هاى مورد نظر با سايرين  رقابت مى كنند .

ــتان گفت:پس از  ــوراي فرهنگى گاز گلس ــر ش  دبي
فراخوان انجام شده تعداد 80 نفر از كاركنان شركت 
ــان در دو گروه ذكور و اناث در  ــواده قرآنى آن و خان
رشته هاى حفظ ، ترتيل ، تحقيق،مفاهيم،نهج البالغه 
قصه هاى قرآنى و اذان ثبت نام نمودند كه بصورت 

جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت .  
ــته نيز  ــوى تصريح كرد:كتب مرتبط با هر رش  موس
ــدگان قرار گرفت تا با  ــركت كنن تهيه و در اختيار ش
ــابقات حاضر شوند ضمن  آمادگى كامل در اين مس
اينكه جهت داوري اين مسابقات از حضور اساتيد و 

قاريان برجسته استان استفاده مى شود.
ــاء ا.. در مراسم اختتاميه اين  ــوى ادامه داد :انش موس
ــان با والدت  ــفند همزم ــابقات كه در پنجم  اس  مس
پيام آور كربال حضرت زينب كبرى (س) و با حضور 
تنى چند از علما و چهره هاى برجسته قرآنى استان 
ــركت برگزار خواهد  ــالن اجتماعات ش در محل س
ــد به نحو شايسته اى از نفرات برتر تجليل بعمل  ش

 خواهد آمد.
راه اندازى مركز تلفن امور كاالى

 شركت گاز استان قم
ــالمى؛ در  ــارك فجر انقالب اس ــان با دهه مب همزم
راستاى طرح تكريم ارباب رجوع و خدمات رسانى 
ــركت  مطلوب به ذينفعان، مركز تلفن امور كاالى ش

گاز استان قم راه اندازى شد.
ــركت گاز استان قم: با  به گزارش روابط عمومى ش
ــدازى اين مركز تلفن IP؛ تامين كنندگان كاال و  راه ان
خدمات، فروشندگان، شركتها و اشخاصى كه قصد 
تماس با اين امور را داشته باشند، مى توانند از  طريق 
شماره تلفن 36621009 (با پيش شماره 025) تماس 

حاصل نمايند.
ــد كه  ــه اپراتور خودكار مى باش ــن مركز مجهز ب  اي
ــن پخش منوى  ــاط، در حي ــريع در ارتب جهت تس
اپراتور، شماره گيرى  تلفن داخلى فرد مورد نظر نيز 
امكان پذير است و مجتمع شدن سرويسهاى تلفنى و 
سرويسهاىIP از خصوصيات خاص اين مركز تلفن 

مى باشد.
همزمان با دهه مبارك فجر:

ساختمان امور منابع آب طالقان افتتاح شد
ــتاندار البرز بهمراه فرماندار  ــيد حميد طهايى اس س
شهرستان طالقان و امام جمعه اين شهرستان و جمعى 
از مديران استانى ساختمان امور منابع آب طالقان را 

افتتاح نمودند .
در حاشيه اين افتتاحيه بهزاد پارسا مدير عامل شركت 
ــح در خصوص  ــرز ضمن توضي ــه اى الب آب منطق
ــه در در اور منابع آب اين امور را  خدمات قابل ارائ
در راستاى سياستهاى وزارت نيرو و شركت مديريت 
ــت و ابراز  ــع آب ايران در بخش منابع آبى دانس مناب
ــركت آب  ــدوارى كرد: كه با حضور همكاران ش امي
ــور منابع آب طالقان مديريت  منطقه اى در قالب ام
منابع آبى اعم از سطحى و زير زمينى به شكل دقيق و 
منسجم انجام و از بروز تخلفات احتمالى مانند حفر 
چاههاى غير مجاز و تصرف حريم و بستر رودخانه 

جلوگيرى بعمل آيد.
 بهزاد پارسا از آغاز بكار تشكلهاى آب با عنوان سمن 
ــتان طالقان خبر داد و افزود: نقش اين  آب در شهرس
ــكلهاى مردم نهاد را در مديريت منابع آب بسيار  تش

حائز اهميت است.
طى اين بازديد جناب آقاى مهندس طهايى استاندار 
محترم البرز نيز با ابراز خرسندى اينگونه اقدامات را 
در ساماندهى وضعيت آبى كشور بسيار مهم و حائز 

اهميت برشمردند.
حضور كاركنان برق منطقه اى خوزستان 

در اردوى فرهنگى و رزمى 
ــردان 126  ــى اعضاى گ ــى و رزم  در اردوى فرهنگ
ــت و  بيت المقدس تعداد 40 نفر از همكاران حراس
ــركت برق منطقه اى خوزستان  در  امور محرمانه ش

اردوگاه شهيد فرجوانى اهوازحضورفعال داشتند .
ــركت دردوره فرهنگى و عقيدتى  اين افراد ضمن ش
ــى ودريافت آموزش هايى در اين خصوص  و سياس
ــى نماز جماعت ظهر، به منظور آمادگى توان  و برپاي

رزمى به ميدان تير اعزام شدند .
قابل ذكر است با توجه به نياز همكاران حراستى اين 
شركت  و به منظور آشنايى بيشتربا موارد تهديدات 
ــالح، برپايى اينگونه  ــتى و نحوه استفاده از س حراس
اردوها توسط بسيج شركت برق منطقه اى خوزستان 
ــى ورزمى نيروى  ــتاى برنامه هاى فرهنگ و در راس

مقاومت بسيج  انجام مى گيرد .
مديران و كارمندان نمونه شركت نفت و 

گاز كارون معرفي شدند
6 نفر از مديران و كارمندان شركت بهره برداري نفت 
ــركت ملي  ــطح ش و گازكارون به عنوان نمونه در س

مناطق نفتخيز جنوب معرفي شدند.
ــتورالعمل هاي مربوط  ــاس شاخص ها و دس بر اس
ــال 1392، نصراله افشون  به عملكرد كاركنان طي س
مدير امور مالي و كيومرث پورابوالقاسمي مدير منابع 
ــركت بهره برداري نفت و گاز كارون به  ــاني ش انس

عنوان مديران نمونه برگزيده شدند.
ــس اداره خدمات  ــا گل اكبر رئي همچنين غالمرض
ــت اداره  ــي سرپرس ــي فواضل ــري، عبدالنب كامپيوت
ــيد قدرت اله موسوي و مكي طائي به  مخابرات، س

عنوان كارمندان نمونه معرفي شدند.
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون بيش از 1500 
كارمند رسمي، قراردادي و پيماني و 3500 نفر نيروي 

قرارداد مدت موقت و اركان ثالث در اختيار دارد.

مدير اداره بنادر و دريانوردى لنگه از رشد حجم عمليات 
تخليه و بارگيرى كاال و رونق تخليه خودروهاى ترانزيتى 

در اين بندر طى 10 ماه اخير خبر داد.
ــماعيل مكى زاده" ضمن ارايه گزارشى از عملكرد 10  "اس
ماهه سال 93 بندر تجارى لنگه، با اعالم خبر فوق گفت: از 
ابتداى سال جارى تاكنون، 732هزار و629 تن انواع كاالى 

نفتى و غيرنفتى در اين بندر تخليه و بارگيرى شد.
ــادرات كاالهاى غير نفتى در بندر لنگه  وى از افزايش ص

ــن كاال در10 ماهه  ــزود: 329 هزار و 472 ت ــر داد و اف خب
ــور صادر شد  ــال 93 از طريق اين بندر به خارج از كش س
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 14 درصد پيشرفت 

داشته است.
ــى زاده اضافه كرد: طى اين مدت، 165هزار تن كاالى  مك
غير نفتى به بندر تجارى لنگه وارد شد كه 8 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل كاهش دارد.
ــكر، گندم، روغن  ــوارى، برنج، ش وى افزود: خودروى س

خوراكى، سويا، ميوه و تره بار، مواد معدنى، پارچه و الياف 
ــت كه از مبدأ يا به مقصد امارات عربى  عمده كاالهايى اس
ــيانه ميانه و عراق وارد، صادر و يا  ــورهاى آس متحده، كش

ترانزيت شده است.
مكى زاده از كاهش 4 درصدى  تخليه خودروهاى ترانزيتى 
در اين بندر طى 10 ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه 
ــال گذشته خبر داد و گفت: از ابتداى امسال تاكنون 70  س

هزار دستگاه خودرو در اين بندر تخليه شد. 

آستان قدس رضوى نهادى موفق در فقرزدايى  سرزمين ايرانسرزمين ايران

افزايش 3 درصدى تخليه و بارگيرى در بندر لنگه

ــازى خط لوله 22 اينچ هفت تپه توسط كاركنان  ايمن س
پر تالش حوزه معاونت عمليات خطوط لوله با موفقيت 

به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومى منطقه يك عمليات انتقال گاز 
ــر منطقه : در پى  ــين كوتكى مدي و به نقل از  عبدالحس
ــتان، خط لوله 22 اينچ  ــمال خوزس بارندگى اخير در ش
ــتر آبروهاى فصلى نمايان  ــه نقطه در بس هفت تپه از س
ــنل زحمتكش بهره بردارى  ــط پرس گرديده بود كه توس

خطوط لوله اهواز ايمن شد.
ــده در  ــيب دي ــايى نقاط آس ــا شناس ــى گفت: ب كوتك
ــاى 500+122 ، 123 و 128 به ميزان 250 متر  كيلومتره
مكعب حفارى در اطراف خط لوله انجام شد كه پس از 
آن نسبت به تعويض پوشش و اجراى C.C.W به طول 

24 متر اقدامات الزم انجام گرديد.
وى افزود: با اجراى پروژه فوق الذكر كه در شرايط كامًال 
ايمن و بدون اختالل در روند انتقال گاز صورت پذيرفت 
ضمن كاهش عدد ريسك خط لوله در نقاط حادثه خيز 
و در تقاطع با آبراههاى فصلى، افزايش ضريب پايدارى 
انتقال گاز در خطوط لوله مذكور را نيز به همراه داشت.

ــتگاه شير  ــى ايس كوتكى ادامه داد: احداث جاده دسترس
ــن راهى اين خط لوله از ديگر اقدامات ارزنده اى بود  بي
ــط كاركنان پرتالش بهره بردارى خط لوله اهواز  كه توس
ــدت زمان 5 روز و با بيش از  ــورت پذيرفت كه در م ص
ــزى و مخلوط ريزى و به طول  450 متر مكعب خاكري
ــش از 140 ميليون ريال  ــر احداث گرديد كه بي 150 مت

صرفه جويى در بر داشت.

مديرعامل آبفاى استان زنجان به همراه معاونت مهندسى و 
توسعه از محل تصفيه خانه آب ابهر و خرمدره و خط انتقال 
خرمدره بازديد كرد . در اين بازديد ابتدا نشست مشتركى با 
مشاور و پيمانكار طرح برگزار شد و مشاور طرح پيشرفت 
فيزيكى طرح را در بخش هاى مختلف به اطالع حاضرين 

رساند . 
ــمى مدير عامل شركت  ــپس مهندس عليرضا جزء قاس س
آبفاى استان زنجان گفت : لوله گذارى خط انتقال خرمدره 
تا مخزن و انفصاليهاى موجود جمعآ 4 كيلومتر مى باشد كه 

تملك زمين انجام شده و آماده اجرا مى باشد . 
وى در ادامه به مخازن موجود در طرح اشاره كرد و گفت : 6 
مخزن در طرح در نظر گرفته شده كه حجم مخازن 33 هزار 
متر مكعب است . مدير عامل شركت آب و فاضالب شهرى 

ــتان  به ظرفيت تصفيه خانه اشاره كردو گفت : ظرفيت  اس
تصفيه خانه 400 ليتر بر ثانيه است كه طبق برنامه زمان بندى 
ــيد .  فاز اول آن در هفته دولت به بهره بردارى خواهد رس
جزء قاسمى به پيشرفت فيزيكى طرح اشاره كرد و افزود : 
حوضچه هاى هوادهى و آشغالگير 30 درصد و سازه هاى  

پيش ته نشين 50 درصد پيشرفت فيزيكى دارد . 
ــازه اين سايت  ــازه فيلتراسيون مهمترين س وى گفت : س
ــود كه 54 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.   ــوب مى ش محس
ــتان در پايان به  ــهرى اس ــل آب و فاضالب ش ــر عام مدي
ــاره و تصريح نمود : عدم  ــكالت موجود در پروژه اش مش
رعايت موارد ايمنى در كارگاه توسط پيمانكار ، عدم پاى بند 
بودن پيمانكار به برنامه زمان بندى و كمبود نيروى اجرايى را 

از مشكالت اين طرح عنوان كرد.

 افزايش ضريب پايدارى انتقال گاز 
در شمال خوزستان

در بازديد مديرعامل آبفاى استان زنجان از تصفيه خانه آب ابهر و خرمدره عنوان شد:

بهره بردارى از فاز اول تصفيه خانه آب ابهر و خرمدره 
در هفته دولت 

ــان از انتخاب درخت ارس ــتان زنج  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس
( سرو كوهي) به عنوان نماد منابع طبيعي استان زنجان، خبر داد.

 بهمن اسكندري افزود: درخت ارس، جزو گونه هاي سوزني برگ بومي ايران 
و استان زنجان محسوب مي شود كه عمدتاً درمناطق كوهستاني و مرتفع رشد 
مي كند به طوري كه جنگل هاي ارس در دامنه جنوبي رشته كوه هاي البرز و 
زاگرس از غرب تا شرق كشور را فرا گرفته و ارتفاعات طارم و ماهنشان، از 

رويشگاه هاي اصلي درخت ارس در استان زنجان است.
ــت، هميشه سبز، مقاوم و پايدار در ناماليمات طبيعي  درخت ارس، ديرزيس
ــرايط محيطي دارد.  ــازگاري با ش ــت و  توان اكولوژيكي زيادي براي س اس
همچنين درخت ارس، جزو ذخاير ژنتيكي كشور محسوب مي شود و قطع 
ــور، ممنوع  آن طبق قانون حفاظت و حمايت از ذخاير ژنتيكي وجنگلي كش

است.
ــتان زنجان گفت: نمادترويجي درخت  مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري اس

ارس، اسفندماه امسال و همزمان با هفته منابع طبيعي، رونمايي خواهد شد.

ــال 93  ــتگاه حفارى 68 فتح از بيش از 8300 متر حفارى در س  رئيس دس
خبر داد . مهندس فريد مرتضايى رئيس دستگاه حفارى 68 فتح از مديريت 
ــركت از 1373 روز كار بدون حادثه در  ــكى 2 ش عمليات حفارى در خش
اين دستگاه خبر داد و گفت : اين دستگاه با تالش و كوشش متخصصان، 
كارشناسان و كاركنان به دليل افزايش بهره ورى و راندمان كار، كاهش زمان 
ــهريور ماه  ــتگاه هاى نمونه ش انتظار، عدم وقوع حادثه بعنوان يكى از دس

امسال انتخاب و معرفى شد .
ــاره به تالشهاى مهندس فرشاد حافظى بعنوان رييس دستگاه در  وى با اش
ــيفت مقابل افزود:  تالشگران اين دستگاه توانستند در سال جارى بيش  ش
از 8200 متر حفارى انجام داده و دو حلقه چاه را تكميل و تحويل و حلقه 

سوم را نيز در دست اجرا دارند .
مرتضايى ثبت متراژ اين دستگاه را در 5 سال گذشته  حدود 42 هزار متر 
عنوان كرد و گفت: طى مدت پيش گفته 13 حلقه چاه در مناطق مختلف 

نفتى  حفر و تكميل شده است .
ــاركت  ــتگاه حفارى 68 فتح افزود: كار گروهى ، همدلى و مش رئيس دس
ــنل يك  ــت چرا كه  مجموعه پرس كاركنان از اهميت زيادى برخوردار اس
ــتگاه حفارى همانند يك زنجير متصل به هم هستند و رئيس دستگاه  دس
ــت، هماهنگى و رفع چالش ها و تنگناها  ــارى در اين ميان نقش هداي حف

را به عهده دارد.
ــكالت  ــائل و مش ــويق، ايجاد انگيزه، پيگيرى حل مس وى در ادامه بر تش
ــان تاكيد كرد و گفت: كاركنان عملياتى بويژه اقمارى نيازمند توجه،  كاركن
ــتند و يقيناً تقدير و  ــويق مادى و معنوى هس ــاد ارتباط رودر رو، تش ايج
ــيار  ــاد ارتباط عاطفى در افزايش بهره ورى بس ــى حضورى و ايج  قدردان

تاثير گذار خواهد بود .

ــتند، بلكه همه جانبه و حتى  تحريم ها مختص دولت نيس
انسانى هستند، به طور مثال تحريم دارو هاى خاص براى 
بيمارى هاى خاص كه همين امر باعث گرديد ، دانشمندان 
ــالمى خود به فكر توليد اين داروها شده و موفق  ايران اس

هم شده اند..
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ــتان قم ، احمد ذاكرى در سمينار اقتصاد مقاومتى كه در  اس
ــازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم  سالن مسعود س
برگزار شد ضمن تقدير و تشكر از همكاران و مردم جهت 
ــاى غرب را  ــى 22 بهمن ، تحريم ه ــور در راهپيماي حض
فرصتى بزرگ براى خود اتكايى، پيشرفت در ايران دانست. 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم  با بيان  رئيس س
ــت  ــته اس اينكه  تحريم ها در مواقعى تاثير خود را گذاش
ولى همين تحريم ها باعث ايجاد فرصت هاى طاليى براى 
ــان كرد:  تحريم ها مختص  ــده است، خاطر نش ايرانيان ش

ــتند، بلكه همه جانبه و حتى انسانى هستند، به  دولت نيس
طور مثال تحريم دارو هاى خاص براى بيمارى هاى خاص 
كه همين امر باعث گرديد ، دانشمندان ايران اسالمى خود به 

فكر توليد اين داروها شده و موفق هم شده اند.
ــيدن  احمد ذاكرى گفت: هدف از تحريم ها به چالش كش
ــالمى ايران است ولى ما توتنسته ايم با   نظام جمهورى اس
آن ها به خوبى مقابله كنيم. وى تصريح كرد: در حال حاضر 
ــن آوردن قيمت نفت، 60  ــه تحريم نفتى و پايي با توجه ب
ــد تامين بودجه به درآمد هاى غير نفتى اختاص دارد  درص
ــت .ذاكرى ادامه داد:  ــان جدايى نفت از بودجه اس كه نش
ــار از ذخاير معدنى استو طبق فرمايشات مقام  ايران سر ش
معظم رهبرى در مقوله اقتصاد مقاومتى بايد از خام فروشى 
ــتن درب چاه هاى نفت و  ــرى به عمل آيد و با بس جلوگي
ــتحصال مواد معدنى از معادن بيشمار  توليد در داخل و اس

ايران و فرآورى آنها به كمك اقتاد ايران بشتابيم.

ــهر در سالروز  ــگرى بوش ــاخت دهكده گردش عمليات س
ــتاندار،  ــالمى با حضور امام جمعه ، اس پيروزى انقالب اس
معاونين استاندار، سرپرست بنياد مسكن استان و جمعى از 

مسئوالن استانى به زمين زده شد.
 حيدرى بريدى سرپرست بنياد مسكن استان ضمن تبريك 
دهه فجر بيان كرد: پس از ابالغ استاندار به بنياد مسكن، فاز 
اول اين پروژه در دستور كارقرار گرفت و با مبلغ 3 ميليارد 
و 600 ميليون ريال بصورت امانى با عمليات نقشه بردارى، 
تجهيز كارگاه و خاكريزى محوطه پروژه آغاز گرديد و امروز 

شاهد مراسم كلنگ زنى اين پروژه خواهيم بود. 
آيت اهللا صفايى بوشهرى نيز نقش و اهميت صنعت توريسم 
ــعه همه جانبه استان را مهم دانست و اظهار داشت  در توس
استان بوشهر داراى ظرفيت هاى مهمى در حوزه گردشگرى 

دارد كه بايد از اين ظرفيت ها بهره بردارى كامل شود.

ــتان بوشهر نياز  ــاره به اينكه مردم اس نماينده ولى فقيه بااش
ــى دارند، افزود: موقعيت جغرافيايى  جدى به مراكز تفريح
اين استان، زمينه سرمايه گذارى همه بخش ها به ويژه صنعت 

توريسم را فراهم كرده است.
ــاالرى استاندار بوشهر خاطرنشان كرد: دهكده   مصطفى س
گردشگرى در مساحت 130 هكتار اجرا مى شود كه مرحله 
ــت اين دهكده گردشگرى با عنوان بوستان واليت در  نخس
ــاحت 90 هكتار در ارديبهشت سال 94 افتتاح  زمينى به مس

مى شود. 
ــال اعتبارمصوب  ــرد: 135 ميليارد ري ــاالرى تصريح ك س
ــگرى است كه اين ميزان اعتبار  اجراى طرح دهكده گردش
ــفر مقام معظم رهبرى 50 ميليارد،  از سه محل اعتبارات س
ــارات ارزش افزوده 50 ميليارد و از اعتبارات تملك  از اعتب

دارائى 35 ميليارد ريال تأمين شده است.

ــازمان جادكشاورزى استان اردبيل از حمايت سازمان خواروبار جهانى  رييس س
(فائو) از پروژه كشت و فراورى گياهان دارويى جهت اجرا در سال 94 خبر داد.

مهندس عديل سروى  با اعالم اين خبر افزود : با اهتمام  برنامه ريزى هاى مدون  
اين سازمان و حمايت هاى دفتر مركزى امور زنان روستايى و عشايرى وزارت 
جهاد كشاورزى  پروژه " كشت و فراورى گياهان دارويى " جهت اجرا در سال 94 
براى  بهره مندى از كمك هاى بال عوض سازمان FAO  مورد تاييد قرار گرفت.  

ــاورزى با سازمان خواربار و  وى افزود : با توجه به تفاهم نامه وزرات جهاد كش
كشاورزى (فائو )  در خصوص حمايت از پروژه هاى  زنان روستايى از محل اين 
طرح مبلغ 9000 دالر جهت اجرايى شدن پروژه در اختيار شركت تعاونى زنان 
ــتايى قرار خواهد گرفت.  عديل سروى  در ادامه با تاكيد بر  قابيليت هاى  روس
استان براى فعاليت درعرصه  گياهان دارويى اظهار اميدوارى كرد :  با اجراى چنين 
طرح هاى الگويى به فضل الهى شاهد افزايش مشاركت زنان تالشگر روستايى 
در فعاليت هاى توليدى ، اشتغال فارغ التحصيالن اين رشته و ارتقاء سطح توليد 
ــتان خواهيم بود . اين مقام مسئول اضافه كرد :  گياهان دارويى در اقصا نقاط  اس

زمينه سازى جهت ايجاد و حمايت از تشكل هاى مردمى ، شركت هاى تعاونى 
و گروه هاى خرد اعتبارى در حوزه زنان روستايى از برنامه ها وراهبرد هاى امور 
زنان روستايى مديريت هماهنگى ترويج سازمان جهاد كشاورزى مى باشد . هم 
اكنون تعداد 10 شركت تعاونى زنان روستايى با تعداد 644 نفر عضو و 8 صندوق 
اعتبارات خرد روستايى با تعداد 264 نفر درزمينه توليد و بسته بندى محصوالت 
مختلف كشاورزى و دامى ازجمله گياهان داروئى زعفران ، گل محمدى وعسل و 
حبوبات و فرآورده هاى لبنى ، ميوه جات خشك و ... نيز در بخش صنايع دستى 

مشغول به فعاليت مى باشند. 

ــدار دهنده  ــازي محور از قبيل لكه گيري ؛لق گيري ،نصب تابلوهاي هش  ايمن س
ــازي و روشنايي تونل ها و ... از  ــكار سازي پيچ هاي خطر ناك -آشكار س آش
ــت اجرا توسط اداره راه وشهرسازي گچسر در محور  جمله برنامه هاي در دس

كرج -چالوس است .
آرمان خاقاني سرپرست اداره راه و شهرسازي گچسر  گفت: باتوجه  به نزديك 
شدن  ايام سال جديد و تردد مسافرين نوروزي از محور كرج -چالوس به شمال 
كشور اداره كل راه وشهرسازي استان البرز عمليات ايمن سازي در اين محور را 

همچون سال هاي گذشته در دستور كار خود قرار داد. 
ــازي محور از قبيل ــر افزود: ايمن س ــازي گچس ــت اداره راه وشهرس  سرپرس
ــدار دهنده -آشكار سازي پيچ هاي   لكه گيري ؛لق گيري ،نصب تابلوهاي هش
خطر ناك -آشكار سازي و روشنايي تونل ها و ... از جمله برنامه هاي در دست 

اجرا توسط اداره راه وشهرسازي گچسر در محور كرج -چالوس است . 

در كميته هاى برنامه ريزى سال جارى استان اعتبارى براى مطالعه ايستگاه هاى پساب 
ــبكه هاى فاضالب با روستاهاى داراى  ــد كه اولويت در ايجاد ش در نظر گرفته ش

مشكالت زيست محيطى، مراكز دهستان ها و در باالدست سدها قرار گرفته است.
فيض اهللا پاسره در ياسوج با اشاره به ميزان هدرروى آب در كهگيلويه و بويراحمد 
ــعابات غيرمجاز، مصرف بى رويه آب و عدم  گفت: عمده داليل هدرروى آب انش

استفاده درست در سطح مناطق روستايى است.
مديرعامل آب و فاضالب روستايى كهگيلويه و بويراحمد بر لزوم فرهنگ سازى و 
استفاده بهينه از مصرف آب تاكيد كرد و افزود: انتظار مى رود رسانه ها در اين حوزه 
ياريگر ما باشند. پاسره در بخشى ديگر از اظهارات خود با بيان اينكه درصدى از آبى 
كه روزانه توليد و مصرف مى كنيم به فاضالب تبديل مى شود، تصريح كرد: اگر اين 

فاضالب جمع آورى نشود خساراتى را به محيط  زيست وارد مى كند.
مديرعامل آب و فاضالب روستايى كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: با توجه 
ــته در حوزه آب وجود داشت به منظور  ــكالت متعدد كه در سنوات گذش به مش
رسيدگى به امور نيازمند مطالعه و اولويت بندى در اين خصوص هستيم. وى ادامه 
داد: در كميته هاى برنامه ريزى سال جارى استان اعتبارى براى مطالعه ايستگاه هاى 
ــد كه اولويت در ايجاد شبكه هاى فاضالب با روستاهاى  ــاب در نظر گرفته ش پس
داراى مشكالت زيست محيطى، مراكز دهستان ها و در باالدست سدها قرار گرفته 
است. اين مسئول با بيان اينكه امسال احداث سه مجتمع جمع آورى و دفع بهداشتى 
ــركت مهندسى  ــتور كار قرار داديم، افزود: در اين خصوص ش فاضالب را در دس
كشور ساخت 111 مجتمع را در دستور كار قرار داده است كه دو مورد آن مربوط 
به استان بوده كه يكى در تنگارى بويراحمد و ديگرى در طوليان دهدشت براى سال 

94 در دست اقدام است.
وى اضافه كرد: اجراى پروژه تصفيه خانه شوتاور با جمعيت 213 خانوار و يك هزار 

و 30 نفر را در دستور كار داريم.

مديرعامل شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد گفت: در 10 ماهه امسال هيچ گونه 
توقفى در اين مجتمع گازى نداشته ايم. به گزارش روابط عمومى شركت پااليش گاز 
شهيد هاشمى نژاد، ناصر اسالمى در خصوص استراتژى هاى اين مجتمع در راستاى 
توليد پايدار گاز افزود: استراتژى پااليشگاه توليد مطمئن، پايدار و بدون وقفه است و با 

توجه به اينكه در فصل زمستان هستيم آمادگى 99 مميز 95 درصد را داريم.
ــاره به اينكه در مدت زمان 10 ماهه 1393 تاكنون هيچ گونه  ــئول با اش اين مقام مس
ــتان امسال 60  ــده در زمس ــته ايم بيان كرد: با برنامه ريزى هاى انجام ش توقفى نداش
ــال  ــرش دريافت و تصفيه گرديده و به خطوط انتقال ارس ــون مترمكعب گاز ت ميلي
ــده است. اسالمى با اشاره به دستاوردهاى صنعتى كشورتصريح كرد: امروز شاهد  ش
هستيم كه با توان متخصصان داخلى و همت جوانان ايرانى، پروژه هاى مهم گازى از 
 جمله بزرگترين واحد ذخيره سازى گاز در خاورميانه در منطقه عملياتى خانگيران به 

بهره بردارى رسيده است و اين افتخارى است كه بايد به آن بباليم.

ــتاى كاهش برق در بخش كشاورزى استفاده  ــب درراس يكى از راههاى مناس
ــركت برق  ــت.   به گزارش روابط عمومى ش ــتمهاى آبيارى نوين اس ازسيس
ــايى دركارگاه آموزشى برق دربخش كشاورزى  خراسان جنوبى، محسن بخش
ــت: مديريت بهينه راهكار مناسب در  ــان جنوبى در بيرجند، اظهار داش خراس
ــت. وى با اشاره به  ــتفاده بهتر از انرژى برق اس ــتاى كاهش مصرف يا اس راس
ــهاى  ــاورزى افزود: انتقال سرويس راهكارى كاهش مصرف برق در بخش كش
ــتمرار جريان برق در شبكه  ــب در اس ــاعات اوليه ش روزانه الكتروپمپ به س

موثراست.
ــتركين شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى  معاون فروش وخدمات مش
گفت: روغن كارى موتورها عمرمفيد آن را افزايش مى دهد واز سوختن موتور 
ــدن محور آنها جلوگيرى مى كند واين عامل سبب كاهش  ــبب سفت ش به س

تلفات موتور وافزايش بازده آن مى شود.
بخشايى افزود: نگهدارى وتعميرات بموقع، انجام بازديدهاى دوره اى به منظور 
ــدازى الكتورموتورها والكترو ــش بازده الكتروموتورها وتجهيزات، راه ان  افزاي

پمپ هاى شناور، نقش مهمى در كاهش مصرف انرژى دارد
ــتركين شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى  معاون فروش وخدمات مش
بابيان اينكه يكى از راههاى مناسب درراستاى كاهش برق در بخش كشاورزى 
استفاده ازسيستمهاى آبيارى نوين است  گفت: آبيارى قطره اى وبارانى بجاى 
ــهاى سنتى غرق آبى مى تواند تآثيرزيادى در كاهش مصرف وهزينه هاى  روش

برق داشته باشد.
ــتفاده از الكتروموتورهاى شناور مصرف برق رامى توان به   وى بيان كرد:با اس
ــودن حتى يك الكتروموتور  ــل مالحظه اى كاهش داد وخاموش نم ميزان قاب
ــب كمك بزرگى به صنعت برق كشور در راستاى كاهش  ــاعات اوليه ش درس

خاموشى وتداوم برق وكاهش هزينه هاى مصرفى برق خواهد نمود.

درخت ارس، نماد منابع طبيعي استان زنجان

بيش از يك هزار  و سيصد روز كار بدون حادثه در 
دستگاه حفارى  68 فتح

همزمان با سالروز پيروزى انقالب اسالمى:تحريم ، فرصتى براى پيشرفت و خود اتكايى ايران
عمليات اجرايى ساخت دهكده گردشگرى بوشهر آغاز شد 

آغاز عمليات ايمن سازي 
محور كرج -چالوس 

مديرعامل آب و فاضالب روستايى كهگيلويه و بويراحمد  خبرداد:

احداث 3 مجتمع دفع بهداشتى فاضالب روستايى 

مديرعامل پااليشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد:

 در 10 ماهه اول سال 93 هيچ گونه توقفى نداشته ايم

كاهش برق بخش كشاورزى با استفاده از
سيستمهاى آبيارى نوين

حمايت فائو از  كشت و فرآورى گياهان دارويى 



داروهايى كه عامل پوسيدگى دندان هستند

11جهان اقتصاد

 سخنگوى هيات مديره باشگاه پرسپوليس گفت: اگر قرار 
بر رفتن درخشان از پرسپوليس باشد او با نگاه حرفه اى 

و متعصبانه تيم با اين موضوع كنار مى آيد.
مهدى خواجه وند در گفت وگو با ايلنا با اشاره به حضور 
محمدحسين نژادفالح به عنوان قائم مقام باشگاه پرسپوليس 
بيان داشت: بله از شب گذشته در باشگاه مستقر و كارش 
را شروع كرده و اعضاى هيات مديره يك جلسه اى را با 
ــگاه را وى  وى برگزار كردند. االن تمام امور اجرايى باش

ــام مى دهد، يعنى تمام اختيارات مديرعاملى برعهده  انج
وى است.

ــت  ــى به دس ــتعفاى سياس ــا بيان اينكه هنوز اس وى ب
هيات مديره نرسيده درباره مذاكرات باشگاه پرسپوليس با 
برانكو براى هدايت اين تيم گفت: بله، يك پيش مذاكراتى 
با برانكو انجام شده اما هنوز آمدن او به پرسپوليس قطعى 
ــى رخ مى دهد.  ــت و بايد ببينيم در آينده چه اتفاق نيس

نژادفالح در اين زمينه تصميم گيرنده است.

اين عضو هيات مديره پرسپوليس درباره اينكه مذاكرات 
ــرد شدن حميد درخشان نمى شود،  با برانكو باعث دلس
ــان پيدا كردم اينكه او  ــناختى كه از درخش گفت: من ش
نگاه كامًال حرفه اى دارد و بسيار هم به تيم متعصب است 
ــگاه باشد را  و به همين دليل هر تصميمى كه به نفع باش
مى پذيرد. ضمن اينكه در حال حاضر درخشان سرمربى 

پرسپوليس است و كارش را انجام مى دهد.
وى در مورد جدايى طاهرى از باشگاه نيز افزود: طاهرى 

ــگاه را به عهده داشت اوضاع  هم در مدتى كه امور باش
را سروسامان داد اما مشكالت مالى همچنان پابرجاست. 
ــرى برنامه هاى  ــالح با يكس ــكر آقاى نژادف ــدا را ش خ
پيش بينى شده آمده اند و ان شاهللا شرايط مالى باشگاه بهتر 

خواهد شد.
خواجه وند تاكيد كرد: تالش مى كنيم آرامش تيم را حفظ 
كنيم و اجازه ندهيم تيم وارد حاشيه شود. جلسه بعدى 

هيات مديره نيز رئيس هيات مديره انتخاب خواهد شد.

ورزش - سالمت

توصيهاخبار سالمت

 نصب پكيج در بالكن مصرف گاز 
را افزايش مى دهد

ــازمان بهينه سازى مصرف  يك مقام مسوول در س
انرژى گفت: متاسفانه عليرغم سياست دولت براى 
ــازى مصرف انرژى در كشور شاهد رواج  بهينه س
نصب پكيج در بالكن منازل هستيم كه اين موضوع 

مصرف گاز را افزايش مى دهد. 
ــازى در ساختمان  ايرج حامدى زاده مدير بهينه س
سازمان بهينه سازى مصرف انرژى با اشاره به لزوم 
ــاختمانهاى  ــت سيستم گرمايشى س انتخاب درس
مسكونى اظهار كرد: در ساختمانهاى مسكونى چند 
ــزى يا همان   ــتم حرارت مرك واحدى نصب سيس
موتورخانه به صرفه تر است و پكيج داراى مشكالتى 
است زيرا اگر داخل خانه ها هم نصب  شود اكسيژن 
داخل خانه را مصرف مى كند و در صورت دوجداره 
ــاكنان واحدهاى مسكونى  بودن پنجره ها ، براى س

مشكل تنفسى ايجاد خواهد كرد.
ــازى مصرف انرژى  ــازمان بهينه س وى گفت: س
ــاختمانها با  ــوزه س ــدى دارد تا در ح ــالش ج ت
فرهنگ سازى و كمك به بهبود و اصالح سيستم 
ــازى مصرف انرژى  ــه بهينه س ــاى انرژى بر، ب ه
ــكونى كمك كند كه اين امر به  در واحدهاى مس

اقتصاد خانوارها نيز كمك شايانى خواهد كرد.
اين مقام مسوول تصريح كرد: گاهى انتخاب نادرست 
و نامناسب سيستم هاى گرمايشى و در برخى مواقع 
استفاده و بهره بردارى نادرست از سيستم گرمايشى 
ــود كه در هر دو حوزه  منجر به اتالف انرژى مى ش
نيازمند كار جدى و اگاهى رسانى به افكار عمومى 

هستيم.
ــد  وى گفت: اگاهى عمومى بايد به حدى برس
ــبت به  ــيت و دقت كافى نس كه مردم با حساس
ــتم هاى گرمايشى منازل خود به  انتخاب سيس
ــر بهينه بودن  ــدام كنند كه عالوه ب گونه اى اق
ــالمت اعضاى خانواده  ميزان مصرف انرژى، س

نيز تامين باشد.

وزير بهداشت عازم عراق شد
ــكى به  ــت، درمان و آموزش پزش ــر بهداش وزي
ــركت در اولين همايش گروه دوستى  منظور ش
ــالمت ايران- عراق و افتتاح و بازديد  فعاالن س
از نمايشگاه توانمندى هاى شركت هاى دارويى 
ــكى ايران در عراق صبح امروز  و تجهيزات پزش
(دوشنبه) جزو هيات همراه «اسحاق جهانگيرى» 

معاون اول رييس جمهورى عازم عراق شد.
ــاى تفاهم نامه  ــى امض ــزارش ايلنا، در پ ــه گ ب
ــتى و آموزش  ــى بهداش ــكارى هاى داروي هم
ــال جارى  ــكى ايران و عراق در دى ماه س پزش
ــفر عديله حمود حسين وزير بهداشت  كه در س
عراق به تهران و ديدار او با سيد حسن هاشمى 
ــد راهكارهاى عملياتى  به امضا رسيد، مقرر ش
كردن روابط راهبردى سالمت دو كشور بررسى 

شود.

 بري شركت در كالس هاي مربيگري حرفه اي
على كريمى به انگلستان مى رود

ــركت  ــابق تيم ملي فوتبال به منظور ش مربي س
در كالس مربيگري حرفه اي هفته اول اسفندماه 

راهي انگليس مي شود.
به گزارش "ورزش سه" به نقل از كانون مربيان 
ــگاه  ــطوره باش ــال ايران، على كريمى، اس فوتب
ــل تصميم  ــه از ابتداى اين فص ــپوليس ك پرس
ــد و مدتى  ــه فوتبال ادامه نده ــت ديگر ب گرف
ــى روش" در كادرفنى  ــز در كنار "كارلوس ك ني
ــد دارد دوره هاى  ــت، قص تيم ملى حضور داش
حرفه اى مربيگرى را خارج از ايران پشت سر 

بگذارد.
ــركت در كالس مربيگرى  كريمى به منظور ش
ــى انگليس  ــفندماه راه ــه اى هفته اول اس حرف
ــركت در  ــراى ش ــى ب ــدام كريم ــود. اق مى ش
ــت كه مربى  كالس هاى مربيگرى در حالى اس
ــدرك براى  ــتن م ــى بدون داش ــابق تيم مل س
همراهى كى روش به عنوان كمك مربى انتخاب 

شده بود.
ــه بازيكن ملى پوش بوده،  كريمى به دليل اينك
در صورتى كه شركت در كالس هاى مربيگرى 
ــت بدون  در ايران را انتخاب مى كرد، مى توانس
ــتن دوره هاى مربيگرى D كار  پشت سر گذاش
ــوى ديگر  خودش را از دوره C آغاز كند. از س
ــان اقدام به  ــابق ايران اگر در آلم ــوش س ملى پ
ــى مربى گرى كند، به  ــروع دوره هاى آموزش ش
ــگا مى تواند  ــابقه حضور در بوندس لي دليل س
ــروع كند. با اين  ــش را از مرحله B ش دوره هاي
ــى تحقيقاتش را در اين زمينه انجام  حال كريم
ــروع دوره هاى  ــراى ش ــش را ب داده وتصميم

مربيگرى در انگليس گرفته است.
اين روزها شايعاتى درباره حضور كريمى روى 
ــى در كنار  ــه عنوان مرب ــپوليس ب نيمكت پرس
"برانكو ايوانكوويچ" شنيده مى شود كه تصميم 
كريمى براى حضور در كالس هاى مربيگرى تا 

حدودى اين شايعه را تقويت مى كند.

 مصرف برخى مواد غذايى مخصوصاً قندها و اسيدها مى تواند باعث ايجاد 
حفراتى در دندان شده و زمينه ساز بروز پوسيدگى باشند.  تحقيقات جديد 
ــگران اثبات كرده برخى داروها نيز حاوى تركيباتى هستند كه سير  پژوهش

پوسيدگى را تشديد مى كند.
ــعلى صحافيان در گفت وگويى با سالمانه گفت: «ميناى دندان و  دكتر عباس
بزاق دو سد دفاعى در دهان هستند كه از دندان ها در برابر آسيب مواد غذايى 
ــكى دهان دارند يا  محافظت مى كنند، اما برخى داروها عوارضى نظير خش

بسيار شيرين اند و مى توانند زمينه پوسيدگى دندان ها را فراهم كنند.»
ــهد در ادامه به داروهايى كه به شكل شربت  ــتاد ارتودنسى دانشگاه مش اس
ــاره كرد و افزود:«اين داروها اگر طوالنى مدت  ــتيل تهيه مى شوند اش و پاس
ــوند مى توانند باعث پوسيدگى دندان ها شده و الزم است بيمار  مصرف ش
ــت:« اكثر داروهاى حين مصرف اين داروها بيشتر مراقب بهداشت دهان و دندان خود باشد.  » ــاره به برخى داروهاى پرمصرف، اظهار داش وى با اش

ــردگى، داروهاى ضد  ــاى ضدافس ــتامين H1، داروه ــن، آنتى هيس آتروپي
ــرطان ها و  ــيك ها، ضد س ــكن ها، آمفتامين، سيتوتوكس ــى، مس روان پريش
ــوارض جانبى روى دندان ها  ــاى قلبى و عروقى و آنتى بيوتيك ها ع داروه

داشته و به عنوان مثال مى توانند باعث بروز لكه هاى زرد دائمى شوند.»
ــر ناچار به مصرف اين داروها  ــر صحافيان در پايان توصيه كرد:«اگ دكت
ــيد و مسواك كنيد و هرگز  ــتيد بعد از خوردن دارو حتمًا آب بنوش هس
ــته  ــواب اين داروها را نخوريد و تغذيه سالمى داش ــه قبل از خ بالفاصل
ــد.   ــا بر دندان هايتان به حداقل برس ــوارض احتمالى داروه ــيد تا ع باش
ــيب بخوريد تا ترشحات بزاقتان بيشتر  به عنوان مثال روزانه يك عدد س
ــده و دندان هايتان تميز شود. از آنجايى كه دندان ها به كلسيم نيز نياز  ش
ــازى  ــت و به بازس دارد روزانه 5 گرم پنير بخوريد كه حاوى كازيين اس

ميناى دندان كمك مى كند.»

باشگاه پرسپوليس در آستانه تحول؛

رئيس هيات مديره بزودى انتخاب مى شود؛
خواجه وند: هنوز آمدن برانكو قطعى نيست

 سال بيست و سوم 
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نان هاى مصرفى، آلوده به جوهر قند
چگونه مى توان فهميد در تركيب نان،جوهر قند وجود دارد؟

ــكى مسيح دانشورى (دار آباد)  رييس اداره تغذيه مركز پزش
نسبت به استفاده از نوعى پودر صنعتى به نام جوهر قند در 

نان ، توسط برخى نانوايى ها هشدار داد.
ــر « منصور رضايى » در گفت وگو با ايرنا تاكيد كرد كه  دكت
ــالمت مردم عوارض جبران  ــتفاده از جوهر قند براى س اس

ناپذيرى دارد.
 جوهر قند چه مصرفى دارد؟

رضايى در خصوص اين سوال چنين پاسخ داد : جوهر قند 
يا سديم دى تيونيت، پودرى سفيدرنگ با تركيب گوگردى 
است كه كاربرد صنعتى دارد و در رنگرزى براى از بين بردن 
رنگ، در بازيافت كاغذ باطله، سفيد تر كردن و نيز تهيه رنگ 
كله قند و درست كردن آبنبات هاى سفيد مورد استفاده قرار 

مى گيرد .
 عوارض جوهر قند استفاده شده در نان مصرفى

وى، درباره عوارض جوهر قند استفاده شده در نان مصرفى 
هموطنان اظهار داشت:جوهر قند تركيبى از اكسيژن، گوگرد 
و سديم است كه محيط معده را تغيير مى دهد و مانع جذب 

ــيم مى شود و در دراز  امالح مفيدى مثل آهن، روى و كلس
مدت روى ژنها تاثير نامطلوب مى گذارد. رييس اداره تغذيه 
مركز پزشكى مسيح دانشورى ادامه داد: جوهر قند همچنين 
ــار خون را افزايش مى دهد و باعث تغيير شرايط هضم  فش
ــود. ضمن  ــذب غذا و مواد مغذى در درازمدت مى ش و ج
اينكه اين ماده دريافت ريزمغذى ها را دچار مشكل مى كند 
و سبب از بين رفتن پرزهاى روده و معده مى شود؛ بنابر اين 
جوهر قند، سبب سوء تغذيه پنهان مى شود. وى تاكيد كرد: 
جوهر قند، مانع عملكرد آنتى اكسيدان ها مى شود كه فعاليت 
راديكال هاى آزاد را به عنوان عناصر سرطان زا در بدن خنثى 
مى كنند و در نبود آنها، بدن در برابر عوامل سرطان زا بى دفاع 
مى شود. بنابراين مصرف اين ماده به طور غيرمستقيم احتمال 
ابتال به سرطان به ويژه سرطان هاى دستگاه گوارش را بشدت 

باال مى برد.
 تاثير منفى جوهر قند بر سالمتى نانواها

ــيح دانشورى در ادامه  ــكى مس رييس اداره تغذيه مركز پزش
گفت و گو با خبرنگا ايرنا به تاثير منفى جوهر قند در طوالنى 

مدت بر روى سالمتى نانواها نيز اشاره كرد.
ــت و باعث  ــاده داراى گاز co2 اس ــزود : اين م ــى اف رضاي
تحريكات چشمى ، پوستى و ريه براى كاركنان نانوايى مى 

شود.
 چرا نانواها از جوهر قند استفاده مى كنند؟

ــور كم  ــمار آنها در كش ــى گفت : برخى نانواها كه ش رضاي
نيست، از جوهر قند به عنوان مخمر استفاده مى كنند تا خمير 
ــود اين در حالى  به اصطالح « ور بيايد» و يا آماده پخت ش
است كه نانوايان بايد از مخمر استفاده كنند و اين فرصت را به 

خمير بدهند تا آماده براى پخت شود .
ــتر نانواها اين فرصت را به خمير  ــفانه بيش وى گفت : متاس
براى آماده شدن جهت پخت نمى دهند و بالفاصله از موادى 
همچون جوش شيرين و جوهر قند استفاده مى كنند تا نان را 

زودتر به دست مصرف كننده برسانند.
ــت : نانواها كافى است كه چند ساعت قبل از  وى اظهارداش
پخت نان خمير را آماده كنند و به آن مخمر بزنند و اگر يك 
بار اين كار را انجام دهند از خمير نان تهيه شده مى توانند به 

ــتفاده كنند. دكتر رضايى  عنوان مايه خمير براى روز بعد اس
ــاعت 6 يا هفت صبح يك نانوايى  ــود س گفت : مگر مى ش
خمير را آماده كند و نيم ساعت بعد ، نان به مردم بدهد !؟ اين 
، ميسر نيست مگر اينكه ماده اى به جز مخمر به خمير اضافه 

كنند كه جوش شيرين و جوهر قند از جمله آنها است.
 چگونه مى توان فهميد كه در تركيب نان ، جوهر قند يا 

جوش شيرين وجود دارد؟
وى در پاسخ به اين سوال گفت : نان هايى كه در قديم پخته 
مى شد اگر چند روز هم از آن مى گذشت همچنان تازه بودند 
اين در حالى است كه كافى است نانى را از نانوايى تهيه كنيد، 

به ساعتى نمى گذرد كه نان در اصطالح بيات مى شود .
وى افزود : اين موضوع نشان دهنده اين مطلب است كه در 
تركيب آرد نان از موادى همچون جوش شيرين و جوهر قند 

استفاده شده است.
ــكى مسيح دانشورى گفت :  رييس اداره تغذيه مركز پزش
متاسفانه استفاده از جوهر قند در تمام شهرستان ها وجود 

دارد.

1 - اين كشور رتبه 170 را در جهان به لحاظ فرهنگ و طبيعت دارا 
است - مكان هندسي تركيبات مختلفي از دو كاال كه مصرف كننده 

با صرف درآمد معين مي تواند خريداري كند.
2 - عالمت مفعولي - ناپدري - جوان - اقيانوس كبير
3 - عفيف و پاكدامن - عضو پرواز - الفباي تلگراف
4 - وي - اشاره به دور - نوبت بازي - حرف فاصله

5 - حنا - پول نقره - خود مداري در جمع
ــهم 8 تا 10 درصد از  ــومين توليد كننده  گاز در جهان با س 6 - س
تجارت جهاني گاز و فرآورده هاي گازي - شخصيت شاهنامه اي 

- صوت شگفتي
7 - پيوند سال و روز - مادر وطن - همراه كباب - خزنده گزنده

8 - برابر - دارايي - اولين توليدكننده گاز در جهان
9 - «كجا» در لفظ عرب - اصرار كننده - شايسته - دوش

10 - مقابل حاشيه - روشنايي - مساله ساز ترين متغير اقتصادي 
ايران طي سال هاي 1384 به بعد

11 - گاوبندي - رستگار - انديشه و فكر
12 - كلمه تحسين - تيم فوتبال يونان - دعاي شب جمعه - كاسه 

آب خوري
13 - يارگان ورزشي - كلبه تركمني - بردش مشهور است

14 - براي اين كه - مرواريدها - منزلت - كله
15 - مذكور - قانوني در رابطه با امور اقتصادي و دارايي

ــتقيما  ــه به كاالهايي كه مس ــم اقتصاد ك ــي در عل 1 - اصطالح
ــد اقتصادي كه  ــود اطالق مي گردد - از انواع رش مصرف نمي ش
ــود كه همگي بخش ها  در بخش هاي اقتصادي به نحوي انجام ش

متناسب با يكديگر از رشد بااليي برخوردار باشند.
2 - زخم آب كشيده - نامه نگاري - تصديق آلماني

3 - ناز و كرشمه - صحراي آفريقا - دوره درسي
4 - نوعي يقه - عقيده دروني - نادر

5 - دريده شده - بخشي از پا - غالف شمشير
6 - كاغذ نامرغوب - هميشه - زينت رو - حيوان وحشي

ــاي اقتصادي - ابزار  ــب اروپايي - هدف نهايي فعاليت ه 7 - لق
دست نجار

8 - وسيله آرايشگري - پرنده آش سرد كن - بزرگ تر
ــيل - قراردادي كه  ــياه روي پوست - محل گذر س 9 - نقطه س
ــارت احتمالي  ــي كه مي گيرد جبران خس ــخص در قبال وجه ش

معيني را بر عهده مي گيرد.
10 - علم االبدان - حرف درد - رزق - نمايش تلويزيوني

11 - عزا - نهر - شب هاي تازي
12 - زگيل - حقوق هاي ماهانه يا ساالنه - شخصيت

13 - آموختني مدرسه - كله پز - فرياد شادي
14 - مكان - جمع «تاريخ» - تصادفي

15 - هم جوار - خودكشي ژاپني

 شرح مختصرى 
از سودوكو:

سودوكو جدول اعداد است به شكل 
ــدول 3*3 و  ــع 9*9 كه از 9 ج مرب
چند عدد راهنما تشكيل شده است. 
ــتون، رديف و جعبه بايد ارقام  هر س
1 تا 9 را داشته باشند و در هيچ يك 
ــه ها نبايد  ــتون، رديف و جعب از س
ــد.  ــته باش اعداد تكرارى وجود داش
ــودوكو از يك مداد  براى جدول س
ــد و در راه  ــتفاده كني و پاك  كن اس
حل جدول سودوكو، حتما گزينه ها 
(اعداد احتمالى خانه ها) را در گوشه 

خانه ها يادداشت كنيد.
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شعر امروزاخباركوتاه اخباركوتاه

مهلت ثبت نام در آزمون سراسرى 
تمديد شد

ــرى  ــركت در آزمون سراس مهلت ثبت نام براى ش
سال 1394 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى تا 
ساعت 24 روز شنبه دوم اسفندماه تمديد شد. حسين 
توكلى مشاور عالى رييس سازمان سنجش آموزش 
كشور گفت: به منظور فراهم كردن تسهيالت الزم 
براى آن دسته از داوطلبانى كه تاكنون نسبت به ثبت 
نام براى شركت در آزمون سراسرى سال 1394 اقدام 
نكرده اند، مهلت ثبت نام تا روز شنبه دوم اسفندماه 

تمديد شد.

جايزه جشنواره فيلم هاى علمى به 
فيلمساز لرستانى رسيد

ــنواره كه روز گذشته در سالن آمفى تئاتر  اين جش
ــكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار  دانش
شد طى مراسمى ازحسين سپهوند كارگردان لرستانى 
فيلم مستند 'ماهى كور' تقدير شد. همچنين در اين 
ــنواره على شهابى نژاد كارگردان مستند 'نون و  جش
آتش' و عاليه چنگيزى كارگردان مستند 'نفس هاى 
بى جان هور العظيم' به ترتيب مقام دوم و سوم اين 
بخش از جشنواره راكسب كردند. در اين جشنواره 
كه براى نخستين بار برگزار شد دكتر محمد رعايايى 
سرپرست دانشگاه شهيد چمران اهواز و دكتر خسرو 
ــگاه و  ــان معاون فرهنگى و اجتماعى اين دانش نش
ــگاه و دانشجويان در اين  جمعى از مسووالن دانش

مراسم حضور داشتند.

انجمن خيرين اهداى كتاب 
راه اندازى مى شود

ــاد كتابخانه هاى  ــى نه ــعه كتابخوان معاون توس
ــار مثبت  ــا توجه به آث ــور گفت: ب ــى كش عموم
ــاز، انجمن خيرين  ــات خيرين كتابخانه س اقدام
ــور راه اندازى  ــه زودى در كش ــاب ب ــداى كت اه
ــود. محمد اللهيارى در گفت و گو با افزود:  مىش
ــور و  ــه به نياز كتابخانه هاى عمومى كش با توج
ــكيل انجمن خيرين  ضرورت تامين كتاب، با تش
ــرمايه هاى خيرين را در  ــدا كتاب، مى توان س اه
ــه ها هدايت كرد.  ــب اهداى كتاب به كتابخان قال
ــرد: اين عالقه بين مردم نيز وجود  وى تصريح ك
دارد كه نذورات خود را در قالب اهداى كتاب ادا 
كنند و ما موظف هستيم ساز و كار مناسبى براى 

آن پيش بينى كنيم.

برگزارى جشنواره مصرف كاالهاى فرهنگى 
با الگوى ايرانى اسالمى 

جشنواره مصرف كاالهاى ايرانى اسالمى با رويكرد كودك 
ــال اقتصاد فرهنگ با عزم ملى و  و خانواده همزمان با س
مديرت جهادى برگزار مى شود. اين جشنواره همزمان با 
سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملى و مديريت جهادى در سال 
1393 و با همكارى دفتر مجامع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى برگزار مى شود. عالقه مندان براى شركت در اين 
ــنواره مى توانند آثار خود را تا تاريخ 25 اسفند 1393  جش
به صندوق الكترونيكى majame@farhang.gov.ir و 
ــنواره واقع در تهران،  يا آثار خود را به دبيرخانه اين جش
ــان قائم مقام فراهانى، خيابان فجر،  ميدان هفتم تير، خياب
ــتى 1589746511 ارسال كنند.  پالك 7 طبقه اول كدپس
برگزيدگان اين جشنواره در خرداد 1394 معرفى و از آن ها 

تقدير خواهد شد.

61 خالكوبى روى بدن موميايى 5300 ساله
ــكن هاى جديد بر روى  ــتان شناسان با استفاده از اس باس
ــى»، موميايى معروف 5300 ساله موفق به كشف  «اوتس
ــدند. محققان موزه  61 عدد خالكوبى بر روى بدن آن ش
ــك تكنولوژى هاى  ــى «تيرول» ايتاليا با كم باستان شناس
جديد اسكن، بدن «اوتسى» موميايى 5300 ساله يخى را 
ــت را بررسى و 61  كه به خوبى در طبيعت به جامانده اس
خالكوبى بر روى بدن وى كشف كردند كه پيش از اين به 
سبب تيرگى رنگ موميايى قابل مشاهده نبود.باستان شناسان 
براى اين كار اجازه دادند اندكى از يِخ پيرامون اين موميايى 
ــون از بدن وى  ــپس از جهت هاى گوناگ ــود و س آب ش

عكسبردارى كردند.

لباس دوران مادها 
به عنوان نماد همدان معرفى شود

ــتى و  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــاس دوران  ــتان همدان گفت: لب ــگرى اس گردش
ــود. «ريحان  مادها به عنوان نماد همدان معرفى ش
ــنبه در كارگروه گردشگرى  سروش مقدم» سه ش
استان با بيان اينكه در استان همدان 10 اثر تاريخى 
با قابليت ثبت جهانى وجود دارد اما متاسفانه هيچ 
ــده اظهار كرد: نبايد تنها به  اثرى ثبت جهانى نش
ــيماى استان قانع بود،  اجراى برنامه در صدا و س
همدان بايد در شبكه هاى ملى و جهانى نيز معرفى 

و شناخته شود.

«مدارك جعلى» نقد مى شود 
دفتر شهر «مدارك جعلى» كه آخرين سروده هاى سعدى 
گل بيانى را دربردارد، با حضور حافظ موسوى و على ثباتى 
ــه كارنامه نقد مى شود. جلسه نقد و بررسى كه  در موسس
توسط نشر چشمه به بازار آمده است، پنجشنبه 30 بهمن 
ماه از ساعت 17 تا 19 در موسسه كارنامه به آدرس خيابان 
ــيده به تجريش، روبروى پمپ بنزين باغ  ولى عصر، نرس
فردوس، كوچه افراز، كوچه انوش، پالك 5 برگزار مى شود 
ــروده هاى گلبيانى به بحث و  ــدان در ارتباط با س و منتق

بررسى مى نشينند.

براى نجات «عشرت آباد» همكارى كنيد
ــر توجه اوليه به  ــجد جامعى كه بانى خي احمد مس
عمارت تاريخى «عشرت آباد» پس از 35 سال است، 
مى گويد: سازمان ميراث فرهنگى گزارشى مبنى بر 
ــاز در حريم اين عمارت تاريخى به ما  ساخت و س
ــابق شوراى شهر تهران كه با  نداده است. رئيس س
ــارت تاريخى  ــش راه ورود به عم تهران گردى هاي
ــرت آباد» را فراهم كرد، كارى كه حتى ميراث  «عش
ــت در طول چند سال گذشته  فرهنگى هم نتوانس
ــاند، درباره ى گودبردارى و  ــرانجام برس آن را به س
ــاى تاريخى اظهار  ــم اين بن ــاز در حري ساخت وس

بى اطالعى كرد.

شناسنامه

نيايش نامه

نشست خبرى نمايشگاه "اتوپينه" هنرمند آلمانى با حضور 
رييس موزه هنرهاى معاصر تهران، سفير آلمان ومسووالن 

اين نمايشگاه سه شنبه 28 بهمن در موزه برگزار شد.
نقاشى هاى 'اتو پينه' -هنرمند آلمانى- كه زمانى تحت تاثير 
ــجد امام اصفهان دست به خلق اثر زده بود،  رنگ هاى مس
پس از چند ماه از درگذشتش در موزه هنرهاى معاصر تهران 
ــود. مجيد مالنوروزى؛  مدير كل  به نمايش گذاشته مى ش
ــمى ورييس موزه هنرهاى معاصر تهران در  هنرهاى تجس
ــت گفت: موزه هنرهاى معاصر تهران در  ابتداى اين نشس
راستاى اهداف خود در كنار نمايش آثارگنجينه برنامههايى را 
براى معرفى هنرمندان بزرگ وتاثيرگذار خارجى وجريانها 
ــگاه اتوپينه از  ــبك هاى هنرى برگزار مى كند ونمايش و س
هنرمندان تاثيرگذار وبنيانگذار گروه ( صفر) در همين راستا 

برگزار مى شود.

مالنوروزى ادامه داد: شيوه ها وسبك هاى هنرى و برگزارى 
ــگاههايى براى معرفى وارائه آثار آنها از موضوعات  نمايش
مورد توجه موزه هنرهاى معاصر تهران است آثار اتوپينه به 
عنوان هنرمندى با نگاه فلسفى كه از شرق نيز متاثر است در 

موزه هنرهاى معاصر تهران نمايش داده مى شود.
ــوزه هنرهاى معاصر تهران افزود: در برگزارى اين  رييس م
ــفارت آلمان، گالرى بركنر، شركت دى اچ ال  نمايشگاه س
براى انتقال آثار اتوپينه از سوييس، آلمان و آمريكا مشاركت 
ــاركت ها در برنامه هاى  كردند واميدواريم همكارى ومش
هنرى با كشور آلمان تداوم يابد. قبل از اين نيز نمايشگاه آثار 
ــى در موزه هنرهاى معاصر تهران  گونتر اوكر هنرمند آلمان

برگزار شده است.
سفير آلمان در ايران با اشاره به روابط دو كشور گفت: آلمان 
ــركاى اقتصادى روابط تجارى  ــران در ابتدا به عنوان ش واي

ــز اهميت دارد و در  ــور ني دارند اما روابط فرهنگى دو كش
حوزه هاى مختلف هنرى موسيقى، تئاتر وعكاسى هنرمندان 

آلمانى در ايران برنامه اجرا كرده اند.
ــت گفت:  تيل بركنر؛ مدير گالرى بركنر در ادامه اين نشس
اتوپينه در جنگ جهانى دوم حضور داشت وبه خاطر شرايط 
ــگ در تاريكى زندگى مى كرد اما با پايان جنگ دوباره  جن
ــدو براى اتوپينه نور سمبل صلح قرار  ــن ش چراغ ها روش
گرفت. بعد از پايان جنگ اتوپينه وهنرمندان ديگرى گروه 

(صفر) را تشكيل دادند.
بركنر ادامه داد: وقتى دعوتنامه موزه هنرهاى معاصر تهران 
ــگاه به دست اتوپينه رسيد خوشحال  براى برگزارى نمايش
شد اما متاسفانه در جوالى سال گذشته از دنيا رفت. اتوپينه 
ــفه خوش بينى در هنر وآثارش دارد و به دنبال دوستى  فلس

وارتباط مشترك وبرداشتن ديوارها و مرزها است.

اتوپينه يك  رويا پرداز بود وفكر مى كرد چگونه قابها 
را از نقاشى آزاد كند وبا نور وشكستگى نور نقاشى سه 
ــدى ارائه كرد. بزرگترين اثر اين  بعدى وتصوير جدي
ــال 1972 است كه رنگين كمان  هنرمند مربوط به س
المپيك نام دارد. نمايشگاه آثار اتوپينه سه شنبه پنجم 
ــفند ماه ساعت 17 در موزه هنرهاى معاصر تهران  اس

افتتاح مى شود.

كمان هفت رنگ هنرمند آلمانى در موزه هنرهاى معاصر تهران
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گزارش تصويرى

يارمهربان 

آغاز انتشار مجموعه «فيلسوفان مسلمان» 

ــته يوحنا قمير  دو كتاب «فارابى» و «ابوالعال معرى» نوش
به همراه گزيده اى از متون اصلى آن انديشمندان منتشر 

شد.
ــالمى» نه مى توان نقطه آغاز قطعى و  ــفه اس براى «فلس
ــخصى تعريف كرد و نه حدود و ثغور آن را به يقين  مش
شناخت. تاريخ فلسفه اسالمى را مى توان تاريخ فيلسوفان 
ــت و از اين روايت، شناخت فيلسوفان  ــلمان دانس مس
ــناخت آنچه فلسفه اسالمى  ــلمان راهى است به ش مس

خوانده مى شود. 
نويسنده اين مجموعه از انديشمندان معاصر دنياى عرب 
است. يوحنا قمير در يك خانواده سرشناس لبنانى به دنيا 
ــيحى ماند و  ــيحى بودند و او نيز مس آمد. خانواده او مس
ــد و لقب پدر روحانى گرفت. اما  ــى عالى رتبه ش كشيش
هيچ گاه تعصب دينى نداشت و با رويى باز با اديان ديگر 
مواجه مى شد؛ به طورى كه خواننده اين مجموعه نه تنها 
ــاهد و قرينه اى از مسيحى بودن مولف پيدا نمى  هيچ ش
كند بلكه برعكس شواهد زيادى هم مى تواند بيابد كه در 
آن، نويسنده از بزرگى و عظمت اسالم و شخص پيامبر 
ــخن گفته است. او را پل ارتباطى تفكر شرق و غرب  س
مى دانند. دغدغه هاى يوحنا قمير بيشتر انسان شناختى 
است و براى همين عمده آثار خود را به معرفى بزرگانى 
اختصاص داده است كه بيشتر به ساحات وجودى انسان 

توجه داشته اند. 
او در اين مجموعه 9 تن از متفكران مسلمان را – در كنار 
اخوان الصفا – انتخاب كرده، نوشته هاى آنها را خوانده 
و گزارشى كلى از زندگينامه و آثارشان ارائه كرده است. 
سپس به بازخوانى آموزه هاى فكرى شان پرداخته و در 
ــته هاى هر فيلسوف را  آخر گزيده اى از متن اصلى نوش

هم آورده است.
مجلدات ده گانه اين مجموعه – كه اكنون دو جلد از آن 
ترجمه و منتشر شده - عبارتند از: كندى، فارابى، اخوان 
الصفا، ابن سينا، ابوالعال معرى، غزالى، ابن باجه، ابن طفيل، 

ابن رشد، ابن خلدون.
ــاب «فارابى» با ترجمه زينب حكيمى تهرانى در 176  كت
صفحه و با قيمت 10 هزار تومان و كتاب «ابوالعال معرى» 
با ترجمه سيدمرتضى حسينى در 176 صفحه و با قيمت 
10 هزار و 500 تومان از سوى بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
پارسه منتشر شده است. اين كتاب ها با نظارت و ويرايش 

دكتر سيدعباس ذهبى تهيه شده است.

هفدهمين جشنواره بين المللى
 قصه گويى در كرمانشاه/ ايرنا 

ــته به رغم وجود موانعى از جمله كمبود  ــيقى در سال هاى گذش هنر موس
ــرده و اكنون فرهنگ عمومى  ــدگان، روندى كامال صعودى را طى ك نوازن
ــنى كودك  ــيقايى گروه س ــت اما گونه موس پذيرش اين هنر ارتقا يافته اس

ونوجوان همچنان از رسيدن به بلوغ بازمانده است.
به گزارش ايرنا، هنر موسيقى از دوران باستان تاكنون در زندگى بشر حضور 
ــه ها و يا نغمه  ــه نواى آرام بخش رودخان ــته چه آن زمان ك ــى داش پررنگ
ــيد و چه آن زمانى كه قرائت با  ــين پرندگان دل افراد را جال مى بخش دلنش

صوت كالم اهللا مجيد دل هاى زنگار بسته را صيقل مى داد.
موسيقى دنيايى پر رمز و رازى است كه تقريبا در تمامى ابعاد زندگى بشر 
ــاس نيز از جايگاه وااليى در بين ساير هنرهاى  حضور دارد و بر همين اس

تجسمى قرار دارد.
ــوارد كارايى  ــيارى از م ــيقى در بس ــمندان موس ــات دانش ــاس نظري براس
ــته اى  ــه گونه اى كه با اين هنر مى توان روح خس ــگفتانگيزى دارد ب ش
ــاداب كرد، پرورش گل و گياهان را سرعت بخشيد و حتى شيردهى  را ش

دامها را افزايش داد.
يكى از كاركردهاى موسيقى در جهان معاصر بهره مندى از آن در يادگيرى 
و فراگيرى دروس براى كودكان است به گونه اى كه هم اكنون در بسيارى 
ــور براى آموزش غنچه هاى ايران زمين از اين هنر  از مهدكودك هاى كش

استفاده مى شود.
ــيقى براى اين  ــمندان حوزه كودك و نوجوان بر اين باورند كه موس انديش
ــنى بسيار تاثيرگذار بوده و بايد اهتمام بيشترى در اين زمينه وجود  گروه س
داشته باشد و بر همين اساس نيز در جهان كنونى موسيقى كودك به تنهايى 

به عنوان يك هنر به شمار مى رود.
كارشناسان بر اين باورند كه اين علم موسيقى كودك در ايران آنچنان مورد 
ــاس نيز اغلب موسيقى هاى اين  توجه جدى قرار نمى گيرد و بر همين اس
ــاكله اصلى آنرا شعرهاى كودكانه مى  ــنين داراى كارايى الزم نبوده و ش س

سازد.
ــيقى كودك گفت:  ــيقى كودكان در مورد موس ــودابه سالم مدرس موس س
براساس يافته هاى علمى دانشمندان، يكى از اعضاى فعال و كامل نوزادان 
ــت، از اين رو مادر و اطرافيان نوزادان  ــنوايى آنان اس هنگام تولد حس ش

جهت ارتباط با آنها بايد با لحنى آهنگين صحبت كنند.
ــود و  ــيقى خالصه مى ش وى ادامه داد: دنياى كودكان در حركت و موس
ــمار  ــيقايى به ش ــمندان بر اين باورند كه دنياى نوزاد يك عالم موس دانش

مى رود.
وى با تاكيد بر اينكه موسيقى نقش عمده اى در آموزش و يادگيرى كودكان 
ــتفاده  دارد، گفت: اگر در مهدهاى كودك و مراكز اينچنينى، از اين هنر اس
ــاهده خواهد  ــود، پس از چندى خامى و كندى حركت در كودكان مش نش

شد.
اين مدرس موسيقى گفت: بايد در ارائه واحدهاى دانشگاهى نيز زمينه اى 
ــالت عالقمند به نوازندگى  ــود تا افرادى كه پس از اتمام تحصي فراهم ش

ــيوه هاى نوين آموزشى در  ــازى نيستند، بتوانند با يادگيرى ش و يا آهنگس
آموزشگاه هاى كشور تدريس داشته باشند.

ــطح جهانى داراى  ــيقى كودك در س ــاس اين گزارش هم اكنون موس براس
ويژگى هاى خاصى بوده و توليد آن داراى مراحل و روال تعريف شدهاى 

است.
ــتن، ملوديك و  ــل درك و فهم بودن، تحرك داش ــان، قاب برخى كارشناس
ــاده و روان بودن را از ويژگى هاى موسيقى كودكان بر مى  ــاد بودن، س ش

شمارند.
ــيده شدن  ــيارى براى رونق بخش ــال هاى اخير فعاليت هاى بس البته در س
ــيقى كودك انجام داده شده ولى با اين حال بسيارى از كارشناسان بر  موس

اين باورند كه اين هنر تا رسيدن به سطح ايده آل فاصله زيادى دارد.
فرهاد هراتى در اين مورد گفت: جايگاه موسيقى كودك در كشور شناخته 
ــتر افرادى كه در اين عرصه فعاليت مى كنند، علمى در  ــده نيست و بيش ش

اين زمينه ندارند.
ــب  ــاز و رهبر گروه كر ناميرا افزود: نبود حمايت هاى مادى مناس آهنگس
ــيقى كرده  ــازان كودك، آنان را مجبور به دورى از اين گونه موس از آهنگس

است.
ــن آهنگ  ــه پيش از اي ــر كودك ك ــاز تئات ــد نوايى آهنگس ــن فري همچني
نمايشهايى همچون مش مش قلى خان، لولوى آوازه خوان و تئاتر چوپان 
ــت به خبرنگار ايرنا مى گويد: متاسفانه موسيقى  دروغگو را توليد كرده اس
ــه زيادى دارد و اين امر نيز  ــتانداردهاى جهانى فاصل كودك در ايران با اس

ــيقايى كشور است. ــگاهى هنرمندان موس ــبب عدم تحصيالت دانش به س
ــى متوليان فرهنگى و  ــبب نبود حمايت مال وى افزود:همچنين به س
ــگاه خاصى در بين  ــيقى تئاتر كودك اين هنر جاي ــووالن از موس مس

هنرمندان ندارد.
ــاى مالى ، معنوى و  ــودك افزود: نيازمند حمايت ه ــاز تئاتر ك اين آهنگس
ــيقيايى كشور براى رشد و پرورش موسيقى علمى  آكادميك نهادهاى موس
تئاتر كودكان هستيم. خوشبختانه طى چند سال اخير شاهد اقدامات مناسبى 
ــنواره موسيقى  ــتيم كه يكى از نمونه هاى آن ميزبانى جش در اين زمينه هس
ــيقيايى در بخش  ــزارى خود از 3 گروه موس ــى امين دوره برگ فجر در س

موسيقى كودك است
ــروه پارس به  ــنواره، گ ــى امين دوره جش ــش كودك و نوجوان س در بخ
ــتى ناصر نظر، ارف به سرپرستى مسعود نظر و آموزشگاه موسيقى  سرپرس

ودا به سرپرستى سودابه سالم هنرنمايى مى كنند.
ــينا مربى كالس هاى موسيقى براى كودكان و نوجوانان  مهدى آذرس
ــتن مربيان  ــيقيايى كودك به دليل نداش نيز با بيان اينكه توليدات موس
ــتند، مى گويد: در دهه هاى اخير به سبب  متخصص، ضابطه مند نيس
ــگاه هاى خصوصى  ــتان ها ، مهدكودك ها ، آموزش ــش كودكس افزاي
ــتان هاى دولتى حجم توليدات موسيقى كودك افزايش يافته  و هنرس
ــت؛ ولى متاسفانه كيفيت اين آثار توليدى به سبب نظارت نداشتن  اس
اهل فن ، كمبود مربيان متخصص و نگرش سرگرمى گونه و بازى وار 

به موسيقى كودك در حد مطلوبى نيست.
ــى افزايد: با توليد و تحميل آثارى بى محتوا و كم ارزش به كودكان  وى م
ــازان مملكت دچار  ــليقه آينده س ــن حوزه ، ذهن ، روح ، ذوق و س در اي

مشكل مى شود.
آهنگساز، كمانچه نواز و رديف دان موسيقى ايرانى افزود: موسيقى كودك 
ــود كه به حد ، حجم ، نوع آموزش و روان  ــت افرادى طراحى ش بايد بدس

شناسى كودك آشنا باشند.
آذرسينا خاطر نشان كرد:اين افراد بايد شناخت وافرى از ارزش هاى هنرى 

ايران زمين همچون خط ، معمارى ، شعر و غيره داشته باشند.
ــتفاده كردن از فواصل موسيقيايى خاص كه براى  ــادگى ، اس وى افزود: س
كودكان قابل فهم باشد ، تركيب ، رنگ آميزى و ساز بندى از جمله ويژگى 

هاى موسيقى كودك بشمار مى رود.
وى اظهار داشت: تدريس ساده موسيقى به كودك همانند نوشتن كتاب اول 
براى دانش آموزان امرى سخت ، پيچيده و دشوار است كه بايد با ظرافت 

هاى دقيقى صورت گيرد.
ــان كرد:براى  وى با تاكيد بر لزوم پرورش خالقيت كودكان خاطرنش
تدريس موسيقى به كودكان نبايد همچون روش هاى صد سال گذشته 
ــد آنان را با  ــنا كرد بلكه باي ــفاهى آش ــان را با رديف و آموزش ش آن
ــنيدن ، بازى كردن، بيان و آشنا ساختن به كشش و هجاها ترغيب  ش

به يادگيرى كرد.

دنياى كودكان در حركت و موسيقى خالصه مى شود 
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بررسى وضعيت موسيقى كودكان در ايران 

 هر كس كه ديد روى تو، آهى ز جان كشيد
هر دل كه شد اسير تو، دست از جهان كشيد

هر خون كه ريختى تو، به محشر نشد حساب
پنداشتم حساب تو را مى توان كشيد

ديشب به ياد قد تو از دل كشيده ام
آهى كه انتقام من از آسمان كشيد

آن را كه چرخ داد به كف، سر خط امان
خود را به زير سايه پير مغان كشيد

يك بارگى خصومت عشاق و بوالهوس
برخاست از ميانه چو تيغ از ميان كشيد

ابروى او كه مايه چندين گشايش است
منت خداى را كه به قتلم كمان كشيد

مسكين كسى كه داد ز كف آستين تو
مسكين تر آن كه پاى از آن آستان كشيد

اين است اگر تطاول گلچين و باغبان
بايد قدم فروغى از اين گلستان كشيد

فروغى بسطامى


