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مديرعامل شرکت بورس کاالي ايران گفت :براساس توافق انجام شده قرار است
تا عرضه سنگ آهن داخلي در دهه فجر امسال در بورس کاالي ايران آغاز شود.به
گزارش پايگاه خبري بورس کاال ،چهارمين همايش بين المللي انجمن توليدکنندگان
و صادرکنندگان سنگ آهن ايران با حضور مقامات ارشد دولتي و مسئوالن بازار
مديرعامل شرکت بورس کاال :سنگ آهن ايران در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد«.حامد
سلطاني نژاد» مديرعامل بورس کاالي ايران در اين همايش گفت :پياده سازي تبصره
عرضه سنگ آهن در
 2آيين نامه اجرايي ماده  37قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي
بورس کاال از دهه فجر کشور ،تسهيل شرايط فروش عرضه مازاد تاالر داخلي در فهرست صادراتي همراه با
توسعه بازارهاي صادراتي سنگ آهن و افزايش سهم بخش خصوصي از جمله برنامه هاي
امسال آغاز مي شود
بورس کاال در اين زمينه به شمار مي رود.وي ادامه داد :راه اندازي معامالت همه

اقتصادي

» يادداشت

تبعات منفي اقتصاد سياسي

»

» خبر

پورابراهيمي :

دولتي بودن بانک مرکزي
اقتصاد کشور را به چالش ميکشد
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي در کاهش
ارزش پول ملي ،دولتي بودن اين نهاد حاکميتي را موجب بروز چالش هاي عديده
براي اقتصاد کشور دانست.دولتي بودن بانک مرکزي اقتصاد کشور را به چالش مي
کشدبه گزارش صدا و سيما  ،محمدرضا پورابراهيمي در مصاحبه با راديو گفتگو
گفت :سياست هاي پولي و ارزي بايد از دولت و قوه مجريه مستقل باشد؛ در حال
حاضر اگر دولت تصميمي بگيرد  ،بانک مرکزي بايد نسبت به مصوبات مالي و پولي
دولت اظهار نظر کند که از آثار منفي اين تصميمات براقتصاد کشور جلوگيري شود.
وي با اشاره به تجربه ديگر کشورها در حوزه استقالل بانک مرکزي ،ادامه داد :در
کشورمان چنين رويکردي وجود نداشت و ساختار بانک مرکزي و همچنين انتصاب
رئيس کل و شوراي پول و اعتبار در اين نهاد ،دولتي است که چالش هاي عديده اي
براي اقتصاد بوجود مي آورد.پورابراهيمي ادامه داد :در کشوري که ساختار تصميم
گيري بانک مرکزي دولتي است ،اين نهاد به عنوان بازوي اجرايي دولت شناخته مي
شود .در اين باره پيشنهادهاي بسياري مطرح شده و اختالف نظرها ميان مجلس
و دولت در حال بررسي است.

منوچهري خبر داد؛

توليد روزانه چهار ميليون بشکه نفت
معاون شرکت نفت از توليد روزانه  ۳/۹تا چهار ميليون بشکه نفت ايران خبر داد.
به گزارش ايسنا ،غالمرضا منوچهري در حاشيه بازديد از سيزدهمين نمايشگاه
بين المللي نفت و انرژي ،در جمع خبرنگاران درباره ميزان توليد کنوني نفت
ايران ،گفت :آمار دقيق توليد بايد از معاونت بين الملل شرکت گرفته شود اما
روزانه حدود  ۳/۹تا چهار ميليون بشکه توليد نفت ايران است.وي همچنين با
اشاره به قرارداد «ام او يو» ايران با شرکت اينپکس ژاپن در مورد چند ميدان
از جمله آزادگان ،اظهارکرد :ژاپني ها نتايج اوليه مطالعات شان را ارائه کرده اند
و ظرف سه هفته آينده نيز مرحله دوم مطالعات آن ها را که در واقع از ديد
کار «ام او يو» مرحله نهايي است را ارائه مي کنند که اين شرکت ها از شرکت
کنندگان صاحب صالحيت در مناقصات آتي ايران خواهند بود.معاون توسعه و
مهندسي شرکت نفت ،افزود :ما تاکنون براي ميدان آزادگان با حدود پنج شرکت
بين المللي قرارداد «ام او يو» امضا کرده ايم ،ولي با توجه به اينکه اين شرکت
ها به صورت کنسرسيوم در مناقصه شرکت خواهند کرد ،بايد ديد که چگونه
با همديگر مشترک مي شوند .علي القاعده شرکت هاي چيني با اروپايي ها
مشترک مي شوند و بايد يک شريک ايراني داشته باشند .بايد منتظر باشيم
ببينيم چند گروه خواهند آمد.

جايزه بهترين روابط عمومي ايران
به شرکت پتروپارس تعلق گرفت
ط عمومي
همزمان با برگزاري سيزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ،رواب 
ط عمومي کشور در ميان
و امور بين الملل گروه پتروپارس ب ه عنوان بهترين رواب 
سازمان ها و نهادهاي بخش خصوصي و دولتي معرفي شد.در اين مراسم که  19دي
ماه با حضور دکتر سيد ابوالحسن فيروزآبادي ،رئيس مرکز ملي فضاي مجازي ،خانم
مهندس سعيدي ،نماينده مجلس شوراي اسالمي و رئيس "فراکسيون روابط عمومي
و رسانه" مجلس و جمعي از اساتيد داخلي و خارجي و مديران و کارشناسان روابط
عمومي از سراسر کشور برگزار شد ،به پاس استمرار فعاليت هاي نوآورانه ،خالقيت
در به کارگيري رسانه هاي نوين و توجه به امر پژوهش و تحقيق در روابط عمومي،
جايزه برگزيده بهترين روابط عمومي ايران به مهندس سيدهادي ميرباقري ،مدير
روابط عمومي و امور بين الملل گروه پتروپارس تعلق گرفت.همچنين در بخش
علمي کنفرانس ،مقاله "نقش تکنولوژي هاي نوين در توليد و انتقال پيام" به قلم
مهندس سيدحسين قوامي ،به عنوان مقاله برگزيده کنفرانس مورد تقدير هيئت
داوران قرار گرفت.

اونس طال به مرز  1174دالر رسيد
قيمت طال در بازارهاي بين المللي در آغاز مبادالت روز دوشنبه به مرز  1174دالر
رسيد .به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از بورس کاالي ايران ؛ جانت يلن
رئيس فدرال رزرو آمريکا قرار است روز پنج شنبه سخنراني کند و اين اظهارات
مي تواند تا حد زيادي وضعيت نرخ بهره را روشن کند .قيمت طال هفته گذشته به
باالترين سطح در يک ماه اخير رسيده بود و با افزايش 2درصدي همراه شده است.
سرمايه گذاران بين المللي منتظر روشن شدن وضعيت سياست هاي پولي فدرال
رزرو آمريکا و نرخ بهره اين کشور هستند.فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره
را  0/25درصد افزايش داد و به نظر مي رسد که قصد دارد طي سال جاري نيز نرخ
بهره را  3بار ديگر افزايش دهد.قيمت هر اونس طال روز دوشنبه به مرز  1174دالر
رسيده بود که نسبت به روز جمعه تغيير چنداني نداشت .قيمت طال هفته گذشته
با بيشترين افزايش از اوايل نوامبر روبه رو شده بود.

تقدير از برگزيدگان دومين دوره جايزه
ملي مديريت انرژي

»
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سازمان ملي استاندارد :

شير پاستوريزه کاله با تاريخ غيرواقعي عرضه مي شود

وحيد سلوكي

يكي از داليل نابساماني اقتصادي در كشور را ميتوان انتصابها و احاله
ي اخالقي ،توان مديريتي و تعهد خدمت به مردم
مسئوليتها به دور از شايستگ 
دانست كه تمايالت جناحي و خانوادگي در آن نقش دارد.
اين موارد موجب انباشت ثروت و فساد در ردههاي باال ميگردد.
علت بروز نابساماني در اقتصاد كشور ،ريشه در فقدان يك استراتژي اقتصادي با
معيارهاي انقالبي و معايب ساختاري در اقتصاد ملي ميباشد .ازجمله داليل معيوب
ساختاري در كشور را ميتوان اقتصاد سياسي دانست ،همچون انتصابات ناشايست
و بهرهبرداري سياسي از اقتصاد كه به عنوان مثال در ايام انتخابات طرحهاي
اقتصادي رونمايي ميشود و حتي به صورت نسبي وضعيت شاخصهاي زندگي
بهبود مييابد يا شاخص بورس كه آينه و دماسنج وضعيت اقتصادي ميباشد،
افزايش قابل توجهي مييابد.
ازجمله پيامدهاي اين نوع ساختار اقتصادي ميتوان به بيكاري گسترده در جامعه،
توزيع نامتعادل درآمد كه نمود آن در فيشهاي حقوقي نجومي ديده ميشود و
حجم وسيع نقدينگي و عدم استراتژي توسعه دانست.
آنچه گفته شد در مجموع سبب عقبماندگي اقتصادي ميشود.
تفكرات اقتصادي حاكم در كشور نشأت گرفته از سرمايهداري مالي و بازاري ميباشد
و چون قدرت سياسي و درآمد حاصل از فروش نفت در اختيار دولت قرار ميگيرد،
براي منافع بلندمدت توسعه كشور فكري نميشود.
اقتصاد مبني بر فروش ثروت ملي نميتواند از بيماريهاي اقتصادي همچون بيكاري
و تورم در امان بماند .با واردات كاال ،بيكاري كشورهاي ديگر را به داخل كشور
آورده و با صادرات نفت ،فرصتهاي اشتغال را به خارج از كشور صادر ميكنيم.
به دليل تفكرات و سياستگذاريهاي نادرست ،به جاي توسعه اقتصادي ،در حال
فرسايش اقتصادي هستيم.
برونرفت از ركود اقتصادي كشور در گرو برطرف نمودن ضعفهاي نظارتي و كنترلي
جهت جلوگيري از اتفاقاتي نظير اختالسهاي مالي و از طرف ديگر مطالعه دقيق و
واقعبينانه شرايط اقتصادي كشوردر پسابرجام و آمارهاي واقعي اقتصادي و نيز اتخاذ
تصميمات مناسب اقتصادي بدون اعمال اقتصاد سياسي با محوريت تفكر انقالبي
ميباشد ،چراكه تاكنون در هر مسئله سياسي و اقتصادي در برهههاي مختلف كه
تفكر انقالبي حاكم بوده ،نتيجه مطلوب و غايي به دست آمده است.

محصوالت موجود در زنجيره ارزش صنعت فوالد کشور و امکان به کارگيري ابزارهاي
تأمين مالي براي معادن سنگ آهن به همراه راه اندازي معامالت ابزارهاي پوشش
ريسک از مهم ترين برنامه هاي آينده شرکت بورس کاالي ايران است.به گفته
مديرعامل بورس کاالي ايران ،توليدکنندگان سنگ آهن مي توانند با استفاده از
ابزارهاي بورس کاال از جمله معامالت سلف ،محصوالتشان را قبل از توليد به فروش
برسانند که اين اتفاقي ،رويدادي مهم و راهگشا براي اين صنعت خواهد بود.سلطاني نژاد
به اجراي ماده  37قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اشاره
کرد و گفت :اين ماده به دولت اجازه داده است تا براي فرآوري مواد خام و تبديل
کاالهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به کاالهاي با ارزش افزوده باال از انواع
مشوق هاي الزم همچون ظرفيت هاي بورس کاالي ايران استفاده کند.

خبر »

سازمان ملي استاندارد اعالم کرد که در جريان
بازرسي کارشناسان اين سازمان از واحد توليدي کاله
تهران ،مشاهده شد که اين واحد توليدي آگاهانه
اقدام به درج تاريخ غيرواقعي ( پنج روز بعد) روي
محصول شير پاستوريزه کرده است.به گزارش ايرنا
پايگاه اطالع رساني اين سازمان ،واحد توليدي کاله
تهران همچنين اقدام به درج نشان استاندارد روي
شير فرادما (استريل) بدون اخذ مجوز استاندارد و نيز

درج آدرس محل توليد به صورت غيرواقعي (استان
مازندران) روي محصوالت خود کرده است.براساس اين
گزارش ،تخلفات صورت گرفته توسط واحد توليدي
کاله تهران ،حسب قوانين و مقررات از طريق مراجع
قضائي پيگيري مي شود.به گزارش ايرنا ،آبان ماه امسال
رئيس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان ملي
استاندارد ايران گفت :در بازرسي هاي سه سال اخير از
محصوالت توليدي مشمول استاندارد اجباري ،فقط سه
درصد از کل نمونه برداري ها بدون رعايت استاندارد
توليد و در بازار عرضه شده است.به گفته «مصطفي
رامندي» از يک ميليون بازرسي هايي که در دولت
تدبير و اميد از واحدهاي توليدي انجام گرفته  10هزار
نمونه برداري و  30هزار مورد تخلف شناسايي شده
است .همچنين  2هزار و 500مورد از اين تعداد
به مراجع قضائي معرفي و  600مورد جعل عالمت
استاندارد شناسايي شده است.

معاون وزير صنعت :

در يک سال گذشته  400ميليون تن ذخيره قطعي سنگ آهن کشف شد
معاونوزيرصنعت،معدنوتجارتگفت:براساسفعاليتهاي
اکتشافي مشترک سازمان هاي ايميدرو و زمين شناسي
در يک سال گذشته  400ميليون تن ذخيره قطعي
سنگ آهن در شرق کشور کشف شده است.به گزارش
ايرنا،مهديکرباسيان درچهارمينهمايشبينالملليسنگ
آهن ايران درمرکز همايش هاي صدا و سيما افزود:موضوع
دستيابي به ظرفيت 55ميليون تن فوالد خام در افق1404
بايد از سوي فعاالن اين عرصه با اصرار دنبال شود،زيرا تحقق
اشتغال الزم و رشد اقتصادي هشت درصدي درچارچوب
برنامه ششم توسعه ضامن منافع عمومي است.وي واگذاري
 6معدن مس ،سنگ آهن و طال را به عنوان يکي از
برنامه هاي جديد سازمان (ايميدرو) مطرح کرد و گفت:
اين مسئله براساس سياست واگذاري تصدي گري امور
صورت مي گيرد و بزودي آگهي فراخوان شرکت هاي فعال
و معتبر در اين ارتباط در رسانه ها منتشر مي شود .رئيس
هيئت عامل ايميدرو افزود :بهره برداري از سرمايه گذاري

صادقيان:

قاچاق ،بالي جان توليد و اشتغال کشور
شده است
جديد در منطقه جالل آباد (زرند – کرمان ) با استفاده از
سنگ آهن کم عيار به ظرفيت  600هزار تن کنسانتره
به زودي به شکل رسمي صورت مي گيرد.
کرباسيان افزود:سياست دولت بسترسازي براي حضور
بخش خصوصي در معادن است و هنگامي که فعاليت
اکتشافي با ريسک باال همراه است ،ايميدرو وارد عمل مي
شود و پس از دستيابي به ذخيره الزم ،عرصه به بخش
خصوصي واگذارمي شود.

معاون آب و فاضالب کشور:

يک ريال از اعتبارات بودجه  ۹۵به آبرساني روستايي اختصاص نيافت

معاون برنامه ريزي وتوسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب
کشوربابياناينکهتخصيصنيافتنکاملاعتباراتپيشبيني
شده در قانون بودجه ساالنه از مهمترين چالشهاي طرحهاي
آبرساني روستايي بوده است،گفت :پس از گذشت  10ماه از
سال جاري ،هنوز اعتباري براي طرحهاي آبرساني روستايي
تخصيص نيافته است.علياصغر قانع در گفتگو با فارس با
اشاره به اينکه در سالهاي  93و  94تخصيص نيافتن کامل
اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه ساالنه از مهمترين
چالشهاي طرحهاي آبرساني روستايي بوده است،گفت:
در سال جاري نيز عالوه بر اعتبارات صندوق توسعه ملي،
مبلغ  3هزار و  300ميليارد ريال از منابع عمومي در
قانون بودجه سال  95پيشبيني شده که تاکنون پس
از گذشت  10ماه از سال جاري ،هنوز اعتباري تخصيص
نيافته است.معاون برنامهريزي و توسعه شرکت مهندسي
آب و فاضالب کشور با اشاره به اينکه اجراي طرح آبرساني
روستايي در قالب  924مجتمع آبرساني و يک هزار پروژه
آبرساني تک روستايي داراي اولويت ،بسيار اثربخش بوده و
ميتواند بخش عمده اي از مشکالت آب روستايي کشور را
برطرف کند ،اظهار داشت :با اجرا و تکميل پروژههاي مذکور
که به حدود  62هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد ،مشکل

پايداري تأمين آب شرب  16هزار روستا با حدود هفت
ميليون نفر برطرف خواهد شد.وي گفت :تعهد کردهايم
تا پايان امسال آبرساني و تامين آب شرب پايدار براي 3
هزار روستا را عملياتي کنيم ،پس مطابق برنامه زمانبندي
افتتاح پروژههاي آبرساني بهرهمند از اعتبارات صندوق
توسعه ملي ،حداکثر تا پايان سال مالي  95تعداد  3هزار
و چهار روستا با دو ميليون و  468هزار نفر جمعيت تحت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني نيروي
انساني آب و آدينه

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني دعوت مينمايد تا در مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم با دستورجلسه به شرح ذيل كه راس ساعت  14روز
شنبه مورخ  95/11/09در نمازخانه كوثر واقع در تهران  -خيابان فاطمي  -خيابان
حجاب  -شركت آب منطقهاي تهران تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
يادآوري ميشود :در صورتي كه هر يك از اعضا نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور
يابند ،ميتوانند استفاده از حق راي خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع مذكور
به يك نماينده تاماالختيار واگذار نمايند .تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه
راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي ميباشد.در اين صورت تاييد نمايندگيهاي
تاماالختيار فوق با هيات مديره و بازرس تعاوني خواهد بود.
مصوبات مجمع عمومي در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي
كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال  1394و بودجه سال
1395
 -3انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي سال 1395
 -4تعيين حقالزحمه بازرس براي سال مالي 1395
 -5افزايش مبلغ حقالجلسه اعضاي هيات مديره
 -6تعيين ذخيره مناسب جهت تسويه پيشپرداخت ماليات سالهاي  1391لغايت
1394
95/10/22
انتشار:
تاريخ
مهدي كاظمزاده  -رئيس هيات مديره
خ ت95/10/22 :

پوشش ،از آب شرب بهرهمند خواهند شد و از اين تعداد
تا زمان حاضر به يک هزار و  544روستا با  833هزار نفر
جمعيت از آبرساني شده است.قانع ادامه داد :مبلغ 500
ميليون دالر در قالب بند "ح" تبصره ( )5قانون بودجه
سال  1394از منابع حاصل از صندوق توسعه ملي ،براي
آبرساني به روستاها ،مصوب شد که معادل ريالي  14هزار
و  961ميليارد ريال به طرح تکميل مجتمعهاي آبرساني

اولويتدار روستايي اختصاص يافت.معاون برنامه ريزي و
توسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور اضافه کرد:
اين رقم طي يک مرحله بهحساب وزارت نيرو ،نزد بانک
کشاورزي واريز شده است.وي با بيان اين مطلب که طي
دو مرحله ،اسناد خزانه اسالمي به ارزش يک هزار ميليون
ريال به طرح مذ کور اختصاص يافته است ،افزود :تاکنون
 500ميليون ريال از اين مبلغ ،به پيمانکاران ،مشاوران و
توليدکنندگان پرداخت شده و  500ميليون ريال ديگر
درحال ارسال به فرابورس است.قانع با اشاره به اينکه از
مجموع اعتبارات اختصاص يافته از صندوق توسعه ملي
تا زمان حاضر ،طي چهار مرحله به مبلغ  11هزار و
 37ميليارد و  528ميليون ريال در اختيار شرکتهاي
آب و فاضالب روستايي قرار گرفته است ،گفت :اين مبلغ
تا سقف  80در صد در پروژههاي طرح مذکور هزينه
شده است.وي افزود :با توجه به جذب اعتبارات صندوق
توسعه ملي تا پايان سال مالي  ،95شاخص بهرهمندي از
آب آشاميدني سالم از  72درصد در پايان سال  1394به
 80درصد در پايان سال  95خواهد رسيد و به عبارتي
رشد شاخص بهرهمندي طي يک سال به ميزان  8درصد
پيش بيني شده است.

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي حسين مغانلو به شماره شناسنامه  1373-4271213470به شرح دادخواست به كالسه
 1/951381از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان
مقصود مغانلو به شماره شناسنامه  313در تاريخ  1394/5/31در اقامتگاه دائمي خود درگذشته
ورثه آن مرحوم منحصر است به
 -1متقاضي با مشخصات فوق
 -2علي به شش 1355-693
 -3صفدرعلي به شش 1357-694
 -4بهرام به شش 1359-695
 -5ناصر به شش 1364-10
 -6منصور به شش 1366-70
 -7جعفر به شش 1368 - 4270142286
 -8علي به شش ( 1370 - 4270493666پسران متوفي)
 -9اكرم به شش 1360-11103
 -10فاطمه به شش ( 1375 - 4271213489دختران متوفي) همگي مغانلو
 -11معصومه محمدي به شش ( 1344-295همسر متوفي) والغير
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كس اعتراض
دارد و يا وصتينامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا
تقديم دارد واال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار95/10/22 :
د ش95/10/22 :
قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف شهرستان زنجان

خواهان ابوالفضل افشاري دادخواستي به طرفيت خوانده سعيد بديعي و دوستعلي كريمي به
خواسته الزام به تنظيم سند خودرو تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان زنجان نموده كه جهت
رسيدگي به حوزه شماره  4شوراي حل اختالف شهرستان زنجان واقع در زنجان  -بزرگراه
 22بهمن  -مجتمع ادارات ساختمان شماره  1دادگستري كل استان زنجان ارجاع و به كالسه
 9509982601300597ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن  1395/11/27و ساعت  17:30تعيين
شده است .به علت مجهولالمكان بودن خوانده (دوستعلي كريمي) و درخواست خواهان و به
تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر گردد.
تاريخ انتشار95/10/22 :
متصدي امور دفتري دادگاه حوزه شماره 4
د ش95/10/22 :

شوراي حل اختالف شهرستان زنجان

اخطاريه

بدينوسيله به اطالع افراد ذيل (بهرهبرداران غرف بزرگ ميوه و ترهبار شهرداري زاهدان) واقع در انتهاي بلوار شهيد فاضلي ميرساند حداكثر تا 95/11/25مهلت دارند تا نسبت به تسويه
حساب بدهي (تا انتهاي سال  )94و تكميل پرونده و عقد قرارداد جديد اقدام نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت تعيين شده سازمان ميادين از طريق مراجع قضائي نسبت به
وصول مطالبات خود اقدام خواهد نمود.
شماره غرفه

نام و نام خانوادگي

مبلغ بدهي (ريال)

شماره غرفه

نام و نام خانوادگي

مبلغ بدهي (ريال)

2

رحمتاهلل براهويي

19/320/000

29

غالمرضا كيخايي

20/640/000

محمدعلم مالكينژاد

19/320/00

وليمحمد چشمهاي گرگيج

23/040/000

37

ي عليآبادي
غالم نب 

160/740/000

39

مسعود ساداتي

1

3
4
5

6

7
8
9

پارالدين ريگي

محمديوسف قنبرزهي گرگيج

19/680/000

محمدنبي گرگيج

20/890/000

علي طاهريپور
منصور خمر

علي شهنوازي

مريم شاقوزهي

گلحسين نجفي

10

خيرمحمد براهويي

12

محمدحسين حياتي

11

13
14
15

16

17
18
19

23
24
25

تاريخ انتشار95/10/22 :
خ ش95/10/22 :

19/320/000

28
30

16/530/000

32

28/390/000

34

33

28/760/000

35

20/640/000

38

42/980/000
20/520/000

عبدالسالم چشمفسا گرگيج

26/880/000

40

علم ساالرزهي

23/320/000

42

حسين بامري

17/260/000

برات صنوبري

عليرضا اساسيان

علياكبر كيخايي

اميناهلل چشمفسا گرگيج
علي عباسيان

محمدرضا مالكينژاد

91/140/000

44/760/000

49

امير مرادقلي

27/900/000

عبدالصمد براهويي

26/640/000

50

محمد كهرازه

26/040/000

47

محمدشريف سرگلزايي

96/960/000

17/640/000

جمالالدين نارويي

55/761/600

نبي انصاريمقدم

سعيد كهرازهي

8/850/000

86/244/150

48

19/905/600

23/640/000

محمداسماعيل نوابي

محمد مهدي واحدي
جليل روشنروان

43/800/000

14/640/000

43/893/460
14/640/000

26/248/000

احمد شيخحسيني

45

46

5/640/000

16/600/000

مجتبي پوررجايي

علي نوابي

183/090/000

2/860/000

محمدعمر براهويي

43
44

13/640/000

206/860/000

سيدرضا موسوي

محمدرضا محمدي

19/140/000

41

مهين گرگيج
برات پهلوان

همايش دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي برگزار و در آن از برگزيدگان
تقدير شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،خانم پري چهر قزلباش
دبير اين همايش گفت :در اين دوره سه شرکت حائز تنديس نقره اي و 6
شرکت حائز تنديس برنزي شدند اما هيچ شرکتي امتياز الزم را براي تنديس
طاليي کسب نکرد.وي اضافه کرد :در دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي
سه مدير برتر نيز که طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي را اجرا کرده بودند
انتخاب شدند.قزلباش گفت :امسال  82واحد صنعتي انرژي بر به همراه
واحدهاي توليد کننده تجهيزات انرژي بر در جايزه ملي مديريت انرژي
شرکت کردند.وي ادامه داد :در حوزه بررسي وضع مصرف انرژي  3 ،هزار
کارخانه بازديد شد که از اين ميان هزار واحد ،گواهي انطباق معيار مصرف
انرژي دريافت کردند و  2هزار واحد ديگر به علت رعايت نکردن استانداردها
و همچنين مصرف باالي انرژي به وزارت نيرو معرفي شدند تا جرايم مصرف
بيش از اندازه از اين واحدها دريافت شود.

19/680/000

24/960/000

سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري زاهدان

عضو انجمن صنايع نساجي گفت :قاچاق امروز بالي جان توليد و اشتغال
کشور شده است از اين رو مي طلبد مسئوالن با عزم جدي مانع گسترش
بي رويه اين پديده شوم در جامعه شوند.به گزارش تسنيم ،عضو انجمن
صنايع نساجي و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در مصاحبه
با راديو اقتصاد گفت :قاچاق امروز بالي جان توليد و اشتغال کشور
شده است از اين رو مي طلبد مسئوالن با عزم جدي مانع گسترش
بي رويه اين پديده شوم در جامعه شوند.احمدصادقيان با بيان اينکه
عزم جدي براي جلوگيري از قاچاق کاال در حوزه پوشاک وجود ندارد،
افزود :عمده جوراب هاي خارجي که در بازار هاي داخلي به فروش
مي رسد اغلب از مبادي غير قانوني وارد مي شود.وي همچنين با اعالم اينکه
شکوفايي توليد و اشتغال در گرو مبارزه جدي با قاچاق و کاهش هزينه توليد
است ،اظهارداشت :کاهش هزينه توليد ضمن ارتقاي کيفيت کاال موجب
افزايش رقابت پذيري اجناس ايراني در بازارهاي داخلي و خارجي خواهد
شد.عضو انجمن صنايع نساجي با بيان اينکه جوراب يکي از انواع پوشاک
مورد استفاده انسان است ،گفت :اين پوشش که براي محافظت از پا به کار
مي آيد داراي انواع گوناگوني است که تحت تاثير شرايط جوي ،فرهنگ و
آداب هر جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

يک مقام آگاه در بانک مرکزي:

ي خود
تکاپوي بانکها در بازپرداخت بده 
به بانک مرکزي اعطاي تسهيالت را متوقف کرد
يک مقام آگاه بانک مرکزي يکي از علل توقف فرايند اعطاي تسهيالت
در برخي بانکهاي بزرگ کشور را بازپرداخت اضافه برداشت اين بانکها
به بانک مرکزي عنوان کرد.يک مقام آگاه در بانک مرکزي در گفتگو با
فارس ،با بيان اينکه يکي از داليل کاهش اعطاي تسهيالت بانکها به
مشتريان ،عدم تعادل در منابع و مصارف بانکهاست ،اظهارداشت :بانک
مرکزي محدوديتي در اعطاي تسهيالت براي مشتريان ايجاد نکرده است.
وي افزود :بانکهاي بدهکار در حال برنامهريزي براي تسويه بدهي خود
به بانک مرکزي هستند و سياستهاي اعتباري خود را با توجه به وضعيت
نقدينگي خود تنظيم ميکنند.اين مقام آگاه تصريح کرد :بنابراين پرداخت
تسهيالت با ميزان منابع ارتباط مستقيم دارد .از طرفي بحث انضباط مالي
يکي از اصليترين برنامههاي بانک مرکزي است که بر اساس آن الزم است
بانکها به گونهاي اقدام کنند که اعطاي تسهيالت از محل ايجاد مانده
بدهکار نزد بانک مرکزي عملياتي نشود.

مدير روابط عمومي بانک شهر ،مدير برتر
کنفرانس بين المللي روابط عمومي کشور شد
مدير روابط عمومي بانک شهر در سيزدهمين کنفرانس بين المللي
روابط عمومي برتر کشور به عنوان مدير برتر روابط عمومي معرفي
شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ،سيزدهمين
کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با محوريت "روابط عمومي
دانش محور ومديريت محتوا" با حضور کارشناسان،متخصصان واساتيد
اين رشته در سالن همايشهاي بين المللي المپيک برگزار شد.دراين
همايش،دکتر فرشاد فخيمي مدير مرکزارتباطات وروابط عمومي،به
دليل توجه عملي و عميق به رويکردهاي علمي و دانش محور در
همه زمينههاي روابط عمومي و در جهت ارتقاي اهداف سازماني،به
عنوان مدير برگزيده روابط عمومي ايران از سوي اين کنفرانس معرفي
و مدال روابط عمومي برتر کشور به وي اهدا شد.

روابط عمومي بانک ملي ايران
روابط عمومي برتر در بخش تبليغات و پورتال شد
روابط عمومي بانک ملي ايران در چهاردهمين جشنواره روابط عموميهاي
برتر در بخش تبليغات و پورتال ،لوح روابط عمومي برگزيده را دريافت
کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران سيزدهمين کنفرانس
بينالمللي روابط عمومي ايران به همراه چهاردهمين جشنواره روابط
عموميهاي برتر کشور در هتل المپيک تهران با موضوع روابط عمومي
دانش محور و مديريت محتوا ،برگزار شد .در مراسم افتتاحيه اين
کنفرانس ،جوايز روابط عموميهاي برتر اعطا شد.

سرپرست بانک توسعه تعاون:

بخشودگي جرايم مشتريان در بهمن و اسفند
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت :اين بانک براي تسهيل شرايط
و کمک به مشتريان از اول بهمن تا پايان اسفند بخشودگي جرايم
را در دستور کار خود قرار ميدهد.مهديان در مصاحبه اختصاصي
با خبرگزاري صدا و سيمادر خصوص اعطاي تسهيالت جديد و
بخشودگي به کساني که از بانک وام گرفتهاند افزود :ما امسال طي
يک نوبت در شهريور که مصادف با هفته دولت ،بانکداري و تعاون
بود ،جرايم تأخيري همه مشتريان اعم از اتحاديه ،شرکتهاي
تعاوني و ساير مشتريان را مورد بخشش قرارداديم که مورد اقبال
قرار گرفت و آنها توقع داشتند که دوباره تکرار شود .وي گفت:
بانک توسعه تعاون نيز براي تسهيل شرايط و کمک به اين بخش از
مشتريان تصميم گرفت در دو ماه پاياني سال يعني از ابتداي بهمن
تا اسفند همه مشترياني که به بانک مراجعه ميکنند و قصد تسويه
بدهي خود رادارند جرايم خود را مورد بخشش قرار بدهند.

هموطنان رضايت مطلوبي از عملکرد
باجههاي خدماتبانکي
پستبانکايران دارند
ارسالن زارع ،فرماندار شهرستان دشتستان در نشست مشترک با مسئوالن
ک استان بوشهر گفت :خدمات اين بانک بويژه عملکرد باجههاي
پستبان 
خدماتبانکي آن درسطح کشور موجب رضايتمندي هموطنان ،توسعه
سطح فرهنگ بانکداري الکترونيک و رفاه اجتماعي شده است.به گزارش
روابطعمومي پستبانکايران ،زارع ضمن بيان مطلب فوق اظهارداشت:
اين بانک باتوجه به گستردگي خدمات و رسالت خود در جذب منابع خرد
با استفاده از مشارکتهاي مردمي موجب ثبات زندگي روستائيان شده و
عملکرد آن الگوي مناسب در راستاي اقتصاد مقاومتي واشتغالزائي درسطح
کشور است که بايد گسترش يابد.

