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جامعه

تعرفه طرح ترافیک خبرنگاران گمانه زنی است

عضو هیئت رئیس��ه شورای ش��هر تهران با تاکید بر اینکه
هن��وز تصمیمی ب��رای تعرفه خبرنگاران با رق��م دو میلیون و

| شنبه |  23دی | 1396
| شماره | 4657

 ۳۰۰هزار تومانی گرفته نش��ده است،گفت :ارقام اعالم شده از
س��وی برخی اعضاء گمانه زنی اس��ت و تا الیحه شهرداری به
شورا داده نشود نمیتوان تصمیم گیری کرد.
زهرانژاد بهرام ادامه داد :برخی از اعضای ش��ورای ش��هر

اخبار
تیراندازی به مردم در گلزار شهدای کرمانشاه

بر اثر تیراندازی سرنش��ینان یک دس��تگاه پراید به
س��مت مردم در کرمانش��اه ،چهار نفر ج��ان خود را از
دست دادند.
به گزارش تسنیم ،ساعت  9و  53دقیقه صبح دیروز
(جمعه)  22دی ماه ،سرنش��ینان یک دستگاه پراید در
گلزار شهدای کرمانشاه به سمت مردم شلیک کردند که
تا این لحظه متاس��فانه چه��ار زن بر اثر این تیراندازی،
جان خود را از دست دادند .بنابر اعالم پلیس کرمانشاه،
این افراد پس از ش��لیک متواری شده و در حال حاضر
ماموران پلیس با اجرای طرح مهار ،به دنبال دستگیری
عامالن این تیراندازی هس��تند .بنابر گزارشهای اولیه،
انگی��زه این تیران��دازی احتماالً موضوعات ش��خصی و
مرتبط با قتل و قصاص پس از آن بوده است.

هوا در هفته گذشته فقط یک روز سالم بود

ه��وای ته��ران در روز جمع��ه با ش��اخص  136در
شرایط ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار داشته
و براس��اس اعالم ش��رکت کنترل کیفیت هوای ش��هر
تهران ،شاخصهای آالیندگی هوا رو به افزایش است.
در هفته گذش��ته تنها روز دوش��نبه  18دی هوای
تهران در وضعیت س��الم بود و دیگ��ر روزها در وضعیت
ناس��الم برای گروه های حس��اس جامعه قرار داش��ت .از
ابتدای س��ال تا کنون  12روز هوای پاک 207 ،روز هوای
سالم 73 ،روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه
و  5روز ناسالم برای آحاد جامعه گزارش شده است.

ساخت قطره چشمی
برای رشد سلولهای بنیادی قرنیه

محقق��ان رویان توانس��تند با تولید قطره چش��می
حاصل از غش��اء آمنیوتیک ،رش��د س��لولهای بنیادی
لیمبال پس از پیوند حلقه دور قرنیه را بهبود بخشند.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،س��لولهای بنی��ادی لیمبال
( ،)Limbal stem cellس��لولیهای بنی��ادی اپ��ی
تلیالی هس��تند ک��ه در الیه قاع��دهای لیمبوس قرنیه
(حلق��ه دور قرنیه) ،وج��ود دارند .نقش این س��لولها
نوسازی سلولهای موجود در قرنیه است.
در بیماری نقص س��لولهای بنی��ادی لیمبال ،فرد
مبتال دارای ذخیره اندک ،یا فاقد این سلولهای بنیادی
اس��ت که منجر به عدم نوسازی قرنیه و در نتیجه ایجاد
نقایص جدی در آن میشود که در نهایت میتواند منجر
به نابینایی ش��ود .یکی از راههای درم��ان این بیماری،
پیوند س��لولهای بنیادی لیمبال به مبتالیان است .در
این پژوهش بیماران به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم
شدند؛ در گروه آزمون بیماران پس از پیوند عصاره غشاء
آمنیوتیک را به صورت قطره چشمی استفاده میکردند
ام��ا در گروه کنترل پس از پیوند ای��ن قطره را دریافت
نکردند ،سپس بهبود دو گروه با هم مقایسه شد.

پروفسور کردوانی در گفتو گو با سیاست روز:

خوششان میآید جنگ جغرافیایی را باور کنند و ضعفهایشان را نبینند
میگوین�د جنگی علیه ملت ایران در حوزه
جغرافیا به راه افتاده است برای همین به سمت
خشکسالی میرویم؟

ببینید خانم اگر قرار بر این حرفها باش��د باید
بگویم که هر روز از این حرفها و شایعات میشنوم
اما واقعیت این اس��ت که خشکسالی در کشور ما
به خاطر جنگ نیست بلکه خودمان داریم این کار
را میکنیم .باید بگویم که وقتی در خانوادهای که
پدر و مادر درس��ت رفتار نمیکنند ،انتظار نداشته
نباش��ند بچهها خود را بهت��ر ادارهکنند ،حکایت
برخی مس��ئوالن اس��ت که اگر نباشند اوضاعکم
آبی بهتر مدیریت میشود.
ریزگردها چطور آن هم جنگ نیست؟

ک��دام جنگ؟! ریزگرد و آلودگی و مش��کالت
دیگر منشاش��ان به قدری مشخص است که قابل
اثبات است از کجا آمدهاند .اما با این سیاستها که
طرح زوج و فرد را اجرایی کنند و یا مدرس��هها را
تعطیل میکنند کاری از پیش نمیرود .میتوانید
از آنها بپرس��ید آیا با این طرحها که اجرا کردید تا
کنون آلودگی کمتر ش��د؟! واقعا نش��د برای اینکه
چیزهای دیگری وجود دارد ،وقتی اتوبوس قراضه
اس��ت و  20ت��ا  50برابر گوگ��رد تولید میکنند
چون فرسوده اس��ت و احتراق کامل رخ نمیدهد
چه جنگی؟!
ش��بها کامیونها هوا را آلوده میکنند و روزها
اتوبوس��ها این کار را میکنند .از جنوب تا ش��مال
 800مت��ر اختالف ش��یب اس��ت و ش��ب تا صبح
کامیونه��ا ک��ه حتی برخ��ی از آنها ب��رای قبل از
انقالب هستند هر شب به آلودگی هوا مشغولاند؛
خودش��ان میدانن��د موتورس��یکلت کاربرات��وری
عیبش چه است ،اینها هست که آلودگی را تشدید
میکن��د و در پ��ی آن خشکس��الی و گرمای هوا،
خودمان میدانیم چه میکنیم .در گذشته اینطور
نبود حداقل در برخی از شهرهای اینطور نبود.
تهران چطور..

ته��ران در س��ال  1324و  25ه��وا مث��ل مه
گرفتگ��ی نبود و آلوده نب��ود .نمیدانم چرا متوجه
نیس��تند که درخ��ت و فض��ای س��بز تاثیری در
آلودگ��ی هوای تهران ندارد و اتفاقا بیش��تر هوا را
آل��وده میکن��د .درختانی که مثل چن��ار و عرعر
هس��تند برگش��ان ریخته و چه تاثیری دارد چنار
موقع��ی برای تهران خوب ب��ود و حتی قبال تهران
اس��مش چنارستان بود ،آن موقع خوب بود و االن
ن��ه؛ درختها را باید درس��ت کنند ،فضای س��بز را
درست کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد؛

افزایش ارزش سهام فوالد مبارکه نشانه عملکرد مثبت شرکت است

مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلس��ه که با حضور مدیرعامل ،معاونان و س��ایر
اعضای این کمیته برگزار ش��د ،پس از اس��تماع گزارش نواحی و معاونتهای مختلف
ش��رکت ،موفقیت فوالد مبارکه در نخستین دورۀ ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
( )EFQMو کسب عنوان سرآمدی و تقدیرنامه پنج ستاره و همچنین راهیابی فوالد
مبارکه به جایزۀ جهانی تعالی س��ازمانی را به همۀ مدیران و کارکنان شرکت تبریک
گفت و از تالش کارکنان گروه فوالد مبارکه در کسب رکوردهای تولید قدردانی کرد.
وی با اش��اره به این مطلب که س��هام ش��رکت فوالد مبارکه از زمان برگزاری
مجمع عمومی در تیرماه س��ال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰درصد افزایش داش��ته
اس��ت اظهار کرد :این روند مثبت و این میزان افزایش ارزش س��هام س��هامداران
حقیقی و حقوقی فوالد مبارکه نشان دهندۀ عملکرد مثبت کارکنان شرکت است.
مدیریت حمل ونقل مواد اولیه از دیگر مواردی بود که مدیرعامل فوالد مبارکه
به آن اش��اره کرد و گفت :به همین منظور می توان با تشکیل یک کارگروه کارامد
از سوی واحد خرید شرکت ،حمل مواد اولیه از معادن تا شرکت فوالد مبارکه را با
کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن بررسی کرد.
دکتر سبحانی با اشاره به اهمیت توسعه های زیر سقف فوالد مبارکه اظهار کرد:
توس��عه ها باید با هماهنگی کامل بهره بردار ناحیه صورت گیرد تا بدون وارد آوردن
هرگونه مانع و خلل در تولید ،تحقق اهداف بهره بردار را نیز در بر داشته باشند.
دکتر سبحانی در بخش پایانی سخنان خود از مدیریت و کارکنان ناحیۀ فوالدسازی
به دلیل اجرای پروژههای اس��تفاده از غبارهای فل��زی در کورههای قوس الکتریکی و
بازیابی پوستههای اکسیدی در فرایند تولید فوالد مذاب و  ...تشکر و قدردانی کرد.

باور کارکنان به استراتژیهای شرکت و کامل بودن زنجیرۀ تولید
مهمترین عوامل موفقیت فوالد مبارکه اصفهان

این مطلب را دکتر بهرام سبحانی در جلسۀ تدوین نقشۀ استراتژی شرکت فوالد
مبارکه در افق  ۹۷-۹۹بیان کرد و گفت :غالباً بسیاری از شرکتها هنگام تدوین اهداف
و استراتژیهای خود از حضور مشاور بهره میبرند و به همین منظور دستورالعمل یا
دفترچهای تهیه می کنند؛ این در حالی است که با خروج مشاور از شرکت ،آن کتابچه
نیز بایگانی می ش��ود؛ ولی در فوالد مبارکه این برنامه ریزیها و تدوین اس��تراتژیها از
درون سیس��تم استخراج میش��ود .اگرچه ممکن است برای نظام مند کردن و ترجمۀ
اهداف نیز از حضور مشاور استفاده شود ولی قدر مسلم این است که خواسته ها از دل
خود مجموعه بیرون آمده اس��ت؛ مجموعهای که این اهداف را باور دارد و به آن عمل
می کند و این همان نقاطِ قوت و فرهنگ نهادینه شده در فوالد مبارکه است.
وی تأکید کرد :تکمیل زنجیرۀ تولید در فوالد مبارکه اصفهان نتیجۀ زحمات کارکنان
و دوراندیشی مدیریت این شرکت در ادوار مختلف است .مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره
به اهمیت عملکرد تک تک کارکنان شرکت و با بیان اینکه گروه فوالد مبارکه از سنگ
تا رنگ را در خود دارد ،گفت :در آغاز بهره برداری ،ظرفیت فوالد مبارکه ۴/۲میلیون تن
در نظر گرفته شده بود؛ اما در ادامۀ تالش کارکنان و تفکر مدیریت ،فرصتها و تهدیدها
به خوبی در ادوار مختلف شناسایی و حتی در مواقعی با آینده نگری تهدیدها به فرصت
تبدیل شد و همین امر دستاوردهای بزرگی را برای شرکت و ذینفعان به بار آورده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود گفت :فوالد مبارکه همواره در
عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود سرآمد بوده است؛ اما از آنجا که اکنون فوالد مبارکه
به یک سازمان جهان تراز مبدل شده ،می توان با همکاری و مشارکت تمامی سهامداران
شرکت گامهای ارزنده ای برای نسلهای آینده و توسعۀ پایدار کشور برداریم.
شهردار مشهد مقدس در بازدید از بازار رضا(ع) عنوان کرد؛

حفظ همه خانههای تاریخی شهر توسط شهرداری

تهران در خصوص اجرای طرح جدید در س��ال آینده سواالتی
را از معاون ش��هردار تهران داشتند که آقای پورسیدآقایی آنها
را پاس��خ داد و با توجه ب��ه اینکه تا پایان س��ال زمان زیادی
نمانده پیش بینیمیش��ود الیحه اشاره شده تا پایان دی ماه

به شورا ارائه شود.
نژادبه��رام با تاکید بر اینکه ش��ورای ش��هر ته��ران هنوز
تعرف��های برای گروه خاصی در نظر نگرفته اس��ت ،گفت :باید
منتظر ماند تا الیحه شهرداری تهران به شورا ارسال شود.

خوشبختانه آس��تان قدس رضوی تصمیم گرفته برای بهسازی و بازپیرایی بازار
رضا(ع) وارد عرصه شود و در این راستا اقداماتی انجام دهد که طبیعتا اقدامات الزم
در این زمینه باید با همکاری شهرداری مشهد ،کسبه و انجمن بازار صورت پذیرد.
تقیزاده خامسی در بازدید از بازار رضا(ع) و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه بیان
داشت :امروز به دعوت انجمن بازار رضا(ع) و مدیریت آستان قدس به بازدید از این بازار
آمدم تا تصمیماتی در مورد آن اتخاد نماییم .وی افزود 42 :سال از ساخت بازار رضا(ع)

واقعیت این اس��ت که تهران در حال نشست
کردن اس��ت .کاش��تن س��رو برای تهران نیست،
درخ��ت توت برای ش��هردار اصفهان ب��ود آوردند
در ته��ران آن را توس��عه میده��د چندب��ار گفتم
توت برای بوستان اس��ت و در کشاورزی ،درختی
نیست که بتوان در شهر از آن بهره برد ،کاشت این
درخت در ش��هر اشتباه است ،برگهایش میریزد و
هوا را آلودگی میکند و فاضالب را بهم میریزد.

نمای نزدیک

اما خب ریزگردها پدیدهای قدیمی نیستند،
آنها تازه به ایران راه یافتهاند؟

درس��ت اس��ت ک��ه م��ا اص�لا ریزگ��رد را
نمیشناختیم گاهی گردبادها از اصفهان در دشت
و در گرمس��ار توفان شدید ایجاد میکرد و خاک
به هوا برمیخواس��ت اما ریزگرد از ده س��ال پیش
میشناس��یم آنها به  23اس��تان میروند ،منش��ا
همه ریزگردها خارجی نیس��ت مثال منشا ریزگرد
خوزستان برای خارج است اما در برخی از استانها
ریزگردها از داخل کشور خودمان بر میخیزد.
همین نمیتواند جنگ باشد؟

نه ،چون ریزگردها جزو اولویتهای مس��ئوالن
نبوده ،صنعت را توس��عه دادند مانند کش��ورهای
پیش��رفته اما به روستاها نرس��یدند و اولویت اول
برای تامین آب ،رسیدن آب به شهر برای شرب بود
بر این اساس اینطور سد ساختند و آب را دادند به
شهراولویت بعدی را هم صنعت گذاشتند و دست
آخ��ر گفتند اگر آبی ماند به کش��اورز میدهیم بر
این اس��اس تاالبها خشک ش��دند ،روستاییها به
ش��هرهای بزرگ آمدند ،آلودگی ایجاد شد ،خاک
کش��اورزی ماند و ریزگرد ش��د و االن میگویند
کش��اورزها آب را هدر میدهند و میروند و چاهها
را میبندن��د! مثل میناب به کارگ��ر بدبخت فکر
نمیکنند در چاه را بس��تند .در گرمس��ار چندین
خان��وار از یک چ��اه ن��ان میخورند ای��ن چا ه را
میبندی��د فکر نمیکنید که آنه��ا کجا بروند؟! در
گذش��ته اینطور نبود چاه را اگر میبستند و مردم
ش��کایت می کردند دادگستری اینطوری نبود چاه
را باز میکرد االن دادگستری را هم با خود همراه
س��اختند .نمیآیند ش��یر کم مصرف و دوش کم
مصرف را توس��عه دهن��د برای خانهها در ش��هر،
متاس��فانه ش��هرداریها هم دائما میگویند تراکم
را بیش��تر کنیم چون هزنیه نداریم و سازمان آب
میگوید تراکم بیش��تر ش��ود ای��رادی ندارد چون
برای اینها اس��تفاده دارد  40انشعاب از یک طبقه
پ��ول میگیرد و فاض�لاب را میخواهد وصل کند
و از ه��ر آپارتمان��ی چند میلی��ون میگیرند ،بعد

میگذرد اما از آن زمان تاکنون ،کار جدی برای بازپیرایی این بازار صورت نگرفته است.
شهردار مشهد مقدس ادامه داد :خوشبختانه آستان قدس رضوی تصمیم گرفته
برای بهس��ازی و بازپیرایی بازار رضا(ع) وارد عرصه ش��ود و در این راستا اقداماتی
انجام دهد که طبیعتا اقدامات الزم در این زمینه باید با همکاری شهرداری مشهد،
کس��به و انجمن بازار صورت پذیرد .تقیزاده خامس��ی اظهار داشت :در این بازدید
و جلس��ه ،همفک��ری الزم در جهت همافزایی کار صورت گرف��ت و مقرر گردید تا
موضوعاتی از قبیل ایمنی بازار ،بازپیرایی و اس��تحکام بخش��ی آن در اولویت قرار
گیرد .وی گفت :این بازار ش��کل قدیمی به خود گرفته اس��ت که با تمیز کردن و
نماسازی بهتر ،ایجاد ورودیهای جدید میتوان آن را سر و سامان داد.
ش��هردار مش��هد مقدس تصریح کرد :در هر کجای دنیا اگر بازاری داش��تند که
س��االنه  20میلیون نفر مشتری و بازدید کننده داشت قطعا کارهای جدیتری برای
بهسازی آن انجام میدادند .ما نیز مصمم هستیم دست به دست هم دهیم تا با کمک
کسبه و آستان قدس رضوی ،رنگ و بوی جدیدی را به بازار رضا(ع) ببخشیم.
مدير عامل شركت پااليش نفت اصفهان:

ارزيابی عملكرد میتواند و بايد قوه محركه سازمان باشد

هفدهمين همايش نظام پيش��نهادهاي ش��ركت پااليش نف��ت اصفهان كه با
محوريت نظام پيش��نهادها و ارزيابي عملكرد برگزار گرديد .فلس��فه وجودي نظام
پيشنهادها ،ايجاد و تداوم حركت براي ارتقا عملكرد است.
چاوشي در هفدهمين همايش نظام پيشنهادهاي شركت پااليش نفت اصفهان
گفت :يكپارچگي و هماهنگ بودن تمام اجزاء سيس��تم ش��ركت ،منوط به ارزيابي
مطلوب عملكرد است كه به تبع آن ،تعالي سازمان تحقق مييابد.
چاوشي افزود :ارزيابي عملكرد بايد منجر به اقدامات اصالحي و تعالي سازماني
گ��ردد و در صورتي ك��ه قبول كنيم ارزياب��ي عمكرد ،قوه محركه نيروي انس��اني
اس��ت ،بايد مراحل ارزيابي به طور صحيح انجام ش��ود؛ فرد ارزيابي شونده چندين
بار مصاحبه ش��ود؛ همچنين به منظور كام��ل نمودن اين چرخه ،اجراي دورههاي
آموزشي تكميلي براي روسا نيز الزامي به نظر ميرسد.
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان با اشاره به ديدگاه ويژه مديريت بر كيفيسازي
و توانمندسازي نيروي انساني با تاكيد بر شرح وظايف ،اظهار داشت .زماني كه همه كاركنان
يك س��ازمان ،ش��رح وظايف خود را بدانند و كاركنان آموزش الزم را ديده باشند ولي به
سمت بهبود مستمر حركت نكنند ،اين سازمان در يك سطح ثابت حركت خواهد كرد و
متعالي نخواهد شد ولي با ارائه پيشنهادهاي كايزني ميتوان هميشه پويا بود.
چاوش��ي با اذعان به اينكه در س��نوات گذش��ته ارزيابي عملكرد آن چنان كه
شايس��ته است صورت نگرفته ،تصريح نمود :الزم است از نظام پيشنهادها ،مديريت
دانش،ثبت تجربهها و ساير سيستمهاي مديريتي به عنوان ابزارهايي براي رسيدن
به تعالي س��ازماني ،اس��تفاده نمود و به منظور ارزيابي اثربخشي آنها از نظامهاي
ارزيابي عملكرد اس��تفاده نمود .با دو پيشنهاد سخنان خود را به پايان رساندند-1 :
ادامه دورههاي آموزشي ارزيابي عملكرد براي مديران و مسئولين و پيگيري بهبود
در فرآيند ارزيابي عملكرد و  -2تغيير عنوان همايش به همايش تعالي سازماني
در اين همايش س��ميتئاتري (س��مينار+تئاتر) نيز با عن��وان ارزيابي عملكرد و
ارتباط آن با نظام پيشنهادها اجرا شد.
رئيس برنامهريزي ،مهندس��ي سيس��تم هاو روشها نيز به گزارشي از فعاليت نظام
پيشنهادها در سالهاي اخير پرداخت و گفت :شركت پااليش نفت اصفهان پس از مصوبه
شوراي عالي اداري حدود  15سال پيش ،نظام پيشنهادها را راه اندازي نمود و تا كنون
س��ود و صرفه جويي بااليي در شركت داشته و در سطح كشوري مقامهاي ارزشمندي
را كسب نموده است .خادمي به برخي افتخارات نظام پيشنهادها اشاره نمود :مقام دوم
كشوري و دريافت تنديس بلورين در سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال ،1390
مقام سوم كشوري و دريافت تنديس برنزين در چهارمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها
سال  ،1391مقام سوم كشوري و دريافت تنديس بلورين در پنجمين جشنواره ملي نظام
پيشنهادها سال  ،1392مقام اول در بخش پيشنهاد برتر در ششمين جشنواره ملي نظام
پيشنهادها سال  ،1394مقام سوم كشوري و دريافت تنديس برنزين در بخش سازمان
برتر در ششمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال  ،1394مقام سوم كشوري و دريافت
تنديس برنزين در بخش سازمان برتر در ششمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها سال
،1395ارائه و پذيرش مقاله ي «ارائه يك مدل براي محاسبه پاداش پيشنهادهاي داراي
صرفه اقتصادي » در سيزدهمين همايش ملي نظام پيشنهادها سال 1395

بارندگی می شود هش��دار میدهد سیل میآید!!!
آن وق��ت کش��تار داری��م و هدر رف��ت آب ،نباید
اینط��ور باش��د در ارتفاعات ته��ران آب خیزداری
باید در درهها س��دهای کوچک ببندد و در درهها
بند داش��ته باشند تا س��یل راه نیافتد .با اب جمع
شده میتوانند اول دشت کرج را تغذیه کنند نباید
بگذارن��د آب هدر رود و آدم بکش��د چ��را وزارت
نی��رو از این آب برای کش��اورزان تغذیه مصنوعی
راه نمیاندازند؟ زمینی که روی آن کش��ت صورت
نگی��رد اینطوری میش��ود و ریزگ��رد از آن خارج
میش��ود .اینها را نمیبینند بعد میگویند جنگ!
کدام جنگ؟
خارجیه��ا دارند ای��ن کار را میکنند .اما ما
میگوییم که برخی کشورها ابرها را بارور میکنند
تا در ایران نبارد!!! این حرفها نیست و نمیشود.
خشکس�الی و ریزگ�رد را قب�ول کردیم اما
خب پس چرا باران نمیبارد؟

مائده شیرپور -قاسم غفوری

میگوین��د جنگی جدید
گفت و گـــو
در ح��وزه آب و هوا به
راه افتاده برای همین اس��ت ک��ه بارندگی
کم ،خشکس��الی زی��اد و البت��ه زلزله بیش
از اندازه ش��ده است .میگویند ایران را با
هارپ تهدید کردهاند و این هارپ است که
باعث زلزله در اقصی نقاط کش��ور میشود،
میگوین��د ب��دون اینکه بدانی��م در نبردی
جغرافیایی در مسیر نابودی قرار گرفتهایم.
ام��ا چق��در از ای��نمیگوینده��ا میتوان��د
واقعیت داش��ته باش��د؟! اینها س��والهایی
است که از پرفس��ور کردوانی جغرافیدان
و دارنده مدال ملی و نشان عالی دانش در
ایران است پرسیدهایم .مجسمه یاد بود او
در گرمسار میدان انقالب قرار گرفتهاست
و پ��س از ف��وت اس��تاد گنج��ی ،لق��ب پدر
جغرافی��ای ایران به وی اعطا ش��د .بخوانید
ماحصل این گفت و گو را:

میگوین��د فاضالب را به هم متصل کردیم فارغ از
اینکه فاضالب به جنوب ش��هر میرود و سبزیها
آلوده میشود.

دیگر نقاط جهان چط�ور با کم آبی برخورد
میکنند؟

اس��ترالیا بدتر از ما سه چهار تا بیایان دارد اما
میگوین��د نصف آب را بدهیم به ش��هر و نصف را
به کش��اورزها تا زمین احیا ش��ود .اما اینجا حتی
اگ��ر بارندگی ش��ود آب هدر م��یرود و تا زمانی
که بارندگی نیس��ت میگویند خشکسالی است و

ببینی��د برای تغیی��ر اقلیم اس��ت ،کره زمین
که گرم ش��ده بر اثر آن مناطق��ی که آب کمتری
داشتند بارندگی کمتر شده و آنجایی که بارندگی
بیشتر بوده بیشتر شده ما در منطقهای با بارندگی
کم بودیم و تا زمانی که کره زمین گرم اس��ت این
بینظمیها وجود دارد ،مثال برف و بارانهای اتفاقی
میآی��د در جاهای��ی که تا کن��ون نیامده و باعث
رطوبت هوا میش��ود .در آس��مان رودهای هوایی
مثل کیس��ه آب مانده و شرایط که مهیا میشود،
میریزد و س��یل میش��ود .اینها ربط��ی به جنگ
جغرافیایی ندارد.
زلزله چطور آیا واقعا هارپ عامل زلزلههای
ایران است؟

ایران طوری است که حتی در دشتها هم گسل
دارد ،مثال گس��ل بم در دشت اس��ت ،باید بروند و
بررس��ی کنند که روی گس��ل نس��ازند اما خانه را
طوری میس��ازیم ب��دون ایمنی و ب��دون توجه به
قناتها و مقاومس��ازی دیوارهای آن بعد میگوییم
جنگ اس��ت .من میگویم وقتی زلزله میآید ابتدا
در بافت روس��تایی اول قناتها را درس��ت کنید بعد
خانهه��ا و چادر بزنند و کانک��س آید چون زندگی
از قنات درستمیگردد ،در بم به این ماجرا توجه
نکردند بعد از زلزله دهها قنات خش��ک شد اما در
زلزله سر پل ذهاب مردم شانس آوردند چون وضع
آب خیلی بهتر شد و االن برخی از آبهای زیرزمینی
شکسته ش��ده و آب س��ر پل ذهاب آمده باال ،اگر
میلیاردها توم��ان خرج میکردیم نمیتوانس��تیم
اینقدر آب داشته باشیم در آن منطقه.

پ�س قویا بح�ث جن�گ جغرافیای�ی را رد
میکنید؟

بله اما مسئوالن دوست دارند مردم همینها
را باور کنند و کمکاری آنها به چشم نیاید .هر چه
برای م��ا بوجود میآید بر اثر گرم ش��دن زمین و
تغییر اقلیم اس��ت و البته بیتدبی��ری ما در انجام
کارهایی برای مواجه ش��دن با تغیی��ر اقلیم .باران
س��یل آس��ا و برای گرم ش��دن کره زمین اس��ت
چندی��ن کش��ور در مح��دوده هیمالی��ا و تبت و
هندوکش هس��تند که در حال نابودی هستند در
آنجا همیش��ه برف اس��ت ،ب��اران نمیآید و به آن
قطب س��وم میگویند .امریکا درست حرکت کرده
اس��ت و بعد از گرم شدن کره زمین راه صحیح را
رفته است و در حال احیای فرهنگ استفاده از آب
است .آبی که برای رود کارون دارد میرود و روی
آن س��د درست کردند ،در واقع هزینه  50درصد
بودجه اعتباری کل کش��ور را درای��ن کارها خرج
میکن��د و  15میلیارد تومان دارند خرج میکنند
که به ش��هرها آب بدهد و با این سیاست همچنان
روستاها خالی میشود ،االن غذا مهم است امنیت
غذایی و خودکفایی در غذا برای کشورها ضروری
است اما با این روش امنیت غذایی به خطرمیافتد.
ضمن آنکه مهاجرت از روس��تا به ش��هر آسیبهای
اجتماع��ی زیادی را نیز در بر خواهد داش��ت20 .
س��ال دیگر آق��ای کالنتری میگوید دوب��اره باید
آب کش��اورزی را نصف کنی��م و به دریاچه ارومیه
بریزیم ،آب کش��اورزها را نصف کردند اما واقعیت
این اس��ت که ارومیه هیچ وقت احیا نمیش��ود و
رئیس سازمان محیط زیست میگوید برای احیای
دریاچه از خارج قرض بگیریم و کارشناس از خارج
بیاوری��م اما واقعیت این اس��ت که هر چه هم آب
در دریاچ��ه بریزیم از زیر به زمی��ن میرود و این
کار آب ش��یرین را شور کردن است و فایده ندارد
و م��ردم مهاجرت میکنند .آب اینطوری اس��ت و
بدتر میشود.
چه کار باید کنی�م؟ پس خیالمان راحت که
جنگ نیست؟

کس��ی نمیگوی��د کش��اورزی را در اولوی��ت
نخس��ت بگذاری��م اما ب��ه آب کش��اورزی اهمیت
بیش��تری بدهند و حداقل س��هم آن را یک سوم
کنند .فقط میتوان گفت خدانکند  50سال دیگر
در تهران کسی وجود داشته باشد ،بچههای آینده
بدبخت هستند .جنگ خارجیای نیست اما برخی
مسئوالن خودش��ان کارهای میکنند که از جنگ
جغرافیایی بدتر میشود.
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ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/8/30 -12016103ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  1396/4/24ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

/19213ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ -ﻫﻤﺘﻴﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  270423ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺮﺝ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻃﺒﻘﻪ  6ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1030/300/20561148/1ﻣﻮﺭﺥ  87/3/25ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ  25/358/680/814ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 10/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  2/397/260/274ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ12/961/420/540ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ 91/7/21
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9100400101200622/1ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ .ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ91/8/22
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 16098
ﻣﻮﺭﺥ 96/8/30ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ؛ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ 91/8/22ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﻓﺮﺍﻣﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

/19212ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ – ﻫﻤﺘﻴﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﺪﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 331ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻬﺪﻳﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1009/62/5894
ﻣﻮﺭﺥ  84/9/9ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ  13/651/063ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ5/003/392ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 693/469ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺩ
ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 7/954/202ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/9/15ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9100400101201131/1ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ .ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ 92/2/3ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15879ﻣﻮﺭﺥ  96/7/28ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ
ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ؛ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  92/2/9ﻭ  92/2/8ﺑﻪ ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺮﻭﺗﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

/19210ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ – ﻫﻤﺘﻴﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 184
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺮﻭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻳﺎﻥ ﻛﻮﻱ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﭘﻼﻙ 71ﻭﺍﺣﺪ 4ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  87/576ﻣﻮﺭﺥ  87/2/23ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ  4/448/270/685ﺭﻳﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ 1/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  270/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 3/178/270/685ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/1/28ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9612000267ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ .ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ 96/4/21ﻣﺎﻣﻮﺭ ﭘﺴﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  12015878ﻣﻮﺭﺥ  96/8/27ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ
18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ؛ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ 96/4/24ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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