
گفتـمان4 چهارشنبه  17 مرداد 1397  شماره 4811 

دستگاه  يك  ششدانگ   9303549 كالسه  اجرايي   پرونده  غيرمنقول  مال  مزايده  آگهي  رهني)  (اسناد  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي   
است  خيابان  فضاي  در  بنا  پيشرفتگي  آن  مترمربع  مقدار6/5  و  بالكن  آن  مترمربع   3/40 مقدار  كه  مترمربع   181 مساحت  به  آپارتمان 
از اصلي مذكور  از پالك4 فرعي  884 اصلي مفروز و مجزي شده  قطعه14 تفكيكي واقع در شرق طبقه چهارم به پالك شماره30 فرعي از 
شرقي  شمال  طبقه  در  واقع  15تفكيكي  قطعه  12مترمربع  مساحت  به  پاركينگ  واحد  يك  ششدانگ  بانضمام  تهران  بخش11  در  واقع 
با  دوم  زيرزمين  غربي  شمال  گوشه  طبقه  در  واقع  تفكيكي  قطعه14  مترمربع   4/50 مساحت  به  انباري  باب  يك  ششدانگ  و  زيرزمين 
قسمت  دو  در  شماال  آپارتمان  حدود  اجرايي  نامه  آئين  و  آپارتمانها  تملك  قانون  طبق  مشتركات  و  مشاعات  ساير  و  عرصه  از  قدرالسهم 
ديوار  آن  ماوراء  كه  انقطاع  درز  به  است  ديواري  شرقاً  متري  خيابان12  فضاي  به  است  نرده  و  بالكن  لبه  و  پيشرفتگي  پنجره  و  ديوار 
مجاور  آپارتمان  با  اشتراكي  است  ديواري  در سه قسمت  هركدام  و سوم  اول  غربا  حياط  فضاي  به  پنجره  و  ديوار  جنوبا  است  مجاور  پالك 
است  اشتراكي  و  مشاعي  بام  پشت  سقف  و  تحتاني  طبقه  سقف  كف  آسانسور  و  پله  راه  به  است  ديواري  و  در  قسمت  نه  در  دوم  غربي 
به  غربا ديوار  و  انباري: شماال  به محوطه كف و سقف اشتراكي است حدود  غربا خط مفروض است  و  و جنوبا  پاركينگ شماال و شرقا  حدود 
كه  اشتراكي است  و سقف  روي عرصه  13 كف  و   12 و   11 انباري  با  اشتراكي  ديوار  جنوباً  محوطه  به  ديوار  و  در  خيابان شرقا  پر  قسمت 
ليال بديعي منتقل گرديده است و به موجب سند  بنام خانم  الواسطه  327889 صفحه180 دفتر امالك جلد1296/2 ثبت و مع  ذيل ثبت 
68 تهران در رهن بانك ملي ايران قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه  86/7/10 دفتر  رهني213628 مورخ 
مورد  اجمالي  توصيف  دادگستري  رسمي  كارشناسان  نفره  سه  هيات  مورخ97/1/21  نظريه  برابر  و  است  شده   9303549 شماره  تحت 
بر  سه  ملك  عرفا  كاظم  خيابان  ياسر  راه  سه  از  تر  پايين  نياوران  خيابان  تجريش  تهران  در  است  واقع  فوق  ملك   : از  است  عبارت  وثيقه 
و  پاركينگ  دوم  زيرزمين  طبقه  بنا هفت  كل  ارزيابي:  مورد  و  آخر  طبقه  واحد شرقي   9 ابي  پالك  با  و درفشي  معمارزاده  هاي  كوچه  مابين 
استخر  شامل  باشد  مي  همسطح  كوچه  با  تقريبا  شمال  سمت  از  كه  اول  زيرزمين  درفشي  كوچه  از  رو  ماشين  راه  با  موتورخانه  و  انباريها 
هركدام  وسوم  دوم  و  اول  و  همكف  طبقات  معمارزاده  كوچه  از  رو  ماشين  دسترسي  بادرب  پاركينگ  و  راهرو  و  البي  و  جكوزي  و  سونا  و 
جنوبي  حياط  سنگ  متر  يك  ارتفاع  تا  طبقات  راهرو  سنگ  مشاعات  و  نما  بتني  اسكلت  ميباشد  واحدي  دو  چهارم  يعني  آخر  طبقه  واحد  سه 
و مشخصات داخل  باشد  بنا حدود15 سال مي  و قدمت  بر  آسانسور موقعيت ملك سه  داراي  با سنگ الشه قرمز محوطه سازي شده ملك 
كمد  داراي  خوابها  اتاق  و  پاركت  خوابها  اتاق  كف  سنگ  آشپزخانه  و  سالن  كف  خوابه  سه  است  ذيل  بشرح  كارشناسي  موضوع  آپارتمان 
داخل  در  وان  و  فرنگي  سرويس  با  حمام  داراي  بري  گچ  داراي  و  رنگ  و  گچ  داخلي  ديوارهاي  پوشش  رختشورخانه  داراي  واحد  ديواري 
خواب مستر داراي حمام و فرنگي مجزا داراي سرويس بهداشتي ايراني آشپزخانه اپن و كابينت ام دي اف سرمايش و  گرمايش سيستم 
مبلغ  به  و  باشد  مي  مشترك  گاز  و  آب  و  مستقل  برق  انشعاب  داراي  تصويري  آيفون  فلزي  ها  پنجره  چوبي  دربها  و  موتورخانه  و  هواساز 
دولتي  حقوق  و  بستانكار  طلب  وصول  جهت  و  است  شده  ارزيابي  ريال)  ميليون  ششصد  و  ميليارد  (هفده  ريال    17/600/000/000
9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي  واقع در تهران چهارراه  كالسه فوق الذكر در روز شنبه مورخ97/6/3 از ساعت 
و  بفروش مي رسد  از طريق مزايده حضوري  تهران سالن مزايده  ثبت استان  اجراي اسناد رسمي   معاونت  جهان كودك پالك34 ساختمان 
باشد  داشته  خريدار  كه  قيمت  باالترين  به  و  شروع  ريال)  ميليون  ششصد  و  ميليارد  (هفده  17/600/000/000ريال  مبلغ  از  مزايده 
رسمي  تعطيل  با  شده  تعيين  روز  چنانچه  است  نقدي  كال  فروش  و  است  آزاد  عموم  براي  مزايده  جلسه  در  شركت  شد  خواهد  فروخته 
مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در 
نمايند.  ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و  پايه در جلسه مزايده شركت  به مبلغ  بانك ملي  ارائه چك تضمين شده  با  مزايده در وقت مقرر 
برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم 
.  خواهد بود مورد مزايده   . نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و. 

 97/5/17 مزايده:  آگهي  انتشار  تاريخ  باشد.    مي  بيمه  بستانكار  اعالم  به  باتوجه 
نقيبي رسمي-  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف       14292/م    

 آگهي مزايده تلفن همراه مربوط به پرونده اجرايي 9601191 حق امتياز و اشتراك تلفن همراه به شماره09121149085 متعلق به آقاي يعقوبعلي پور 
مرتضوي مديون پرونده فوق كه بعلت عدم ايفاي تعهد چك شماره990284 بانك ملي مركزي منجر بصدور اجراييه پرونده تحت شماره9601191 شده 
كه به موجب نامه شماره52381- 96/5/11 شركت ارتباطات سيار بازداشت و سپس به موجب نظريه مورخ96/12/8 كارشناس رسمي دادگستري به 
مبلغ50/000/000ريال ارزيابي گرديده است از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه 97/6/5 در اداره چهارم اجرا واقع در چهارراه جهان كودك پ34 اتاق 
مزايده از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده از مبلغ50/000/000ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد نقداً و يا با ارائه چك 
تضمين شده بانك ملي فروخته خواهد شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول خواهد شد ضمنا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعالم گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان زمان و مكان مقرر برگزار خواهد شد.   تاريخ انتشار آگه: 97/5/17  
شبيبي  - رسمي  اسناد  اجراي  چهارم  اداره  رئيس  الف              14303/م   

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى حســين مرادى نــژاد فرزند 
محمــد خواهــان آقاى حســين عزيزى فر دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى حســين مرادى 
نژاد به خواســته تنظيم ســند و غيره مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9709987578500294 شــعبه 35 دادگاه عمومــى حقوقــى مجتمــع قضايــى امــام خمينى 
شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/21 ساعت 09:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گرد. م.الف 18902
تاريخ انتشار: 1397/05/17

 منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى تبادل لوايح تجديدنظرخواهى 
بدينوســيله در اجراى دســتور مواد 73 و 346 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقــالب در امور مدنى به خانم مريم هاشــم خانى فرزند على اكبــر فعال مجهول المكان ابالغ مى 
شــود كه  آقاى عليرضا عطار گلمكانى از دادنامه شــماره 300211 در پرونده شماره 940132 
تجديدنظر خواهى نموده اســت لذا مراتب با درج در روزنامه به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشــار اين آگهى با مراجعه به دفتر دادگاه واعالم نشــانى اقامتگاه خود و دريافت 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى چنانچه پاسخى داريد كتبا 
اعالم نمائيد پس از گذشــت ده روز از انتشــار آگهى اعم از اين كه پاســخى ازناحيه شــما 

رسيده يا نرسيده باشد پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد.م.الف 18904
تاريخ انتشار: 1397/05/17

 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و داد خواست و ضمائم 
خواهان آقاى ســيد حسين حسينى دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- مجيد صدق 2- 
ســعيده مهدى زاده حســن آبادى 3- رقيه كاكو 4- ســيد على مرتضوى اســكونى 5- معصومه 
صــدق به خواســته اعتــراض ثالث اجرايــى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9709987578500302 شــعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى 
شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/18 ساعت 10:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 18905
تاريخ انتشار: 1397/05/17

منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان  مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و داد خواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم آقاى على برادران شركا خواهان آقاى امين 
اله كريم زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى على برادران شــركاء  به خواســته واخواهى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9109985113000600 شعبه 35 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرســتان مشــهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/31 ساعت 08:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 18906
تاريخ انتشار: 1397/05/17

منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان  مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
آقاى/خانم پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى / حجى محمد طوسى بطرفيت حسن 
مرادى قندشــتنى بدينوســيله ابالغ ميشــود كه پرونده كالســه منجر به صدور اجرائيه بر عليه 
شــما مبنى بر فسخ قرداد شــماره 50005536 مورخه 1393/11/21منعقده فيمابين طرفين 
خوانده را به اســترداد ثمن ماخوذه به مبلغ بيســت و پنج ميليون تومان و خســارت  تاخير تاديه 
از تاريخ صدور راى بر اســاس شــاخص اعالمى از ســوى بانك مركزى و پرداخت هفت ميليون و 
ششــصد و ســيزده هزار ريال بابت هزينه دادرســى و هفتصد و بيســت هزار تومان بابت حق 
الوكاله وكيل به خواهان و نيم عشــر در حق صندوق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق مواد 
9 – 118- 119-قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج ميگردد اين اجرائيه 
ده روز پــس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از اين براى عمليــات اجرائى ابالغ 
يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قســمت اجرا اعالم 

نمايدد. م.الف 18907
تاريخ انتشار: 1397/05/17

 مدير دفتر شعبه 37 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم 
در پرونده شــماره 434/951390 شــعبه 434 داديارى دادسراى ناحيه 4 خانم زكيه گلى 
فرزند احمد به موجب شكايت زينب بختيارى به اتهام ارسال پيامك توهين آميز و انتشار تصاوير 
خصوصــى شــاكيه تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبــودن محل اقامت وى و عدم امكان 
ابالغ احضاريه و عدم دسترســى بــه او طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك 
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چشم بازار به نان خشک
خان��م طیبه مکاریان بانوی ۴۱ س��اله اهل دیهش��ک طبس 
اس��ت که بنا به پیشنهاد بهزیس��تی کارگاه نانوایی سنتی منطقه 
دیهش��ک باال را با مساعدت همس��رش و پس از پنج سال که از 
غیر فعال ش��دن آن می گذشت به راه انداخت. وی آغاز بکار این 
نانوایی را از دو س��ال پی��ش اعالم کرد و گف��ت: در این نانوایی 
ش��ش نفر بصورت مستقیم در دو شیفت صبح و عصر مشغول به 
پخت نان سنتی هستند که همه جز زنان سرپرست خانوار تحت 

پوشش بهزیستی به حساب می آیند.
مکاریان افزود: این نانوایی پیش تر دایر بوده و س��ه الی چهار 
س��ال بصورت راکد در آمده بود و با رایزنی هایی که بهزیس��تی با 
ما انجام داد تصمیم به راه اندازی مجدد آن گرفتیم . وی با اشاره 
به اینکه این نانوایی متعلق به بهزیس��تی است گفت: هدف اصلی 
از راه اندازی آن ایجاد اش��تغال برای سرپرس��تان خانوار و کسب 

درآمدی برای امرار معاش این عزیزان می باشد.
وی ضمن بیان این نکته که بس��یج سازندگی در این زمینه 
با نانوایی س��نتی امام علی)ع( مساعدت داش��ته اند گفت: بسیج 
سازندگی تاثیر به سزایی در اشتغال زایی دارد و با ما نیز همکاری 
قابل قبولی داش��ته اند و پیش نان های این نانوایی را برای فروش 
در پنجش��نبه روستا اس��تفاده می نمودند. مسئول نانوایی سنتی 
امام علی)ع( تولیدات این نانوایی را روزی س��ه کیسه که معادل 
۲۰ بسته است اعالم کرد و افزود: مردم با مراجعه مستقیم به این 
مکان، اقدام به تهیه ن��ان می کنند. وی تولید نانوایی را به اندازه 
بازار داخلی عنوان کرد و ادامه داد: اگر برای سهمیه آرد زمینه ای 
برای مساعدت مسئولین مربوطه ایجاد شود به رونق کار ما کمک 
به سزایی خواهد کرد. مکاریان تصریح کرد: زمینه برای صادرات 
به ش��هرهای دیگر در صورتی ایجاد می ش��ود که عالمت س��یب 
س��المت بر محصوالت حک شود و بدلیل س��ختی های این نوع 
ص��ادرات ما ترجیح می دهیم که ب��ازار داخلی را حفظ کنیم و از 

نتیجه کار راضی هستیم.

بوته پیوندِی گل رز
خان��م طیبه آذر پیون��د تولید کننده واح��د گلخانه ای بابیان 
اینکه ۱۰ سال کارمند رس��می یکی از ادارات استان بوده گفت: 
باتوجه به اینکه به اشتغال زایی وکارآفرینی عالقه داشتم از شغل 
خود انصراف دادم. وی با بیان اینکه در س��ال ۹۰ مرحله نخست 
این گلخانه در مساحت ۳۴۰۰ مترمربع ساخته شده است افزود: 
نزدی��ک به ۵۰ نف��ر در این واح��د گلخانه ای مش��غول به کار و 

فارغ التحصیل رشته کشاورزی هستند.
آذر پیون��د افزود:طرح بوته ه��ای پیوند گل رز پیش از این از 
کش��ور های خارج به ویژه هلند وارد کش��ور می شد و با باالترین 
قیمت به دست کشاورزان می رسید که موجب خروج ارز از کشور 
می ش��د. وی ادامه داد: با تکیه بر نخبه های کشاورزی که در این 
گلخانه مش��غول به کار هستند توانستیم طرح پیوندی گل رز را 
بومی س��ازی کنیم و در حال حاضر ب��ا نصف قیمت وارداتی این 

بوته ها به تولید کننده های کشور داده می شود.
خانم طیب��ه آذر پیوند افزود:در ح��ال حاضربوته های پیوندی 
این گلخانه به اس��تان های تهران، فارس، آذربایجان شرقی وغربی، 
سمنان، اصفهان، ساری، مشهد، خوزستان وکرمان صادر می شود. 
کاهش وابستگی به خارج از کشور، جلوگیری از خروج ارز، دسترسی 

آسان مردم و قیمت پایین از جمله مزایای این گلخانه است.
 گوهرگانی رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: 

س��االنه ۲۰ میلیون گل ش��اخه بریده در استان توسط ۲۱ واحد 
گلخانه ای تولید می شود.

همت مردانه یک بانو کارآفرین
خانم فاطمه ریاحی منش بانوی خوش فکر اصفهانی توانسته 
اس��ت برای ۲۷ خانم در ساختمان مسجد اشتغال زایی کند. این 
کارگاه با هدف اش��تغال زایی و رفع محرومیت در منطقه قائمیه 
اصفهان، س��ال ۹۳ راه اندازی ش��د. خانم فاطم��ه ریاحی منش 
درباره حوزه فعالیت خود می گوید: این کارگاه در زمینه بافندگی 
قالی و تابلو فرش، بافت زیرانداز و کیف های دس��تی و تولید انواع 

مربا و ترشی و ادویه فعال است.
وی با بیان اینکه تالش شده بیشتر کارکنان کارگاه از اقشار 
محروم منطقه باش��ند، افزود: هم اکنون این بانوان بطور متوسط 
ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند و س��ود حاصل 
از ف��روش ه��م در تهیه جهیزی��ه نوعروس��ان بی بضاعت، کمک 

هزینه های زندگی و اردو های زیارتی صرف می شود.
خانم ریاحی با اش��اره به کم بودن میزان دریافتی این افراد، 
توضیح داد: اگر خیران و مس��والن بتوانن��د فروش محصوالت و 
بازاریاب��ی را به عهده بگیرند، عالوه ب��ر افزایش تولید، می توانیم 
برای چندین نفر دیگر اش��تغال زایی کنیم. این بانوی کارآفرین 
با بیان اینکه هم اکنون تولیدات کارگاه با واسطه و با مبلغ بیش 
از آنچه ما می فروش��یم به دست مصرف کننده می رسد افزود: در 
ص��ورت حمای��ت ارگان ها و تعاونی های فروش، مش��کالت ما در 
زمینه مکان و کمبود دس��تمزد مرتفع می ش��ود. وی با اشاره به 
اینکه کارگاه را با فروش گردنبندش راه اندازی کرده است، گفت: 
خیریه نذر اشتغال، یاس و خیریه امیرالمومنین در خیابان قائمیه 
کمک شایانی در زمینه آموزش حرفه ای و شغلی به این مجموعه 
کرده اند. این کارگاه هم اکنون در زیر زمین س��اختمان مس��جد 

محل قرار دارد.

تولید فراورده های لبنی
یکی دیگر از نمونه های اقتصاد مقاومتی بانوی کوثری اس��ت 
که با اخذ وام صنایع تبدیلی از بس��یج س��ازندگی توانسته است 
ضمن تولید رش��ته های محلی و س��نتی و همچنین فراورده های 

لبنی ۷ نفر را در کارگاه خود اشتغال زایی کند.
معظم��ه بیرامی بان��وی کوثری درپی احق��اق ارکان اقتصاد 
مقاومتی، با اخذ وام صنایع تبدیلی از بسیج سازندگی سپاه کوثر 
توانس��ته است ضمن تولید رشته های محلی و سنتی و همچنین 
فراورده ه��ای لبنی ۷ نف��ر را در کارگاه خود اش��تغال زایی کند؛ 
بطوری که بس��ته بندی و برند س��ازی محصوالت لبنی، باغی و... 
را نی��ز در این کارگاه کوچک خود به ارمغان آورده اس��ت. او در 
معرف��ی خود و کارش می گوید معظمه بیرامی س��اکن منطقه ۲ 
ش��هری گیوی دارنده امتیاز شرکت گلس��ار در شهرستان کوثر 
هس��تم. پنجم ابتدایی نهض��ت دارم و کم و بی��ش از خواندن و 
نوش��تن س��ر در می آرم. با اخذ مدرک از فنی و حرفه ای و جهاد 
کش��اورزی اینک به تولید رش��ته آش و لبنی��ات و همینطور به 

بسته بندی قند مشغول هستم.
با تش��ویق و ترغیب دوس��تان و اش��نایان و مهمتر اینکه از 
مش��اورین برجسته مش��اوره گرفتم، ایده خوبی بود متوجه شدم 
باتوجه به پتانسیل باالیی که در شهر وجود دارد چنین کارگاهی 
را راه اندازی کنم و وارد چنین شغلی شوم. لبنیاتی چون گندم، 
لپه، نخود، لوبیا، عدس و... بسیار زیادی در شهرستان وجود دارد 

که با تولید و بسته بندی آنها می تواند درآمدزایی کنم.
مبلغ ۱۵ میلیون تومان تس��هیالت از سوی بسیج سازندگی 
س��پاه دریافت کردم تا توانس��تم کارگاه تولیدی لبنیاتی و رشته 

آش را راه اندازی کنم.
تنها پشت کار و همتی که بنده و دوستانم داشتیم باعث شد 
که به این موفقیت برس��یم و الن بنده به اتفاق ۷ نفر از دوستانم 
در ای��ن کارگاه تولیدی فعالیت داریم و از درآمدش نیز خش��نود 
هس��تیم. اگر جوانان ما کمی بیشتر به محیط پیرامون خود دقت 
و توجه کنند اصال مش��کلی بیکاری نباید داشته باشیم. بیکاری 

معنا ندارد چراکه خواستن توانستن است.
من بعنوان یک زن کوثری با همت و پش��تکار و عزم راسخی 
که داش��تم ای��ن کارگاه را راه ان��دازی کردم و چند ت��ن از بانوان 
ش��هرم را در این کارگاه مشغول بکار کردم. حتی برای تعدادی از 
بانوان بصورت غیرمس��تقیم شغل ایجاد کردم. بانوانی که براحتی 
درآمدزایی می کنند.آنان با خ��ورد کردن قند از من پول دریافت 
می کنند و من نیز قند ها را با برند ش��رکت بسته بندی کرده و به 
دیگر شهرستان ها و استان ها ارسال می کنم. ابتدای راه اندازی این 
کارگاه بانوان توجه آنچنانی به این شغل نداشتند اما امروز بسیار 
به آن اهمیت می دهند و همه روزه مقدار بس��یار زیادی لبنیات و 

رشته آش و قند از سوی بانوان به این کارگاه ارسال می شود.
تمام��ی محصوالت تولیدی اعم از لبنیات، قند و رش��ته آش 
در کارگاه بس��ته بندی ش��ده و به اس��تان های همجوار باالخص 
تبریز، گیالن، اردبیل، زنجان صادر می ش��ود. او درباره درآمدش 
می گوید: درآمد بس��تگی کارآیی دستگاه و تهیه مواد اولیه دارد 
ک��ه اگر همه چی خوب باش��د می توان در م��اه ۵ الی ۶ میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.
او درباره حمایت هایی که از او و طرح هایش ش��ده است نیز 
تاکید می کند که بیشترین حمایت را خانواده و دوستانم داشتند 
که راهنمایی های آنها راه روشنی بود برای ورود من به این عرصه 
و ادامه فعالیت. همچنین در ادامه راه نیز حمایت های همیشگی 

آقای اشرفی مسئول بسیج سازندگی کمک حال من بود.
قبل از اینکه وارد این کار شوم بیشتر درخصوص بازار فروش 
آن تحقیق و بررسی کردم که خوشبختانه امروز در امر فروش با 
مش��کلی روبه رو نیستم و خدا رو شاکرم که هر آنچه که تولید و 
بسته بندی می کنیم مش��تری خود را داشته و هیچ محصولی در 
دس��تمان نمی ماند. درحال حاضر غیر از این شغل، شغل دیگری 
ندارم. اما پیش از اینکه وارد این کار شوم، طراحی، دوخت لباس 

و فرش بافی انجام میدادم.
او درباره میزان اشتغال زایی که طرح هایش داشته می گوید ۷ 
تن از بانوان بصورت مستقیم در این کارگاه مشغول بکار هستند و 

حدود ۷۰ نفر از بانوان بصورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده اند.
او درب��اره ادامه راهش و آرزوهایش نیز می گوید دلم میخواد 
مس��ئولین از کارآفرینان نوپا حمایت کنند. زی��را ما کارآفرینان 
باعث ایجاد اش��تغال زایی و رونق اقتصادی می شویم و در اقتصاد 

مملکت نقش بسزایی را می توانیم ایفا کنیم.

جان کالم
آنچه در سطور باال گفته شد تنها نمونه ای از اقدامات مردمی 
اس��ت که در حوزه اقتص��اد مقاومتی صورت گرفته اس��ت. اینها 
س��ندی بر این اصل است که برای رسیدن به کارآفرینی و بهبود 
اقتصاد نیازمند سرمایه ای کالن نیست بلکه با حداقل ها و با تکیه 
ب��ر اراده و اعتم��اد به نفس در قالب فرهن��گ جهاد می توان این 
مهم را محقق س��اخت. آنچه در این میان باید مورد توجه باش��د 

بهره گیری از ظرفیت های موجود و داشته هایی است که شاید تا 
کنون دیده نشده و به چشم یک سرمایه به آن نگاه نمی شود.

 شاید برای بس��یاری از روستایی ها پخت نان یک امر عادی 
باش��د اما با کمی س��لیقه و ابتکار می توان از این همین مس��ئله 
به عنوان یک س��رمایه و اش��تغال در قالب اقتصاد مقاومتی بهره 
گرف��ت. در این میان باید توجه داش��ت که فرهنگ جهاد که در 
چارچوب بس��یج س��ازندگی از ابتدای انقالب اس��المی بر کشور 
جاری شده مولفه ای مهم برای تحقق این مهم در حوزه سازندگی 
و اقتصاد مقاومتی اس��ت که توانسته دستاوردهای بسیاری را در 
برای اقتصاد مردمی رقم زند. آنچه مکمل این روند است رویکرد 
دولتمردان سهل کردن ش��رایط برای خوداشتغالی و کارآفرینی 
بویژه در مناطق روس��تایی است که می تواند زمینه ساز مقابله با 

کوچ روستاییان به شهرها شود.
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اراده ای برای اشتغال زایی با کمترین هزینه

که اقتصاد مقاومتی با طعم نان خشک روزها  این  گفتمان   گروه  گ���و  وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت گفت و
جنبه  چیز  هر  از  بیش  که  واژه ای  دارد  قرار  خاصی 
کاربردی دارد واژه اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که 
اعتماد  و  داخلی  برداشته های  تکیه  آن  اساس  و  پایه 
مسئوالن مبنی بر واگذاری امور به مردم است. هر چند 
که در سال های اخیر واژه برجام و دستاوردهای احتمالی 
کمتر  تا  شد  موجب  اقتصادی  مشکالت  رفع  در  آن 
و  باشیم  شاهد  اقتصاد  حوزه  در  گسترده ای  فعالیت 
متاسفانه اقتصاد در بند برجام ماند اما به مرور همگان 
بر این امر اذعان کردند که باید قدم در راه اقتصادی 
گذاشت که چشم به برجام نداشته باشد و آن رویکرد 

واقعی به اقتصاد مقاومتی است. 
 نامگذاری های مکرر سال های گذشته به نام »اقتصاد 
مقاومتی« نشان اهمیت باالی این مسئله در کشور دارد. 
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم 
این  در  گردید،  مطرح  سال ۱۳۸۹  شهریور  در  رهبری 
دیدار، ایشان »اقتصاد مقاومتی« را معنا و مفهومی از 
کارآفرینی معرفی کردند و »فشار اقتصادی دشمنان« و 
»آمادگی کشور برای جهش« را دالیل نیاز اساسی کشور 

به کارآفرینی معرفی نمودند. 
کاهش  با  که  است  آن  دنبال  به  مقاومتی  اقتصاد 

بر  تأکید  و  وابستگی ها 
مزیت های تولید داخلی و 

تالش برای خودکفایی 
و  توسعه  زمینه 

مهیا  را  پیشرفت 
سازد، در این بین 

جامعه  در  خانواده 
نخستین  عنوان  به 
نهاد  مهم ترین  و 
تربیت  در  اجتماعی 
منابع  پرورش  و 

تقویت  باید  انسانی 

شود تا زمینه توسعه اقتصادی در کشور فراهم گردد 
و دولت نیز به عنوان بازوی پرتوان این امر می بایست 
در کنار دیگر ارگان ها و نهاد های ذیربط نسبت به تقویت 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تالشی وافر داشته باشد.

اقشار  مقاومتی  اقتصاد  امر  شدن  مطرح  از  پس 
متعدد مردمی نسبت به عمل به آن واکنش نشان داده 
کارگاه های  در   ... و  تولیدی  متعدد  عرصه های  اینک  و 
کوچک و زود بازده مورد استقبال قرار گرفته اند که از 
فعال  ذیربط  نهاد های  و  با حمایت مسئوالن  سوی مردم 
هستند؛ در پس این فعالیت ها زنان در خانواده نیز به 
عنوان عامالن پرورش و رشد نیروی کار توانسته اند در 
جریان بهره وری و تولید ملی سهم بسزایی داشته باشند 

و تولید و اشتغال مدنظر رهبری را احیا کنند.
در این میان حمایت از اشتغال، کارآفرینی و نقش آفرینی 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد مهم بسیج سازندگی 
است. بسیج به معنای آن است که کارهایی که برزمین مانده 
و دولت ها از رویکرد به آنها خودداری می کنند شناسایی و 
با نیروی مردمی برای تحقق آنها گام برداشت. بسیجی که 
شاید حلقه اولیه آن را در دوران دفاع مقدس دیده ایم 
و بعد از آن وارد عرصه ساخت و محرومیت زدایی شد و 
امروز در عرصه اقتصاد مقاومتی و بومی سازی اشتغال وارد 
میدان شده تا ضمن رفع محرومیت ها زمینه ساز استفاده 
بهینه از امکانات و ظرفیت های مختلف کشور شود. برای 
و  مقاومتی  اقتصاد  با  آشنایی 
کارکردهای  و  دستاوردها 
از  نمونه هایی  آن 
این  عرصه  فعاالن 
حوزه مهم اقتصادی 
آورده  ذیل  در 
که  باشد  می شود 
برای  باشد  انگیزه ای 
خواهان  که  آنانی 
عرصه  این  به  ورود 

هستند. 

نمای نزدیک


