
سرمقاله

به عهد من وفا کنید، تا به عهد شما وفا کنم!

باید دانس��ت که عهد و پیمان منعقد ش��ده واجب به عمل 
می باش��د چنانچه نقض عهد و پیمان شود که از جمله گناهان 
کبیره است احکام جداگانه ای بر آن معین می گردد اما باید ابتدا 
دانست که عهد و پیمان چند قسم است و به هر قسم آن حکمی 
تعلق می گیرد. عهد بر سه قسم است عهدی که خدا با بندگانش 
فرم��وده، عهدی که مردم با خ��دا می کنند، پیمانی که مردم با 

یکدیگر می بندند.
اول عهد خدا همان است که در عالم ذر بین پروردگار عالم و 
بنی آدم واقع شده چنانچه در قرآن مجید و اخبار کثیره رسیده 
و خالص��ه اش این اس��ت که در عالم ذر که مقدم بر دنیا اس��ت 
خداوند ارواح بش��ر را آفرید به طوری که دارای ادراک و شعور و 
قابل مخاطبه و مکالمه بودند آنجا که خداوند در سوره یس آیات 
ش��ریفه 60 و 61 می فرمایند: »أَ لَْم أَْعَهْد إِلَْیُکْم یا بَِني آَدَم أَْن ال 
��ْیطاَن إِنَُّه لَُکْم َعُدٌوّ ُمِبی��ٌن َو أَِن اْعُبُدونِي هذا ِصراٌط  تَْعُبُدوا الَشّ
ُمْس��َتِقیٌم« یعنی ای آدمیزدگان آیا به شما سفارش ننمودم که 
شیطان را نپرسید زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست، 
و مرا پرس��تش کنید این راه مس��تقیم سعادت ابدی است. این 
آیات نش��ان می دهد که پروردگار ابتدا از آدمیان اقرار و پیمان 
گرف��ت که بر این اقرار ثابت قدم باش��ند، یاری ش��ان بفرماید و 
رحمتش را شامل حالشان فرموده در بهشت جایشان دهد و اگر 
ب��ه عهد خود که در عالم ذر متعهد ش��ده اند اینجا وفا نکنند از 
آنچه خداوند وعده فرموده بی بهره خواهند بود. خداوند در سوره 
البقره آیه 40 می فرماید: »یا بَِني إِْس��رائِیَل اْذُکُروا نِْعَمِتَي الَِّتي 
أَنَْعْم��ُت َعلَْیُکْم َو أَْوُفوا بَِعْه��ِدي أُوِف بَِعْهِدُکْم َو إِیَّاَي َفاْرَهُبون« 
یعنی ای بنی اس��رائیل به یاد آورید نعمت هایی که به شما عطا 
نمودم و به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و تنها از من 
بر حذر باشید. خداوند در عالم ذر از آدمیان قول گرفته اند که جز 
او را پرستش نکنند و به راهنمایی پیغمبران که می فرستند عمل 
نمایند و از جمله پیمان های پروردگار در عالم ذر موضوع والیت 
حضرت امیرالمومنین)ع( و ائمه طاهرین است که از بشر پیمان 
گرفت و در تمام کتاب های اسمانی تذکر فرموده و جمیع انبیاء 
آن را تبلیغ فرموده اند بعضی از علماء عالم ذر را منکر شده اند و 

آیات و اخبار این موضوع را به عالم فطرت...
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مسئوالن بجای بیان حرف های حاشیه ای، به درد مردم برسند
سیداحمد خاتمی:

سود واردات آیفون به کارگران و بازنشسته  ها می رسد

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛

وزی��ر تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماع��ی در خصوص واردات 
گوشی های آیفون از سوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: سود 
واردات این گوش��ی ها به خان��واده تأمین اجتماعی که همان 
کارگران و بازنشس��ته ها هس��تند، می رس��د.علی ربیعی در 
گفت وگو با ایلنا، درباره ورود س��ازمان تأمین اجتماعی به بازار 
گوشی        های آیفون و واردات آن به کشور گفت: آیا قاچاقچی باید 

این گوشی    ها را وارد کند یا سازمان تأمین اجتماعی که سود آن 
به خانواده بزرگ کارگران و بازنشسته    ها می   رسد؟وی تاکید کرد: 

پول و س��ود س��ازمان تأمین اجتماعی 
متعلق به کیست؟ سود این سازمان 

متعل��ق به 40 ال��ی ۵0 میلیون 
کارگر و بازنشسته این سازمان 
است، با این وجود آیا قاچاقچی 
واردکننده باشد؟وزیر تعاون، 

کار و رف��اه تأمی��ن 
اجتماعی با اشاره به 
سرمایه   گذاری برای 
ذینفعان س��ازمان 
اجتماعی  تأمین 

عنوان کرد: اگر 

قرار است با پول بازنشسته   ها سرمایه   گذاری برای بین نسلی داشته باشیم 
چه باید انجام دهیم؟وی ادامه داد: باید برگ سبز بگیریم، ضمن رعایت 
موارد قانونی واردات انجام دهیم که س��ودی برای بازنشس��ته   ها و 
کارگران داشته باشد.ربیعی خاطرنشان کرد: هر فردی که برگ سبز 
داشته باشد می   تواند واردکننده باشد، جوی که به راه افتاده است به 
اعتقاد من اشخاصی هستند که غیرقانونی این برند از تلفن همراه را 
وارد می   کنند.وی تاکید کرد: در حال حاضر کس��ی این برند را وارد 

می   کند که سودش به کارگران و بازنشسته  ها رسیده است.
وی اعالم کرد: استراتژی ما این است که این افزایش حقوق 
از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتی های تا سقف 
2میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم 
داد ت��ا فاصله دریافتی های پایین و باال را 
کمتر کنی��م.وی در ادام��ه از ثبت نام 
۵0هزار نفر برای وام اشتغال روستایی 

داد و گف��ت: از خب��ر 
ر  ا ۵ه��ز 0
درخواس��ت وام 
اول،  مرحل��ه  در 

حدود...
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براساس مصوبه مورخ 1396/0۵/17 شورای پول 
و اعتبار و ابالغ بان��ک مرکزی ج.ا.ایران، امر مدیریت 
دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس )در 
ح��ال تصفیه( از تاریخ مذک��ور، برعهده بانک آینده، 
واگ��ذار گردید.بانک آینده، با درک موقعیت زمانی و 
مس��ئولیت اجتماعی خ��ود، بالفاصله، نس��بت به 
شناسایی سپرده گذاران تعاونی و متعاقبا دارایی های 
آن اقدام نموده و خوش��بختانه موفق گردید؛ تا پایان 
دی ماه سال جاری، تکلیف بیش از 99 درصد سپرده 
گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را براس��اس نظرات 

نمایندگان سران قوا و بانک مرکزی ج.ا.ایران، به نحو 
قابل قبول، تعیی��ن نماید. بر اس��اس خط اعتباری 
تخصیص داده توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران بر حسب 
دستور العمل های ابالغی، تا پایان دی ماه سال جاری 
س��پرده این سپرده گذاران به حساب آن ها واریز و یا 
برای ایش��ان، کارت بانکی صادر شده است. قابل ذکر 
است؛ از جمع 36۵600 )سیصد و شصت و پنج هزار 
و ششصد( س��پرده گذار تعاونی، صرفا تعداد 33۵2 
)سه ههزار و سیصد و پنجاه و دو( نفر آن ها باقی مانده 
اند که در صورت ابالغ بانک مرکزی ج.ا.ایران، در مورد 

ایش��ان، اقدامات الزم با فوریت معمول خواهد ش��د.
یادآوری می نماید؛ این اق��دام بانک آینده، تاکنون، 
چند بار توسط مقامات بانک مرکزی ج.ا.ایران، مورد 
تشویق قرار گرفته اس��ت.ضمنا، مرکز ارتباط بانک 
آین��ده و همچنین میز امداد پیش بینی ش��ده برای 
همین منظور، به طور شبانه روزی پاسخ گوی سپرده 
گذاران تعاون��ی اعتبار افضل توس )در حال تصفیه( 
بوده و در هر شعبه تعاونی، همکارانی از بانک آینده، از 
ابتدای کار حضور یافته و در محل ش��عبه، در تعامل 

نزدیک با این سپرده گذاران هستند.

موفقیت بانک آینده در ساماندهی تعاونی اعتباری افضل توس

تورم دی ماه در محدوده 
۱۰ درصد ثابت ماند

انتشار اوراق برای 
سیاست های دولت 
مشکل ساز است
5
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صفحه 2

فراخ�وان مناقص�ه عموم�ی
 ی�ک مرحل�ه  ای م ع/ 9  /96

ش�رکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد در اجرای ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه ای با اطالعات عمومی مش�روحه ذيل را از طريق 
سامانه تدارک الکترونيك دولتwww.setadiran.ir به پيمانکار ذيصالح واگذار نمايد:

1-عنوان پروژه: بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گين و عمليات تکميلی سد شماره 2 ميرزاخانلو                    
2-عنوان مناقصه گزار: شرکت آب منطقهای زنجان

3-دستگاه نظارت : شرکت مهندسين مشاور ارکان رهاب
4-نحوه برگزاری مناقصه:يك مرحلهای عمومی

5-مبلغ برآورد: 19084000000 ريال )طبق فهارس بهای  سدسازی ، راه و باند ، ابنيه و آبياری و زهکشی سال 1396( 
6-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 955000000 )نهصد و پنجاه و پنج ميليون(ريال که ميبايد مطابق با آييننامه تضمين برای معامالت دولتی 

موضوع مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 هيات محترم وزيران تهيه و ارائه گردد.
از کليه ش�رکت های پيمانکاری تاييد صالحيت ش�ده در حداقل پايه ی 5 رش�ته ی آب دعوت می ش�ود  تا با بهره گيری از س�امانه تدارک 
 الکتروني�ك دول�تwww.setadiran.ir ب�ه ص�ورت الکترنيکی نس�بت ب�ه دريافت اس�ناد مناقصه ش�رکت در مناقصه اق�دام نمايند.
الزم به ذکر است اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهی در سامانه تدارک الکترونيك دولت بارگذاری و در 

دسترس متقاضيان قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است برنامه زمانی برگزاری ساير مراحل مناقصه مطابق با مفاد اسناد مناقصه خواهد بود.
ضمنا" رعايت موارد ذيل الزامی می باشد:

1-برگزاری فرآيند مناقصه صرفا" از طريق س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرايند مذکور در بستر سامانه امکان 
پذير می باشد.

2-هزينه انتشار آگهی نوبت اول و دوم  به عهده برنده مناقصه می باشد.
 3-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند :

مرکز پشتيبانی و راهبری سامانه 021-41934
 اطالع�ات تم�اس دفت�ر ثب�ت ن�ام اس�تان ه�ا در س�ايت س�امانه www.setadiran.irثب�ت ن�ام پروفاي�ل مناقص�ه گر موجود اس�ت.

ضمنا اين آگهی در سايت های زير نيز قابل دسترسی و مشاهده می باشد.
www.setadiran.ir 1- سايت اطالع رسانی کشوری

 www.znrw.ir 2- سايت شرکت آب منطقه ای زنجان 
شناسه آگهی: 134437 

نوبت اول: 96-11-4 
نوبت دوم: 96-11-7

»روابط عمومی شرکت آب منطقهای زنجان"

نوبت دوم شرکت آب منطقه ای زنجان

آگه�ی تجدی�د مزای�ده عموم�ی

بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در نظر دارد واحدهای تجاری زير را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند:

1.چهار واحد تجاری در روستای کبوترآباد )نوبت دوم(

2.سه واحد تجاری در منطقه پينارت )نوبت سوم(

3.شش واحد تجاری در شهر جديد مجلسی )نوبت سوم(

4.يك واحد تجاری در خيابان تاالر شهر اصفهان )نوبت سوم(

5.سه پالک تجاری در شهرک بوستان شهر گرگاب شاهين شهر و ميمه )نوبت دوم(

6.سه واحد تجاری در شهر فرخی شهرستان خوروبيابانك )نوبت دوم(

متقاضيان برای کسب اطالعات بيشتر از تاريخ 96/11/5 به سايت  www.bonyadmaskan-isf.ir  مراجعه نمايند.

اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

چاپ دوم

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به 
کمپین محیط زیستی این بانک با عنوان #همین_

یک_زمین اظهار داشت: رفع آلودگی هوا وظیفه یک 
ارگان یا سازمان نیست، بلکه موضوعی است که همه 
در مقابل آن مس��ئولیم و باید ب��رای رفع آن تالش 
کنیم. به گزارش روابط عموم��ی بانک ایران زمین، 
ح��دود دو هفته پیش اگر از می��دان آزادی گذر می 
کردید، شاهد توقف تعدادی از ماشین ها برای تعویض 
فیلتر هوا بودید. بس��یاری از آنهایی که ایس��تادند و 
فیلتر هوای خود را تعویض کردند، نمی دانستند که 

داستان از چه قرار است.
 چن��د جوان از روی ی��ک تابلو فیلترهای تمیز را 
برداشته و جای آن فیلترهای کثیف را می گذاشتند. 
وقت��ی از مردم در مورد ارتباط موضوع با نهالی که به 
آنها داده می ش��د س��وال می کردند با واژه نمی دانم 
مواجه می شدند. از محمد حسین استاد مدیر روابط 
عمومی بانک ایران زمین، که این اجرا را در راس��تای 
روز هوای پاک با کمک یک تیم جوان و دغدغه مند 
اجرا کرد، موضوع را پرس��یدیم و اینک��ه چرا اینبار 
ماش��ین ها به نوعی هدف یک پرفورمنس آرت قرار 

گرفتند؟اس��تاد گفت: یکی از معضالت��ی که امروز 
جامعه با آن درگیر اس��ت بحث آلودگی هوا از طریق 
وسایل نقلیه است، موضوعی که در فصل زمستان به 
دلیل وارونگی هوا بیشتر نمود پیدا می کند و ما هم با 
توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی بانک را در حوزه 
محیط زیست تعریف کرده ایم، سعی کردیم با اجرای 
یک برنامه در محیط شهری نظر مردم به این موضوع 
جلب کنیم، که ماش��ین های آنها برای اینکه بتوانند 
درست کار کنند و هوای شهر را کمتر آلوده کنند نیاز 

به رسیدگی دارند. 

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:
همه در قبال رفع آلودگی هوا مسئولیم

ژه
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88979395

آگه�ي مزای�ده نوب�ت  اول 
 اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بوئين زهرا در نظر دارد  يك قطعه  زمين مزروعی  به مساحت 10 هکتار  در مزرعه خرم اباد در روستای جهان اباد 

بخش مرکزی بوئين زهرا  را از طريق مزايده به اجاره واگذار نمايند. 
 لذا متقاضيان و واجدين شرايط مي توانند تا 15 روزبعد از انتشار آگهي پيشنهادات خود را مکتوب به دبيرخانه اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 
بوئين زهرا تحويل نمايند و يا در صورت هرگونه سئوال با شماره تلفن 34228480 تماس و يا به آدرس شهر بوئين زهرا - بلوار آزادگان _ اداره اوقاف 

و امور خيريه شهرستان بوئين زهرا مراجعه نمايند 
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ادامه از صفحه اول
ــر به وديعه  و آنچه خداوند در عقل بش
ــته و الهام فرموده تاويل مى كنند و  گذاش
ــط انبياء و كتب  ــد خداوند توس مى گوين
ــمانى به آن پيمان هاى فطرى اشاره  آس
مى فرمايد. به هر صورت شكستن پيمان 
ــد يا  ــدا چه ظرف وقوع آن عالم ذر باش خ
عالم فطرت، گناه كبيره بلكه اكبر گناهان 
است كه مى فرمايد: «الذين ينقضون عهد 
اهللا قال(ع) اي عهد اهللا المأخوذ عليهم هللا 
بالربوبية و لمحمد(ص) بالنبوه و لعلي (ع) 
باالمامة و لشيعتهم بالمحبة و الكرامة من 
بعد ميثاقه قال(ع) اي احكامه و تغليظه و 
عن الباقر(ع) في قوله تعالي و اوفوا بعهدي 
ــم قال(ع) اوفوا بوالية علي بن  اوف بعهدك
ــالم اوف لكم بالجنه»  ابي طالب عليه الّس
يعنى درباره كسانى كه نقض مى كنند عهد 
خدا را فرمود: كدام عهد كه خداوند از بشر 
ــتيد و پيامبرى  ــت كه جز او را نپرس گرف
حضرت محمد(ص) را و همچنين واليت 
ــازده  ــن(ع) و ي ــرت اميرالمومني حض
ــه و به آنان محبت و  فرزندانش را پذيرفت
احترام بگذارند از همه فرزندان آدم ميثاق 
گرفته شد و از حضرت امام محمدباقر(ع) 
ــت كه خداوند فرموده كه وفا كنيد به  اس
ــه وفا كنيد به  ــتيد ك عهدى كه با من بس
واليت حضرت على بن ابيطالب عليه السالم 

تا در بهشت منزل كنيد.
خبر

صف آرايى سعودى، امارات و 
بحرين عليه تهران خطايى 

راهبردى است
ــد رئيس مجلس در امور  دستيار ارش
بين الملل تاكيد كرد: صف آرايى سعودى، 
ــن در داووس عليه تهران  ــارات و بحري ام

خطايى راهبردى است.
به گزارش مهر، حسين اميرعبداللهيان 
ــتيار ارشد رئيس مجلس در  مشاور و دس
ــه توئيتر خود  ــن الملل در صفح امور بي
ــعودى، امارات و  ــت: «صف آرايى س نوش
ــه تهران خطايى  ــن در داووس علي بحري

راهبردى است.
ــخت  فراموش نكنيد كه در روزهاى س
ــط صدام، ما در  ــغال كامل كويت توس اش
ــود و مردم كويت  ــايه عرب خ كنار همس
ــفيد و موساد از  مردانه ايستاديم. كاخ س
ــتمال يك بار مصرف  ــما به عنوان دس ش
ــايگى و  ــد، اما همس ــى كنن ــتفاده م اس

مسلمانى ما ابديست».
    

آمريكا و عربستان به داعش سالح 
دادند

ــورمان با انتشار  وزير امور خارجه كش
ــر كمك  ــازى ب ــاى مج ــى در فض مطلب
تسليحاتى آمريكا و سعودى ها به گروهك 

تروريستى داعش تاكيد كرد.
به گزارش مهر، محمدجواد ظريف وزير 
ــاره كمك  ــورمان درب ــور خارجه كش ام
تسليحاتى آمريكا و عربستان به گروهك 
ــى را در صفحه  ــتى داعش مطلب تروريس

توئيتر خود منتشر كرد.
ظريف در اين مطلب آورده است:

ــوق هاى تبليغاتى ترامپ و  «هر قدر ب
همدستانشان حقايق جايگزين (تقلبى) 
ــتان  ــر ميزان كه عربس ــد كنند، ه تولي
ــم انداز  ــى چش ــازى تبليغات ــعودى ب س
ــر خارجه  ــه ادعاى وزي ــاره ب نورانى(اش
ــعودى در داووس) راه بيندازد و هر قدر  س
آمريكا تالش كند شكست داعش را به نام 
خود ثبت نمايد، نمى توانند واقعيت هاى 

زير را تغيير دهند:
ــت  ــن ايران بود كه براى شكس 1-  اي
دادن داعش به كمك مردم عراق و سوريه 

شتافت.
ــعودى  ــتان س 2- اين آمريكا و عربس

بودند كه به داعش سالح دادند.
    

با گرانى شغل ايجاد نمى شود
ــيون تلفيق بودجه 97 با  عضو كميس
ــى دارايى افراد براى حذف  اشاره به بررس
ــاب  ــى به حس ــه ها گفت: دسترس ياران
شخصى افراد موضوعى محرمانه است، لذا 

شوراى نگهبان به آن ايراد خواهد گرفت.
ــول خضرى در گفتگو با خبرنگار  رس
ــاره به فراز و فرود بررسى اليحه  مهر، با اش
بودجه 1397 در كميسيون تلفيق و آنچه 
ــت:  ــت آمد، اظهار داش در نهايت به دس
كميسيون تلفيق با 48 درصد رأى منفى و 
ــا اختالف يك  ــد رأى مثبت و ب 52 درص
رأى، كليات اليحه بودجه 97 را به تصويب 
رساند. در تاريخ بررسى بودجه اين موضوع 
ــزود: هيچ جاى دنيا  ــابقه بود.وى اف بى س
ــور  ــان خود را بابت خروج از كش هموطن
جريمه نمى كنند؛ انديشمندان و بزرگان 
علم اقتصاد در دنيا راهكارهاى بودجه اى  
ــا را قبول ندارند. هيچ جاى دنيا با گرانى  م
شغل ايجاد نمى كنند. زيرا گرانى موجب 
مى شود صنايع كوچك و متوسط شكست 
بخورد و در واقع به جاى اينكه شغل ايجاد 
ــى بريم. عمًال  ــتغال را از بين م كنيم اش
ــى رود.نماينده مردم  ــه بيراهه م دولت ب
ــرد: در صحن علنى  ــت تصريح ك سردش
مجلس نيز مخالفت هاى جدى با كليات 
ــد و امكان عدم  ــه بودجه خواهد ش اليح

تصويب آن نيز وجود دارد.

خبرخبر 2
شهردار منطقه يك  تهران :

فضاهاى عمومى شهر با مشاركت شهروندان 
توسعه مى يابد

شهردارى منطقه يك براى توسعه فضاهاى عمومى و ارتقاء 
ــرانه هاى خدماتى، آماده جلب مشاركت هاى شهروندان در  س
ــزارش روابط عمومى  ــت.به گ ــهرى اس ــراى پروژه هاى ش اج
ــهردارى منطقه يك مهندس حبيب ا... تاجيك اسماعيلى  ش
شهردار منطقه يك در جمع شوراياران محلى با بيان خبر فوق 
ــت: ما آماده پذيرش مشاركت مردم در اجراى پروژه  اظهار داش
هاى شهرى هستيم تا با سرمايه گذارى بخش خصوصى بتوانيم 
ــهرى را براى زندگى بهتر شهروندان ارتقا دهيم.وى  امكانات ش
ــتان ها، پاركينگ هاى طبقاتى، پل هاى  ــاخت بوس گفت: س
ــتاى ارتقاء سرانه هاى خدماتى و براى  مكانيزه ، ... همه در راس
ــتفاده بهينه شهروندان از امكانات شهرى احداث مى شود و  اس
مشاركت شهروندان  در پيشبرد اين پروژه ها موثر است.شهردار 
منطقه يك تصريح كرد: هميشه در اجراى پروژه هاى شهرى ، 
ــته هاى  ــه به نظرات و خواس ــاى اجتماعى و توج ــت ه پيوس
شهروندان در تهيه و اجراى طرح ها مد نظر قرار مى گيرد و بايد 
در اجراى پروژه ها نيز سرمايه هاى مردمى را به سمت مشاركت 
ــرمايه گذارى آنها به طورى كه  در پروژه ها جذب نماييم و با س
ــدبراى ارتقاء كيفيت  ــته باش ــان داش توجيه اقتصادى برايش
زندگيشان استفاده كنيم.تاجيك اسماعيلى مشاركت در ساخت 
ــت كه مى  ــگ هاى طبقاتى را از جمله طرح هايى دانس پاركين
توان با مشاركت شهروندان ساخت آنها را افزايش داد تا مشكل 
ــاماندهى يابد.وى گفت: به دليل عدم توجيه  ترافيك منطقه س
ــا احداث طبقات  ــداث پاركينگ هاى طبقاتى ب ــادى اح اقتص
ــت كه متاسفانه اين پاركينگ هاى  تجارى، تاالر و... همراه اس
احداث شده فقط كفاف استفاده كنندگان طبقات تجارى و... را 
مى دهد و از ترافيك منطقه نمى كاهد براى همين بايد احداث 
پاركينگ  تنها با همان كاربرى و بدون فعاليت هاى جانبى  ديگر 

ساخته شود.
    

راه اندازى  خط تفكيك پسماند خشك (MRF) در 
منطقه دو

معاون خدمات شهرى و محيط زيست منطقه دو در بازديد 
ــك ، موضوع راه  ــماند خش از محل احداث جايگاه تفكيك پس
اندازى خط جداسازى پسماندهاى خشك(MRF) در دستور 
كار اداره پسماند معاونت خدمات شهرى و محيط زيست منطقه 
ــهردارى منطقه دو ،  ــه گزارش روابط عمومى ش قرار گرفت .ب
مهران جندقى با بيان اين مطلب گفت : ايستگاه مجهز به خط 
جداسازى پسماند خشك (MRF) در خيابان سازمان آب واقع 
در جنوب منطقه 2 به زودى راه اندازى مى شود. و طى بازديدى 
كه از ايستگاه ( (MRF انجام شد مراحل پايانى پروژه و ساخت 
ايستگاه پسماند خشك بررسى و دستورات الزم مبنى بر تسريع 
ــرفت پروژه  با توجه به اهميت  راه اندازى اين پروژه در  در پيش
ــت منطقه تاكيد و در دستور كار قرار  ــالم سازى محيط زيس س
ــماند را بدين  ــازى پس گرفت .جندقى مكانيزم اين خط جداس
شرح عنوان كرد : با بكارگيرى سيستم نيمه مكانيزه تفكيك و 
جداسازى پسماند خشك ،  عالوه بر افزايش راندمان جداسازى  
اين امكان را فراهم مى سازد تا فعاليت هاى نيروى كارگرى در 
محيطى مناسب تر از نقطه نظر توجه به مقوله ى HSE صورت 
ــك از  ــماند خش پذيرد و با امكان قابليت تفكيك مؤثر انواع پس
ــه : نايلون، فلزات غير آهنى، انواعPET همواره آمار دقيق  جمل
ــازى در دسترس باشد. قابل ذكر  ترى از ميزان تفكيك و جداس
است كه ميزان تناژ دريافتى اين ايستگاه 50 تن زباله ى خشك 
در روز است.وى همچنين به منظور ترويج فرهنگ تفكيك زباله 
ــده به گونه اى طراحى شده است كه امكان  افزود : مركز ياد ش
بازديد را براى  اقشار مختلف  مردم  به ويژه دانش آموزان از اتاقى 
ــاق عالوه بر انجام  ــت  كه در اين ات ــه اى فراهم آورده اس شيش
آموزش هاى تصويرى از جمله نمايش فيلم هاى مستند ، امكان 
ــد و عمليات تفكيك با  ــخ فراهم مى باش ــش و پاس تبادل پرس
رعايت اصول ايمنى و بهداشت در معرض ديد بازديدكنندگان 
انجام مى شود .در پايان جندقى  اين نويد را به شهروندان منطقه 
ــهردارى منطقه 2 در  دو داد كه  با راه اندازى كامل اين پروژه ش
رده منطقه پيشرو در امور محيط زيست و بهداشت عمومى قرار 

مى گيرد.
    

استقرار دو ايستگاه تخصصى ”فعاليت بدنى“ ويژه 
بانوان منطقه21

مدير اداره ورزش معاونت امور اجتماعى و فرهنگى منطقه21 
ــتقرار دو ايستگاه تخصصى ”فعاليت بدنى“ ويژه بانوان در  از اس
محدوده ورودى غربى پايتخت با هدف افزايش سطح سالمت و 
ــاكن در اين منطقه خبر داد.به  ــهروند س ــتى بانوان ش تندرس
گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه21، افسانه بيابانى مدير 
اداره ورزش معاونت امور اجتماعى و فرهنگى اين منطقه ضمن 
ــان خبر فوق گفت: به منظور افزايش رفاه حال بانوان و ايجاد  بي
ــتى براى آنان، دو ايستگاه تخصصى  امكانات ورزشى و تندرس
ــتان  ــالمندان و افراد ديابتى در دو بوس ”فعاليت بدنى“ ويژه س
ــتگاه  ــت.وى در ادامه افزود: ايس منطقه21 آغاز به كار كرده اس
هاى تخصصى ”فعاليت بدنى“ ويژه بانوان به صورت رايگان داير 
شده و تمامى بانوان شهروند مى توانند با حضور در اين ايستگاه 
ــى، موضعى و تخصصى را  ــى، جهش ها؛ اصول و حركات كشش
انجام دهند.بيابانى در پايان يادآور شد: بانوان محترم ساكن در 
ــاعت 4الى5عصر با  ــد در روزهاى زوج س ــه21 مى توانن منطق
ــپيد واقع در خيابان چهلم تهرانسر و نيز  مراجعه به بوستان س
ــاعت 7,30الى8,30صبح با مراجعه به بوستان  روزهاى فرد س
ــداران از امكانات  ــهداى گمنام) واقع در شهرك پاس گلريز (ش
ــى بهره مند  ــتگاه ها با حضور مربيان ورزش موجود در اين ايس

شوند.
    

نورپردازى 11 بناى تاريخى در قلب طهران
ــردازى 11 بناى تاريخى  ــهردار منطقه 12 تهران از نورپ ش
سطح محدوده ى قلب طهران خبر داد.به گزارش روابط عمومى 
ــين محسنى  ــهردارى منطقه 12 تهران ، دكتر پيمان حس ش
ــهردار اين منطقه گفت : با توجه به قرارگرفتن فسمت اعظم  ش
ــمند تهران بزرگ در اين منطقه ، مديريت  بافت تاريخى ارزش
شهرى منطقه 12 به عنوان پيشگام و سكاندار حمايت از بافت 
هاى تاريخى شهر تهران با اجراى پروژه هاى مطالعاتى و اجرايى 
ــايى جداره هاى با ارزش معمارى و  ــترده ، اقدام به شناس گس
تاريخى اين محدوده نموده است.وى افزود : در همين راستا  از 
اوايل سال جارى تاكنون جداره هاى شهرى محورهاى پامنار ، 
ــر ، ميرزا كوچك خان و ابن  ــى ، امامزاه يحيى ، اميركبي طرخان
ــينا (فاز اول) ، خيابان انقالب ابتداى خيابان حافظ تا ميدان  س
فردوسى و ميدان امام خمينى (ره) (توسط سازمان زيباسازى 
شهر تهران) مورد پيرايش و مرمت قرار گرفته و در آذرماه سال 
ــى  ــز نورپردازى 11 بناى تاريخى من جمله : (عكاس جارى ني
چهره نما واقع درخيابان ناصرخسرو ، نيايشگاه آدريان و مدرسه 
فيروزبهرام واقع در خيابان ميرزاكوچك خان ، موزه ايران باستان 
ــاختمان بانك كشاورزى واقع در  ــى تير ، س واقع در خيابان س
خيابان سعدى شمالى ، حوزه علميه محموديه واقع در خيابان 

اميركبير و ميدان بهارستان در دست اجرا قرار گرفته است.

خبر

وزير تعاون، كار و رفاه تأمين اجتماعى 
در خصوص واردات گوشى هاى آيفون از 
سوى سازمان تأمين اجتماعى گفت: سود 
ــى ها به خانواده تأمين  واردات اين گوش
اجتماعى كه همان كارگران و بازنشسته ها 

هستند، مى رسد.
على ربيعى در گفت وگو با ايلنا، درباره 
ــى به بازار  ــازمان تأمين اجتماع ورود س
گوشى        هاى آيفون و واردات آن به كشور 
ــى    ها را  گفت: آيا قاچاقچى بايد اين گوش
ــازمان تأمين اجتماعى كه  وارد كند يا س
ــزرگ كارگران و  ــواده ب ــود آن به خان س

بازنشسته    ها مى   رسد؟
ــازمان  ــود س وى تاكيد كرد: پول و س
تأمين اجتماعى متعلق به كيست؟ سود 
اين سازمان متعلق به 40 الى 50 ميليون 

ــته اين سازمان است، با  كارگر و بازنشس
اين وجود آيا قاچاقچى واردكننده باشد؟

وزير تعاون، كار و رفاه تأمين اجتماعى 
ــاره به سرمايه   گذارى براى ذينفعان  با اش
سازمان تأمين اجتماعى عنوان كرد: اگر 
ــته   ها  ــول بازنشس ــا پ ــت ب ــرار اس ق
ــرمايه   گذارى براى بين نسلى داشته  س

باشيم چه بايد انجام دهيم؟
ــبز بگيريم،  وى ادامه داد: بايد برگ س
ضمن رعايت موارد قانونى واردات انجام 
ــته   ها و  ــودى براى بازنشس دهيم كه س
كارگران داشته باشد.ربيعى خاطرنشان 
كرد: هر فردى كه برگ سبز داشته باشد 
مى   تواند واردكننده باشد، جوى كه به راه 
ــخاصى  ــه اعتقاد من اش ــت ب افتاده اس
ــتند كه غيرقانونى اين برند از تلفن  هس

همراه را وارد مى   كنند.
ــى  وى تاكيد كرد: در حال حاضر كس
ــودش به  ــن برند را وارد مى   كند كه س اي

كارگران و بازنشسته  ها رسيده است.
وى اعالم كرد: استراتژى ما اين است 
كه اين افزايش حقوق از نرخ تورم بيشتر 
باشد البته دريافتى هاى تا سقف 2ميليون 
تومان را درصدى افزايش خواهيم داد تا 
ــه دريافتى هاى پايين و باال را كمتر  فاصل
كنيم.وى در ادامه از ثبت نام 50هزار نفر 
ــتايى خبر داد و  ــتغال روس براى وام اش
گفت: از 50هزار درخواست وام در مرحله 
اول، حدود 8000 وام پذيرفته شده است 
كه از امروز پرداخت اين وام ها در 5 استان 

انجام مى شود.
ــال از مبلغ 12هزار  ربيعى افزود: امس

ــده در اين  ــارد تومان پيش بينى ش ميلي
ــارد تومان پرداخت  ــرح، دو هزار ميلي ط
ــود. البته اين طرح طبق قواعدى  مى ش
انجام مى شود كه منجر به ايجاد اشتغال 

شود.
ــياه  ــدن جعبه س ــاره باز ش وى درب
نفتكش سانچى توضيح داد: جعبه سياه 
ــتى ديروز با حضور نمايندگان  اين كش
ــازمان بنادر و دريانوردى، كشتيرانى،  س
ــتى و طرف  ــوئدى سازنده كش طرف س
ــد. قرار بود جعبه سياه دو  پانامايى باز ش
كشتى (سانچى و كريستال) همزمان باز 
شود كه ما گفتيم ابتدا جعبه سياه سانچى 
باز شود.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
ابراز كرد: با توجه به وجود سم در كشتى 
ــوان داخل آن رفت. رباتها هم فقط  نمى ت

ــم نمى توانند  ــس مى گيرند و آنها ه عك
داخل كابين ها بروند.

وى درباره مقصر سانحه سانچى، گفت: 
ــى دارد و  ــا قواعد خاص ــكايت در دري ش
شركت هاى بيمه و حقوقى ميزان خسارت 
را تعيين مى كنند. در دريا اين طور نيست 
كه يك طرف صددرصد مقصر باشد بلكه 
هر دو طرف را با درصدهاى متفاوت مقصر 

مى گيرند.
ــاره دو صندوق  ربيعى همچنين درب
ــورى گفت:  ــتگان كش فوالد و بازنشس
ــت كه بر  ــى در مجلس مطرح اس طرح
ــا صندوق  ــدوق فوالد ب ــاس آن صن اس
ــورى ادغام شود ولى  ــتگان كش بازنشس
ــه حل  ــن زمين ــكلى را در اي ــام مش ادغ

نمى كند.
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وزير تعاون، كار و رفاه تأمين اجتماعى:
سود واردات آيفون به كارگران و بازنشسته  ها مى رسد

ــوراى عالى امنيت ملى با بيان  دبير ش
اينكه ترامپ بسيار تحقير آميز با سازمان 
ملل برخورد كرد، گفت: ترامپ و اوباما هر 
ــان در قبال برجام  دو در اجراى تعهداتش

صادق نبودند.
ــر دريابان على  ــر، امي ــه گزارش مه ب
شمخانى در گفتگو با شبكه العالم پيرامون 
ــر در محيط داخلى ايران  اعتراضات اخي
ــه عنوان حق  ــوع اعتراض ب گفت: موض
طبيعى مردم در برابر حاكميت در بسيارى 
ــما  ــان وجود دارد، ش ــورهاى جه از كش
مشاهده كرديد در سالگرد انتخاب ترامپ 
ــط مردم آمريكا  ــيعى توس اعتراض وس
ــفانه در اكثركشور  صورت گرفت، متاس
هاى منطقه اصوال اعتراض و حق اعتراض 
به رسميت شناخته نمى شود، لذا در ايران 
ــق راى و صندوق آرا تعيين كننده  كه ح
ــد، شكل  ــت آحاد مردم مى باش سرنوش
گيرى اين موضوع براى كشورهايى كه به 
ــيار  ــوند بس ــكل قبيله اى اداره مى ش ش
عجيب است، در اين كشورها اعتراض هم 
نوعى از عالمت ناآرامى و بروز بحران تلقى 
مى شود. در اين خصوص خاطره اى دارم 
كه شنيدن آن خالى از لطف نيست، «يكى 
ــورهاى منطقه در  از همين رهبران كش
سفرى به ايران به من گفت كه روزنامه ها 
و رسانه هاى شما انتقادات و اختالفات را 
ــد و اين موضوع  ــس مى كنن زياد منعك

موجب تحريك مردم مى شود، شما چرا 
جلوى اينگونه اقدامات را نمى گيريد؟ به 
ــبك زندگى  مردم ايران  وى گفتم: اين س
ــت و ما نه تنها  ــد ازپيروزى انقالب اس بع
نگران نيستيم بلكه آن را به رسميت مى 
ــيم؛ البته او نگران انعكاس اين نوع  شناس
ــور  ــاالرانه در كش نگاه مترقى و مردم س

خودش بود.
دبير شوراى عالى امنيت ملى پيرامون 
ميزان تعهد آمريكايى ها به برجام گفت: 
ــا  ــى در دوره اوبام ــام حت ــد از برج بع
آمريكايى ها در اجراى تعهداتشان صادق 
ــپ اين عدم  ــد از آمدن ترام نبودند و بع

صداقت روشن تر شد.
ــن المللى انرژى  ــزود: آژانس بي وى اف
اتمى به عنوان يك نهاد شناخته شده بين 
ــارت بر پايبندى و  ــى كه وظيفه نظ الملل
عدم پايبندگى طرف هاى اين توافقنامه را 
ــران در ابعاد  ــار اعالم كرد كه اي دارد، 9 ب
مختلف پايبند به توافق برجام است و ساير 
كشورهاى 5+1 نيز اين پايبندى را تصديق 
كردند لذا اعالم عدم پايبند بودن ايران به 
برجام توسط ترامپ فاقد مبنا و برخالف 
ــت، ضمن اينكه  ــن بين المللى اس قواني
ــوال ترامپ صالحيت چنين اعالمى را  اص

نيز  ندارد.
ــه لحاظ  ــرد: ترامپ ب ــح ك وى تصري
شخصى و به واسطه ژست هاى مختلف در 

صدد اخاذى و ترساندن ديگران است. ما 
ــى هاى بدون  ــارات او را صرفا لفاظ اظه
ــه در دوره  ــى دانيم كما اينك ــتوانه م پش
گذشته نيز گفته بود من تعليق ها را ادامه 

نمى دهم ولى آنها را مجددا امضاء كرد.
ــورمان اذعان  مقام عالى امنيتى كش
داشت، برجام يك موافقت نامه بين المللى 
است و كسانى كه در تدوين آن مشاركت 
داشتند بايد به صورت عملى تر پايبندى 

خود و صيانت از آن را نشان دهند.
ــپ  ــرد: ترام ــح ك ــمخانى تصري ش
كشورهاى اروپايى را تهديد كرده و براى 
آنها وظيفه مشخص كرده است كه خالف 
ــدام كنند و اين  ــان در برجام اق تعهداتش
ــئله از نظر ما و انديشمندان سياسى  مس
ــوب مى  ــى تحقير اروپا محس بين الملل

شود.
ــاره به درخواست هاى مكرر  وى با اش
ــى و آمريكايى از ايران  ــرف هاى اروپاي ط
ــته اى  ــراى آغاز مذاكره در موضوع هس ب
ــت هاى  ــد؛ يكى از استراتژيس يادآور ش
آمريكايى كه در تيم فنى مذاكره كنندگان 
امريكايى ها نيز حضور داشت در مقاله اى 
توضيح داده بود كه توان و دانش هسته اى 
ــى و تحريم تضعيف  ــران با اقدام نظام اي
ــار بيشتر به  ــد و در مقابل فش نخواهد ش

سمت توسعه بيشتر حركت مى كند.

شمخانى خاطر نشان كرد: اگر برجام 
به هر دليلى كنار گذاشته شود قطعا طرف 
بازنده ايران نخواهد بود و باتوجه به قضاوت 
ــران و عدم صداقت  جهانى از پايبندى اي
ــالمى ايران با  طرف مقابل، جمهورى اس
قدرت و سرعت بيشترى تمامى اقدامات 
ــاير  ــش خواهد برد و س ــى خود را پي فن
ــتناد به تجربه برجام،  ــورها نيز  با اس كش
هرگز وارد پروسه هاى مذاكراتى با توجه 
به سابقه بدعهدى آمريكا و اروپا نخواهند 

شد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى درادامه 
ــت: اگر امريكا در مسيرى كه  اظهار داش
اتخاذ كرده برجام را دچار فروپاشى كند و 
ــود، مفهومش اين است كه  از آن خارج ش
ــى ندارد و ما  ــر برجام واقعيت خارج ديگ
ــب با آن  ــى متناس اقدامات فنى و سياس
وضعيت را كه از پيش برنامه ريزى كرديم 
بالفاصله اجرا خواهيم كرد و اين ظرفيت 
ــكل جهشى  را داريم كه در بعد فنى به ش
روند توانمندى هاى هسته اى صلح آميز 

خود را دنبال كنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
ــطه اعتماد  بيان اينكه ملت ايران به واس
ــى ذاتى و وجود  ــس ملى و خوداتكاي بنف
رهبرى هوشمند، هرگز در بن بست قرار 
نمى گيرد تاكيد كرد: ما در كنار زيان هاى 
ــا و منافع متعددى نيز  تحريم، فرصت ه

ــب تقويت فرهنگ  ــته ايم كه موج داش
خوداتكايى و ايستادن روى پاى خودمان 

شده است.
وى با اشاره به اينكه ترامپ تنها رئيس 
جمهورى است كه در سال اول حكومتش 
ــد رضايت  ــن ترين درص ــكا پايي در امري
ــنجى هاى بين  ــى را طبق نظر س مردم
ــى دارد، تصريح كرد: عالوه بر ضعف  الملل
ــخصيتى ترامپ، راهبرد امنيتى  هاى ش
ــو از تناقض و  ــده امريكا نيز ممل اعالم ش
نقايص گوناگون است و ما باتوجه به ضعف 
هاى حريف، حتما فرصت هاى بيشمارى 

را در سال 2018 به دست خواهيم آورد.
ــده مقام معظم رهبرى در ادامه  نماين
اين مصاحبه  تصريح كرد: قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران حق تجمع را يك 
ــروع و طبيعى دانسته و مردم را  حق مش
در بيان انديشه و انتقاد خود آزاد مى داند؛ 
ــيرى  از نظر ما اين اعتراضات هم در مس
طبيعى در قالب بيان مطالبات قرار داشت 
ليكن برخى اغتشاشگر به صورت هدفمند 
دست به اقدامات خشونت آميزى زده و به 
دنبال ايجاد ناامنى بودند. مردم وقتى كه 
احساس كردند اين اعتراضات طبيعِى در 
ــو استفاده   حوزه هاى مختلف در روند س
ــود را از  ــت فورا صف خ ــرار گرفته اس ق
ــگران جدا نموده و همراهى  ــا ش اغتتش

نكردند.

على شمخانى:
ترامپ و اوباما هر دو در اجراى تعهداتشان در برجام صادق نبودند

خطيب موقت نماز جمعه هفته گذشته 
تهران تاكيد كرد: انقالب ما بدون نام امام 
بى هويت است. شناسنامه انقالب اسالمى 
امام عظيم الشان است. ما مديون امام بوده، 
هستيم و خواهيم بود و تداوم اين انقالب 
شكوهمند اسالمى در عمل به رهنمودهاى 

او مى گذرد.
ــالم  ــا، حجت االس ــزارش ايلن ــه گ ب
ــى در خطبه هاى نماز  ــيداحمد خاتم س
ــران گفت: امام  ــته ته جمعه هفته گذش
ــرگ را فراموش  ــى(ع) مى فرمايند م عل
ــراغ همه مى رود. خود را  نكنيد زيرا به س
ــفر ابدى آماده كنيم و غافل  براى اين س
نباشيم زيرا ما اگر غافل باشيم مرگ ما را 

فراموش نمى كند و مهلت هم نمى دهد.

خدمه نفتكش سانچى شهيد 
خدمت لقب گرفتند

ــرار بود خطيب آقاى  ــه داد: ق وى ادام
ــد ولى عذرى براى  موحدى كرمانى باش
ايشان پيش آمد و به من امر فرمودند و من 

قبول كردم.
ــه مجلس خبرگان  عضو هيات رئيس
رهبرى با اشاره به فرارسيدن ايام فاطميه 
اظهار داشت: اين دو ماه، عطر فاطمه (س) 

را دارد.
ــه حادثه نفتكش  ــاره ب خاتمى با اش
ــانچى تصريح كرد: خدمه اين نفتكش  س
شهيد خدمت نام گرفتند و اين مصيبت، 
ــاى قربانيان  ــه خانواده ه ــزرگ بود و ب ب
تسليت عرض مى كنم و براى عزيزانى كه 
ــى را ليبك گفتند،  ــت دارفان در راه خدم

آمرزش الهى را مسالت داريم.

مديون امام بوده، هستيم و 
خواهيم بود

ــاره به قيام مردم آمل در برابر  وى با اش
هجوم كمونيست ها خاطرنشان كرد: مردم 
آمل هزار سنگر ايجاد كردند. آمل آن روز 
حماسه آفريد. اين حماسه جا دارد برايش 
مستندها و فيلم ها ساخته شود. سالم بر 

شهيدان و شهيدپروران آمل.
خطيب موقت نماز جمعه هفته گذشته 
تهران با اشاره به نزديك شدن به دهه فجر 
ــام امام  ــالب ما بدون ن ــت: انق ابراز داش

بى هويت است. شناسنامه انقالب اسالمى 
امام عظيم الشان است. ما مديون امام بوده، 
هستيم و خواهيم بود و تداوم اين انقالب 
شكوهمند اسالمى در عمل به رهنمودهاى 
ــت و  او مى گذرد. رهنمودهاى او زنده اس
مفسر صحيح و درست خط امام و آنكس 
ــام وجودش لمس كرده،  ــه امام را با تم ك
يعنى آيت اهللا خامنه اى در جمع ماست و 
ــق امام  ــام را از نايب بر ح ــط ام ــد خ باي

گرفت.

راهپيمايى 22 بهمن امسال 
معناى عميق ترى دارد

ــالمى  خاتمى افزود: به حق انقالب اس
ــالم و به  نعمت بزرگ خداوند بر جهان اس
خصوص مردم عزيزمان بود. هديه و نعمت 
ــتقالل،  ــت حاكميت دين، اس بود. نعم
ــت، امنيت،  ــن سرنوش ــت تعيي حاكمي
خودباورى ملى و ده ها نعمت ديگر از اين 
ــد. سنت  رهگذر نصيب ملت بزرگ ما ش

خدا اين است نعمت ها با شكر مى ماند.
ــا بيان اينكه مردم ديِن خود را به  وى ب
انقالب ادا كرده و باز هم مى كنند، عنوان 
كرد: شما مردم دهه فجر را هميشه گرامى 
ــتيد اما امسال بيشتر گرامى نگه  مى داش
داشته و باشكوه تر برگزار خواهيد كرد زيرا 
ــما معناى عميق ترى دارد.  راهپيمايى ش
دشمنان شما مردم، با بازى هاى كودكانه 
ــتند به مردم آسيب بزنند ولى  مى خواس
شما راهپيمايى كرديد و توطئه هاى آنها را 
خثنى كرديد و در 22 بهمن آن را تكميل 

مى كنيد.

هر كجا توطئه گر ديديد به 
مقامات مسئول به عنوان امر واجب 

خبر دهيد
عضو جامعه مدرسين حوزه عمليه قم 
ــا آخرين نفس و تا آخرين  با بيان اينكه ت
ــود پاى اين  ــر و آخرين قطره خون خ نف
انقالب ايستاده ايم، يادآور شد: شما مردم 
ــگ  ــد. جن ــى كردي ــا را خنث توطئه ه
ــالب را، جنگ دفاع  ــاى اول انق قوميت ه
ــاله را، فتنه منافقين  ــت س مقدس هش
آدمكش را، فتنه 78، فتنه 88 و فتنه 96 
را شما مردم جمع كرديد. فتنه هاى بعدى 

ــما مردم  هم را مى توانيد جمع كنيد. ش
ــتيد. هر كجا  ــالب هس ــدار اين انق پاس
ــئول به  ــر ديديد به مقامات مس توطئه گ

عنوان امر واجب خبر دهيد.

دشمنان از انديشه براندازى 
عبور نكرده اند

خاتمى با تاكيد بر اينكه شكر مقامات 
اين نظام، خدمت و گشودن گره از كار اين 
ــما مديون اين  ــت، بيان كرد: ش مردم اس
ــتيد. مردم شما را به اين مسند  مردم هس
ــان  ــع دارند به مشكالتش ــد. و توق آوردن
ــه طراحى هاى  ــاره ب ــد.وى با اش بپردازي
ــى گفت: انقالب  ــمن در مقطع كنون دش
بزرگ اسالمى ما در غفلت كامل غرب به 
ــا احتمال  ــيد يعنى اگر آنه پيروزى رس
ــد، انقالب اين عمر و عمق را پيدا  مى دادن
ــد، آن را در نطفه خفه مى كردند. خدا  كن
خواست آنها كر و كور شوند و انقالب پيروز 
شود. كينه آنها از انقالب عميق است و آن 
به آن در پى توطئه هستند. آن كسى كه 
ــمنان از براندازى عبور كردند؛  بگويد دش
ــما از انديشه براندازى  خير، دشمنان ش

عبور نكرده اند.

دشمن در پى سواستفاده از ابزار 
جديد اطالع رسانى مانند تلگرام 

واينستاگرام  است
ــه مجلس خبرگان  عضو هيات رئيس
ــى از توطئه ها،  ــرى با بيان اينكه يك رهب
ــت، اظهار  ــى و نااميدى اس ايجاد بدبين
داشت: ملتى كه رهبرى آنچنانى دارد كه 
حتى دشمنان مى گويند دورانديش ترين 
رهبر جهان است و ملتى اينجنين وفادار 
دارد، هيج مشكلى نخواهد داشت و همه 

مشكالت را حل خواهد كرد.
ــمنان در پى  خاتمى با بيان اينكه دش
ــانى  ــتفاده از ابزار جديد اطالع رس سواس
ــتند،  ــتاگرام و... هس مانند تلگرام، اينس
ــا با فضاى مجازى مخالف  تصريح كرد: م
ــالم و  ــاى مجازى س ــتيم. ما با فض نيس
ــاى داخلى بدون  ــتفاده از ظرفيت ه اس
ــمنان موافقيم ولى وضعيت  دخالت دش
كنونى با وضعيتى كه بايد داشته باشيم، 

فاصله هاى بسيار است.

وى اضافه كرد: مردم براى حفظ دين و 
ــان و همچنين امنيت  اخالق بچه هايش

كشور، فضاى مجازى سالم مى خواهند.

مسئوالن بجاى بيان حرف هاى 
حاشيه اى، به درد مردم برسند

خطيب موقت نماز جمعه هفته گذشته 
تهران با بيان اينكه رهبرى فرمودند مگس 
ــار مردم از  ــيند و انتظ روى زخم مى نش
ــت كه زخم ها برطرف  ــئوالن اين اس مس
ــان كرد: كارگر زحمت  ــود، خاطرنش ش
مى كشد و مى گويد حقوق مرا بدهيد كه 
ــت. براى من به عنوان  حرف درستى اس
يك طلبه زجرآور است كه آنها دو، سه ماه 
حقوق نگيرند. كسانى كه مالباخته هستند 
ــيد. نگذاريد واحدهاى  ــان برس به دادش

توليدى تعطيل شوند.
خاتمى ادامه داد: امسال، سال «اقتصاد 
ــتغال» است. در اين  مقاومتى؛ توليد و اش
ــه توليد و  ــده حداقل ب ــاخ باقى مان دو م
اشتغال بپردازيد و بجاى حرف زدن و بيان 
ــردم  ــه درد م ــيه اى، ب ــاى حاش حرف ه

برسيد.

يك ريال از شهريه هاى طالب از 
بودجه دولتى نيست

وى با اشاره به وضعيت كنونى روحانيت 
ــور ابراز داشت: روحانيت به عنوان  در كش
سرمايه استقالل و عظمت اين ملت بوده و 
است. در اغتشاشات اخير اغتشاشگران به 
برخى از حوزه ها حمله كردند و حتى اين 
حمله بدتر از حمله به حوزه علميه فيضيه 

ــاه بود. حوزه علميه تاكستان  در زمان ش
ــانه عمق  ــن وضعيتى دارد و اين نش چني

كينه است.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
ــايت ها دست به دست  با بيان اينكه در س
ــت حرف  ــه روحاني ــوص بودج درخص
ــك ريال  ــرد: واهللا ي ــد، عنوان ك مى زنن
ــت، از  ــهريه اس ازحقوق ماهيانه ما كه ش
بودجه هاى دولتى نيست بلكه از سهم امام 
ــترين  ــت. حتى رهبرى هم كه بيش اس
شهريه را مى دهد، شهريه شان يك ريال از 
وجوه دولتى نيست. حقوق طلبه ها از 100 
ــت و اين خيلى  ــزار تومتن اس تا 600 ه

كمتر از خط فقر است.

حتى دولت هاى قاجار به مدارس 
علميه و دينى مى رسيدند

ــاره به بيمه طالب يادآور  خاتمى با اش
ــد: بيمه براى همه شهروندان است. آيا  ش
ــامل طالب شود؟ مگر آنها  بيمه نبايد ش
شهروند نيستند؟ حتى دولت هاى قاجار 
ــيدند.  ــدارس علميه و دينى مى رس به م
دولت هاى كنونى هم به دانشگاه و مدارس 
ــى از اين هزينه ها  ــه مى دهد. بخش هزين
براى درس آقايان(طالب) است.وى اضافه 
ــتقل داريم و اگر روزى  كرد: ما حوزه مس
ــوراى  همين بودجه دولتى را نگيريم، ش
ــد.  ــتقبال مى كن ــوزه از آن اس ــى ح عال
ــه بودجه كافى را  ــون حوزه علمي هم اكن
ندارد تا همه هزينه ها را از سهم امام بدهد 
ولى آرزوى همه مراجع و علما، استقالل 

حوزه از اين جهات است.

سيداحمد خاتمى:

مسئوالن بجاى بيان حرف هاى حاشيه اى، به درد مردم برسند



کشاورزی
صدر بیش از 756 هزار تن شیر 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
در 9 ماهه نخس��ت امسال 756 تن شیر از کشور صادر شده 
که انتظار می رود این رقم تا پایان س��ال به یک میلیون تن 
برسد.حسن رکنی، پنجشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد 
کشت گلخانه ای در نیشابور به خبرنگار ایرنا گفت: ایران که 
تا 10 س��ال پیش از وارد کنندگان اصلی شیر در جهان بود، 
اکن��ون با تولید س��االنه 10 میلیون تن ش��یر، عالوه بر رفع 
نیازهای متنوع کشور در بخش لبنی، به صادرات محصوالت 
خود به بازارهای خارجی می اندیشد.وی افزود: قیمت شیر 
در چند ماه اخیر به سمت ش��رایط متعادلی برای دامداران 
پیش رفته اس��ت هرچند هنوز این قیمت منطقی نیست و 
بای��د افزایش پیدا کند، البته این افزای��ش را باید در انتهای 
زنجیره تولید شاهد باشیم و هنوز فاصله قیمت شیری که از 
دامدار خریداری می شود با شیری که به دست مصرف کننده 
می رسد، زیاد است.وی با بیان اینکه دامداران از قیمت خرید 
شیر گالیه دارند، خاطر نشان کرد: زمانی می توانیم شیر را به 
قیمت مناسب از تولید کننده بخریم که زنجیره تولید ایجاد 
شده باش��د و هم اینک قیمت ش��یری که به دست مصرف 
کننده می رسد کمتر از 40 درصد بهای تمام شده آن است.

وی با اشاره به مصرف باالی نشاسته و سهم اندک مواد لبنی 
در سبد غذایی خانوارها، اظهار کرد: دولت برای افزایش سهم 
شیر در سبد غذایی مردم در نظر دارد برنامه شیر مدارس را 

دوباره فعال کند تا میانگین سرانه مصرف شیر افزایش یابد.
    

تولید ساالنه 20 رقم زراعی و باغی جدید در کشور
رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی 
گفت: خروجی فعالیت این سازمان، تولید ساالنه بیش از20 
رقم جدید زراعی و باغی است.به گزارش ایرنا، اسکندر زند در 
بازدی��د از موسس��ه تحقیق��ات کش��اورزی و پژوهش��گاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در کرج افزود: ساالنه بیش از 
25 آف��ت کش جدید کم خطر در کش��ور تولید می ش��ود .

معاون وزیر جهاد کش��اورزی بیان کرد: هر سال حدود 120 
دستاورد جدید برای حوزه های مختلف کشاورزی داریم .زند 
با اش��اره به اینک��ه در مجموع��ه تحقیقات��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی 8 مرک��ز رش��د و 185 ش��رکت دان��ش بنیان 
مستقرهس��تند ، خاطر نش��ان کرد: این مراکز و شرکت ها 
تاکنون 50 دس��تاورد را تجاری سازی و به بخش خصوصی 
ارائه کرده اند.وی ادامه داد: س��االنه 6 هزار و500 تن هسته 
اولیه نهال و بذر را تولید می کنیم و در حوزه تولید نهال و بذر 
نقش��ه های مورد نیاز تهیه ش��ده اس��ت.معاون وزیر جهاد 
کشاورزی بیان داش��ت: یکی دیگر از فعالیت های موسسه 
تحقیقات کشاورزی مستقر در کرج حفظ ذخائر ژنتیکی بوده 
و بانک ژن گیاهی ب��ه عنوان یکی از10 بانک ژن بزرگ دنیا 
دراین موسسه فعال است .زند با بیان اینکه این موسسه برای 
ارائه تحقیقات کش��اورزی ، کشور را به 10 هزار پهنه تقسیم 
کرده افزود: افزایش اثربخش��ی فعالیت مجموعه های مرکز 
تحقیقات، چابک و کوچک سازی این مجموعه ها و نوسازی 
در دس��تور کار قرار گرفته است.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
اظهار داشت : در بخش واکسن نیز ساالنه بین 2 تا 3 واکسن 
جدید توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تولید می شود.

خبر
شماره 3918    شنبه   7بهمن    1396

خبر
زهکشی در خوزستان و ایالم 

معادل 5 برابر فاصله ایران
 تا فرانسه است

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی خبر از 
اجرای 19 میلیون متر ش��بکه آبرس��انی 
معادل 1.5 برابر فاصله ایران تا اس��ترالیا و 
28 میلیون متر زهکش زیرزمینی معادل 
5 برابر فاصله ایران تا فرانسه در پروژه 550 
هزار هکتاری احیای اراضی خوزس��تان و 
ایالم داد.ب��ه گزارش تس��نیم، علی مراد 
اکبری در نشس��ت خبری به مناس��بت 
گزارش عملکرد پروژه های حوزه آبادان و 
خرمش��هر در طرح 550 ه��زار هکتاری 
احیای اراضی ایالم و خوزستان معروف به 
پ��روژه مقام معظ��م رهبری در اس��تان 
خوزس��تان اظهار ک��رد: رک��ورد اجرای 
شبکه های آبیاری در کش��ور در دو سال 
گذشته با این پروژه شکسته شد.وی افزود: 
آبیاری انجام شده در سطحی بالغ بر 287 
هزار هکتار انجام ش��ده که به این منظور 
19 میلیون متر شبکه آبرسانی انجام شده 
که ب��ه ان��دازه 1.5 برابر فاصل��ه ایران تا 

استرالیا است.
    

خداحافظی صادرات پسته با 
روزهای اوج

آمارهای رسمی گویای آن است که در 
سال 2016 میالدی از نظر ارزش صادرات، 
پسته آمریکا صادراتی به مراتب بیشتر از 
ایران داشته است.به گزارش ایسنا، در سال 
2016 میالدی آمریکا به عنوان بزرگترین 
صادرکننده پسته دنیا شناخته شده و پس 
از آن ایران در رتبه دوم قرار می گیرد بدین 
ترتی��ب آمریکا با صادرات��ی به ارزش یک 
میلیارد و 78 میلیون دالر در مجموع 39 
درصد از صادرات پس��ته دنی��ا را به خود 
اختصاص داده است. این در حالی است که 
صادرات ما از نظر ارزش رتبه دوم را به خود 
اختصاص می دهد.ایران در س��ال 2016 
میالدی 669 میلیون دالر صادرات پسته 
داشته و در مجموع 24 درصد از صادرات 
جهانی این بخش را به خود اختصاص داده 
است. این آمارها در حالی است که در سال 
2015 میالدی ارزش صادرات پسته ایران 
معادل 890 میلیون دالر و محصول آمریکا 
ارزشی حدود 755 میلیون دالر بوده و به 
ترتیب س��هم ایران و آمری��کا از بازارهای 
جهان��ی این بخ��ش 35 و 30 درصد بوده 

است.

دبیرکل کان��ون مرغ تخم گذار، گفت: 
مقدار خسارتی که به واحدهای مرغداری 
پرداخت می شود 75 درصد ارزش واقعی 
خس��ارت بوده و امس��ال بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد 

شده است.
ب��ه گزارش ص��دا و س��یما، علی صفر 
ماکنعلی گفت: برای نخستین بار، بیماری 
آنفلوانزا در س��ال 84 و از بن��در انزلی به 
وسیله پرندگان مهاجر وارد طیور بومی و 
سپس صنعتی شد.وی با بیان اینکه جزو 
10 کش��ور برتر تولیدکنن��ده تخم مرغ 
هس��تیم، گفت: اکنون 24 ه��زار و 777 
مزرعه تولید مرغ گوش��تی و هزار و 800 
واحد م��رغ تخم گ��ذار در کش��ور فعال 

هستند.
صف��ر ماکنعلی افزود: با توجه به اینکه 
هزار و 800 واحد تخم گذار کش��ور در 9 
استان احداث شده، این تراکم بحث مبارزه 
ب��ا بیماری آنفلوانزای طیور را با مش��کل 

روبرو کرده است.
وی گف��ت: موان��ع مقاب��ل س��ازمان 
دامپزشکی کش��ور برای کنترل بیماری 
آنفلوانزای پرندگان رفتار پرخطر در کشور، 
از جمله توزیع دو میلیون کود مرغی است 

که موجب پراکندگی بیماری می شود.
مش��اور معاون بهداشتی و پیشگیری 

سازمان دامپزش��کی کشور، ادامه داد: در 
س��ال 95 بیماری آنفلوانزا در 20 استان 
منتشر شده بود؛ اما امسال این بیماری در 

16 استان وجود دارد.

امکان مواجهه مرغ گوشتی با 
بیماری آنفلوانزای پرندگان بسیار 

کم است
وی با بی��ان اینکه بیش از 17 میلیون 
مرغ تخم گذاری به دلیل بیماری آنفلوانزا 
معدوم ش��ده ان��د که 10 میلی��ون مرغ 
جایگزین شده است، تصریح کرد: امکان 
مواجهه مرغ گوشتی با بیماری آنفلوانزای 
پرندگان بسیار کم اس��ت؛ در حالیکه در 
مقابل حدود 65 تا 100 واحد پرورش مرغ 
تخم گذار، فقط یک واحد مرغ گوش��تی 

آلوده به این بیماری می شود.
صفر ماکنعلی افزود: همه واحدهایی 
که مرغ های آلوده آنها معدوم ش��ده اند، 
برای جوجه ریزی دو باره آماده هستند و 
در 15 اس��تان نی��ز، م��وردی از بیماری 

آنفلوانزای پرندگان مشاهده نشده است.
وی گفت: از ابتدای شهریور امسال 21 
میلیون و 640 هزار مرغ معدوم ش��ده که 
17 میلیون و 700 هزار قطعه آن مربوط 

به مرغ تخم گذار بوده است.
این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی 

کش��ور گفت: پی��ش بینی م��ی کنیم تا 
اردیبهشت س��ال آینده 20 میلیون مرغ 
تخمگذار کشور معدوم شود و غرامتی که 
سازمان دامپزشکی کشور به مرغداران در 
این زمینه تا پایان سال پرداخت می کند 

90 تا یکصد میلیارد تومان باشد.

از بین رفتن ۴0 درصد مرغ های 
تخم گذار به دلیل آنفلوانزا

همچنین در ادامه گفتگو ، کاوه زرگران 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
گفت: در سال 95 بین 10 تا 12 میلیون و 
در س��ال 96 بیست میلیون مرغ به دلیل 

بیماری آنفلوانزا معدوم شدند.
وی با بیان اینکه می توانیم در کنترل 
بیم��اری آنفلوانزا بهتر عمل کنیم، افزود: 
40 درصد مرغ تخم گذار کش��ور به دلیل 
این بیماری کاهش یافته و اس��تان های 
اصل��ی م��رغ تخم گ��ذار دچ��ار بیماری 

آنفلوانزای پرندگان هستند.
زرگران گفت: البته این فقط مشکل ما 
نیس��ت و از س��ال 2016 بیست و هفت 
کشور اروپایی نیز درگیر این بیماری بوده 
اند. اصلی ترین مشکل مقابله با آنفلوانزای 
پرندگان نبود بودجه مناسب برای کنترل 
این بیماری در سازمان دامپزشکی کشور 

است.

ارسال نامه به دفتر معاون اول 
برای کنترل بیماری انفلوانزا

زرگران گفت: نام��ه ای را برای کنترل 
بیماری آنفلوانزای پرندگان به دفتر معاون 
اول ارسال کردیم؛ اما پیگیری ها مؤثر نبود 
و نتوانستند آنفلوانزا را کنترل کنند. ضمن 
اینکه مجلس شورای اسالمی باید بودجه 
ای را ب��رای جب��ران خس��ارت مرغداران 
اختصاص دهد.رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی با بیان اینکه در پنج � شش 
سال گذشته همه مرغ مورد نیاز کشور در 
داخل تولید شده است و وارداتی نداشتیم 
ادام��ه داد: درباره واردات نهاده های طیور 
نیز هر کسی می تواند این نهاده ها را وارد 
کند.وی افزود: نرخ تولید مرغ در کشور باال 
و وزن مرغ نیز مناس��ب بازارهای جهانی 
نیست از این رو توانایی رقابت برای صادرات 
این محصول را به دیگر کشورها نداریم. در 
بحث تولید مرغ گوشتی نیز باید بهره وری 

افزایش یابد.

کسری ۷00 تا ۸00 تن تخم مرغ 
در بازار

حمید ورناصری، مدیرعامل ش��رکت 
سهامی پشتیبانی امور دام کشور نیز گفت: 
ب��ا توجه به اینک��ه آنفلوان��زای پرندگان 
مختص ایران نیست بنابراین همه عوامل 
کنترل آن را در اختیار نداریم. گاهی شیب 
حرکتی ویروس این بیماری طوری است 

که برنامه های کنترلی پاسخ نمی دهد.
ورناصری گفت: این بیماری در س��ال 
های 94 و 95 نیز خس��ارت های زیادی 
داش��ت اما توانستیم با کنترل آن از ایجاد 
تنش در بازار جلوگیری کنیم.وی با بیان 
اینکه بر مبن��ای کمبودهای احتمالی در 
زمین��ه نهاده ها و محص��ول، برنامه های 
تنظیم بازار را انجام می دهیم گفت: اکنون 
بخ��ش اصلی تنظیم بازار از محل تولید و 
ذخیره داخلی اس��ت.مدیرعامل شرکت 
سهامی پشتیبانی امور دام کشور افزود: بر 
اس��اس بررس��ی های ش��رکت سهامی 
پشتیبانی امور دام کشور در حدود 700 تا 
800 تن کس��ری تخم مرغ در بازار وجود 
دارد که همه این کسری از واردات تأمین 
نمی شود بلکه از محل ذخیره داخلی نیز 

استفاده می کنیم.ورناصری گفت: میزان 
تولید تخم مرغ کشور 9 میلیون تن است 
که مازاد مصرف داخلی اس��ت و با ذخیره 
س��ازی این مازاد، نوسانات بازار را کنترل 
می کنی��م.وی با بیان اینکه انحصاری در 
نهاده های خوراک دام و طیور وجود ندارد 
افزود: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 
کش��ور قیمت های نهاده ها را کنترل می 

کند.

برنامه ملی مقابله با انفلوانزا 
وجود ندارد

سیدفرزاد طالکش دبیرکل کانون مرغ 
تخم گذار کشور نیز در این گفت وگو گفت: 
برنام��ه ملی مقابل��ه با آنفلوانزا ب��ا اعتبار 
مشخص و تقسیم کار میان دستگاه های 
مختل��ف وجود ندارد.وی اف��زود: ویروس 
آنفلوانزا همان ویروس س��ال 95 است و با 
سویه جدیدی از آن برخورد نکرده ایم اما 
اینکه در سال 95 چهل درصد واحدهای 
مرغ��داری آلوده به این بیماری ش��دند و 
امس��ال 90 درصد این واحدها آلوده اند به 
دلیل س��هل انگاری در تأمی��ن اعتبارات 
سازمان دامپزشکی، بیمه مرغداری های 
تخم گ��ذار و ورادات بوده اس��ت.طالکش 
گفت: در حالی که در سال 95 ده میلیون 
مرغ به دلیل آنفلوانزای پرندگان معدوم شد 
از ابت��دای مهر امس��ال 18 میلیون مرغ 
تخم گذار معدوم ش��ده اس��ت.وی افزود: 
س��ازمان دامپزشکی در حد امکانات خود 
کار قابل قبولی انجام داده است اما سازمان 
ه��ای دیگ��ر نیز بای��د در کنار س��ازمان 
دامپزشکی برای مقابله با این بیماری فعال 
باشند.طالکش با بیان اینکه مسئوالن باید 
ب��ه عنوان بح��ران به مس��ئله آنفلوانزای 
پرندگان نگاه کنند گفت: مقدار خسارتی 
که به واحدهای مرغ��داری پرداخت می 
شود 75 درصد ارزش واقعی خسارت است 
و امسال بیش از دو هزار میلیارد تومان به 
این صنعت خس��ارت وارد شده است که 
بخشی از آن قابل جبران نیست.وی ادامه 
داد: تعداد قابل توجهی از مرغداران، دیگر 
نمی توانند کمر راست کنند و به بدهکاران 
بزرگ بانکی تبدیل می ش��وند که دولت 

باید به آنان کمک کند.

خسارت۲ هزار میلیاردی آنفلوانزا به مرغداران

آگه�ی مناقص�ه عموم�ي          

مرحله اول - ش�ماره 25 -1396 

ش�هرداری پارس آباد مغان در نظر دارد مستنداً به مجوز ش�ماره 96/۴۸9 ش 1396/10/2۴ اجراي پازل خیابان ستارخان را از طریق مناقصه 

عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي در رشته ابنیه واگذار نماید.

شرایط مناقصه:

1- واریز نقدی سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3100000۸۸3006 یاارائه ضمانت نامه بانکی معتبر)حداقل با اعتبارسه ماهه(

2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.

۴- هزینه نشر آگهی  ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید کارفرما ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت  

و کسورات قانوني در طول مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- مدت اجراي پروژه ۷ ماه شمسي بوده و پیمانکار میبایست پس از پیشرفت فیزیکي 30 درصد پروژه مي تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت 

کارکرد و مطالبه مبلغ کارکرد خود اقدام نماید .

6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهاری در خصوص تکمیل ظرفیت.

۷- شرکت کنندگان می بایست سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت )الف( اسناد مناقصه، صالحیت کاري و اساسنامه شرکت 

خود را براس�اس ش�رایط فوق در پاکت )ب( و پیش�نهاد قیمت را در پاکت )ج( و هر س�ه پاکت را به صورت الک شده و ممهور داخل یک پاکت 

بزرگ، به حراست شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند.

۸- به پیشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:  ازمورخه 1396/10/30 تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه  1396/11/05         

10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد : از مورخه 1396/11/01 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1396/11/11 

11-  بازگشایي و بررسي پیشنهادها : روز پنجشنبه مورخ 1396/11/12 در دفتر شهردار ساعت 16 بعد از ظهر .

12-  نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و کسب اطالعات : الف( سایت شهرداري پارس آباد www.shahrdaryparsabad.ir  ب(سایت اطالع 

رساني ملي مناقصات iets.mporg.ir  ج( مراجعه حضوري و آدرس ارسال پیشنهادات: اردبیل –پارس آباد – شهرداري پارس آباد – دبیرخانه 

کمیسیون معامالت د( شماره تلفن جهت تماس: 0۴532۷25002-3  

شرح پروژه مطابق با جدول ذیل است

 تاریخ انتشار نوبت اول:    1396/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم:     1396/11/0۷

رحمت انوري آذر-شهردار پارس آباد مغان    

نوبت دوم

ف
محّل تأمینمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(شرح پروژهردی

اعتبار
    مبناي پیشنهاد 

قیمت

فهرست بهاي ابنیه سال داخلي2/529/517/760127/000/000اجراي پازل خیابان شهید ستارخان1
1396

فراخ�وان تجدي�د مناقص�ه عموم�ي) ي�ك مرحل�ه اي ( 

نوبت  دوم  به ش�ماره  14- 96  
شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل:

1( خرید 300 تن لوله پلي اتیلنHDPE100 در گرید آشامیدنی سه الیه با مواد نچرال سفید با مستربچ ایرانی )مطابق استاندارد 

ملي ایران( با بازرسي سطح یک و فشار کاري 10 تا 25 بار از قطر 63 الي ۴00 میلیمتر  جهت استفاده در پروژه های اصالح و توسعه 

شبکه توزیع و خطوط انتقال آب روستاهای استان )حوزه بهره برداری(

2( خرید 1500 متر لوله فوالدی 1۴ اینچ غیر مشبک و 500 متر لوله فوالدی 1۴ اینچ مشبک جدار چاهی جهت استفاده در چاههای 

عمیق روستاهاي استان آذربایجان غربي )حوزه بهره برداری(

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخه 96/11/0۷ می باشد.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه مورخه 96/11/0۷ تا روز پنجشنبه مورخه 96/11/12

مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز یکشنبه مورخه 96/11/22 

زمان بازگشایی پاکتها : به ترتیب شماره های 1 و 2  ساعت 1۴ و 15 روز دوشنبه مورخه 96/11/23 در دفترمدیرعامل

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس : ارومیه 

خیابان شهید بهشتي- نبش کوي اول- پالک 15۸  تلفن  : 0۴۴-33۴51000 

http :// iets.mporg.ir : نشاني سایت اینترنتي ملی مناقصات ,  www.abfar-wazar.ir : نشاني سایت اینترنتي شرکت

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴193۴ ، 

دفتر ثبت نام : ۸۸969۷3۷ و 021-۸5193۷6۸

اداره حقوقی و قراردادها

شرکت آب و فاضالب روستایي
3۴/163۴9-  2۸ / 1396/10 آذربایجان غربي



بازار سرمايهبازار سرمايه 4
پايان پر مدال المپياد ورزشى كاركنان

 بانك  گردشگرى 
ــان بانك  ــى كاركن ــن المپياد ورزش ــه دومي اختتامي
گردشگرى همزمان با آيين گراميداشت هشتمين سالگرد 
ــيس بانك برگزار شد. در مراسم تقدير و اهداى مدال  تاس
برگزيدگان المپياد ورزشى، على اصغر سفرى مديرعامل 
به همراه اعضاى هيئت مديره و معاونين حضور داشتند و 
ــوم را اهدا  ــرات و تيم هاى اول تا س ــوح و مدال هاى نف ل

كردند.
گفتنى است دومين دوره المپياد ورزشى كاركنان بانك 
ــنا، تنيس روى ميز،  ــته انفرادى ش ــگرى در 5 رش گردش
بدمينتون، پرتاب دارت و شطرنج و رشته تيمى واليبال و با 
ــترده همكاران و حضور چشمگير و پرشور  ــتقبال گس اس
ــالمت  ــترش فرهنگ  ورزش و ترويج س بانوان با هدف گس
ــمى و روحى، در آستانه سالگرد تاسيس بانك طى 11  جس

روز برگزار شد.
ــه ورزش بانك برگزار  ــن المپياد كه به همت كميت در اي
شد، 356 نفر از همكاران شامل 267 نفر از آقايان و 89 نفر 
از بانوان از ستاد و شعب تهران و شهرستان حضور بانشاطى 
ــرايطى منطبق با قوانين حرفه اى و برنامه  ــتند و در ش داش

ريزى شده به رقابت پرداختند.
    

آمادگى بانك شهر براى حمايت از تجهيز و 
نوسازى ناوگان اتوبوسرانى كالن شهر تبريز

مديرعامل بانك شهر از آمادگى  اين بانك براى حمايت 
از تجهيز و نوسازى ناوگان اتوبوسرانى كالن شهر تبريز خبر 

داد. 
ــهر ،  به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومى بانك ش
ــين محمد پورزرندى با اشاره به اينكه حمايت از  دكتر حس
ــهرهاى مختلف به ويژه  ــعه حمل و نقل عمومى در ش توس
ــهر قرار  ــهرها همواره در صدر برنامه هاى بانك ش كالن ش
ــت،گفت: توجه به عمران و آبادانى شهرها برگ  ــته اس داش

زرينى در افتخارات بانك شهر است.
وى با بيان اينكه شهردارى تبريز، همواره پشتيبان بانك 
شهر بوده  است، افزود: در سايه همين پشتيبانى، اين بانك 
ــاى عمرانى و فرهنگى مهم  ــته در پروژه ها و طرح ه توانس

كالن شهر تبريز نقش آفرينى كند.
پورزرندى توسعه كارت شهروندى در تبريز را از طرح هاى 
ــهر عنوان كرد و ادامه داد:  ــهر در اين كالن ش مهم  بانك ش
ــل عمومى  ــل  و نق ــات حم ــتفاده از  خدم ــهيل در اس تس
كالن شهرهاى كشور، با فراگيرشدن اين كارت ميسر خواهد 

شد.
مديرعامل بانك شهر با تاكيد بر اينكه كارت شهروندى 
ــته به فرآيندهاى مالى خرد سرعت ببخشد، تصريح  توانس
ــر شهرهاى كشور يكى از  ــعه اين كارت  در سراس كرد: توس
ــهر در راستاى مديريت پول خرد  برنامه هاى مهم بانك ش

است .
ــتفاده از كارت  ــده نزديك اس ــح كرد:در آين وى تصري
ــى و به ويژه حوزه  ــهروندى درتمامى حوزه هاى خدمات ش
ــعه خواهد  ــهرهاى كوچك نيز توس حمل ونقل عمومى ش

يافت.

خبر

خبر
بسترهاى مبادالت پولى، امن تر مى 

شود
ــطح امنيت مبادالت  ــور ارتقاى س به منظ
ــوء استفاده  ــگيرى از س كارتى مردم و پيش
ــاس كارت در  ــات حس ــى از اطالع احتمال
ــدون حضور كارت،  مبادالت الكترونيكى ب
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، طى 
بخشنامه اى از نيمه بهمن سال جارى، انجام 
ــام تراكنش هاى مالى را، به جز پرداخت  تم
ــيرهايى كه به  قبوض عمومى، در تمام مس
جاى فيزيك كارت از اطالعات آن استفاده 
مى شود، را منوط به رمزنگارى مبدا تا مقصد 

تراكنش كرد.
ــط عمومى بانك  ــا از رواب ــزارش ايلن به گ
ــنامه، اطالعات  ــزى، مطابق اين بخش مرك
ــز دوم آنها،  ــاس كارت مردم، نظير رم حس
ــد رمزنگارى  ــيرهايى كه فاق ــد از مس نباي
ــازى يا  ــكان ذخيره س ــب بوده و ام مناس
ــط عواملى غير از بانك يا  مشاهده آن توس
ــات پرداخت وجود دارد،  ارايه دهنده خدم
ــوند.اين بخشنامه اولين گام براى  مبادله ش
ــترهاى موجود  ــطح امنيتى بس ارتقاى س
ــاس  ــادالت پولى مردم بوده و بر اين اس مب
حركت به سمت استفاده از سايت ها و برنامه 
ــا و ارايه دهندگان  ــردى بانك ه هاى كارب
خدمات پرداخت، براى انجام مبادالت كارتى 
بدون حضور فيزيك كارت به عنوان   راه حل 

ايمن توصيه مى شود.
    

تدوين نقشه راه بانكدارى ديجيتال 
در بانك ملت

ــالم كرد كه پياده  مديرعامل بانك ملت اع
سازى بانكدارى ديجيتال در دستور كار اين 
بانك قرار گرفته و در مرحله كنونى، نقشه راه 
ــازى اين نوع بانكدارى تدوين شده  پياده س
ــت.به گزارش روابط عمومى بانك ملت،  اس
ــيه  ــر محمد بيگدلى در پنلى در حاش دكت
ــدارى الكترونيك و نظام هاى  همايش بانك
پرداخت، تاثير فناورى هاى اطالعاتى نوين 
ــريح كرد و  را بر آينده صنعت بانكدارى تش
ــيارى از موسسات  گفت: به پيش بينى بس
بين المللى، بانكدارى ديجيتال مدل آينده 
ــدارى در دنيا خواهد بود.وى با  صنعت بانك
ــاس پيش بينى اين  بيان اين نكته كه بر اس
موسسات، بانكدارى ديجيتال ديگر تنها يك 
ــه راحتى آن را  ــت كه بانك ها ب گزينه نيس
ناديده بگيرند، تاكيد كرد: طبق پيش بينى 
ــرورت در  ــدارى ديجيتال يك ض ــا، بانك ه
دستور كار روزانه بانك ها است و بانك ها در 
ــر جهان به صورت فعاالنه اى در حال  سراس
ــدن در  ــى ش ــث ديجيتال ــراى مباح اج

فرآيندهاى داخلى و خدمات خود هستند.

ــعه  عزم جدى بيمه مركزى براى توس
ــى/ 2.5 ميليون نفر در  ــاى زندگ بيمه ه
ــش بيمه عمر قرار  ــال 95 تحت پوش س

گرفتند
 عبدالناصر همتى در مراسم افتتاحيه 
ــر و تامين آتيه به  همايش بيمه هاى عم
ميزبانى بيمه پاسارگاد، راه مطمئن براى 
تامين مالى پايدار اقتصاد كشور ازطريق 
سرمايه گذاريهاى ميان مدت وبلند مدت 
توسعه بيمه هاى زندگى دركشور دانست.
به گزارش ايلنا از اداره كل روابط عمومى و 
ــور بين الملل بيمه مركزى، عبدالناصر  ام
همتى در اين مراسم طى سخنانى  گفت: 
ــد سريع بيمه هاى  يكى از دوره هاى رش
ــال 1392 به بعد است كه طى  عمر از س
ــاى زندگى از كل  ــهم بيمه ه اين دوره س

ــال 91 به 13.4  ــازار از 7,8 درصد در س ب
درصد فعلى رسيد.  وى بخشى از اين رشد 
ــتمر را مربوط به تحوالت عرضه بازار  مس
ــوط به تقاضاى  ــى را نيز مرب بيمه و بخش
صنعت بيمه دانست و گفت: طى سالهاى 
اخير در عرضه بيمه هاى زندگى اتفاقات 
ــى از اين  ــت كه يك ــى رخ داده اس مهم
ــازمان  ــعه كمى و كيفى س اتفاقات توس
ــت. همتى با  فروش بيمه هاى زندگى اس
ــد نمايندگان تخصصى در  ــاره به رش اش
ــال  ــروش بيمه عمر گفت: در س حوزه ف
ــا 16 درصد نمايندگان بيمه  1390، تنه
در حوزه بيمه عمر فعال بودند اما در سال 
96 سهم نمايندگان بيمه عمر حدود 25 
ــه 5 واحد از اين  ــد افزايش يافت ك درص

افزايش، مربوط به سال 95 و 96 است. 

ــزى در بخش  ــس كل بيمه مرك  رئي
ــت: در حال  ــخنان خود گف ديگرى از س
حاضر در 10 شركت بيمه، سهم بيمه هاى 
ــت كه در 4  زندگى باالتر از 20 درصد اس
ــهم به باالى 50 درصد  مورد از آنها اين س
ــاره به  ــت.  دكتر همتى با اش ــيده اس رس
ــت هاى بيمه مركزى در راستاى  سياس
افزايش ضريب نفوذ بيمه هاى عمر گفت: 
ــركتهاى بيمه نيز  طى سالهاى اخير، ش
همگام با سياست هاى كالن صنعت بيمه، 
ــتهاى  ــى در سياس دو تغيير جهت اساس
كارى خود اعمال كرده اند كه يكى تقويت 
سازماندهى شبكه فروش بيمه هاى عمر و 
ــارت بر آن و  ــر آموزش و نظ ــه به ام توج
ــيوه پرداخت كارمزد به  ديگرى تغيير ش
ــت.  وى در  ــر اس ــه عم ــدگان بيم نماين
خصوص سهم تقاضاى بيمه هاى عمر در 
رشد اين رشته بيمه اى گفت: در اين مدت 
ــوزه به وقوع  ــى در اين ح تغييرات مهم
ــن اتفاقات مهم،  ــى از اي ــته كه يك پيوس
ــورم در اقتصاد  ــش قابل توجه نرخ ت كاه
ايران بخصوص در بازار دارائى هاى واقعى 
ــو  ــت. چرا كه با كاهش تورم، از يكس اس
ــاى واقعى براى تأمين  جذابيت دارائى ه
ــهايى از  ــرمايه گذارى نزد بخش آتيه و س
ــوى ديگر از  ــت و از س ــردم كاهش ياف م
ــرمايه گذارى هايى كه با هدف  اهميت س
حفظ ارزش دارائى ها از سوى مردم انجام 
ــد. بنابراين مردم به  ــود، كاسته ش مى ش

سرمايه گذارى در گزينه هاى سالم و مولد 
چون بيمه هاى عمر گرايش بيشترى پيدا 
ــد  كردند.  وى افزود: عامل ديگر براى رش
ــرات فزاينده و جانبى  ــاى عمر، اث بيمه ه
رشد پرتفوى اين رشته بيمه  اى است كه 
ــال حاضر حدود 14 ميليون و 200  در ح
هزار نفر داراى بيمه عمر هستند كه فقط 
ــال 95 تحت  2,5 ميليون نفر از آنها در س
پوشش بيمه عمر قرار گرفته اند.  وى افزود: 
بسيارى از كسانيكه بيمه عمر خريدارى 
مى كنند در سالهاى بعدى حق بيمه خود 
ــهيالت و  ــد تا از تس ــش مى دهن را افزاي
ــوند و اين  ــترى برخوردار ش مزاياى بيش
پديده در حال حاضر خود، عاملى فزاينده 
براى رشد بيمه هاى عمر است. وى با اشاره 
به اثرگذارى سياست هاى بيمه مركزى در 
افزايش رشد بيمه عمر گفت: بيمه مركزى 
ــركت هاى بيمه  ــنامه اى به ش طى بخش
ــالم كرد، به داليل فنى و اقتصادى و به  اع
ــى ها در بازار بيمه  منظور كنترل كژمنش
كشور، ديگر مجوز تأسيس شركت  بيمه 
ــادر نخواهد كرد و صرفاً  جنرال جديد ص
تقاضاى تاسيس شركتهاى بيمه تخصصى 
ــى خواهدكرد كه در همين  عمر را بررس
ــتا اولين شركت بيمه تخصصى عمر  راس
نيز در اواخر سال 95 فعاليت خود را آغاز 
ــى ديگر، بيمه  ــرد. همچنين در اقدام ك
ــى از  ــار به يك ــن ب ــراى اولي ــزى ب مرك
شركت هاى بيمه كشور اجازه داد تا با يكى 

ــى بزرگ دنيا  ــركت هاى بيمه اتكاي از ش
قرارداد واگذارى اتكايى در زمينه بيمه هاى 
ــانه عزم جدى  عمر منعقد كند و اين نش
بيمه مركزى براى توسعه بيمه هاى عمر 
بود كه طبعاً پيام مثبتى براى صنعت بيمه 
ــت.  ــور و طرف هاى خارجى آن داش كش
رئيس كل بيمه مركزى با اشاره به تصويب 
ماده خاص برنامه ششم، مبنى برتوسعه 
ــاس اين  ــاى زندگى گفت: بر اس بيمه ه
مصوبه، بايد در پايان برنامه سهم بيمه هاى 
زندگى تا 50 درصد افزايش يابد و اين هم 
پيام ديگرى براى صنعت بيمه كشور بود 
ــعه  ــت و مجلس مصمم به توس ــه دول ك
بيمه هاى عمر هستند.  وى تصريح كرد: 
ــيس  ــورايعالى بيمه، تأس ــراً هم ش اخي
ــركت هاى تخصصى بيمه عمر توسط  ش
شركتهاى بيمه جنرال را مجاز اعالم كرد 
ــى از تالش و عزم بيمه مركزى و  كه حاك
شورايعالى براى توسعه بيمه هاى عمر در 
ــت.  رئيس كل بيمه مركزى با  كشور اس
ارائه آمارى از روند فعلى رشد بيمه عمر در 
كشور گفت: در حال حاضر تنها 18 درصد 
ــهم  ــر دارند و س ــران بيمه عم ــردم اي م
بيمه هاى زندگى در پوتفوى صنعت بيمه 
ــور 13,4 درصد است. اين نسبت در  كش
ــد و در منطقه ما  ــى 60 درص ــا 55 ال دني
ــانه  ــت كه اينها نش حدود 25 درصد اس
ــيل باال براى رشد بيمه هاى  وجود پتانس

عمر است. 

ــك مركزى نرخ تورم در دوازده ماه  بان
منتهى به دى ماه 1396 نسبت به دوازده 
ماه منتهى به دى ماه 1395 را معادل 10 

درصد اعالم كرد.
ــك مركزى،  ــا از بان ــزارش ايلن به گ
ــت آمده از شاخص  خالصه نتايج به دس
بهاى كاالها و خدمات مصرفى در مناطق 
ــه  ــال پاي ــاس س ــران براس ــهرى اي ش
ــاخص  ــان مى دهد ش 100=1395 نش
بهاى كاالها و خدمات مصرفى در مناطق 

ــاه 1396 به عدد  ــهرى ايران در دى م ش
ــيد كه نسبت به ماه قبل 0.4  112.4 رس

درصد افزايش يافت.
ــاخص در دى ماه  ــن ش همچنين اي
ــابه سال قبل  ــبت به ماه مش 1396 نس

معادل 9.7 درصد افزايش داشته است.
ــروه كاالها در دى ماه  نرخ تورم در گ
0.4 درصد و در بخش خدمات 0.5 درصد 
نسبت به ماه قبل از آن رشد يافته است؛ 
اين شاخص همچنين در يكسال منتهى 

ــروه كاالها 9.7  ــال در گ به دى ماه امس
ــات 9.6 درصد  ــد و در بخش خدم درص

افزايش نشان مى دهد.
بر اساس محاسبات بانك مركزى در 
ــاميدنى  دى ماه گروه «خوراكى ها و آش
ها» 0.4 درصد، «دخانيات» 0.2 درصد، 
«پوشاك و كفش» 0.2 درصد، «مسكن، 
ــوخت ها» 0.3  ــاير س آب، برق، گاز و س
ــوازم و خدمات مورد  ــاث ، ل ــد، «اث درص
استفاده در خانه» 0.8 درصد، «بهداشت 

و درمان» 0.6 درصد، «حمل و نقل» 0.4 
درصد، «ارتباطات» 0.8 درصد، «تفريح 
و امور فرهنگى» 1.2 درصد، «تحصيل» 
ــل» 0.8  ــتوران و هت ــد، «رس 0.5 درص
ــات متفرقه» 1.2  ــد و «كاال و خدم درص

درصد نسبت به آذر ماه رشد داشته اند.
ــبت به  همچنين تورم در اين ماه نس
ــال در گروه «خوراكى ها و  دى ماه پارس
آشاميدنى ها» 13.7 درصد، «دخانيات» 
ــش» 4.9  ــاك و كف ــد، «پوش 1.1 درص

ــاير  ــكن، آب، برق، گاز و س درصد، «مس
ــوخت ها» 8.8 درصد، «اثاث ، لوازم و  س
ــتفاده در خانه» 8.2  ــورد اس خدمات م
درصد، «بهداشت و درمان» 8.5 درصد، 
«حمل و نقل» 6.4 درصد، «ارتباطات» 
0.8 درصد، «تفريح و امور فرهنگى» 10 
ــد،  ــل» 14.1 درص ــد، «تحصي درص
«رستوران و هتل» 11.8 درصد و «كاال و 
ــه» 11.6 درصد افزايش  خدمات متفرق

يافت.

عزم جدى بيمه مركزى براى توسعه بيمه هاى زندگى
همتى خبرداد:

تورم دى ماه در محدوده 10 درصد ثابت ماند

شماره 3918    شنبه   7بهمن    1396

آگهى ابالغ 
ــت وضمائم به آقاى سهراب  ــيدگى ودادخواس وقت رس
سرائى فرزند قربانعلى خواهان آقاى معصومه على محمدى 
انزابى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سهراب سرائى به 
ــماره  ــعبه ارجاع وبه ش ــته طالق مطرح كه به اين ش خواس
پرونده كالسه 9609982885701996 شعبه هفتم دادگاه 
ــتان  شهرس ــترى  حقوقى(خانواده)دادگس ــى  عموم
اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى مورخ 1396/12/20ساعت 
ــق موضوع  ــتوردادگاه طب ــب دس ــن كه حس 10:00 تعيي
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن  ماده73آيين دادرس
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
ــارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس  كثيراالنتش
ــردادگاه مراجعه وضمن اعالم  ــارآگهى به دفت ازتاريخ انتش
نشانى كامل خود نسخه ثانى داد خواست و ضمائم را دريافت 
ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م 
الف8199منشى دادگاه حقوقى شعبه هفتم دادگاه عمومى 

حقوقى(خانواده)دادگسترى شهرستان اسالمشهر
---------------------------------

آگهى ابالغ 
ــت وضمائم به آقاى حسن  ــيدگى ودادخواس وقت رس
ــتى به  ــرب فرزند خواهان آقاى غزاله رحيم دادخواس پورع
ــته اثبات  ــن پورعرب به خواس ــت خوانده آقاى حس طرفي
ــماره پرونده  ــعبه ارجاع وبه ش زوجيت  مطرح كه به اين ش
ــم دادگاه  ــعبه هفت ــه 9609982885702042 ش كالس
ــتان  شهرس ــترى  حقوقى(خانواده)دادگس ــى  عموم
اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى مورخ 1396/12/20ساعت 
ــق موضوع  ــتوردادگاه طب ــب دس ــن كه حس 10:30 تعيي
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن  ماده73آيين دادرس
خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
ــارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس  كثيراالنتش
ــردادگاه مراجعه وضمن اعالم  ــارآگهى به دفت ازتاريخ انتش
نشانى كامل خود نسخه ثانى داد خواست و ضمائم را دريافت 
ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م 

الف8244
ــم دادگاه عمومى  ــعبه هفت ــى دادگاه حقوقى ش منش

حقوقى(خانواده)دادگسترى شهرستان اسالمشهر
---------------------------------

آگهى ابالغ 
ــم خواهان آقاى  ــت وضمائ ــيدگى ودادخواس وقت رس
ــتى به طرفيت خوانده اصغر مهد  عليرضا حياتى دادخواس
يزاده به خواسته مطالبه طلب  مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده كالسه 9609982885600161 شعبه 
ــتان  ــترى شهرس ــم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگس شش
اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى مورخ 1396/12/19ساعت 
ــق موضوع  ــتوردادگاه طب ــب دس ــن كه حس 10:00 تعيي
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن  ماده73آيين دادرس
خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
ــارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس  كثيراالنتش
ــردادگاه مراجعه وضمن اعالم  ــارآگهى به دفت ازتاريخ انتش
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م 
ــم دادگاه  ــعبه شش ــى ش ــى دادگاه حقوق الف8230منش

عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهر
---------------------------------

اجرائيه بكالسه پرونده  288/5/96
ــانى  ــات ترك  بنش ــه: امير بي ــوم ل ــخصات محك مش
اسالمشهرباغ نرده انتهاى باغ نرده پ507 مشخصات محكوم 
عليه: داود باالوند مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه 
شماره 311 مورخ 96/6/13 شوراى حل اختالف شهرستان 
اسالمشهر شعبه پنجم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
ــتان قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه  تجديد نظراس
محكوم است به پرداخ وفك پالك با شماره انتظامى 979 م 
56 ايران 78 و نيم عشر دولتى درحق صندوق دولت.محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ــذارد2- ترتيبى براى  ــرا بموقع اجرا گ ــرف ده روزمفادآن ظ
پرداخت محكوم به بدهد3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم 

ــد ودرصورتى كه  ــر باش ــه ازآن ميس ــوم ب ــتيفا محك واس
ــد ظرف ده  ــه نداند باي ــراى مفاد اجرائي ــه اج خودراقادرب
ــليم  ــمت اجرا تس ــع دارايى خودرابه قس ــورت جم روزص
كنداگرمالى ندارد صريحا“ اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال 
بعدازانقضاءمهلت مذكور معلوم شودكه قادربه اجراى حكم 
ــوده ايد ليكن براى درپرداخت اموال  وپرداخت محكوم به ب
ــع ازدارايى خود  ــى نكنيديا صورت خالف واق خود رامعرف
ــمتى ازمفاداجرائيه  ــه اجراى تمام يا قس بدهيد بنحوى ك
متعسرباشد به مجازات حبس از61روزتا6ماه محكوم خواهيد 
شد4-عالوه برمواردباال كه قسمتى ازماده 34اجراى احكام 
ــى وقانون آيين  ــدبه قانون اجراى احكام مدن مدنى ميباش
دادرسى مدنى مصوب79/1/21وهمچنين مفادقانون نحوه 
ــان 1377كه  ــى مصوب10 آب ــاى مال ــراى محكوميته اج
ظهربرگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده وبه آن عمل 

نمايد.
م الف  8224مديردفترشعبه پنجم  شوراى حل اختالف 

شهرستان اسالمشهر  
---------------------------------

اجرائيه بكالسه پرونده  298/5/96
ــانى  ــد طاهر نورى بنش ــخصات محكوم له: محم مش
ــخصات محكوم عليه:  ــهر قائميه ك23 پ20مش اسالمش
هيبت اله ملكى مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه 
شماره 421مورخ 96/9/27 شوراى حل اختالف شهرستان 
اسالمشهر شعبه پنجم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
ــتان قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه  تجديدنظر اس
محكوم است به پرداخت مبلغ16/000/000 ريال بابت اصل 
ــته ومبلغ 2/200/000 ريال وخسارت تاخيردرتاديه  خواس
ــان پرداخت  ــت 96/5/2 الى زم ــخ تقديم دادخواس ازتاري
وپرداخت نيم عشر دولتى درحق صندوق دولت.محكوم عليه 
ــس از ابالغ اجرائيه  ــت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پ مكلف اس
ــذارد2- ترتيبى براى  ــرا بموقع اجرا گ ــرف ده روزمفادآن ظ
پرداخت محكوم به بدهد3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم 
ــد ودرصورتى كه  ــر باش ــه ازآن ميس ــوم ب ــتيفا محك واس
ــد ظرف ده  ــه نداند باي ــراى مفاد اجرائي ــه اج خودراقادرب
ــليم  ــمت اجرا تس ــع دارايى خودرابه قس ــورت جم روزص
كنداگرمالى ندارد صريحا“ اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال 
بعدازانقضاءمهلت مذكور معلوم شودكه قادربه اجراى حكم 
ــوده ايد ليكن براى درپرداخت اموال  وپرداخت محكوم به ب
ــع ازدارايى خود  ــى نكنيديا صورت خالف واق خود رامعرف
ــمتى ازمفاداجرائيه  ــه اجراى تمام يا قس بدهيد بنحوى ك
متعسرباشد به مجازات حبس از61روزتا6ماه محكوم خواهيد 
شد4-عالوه برمواردباال كه قسمتى ازماده 34اجراى احكام 
ــى وقانون آيين  ــدبه قانون اجراى احكام مدن مدنى ميباش
دادرسى مدنى مصوب79/1/21وهمچنين مفادقانون نحوه 
ــان 1377كه  ــى مصوب10 آب ــاى مال ــراى محكوميته اج
ظهربرگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده وبه آن عمل 

نمايد.
م الف 8194مديردفترشعبه پنجم  شوراى حل اختالف 

شهرستان اسالمشهر  
---------------------------------

ابالغ
پيرو آگهى هاى قبلى به آقا مهدى آزادمنش فعال مجهول 
المكان ابالغ مى شود در مورد درخواست آقا نويد مطبعه چى 
بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم 
شماره9609977503901233 پرونده كالسه960805 
ــته و  ــال بابت اصل خواس ــت مبلغ2/000/000ري بپرداخ
و  ــى  دادرس ــه  هزين ــت  باب ــال  ري ــغ25/000  مبل
ــارت  مبلغ450/000ريال بابت درج آگهى و پرداخت خس
ــيد لغايت يوم الوصول برمبناى  تاخيرتاديه از تاريخ سررس
جدول شاخص تورم محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در 
ــردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در  روزنامه درج مى گ
ــورا است.م  روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين ش

الف56503 تاريخ انتشار1396/11/7
ــعبه166 شوراى حل اختالف  متصدى امور دفترى ش

مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
---------------------------------

ابالغ
پيرو آگهى هاى قبلى به خوانده خانم فاطمه صابر شورك 
ــت  ــود در مورد درخواس ــال مجهول المكان ابالغ مى ش فع
خواهان آقا حميد مصطفائى بطرفيت شما به خواسته مطالبه 
وجه بموجب حكم شماره9609977503901262 پرونده 
كالسه960770 به پرداخت مبلغ24/500/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ2/115/000ريال بابت هزينه 
دادرسى محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج 
ــخ درج در روزنامه در  ــردد راى صادره غيابى و از تاري مى گ
مهلت قانونى قابل واخواهى در اين شورا است.م الف56517 

تاريخ انتشار1396/11/7
ــعبه166 شوراى حل اختالف  متصدى امور دفترى ش

مجتمع شماره سه شهرستان مشهد مجتمع3
---------------------------------

آگهى احضارمتهم
در پرونده كالسه223/960356 آقاى حسين احمدى به 
اتهام سرقت گوشى همراه تحت تعقيب مى باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون 
آئين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه اگهى نامبرده مكلف 
ــت ظرف مدت سى روز در شعبه223داديارى دادسراى  اس
عمومى و انقالب ناحيه2مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع 
نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ 
ــخ  ــف56507 تاري ــد.م ال ــد ش ــى خواه ــم قانون تصمي

انتشار1396/11/7
داديار شعبه223 دادسراى ناحيه2 مشهد

---------------------------------
ابالغ

پيرو اگهى هاى قبلى به زهرا شارهء مجهول المكان ابالغ 
مى شود در مورد درخواست مجيد كاظمى بطرفيت شما به 
ــم  حك ــب  بموج ــك  چ ــه  وج ــه  مطالب ــته  خواس
شماره9609977503901235 در پرونده كالسه960830 
ــده بپرداخت  ــت خوان ــه محكومي ــم ب ــت حك ــه پرداخ ب
و  ــته  خواس ــل  اص ــت  باب ــال  مبلغ80/000/000ري
و  ــى  دادرس ــه  هزين ــت  باب ــال  مبلغ2/020/000ري
ــارت  بمبلغ450/000ريال بابت درج اگهى و پرداخت خس
ــيد لغايت يوم الوصول برمبناى  تاخيرتاديه از تاريخ سررس
جدول شاخص تورم در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب 
ــيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از  بدينوس
تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين 

شورا است.م الف56504 تاريخ انتشار1396/11/7
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش شعبه166ش

شهرستان مشهد
---------------------------------

آگهى ابالغ دادنامه
بدين وسيله پيرو اگهى هاى قبلى به آقاى فرزاد اخالقى 
شيخ دوست فرزند غالم محمد فعال مجهول المكان ابالغ مى 
ــود در مورد دادخواست مليحه خليلى فرزند غالمرضا به  ش
ــته لغو حضانت فرزندان مشترك به  طرفيت شما به خواس
ــماره9609977580201084 در پرونده  موجب حكم ش
كالسه22/960824 حكم به واگذارى حضانت فرزندان به 
ــتناد  ــيله به اس ــان صادر مى گردد مراتب بدين وس خواه
ماده73 قانون آيين دادرسى مدنى در روزنامه درج مى گردد 
راى صادره غيابى و از تاريخ درج روزنامه به مدت بيست روز 
ــت روز قابل  ــدت بيس ــپس ظرف م ــى و س ــل واخواه قاب
ــخ  تاري ــف56508  ال ــد.م  باش ــى  تجديدنظرم

انتشار1396/11/7
ــع قضايى  ــواده مجتم ــعبه22دادگاه خان ــى ش منش

شهيدمطهرى شهرستان مشهد(52خانواده سابق)

به  نوروزى  محمد  نظر  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ 
و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  پيامك  ارسال  طريق  از  توهين  اتهام 
دادگاه   1043 شعبه   9609982143800040 كالسه  پرونده  شماره  به 
رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11/30 ساعت  و   96/12/12 مورخ 
مجهول  علت  به  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   180 و   115 ماده  موضوع 
المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  ظرف  متهم  تا  گردد  مى 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
دادگاه   1043 شعبه  منشى                      110/70558  
تهران قدوسى   شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به وحيد آقازاده به اتهام مبنى بر 
نقض حقوق ناشى از ثبت اختراع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9409982121300201 شعبه 1043 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
قضايى شهيد قدوسى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/12/9 و ساعت 
11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 قانون 
آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
دادگاه   1043 شعبه  منشى                      110/70559  
تهران قدوسى   شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

 طبق قرار جلب به دادرسى در پرونده كالسه 941268 متهم عطيه علمى فاقد 
مشخصات بيشتر متوارى و مجهول المكان به اتهام رابطه نامشروع موضوع 
موضوع شكايت شادى صالحى خو با وكالت حجت اهللا مقدادى شده كه جهت 
اين دادگاه ( شعبه 1092 دادگاه كيفرى 2 تهران) به  رسيدگى بدوى نيز به 
آدرس خ مطهرى بعد از تقاطع مفتح روبروى سليمان خاطر مجتمع قضايى 
 96/12/12 مورخ  براى  مجددا  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  چهارم  طبقه  ارشاد 
ساعت 9 صبح تجديد و تعيين گرديده است كه بلحاظ عدم دسترسى به متهم 
و مجهول المكان بودن وى و باستناد ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
اين دادگاه مراجعه و  از مفاد آگهى در اسرع وقت به  از اطالع  تا متهم پس 

ضمن اعالم نشانى دقيق خود در وقت رسيدگى حاضر و از خود دفاع نمايد
  70560/م الف   منشى شعبه 1092 كيفرى 2 مجتمع قضايى ارشاد تهران 

پرونده  در  كيفرخواست)  وجود  فرض  با  دادگاه  به  (مربوط  متهم  احضار 
 -3 صفرى  ياسر   -2 صفرى  يوسف   -1 متهمين  براى   960850 كالسه 
اسماعيل عليزاده به اتهام ضرب و جرح عمدى- توهين تقاضاى كيفر گرديده 
كه رسيدگى به موضوع به شعبه 1180 ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
1396/12/12 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 ق ا د 
ك مراتب يك نوبت منتشر تا متهم از آن مطلع 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. 
 70561/م الف              منشى شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران

شكايتى  رزاقيان  مهدى  شاكى  آگهى  نشر  طريق  از  رسيدگى  وقت  دعوت 
تظاهر  و  تهديد  و  توهين  بر  داير  اتهام  به  كامرانى  آرش  متهم  طرفيت  به 
به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  چاقو  با 
(1159 جزايى  تهران  بعثت  مجتمع قضايى  دو  كيفرى  دادگاه   1159 شعبه 
قدس  مسجد  جنب  جنوب-  ترمينال  شمالى  ضلع  تهران  در  واقع  سابق) 
كه  گرديده  ثبت   960834/1159 كالسه  به  و  ارجاع  بعثت  قضايى  مجتمع 
وقت رسيدگى براى مورخه 96/12/7 ساعت 9 تعيين گرديده است به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و بتجويز و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 70563/م الف     منشى شعبه 1159 دادگاه كيفرى 2 مجتمع بعثت تهران

شاكى  ضيايى  الدين  نجم  و  عبدالحكيم  عبدالكبير  به  رسيدگى  وقت  ابالغ   
ابراهيم شويكلو شكايتى عليه عبدالكبير عبدالحكيم و نجم الدين ضيايى مبنى 
بر تحصيل مال مسروقه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980291000346 شعبه 1157 دادگاه كيفري 2  مجتمع قضايى 
و   96/12/7 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  سابق)  جزايى   1157) تهران  بعثت 
ساعت 9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
درخواست شاكى  و  متهم  بودن  المكان  بعلت مجهول  كيفرى  دادرسى  آيين 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 1157 شعبه  دفتر  مدير  الف                  70565/م   
تهران  بعثت  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه 

با عنايت به شكايت حسين قلى نژاد عليه رامين فتحى داير بر تهديد- توهين 
بشماره   9609982136700102 كالسه  پرونده  موضوع  عادى  اشخاص  به 
اقدامات  آنجاييكه  از  و  باشد  مى  و رسيدگى  مطرح  بايگانى 960969/1020 
نبودن محل  بعلت معلوم  به متهم  صورت گرفته جهت حضور و دسترسى 
اقامت ممكن نبوده و به طريق ديگر نيز ابالغ احضاريه مقدور نمى باشد با 
استناد بماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 92/12/4 وقت رسيدگى 
براى 96/12/16 ساعت 9/30 صبح تعيين و براى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا در موعد مقرر در جلسه رسيدگى اين دادگاه 
مجتمع  رسمى  روزنامه  ساختمان  شهر  پارك  روبروى  بهشت  خ  در  واقع 
عدم  در صورت  است  بديهى  دوم شعبه 1020 حاضر شود  طبقه  وليعصر 
حضور و عدم معرفى وكيل و يا ارسال اليحه دفاعيه تصميم مقتضى اتخاذ 

خواهد شد
  70567/ م الف    مديردفتر شعبه 1020 كيفرى 2 مجتمع وليعصر تهران 

كيفرخواست  موجب  به   : وليعصر(عج)  قضايى  مجتمع  متهم  احضار 
شماره پرونده كالسه  شماره 9609982118000216 براى اكبر كور زبر 
به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى  غيره  و  در سرقت  اتهام شركت  به 
 1396/12/8 براى مورخه  و وقت رسيدگى  ارجاع  اين شعبه  به  موضوع 
بودن  المكان  مجهول  به  عنايت  با  است  گرديده  تعيين  صبح   10 ساعت 
قانون   180 115 و  مقررات مواد  اجراى  در  و  متهم  به  و عدم دسترسى 
يك  مراتب  كيفرى  امور  در  انقالب  و  عمومى  دادگاههاى  دادرسى  آيين 
در  مقرر  وقت  در  انتسابى  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت 
دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

آمد.  بعمل خواهد  غيابى  رسيدگى 
 70569/م الف              شعبه 1015 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى وليعصر تهران



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
به عملكرد مناطق آزاد نمره باالى 15 مى دهم

مديرعامل سازمان مناطق آزاد ضمن مردود دانستن فرضيه 
قاچاق از اين مناطق، به عملكرد اين مناطق نمره باالى 15 داد.

به گزارش ايسنا، مشاور رييس جمهور در يك برنامه تلويزيونى 
ــاس غلط دانست و گفت:  فرضيه قاچاق از مناطق آزاد را از اس
ــت و اولين ضرر كننده از  قاچاق براى مناطق آزاد يك زهر اس
اين موضوع خود مناطق آزاد است. مناطق آزاد دروازه قاچاق 
ــتند. وى در ارزيابى خود از عملكرد مناطق آزاد گفت: با  نيس
توجه به شرايط حاكم و اعتبارات مناطق آزاد كه زمانى آغاز به 
كار كرده اند هيچ زيرساختى نداشته اند، مى توان نمره 15 به 
باال به عملكرد مناطق آزاد داد. وى در پاسخ به سئوال مجرى 
برنامه كه مناطق آزاد تا چه ميزان به اهداف خود نزديك شده 
اند گفت: تسهيل در توسعه و عمران، صادرات و سرمايه گذارى، 
مبادالت كاال و تجارت و سرمايه گذارى خارجى از مهم ترين 
ــداف اوليه مناطق آزاد بوده اند. قانون مناطق آزاد مترقى و  اه
ــت و قانونگذار به خوبى به آن توجه كرده است. بانك  قوى اس
همچنين درباره عملكرد فعلى مناطق آزاد گفت: در حال حاضر 
ــان و همگون در اقتصاد كشور  مناطق آزاد از يك پيكره يكس
ــته اند به بخش  ــره مى برند. اين مناطق تا حدودى توانس به
مهمى از اهداف خود دست يابند. مديرعامل سازمان مناطق 
ــبت اعتبارات عمرانى و جارى  آزاد در ادامه افزود: رعايت نس
ــت؛ به طوريكه 70  يكى از موفقيت هاى مناطق آزاد بوده اس
ــد اعتبارات صرف پروژه هاى عمرانى و 30 درصد صرف  درص

هزينه هاى جارى شده است. 
    

70 درصد اختيارات شوراى معادن به استان ها 
تفويض شد

ــاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنعت، معدن و  مع
ــاره به تشكيل شوراى معادن در استان ها گفت:  تجارت با اش
ــوراى معادن به استان ها واگذار شده  70 درصد اختيارات ش
است.به گزارش ايرنا، جعفر سرقينى در نشست شوراى معادن 
آذربايجان شرقى در تبريز اظهار كرد: يكى از اتفاقات خوب و 
كارهاى بسيار مهمى كه در اين دولت انجام شد و نمايندگان 
ــالمى به خوبى اين موضوع را پيگيرى  ــوراى اس مجلس ش
ــوراى عالى معادن در استان ها طى  كردند، تصويب ايجاد ش
ــم توسعه است. وى از ايجاد فراكسيون معدن در  برنامه شش
مجلس شوراى اسالمى با عضويت 118 نماينده مجلس خبر 
ــتان ها  ــال واگذارى اختيارات كامل به اس ــزود: بدنب داد و اف
ــتيم كه در مرحله بعد استان هايى كه با سرعت كارها را  هس
ــوند.معاون  پيش مى برند، بطور كامل تفويض اختيار مى ش
ــور معادن و صنايع معدنى وزير صنعت، معدن و تجارت با  ام
ــاره به پتانسيل باالى معدن در اشتغالزايى و رونق توسعه  اش
اقتصادى گفت: همه بايد از معدن مطالبه گر باشند و به سمت 
استفاده از ظرفيت هاى معدن پيش رويم.استاندار آذربايجان 
شرقى نيز در اين جلسه، تشكيل شوراى معادن در استان ها را 
ــتاى اجراى ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم اعالم  در راس
ــاس بخشى از اختيارات شوراى عالى  كرد و گفت: بر اين اس
ــور به استان ها واگذار مى شود.مجيد خدابخش  معادن كش
ــده بر اثر تشكيل  ــان كرد: با ظرفيت هاى ايجاد ش خاطرنش
ــيارى از پروژه هايى كه با  ــوراى عالى معادن استان ها، بس ش
ــد كمك هايى را  ــتند مى توانن كمبود نقدينگى روبرو هس

دريافت كرده و فعاليت خود را از سر گيرند.

شماره 3918    شنبه   7بهمن    1396خبر

خبر
افزايش 15 درصدى صادرات 

معادن و صنايع معدنى 
ــع معدنى فلزى  ــر كل دفتر صناي مدي
وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش 
ــادن و  ــادرات مع ــدى ارزش ص 15 درص
صنايع معدنى كشور در 9 ماه سالجارى در 
ــه با مدت مشابه سال گذشته خبر  مقايس
ــه گزارش ايرنا، ميكائيل عظيمى در  داد.ب
گردهمايى فعاالن بخش معادن و صنايع 
ــتان اصفهان كه در محل اتاق  معدنى اس
ــد، اظهار كرد:  بازرگانى اصفهان برگزار ش
معادن و صنايع معدنى (فلزى و غير فلزى) 
كشور در 9 ماه سالجارى پنج هزار و 673 
ميليون دالر صادرات داشتند كه اين رقم 
ــابه سال گذشته چهار هزار و  در مدت مش
930 ميليون دالر بوده است.وى با اشاره به 
ــادرات معادن و  ــدى ص ــش 6 درص افزاي
صنايع معدنى از نظر وزنى افزود: معادن و 
ــور در 9 ماه سالجارى  صنايع معدنى كش
ــن صادرات  ــزار تُ ــون و 510 ه 42 ميلي
ــتند كه اين رقم در مدت مشابه سال  داش
ــته 39 ميليون و 771 هزار تُن بوده  گذش
است.مدير كل دفتر صنايع معدنى فلزى 
ــاره به پيش بينى پنج  وزارت صنعت با اش
ــون دالر ارزش صادرات  هزار و 276 ميلي
ــور براى 9 ماه  معادن و صنايع معدنى كش
ــالجارى گفت: اين برنامه 108 درصد  س
تحقق يافته است.عظيمى افزود: مقدار كل 
ــده براى صادرات معادن و  پيش بينى ش
صنايع معدنى كشور در سال جارى حدود 
ــت.وى با  هفت هزار و 34 ميليون دالر اس
ــاره به جدول صادرات معادن و صنايع  اش
ــر فلزى بطور مجزا نيز  معدنى فلزى و غي
اظهار كرد: مجموعه معادن كشور در 9 ماه 
ــون دالر صادرات  ــالجارى 979 ميلي س
ــبت به مدت مشابه سال  ــتند كه نس داش
گذشته 34 درصد افزايش دارد.وى با اشاره 
ــادرات 18 ميليون و 525 هزار تُنى  به ص
معادن كشور در 9 ماه سالجارى با افزايش 
ــابه سال  ــبت به مدت مش 2 درصدى نس
گذشته، اضافه كرد: برنامه هاى پيش بينى 
ــده براى صادرات معادن كشور در اين  ش
ــت. ــد تحقق يافته اس ــدت 119 درص م

ــان كرد:  ــن خاطرنش ــى همچني عظيم
مجموعه صنايع معدنى فلزى كشور نيز در 
ــه هزار و 354 ميليون  9 ماه سالجارى س
ــتند كه نسبت به مدت  دالر صادرات داش
ــته 15 درصد افزايش  ــابه سال گذش مش

دارد.

رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت : انتشار 
ــت درست دولت كه سوق  اوراق در سياس
دادن شركت هاى بزرگ به سمت استفاده 
از بازار سرمايه و منابع محدود بانكى براى 
واحدهاى كوچك و متوسط است، مشكل 
ــون نرخ  ــرا اكن ــد كرد زي ــاد خواه ايج
ــوده و اين  ــهيالت بانكى 18 درصد ب تس
ــر  ــاالى 18 درصد منتش ــا نرخ ب اوراق ب

مى شوند.
به گزارش ايسنا، غالمحسين شافعى 
ــوراى گفت وگوى دولت و  ــه ش در جلس
بخش خصوصى خراسان رضوى در اتاق 
بازرگانى استان اظهار كرد: بخشنامه  سابق 
سازمان امور مالياتى مبنى بر اينكه ارزش 
افزوده صادرات بايد حداكثر ظرف مدت 
يك ماه بازگردانده شود، اجرايى نشده و در 
ــان هم مواردى ديده شده كه اين  خراس

بخشنامه اجرا نشده است.  
ــه روز گذشته سازمان  وى افزود: در س
امور مالياتى با تاكيد به تمام استان ها ابالغ 
كرد كه بايد ظرف مدت يك ماه ماليات بر 
ــود و  ارزش افزوده صادرات بازگردانده ش
اگر اين كار ديرتر از يك ماه صورت گرفت، 
بايد به دبيرخانه شوراى گفت وگو اطالع 

داد تا پيگيرى صورت گيرد.  
شافعى بيان كرد: ديروز در شوراى پول 
ــيدگى  ــد كميته رس و اعتبار تصويب ش

ــراى واحدهاى توليدى كوچك و  فورى ب
متوسط تشكيل شود و اعضاى اين كميته 
ديروز تعيين شدند و از هفته آينده به طور 
اضطرارى جلسات را تشكيل خواهند داد 
ــن واحدها به طور جدى  تا به وضعيت اي

رسيدگى شود.  
ــاره به  رئيس اتاق بازرگانى ايران با اش
وضعيت بودجه سال 97 تصريح كرد: در 
خصوص آنچه كه در بخش خصوصى در 
مورد آن نظرخواهى و جمع بندى شده و 
ــه اتاق  ــك نامه كتبى با امضاى س طى ي
ــور، اتاق بازرگانى، تعاون و اصناف به  كش
رئيس مجلس تقديم شد، چند مورد مهم 

را عنوان مى كنم.  
ــال 97 نكات  وى ادامه داد: بودجه س
ــبت به گذشته  مثبت و قابل توجهى نس
ــدگاه بخش تعاونى و  ــا آنچه از دي دارد ام
ــكال در بودجه  ــوان اش خصوصى به عن
مطرح شده و همواره از گذشته اين مشكل 
در نظام بودجه ريزى كشور وجود داشته، 
ــرف معمول كه  ــت كه برخالف ع اين اس
ــاب  ــپس خرج را حس ــل و س ــدا دخ ابت
ــور ابتدا  مى كنند، در نظام بودجه اى كش
ــل مى روند و اين  ــراغ خرج و بعد دخ س
اشكالى كلى در نظام بودجه ريزى كشور 

است.  
شافعى با بيان اينكه حجم زياد انتشار 

اوراق براى بخش خصوصى موجب نگرانى 
است، عنوان كرد: اين نگرانى به چند دليل 
ايجاد شده است كه دليل اول اين بوده كه 
ــار اوراق ميدان را براى بخش  حجم انتش
ــرد. نكته دوم  ــى تنگ خواهد ك خصوص
ــار اوراق با نرخ هايى كه اعالم  اينكه انتش
ــاى  ــا نرخ ه ــات دارد و ب ــود مناف مى ش
تسهيالت بانكى كه از سوى شوراى پول و 
ــده ممكن است  اعتبار مصوب و ابالغ ش

دچار چالش ايجاد شود.
رئيس اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: تا 
ــر مى كند،  ــى كه دولت اوراق منتش زمان
ــت را مطمئن تر مى دانند و از او  مردم دول
ــد  ــا باش ــر بن ــد. اگ ــدارى مى كنن خري
شركت هاى بزرگ بخش خصوصى از بازار 
سرمايه استفاده كنند و اجازه انتشار اوراق 
ــتند نرخى را نسبت به  دهند، مجبور هس
دولت باالتر ببرند كه اين نيز مشكل ايجاد 
ــاره به اينكه افزايش  خواهد كرد.وى با اش
ــاى مالياتى نگرانى  15درصدى درآمده
ــته و حال  تمام فعاالن اقتصادى در گذش
ــورد كه  ــرد: اين م ــان ك بوده، خاطرنش
ــن  ــا تامي ــدى از كج ــش 15 درص افزاي
ــود، همواره مورد نظر بوده و اگر بنا  مى ش
باشد از سازمان ها و نهادهايى كه ماليات 
ــود، بخش  ــت نمى كنند، اخذ ش پرداخ
خصوصى استقبال مى كند.  شافعى گفت: 

ــوع بعدى نرخ ارز بوده كه از مدت ها  موض
پيش مطرح شد و در اسفند سال گذشته 
رئيس بانك مركزى در دو مصاحبه اعالم 
ــان و تك  ــال نرخ ارز يكس كرد تا آخر س
نرخى مى شود ولى تاكنون اين امر تحقق 
ــزى جز باز  ــرده و اين ماجرا چي ــدا نك پي
كردن راه رانت و فساد ايجاد نخواهد كرد.  
ــان كرد: دولت پيش بينى كرده  وى بي
ــرژى به  ــاى حامل هاى ان ــود قيمت ه ب
ــود اما  ــى نزديك تر ش ــاى واقع قيمت ه
ــس مخالف اين قضيه بود و به لحاظ  مجل
ــتباه است. بايد  نگاه اقتصادى اين كار اش
اين نرخ ها به قيمت واقعى نزديك تر شوند. 
ــس با ديدى  ــدوارم نمايندگان مجل امي

اقتصادى به آن نگاه كنند و اين مساله در 
ــع مردم كم درآمد جامعه  بلندمدت به نف
ــت.  رئيس اتاق بازرگانى ايران با بيان  اس
ــتان از ماليات هر سال  اينكه سهم هر اس
10 درصد اضافه مى شود، عنوان كرد: در 
استان خراسان رضوى ممكن است نسبت 
ــد اقتصادى يا رشد  ــال گذشته رش به س
منفى اقتصادى ايجاد شده باشد. اگر قرار 
ــهم عادالنه صورت  ــد اين تعيين س باش
ــه تغيير و تحوالت اقتصادى  گيرد، بايد ب
ــود و در اين ارتباط براى  ــتان توجه ش اس
استان اتفاقات بسيارى از چند سال پيش 
رخ داده است كه بايد تعيين سهم استان 

معكوس شود.  

رئيس اتاق ايران:

انتشار اوراق براى سياست هاى دولت مشكل ساز است

ــازمان توسعه تجارت با  قائم مقام س
بيان اينكه بحث نشان تجارى (برند) ملى 
و فراملى است، گفت: نشان هاى تجارى 

ايران نياز به بازسازى و بازتعريف دارند.
«محمدرضا مودودى» در گفت و گو با 
ــاره به بند 5 ماده 8 قانون رفع  ايرنا، با اش
ــت: در اين  ــع توليد رقابت پذير گف موان
قانون سازمان توسعه تجارت تنها متولى 
تعيين نشان هاى تجارى برتر كشور است 
ــتگاه و فردى در اين حوزه وارد  و هر دس

شود مورد پيگرد قانونى قرار مى گيرد.
وى اظهار داشت: البته شاهد هستيم 

كه برخى سايت ها اقدام به معرفى نشان 
هاى تجارى برتر مى كنند كه اين خالف 
قانون است چرا كه با رواج تنديس فروشى 
ــان تجارى در  در جامعه، جايگاه نام و نش
ــطح ملى تخريب و برنامه هاى كالن و  س
ــده نيز با  ــذارى هاى تعيين ش هدف گ

اختالل مواجه مى شوند.
ــودودى، تهيه پيش نويس  به گفته م
دستورالعمل هاى ترويج فرهنگ سازى 
ــنهاد بسته حمايتى  نشان تجارى، پيش
نشان هاى برتر، شناسايى خالهاى قانونى 
ــود، تدوين راهكارها،  در رويه هاى موج

تدوين و ابالغ شاخص هاى نشان تجارى 
ــان هاى  ــر و حمايت از تبليغات نش برت
ــازمان  ــر از جمله وظايف س تجارى برت
ــت.به گفته قائم مقام  توسعه تجارت اس
ــه  ــعه تجارت تمام پروس ــازمان توس س
ــنجى و تحليل محتواى  ارزيابى، نظرس
ــان هاى تجارى رايگان است و هزينه  نش
اى براى آنها ندارد.وى تاكيد كرد: انتخاب 
ــفاف و واضح  ــان هاى تجارى برتر ش نش
ــه اى به اين  ــت و در پايان نيز كارنام اس
ــود تا نقاط قوت و  شركت ها ارائه مى ش
ضعف خود را شناسايى كنند و در جهت 

بهبود شرايط خود گام بردارند.
مودودى درباره شاخص هاى انتخاب 
نشان هاى برتر هم گفت: براساس بررسى 
هاى بين المللى، شفافيت مالى بنگاه ها 
ــاخص نشان هاى تجارى  اصلى ترين ش
بين المللى است اما در ايران هنوز به طور 

دقيق به اين موضوع وارد نشده ايم.
وى اضافه كرد: سازمان توسعه تجارت 
ــراغ موسساتى رفته كه در شاخص  به س
ديگرى فعاليت كنند و موسسه ABV به 
ــى براى انجام  ــه بين الملل عنوان موسس
ــد.قائم مقام  ــنجى ها انتخاب ش نظرس

سازمان توسعه تجارت اعالم كرد: در دوره 
نخست انتخاب نشان هاى برتر تنها 42 
شاخص از 72 شاخص موسسه ABV را 
داشتيم اما امسال تا 72 شاخص را لحاظ 
ــور ارزيابى رتبه هاى  مى كنيم و به منظ
ــى وارد بحث هاى  برتر واحدهاى صنعت
ــت:  ــد.وى اظهار داش جزئى خواهيم ش
برنامه مدون چهار ساله اى براى راهبرى 
ــند  ــان هاى تجارى تهيه كرديم و س نش
ــعه برند تهيه شده و مراحل آن طى  توس
ــطح عالى شوراى عالى  مى شود تا در س

صادرات نيز وارد شويم.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت: 
برند ايرانى نياز به بازسازى و بازتعريف دارد 

ابالغ
ــوص مجهول المكان خوانده اقاى  پيرو آگهى در خص
حبيب رهنما فرزند خداداد نامبرده مورخ 1396/10/30 
ــماره  ش ــه  ب ــادره  ص راى  ــاس  براس
دادنامه9609977586901184 محكوم به پرداخت نفقه 
جاريه خواهان حبيب رهنما ماهانه چهارصد هزار تومان از 
ــت1396/9/2 به بعد و راى صادره  تاريخ تقديم دادخواس
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
ــل تجديدنظر در  ــاء مهلت واخواهى قاب ــا انقض دادگاه و ب
ــف56513 تاريخ  ــت.م ال محاكم محترم تجديدنظر اس

انتشار1396/11/7
ــواده مجتمع قضايى  ــعبه19دادگاه خان مدير دفتر ش

شهيد مطهرى شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى ابالغ دادنامه
ــيله پيرو اگهى قبلى به آقاى احمد مكطوفى  بدينوس
ــود در مورد  فرزند يونس فعال مجهول المكان ابالغ مى ش
دادخواست خانم شقايق تنگه سيرى فرزند احمد بطرفيت 
ــب  بموج ازدواج  در  اذن  ــته  بخواس ــما  ش
حكم9609977586901169 در پرونده كالسه960721 
به خواهان اجازه داده مى شود به يكى از دفاتر ثبت ازدواج 
مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود با شخصى به نام مهران 
ــكه طالى  حيدرى فرزند رمضان با مهريه چهارده عدد س
ــرايط مندرج در سند ازدواج  بهار ازادى و پذيرش كليه ش
ــيله در روزنامه درج مى گردد.  اقدام نمايد. مراتب بدينوس
ــالغ قابل  ــرف 20 روز پس از اب ــى و ظ ــادره غياب راى ص
ــى در اين دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهى ظرف  واخواه
همين مدت قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 
ــخ  ــف56514 تاري ــد.م ال ــى باش ــوى م ــان رض خراس

انتشار1396/11/7
ــعبه 19دادگاه خانواده مجتمع قضايى  مدير دفتر ش

شهيدمطهرى شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى ابالغ 
وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين 
ارگنجى فرزند غالم حسين خواهان آقاى حبيب اله اسدى 
فرزند غالمرضا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين 
ارگنجى فرزند غالم حسين به خواسته مطالبه وجه مطرح 
ــه  ــماره پرونده كالس ــاع و به ش ــعبه ارج ــه به اين ش ك
9609987503100948 شعبه 145 (به شماره بايگانى 
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش 960952) ش
ــورخ  ــيدگى م ــت رس ــت و وق ــهد ثب ــتان مش شهرس
ــاعت08:30 تعيين كه حسب دستور  1396/12/14 س
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
ــت خواهان  علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواس
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
ــعبه145 مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود  دفتر ش
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
ــيدگى در شورا حاضر گردد.م الف56505  فوق جهت رس

تاريخ انتشار1396/11/7
متصدى امور دفترى شعبه145شوراى حل اختالف 

مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى ابالغ
ــيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم   وقت رس
سعيد مطبعه چى اتحاد فرزند غالمرضاخواهان آقاى مجيد 
رحمانى صانع فرزند دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
ــه چك به  ــته مطالبه وج ــه خواس ــعيدمطبعه چى ب س
ــماره158272 مورخ1394/07/25 عهده بانك سپه  ش
ــماره پرونده كالسه  ــعبه ارجاع و به ش مطرح كه به اين ش
ــل  ــوراى ح ــعبه 167 ش 9609987504000719 ش
اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت 

رسيدگى مورخ 1396/12/20 ساعت09:00 صبح تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در  دادرس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير  خواس
ــا خوانده ظرف يك ماه پس از  ــار آگهى مى گردد ت االنتش
ــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  تاريخ انتش
ــت و ضمائم را  ــخه ثانى دادخواس ــانى كامل خود نس نش
ــيدگى در دادگاه  ــت و در وقت مقرر فوق جهت رس درياف

حاضر گردد.م الف56506 تاريخ انتشار1396/11/7
ــوراى حل  متصدى امور دفترى دادگاه شعبه167ش

اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى ابالغ 
ــت و ضمائم به آقاى/خانم  وقت رسيدگى و دادخواس
خديجه ثابتى سلطان آباد فرزند نوروزعلى خواهان آقاى/

خانم احمد سعيدى چرمى دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى/خانم خديجه ثابتى سلطانى به خواسته طالق مطرح 
ــه  ــماره پرونده كالس ــاع و به ش ــعبه ارج ــه به اين ش ك
ــواده  ــعبه 21 دادگاه خان 9609987587100868 ش
ــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و  مجتمع قضايى ش
وقت رسيدگى مورخ 1396/12/24 ساعت08:30 تعيين 
كه جهت استماع شهود معرفى داور حسب دستور دادگاه 
ــى مدنى به علت  طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا 
ــار آگهى به  ــس از تاريخ انتش ــاه پ ــده ظرف يك م خوان
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  ثانى دادخواس
جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف56510 تاريخ 

انتشار1396/11/7
ــعبه21دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد  مدير ش

مطهرى شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى ابالغ 
ــت و ضمائم به آقاى/خانم  وقت رسيدگى و دادخواس
ــاى آروين جاودانى زمانى  ــاروق درانى فرزندخواهان آق ف
ــين دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى  ثاقب فرزند حس
فاروق درانى به خواسته مطالبه وجه2 فقره چك مطرح كه 
ــه  ــماره پرونده كالس ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه اي ب
ــل  ــوراى ح ــعبه 145 ش 9609987503100890 ش
اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت 
ــيدگى مورخ 1396/12/12 ساعت11:00 تعيين كه  رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين  حسب دس
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در  دادرس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير  خواس
ــا خوانده ظرف يك ماه پس از  ــار آگهى مى گردد ت االنتش
ــعبه145 مراجعه و ضمن  ــار آگهى به دفتر ش تاريخ انتش
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
ــورا  ــيدگى در ش ــت و در وقت مقرر فوق جهت رس درياف
ــخ  تاري ــف56515  ال ــردد.م  گ ــعبه145حاضر  ش

انتشار1396/11/7
ــوراى حل اختالف شعبه145شوراى  مسئول دفترش

حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى ابالغ 
وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقايان 1-داود 
فهيمى 2-مسعود ابرز 3-محمد فهيمى خواهان آقاى نويد 
مطبعه چى اتحاد دادخواستى به طرفيت خواندگان1-داود 
فهيمى 2-مسعود ابرز 3-محمد فهيمى  به خواسته مطالبه 
ــماره 955053 عهده بانك قرض  وجه يك فقره چك بش
الحسنه مهر ايران به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان به 
ــارات دادرسى و تاخير تاديه مطرح كه به اين  انضمام خس
ــه  كالس ــده  پرون ــماره  ش ــه  ب و  ــاع  ارج ــعبه  ش

ــل  ــوراى ح ــعبه 167 ش 9609987504000687 ش
اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت 
ــيدگى مورخ 1396/12/16 ساعت08:30 تعيين كه  رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين  حسب دس
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در  دادرس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير  خواس
ــا خوانده ظرف يك ماه پس از  ــار آگهى مى گردد ت االنتش
ــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  تاريخ انتش
ــت و ضمائم را  ــخه ثانى دادخواس ــانى كامل خود نس نش
ــيدگى در دادگاه  ــت و در وقت مقرر فوق جهت رس درياف

حاضر گردد.م الف56516 تاريخ انتشار1396/11/7
ــوراى حل  متصدى امور دفترى دادگاه شعبه167ش

اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------

آگهى اخطار تبصره2ماده 153 آيين نامه 
مفاد اسناد رسمى الزم االجراء(تخليه(

بدينوسيله به آقاى ايوب پهلوان درآباد فرزند:فرهاد به 
ــه  كالس ــون  مدي ــى:0936943092  مل ــماره  ش
ــند  ــوع س ــار موض ــك انص ــه بان ــى9600192 ل اجرائ
صلح40416-1395/09/02 اخطار مى گردد با توجه به 
برگزارى مزايده و سپس تخليه پالك ثبتى 2259 فرعى 
از 236 اصلى بخش7برابر مقررات از تاريخ نشر اين آگهى 
ظرف مدت يكماه نسبت به تحويل اموال موجود در پالك 
مذكور واقع در گلبهار بلوار عدالت38 سرو 9بعد از سه راه 
ــمت راست قطعه اول،برابر صورتجلسه تنظيمى با  اول س
ــناد و امالك چناران-واحد اجراء  مراجعه به اداره ثبت اس
ــت مدت يكماه  اقدام نمائيد در غير اينصورت پس از گذش
برابر مقررات و تبصره2 ذيل ماده153 آيين نامه مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا اموال صورتجلسه تنظيمى ارزيابى و به 
مزايده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت 
واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينه هاى اجرائى 
ــف113 تاريخ  ــردد.م ال ــترد گ ــه به مالك اموال مس وج

انتشار1396/11/7
ابوالقاسم نظام زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك چناران
-------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى مهدى نبى زاده مقدم نوقابى داراى 
ــرح دادخواست به كالسه  ــنامه شماره2302 به ش شناس
96/344 ازاين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده 
ــادروان حبيبه توكلى زاده به  ــن توضيح داده كه ش وچني
شناسنامه 1939در تاريخ95/11/24 در اقامتگاه دائمى 
ــن الفوت آن مرحوم  ــدرود زندگى گفته وورثه حي خود ب
ــن نبى زاده مقدم فرزند  ــت به:1-محمدحس منحصراس
ــنامه7 صادره از حوزه2گناباد فرزند  محمد شماره شناس
ــى فرزند محمد  ــين نبى زاده مقدم نوقاب متوفى 2-حس
ــنامه2077 صادره از حوزه 2گناباد فرزند  ــماره شناس ش
متوفى 3-مهدى نبى زاده مقدم نوقابى فرزند محمد شماره 
شناسنامه2302 صادره از حوزه 2گناباد فرزند متوفى4-
ــماره شناسنامه60  عبداله نبى زاده مقدم فرزند محمد ش
ــاد فرزند متوفى5-فاطمه نبى زاده  صادره از حوزه 2گناب
مقدم نوقابى فرزند محمد شماره شناسنامه2019 صادره 
از حوزه 2گناباد فرزند متوفى6-زهرا نبى زاده مقدم نوقابى 
فرزند محمد شماره شناسنامه56 صادره از حوزه 2گناباد 
فرزند متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
ــف1353 تاريخ  ــد.م ال ــى صادر خواهدش دارد واال گواه

انتشار1396/11/7 
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 

گناباد

دادنامه
مرجع رسيدگى: قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز- قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
بصدور راى مى نمايد–راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى مقتدا اسماعيل نژاد بطرفيت آقايان 1- محمد چعبى ويس نژاد 2- كيومرث خليالوى 
3- رضا بابادى آرپناه  بخواسته مطالبه وجه يك فقره سفته به شماره سريال 0350826(سرى/ش) به مبلغ يكصد ميليون ريال به عالوه خسارات تاخير تاديه و 
دادرسى پس از جرى تشريفات قانونى با عنايت به وجود اصل سفته در يد خواهان صادره به امضاء خوانده كه داللت بر اشتغال ذمه نامبرده و استصحاب بقاء آن را 
دارد و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ وقت رسيدگى در جلسه تعيين شده حاضر نگرديده و اليحه ايى نيز ارسال ننموده دعوى خواهان را وارد دانسته مستنداٌ به 
ماده 307 قانون تجارت مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى حكم به الزام خواندگان را متضامناٌ به پرداخت مبلغ 
ــى به مبلغ 1/405/000 ريال و خسارت تاخير تاديه آن را ازتاريخ 96/8/13 تا زمان وصول وجه بر مبناى  ــته و هزينه دادرس يكصد ميليون ريال بابت اصل خواس
ــالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل  ــوى بانك مركزى جمهورى اس ــاخص تورم اعالمى از س ش

واخواهى در اين مرجع و پس از انقضاء اين مدت در صورت عدم واخواهى ظرف بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى است. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز- فيروز كيانپور اتابكى

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
دادنامه

مرجع رسيدگى: قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز- بتاريخ 96/9/20 در وقت فوق العاده قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز 
به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل پرونده كالسه 964/2/96 تحت نظر است. قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور راى مى نمايد.راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى مقتدا اسماعيل نژاد بطرفيت آقايان 1- محمد چعبى ويس نژاد 2- كيومرث خليالوى 3- رضا بابادى آرپناه  بخواسته 
مطالبه وجه 4 فقره سفته به شماره سريال هاى 1- 0350825(سرى/ش)- 2- 0345223(سرى/ق)- 3- 0345222(سرى/ق)- 4- 0651033(سرى/ن)به 
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به عالوه خسارات تاخير تاديه و دادرسى پس از جرى تشريفات قانونى با عنايت به تصوير به وجود اصل سفته در يد خواهان صادره 
به امضاء خوانده كه داللت بر اشتغال ذمه نامبرده و استصحاب بقاء آن را دارد و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ وقت رسيدگى در جلسه تعيين شده حاضر نگرديده 
و اليحه ايى نيز ارسال ننموده دعوى خواهان را وارد دانسته مستنداٌ به ماده 307 قانون تجارت مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
ــى به مبلغ  ــته و هزينه دادرس ــه الزام خواندگان را بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس ــى حكم ب ــالب در امورمدن انق
2/210/000 ريال و خسارت تاخير تاديه آن را ازتاريخ 96/8/13 تا زمان وصول وجه بر مبناى شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از انقضاء اين مدت در صورت عدم واخواهى 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى است. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز- فيروز كيانپور اتابكى

سـنندج دادگسـترى  مدنى  احگام  اجراى  اول  شـعبه 
منقـول 961011 غيـر  امـوال  اول  نوبـت  مزايـده  آگهـى 

       به موجب پرونده كالسه 961011 اجراى احكام شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان سنندج بهروز غفارى و غيره، محكوم اند به پرداخت مبلغ 732/964/261 ريال به عنوان 
محكوم به در حق كمال نبى اللهى و همچنين پرداخت مبلغ 36/648/213 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. با توجه به اينكه محكوم عليهم نسبت به پرداخت بديهى 
خود اقدام ننموده اند لذا يك واحد تجارى واقع در سـنندجـ  خيابان مبارك آبادـ  بلوار اميريه بعد از شـهردارى با كد پسـتى 6618953714 جهت فروش و پرداخت محكوم به 
معرفى گرديده است كه مطابق نظريه كارشناس ششدانگ آن بمبلغ 6/698/550/000 ريال قيمت گذارى شده كه در روز چهار شنبه مورخ 96/11/25 ساعت 9 الى10 در مجتمع 
قضايى شهيد بهشتى سنندج دفتر اجراى احكام حقوقى به ميزان طلب محكوم له با حضور دادورز اجرا و نماينده دادسراى عمومى سنندج به مزايده گذاشته مى شود. طالبين 
مى توانند پنج روز قبل از روز مزايده باكسب مجوز از اجراى احكام حقوقى از ملك مورد مزايده بازديد بعمل آورند و پيشنهاد خود را كتباً روز مزايده تسليم نمايند، برنده مزايده 
كسى خواهد بود كه باالترين قيمت را روز برگزارى مزايده بپردازد وفى المجلس مبلغ 10ردصد قيمت پيشنهادى را به حساب سپرده دادگسترى واريزنمايد و حداكثر ظرف يكماه 

آينده ترتيب پرداخت مابقى قيمت را بدهد. آدرس ملك: سنندجـ  خيابان مبارك آبادـ  بلوار اميريه بعد از شهردارى با كد پستى 6618953714
مشـخصات ملك مورد مزايده عبارت اسـت از: ملك مورد نظر شـامل يكباب مغازه به مسـاحت 75/13 متر مربع دو دهنه تحت پالك ثبتى 669 فرعى از 1269 اصلى قطعه يك 
تفكيكى مفروز و مجزا شده از 352 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش يك سنندج به مالكيت بهروز غفارى، كف مغازه سراميك ديواركاشى سقف پلكسى داراى امتيازات آب، 
برق، گاز و تلفن، سرمايش كلر گازى، گرمايش پكيج مستقل و رادياتور، داراى سرويس بهداشتى، انبارى محل پخت و پز كه در حال حاضر به عنوان كافى شاپ استفاده مى باشد. 
ملـك داراى پاركينـگ مسـتقل بـه مسـاحت 12/5 مترمربع كه در حال حاضـر ضميمه تجارى گرديده اسـت با توجه به موقعيت محلـى و كم وكيف بنا ارزش ششـدانگ آن 

6/698/550/000 ريال برآورد مى گردد. 
شماره :3498/م الف

دادورز شعبه اول متمركز اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان سنندجـ  پاليزى 

اول  نوبـت  مزايـده  آگهـى   
سازمان حمل و نقل همگانى شهر اقباليه و حومه در نظر دارد CNG بهره بردارى از جايگاه تك منظوره ، داراى 4ديسپنسر ، واقع در بلوار امام خمينى (ره) شهر اقباليه جنب سازمان را از طريق فراخوان عمومى بصورت 
درصداعالمى (براساس نرخ مابه التفاوت خريد و فروش گاز مصرفى ) براى مدت يكسال شمسى با شرايط مندرج در اسنادمزايده به يكى از شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايد. لذامتقاضيان مى توانند جهت كسب 

اطالعات و دريافت اسناد مزايده حداكثر ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به امور قراردادهاى سازمان مراجعه و نسبت به ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند.
1- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

2- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
3- هزينه چاپ آگهى برعهده برنده مزايده مى باشد.

مديرعامل سازمان حمل ونقل همگانى شهراقباليه وحومه- محمدگروسى   



7ايران زمينايران زمين
به دليل بروز گرد و خاك

359 نفر در جنوب غرب خوزستان راهى 
بيمارستانها شدند 

ــكده علوم پزشكى  ــوى نسب: رئيس دانش  اهواز- موس
ــتان،  ــادان گفت: بروز گرد و خاك در جنوب غرب خوزس آب

359 را راهى بيمارستان كرد.
ــاره به اينكه اين تعداد طى سه روز  عليرضا آموزنده با اش
ــش اين دانشكده در  ــته به بيمارستانهاى تحت پوش گذش
ــخر و شادگان كرده است، افزود: از  شهرهاى آبادان، خرمش
ــكالت تنفسى ناشى از  تعداد كل مراجعان براى درمان مش
ــز درمانى مراجه  ــادان 146 نفر  به مراك ــرد و خاك در آب گ

كردند.
وى اظهار كرد: از اين تعداد 97 نفر به طور سرپايى درمان 

شدند و 49 نفر نيز بسترى شدند.
ــهر نيز 30 نفر سرپايى درمان  وى تصريح كرد: در خرمش

شدند و 25 نفر بسترى شدند.
ــكده علوم پزشكى آبادان گفت: 138 نفر در  رئيس دانش
ــان  ــز درمان مراجعه كردند كه 14 نفر ش ــادگان به مراك ش

بسترى شدند.
ــادگانى به مراكز  به گفته آموزنده 124 نفر از مراجعان ش

درمانى پس از درمان سرپايى به منازلشان بازگشتند
    

پاسخگويى تامين اجتماعى استان خوزستان در 
بدترين شرايط آب و هوايى

اهواز- موسوى نسب: كاركنان سازمان تامين اجتماعى 
استان خوزستان عليرغم افزايش غلظت گردو غبار در محل 
كار خود حاضر و با استفاده از ماسك براى تنفس بهتر هوا به 

انجام امور جارى مربوط به ارباب رجوع پرداختند .
    

مدير درمان تامين اجتماعى خوزستان: 
قدردان زحمات پرستاران هستم 

ــب:مديريت درمان تامين اجتماعى  اهواز- موسوى نس
ــن ميالد حضرت زينب و  ــاهد برگزارى جش ــتان ش خوزس

تجليل ازمقام شامخ پرستار بود .
مديردرمان تامين اجتماعى خوزستان گفت:جايگاه رفيع 
ــتار به اندازه اى ارزشمند است كه سالروز  ومقام شامخ پرس

تولد حضرت زينب بنام روز پرستار نامگذارى شد 
وى افزود:همانطور كه  كربال در كربال مى ماند اگر زينب 
نبود قطعاٌ كار درمان نيز ابتر است و به سرانجام نخواهد رسيد 

اگر پرستار نباشد.
دكترجليلى با بيان اينكه به همكاربودن باشما پرستاران 
ــبانه روزى  ــت:قدردان زحمات ش افتخارميكنم،اظهارداش
بهداران، بهياران، كاردان، كارشناسان اتاق عمل وبيهوشى 
وپرستاران هستم وبراى رفاه ورضايتمندى اين عزيزان تالش 

مى كنيم . 
ــخنان خود با اشاره به اينكه  جليلى دربخش ديگرى ازس
ــختى اين كار باعشق  ــتارى كارى سخت است و س كارپرس
ــوش ولبخند  ــت تاكيدكرد:روى خ ــار قابل تحمل اس وايث
ــد ــم موثرتر وكارسازترباش ــا از دارو ه ــه بس ــتاران چ پرس

گفتنى است دراين مراسم از تعداد 28 پرستار نمونه استانى 
وجمعى از بازنشستگان  با لوح سپاس قدردانى گرديد.
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خبر
مديرعامل نيروگاه رامين اهواز :
توسعه ارتباطات و ارتقاى سطح 

تعامالت با دانشگاها از اولويت هاى 
نيروگاه رامين است.

ــوى نسب: داوود محمودى   اهواز- موس
ــه كميته  ــل اين نيروگاه درجلس مديرعام
تحقيقات توليد و توسعه فناورى ، با اشاره به 
اقدامات نيروگاه رامين در اجراى طرح هاى 
تحقيقاتى، توسعه ارتباطات و ارتقاى سطح 
ــز علمى را از  ــگاها و مراك ــالت با دانش تعام
اولويت هاى اين مجموعه دانست.وى در اين 
جلسه تخصصى با اشاره به نقش پروژه هاى 
تحقيقاتى و طرحهاى دانش بنيان در بهبود 
ساختارهاى فنى و فرايندهاى توليد انرژى 
برق دراين نيروگاه گفت:امروزه نقش صنعت 
برق در ايجاد و تقويت زيرساخت هاى كشور 
ــت و به همين  از اهميت بااليى برخوردار اس
ــرژى،  بدون  ــدار اين ان ــد پاي ــور تولي منظ
برنامه ريزى دقيق تخصصى و بهره گيرى از 
ــن  ــات بنيادي ــا، تحقيق ــش روز دني دان
پژوهشگران و تجارب ارزشمند متخصصين 
ــت.  فرهاد  ــن اس ــت غيرممك ــن صنع اي
اسكندرى معاونت مهندسى و نظارت فنى 
ــاره به  ــه با اش نيروگاه نيز در ادامه اين جلس
تفاهم نامه فى مابين اين نيروگاه با دانشگاهها 
و مراكز علمى به تشريح وضعيت پروژه ها و 
طرح هاى تحقيقاتى نيروگاه رامين در سال 
ــها و  ــا تاكيد بر رفع چالش ــت و ب 96 پرداخ
ــهيل در اجراى آنها اظهار داشت: اجراى  تس
پروژه ها و طرح هاى تحقيقاتى مى تواند ما را 
ــد انرژى برق، بهينه  در بهبود راندمان تولي
ــازى و بروزرسانى سيستمها و تجهيزات  س
ــد  و گام  ــهاى تولي ــى، رفع چالش نيروگاه
برداشتن اصولى در مسير اقتصاد مقاومتى و 
بهبود روند دستيابى به خودكفايى كامل در 
ــور  ــرق بويژه در نيروگاه هاى كش صنعت ب

بيش از پيش يارى دهد.
    

كنترل بهداشتى 80درصد 
نانوايى هاى آبادان

ــب:رئيس مركز  ــوى نس ــواز- موس اه
ــت آبادان گفت: در 9ماهه اول سال  بهداش
ــتان  جارى 80 درصد از نانوايى هاى شهرس
ــيرين در  ــتفاده از جوش ش آبادان از نظر اس
طبخ نان كنترل شدند. صالح بهمئى اظهار 
ــاى  ــرايط نانوايى ه ــر ش ــت:نظارت ب داش
ــتان يكى از امور روزانه كارشناسان  شهرس
بهداشت محيط مركز بهداشت آبادان است. 
ــرد:  ــه ك ــوص اضاف ــن خص وى در همي
ــردارى دوره اى از نان توليدى در اين  نمونه ب
ــتفاده جوش شيرين در  مراكز حاكى از اس

10درصد از اين نانوايى ها بوده است.

اهواز- موسوى نسب: با حضور مديركل 
ــات مركزى گزينش وزارت  دبيرخانه هي

بهداشت؛ رئيس هسته گزينش دانشكده 
ــمى  ــكى آبادان به صورت رس علوم پزش

ــا محمودى،  ــور رض ــدبا حض معرفى ش
مديركل دبيرخانه هيات مركزى گزينش 
ــراه، دكتر  ــت و هيات هم وزارت بهداش
كامران سالمى به صورت رسمى به عنوان 
ــكده علوم  ــته گزينش دانش رئيس هس
پزشكى آبادان معرفى شد. دكتر عليرضا 
ــالمى  ــده در آيين معارفه دكتر س آموزن
ــار كرد: صيانت هر مجموعه بر عهده  اظه
هسته گزينش است و ارزشهاى بزرگى در 
اين حوزه قرار دارد. وى اضافه كرد: بعضى 
ــوند كه از  ــات اغماض ها باعث مى ش اوق
ــويم و اميدوار  ــير اصلى منحرف ش مس
ــكل گيرى اين هسته، حوزه  هستيم با ش
ــورت جدى ترى دنبال  ــش را به ص گزين
كنيم. رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان 

ــوع كه مقدمات تبديل  با اعالم اين موض
ــكى آبادان به  ــدن دانشكده علوم پزش ش
ــت، افزود: اين  ــگاه فراهم شده اس دانش
ــكده از يك رشته به 14 رشته ارتقا  دانش
ــت و در حال حاضر بيش از  پيدا كرده اس
يكهزار و300 دانشجو دارد. وى با اشاره به 
اين خبر كه با عقد قراردادهاى خارجى به 
دنبال رسيدن به استانداردهاى آموزشى 
هستيم، بيان كرد: به دنبال آن هستيم كه 
يك فضاى آموزشى؛ معنوى و اسالمى را 
ــت مدير  اجرايى كنيم. در ادامه اين نشس
ــزى گزينش  ــه هيات مرك كل دبيرخان
ــك  ــن تبري ــز ضم ــت ني وزارت بهداش
ــب و روز  ــيدن ميالد حضرت زين فرارس
ــت: از هسته گزينش  پرستار اظهار داش

ــده را  اهواز كه پيش از اين، وظيفه يادش
ــتند نهايت قدردانى را دارم.  برعهده داش
وى با اشاره به اين مهم كه كار گزينش در 
ــورى است، عنوان  ــالمت يك كار كش س
كرد: كسانى كه اين وظيفه را مى پذيرند به 
ــف را برعهده  ــك تكلي ــورت كامل ي ص
ــه داد: افتتاح  ــد. محمودى ادام مى  گيرن
ــكده علوم پزشكى  هسته گزينش دانش
آبادان در وهله نخست در فرآيند گزينش 
ــريع ايجاد خواهد كرد و زحمت تردد  تس
بين اهواز و آبادان نيز به حداقل مى  رسد. 
شايان ذكر است در پايان اين جلسه كه با 
ــن و مديران  ــى از معاوني ــور جمع حض
دانشكده علوم پزشكى آبادان برگزار شد، 
ابالغ رسمى دكتر سالمى به وى اعطا شد

رئيس هسته گزينش دانشكده علوم پزشكى آبادان معرفى شد

ــب: مديرعامل  ــوى نس ــواز- موس  اه
ــتان در  ــرق منطقه اى خوزس ــركت ب ش
ــوراى پايايى منطقه اى شبكه  جلسه ش
ــال 97 به دليل  برق خوزستان گفت: س
كاهش نزوالت جوى از سخت ترين سال 
ــود و احتمال  ــاى صنعت برق خواهد ب ه
خاموشى هاى گسترده در اين سال وجود 

دارد.
محمود دشت بزرگ در اين جلسه كه 
ــتان  با حضور مديران صنعت برق خوزس
ــد، اظهار كرد:  در شرايط بسيار  برگزار ش

حساسى براى صنعت برق استان هستيم 
ــامدى  و بايد آمادگى الزم را براى هر پيش

داشته باشيم.
وى ادامه داد: در يك سال گذشته همه 
ــمان را كرديم تا در چنين روزهايى  تالش
كه گرد و غبار چندين برابر حد مجاز مى 
ــتان از پايايى الزم  ــود صنعت برق اس ش
ــد، ديروز و امروز (29 و 30  برخوردار باش
دى ماه) نشان داده كه راه را درست آمده 
ــده،  ــيده ش ــدات انديش ــم و تمهي اي
استانداردهاى پايدارى شبكه را در مقابل 

ــت.  ــيار افزايش داده اس گرد و خاك بس
ــه اى  ــرق منطق ــركت ب ــل ش مديرعام
خوزستان وضعيت پيش آمده را همانند 
ــيل و زلزله دانست و اضافه كرد:  وقوع س
ــال  ــاى الزمه را ظرف مدت يك س كاره
ــته انجام داده ايم و عمليات مقاوم  گذش
ــازى نيز همچنان در حال انجام شدن  س
است، با همه اين شرايط، با توجه به شدت 
گرد و غبار بايد همه نيروها آمادگى خود را 
حفظ كنند تا شبكه دچار مشكل حادى 
نشود.رئيس شوراى پايايى برق استان در 

ــاى خود به  ــر از صحبت ه ــى ديگ بخش
ــى ها و تاثير آن بر نيروگاه  كاهش بارندگ
ــرد و افزود: بحث  ــاره ك هاى برق آبى اش
ــروز براى آن برنامه  ــرى كه بايد از ام ديگ
داشته باشيم تابستان سال 97 است؛ چرا 
ــابقه نزوالت  ــديد و بى س كه با كاهش ش
ــى رود كه بعضى از  ــوى احتمال آن م ج
واحدهاى توليدى سدها به دليل ذخيره 
ــوند و با  پايين آب، از مدار توليد خارج ش
خاموشى هاى گسترده اى رو به رو شويم، 
ــتانى مانند خوزستان كه  خصوصا در اس

ــرژى الكتريكى توليد  ــد بااليى از ان درص
شده محصول نيروگاه هاى برق آبى است.

گفتنى است، جلسه شوراى پايايى منطقه 
اى شبكه برق خوزستان با حضور مديران 
ــى و نيز مديران  ــرق آّى و حرارت توليد ب
ــتان و اهواز  ــركت هاى توزيع خوزس ش
ــرايط حال  ــى از ش برگزار و در آن گزارش
ــبكه برق در مقابل گرد و غبار و  حاضر ش
ــا توجه به  ــد و ب ــرايط پيش رو داده ش ش
شرايط خاص تابستان 97 تصميماتى نيز 

اتخاذ شد.

مدير عامل شركت برق منطقه اى خوزستان خبر داد: 
 لزوم آمادگى همه جانبه براى عبور از تابستان 97 

اهواز- موسوى نسب: معاون وزيرنفت 
و مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش 
ــدر صادراتى  ــى ازبن ــرآورده هاى نفت ف

ماهشهربازديد كرد. 
ــر نفت وهيئت  ــد معاون وزي دربازدي
همراه ،مديرعامل شركت پخش فرآورده 
ــركت پااليش  هاى نفتى, مديرعامل ش
ــركت ملى پخش  ــادان ,مدير ش نفت آب
فرآورده هاى نفتى منطقه آبادان وبرخى 
ديگر ازمسولين منطقه وپااليشگاه آبادان 

ــه  نيز حضور و  درادامه اين بازديد جلس
ــات بندر  ــالن اجتماع ــى درمحل س اي
ــى  ــهر به منظور بررس ــى ماهش صادرات
مسائل و مشكالت بندرصادراتى ماهشهر 
ــركت ملى  برگزار گرديد .مديرعامل ش
پااليش وپخش فرآورده هاى نفتى دراين 
ــت از  ــه مى بايس ــان اينك ــه با بي جلس
ــكله هاى بندر صادراتى  تأسيسات و اس
ماهشهر با توجه به ظرفيت توليد فرآورده 
ــود  ــگاه آبادان بهره بردارى ش در پااليش

ــود در  ــازن موج ــى مخ ــزود: برخ اف
ــد تغييركاربرى داده  ــى باي بندرصادرات
ــازى نفتكوره  ــوند وجهت ذخيره س ش

پااليشگاهى بكارگرفته شوند.
ــه به  ــه وباتوج ــن جلس ــه اي  درادام
ــده تمامى امكانات  تصميمات اتخاذ ش
ــه  ــهر ب ــى ماهش واداره اموربندرصادرات
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى  ش
ــن قرار  ــول و براي ــادان مح ــه آب منطق
ــگاه آبادان طى موعد زمانى مقرر  پااليش

ــت فرآيند تغيير و تحول واحد  مى بايس
ــه مديريت  ــهر را ب بندرصادراتى ماهش
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــالم نمايد.مديرعامل  نفتى گزارش واع
شركت ملى پااليش وپخش فرآورده هاى 
ــى  ــتم گرمايش ــى درادامه از سيس نفت
انبارنفتكوره ماهشهربازديد و از پيشرفت 
واتمام اين پروژه كه ازنظر فنى درگستره 
مناطق 37 گانه آن را بى نظير خواند ابراز 
ــندى كرد و اظهار داشت: احداث  خرس

موفق اين پروژه نمادى ازحسن همكارى 
ــتادى شركت ملى  واحدهاى منطقه وس
ــان مى  ــش فرآورده هاى نفتى را نش پخ
دهد. صادق آبادى همچنين افزود: اميد 
ــن كار و همكارى و  ــى رود تا با انجام اي م
ــركت پااليش نفت  ــت مديران ش حماي
آبادان و شركت ملى پخش فرآورده هاى 
ــم درجهت  ــه آبادان بتواني نفتى منطق
ــتر  ــوددهى وارائه خدمات بهتر وبيش س

گامهاى موثرى را درمنطقه برداريم.

بازديد معاون وزير نفت از بندرصادراتى ماهشهر 

حصر وراثت
ــت آقاى ايرج عليدادى سليمانى  در خصوص دادخواس
ــتناد  ــنامه شماره181باس ــى ابراهيم بشناس فرزند حاج
ــنامه ورثه  ــوت و فتوكپى شناس ــى ف ــهادتنامه و گواه ش
ــورا نموده  و  ــتى به شماره960717تقديم اين ش درخواس
ــادروان خديجه عليدادى  ــعار داشته است كه ش چنين اش
سليمانى فرزند ايرج بشناسنامه شماره3150286670در 
ــته  و  تاريخ 1385/01/08 در اقامتگاه دائمى خود درگذش
ــاالرى نژاد  ــوت وى عبارتند از: 1- ناهيد س ــه حين الف ورث
ــماره9459مادر متوفى2- ايرج عليدادى  ــنامه ش بشناس
سليمانى بشناسنامه شماره181پدر متوفى. لذا مراتب يك 
ــار آگهى شود تا هر  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
كسى حقى يا حقوقى يا ديونى يا وصيتنامه اى اعم از رسمى 
ــورا  ــادى از متوفى دارد ارائه دهد درغير اين صورت ش يا ع
ظرف مدت يك ماه پس از انتشار گواهى حصر وراثت را صادر 

مى نمايد.م/الف:456
ــتان  ــماره يك شهرس ــوراى حل اختالف ش رئيس ش

كهنوج- عبدالرضا ورزنده
---------------------------------

حصر وراثت
ــنامه  بشناس ــى  عل ــد  فرزن ــى  خان ــرا  زه ــم  خان
ــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى  شماره4591باستناد ش
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره960718تقديم شوراى 
ــعار داشته است كه شادروان  حل اختالف نموده و چنين اش
ــماره5400در تاريخ  ــنامه ش ــدى بشناس ــا احم غالمرض
ــته  و ورثه  ــگاه دائمى خود درگذش 1396/07/17 در اقامت
ــدى به ش  ــد از: 1- احمد احم ــوت وى عبارتن ــن الف حي
ش3150330750فرزند متوفى2- امين محمد احمدى به 
ش ش3150841135فرزند متوفى3- اسماء احمدى به ش 
ــانه احمدى به ش  ش3150376971فرزند متوفى4- افس
ــه احمدى به ش  ــد متوفى5- امين ش315062558فرزن
ــرا خانى به ش  ــى6- زه ــد متوف ش3150783860فرزن
ش472211120همسر دائمى متوفى 7- مراد احمدى به 
ــت در يكى از  ــى . لذا مراتب يك نوب ــدر متوف ش ش117پ
ــار آگهى شود تا هر كسى حقى يا  روزنامه هاى كثيراالنتش
ــمى يا عادى از  ــى يا ديونى يا وصيتنامه اى اعم از رس حقوق
متوفى دارد ارائه دهد درغير اين صورت شورا ظرف مدت يك 
ــار گواهى حصر وراثت را صادر مى نمايد.م/ ماه پس از انتش

الف: 457
ــتان  ــماره يك شهرس ــوراى حل اختالف ش رئيس ش

كهنوج- عبدالرضا ورزنده
---------------------------------

اجرائيه
مشخصات محكوم له:1- حميد انصارى ده كهان فرزند 
ــاهد روبروى دادگسترى  ــانى كهنوج بلوار ش دادشه به نش
كهنوج2-عصمت رئيسى تو ريگى فرزند كهندل به نشانى 

كرمان- كهنوج- خيابان پاسداران
ــخصات محكوم عليه: فاطمه زين الصالحين فرزند  مش
ــوج- خيابان امام- كوچه ميوه  ــانى كرمان- كهن على به نش

فروشان
ــت اجراى حكم مربوطه به  محكوم به: بموجب درخواس
شماره وشماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرسى به مبلغ يك ميليون و چهارصد و هشتاد هزار ريال 
ــارت تاخيرتاديه كه( محاسبه آن  و حق الوكاله وكيل و خس
توسط اجرا احكام ميباشد) در حق محكوم له و پرداخت نيم 
ــر در حق صندوق دولت محكوم ميباشد. مسئول دفتر  عش
ــتان كهنوج- عفت  ــالف شماره2شهرس ــوراى حل اخت ش

مارزى 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1-ظرف 
ــرا گذارد(ماده34قانون اجراى  ــرا بموقع اج ده روز مفاد آن
احكام مدنى).2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- 
ــتيفا محكوم به از آن  ــى معرفى كند كه اجرا حكم و اس مال
ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند 

بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و 
ــروح مشتمل  قيمت اموال منقول و غيرمنقول، به طور مش
ــات  برميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسس
ــخصات  ماى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مش
ــه اموالى كه او به هر نحو نزد  ــابهاى مذكور و كلي دقيق حس
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
ــار به ضميمه  ــل از طرح دعواى اعس ــال قب از زمان يك س
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
ــود(مواد8و3قانون نحوه اجراى  محكوم له بازداشت مى ش
محكوميت مالى1394).4- خوددارى محكوم عليه از اعالم 
ــرار از اجراى حكم، حبس  ــورت اموال به منظور ف كامل ص
ــى دارد.(ماده34قانون اجراى  ــرى درجه هفت را در پ تعزي
ــون نحوه اجراى  ــاده20ق.م.ا و ماده16قان احكام مدنى وم
محكوميت مالى1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو 
ــا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى  ب
ــد موجب مجازات تعزيرى درجه  پرداخت ديون كافى نباش
شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
ــت  ــراى محكومي ــوه اج ــود.(ماده21قانون نح ــى ش م
مالى1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ــدان منوط به موافقت  ــود آزادى محكوم عليه از زن ارائه ش
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه 
ــون نحوه اجراى محكوميت  خواهد بود.(تبصره1ماده3قان

مالى1394). م/الف:447
---------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــيدگى دادخوست وضمائم به آقاى  آگهى ابالغ وقت رس
ــان آقاى نجف  ــد نواب خواه ــرى كاوكان فرزن ــن ناص معي
ــتى به طرفيت خوانده آقاى معين  محمدى عبده دادخواس
ــته وجه  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به  ناصرى به خواس
ــه9609983490600698و شماره  شماره پرونده كالس
ــوراى حل اختالف شماره6 شهرستان  بايگانى960699 ش
جيرفت ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/08 وساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 
ــت مجهول المكان بودن  ــى مدنى به عل قانون آيين دادرس
ــك نوبت در يكى از  ــت خواهان مراتب ي خوانده و درخواس
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
ــر دادگاه مراجعه و ضمن  ــار آگهى به دفت پس از تاريخ انتش
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.
ــوراى حل اختالف شماره6شهرستان  مسئول دفتر ش

جيرفت- پروين درينى
---------------------------------

زنجان_مفقودى 
ــند كمپانى پروتون ويرا ليفت بك مدل85 به شماره  س
ــور  موت ــماره  ش و   ــران 87  اي ب 33  ــالك  999  پ
ــى  شاس ــماره  ش و    PLIC97LNL6BI28618
 4G15PMV5188متعلق به ابوالفتح كرم زاده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
---------------------------------

زنجان _مفقودى
 برگ سبز پژو پارس مدل86 به شماره پالك  438 ج 31 
ايران 87 و  شماره موتور 12486013457 و  شماره شاسى 
50306980 متعلق به فضائل تقى لو مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
---------------------------------

مفقودى_زنجان
ــماره  585/721به  پروانه بهره بردارى چاه عميق به ش
ــياه منصور  ــتاى قلعه جوق س تاريخ 85/5/18 واقع در روس
متعلق به فرج اله مصيبى قشالقى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.
---------------------------------

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 

ــتان  ــتان سيس ــالك اس ــناد وام ــت اس اداره كل ثب
وبلوچستان 

*آگهى دعوت افراز*
ــيمه رخشانى فرزند گل محمد احدى از  چون خانم نس
مالكين مشاعى ششدانگ پالك 2838/36 –اصلى واقع در 
ــتان شهر زاهدان بلوار كشاورز به موجب  بخش يك بلوچس
ــماره 2/35374 مورخه 1396/10/02  تقاضاى وارده به ش
تقاضاى افراز سهمى مشاعى خود رااز ششدانگ پالك فوق 
ــاير مالكين  ــر نموده واعالم نموده اطالعى از آدرس س الذك
ــيله مراتب را به اطالع كليه مالكين  ــاعى ندارد بدينوس مش
ــاند كه در روز شنبه مورخه  ــاعى پالك مذكور مى رس مش
ــاعت 9 صبح در محل وقوع ملك حاضر تا  1396/11/14 س
ــه بردار اين اداره از محل بازديد واقدام  به اتفاق نمايند ونقش
قانونى انجام پذيرد بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 

مانع انجام عمليات افراز نخواهد شد 
تاريخ انتشار شنبه 1396/11/07        

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان 
زاهدان م الف    3345

---------------------------------
آگهى مزايده اتومبيل
آگهى مزايده خودرو كالسه 9600296

ــتگاه  ــه فوق يك دس ــب پرونده اجرائى كالس به موج
اتومبيل پرايد به شماره شهربانى ايران 347/99ى91 تيپ 
ــفيد و بدون رنگ و كليه اركان خودرو  صبا مدل 95 رنگ س
ــتيكها داراى اج كافى متعلق به آقاى محسن  ــالم و الس س
ــناس رسمى به مبلغ  ــولى سنجانى كه طبق نظر كارش رس
180/000/000 ريال ارزيابى شده، از ساعت 9 الى 12 مورخ 
ــاوه واقع در بلوار شهيد بهشتى  96/11/25 در اداره ثبت س
نبش شهيد آوينى از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا  از مبلغ ارزيابى ش
ــاى قانونى به عهده برنده  ــد و كليه هزينه ه فروخته مى ش
مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول خواهد شد 
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده 
روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد. 1235
ــاوه خليل شاه  ــناد رسمى س ــئول واحد اجراى اس مس

محمدى
---------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين 
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

ــماره 139660309002002836مورخه   برابر راي ش
1396/09/2 پرونده 1395114409002000514 هيات 
ــف وضعيت ثبتي اراضي و  ــوع قانون تعيين تكلي اول  موض
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ــتان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  ثبت ملك تاكس
ــفلى فرزند شكراله  بشماره شناسنامه  آقاى قاسمعلى يوس
ــتان  در  ــي 4391382741 صادره از تاكس ــد مل 1005  ك
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 20 مترمربع پالك 
ــتان  18583 فرعى از 7405 فرعى از 1 اصلى واقع در تاكس
ــذا به منظور اطالع  ــت . ل بخش 8 قزوين محرز گرديده اس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  اگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به  اعتراضي داشته باش
ــليم و پس از اخذ  مدت يك ماه اعتراض خود به اين اداره تس
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ــت در  ــه مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي اس ــود را ب خ
ــدم وصول اعتراض طبق   ــورت انقضاي مدت مذكور و ع ص

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد  
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/11/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/21
مسعود رحماني / رئيس ثبت واسناد و امالك  

آگهى ابالغ وقت دادرسى حقوقى
در پرونده كالسه حقوقى 960526 شعبه 24شوراى 
حل اختالف قزوين موسسه مالى واعتبارى كوثر با وكالت 
ــگرى دادخواستى تقديم شورا نموده  محمد مهدى عس
ــين اقبالى زاده  ــى بر مطالبه وجه چون محمد حس مبن
ومحمد رضا اقبالى زاده مجهول المكان ميباشند لذا بدين 
روز  در  ــا  ت ــردد  ميگ ــالغ  اب ــان  ايش ــه  ب ــيله  وس
1396/12/14ساعت 16:30در شوراى فوق الذكر واقع 
ــيرازى خ مرصاد جنب  ــن مينودر بلوارصياد ش در قزوي
ــخه ثانى  ــر وضمن دريافت نس ــايپا حاض نمايندگى س
دادخواست وضمائم واعالم آدرس صحيح خود در جلسه 
شورا به هم رساند در غير اينصورت شوراى حل اختالف 

اقدام به اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود.
ــوراى حل اختالف شهر  ــعبه 24ش مسئول دفترش

قزوين
-------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــى-  خواهان:بانك مهر اقتصاد خوانده:احمد قموش
حسين رجبى- فاطمه حاجى سيد جوادى-سيد حسين 
ــارت دادرسى-مطالبه  ــته:مطالبه خس حسينى خواس
ــق الوكاله- تامين  ــه- پرداخت ح ــارت تاخير تادي خس
خواسته- مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
ــه9609982811100752  ــماره پرونده كالس وبه ش
ــن ثبت و وقت  ــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى قزوي ش
ــاعت11تعيين كه  ــيدگي مورخ 1397/01/19وس رس
ــب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين  حس
ــي مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان  دادرس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد  ودرخواس
كثيراالنتشار آگهي مي شود تاخوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
ــت وضمائم  ــخه ثانى دادخواس ــاني كامل خود نس نش
ــيدگي در دادگاه  رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رس

حاضر گردد.
ــعبه11 دادگاه عمومى  ــى ش ــى دادگاه حقوق منش

حقوقى قزوين
-------------------------------

آگهى تحديد حدود اختصاصى
طى يك فقره اظهار نامه ثبتى سه دانگ و يك هشتم 
ــاع از  ششدانگ يك قطعه زمين ديمزار تحت  دانگ مش
پالك 2 فرعى از 94 اصلى  بخش 5 ساوه به تملك  آقايان 
ــويه درآمده است كه  محمود و احمد خلج هدايتى بالس
ــدى از ورثه مرحوم محمود  ــاى على خلج هدايتى اح آق
ــت تحديد حدود  پالك مذكور را  خلج هدايتى درخواس
ــورخ    ــح م ــاعت  9  صب ــه در س ــت ك ــوده  اس نم
1396/11/30انجام خواهد شد لذا بدين وسيله به اطالع 
ــاند كه درتاريخ و وقت مقرر  متقاضى ومجاورين  ميرس
خوديا نماينده قانونى شان درمحل وقوع ملك حضور بهم 
رسانيده وعمليات تحديد حدود انجام خواهدشد بديهى 
ــت اعتراضات واصله طبق ماده 20 قانون ثبت از روز  اس
تحديد حدود بمدت 30 روز  پذيرفته خواهد شد بديهى 
ــده قانون تعيين تكليف  ــت طبق تبصره 2 ماده واح اس
ــد  ــابقه ميباش پرونده هاى معترضين ثبتى كه فاقد س
ــليم  ــت ظرف مدت يكماه از تاريخ تس معترض ميبايس
ــت به مرجع  ــه واحد ثبتى با تقديم دادخواس اعتراض ب
ذيصالح قضائى اقدام نمايد  در غير اينصورت اعتراض به 
ــى بى اثر خواهد بود ومتقاضى ثبت يا نماينده  واحد ثبت
ــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى  قانونى وى ميتواند ب
ــت را دريافت وبه اداره ثبت تسليم  عدم تقديم دادخواس

نمايد. 1264
تاريخ انتشار:    7 /1396/11

خليل شاه محمدى رئيس ثبت اسناد  ساوه
-------------------------------

مفقودى - گنبد كاووس
ــايپا تيپ  ــوارى سيستم س ــبز خودروى س برگ س
131SE مدل 1394 برنگ نوك مدادى متاليك بشماره 
پالك ايران 69 – 474 و 49 وبشماره موتور 5346350 
وبشماره شاسى NAS411100F1120328 بنام خانم 
ــماره ملى  ــه ش ــردى مراد ب ــد ب ــوقى فرزن ــاز س مهن
ــاقط  2031580841 مفقودگرديده واز درجه اعتبار س

مى باشد.
-------------------------------

مفقودى - گنبد كاووس
برگ سبز خودروى سوارى سيستم سايپا تيپ 132 
ــماره پالك  مدل 1389 برنگ نوك مدادى متاليك بش
ــور 3864908  ــماره موت ــران 59 – 185 ج 74 وبش اي
ــام آقاى  ــى S5420089024322 بن ــماره شاس وبش
ــماره ملى  ــى به ش ــى فرزند محمدعل ــن رحيم محس
ــاقط  2031706081 مفقودگرديده واز درجه اعتبار س

مى باشد.
-------------------------------

مفقودى –اروميه 
ــبز خودروى سوارى پژو 405 مدل 1396 به  برگ س
ــور  ــماره موت ــران17 وش ــالك 771م11اي ــماره پ ش
ــى   شاس ــماره  وش   181B0018559
ــه  NAAM31FE5HK073018  مفقودوازدرج

اعتبار ساقط مى باشد.1798
-------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم به 

آقاى عماد پورسيف الدينى فرزند محمد
ــتى به  ــان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواس خواه
طرفيت خوانده آقاى عماد پورسيف الدينى فرزند محمد 
ــته مطالبه وجه  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و  به  خواس
به شماره پرونده كالسه 9609983870000480  شعبه 
7 دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان كرمان ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1397/01/22 ساعت 09:30 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع  ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده عماد 
پورسيف الدينى و درخواست خواهان  مراتب  يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده 
عماد پورسيف الدينى ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر  فوق جهت  رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
ــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى   شهرستان  منشى ش

كرمان – نغمه ايرانمنش  
استان كرمان – شهرستان كرمان  – چهارراه عدالت  
– دادگسترى استان كرمان  – كد پستى 7613839188 

تلفن 03431226201 
-------------------------------

آگهى ابالغ 
وقت رسيدگى و دادخواست و ضمايم به آقاى/ خانم 
ــم زاده فرزندخواهان آقاى/ خانم امير نامجو  يونس رحي
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ يونس رحيم زاده به 
ــى مطرح كه به اين  ــته اعتراض به عمليات اجراي خواس
ــه  كالس ــده  پرون ــماره  ش ــه  ب و  ــاع  ارج ــعبه  ش
ــى  ــعبه 3 دادگاه عموم 9609984432300979 ش
ــتان مهاباد ثبت و وقت رسيدگى مورخ  حقوقى شهرس
ــاعت 8:30 تعيين كه حسب دستور  1397/10/20 س
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
ــار آگهى  ــب يك نوبت در يك از جرايد كثيراالنتش مرات
ــس از تاريخ  ــده ظرف مدت يك ماه پ ــردد تا خوان مى گ
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
ــخه ثانى دادخواست را دريافت و در وقت  كامل خود نس

مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
ــعبه 3 دادگاه عمومى  ــر دفتر دادگاه حقوقى ش مدي

حقوقى شهرستان مهاباد- منصور منگورى
-------------------------------

ابالغ وقت دادرسى
ــم دادگاه  ــعبه پنج ــه 951170 ش در پرونده كالس
ــتان بوكان آقاى حسن ارجاعى  عمومى حقوقى شهرس
فرزند احمد با وكالت آقاى رحيم صناعى بطرفيت خوانده 
1- آقاى محسن دميرچلى فرزند محمدرضا 2- على اكبر 
ــم بر محكوميت  ــتى مبنى صدور حك ــدى دادخواس زن
ــغ 350,000,000  تضامنى خواندگان به پرداخت مبل
ريال معادل سى و پنج ميليون تومان بابت يك فقره چك 
ــاب كليه خسارات  ــعبه بهاران با احتس بانك تجارت ش
ــارات تأخير تأديه  ــى – خس قانونى اعم از هزينه دادرس
ــنبه ساعت 13  تقديم و به تاريخ 1396/11/18 چهارش
ــت و نظر به اليحه  ــيدگى شده اس ظهر تعيين وقت رس
تقديمى وكيل خواهان مبنى بر اينكه خوانده رديف اول 
ــانى و مجهول المكان  ــن دميرچلى فاقد نش آقاى محس
ــده و بنا به دستور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون  اعالم ش
ــت در يكى از  ــك نوب ــى مراتب ي ــى مدن ــن دادرس آيي
ــردد تا خوانده  ــار آگهى مى گ روزنامه هاى كثيراالنتش
ــن دميرچلى) قبل از  ــر رديف اول (آقاى محس فوق الذك
حلول وقت رسيدگى به دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى 
حقوقى بوكان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمايم 
ــيدگى در دادگاه  ــت مقرر جهت رس ــت و در وق را درياف
ــيدگى  ــوند در غير اين صورت دادگاه غيابا رس حاضر ش

نموده و تصميم الزم را اتخاذ خواهند نمود./ 509
ــين باريك – رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومى  ياس

حقوقى شهرستان بوكان
-------------------------------

آگهى اجرائيه
ــماره 156 مورخ  ــه ش ــب دادنام ــه اينكه حس نظري
ــترى  ــه 1/22/86 دادگس 1386/3/20 در پرونده كالس
شهرستان دهگالن (شعبه اول حقوقى) محكوم عليه آقاى 
ــت مبلغ  ــه به پرداخ ــد فيض ال ــدى فرزن ــه اح حمدال
98,590,000 ريال با احتساب خسارت تأخير تأديه بر 
مبناى نرخ شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از 
ــك (1384/05/01) لغايت زمان اجراى  تاريخ صدور چ
حكم به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5,467,067 ريال به 
عنوان هزينه دادرسى در حق آقايان:1- محمد عزيز نژاد 
ــاس كبود و مبلغ 5,202,853 ريال به عنوان نيم  2- عب
عشر دولتى در حق صندوق دولت محكوم گرديده است 
ــت محكوم له و مستنداً به مواد 9 و 36  لذا بنا به درخواس
ــون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت آگهى  قان
ــار به موقع اجرا  ــس از ده روز از تاريخ انتش ــردد و پ مى گ
ــد./ 507مدير دفتر شعبه اول دادگاه  گذشته خواهد ش

حقوقى دادگسترى شهرستان دهگالن- سعيدى
-------------------------------

آگهى احضار متهم
ــى  ــعبه دوم بازپرس ــه 960512 ش در پرونده كالس
دادسراى عمومى و انقالب بوكان آقاى هيواقادرى فرزند 
ابوبكر عليه آقاى حامد كريمى بوكانى فرزند انور به اتهام 
ــكايتى مطرح نموده و اكنون نامبرده  فروش مال غير ش
تحت تعقيب اين بازپرسى مى باشد. به علت اينكه نامبرده 
ــد به تجويز ماده 173  در پرونده مجهول المكان مى باش
ــى كيفرى مصوب 1392 مراتب يك  قانون آيين دادرس
ــود تا  ــار آگهى مى ش نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش
ــار آگهى در اين شعبه  متهم پس از يك ماه از تاريخ انتش
ــود. در ضمن در صورت داشتن وكيل مى تواند  حاضر ش
ــن صورت تصميم مقتضى اتخاذ  حاضر نمايد در غير اي
خواهد شد./ 492بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان بوكان - سعيد محمد زاده



7ايران زمينايران زمين
به دليل بروز گرد و خاك

359 نفر در جنوب غرب خوزستان راهى 
بيمارستانها شدند 

ــكده علوم پزشكى  ــوى نسب: رئيس دانش  اهواز- موس
ــتان،  ــادان گفت: بروز گرد و خاك در جنوب غرب خوزس آب

359 را راهى بيمارستان كرد.
ــاره به اينكه اين تعداد طى سه روز  عليرضا آموزنده با اش
ــش اين دانشكده در  ــته به بيمارستانهاى تحت پوش گذش
ــخر و شادگان كرده است، افزود: از  شهرهاى آبادان، خرمش
ــكالت تنفسى ناشى از  تعداد كل مراجعان براى درمان مش
ــز درمانى مراجه  ــادان 146 نفر  به مراك ــرد و خاك در آب گ

كردند.
وى اظهار كرد: از اين تعداد 97 نفر به طور سرپايى درمان 

شدند و 49 نفر نيز بسترى شدند.
ــهر نيز 30 نفر سرپايى درمان  وى تصريح كرد: در خرمش

شدند و 25 نفر بسترى شدند.
ــكده علوم پزشكى آبادان گفت: 138 نفر در  رئيس دانش
ــان  ــز درمان مراجعه كردند كه 14 نفر ش ــادگان به مراك ش

بسترى شدند.
ــادگانى به مراكز  به گفته آموزنده 124 نفر از مراجعان ش

درمانى پس از درمان سرپايى به منازلشان بازگشتند
    

پاسخگويى تامين اجتماعى استان خوزستان در 
بدترين شرايط آب و هوايى

اهواز- موسوى نسب: كاركنان سازمان تامين اجتماعى 
استان خوزستان عليرغم افزايش غلظت گردو غبار در محل 
كار خود حاضر و با استفاده از ماسك براى تنفس بهتر هوا به 

انجام امور جارى مربوط به ارباب رجوع پرداختند .
    

مدير درمان تامين اجتماعى خوزستان: 
قدردان زحمات پرستاران هستم 

ــب:مديريت درمان تامين اجتماعى  اهواز- موسوى نس
ــن ميالد حضرت زينب و  ــاهد برگزارى جش ــتان ش خوزس

تجليل ازمقام شامخ پرستار بود .
مديردرمان تامين اجتماعى خوزستان گفت:جايگاه رفيع 
ــتار به اندازه اى ارزشمند است كه سالروز  ومقام شامخ پرس

تولد حضرت زينب بنام روز پرستار نامگذارى شد 
وى افزود:همانطور كه  كربال در كربال مى ماند اگر زينب 
نبود قطعاٌ كار درمان نيز ابتر است و به سرانجام نخواهد رسيد 

اگر پرستار نباشد.
دكترجليلى با بيان اينكه به همكاربودن باشما پرستاران 
ــبانه روزى  ــت:قدردان زحمات ش افتخارميكنم،اظهارداش
بهداران، بهياران، كاردان، كارشناسان اتاق عمل وبيهوشى 
وپرستاران هستم وبراى رفاه ورضايتمندى اين عزيزان تالش 

مى كنيم . 
ــخنان خود با اشاره به اينكه  جليلى دربخش ديگرى ازس
ــختى اين كار باعشق  ــتارى كارى سخت است و س كارپرس
ــوش ولبخند  ــت تاكيدكرد:روى خ ــار قابل تحمل اس وايث
ــد ــم موثرتر وكارسازترباش ــا از دارو ه ــه بس ــتاران چ پرس

گفتنى است دراين مراسم از تعداد 28 پرستار نمونه استانى 
وجمعى از بازنشستگان  با لوح سپاس قدردانى گرديد.
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خبر
مديرعامل نيروگاه رامين اهواز :
توسعه ارتباطات و ارتقاى سطح 

تعامالت با دانشگاها از اولويت هاى 
نيروگاه رامين است.

ــوى نسب: داوود محمودى   اهواز- موس
ــه كميته  ــل اين نيروگاه درجلس مديرعام
تحقيقات توليد و توسعه فناورى ، با اشاره به 
اقدامات نيروگاه رامين در اجراى طرح هاى 
تحقيقاتى، توسعه ارتباطات و ارتقاى سطح 
ــز علمى را از  ــگاها و مراك ــالت با دانش تعام
اولويت هاى اين مجموعه دانست.وى در اين 
جلسه تخصصى با اشاره به نقش پروژه هاى 
تحقيقاتى و طرحهاى دانش بنيان در بهبود 
ساختارهاى فنى و فرايندهاى توليد انرژى 
برق دراين نيروگاه گفت:امروزه نقش صنعت 
برق در ايجاد و تقويت زيرساخت هاى كشور 
ــت و به همين  از اهميت بااليى برخوردار اس
ــرژى،  بدون  ــدار اين ان ــد پاي ــور تولي منظ
برنامه ريزى دقيق تخصصى و بهره گيرى از 
ــن  ــات بنيادي ــا، تحقيق ــش روز دني دان
پژوهشگران و تجارب ارزشمند متخصصين 
ــت.  فرهاد  ــن اس ــت غيرممك ــن صنع اي
اسكندرى معاونت مهندسى و نظارت فنى 
ــاره به  ــه با اش نيروگاه نيز در ادامه اين جلس
تفاهم نامه فى مابين اين نيروگاه با دانشگاهها 
و مراكز علمى به تشريح وضعيت پروژه ها و 
طرح هاى تحقيقاتى نيروگاه رامين در سال 
ــها و  ــا تاكيد بر رفع چالش ــت و ب 96 پرداخ
ــهيل در اجراى آنها اظهار داشت: اجراى  تس
پروژه ها و طرح هاى تحقيقاتى مى تواند ما را 
ــد انرژى برق، بهينه  در بهبود راندمان تولي
ــازى و بروزرسانى سيستمها و تجهيزات  س
ــد  و گام  ــهاى تولي ــى، رفع چالش نيروگاه
برداشتن اصولى در مسير اقتصاد مقاومتى و 
بهبود روند دستيابى به خودكفايى كامل در 
ــور  ــرق بويژه در نيروگاه هاى كش صنعت ب

بيش از پيش يارى دهد.
    

كنترل بهداشتى 80درصد 
نانوايى هاى آبادان

ــب:رئيس مركز  ــوى نس ــواز- موس اه
ــت آبادان گفت: در 9ماهه اول سال  بهداش
ــتان  جارى 80 درصد از نانوايى هاى شهرس
ــيرين در  ــتفاده از جوش ش آبادان از نظر اس
طبخ نان كنترل شدند. صالح بهمئى اظهار 
ــاى  ــرايط نانوايى ه ــر ش ــت:نظارت ب داش
ــتان يكى از امور روزانه كارشناسان  شهرس
بهداشت محيط مركز بهداشت آبادان است. 
ــرد:  ــه ك ــوص اضاف ــن خص وى در همي
ــردارى دوره اى از نان توليدى در اين  نمونه ب
ــتفاده جوش شيرين در  مراكز حاكى از اس

10درصد از اين نانوايى ها بوده است.

اهواز- موسوى نسب: با حضور مديركل 
ــات مركزى گزينش وزارت  دبيرخانه هي

بهداشت؛ رئيس هسته گزينش دانشكده 
ــمى  ــكى آبادان به صورت رس علوم پزش

ــا محمودى،  ــور رض ــدبا حض معرفى ش
مديركل دبيرخانه هيات مركزى گزينش 
ــراه، دكتر  ــت و هيات هم وزارت بهداش
كامران سالمى به صورت رسمى به عنوان 
ــكده علوم  ــته گزينش دانش رئيس هس
پزشكى آبادان معرفى شد. دكتر عليرضا 
ــالمى  ــده در آيين معارفه دكتر س آموزن
ــار كرد: صيانت هر مجموعه بر عهده  اظه
هسته گزينش است و ارزشهاى بزرگى در 
اين حوزه قرار دارد. وى اضافه كرد: بعضى 
ــوند كه از  ــات اغماض ها باعث مى ش اوق
ــويم و اميدوار  ــير اصلى منحرف ش مس
ــكل گيرى اين هسته، حوزه  هستيم با ش
ــورت جدى ترى دنبال  ــش را به ص گزين
كنيم. رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان 

ــوع كه مقدمات تبديل  با اعالم اين موض
ــكى آبادان به  ــدن دانشكده علوم پزش ش
ــت، افزود: اين  ــگاه فراهم شده اس دانش
ــكده از يك رشته به 14 رشته ارتقا  دانش
ــت و در حال حاضر بيش از  پيدا كرده اس
يكهزار و300 دانشجو دارد. وى با اشاره به 
اين خبر كه با عقد قراردادهاى خارجى به 
دنبال رسيدن به استانداردهاى آموزشى 
هستيم، بيان كرد: به دنبال آن هستيم كه 
يك فضاى آموزشى؛ معنوى و اسالمى را 
ــت مدير  اجرايى كنيم. در ادامه اين نشس
ــزى گزينش  ــه هيات مرك كل دبيرخان
ــك  ــن تبري ــز ضم ــت ني وزارت بهداش
ــب و روز  ــيدن ميالد حضرت زين فرارس
ــت: از هسته گزينش  پرستار اظهار داش

ــده را  اهواز كه پيش از اين، وظيفه يادش
ــتند نهايت قدردانى را دارم.  برعهده داش
وى با اشاره به اين مهم كه كار گزينش در 
ــورى است، عنوان  ــالمت يك كار كش س
كرد: كسانى كه اين وظيفه را مى پذيرند به 
ــف را برعهده  ــك تكلي ــورت كامل ي ص
ــه داد: افتتاح  ــد. محمودى ادام مى  گيرن
ــكده علوم پزشكى  هسته گزينش دانش
آبادان در وهله نخست در فرآيند گزينش 
ــريع ايجاد خواهد كرد و زحمت تردد  تس
بين اهواز و آبادان نيز به حداقل مى  رسد. 
شايان ذكر است در پايان اين جلسه كه با 
ــن و مديران  ــى از معاوني ــور جمع حض
دانشكده علوم پزشكى آبادان برگزار شد، 
ابالغ رسمى دكتر سالمى به وى اعطا شد

رئيس هسته گزينش دانشكده علوم پزشكى آبادان معرفى شد

ــب: مديرعامل  ــوى نس ــواز- موس  اه
ــتان در  ــرق منطقه اى خوزس ــركت ب ش
ــوراى پايايى منطقه اى شبكه  جلسه ش
ــال 97 به دليل  برق خوزستان گفت: س
كاهش نزوالت جوى از سخت ترين سال 
ــود و احتمال  ــاى صنعت برق خواهد ب ه
خاموشى هاى گسترده در اين سال وجود 

دارد.
محمود دشت بزرگ در اين جلسه كه 
ــتان  با حضور مديران صنعت برق خوزس
ــد، اظهار كرد:  در شرايط بسيار  برگزار ش

حساسى براى صنعت برق استان هستيم 
ــامدى  و بايد آمادگى الزم را براى هر پيش

داشته باشيم.
وى ادامه داد: در يك سال گذشته همه 
ــمان را كرديم تا در چنين روزهايى  تالش
كه گرد و غبار چندين برابر حد مجاز مى 
ــتان از پايايى الزم  ــود صنعت برق اس ش
ــد، ديروز و امروز (29 و 30  برخوردار باش
دى ماه) نشان داده كه راه را درست آمده 
ــده،  ــيده ش ــدات انديش ــم و تمهي اي
استانداردهاى پايدارى شبكه را در مقابل 

ــت.  ــيار افزايش داده اس گرد و خاك بس
ــه اى  ــرق منطق ــركت ب ــل ش مديرعام
خوزستان وضعيت پيش آمده را همانند 
ــيل و زلزله دانست و اضافه كرد:  وقوع س
ــال  ــاى الزمه را ظرف مدت يك س كاره
ــته انجام داده ايم و عمليات مقاوم  گذش
ــازى نيز همچنان در حال انجام شدن  س
است، با همه اين شرايط، با توجه به شدت 
گرد و غبار بايد همه نيروها آمادگى خود را 
حفظ كنند تا شبكه دچار مشكل حادى 
نشود.رئيس شوراى پايايى برق استان در 

ــاى خود به  ــر از صحبت ه ــى ديگ بخش
ــى ها و تاثير آن بر نيروگاه  كاهش بارندگ
ــرد و افزود: بحث  ــاره ك هاى برق آبى اش
ــروز براى آن برنامه  ــرى كه بايد از ام ديگ
داشته باشيم تابستان سال 97 است؛ چرا 
ــابقه نزوالت  ــديد و بى س كه با كاهش ش
ــى رود كه بعضى از  ــوى احتمال آن م ج
واحدهاى توليدى سدها به دليل ذخيره 
ــوند و با  پايين آب، از مدار توليد خارج ش
خاموشى هاى گسترده اى رو به رو شويم، 
ــتانى مانند خوزستان كه  خصوصا در اس

ــرژى الكتريكى توليد  ــد بااليى از ان درص
شده محصول نيروگاه هاى برق آبى است.

گفتنى است، جلسه شوراى پايايى منطقه 
اى شبكه برق خوزستان با حضور مديران 
ــى و نيز مديران  ــرق آّى و حرارت توليد ب
ــتان و اهواز  ــركت هاى توزيع خوزس ش
ــرايط حال  ــى از ش برگزار و در آن گزارش
ــبكه برق در مقابل گرد و غبار و  حاضر ش
ــا توجه به  ــد و ب ــرايط پيش رو داده ش ش
شرايط خاص تابستان 97 تصميماتى نيز 

اتخاذ شد.

مدير عامل شركت برق منطقه اى خوزستان خبر داد: 
 لزوم آمادگى همه جانبه براى عبور از تابستان 97 

اهواز- موسوى نسب: معاون وزيرنفت 
و مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش 
ــدر صادراتى  ــى ازبن ــرآورده هاى نفت ف

ماهشهربازديد كرد. 
ــر نفت وهيئت  ــد معاون وزي دربازدي
همراه ،مديرعامل شركت پخش فرآورده 
ــركت پااليش  هاى نفتى, مديرعامل ش
ــركت ملى پخش  ــادان ,مدير ش نفت آب
فرآورده هاى نفتى منطقه آبادان وبرخى 
ديگر ازمسولين منطقه وپااليشگاه آبادان 

ــه  نيز حضور و  درادامه اين بازديد جلس
ــات بندر  ــالن اجتماع ــى درمحل س اي
ــى  ــهر به منظور بررس ــى ماهش صادرات
مسائل و مشكالت بندرصادراتى ماهشهر 
ــركت ملى  برگزار گرديد .مديرعامل ش
پااليش وپخش فرآورده هاى نفتى دراين 
ــت از  ــه مى بايس ــان اينك ــه با بي جلس
ــكله هاى بندر صادراتى  تأسيسات و اس
ماهشهر با توجه به ظرفيت توليد فرآورده 
ــود  ــگاه آبادان بهره بردارى ش در پااليش

ــود در  ــازن موج ــى مخ ــزود: برخ اف
ــد تغييركاربرى داده  ــى باي بندرصادرات
ــازى نفتكوره  ــوند وجهت ذخيره س ش

پااليشگاهى بكارگرفته شوند.
ــه به  ــه وباتوج ــن جلس ــه اي  درادام
ــده تمامى امكانات  تصميمات اتخاذ ش
ــه  ــهر ب ــى ماهش واداره اموربندرصادرات
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى  ش
ــن قرار  ــول و براي ــادان مح ــه آب منطق
ــگاه آبادان طى موعد زمانى مقرر  پااليش

ــت فرآيند تغيير و تحول واحد  مى بايس
ــه مديريت  ــهر را ب بندرصادراتى ماهش
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــالم نمايد.مديرعامل  نفتى گزارش واع
شركت ملى پااليش وپخش فرآورده هاى 
ــى  ــتم گرمايش ــى درادامه از سيس نفت
انبارنفتكوره ماهشهربازديد و از پيشرفت 
واتمام اين پروژه كه ازنظر فنى درگستره 
مناطق 37 گانه آن را بى نظير خواند ابراز 
ــندى كرد و اظهار داشت: احداث  خرس

موفق اين پروژه نمادى ازحسن همكارى 
ــتادى شركت ملى  واحدهاى منطقه وس
ــان مى  ــش فرآورده هاى نفتى را نش پخ
دهد. صادق آبادى همچنين افزود: اميد 
ــن كار و همكارى و  ــى رود تا با انجام اي م
ــركت پااليش نفت  ــت مديران ش حماي
آبادان و شركت ملى پخش فرآورده هاى 
ــم درجهت  ــه آبادان بتواني نفتى منطق
ــتر  ــوددهى وارائه خدمات بهتر وبيش س

گامهاى موثرى را درمنطقه برداريم.

بازديد معاون وزير نفت از بندرصادراتى ماهشهر 

حصر وراثت
ــت آقاى ايرج عليدادى سليمانى  در خصوص دادخواس
ــتناد  ــنامه شماره181باس ــى ابراهيم بشناس فرزند حاج
ــنامه ورثه  ــوت و فتوكپى شناس ــى ف ــهادتنامه و گواه ش
ــورا نموده  و  ــتى به شماره960717تقديم اين ش درخواس
ــادروان خديجه عليدادى  ــعار داشته است كه ش چنين اش
سليمانى فرزند ايرج بشناسنامه شماره3150286670در 
ــته  و  تاريخ 1385/01/08 در اقامتگاه دائمى خود درگذش
ــاالرى نژاد  ــوت وى عبارتند از: 1- ناهيد س ــه حين الف ورث
ــماره9459مادر متوفى2- ايرج عليدادى  ــنامه ش بشناس
سليمانى بشناسنامه شماره181پدر متوفى. لذا مراتب يك 
ــار آگهى شود تا هر  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
كسى حقى يا حقوقى يا ديونى يا وصيتنامه اى اعم از رسمى 
ــورا  ــادى از متوفى دارد ارائه دهد درغير اين صورت ش يا ع
ظرف مدت يك ماه پس از انتشار گواهى حصر وراثت را صادر 

مى نمايد.م/الف:456
ــتان  ــماره يك شهرس ــوراى حل اختالف ش رئيس ش

كهنوج- عبدالرضا ورزنده
---------------------------------

حصر وراثت
ــنامه  بشناس ــى  عل ــد  فرزن ــى  خان ــرا  زه ــم  خان
ــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى  شماره4591باستناد ش
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره960718تقديم شوراى 
ــعار داشته است كه شادروان  حل اختالف نموده و چنين اش
ــماره5400در تاريخ  ــنامه ش ــدى بشناس ــا احم غالمرض
ــته  و ورثه  ــگاه دائمى خود درگذش 1396/07/17 در اقامت
ــدى به ش  ــد از: 1- احمد احم ــوت وى عبارتن ــن الف حي
ش3150330750فرزند متوفى2- امين محمد احمدى به 
ش ش3150841135فرزند متوفى3- اسماء احمدى به ش 
ــانه احمدى به ش  ش3150376971فرزند متوفى4- افس
ــه احمدى به ش  ــد متوفى5- امين ش315062558فرزن
ــرا خانى به ش  ــى6- زه ــد متوف ش3150783860فرزن
ش472211120همسر دائمى متوفى 7- مراد احمدى به 
ــت در يكى از  ــى . لذا مراتب يك نوب ــدر متوف ش ش117پ
ــار آگهى شود تا هر كسى حقى يا  روزنامه هاى كثيراالنتش
ــمى يا عادى از  ــى يا ديونى يا وصيتنامه اى اعم از رس حقوق
متوفى دارد ارائه دهد درغير اين صورت شورا ظرف مدت يك 
ــار گواهى حصر وراثت را صادر مى نمايد.م/ ماه پس از انتش

الف: 457
ــتان  ــماره يك شهرس ــوراى حل اختالف ش رئيس ش

كهنوج- عبدالرضا ورزنده
---------------------------------

اجرائيه
مشخصات محكوم له:1- حميد انصارى ده كهان فرزند 
ــاهد روبروى دادگسترى  ــانى كهنوج بلوار ش دادشه به نش
كهنوج2-عصمت رئيسى تو ريگى فرزند كهندل به نشانى 

كرمان- كهنوج- خيابان پاسداران
ــخصات محكوم عليه: فاطمه زين الصالحين فرزند  مش
ــوج- خيابان امام- كوچه ميوه  ــانى كرمان- كهن على به نش

فروشان
ــت اجراى حكم مربوطه به  محكوم به: بموجب درخواس
شماره وشماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرسى به مبلغ يك ميليون و چهارصد و هشتاد هزار ريال 
ــارت تاخيرتاديه كه( محاسبه آن  و حق الوكاله وكيل و خس
توسط اجرا احكام ميباشد) در حق محكوم له و پرداخت نيم 
ــر در حق صندوق دولت محكوم ميباشد. مسئول دفتر  عش
ــتان كهنوج- عفت  ــالف شماره2شهرس ــوراى حل اخت ش

مارزى 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1-ظرف 
ــرا گذارد(ماده34قانون اجراى  ــرا بموقع اج ده روز مفاد آن
احكام مدنى).2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- 
ــتيفا محكوم به از آن  ــى معرفى كند كه اجرا حكم و اس مال
ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند 

بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و 
ــروح مشتمل  قيمت اموال منقول و غيرمنقول، به طور مش
ــات  برميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسس
ــخصات  ماى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مش
ــه اموالى كه او به هر نحو نزد  ــابهاى مذكور و كلي دقيق حس
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
ــار به ضميمه  ــل از طرح دعواى اعس ــال قب از زمان يك س
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
ــود(مواد8و3قانون نحوه اجراى  محكوم له بازداشت مى ش
محكوميت مالى1394).4- خوددارى محكوم عليه از اعالم 
ــرار از اجراى حكم، حبس  ــورت اموال به منظور ف كامل ص
ــى دارد.(ماده34قانون اجراى  ــرى درجه هفت را در پ تعزي
ــون نحوه اجراى  ــاده20ق.م.ا و ماده16قان احكام مدنى وم
محكوميت مالى1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو 
ــا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى  ب
ــد موجب مجازات تعزيرى درجه  پرداخت ديون كافى نباش
شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
ــت  ــراى محكومي ــوه اج ــود.(ماده21قانون نح ــى ش م
مالى1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ــدان منوط به موافقت  ــود آزادى محكوم عليه از زن ارائه ش
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه 
ــون نحوه اجراى محكوميت  خواهد بود.(تبصره1ماده3قان

مالى1394). م/الف:447
---------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــيدگى دادخوست وضمائم به آقاى  آگهى ابالغ وقت رس
ــان آقاى نجف  ــد نواب خواه ــرى كاوكان فرزن ــن ناص معي
ــتى به طرفيت خوانده آقاى معين  محمدى عبده دادخواس
ــته وجه  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به  ناصرى به خواس
ــه9609983490600698و شماره  شماره پرونده كالس
ــوراى حل اختالف شماره6 شهرستان  بايگانى960699 ش
جيرفت ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/08 وساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 
ــت مجهول المكان بودن  ــى مدنى به عل قانون آيين دادرس
ــك نوبت در يكى از  ــت خواهان مراتب ي خوانده و درخواس
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
ــر دادگاه مراجعه و ضمن  ــار آگهى به دفت پس از تاريخ انتش
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.
ــوراى حل اختالف شماره6شهرستان  مسئول دفتر ش

جيرفت- پروين درينى
---------------------------------

زنجان_مفقودى 
ــند كمپانى پروتون ويرا ليفت بك مدل85 به شماره  س
ــور  موت ــماره  ش و   ــران 87  اي ب 33  ــالك  999  پ
ــى  شاس ــماره  ش و    PLIC97LNL6BI28618
 4G15PMV5188متعلق به ابوالفتح كرم زاده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
---------------------------------

زنجان _مفقودى
 برگ سبز پژو پارس مدل86 به شماره پالك  438 ج 31 
ايران 87 و  شماره موتور 12486013457 و  شماره شاسى 
50306980 متعلق به فضائل تقى لو مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
---------------------------------

مفقودى_زنجان
ــماره  585/721به  پروانه بهره بردارى چاه عميق به ش
ــياه منصور  ــتاى قلعه جوق س تاريخ 85/5/18 واقع در روس
متعلق به فرج اله مصيبى قشالقى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.
---------------------------------

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 

ــتان  ــتان سيس ــالك اس ــناد وام ــت اس اداره كل ثب
وبلوچستان 

*آگهى دعوت افراز*
ــيمه رخشانى فرزند گل محمد احدى از  چون خانم نس
مالكين مشاعى ششدانگ پالك 2838/36 –اصلى واقع در 
ــتان شهر زاهدان بلوار كشاورز به موجب  بخش يك بلوچس
ــماره 2/35374 مورخه 1396/10/02  تقاضاى وارده به ش
تقاضاى افراز سهمى مشاعى خود رااز ششدانگ پالك فوق 
ــاير مالكين  ــر نموده واعالم نموده اطالعى از آدرس س الذك
ــيله مراتب را به اطالع كليه مالكين  ــاعى ندارد بدينوس مش
ــاند كه در روز شنبه مورخه  ــاعى پالك مذكور مى رس مش
ــاعت 9 صبح در محل وقوع ملك حاضر تا  1396/11/14 س
ــه بردار اين اداره از محل بازديد واقدام  به اتفاق نمايند ونقش
قانونى انجام پذيرد بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 

مانع انجام عمليات افراز نخواهد شد 
تاريخ انتشار شنبه 1396/11/07        

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان 
زاهدان م الف    3345

---------------------------------
آگهى مزايده اتومبيل
آگهى مزايده خودرو كالسه 9600296

ــتگاه  ــه فوق يك دس ــب پرونده اجرائى كالس به موج
اتومبيل پرايد به شماره شهربانى ايران 347/99ى91 تيپ 
ــفيد و بدون رنگ و كليه اركان خودرو  صبا مدل 95 رنگ س
ــتيكها داراى اج كافى متعلق به آقاى محسن  ــالم و الس س
ــناس رسمى به مبلغ  ــولى سنجانى كه طبق نظر كارش رس
180/000/000 ريال ارزيابى شده، از ساعت 9 الى 12 مورخ 
ــاوه واقع در بلوار شهيد بهشتى  96/11/25 در اداره ثبت س
نبش شهيد آوينى از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا  از مبلغ ارزيابى ش
ــاى قانونى به عهده برنده  ــد و كليه هزينه ه فروخته مى ش
مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول خواهد شد 
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده 
روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد. 1235
ــاوه خليل شاه  ــناد رسمى س ــئول واحد اجراى اس مس

محمدى
---------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين 
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

ــماره 139660309002002836مورخه   برابر راي ش
1396/09/2 پرونده 1395114409002000514 هيات 
ــف وضعيت ثبتي اراضي و  ــوع قانون تعيين تكلي اول  موض
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ــتان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  ثبت ملك تاكس
ــفلى فرزند شكراله  بشماره شناسنامه  آقاى قاسمعلى يوس
ــتان  در  ــي 4391382741 صادره از تاكس ــد مل 1005  ك
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 20 مترمربع پالك 
ــتان  18583 فرعى از 7405 فرعى از 1 اصلى واقع در تاكس
ــذا به منظور اطالع  ــت . ل بخش 8 قزوين محرز گرديده اس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  اگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به  اعتراضي داشته باش
ــليم و پس از اخذ  مدت يك ماه اعتراض خود به اين اداره تس
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ــت در  ــه مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي اس ــود را ب خ
ــدم وصول اعتراض طبق   ــورت انقضاي مدت مذكور و ع ص

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد  
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/11/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/21
مسعود رحماني / رئيس ثبت واسناد و امالك  

آگهى ابالغ وقت دادرسى حقوقى
در پرونده كالسه حقوقى 960526 شعبه 24شوراى 
حل اختالف قزوين موسسه مالى واعتبارى كوثر با وكالت 
ــگرى دادخواستى تقديم شورا نموده  محمد مهدى عس
ــين اقبالى زاده  ــى بر مطالبه وجه چون محمد حس مبن
ومحمد رضا اقبالى زاده مجهول المكان ميباشند لذا بدين 
روز  در  ــا  ت ــردد  ميگ ــالغ  اب ــان  ايش ــه  ب ــيله  وس
1396/12/14ساعت 16:30در شوراى فوق الذكر واقع 
ــيرازى خ مرصاد جنب  ــن مينودر بلوارصياد ش در قزوي
ــخه ثانى  ــر وضمن دريافت نس ــايپا حاض نمايندگى س
دادخواست وضمائم واعالم آدرس صحيح خود در جلسه 
شورا به هم رساند در غير اينصورت شوراى حل اختالف 

اقدام به اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود.
ــوراى حل اختالف شهر  ــعبه 24ش مسئول دفترش

قزوين
-------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــى-  خواهان:بانك مهر اقتصاد خوانده:احمد قموش
حسين رجبى- فاطمه حاجى سيد جوادى-سيد حسين 
ــارت دادرسى-مطالبه  ــته:مطالبه خس حسينى خواس
ــق الوكاله- تامين  ــه- پرداخت ح ــارت تاخير تادي خس
خواسته- مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
ــه9609982811100752  ــماره پرونده كالس وبه ش
ــن ثبت و وقت  ــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى قزوي ش
ــاعت11تعيين كه  ــيدگي مورخ 1397/01/19وس رس
ــب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين  حس
ــي مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان  دادرس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد  ودرخواس
كثيراالنتشار آگهي مي شود تاخوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
ــت وضمائم  ــخه ثانى دادخواس ــاني كامل خود نس نش
ــيدگي در دادگاه  رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رس

حاضر گردد.
ــعبه11 دادگاه عمومى  ــى ش ــى دادگاه حقوق منش

حقوقى قزوين
-------------------------------

آگهى تحديد حدود اختصاصى
طى يك فقره اظهار نامه ثبتى سه دانگ و يك هشتم 
ــاع از  ششدانگ يك قطعه زمين ديمزار تحت  دانگ مش
پالك 2 فرعى از 94 اصلى  بخش 5 ساوه به تملك  آقايان 
ــويه درآمده است كه  محمود و احمد خلج هدايتى بالس
ــدى از ورثه مرحوم محمود  ــاى على خلج هدايتى اح آق
ــت تحديد حدود  پالك مذكور را  خلج هدايتى درخواس
ــورخ    ــح م ــاعت  9  صب ــه در س ــت ك ــوده  اس نم
1396/11/30انجام خواهد شد لذا بدين وسيله به اطالع 
ــاند كه درتاريخ و وقت مقرر  متقاضى ومجاورين  ميرس
خوديا نماينده قانونى شان درمحل وقوع ملك حضور بهم 
رسانيده وعمليات تحديد حدود انجام خواهدشد بديهى 
ــت اعتراضات واصله طبق ماده 20 قانون ثبت از روز  اس
تحديد حدود بمدت 30 روز  پذيرفته خواهد شد بديهى 
ــده قانون تعيين تكليف  ــت طبق تبصره 2 ماده واح اس
ــد  ــابقه ميباش پرونده هاى معترضين ثبتى كه فاقد س
ــليم  ــت ظرف مدت يكماه از تاريخ تس معترض ميبايس
ــت به مرجع  ــه واحد ثبتى با تقديم دادخواس اعتراض ب
ذيصالح قضائى اقدام نمايد  در غير اينصورت اعتراض به 
ــى بى اثر خواهد بود ومتقاضى ثبت يا نماينده  واحد ثبت
ــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى  قانونى وى ميتواند ب
ــت را دريافت وبه اداره ثبت تسليم  عدم تقديم دادخواس

نمايد. 1264
تاريخ انتشار:    7 /1396/11

خليل شاه محمدى رئيس ثبت اسناد  ساوه
-------------------------------

مفقودى - گنبد كاووس
ــايپا تيپ  ــوارى سيستم س ــبز خودروى س برگ س
131SE مدل 1394 برنگ نوك مدادى متاليك بشماره 
پالك ايران 69 – 474 و 49 وبشماره موتور 5346350 
وبشماره شاسى NAS411100F1120328 بنام خانم 
ــماره ملى  ــه ش ــردى مراد ب ــد ب ــوقى فرزن ــاز س مهن
ــاقط  2031580841 مفقودگرديده واز درجه اعتبار س

مى باشد.
-------------------------------

مفقودى - گنبد كاووس
برگ سبز خودروى سوارى سيستم سايپا تيپ 132 
ــماره پالك  مدل 1389 برنگ نوك مدادى متاليك بش
ــور 3864908  ــماره موت ــران 59 – 185 ج 74 وبش اي
ــام آقاى  ــى S5420089024322 بن ــماره شاس وبش
ــماره ملى  ــى به ش ــى فرزند محمدعل ــن رحيم محس
ــاقط  2031706081 مفقودگرديده واز درجه اعتبار س

مى باشد.
-------------------------------

مفقودى –اروميه 
ــبز خودروى سوارى پژو 405 مدل 1396 به  برگ س
ــور  ــماره موت ــران17 وش ــالك 771م11اي ــماره پ ش
ــى   شاس ــماره  وش   181B0018559
ــه  NAAM31FE5HK073018  مفقودوازدرج

اعتبار ساقط مى باشد.1798
-------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم به 

آقاى عماد پورسيف الدينى فرزند محمد
ــتى به  ــان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواس خواه
طرفيت خوانده آقاى عماد پورسيف الدينى فرزند محمد 
ــته مطالبه وجه  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و  به  خواس
به شماره پرونده كالسه 9609983870000480  شعبه 
7 دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان كرمان ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1397/01/22 ساعت 09:30 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع  ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده عماد 
پورسيف الدينى و درخواست خواهان  مراتب  يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده 
عماد پورسيف الدينى ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر  فوق جهت  رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
ــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى   شهرستان  منشى ش

كرمان – نغمه ايرانمنش  
استان كرمان – شهرستان كرمان  – چهارراه عدالت  
– دادگسترى استان كرمان  – كد پستى 7613839188 

تلفن 03431226201 
-------------------------------

آگهى ابالغ 
وقت رسيدگى و دادخواست و ضمايم به آقاى/ خانم 
ــم زاده فرزندخواهان آقاى/ خانم امير نامجو  يونس رحي
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ يونس رحيم زاده به 
ــى مطرح كه به اين  ــته اعتراض به عمليات اجراي خواس
ــه  كالس ــده  پرون ــماره  ش ــه  ب و  ــاع  ارج ــعبه  ش
ــى  ــعبه 3 دادگاه عموم 9609984432300979 ش
ــتان مهاباد ثبت و وقت رسيدگى مورخ  حقوقى شهرس
ــاعت 8:30 تعيين كه حسب دستور  1397/10/20 س
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
ــار آگهى  ــب يك نوبت در يك از جرايد كثيراالنتش مرات
ــس از تاريخ  ــده ظرف مدت يك ماه پ ــردد تا خوان مى گ
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
ــخه ثانى دادخواست را دريافت و در وقت  كامل خود نس

مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
ــعبه 3 دادگاه عمومى  ــر دفتر دادگاه حقوقى ش مدي

حقوقى شهرستان مهاباد- منصور منگورى
-------------------------------

ابالغ وقت دادرسى
ــم دادگاه  ــعبه پنج ــه 951170 ش در پرونده كالس
ــتان بوكان آقاى حسن ارجاعى  عمومى حقوقى شهرس
فرزند احمد با وكالت آقاى رحيم صناعى بطرفيت خوانده 
1- آقاى محسن دميرچلى فرزند محمدرضا 2- على اكبر 
ــم بر محكوميت  ــتى مبنى صدور حك ــدى دادخواس زن
ــغ 350,000,000  تضامنى خواندگان به پرداخت مبل
ريال معادل سى و پنج ميليون تومان بابت يك فقره چك 
ــاب كليه خسارات  ــعبه بهاران با احتس بانك تجارت ش
ــارات تأخير تأديه  ــى – خس قانونى اعم از هزينه دادرس
ــنبه ساعت 13  تقديم و به تاريخ 1396/11/18 چهارش
ــت و نظر به اليحه  ــيدگى شده اس ظهر تعيين وقت رس
تقديمى وكيل خواهان مبنى بر اينكه خوانده رديف اول 
ــانى و مجهول المكان  ــن دميرچلى فاقد نش آقاى محس
ــده و بنا به دستور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون  اعالم ش
ــت در يكى از  ــك نوب ــى مراتب ي ــى مدن ــن دادرس آيي
ــردد تا خوانده  ــار آگهى مى گ روزنامه هاى كثيراالنتش
ــن دميرچلى) قبل از  ــر رديف اول (آقاى محس فوق الذك
حلول وقت رسيدگى به دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى 
حقوقى بوكان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمايم 
ــيدگى در دادگاه  ــت مقرر جهت رس ــت و در وق را درياف
ــيدگى  ــوند در غير اين صورت دادگاه غيابا رس حاضر ش

نموده و تصميم الزم را اتخاذ خواهند نمود./ 509
ــين باريك – رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومى  ياس

حقوقى شهرستان بوكان
-------------------------------

آگهى اجرائيه
ــماره 156 مورخ  ــه ش ــب دادنام ــه اينكه حس نظري
ــترى  ــه 1/22/86 دادگس 1386/3/20 در پرونده كالس
شهرستان دهگالن (شعبه اول حقوقى) محكوم عليه آقاى 
ــت مبلغ  ــه به پرداخ ــد فيض ال ــدى فرزن ــه اح حمدال
98,590,000 ريال با احتساب خسارت تأخير تأديه بر 
مبناى نرخ شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از 
ــك (1384/05/01) لغايت زمان اجراى  تاريخ صدور چ
حكم به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5,467,067 ريال به 
عنوان هزينه دادرسى در حق آقايان:1- محمد عزيز نژاد 
ــاس كبود و مبلغ 5,202,853 ريال به عنوان نيم  2- عب
عشر دولتى در حق صندوق دولت محكوم گرديده است 
ــت محكوم له و مستنداً به مواد 9 و 36  لذا بنا به درخواس
ــون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت آگهى  قان
ــار به موقع اجرا  ــس از ده روز از تاريخ انتش ــردد و پ مى گ
ــد./ 507مدير دفتر شعبه اول دادگاه  گذشته خواهد ش

حقوقى دادگسترى شهرستان دهگالن- سعيدى
-------------------------------

آگهى احضار متهم
ــى  ــعبه دوم بازپرس ــه 960512 ش در پرونده كالس
دادسراى عمومى و انقالب بوكان آقاى هيواقادرى فرزند 
ابوبكر عليه آقاى حامد كريمى بوكانى فرزند انور به اتهام 
ــكايتى مطرح نموده و اكنون نامبرده  فروش مال غير ش
تحت تعقيب اين بازپرسى مى باشد. به علت اينكه نامبرده 
ــد به تجويز ماده 173  در پرونده مجهول المكان مى باش
ــى كيفرى مصوب 1392 مراتب يك  قانون آيين دادرس
ــود تا  ــار آگهى مى ش نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش
ــار آگهى در اين شعبه  متهم پس از يك ماه از تاريخ انتش
ــود. در ضمن در صورت داشتن وكيل مى تواند  حاضر ش
ــن صورت تصميم مقتضى اتخاذ  حاضر نمايد در غير اي
خواهد شد./ 492بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان بوكان - سعيد محمد زاده
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آغاز پروژه آسفالت  باند كندرو شهر خرمدشت 

 شهردار خرمدشت گفت : با توجه به شرايط مناسب جوى 
ــته عمليات اجراى آسفالت پروژه باند كندرو  از هفته گذش
ــااله در روزه هاى آينده  ــت و انش ــت آغاز شده اس خرمدش

عمليات اجراى آسفالت پروژه به اتمام مى رسد.
ــهردار خرمدشت در گفتگوى   مهندس اصغر الهيارى ش
ــا با يادآورى  ــين زاده خبرنگار م ــى با ولى اله حس اختصاص
موقعيت مهم شهرخرمدشت و  قرار گرفتن اين شهر  در يكى 
ــتان قزوين  ــور هاى مواصالتى اس ــك ترين مح از پرترافي
ــت در جهت روان سازى بار  ــهردارى خرمدش اظهاركرد: ش
ــان و امن شهروندان به  ــى آس ترافيكى و همچنين دسترس
جاده مواصالتى تاكستان به همدان و همچنين ورود به شهر  
پروژه باند كندرو را در امتداد محور اصلى تاكستان به همدان 

در دستور كار قرار داده است.
وى ادامه داد:  تردد روزانه نزديك به 20 هزار وسيله نقليه 
ــامان دهى و ايمن سازى اين  ــهر خرمدشت ، س از محور ش
محور به عنوان يكى از محور هاى بين الملى براى شهروندان 

خرمدشت از اهميت بسيار باالى برخوردار بود
 شهردار خرمدشت افزود :  يكى از مطالبات شهروندان در 
دوره جديد از شهردارى تسريع د ر تكميل پروژه   باند كندرو 
بود. الهيارى طول پروژه دسترسى محلى شهر خرمدشت  را 
1500 متر  اعالم و خاطرنشان كرد : على رغم اينكه شرايط 
اعتبارى و مالى شهردارى خرمدشت  در وضعييت نامناسبى 
ــت شهروندان  و تاكيد اعضاى  قراردارد اما با توجه درخواس
ــهر و همچنين  اهميت تكميل  ــوراى اسالمى ش محترم ش
پروژه باند كندرو ، تكميل اين پروژه را در اولويت برنامه هاى 
ــت تسريع ساخت : با  ــهردارى قرار داد. شهردار خرمدش ش
ــاى دقيق روند  ــرى  و همچنين برنامه ريزه توجه به پيگي
ــته  ــت در چند ماه گذش تكميل پروزه باند كندور خرمدش
سرعت مناسبى پيدا كرد و به مرحله اجراى آسفالت رسيد.
ــئول  گفت : با توجه به شرايط مناسب جوى از  اين مقام مس
ــفالت پروژه باند كندرو  ــته عمليات اجراى آس هفته گذش
ــااله در روزه هاى آينده  ــت و انش ــت آغاز شده اس خرمدش
ــد. وى در  ــفالت پروژه به اتمام مى رس ــات اجراى آس عملي
ــت  ــهر خرمدش خصوص ميزان اعتبار پروژه باند كندرو ش
ــت ميليارد ريال اعتبار  ــد : در مجموع بيش از هش يادآور ش
ــهر خرمدشت مورد نياز  جهت  اجراء و تكميل باند كندرو ش
است.الهيارى افزود : بالفاصله پس از اتمام عمليات آسفالت 
ــبز نيز آغاز مى شود تا اين  ــنايى وايجاد فضاى س نصب روش
ــد.  ــارك فجر به مرحله بهره بردارى برس ــروژه در دهه مب پ
شهردار خرمدشت در ادامه مديريت و فعاليت در شهردارى 
ها كوچك را با توجه به كمبود اعتبارات و افزايش درخواست 
ــتن روحيه  ــتلزم داش ــهروندان را مس و انتظارات به حق ش
ــت و تاكيد  ايثارگرى و برخودارى از مديريت جهادى دانس
ــهردارى هاى كوچك از جمله  كرد : انصافا مديريت امروز ش
ــش درآمد ها ى  ــا توجه به چالش بزرگ كاه ــت  ب خرمدش
دولتى و محلى نيازمند عزم و اراده باال و و همدلى و همراهى 
ــئوالن و  روحيه و مديريت جهادى است چرا كه  تمامى مس
شرايط و وضعييت بودجه هاى شهردارها در شرايط نامناسبى 
ــهرداران نمى توانند پروژه هاى نيمه  قراردارد و از طرفى ش
ــا كنند و يا اجراى پروژه هاى خدماتى و عمرانى را  كاره را ره

تعطيل نمايند.    
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خبر
برگزارى نشست هم انديشى برنامه 
كنترل كاهش طالق در اداره كل 

بهزيستى مازندران
ــالم  ــدران- با حضور حجت االس مازن
موسوى؛ معاونت پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى كل مازندران ، دكتر پورفاطمى 
ــى و خانم رحمانى  معاونت امور اجتماع
معاونت امور توسعه پيشگيرى بهزيستى 
ــاوران حوزه پيشگيرى و  مازندران  و مش
ــت هم انديشى  اورژانس اجتماعى ، نشس
ــالن  ــه كنترل كاهش طالق، در س برنام

كنفرانس اداره كل بهزيستى برگزار شد.
ــوى؛  ــالم موس ــا حضور حجت االس ب
معاونت پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل مازندران ، دكتر پورفاطمى معاونت امور 
ــى معاونت امور  ــى و خانم رحمان اجتماع
ــتى مازندران  و  توسعه پيشگيرى بهزيس
ــگيرى و اورژانس  ــوزه پيش ــاوران ح مش
ــى برنامه  ــت هم انديش اجتماعى ، نشس
ــالن كنفرانس  كنترل كاهش طالق، در س
ــتى برگزار شد.به گزارش  اداره كل بهزيس
روابط عمومى بهزيستى مازندران، در ابتدا 
معاونت امور توسعه پيشگيرى بهزيستى 
ــه، جهت  مازندران با بيان اينكه اين جلس
بررسى موانع، مشكالت و بيان نقطه نظرات 
ــده است گفت: در ابتدا اين طرح  برگزار ش
كار خود را در چهار شهرستان آغاز كرد كه 
على رغم موانع و مشكالت بسيار اكنون با 
تعاملى كه با دادگسترى وجود دارد منجر به 
ــده است. ــى در كنترل طالق ش اثر بخش

رحمانى با تاكيد بر اهميت راه اندازى سامانه 
طالق ، از كارشناسان اورژانس اجتماعى و 
ــعه پيشگيرى خواست تا در ارائه  امور توس
آمار دقيق تعامل و همكارى داشته باشند و 
ــازى نيست بلكه به  افزود: هدف ما آمار س
ــم خانواده  ــال افزايش كيفيت تحكي دنب
ــظ اعتماد و  ــا تاكيد بر حف ــتيم.وى ب هس
ــتى  همكارى هاى فيمابين افزود: بهزيس
موظف است در اين راستا در تمامى مراحل 
ــكالت و نواقص را  ــدكار مش ــد رون با رص
شناسايى و حل كند.معاونت امور اجتماعى 
ــتى مازندران با اشاره به بسته هاى  بهزيس
ــده توسط بهزيستى، آمار  حمايتى ارائه ش
ــد از كل متقاضيان  ــازش را 13/7 درص س
ــان كرد: تنها به  طالق، عنوان و خاطر نش
دنبال سازش نيستيم و براى افرادى كه پس 
از مراجعه به طالق منجر شده اند هم بسته 
هاى حمايتى از جمله افتتاح مركز مالقات 

متقاضيان را در نظر گرفته ايم.

خبر انتصاب  اسداهللا عليزاده به عنوان 
«سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس» از 
سوى مرتضى بانك مشاور رييس جمهور 
ــق آزاد و ويژه  ــورايعالى مناط و دبير ش
اقتصادى، حكايت از تدبير مرتضى بانك 
سكاندار مناطق آزاد دولت دوازدهم دارد، 
انتصابى كه با عنايت به سوابق و تجارب و 
ــداهللا عليزاده و ظرفيت  فعاليت هاى اس
هاى بالقوه و توانمندى هاى منطقه آزاد 

ــى اقتصاد  ــه بند 11 مبان ــل ب ارس، عم
مقاومتى  يعنى توسعه عمل مناطق آزاد 

را اينبار در ارس نمايان كرد.  
يكي از مهم ترين اهداف ايجاد مناطق 
ــگاه هايى براي  ــا به پاي ــل آنه آزاد تبدي
ــترش صادرات غيرنفتي است، اين  گس
ــترش فعاليت هاى بخش  مناطق با گس
هاى غيرنفتى، متنوع سازى اقتصادى و 
دارا بودن پتانسيل هاى مناسب در جهت 

ــاى صنعتى و  ــادرات كااله ــد و ص تولي
ــش مؤثرى در  ــد نق ــى مى توانن تبديل

دستيابى به اين هدف داشته باشند.
منطقه آزاد تجارىـ  صنعتى ارس، با 
ــت ويژه ژئوپولوتيكى در  توجه به موقعي
دسترسى به بازارهاى جهانى، قرارگيرى 
ــير كريدورهاى بين المللى و دارا  در مس
بودن زيرساخت هاى منحصر به فرد در 
زمينه حمل و نقل و انرژى، از پتانسيل ها 
ــتيابى به  و ظرفيت هاى بالقوه اى در دس
اهداف فوق و توسعه فعاليت هاى توليدى 
ــى برخوردار  ــعه صادرات غير نفت و توس
ــت. منطقه آزاد ارس با برخورداري از  اس
ــورهاي آذربايجان،  مرز مشترك با كش
ــار  ــوري خودمخت ــتان و جمه ارمنس
ــوط ارتباطي با  ــود خط ــوان و وج نخج
ــه قفقاز، تركيه و حوزه مديترانه از  منطق
ــياى ميانه و  ــت بالقوه اى كه در آس فرص
ــراى اقتصاد ايران وجود دارد مى  قفقاز ب
ــن ناحيه  ــرد، چرا كه  اي ــد بهره گي توان
ــلمان و نيز  ــيارى از كشورهاى مس بس
كشورهاى هم سو با جمهورى اسالمى را 
ــه لحاظ  ــت و ب ــاى داده اس ــود ج در خ
ــى و اقتصادى مزيت هاى  اهميت سياس

فوق العاده اى دارد. 
ــادى و تجارى در  فعاليت هاى اقتص
منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس با توجه 
ــرفت هاى اخير و روند روبه رشد  به پيش
ــم مى تواند  ــرايط تحري آن، حتى در ش

ــاد و ايجاد  ــد اقتص ــش مهمى در رش نق
فرصت هاى اشتغال در استان آذربايجان 
شرقى و شمال غرب كشور داشته باشد.

ــا، ابنيه هاى  ــار اين ظرفيت ه در كن
ــافر و  ــل بر آمار تردد مس ــى و تام تاريخ
ــه از  ــه آزاد ارس ك ــگر درمنطق گردش
ــدى هاى منحصر به فرد در قطب  توانمن
ــور يعنى استان آذربايجان  صنعتى كش
ــت، حكايت از نگاه جديد به  ــرقى اس ش
ــدى از ظرفيت هاى  ــت و بهره من هداي

مناطق آزاد در دولت دوازدهم دارد.
ــوابقى مانند  ــداهللا عليزاده كه س اس
رياست هيات مديره و مديرعامل سازمان 
ــئول راه اندازى  ــه آزاد ماكو و مس منطق
ــازمان  منطقه آزاد ماكو و نيز مديركل س
ميراث فرهنگى، ميراث فرهنگى، صنايع 
ــگرى آذربايجان غربى،  دستى و گردش
معاون توسعه مديريت و مشاور سرمايه 
ــه آزاد تجارى- ــازمان منطق گذارى س

ــرمايه گذارى  صنعتى انزلى و معاون س
ــردى در  ــردى و جهانگ ــركت ايرانگ ش
كارنامه خود دارد، اكنون با حكم مرتضى 
بانك سكاندار تحول و توسعه منطقه آزاد 

ارس شد.
يكى از نكاتى كه طى سالهاى اخير در 
ــل مناطق آزاد  ــران عام ــات مدي انتصاب
ــوابق و  ــود توجه به س ــول مانده ب مغف
تجربيات مديران انتصابى با چشم انداز و 
ــعه و همچنين ظرفيت هاى  ــند توس س

ــت كه بعد از  بالقوه مناطق آزاد بوده اس
انتصاب انصارى الرى به مديريت عاملى 
منطقه آزاد كيش، روزنه هاى تغييرنگاه 
در انتصابات كامال محرز گرديد و مرتضى 
بانك دبير جديد شورايعالى مناطق آزاد، 
ــت و هماهنگى  ــكاندارى هداي بعد از س
ــه مديرى  ــات كرد ك ــق آزاد، اثب مناط
ــعه محور است  توانمند و جوانگرا و توس
ــه فرامين مقام  ــتاى عمل ب ــه در راس ك
ــى  ــد 11 مبان ــرى در بن ــم رهب معظ
ــعه عمل  اقتصادمقاومتى مبنى بر توس
مناطق آزاد، كامال مصمم است كه الگوى 
تحول اقتصاد بدون نفت را در جغرافياى 
ــام مناطق آزاد پياده نمايد تا  كوچكى بن
ــره بردارى براى  ــن الگو، قابليت به همي
ــطح كالن  ــرى در س ــاى بزرگت جغرافي
ــاب مدبرانه  ــد.از اينروانتص ــته باش داش
اسداهللا عليزاده به مديريت عاملى منطقه 
ــت دوازدهم، مصداق  آزاد ارس را در دول
ــتگى  واقعى تدبيرواميد و توجه به شايس
ــا و تعهدات در انتصابات  ها و تخصص ه
ــته و اميدواريم ادامه تغييرات را در  دانس
ــر مناطق آزاد، خصوصا مناطقى كه  ديگ
شائبه ها و حرف و حديث هاى زيادى در 
ــرد مديران  ــت و عملك ــوص كيفي خص
ــود دارد، را  ــق وج ــتقر در آن مناط مس
بزودى شاهد باشيم تا شكوفايى و توسعه 
عمل واقعى را در همه مناطق آزاد بزودى 

ببينيم.

انتصاب مدّبرانه اى ديگر از مرتضى بانك اينبار در منطقه آزاد ارس

اصفهان- دهمين جلسه كميسيون 
ــى اصفهان با  ــكل هاى اتاق بازرگان تش
ــكلهاى اقتصادى  حضور نمايندگان تش
ــتان و با موضوع بررسى فعاليت  امور  اس
ــايل و  ــاق بازرگانى و مس ــن الملل ات بي
مشكالت  انجمن صنايع قير استان برگزار 

شد. 
ــينا رييس كميسيون  محسن پورس
تشكلهاى اتاق بازرگانى اصفهان در  اين 
ــه گفت: در اين دوره اتاق بازرگانى  جلس
ــكل اقتصادى توانستند  اصفهان 14 تش

ــوند و خواست ها و  عضو اتاق  بازرگانى ش
ــان را از كانال پارلمان بخش  مشكالتش

خصوصى ارايه كنند. 
وى با اشاره به موفقيت شوراى گفتگو 
ــتان اصفهان  دولت وبخش خصوصى اس
گفت: اين شورا مى تواند مجالى مناسب 
براى طرح مسايل و مشكالت تشكلهاى 

اقتصادى در حوزه هاى مختلف باشد.
وى با اشاره به انجام صادرات و واردات 
برخى از واحدهاى توليدى استان اصفهان 
ــتان ها گفت:به دليل سخت  در ساير اس

گيرى سازمان هاى دولتى در استان اغلب 
ــاى توليدى  ــادرات و واردات واحده ص
استان در ساير استان ها انجام مى گيرد.  
ــينا از خريد يك دستگاه ايكس  پورس
ريل توسط اتاق بازرگانى براى راه اندازى 
ــر داد و  ــان خب ــال اصفه ــو ترمين كارگ
ــى تواند نقش  ــو ترمينال م گفت:كارگ
ــادرات و واردات  ــرى در افزايش ص موث
ــور داشته  ــتان و منطقه مركزى كش اس

باشد. 
ــى دبير انجمن صنفى  عباس شياس

ــتان اصفهان با  كارفرمايى صنايع قير اس
اشاره به مشكالت واحدهاى توليدى قير 
ــازى در  گفت:با راه اندازى دو واحد قيرس
كنار پااليشگاه اصفهان دريافت قير براى 
ــته بندى و صادرات براى فعاالن اين  بس

بخش بسيار دشوار شده است .
ــد در كنار  ــاد اين واح وى افزود:ايج
ــگاه و انتقال قير به صورت لوله به  پااليش
اين واحد باعث شد كه واحدهاى توليدى 
ــر  نتواند با اين واحد رقابت كنند و هر  قي
ــاهد تعطيلى يكى از اين واحدها  روز ش

هستيم.
وى اضافه كرد: 25 واحد توليدى قير 
از سال 60 در استان مشغول فعاليت اند و 
بخش عمده صادرات توسط اين واحدها 
ــته اصلى  ــى گرديد.وى خواس ــام م انج
واحدهاى توليدى قير  استان اصفهان را 
ايجاد شرايط يكسان رقابت اين واحدها با 
ــركت نفتى جنب پااليشگاه شد و  دو ش
گفت:فروش اعتبارى ،هزينه پايين توزين 
ــازى و  بسته بندى قير براى  و مظروف س

واحدهاى توليدى يكسان باشد .

در دهمين جلسه كميسيون تشكلهاى اتاق بازرگانى اصفهان مطرح شد :
تامين مواد اوليه بزرگترين چالش واحدهاى قيرسازى استان اصفهان

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي اسماعيل حاج كرمي فرزند رمضانعلي    
خاني  الهام  خانم  سركار  قانوني  همسر  كرمي  حاج  اسماعيل  آقاي  جناب  المكان  مجهول 
با ارائه دادنامه شماره1082مورخ96/7/15 كالسه پرونده  نظر به اينكه همسر شما 
951273 شعبه 280 دادگاه باهنر تهران قصد ثبت و اجراي صيغه طالق را دارد لذا 
بدينوسيله به شما اخطار مي گردد كه ظرف مدت يك هفته پس از ابالغ اين اخطار جهت 
اجرا و ثبت طالق به اين دفترخانه مراجعه نماييد بديهي است عدم حضور به موقع شما 

برابر مقررات انجام خواهد شد . 
 آدرس دفترخانه: تهران خيابان نبردجنوبي تقاطع زمزم پ101   تلفن 33653903 

محمدي محمد  تهران-    26 طالق  سردفتر      1192

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي حميد مقراضي    مجهول المكان جناب 
آقاي حميد مقراضي فرزند محرم همسر قانوني سركار خانم شعله عديان آبكنار نظر به 
با ارائه دادنامه شماره938مورخ96/6/5 كالسه پرونده 951524  اينكه همسر شما 
شعبه 230دادگاه خانواده يك تهران قصد اجرا و ثبت طالق را دارند لذا بدينوسيله از 
طريق نشرآگهي به شما اخطار مي گردد كه ظرف مدت يك هفته پس از ابالغ  اخطاريه به 
شما و نشرآگهي شدن به  دفترخانه مراجعه كنيد بديهي است عدم حضور به موقع شما 

برابر مقررات قانوني خواهد بود. 
  آدرس دفترخانه: تهران خيابان نبردجنوبي تقاطع زمزم پ101   تلفن 33653903 

محمدي محمد  تهران-    26 طالق  سردفتر      1193

طبق  آزاد   كبك  شغل:  نوركريم  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه 
دادنامه مجهول المكان جناب آقاي نوركريم كبك  همسر شما خانم الهه غالمي قانونا و 
شرعي به اين دفترخانه مراجعه و برابر با دادنامه شماره 202501136- 1396/7/22  
و قطعيت 1864- 1396/10/23 تقاضاي طالق را نموده است لذا به شما اخطار ميشود 
كه ظرف مدت يك هفته پس از رويت نشر آگهي از تاريخ نشرآگهي به اين دفترخانه 
مراجعه و نسبت به حق و حقوق و ثبت طالق به اين دفترخانه اقدام نماييد چنانچه در 
مهلت مذكور در دفترخانه حاضر نگرديد هيچگونه ادعايي نسبت به اين دفترخانه را 

نخواهيد داشت و طالق بدون حضور ثبت خواهد شد . 
  آدرس دفترخانه: تهران خ  17 شهريور ضلع جنوب غربي پل آهنگ پ304   تلفن 

  33506909
تهران    132 طالق  سردفتر       1194   

المكان  مجهول  شمامي   ايماني  رحيم  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه 
همسر شرعي و قانوني شما خانم زهرا نوشيان به موجب دادنامه شماره 96/6/28- 
9609970243101093 كالسه 9609980243200046 شعبه 283 شهيد باهنر 
تهران و قطعي و الزم اجرا گرديده بود و در دو مرحله قبل از وقوع طالق جهت ابالغ به 
شما در تاريخ96/10/9- 96/10/20 در روزنامه هاي هدف و اقتصاد اطالع رساني 
گرديده و شما امتناع و حضور پيدا ننموديد مطابق مقررات و ماده 33 و تبصره ماده 35 
قانون حمايت خانواده طالق تحت شماره 2245 مورخ 96/10/30 واقع و به ثبت رسيده 

مراتب جهت اطالع به استحضار مي رساند. 
تلفن  پالك534    قوامين  بانك  روبروي  شمالي  سبالن  تهران  دفترخانه:  آدرس   

 88405294
78تهران طالق  سردفتر                1198

نام خانوادگي مخاطب: خانم پريوش سرتيپي  مجهول المكان  نام و   اخطاريه دفترخانه 
احتراما به اطالع مي رساند وكيل همسر شما جهت اجراي دادنامه طالق به شماره 1169-
96 مورخ 96/7/26 صادره از شعبه254 دادگاه خانواده به اين دفتر مراجعه و تقاضاي 
ثبت   طالق را نمودند تالش اينجانب جهت انصراف نامبرده از طالق موثر واقع نشد لذا 
در اجراي قانون حمايت خانواده  بدينوسيله بشما اخطار مي گردد ظرف مدت 7 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه جهت اجراي دادنامه به دفترخانه مراجعه نمائيد و يا در صورت 
وجود مانع شرعي يا قانوني مراتب را رسماً اعالم نمائيد در غير اينصورت برابر مقررات 

و ضوابط شرعي و قانوني نسبت به اجراي دادنامه اقدام مي گردد. 
باالي  شرقي  جنوب  ضلع  ونك  ميدان  وليعصر(عج)  خيابان  تهران  دفترخانه:  آدرس    

داروخانه قانون ط3 واحد9  
مظفري علي  تهران-    118 طالق  سردفتر      1200    

اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي منصور رجبي   شغل: آزاد   مجهول 
ارائه دادنامه شماره  با  المكان مخاطب محترم  همسر شما معصومه سربندي فراهاني 
1183 مورخ 96/7/23 شعبه 232 دادگاه خانواده تهران تقاضاي ثبت طالق را نموده 
است لذا به شما اخطار ميگردد كه حداكثر 7 روز پس از رويت اخطار به دفترخانه حاضر 
شده تا شما را صلح داده و در صورت ميسر نشدن صلح طالق در حضورتان ثبت گردد 

عدم مراجعه شما باعث خواهد شد كه طالق به اذن دادگاه ثبت شود . 
زمزم  چهارراه  به  نرسيده  جنوبي  نبرد  محالتي  شهيد  بلوار  تهران  دفترخانه:  آدرس   

پالك195   تلفن 33140656 
پور رفيعي  محمد  سيد   – تهران   33 طالق  سردفتر               1201   

در خصوص پرونده كالسه 960908/د3 عليه جواد طاهرى داير بر توهين با 
توجه به ارسال احضاريه و بجهت عدم شناسايى و مجهول المكان بودن وفق 
مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 بدينوسيله بشما ابالغ مى 
گردد در مورخه 1396/12/13 ساعت 10 صبح در اين شعبه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل باتهام 

شما بطور غيابى رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ مى گردد 
تهران  هاشمى   10 ناحيه  دادسراى   3 داديار شعبه  الف     70557/م   

به موجب كيفرخواست شماره   : احضار متهم مجتمع قضايى وليعصر(عج) 
اتهام  به  آزاده سليمانى  براى  پرونده كالسه شماره 9609982114400600 
كالهبردارى موضوع شكايت مهسا حضرتى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/12/13 
عدم  و  بودن  المكان  مجهول  به  عنايت  با  است  گرديده  تعيين   11 ساعت 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون اصالح قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1394 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 بعمل خواهد آمد. 
 1022 شعبه  منشى  الف               70570/م   
تهران وليعصر  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه 
اخطاريه دفترخانه  جناب آقاي محمد صادق قديري نظر به اينكه همسر محترم شما خانم 
مژگان شماعي با ارائه دادنامه 960780 مورخه 96/7/16 تقاضاي ثبت و اجراي صيغه 
طالق را دارند لذا بدينوسيله به شما اخطار مي شود حداكثر ظرف يك هفته پس از رويت 
اين اخطاريه به اين دفتر مراجعه فرماييد در غير اينصورت طبق مقررات بدون مكاتبه 

بعدي و بدون حضور شما طالق انجام خواهد شد . 
  آدرس دفترخانه: بين فلكه اول و دوم صادقيه روبروي مسجد امام جعفر صادق(ع) 

نبش بلوار شهدا پالك2 واحد3 تلفن 44207194 
رئوف عبدالصمد  تهران-  طالق55  دفتر  سر     1187

 اخطاريه دفترخانه آقاي حميدرضا طاهري فرزند ابوالحسن مجهول المكان پيرو انتشار 
مورخ 1396/9/20 در روزنامه هدف و اقتصاد بعلت عدم حضور جنابعالي طالق همسر 
شما با وكالت شعبه 274 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران به نوع خلع 

نوبت اول به شماره ترتيب 6080 به تاريخ 1396/10/30 ثبت گرديد. 
تلفن  پالك101  مرتضوي  و  كميل  بين  رودكي  خيابان  تهران  دفترخانه:  آدرس    

66371038
توكلي فرامرز  تهران-   77 طالق  سردفتر    1188  

اخطاريه  دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: خانم رويا كرماني   مجهول المكان مخاطب 
خانم رويا كرماني فرزند امير بنا بدرخواست همسرتان آقاي عليرضا محمدزاده وادقاني 
 96/124 كالسه  پرونده   1396/7/25 شماره873-  دادنامه  بموجب  عباس  فرزند 
شعبه 267 دادگاه خانواده 2 تهران به جنابعالي اخطار ميگردد كه ظرف 7 روز بعد از 
نشر آگهي در دفترخانه جهت ثبت طالق حاضر شويد و اال طبق مقررات عمل خواهد شد . 
پ6   محمدي  بست  بن  ستارخان  اوايل  توحيد  ميدان  تهران  دفترخانه:  آدرس    

تلفن66436827 
ليقواني وند  سيف  ابوالفضل  تهران-    156 طالق  سردفتر     1190

حكم  طبق  مفيديان   احمد  آقاي سيد  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه   
مجهول المكان آقاي سيد احمد مفيديان همسر شما خانم مهرناز ابوطالبي با ارائه دادنامه 
789 - 96/5/29 كالسه 267 و قطعيت حكم به شماره و تاريخ589- 96/10/18 به 
اين دفترخانه مراجعه نمود و تقاضاي ثبت و اجراي صيغه طالق را دارد بدينوسيله با 
نشرآگهي به شما اخطار ميگردد ظرف مدت يك هفته در ساعات اداري جهت مطلقه نمودن 
همسرتان به اين دفترخانه مراجعه نمائيد در غيراينصورت به درخواست همسرتان و 
كسب تكليف از دادگاه مربوطه اين طالق ثبت و اجرا ميگردد و اعتراضي از ناحيه شما 

مورد قبول واقع نمي گردد. 
 آدرس دفترخانه: تهران – ميدان ونك جنب دادگاه خانواده كوچه صانعي پ41 طبقه 

اول واحد1 تلفن 88772040
تهران  116 طالق  سردفتر      1191  

ابالغ
پيرو اگهى قبلى به آثاى حبيب رهنما فرزند خداداد كه مجهول المكان مى باشد 
ــته مطالبه نفقه بر  در خصوص دعوى آقاى حميدرضا رهنما فرزند حبيب به خواس
ــماره دادنامه960997758690118 خواهان محكوم به  ــاس راى صادره به ش اس
پرداخت نفقه جارى خواهان ماهانه 400 هزار تومان از مورخه1396/09/02 يعنى 
تاريخ تقديم دادخواست به بعد و راى صادره غيابى و ظرف20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهى مدت20 روز ديگر قابل اعتراض در 
ــف56512 تاريخ  ــد م ال ــوى مى باش ــان رض ــتان خراس ــم تجديدنظر اس محاك

انتشار1396/11/7
ــعبه19دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان  مدير دفتر ش

مشهد
---------------------------------------------

آگهى ابالغ اجرائيه
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به آقاى محمدحسين باصبر فرزند 
ــه صادره از  ــود طبق اجرائي ــد ابالغ مى ش ــا كه مجهول المكان مى باش محمدرض
ــه 940915 به موجب دادنامه  ــهد در پرونده كالس ــعبه20دادگاه خانواده مش ش
شماره9409977587001452 مورخ94/9/28 محكوم عليه محكوم به پرداخت 
ــيصد هزار تومان ونفقه  نفقه معوقه از تاريخ93/11/1 الى94/7/22 بقرار ماهيانه س
ــت(94/7/22) بقرار ماهيانه هفتصد هزار تومان و  ــه از تاريخ تقديم دادخواس جاري
خسارت دادرسى به مبلغ1/070/000 ريال پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه 
هاى اجرائى برعهده محكوم عليه مى باشد.بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم 
اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذتامين متناسب از محكوم له 
يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در 
اجراى ماده73آ.د.م و ماده9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام 
ــبت به اجراى مدلول  گردد. در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نس
ــف56511 تاريخ  ــود.م ال ــد نم ــدام خواه ــه اجرايى اق ــول هزين ــه و وص اجرائي

انتشار1396/11/7
مدير دفتر شعبه20دادگاه خانواده مشهد

---------------------------------------------
اجرائيه

ــخصات محكوم له:وحيدنظاملو فرزند مرشدعلى شغل فرهنگى به نشانى  مش
همدان خيابان هنرستان كوچه ارسطو ساختمان پارس واحد4

مشخصات محكوم عليه: جاسم طالب حق گو فرزند عزت اله شغل آزاد به نشانى 
مجهول المكان 
محكوم به

بموجب راى شماره  تاريخ  شعبه شوراى حل اختالف (وراى شمارتاريخ  شعبه 
دادگاه عمومى ) كه قطعيت يافته است، محكوم عليه محكوم است به :پرداخت مبلغ 
ــغ 2/625/000ريال بابت هزينه  ــته ومبل ــال بابت اصل خواس 100/000/000ري
دادرسى وخسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك 96/5/3 لغايت اجراى حكم كه 
توسط اجراى احكام محاسبه مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد.ضمنا نيم 

عشردولتى برعهده محكوم عليه مى باشد.
ــتناد ماده29 قانون شوراى حل اختالف مصوب سال 1394 محكوم عليه  به اس
مكلف است : پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و 
ياترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد واال اقدامات الزمه 

قانونى معمول خواهد گرديد.
4791  قاضى حوزه 126شوراى حل اختالف همدان

---------------------------------------------
رونوشت آگهى حصروراثت

آقاى/خانم شوقعلى طاهرى داراى شماره شناسنامه 44 به شرح دادخواست به 
ــت گواهى حصروراثت نموده  ــه 112/961058/96ح از اين حوزه درخواس كالس
ــادروان متوفى محمدعلى طاهرى به شماره شناسنامه  وچنين توضيح داده كه ش
ــى خودبدرودزندگى گفته ورثه حين  ــخ 1327/2/3 در اقامتگاه دائم 585  درتاري
الفوت آن متوفى منحصراست به: 1-شوقعلى طاهرى به شماره شناسنامه 44 صادره 

از همدان متولد 1312 فرزند متوفى
اينك باانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
ــى اعتراضى داردويا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرنخستين  تاهركس

آگهى ظرف يك ماه تقديم داردواالگواهى صادرخواهد شد.
4797 قاضى حوزه 112 شوراهاى حل اختالف همدان

آگهى ابالغ دادنامه

بدين وسيله پيرو اگهى هاى قبلى به آقاى باقرنيك مراد فرزند محمدعلى فعال 

مجهول المكان ابالغ مى شود درمورد دادخواست زبيده ايوب زاده فرزند غالمحسين 
بطرفيت شما به خواسته طالق به موجب حكم شماره9609977580201070 در 

ــال وكالت در طالق مى دهد تا با  ــه22/960175 به زوجه اجازه اعم پرونده كالس
مراجعه به يكى از دفاتر رسمى ثبت طالق و با تعيين نوع طالق خود را مطلقه نمايد 
و اعتبار اين حكم از تاريخ ابالغ راى قطعى شش ماه مى باشد مراتب بدينوسيله به 
ــى مدنى در روزنامه درج مى گردد. راى صادره  ــتناد ماده73قانون آيين دادرس اس
غيابى و از تاريخ درج روزنامه به مدت بيست روز قابل واخواهى و سپس ظرف مدت 

ــد.م  ــت روز قابل فرجام خواهى مى باش ــت روز قابل تجديدنظر و ظرف بيس بيس

الف56509 تاريخ انتشار1396/11/7

ــهيد مطهرى شهرستان  ــعبه22 دادگاه خانواده مجتمع قضايى ش ــى ش منش

مشهد(52خانواده سابق)

آزاد    شغل:  زاده    قاسم  رضا  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه   
مجهول المكان مخاطب محترم همسر شما خانم زينب بختياري كلكه برابر دادنامه ش و 
ت 1264-960- 96/7/23 صادره از شعبه281 دادگاه خانواده شهيد باهنر تقاضاي 
طالق داده است لذا جنابعالي به موجب اين اخطاريه ظرف مدت يك هفته پس از ابالغ 
فرصت داريد تا جهت ثبت و اجراي صيغه طالق به نشاني: فلكه چهارم تهرانپارس ضلع 
شرقي دادگاه باهنر پ26 مراجعه نمائيد در غيراينصورت برابر مقررات قانوني اقدام 

خواهد شد. 
گرجي هرمز  تهران-    164 طالق  سردفتر      1202   

اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي مصطفي جودكي  شغل: آزاد   مجهول 
با ارائه دادنامه شماره  1609  المكان مخاطب محترم همسر شما خانم طاهره قدياني 
كالسه233 بايگاني 960233 شعبه 277 تهران اصرار بر طالق دارند و نصايح اينجانب 
روز   7 مدت  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  لذا  نشده  واقع  موثر  ايشان  انصراف  جهت  در 

فرصت داريد   با هماهنگي با همسرتان نسبت به ثبت طالق اقدام نمائيد. 
  آدرس دفترخانه: تهران خ طوس - بين خوش و قصرالدشت  پ54 تلفن66877924 
بصيري محمدصادق  تهران-    65 طالق  سردفتر      1203

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي احمد تقي زاده   شغل: آزاد   مجهول 
المكان پيرو اخطاريه شماره و تاريخ124- 96/10/20 باستحضار مي رساند كه همسر 
شرعي و قانوني ودائمي شما (بانو مهناز مرسلي) با در دست داشتن دادنامه به شماره و 
تاريخ96099702151008710- 1396/6/28 صادره از شعبه241 دادگاه خانواده 
مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران به اين دفترخانه مراجعه و قصد دارد خود را  مطلقه 
به طالق خلع نوبت اول گردد.   بنابراين به شما اخطار ميگردد پس از انتشار اين اخطاريه 
ظرف ده روز به آدرس دفترخانه طالق23 تهران مراجعه و مراتب ثبت دفتر و سند طالق 
را امضا نمائيد در غيراينصورت  طالق مذكور باتوجه به اصرار همسرتان در غياب شما 
ثبت خواهد شد و اعتراض بعدي شما مسموع نخواهد بود.      آدرس دفترخانه: تهران 
پاستوريزه شادآباد ميدان شادآباد خ  شهسواري  كارخانه شير  جاده قديم كرج پشت 

كوچه تقي پور پ10 تلفن66790354
زاده عظيم  جمشيد  تهران-    طالق23  سردفتر             1204  

مجهول  رسولي    عبدالواحد  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه 
با  قادر  شكيال  خانم  شما  همسر  رسولي  عبدالواحد  آقاي  محترم  مخاطب  المكان 
نيز  و  تهران  خانواده  دادگاه  شعبه238   9509970200801132 دادنامه  ارائه 
پرونده  كالسه  تهران  خانواده  دادگاه   26 شعبه   9609970222600317 دادنامه 
95099802008000690 و قطعيت شماره96101102008000669 مورخ 96/7/15 
اقدام به ثبت و اجراي طالق شد و به اطالع شما مي رساند با همراه داشتن شناسنامه و كارت 
ملي جهت ثبت واقعه به اين دفترخانه مراجعه فرماييد .   آدرس دفترخانه: تهران .   چهارراه 

يافت آباد ابتداي بلوار معلم جنب خ عباسي (طبقه فوقاني فروشگاه رفاه) پ2 واحد12
بگلو  عيسي  عباس  تهران-   62 طالق  سردفتر      1205    

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي اميد ايرجي راد    شغل: آزاد   مجهول 
مورخ  دادنامه شماره 1080  ارائه  با  آبشتي  زهرا  محترم  همسر شما  مخاطب  المكان 
96/7/30 شعبه 238 دادگاه خانواده تهران تقاضاي ثبت طالق را نموده است لذا به 
شما اخطار ميگردد كه حداكثر 7 روز پس از رويت اخطار به دفترخانه حاضر شده تا شما 
را صلح داده و در صورت ميسر نشدن صلح طالق در حضورتان ثبت گردد عدم مراجعه 
شما باعث خواهد شد كه طالق به اذن دادگاه ثبت شود .   آدرس دفترخانه: تهران بلوار 

شهيد محالتي نبرد جنوبي نرسيده به چهارراه زمزم پالك195  تلفن 33140656
پور رفيعي  محمد  سيد  تهران-   33 طالق  سردفتر      1207



آگهی شماره 3918    شنبه   7بهمن    1396
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روابـط عمومى بانک کشاورزى استان لرستان 



11نفت و انرژينفت و انرژي
پيام تسليت سفير استراليا

 در پى سانحه نفت كش ايرانى
ــازمان بنادر و  ــتراليا در ايران، با حضور در س ــفير اس س
ــانچى را  ــن دريانوردان نفتكش س ــوردى، جان باخت دريان

تسليت گفت.
ــازمان بنادر و دريانوردى، در پى غرق شدن  به گزارش س
شناور نفتكش سانچى در آب هاى شرقى درياى چين كه به 
ــفير  جان باختن 32 تن از دريانوردان انجاميد، يان بيگز، س
ــتراليا در ايران با حضور در سازمان بنادر و دريانوردى، از  اس
سوى كشورش تسليت گفت و پيام همدردى سازمان امنيت 
ــر راه و  ــتاد، معاون وزي ــتراليا را به محمد راس ــى اس درياي

شهرسازى تقديم كرد.
متن تسليت سازمان امنيت دريايى استراليا به اين شرح 

است:
 مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى و معاون وزير راه و 

شهرسازى
ــنيدن حادثه  ــتند ميزان اندوه مرا از ش  كلمات قادر نيس
ــتى و در نتيجه مرگ  ــانچى كه منجر به غرق شدن كش س

عده اى از ايرانى ها شد، بيان كند.
اعضاى سازمان امنيت دريايى استراليا خود را در اين اندوه 
ــهيم  ــرگ كاركنان ايرانى و اتفاقى كه رخ داده س جهانى م

مى دانند.
ما در اين غم با قربانيان، خانواده ها و مردم ايران سهيم و به 

ياد آنها هستيم. 
گرى پروسر- سرپرست مديريت اجرايى

    
پايان توافق نفتى اوپك در تابستان آينده بعيد 

است
ــتان سعودى اعالم كردند  ــيه و عربس وزيران انرژى روس
ــد  ــى قوى براى نفت، كمك خواهد كرد رش تقاضاى جهان
ــمگير توليد نفت آمريكا جبران شده و از ريزش مجدد  چش

قيمت ها جلوگيرى شود.
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، اظهارات الكساندر نواك 
ــترك با ريك پرى، وزير انرژى  و خالد الفالح در يك پنل مش

آمريكا در مجمع اقتصادى جهان داووس مطرح شد.
وزير انرژى آمريكا نيز اظهار كرد بر اين باور است كه نفت 
شيل صنعت نفت را تباه نخواهد كرد زيرا تقاضاى جهانى به 

سرعت در حال رشد است.
خبرگزارى ريانووستى به نقل از وزير انرژى روسيه نوشت: 
ــورهاى عضو و غيرعضو اوپك كه در توافق جهانى براى  كش
كاهش توليد نفت شركت كرده اند، انتظار دارند بازار در سه 

ماهه سوم يا چهارم امسال به تعادل بازگردد.
خالد الفالح، وزير انرژى عربستان گفت: اوپك و متحدانش 
ــكل تدريجى خارج  ــق كاهش توليد به آرامى و به ش از تواف
خواهند شد تا بازارها را در اوايل سال 2019 كه تقاضا از نظر 

فصلى كند مى شود، شوكه نكنند.
ــيار بعيد است كه كاهش توليد در  وى در ادامه افزود: بس
ژوئن كه ديدار بعدى اوپك برگزار مى شود، پايان پيدا كند و 
وى بر اين باور است كه اين توافق تنها ممكن است تغييراتى 

پيدا كند.
    

صادرات نفت عربستان بدون تغيير مى ماند
ــعودى با وجودى تعطيلى برنامه ريزى شده  عربستان س
ــگاه در اين كشور، قصد دارد صادرات نفت خود را در  پااليش
ــال ميالدى جارى در حدود 7 ميليون  ــه ماهه نخست س س

بشكه در روز ثابت نگه دارد.
ــنا، منابع آگاه به رويترز گفتند عربستان  به گزارش ايس
ــود را در 9.8  ــد دارد توليد نفت خ ــعودى همچنين قص س
ــقف 10.058  ــكه در روز نگه دارد كه پايين س ــون بش ميلي
ــهميه توليد عربستان تحت توافق  ميليون بشكه در روز س
كاهش توليد اوپك و غيراوپك است و پايبندى اين كشور به 

محدوديت عرضه را منعكس مى كند.
ــتان در  طبق اعالم منابع ثانويه اوپك، توليد نفت عربس
ــامبر سال ميالدى گذشته 10 هزار و 900 بشكه در روز  دس
ــبت به نوامبر كاهش يافت و به 9.918 ميليون بشكه در  نس

روز رسيد.
بر پايه آمار رهگيرى نفتكش كه از سوى بلومبرگ منتشر 
ــتان ماه ميالدى گذشته به 6.6  ــده، صادرات نفت عربس ش
ميليون بشكه در روز در مقايسه با 7.18 ميليون بشكه در روز 

در نوامبر كاهش يافت.
ــش توليدكننده خاورميانه عضو اوپك  مجموع توليد ش
شامل عربستان سعودى، عراق، امارات متحده عربى، ايران، 
ــزان از ماه اوت  ــامبر به پايين ترين مي ــت و قطر در دس كوي

رسيد.
ــك منبع بلندپايه اوپك دو هفته پيش به رويترز گفت:  ي
توليدكنندگان نفت خليج فارس با وجود رشد قوى تقاضاى 
جهانى براى نفت و كاهش ذخاير، قصد دارند توليد نفت را در 
سه ماهه اول سال 2018 پايينتر از سطح مدت مشابه سال 

گذشته نگه دارند.
    

كاهش ذخاير نفت آمريكا براى دهمين هفته 
متوالى

گزارش اداره اطالعات انرژى آمريكا نشان داد ذخاير نفت 
ــور براى دهمين هفته متوالى كاهش يافته در  خام اين كش

حاليكه ذخاير بنزين و ميعانات افزايش داشته است.
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، ذخاير نفت خام آمريكا 
در هفته منتهى به 19 ژانويه، 1.1 ميليون بشكه كاهش يافت 
ــزان كاهش ذخاير را 1.6 ميليون  در حاليكه تحليلگران مي

بشكه پيش بينى كرده بودند.
بر پايه آمار اداره اطالعات انرژى آمريكا، سطح ذخاير نفت 
به 411.6 ميليون بشكه رسيده كه پايين ترين ميزان از فوريه 
سال 2015 بود و روند كاهش در مدت 10 هفته گذشته يك 

ركورد به شمار مى رود.
ــينگ اوكالهاما كه هاب تحويل براى  ذخاير نفت در كاش
ــت، 3.2 ميليون بشكه كاهش  معامالت آتى نفت آمريكا اس
يافت و به 39.2 ميليون بشكه رسيد كه پايين ترين ميزان از 

ژانويه سال 2015 بود.
كاهش مستمر ذخاير آمريكا با وجود افزايش توليد روى 
ــيد و فاصله  ــكه در روز رس داد كه اين بار به 9.9 ميليون بش
چندانى با شكستن ركورد توليد 10.04 ميليون بشكه در روز 
كه در سال 1970 ثبت شد، ندارد. اين آمار نشان داد فعاليت 
ــكه در روز كاهش يافت و نرخ  ــت 392 هزار بش پااليش نف
استفاده از پااليشگاه با 2.1 درصد كاهش، به 90.9 درصد از 

مجموع ظرفيت رسيد.
ــد كرد در حاليكه  ــكه رش ذخاير بنزين، 3.1 ميليون بش
تحليلگران در نظرسنجى رويترز، رشد اين ذخاير به ميزان 

2.5 ميليون بشكه را پيش بينى كرده بودند.

خبر

دبير كل اتاق مشترك بازرگانى ايران و 
ــتاندارى بغداد براى  عراق از موافقت اس
واردات گاز از ايران خبر داد و گفت: وزارت 
ــل دارد گاز را جايگزين  ــت عراق تماي نف

فرآورده هاى نفتى كند.
حميد حسينى در گفت وگو با ايسنا، با 
ــد مذاكرات بين  ــاره به آغاز دور جدي اش
ايران و عراق براى صادرات گاز گفت: اين 
مذاكره آغاز شده و استاندارى بغداد براى 

ــت.  واردات گاز از ايران موافقت كرده اس
وزارت نفت عراق عالقه مند است كه گاز 
ــا و صنايع عراق جايگزين   را در نيروگاه ه

فرآورده هاى نفتى كند.
ــخ به اين سوال كه حجم  وى در پاس
گازى كه قرار است از ايران به عراق صادر 
ــت؟ گفت: هنوز در مورد  شود چقدر اس
ــده است  حجم صادرات گاز صحبت نش
ــه فعال  كليات موضوع و عالقه وزارت  بلك

ــت. با توجه به اينكه  نفت عراق مطرح اس
ــره اى براى  ــچ مذاك ــران تاكنون  هي اي
صادرات گاز يا فرآورده هاى نفتى با وزارت 
ــت، اين مذاكرات  نفت عراق نداشته اس
ــعه همكارى بين ايران و عراق  نويد توس

است. 
دبير كل اتاق مشترك بازرگانى ايران و 
عراق در مورد نحوه صادرات گاز به عراق 
توضيح داد: اين صادرات توسط خط لوله 

ــداد بين ايران و  خواهد بود. خط لوله بغ
عراق كشيده شده و خط لوله بصره هم در 
حال تكميل است. ممكن است ظرفيت 
ــد و در كنار آن  ــا افزايش ياب ــن لوله ه اي
ــود. قرارداد  ــذارى جديد انجام ش لوله گ
ــاله  ــش س صادرات گاز ايران به عراق ش
است و احتماال بتوانيم اين مدت را افزايش 

بدهيم.
ــينى پيش از اين به ايسنا خبر  حس

داده بود كه مذاكره جديدى بين ايران و 
وزارت نفت عراق در حال انجام است كه 
اين وزارتخانه خريد گاز از ايران را براى 
استفاده در نيروگاه ها افزايش دهد. اين 
قرارداد جدا از قرارداد قبلى صادرات گاز 
از ايران به عراق است، زيرا قرارداد قبلى 
ــود. عراقى ها  ــروى عراق ب با وزارت ني
ــركت گاز بازديد  ــات ش ــرا از امكان اخي

كرده اند.
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جزئيات مذاكره جديد صادرات گاز ايران به عراق

ــازمان بنادر و  ــاون امور دريايى س مع
ــنل  دريانوردى، از پايان مصاحبه با پرس
ــتال، توسط  ــناور چينى فله بر كريس ش
ــى سانحه سانچى خبر داد و  كميته بررس
ــت آمده، محرمانه  گفت: اطالعات به دس

است.
به گزارش سازمان بنادر و دريانوردى، 
هادى حق شناس با بيان اينكه مصاحبه با 
ــناور فله بر چينى كريستال به  پرسنل ش
پايان رسيد، اظهار داشت: كميته بررسى 
سانحه سانچى كه متشكل از چهار كشور 

ــت،  ــران، چين، پاناما و هنگ كنگ اس اي
موفق شد مصاحبه با پرسنل چينى فله بر 
كريستال را با توجه به سواالتى كه مدنظر 

بود، در قالب دو گروه انجام دهد.
وى ادامه داد: عالوه بر اين شناور فله بر 
كريستال به طور كامل توسط گروه كميته 
ــانچى مورد بازديد و به  بررسى سانحه س
اصالح معاينه شد تا اطالعات مربوطه به 
ــه اين كميته روز  ــت آيد؛ ضمن اينك دس
ــمت بندر  ــان به س جمعه، از بندر خوش
شانگهاى حركت مى كند تا ادامه كار را در 

دستور كار قرار دهند.
ــازمان بنادر و  ــاون امور دريايى س مع
ــوص  ــن در خص ــوردى، همچني دريان
محورهاى توافقنامه چهارجانبه به امضاء 
ــن، هنگ كنگ و  ــيده بين ايران، چي رس
ــترك  ــت انجام تحقيقات مش پاناما جه
درباره سانحه نفتكش سانچى، بيان كرد: 
اين تفاهمنامه چهارجانبه در مورد فرآيند، 
شيوه بررسى اطالعاتى و برخى مسائل از 

اين دست، به امضاء رسيده است.
ــام مصاحبه با  ــناس افزود: انج حق ش

پرسنل شناور فله بر كريستال جهت جمع 
ــور كه باز  ــت، همانط آورى اطالعات اس
ــياه در همين راستا است؛  كردن جعبه س
همچنين بايد بدانيم كه اطالعات بدست 
ــى سانحه، بر  ــط كميته بررس آمده توس
ــاس تفاهم نامه چهارجانبه به امضاى  اس
رسيده بين كشورهاى ايران، چين، هنگ 
كنگ و پاناما محرمانه باقى خواهد ماند تا 
نتيجه بررسى هاى كميته مشخص شود؛ 
ــان اعالم نتيجه  ــى توان زم بنابراين نم
ــياه سانچى را پيش  رمزگشايى جعبه س

بينى كرد.
ــن وضعيت جعبه  ــورد آخري وى در م
ــالم زمان  ــانچى و اع ــياه نفت كش س س
ــح كرد:  ــايى آن، تصري ــه رمزگش نتيج
ــياه  ــت آمده از جعبه س اطالعات به دس
(VDR)  سانچى بايد رمز گشايى شود و 
داليل سانحه از آن استخراج خواهد شد؛ 
ــى هاى  ــورد نتيجه نهايى بررس اما در م
صورت گرفته، نمى توان پيش بينى انجام 
داد؛ چراكه ممكن است اين اقدام هفته ها 

و ماه ها به طول بيانجامد.

در پى سخنان رئيس ديوان محاسبات 
ــدن درآمد  ــز نش ــى بر واري ــور مبن كش
ــركت هاى زير مجموعه وزارت نفت به  ش
خزانه،  اداره كل روابط عمومى وزارت نفت 

توضيحاتى ارائه كرد.
به گزارش ايسنا، متن توضيحات اداره 
ــت در پى  ــط عمومى وزارت نف كل رواب
سخنان رئيس ديوان محاسبات مبنى بر 
ــركت هاى زير  ــدن درآمد ش ــز نش واري
مجموعه وزارت نفت به خزانه به شرح زير 

است:
1. در ابتدا و پيش از هر توضيحى الزم 
ــوه دريافتى  ــت كه همه وج به تاكيد اس
ــام و ميعانات  ــل از صادرات نفت خ حاص
گازى بالفاصله به حساب هاى معرفى شده 

توسط بانك مركزى واريز مى شود و حتى 
ــارج از چرخه قانونى  ــنت از آن خ يك س
ابالغ شده به وزارت نفت جابه جا نمى شود 
بنابراين ادعاى مطرح شده ازسوى عادل 
ــبات به  آذر، رئيس محترم ديوان محاس
ــى از نبود اطالعات كافى در اين  نظر ناش
زمينه است و واريز نشدن وجوه حاصل از 
ــات گازى به  ــادرات نفت خام و ميعان ص
حساب هاى بانك مركزى به كلى تكذيب 

مى شود.
2. بنا به توضيح مدير امور مالى شركت 
ــركت ها مى توانند  ــا كه ش ــت از آن ج نف
نسبت به تسويه حساب خود در سال بعد 
ــركت ملى نفت ايران اواخر  اقدام كنند ش
ــاز به  ــال 1396 آغ ــال 1395 و در س س

ــه صندوق  ــاى خود ب ــت بدهى ه پرداخ
ــعه ملى بابت صادرات فرآورده هاى  توس
ــال 1396 با توجه به  نفتى كرد. اما در س
ــتعالم وزارت نفت از معاونت حقوقى  اس
ــت محترم جمهورى مبنى بر عدم  رياس
ــران در  ــركت ملى نفت اي ــموليت ش ش
پرداخت سهم صندوق توسعه ملى از محل 
صادرات فرآورده هاى نفتى و تاييد معاونت 
حقوقى رئيس جمهورى، از ادامه پرداخت 
ــه همين دليل  ــوددارى به عمل آمد ب خ
ــعه  ــده به جاى صندوق توس مبالغ ياد ش
ملى به حساب خزانه دارى كل كشور واريز 
ــت. بنابراين به نظر مى آيد اين  ــده اس ش
ــى از  ــبات ناش ــالم نظر ديوان محاس اع

اختالف برداشت و تفسير حقوقى باشد.

همچنين با توجه به عدم بهره بردارى 
ــتاره خليج فارس و  كامل از پااليشگاه س
نگرانى از كمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه 
ــب  ــوراى امنيت ملى حس اقتصادى ش
ــال 1395 به وزارت  مصوبه خود براى س
نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاى 
آن را با خوراك ميعانات گازى تحويلى به 
پتروشيمى هاى داخلى تهاتر كند، بنابراين 
ــركت ملى نفت ايران اقدام به واردات  ش
ــور و تهاتر آن با قيمت  بنزين از خارج كش
ــه  ــى ب ــات گازى تحويل ــوراك ميعان خ
ــيمى هاى داخلى كرده و گزارش  پتروش
ــط  ــه ماه يكبار توس عملكرد را هم هر س
وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه 
ــت. اين نكته  ــال كرده اس اقتصادى ارس

ــدن وجه  ــه واريز نش ــن مى كند ك روش
موردنظر ديوان به خزانه كل كشور به علت 
ــاس مجوز  ــن وارداتى و براس تهاتر بنزي

دريافت شده صورت گرفته است.
3. براساس توضيحات مدير امور مالى 
ــابى  شركت ملى گاز ايران مبالغ  و ذيحس
وصولى ناشى از فروش گاز در داخل كشور 
ــوان  ــد دي ــق تايي ــال 1395 مطاب در س
ــغ 17 هزار و  ــبات، در مجموع مبل محاس
ــت كه مبلغ 16  ــارد تومان اس 800 ميلي
ــاب  هزار و 200 ميليارد تومان آن به حس
خزانه واريز شده است. مابه التفاوت مبالغ 
ــى كه به  ــت انجام تعهدهاي ــده باب يادش
ــركت ملى گاز  ــب قانون بر عهده ش موج

ايران گذاشته شده، پرداخت شده است.

پايان مصاحبه با خدمه كشتى چينى

پاسخ وزارت نفت به سخنان رئيس ديوان محاسبات كشور

خبر
مذاكره مستقيم با شل نداشته ايم 

معاون مديرعامل در توسعه و مهندسى 
ــركت ملى نفت ايران گفت: تاكنون با  ش
ــتقيمى نداشته ايم و در  شل مذاكره مس
ــه آزادگان هم  ــان دقيق مناقص مورد زم

نمى توان اظهار نظر كرد.
غالمرضا منوچهرى در گفت وگو با ايلنا 
درباره آخرين نتايج MOUهاى وزارت 
ــت:  ما در حال حاضر 15  نفت اظهار داش
ــركت هاى خارجى و  گروه قراردادى از ش
ــره مى كنند و  ــه مذاك ــى داريم ك داخل
اميدواريم شرايط به گونه اى جلو برود كه 

منجر به قرارداد شود.
ــرفت مذاكرات توسعه  وى درباره پيش
 TENDER ميدان آزادگان گفت:  فعال
ــركت هاى اروپايى و  ــت، ش در جريان اس
آسيايى در  مناقصات حضور دارند، اما بايد 
كنسرسيوم تشكيل و در اين راستا 2 ماه به 

آنها فرصت داده شده است.
معاون مديرعامل در توسعه و مهندسى 
شركت ملى نفت ايران درباره دليل تاخير 
ــد از توتال  ــاى دومين قرارداد بع در امض
ــان را  گفت: قراردادها پيچيدگى خودش
دارند و طبيعتا موضع گيرى شركت ها بر 
اساس شرايط روز كند يا تند مى شود ولى 
ــبختانه برخى از قراردادها به نقاط  خوش

خوبى رسيده است.
ــت ميدان  وى درباره اينكه آيا قرار اس
آزادگان به شل داده شود يا خير، بيان كرد: 
تاكنون با شل مذاكره مستقيمى نداشته ايم 
و در مورد زمان دقيق مناقصه آزادگان هم 

نمى توان اظهار نظر كرد.
ــاره ميزان  ــرى همچنين درب منوچه
پيشرفت كار توتال در فاز 11 خاطرنشان 
ــت و طبق  كرد: توتال در فاز 11 فعال اس

برنامه جلو مى رود.
    

بانك جهانى براى مقابله با تغييرات 
اقليمى ،طرح هاى نفت و گاز را 

تامين مالى نمى كند
نماينده دائمى بانك جهانى درقزاقستان 
ــراى مقابله با تغييرات  ــت: اين بانك ب گف
اقليمى،پس از سال 2019 ميالدى طرح 
ــتخراج نفت و گاز را تامين مالى  هاى اس
ــا به نقل از  ــرد .به گزارش ايرن نخواهد ك
ــزى ’،«آتو  ــياى مرك پايگاه خبرى ’ آس
ــومين  ــنبه در«س ــون»، روز پنجش برائ
ــن المللى تغييرات اقليمى در  همايش بي
آسياى مركزى » كه با حضور نمايندگان 
ــى  ــهر آلمات ــه در ش ــورهاى منطق كش
قزاقستان ، برگزارى مى شود، افزود: بانك 
جهانى در موردتغييرات اقليمى حساس 
ــت.وى افزود: جهان با سرعت در حال  اس
تغيير است و همه ما بايد خود را با شرايط 

جديد تطبيق بدهيم .
نماينده بانك جهانى گفت : 28 درصد 
ــال 2020  ــارات بانك جهانى در س اعتب
ميالدى براى فعاليت هاى آب و هوايى به 

كار گرفته خواهد شد .
اولزاس آقابيك اف رييس اداره تغييرات 
اقليمى وزارت انرژى قزاقستان ، نيز در اين 
ــور توافقنامه بين  همايش گفت: اين كش
المللى پاريس مربوط به تغييرات اقليمى را 
تصويب كرده و بطور داوطلبانه متعهد به 
ــد گاز هاى گلخانه اى تا  كاهش 15 درص
سال 2030 نسبت به سال 1990 ميالدى 
ــن ارتباط فناورى  ــت .وى افزود: در اي اس
ــاى مختلف  ــرفته در حوزه ه ــاى پيش ه
ــده و از انرژى  ــه كار گرفته ش ــى ب صنعت
ــتفاده مى شود .همايش  تجديد پذير اس
ــى دو روزه تغييرات اقليمى در  بين الملل
آسياى مركزى ،از ديروز چهارم بهمن در 
آلماتى شروع شده و با حضور نمايندگان 
ــكل دولتى و غير دولتى  بيش از 150تش
كشورهاى منطقه، نهادهاى بين المللى و 
ــز نهادهاى جامعه مدنى فعال در حوزه  ني
ــان دارد.اين  ــى نيز جري ــرات اقليم تغيي
همايش بين المللى به ابتكار بانك جهانى 
ــا هدف مبادله دانش و اطالعات در باره  و ب
تغييرات اقليمى در آسياى مركزى برگزار 
مى شود .نخستين و دومين همايش بين 
المللى تغييرات اقليمى در آسياى مركزى 
ــال 2013 و ماه  به ترتيب در ماه ژوئن س

مى سال 2014 برگزار شده بود .
    

افزايش حساسيت قيمت نفت به 
شوك هاى سياسى

ــرژى انى ايتاليا  ــركت ان مديرعامل ش
ــه دليل محدود  ــت قيمت هاى نفت ب گف
ــدن ميزان عرضه، نسبت به چند سال  ش
ــى  ــر رويدادهاى سياس ــته در براب گذش

حساس تر شده اند.
ــل از رويترز،  ــنا به نق ــه گزارش ايس ب
ــيه مجمع  ــكالزى در حاش ــو دس كلودي
اقتصادى جهان در داووس گفت: كاهش 
توليد از سوى اعضاى اوپك و روسيه و عدم 
سرمايه گذارى در ميادين جديد، بازار را به 
ميزان فزاينده اى دچار كمبود عرضه كرده 
ــر رفتن قيمت هاى  ــه را براى باالت و زمين
نفت ايجاد كرده است اما رشد توليد شيل 
ــال يك  ــار مى رود امس ــكا كه انتظ آمري
ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند، به 
معناى آن است كه متوسط قيمت نفت در 
ــا 65 دالر خواهد  ــال 2018 بين 60 ت س

بود.

ــاس گزارش تفريغ بودجه سال  بر اس
ــد  95، ميزان توليد نفت 103 درصد رش
داشته، 99 درصد از منابع حاصل از فروش 
نفت و ميعانات گازى تامين، 760 ميليون 
ــكه نفت صادر و هفت ميليارد و 312  بش
ــاب  ــد نفتى به حس ــون دالر درآم ميلي

صندوق توسعه ملى واريز شده است.
به گزارش ايرنا، گزارش تفريغ بودجه 
سال 95 كل كشور توسط عادل آذر رييس 
ــبات كشور در جلسه علنى  ديوان محاس
ــنبه (4 بهمن 96) در مجلس  روز چهارش

قرائت شد.
عادل آذر در زمان تحويل اين گزارش 
ــت و هشتمين  به مجلس گفت: اين بيس
ــت كه بر اساس  گزارش تفريغ بودجه اس
ماده221 آيين نامه داخلى مجلس تهيه 
شده است.تفريغ بودجه به فرآيند تسويه 
ــات  ــق اطالع ــق تطبي ــه از طري بودج
ــاب عملكرد تهيه شده توسط  صورتحس
وزارت امور اقتصادى و دارايى با اطالعات 
تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور و 
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن اطالق 
مي گردد .عادل آذر رئيس ديوان محاسبات 
ــگاه ها و  ــى پااليش ــزود: برخ ــور اف كش
ــان را به حساب  ــيمى ها درآمدش پتروش
ــه واريز نكرده اند و اگر اين كار را مى  خزان
ــراى بودجه  ــكلى ب ــروز مش ــد، ام كردن

نداشتيم.
ــاره به ميزان  در اين گزارش ضمن اش
ــور،  تحقق بودجه عمومى و عمرانى كش
ــده  ــارف بودجه نيز قيد ش جزئيات مص

است.

تحقق 99 درصدى منابع حاصل 
از فروش نفت و ميعانات گازى

ــت خام و  ــل از فروش نف منابع حاص
ميعانات گازى به عنوان مهترين واگذارى 
ــرمايه اى به شمار مى رود  دارايى هاى س
كه ميان تحقق آن حدود 99 درصد بوده 

است.

از 74 هزار و 502 ميليارد تومان پيش 
ــل از فروش نفت خام و  بينى منابع حاص
ميعانات گازى در سال 95، مبلغ 73 هزار 
و 882 ميليارد تومان معادل 99,2 درصد 

تحقق يافته است.

توليد يك ميليارد و 400 ميليون 
بشكه اى نفت در سال95

ــت خام  ــدار نف ــال 1395 ، مق در س
توليدى معادل يك ميليارد و 418 ميليون 
بشكه و مقدار ميعانات گازى توليدى نيز 

معادل 294 ميليون بشكه بوده است.
از نفت خام توليدى و موجودى ابتداى 
دوره، مقدار 765 ميليون بشكه به ارزش 
ــارد و 880 ميليون دالر صادر و  33 ميلي
609 ميليون بشكه تحويل پااليشگاه ها 
ــت.همچنين از ميعانات گازى  ــده اس ش
ــداى دوره، مقدار  توليدى و موجودى ابت
ــكه به ارزش 9 ميليارد و  204ميليون بش
ــادر و 72 ميليون  ــون دالر ص 400 ميلي
بشكه تحويل پااليشگاه ها و پتروشيمى ها 
ــده  ــا در بورس انرژى عرضه ش ــده و ي ش

است.

تراز مثبت 640 ميليون دالرى در 
صادرات گاز

ــادرات گاز  ــوه حاصل از ص ــازاد وج م
ــبت به واردات در بودجه سال  طبيعى نس

95، حدود 640 ميليون دالر است.

رشد 103 درصدى توليد نفت
ــى در نظر  ــد نفت خام پيش بين تولي
ــال 95 يك  ــده در بودجه س ــه ش گرفت
ــكه بوده كه با  ــارد 376 ميليون بش ميلي
ــدى ميزان توليد به  تحقق 103,1 درص

يك ميليارد و 418 ميليون بشكه رسيد.
ــد ميعانات گازى پيش  در بخش تولي
ــده در بودجه 280  بينى در نظر گرفته ش
ــا تحقق  ــه ب ــوده ك ــكه ب ــون بش ميلي
105درصدى ميزان توليد به 294 ميليون 

بشكه رسيد.
در گزارش تفريغ تصريح شده است كه 
ــكه مغايرت در  ــدود هفت ميليون بش ح
ميزان توليد و عرضه نفت خام در سال95 

وجود دارد.

صادرات765 ميليون بشكه
در بخش صادرات نفت خام پيش بينى 
در نظر گرفته شده در بودجه 765 ميليون 
بشكه بوده كه 100 درصد آن تحقق يافته 

است.
در بخش صادرات ميعانات گازى پيش 
ــده در بودجه سال  بينى در نظر گرفته ش
95 نيز 204 ميليون بشكه بوده كه 100 

درصد آن تحقق يافته است.

تحويل 609 ميليون بشكه نفت 
به پااليشگاه هاى كشور

در بخش فروش داخلى نفت خام پيش 
ــده در بودجه 611  بينى در نظر گرفته ش
ميليون بشكه بوده كه 97,7 درصد معادل 

609 ميليون بشكه تحقق يافته است.
در بخش فروش داخلى ميعانات گازى 
ــده در  ــش بينى در نظر گرفته ش نيز پي
بودجه سال 95 نيز 76 ميليون بشكه بوده 
كه 97,7 درصد معادل 72 ميليون بشكه 

آن تحقق يافته است.

ارزش 60 ميليارد دالرى توليد 
نفت

ارزش پيش بينى شده براى توليد نفت 
خام در بودجه سال 95، مبلغ 190 هزار و 
ــارد تومان و 60 ميليارد و 564  775 ميلي
ميليون دالر بوده است كه با پوشش 99,2 
ــزار و 273  ــدى در نهايت، 189 ه درص
ميليارد تومان و 60 ميليارد و 402 ميليون 

دالر تحقق يافته است.
ــراى توليد  ــده ب ارزش پيش بينى ش
ــال 95، مبلغ  ميعانات گازى در بودجه س
ــان و 12  ــارد توم ــزار و 135 ميلي 39 ه
ميليارد و 424 ميليون دالر بوده است كه 
ــش 108 درصدى در نهايت، 42  با پوش
ــزار و 422 ميليارد ريال و 13 ميليارد و  ه

479 ميليون دالر تحقق يافته است.

ارزش 33 ميليارد و 880 ميليون 
دالرى صادرات نفت

ــده براى صادرات  ارزش پيش بينى ش
ــال 95، مبلغ 108  نفت خام در بودجه س
هزار و 440 ميليارد تومان و 34 ميليارد و 
425 ميليون دالر بوده است كه با پوشش 
ــت، 105 هزار و  ــدى در نهاي 97,5 درص
758 ميليارد تومان و 33 ميليارد و 880 

ميليون دالر تحقق يافته است.
ــده براى صادرات  ارزش پيش بينى ش
ميعانات گازى در بودجه سال 95 نيز مبلغ 
28 هزار و 857 ميليارد تومان و 9 ميليارد 
ــت كه با  ــوده اس ــون دالر ب و 161 ميلي
ــش 102,1 درصدى در نهايت، 29  پوش
ــزار و 463 ميليارد تومان و 9 ميليارد و  ه

400 ميليون دالر تحقق يافته است.

ارزش فروش داخلى
ــده براى فروش  ارزش پيش بينى ش
داخلى نفت خام در بودجه سال 95، مبلغ 
ــان و 26  ــارد توم ــزار و 335 ميلي 82 ه
ميليارد و 138 ميليون دالر بوده است كه 
ــش 97,9 درصدى در نهايت، 80  با پوش
هزار و 617 ميليارد تومان و 25 ميليارد و 

627 ميليون دالر تحقق يافته است.
ــده براى فروش  ارزش پيش بينى ش
داخلى ميعانات گازى در بودجه سال 95 
نيز مبلغ 10 هزار و 278 ميليارد تومان و 
ــت  3 ميليون و 263 ميليون دالر بوده اس
ــدى در نهايت، 9  ــش 97 درص كه با پوش
ــزار و 971 ميليارد تومان و 3 ميليارد و  ه

157 ميليون دالر تحقق يافته است.

عدم واريز 11 هزار و 479 ميليارد 
تومان پول گاز به خزانه

ــاس گزارش تفريغ بودجه سال  بر اس
95، مبلغ 11 هزار و 479 ميليارد تومان از 
منابع حاصل از فروش داخلى گاز طبيعى 
ــركت ملى گاز ايران تاكنون به  توسط ش

حساب خزانه واريز نشده است.

عدم واريز پول پتروشيمى ها 
بابت خوراك

مبلغ چهار هزار و 479 ميليارد تومان 
ــركت هاى  ــط ش ــوه واريزى توس از وج
پتروشيمى بابت ارزش خوراك دريافتى، 
توسط شركت ملى نفت ايران هم تاكنون 
ــور واريز  ــاب خزانه دارى كل كش به حس

نشده است.

بدهكارى 7 هزار و 202 ميليارد 
تومانى پااليش و پخش

شركت ملى پااليش و پخش فرآورده 
ــران از مجموع ارزش نقدى  هاى نفتى اي
خوراك دريافتى از شركت ملى نفت ايران، 
ــزار و 202 ميليارد تومان  ــغ هفت ه مبل

بدهكار است.
همچنين شركت هاى پتروشيمى، از 
ــوع ارزش نقدى خوراك دريافتى از  مجم
شركت ملى نفت ايران، با احتساب وصولى 
هاى سال 1396 بابت مانده تسويه نشده 

ارزش خوراك دريافتى سال 1395، مبلغ 
266 ميليارد تومان بدهكار هستند.

هزينه كرد 370 ميليارد تومان 
بودجه در محل غير مرتبط

مطابق بند (د) تبصره ( 1) ماده واحده، 
وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط 
ــبت به نوسازى و توسعه  مكلف بوده نس
ــت خام و  ــبكه خطوط لوله انتقال نف ش
ــاى نفتى و  ــات گازى و فرآورده ه ميعان
ــهم دولت در توسعه  تأمين منابع مالى س
ــاخت هاى تأمين،  ــگاه ها و زيرس پااليش
ذخيره سازى و توزيع فرآورده اقدام كند و 
ــل افزايش پنج  ــع موردنياز را از مح مناب
ــرآورده هاى  ــد، به قيمت هر ليتر ف درص
نفتى شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، 
ــوخت هواپيما  ــت كوره، گاز مايع و س نف

تامين كند.
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده 
هاى نفتى ايران تنها مبلغ يك هزار و 43 
ميليارد تومان از محل افزايش پنج درصد 
ــوخت  ــرآورده اصلى و س ــت پنج ف قيم
ــاره به  ــت مصارف مورد اش هواپيما جه
شركت هاى ذيربط اختصاص و پرداخت 
كرده و مبلغ 370 ميليارد تومان از عوارض 
وصول شده موضوع اين بند در محلى غير 
ــى هزينه هاى  ــارف مورد نظر يعن از مص

جارى شركت، مصرف شده است.

عدم انتشار 5 هزار ميليارد 
تومان اوراق مشاركت توسعه 

ميادين مشترك
به منظور سرمايه گذارى در طرح هاى 
ــترك به  نفت و گاز با اولويت ميادين مش
وزارت نفت اجازه داده شده است كه پنج 
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر 
ــه ويژه به  ــرورت توج ــى رغم ض كند.عل
توسعه و بهره بردارى از ميادين مشترك 
ــت از حقوق جمهورى  نفت و گاز و صيان
ــت قانونى  ــران، از اين ظرفي ــالمى اي اس
استفاده نشده و در نتيجه اهداف قانونگذار 

محقق نشده است.

واريز هفت ميليارد و 312 ميليون 
دالر به به حساب

 صندوق توسعه ملى
ــهم صندوق توسعه ملى از محل  از س
منابع حاصل از صادرات نفت شامل؛ نفت 
خام، ميعانات گازى و فرآورده هاى نفتى، 
مبلغ هفت ميليارد و 312 ميليون دالر به 
حساب صندوق واريز و مابقى آن به مبلغ 
يك ميليارد و 177 ميليون دالر به حساب 

صندوق مزبور واريز نشده است.

صادرات 760 ميليون بشكه نفت در سال 95



تعریف خودروهای هیبریدی و برقی بر اساس نوع کاربری
مدی��ر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت گفت: کاربری خودروی 
هیبریدی و برقی بسته به نوع کاربری خودرو و همچنین موضوع بهره گیری از این 
خودروها مشخص می شود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر حسین 
قناتی در خصوص خبر منتشر شده در خبرگزاری  مهر مبنی بر »محدودیت ورود 
خودروهای هیبریدی« توضیحاتی را جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع ارائه 
داد.مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت گفت: با توجه به تقسیم 
بندی انواع مختلف خودروهای هیبریدی و مقایس��ه آن با خودروهای تمام برقی 
می ت��وان نتیجه گرفت که بس��ته به ن��وع کاربری خ��ودرو و همچنین موضوع 
بهره گیری از این خودروها )کاهش مصرف سوخت و یا کاهش آالیندگی( تعریف 
کاربری خودروی هیبریدی و برقی مشخص می شود.وی ادامه داد: بر این اساس 
خودروهای تمام هیبریدی)Hybrid Full( با سیستم)سری- موازی( که در آن 
پایه قوای محرکه، موتور الکترکی بوده و موتور احتراقی تنها جهت شارژ باتری و 
همچنین کمک به توان خودرو در ش��یب باال و یا تأمین قدرت خودرو به صورت 
موازی وارد جریان می ش��ود، در مقایسه با دیگر انواع هیبرید، می تواند جایگزین 
مناسبی جهت خودروی احتراق داخلی محسوب شود.این مقام مسئول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: این خودروها نیازی به موتور احتراقی با حجم باال 
)۲۰۰۰ سی س��ی و یا باالتر( ندارند و با موتور با حجم کوچک نیز راندمان الزم را 
داش��ته و در کاهش مصرف سوخت و آالیندگی تأثیر بسزایی دارند.قناتی گفت: 
خودروهای تمام الکتریکی با قابلیت اتصال شارژر)in Plug( با قابلیت پیمایش 
ب��اال، بهترین راهکار جهت کاهش آلودگی هوا ومصرف س��وخت در مقایس��ه با 
خودروهای هیبریدی است.وی افزود: بر اساس جدول تعرفه حقوق ورودی، فاصله 
تعرفه ای بین خ��ودروی احتراقی با خودروی هیبریدی و هیبریدی پالگ این به 
ترتیب ۳۰ و۴۰ درصد رعایت ش��ده است.مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعت تصریح کرد: مصرف سوخت فسیلی در خودروهای هیبریدی بسته 
به ن��وع فن آوری آن ش��امل: start-stop وhybrid mild وhybrid full و
in plug از ح��دود ۵ درص��د تا ۳۰ درصد صرفه جوی��ی دارد ولی این میزان در 
آالیندگی تاثیر کمتری خواهد داش��ت. در مقابل خودروی تمام برقی با توجه به 
عدم استفاده از سوخت فسیلی هیچگونه مصرف سوخت وآالیندگی نداشته و بر 

اساس مصوبه هیات دولت کماکان دارای حقوق ورودی ۵ درصد است.

خبر

خبر
تبعات افزایش نرخ ارز بر 

واحدهای تولیدی و قطعه سازی 
کشور

عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن 
و تجارت گفت : نوسانات ارزی در روزهای 
اخی��ر تبدی��ل به مش��کلی دیگ��ر برای 
تولیدکنندگان شده است در حالی که نرخ 
ارز موضوعی است در صورت خودکفایی 
در تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به 
خارج می تواند عاملی برای افزایش رقابت  

پذیری صنایع کشور محسوب شود.
به گ��زارش خبر خودرو، آرمان خالقی 
اظهارداش��ت: بیش��ترین تاثیر نرخ ارز بر 
قیمت مواد اولیه وارداتی خواهد بود مسلما 
صنایع��ی ک��ه از طری��ق م��واد اولی��ه و 
ماش��ین آالت خارجی تولید می ش��وند 

بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
این فعال در صنعت و تولید کش��ور در 
ادامه به تاثیر پذیری خودروسازان و قطعه 
سازان از نوسانات نرخ ارزی پرداخت و یاد 
اورش��د : قطع��ا این نوس��انات در صنعت 
خودرو به خصوص قطعه سازی کشور که 
بخشی از مواد اولیه تولید را از خارج تامین 
می کند تاثیر خواهد گذاشت این در حالی 
است که تا پیش از این نیز برای تامین مواد 
اولیه مورد نیاز قطعه سازان، ارز مبادله ای 
اختصاص می یافت و با قطع آن مشکالت 

در این بخش بیشتر خواهد شد.
خالق��ی تاکید کرد : به ه��ر میزان در 
صنایع مه��م تولیدی همچ��ون صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی س��رمایه گذاری 
ش��ود و نگاهها به این ح��وزه تغییر کند 
توانمندی در این صنعت افزایش یافته و 
می ت��وان قطع��ات باکیفیت و ب��ا تیراژ 
باالت��ری را در داخل تولید و به بازارهای 

دنیا صادر نمود .
وی افزود : بی شک تالش برای تامین 
م��واد اولیه مورد نی��از در داخل و کاهش 
ارزب��ری در ای��ن بخ��ش در هزینه تولید 
قطعات و قیمت خ��ودرو نیز تاثیر خواهد 

گذاشت.
وی گف��ت : با افزای��ش نرخ ارز قیمت 
تم��ام ش��ده کاال در ب��ازار افزایش پیدا 
خواه��د کرد اما تاثیر واقع��ی آن بر بدنه 
تولید طی ماههای آتی بیش��تر مشخص 

می شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش 
قیمت ارز حباب قیمتی است، تاکید کرد : 
در صورتی که دولت نتواند تقاضای بخش 
تولید و ب��ازار را به خوبی مدیریت کند نه 
تنها حباب قیمت شکس��ته نخواهد شد 
بلکه ممکن است ش��اهد افزایش بیشتر 

قیمت ارز در بازار باشیم.

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید اصغر مال سعیدی
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عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی می گوید : با 
وجود اینکه اعمال تحریم ها از سوی 
کش��ورهای غربی ش��وک بزرگی به 
اقتص��اد کش��ور وارد و فضای صنعت 
خودروسازی با رکود سنگینی مواجه 
کرده بود اما تالش ایران  خودرو پس از 
برجام تحول مثبتی را در این شرکت 

ایجاد کرده است.
عبداهلل رضی��ان در گفتگو با خبر 
خودرو اظهار داشت : خوشبختانه پس 
از برجام ایران خودرو گام های خوبی 

را در جهت توسعه همکاری های بین 
المللی و س��رمایه گذاری مشترک با 

خارجی ها برداشته است.
وی تصریح ک��رد : هر چند با رفع 
محدودیت ه��ا ، قراردادهای خوبی با 
خودروسازان خارجی منعقد گردید 
ام��ا انتظار م��ی رفت پ��س از برجام 
همکاری های گسترده تری در حوزه 
قراردادهای بین المللی خودروسازان 
با ش��رکتهای خارجی منعقد شود و 
ش��اهد خروجی بهتری در این زمینه 

باشیم.

وی اظه��ار داش��ت : مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری با خودروسازان برتر 
جهانی و تولید محصول مش��ترک با 
هدف ارتقای فن آوری و دانش تولید 
خودرو در کشور، از اقداماتی است که 
در س��ال های اخیر در صنعت خودرو 
ایران دنبال شده است و امروز وضعیت 
ای��ران خودرو مبین حرک��ت در این 

مسیر است.
وی افزود : هر چند تا دس��تیابی به 
ش��رایط م��ورد انتظار و گس��ترش 
هم��کاری ه��ای بین الملل��ی زمان 
بیشتری نیاز است اما با جریان خوبی 
که در دو سال اخیر در صنعت خودرو 
به خصوص شرکت ایران خودرو آغاز 
ش��ده ، قطعا آینده خوبی پیش روی 

خودروسازی ایران خواهد بود.
وی تصریح کرد : البته رس��یدن به 
این ش��رایط مستلزم تالش در جهت 
مدیری��ت هزینه در صنع��ت خودرو 
اس��ت چرا که امروز اغلب شرکتهای 
خودروس��از وضعیت خوبی در جهت 
مدیریت هزینه ندارن��د و با باالرفتن 
هزین��ه ه��ا، می��زان بده��ی ه��ا در 
ش��رکتهای خودروساز افزایش یافته 

است .
ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس تاکید کرد : با توجه به 
مش��کالتی در بخ��ش هزین��ه ها در 
صنعت خودرو وجود دارد انتظار می 
رود ای��ن جریان توس��ط ش��رکتها 

ساماندهی شود.
رضیان همچنین به تنوع تولید و 
افزایش قابل توجه��ی از محصوالت 
جدید به سبد محصوالت ایران خودرو 
اش��اره کرد و گفت : ب��ا توجه به تنوع 
س��الیق و تغییر ذائقه مش��تریان و از 
س��ویی واردات محصوالت متنوع به 
ب��ازار خودرو، ایران خ��ودرو در حوزه 
تنوع محصول در دو س��ه س��ال اخیر 
اقدامات خوبی را داشت و تالش کرده 
با سرعت بخش��یدن به فعالیت های 
خ��ود در زمین��ه طراحی و توس��عه 
محصول، مش��تریان خ��ود را حفظ 

نماید.
وی با اشاره به اینکه امروز مشتری 
انتظار دارد بر اس��اس س��لیقه ای که 
دارد امکان انتخاب مناسبی را از بازار 
تولیدات داخلی داش��ته باشد، خاطر 
نشان کرد : امروز نگاه مجلس و اعضای 

کمیس��یون صنایع بر این اس��ت که 
شرکتهای خودروساز باید از ظرفیت 
تنوع محصول برخوردار بوده و با تولید 
خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب 
ت��ر ، در جهت جلب نظر مش��تریان 

داخلی تالش بیشتری نمایند.
وی در ادامه با توج��ه به قرارداد 
1۰ جانبه بی��ن المللی ایران خودرو 
ب��رای طراح��ی پلتف��رم و تولی��د 
خودروهایی با برند داخلی اشاره کرد 
و اظهار داش��ت : قطعا اجرای دقیق 
این قرارداد به طراحی و تولید پلتفرم 
اختصاص��ی ای��ران خ��ودرو منجر 
خواهد ش��د اما معتقدم این نگاه که 
خ��ودرو های��ی 1۰۰ درصد داخلی 
تولید ش��ود دیدگاه چندان درست 
نیست و باید با مشارکت شرکتهای 
خارجی تولیدات مش��ترکی با برند 

داخلی تولید نمود.
وی افزود : بی تردید ایجاد همکاری 
های مشترک برای تولید محصوالت 
جدید ، ضمن افزایش اش��تغالزایی ، 
ارتقاء کیفیت و افزایش تنوع محصول 
،ظرفیت خوب��ی را در حوزه صادرات 

برای کشور ایجاد خواهد کرد.

گام مهم ایران خودرو در مشارکت و سرمایه گذاری با خودروسازان برتر جهانی

نماینده مردم فالورجان در مجلس 
ش��ورای اس��المی از نقش موثر گروه 
خودروسازی سایپا در اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: 
س��ایپا در چند سال اخیر با استفاده از 
توانمندی ه��ا و ظرفیت های داخلی 
توانسته در حوزه اشتغال، جلوگیری از 

خ��روج ارز و پیگیری سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی ب��ه موفقیت های 
بزرگی دست یابد.به گزارش سایپا نیوز؛ 
حجت االس��الم س��یدناصر موسوی 
الرگان��ی در بازدی��د از غرف��ه گ��روه 
خودروسازی س��ایپا در چهاردهمین 
نمایش��گاه بین المللی اصفهان اظهار 

کرد: گروه خودروسازی سایپا توانسته با 
ایجاد تنوع در محصوالت خود ظرفیت 
های بیشتری را به کار گرفته و زمینه 
رونق تولید و اشتغال را فراهم کند.وی 
افزود: در زمین��ه افزایش کیفیت نیز 
گروه سایپا دستاوردهای خوبی داشته 
و تعدادی از محصوالت این گروه رقیب 

خودروهای خارجی به شمار می روند.
وی با بیان این که اگر مردم از کیفیت 
محصوالت داخل��ی اطمینان حاصل 
کنند به س��راغ خودروه��ای خارجی 
نخواهند رفت تصریح کرد: س��ایپا در 
زمینه کیفیت توانست اعتماد مردم را 
جلب کند و محصوالت جدید این گروه 

متقاضیان فراوانی در بازار دارند.رئیس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
بخش دیگ��ری از اظهارات خود تاکید 
کرد: اگر خودروسازان داخلی بتوانند 
محصوالتی مناسب تولید کرده و مردم 
را به س��مت خود جلب کنند ارز مورد 

نیاز تولید از کشور خارج نخواهد شد.

نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی:

سایپا در زمینه اشتغال و اقتصاد مقاومتی نقش موثری دارد

گروه صنعتي ایران خودرو آمادگي 
خودرا براي افزایش سرعت نوسازي 
ن��اوگان حم��ل و نق��ل عموم��ي و 
جایگزیني خودرو هاي فرسوده اعالم 
کرد. به گزارش ایکوپرس، در نشستی 
که با حضور نمایندگان سازمان هاي 
اس��تاندارد،  محیط زیست، شرکت 
بهینه سازي مصرف سوخت و وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت برگزار ش��د، 
افزایش عرضه خودروهای گاز س��وز 

مورد استقبال ایران خودرو قرار گرفت 
و درب��اره قراردادنوس��ازي دوه��زار 
تاکس��ي با اصالح گنجایش ظرفیت 
مخ��زن گاز از 8۰ ب��ه 1۰۰ لیت��ر و 
پیمایش باال مذاکره شد.براساس این 
گزارش،  در این نشس��ت، گزارش��ي 
درباره پروژه ه��اي مرتبط با کاهش 
مصرف سوخت و س��طح آالیندگي 
محص��والت ایران خودرو ارایه ش��د. 
راهبردهاي این ش��رکت در مصرف 

س��وخت و آالیندگ��ي،  ط��رح هاي 
توس��عه محصوالت و جوان س��ازي 
ناوگان حمل و نقل سرفصل هاي این 
گزارش بود.همچنی��ن در خصوص 
عملکرد نوس��ازی 61 هزار دستگاه 
تاکس��ی در طرح کلید به کلید ایران 
خودرو که از سال گذشته با موفقیت 
انجام شده، توضیحات الزم ارائه شد و 
مس��ئوالن ای��ران خ��ودرو آمادگی 
افزایش س��رعت در نوسازی تمامی 

خودروه��ای عمومی اع��م از درون 
ش��هری و ب��رون ش��هری را با هدف 
نوسازی کامل ناوگان در یک دوره سه 
تا پنج س��اله به مس��ئوالن کشوری 
اعالم کردند.در این گزارش طرح هاي 
کوتاه مدت با هدف بهبودهاي سریع 
و ارزان، طرح هاي میان مدت با هدف 
ارتقاي تکنولوژي هاي موجود و طرح 
ه��اي بلند م��دت با ه��دف انقالب 
تکنولوژیک و جهاني سازي از برنامه 

ها و اهداف گروه صنعتي ایران خودرو 
در زمین��ه کاه��ش می��زان مصرف 
سوخت و کاهش س��طح آالیندگي 

محصوالت مطرح شده است.
در ادام��ه، اعضاي این نشس��ت از 
خط��وط تولیدگروه صنعت��ي ایران 
خ��ودرو و مرک��ز طراحي و توس��عه 
محصوالت جدید بازدی��د کرده و از 
نزدیک ب��ا دس��تاوردهاي این گروه 

صنعتي آشنا شدند.

نوسازی 61 هزار تاکسی در طرح کلید به کلید ایران خودرو

تصویب افزایش سرمایه شرکت پخش البرز از مبلغ 520 میلیارد ریال به مبلغ 670 میلیارد ریال
مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش البرز )سهامی عام( با حضور بیش از 8۴/8۵ 
درصد سهامداران این شرکت در تاریخ 1۳96/1۰/۳۰ روز شنبه ساعت 9، درمحل تهران- 
خیابان 16 آذر - دانش��گاه تهران - ساختمان جدید دانش��کده داروسازي - سالن رازي، 

برگزارشد. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار ه��دف و اقتصاد، حاضری��ن در مجمع پ��س از انتخاب آقای 
»محمدعلی میرزاکوچک ش��یرازی« به عنوان رییس مجم��ع و همچنین انتخاب آقای 
»جالل بهارستان« و آقای »فرشید مرادی« به عنوان ناظرین و آقای »حمید همت آبادی« 
به عنوان دبیر جلسه و پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط آقای دکتر 
محمدرض��ا مرادی مدیرعامل ش��رکت و گزارش بازرس قانونی درب��اره تصویب افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ ۵۲۰میلیارد ریال به مبلغ 67۰میلیارد ریال به مبلغ 1۵۰میلیارد 
ریال طی دو مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت جهت ایجاد مرکز 
توزیع جدید شیراز، به تصویب رسید. در این مجمع مرحله اول  افزایش سرمایه از مبلغ ۵۲۰میلیارد ریال به 6۰۰میلیارد ریال به 

مبلغ 8۰میلیارد ریال معادل 1۵/۳8درصد انجام شد و الباقی به مبلغ 7۰میلیارد ریال مقرر گردید در مرحله بعد انجام شود.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت پخش البرز )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

مرکز توزیع فعلی شیراز، به دلیل کمبود امکانات فیزیکی زیربنایی، در سطحی بسیار پایین تر از سایر مراکز مشابه، فعالیت 
می کند؛ این امر موجب گردیده است که سطح هزینه های جذب نشده در مرکز توزیع، به دلیل عدم امکان توسعه فروش متناسب 
با سایر مراکز مشابه، به سرعت افزایش یافته و لذا تداوم فعالیت مرکز توزیع در چنین سطحی، فاقد توجیه اقتصادی گردد. عالوه 
بر آثار کمی مذکور، که به صورت عدم رشد فروش متبلور شده  است، عدم رعایت شاخص های کیفی مورد نظر سازمان غذا و دارو 
نیز موجب می گردد که مرکز توزیع ش��یراز در بازدیدهای دوره ای و در جریان تکمیل چک لیس��ت های اس��تاندارد، نمره قبولی 
نگرفته، که این امر موجبات تنزل جایگاه کیفی یک شرکت با ۴۳سابقه در صنعت پخش را فراهم خواهد ساخت. بدیهی است اگر 

این روند ادامه یابد و اصالحات الزم صورت نگیرد حتی می تواند در درازمدت به توقف فعالیت مرکز منجر شود.
بنابراین، هدف از افزایش سرمایه ی مورد تقاضا، ایجاد مرکز توزیع جدید شیراز است، به طوری که از نظر کمیت فروش در 
اندازه های یک مرکز توزیع مش��ابه بوده؛ و از نظر کیفی نیز منطبق با اس��تانداردهای مراجع قانونی باشد. مرکز توزیع جدید قادر 
خواهد بود با حداکثر راندمان و حداقل هزینه های جذب نشده، مشتریان داروئی و کاالهای مصرفی را، به نحو مناسب پوشش داده، 
و از زمان بهره برداری، رش��دی موزون و متناسب با سایر مراکز توزیع را، ضمن رعایت استانداردهای الزم االجرای GSP، محقق 

سازد.

برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح
شرکت پخش البرز )سهامی عام(، در نظر دارد مطابق برنامة زمان بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

برنامة زمان بندی تامین منابع و مصارف مالی طرح
ش��رکت پخش البرز )س��هامی عام(، در نظر دارد مطابق برنامة زمان بندی زیر نس��بت به تامین منابع و مصارف مالی اقدام 

نماید.

مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان
صورت های مالی حسابرسی شده سال 1۳9۵، در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۳96/۰۳/17 مورد بررسی قرار گرفته 

و به تصویب سهامداران رسیده است.
آخرین پیش بینی س��ود و زیان س��ال 1۳96، براس��اس عملکرد واقعی 6ماهه محاسبه ش��ده و به عنوان مبنای پیش بینی 

سال های آتی در نظر گرفته شده است.
فروش مرکز توزیع شیراز در سال های گذشته و همچنین بر مبنای هفت ماهه سال 1۳96، حاکی از آن است که در صورت 
عدم انجام افزایش سرمایه، در سطح 9۴۲ میلیارد ریال ثابت باقی خواهد ماند. لیکن، فروش سایر مراکز توزیع از سال 1۳97 به 
بعد، باتوجه به سوابق امر، در هر سال حدود 1۵درصد نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت. الزم به ذکر است که فروش واقعی 

شش ماهه اول سال 1۳96 نیز نسبت به شش ماهه سال قبل معادل 17درصد رشد داشته است.
به این ترتیب، در صورت انجام افزایش سرمایه، فروش مرکز توزیع شیراز از سال 1۳98 )شروع بهره برداری از طرح( حداقل 
به س��طح متوس��ط مراکز مشابه )مشهد، اصفهان، شرق تهران، اهواز و غرب تهران( خواهد رسید. بدیهی است که در این صورت 

مرکز توزیع شیراز نیز از سال 1۳99 از رشد 1۵درصد سایر مراکز توزیع برخوردار خواهد بود.
درصد س��ود ناخالص عملکرد س��ال 1۳9۵ براساس صورت های مالی حسابرسی شده )تفاوت بین فروش و بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته(، معادل 11/۴درصد می باش��د. این درصد س��ود ناخالص در آخرین پیش بینی عملکرد س��ال 1۳96 معادل 
1۰/1درصد محاسبه شده و در سود و زیان واقعی شش ماهه اول سال 1۳96 معادل 1۰/7درصد بوده و در هر یک از سال های بعد 

نیز ضمن رعایت حداکثر احتیاط و ریسک فروش، در حدود 1۰درصد پیش بینی شده است.
هزینه های عمومی، اداری و فروش، با در نظر گرفتن افزایش قانونی حقوق و دستمزد طی سال و همچنین حداکثر نرخ تورم 
در رابطه با سایر هزینه ها، را رعایت حداکثر احتیاط، در هر سال معادل 1۵درصد نسبت به سال قبل افزایش داده شده است. اضافه 
می شود، همانطور که در قسمت های قبل توضیح داده شد، مرکز توزیع شیراز به دلیل شرایط فیزیکی نامناسب، دارای بخش قابل 
توجهی هزینه های جذب نشده بوده و لذا در شرایط انجام افزایش سرمایه، هزینه های مذکور از نظر ریالی تغییر عمده ای نداشته 
لیکن با فراهم شدن امکان فعالیت مفید و قانونمند، از ایجاد هزینه های جذب نشده جلوگیری و آثار آن به صورت افزایش فروش 

نمایان می گردد.
هزینه های اس��تهالک دارایی های ثابت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش س��رمایه، به شرح جدول ذیل محاسبه شده 

است:

هزینه مای مالی بر مبنای تسهیالت دریافتی و با نرخ ۲۰ درصد در سال به شرح ذیل محاسبه شده است.

افزایش هزینه های مالی به میازن ۵ درصد نس��بت به س��ال قبل ناشی از افزایش میزان تسهیالت دریافتی و آن هم ناشی از 
افزایش فروش می باشد.

درآمدهای غیرعملیاتی به میزان سالیانه 1۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که در سال 1۳89 بابت فروش ملک قدیم 
مرکز توزیع شیراز )بر مبنای ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در سال 1۳9۵( به مبلغ ۴1.۰۴6 میلیون ریال و در سال 1۴۰1 
ارزش اسقاط برآوردی مرکز توزیع جدید شیراز به مبلغ 7۰.۰۰۰ میلیون ریال )شامل مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال ارزش زمین( 

برآورد گردیده است.
نرخ مالیات بر درآمد، باتوجه به معافیت ۵درصدی شرکت های فرابورسی، معادل ۲۳/7۵درصد در نظر گرفته شده است.

سود تقسیم شده هر سال حدودا معادل 8۳درصد سود خالص آن سال بوده که در اجرای استانداردهای حسابداری، در سال 
بعد در گردش حساب سود انباشته منعکس گردیده است.

پیش بینی صورت سود و زیان
پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

شرح
1۳961۳971۳981۳991۴۰۰

بعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبودجه مصوببودجه مصوب

فروش خالص
16.1۵۲.1۴6

)1۴.۵۲6.9۴6(

18.۴۳۳.668

)16.۴19.۵16(

۲1.۰۵7.۴18

)18.8۳1.61۴(

۲1.۵7۳.۲۲۰

)19.۲9۰.6۳8(

۲۴.۰7۴.7۳1

)۲1.۵9۵.۴1۰(

۲۴.8۰9.۲۰۳

)۲۲.۲۵۰.۴۵8(

۲7.۵۴۴.6۴۰

)۲۴.798.۴۳۳(

۲8.۵۳۰.۵8۳

)۲۵.678.9۰9(

کسر می شود:

بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته

سود ناخالص
1.6۲۵.۲۰۰

)8۵۵.6۳۵(

)۴۴.۳6۵(

۲.۰1۴.1۵۲

)98۳.98۰(

)۴8.8۰۲(

۲.۲۲۵.8۰۴

)1.1۳1.۵77(

)۵۳.68۲(

۲.۲8۲.۵8۲

)1.1۳1.۵77(

)6۳.۰۲6(

۲.۴79.۳۲1

)1.۳۰1.۳1۴(

)۵9.۰۵۰(

۲.۵۵8.7۴۵

)1.۳۰1.۳1۴(

)68.۳9۴(

۲.7۴6.۲۰7

)1.۴96.۵11(

)6۴.9۵۵(

۲.8۵1.67۵

)1.۴96.۵11(

)7۴.۲99(

کسر می شود:

هزینه های عمومی اداری 
وفروش

هزینه استهالک

7۲۵.۲۰۰981.۳7۰1.۰۴۰.۵۴۵1.۰87.9791.118.9۵71.189.۰۳71.18۴.7۴11.۲8۰.86۵سود عملیاتی

هزینه های مالی
)۵8۰.۰۰۰(
11۵.۰۰۰

)697.۲۰۰(
1۰.۰۰۰

)7۳۲.۰6۰(
1۰.۰۰۰

)7۳۲.۰6۰(
۵1.۰۴6

)768.66۳(
1۰.۰۰۰

)768.66۳(
1۰.۰۰۰

)8۰7.۰96(
1۰.۰۰۰

)8۰7.۰96(
1۰.۰۰۰ خالص سایردرآمدها و 

هزینه های

۲6۰.۲۰۰سود قبل از کسر مالیات
)۳۵.67۳(

۲9۴.17۰
)69.86۵(

۳18.۴8۵
)7۵.6۴۰(

۴۰6.96۵
)86.9۰6(

۳6۰.۲9۴
)8۵.۵7۰(

۴۳۰.۳7۴
)1۰۲.۲1۴(

۳87.6۴۵
)9۲.۰66(

۴8۳.769
)11۴.89۵( مالیات

۲۲۴.۵۲7۲۲۴.۳۰۴۲۴۲.8۴۵۳۲۰.۰۵9۲7۴.7۲۴۳۲8.16۰۲9۵.۵79۳68.87۴سود خالص

جمع1۳961۳97شرح

طرح احداث مرکز توزیع جدید شیراز
درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

1۰۰درصد۴71۵۰.۰۰۰درصد۵۳7۰.۰۰۰درصد8۰.۰۰۰

جمع1۳961۳97
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

منابع:
1۵۰.۰۰۰۰1۵۰.۰۰۰افزایش سرمایه

مصارف:
۳8.9۰۰۰۳8.9۰۰زمین

۵.۰۰۰۰۵.۰۰۰انشعابات، مجوز ساخت و نظارت
۲7.۲7۵۴1.8۲۵69.1۰۰ساختمان ها

۳.۰7۵9.۲۲۵1۲.۳۰۰تاسیسات مکانیکی
1.۴7۵۴.۴۲۵۵.9۰۰تاسیسات برقی

1.۰۰۰9.۰۰۰1۰.۰۰۰قفسه بندی و اثاثه
۳.۲7۵۵.۵۲۵8.8۰۰سربار و هزینه های پیش بینی نشده

8۰.۰۰۰7۰.۰۰۰1۵۰.۰۰۰

شرح

قیمت  تمام شده
نوع 
استهالک

استهالک

میلیون ریال
1۳981۳991۴۰۰1۴۰1

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

استهالک کل شرکت به غیر از 
۵۳.68۲۵9.۰۵۰6۴.9۵۵71.۴۵۰شیراز

اضافه می شود: احداث مرکز 
جدید

-۳8.9۰۰زمین

۲۵۲.76۴۲.76۴۲.76۴۲.76۴ساله69.1۰۰مستحدثات )ساختمان ها(

1۰1.8۲۰1.8۲۰1.8۲۰1.8۲۰ساله18.۲۰۰تاسیسات

۵۴.76۰۴.76۰۴.76۰۴.76۰ساله۲۳.8۰۰اثاثه و سایر مخارج

1۵۰.۰۰۰9.۳۴۴9.۳۴۴9.۳۴۴9.۳۴۴جمع

استهالک کل شرکت بعد از 
6۳.۰۲668.۳9۴7۴.۲998۰.79۴افزایش سرمایه

شرح

1۳981۳991۴۰۰1۴۰1

عدم انجام 
افزایش سرمایه

انجام افزایش 
سرمایه

عدم انجام 
افزایش سرمایه

انجام افزایش 
سرمایه

عدم انجام 
افزایش سرمایه

انجام افزایش 
سرمایه

عدم انجام 
افزایش سرمایه

انجام افزایش 
سرمایه

مانده تسهیالت 
۳.۵۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰۳.8۲۰.6۰۰۳.8۲۰.6۰۰۳.866.۰۳۰۳.866.۰۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲۰۴.9۳۰ابتدای دوره 

دریافت تسهیالت 
۳.8۲۰.6۰۰۳.8۲۰.6۰۰۳.866.۰۳۰۳.866.۰۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲69.۵8۰۴.۲68.۵8۰طی دوره

بازپرداخت تسهیالت 
۳.۵۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰۳.8۲۰.6۰۰۳.866.۰۳۰۳.866.۰۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲۰۴.9۳۰طی دوره

مانده تسهیالت 
۳.8۲۰.6۰۰۳.8۲۰.6۰۰۳.866.۰۳۰۳.866.۰۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲۰۴.9۳۰۴.۲69.۵8۰۴.۲68.۵8۰انتهای دوره

متوسط تسهیالت 
۳.66۰.۳۰۰۳.66۰.۳۰۰۳.8۴۳.۳1۵۳.8۴۳.۳1۵۴.۰۳۵.۴8۰۴.۰۳۵.۴8۰۴.۲۳7.۲۵۵۴.۲۳6.7۵۵طی سال

۲۰درصد۲۰درصد۲۰درصد۲۰درصد۲۰درصد۲۰درصد۲۰درصد۲۰درصدنرخ تسهیالت

7۳۲.۰6۰7۳۲.۰6۰768.66۳768.66۳8۰7.۰968۰7.۰968۴7.۴۵18۴7.۴۵1هزینه مالی


