
سرمقاله

ما از کوچکترین قوای جهان زبون و عاجزیم...!؟

آن که از خدا می ترس��د به هر صورت از هر معصیتی دوری 
می نماید و ادعای دروغی نس��بت به خوف و رجاء هم نداش��ته 
باشد و باید گفت و حال شخص یکی باشد در این باره از حضرت 
ام��ام جعفر صادق)ع( مطلبی اس��ت که فرم��ود: »فاذا کبرت 
فاس��تصغر ما بین العلی و الثری دون کبریائه، فان اهلل تعالی اذا 
اطل��ع علی قلبه العبد و هو یکبر و ف��ی قلبه عارض عن حقیقة 
التکبیر، قال: تعال��ی یا کاذب ! اتخذعنی و عزتی و جاللی الحر 
من��ک حالوة ذکری«. یعنی هن��گام گفتن اهلل اکبر باید جمیع 
مخلوقات را از عرش ت��ا فرش در جنب بزرگی خداوند کوچک 
بدانی و اگر خداوند در آن وقت بداند که حال تو چنین نیس��ت 
می فرماید: ای دروغگو آیا با من نیرنگ می زنی به عزت و جاللم 
س��وگند البته تو را از حالوت )ش��یرینی( ذکر و سرور )شادی( 
مناجاتم محروم خواهم نمود. گاهی هم می ش��ود که ش��خص 
زبانش اهلل اکبر می گوید اما زبان حال و عمل و دلش چیز دیگری 
می گوید یعنی حتی به بزرگ��ی خداوند نعوذباهلل اعتقاد ندارد. 
مثل این که اگر به او بگویی برای خدا فالن عمل خیر را انجام بده 
ی��ا برای خدا فالن ش��ر را ترک کن اعتنای��ی نمی کند ولی اگر 
وجهی بدیشان بپردازید فورا اطالعت می نماید یا اگر بترسد که 
آن خی��ر را ت��رک کند یا آن ش��ر را به جای آورد ض��رری به او 
می رس��د یا مبتال به اذیت فالن ش��خص می شود فورا انجام و یا 
ترک می کند اما اگر فقط و فقط برای خدا بود نمی نمود. باید از 
ه��ر چی��ز غیرخدای��ی دوری گزین��د و آن گاه ک��ه در نم��از 
می گوید»ایاک نعبد و ایاک نستعین« یعنی تنها تو را می پرستم 
و فقط از تو یاری می جویم از صمیم قلب بگوید و دروغگویی در 
مق��ام اظه��ار بندگی نکند ظاه��ر این جمله در س��وره الحمد 
)فاتحه الکت��اب( فی الواق��ع بخواند و بگوید نه این که ش��خص 
شبانه روز در مقام پرستش مال و منال و شکم و شهوات گوناگون 
باش��د و نیز هر یک از این اس��باب ظاهریه را مس��تقل در تاثیر 
می دان��د و ب��ه آن کمک می جوی��د و آن را تکی��ه گاه خود قرار 
می ده��د دیگ��ر نمی تواند راس��ت بگوی��د که »ای��اک نعبدو 
ایاک نستعین« بلکه با گفتن این جمله دروغگو خواهد بود. حتی 
دروغگوی��ی در دعاگویی و مناجات نیز هس��ت کذب در دعا و 

مناجات بسیار است و برای نمونه...
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نرخ ارز در بودجه ۹۷ فسادز است
درهمایش مبارزه با فساد اعالم شد:

قرارداد ایران و روسیه برای ساخت دو نیروگاه اتمی جدید

نوبخت: 

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: قراردادی در زمینه ایجاد دو نیروگاه 
اتمی جدید با همکاری روس ها در حال نهایی ش��دن اس��ت.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی مجلس شورای اسالمی علی الریجانی در سفر دو روزه به مسکو 

در گفت وگو با رس��انه اس��پوتنیک روس��یه در خصوص همکاری های 
ایران، روسیه و سایر کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: تا 

جایی که من اطالع دارم روسیه تالش زیادی برای مبارزه با مواد 
مخدر انجام می دهد و در این زمینه با ایران نیز همکاری هایی 

دارد.وی ادام��ه داد: از چندی پیش افس��ران اطالعاتی بین 
ایران و روس��یه رد و بدل ش��ده است و همچنین رفت و آمد 
اطالعات��ی برای ضربه زدن به قاچاقی��ان مواد مخدر داریم.

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به کنفرانس بین 
المللی مبارزه با مواد مخدر که در مس��کو برگزار شده 

بود، بیان داشت: از رئیس مجلس 
دومای روسیه در زمینه 

ای��ن  برگ��زاری 
تشکر  کنفرانس 
می کن��م اما با 
توجه ب��ه روال 
در  موج��ود 
مواد  زمین��ه 

مخدر حل این مش��کل به راحتی نخواهد بود.الریجانی با اش��اره به سخنرانی 
نماینده سازمان ملل در کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: 
نماینده س��ازمان ملل آمار عجیب��ی را ارائه کرد و براس��اس آن 
مشخص ش��د جمعیت چند میلیونی در دنیا گرفتار مواد 
مخدر اس��ت اما مهم نتیجه گیری از این گزارش است.
وی گفت: س��ازمان ملل در گزارش خود عنوان کرده 
که منش��اء اصلی مواد مخدر در افغانس��تان اس��ت 
چراک��ه از س��ال ۲۰۰۱ تاکنون حج��م تولید مواد 
مخدر در این کشور از ۲۰۰ تن به ۹۰۰۰ تن رسیده 
اس��ت و سطح زیر کشت نیز از ۸ هزار هکتار به ۲۳۶ 
ه��زار هکتار گس��ترش یافته اس��ت.رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی تاکید کرد: بنابراین با وجود مبارزه با 
م��واد مخدر تولید مواد مخدر در منش��اء اصلی آن روبه 
گسترش است، خوشبختانه نماینده سازمان ملل نیز در 
ای��ن اجالس ب��ه صراحت عن��وان کرد که 
وضعیت تولید مواد مخدر به ش��دت 
روبه رشد است و باید از ارائه چنین 
اطالعاتی از س��وی سازمان ملل 

تشکر کرد...
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برنده خوش ش��انس خودرو س��اندروی قاب 
چهارس��الگی افق کوروش و ۹ برنده پالک طالی 

طرح افق کوروش مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش، ش��رکت فروشگاه های 
زنجی��ره ای افق کوروش به مناس��بت چهارمین 
سالگرد افتتاح این فروشگاه، مسابقه سلفی با قاب 
چهار سالگی افق کوروش و همچنین قرعه کشی 
متولدین آذر ماه را برای همراهان همیشگی خود 
در نظر گرفته بود که این دو مس��ابقه با استقبال 

وسیعی از سوی مشتریان مواجه شد.
شرکت کنندگان برای مس��ابقه سلفی که به 
مناسبت چهارمین سالگرد افتتاح فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش برگزار شده بود، از پنجم 
لغایت پانزدهم آذر ماه فرصت داشتند تا با مراجعه 
به ش��عب افق کوروش در سراس��ر کشور ، با قاب 
چهار سالگی افق کوروش عکس بگیرند و از طریق 
 @oktavallodbot ربات تلگ��رام ب��ه آدرس
ارس��ال نمایند تا به قید قرعه برنده یک دستگاه 

خودرو رنو ساندرو شوند.
روز گذشته مراسم قرعه کشی مسابقه سلفی با 
قاب چهار س��الگی قرعه کشی برگزار شد و از۱۱ 
@oktavallodbot هزار عکس ارسالی به ربات

ح��دود ۸۴۰۰ عکس ک��ه با قوانین وضع ش��ده 
منطبق بودند، در قرعه کشی یک دستگاه خودرو 

ساندرو شرکت داده شدند.
در این قرعه کشی که به صورت زنده از صفحه 
 @ir.okcs اینس��تاگرام افق کوروش به آدرس
پخش ش��د؛ مش��تری خوش ش��انس فروشگاه 
زنجیره ای افق کوروش به نام سرکار خانم فرحناز 
فرهمند از ش��هر کرج برنده یک دستگاه خودرو 

ساندرو قرمز رنگ شدند.
در ادامه این مراسم، قرعه کشی متولدین آذر 
ماه برای مشخص ش��دن برندگان  ۹ عدد پالک 

طالی طرح افق کوروش برگزار شد.
آن دس��ته از متولدین ماه آذر که برای شرکت 
در قرعه کشی س��الگرد افق کوروش مشخصات 
خود را طبق موارد درخواستی در وب سایت افق 

کوروش به آدرس ir.okcs و در صفحه مس��ابقه 
سالگرد افتتاح افق کوروش ثبت و تکمیل نموده 
بودند، در قرعه کش��ی ۹عدد پالک طال ش��رکت 

داده شدند.
۷ ه��زار و ۱۶۰ متول��د آذر ماه در فاصله پنجم 
لغایت ۱۵ آذر ماه با مراجعه به سایت ir.okcs در 
صفحه مسابقه سالگرد افق کوروش ثبت نام کرده 
بودن��د که از این تعداد ۷۹۸ نفر مصادف با افتتاح 
اولین فروش��گاه تخفیف محور شرکت فروشگاه 
های زنجی��ره ای افقکوروش در تاریخ ۹ آذر ماه ، 

متولد شده بودند.
در قرعه کشی بزرگ متولدین آذر ماه، خانم ها 
آذرگل فهی��م ، فاطم��ه محم��دی کیا ، س��میه 
عمادالدین و ندا اس��ماعیل بیگی از شهر تهران، 
پری��ا خباز طراحی از اهواز و آقایان جعفر فریور از 
خلخ��ال، تیمور اس��ماعیلی از میاندوآب، کاظم 
واعظ رودباری از رشت و میرسعید رضوان لیالن 
از تبری��ز برندگان پالک طالی طرح افق کوروش 

شدند.

۹ متولد آذرماه برنده پالک طالی طرح افق کوروش

ریی��س دفتر رییس جمهور گفت: دغدغه ما این 
است که بتوانیم از منافع برجام برای توسعه اقتصادی، 
پیش��برد مس��ائل در منطقه و گش��ایش بازارهای 

صادراتی برای محصوالت کشورمان استفاده کنیم.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، محمود 
واعظی رئی��س دفتر رئیس جمهور، در نخس��تین 
اجالس سراسری هم اندیشی ارتقای تعامل دولت و 
مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه دولت همواره 
تالش کرده تا از مسائل اختالفی و حاشیه ای پرهیز 
داش��ته و روی حل و فصل مسائل و مشکالت کشور 
تمرکز کند، گفت: معتقدیم با وجود آرامش در کشور 
می توان برنامه ها و سیاس��ت های کشور را در مسیر 
حل و فصل مش��کالت عملیاتی کرد و در این مسیر 
معاونی��ن پارلمانی به عنوان پل برقراری ارتباط بین 

دولت و مجلس نقش مهمی ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه هر زمان که بین دولت و مجلس 
رابطه نزدیک و تنگاتنگی برقرار بوده توفیقات بهتر و 
بیش��تری حاصل شده است، اظهار داشت: در دولت 
یازدهم و دوازدهم ارتباط صمیمی و خوبی بین قوای 
مجریه و مقننه برقرار ش��ده و مصمم هس��تیم این 
روابط اس��تمرار یابد.رییس دفت��ر رییس جمهور با 
اشاره به تشکیل جلسات سران سه قوه و نقش آن در 
حل و فصل مس��ائل کالن کشور گفت: خوشبختانه 
جلسات سران سه قوه به طور منظم تشکیل می شود 
و موضوعاتی که به واس��طه این جلس��ات حل شد، 
نشان می دهد که اگر سران سه قوه درباره معضالت 
کشور با یکدیگر هم اندیشی داشته باشند بسیاری از 
مسائل حل و فصل می شود که در این راستا می توان 
به حل و فصل مساله سپرده گذاران برخی موسسات 
اشاره کرد.واعظی تصریح کرد: مشکالتی که با تعامل 
قوا برطرف شده نشان دهنده آن است که اگر همدلی 
و همکاری وجود داشته باش��د به راحتی می توانیم 
مش��کالت بزرگ را حل کنیم ل��ذا باید تعامل و هم 

افزایی های قوا را هر چه بیشتر ارتقا دهیم.
وی در ادام��ه معاونین پارلمانی را به هماهنگی و 
هم صدایی ب��ا کلّیت تصمیمات دولت توصیه کرد و 
گفت: این هم صدای��ی به خصوص در زمان تصویب 
بودجه ضرورت مضاعفی دارد. چه بسا تالش می شود 
که برخالف سیاست های دولت در بودجه تصمیماتی 
اتخاذ شود و این می تواند کلّیت بودجه را برهم بزند و 
در این صورت عم��اًل اهدافی که دولت برنامه ریزی 
کرده به طور کامل محقق نخواهد ش��د لذا باید همه 
تالش کنیم تا انسجام و هماهنگی بودجه حفظ شود.

ریی��س دفتر ریی��س جمهور در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود به ترس��یم ش��رایط منطقه و جهان 
پرداخت و با بیان اینکه امروز شرایط جهانی نه فقط 
برای ایران بلکه برای بس��یاری از کش��ورهای جهان 
ش��رایطی ویژه و خاص ش��ده اس��ت، گف��ت: امروز 
بس��یاری از کش��ورهای جهان و حت��ی غربی ها، در 
خصوص وضعیت آینده جهان نمی توانند پیش بینی 
روش��نی داشته باشند و این به خاطر روی کار آمدن 

یک فرد غیرقابل پیش بینی به عنوان رییس جمهور 
آمریکا است.

واعظی خاطرنش��ان کرد: تصمیماتی که دولت 
آمری��کا در ۱۱ ماه گذش��ته در خصوص موضوعات 
متعدد اتخاذ کرده اصاًل قابل پیش بینی نبود و هیچ 
ک��س حتی تصور هم نمی کرد که ایاالت متحده که 
نس��بت به مسائل زیس��ت محیطی توجه ویژه ای از 
خود نشان می داد، از کنفرانس پاریس خارج شود لذا 
آنچ��ه امروز اهمیت دارد این اس��ت ک��ه در عرصه 
بین المللی بایس��تی از فرصت های ایجاد شده برای 

منافع و امنیت ملّی خود به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به دس��تاوردهای برجام برای کشور 
اظهارداشت: البته از آنجایی که برجام قبل از انتخابات 
به نتیجه رس��ید، بعضاً به ج��ای نگاه ملّی، نگاه های 
رقابتی بر آن وارد ش��د، در حالی که در توافق برجام 
هم��ه در کنار هم همفکری و همکاری کردند تا این 
دستاورد مهم حاصل شود و گشایشی در عرصه های 

داخلی و خارجی برای کشورمان به وجود آید.
رییس دفتر رییس جمهور اضافه کرد: از روزی که 
آق��ای ترامپ روی کار آمده ش��عاری که مدام بر آن 
تأکید می کند این است که توافق برجام را برهم بزند 
ل��ذا ما هم درباره این موضوع برنامه ریزی کرده ایم و 
ب��ه گونه ای با برجام پی��ش می رویم تا منافع خود را 

حفظ کنیم.
واعظی ادامه داد: دغدغه ما این است که بتوانیم از 
منافع برجام برای توسعه اقتصادی، پیشبرد مسائل 
در منطق��ه و گش��ایش بازاره��ای صادرات��ی برای 

محصوالت کشورمان استفاده کنیم.
رییس دفتر رییس جمهور با اش��اره به تحوالت 
منطقه اظهارداشت: امروز پیرامون کشورمان ناامنی، 
بی ثبات��ی و بحران های مختلفی وجود دارد و اگر به 
خوبی مراقبت نکنیم چه بسا هزینه های زیادی باید 
بپردازیم و این یکی از دغدغه های مهمی اس��ت که 

دولت و نظام با آن مواجه است.
وی افزود: موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم 
معضل تروریس��م، رادیکالیس��م و افراطی گری در 
منطقه اس��ت که تبلور آن ابت��دا در قالب طالبان در 
افغانس��تان بود و س��پس خود را در قالب داعش در 
عراق و س��وریه نش��ان داد. اگر با تفکری که داعش و 
طالبان داشتند مقابله نمی شد، هدف اصلی آنها این 
بود که ایران و شیعیان را مورد هدف قرار دهند و این 
توطئه بزرگی علیه جمهوری اس��المی ایران بود که 
ای��ن توطئ��ه بزرگ با نق��ش آفرین��ی رزمندگان و 
ایثارگ��ران و مدافعان حرم خنثی ش��د.رییس دفتر 
رییس جمهور خاطرنش��ان کرد: نقش آفرینی فوق 
الع��اده مدافعان حرم و رزمندگان اس��الم در مقابل 
داعش حرفی است که همگان و حتی کسانی که با ما 
سرناسازگاری دارند نیز به آن معترف هستند که اگر 
ایران و شجاعت سردار بزرگی مانند سردار سلیمانی 
نبود، امروز ش��اهد امنیت در ای��ن مناطق نبودیم و 
تروریست ها توانسته بودند عراق و سوریه را به اشغال 

خود دربیاورند.
وی گفت: مثلث شومی متشکل از آمریکا، اسرائیل 
و اف��راد کم تجربه و ماجراجو در یک کش��ور منطقه 
علیه جمهوری اس��المی ایران تش��کیل شده است. 
آنچه در ارتباط با مس��أله سعد حریری شاهد بودیم، 
توطئه ای بود که پای حزب اهلل و در نهایت ایران را به 
آن بکش��انند، اما با هوشمندی مسئوالن حزب اهلل و 
س��ایر گروههای لبنانی عمال ای��ن توطئه به خوبی 
خنثی ش��د.رییس دفتر رییس جمه��ور با تأکید بر 
اینک��ه قدرت و نفوذی که امروز جمهوری اس��المی 
ای��ران در منطقه دارد در هیچ زمانی وجود نداش��ته 
اس��ت، گفت: همه نگرانی هایی که قدرتهای بزرگ 
جهان به بهانه اقتدار موشکی ایران مطرح می کنند به 
دلیل این اس��ت که امروز جمهوری اس��المی ایران 
جایگاه و نفوذ مهمی در منطقه و افکار عمومی ملت ها 
پی��دا ک��رده اس��ت ل��ذا باید ت��الش کنی��م از این 
دستاوردهای نظام در راستای امنیت ملّی خود بیش 

از پیش صیانت کنیم.
واعظی در بخش دیگری از سخنان خود مشکالت 
اقتصادی را از مهمترین مش��کالت کشور دانست و 
گف��ت: امروز مردم با مش��کالت اقتصادی و بیکاری 
مواجه هس��تند و نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت 
بود. در این راس��تا دولت سعی کرده در بودجه سال 
۹۷ پیشنهاداتی ارائه کند که در راستای حل و فصل 
برخی مسائل اقتصادی گام های مهمی برداشته شود 
و امیدواریم مجلس شورای اسالمی آن را کامل کرده 

و بتوانیم این مسائل را به خوبی پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: در منطقه ای که بزرگترین 
معضل آن ناامنی اس��ت امروز ب��ه فضل الهی دارای 
رهبری هوشمند و مردمی فهیم هستیم که شرایط 
زمان را به خوبی درک می کنند و پش��تیبان نظام و 
انقالب اس��المی هستند و هر زمان که ضرورت پیدا 
می کند، انس��جام و همبس��تگی خود را به بهترین 
ش��کل ممکن نش��ان می دهند و اینها سرمایه های 
بزرگی است که با واسطه آن می توانیم در مسیر حل 

مشکالت گام برداریم.
ریی��س دفتر ریی��س جمهور گف��ت: برای حل 
مش��کالت اقتصادی نیازمند آن هستیم که بتوانیم 
بازاره��ای خارجی و صادراتی ایج��اد کنیم و این در 
سایه داشتن روابط سازنده با کشورهای جهان مقدور 
خواه��د بود. ل��ذا یک��ی از اهدافی ک��ه در ارتباط با 
کشورهای منطقه و جهان دنبال می کنیم، برقراری 

تعامل موثر و سازنده با همه کشورهای جهان است.
واعظی افزود: برای رونق اقتصادی از سوی دیگر 
نیازمند نوس��ازی تکنولوژی های گذشته هستیم و 
الزمه آن هم داش��تن روابط با س��ایر کشورها است. 
ام��روز نیاز داریم که بخش خصوصی را نه در ش��عار 
بلکه عمل مورد توجه بیشتری قرار دهیم. اگر بخش 
خصوصی بداند که دولت، مجلس و س��ایر نهادها به 
آنها احترام می گذارند، این موضوع می تواند موجب 

جذب سرمایه گذاران خارجی را نیز فراهم سازد.

واعظی در اجالس تعامل دولت و مجلس:
دغدغه ما استفاده از منافع برجام است

یارانه کسانی که “اعالم 
نیاز” کنند حذف نمی شود

شناسایی گره ها و موانع 
برای مقاوم سازی اقتصاد 
ضروری است
2

قیمت حامل های انرژی 
صنعت افزایش
 نمی یابد
5

آماده صدور گاز 
به امارات
 هستیم
11

احتمال زیاد 
تغییر سایت
 “بن رو” سایپا
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صفحه 5

آگهي فراخوان مناقصه ی عمومی ش�ماره 96/32 

   شركت توزيع نيروی برق استان همدان در نظر دارد اصالح و بهينه سازی خطوط فشار ضعيف و متوسط نقاط مختلف استان از محل اعتبارات 
طرح تملك دارايی های سرمايه ای استان را به پيمانکاران واجد شرايط و دارای رتبه 5 نيرو و گواهی تائيد صالحيت ايمنی ازاداره كارواگذار 
نمايد  . لذا ازكليه  پيمانکاران واجدشرايط براساس اسناد وشرايط مناقصه  دعوت بعمل مي آيد ازتاريخ انتشار آگهي به مدت 5 روز با مراجعه 

با سايت ذيل جهت خريد اسناد اقدام نمائيد.

به پيش�نهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتی كه بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا”ترتيب اثر داده نخواهدشد. به 
پيشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،كمترازمبلغ مقرر ،چك شخصی وشركتی ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد 

شد . اسناد درسايت های ذيل قابل دسترس می باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرماييد. 
www.setadiran. ir سايت سامانه تداركات و الکترونيك   

توضيحات : مناقصه گرها الزم است درصورت عدم عضويت فعلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضا الکترونيکی را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند.

 روابط عمومی شركت توزيع برق استان همدان
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اسناد مناقصات مندرج است

شركت توزيع نيروی برق 
استان همدان



ادامه از صفحه اول
ــود كسى كه در  اين مورد آورده مى ش
ــاهللا ربا» يعنى  ــد: «رضيت ب دعا مى گوي
ــه ربوبيت و  ــتم ب ــى و دلخوش هس راض
ــه در تربيت و  ــروردگارى خدا. كه آنچ پ
ــات نموده و  ــاير مخلوق پرورش من و س
ــت. پس  ــورد رضاى من اس ــد م مى نماي
ــخصى كه به قضاء و قدر خداوند واقعا  ش
ــت و در مواردى كه برخالف  تسليم نيس
ميل او امرى واقع مى شود دلش پر از غيظ 
ــايد و در  ــكايت و گله مى گش و زبان به ش
اين باره زبان درازى هم مى كند درغگوئيش 
ــود. اگرچه  ــات ظاهر مى ش ــن كلم در اي
ــوره الشورى آيه شريفه 30  خداوند در س
ِصيَبٍة َفِبَما  مى فرمايند: «َوَما أََصابَُكم ِمّن ُمّ
ــَبْت أَيِْديُكْم َويَْعُفو َعن َكِثيٍر.» يعنى  َكَس
آنچه از رنج و مصائب به شما مى رسد همه 
ــت خود شماست در  ــت اعمال زش از دس
صورتى كه خدا بسيارى از اعمال بد را عفو 
مى كند. و در ادامه در آيه 31 همين سوره 
مباركه مى فرمايد: «َو ما أَنُْتْم بُِمْعِجِزيَن فِي 
ِ ِمْن َولٍِيّ َو ال  ــا لَُكْم ِمْن ُدوِن اَهللاّ اْألَْرِض َو م
ــما در زمين هيچ قدرتى  نَِصيٍر» يعنى ش
نداريد و از كوچكترين قواى جهان زبون و 
ــچ يار و  ــدا در عالم هي ــد و غير خ عاجزي
ــر در پيرامون خود  ــاورى ندارد. واقعا اگ ي
كنكاشى بنمائيم مالحظه خواهيم نمود 
هر چه به سرمان مى آيد از اعمال خودمان 
هست با اين حال سرپيچى از اوامر خداوند 
ــاد تندى و  ــى كه به ب ــم در حال مى نمايي
ــيلى و زلزله اى بنديم و هيچ  طوفانى و س
ــرى از مصيبتى كه بر  ــى در جلوگي قدرت
ــرمان از اين بابت ها مى آيد نداريم بايد  س
ــود را اصالح كنيم آنگاه  اعمال و رفتار خ
ــوى  ــم ديد كه چه معجزاتى از س خواهي

خداوند شامل حالمان خواهد شد.
خبر

شناسايى گره ها و موانع براى 
مقاوم سازى اقتصاد ضرورى است

ــاره به  معاون اول رييس جمهور با اش
پيشرفت طرح هاى اولويت دار در دستگاه 
ــت هاى  هاى مختلف در چارچوب سياس
ــتاد  اقتصاد مقاومتى، گفت: دبيرخانه س
فرماندهى اقتصاد مقاومتى بايد با تشكيل 
كارگروه هاى تخصصى به بررسى وضعيت 
كشور درقالب سياست هاى تبيين شده در 
اقتصاد مقاومتى بپردازد و راهكارهاى الزم 
براى تحقق پنج رويكرد اصلى اين سياست 
ها را ارايه كند.به گزارش ايسنا، در جلسه 
ــتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى اظهار  س
ــتغال و  ــت: اگر ما به دنبال ايجاد اش داش
توليد و مقاوم سازى اقتصاد در برابر تكانه 
هاى خارجى هستيم، بايد به دنبال شرايط 
باشيم كه در صورت هر اتفاقى نظير تحريم 
هاى مجدد، وضعيت اقتصاد كشور نسبت 
به دوره قبل تحريم ها بهتر باشد و مقاومت 
اقتصاد افزايش يافته باشد.وى با اشاره به 
اينكه نظام بانكى و بخش نفت اصلى ترين 
ــه زدن به  ــمنى براى ضرب ــگاه دش گراني
اقتصاد كشور بود، گفت: بايد با رصد دقيق 
ــدر در برابر  ــن حوزه ها چق ــم در اي ببيني
تحريم ها مقاوم شده ايم.معاون اول رييس 
جمهور افزايش بهره ورى، حفظ امينيت 
ــرمايه گذارى رقابتى كردن اقتصاد در  س
ــت حفظ توان داخلى را از اولويت هاـ   جه
ــت هاـ  اقتصاد مقاومتى دانست و  سياس
گفت: دبيرخانه بايد با شناسايى گره هاى 
ــع و گروه ها را به  ــود در قوانين، موان موج
ــتوانه ظرفيت اقتصاد مقاومتى بى اثر  پش

كنيم.
    

افتخار مى كنم كه در قوه قضاييه و 
وزارت اطالعات بوده ام

ــيار  ــاون اول قوه قضاييه گفت: بس مع
افتخار كرده و مى كنم كه در قوه قضاييه، 
دادگاه هاى مختلف و وزارت اطالعات بودم 
ــيمانى ندارم.به گزارش  و كوچكترين پش
ــلمين  والمس ــالم  حجت االس ــنا،  ايس
ــنى اژه اى با حضور در  غالمحسين محس
ــجويان دانشگاه شريف ضمن  جمع دانش
تبريك 16 آذرماه روز دانشجو گفت: از اين 
حضور پرشور و پراحساس شما از خداوند 
ــر و  ــكر مى كنم، در عين حالى كه س تش
ــفيد است ولى دلم جوان است. صورتم س
ــجو بكار برده  وى افزود: وقتى كلمه دانش
ــجو را مى  ــود و مخاطب لفظ دانش مى ش
شنود چند چيز به ذهنش خطور مى كند؛ 
يك معنا جوان دنبال تحصيل و دانشجو و 
ــراى آينده  ــجو ب ديگرى اينكه اين دانش
خودش و كشورش و جهان اهدافى دارد و 
براى رسيدن به آن هدف تالش مى كند.

ــوه قضاييه اضافه كرد: وقتى  معاون اول ق
ــالمى ايرانى را مى  ــجوى اس ــم دانش اس
ــت كه مبارزه  ــى اس ــنويم يعنى كس ش
سنگينى را در دهه هاى مختلف با استبداد 
و استكبار و افساد همراه خود داشته است.
محسنى اژه اى در معرفى خود گفت: بنده 
ــاورز بودم و  ــما از يك طبقه كش مثل ش
بزرگ شدم و طى ساليانى هم در كارهاى 
قضايى و كمتر اجرايى بودم. از آنچه را كه 
ــودم از هيچ  ــالب ب ــد از انق ــول بع در ط
قسمت اش پشيمان نيستم و بسيار افتخار 
ــوه قضاييه و دادگاه هاى  مى كنم كه در ق
ــودم و  ــات ب ــف و وزارت اطالع مختل

كوچكترين پشيمانى ندارم.

خبرخبر 2
شهروندان داوطلب خدمات رسانى

 در جامعه شدند
ــمال تهران با اختصاص بخشى از  شهروندان محالت ش
وقت خود به كار داوطلبانه ، اقدام به خدمات رسانى در جامعه 

كردند.
ــهردارى منطقه يك سعيد  به گزارش روابط عمومى ش
ــهردارى اين  ــاون امور اجتماعى و فرهنگى ش كارگران مع
منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت : باتوجه به هفته "روز 
ــتهاى سازمان خدمات  جهانى كار داوطلبانه" و پيرو سياس
اجتماعى شهردارى تهران مبنى بر ترويج كار داوطلبانه بين 
شهروندان جهت اختصاص مدتى از وقت خود براى خدمت 
به جامعه ، مركز خدمات اجتماعى با همكارى نواحى 10 گانه 
ــراى محالت اين منطقه اقدام به برگزارى كار داوطلبانه  و س

نمود.
ــت: اين طرح به مدت يك هفته از 14 آذر ماه  در  وى گف
محالت شمال تهران با حضور عموم شهروندان ، كارمندان 
ــى در حال  ــاى مردم ــكل ه ــهردارى منطقه يك و تش ش

اجراست.
كارگران تصريح كرد: اين طرح در دو مرحله اجرا مى شود 
كه مرحله اول آن با حضور بيش از 200 نفر از داوطلبين ، در 

شش ناحيه شمال تهران اجرا شد.
اين مقام مسئول افزود: در مرحله اول اين طرح با محوريت 
ــتى  ــودكان ، داوطلبين با حضور در مراكز بهزيس ــا ك كار ب
ــتان ها و... اقدام به رنگ  نرگس، خيريه عمل ،مدارس،بوس
آميزى جداول مجموعه ها، نظافت، هرس درختان، همدلى 

با معلولين ، نقاشى ديوارى ، گل كارى و آبيارى پرداختند.
وى خاطر نشان ساخت: در اين طرح داوطلبين به مدت 
ــاعت از زمان خود را جهت خدمت به شهروندان و رفع  3 س

نيازهاى مورد نظر آنها صرف كردند.
كارگران گفت: مرحله دوم اين طرح نيز سه شنبه  21 آذر 
ــه اين منطقه با حضور بيش از 150 نفر از  ماه در چهار ناحي

داوطلبين برگزار مى شود.
    

تكميل و بهره بردارى معابر احداثى سال 96 در 
منطقه دو

معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه دو از تكميل تعدادي 
ــفالتي منطقه و  برنامه احداث شامل  ــواره رو آس از معابر س
خاكبرداري، زيرسازي و روسازي و جمع آوري آبهاي سطحي 
ــيد  ــتور كار قرار گرفت و به بهره بردارى رس معابر كه در دس

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه دو ، اميرحسين 
حيدرنيا با بيان اين مطلب گفت : ارتقاي ظرفيت هاي عبور و 
مرور و تقويت كاركردهاي كيفي بخش مهمي از فعاليت هاي 
زير ساختي شهرداري تهران را تشكيل مي دهد وشهر تهران 
بمنزله يك موجود زنده مي باشد كه هرگونه انسداد ونارسايي 
در رگهاي شهرمشكالت جدي ايجاد و باعث اختالل در رفت 

و آمد شهروندان مي گردد.
وى گفت : با توجه به عدم تكميل تعدادى از معابر سواره 
ــال 96 ، بدين منظور اجراي  رو منطقه دو در 6 ماهه اول س
عمليات ابنيه و سيويل معابر و تقاطع هاي غير همسطح به 
دنبال ايمني تردد،روان سازي ترافيك،كاهش زمان توقف و 
ــوخت و كاهش آلودگي هوا انجام  صرفه جويي در مصرف س
شد. كه با روان سازي ترافيك، شاهد كاهش چشمگيري در 
هزينه هاي پنهاني همچون هزينه هاي بهداشتي و درماني، 
ــاهد خواهيم بود. روحي و رواني، اجتماعي و اقتصادي را ش
ــامل :   ــل برنامه احداث ش ــرح ذي ــتا و به ش ــن راس درهمي
خاكبرداري، زيرسازي و روسازي و جمع آوري آبهاي سطحي 
ــت حمل و نقل و ترافيك  ــتور كار  حوزه معاون معابر در دس

منطقه  قرار گرفت و به بهره برداري رسيد.
1-احداث خيابان تربيت  شامل خاكبرداري، زيرسازي، 
ــرفي اصفهاني، خيابان بيدكي،  ــازي واقع در اتوبان اش روس

خيابان تربيت به مساحت 1130 مترمربع
ــازي ،  ــامل خاكبرداري ، زيرس ــه الوند يكم ش 2-كوچ
ــاحت   ــازي واقع در مرزداران، خيابان ابراهيمي به مس روس

500متر مربع
3-خيابان نعمتي شامل خاكبرداري ، زيرسازي روسازي 
واقع در اتوبان اشرفي اصفهاني، خيابان صفاريان به مساحت 

1700 متر مربع
ــجد الزهرا(س) واقع در خيابان  4-احداث رينگ دور مس
ــازي ،روسازي به مساحت  سوده شامل خاكبرداري، زيرس

5200 متر مربع
ــرفي اصفهاني، خيابان  5-خيابان صبا واقع در اتوبان اش
ــي  ، بلوار عربشاهي به مساحت 900متر مربع الزم به  قموش
ــات خاكبرداري و  ــت در اين خيابان فقط عملي توضيح اس
زيرسازي انجام گرديده است و بزودي عمليات آسفالت اقدام 

خواهد شد.
ــطح (پل كوهستان) تقاطع  6-تعريض تقاطع غير همس
ــات خاكبرداري  ــامل كليه عملي ــان يادگار امام(ره) ش اتوب
،تخريب،اجراي شمع و ستون و تكيه گاه ها و عرشه ورمپ و 
لوپها به همراه جمع آوري آبهاي سطحي به مساحت 4300 

متر مربع
ــان فاتحان واقع در ميدان بهرود خيابان  7-احداث خياب
ــامل خاكبرداري، زيرسازي ، روسازي  به مساحت  عابدي ش

3100 مترمربع
ــامل خاكبرداري،  8-احداث بلوار ذبيحي خيابان دنا ش

زيرسازي ، روسازي به مساحت 900 متر مربع
    

احداث 7 هكتار فضاى سبز در تقاطع غير همسطح 
بزرگراه شهيد خرازى و 45 مترى شهيد باقرى

ــى و احداث تقاطع غير  ــان با اتمام عمليات عمران همزم
ــهيد خرازى با محور 45 مترى شهيد  ــطح بزرگراه ش همس
باقرى در منطقه 22، بيش از 7 هكتار فضاى سبز و فرش گل 

در معابر و رمپ و لوپ هاى اين تقاطع ايجاد شد.
ــهردارى منطقه22، نوذرپور  به گزارش روابط عمومى ش
ــرفت 100  ــار كرد: با پيش ــن خصوص، اظه ــه، در اي منطق
درصدى عمليات اجرايى تقاطع غيرهمسطح بزرگراه خرازى 
ــت درخت و  ــهيد باقرى، عمليات كاش با محور 45 مترى ش
ــرش گل در معابر  ــت ف ــبز و كاش درختچه، ايجاد فضاى س
منتهى به اين تقاطع انجام شد. اجراى عمليات كاشت گونه 
ــوپ تقاطع بلوار درياچه  ــاى گياهى مختلف، در رمپ و ل ه
ــهيدخرازي، به مساحت  ــهداى خليج فارس و اتوبان ش ش
حدود 7 هكتار انجام شد كه در آن بيش از 10 گونه گياهى از 
ــاس هلندى،كاميس  ــروس، بربريس،ي ــاى  ژونيپ گونه ه
پاريس،بيد مجنون،زيتون تلخ،پيراكانتا، سرو بادبزنى كاشته 
ــرك حضرت  ــما متب ــه فرش گل، با اس ــد. همچنين س ش
محمد(ص) و على(ع)، در مساحتى در حدود 800 مترمربع، 

طراحى و اجرا شد.

خبر

ــوراى پول و  عضو ناظر مجلس در ش
اعتبار جزئيات تمهيدات سران قوا براى 
پرداخت بدهى سپرده گذاران «كاسپين» 

را تشريح كرد.
محمدرضا تابش در گفت وگو با تسنيم 
با اشاره به آخرين جزئيات پرداخت بدهى 
سپرده گذاران مؤسسات اعتبارى، گفت: 
ــيده، مشكل عمده  طبق اخبارى كه رس
ــدى  ــر درص ــه از نظ ــپرده گذاران ك س

سپرده هاى كوچك را تشكيل مى دهند، 
ــت.وى افزود: مشكل آن  ــده اس حل ش
دسته از  سپرده گذاران مؤسسات اعتبارى 
كه تا سقف 200 ميليون تومان بوده، حل 
شده و اينها عمدتا رقم ها مطالبات شان تا 
ــا حتى  ــپرده ها و ي ــد از كل س 80 درص
پايين تر از 100 ميليون تومان بوده است.
عضو ناظر مجلس در شوراى پول و اعتبار 
ــكل  ــه مش ــرد ك ــوع را رد ك ــن موض اي

ــارى  اعتب ــات  مؤسس ــپرده گذران  س
ــل و پرداخت ها به آن ها  به طوركامل ح
ــده و رضايت مندى شان تأمين  انجام ش
ــت.تابش اضافه كرد: اين طور  ــده اس ش
نيست كه مشكل تمامى سپرده گذاران 
ــات اعتبارى به طور كامل حل و  مؤسس
ــده باشد، اما با برنامه ريزى هايى  فصل ش
ــران قوا صورت گرفته، مشكل  كه بين س
تمامى آنها به مرور زمان مرتفع مى شود.

ــرد: نكته قابل توجه اين  وى تأكيد ك
است كه در اوضاع فعلى اقتصادى، ساير 
سپرده گذاران كه از نظر تعدادى 2 درصد 
ولى از نظر رقم 30، 40 درصد هستند، با 
تمهيدات نظام بانكى، دولت و سران قوه 
قرار است مشكل آنها نيز حل شود.عضو 
ــيون برنامه، بودجه و محاسبات  كميس
ــريح تمهيدات سران قوا  مجلس در تش
ــپرده گذران  ــت بدهى س ــراى پرداخ ب

ــش از 200  ــارى كه بي ــات اعتب مؤسس
ميليون تومان سپرده دارند، گفت: سران 
ــئوالن نظام بانكى مترصد اين  قوا و مس
ــكل آنها پس از تغيير و  ــتند كه مش هس
ــالك و  ــذارى ام ــوالت و قيمت گ تح
مستغالت صاحبان مؤسسات اعتبارى، 
حل و فصل شود و اين موضوع در آخرين 
ــران قوا مورد تأكيد و تصويب  نشست س

قرار گرفته است.
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ــازمان برنامه و بودجه گفت:  رئيس س
هيچ نيازمندى از پرداخت يارانه ها حذف 
نمى شود و همه نيازمندان چه افرادى كه 
ــده اند و چه كسانى كه خود  شناسايى ش
اعالم مى كنند مشمول پرداخت يارانه ها 

خواهند بود.
به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت 
ــژه خبرى  گفت:  ــه گفتگوى وي در برنام
ــال 97 به  ــده اى از بودجه س ــش عم بخ
استانها اختصاص داده شده و تأكيد شده 
است كه استانها مى توانند تا 50 درصد از 
محل صرفه جويى اعتباراتشان را به طرح 
ــتان اختصاص  ــى همان اس هاى عمران

دهند.
وى گفت:  در بودجه سال 97 تصميمى 
براى افزايش ضرايب مالياتى وجود ندارد و 
با توجه به تورم 9 درصد، ماليات به قيمت 

واقعى محاسبه شده و هيچ افزايشى نيافته 
است.نوبخت افزود: معافيت هاى مالياتى 
ــال آينده همچون امسال در  در بودجه س

نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه كل بودجه سال آينده 
ــد دارد گفت: حقوق  حدود 10 درصد رش
كاركنان اعم از شاغالن و بازنشستگان در 

سال 97 ده درصد افزايش مى يابد.
ــاون رئيس جمهور افزود: دولت در  مع
ــند برنامه ششم توسعه براى متناسب  س
سازى و همسان سازى حقوق بازنشستگان 
ــود تصويب مجلس،  ــرد و با وج ــدام ك اق
پيشنهاد دولت در شوراى نگهبان رد شد.

ــر مصوبه  ــت: دولت از ه ــت گف نوبخ
ــت حقوق  ــود وضعي ــس براى بهب مجل

بازنشستگان استقبال مى كند.
ــال دولت را  ــزود: مجلس پارس وى اف

ــون نفر از  ــا 30 ميلي ــف كرد 20 ت موظ
مشموالن قانون هدفمند كردن يارانه ها را 
ــن تعداد تا 15 هزار  كم كند و با حذف اي
ميليارد تومان از منابع اين قانون، آزاد مى 

شود.
ــازمان برنامه و بودجه گفت:  رئيس س
هيچ نيازمندى از پرداخت يارانه ها حذف 
نمى شود و همه نيازمندان چه افرادى كه 
ــده اند و چه كسانى كه خود  شناسايى ش
اعالم مى كنند مشمول پرداخت يارانه ها 

خواهند بود.
نوبخت با بيان اينكه امسال مستمرى 
افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى سه 
و چهار دهم برابر افزايش يافته است افزود: 
ــا 700 هزار تومان به خانواده هاى 5 نفر  ت

به باال پرداخت مى شود.
وى گفت: مجلس به دولت اجازه داده 

ــال در قانون بودجه منابع  ــت تا هر س اس
حاصل از اصالح قيمت حامل هاى انرژى 
ــا 48 هزار ميليارد تومان افزايش دهد  را ت
ــزار ميليارد  ــه دولت تا 34 ه در حالى ك

تومان از اين ظرفيت استفاده مى كند.
ــالمت با  نوبخت افزود: طرح تحول س
ــد براى بقا،  ــدرت ادامه مى يابد هر چن ق

نيازمند بازنگرى و اصالح است.
ــال گذشته پنج هزار  وى گفت: در س
ــالمت  ــارد تومان به طرح تحول س ميلي
ــال اين اعتبار به  اختصاص يافت كه امس
10 هزار ميليارد تومان رسيد و در صدديم 
ــه 11 هزار  ــال ب ــن اعتبار را تا پايان س اي

ميليارد تومان برسانيم.
ــور تصريح كرد:  ــاون رئيس جمه مع
ــترده از محل  ــتغال گس برنامه ايجاد اش
اصالح قيمت ها و صندوق توسعه در سال 

آينده به اجرا در مى آيد.
نوبخت گفت: 74 هزار ميليارد تومان از 
محل اصالح قيمت ها، صندوق ها و نظام 
بانكى براى ما به التفاوت سود و وجوه اداره 
ــرمايه  ــور ارزان كردن س ــده و به منظ ش

گذارى در سال 97 اختصاص مى يابد.
وى افزود: هزينه هاى جارى دولت در 
سال آينده 276 هزار ميليارد تومان است.

ــت با بيان اينكه فروش دو ميليون و  نوبخ
400 هزار بشكه نفت به قيمت حدود 55 
ــال آينده پيش بينى  دالر براى بودجه س
شده است گفت: مجموع درآمدهاى نفتى؛ 
50 ميليارد دالر معادل حدود 101 هزار 
ميليارد تومان است.وى همچنين محاسبه 
نرخ دالر را براى سال آينده 3500 تومان، 
تورم را 9 درصد و رشد اقتصادى سال 97 

را شش و نيم تا 7 درصد اعالم كرد.

ــخنگوى وزارت امور خارجه با بيان  س
ــون  ــى از موضوعاتى كه جانس اينكه يك
ــت: وزارت  ــرى بود، گف ــرح كرد زاغ مط
خارجه با توجه به مسايل انسان دوستانه 
ــوع زاغرى را با مقامات قضايى ايران  موض
پيگيرى خواهد كرد.به گزارش مهر، بهرام 
ــخنگوى وزارت امور خارجه  ــمى س قاس
ــت خبرى خود كه  ــورمان در نشس كش
برگزار شد پيرامون سفر جانسون به تهران 
ــفر از پيش تعيين شده اى  اظهار كرد: س
ــاى ظريف  ــمى آق ــود كه به دعوت رس ب
صورت گرفت و مجموعه زيادى از مسائل 
مورد گفتگو قرار گرفت.وى افزود: يكى از 
موضوعاتى كه جانسون مطرح كرد زاغرى 
بود كه با توجه به اينكه وى محكوم است 
در سيستم قضايى دوران محكوميت خود 
را طى مى كند و وزارت خارجه اعالم كرد 

ــتانه اين  ــايل انسان دوس با توجه به مس
موضوع را دنبال خواهد كرد اما با توجه به 
ــران اين موضوع بايد در  تفكيك قوا در اي

اين قوه دنبال شود.

اتهام دخالت ايران در مسئله 
يمن  بى اساس است

ــه در  ــور خارج ــخنگوى وزارت ام س
ــران در  ــام دخالت اي ــوص طرح اته خص
مسئله يمن گفت: برخى گزارشات و اخبار 
در اين خصوص كامًال بى اساس و به نوعى 
خبرسازى با اهداف و انگيزه هاى مشخص 

به حساب مى آيد.
ــع ما در  ــمى با بيان اينكه مواض قاس
خصوص يمن مشخص است و حمايت ما 
از آنها معنويت است اظهاركرد: ما دخالتى 
در موضوع يمن نداريم و حمايت ما به اين 

ــا به گوش  ــه صداى آنه ــت ك منظور اس
جهانيان بلندتر رسيده شود و همانطور كه 
گفتم برخى به دنبال فضاسازى عليه ايران 
با انتشار اخبار و گزارشاتى مبنى بر دخالت 

ما در مسئله يمن هستند.
وى در خصوص اظهارات اخير فرمانده 
ــور در خصوص  ــپاه و رئيس جمه كل س
ــاً اظهار اميدوارى  يمن افزود: اينها صرف
ــن هرچه زودتر به  ــت كه يم براى اين اس
ــورى باثبات، آرام و امن تبديل شود.  كش
امروز وضعيت اقتصادى، سياسى در يمن 
ــت و مردم مظلوم آن كشور  بسيار بد اس

شرايط بدى را پشت سر مى گذرانند.
سخنگوى وزارت امور خارجه ادامه داد: 
جمهورى اسالمى ايران به عنوان كشورى 
اسالمى و همسايه يمن اميدوار است كه 
ــر ثبات و  ــور بتواند هرچه زودت اين كش

ــد كه اين  ــته باش آرامش را در خود داش
مسئله مستلزم توقف حمالت عربستان 

سعودى به آن كشور است.

گفتگو درباره زاغرى ميان ايران و 
انگليس قابل انكار نيست

وى افزود: پيگيرى مسئله خانم زاغرى 
ــون با  ــاى ميان آقاى جانس در گفتگوه
ــت و ما به  ــات ايرانى قابل انكار نيس مقام
ــون  ــرف ايرانى به آقاى جانس ــوان ط عن
ــتگاه  گفتيم كه خانم زاغرى از طرف دس
ــناخته شده و در  قضايى ايران محكوم ش
حال سپرى كردن دوران محكوميت خود 
است، مسئله تفكيك قوا در ايران را هم به 
ــور خارجه انگليس بار ديگر اعالم  وزير ام
ــائل در  كرديم و گفتيم كه اين قبيل مس
ــتگاه قضايى است و ما  حيطه اختيار دس

دخالتى در اين امور نداريم.
ــور خارجه بيان  ــخنگوى وزارت ام س
ــران از انگليس هم  كرد: موضوع طلب اي
ــده در  يكى ديگر از موضوعات مطرح ش
چارچوب روابط دوجانبه دوطرف در زمان 
ــفر وزير امور خارجه انگليس به تهران  س
مورد بررسى قرار گرفت و آنها قول دادند 
كه پس از بازگشت اين مسئله را با جديت 
بيشترى دنبال مى كنند و ما هم به عنوان 

طلبكار اين موضوع را پيگير هستيم.
قاسمى با اشاره به اينكه آقاى جانسون 
ــفر به تهران از حمايت انگليس در  در س
ــبت به اين  ــام و تعهد آنها نس ــال برج قب
ــر داد، اظهاركرد:  قرارداد بين المللى خب
ــده در  حتماً يكى از موضوعات مطرح ش
ــئله روند اجراى  ــوى دوطرف مس گفتگ

برجام بوده است.

نوبخت: يارانه كسانى كه ”اعالم نياز“ كنند حذف نمى شود

سخنگوى وزارت امور خارجه:

وزارت خارجه موضوع نازنين زاغرى را با قوه قضاييه پيگيرى مى كند

رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: 
قراردادى در زمينه ايجاد دو نيروگاه اتمى 
جديد با همكارى روس ها در حال نهايى 

شدن است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى مجلس 
شوراى اسالمى على الريجانى در سفر دو 
ــانه  ــكو در گفت وگو با رس ــه مس روزه ب
اسپوتنيك روسيه در خصوص همكارى 
ــاير كشورها در  ــيه و س هاى ايران، روس
زمينه مبارزه با مواد مخدر گفت: تا جايى 
ــيه تالش زيادى  كه من اطالع دارم روس
براى مبارزه با مواد مخدر انجام مى دهد و 
ــه با ايران نيز همكارى هايى  در اين زمين

دارد.

افسران اطالعاتى بين ايران و 
روسيه ردل و بدل شده است

ــران  وى ادامه داد: از چندى پيش افس
ــيه رد و بدل  ــى بين ايران و روس اطالعات
شده است و همچنين رفت و آمد اطالعاتى 
ــه زدن به قاچاقيان مواد مخدر  براى ضرب

داريم.
رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
ــارزه با مواد  ــه كنفرانس بين المللى مب ب
مخدر كه در مسكو برگزار شده بود، بيان 
داشت: از رئيس مجلس دوماى روسيه در 
ــكر مى  زمينه برگزارى اين كنفرانس تش
ــم اما با توجه به روال موجود در زمينه  كن
ــكل به راحتى  ــدر حل اين مش مواد مخ

نخواهد بود.
الريجانى با اشاره به سخنرانى نماينده 
ــس بين المللى  ــازمان ملل در كنفران س
مبارزه با مواد مخدر توضيح داد: نماينده 
ــى را ارائه كرد و  ــازمان ملل آمار عجيب س
ــاس آن مشخص شد جمعيت چند  براس
ميليونى در دنيا گرفتار مواد مخدر است 
اما مهم نتيجه گيرى از اين گزارش است.

وى گفت: سازمان ملل در گزارش خود 
ــاء اصلى مواد مخدر  عنوان كرده كه منش
در افغانستان است چراكه از سال 2001 

ــواد مخدر در اين  ــون حجم توليد م تاكن
ــيده  ــور از 200 تن به 9000 تن رس كش
ــت نيز از 8 هزار  ــطح زير كش ــت و س اس
هكتار به 236 هزار هكتار گسترش يافته 

است.
رئيس مجلس شوراى اسالمى تاكيد 
كرد: بنابراين با وجود مبارزه با مواد مخدر 
توليد مواد مخدر در منشاء اصلى آن روبه 
ــبختانه نماينده  ــت، خوش گسترش اس
سازمان ملل نيز در اين اجالس به صراحت 
عنوان كرد كه وضعيت توليد مواد مخدر 
ــت و بايد از ارائه  ــدت روبه رشد اس به ش
ــازمان ملل  ــوى س چنين اطالعاتى از س
ــت كه آيا  ــوال اين اس ــكر كرد اما س تش
سازمان ملل تنها يك  موسسه مطالعاتى 

است.
ــازمان ملل  الريجانى ادامه داد: آيا س
ــه كند و اطالعات را ارائه  فقط بايد مطالع
كند يا اينكه به عنوان مرجع بين المللى بنا 
ــته  ــا مواد مخدر مبارزه واقعى داش دارد ب
ــد اما تاكنون تنها در گزارش خود به  باش
بدتر شدن وضع موجود اشاره كرده است.

ــتگاه قانونگذارى كشور به  رئيس دس
چرايى رشد توليد مواد مخدر در افغانستان 
اشاره كرد و گفت: ناتو در كشور افغانستان 
ــاء اصلى توليد مواد مخدر است،  كه منش
حضور 16 ساله دارد و مى دانيم بر فرودگاه 
هاى آنجا تسلط كامل دارد و همچنين با 
2 هدف مبارزه با تروريسم و مواد مخدر در 
ــتان مستقر شده  است اما تاكنون  افغانس
ــداف آن به خصوص در  ــدام از اه هيچ ك
ــا مواد مخدر به نتيجه اى  زمينه مبارزه ب

نرسيده است.

قرارداد ساخت دو نيروگاه اتمى 
جديد با روسيه در حال نهايى شدن 

است
رئيس مجلس شوراى اسالمى عنوان 
ــه ايجاد دو نيروگاه  كرد: قرارداد در زمين
ــى جديد با همكارى روس ها در حال  اتم

ــت، مجموعه اى از اين  ــدن اس نهايى ش
مذاكرات و سرمايه گذارى ها بين ايران و 

روسيه در حال انجام است.
ــوال كه  ــخ به اين س الريجانى در پاس
ايران و روسيه در زمينه مبارزه با داعش در 
ــاى موفقيت آميزى  ــوريه همكارى ه س
ــن موفقيت در  ــت و اكنون اي ــته اس داش
ــاى ديگر  ــل بحران ه ــه حل و فص زمين
ــه عراق و يمن چه تاثيرى  منطقه از جمل
ــن همكارى ها  ــت، گفت: اي خواهد داش
بستگى به نقش آفرينى روسيه در حل و 
ــال حاضر در  ــه دارد، در ح ــل منطق فص
صحنه بين المللى آمريكا نقش به سزايى 
ايفا نمى كند و برعكس نقش مخرب دارد 
ــى  آورد و با  ــرا كه داعش را به وجود م چ

گروه هاى تروريستى كار مى كند.
ــيه كشور قدرتمند  وى ادامه داد: روس
جهانى است كه اين مسئوليت را برعهده 
ــود را در مبارزه با  ــت و نقش خ گرفته اس
ــوريه به خوبى ايفا كرده  تروريست در س
ــت به نظر من اين همكارى ها مثبت  اس
ــال آن داعش ضربه خورده  بوده و به دنب
ــوراى اسالمى با  ــت.رئيس مجلس ش اس
ــت: در  ــاره به وضعيت عراق بيان داش اش
ــت دولت اين  ــور عراق ما به درخواس كش
ــركوب كردن داعش  ــور در زمينه س كش
ــتيم بنابراين عراق  ــى داش همكارى هاي
مشكل مهمى در زمينه تروريسم ندارد اما 
ــت داعش  ــوريه بخش هايى در دس در س
ــت. همچنين جريان هاى تروريستى  اس
ــر مانند جبهه النصره كه حجم كمى  ديگ
هم ندارند در اين كشور حضور پيدا كردند 
از سوى ديگر شاهد پايگاه زدن آمريكا در 

كشور سوريه هستيم.
وى با بيان اينكه تروريست ها از جنس 
مهاجرپذير هستند و مى توانند در جاهاى 
ــوند، عنوان كرد: بايد  ديگر نيز مستقر ش
همكارى ها در سوريه ادامه پيدا كند اما در 
ــت القاعده  ــور يمن 3 استان در دس كش
ــكلى دارد  ــم چنين مش ــت، ليبى ه اس

بنابراين روس ها اگر بخواهند جايگاه خود 
ــه پيدا كنند ايران با آنها براى  را در منطق
حل و فصل اين مشكالت همكارى خواهد 

داشت.

براى خروج آمريكا از برجام 
سناريوهاى مختلفى داريم

ــى در خصوص احتمال  على الريجان
خروج آمريكا از برجام و سناريوهاى ايران 
ــق بين المللى اظهار  ــو تواف در زمينه لغ
داشت: برجام يك توافق بين المللى بوده و 
ــيده ايم بلكه  تنها با آمريكا به توافق نرس
ــورهاى مهمى از اروپا، روسيه و چين  كش
ــراى برجام بوده اند و  طرف هاى مذاكره ب
اين توافق پس از سال ها مذاكره به نتيجه 
رسيده است بنابراين آمريكايى ها فيگورى 
گرفته اند كه مى خواهند آن را لغو كنند اما 

اين كار به سادگى نيست.
وى تأكيد كرد: نظر اتحاديه اروپا، چين 
ــروج يك جانبه  ــيه را در زمينه خ و روس
ــم بنابراين  ــام را مى داني ــكا از برج آمري
ــيرى كه آمريكا در نظر گرفتها است  مس
ساده نيست اما من وجه سخت آن را مى 
ــد آمريكايى ها اينقدر  ــم، فرض كني گوي
عقل نداشته باشند و از برجام خارج شوند 
ــوال مطرح است كه آيا به نفع شان  اين س
است، چرا كه به نظر مى رسد كل پرستيژ 

ــت و همه دنيا  ــكا از بين خواهد رف آمري
ــوند كه آنها به هيچ توافقى  متوجه مى ش

اعتنا نمى كنند.
رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به خارج شدن آمريكا از توافق آب و هواى 
ــا در زمينه  ــت: آمريكايى ه ــس گف پاري
همكارى با اروپا، چين، مكزيك و كوبا نيز 
مسئله ايجاد كرده اند و به نظر مى رسد اگر 
از برجام نيز خارج شوند موضع آمريكا به 
عنوان يك كشور معمولى خفيف خواهد 
ــد البته مجالى براى كشورهاى ديگر  ش
جهت حضور در فضاهاى بين المللى ايجاد 

خواهد شد.
ــرد: ايران به توافق  الريجانى تأكيد ك
هسته اى پايبند است، مادامى كه كشورها 
ــل كنند پاى برجام  به تعهدات خود عم
مى مانيم اما سناريوهاى مختلفى پيش رو 
ــائل را به دقت بررسى  ــت و ايران مس اس

مى كند.
ــوال كه فرض  ــخ به اين س وى در پاس
ــت از برجام خارج  ــكا در نهاي كنيد آمري
ــى خواهد  ــران چه اقدام ــد، اي خواهد ش
داشت، گفت: در ايران به چند سناريو فكر 
ــتانمان نيز مشورت  ــده است و با دوس ش
كرده ايم، شخصا نمى خواهم در اين زمينه 
قضاوتى داشته باشم ولى روى اين موضوع 

فكر شده است.

قرارداد ايران و روسيه براى ساخت دو نيروگاه اتمى جديد
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وزارت جهاد کش�اورزی
س�ازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کش�ور
آگهی تش�خیص منابع ملی و مس�تثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در اجرای صدر ماده )2( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور )71/7/12( و تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی 
مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و بر اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/4/27 سازمان جنگلها ومراتع کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:

نام رقبهرديف
مشخصات ثبتي

شهرستان
مساحت به هكتارحدودات اربعه

مساحت كلمساحت منابع مليمساحت مستثنياتغربجنوبشرقشمالبخشسنگ يا قطعهپالك اصليپالك فرعي

سر چشمه -  رد جمهور 1
49.375227.334376.7095اراضی ده بگ و دهات اطرافاراضی حسين و افراز - اميرآباداراضی باغ علی اراضی گور بيژنجيرفت 34-164كليه فرعيات و درزنگوئيه 

كليه فرعيات بجز هوكرد 2
اراضی ياغی بيگی- كركی – هوكرد 7 فرعی اراضی كهوروئيه و چينه جيرفت 1-7-17551-45 

430.5437100.3096530.8533اراضی علی آباد جر – فرح آباد اراضی خاتون آباد و كهنو سرجوزان – ده شيخ – هوكرد 17 فرعی 

سوخته ای و پشته خرمشاهی و چهار محدوده بادام شيرين و بهرامی و جهانگيراراضی جمشکجيرفت34-فاقد پالك-محدوده زورك3
ديواری دلفارد 

اراضی بندر دلفارد و اراضی تت و 
43.1463955.7351998.8814پشته كهنو دلفارد 

40.3508743.4495783.8003اراضی بن ارچن اراضی دررود اراضی رود خونی حوزه استحفاظی بم جيرفت34-213 كليه فرعيات جوزورك4

جانسک – سه كش – 5
41.8919810.7676852.6595 تمنوئيه – ده نو پيزگوئيه جشاراراضی ششتک عليا- گراز خفت- برآور سان فاشكوئيه جيرفت34-3345-2-1گلی ارچن

10.8932103.3578114.2510اراضی چنار و اراضی بادام اراضی گرديناراضی بنه كهكم و اراضی كنزركاراضی سروتمينجيرفت 34-فاقد پالك-قلعه بيدو 6

53.9578053.9578اراضی بغلوئيه و ده ديوان اراضی خافكوئيه اراضی قنات فرخ اراضی ده ديوان جيرفت 34-622-هركتی7

155.343020.7447176.0877اراضی قنات زنگلاراضی ده ديوان اراضی خرم آباد – رودخانه اراضی قنات شهابجيرفت 34-625 -هندی خان8

78.1286078.1286اراضی ده ديوان اراضی هركتیاراضی خافكوئيه خرم آبادجيرفت34-623-قنات فرخ 9

اراضی يورت قرقچی – دايلی و بيد مرتع بيدوری و خونسرخاراضی كت مار و  باب ترشجيرفت34-13553رمازی10
48.37582591.35482639.7306اراضی سه دران و اراضی زهانگودال

اراضی فراش – قالطوئيه – كدرنگ  - اراضی مرتع بيدوری و خونسرخاراضی رمازیجيرفت34-2557يورت قرقچی11
20.11602463.27072483.3867رودخانه و اراضی دايلیتيراندازی
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مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.
محمد حسن کردستانی -    مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
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رتبه برتر بانك كارآفرين در نظام بانكى از 
لحاظ درصد چك هاى عادى عودتى

بانك كارآفرين با يك روند مطلوب و در بين30 بانك 
كشور، به لحاظ درصد چك هاى عادى عودتى رتبه برتر 
را كسب نمود.اين بانك به لحاظ درصد چك هاى عادى 
عودتى در شهريور ماه رتبه پنجم، در مهر ماه رتبه سوم 

و در يك ماهه آبان ماه رتبه دوم را كسب كرده است.
ــك مركزى  ــق اعالم بان ــاس اين گزارش طب بر اس
ــوردى چك هاى  ــران پايش م ــالمى اي ــورى اس جمه
ــب  ــته و حس ــتور كار آن بانك قرار داش عودتى در دس
ــتفاده ناصحيح  ــى در صورت اس ــنامه هاى ابالغ بخش
ــاير  ــبت به اعمال وجه التزام و س از كدهاى عودتى، نس
ــه از وضعيت  ــراى بانك هايى ك ــى ب ــات تضييق اقدام
ــند اقدام گرديده و از بانك ها  ــب برخوردار باش نامناس
ــبت به توجيه كاربران خود در  ــت نس خواسته شده اس
ــن اعمال  ــا و همچني ــت صحيح چك ه تعيين وضعي
ــعب توجه  ــئولين ش ــط مس كنترل هاى داخلى توس
خاصى مبذول دارند.شايان ذكر است كه رصد عملكرد 
بانك ها در خصوص ميزان چك هاى عادى عودت شده 
ــال جارى در  ــداى تيرماه س ــامانه چكاوك از ابت در س
ــتور كار بانك مركزى قرار گرفته و بر همين اساس  دس
ــاه) به بانك هاى  ــا (مربوط به آبان م رتبه بندى بانك ه

كشور ابالغ گرديد.
    

مدير شعب موسسه كوثر در لرستان معرفى شد
ــه اعتبارى  ــوى مديرعامل موسس طى حكمى از س
ــتان  ــعب اس كوثر، رضا آزادى به عنوان مدير جديد ش

لرستان منصوب شد.
ــتان  ــر امور اس ــى مدي ــا رضاي ــور حميدرض باحض
ــان  ــى، كارشناس ــم مومن زاده مدير بازرس ها، ابراهي
ــم تكريم و معارفه مدير  ومسئولين شعب استان، مراس
ــد .حميدرضا رضايى  ــتان برگزار ش شعب استان لرس
ــن تقدير از  ــم ضم ــا در اين مراس ــتان ه مدير اموراس
ــدى مديريت  ــى در طول تص ــود كريم خدمات محم
ــتان گفت: مهم ترين رويكرد موسسه  شعب استان لرس
اعتبارى كوثر، رضايتمندى مشتريان است كه با تالش 
ــته ايم اعتماد مردم را  و همت مديران و كاركنان، توانس
ــاء دهيم.ابراهيم مومن زاده  ــگاه را ارتق جلب و اين جاي
ــه اعتبارى كوثر بيان داشت: براى  مدير بازرسى موسس
ــنام بايد خود را با آخرين تغييرات  ثبت يك برند خوش
جامعه در عرصه هاى گوناگون تطبيق دهيم تا بتوانيم 

انتظارات مردم را به بهترين شكل برآورده سازيم. 
ــان جوان و با  به همين منظور از مديران و كارشناس
ــتان را شناسايى و  انگيزه انتظار داريم دغدغه هاى اس

براى رفع آن تالش نمايند.
ــتان لرستان ضمن  ــابق اس محمود كريمى مدير س
ــتان  ــتان لرس تقدير از خدمات و همراهى كاركنان اس
گفت: تغيير و تحول ذات سازمان هاى پويا بوده و تالش 
ــت.رضا آزادى مدير جديد  همه ما اعتالى نام كوثر اس
ــتان با تقدير از حسن نيت مديرعامل  شعب استان لرس
ــه و بيان اولويت هاى كارى تصريح نمود: آنچه  موسس
ــو با  ــتيم اجراى برنامه هاى همس ــاهد آن هس امروز ش
ــتمرار رضايت مندى  سياست هاى كالن موسسه و اس
ــى و همت  ــدوارم با همدل ــت و امي ــتريان بوده اس مش
ــم به روند  ــطوح بتواني ــكاران در تمام س مضاعف هم

توسعه اى موسسه سرعت بخشيم .
    

تعيين تكليف 631 ميليارد ريال اموال مازاد 
بانك ملى ايران

ــال 631 ميليارد  ــت ماه امس بانك ملى ايران در هش
ــود را تعيين  ــى و تمليكى خ ــال از امالك مازاد ملك ري

تكليف كرده است.
ــال جارى تا پايان آبان ماه بيش از 104   از ابتداى س
مورد از اين امالك از طريق 87 مزايده هاى سراسرى و 

استانى فروخته شده است.
ــاس مجموع امالك مازاد و تمليكى فروش  بر اين اس
ــت ماه ابتداى  ــال 95 و هش رفته بانك ملى ايران در س
سال 96، به ارزش بالغ بر حدود يك هزار و 665 ميليارد 

ريال بوده است.
ــالك تمليكى به ارزش 15  حدود دو هزار فقره از ام
ــك ملى ايران  ــال در اختيار بان هزار و 301 ميليارد ري
ــى در معرض  ــريفات قانون ــت كه به مرور و طى تش اس

فروش و واگذارى قرار خواهد گرفت.
الزم به ذكر است : با توجه به تأكيدات رئيس جمهور 
ــاالنه  ــون كاهش 33 درصدى بنگاه دارى س و ابالغ قان
ــى كارگروه هايى را براى  بانك ها، همه بانك هاى دولت
ــكيل داده اند كه  ــركت ها تش واگذارى و فروش اين ش
ــازمان ها در  ــق ترين س ــى از موف ــك ملى ايران يك بان

فروش و واگذارى امالك مازاد و تمليكى بوده است.
ــته وضعيت بازار مسكن و ملك  ــال هاى گذش در س
ــى  ــد به راحتى بخش ــا نتوانن ــد كه بانك ه موجب ش
ــاختمان را  ــكن و س از اموال خود به ويژه در بخش مس
ــذارى امالك مازاد از  ــد، اما تالش براى واگ واگذار كنن

اولويت هاى بانك ملى ايران است.

خبر

خبر
« دى» تيم پرگل دور اول بازى 
هاى فوتسال جام كانون بانك 

هاى خصوصى
ــابقات فوتسال  دهمين دوره مس
ــات اعتبارى  كانون بانك ها و موسس
ــال 1396 با شركت 10  خصوصى س
ــد.به گزارش  تيم در دو گروه آغاز ش
ــى بانك دى ،  ــط عموم اداره كل رواب
در اين دوره از مسابقات ، بانك دى در 
گروه دوم با تيم هاى موسسه قوامين، 
ــينا هم گروه  بانك شهر، سرمايه و س
است.در دور اول بازى هاى اين گروه 
ــت  تيم بانك دى با نتيجه قاطع هش
بريك در برابر تيم سرمايه به پيروزى 
ــهر و  ــيد. بازى تيم هاى بانك ش رس
ــش بر دو به سود  سينا نيز با نتيجه ش

بانك شهر در اين دوره به پايان رسيد.
ــك دى در اولين  گل هاى تيم بان
ــايى ، آرش كول  ــى پاش ــازى را عل ب
ــا ميرزايى و جاويد  مقدم، محمدرض
ــاندند.بازى دوم  ــر رس كبيرى به ثم
ــنبه 20 آذر  ــك دى روز دوش تيم بان
ماه ساعت 21:45 دقيقه در برابر تيم 
ــالن ورزشى دانشگاه  بانك شهر در س

شهيد بهشتى برگزار خواهد شد.
    

قدردانى استاندار هرمزگان از 
بانك صنعت و معدن

همتى استاندار هرمزگان از بانك 
ــر پرداخت  ــدن به خاط صنعت و مع
تسهيالت و اجراى مصوبات كارگروه 
ــتان  ــهيل و رفع موانع توليد اس تس
ــن تقدير همتى  قدردانى كرد.در مت
ــهيل  ــتاندار و رئيس كارگروه تس اس
ــتان هرمزگان و  و رفع موانع توليد اس
قاسمى رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و دبير كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد استان هرمزگان خطاب 
به رضا رضوى مديريت بانك صنعت و 
معدن شعبه بندرعباس آمده است:در 
سال اقتصادمقاومتى، توليد و اشتغال 
ــاى ابالغى  ــت ه ــتاى سياس در راس
ــرى در خصوص  ــم رهب ــام معظ مق
ــى از مهم ترين  اقتصاد مقاومتى، يك
ــت دوازدهم، رونق  رويكردهاى دول
ــتغال  اقتصادى و افزايش توليد و اش
ــاى كارگروه  ــالش اعض ــت.لذا ت اس
ــهيل و رفع موانع توليد استان، در  تس
ميزان اجراى مصوبات كميته تامين 
مالى كارگروه در پرداخت تسهيالت 
ــته  ــكل دار شايس به واحدهاى مش
ــن توفيق بدون  تقدير بوده و قطعا اي
ــريك مساعى شبكه  پشتيبانى و تش
ــژه مديريت آن  ــور و به وي بانكى كش

بانك در استان محقق نمى شد.
    

اعالم شماره حساب
 بانك ملت براى كمك
 به بيماران پروانه اى

بانك ملت براى كمك به بيماران 
ــه  ــابى را ب ــماره حس ــه اى، ش پروان
ــران“ افتتاح كرد.  نام“خانه اى بى اي
اين بانك در پى درخواست هموطنان 
ــاران پروانه اى،  ــت از بيم براى حماي
ــك پارك  ــعبه ون ــابى را نزد ش حس
ــن كمك ها  ــژه اي ــد 65250) وي (ك
ــن گزارش،  ــاس اي افتتاح كرد.بر اس
نيكوكاران متقاضى كمك به بيماران 
ــى توانند كمك  ــه اى (EB) م پروان
ــماره حساب  هاى نقدى خود را به ش
ــماره كارت  ــا ش 7830000090 ي
بانكى 6104337650545807 به 

نام «خانه اى بى ايران» واريز كنند.
    

انتصاب در بانك ايران زمين
ــران زمين،  ــل بانك اي ــر عام مدي
طى حكمى سرپرست مديريت امور 
تحقيق و توسعه بانك را منصوب كرد.

ــعيد مدير  با حكم عبدالمجيد پورس
عامل، اصغر باباپور به سمت سرپرست 
ــعه  ــق و توس ــور تحقي ــت ام مديري
ــعيد  ــد.در حكم پورس ــوب ش منص
خطاب به باباپور آمده است:موفقيت 
ــرى مجموعه  ــما را براى به كارگي ش
ــت انجام  ــات در جه ــل و امكان عوام
ــه و  ــئوليتهاى محول ــف و مس وظاي
ــه بانك، از خداوند  تحقق اهداف عالي

متعال مسئلت دارم.

ــت كه توسط  ــتانداردى اس ــتاندارد EMV، اس اس
ــه  Europay, MasterCard, VisaCard و ب
ــت در پرداخت هاى بانكى طراحى  منظور افزايش امني

شده است.
ــر بانك؛بر  ــق و ترجمه عص ــروه تحقي به گزارش گ
اساس آمار، در دوازده ماه منتهى به ژوئن 2017، 59,9 
ــده با كارت فيزيكى در  درصد از تراكنش هاى انجام ش
 EMV سرتاسر جهان با تكنولوژى كارتهاى هوشمند

انجام گرفته كه در دوازده ماه گذشته شاهد افزايش 42 
درصدى بوده است.

 ،EMV با توجه به رشد روزافزون استفاده از فناورى 
ــتر  ــاورى هر روز بيش ــتفاده از اين فن ــد اس درصد رش

مى شود.
ــاالت متحده  ــد، اي ــه پيش بينى مى ش همانطور ك
شاهد بيشترين افزايش ساليانه نسبت به سال گذشته 
بود؛ در اين يك سال 31 درصد از تراكنش ها در آمريكا 

ــال  ــتفاده از EMV صورت گرفته، كه اين رقم س با اس
گذشته در حدود 7 درصد بود.

 EMV ــد در مناطقى كه ــان مى ده اين گزارش نش
ــده، نرخ استفاده  براى مدت زمان بيشترى رونمايى ش

هم افزايش داشته است.
ــهاى انجام شده نشان مى دهد  آخرين حجم تراكنش
ــتم هاى پرداخت در دنيا به سمت تكنولوژى  كه سيس
ــاس  ــى رود و اين تكنولوژى اس ــپ EMV پيش م چي

ــى كارتى در سراسر  ــى و غيرتماس پرداخت هاى تماس
ــن نكته كه  ــتن اي ــا در نظر داش ــد. ب جهان خواهد ش
ــال مهاجرت به  ــا در ح ــتم هاى پرداخت در دني سيس
ــتند، EMV  نيز در حال  سمت تكنولوژى EMV هس
ــاختى امن و قابل  تكامل تكنولوژى خود است تا زيرس
تفسير براى پرداخت هاى موبايلى و ديگر تكنولوژيهاى 
ــاى دراز مدت  ــد نيازه ــد و بتوان ــه كن ــى تهي پرداخت

اكوسيستم پرداخت را براورده سازد.

شصت درصد تراكنش هاى جهان از طريق كارت هاى EMV است

ــت بانك ايران تاكيد كرد: اولويت اعطاى  عضو هيات مديره پس
ــهيالت اين بانك با طرح هاى داراى توجيه اقتصادى و اشتغالزا  تس

است.
ــت: بنگاه هاى اقتصادى و بانك ها به   احتشام فالح فر اظهارداش
دو صورت رشد مى كنند؛ يا براساس امكانات موجود ظرفيت سازى 
ــد؛ اهداف و آينده خود را تعريف  ــير رش مى كنند و يا در ابتداى مس
ــيدن به اهداف، ظرفيت ها و امكانات خود  ــير رس مى كنند و در مس
ــد  ــير رش ــتاى اين دو  مورد اگر در مس را فراهم مى كنند كه در راس
ــت.وى تصريح كرد: پست  و ترقى ابتدا ظرفيت ايجاد شود بهتر اس
ــيارى ازجمله  ــات و ظرفيت هاى بالقوه بس بانك ايران داراى امكان
ــتائى  ــهرى و روس ــودن بيش از 8 هزار باجه خدمات بانكى ش دارا ب
ــت كه به عنوان نقطه قوت آن محسوب شده و  ــور اس درسطح كش
ــود. در حوزه ارتباطات  ــتفاده ش ــتى از اين ظرفيت بهينه اس بايس
ــى حوزه ICT و  ــعه اى و تخصص ــن بانك به  عنوان بانك توس نيز اي
ــت و اين مهم قطعاً مى تواند فرصت مناسبى براى مجموعه  IT اس
ــركت هاى  ــازمان ها و ش ــات و فناورى اطالعات، س وزارت ارتباط
ــك ايران  ــت بان ــزود: خدمات اعتبارى پس ــد.فالح فر اف تابعه باش
ــعه اى و تخصصى حوزه  ــرد، بانك توس ــه حوزه؛ بانكدارى خ در س
ــود. البته اين  ــا فعاالن اقتصادى ارائه مى ش ICT و IT و همكارى ب
ــترده ترين خرده  بانكدار كشور، مشتريان خود  بانك به عنوان گس
ــهرى نيز تأمين مالى مى كند كه  ــتائى و مناطق ش را درحوزه روس
ــاز براى توليد  ــزار كار و تجهيزات مورد ني ــت خريد اب اين مهم جه
ــتغال زائى و رونق اقتصادى مناطق روستائى و كم  ــتاى اش در راس
ــأت مديره تأكيد  ــد.عضو هي ــيار مؤثر مى باش برخوردار بوده و بس
ــوزه ICT و IT نيز  ــعه اى و تخصصى ح ــك توس كرد: در حوزه بان
ــهيالت به  تمركز بر صدور ضمانتنامه ها، خدمات ارزى، اعطاى تس
فعاالن حوزه هاى مذكور، ايجاد ظرفيت هاى جديد در اين حوزه ها 
ــاير بخش هاى اقتصادى،  ــايرخدمات مرتبط است. در حوزه س و س
ــبى  ــتغال زائى مناس ــه داراى توجيه اقتصادى و اش ــى ك طرح هائ
ــرار دارد به طورى  ــهيالت اين بانك ق ــتند در صدر اعطاى تس هس
ــيمى، منافع اجتماعى، خريد اتوبوس و امثال  كه طرح هاى پتروش
ــال  ــت بانك ايران از س آن در اولويت قرار دارد.وى اضافه كرد: پس

1395 در حوزه ارزى عملكرد نسبتاً قابل توجهى داشته و خدمات 
ــناد  ــايش اعتبارات اس ــامل حوالجات ارزى، فروش ارز، گش آن ش
ــت.فالح  ــاير خدمات رايج ارزى اس ديدارى، صدور ضمانت ها و س
ــريح عامليت صندوق توسعه ملى و اقدامات بانك  فر در ادامه به تش
ــال گذشته 4هزار  در اين زمينه پرداخت و گفت: در اين حوزه از س
ــت بانك ايران براى ايجاد  و 500 ميليارد ريال منابع در اختيار پس
ــرمايه در گردش واحدهاى توليدى قرار داده  طرح هاى جديد و س
ــتا، بانك گام هاى خوبى را برداشته و نقش خود  شد كه در اين راس
ــهم قابل توجهى از حوزه روستائى را به  را به درستى ايفا نموده و س
خود تخصيص داده است.عضو هيات مديره پست بانك گفت: عالوه 
ــور و منابع داخلى  ــهيالت ارزى نيز از محل صندوق مذك بر آن تس
ــرمايه در گردش واحدهاى توليدى تخصيص  بانك براى تأمين س
ــرمايه گذارى  ــًال به طرح هاى س ــده و با اين اقدام بانك عم داده ش
توسعه اى ورود پيدا كرده است بطوريكه چندين پروژه را درمرحله 
ــنادى دارد؛ همچنين با توجه به اين عامليت و  ــايش اعتبار اس گش
ــورهاى خارجى درحال حاضر  ايجاد روابط كارگزارى بانكى با كش
در حوزه هاى ارزى نيز شامل انجام عمليات گشايش اعتبار اسنادى 
(يوزانس) و گشايش اعتبار اسنادى مدت دار در قبال تعهد از سوى 
ــط اين بانك انجام مى شود و  خريداران داخلى و ساير خدمات توس
ــبختانه عملكرد خوبى در اين زمينه دارد.عضو هيأت مديره  خوش
ــارى توجه به عدم  ــت: محور فعاليت هاى حوزه هاى اعتب بيان داش
ــع اقدام هاى  ــت. درواق ايجاد معوقات بانكى و وصول مطالبات اس

ــد جلوگيرى كرده  ــارى از ايجاد مطالبات جدي مؤثر در حوزه اعتب
ــته نيز به خوبى  ــح، زمينه وصول مطالبات گذش و با مديريت صحي
ــود. بطوريكه مطالبات بانك طى يك سال اخير 4 درصد  مهيا مى ش
كاهش يافته كه اميدواريم تا پايان سال جارى اين نسبت تك رقمى 
ــى از پيگيرى وصول مطالبات و پيگيرى  شود. البته همه اينها ناش
ــه در همين  ــت. بطوريك ــت هاى اعتبارى اس پرونده ها و درخواس
ــتورالعمل ها و رويه ها با محوريت فعاليت ها در دو بخش  راستا دس
شامل؛ ارائه خدمات جديد و تهيه دستورالعمل ها و رويه هاى جديد 
ــد تا بتوانيم خدمات جديد را بصورت شفاف و مشخص به  انجام ش
واحدهاى مربوطه اعالم كنيم. اصالح رويه هاى موجود درخصوص 
ــه به خوبى انجام  ــامانه نرم افزار جديد بانك نيز از الزاماتى بود ك س
ــت: بطوركلى خدمات نوين، صندوق  شده است.فالح فر اظهارداش
سرمايه گذارى با درآمد ثابت توسعه فراز اعتماد، اپليكيشن موبايلى 
ــن ديگر ازجمله  ــيارى از خدمات نوي ــكه همراه، يارا كارت و بس س
اقداماتى است كه براى حفظ مشتريان و درآمدزائى آنان در دستور 
كار بانك قرار گرفته است. بطوركلى بايد بتوانيم در حفظ مشتريان 
ــيم يعنى  ــرمايه مثمرثمر باش و به نوعى وصل كردن آنان به بازار س
ــم.وى تجميع و  ــى انجام دهي ــتريان را به خوب مديريت منابع مش
ــزو ضرورت هاى اجتناب  ــازى نرم افزارهاى بانك را ج يكپارچه س
ــمرد و بيان داشت: ظرفيت هاى بسيار خوب پست  ناپذير بانك برش
ــبى را  ــوع اين نرم افزار عمًال فضاى مناس بانك ايران و خدمات متن

براى رقابت بانك با ساير بانك ها فراهم نموده است.
ــه درمناطق  ــتگاه هائى ك ــان تأكيد كرد: اكثر دس فالح فر درپاي
ــه وزارت ارتباطات و  ــد از جمل ــانى مى كنن ــتائى خدمت رس روس
ــت  بانك  ــا و امكانات پس ــات به خوبى به ظرفيت ه فناورى اطالع
ــات ويژه مى توانيم  ــا توجه به اين ظرفيت ها و خدم آگاهى دارند و ب
سهم خود را از شبكه بانكى افزايش دهيم. البته اين مهم با همراهى 
ــى مجموعه و توجه به  همه جانبه، افزايش ظرفيت علمى و تخصص
ــت و افزايش دانش  ــرايط اقتصادى و بانكى كشور، نظارت درس ش
ــر خواهد بود تا بتوانيم با جهش قابل توجهى  ــتر ميس و تالش بيش
ــهم خوبى از شبكه  ــور س ــترده ترين خرده بانكدار كش بعنوان گس

بانكى را به خود اختصاص دهيم.

شعب دروازه دولت و بلوار ميرداماد بانك پارسيان گشايش يافت
ــيان  ــعب دروازه دولت و بلوار ميرداماد بانك پارس ــايش ش با گش

درتهران، تعداد شعب بانك پارسيان به تعداد 324 رسيد.
ــعب؛ بيژنى، مدير  ــمى با حضور خليل پور، مدير امور ش طى مراس
ــى؛ بيات، رييس  ــتيبانى؛ دكتر دربيكى، مدير روابط عموم امور پش
ــيان؛ و همچنين  ــم پور، رييس منطقه 5 بانك پارس منطقه 3 و قاس
ــيان  ــعب دروازه دولت و بلوار ميرداماد بانك پارس ــبه و تجار، ش كس

درتهران گشايش يافت.

ــيان درآيين  ــك دربيكى، مدير روابط عمومى بانك پارس دكتر باب
ــتريان و  ــتقبال مش ــاره به اس ــعبه دروازه دولت با اش ــايش ش گش
ــيان، گفت: بانك پارسيان به منظور  شهروندان از خدمات بانك پارس
ــهيل در ارايه خدمات بانكى، عالوه  ــتريان و تس تأمين رفاه حال مش
برتوسعه منطقى شعب براساس نيازهاى هموطنان و شرايط عمومى 
ــعه خدمات بانكدارى الكترونيك را در دستوركار خود  ــور، توس كش

قرارداده است.

 در همين راستا، فاز دوم سامانه“خانه پارسيان“به عنوان نخستين 
ــا تكيه بر  ــور ب ــورى بانكى كش ــت خدمات غيرحض ــامانه مديري س
توانمندى هاى داخلى بانك راه اندازى شد.مدير روابط عمومى بانك 
پارسيان گفت: بانك پارسيان به عنوان يكى از فعال ترين بانك ها در 
ــته و بسيار  ــئوليت هاى اجتماعى اقدامات موثرى داش حوزه ى مس
ــانى و رشد و توسعه اقتصادى  موفق عمل كرده است و درخدمت رس

كشور نقش مهمى بر عهده داشته است.

همكارى شركت پرداخت نوين و دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران

به منظور بهره بردارى از ظرفيت هاى علمى 
ــت از طرح هاى  ــى داخلى و حماي و پژوهش
ــركت  ــان تفاهم نامه همكارى ش دانش بني
ــرق و كامپيوتر  ــكده ب پرداخت نوين و دانش
ــيه همايش معرفى  دانشگاه تهران در حاش
خدمات و محصوالت جديد شركت پرداخت 

نوين امضا شد.به گزارش روابط عمومى بانك 
اقتصادنوين، هدف اين تفاهم نامه همكارى 
ــى طرفين در  ــى در تواناي ــاد هم افزاي و ايج
ــترك  ارايه خدمات و اجراى پروژه هاى مش
علمى و پژوهشى در زمينه مطالعه، تحقيق، 
ــراى پروژه هاى  ــازى و اج طراحى، نمونه س
نرم افزارى و سخت افزارى در حوزه تجهيزات 
ــد. و خدمات بانكدارى الكترونيكى مى باش
ــركت  ــه رئيس هيات مديره ش كريم خمس
ــم بر لزوم حضور  پرداخت نوين در اين مراس
ــن در بازار  ــت نوي ــركت پرداخ پر قدرت ش
ــرد و گفت: به  ــات الكترونيك تاكيد ك خدم
همين منظور شركت پرداخت نوين نسبت 
ــاخت هاى حوزه هاى كسب   به توسعه زيرس
ــه از جمله اين  ــت ك و كار آتى اقدام كرده اس

ــاى علمى و  ــتفاده از ظرفيت ه اقدامات اس
پژوهشى دانشگاه هاى داخلى بوده است.وى 
ــت تفاهم نامه همكارى با  افزود: در فاز نخس
دانشكده برق و كامپيوتر و پرديس دانشكده 
فنى دانشگاه تهران منعقد شده كه به زودى 
ــگاهى به اين  ــاى معتبر دانش ديگر واحده
ــد.وى از طراحى  ــد ش ــش اضافه خواهن بخ
ــك“ خبر داد  ــوزه ”هاى ت پروژه هايى در ح
ــده اى نزديك  ــت در آين ــد اس ــت: امي و گف
ــتريان  ــره اى از خدمات نوين را به مش زنجي
ــم. مجيد  ــن عرضه نمايي ــك اقتصادنوي بان
ــكده برق و  ــادى رئيس دانش نيلى احمدآب
ــاره به اتكاى  ــگاه تهران با اش كامپيوتر دانش
ــر آن در  ــاى روز و اث ــور به تكنولوژى ه كش
ــور گفت:  ــق فعاليت هاى اقتصادى كش رون

ــا و افزايش  ــراى بق ــاى اقتصادى ب بنگاه ه
ــان، وارد مرحله رقابت جدى شده اند  سودش
ــتن فناورى  كه در اين رقابت، در اختيار داش
ــان و متكى  و تكنولوژى كه متعلق به خودش
ــد،  ــده باش ــان طراحى و توليد ش بر نيازش
ــمار مى رود كه مى تواند  مزيتى رقابتى به ش
ــركت ها در فضاى رقابتى  نقطه تمايز اين ش
ــه عدم فعاليت  ــود.وى در ادام فعلى تلقى ش
بخش خصوصى را خطرى براى آينده كشور 
ــگاه تهران در جايگاه  ــت و گفت: دانش دانس
ــش و قرار  ــردن اين بخ ــراى فعال ك خود، ب
ــى از وظايف خود  ــار آن، بخش گرفتن در كن
ــعه اقتصادى  ــه و توس ــك به جامع را به كم
ــور معطوف كرده تا بتواند با توليد دانش  كش
ــره ورى  ــش به ــه افزاي ــوژى، زمين و تكنول

ــب وكار بخش هاى  ــق كس ــادى و رون اقتص
مختلف را فراهم نمايد.رئيس دانشكده برق 
و كامپيوتر دانشگاه تهران با اشاره به اقدامات 
ــك  ــكده در خصوص كاهش ريس اين دانش
بخش خصوصى در سرمايه گذارى در علم و 
تكنولوژى گفت: با توجه به محدوديت هاى 
بهره مندى حوزه هاى اقتصادى از فرصت هاى 
علمى و تكنولوژيك در كشور، دانشكده برق 
ــگاه تهران براى حمايت از  و كامپيوتر دانش
بخش خصوصى، مدلى را پيش بينى كرده تا 
دانش و تكنولوژى مورد نياز بخش خصوصى 
ــى  در قالب پايان نامه هاى دكترا و كارشناس
ارشد در اختيار متقاضيان قرار بگيرد كه اين 
ــرمايه گذار“ معروف  طرح به نام ”دانشگاه س

شده است.

برگزارى نشست هم انديشى مديران و روساى شعب بانك مهر اقتصاد ايالم
ــى مديران و روساى شعب بانك  نشست هم انديش
ــتان ايالم با حضور معاونين فن آورى  مهر اقتصاد اس
ــاور مدير عامل بانك  اطالعات و ارتباطات، مالى و مش

برگزار شد.
ــينى  معاون فن آورى اطالعات  ــيد مهدى حس س
ــت با بيان اينكه بانك ها  و ارتباطات بانك  در اين نشس
ــمت ارائه خدمات نوين حركت كنند، گفت:  بايد به س
امروزه براى موفقيت در جلب مشتريان نيازمند توسعه 

خدمات در حوزه بانكدارى الكترونيك هستيم.
ــتفاده از پايانه هاى فروِش فن آوا، آپ و  حسينى اس
به كارگيرى 60 هزار دستگاه كارتخواِن آسان پرداخت 
ــيار با اهميت  ــعه افزايش خدمات نوين بس را در توس
توصيف كرد و ابراز داشت: بايد كارمزدهاى جديد نيز 

در جريان تراكنش هاى فن آورى نوين لحاظ شود.
ــريح سياست  معاون فن آورى اطالعات بانك با تش
ــت در عرصه خدمات نوين  ها و راهكارهاى اين معاون
ــامل  ــدارى الكترونيك گفت: صنعت IT تنها ش بانك

خدمات پشتيبانى نيست بلكه استراتژى موثرى براى 
رسيدن به سودآورى و بهره ورى در بانك مى باشد.

ــاون مالى بانك   ــن داود آبادى  مع در ادامه، محس
ــودآورى و بهره ورى را  ــت ارتقاى س نيز در اين نشس
ــرد و گفت: همه  ــى بانك عنوان ك از راهبردهاى اصل
كاركنان بايد در مسير اهداف تعيين شده براى ارتقاى 

سودآورى و كاهش زيان حركت كنند.
ــرد: نرخ بازدهى  ــان ك معاون مالى بانك خاطر نش
ــهيالت، وجه  مصارف، درآمد قطعى حاصل از نرخ تس
التزام، مصارف و قيمت تمام شده پول بايد مورد توجه 
ــالمى  مشاور مدير عامل  قرار گيرد.منصور شيخ االس
بانك  نيز در اين نشست بر ضرورت بكارگيرى خدمات 
الكترونيكى در سيستم بانكى تاكيد كرد و گفت: امروزه 
با توجه به خدمات بسيار متنوع از سوى رقبا، ضرورت 
ــترين بازدهى را از خدمات الكترونيكى  دارد كه بيش
ــيم.وى ادامه داد: بنگاه هاى اقتصادى و  ــته باش داش
ــرايط كنونى براى رسيدن به  موسسات اعتبارى در ش

ــه عامل مهم رضايت مشترى،  ــوددهى پايدار به س س
رابطه نظام مند و بازاريابى قدرتمند نيازمند هستند.

ــاور مدير عامل بانك اظهار كرد: بايد در حوزه  مش
ــتريان  ــترى مدارى تعامل اثر بخِش خود را با مش مش
ــا و خدمات جديد  ــتر كرد و با به كارگيرى ابزاره بيش
ــت آنان را  ــى زمينه جذب و نگهداش در حوزه بازارياب
فراهم نمود.شيخ االسالمى با بيان اينكه سياست هاى 
تبليغاتى و اطالع رسانى بايد به روز و منطبق با خدمات 
نوين باشد، افزود: مى توان با رابطه صميمى و نظام مند 

زمينه تداوِم ارتباط دو سويه را فراهم كرد.
مشاور مدير عامل بانك بر ضرورت استفاده از توان 
و ظرفيت همياران روابط عمومى تاكيد كرد و گفت: به 
نظر مى رسد در حوزه همياران روابط عمومى نيازمند 

اقدامات و فعاليت بيشترى هستيم .
افشار نادرى  رئيس اداره امور شعب استان ايالم  نيز 
ــى از روند فعاليت هاى  ــت گزارش در ابتداى اين نشس
ــك مهر اقتصاد  ــتان ارائه كرد و گفت: بان بانك در اس

ــت با برنامه ريزى هاى الزم در  استان ايالم توانسته اس
مسير اهداف و برنامه هاى راهبردى بانك حركت كند 
و خوشبختانه اقدامات مناسبى در حوزه زيرساختى در 

استان انجام شده است.
ــت مديران عالى بانك در سفر به استان  گفتنى اس
ايالم از شعب مركزى، وليعصر، سيدالشهدا(ع) و آيت 
ــد، همچنين دو  ــهر ايالم بازديد كردن اله حيدرى ش
ــان حوزه IT بانك نيز با سفر به ديگر  تيم از كارشناس
ــان نحوه  ــتان از نزديك در جري ــتان هاى اس شهرس

زيرساخت هاى بانكدارى نوين در شعب قرار گرفتند.

اولويت اعطاى تسهيالت با طرح هاى داراى توجيه اقتصادى و اشتغالزايى



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
يارانه نقدى نان نصف شد

در اليحه بودجه سال 1397 يارانه نقدى نان در جداول و 
ــبت به امسال كاهش 50 درصدى داشته است  تبصره ها نس
ــاورزى، دولت  ــئول در وزارت كش كه به گفته يك مقام مس
براى پيشگيرى از تحقق بودجه ها و يارانه هاى تصويب شده، 
ــال آينده مانند استفاده از اوراق  مزايايى در اليحه بودجه س
سلف موازى، اسناد خزانه و غيره قائل شده كه جبران كننده 
كسرى موجود باشد.به گزارش ايسنا، دولت در اليحه بودجه 
سال آينده 3300 ميليارد تومان در قالب تبصره 14 به عنوان 
يارانه نان و خريد تضمينى گندم و 1700 ميليارد تومان نيز 
به عنوان يارانه خريد تضمينى گندم در نظر گرفته است كه 
ــال  ــد، در حالى كه س جمعا به 5000 ميليارد تومان مى رس
گذشته مجموع دو رديف يارانه نان به 10 هزار و 500 ميليارد 
ــان  ــه كاهش حدود 50 درصدى را نش ــيد ك تومان مى رس
مى دهد.يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزى در اين 
ــنا گفت: گرچه دولت يارانه نان را به نصف امسال  باره به ايس
كاهش داده است، اما ساختار اليحه بودجه امسال و مزايايى 
ــوان از اين  ــده مى ت ــتگاه هاى مختلف قائل ش كه براى دس

ظرفيت ها براى جبران كسرى به وجود آمده استفاده كرد.
    

قيمت حامل هاى انرژى صنعت افزايش نمى يابد
ــر پيش بينى افزايش  ــام وزير صنعت درباره تأثي قائم مق
ــه بودجه 97 گفت: دولت  ــت حامل هاى انرژى در اليح قيم
ــال يا سال  برنامه اى براى افزايش قيمت اين حامل ها در امس
ــزارش فارس، رضا رحمانى در  آينده بخش توليد ندارد.به گ
يك نشست خبرى در پاسخ به اين سوال فارس كه با توجه به 
ــراى واريز مابه التفاوت  ــت دولت در اليحه بودجه ب درخواس
ــال 97 نسبت به 96 به حساب  قيمت حامل هاى انرژى در س
خاصى نزد خزانه دارى و اختصاص 174 هزار ميليارد ريال از 
ــتغال، پيش بينى مى شود كه قيمت  اين وجوه به توليد و اش
حاملهاى انرژى افزايش يابد، آيا اين افزايش قيمت شامل حال 
توليد نيز خواهد شد؟ اظهار داشت افزايش قيمت حاملهاى 
انرژى براى بخش توليد و صنعت طى سال جارى و سال آينده 
ــد در مجلس چه چيزى  ــت البته بايد دي مد نظر دولت نيس
مصوب مى شود.وى با بيان اينكه در اين راستا سهم توليد از 
منابع هدفمندى يارانه ها را نيز مطالبه كرده ايم، گفت:نوبخت 
ــخنگوى دولت شب گذشته در مصاحبه اى از افزايش 10  س
درصدى حقوق و دستمزد مطابق با نرخ تورم صحبت كرد ولى 
برنامه اى براى افزايش قيمت حاملهاى انرژى در توليد نداريم.

ــن صالحى نيا معاون امور اقتصادى وزير صنعت نيز در  محس
ــنهاد دولت در رابطه با ذخيره  اين مورد به فارس گفت: پيش
ــى افزايش قيمت  ــع هدفمندى به معن ــه التفاوت مناب ماب
حاملهاى انرژى نيست بلكه اين رقم مى تواند از منابع مختلف 
از جمله حذف يارانه برخى خانوارها باشد.رحمانى همچنين 
خاطرنشان كرد: طبق اليحه بودجه سال آينده اختصاص 18 
هزار ميليارد تومان از محل صرفه جويى و هدفمندى يارانه ها 
براى توليد و اشتغال در اليحه بودجه 97 پيش بينى شده كه 
از محل هاى مختلف از جمله منابع بانكها، صندوق توسعه ملى 
و سرمايه گذارى خارجى تأمين خواهد شد.وى تصريح كرد: 
در اين راستا ايجاد 634 هزار شغل با تكيه بر اشتغال جوانان و 
شغل اولى هاى تحصيل كرده دانشگاهى در نظر گرفته شده 

است.

شماره 3879    سه شنبه   21آذر    1396خبر

خبر
سرمايه گذارى 11 ميليارد دالرى 

خارجى ها در ايران
مديركل سرمايه  گذارى خارجى وزارت 
ــا اعالم اين كه از  ــت، معدن و تجارت ب صنع
ــم تاكنون 11 ميليارد  ابتداى دولت يازده
ــى در حوزه  ــذارى خارج ــرمايه  گ دالر س
صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته، 
ــه ترتيب  ــا و چين ب ــان، ايتالي ــت: آلم گف
بيشترين ميزان سرمايه  گذارى خارجى را در 
ايران داشته اند.به گزارش ايسنا، افروز بهرامى 
ــه در وزارت صنعت،  ــت خبرى ك در نشس
ــدن و تجارت با حضور معاون صنايع اين  مع
وزارتخانه و نيز قائم مقام وزير صنعت، معدن 
ــد، درباره  ــارت در امر توليد برگزار ش و تج
آخرين وضعيت سرمايه  گذارى خارجى در 
بخش صنعت، معدن و تجارت كشور، اظهار 
ــت دوازدهم  ــان آغاز به كار دول ــرد: از زم ك
ــرمايه  گذارى  ــارد دالر س تاكنون دو ميلي
ــت.وى با اشاره به  ــده اس خارجى جذب ش
اين كه از ابتداى دولت يازدهم تاكنون حدود 
ــرمايه   11 ميليارد دالر به تصويب هيات س
گذارى خارجى رسيده است، گفت: اين رقم 
مربوط به 252 پروژه در حوزه صنعت، معدن 
ــروژه در حال  ــه 106 پ ــوده ك ــارت ب و تج

بهره بردارى است.
    

بخش خصوصى ايران و كره
 22 تفاهم نامه همكارى امضا كردند

22 تفاهمنامه همكارى مشترك انتقال 
فناورى بين شركت هاى بخش خصوصى 
جمهورى اسالمى ايران و كره جنوبى  در 
چهارمين نشست «به هم رسانى فناورى؛ 
ــط بين  محور بنگاه هاى كوچك و متوس
ــد.به گزارش سازمان  ــور امضا ش دوكش
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى، اين 
ــت بنگاه  ــا حضور هش ــه ها  ب تفاهمنام
خارجى و 50 بنگاه داخلى در زمينه هاى 
ــد قطعات خودرو،   مختلف از جمله  تولي
عايق هاى حرارتى و برودتى، صفحه هاى 
ــيدى و انرژى هاى نو، باترى هاى  خورش
ليتيومى و موتورهاى برقى به امضا رسيد.

ــن تفاهمنامه ها  ــاى اي در آيين امض
ــع كوچك و  ــازمان صناي ــل س مديرعام
ــران  و رايزن  ــى اي ــهرك هاى صنعت ش
ــى در تهران حضور  ــادى كره جنوب اقتص
داشتند.در اين مراسم معاون وزير صنعت 
ــع كوچك و  ــازمان صناي و مديرعامل س
ــت: راه  ــى ايران گف ــهرك هاى صنعت ش
ــورهاى  اندازى مراكز مبادله اى بين كش
ــيار خوب و انتخاب  مختلف تجربه اى بس

كره جنوبى نيز هوشمندانه بوده است.

ــاد با  ــش مبارزه با فس ــومين هماي س
حضور روساي اتاق هاي بازرگاني ايران و 

تهران در اتاق تهران برگزار شد .
محمدمهدى بهكيش ، دبير كل كميته 
ــى بين المللى با بيان  ــى اتاق بازرگان ايران
ــاد، دولتها را در خود غرق  اينكه امواج فس
ــت: ارز 3500 تومانى در  خواهد كرد، گف
ــادزا است و رانت را  اليحه بودجه 97، فس

توزيع مى كند.
ــتر شده  ــاد بيش وى با بيان اينكه فس
است، پس بايد داليل آن را برشمرد، گفت: 
در اتاق بازرگانى بين المللى، يك فعاليت 
ــاد وجود داشته  جدى براى مبارزه با فس
ــيارى از  ــن فعاليت ها در بس ــت كه اي اس
كشورها، كمرنگ شده است. اين در حالى 
ــت كه اين اتاق، دو تا سه محور اصلى  اس
ــاد دارد كه اولين محور  براى مبارزه با فس

آن، اقتصاد رقابتى است. 
ــى اتاق بازرگانى  دبيركل كميته ايران
بين المللى افزود: محور دوم وجود يك قوه 
ــخگو است؛  ــفاف و پاس قضاييه پاك، ش
ضمن اينكه دولت هم بايد شفاف باشد؛ در 
حاليكه اگر اين اركان وجود نداشته باشد، 

حتما فساد هم وجود خواهد داشت. 
ــرخ ارز در  ــاد از وضعيت ن ــا انتق وى ب
ــال 97 كل كشور تصريح كرد:  بودجه س

ــه ارز در بودجه 3500 تومان در  وقتى ك
نظر گرفته شده است و اين ارز تنها به عده 
اى تخصيص مى يابد، پس مابقى بايد ارز 
را از بازار آزاد تعيين كنند، پس همين جا 
ــكل مى گيرد، بنابراين فعاالن  ــاد ش فس
اقتصادى مجبور هستند كه فشار و بار را با 
پرداخت هايى كم كنند. بهكيش با بيان 
اينكه دونرخى بودن ارز، ريشه فساد است، 
ــان كرد: چه منافعى در اين نرخ  خاطرنش
ارز نهفته است كه كنده نمى شود، يا اينكه 
چرا بايد تعرفه ها به يكباره امسال افزايش 
ــت كه تعرفه تفاوت  يابد، اين در حالى اس

قيمت داخل و خارجى است. 

شافعى: حذف هر امضا ديوارى از 
فساد را فرو مى ريزد

ــس اتاق  ــافعى رئي ــين ش غالمحس
ــتار  ــم خواس بازرگانى ايران دراين مراس
ــازى در هزينه كرد منابع نفتى  شفاف س
كشور شد و گفت: بايد قوه قضاييه مستقل 
شده و اعمال بى طرفانه قانون در كشور را 
ــت و جايگاه در دستور كار قرار  در هر پس

دهد.
وى با بيان اينكه در سال گذشته ايران 
ــاد، در يك چهارم  از نظر گستردگى فس
ــورهاى فاسد قرار  ــت كش پايانى فهرس

گرفت، گفت: گستردگى كانون هاى فساد 
در كشور و شيوع فراگير آن، لزوم اقدامات 
ــى را در  جدى براى حل اين معضل اساس
كشور دوچندان مى كند. به اين معنا كه 
ــى، اقتصاد و  ــاى سياس ــاد، پيامده فس
اجتماعى گسترده دارد و مى تواند مسير 
رشد و توسعه اقتصادى را كامال منحرف 
ــاق بازرگانى ايران افزود:  نمايد. رئيس ات
ــش  ــادى، افزاي ــت اقتص ــف امني تضعي
فعاليت هاى زيرزمينى، بى ثباتى در كشور، 
اختالل در سرمايه گذارى، افزايش هزينه 
ــتعدادها تنها  هاى معامالت و انحراف اس
ــاد در  ــى از آثار زيانبار فس بخش كوچك

كشور است. 
ــت: به ازاى كاهش هر  وى اظهار داش
امضا، ديوارى از فساد فرو مى ريزد؛ چراكه 

اكنون تورم مقررات داريم.
ــاد در نهايت،  ــرد: فس ــح ك وى تصري
ــرمايه  ــاد عمومى را از بين برده و س اعتم
ــاند. بر اين  اجتماعى را به نابودى مى كش
ــان مى  ــاس مطالعات مختلف نيز نش اس
دهد كه فساد ادارى، مى تواند رشد سرانه 
ــور را بين يك تا 7  توليد ناخالص يك كش
درصد كاهش دهد و نتايج يك مطالعه در 
ــر روى تجارت دوجانبه  ــاد ب مورد اثر فس
ــه خاورميانه بين  ــورها نيز در منطق كش

ــالهاى 2002 تا 2006 نشان مى دهد  س
ــاد مى تواند  كه كاهش يك درصدى فس
ــدى صادرات  ــث افزايش 3.53 درص باع
ــورها شود و در مورد واردات اين رقم،  كش
ــافعى،  ــت. به گفته ش ــد اس 2.27 درص
متاسفانه شاهد اين هستيم كه هزينه ها و 
پيامدهاى رفتارهاى فسادآلوده به طرق 
ــا بازيگران  ــه جامعه و خصوص مختلف ب
اقتصادى و فعاالن اقتصادى واقعى و سالم، 
ــن محيطى،  ــود. در چني تحميل مى ش
فعاليت هاى غيرمولد به فعاليتهاى مولد، 
ارجحيت خواهد يافت و تمايل براى ورود 
به فعاليتهاى توليدى كامال كاهش خواهد 
ــوردارى از كانال هاى  يافت؛ چراكه برخ
ــالم، به سادگى  ديگر غير از فعاليتهاى س

مى تواند تحقق يابد. 

خوانسارى : اوضاع فساد روز به 
روز وخيم تر شد

درادامه مسعود خوانسارى ، رئيس اتاق 
ــان اينكه اوضاع  بازرگانى تهران نيز با بي
فساد روز به روز وخيم تر شده است، گفت: 
ــون نفر در حال  ــال حاضر 1.5ميلي در ح
مهاجرت از كشور هستند كه عمدتا افراد 
نخبه و تحصيلكرده كشور را در برمى گيرد.
ــش از 3.5  ــال حاضر بي ــت: در ح وى گف
ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد كه 
اكثر آنها، قشر تحصيل كرده هستند، اما 
ــور، از  ــر كنونى بيكار كش پيچيدگى قش
ــائلى است كه اوضاع بيكارى را  جمله مس
ــبت به جامعه قبلى،  در جامعه امروز نس
دشوارتر مى كند، ضمن اينكه رشد منفى 
سرمايه گذارى نيز مزيد بر علت شده است 
ــت در برخى فصول  ــه ممكن اس و اگرچ
ــد، اما كماكان  ــدى مثبت بوده باش درص

رشد سرمايه گذارى وجود دارد.
رئيس اتاق بازرگانى تهران با بيان اينكه 
ــال 50 ميليارد  ــده تا در س پيش بينى ش
دالر جذب سرمايه گذارى خارجى براى 
ــته  ــد 8 درصدى داش ــى به رش دسترس
ــيم، افزود: نظام بانكى كشور يكى از  باش
چالش هاى مهمى است كه امروز اقتصاد 
كشور را درگير كرده و متاسفانه اين نظام، 
ــرمايه  ــادر به تامين منابع مالى براى س ق

ــته  گذارى و بنگاههاى اقتصادى را داش
ــد. وى با اشاره به وجود بحران آب در  باش
ــدوق هاى  ــرد: صن ــح ك ــور تصري كش
ــكالت اصلى  ــتگى، يكى از مش بازنشس
اقتصاد كشور است، اين در حالى است كه 
معضالت اجتماعى اعم از طالق، اعتياد و 
ــده گرفت؛ پس دو  ــل را هم نبايد نادي قت
چالش عمده فرار مغزها و كاهش سرمايه 
اجتماعى نيز به چشم مى خورد كه اكنون 
1.5 ميليون نفر، در تدارك خروج از كشور 
هستند كه اين براى كشور خطرناك است. 
به گفته خوانسارى، عمده اين افراد مهاجر، 
ــتند كه  ــى هس ــره و تحصيلكردگان خب
ــور مناسب نيست.  خروجشان براى كش
ــور  ــه بحران بى اعتمادى كه در كش البت
ــوره در تمام اركان  ــود آمده، مثل خ بوج
كشور نفوذ كرده است، پس اگر اين چالش 
ــى نظام  ها را به عنوان چالش هاى اساس
اقتصادى كشور بدانيم، زيربناى همه آنها 
فساد است كه اگر مبارزه با فساد در دستور 
كار جدى قرار گيرد، براى همه اين چالش 

ها مى توان نسخه پيچيد.
ــال 90 قانون  ــت: از س وى اظهار داش
مبارزه با فساد در مجلس شوراى اسالمى 
مطرح شده است، ولى روز به روز وضعيت 
فساد در كشور نه تنها بهبود نيافته، بلكه 
بدتر هم شده است، پس بايد در يك جمله 
ــرخ را از نو اختراع كرد،  گفت كه نبايد چ
بلكه بايد ديد كه دنيا چه كرده و تجربه آن 
را مالك عمل قرار دهيم تا بتوانيم با فساد، 
مبارزه كنيم. خوانسارى با بيان اينكه هر 
ــده و دستگاههاى  چقدر دولت بزگتر ش
ــوند، نه تنها  نظارتى عريض و طويل تر ش
ــود، بلكه بيشتر  ــه كن مى ش فساد ريش
خواهد شد گفت: بخش خصوصى بايد در 
ــده و  ــت دخالت داده ش تصميمات دول
رسانه ها نيز كل حاكميت را نقد كنند؛ در 
اين حالت است كه فساد كاهش مى يابد و 
ــور حركت  ــادزدايى در كش در جهت فس
خواهد شد. وى افزود: اتاق بازرگانى تهران 
ــه سال قبل، به اين فكر افتاده كه راه  از س
ــور، مبارزه با  ــد و پويايى اقتصاد كش رش
ــت كه راههاى خوبى نيز در اين  فساد اس

مسير طى شده است.

درهمايش مبارزه با فساد اعالم شد:

نرخ ارز در بودجه 97 فسادزا است

مفقودى كرمان
ــوارى پژو آردى مدل 1382    ــند و برگ سبز خودرو س   س
ــماره  ــماره موتور:  22368209104 وش ــمى   به ش رنگ يش
ــى : 82109181 به شماره پالك 954 ب 52    ايران 65   شاس
ــه رضوانى عبدل آبادى   مفقود گرديده و از درجه  به نام مهدي

اعتبار ساقط ميگردد.
----------------------------

رنجان _ مفقودى 
ــماره پالك 81 ب  ــند كمپانى پژو آردى مدل 73 به ش س
ــماره  ــماره موتور 11783010754 و ش 525 ايران 25 و ش
ــا مفقود و از  ــى 83110875 متعلق به محمد عارف ني شاس

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

زنجان _مفقودى
در تاريخ 18/9/96 سند ثبتى شماره 38740/48 واقع در 
ــمالى_خيابان  ــمالى _خيابان كرمانش ــه ش تهران_مجيدي
ــين عبدى  دهقان_پالك 6_طبقه دوم غربى متعلق به حس
ــين دارنده شناسنامه شماره 3 متولد 2/1/42  فرزند غالمحس
ــاقط مى  ــد ملى 6229868970 مفقود و از درجه اعتبار س ك

باشد
----------------------------

زنجان_مفقودى
در تاريخ 18/9/96 شناسنامه اينجانب حسين عبدى فرزند 
ــماره 3 متولد 2/1/42  ــماره  شناسنامه ش غالمحسين به ش
صادره از ميمه اصفهان به شماره سريال 23 د /74209 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد
----------------------------
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه اجرايى 

9500492
به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق ششدانگ يك واحد 
اپارتمان مسكونى طبقه سوم سمت شرقى بمساحت 67/5 متر 
ــت پالك 5039  ــع كه مقدار 2/20 مترمربع آن بالكن اس مرب
ــدانگ يك باب پاركينگ بمساحت 12/5  فرعى بانضمام شش
مترمربع پالك 5031 فرعى هردو پالك مفروز ومجزى شده از 
پالك 103/1489 فرعى از 9 اصلى واقع در حومه يك همدان 
به نشانى همدان بيست مترى سنگ شير كوچه شهيد فخرى 
ــما وحدود ومشخصات ملك  ــكونى س پالك 11 مجتمع مس

عبارت است از: 
ــماال: اول بطول 10 مترپنجره وديواريست بفضاى گذر  ش
ــت بطولهاى 2/55 مترديوار به فضاى  ــرقى اس موجود دوم ش

تقاطع گذر موجود.
ــود 7/85 و 2/25 و 3 مترپنجره  ــاى موج ــرقاً: بطول ه ش

وديوار ونرده بالكن مورد ثبت است به فضاى گذر موجود.
جنوباً: اول بطولهاى 3/5 و 0/20 و 2/05 متر ديوار اشتراكى 
با آپارتمان واحد غربى 5040 فرعى. دوم بطول 4/75 متر درب 

وديوار به راه پله اشتراكى
ــقف آپارتمان واحد شرقى  ــت. كف باس فاقد حد غربى اس
طبقه دوم پالك 5037 سقف با آپارتمان واحد شرقى طبقه 4 

پالك 5041 اشتراكى است.
ــرقا: بطول  ــول 2/5 مترش ــماال: بط ــدود پاركينگ: ش ح

4/60متر. جنوباً: بطول 2/5 متر
غرباً: بطول 5/60 متر حد فاصل در تمام قسمتهاى مرقوم 
ــاعى بين  ــت به محوطه هاى مش ــتقيم مفروض اس خط مس
پاركينگ ها. سقف باقسمتى از آپارتمان هاى واحدهاى شرقى 
وغربى طبقه اول پالك 5036 فرعى  و 5035 فرعى اشتراكى 
است. ذيل صفحه 335 دفتر 247 با شماره 43109 بنام خانم 
ــت، وطبق سند رهنى شماره  ــده اس راحله باباخانيان ثبت ش
96414 دفترخانه 8 در رهن بانك سپه قرار گرفته وطبق نظر 
كارشناس رسمى به مبلغ 1/050/000/000ريال ارزيابى شده 
وپالك فوق داراى 67/5 مترمربع وداراى پاركينگ به مساحت 
ــانتى واتاق خواب  ــه س ــع. وداراى نماى آجر س 12/5 مترمرب
ــش كاغذى وكابينت  ــپزخانه وديوارهاى پوش وپذيرايى وآش
فلزى اسكلت فلزى با قدمت حدوداً 15 سال است. پالك فوق 
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1396/10/17 در اداره  از س
ــمى واقع در همدان سعيديه باال نبش غنى  اجراى اسناد رس
زاديان اداره كل ثبت اسناد وامالك همدان واحد اجرا از طريق 

مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ كارشناسى شروع وبه 
ــنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر  باالترين قيمت پيش
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق  اس
ــعاب ويا حق اشتراك ومصرف در صورتى كه مورد مزايده  انش
ــد ونيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى  داراى آنها باش
وغيره تاتاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا 
ــد به عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود  نشده باش
ــاى فوق از محل مازاد به  ــازاد وجوه پرداختى بابت هزينه ه م
ــترد خواهد شد ونيم عشر وحق مزايده نقداً  برنده مزايده مس
وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، 
مزايده روز اداراى بعد از تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر 

برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1396/9/21 

ــناد رسمى همدان – جالل  3985 رئيس اداره اجراى اس
حدادى

----------------------------
دادنامه

ــه 9609988528200270 حوزه شماره  پرونده كالس
112 شهرى شوراى حل اختالف شهرستان تويسركان تصميم 
ــماره پرونده  ــماره 9609978528200540 ش ــى ش نهاي

312/96ح/112
خواهان:خانم سميه خانميرزايى فرزند حسين به نشانى 
ــركان شهرك عين آباد كوچه اتحاد روبروى مسجد امام  تويس

حسين (ع)
ــانى  ــى فرزند حبيب اله به نش خوانده:آقاى داريوش ويس

كرمانشاه الهيه واليت كوى شبنم
ــارات  ــته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خس خواس

دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخيرتاديه
ــس از اعالم ختم  ــاء پ ــورت اعض ــكار:قاضى بامش گردش

رسيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد.
راى شورا

درخصوص دعوى آقاى سميه خانميرزايى فرزند حسين 
بطرفيت آقاى داريوش ويسى فرزند حبيب اله بخواسته مطالبه 
يك فقره چك به شماره 21/666661 مورخه 95/8/20 عهده 
ــى  ــارات دادرس بانك ملت به مبلغ 2/000/000 تومان وخس
وتاخيرتاديه خواهان خواسته خود را مفاداً چنين بيان داشت 
«خوانده مبلغ خواسته را بابت چك فوق الذكر به بنده بدهكار 
ــت آن  ــرر تابحال از برداش ــى رغم مطالبات مك ــت كه عل اس
ــت كه تقاضاى رسيدگى دارم» وخوانده  خوددارى نموده اس
ــه رسيدگى حاضرنشده واليحه  على رغم وصف ابالغ درجلس
ــته است، شورا بابررسى مجموع اوراق  دفاعيه نيز تقديم نداش
ــت تقديمى ومستندات پيوست  ومحتويات پرونده دادخواس
وتصوير مصدق چك مورد ادعاى خواهان به شماره 21/66661 
ــه 96/8/20 از عهده بانك ملت كه وجود اصل آن در يد  مورخ
خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و خوانده نيز دليل 
ــاير قرائن  ــت وتوجهاً به س ــر برائت خويش ارائه ننموده اس ب
ــتن دعوى  ــارات موجود در پرونده ضمن وارد وثابت دانس وام
ــون تجارت وماده 2  ــتنداً به مواد 313 و314 قان خواهان مس
ــره الحاقى ذيل آن از قانون صدورچك ومواد 198، 515،  تبص
519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
ــته ومبلغ  پرداخت مبلغ 2/000/000 تومان بابت اصل خواس
ــى درحق خواهان صادر  173/500 تومان بابت هزينه دادرس
ــارت تاخيرتاديه از تاريخ  ــى دارد ودرخصوص خس ــالم م واع
ــيد 95/8/20 لغايت يوم الوصول براساس آخرين نرخ  سررس
شاخص قيمت ساالنه بانك مركزى توسط دايره اجراى احكام 
محاسبه وبه نفع خواهان وصول خواهد شد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمى شعبه 
ــل تجديدنظر در محاكم  ــن مهلت پس از آن قاب وظرف همي

عمومى تويسركان مى باشد.
961 قاضى شعبه 112 شوراى حل اختالف تويسركان – 

مجيدى 
----------------------------

احضارمتهم
اقاى حسن حاجى قادرى شمادرپرونده كالسه 960324/

ــكايت آقاى  ــب ش ــعبه اول داديارى به اتهام تهديد ،حس ش
ــيله براساس  صابرصالح نژاد تحت تعقيب قرارداريد.بدين وس

ــى كيفرى به شماابالغ مى شود  ماده174 قانون ايين دادرس
ــرآگهى جهت دفاع ازاتهام انتسابى  ظرف يك ماه ازتاريخ نش
دراين شعبه حاضرشويد ،درغير اين صورت پس از انقضا مهلت 

مقرر به موضوع رسيدگى واظهارنظر مى شود.147
ــعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان  ش

بوكان 
----------------------------

دادنامه 
محكوم له ايران بلورى محكوم عليه جعفر-اشرف –وهاب 
ــن –پرويز  – مليحه –فوزيه –وجيهه –رقيه –پروين –سوس

شهرت همگى بلورى وآذر بلورى
ــيله به  ــد بدينوس ــره در جراي ــاى منتش ــرو آگهى ه پي
ــاب بلورى 4-مليحه  ــرف بلورى 3-وه 1-جعفربلورى 2-اش
بلورى5-فوزيه بلورى 6-وجيهه بلورى7-رقيه بلورى 8-پروين 
ــن بلورى 10-پرويز بلورى 11-آذرقادرى كه  بلورى 9-سوس
مجهول المكان مى باشند ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره 
ــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى مهاباد درپرونده كالسه  ازش
941134 به موجب دادنامه شماره 9509974432202208 
ــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى  مورخ 96/11/27 صادره ازش
مهاباد وقطعيت ان به شماره دادنامه 9609974414100318 
ــعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربى  صادره ازش
محكوم عليهم محكوم به انتقال وتنظيم سندرسمى به ميزان 
1500مترمربع ازپالك ثبتى 2287 اصلى دربخش 15 مهاباد 
به نام محكوم له خانم ايران بلورى وپرداخت خسارات دادرسى 
درحق محكوم له ،پرداخت نيم عشر حق اجرا ونيز هزينه هاى 
ــد.بديهى است باتوجه به  اجرائى برعهده محكوم عليه مى باش
غيابى بودن حكم ،اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن 
معتبر يا اخذ تامين مناسب ازمحكوم له ،ياابالغ واقعى اجرائيه 
ــه صادره يك نوبت  ــد لذا مفاداجرائي به محكوم عليه مى باش
ــراى احكام مدنى  ــاده73 ا.د.م وماده 9 قانون اج ــراى م دراج
دريكى ازجرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تاظرف ده روز پس 
از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاداجرائيه اقدام گردد.در غير 
ــبت به اجراى  اينصورت  واحد اجراى احكام طبق مقررات نس

مدلول اجرائيه ووصول هزينه اجرايى اقدام خواهدنمود.146
شعبه2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهاباد

----------------------------
ابالغ

ــد ذوالفقار 2-عثيل  ــريفى تبت فرزن خواهان 1-نادره ش
عبادى مقدم فرزند حسن 3-صابر عبادى مقدم فرزند حسن

خواندگان1-ذوالفقار شريفى فرزند رستم 2-حمزه شريفى 
فرزند ذوالفقار 

خواسته اعالم بطالن معامله 
ــاعت11 خواهان موصوف  ــيدگى 96/11/29 س وقت رس
ــته فوق به  ــتى بطرفيت خواندگان مذكور به خواس دادخواس
ــعبه يازدهم دادگاههاى عمومى حقوقى اروميه ارجاع وبه  ش
ــه 11/960367/ح ثبت گرديده وازسوى دادگاه بتاريخ  كالس
ــيدگى تعين شده است.مقتضى است مراتب به  فوق وقت رس
تجويز ماده73 قانون ايين دادرسى مدنى دريكى از جرايد چاپ 
واگهى ونسخه اى ازانرا به اين دادگاه ارسال نمايند.خواندگان 
ــى دردفتردادگاه  ــرم مى تواند قبل از حلول موعددادرس محت
ــت  ــخه ثانى دادخواس حاضر وازمحتويات پرونده مطلع ونس
وضمايم را دريافت ودرجلسه دادرسى شركت نمايند وياوكيل 
ــيدگى  ــاب نمايند واال دادگاه بصورت غيابى رس قانونى انتخ

وتصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود.1570
زينالپور- شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اروميه 

----------------------------
مفقودى –اروميه 

ــند كمپانى خودرو  سوارى پژو 206 آريان   برگ سبز و س
ــماره انتظامى  ايران 585ق13ايران99 و به شماره  SD به ش
ــى   شاس ــماره  ش ــه  ب و   13389003990 ــور   موت
ــانه اسكندر زاده  NAAP41FD5AJ282354 به نام  افس
ــاقط مى  ــده و از درجه  اعتبار س ــود  گردي ــى  مفق ديجوجين

باشد.1557

آگهى فقدان برگ سبز خودرو
 131TL* برگ سبز خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ
مدل 1393 به رنگ نوك مدادى- متاليك به شماره انتظامى 
ــماره موتور 5156640 و  ــران- 14 و به ش 415 ل 83 – اي
شماره شاسى NAS412100E3649578 بنام رضا نيسى 
فرزند عبدالزهرا به ش ش 1817 صادره اهواز مفقود گرديده 
كه بدينوسيله اعالم مى دارد كه از درجه اعتبار ساقط است.
---------------------------

آگهى فقدان گواهينامه تعيين صالحيت 
گواهينامه تعيين صالحيت اداره كل كار و امور اجتماعى 
ــماره گواهينامه 95/322 مورخ 95/9/16    خوزستان به ش
مربوط به شركت اركان صنعت فرساد به شماره و تاريخ ثبت 
1388/03/26/34622 با مديريت سيامك مسيح پور فرزند 
ــكراله به ش ش 2193 صادره بهبهان مفقود گرديده كه  ش

بدينوسيله اعالم مى دارد كه از درجه اعتبار ساقط است.
---------------------------

آگهى فقدان برگ سبز خودرو 
ــبز  خودرو سوارى سيستم رنو تيپ L90 لوگان  برگ س
برنگ سفيد روغنى مدل 1395 به شماره شهربانى 925 ن 
 R180737-K4MA690 57- ايران 14 و به شماره  موتور
ــى  NAPLSRALDG1295546  بنام  ــماره شاس و ش
ــرفى بيرگانى ش ملى 1970314982 مفقود  ــا اش پريس
ــه از درجه اعتبار  ــيله اعالم مى دارد ك گرديده كه بدينوس

ساقط است.
---------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــن خداداد داراى شناسنامه شماره 6678 به  آقاى حس
ــه 1062/964/96اين دادگاه  ــت به كالس ــرح دادخواس ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  درخواس
ــنامه 23 در تاريخ  ــداداد بشناس ــااهللا خ ــادروان ماش كه ش
95/10/8اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-حسن خداداد ش ش 6678 پسرمتوفى

2-محمد خداداد ش ش 21130پسر متوفى
3-سميه خداداد ش ش 15 دختر متوفى

4-سهيال اسدالهى ش ش 493 همسرمتوفى
متوفى به غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى ندارد.

ــت مزبور را  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا   ــك نوبت آگهى مينمايد تاهركس دري
وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 964  شوراى حل اختالف رى 

---------------------------
اگهى ابالغ

ــى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده   وقت دادرس
 13 ــاعت  س ــيدگى:96/11/17   رس ــت  :930612وق

خواهان:على عيارى
خوانده:سيداكبر موسوى خواسته:مطالبه وجه

 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
ــوم ارجاع گرديده و وقت  ــيدگى به شعبه  س كه جهت رس
رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
ــى از جرائد  ــب يك نوبت در يك ــى مدنى مرات ائين دادرس
ــود تا خوانده از تاريخ نشر اخرين  ــار اگهى ميش كثيراالنتش
ــه و ضمن اعالم  ــدت يك ماه به دفتر مراجع اگهى ظرف م
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رسانند 
چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك 
---------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
 خانم فرشته مرادى داراى شناسنامه شماره 26606 به 

ــه 905/957/96اين دادگاه  ــت به كالس ــرح دادخواس ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  درخواس
كه شادروان  حميدرضايوسفى پور حلقه سرى بشناسنامه  
0023998148در تاريخ 96/1/7اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-فرشته مرادى ش ش 26606 مادرمتوفى

2-غالمعلى يوسفى پورحلقه سرى ش ش 9پدر متوفى
متوفى به غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى ندارد.

ــت مزبور را  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا   ــك نوبت آگهى مينمايد تاهركس دري
وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 957  دادگاه عمومى شهررى 

---------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت

ــنامه  آقاى/خانم معصومه ميرزايى جوقان  داراى شناس
ــه  ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11297 ب ش
1049/955/96اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
ــادروان يعقوب ميرزايى  ــوده و چنين توضيح داده كه ش نم
جوقان  بشناسنامه 311 در تاريخ 96/6/19اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به :
 11297 ش  ش  ــان  جوق ــى  ميرزاي ــه  1-معصوم

دخترمتوفى
2-على ميرزائى جوقان ش ش 9-085249-048 پسر 

متوفى
3-رحيم ميرزائى جوقان ش ش 8-007661-048 پسر 

متوفى
ــان ش ش048-041015-1  ــى جوق ــا ميرزائ 4-رض

دخترمتوفى
ش 098047-0- ش  ــان  جوق ــى  ميرزائ ــال  5-لي

048دخترمتوفى
6-لطيفه امير جوقان ش ش 352همسرمتوفى
7-صغرى خيرى جوقان ش ش 10مادر متوفى

ــت مزبور را  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا   ــك نوبت آگهى مينمايد تاهركس دري
وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  955 دادگاه عمومى شوراى حل اختالف  
---------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــم رحمانى فر به شماره شناسنامه  آقاى/خانم ابوالقاس
ــرح دادخواست تقديمى  به  ــماره 0493048731 به ش ش
كالسه 96/1937از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  امير رحمانى فر به 
شماره شناسنامه  0491880197در تاريخ 96/3/23اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
1-ابوالقاسم رحمانى فر ش ش 0493048731 تاريخ 

تولد 1316/9/1 صادره از رى  پدرمتوفى
2-خوشقدم نقى لو ش ش 0490902820 تاريخ تولد 

55/1/10 صادره از رى مادر متوفى
ــت مزبور را  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا   ــك نوبت آگهى مينمايد تاهركس دري
وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
---------------------------

اگهى ابالغ 
ــى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده  وقت دادرس

96/963/715وقت رسيدگى:  96/11/11 ساعت 11
خواهان: مهران جربان به وكالت آقاى محسن فالح 

خوانده:عليرضا شاهين
ــته:مطالبه وجه چك به صورت تضامنى به ميزان  خواس

ــارت تاخير تاديه وخسارت  هفتاد و پنج ميليون ريال +خس
هزينه دادرسى و تامين خواسته 

 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
ــاده 73 قانون ائين  ــز م ــتور دادگاه و بتجوي ــان و دس خواه
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار 
اگهى ميشود نا خوانده از تاريخ نشر اخرين اگهى ظرف مدت 
ــانى كامل خود  ــه دفتر مراجعه و ضمن اعالم نش يك ماه ب
ــخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت  نس
ــيدگى حضور بهم رسانند چنانچه بعدا  مقرر باال جهت رس
ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 963 دادگاه عمومى شهررى

---------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد ذمه)

ــه  ــناد ذمه) كالس ــى مزايده اموال غير منقول(اس آگه
9600015

به موجب پرونده اجرائى كالسه  9600015 ششدانگ 
ــكونى و تجارى پالك1/1003/1476-  يك باب واحد مس
ــه آقاى محمد زكى  ــاوه ثبت و ب ــى واقع در بخش 2 س اصل
ــده است كه ملكيت ياد شده بهمراه كليه امكانات  منتقل ش
ــاى احتمالى به  ــود در آن صرفنظر از بدهيه ــى موج رفاه
ــناس رسمى  ــخاص حقيقى و حقوقى طبق نظر كارش اش
جمعا“ به مبلغ 2/100/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فوق داراى عرصه اى به مساحت 196/60 مترمربع بوده كه 
ــرح زير تقسيم گرديده است: 1- قطعه  به سه قسمت به ش
غربى به مساحت 60 متر مربع و اعيانى در دو طبقه بصورت 
دو واحد تجارى در طبقه همكف بانضمام پاركينگ و راه پله 
به مساحت 60متر مربع و يك واحد مسكونى درطبقه اول به 
مساحت تقريبى 75 مترمربع بصورت اسكلت فلزى+ سقف 
ــره بردارى  ــده و درحال به ــد نما احداث گردي ضربى+فاق
ــد. 2- قطعه ميانى به مساحت تقريبى 65 مترمربع  ميباش
ــد 3- قطعه  بوده كه فعال فاقد اعيانى بصورت زمين ميباش
شرقى به مساحت تقريبى عرصه 63/49 مترمربع و اعيانى در 
ــكونى در طبقه  ــه بصورت يك واحد پاركينگ مس دو طبق
ــاحت 63/49 مترمربع و يك  همكف بانضمام راه پله به مس
واحد مسكونى در طبقه اول به مساحت تقريبى 70 مترمربع 
ــكلت فلزى+ سقف ضربى+ نما سراميك احداث  بصورت اس
گرديده و در حال بهره بردارى ميباشد. كه قطعات فوق الذكر 
ــيد زعفر  ــناس در تصرف آقايان س بنا به برابر گزارش كارش
ــزاد) (قطعه  ــى) و مصطفى زهره(نيك ــوى(قطعه غرب موس
ــرقى) مى باشد و پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهار  ش
ــناد واقع در ساوه،  ــنبه مورخ 96/10/13 در اداره ثبت اس ش
ــهيد بهشتى، نبش آوينى  از طريق مزايده به فروش  بلوار ش
ــد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت  مى رس
پيشنهادى نقدا فروخته مى شود . الزم به ذكر است پرداخت 
ــعاب و يا  بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انش
حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها 
باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و  عوارض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به  عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود مازاد 
، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
ــر و حق مزايده نقدا  ــد و  نيم عش ــترد خواهد ش مزايده مس
ــمى   وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس
ــاعت  و  ــردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س گ

مكان مقرر برگزار خواهد شد. 1313
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محمدى



بورسبورس 6
مبادله دوسوم از حجم و يك  سوم از ارزش كل 

معامالت فرابورس 
در ميانه اين هفته معامالتى، حجم، ارزش و تعداد دفعات 
مبادالت فرابورس ايران به طور چشم گيرى افزايش يافت و 
ــون ورقه بهادار در 51 هزارو  بدين ترتيب بالغ بر 788 ميلي
ــد كه اين حجم از  ــت به دست ش 984 نوبت معامالتى دس
دادوستدها ارزش بيش از 3 هزار و 353 ميليارد ريالى را رقم 
ــورس ، در پى نقل وانتقال  ــه گزارش روابط عمومى فراب زد.ب
ــهم به ارزش افزون بر 961 ميليارد  بيش از 555 ميليون س
ــد از حجم و حدود  ــاى اول و دوم، 70 درص ــال در بازاره ري
ــنبه  ــوم از ارزش معامالت كل فرابورس در روز دوش يك س
ــازار اختصاص يافت.در اين ميان  ــتم آذرماه به اين دو ب بيس
نماد معامالتى «ذوب» بيشترين حجم و ارزش مبادالتى را 
در بازار سهام در اختيار گرفت.همچنين نماد «چكاپا» متعلق 
به گروه صنايع كاغذ پارس كه پس از ارائه اطالعات پيش بيني 
با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، در روز 
ــد، رتبه دوم را از نظر بيشترين ميزان  ــايى ش جارى بازگش
ــاى اول و دوم به خود  ــى در بازاره ــم و ارزش معامالت حج
اختصاص داد؛ ضمن آنكه در صدر جدول بيشترين افزايش 
ــى به جدول  ــوى ديگر نگاه ــرار گرفت.از س ــت نيز ق قيم
ــان  ــاخص كل فرابورس نيز نش پرتاثيرترين نمادها روى ش
مى دهد كه دو نماد معامالتى «مارون» و «ذوب» به ترتيب با 
ــد 4 واحدى اين  ــد اثر مثبت بر آيفكس، رش 3,8 و 1,9 واح
نماگر را موجب شده اند تا در نهايت شاخص كل فرابورس با 
سبزپوشى در ارتفاع 1022 واحدى قرار گيرد.امروز خريداران 
ــندگان اوراق با درآمد ثابت با دادوستد بيش از 834  و فروش
ــزا 602» به ارزش حدود 743 ميليارد ريال،  هزار ورقه «اخ
ــناد خزانه اسالمى  ــتقبال را نسبت به اين اس بيشترين اس
ــتين بار  ــته براى نخس تازه وارد بازار فرابورس كه روز گذش
عرضه شد، نشان دادند.همچنين معامله گران مبادالت روز 
ميانى هفته در بازار پايه را با جابه جايى بيش از 206 ميليون 
سهم به ارزش افزون بر 280 ميليارد ريال خاتمه بخشيدند.

    
چرخش بازار سهام روى پاشنه گروه  معدن و 

خودرو
معامله گران بورس تهران روزگذشته در حالى شاهد تقويت 
ــد 353 واحدى شاخص بودند كه گروه  حجم معامالت و رش
خودرويى  به پيشرانى ايران خودرو شاهد نوسان قيمت  از دامنه 
ــاخص كل  ــى به دامنه صعودى بود.به گزارش فارس، ش نزول
ــت و بازده نقدى بورس اوراق بهادار تهران (تدپيكس) در  قيم
پايان معامالت روزگذشته با افزايش 353 واحدى روى رقم 91 
هزار و 552 واحد ايستاد.شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 12 
ــت. ــزار و 686 واحد را به نمايش گذاش ــدى عدد 17 ه واح

شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 509 واحدى به رقم  99 
ــت يافت.شاخص بازار اول اما در حالى با  هزار و 325 واحد دس
افزايش 393 واحدى به رقم 65 هزار و 174 واحد دست يافت 
كه شاخص بازار دوم با كاهش كمتر از يك واحدى عدد  194 
ــاس اين گزارش،  هزار و 208 واحد را به نمايش گذاشت.براس
روزگذشته معامالت سهام در نماد معامالتى شركت هاى فوالد 
مباركه با 73 واحد، معدنى و صنعتى چادرملو 65 واحد و ايران 
خودرو با 52 واحد افزايش بيشترين تاثيرمثبت را بر محاسبه 

شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.

خبر

خبر
تاثيرايجاد سكوى مشترك 

معامالتى بورس كاالى ايران و 
هند

رئيس اتاق بازرگانى ايران و هند با بيان 
اينكه راه اندازى سكوى معامالتى ايران و 
ــرات مثبتى  ــور تاثي ــد بر اقتصاد كش هن
ــت، گفت: با اجراى اين طرح  خواهد داش
مشتريان توانمند هند شناسايى شده و با 
آنها به طور مستقيم معامله مى كنيم كه 
ــطه هاى غير ضرورى  در اين صورت واس
حذف شده و معامالت شفاف خواهد شد.

ــنبه ايرنا، بورس  ــزارش روز دوش به گ
ــى كااليى و  ــورس مل ــران و «ب كاالى اي
ــال،  ــتقه هند»، در اوايل مهرماه امس مش
ــكوى  ــران براى ايجاد س ــه اي تفاهمنام
ــد كه بر  ــترك معامالتى امضا كردن مش
ــراى  ــاختهاى الزم ب ــاس آن، زيرس اس
ــور در حال انجام  معامالت كااليى 2 كش

است.
ــاس اين تفاهمنامه،  ــت بر اس قرار اس
معامالت مشترك براى صادرات قير انجام 
شود و به تدريج به ساير كاالها تسرى يابد.
از طريق اين سكوى معامالتى، بازرگانان 
دو كشور مى توانند وضعيت سفارش هاى 
ارايه شده و قيمت ها را رصد كنند.ابراهيم 
جميلى رئيس اتاق بازارگانى ايران و هند 
ــدف از راه اندازى  ــت وگو با ايرنا ه در گف
ــفاف  ــكوى معامالتى ايران و هند را ش س
ــازى معامالت و پيدا كردن مشتريان  س
جديد و انجام معامالت در يك چهارچوب 
قانونى دانست.وى خاطر نشان كرد: انجام 
معامالت در قالب بورس كاال باعث شفاف 
ــدن معامالت و حذف واسطه هاى غير  ش
ضرورى مى شود.ابراهيم جميلى مزاياى 
راه اندازى سكوى معامالتى ايران و هند را 
ــت: همكارى  ــرار داد و گف ــورد توجه ق م
ــد و راه اندازى  ــورس كاالى ايران و هن ب
سكوى معامالتى براى فروشندگان و توليد 
كنندگان و نيز براى خريداران مزيت هاى 
ــته و محصوالت را از  زيادى به همراه داش
ــد.وى افزود:  ــطه گرى نجات مى ده واس
ــد  ــوالت مانن ــى محص ــادرات برخ ص
پتروشيمى و قير به هند از استانداردهاى 
ــار كاالى  ــوده و اعتب ــوردار نب الزم برخ
صادراتى كشور را زير سوال مى برد و باعث 
كاهش شفافيت معامالت مى شود اين در 
حالى است كه با انجام معامالت در بورس 
ــفاف و استاندارد شده و  كاال معامالت ش

اعتبار كاالى ايرانى حفظ مى شود.
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ــازمان بورس و اوراق بهادار  رييس س
گفت: اصالح دستورالعمل هاى مربوط به 
ــا يكى ديگر از  ــايى نماده توقف و بازگش
كارهايى بود كه از ابتداى دولت دوازدهم 
مدنظر قرار گرفت كه سه دستورالعمل در 
ــتورالعمل در  ــه دس ــورس تهران و س ب
فرابورس را در بر مى گيرد كه فاز عملياتى 
ــده و ظرف يكى دو ماه آينده  آن انجام ش
ــاهد اجراى كامل اين دستورالعمل ها  ش
ــم بود.رئيس جمهور در انتخابات  خواهي
ــت ماه و در جريان رقابت ها به  ارديبهش
مردم وعده داد تا مانند دولت يازدهم در 
دولت دوازدهم نيز گزارش عملكرد 100 
روزه دستگاه هاى اجرايى را ارائه كند. در 
ــور اقتصادى و  ــتا وزارت ام ــن راس همي
دارايى در گزارش هاى متعددى عملكرد 
سازمان هاى زيرمجموعه  خود را گزارش 
خواهد كرد. در ادامه اين گزارش ها، دكتر 
ــاپور محمدى، رئيس سازمان بورس و  ش
اوراق بهادار پاسخگوى پايگاه خبرى شادا 
ــرمايه را  ــا هم وضع موجود بازار س بود ت
ــتاوردهاى متعدد  تحليل كند و هم دس
ــريح  ــازمان متبوعش را تش صد روزه س
ــروح اين گفتگو به شرح ذيل  نمايد. مش

است:

نرخ هـاى بيـرون بـازار چقـدر 
بودند؟

ــمى  ــاى بيرون بازار چون رس نرخ ه
نبود، شايد عدد دقيقى قابل بيان نباشد 
ــاالى 30درصد تنزيل  ــا با نرخ ب اما بعض
ــرمايه، به خود  ــدند كه به بازار س مى ش
ــازار پول  ــدگان اوراق و به ب ــل كنن تنزي

آسيب مى زد.

به نظر شما هنوز اين رقم خيلى 
زياد نيست؟ چون واضح است كه 

بانك ها اين كار را مى كنند؟
60 درصد به عنوان حركت نخست در 
ــته به تصويب هيئت مديره  ــال گذش س
سازمان بورس رسيد. در آن زمان كه اين 
رقم تصويب شد حدود 90درصد از منابع 
ــال اين  ــدوق ها در بانك ها بود. امس صن
ــال  رقم را به 50درصد كاهش داديم و س

ــم خواهد  ــن رقم باز هم ك ــده نيز اي آين
خواهد شد. عملكرد 90درصدى سپرده 
ــدودا به 70درصد  گذارى صندوق ها ح
ــش 20درصدى  ــن كاه ــيده كه اي رس
ــت. با توجه به اين كه  موفقيت خوبى اس
بعضا مشاهده شده كه در بعضى از شعب 
ــدوق ها براى  ــوز از اين صن ــك ها هن بان
ــر از نرخ هاى  ــاى باالت ــنهاد نرخ ه پيش
مصوب شوراى پول و اعتبار استفاده مى 
شود، هيئت مديره سازمان بورس مصوبه 
ــدور يونيت هاى  ــادر كرد كه ص اى را ص
ــعب بانك ها ممنوع  ــدوق ها را در ش صن
ــر بانك ها ديگر حق  ــرد. در حال حاض ك
ندارند كه يونيت صندوق را صادر كنند و 
فقط بر روى پلتفرم صندوق ها قابل قبول 
است. اقدام ديگر در حوزه صندوق ها اين 
ــش بينى نرخ هاى  ــود كه تضمين و پي ب
ــد و صندوق ها در  غيرمعقول ممنوع ش
ــش بينى هايى بين 15 تا  حال حاضر پي
ــرده و هيچ تضمينى را ارائه  17درصد ك
ــازمان بورس  نمى كنند. هيئت مديره س
ــت كه مقدارى از  ــه ديگرى را داش مصوب
منابع صندوق ها صرف خريد سهام بشود. 
چرا كه اين صندوق ها تحت نظارت بازار 
ــرمايه گذارى  ــرمايه است. حداقل س س
ــت به ميزان  ــاى با درآمد ثاب صندوق ه
ــر آن 15درصد در نظر  5درصد و حداكث
ــده است. اين ها اقداماتى است  گرفته ش
كه سازمان بورس در صد روز اخير انجام 

داده است.

در مورد اوراق اختيار معامله در 
اين صد روز چه اقداماتى صورت 

گرفته است؟
يكى از اقداماتى كه سال گذشته انجام 
شد راه اندازى قرار دادهاى اختيار معامله 
بود كه اختيار خريد و اختيار فروش را در 
ــكان معامالت  ــال ام بر مى گرفت. امس
ــت دولت  ــن آن ها در صد روز نخس آنالي
دوازدهم فراهم شد. اصالح دستورالعمل 
هاى مربوط به توقف و بازگشايى نمادها 
ــود كه از ابتداى  ــى ديگر از كارهايى ب يك
دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفت كه سه 
ــه  ــورس تهران و س ــتورالعمل در ب دس

ــورس را در بر مى  ــتورالعمل در فراب دس
ــده و  ــرد كه فاز عملياتى آن انجام ش گي
ــاهد اجراى  ــى دو ماه آينده ش ظرف يك
ــتورالعمل ها خواهيم بود.  كامل اين دس
حداكثر توقف ها در شرايط عادى بين 60 
ــرايط تا 10  تا 90 دقيقه و در بعضى از ش
ــت. در شرايطى كه  روز ادامه خواهد داش
ناشر و يا شركتى كه ابهام اطالعاتى دارد 
ــته باشد اين مدت تا 30  درخواست داش
روز نيز مى تواند اضافه شود. در حالى كه 
ــال هاى گذشته بعضى از نمادهاى  در س
ــف بودند.  ــز متوق ــال ني ــى تا 2س بورس
اميدواريم با اين اصالحات نقدشوندگى 

بازار سرمايه افزايش پيدا كند.

اين دستورالعمل ها آيا عطف به 
ماسبق نيز مى شوند؟

دستورالعمل هاى جديد براى از اين به 
ــراى نمادهايى كه قبال  ــت. اما ب بعد اس
ــت مديره  ــدند مصوبه هيئ ــف ش متوق
سازمان بورس را اخذ كرديم كه اكثر آن 
ــوند. بعضى از اين  ــرايطى باز بش ها با ش
نمادها كال صورت هاى مالى خود را ارائه 
ــن كار را بكنند حتما  ــد و اگر اي نداده ان
بازگشايى نمادها اتفاق خواهد افتاد. البته 
ــال حاضر حداكثر 30 نماد متوقف  در ح
هستند كه از 10درصد مجموع نمادهاى 

بورس و فرابورس كم تر است.

 چه اتفاقى در اين دستورالعمل 
ها افتاده كه اين زمان توقف كاهش 

چشم گير پيدا كرده است. آيا 
سختگيرى شما كم تر شده يا ساز و 
كارها به گونه اى اصالح شده اند كه 
اين توقف ها خيلى كوتاه بشوند؟

ــازمان بورس: اين كه ساز و  رييس س
كارها اصالح شده تا توقف ها كم تر بشوند 
بيشتر مورد پسند من است. چون ميزان 
ــده است. شفافيت در  دقت ما كم تر نش
ــى بازار  ــوندگى دو بال اصل ــار نقدش كن
هستند. تالش ما بر اين است كه شفافيت 
ــد اما  ــش پيدا نكن ــه كاه ــه هيچ وج ب
ــدا كند.  ــز افزايش پي ــوندگى ني نقدش
دستورالعمل هاى جديدى كه قرار است 
ــوند رويه جهانى است. تا به حال  اجرا بش
ــخگوى مكاتبات  ــر پاس در جاهايى ناش
ــازمان بورس نبود و مردم مطلع نمى  س
ــدند اما اكنون اين موارد اعالم خواهد  ش
ــد و اگر براى بار دوم ناشر به مكاتبات  ش
پاسخ ندهد پرونده تخلفات تشكيل شده 
ــد گرفت.  ــيدگى قرار خواه ــورد رس و م
ــكيل پرونده تخلفاتى شركت قبال به  تش
ــد. البته اگر شركتى  مردم اعالم نمى ش
ابهام اطالعاتى داشته باشد اين مسئله به 
ــيد كه با علم به  ــالع مردم خواهد رس اط
ــركت در حال  ابهامات اطالعاتى اين ش
انجام معامله هستيد. طبيعتا حق معامله 

ــد اما جاهايى كه  مردم سلب نخواهد ش
ابهام وجود دارد تذكر داده خواهد شد.

همچنين راه اندازى صندوق طال هم 
ــى بود كه در صد روز  يكى ديگر از اتفاقات
ــدود  ح ــت.  گرف ــورت  ص ــت  نخس
2000ميليارد تومان از تأمين مالى خريد 
ــاورزان از طريق بازار سرمايه  گندم از كش
ــه هاى  ــش هزين ــت. كاه ــورت گرف ص
معامالتى نيز يكى از اقداماتى بود كه اخيرا 
ــم كه هرچه  ــت. ما معتقدي صورت گرف
كارمزدهاى سازمان بورس و شركت هاى 
ــوندگى و  معتبر كاهش پيدا كند، نقدش
حجم معامالت افزايش پيدا خواهد كرد. 
بنابراين سازمان بورس در اين زمينه پيش 
ــد و كارمزد خود را از 0,0008 به  قدم ش
ــدام كاهنده  ــش داد كه اق 0,0006 كاه
ــت اما با  ــازمان بورس اس درآمد براى س
ــت باالى حجم معامالت و  توجه به اهمي
نقدشوندگى، اين اقدام با مصوبه شوراى 
عالى بورس انجام شد. در مورد ساير اركان 
كه اختيار سازمان بورس است و نيازى به 
مصوبه شوراى عالى بورس نداشت، هيئت 
مديره سازمان تصميم به كاهش گرفت. 
ــت كاهش  ــزاران نيز خود درخواس كارگ
كارمزدها را داشتند كه بدين ترتيب ميزان 
كارمزدها تا حد زيادى كاهش پيدا كرد كه 
ــالت الگوريتمى و  ــق معام ــب رون موج

پربسامد خواهد شد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد:

خداحافظى با توقف بلندمدت نمادها 

درتاريخ  كاسپين  تندرستى  پل  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
1396,09,11 به شماره ثبت 519459 به شناسه ملى 14007245273 
جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه  كه  گرديده  دفاترتكميل  ذيل  امضا  و  ثبت 
سالمت  به  مربوط  موارد  كليه  توسعه   : موضوع  ميگردد.  آگهى  عموم  اطالع 
و  تشخيص  بهداشت،  پيشگيرى،  هاى  حيطه  در  صادرات  و  واردات  شامل 
درمان. واردات و صادرات شامل مواد و تجهيزات در بخش هاى تحقيقاتى، 
در  فروش  جهت  آرايشى  و  بهداشتى  درمانى،  پزشكى،  آزمايشگاهى، 
ژنتيك،  و  طبى  تشخيص  هاى  آزمايشگاه  ها،  بيمارستان  ها،  دانشگاه  سطح 
تهيه  و  آرايشى  و  بهداشتى  درمانى،  مراكز  و  تحقيقاتى  مراكز  و  موسسات 
بازرگانى.  مجاز  كاالهاى  فروش  و  خريد  يا  واردات  و  صادرات  يا  توليد 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت : از تاريخ 
بخش   - تهران  تهران-شهرستان   : اصلى  مركز  نامحدود  مدت  به  ثبت 
مركزى - شهر تهران-مجيديه-خيابان شهيد محمد حاجى پور-كوچه شهيد 
 1631946715 كدپستى  سوم-  13-طبقه  ميرعمادى-پالك  سيدمحمد 
ميزان  و  اسامى  باشد.  مى  ريال   1,000,000  : حقوقى  شخصيت  سرمايه 
سهم الشركه شركا : آقاى پيروز ابراهيمى به شماره ملى 2594251291 
شماره  به  زبان  نيك  مهرنوش  خانم  الشركه  سهم  ريال   700,000 دارنده 
ملى 3732505545 دارنده 300,000 ريال سهم الشركه اولين مديران : 
آقاى پيروز ابراهيمى به شماره ملى 2594251291 به سمت مديرعامل و 
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم مهرنوش نيك زبان به 
شماره ملى 3732505545 به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
(آقاى  مديرعامل  امضاء  با  اسالمى  عقود  و  قراردادها  بروات،  سفته،  چك، 
نماينده  اختيارات  باشد.  مى  معتبر  شركت  مهر  با  همراه  ابراهيمى)  پيروز 
قانونى : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعاليت نمى باشد. 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (115181)

در  كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدس  قضايى  مجتمع  متهم   احضار 
كرمى  مرتضى   -2 نادرى  على   -1 براى   9609982154100369 پرونده 
رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى  آسايش  سلب  و  مزاحمت  ايجاد  اتهام 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه  96/10/26 
المكان بودن و عدم  ساعت 9/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
ا د ك مراتب يك  دسترسى به متهمين و در اجراى مقررات ماده 344 ق 
در  مقرر  وقت  در  انتسابى  اتهام  از  دفاع  جهت  متهمين  تا  منتشر  نوبت 
مقررات  است در صورت عدم حضور مطابق  بديهى  دادگاه حاضر گردد 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
 63166/م الف              منشى شعبه 1168 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران

در  كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدس  قضايى  مجتمع  متهم   احضار   
به  حيدر  فرزنند  شبانى  شهريار  براى   9609980246200234 پرونده 
رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل  اتهام 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه  96/10/25 
المكان بودن و عدم  ساعت 9/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 ق ا د ك مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد. 
 63167/م الف              منشى شعبه 1168 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران

 ابالغ وقت رسيدگى بدينوسيله به استناد تبصره يك ماده 394 قانون آئين 
در  اطالعى  از محل سكونت وى  كه  فاضلى  متهم مجيد  به  كيفرى  دادرسى 
باتهام  اين دادگاه در پرونده كالسه 950174/3  از سوى  دسترس نيست و 
شركت در سه فقره سرقت از منازل در شب تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى 
گردد وقت رسيدگى براى مورخ 1396/11/23 ساعت 10 صبح جهت دفاع از 
اتهام انتسابى به شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان تهران واقع در خيابان 
اينصورت  غير  در  نمايد  مراجعه  تهران  استان  يك  كيفرى  دادگاههاى  خيام 

دادگاه به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد شد. 
 63168/م الف                     منشى دفتر شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان تهران

 شاكى افشين گودرزى شكايتى به طرفيت متهم بنام كاظم كاظمى به خواسته 
كالهبردارى به مبلغ 27/500/000 ريال تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
 104 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  رى  شهرستان  كهريزك  بخش 
به كالسه  و  ارجاع  كهريزك  در  واقع  كهريزك  بخش  دادگاه عمومى جزايى 
9609982295901013 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/11/1 و ساعت 
9/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 63169/م الف                  مديردفتر شعبه 104 دادگاه عمومى جزايى بخش كهريزك

اتهامى بكالسه  پرونده  ابالغ مى گردد كه  آذرى  به متهم حسن  بدينوسيله   
(ويژه  تهران   29 ناحيه  دادسراى  بازپرسى  سوم  شعبه  در  950186/ب3 
اقدامات  ايراد صدمه عمدى تحت تعقيب مى باشد و  اتهام  به  نوجوانان) كه 
جهت شناسايى و جلب متهم منتج به نتيجه نشده مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا جهت دفاع از اتهامات انتسابى ظرف يك 
ماه از تاريخ نشر آگهى به اين شعبه واقع در ابتداى اتوبان تهران كرج نرسيده 
به عوارضى قديم خ آزادگان پ 144 دادسراى ناحيه 29 تهران (نوجوانان) 
مراجعه نمايند در غير اينصورت اين شعبه غيابا به موضوع رسيدگى و قرار 

مقتضى صادر خواهد شد. 
دادسراى   3 شعبه  بازپرس  الف    63170/م   
تهران (نوجوانان)   29 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

در  شعبه 9  پرونده كالسه 9ب/960702 مطروحه  بموجب  متهم   احضار   
بازپرسى دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 18 (شهيد مطهرى) تهران بابك 
ابوالفضلى طوسى فرزند هوشنگ تبعه ايران به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب 
كيفرى مي باشد كه بعلت مجهول المكان بودن متهم طبق ماده 174 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
كه نامبرده ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در اين بازپرسى جهت 
تحقيق و دفاع از اتهام انتسابى به خود حاضر شود در صورت عدم حضور 

غيابا اتخاذ تصميم خواهدشد
 63171/م الف    بازپرس شعبه 9 دادسراي ناحيه 18 (مطهرى) تهران 

مفقودى
برگ سبز خودروى پژو آردى مدل 1385 به شماره انتظامى 
171ن18ايران27 به شماره موتور 11785022041 وشماره 
شاسى 23416136 بنام هادى نيك خواه مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.156
-----------------------------

مفقودى
ــمند مدل  ــوارى س ــبز وبرگ كمپانى خودروى س برگ س
ــماره انتظامى 838ط12ايران 37 به شماره موتور  1387 به ش
ــى   س شا ه  ر ــما ش و  1 2 4 8 7 2 3 0 6 9 4
ــالن كالنترى مفقود و  NAAC91CC59F179639  ارس

ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.155
-----------------------------

مفقودى
ــماره انتظامى  ــدل 1390 به ش ــبز وانت پيكان م برگ س
635ط43ايران 14 به شماره موتور 11489089557 وشماره 
شاسى NAAA46AA5BG174626   بنام صادق جبارى 

مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.154
-----------------------------

مفقودى
برگ كمپانى (سند) وبرگ سبز خودرو سوارى رنو سپند پى 
ــدادى متاليك بنام فريدون  ــى آى مدل 1384 برنگ نوك م ك
ــماره موتور  ــماره پالك 629م41 ايران27 وش محمدنژاد به ش
ــى 052998 مفقودوازدرجه  M131168085  وشماره شاس

اعتبار ساقط مى باشد.153
-----------------------------

مفقودى-اروميه 
ــبز موتورسيكلت آپاچى برنگ قرمز  سندكمپانى وبرگ س
ــكى مدل 1395 به شماره پالك 376-89924 وشماره  –زرش
ــه  تن ــماره  وش   0E6AG2037903 ــور موت
ــى  اوصال ــد  محم ــام  بن   180P9512863***N2G

مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.1574
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
محمد داوطلب نظرلو  داراى شناسنامه شماره 1061 بشرح 
ــت به كالسه 701042/ش67  از اين شورا درخواست  دادخواس
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رقيه 
ــنامه 383 در تاريخ 95/12/6 اقامتگاه  رحيمى مليكى  بشناس

دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
ــه كبرى 5-مريم (  ــد 3-قدرت 4-فاطم 1-يونس2-محم

داوطلب نظرلو-فرزندان متوفيه) 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوربه استناد 
ماده362 قانون امورحسبى  را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
ــى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد  ازتاريخ  كس
ــورا تقديم دارد و اال  ــتين آگهى ظرف يك ماه به ش ــر نخس نش

گواهى صادر خواهد شد.1571
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف اروميه   

-----------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت

ــرح  ــماره 1494 بش ــنامه ش فايق گنجعلى  داراى شناس
ــه 717/96/ش5ح  از اين شورا درخواست  دادخواست به كالس
ــادروان  ــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش گواه
جعفر گنجعلى  بشناسنامه 81مهاباد  در تاريخ 96/8/21 اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-فايق گنجعلى فرزند جعفر ش ش 1494 پسرمتوفى

2-بهارك گنجعلى فرزند جعفر ش ش 445 دخترمتوفى
3-ناديا گنجعلى فرزند جعفر ش ش 28780 دخترمتوفى
4-ميديا گنجعلى فرزند جعفر ش ش 277 دخترمتوفى

ــه جوانمردى فرزند محمدعلى ش ش 656 زوجه  5-فاطم
متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف مهاباد  

-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 1831 بشرح  محسن محمودى  داراى شناس
ــه 716/96/ش5ح  از اين شورا درخواست  دادخواست به كالس
ــادروان  ــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش گواه
سعيد محمودى  بشناسنامه 13529 مهاباد  در تاريخ 96/8/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
1-لقمان محمودى فرزند سعيد ش ش 285 پسرمتوفى

ــعيد ش ش 24066  ــد س ــودى فرزن ــس محم 2-ادري
پسرمتوفى

ــعيد ش ش 1831  ــد س ــودى فرزن ــن محم 3-محس
پسرمتوفى

4-هاجر محمودى فرزند سعيد ش ش 256 دخترمتوفى
ــعيد ش ش 141  ــد س ــودى فرزن ــيمين محم 5-س

دخترمتوفى
6-معصومه محمودى فرزند سعيد ش ش 28602606577 

دخترمتوفى
ــعيد ش ش 2860327241  7-سميه محمودى فرزند س

دخترمتوفى
ــود ش ش 514 زوجه  ــه مولودپورى فرزند محم 8-عايش

متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.152
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف مهاباد  

-----------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت

شيدا عليزاده  داراى شناسنامه شماره 284321157  بشرح 
دادخواست به كالسه 57/961339/ش از اين شورا درخواست 
ــادروان  ــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش گواه
ــخ 96/8/12 اقامتگاه  ــنامه 3 در تاري ميكائيل عليزاده  بشناس

دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
ــل ش ش 284321157  ــيدا عليزاده فرزند ميكائي 1-ش

دخترمتوفى
ــد ميكائيل ش ش 2840421518  2-حانيه عليزاده فرزن

دخترمتوفى
ــى ش ش 611  ــد زك ــن فرزن ــدى ثمري ــرين نوي 3-نس

همسرمتوفى
4-هاجر بوداقى فرزند صاحبعلى ش ش 10 مادرمتوفى
5-على عليزاده فرزند نورمحمد ش ش 69 پدرمتوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوربه استناد 
ــبى  را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ماده 362 قانون امورحس
ــد   ــا وصيتنامه از متوفى نزد او باش ــى اعتراض دارد و ي هر كس
ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد.1578
رئيس شعبه 57 شوراى حل اختالف اروميه 

-----------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت

ــماره  ــنامه ش ــرزاده على كندى  داراى شناس ــن اكب حس
ــه 701459/ ــت به كالس ــرح دادخواس 2752164491 بش
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و  ش96/67 از اين ش
چنين توضيح داده كه شادروان فيروزه عليزاده  بشناسنامه 65 
در تاريخ 92/4/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 

آنمرحوم منحصر است به:
1-حسن اكبرزاده على كندى فرزند اوروج پسرمتوفيه 

2-حسين اكبرزاده على كندى فرزند اوروج پسرمتوفيه 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوربه استناد 
ــبى  را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ماده 362 قانون امورحس
ــد   ــا وصيتنامه از متوفى نزد او باش ــى اعتراض دارد و ي هر كس
ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد.1576
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف اروميه   

-----------------------------
متن آگهى دعوت متهم به جلسه رسيدگى ( مربوط 

به دادسرا )- گاليكش

در پرونده كالسه 960691/ش 2 داديارى اين شعبه ، آقاى 
ــعيد شجاعى پويا فرزند حاجى شاه به اتهام ايراد ترك نفقه و  س
عدم ثبت واقعه نكاح موضوع ، شكايت خانم فريبا مزارزئى فرزند 
ــت و وقت رسيدگى آن ، در  ــرور تحت تعقيب قرار گرفته اس س
ــى دادگاه هاى  ــاده 115 قانون آئين دادرس ــراى مقررات م اج
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در 
ــاعت 9:00 صبح ) جهت  ــد مقرر (مورخ 1396/10/27 س موع
دفاع از اتهام انتسابى در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان گاليكش حاضر گردد. بديهى است در صورت 
عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.

داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب گاليكش - سيد 
جواد ميرشفيعى

-----------------------------
آگهى مزايده 

ــركت حمل ونقل بين المللى  درپرونده 96306 ارجائى ش
ــت به پرداخت مبلغ 833/329/039  خليج فارس محكوم اس
ــى قنبرزاده  ومبلغ 1/500/000  ريال درحق آقاى تراب عباس
ــب تقاضاى  ــردولتى درحق صندوق دولت حس ــال نيم عش ري
ــرح زير: يكدستگاه كاميون ولوو تيپ اف ام  محكوم له اموال بش
ــماره  ــماره موتور4989 وش ــفيد به ش ــدل1382 رنگ س 9م
ــماره انتظامى ايران 68-239 ع 19 كه  شاسى835801 به ش
طبق نظريه كارشناسى 1/900/000/000 ريال معادل يكصد و 
ــون فوق  ــت  1كامي ــرآورد گرديده اس ــون تومان ب ــود ميلي ن
ــهيد رجائى  ــگ بهرامى رجائى به آدرس: تهران خ ش درپاركين
بسمت شمال بعداز بيمارستان هفت تير كوچه پايدار پاركينگ 
بهرامى 1-  توقيف وارزيابى آن بوسيله كارشناس انجام گرديده 
ــوم ازطريق مزايده  ــتيفاى حق محك كه اموال مزبوربمنظوراس
ــروع مى گردد.2- محل فروش اموال:  ــده ش ازمبلغ ارزيابى ش
ــترى  ــى دادگس ــى5 حقوق ــكام مدن ــراى اح ــعبه اج ش
ــل ازمزايده با  ــى تواند 5 روزقب ــت.3- هركس م اسالمشهراس
هماهنگى اجرا ازاموال بازديد ودرمزايده شركت نمايد روزانجام 
مزايده دوشنبه 96/10/18 از ساعت 9/30 الى 10/30مى باشد 
برنده مزايده ده درصد قيمت پيشنهادى را فى المجلس بعنوان 
سپرده نقدا“مى بايست پرداخت نمايد.مال متعلق به كسى است 
كه باالترين قيمت پيشنهاد كرده است وبقيه بها درفرجه قانونى 
ــد.ضمنا  ــاوز نخواهد كرد پرداخت خواهد ش ــه ازيك ماه تج ك
ــدفرداى  ــه عللى مصادف با تعطيلى باش ــه روزمزايده ب چنانچ

همانروزدرهمان مكان وهمان ساعت مزايده انجام خواهد شد.
ــعبه 5حقوقى  ــف1685 دادورز اجراى احكام مدنى ش م ال

اسالمشهر
-----------------------------

آگهى ابالغ 
ــيدگى به خوانده: ابراهيم  ــت وضمائم ووقت رس دادخواس
حسينى كالسه پرونده: 622/6/96وقت رسيدگى: به روزشنبه 
تاريخ96/10/23 ساعت 17:00خواهان: حسين رضا ورامينى 
ــه خواهان  ــته: مطالبه وديع ــينى خواس خوانده: ابراهيم حس
ــليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه  دادخواستى تس
ــيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و  جهت رس
وقت رسيدگى تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده 
بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجويز ماده72قانون 
ــى ازجرايد  ــت در يك ــب يك نوب ــى مدنى مرات ــن دادرس آئي
ــارآگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشرآگهى ظرف  كثيراالنتش
ــانى كامل خود  يك ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــد ودروقت  ــم رادريافت نماي ــت وضمائ ــخه دوم دادخواس نس
ــيدگى دراين دادگاه حاضرشويد درصورت  مقررفوق جهت رس
عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابا“اتخاذ 
ــيله آگهى  تصميم خواهد نمود ضمنا“چنانچه بعد ابالغى بوس

الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود 
ــل اختالف  ــوراى ح ــعبه 6 ش ــف7506 مديردفترش م ال

اسالمشهر



7ايران زمينايران زمين
اداره كل امور اقتصادى و دارايى خوزستان براى 

دومين سال پياپى بعنوان دستگاه برتركشور 
شناخته شد

ــب: اداره كل امور اقتصادى و دارايى  ــوى نس اهواز- موس
ــال 1394  ــه موقع عملكرد بودجه س ــتان در ارائه ب خوزس
ــتقر در استان و پياده سازى نظام  دستگاه هاى اجرايى مس
ــابدارى تعهدى) جزء سه  ــابدارى بخش عمومى (حس حس

استان برتر در كشور قرار گرفت.
ــال  ــور، طى ارس معاون نظارت مالى و خزانه دار كل كش
تقديرنامه اى از مديركل و معاون نظارت مالى و رئيس خزانه 
ــتان و كاركنان اداره هماهنگى و تلفيق حسابهاى  معين اس

امور اقتصادى و دارايى خوزستان تقدير و تشكر كرد
ــپاس و قدردانى از  ــن س ــيد رحمت اله اكرمى، ضم س
فعاليتهاى خوب و مستمر اين اداره كل از خداوند بخشنده و 
ــركل و كاركنان امور  ــتر را براى مدي مهربان موفقيت بيش
ــد. ش ــتار  خواس ــتان  خوزس ــى  داراي و  ــادى  اقتص
ــت، اداره كل امور اقتصادى و دارايى خوزستان  قابل ذكر اس
براى دومين سال پياپى اين موفقيت را كسب كرده و در زمره 

دستگاه هاى برتر كشور قرار گرفته است
    

تقويت فشار آب شرب شهر حسينيه 
اهواز- موسوى نسب: مدير امورآب و فاضالب انديمشك 
گفت : با حفارى و تجهيز چاه دو كوهه به ظرفيت 30ليتر بر 

ثانيه مشكل استحصال آب شهر حسينيه مرتفع گرديد
ــتاى  ــادى با اعالم اين مطلب افزود : در راس عليرضا بني
وضعيت نامطلوب انتقال اب از ايستگاه باال رود در فاصله 15 
ــى اداره پس از  ــان فن ــرى چاه دوكوهه ، كارشناس كيلومت
ــى هاى مختلف تصميم به افزايش توان انتقال و فشار  بررس
ــتگاه الكتروپمپ 110  خط اصلى از طريق تعويض يك دس

كيلووات ايستگاه پمپاژ باالرود گرفتند.
ــكل مذكور ، فشار آب شرب منطقه  وى افزود : با رفع مش
كه بالغ بر 240 اشتراك را تحت پوشش قرار  مي دهد،  بطور 

كامل و همزمان بهبود يافت. 
گفتنى است : شهر حسينيه از توابع شهرستان انديمشك 
ــاال رود و در فاصله 25  ــتگاه ب در فاصله 10 كيلومترى ايس

كيلومترى چاه دو كوهه قرار دارد
    

آغاز عمليات اجراى طرح هادى روستاى عگله 
زويد رامشير

ــكن  ــى مدير بنياد مس ــب: رحمان ــوى نس اهواز- موس
شهرستان رامشير از آغاز عمليات اجراى طرح هادى روستاى 
ــتان خبر داد. ــه زويد از توابع بخش مركزى اين شهرس عگل

وى با اعالم خبر فوق افزود: طى مراسمى با حضور امام جمعه، 
معاون فرماندار، مديران تعدادى از ادارات و بخشداران كلنگ 
آغاز عمليات بهسازى روستاى عگله زويد به زمين زده شد.

ــت 8000 مترمربع از معابر  ــت: مقرر اس ــان اظهار داش ايش
ــارد ريال از محل اعتبارات  ــتا با عتباراى بالع بر 5 ميلي روس

نفت،  زيرسازى و آسفالت شود.

شماره 3879    سه شنبه   21آذر    1396خبر

خبر
آغاز خدمات  رسانى دستگاه 

سنجش تراكم استخوان در آبادان 
اهواز- موسوى نسب: حجت اله جانبى 
ــار كرد: به همت بخش خصوصى و با  اظه
ــكى آبادان  ــكده علوم پزش حمايت دانش
ــتگاه سنجش تراكم  خدمات رسانى دس

استخوان در آبادان آغاز شد.
ــتگاه در مركز  وى اضافه كرد: اين دس
ــتان آيت اله  ــته اى بيمارس پزشكى هس
طالقانى آبادان نصب و راه   اندازى شده و با 
تعرفه دولتى آماده ارائه خدمت به مراجعه  

كنندگان است.
ــكده علوم پزشكى  معاون درمان دانش
ــتفاده از دستگاه سنجش  آبادان زمان اس
تراكم استخوان اين شهرستان را تمام روز 
ــت: مراجعه   ــاى هفته عنوان كرد و گف ه
كنندگان از ساعت هشت الى 18 مى توانند 

از اين خدمات استفاده كنند.
ــب، راه   ــى براى نص ــه تقريب وى هزين
ــتگاه سنجش تراكم  اندازى و آموزش دس
استخوان در آبادان را 280 ميليون تومان 
ــرد و افزود: از آنجا كه حدود يك  عنوان ك
سوم زنان باالى 50 سال از شكستگى در 
يكى از نقاط ستون مهره، ران و مچ دست 
ــف بيماران دچار پوكى  رنج مى برند كش
استخوان از اهميت بسزائى در برنامه ريزى 

هاى كالن كشورى برخوردار است
    

دانشكده علوم پزشكى آبادان در 
سطح علمى بااليى قرار دارد 

ــوى نسب: رئيس دانشگاه  اهواز- موس
ــره گفت:  ــهر بص ــكى عراق ش علوم پزش
آمادگى اين را داريم تا تفاهم نامه همكارى 
ــكده علوم پزشكى آبادان  خوبى را با دانش
ــانى  منعقد كنيم. دكتر عبدالهادى الحس
اظهار داشت: از برگزارى جلسه مشترك با 
ــكده علوم پزشكى  رئيس و معاونين دانش
آبادان بسيار راضى و خوشحال هستم. وى 
ــرد: اميدوار  ــن خصوص اضافه ك در همي
ــك تفاهم نامه در  ــتيم كه با انعقاد ي هس
ــى و  ــاى مختلف علمى، آموزش زمينه ه
ــى را با  ــيار خوب ــادى همكارى بس اقتص
ــته  ــكى آبادان داش ــكده علوم پزش دانش
باشيم. رئيس دانشگاه علوم پزشكى عراق 
ــرد: در بازديدهاى  ــهر بصره بيان ك در ش
صورت گرفته از منطقه آزاد اروند متوجه 
ــيار عالى اين منطقه  زيرساخت هاى بس
ــا را براى  ــن بازديدها اعتماد م ــدم و اي ش
شكل گيرى همكارى مشترك جلب كرد.

اهواز- موسوى نسب: غالمرضا شريعتى 
استاندارخوزستان با همراهى باشى زاده 
مديريت بانك قرض الحسنه رسالت استان 
خوزستان و با حضور محمدحسين حسين 
زاده مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت 
ــبكه كارآفرينى اجتماعى  ــت ش از فعالي

رسالت در گلباف كرمان بازديد كردند.
مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت 

ــت هم  ــيه اين بازديد و در نشس در حاش
ــبكه كارآفرينى  ــى و توجيهى ش انديش
ــريعتى استاندار  ــالت كه با حضور ش رس
ــتان، ظاهرى نماينده مردم اللى،  خوزس
ــى زاده  ــليمان و انديكا،باش ــجد س مس
مديريت بانك قرض الحسنه رسالت استان 
خوزستان و جمعى از مديران بانك قرض 
الحسنه رسالت و مسئولين ادارات استان 

ــد، به تشريح فعاليتهاى  كرمان برگزار ش
ــالت و  ــبكه كارآفرينى اجتماعى رس ش
ــرح اقتصادمقاومتى در گلباف  اجراى ط
ــى اجتماعى  ــبكه كارافرين پرداخت.ش
ــتاى اجراى طرح اقتصاد  رسالت در راس
مقاومتى در استان خوزستان فعاليت خود 
ــى و  ــزه، الل ــاى هوي ــتان ه را در شهرس

ماهشهر اغاز نموده است

بازديد استاندار خوزستان از شبكه كارآفرينى بانك قرض الحسنه رسالت در كرمان

ــه منظور  ــب: ب ــوى نس  اهواز- موس
ــركت برق  ــائل ميان دو ش ــى مس بررس
ــركت فوالد  ــتان و ش منطقه اى خوزس
خوزستان جلسه اى با حضور مدير عامل 
ــه اى و معاونين اين  ــركت برق منطق ش
ــركت فوالد  ــركت با هيئت مديره ش ش

خوزستان برگزار گرديد.

ــه  ــت بزرگ در اين جلس محمود دش
ــركت فوالد خوزستان در ميان  گفت: ش
ــتركان بزرگ صنعتى استان نقش و  مش
ــژه اى دارد و تعامل و همكارى  جايگاه وي
ــركت بزرگ مهم است و  ميان اين دو ش
الزم است در اين راستا از همكارى شركت 
ــتان در خصوص مشاركت  فوالد خوزس

طرح ذخيره عملياتى در سال 96 تشكر و 
قدردانى كنم.

وى ادامه داد: اجراى طرح خط و پست 
ــتان و انتقال  400 كيلو ولت فوالد خوزس
بار از شبكه 230 به 400 كيلو ولت مطابق 
ــت، نكته پر  ــرورى اس ــرح مصوب ض ط
اهميت ديگر پرداخت به موقع بهاى برق 

مصرفى در موعد مقرر مى باشد.
محمد كشانى مديرعامل شركت فوالد 
ــتان نيز در اين جلسه بر اجراى به  خوزس

موقع تعهدات تأكيد كرد.
ــه، آخرين اقدامات  در ادامه اين جلس
ــركت فوالد  ــرح انتقال بار ش ــى ط اجراي
خوزستان از شبكه 230 به 400 كيلو ولت 

ــى و تصميمات الزم در اين زمينه  بررس
اتخاذ گرديد.

گفتنى است، شركت فوالد خوزستان 
ــترك بزرگ صنعتى اين  در كنار 23 مش
ــهم عمده¬اى از مصرف برق  شركت، س
ــتان را به خود اختصاص داده  صنعتى اس

است.

 تاكيد مديران عامل شركت هاى برق منطقه اى و فوالد خوزستان بر همكارى و تعامل بيشتر 

اهواز- موسوى نسب: اخالق محمديان  
در شوراى اشتغال شهرستان آبادان كه با 
ــتاندار خوزستان، نمايندگان  رياست اس
آبادان در مجلس شوراى اسالمى، مديران 
ــتان در محل فرماندارى  استان و شهرس
ويژه آبادان برگزار شد، اظهار كرد: وظيفه 
ــركت شهركهاى صنعتى استان  ذاتى ش
ايجاد بستر مناسب براى سرمايه گذارى 
ــته 24 پروژه  ــال گذش ــت و طى 4 س اس
عمرانى از محل منابع داخلى در شهرك 

ــده  ها و ناحيه صنعتى آبادان اجرايى ش
ــعه  ــتاى تكميل و توس ــت و در راس اس
ــاخت ها در اين شهرك ها و ناحيه  زيرس
ــارد ريال هزينه  ــى نيز، 190 ميلي صنعت
ــهرك هاى صنعتى  ــد.وى افزود:  ش ش
آبادان در سال 1370 احداث شده اند اما 
ــاى  ــد از كل قرارده ــش از 30 درص بي
ــال اخير  ــذارى زمين در آنها در 4 س واگ
انعقاد يافته است و طى اين دوره، 35 فقره 
ــى به  ــى صنعت ــذارى اراض ــرارداد واگ ق

ــد و موفق به  ــاحت 75 هكتار منعق مس
ــى در اين  ــرمايه گذار خارج جذب 6 س
ــم همچنين در  ــده اي ــهرك ها نيز ش ش
همين بازه زمانى، 32 واحد صنعتى راكد 
در آبادان نيز راه اندازى مجدد و به چرخه 
ــتند.محمديان ادامه داد:  ــد بازگش تولي
خوشبختانه در كليه شهرك ها و نواحى 
ــد صنعتى-  ــتان، هيچ واح صنعتى اس
ــه دليل  ــه ب ــدارد ك ــود ن ــدى وج تولي
ــاختى دچار مشكل و  كمبودهاى زيرس

وقفه در روند توليد شده باشد، در شهرك 
ــادان امكانات زير  ــماره 1 آب ــى ش صنعت
ــاختى مانند آب ، برق، گاز، مخابرات،  س
تصفيه خانه فاضالب، ايستگاه آتش نشانى 
، جاده دسترسى، فضاى سبز و غيره ايجاد 
ــهرك كارگاهى شماره 2  ــده است، ش ش
آبادان، شهرك صنعتى شيالت و آبزيان و 
ناحيه صنعتى شهدا نيز از زيرساختهاى 
اوليه برخودار هستند.مديرعامل شركت 
شهركهاى صنعتى خوزستان تصريح كرد: 

توليد و اشتغال يك زنجيره است كه حلقه 
هاى مختلفى دارد و پايدارى اين زنجيره 
به حلقه هاى آن بستگى دارد، تسهيالت 
ــبى براى روان كردن چرخ توليد و  مناس
جذب سرمايه گذار در قالب طرح اشتغال 
فراگير، اشتغال روستايى ها، كمك هاى 
فنى-اعتبارى، رونق توليد پيش بينى شده 
ــت و انتظار داريم كليه دستگاه هاى  اس
ــاز  ــا هميارى يكديگر زمينه س متولى ب

افزايش اشتغال شوند.

6 سرمايه گذارى خارجى در شهرك صنعتى شماره يك آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى محمد مرادى داراى شناسنامه شماره145 
به شرح دادخواست به كالسه 1/960978 ازاين شورا درخواست 
ــادروان  ــى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش گواه
محمدحسن مرادى به شناسنامه 1182 در تاريخ1396/7/5 در 
ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثه حين الفوت آن  اقامت
ــدزاده ش ش1197  ــرا محم ــت به:1-زه مرحوم منحصراس
ــرادى ش ش1678  ــى 2-جواد م ــر متوف متولد1341 همس
ــرادى ش ش17  ــادى م ــى 3-ه ــد متوف ــد1357 فرزن متول
ــرادى ش ش145  ــى 4-محمدم ــد متوف ــد1362 فرزن متول
ــرادى ش ش1677  ــى 5-ربابه م ــد متوف ــد1366 فرزن متول
ــرادى ش ش121  ــكينه م ــد متوفى 6-س ــد1356 فرزن متول
ــرادى ش ش121  ــكينه م ــد1365 فرزند متوفى 7-س متول
ش  ــرادى  م ــد  7-ناهي ــى  متوف ــد  فرزن ــد1365  متول
ــد متوفى .متوفى بجز  ــد1375 فرزن ش0924148871 متول
ــريفات  ــدارد اينك با انجام تش ــاال ورثه ديگرى ن نامبردگان ب
مقدماتى در خواست مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه 
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا  از متوفى نزد او باش
ــد.م الف47366 تاريخ  ــم دارد واال گواهى صادر خواهدش تقدي

انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه خانم منور زاغ داراى شناسنامه شماره5288 به 
ــرح دادخواست به كالسه 1/960983 ازاين شورا درخواست  ش
ــادروان  ــى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش گواه
محمد زاغ به شناسنامه 2540 در تاريخ1396/8/5 در اقامتگاه 
ــه وورثه حين الفوت آن مرحوم  دائمى خود بدرود زندگى گفت
ــه وريان طرقبه ش ش2046  ــت به:1-فخرى پيش منحصراس
متولد1314 همسر متوفى2-فاطمه زاغ ش ش91 متولد1339 
ــه زاغ ش ش4333 متولد1345 فرزند  ــد متوفى 3-راضي فرزن
ــد1351 فرزند متوفى  ــى 4-منور زاغ ش ش5288 متول متوف
ــدارد اينك با انجام  ــز نامبردگان باال ورثه ديگرى ن .متوفى بج
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق  تشريفات مقدماتى در خواس
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 دارد واال گواهى صادر خواهدشد.م الف47365 

تاريخ انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى على اصغر مازابى داراى شناسنامه شماره7 
به شرح دادخواست به كالسه 1/960976 ازاين شورا درخواست 
ــادروان  ــى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش گواه
شادى مازابى به شناسنامه 9379883287 در تاريخ1395/7/7 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثه حين الفوت آن 
ــى ش ش7  ــر مازاب ــى اصغ ــت به:1-عل ــوم منحصراس مرح
ــيد مامالى ش  ــره خورش ــه 2-زه ــدر متوفي ــد1345 پ متول
ــته  ــها شايس ــه 3-س ــادر متوفي ــد1352 م ش11835 متول
ــهيل  كدملى0969411933 متولد1391 فرزند متوفيه 4-س
ــته كدملى 0960679596متولد1392 فرزند متوفيه  شايس
ــدارد اينك با انجام  ــه بجز نامبردگان باال ورثه ديگرى ن .متوفي
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق  تشريفات مقدماتى در خواس
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 دارد واال گواهى صادر خواهدشد.م الف47364 

تاريخ انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى محمدعلى عبدالهى نقندر داراى شناسنامه 
ــماره8 به شرح دادخواست به كالسه 1/960949 ازاين شورا  ش
ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه  درخواس
ــنامه 84 در  ــه شناس ــدرى ب ــب نقن ــم خطي ــادروان مري ش
ــى خود بدرود زندگى گفته  ــخ1343/4/9 در اقامتگاه دائم تاري

ــت به:1-محمدصادق  وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس
ــر متوفيه  ــد1284 همس ــدر ش ش893 متول ــى نقن عبداله
ــين عبدالهى نقندر ش ش1331 متولد1315  2-محمدحس
ــى نقندر ش ش1867  ــول عبداله فرزند متوفيه 3-محمد رس
ــه 4-محمدعلى عبدالهى نقندر ش  متولد1330 فرزند متوفي
ش8 متولد1336 فرزند متوفيه5-معصومه عبدالهى نقندر ش 
ش1635 متولد1320 فرزند متوفيه .متوفيه بجز نامبردگان باال 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
ــتناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  مزبوررا به اس
نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهدشد.م الف47363 تاريخ انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه  ــال داراى شناس ــه آقاى عباس كهن س ــه اينك نظرب
ــماره1095 به شرح دادخواست به كالسه 1/960947 ازاين  ش
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده 
ــنامه 306 در  ــه شناس ــاز ب ــكينه جانب ــادروان س ــه ش ك
تاريخ1377/11/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ــت به:1-على محمد  ــه حين الفوت آن مرحوم منحصراس وورث
ــه  ــر متوفي ــد1297 همس ــال ش ش153 متول ــن س كه
2-محمدحسن كهن سال ش ش10 متولد1316 فرزند متوفيه 
ــال ش ش13 متولد1319 فرزند متوفيه  3-مرادعلى كهن س
ــد1337 فرزند متوفيه  ــال ش ش13 متول ــب كهن س 4-رج
ــال ش ش1095 متولد1339 فرزند متوفيه  5-عباس كهن س
ــد1322 فرزند متوفيه  ــال ش ش775 متول 6-صغرى كهن س
ــال ش ش961 متولد1333 فرزند متوفيه  7-خديجه كهن س
ــال ش ش1096 متولد1339 فرزند متوفيه  8-طاهره كهن س
ــدارد اينك با انجام  ــه بجز نامبردگان باال ورثه ديگرى ن .متوفي
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق  تشريفات مقدماتى در خواس
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 دارد واال گواهى صادر خواهدشد.م الف47362 

تاريخ انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى مجيد چنارانى داراى شناسنامه شماره3 به 
ــرح دادخواست به كالسه 1/960966 ازاين شورا درخواست  ش
گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان زهرا 
چنارانى به شناسنامه 1375 در تاريخ1395/8/14 در اقامتگاه 
ــه وورثه حين الفوت آن مرحوم  دائمى خود بدرود زندگى گفت
منحصراست به:1-مجيد چنارانى ش ش3 متولد1358 همسر 
متوفيه 2-ساغر چنارانى كدملى 0927321149 متولد1383 
ــى ش ش3 متولد1327 مادر  ــه 3-گلثوم چناران فرزند متوفي
متوفيه 4-حسن چنارانى ش ش21 متولد1322 پدر متوفيه.
ــدارد اينك با انجام  ــردگان باال ورثه ديگرى ن متوفيه بجز نامب
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق  تشريفات مقدماتى در خواس
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 دارد واال گواهى صادر خواهدشد.م الف47361 

تاريخ انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه  ــه اينكه خانم صديقه موذنى نقندر داراى شناس نظرب
ــماره2142 به شرح دادخواست به كالسه 1/960965 ازاين  ش
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده 
ــنامه 603 در  ــه شناس ــه موذنى نقندر ب ــادروان فاطم ــه ش ك
ــخ1394/5/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  تاري
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ابراهيم موذنى 
ــرمتوفيه 2-صفرعلى  ــدر ش ش400 متولد1307 همس نقن
ــد1333 فرزند متوفيه 3-على اكبر  موذنى ش ش1901 متول
ــدر ش ش18 متولد1339 فرزند متوفيه4-عليرضا  موذنى نقن
موذنى نقندر ش ش2416 متولد1344 فرزند متوفيه 5-صديقه 

موذنى نقندر ش ش2142 متولد1336 فرزند متوفيه6-طاهره 
موذنى نقندر ش ش2413 متولد1342 فرزند متوفيه 7-مريم 
موذنى نقندر ش ش8 متولد1346 فرزند متوفيه 8-زهرا موذنى 
نقندر ش ش1900 متولد1340 فرزند متوفيه 9-عزت موذنى 
ــد متوفيه .متوفيه بجز  ــدر ش ش2613 متولد1348 فرزن نقن
ــريفات  ــدارد اينك با انجام تش ــاال ورثه ديگرى ن نامبردگان ب
مقدماتى در خواست مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه 
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا  از متوفى نزد او باش
ــد.م الف47360 تاريخ  ــم دارد واال گواهى صادر خواهدش تقدي

انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى محمد پورمحمد طرقبه داراى شناسنامه 
ــه 1/960950 ازاين  ــماره154 به شرح دادخواست به كالس ش
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده 
ــنامه 1994 در  ــادروان حبيب پورمحمدطرقبه به شناس كه ش
تاريخ1395/11/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ــت به:1-ولى اله  ــوم منحصراس ــوت آن مرح ــه حين الف وورث
ــد1340 فرزند متوفى  ــه ش ش3511 متول ــد طرقب پورمحم
ــد1356 فرزند  ــد پورمحمد طرقبه ش ش154 متول 2-محم
متوفى3-غالمرضا پورمحمد طرقبه ش ش112 متولد1359 
ــه ش ش3216  ــد طرقب ــى 4-فاطمه پورمحم ــد متوف فرزن
ــد طرقبه ش  ــى 5-زهره پورمحم ــد متوف ــد1335 فرزن متول
ش4302 متولد1345 فرزند متوفى 6-ليال پورمحمد طرقبه ش 
ش5550 متولد1350 فرزند متوفى 7-رقيه پورمحمد طرقبه 
ش ش5551 متولد1353 فرزند متوفى .متوفى بجز نامبردگان 
ــريفات مقدماتى در  ــدارد اينك با انجام تش ــاال ورثه ديگرى ن ب
ــتناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت  خواست مزبوررا به اس
آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
ــخ  تاري ــف47359  ال ــد.م  خواهدش ــادر  ص ــى  گواه واال 

انتشار1396/9/21 
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــورا- شعبه اول ش قاضى ش

طرقبه
-----------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306009000498هيات اول  ــرراى ش براب
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك چناران 
ــركت مرغداران مجرد  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ش
مشهد(سهامى خاص) بشماره شناسه ملى14003987295 
ــد مرغدارى به  ــدانگ يك واح ــماره ثبت 50952در شش وش
مساحت43886 متر مربع در قسمتى از پالك 226 اصلى واقع 
در اراضى مزرعه گاو گردى خراسان رضوى بخش 7حوزه ثبت 
ــركت)  ــاعى متقاضى(ش ــاران از محل مالكيت مش ــك چن مل
محرزگرديده است لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روزآگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين  تاريخ انتش
ــاه از تاريخ  ــيدظرف مدت يك م ــليم وپس از اخذ رس اداره تس
تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند 
ــور و عدم وصول  ــورت انقضاى مدت مذك ــت در ص بديهى اس
ــد.م  ــت صادر خواهدش ــند مالكي ــراض طبق مقررات س اعت
الف17247تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/05 تاريخ انتشار 

نوبت دوم1396/09/21
ابوالقاسم نظام زاده رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى ابالغ اجرائيه
ــرو اگهى هاى قبلى به محكوم عليه آقاى محمدعلى  پي
عليزاده ابالغ مى شود كه به موجب درخواست اجراى حكم 
آقاى ايمان ثمره (مديرعامل شركت مرغاب توس)مربوط به 
ــعبه دوم  ــادره از ش ــه 9609972764600465 ص دادنام
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ22/000/000 
ــته(دو فقره حواله به شماره556776  ريال بابت اصل خواس
ــى و  و930423) و مبلغ700/000 ريال بابت هزينه دادرس
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد حواله لغايت 
يوم الوصول و پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت محكوم 
ــر آگهى ظرف ده روز مفاد آن را به  ــت از نش عليه مكلف اس

موقع اجرا گذارد.م الف47357 تاريخ انتشار1396/9/21
ــتان طرقبه  ــى حقوقى شهرس ــعبه دو دادگاه عموم ش

شانديز
---------------------------

آگهى احضارمتهم
ــه960966 آقاى جالل غفرانى به اتهام  در پرونده كالس
ــد به واسطه  رانندگى بدون گواهينامه تحت تعقيب ميباش
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده344 قانون 
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى  آئين دادرس
ــت راس  ــرده مكلف اس ــى نامب ــه آگه ــب در روزنام مرات
ــعبه136 دادگاه  ــاعت8:30مورخه1396/10/20 در ش س
ــابى دفاع نمايد در  ــهد حاضر و از اتهام انتس كيفرى دو مش
صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م الف47367 تاريخ انتشار1396/9/21
مدير دفتر شعبه136 دادگاه كيفرى دو مشهد

---------------------------
ابالغ اجرائيه

ــماره  ش ــه  دادنام ــب  موج ــه  ب  
9609970496700256مورخه 96/4/25واجرائيه شماره 
ــه  9610090496700597مورخه 96/9/5پرونده كالس
960064مطروحه در شعبه سى وهفتم محكوم عليه آقاى 
ــت مبلغ  ــه پرداخ ــت ب ــار  محكوم اس ــد رضا خوبي حمي
ــغ  ــته ومبل ــل خواس ــت اص ــال از باب 100/000/000ري
2/650/000ريال بابت هزينه دادرسى ونيز خسارت تاخير 
در تاديه از تاريخ 96/2/3لغايت اجراى حكم با توجه نرخ تورم 
ــوم له وهمچنين مبلغ  ــاالنه بانك مركزى  در حق محك س
ــر دولتى در حق صندوق  5/000/000ريال از بابت نيم عش
دولت بصورت غيابى در حق محكوم له آقاى فرامرز صبحانى 
نظر به اينكه آدرس دقيق مشاراليه مشخص نبوده ومجهو ل 
المكان اعالم شده با عنايت  به اينكه نامبرده تا قبل از صدور 
اجرائيه محل اقامت خودرا به اين شعبه اعالم نكرده است لذا 
ــراى احكام مدنى اقدام به صدور  ــتناد ماده 9قانون اج به اس
ــار  ــت از تاريخ انتش اجرائيه ميگردد محكوم عليه مكلف اس
ــى اجرائيه ظرف مدت ده روز  آن را به موقع اجرا بگذارد  آگه
در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونى به اجر اى احكام 

ارسال خواهد شد.
ــوراى حل اختالف  ــئول دفترشعبه سى وهفتم  ش مس

اردبيل- كريم پور
---------------------------

آگهى حصروراثت
آقاى عبداهللا وكيلى تجره داراى شناسنامه شماره444 
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــى 3730597302 ش كدمل
961047 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان محمدامين وكيلى تجره به 
ــخ  ــى 373595008 درتاري ــنامه 215 و كدمل شناس
1394/08/27در اقامتگاه دائمى خود به درود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
ش39  ش  ــى  رحيم ــرافت  ش 1ـ  ــر:  زي
ــر  همس ــى 3730963678  متولد1321/11/01كدمل

متوفى
ش443  ش  ــره  تج ــى  وكيل ــن  الدي ــى  مح 2ـ 

متولد1343/06/15كدملى 3730597299 پسر متوفى
ش444  ش  ــره  تج ــى  وكيل ــداهللا  عب 3ـ   
متولد1348/03/10كدملى 3730597302 پسر متوفى

 به غير از نامبردگان وارث ديگرى ندارد.
اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مذبور را در 
ــى اعتراضى دارد يا  ــك مرتبه آگهى مى¬نمايد تا هركس ي
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  ظرف يك ماه به ش

شد.
دادگسترى كل استان كردستان

رئيس شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سنندج
---------------------------

آگهى مفقودى –خرم آباد 
ــبز، كارت موتور و پالك موتورسيكلت سيستم  برگ س
ــماره  MKZ تيپ 125CDI مدل 1391 به رنگ قرمز ش
ــور  موت ــماره  ش و  ــران539-94343  اي ــالك  پ
ــه  تن ــماره  ش و   *05177768*NDR125
ــود گرديده و از درجه  125P9155507***NDR مفق

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

آگهي فقدان مجوز سالح شكارى 
مجوزحمل سالح شكارى تك لول ساچمه زنى كاليبر16 
شمارهـ  مدل چخماقى ساخت كشور تركيه كالسه پروندهـ  
متعلق به آقاى اسماعيل سلطانيان فرزند ميرزا مراد شماره 
شناسنامه 246 كد ملى 3839311942 متولد 1330صادره 
ــاقط  ــده بنابراين از درجه اعتبار س ــاران مفقود گردي كامي

است.
---------------------------

مفقودى
برگ كمپانى خودروى سوارى جيپ صحرا مدل 1367 
ــماره موتور  ــران27 وش ــى 968ل25اي ــماره انتظام به ش
ــماره شاسى PG415B704271  بنام بيت  003847 وش

اله پناهى مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.157
---------------------------

اجرائيه  
ــخصات محكوم له : اكبر جعفر زاده فرزند جالل به  مش
ــالم آباد 2 شهرك  ــانى آذربايجان غربى – اروميه – اس نش

بهار 

ــخصات  محكوم له : رضا  على  رضايى فرزند محمد  مش
رضا  به نشانى  آذربايجان غربى – شوط – مسكن مهر  668 

واحد  تاور  متال 
محكوم به : بموجب درخواست اجراى حكم  مربوطه  به 
شماره و شماره دادنامه  مربوطه  9609974465700026 
ــت  به حكم  به محكوميت  خوانده   محكوم عليه محكوم اس
بپرداخت  مبلغ  سى ميليون  ريال بابت  اصل خواسته  و مبلغ  
ــارت  تاخير  ــى  و خس پنجاه  و نه هزار تومان  هزينه دادرس
تاديه  از تاريخ سر رسيد چك 94/10/25 لغايت اجراى  حكم 

در حق محكوم له  و نيم عشر دولتى .
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه  ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احكام 

مدنى ) و ترتيبى براى پرداخت  محكوم به بدهد.1573 
ــئول  دفتر شعبه  7 شوراى  حل اختالف شهرستان   مس

اروميه – اكرم  اسدى
---------------------------

دادنامه
ــين  ــرو آگهى هاى قبلى به آقاى حس ــيله پي بدين وس
ــين و  رحمانى فرزند عبداهللا و خانم الهه درودى فرزند حس
خانم ليال نعمتى فرزند محمد فعال مجهول المكان ابالغ مى 
شود در مورد دادخواست بانك مهراقتصاد با وكالت خانم رها 
ــته مطالبه وجه چك به موجب  ــما به خواس مرادى عليه ش
ــده  پرون در  ــماره 9609972764601057  ــم ش حك
ــه پرداخت  ــى ب ــورت تضامن ــه ص ــه2/960209 ب كالس
مبلغ81/094/281 ريال بابت اصل خواسته (يك فقره چك 
ــماره283549) و مبلغ2/285/000 ريال بابت هزينه  به ش
دادرسى و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
ــد.راى صادره غيابى و  ــده اي چك تا يوم الوصول محكوم ش
ــورا و ظرف  ــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در ش ظ
ــل تجديدنظر در  ــس از اتمام مهلت واخواهى قاب 20روز پ
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان طرقبه-شانديز مى باشد.م 

الف47358 تاريخ انتشار1396/9/21
ــتان طرقبه  ــى حقوقى شهرس ــعبه دو دادگاه عموم ش

شانديز
---------------------------

آگهى ابالغ اخطار افراز  
ــاعى  پالك  1616  ــت افراز  مالك  مش نظر به درخواس
اصلى  بخش 3 اروميه  خانم نادره مصيبى  كه تقاضاى  افراز  
سهمى  خود از پالك  فوق الذكر  را نموده و اعالم داشته اند  
ــهرت هر دو مصيبى  و  كه به خانمها  مرحمت  و ناهيده  ش
ــاير مالكين  مشاعى  دسترسى ندارند ، لذا بدينوسيله  به  س
ساير  مالكين  مشاعى پالك  مزبور  اخطار مى شود  كه راس  
ساعت  10 صبح  روز  پنجشنبه  مورخه  96/9/30  در محل  
ملك   يا در اداره ثبت اروميه  حضور  به هم رسانيده  تا باتفاق  
ــبت به عمليات  افراز اقدام شود ضمناَ متذكر مى گردد  نس

عدم حضور شما مانع عمليات افراز نخواهد بود.1575 
  محمد رضا محمدى – كفيل اداره ثبت اسناد و امالك 

منطقه 2 اروميه

آگهى ابالغ مفاد دادخواست و ضمايم 
آقاى محمد طاهرى آرپناه فرزند نادر دادخواست بطرفيت كاوه بابا احمدى فرزند عبدالمجيد بخواسته الزام به تنظيم سند رسمى خودرو سوارى به شماره انتظامى 579 ط 78 
ــب تقاضاى  نامبرده  و  اجازه  محكمه مستنداً به ماده 73 قانون آئين  ــيده است حس ــماره 960367/10/96 حقوقى به ثبت رس ــعبه ارجاع به ش ايران 14 تقديم كرده كه به اين ش
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از  نشر آگهى در روز - مورخ 1396/10/27 ساعت 10 جهت دادرسى 
در شعبه شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز حضور يابد و يا  قبل  از  موعد  مقرر بدفتر  شعبه  مراجعه  و  با  دريافت  نسخه  ثانى دادخواست و ضمائم  هرگونه  دفاع  و  پاسخى 

بدعوى  مطروحه  وارد  قبل از جلسه دادرسى اعالم  نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شعبه شوراى حل اختالف مجتمع 

ــب: مديرعامل  ــوى نس ــواز- موس اه
ــهركهاى صنعتى خوزستان از  شركت ش
ــرمايه گذار آلمانى براى  ــى يك س آمادگ
احداث نيروگاه خورشيدى در شهركهاى 
داد.  ــر  خب ــتان  خوزس ــى  صنعت
 اخالق محمديان اظهار كرد: مطالعات و 
ــده توسط  ــى ش ــى هاى كارشناس بررس
سرمايه گذار آلمانى براى احداث نيروگاه 

خورشيدى و تبديل انرژيهاى تجديدپذير 
در شهركهاى صنعتى استان در حال انجام 
ــرمايه گذار آمادگى دارد تا  است و اين س
ــبت به احداث نيروگاه خورشيدى در  نس
شهركهاى صنعتى خوزستان اقدام كند. 
ــرمايه گذار در بخش  ــزود: اين س  وى اف
ــاك و تجديدپذير يا همان  توليد انرژى پ
ــيدى فعاليت  توربين هاى بادى و خورش

ــهركهاى  ــد و با توجه به اين كه ش مى كن
صنعتى استان از جمله مصرف كنندگان 
ــوب  ــرق با بار مصرفى باال محس عمده ب
مى شود ايجاد چنين نيروگاه هايى در اين 
ــتان از توجيه اقتصادى و علمى قابل  اس
ــت.  اس ــوردار  برخ ــى  توجه

ــركت شهركهاى صنعتى   مديرعامل ش
خوزستان تصريح كرد: امتياز ديگرى كه 

سرمايه گذارى در شهركهاى صنعتى دارد 
ــتعالم از دستگاه هاى  عدم نياز به اخذ اس
ــط  ــه توس ــت زيرا اين پروس مختلف اس
شركت شهركهاى صنعتى استان پيش از 
ــذارى اراضى به متقاضيان طى كرده  واگ
ــت و به اين دليل شهركهاى صنعتى  اس
بهترين انتخاب مكانى براى توليد انرژيهاى 
ــد.  مى رون ــمار  ش ــه  ب ــاك  پ

ــه اى كه با  محمديان عنوان كرد: در جلس
ــد، از  ــرمايه گذار برگزار ش حضور اين س
سوى آنها اعالم آمادگى شد تا براى انجام 
مطالعات و بررسى هاى كارشناسى شده 
ــش خورشيدى سقف  در خصوص پوش
ــى بخصوص واحدهاى  واحدهاى صنعت
ــهركهاى صنعتى  كارگاهى در يكى از ش

واجد شرايط در استان اقدام كنند.

آمادگى سرمايه گذار آلمانى براى احداث نيروگاه خورشيدى در شهرك هاى صنعتى خوزستان



ايران زمينايران زمين 8
ماليات بر ارزش افزوده بر اصل طال ، عامل اصلى 

كاهش صادرات و توليد طالست
اصفهان- ميز كشورى توسعه صادرات طال و جواهرات با 
ــران و جمعى از  ــعه صادرات اي ــازمان توس حضور معاون س
اعضاى هيات مديره انجمن توليدكننده و صادركننده طال و 
جواهرات استان ها  در سالن اجتماعات اتاق بازرگانى اصفهان  
ــايل و مشكالت  ــت 4 ساعته مس ــد. در اين نشس برگزار ش
ــون صادرات طال و جواهر مطرح و راهكارهاى حل آن  پيرام

عنوان  شد. 
محمد رضا مودودى  معاون توسعه صادرات كاال و خدمات 
ــعه تجارت ايران در اين نشست گفت:كاهش  سازمان توس
صادرات طال و جواهرات از رقم 750 ميليون دالر سال 90 به 
ــال 95 زنگ خطرى است كه بايد بخش  60 ميليون دالر س
ــدد  آن  ــراى احياى مج ــى را به تكاپو ب ــى و خصوص دولت

بيندازد.
ــكل  وى افزود:اتاق بازرگانى،انجمن هاى تخصصى و تش
ــتى در بخش طال جدى تر و فعاالنه وارد  هاى صادراتى بايس
ــوند تا از گردش هزار ميليارد دالرى اين صنعت در جهان  ش

بخشى از آن به ايران تعلق پذيرد.
ــتار مطالعه دقيق رفتار كشورهاى همسايه در  وى خواس
زمينه طال و جواهرات و توسعه اين بخش  شد و گفت:تشكيل 
ــتان ها با هدف شناسايى  ميزهاى  تخصصى صادراتى در اس
ــعه صادرات  ــش ها و ارايه راهكارهاى اجرايى براى توس چال

بخش هاى تخصصى است.
ــت هاى  ــج و مصوبات نشس ــد كرد:نتاي ــودودى تاكي م
تخصصى ميزهاى صادراتى به عنوان دستور جلسه شوراى 

عالى صادرات كشور به شمار مى آيد .
ــاى صادرات طال و  ــل را يكى از چالش ه ــل و نق وى حم
ــازى توليدات ايرانى در  ــمرد و گفت:برندس جواهرات برش
ــد جلوى رقابت منفى و محصوالت  بازارهاى هدف مى توان

تقلبى را بگيرد. 
اسرافيل احمديه مديركل صنعت،معدن و تجارت استان 
ــت گفت:ميزهاى تخصصى صادراتى  اصفهان در اين نشس
ــعه تجارت بر اساس مزيت هر استان به همان  سازمان توس

استان تفويض شده است.
ــنتى،فرش  س ــات  ج ــيرينى  ش ــز  افزود:مي وى 
ماشينى،نساجى،روغن صنعتى و  طال و جواهرات  به استان 
اصفهان تفويض شده است تا با راهبرى  و ارايه راهكاره هاى 

اجرايى زمينه توسعه صادرات اين بخش ها را فراهم سازند.
ــان در اين  ــتان اصفه ــراد اميرى مديركل مالياتى اس م
ــت گفت:صادركنندگان طال و جواهر مى توانند ظرف  نشس
ــر ارزش افزوده  ــود ماليات ب ــاه از صادرات كاالى خ ــك م ي
پرداختى را دريافت كنند.وى تاكيد كرد:در موضوع استرداد 
ــكلى وجود ندارد و  ماليات بر ارزش افزوده كوچك ترين مش
اين در شرايطى است كه تكاليف مالياتى صادركننده و توليد 
كننده به درستى انجام شده باشد . وى اضافه كرد: در راستاى 
شفافيت اقتصادى صندوق هاى الكترونيكى فروش در كليه 
ــد. وى  ــوى دولت نصب خواهد ش ــاى صنفى از س واحده
افزود:واحدهاى صنفى و توليدى طال و جواهرات چنانچه بر 
ــاس ماده 132 قانون ماليات هاى مستقيم ،اظهارنامه و  اس
دفاتر قانونى را به موقع ارايه كنند مى توانند از معافيت هاى 

مالياتى  استفاده كنند.

خبر

خبر
قطع و وصل و ترميم خط 16اينچ 
مسير اهواز – رى در منطقه مركزى

ــع و وصل و ترميم  اراك- عمليات قط
ــر 376 خط  ــاط خوردگى در كيلومت نق
16اينچ اهواز- رى در محدوده شهر زاغه 

استان لرستان انجام پذيرفت.
ــركت  ــزارش روابط عمومى ش ــه گ ب
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه 
مركزى، معاون عمليات اين منطقه ، گفت: 
45 ساعت فعاليت مستمر واحدهاى فنى 
ــتادى منجر به تعويض دو  ، عملياتى و س
ــاى 60 و 72 متر  ــه از لوله به طول ه قطع

شد.
ــس از  ــه داد: پ ــى ادام ــلمان خزاي س
ــايى محل هاى خوردگى، حفارى  شناس
هاى اطراف لوله به متراژ 150 متر طولى 

در دو قطعه انجام گرفت.
ــور واحدهاى  ــه حض ــاره ب ــا اش وى ب
نگهدارى و تعميرات خط، واحد مهندسى 
ــى فنى، تصريح كرد: با  خوردگى و بازرس
حمل لوله از مركز منطقه و جوشكارى آنها 
در محل انجام عمليات، قبل از توقف خط 
، پوشش لوله و انجام آزمايشات راديوگرافى 

سر جوش ها نيز انجام پذيرفت.
    

اعزام تيم بهداشت و درمان 
اضطرارى جمعيت هالل احمريزد 

به مناطق زلزله زده كرمانشاه
يزد- مديرعامل جمعيت هالل احمر 
ــتان يزد از اعزام تيم بهداشت و درمان  اس
ــيب  اضطرارى (BHCU) به مناطق آس

ديده زلزله زده كرمانشاه خبر داد.
ــط عمومى جمعيت  ــزارش رواب  به گ
ــاس احدپور  ــتان يزد؛ عب هالل احمر اس
ــتان  مديرعامل جمعيت هالل احمر اس
اظهار داشت: اولين تيم بهداشت و درمان 
ــتان به منظور   اضطرارى (BHCU) اس
ارائه خدمات درمانى، بهداشتى، دارويى، 
امدادى و كمك به بازتوانى زلزله زدگان ، 
ــالث باباجانى  ــه زده ث ــه زلزل ــه منطق ب
كرمانشاه اعزام شد.وى مهمترين وظايف 
تيم اعزامى را بهداشت اوليه و مراقبت مادر 
ــت روان،  ــودك، مراقبت هاى بهداش و ك
ــت هاى زنان،  ــى تغذيه، مراقب كارشناس
خدمات درمانگاهى و .... كه بر اساس اصول 
خدمات بهداشت اوليه (PHC) فعاليت 
ــمرد و هدف تيم بهداشت و  مى كند بر ش
ــالمت  درمان اضطرارى را كمك به امر س

جامعه عنوان كرد.
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ــركت آب و  ــان- مديرعامل ش اصفه
ــت: عدم  ــتان اصفهان گف ــالب اس فاض
بارندگى مناسب در فصل پاييز مى تواند 
بحران كم آبى را در اصفهان تشديد نمايد 
بنابراين مديريت مصرف تنها راه غلبه بر 

تنش آبى در اصفهان است.
ــان اينكه  ــم امينى با بي مهندس هاش

مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد از 
ــه بر بحران كم آبى  جمله راهكارهاى غلب
است عنوان كرد: در سالهاى اخير شركت 
آبفا استان اصفهان توانست با تدابيرى كه در 
زمينه هاى فرهنگى، فنى و مهندسى اعمال 
نمود توانست مصرف سرانه آب در اصفهان 
ــبت به ميانگين كشور پايين آورد به  را نس

طوريكه هم اكنون مصرف سرانه آب خانگى 
ــبانه روز  در اصفهان حدود 150 ليتر در ش
ــده است كه اين رقم نسبت به ميانگين  ش
كشور كمتر است اين در حاليست كه سرانه 
ــال 1400 در  ــرف آب در افق طرح س مص
اصفهان به 115 ليتر به ازاى هر نفر در طول 
شبانه روز درنظر گرفته شده است.وى نصب 
ــرف آب را از جمله ديگر  لوازم كاهنده مص
ــمرد  ــت مصرف آب برش ــاى مديري راهه
ــاخت: نصب لوازم كاهنده  خاطرنشان س
مصرف آب به ويژه در اماكن عمومى، ارگان 
ها، سازمانها، هتل ها، مراكز درمانى، مراكز 
ــتگاههاى نظامى بسيار  ــى و دس آموزش
ضرورى است اين درحاليست كه طبق ابالغ 
استاندارى در بهمن ماه سال 93 در تمامى 
ارگان ها، مراكز آموزشى از جمله دانشگاهها 
و مدارس، مراكز نظامى، مراكز درمانى ملزم 
ــوازم كاهنده مصرف آب و نصب  به نصب ل
مخزن استراتژيك آب شدند.مهندس امينى 
به تأثير لوازم كاهنده در كاهش مصرف آب 

ــود: طبق اجراى  ــاره كرد و تصريح نم اش
پايلوت تحقيقاتى از 26 مشترك خانگى در 
شهر اصفهان كه در آن طرح تمام لوازم آب 
ــوازم كاهنده مصرف آب  پخش داخلى با ل
ــتركين  ــد مصرف آب اين مش تعويض ش
ــى 45 درصد كاهش يافت به  حدود 10 ال
گونه اى كه مى توان گفت به طور متوسط 
كاهش 30 درصدى مصرف آب را به همراه 
داشت.مهندس امينى با بيان اينكه مديريت 
ــرف آب مراكز درمانى و ادارات و مراكز  مص
آموزشى از اهميت بسزايى برخوردار بوده 
است بيان داشت: به منظور مديريت مصرف 
آب ادارات و مراكز درمانى، آموزشى، پايش 
ميزان مصرف آب اين مراكز در دستور كار 
قرار گرفت به طوريكه با پايش بيش از 425 
ــهر  ــز ادارى بيش از 150 اداره در ش مراك
اصفهان تجهيز به لوازم كاهنده مصرف آب 
ــركت آب و فاضالب  شدند. مديرعامل ش
ــتركين  ــايى مش ــتان اصفهان شناس اس
ــاى اعمال  ــى ديگر راهه ــرف را يك پرمص

ــمرد و عنوان كرد: به  مديريت مصرف برش
ــرف بى رويه آب  منظور جلوگيرى از مص
ــا پنج در  ــى مصارف طبقات صفر ت بررس
اصفهان با بيش از 10 واحد مسكونى، پايش 
مشتركين با مصارف بيش از 100 مترمكعب 
ــى انشعاب استخرها و  در يك دوره، بررس
كارواش ها و ... صورت گرفت كه خوشبختانه 
ــش 5/18 درصد  ــر در نهايت كاه ــن ام اي
مصرف آب مشتركين باالتر از الگوى مصرف 
را بدنبال داشت.مهندس امينى با تأكيد بر 
ــتفاده از تجهيزات كاهنده مصرف آب  اس
گفت: براساس برآوردهاى صورت گرفته مى 
توان گفت استفاده از لوازم كاهنده مصرف 
بيش از 57 درصد صرفه اقتصادى دارد زيرا 
به جاى سرمايه گذارى در مديريت عرضه 
(تأمين آب) و حفر چاههاى جديد و ساخت 
ــردن در اين بخش  ــه آب با هزينه ك تصفي
ــوان در  ــش هزينه ها مى ت ــالوه بر كاه ع
درازمدت منابع آب جديدى را نيز به صورت 

مجازى ايجاد كنيم.

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان: 

استفاده از لوازم كاهنده مصرف آب بيش از 57 درصد صرفه اقتصادى دارد

ــت اداره منابع آب  ــهركرد- سرپرس ش
ــت: 14 حلقه چاه  ــتان لردگان گف شهرس
غيرمجاز در شهرستان لردگان مسدود شد.به 

ــهركرد- به نقل از روابط  گزارش تابناك ش
عمومى شركت آب منطقه اى چهارمحال و 
ــد پور گفت: در راستاى  بختيارى، على اس

صيانت از منابع آب زيرزمينى و برخورد جدى 
با متخلفان در مهرماه سالجارى تعداد هشت 
حلقه چاه غير مجاز و در آبان ماه تعداد شش 

ــتان پر و  حلقه چاه غير مجاز در اين شهرس
مسدود شد.وى با اشاره به برداشت هاى بى 
رويه از آب هاى زيرزمينى، كاهش بارندگى و 

وقوع خشكسالى، اظهار داشت: كاهش بارش 
ــت بى رويه موب كاهش سطح آب  و برداش

هاى زير زمينى در اين منطقه شده است.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لردگان:
14حلقه چاه غيرمجاز در شهرستان لردگان مسدود شد

ــدران- مديركل منابع طبيعى و  مازن
ــارى از  ــزدارى مازندران منطقه س آبخي
ــرى اراضى در  ــد تغيير كارب كاهش رون

مازندران خبر داد.
ــم اختتاميه  ــى در مراس ــتار باباي س
همايش خاك، بستر توليد و زندگى اظهار 
ــان به زمين نياز دارد و بدون  داشت: انس
ــئول و  خاك حيات وحود ندارد و ما مس
ميراث دار اين عنصر مهم بشرى هستيم.

ــعه  بابايى افزود: حفاظت، احيا و توس
وظيفه ما بوده كه جنگل ها مى توانند در 
ــه البته بايد  ــظ خاك كمك كنند ك حف

جنگل را نيز حفظ كرد.
وى بيان كرد: 584 هزار هكتار مراتع 
ــون و صدهزار  ــك ميلي ــتان و  ي كل اس
جنگل در استان داريم كه در زمينه اقليم 
نيز استان مانند مرطوب، نيمه مرطوب و 
ــاحلى  ــات فوقانى را در مناطق س ارتفاع

ميان بند و باالدست داريم.

ــى مازندران -  ــركل منابع طبيع مدي
ــارى  گفت: حداكثر متوسط باران در  س
ــتان 650 تا 750 ميلى متر است كه  اس
ــتان با شيب بيش از  حدود 39 درصد اس
59 درصد و 76 درصد با شيب بيش از ده 
ــان دهنده  ــوده كه اين آمار نش درصد ب
پايين بودن زمين هاى كم شيب در استان 

است.
ــايش خاك 16 تن در  وى گفت: فرس
ــق 1404 به  ــه بايد در اف ــار بوده ك هكت

شاخص هايى نزديك شده  و به 5 تا 6 تن 
در هكتار برسانيم.

بابايى افزود: فرسودگى و از بين رفتن 
مداوم خاك سطح زمين آبهاى سطحى 
روان آب و امواج دريا، عوامل انسانى تغيير 
ــر اصولى از منابع  ــتفاده غي كاربرى و اس
است.وى بيان كرد: كاهش حاصلخيرى 
خاك و انسداد شبكه هاى زهكشى موجب 
ــود كه بايد  ــت آب مى ش ــش كيفي كاه
بدانيم زمين بستر توليد و آرامش است و 

بايد براى حفظ آن برنامه هاى مدون را به 
درستى اجرا كنيم.

ــزدارى علم و هنر  بابايى افزود: آبخي
مديريت و برنامه ريزى و طراحى مهندسى 
ــا بهره گيرى از  در حوزه هاى آبخيزدار ب
مجموعه گستره دانش و تجربه به منظور 
ــح و پايدار از  ــتفاده صحي حفاظت و اس
منابع طبيعى و توجه ويژه به منابع آب و 
ــديد و  ــايش ش ــرل فرس ــاك و كنت خ

سيالب هاى مخرب است.

مديركل منابع طبيعى مازندران:
روند تغيير كاربرى اراضى در مازندران كاهش يافت

وجود  عدم  فرض  در  دادگاه  نيز  و  دادسرا  به  (مربوط  متهم  احضار 
محمدخانى  افسر  شعبه  اين  1/960456د  كالسه  پرونده  در  كيفرخواست) 
فرزند اكبر به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب قرار گرفته است 
با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 115 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف يك ماه پس از نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى بعمل خواهد آمد. 
 63178/م الف       داديار شعبه اول دادسراى ناحيه 12 امام خمينى تهران

اتهام  به  فكرى  ابراهيم  و  يوسفى  على  متهمين   960066 كالسه  پرونده  در 
تحصيل مال از طريق نامشروع قرار گرفته با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهمين و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه از انتشار اين آگهى جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 63179/م الف     بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه 5 صادقيه تهران

 در پرونده كالسه 960066 متهمين حامد بيك محمدى و جواد ابراهيم پور 
به اتهام سرقت و تهديد قرار گرفته با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسى به متهمين و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه از انتشار اين آگهى جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 63180/م الف     بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه 5 صادقيه تهران

دادنامه پرونده كالسه 9009981513100783 شعبه 1041 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران (1041 جزايى سابق) تصميم نهايى 
 -2 موسى  فرزند  گنجى  على   -1 شكات:   9609972191600986 شماره 
پيمان  پيروز  حسن   -1 متهمين:  ابوالقاسم   فرزند  چيان  شانه  اله  حبيب 
نشانى  به  همگى  پاكزاد  محمد   -4 زاده  يوسف  مهدى   -3 ناطق  نادر   -2
به  التفات  با  دادگاه  هرمى  شركت  در  گيرى  عضو  اتهام:  المكان  مجهول 
به  اقدام  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگى  ختم  پرونده  محتويات  جميع 
صدور راى مينمايد راى دادگاه در خصوص اتهام 1- حسن پيروز پيمان 
2- مهدى يوسف زاده 3- محمد پاكزاد 4- نادر ناطق داير بر عضو گيرى 
و  گنجى  على  اوليه  شكايت  موضوع  عمومى  جنبه  از  هرمى  شركت  در 
حبيب اله شانه چيان به شرح كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و 
انقالب ناحيه 31 تهران دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامى- شكايت 
پرونده  اوراق  ساير  و  دادسرا  فنى  دفتر  از  استعالم  پاسخ  شكات-  اوليه 
ارتكاب بزه از سوى متهمان محرز بنظر ميرسد لذا دادگاه به استناد بند ز 
الحاقى به ماده يك و تبصره يك ماده 2 قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادى كشور متهم رديف اول به تحمل يكسال حبس متهم رديف دوم 
به تحمل هشت ماه حبس و متهم رديف سوم و چهارم هر كدام به تحمل 
شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف 20 روز 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر استان تهران است. 
 1041 شعبه  رئيس  الف                        63182/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

 احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) مجتمع قضايى 
كالسه  پرونده  در  شماره  كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدوسى  شهيد 
كيفر  تقاضاى  توهين  اتهام  به  كريمى  دانيال  براى   9509982138700085
براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  اين شعبه  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده 
مورخه 1396/10/26 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق 
آدك  مراتب يكنوبت 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. 
 63172/م الف                 شعبه 1031 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران   

در پرونده كالسه 960645/ب7 متهم محمدابراهيم قاسمى لو فرزند على محمد 
به مجهول  عنايت  با  گرفته  قرار  تعقيب  تحت  غير  مال  منافع  انتقال  اتهام  به 
آيين  قانون  ماده 174  اجراى  در  و  متهم  به  عدم دسترسى  و  بودن  المكان 
دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
ظرف 30 روز در شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 63173/م الف   بازپرس شعبه هفتم دادسراى ناحيه 5 صادقيه تهران

كالسه 139500101029001065  پرونده  محتويات  موجب  به  متهم  احضار   
زينب جمشيدى فرخى فرزند هاشم به شماره ملى 4189916943 كه فعال به 
جهت مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به اتهام تقلب در كسب تحت تعقيب 
مى باشد لذا مراتب به موجب مواد 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 
1392 در يك نوبت آگهى مى گردد كه نامبرده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى جهت دفاع و پاسخگويى به اتهام وارده در اين شعبه حاضر گردد و در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 63174/م الف                        رئيس شعبه 73 بدوى تعزيرات حكومتى استان تهران

 به استناد ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى به مهدى ناصرى و شهرام 
طيورى ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام خويش مبنى بر خيانت در امانت 
موضوع شكايت محسن ميرزا عبداله ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در 
شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهررى حاضر شوند عدم 

حضور منجر به صدور تصميم قانونى مى گردد. 
شهررى دادسراى  هشتم  شعبه  داديار  الف          63175/م   

 در پرونده كالسه 941678 متهم محمد وهاب به اتهام كالهبردارى و فروش 
مال غير و عدم رعايت قانون مربوط به پيش فروش آپارتمان  قرار گرفته با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى ماده 174 
قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه از 
انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 63176/م الف     بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه 5 صادقيه تهران

 احضار متهم (مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست) 
در پرونده كالسه 1/930798د اين شعبه منصوره رزاقى فرزند على به اتهام 
تحصيل مال نامشروع تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان 
دادگاههاى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 115  مقررات  اجراى  در  و  متهم  بودن 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه پس 
از نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى بعمل خواهد آمد. 
 63177/م الف       داديار شعبه اول دادسراى ناحيه 12 امام خمينى تهران

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غير منقول( اسناد رهنى) كالسه هاى9500085 و9500084 

به موجب پرونده هاى اجرائى كالسه 9500085 و 9500084 ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى پالك96/138/159 فرعى از يك اصلى واقع در بخش2 ساوه مالكيت آقا محرمعلى خداشناس كه طبق اسناد 
رهنى شماره77604- 1392/11/07 و77605- 1392/11/07 دفترخانه شماره2 ساوه جمعا“ در قبال مبلغ1/179/373/186 ريال در رهن بانك ملت شعبه ميدان آزادى ساوه قرار گرفته و طبق نظر كارشناسان 
ــى  ــت و چهل و نه مترمربع و هفتاد و پنج دس ــند مالكيت دويس ــاحت عرصه پالك طبق س ــد كه مس ــده، ملك مذكور در دو طبقه( زير زمين و همكف ) ميباش ــمى به مبلغ3/600/000/000 ريال ارزيابى ش رس
ــتم  ــكونى154 مترمربع در همكف و40 متر مربع در زير زمين) سيس ــاحت حدود يكصدو نود و چهار مترمربع(194 مترمربع) در دو طبقه( زير زمين و همكف) (مس مترمربع(249/75 مترمربع) اعيانى ملك به مس
باربرنيمه اسكلت، پوشش سقف طاق ضربى، نماى سيمانكارى، داراى انشعاب برق و آب و تلفن با قدمت حدود سى سال ميباشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يك شنبه مورخ 96/10/17 در اداره ثبت اسناد واقع 
در ساوه،  بلوار شهيد بهشتى، نبش آوينى از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود . الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 
به  عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و  نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده 

تعطيل رسمى  گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت  و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 1254
تاريخ انتشار: سه شنبه96/9/21 
تاريخ مزايده: يكشنبه96/10/17

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى ساوه خليل شاه محمدى
---------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهى ابالغ 
دادخواست وضمائم ووقت رسيدگى به خوانده: مرتضى جعفرى نادر كالسه پرونده: 666/2/96وقت رسيدگى: به روزشنبه تاريخ96/10/30 ساعت 16:30خواهان: زهرا برات زاده  خوانده: مرتضى جعفرى نادر 
خواسته: مطالبه نفقه خواهان داد خواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن 
خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجويز ماده72قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت نمايد ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابا“اتخاذ 

تصميم خواهد نمود ضمنا“ چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود 
م الف7496 مديردفترشعبه 2 شوراى حل اختالف اسالمشهر

---------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ

 دادخواست وضمائم ووقت رسيدگى به خوانده: نجم وحيد اصل  كالسه پرونده: 550/211/96وقت رسيدگى: به روز تاريخ96/10/17 ساعت 15:00خواهان: هادى برجى  خوانده: نجم وحيد اصل  خواسته: مطالبه 
ــيد چك لغايت يوم االجرا)خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى  ــارات تاخير درتاديه ازسررس ــى وخس ــارات دادرس ــاب كليه خس ــه فقره چك جمعا“ به مبلغ 26/000/000ريال با احتس وجه چك (س
اسالمشهرنموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستور دادگاه وبتجويز ماده72قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت 
نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا“اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا“ چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود 
م الف7528 مديردفترشعبه 211 شوراى حل اختالف اسالمشهر

آگهى حصروراثت
آقاى مسعود  شهرت بغالنى نام پدر  شرى بشناسنامه 1  صادره  از  اهواز در خواستى بخواسته  صدور  گواهى حصروراثت  تقديم و توضيح  داده  كه شادروان مرحوم  شرى شهرت بغالنى بشناسنامه  
80  صادره اهواز در تاريخ 40/11/1  در اهواز  اقامتگاه دائمى  خود  فوت  ورثه اش  عبارتند  از  :  1- متقاضى  مسعود بغالنى فرزند شرى به ش ش 1 صادره از اهواز ---    2 -   جاسم بغالنى فرزند شرى به 
ش ش 147 صادره از اهواز --- 3 – عبدالحسن  بغالنى فرزند شرى به ش ش 82 صادره از اهواز (پسران  متوفى ) ---   4 -   فاطمه منبوگى فرزند دهش به ش ش 81 صادره از اهواز (همسر متوفى) والغير  
بشرح  دادخواست  تقديمى حقوقى  مى باشد . اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار است .
قاضى  شوراى  حل اختالف مجتمع

--------------------------------------------------------------
اصالحيه آگهى حصروراثت

در آگهى حصروراثت مربوط به پرونده كالسه : 1112/2/96/ح چاپ شده در روزنامه هدف و اقتصاد مورخ: 96/9/18 به شماره روزنامه 3876، شهرت تمامى فرزندان متوفى اميرى اردلى صحيح مى 
باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد.

--------------------------------------------------------------
آگهي حصروراثت   

آقاى على ميرزاى گيالنى شهرت ميرزاى گيالنى نام پدر عبدالمحمد بشناسنامه 882 صادره از اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مادرم مرحوم هماى شهرت 
خوش خو بشناسنامه 514 صادره دزفول در تاريخ 96/4/17 در شهر اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضي با مشخصات فوق الذكر (پسر متوفيه) --- 2- صغرى ميرزايى گيالنى 
فرزند عبدالمحمد ش ش 577 صادره اهواز ----3- فاطمه ميرزايى گيالنى فرزند عبدالمحمد ش ش 11166 صادره اهواز ----4- فرخنده ميرزايى گيالنى فرزند عبدالمحمد ش ش 42 صادره اهواز 
---5- طوبى ميرزايى گيالنى فرزند عبدالمحمد ش ش 444 صادره اهواز ---6- زيبا ميرزايى گيالنى فرزند عبدالمحمد ش ش 32 صادره اهواز ---7- كبرى ميرزايى گيالنى فرزند عبدالمحمد ش ش 
5949 صادره اهواز (دختران متوفيه)---8-عبدالمحمد ميرزايى گيالنى فرزند عبدالكريم ش ش 535 صادره از دزفول (همسر متوفيه) والغير طبق دادخواست شماره 575/4/96/ح به شعبه 4 شوراى 
حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز

--------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم

آقاى سارا موسوى فرزند سيد يعقوبدادخواستى به طرفيت محسن كيانى فرزند محمود  به خواسته مطالبه يك فقره چك به شماره 696270 ظ 38 به مبلغ -/100/000/000 ريال به انضمام كليه 
خسارات قانونى و هزينه هاى دادرسى و تاخير تاديه به نرخ روز از زمان سررسيد چك تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع به شماره 714/1/96  حقوقى به ثبت رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجاره 
محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج و از خواندگان فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از نشر آگهى در روز  - مورخ 96/10/30  ساعت 
11/30 صبح جهت دادرسى در اين شعبه قاضى شوراى مجتمع شماره يك حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز مراجعه و با دريافت نسخه ثانى 

دادخواست و ضمايم هرگونه دفاع و پاسخى بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت.
   مدير دفتر قاضى شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز

--------------------------------------------------------------
آگهى وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم محمد رضا چكاوى، منوچهر چكاوى، زهرا چكاوى،بتول چكاوى،فرشيد پور ريخته گر دزفولى، غالمرضا چكاوى ،محمد فرخى نژاد، مهناز 
پور ريخته گر دزفولى، فرخنده فرخى نژاد، عليرضا چكاوى، طوبى فرخى نژاد، حميده فرخى نژاد، ثريا چكاوى، افروز بلك، پروين پور ريخته گر دزفولى، نازنين پور ريخته گر دزفولى، محمد رضا پور ريخته 
ــكاوى، منوچهر چكاوى، زهرا چكاوى،بتول  ــتى به طرفيت خواندگان آقاى/خانم  محمد رضا چ ــنجانى فرزند محمد رضا دادخواس ــر دزفولى، حميد رضا چكاوى ---خواهان آقاى حميد نصيرى س گ
چكاوى،فرشيد پور ريخته گر دزفولى، غالمرضا چكاوى،محمد فرخى نژاد، مهناز پور ريخته گر دزفولى، فرخنده فرخى نژاد، عليرضا چكاوى، طوبى فرخى نژاد، حميده فرخى نژاد، ثريا چكاوى، افروز بلك، 
پروين پور ريخته گر دزفولى، نازنين پور ريخته گر دزفولى، محمد رضا پور ريخته گر دزفولى، حميد رضا چكاوى به خواسته جلب ثالث(غير مالى) و ابطال سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9509986110800719 و 9609986110800280 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/02 ساعت 10:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان 
ــيدگى حاضر گردد.كالسه  ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس ــخه ثانى دادخواس ــانى كامل خود، نس ــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش

950757
منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز- عبدالرضا حزبه



9ايران زمينايران زمين
مركز شتابدهنده پيشگامان، كانون

 نوآورى و خالقيت
ــايش سايكل دوم مركز شتابدهنده نو  يزد- در آيين گش
آورى پيشگامان در دانشگاه يزد بر ايجاد بستر الزم جهت به 

ثمر نشستن ايده هاى نو تاكيد شد.
ــگامان، آيين  به گزارش روابط عمومى گروه تعاونى پيش
گشايش سايكل دوم مركز شتابدهنده پيشگامان در دانشگاه 
يزد با حضور دكتررضايى نژاد مدير عامل و جمعى از مديران 
ــاتيد دانشگاه برگزار  ــگامان و برخى از اس گروه تعاونى پيش
گرديد. در ابتدا كشورشاهى مديرعامل مركز شتابدهنده در 
گزارشى به تشريح روند فعاليت مركز شتابدهنده در سايكل 
اول پرداخت و برنامه هاى آتى اين مركز را بيان نمود. سپس 
ــامانه جايابى مشاغل) و  ــتارتاپى پين جاب (س تيم هاى اس
ــكل گيرى و  ــامانه آنالين حمل و نقل) روند ش ــار ( س اكوب
فعاليت خود را توضيح دادند. در ادامه اميرحسين رضايى نژاد 
مدير استارتاپ موفق گام پالس و سفرگام در سخنانى با بيان 
ــتارتاپ ها با شكست  اينكه طبق آمار بيش از 90 درصد اس
ــوند حضور در مركز شتابدهنده را جهت كسب  روبرو مى ش

تجربه و يادگيرى كار تيمى مفيد دانست.
ــگامان  ــژاد مديرعامل گروه تعاونى پيش دكتررضايى ن
سخنران پايانى مراسم بود. وى خطاب به تيم هاى برگزيده 
عنوان كرد: هر ايده نو و جذاب پس از به ثمر رسيدن بايد به 
ــب و قابل فهم ارائه شود تا سرمايه گذار بتواند  صورت مناس
ــى دورنماى آن تصميم درست را اتخاذ نمايد.  پس از بررس
ــر اقتصادى كه با  ــى نژاد بر لزوم حضور يك تحليل گ رضاي
شرايط روز بازار آشنا باشد در تيم هاى استارتاپى تاكيد كرد 
و افزود: براى رسيدن به موفقيت بايد همزمان تالش، صبر و 

توكل را مد نظر قرار داشت.
مديرعامل گروه تعاونى پيشگامان اظهار داشت: تحصيل 
ــدن فعاليت هاى  ــبب علمى ش همزمان با فعاليت كارى س
اقتصادى مى گردد و گاه موجب حصول نتيجه مطلوب پيش 

از زمان واقعى مى شود.
    

كسب 31 رتبه جشنواره تئاتر منطقه اى معلولين 
توسط هنرمندان معلول يزدى 

ــركت در چهارمين  ــدان معلول يزدى با ش يزد-هنرمن
ــر، 31 رتبه اين  ــر معلولين كوي ــنواره منطقه اى تئات جش

جشنواره را به خود اختصاص دادند.
ــتان يزد؛ در اين  ــتى اس به گزارش روابط عمومى بهزيس
جشنواره ديپلم افتخار و جايزه نقدى  به همسرايان نمايش 
ــزه نقدى به مجتبى زارع  ــت، ديپلم افتخار و جاي زيباى زش
بازيگر نقش يوسف و همچنين ديپلم افتخار و جايزه نقدى به 
ــلطانى بازيگر نقش زينت خانم  به نمايش زيباى  فاطمه س

زشت از شهرستان ابركوه تعلق گرفت.
ــر و جايزه نقدى به  ــى لباس، لوح تقدي ــش طراح در بخ
محمدحسن ابويى و در بخش گريم و ماسك نيز جايزه هيات 
داوران به همراه ديپلم افتخار به طراح گريم و ماسك نمايش 

«حسنك و ديو سياه» اهدا شد.
هيات داوران، در بخش طراحى صحنه، رتبه اول جشنواره 
ــن ابويى و  ــه همراه تنديس و جايزه نقدى به محمدحس را ب
ــنك و ديو سياه» از  فريبا فتحى، طراح صحنه نمايش «حس

شهرستان مهريز اهدا كردند.

شماره 3879    سه شنبه   21آذر    1396خبر

خبر
پوشش مناسب جاده اى تلفن 

همراه در شهرستان ساوه 
ــرات  ــركت مخاب ــس ش اراك- رئي
ــاوه اعالم كرد كه پوشش  ــتان س شهرس
ــاى اين  ــطح جاده ه ــن همراه در س تلف
شهرستان بر اساس استانداردها،  مناسب 
ــين مجيدى اظهار كرد كه بر  است.حس
اساس استانداردها پوشش مكالمات تلفنى 
ــتان در  ــطح جاده هاى اين شهرس در س
ــرعت بين 50 تا 80 كيلومتر مناسب و  س
ــكل است اما به طور طبيعى در  بدون مش
سرعت هاى باالتر تا 120 كيلومتر كيفيت 
مكالمات تلفنى در حين رانندگى افت مى 

كند.
به گفته اين مسئول،  براى پوشش تلفن 
همراه در سطح جاده ها، از سوى سازمان 
تنظيم مقررات راديويى مقرراتى تنظيم 
شده است و اين نهاد بر فعاليت اپراتورها و 
ــا فركانس و  ــه ب ــتم هايى ك همه سيس
ــتند،  ارتباطات مخابراتى در ارتباط هس

نظارت مى كند.
    

آهن، قير و سيمان بيشترين 
صادرات كاال از بندر امام 

ــب: عادل دريس،  اهواز- موسوى نس
ــتان  ــوردى اس ــادر و دريان ــركل بن مدي
ــتان روند بارگيرى انواع كاالهاى  خوزس
ــام خمينى(ره) طى  غيرنفتى در بندر ام
هشت ماهه سال جارى، رشد 19درصدى 
داشته است.دريس گفت: در هشت ماهه 
اول سال7 ميليون و 138 هزار و 582 تن 
بارگيرى انجام شده كه بخش عمده اى از 
ــه اى، متفرقه،  ــوط به كاالى كيس آن مرب
آهن آالت و فله ى مايع است.مدير منطقه 
ــدر امام خمينى(ره)  ــادى بن ــژه اقتص وي
ــد 40 درصدى   ــاره به رش همچنين با اش
تخليه و بارگيرى كاالى كانتينرى طى بازه  
زمانى مذكور از روند رشد و رونق عمليات 
كانتينرى در اين مجتمع بزرگ بندرى به 
ميزان 85 هزار و TEU 314 خبر داد.وى 
در ادامه افزود: افزايش صادرات محصوالت 
ــه از اهم  ــاى مواد خام اولي ــدى به ج تولي
ــاى دولت باهدف تحقق اقتصاد  رويكرده
ــه  افزايش محموالت  ــى در زمين مقاومت
ــن آالت نيمه  ــوده و انواع آه ــى ب صادرات
ــنگين و سنگين، قير و سيمان ازجمله  س
ــد  ــتند كه با رش ــاى صنعتى هس كااله
چشمگيرى طى اين هشت ماهه، بارگيرى 

و صادر شده است.

ــت  ــمى سرپرس همدان – مريم قاس
ــركت توزيع نيروى برق استان همدان  ش

گفت: عالوه بر دو نيروگاه خورشيدى 30 
مگاواتى، 14 نيروگاه خورشيدى در مجموع 

با قدرت 115 مگاوات در دست اقدام است 
كه تعدادى تا پايان سال جارى و مابقى نيز 
ــند.  ــه بهرهبردارى ميرس ــال 97 ب در س
محمدمهدى شهيدى با اشاره به برنامههاى 
ــال جارى اظهار داشت: طى  شركت در س
ــاتى  تعامل با فرمانداران و برگزارى جلس
مشكالت و نيازهاى هر يك از شهرستانهاى 
ــد تا اقدامات مؤثرى در  استان بررسى ش
ــتاى رفاه حال مردم صورت گيرد. وى  راس
ــاى عملياتى اين  ــى از برنامهه افزود: يك
شركت بهسازى شبكههاى برق روستايى 
است كه در نشست با فرمانداران اولويت هاى 
اين امر مشخص شده و در دستور كار قرار 
گرفت. سرپرست شركت توزيع نيروى برق 
استان همدان با بيان اينكه در زمينه اصالح 

و بهسازى شبكههاى برق روستايى اقدامات 
ــت، گفت: در اين  خوبى صورت گرفته اس
ــال جارى تاكنون 31  ــتا از ابتداى س راس
كيلومتر انجام شده است. وى عنوان كرد: 
همچنين امسال 63 كيلومتر از شبكههاى 
ــازى و اصالح شده است.  برق شهرى بهس
شهيدى با اشاره به اينكه تبديل شبكه مسى 
به كابل خودنگهدار جزو برنامههاى اصلى 
اين شركت است، افزود: اين امر براى تأمين 
برق پايدار و مستمر براى مشتركين صورت 
ــال جارى 42 كيلومتر  ميگيرد كه طى س
شبكه مسى به كابل خودنگهدار تبديل شده 
است. وى با اشاره به اصالح و بهبود روشنايى 
معابر شهرى و روستايى تصريح كرد: سال 
ــته 13 هزار دستگاه چراغ روشنايى  گذش

ــر اصالح و بهينه و 3 هزار و 400 چراغ  معاب
نصب شده است. سرپرست شركت توزيع 
ــا بيان اينكه  ــتان همدان ب نيروى برق اس
ــر در تأمين امنيت  ــنايى معاب تأمين روش
مناطق نيز مؤثر است، ابراز داشت: امسال نيز 
ــنايى معابر  ــتگاه چراغ روش 10 هزار دس
اصالح و يك هزار و 500 دستگاه چراغ نيز 
نصب شده است. وى يادآور شد: يكى ديگر 
از مباحث اين شركت برطرف كردن نقاط 
خطر آفرين و رفع حريم از شبكه هاى برق 
ــت كه از ابتداى سال تاكنون 846 مورد  اس
ــازى رفع حريم از شبكه هاى فشار  آزادس
ضعيف و 162 مورد نيز از شبكه هاى فشار 
متوسط استان صورت گرفته و 585 مورد از 

نقاط آسيب پذير نيز اصالح شده است. 

سرپرست شركت توزيع نيروى برق استان همدان خبر داد :

احداث 16 نيروگاه خورشيدى در استان همدان 

ــاون، كار و رفاه  ــهركرد- مديركل تع ش
اجتماعى چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
اينكه تعاونى هاى فراگير مى توانند به جذب 
سرمايه هاى خرد در روستا جهت راه اندازى 
ــاى توليدى و فرآورى اقدام كنند،  فعاليت ه
ــر مى توانند در  ــاى فراگي ــت: تعاونى ه گف
خصوص عمليات عمرانى و آبادى روستاها 
نيز فعاليت كنند.سيدعباس جزايرى با اشاره 

ــكيل تعاونى هاى فراگير، اظهار كرد:  به تش
تعاونى هاى فراگير با حداقل هفت عضو و با 
هدف كمك به اقشار كم درآمد و سه دهك 
ــه از جمله افراد تحت  پايين درآمدى جامع
پوشش كميته امداد، بهزيستى و روستاييان 
و عشاير تشكيل مى شود كه در قانون مزاياى 
فراوانى از جمله تخصيص اعتبار بالعوض و 
كم بهره براى آن ها پيش بينى شده است.وى 

ادامه داد: تعاونى هاى فراگير براى تأمين نياز 
توليدكنندگان تشكيل مى شود و زمانى كه 
ــتند  افراد به تنهايى قادر به انجام كارى نيس
مى توانند كار را به صورت گروهى انجام دهند 
و اين تعاونى ها نزديك ترين تعريف را با اصول 
ــاون، كار و رفاه  ــى دارند.مديركل تع جهان
اجتماعى چهارمحال و بختيارى انتقال خوب 
و مؤثر را از مزاياى ايجاد تعاونى هاى فراگير 

ــان كرد: اين نوع تعاونى ها  عنوان و خاطرنش
بسيار مؤثر و موفق عمل كرده اند و روستاها 
ــرايط خاص و محدوده جمعيتى  به دليل ش
ــترك فراوان و ارائه خدمات را  نيازهاى مش
فراهم مى كنند و طبق سياست هاى اصل 44 
حمايت هاى مختلفى از اين تعاونى ها صورت 
مى گيرد.جزايرى افزود: تعاونى هاى فراگير را 
مى توان بهترين نوع تعاونى عنوان كرد، زيرا 

ــتاييان را مرتفع و در  مى تواند نيازهاى روس
امورى هم چون زراعت، باغدارى، دام و طيور، 
داشت و برداشت موجب كاهش هزينه شود 
ــته بندى  و همچنين مى تواند در زمينه بس
ــرآورى محصوالت  ــوب در مبدأ و يا ف مطل
كشاورزى يا مواد اوليه را كه موجب افزايش 
ــهم روستاييان از  راندمان كارى و افزايش س

قيمت نهايى مى شود افزايش دهد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى چهارمحال و بختيارى مطرح كرد:
جذب سرمايه هاى خرد در راستاى تشكيل تعاونى هاى فراگير

ــگاه علوم  ــس دانش ــدران- رئي مازن
ــا تاكيد بر همكارى  ــكى مازندران ب پزش
ــتر رسانه ها در ارتقا نظام سالمت در  بيش
جامعه، گفت: اجراى طرح تحول سالمت 
ــى در  ــات درمان ــش خدم ــبب افزاي س

مازندران شد.
ــدار با  ــوى در دي ــيد عباس موس س
مديركل صدا و سيماى مركز مازندران با 
ــريح ابعاد حوزه سالمت و مولفه هاى  تش

آن جهت ارتقاى سطح كيفى سالمت در 
استان، اظهار داشت: با اجراى طرح تحول 
ــكالت درمانى و  سالمت بسيارى از مش
بهداشتى مردم رفع شده و سطح رضايت 
از نحوه ارايه خدمات درمانى افزايش يافته 

است.
ــتن  ــت جهت داش وى افزود: الزم اس
ــارى از بيمارى،  ــالم و ع ــه اى س جامع
بهداشت عمومى به نحو چشمگيرى ارتقا 

يابد و اين مهم با همكارى دست اندركاران 
ــاير  ــيما و س ــالمت و صدا و س حوزه س

اصحاب رسانه ميسر خواهد شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران 
ــانى  ــه تعامل در اطالع رس گفت: هر چ
ــتى و درمانى از طريق  موضوعات بهداش
ــود مردم از ثمرات آن  رسانه ها بيشتر ش
بيشتر بهره مند خواهند شد و عدم آگاهى 
ــبب ايجاد  ــطح جامعه س ــردم در س م

ــكالت عديده مى شود كه جبران آن  مش
ــادى را براى دولت و مردم  هزينه هاى زي
تحميل مى كند.موسوى اضافه كرد: بايد 
در زمينه ارتقا فرهنگ بهداشتى و تغيير 
سبك زندگى مردم جامعه ،آگاهى بخشى 
ــوص رفتارهاى  ــواد جامعه درخص و س
پرخطر مردم در راستاى كاهش بيماريها 
ــالمت مردم قدم  ــردن هزينه س و كم ك

برداشت.

على صادق مقدسى، مدير كل صدا و 
ــد بر  ــا تاكي ــز ب ــدران  ني ــيماى مازن س
ــزود: موضوع  ــترك اف همكارى هاى مش
ــالمت يكى از آيتم هاى هدف گزارى  س
ــت هاى كلى صدا و  شده براساس سياس
ــت.وى افزود: وظايف دو جانبه  سيما اس
ــل فى مابين در  ــترش تعام مبنى بر گس
رسيدن به اهداف حوزه سالمت در سطح 

استان بسيار حائز اهميت و توجه است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران:
اجراى طرح تحول سالمت سبب افزايش خدمات درمانى در مازندران شد

آگهى ابالغ 
ــيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى محمد زاده  وقت رس
ــريعت وغيره   ــان على ش ــى خواه ــد محمدعل ــقى فرزن ناس
ــقى به  ــتى به طرفيت خوانده آقاى محمد زاده ناس دادخواس
خواسته ابطال معامله مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره 
ــه 9609982885300902شعبه سوم دادگاه  پرونده كالس
عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهرثبت ووقت 
رسيدگى مورخ 1396/10/24 ساعت10:00 تعيين كه حسب 
ــتوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين داد رسى مدنى به  دس
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
ــارآگهى مى گردد  ــد كثيراالنتش ــت دريكى ازجراي يك نوب
تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهى به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى داد خواست 
ــيدگى در  ــت ودروقت مقررفوق جهت رس ــم را درياف و ضمائ

دادگاه حاضرگردد.م الف7502
ــوم دادگاه  ــعبه س ــرى دادگاه ش ــدى اموردفت متص

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

ابالغ وقت رسيدگي 
ــاورز صالح  ــول كش ــم به آقاى رس ــت و ضمائ و دادخواس
ــده/ خوان ــى  خالق ــه  :نجيب ــاكى  فرزندپرويزخواهان/ش

ــاورز صالح - رسول كشاورزصالح- محمد  متهم:معصومه كش
ــاورز صالح- عليرضا كشاورزصالح  ــاورزصالح- اعظم كش كش
ــته /اتهام:خلع يد- مطالبه خسارت دادرسى-پرداخت  خواس
ــماره پرونده  ــعبه ارجاع وبه ش حق الوكاله مطرح كه به اين ش
ــعبه 12دادگاه عمومى  كالسه9609982811200528 ش
ــورخ  م ــيدگي  رس ــت  وق و  ــت  ثب ــن  قزوي ــى  حقوق
ــاعت8:30تعيين كه حسب دستور دادگاه  1396/11/23وس
ــي مدنى به علت  ــاده73 قانون آيين دادرس ــق موضوع م طب
مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك 
ــار آگهي مي شود تاخوانده  نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش
ظرف يك ماه پس از تاريخ اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم 
رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد.
ــعبه12 دادگاه عمومى  ــر ى دادگاه ش متصدى امور دفت

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

ابالغ وقت رسيدگي 
ــت و ضمائم به آقاى قدرت اله صادقى خواهان  و دادخواس
آقاى بهزاد افشاردادخواستى به طرفيت خوانده آقاى قدرت اله 
ــته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه  صادقى به خواس
ــه9609982822600182  ــماره پرونده كالس ارجاع وبه ش
ــوراى حل اختالف  قزوين ثبت و وقت رسيدگي  شعبه 16ش
مورخ 1396/10/23وساعت16:00تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك 
ــار آگهي مي شود تاخوانده  نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش
ظرف يك ماه پس از تاريخ اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم 
رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد.
مسئول دفتر شعبه16 شوراى حل اختالف قزوين

----------------------------
ابالغ وقت رسيدگي 

ــت و ضمائم به آقايان حجت ساكى  ومصطفى  و دادخواس
ــاكى فرزند حجت خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم  س
سلطان خواه دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان مصطفى 
ساكى وحجت ساكى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه9609982822700483 
ــوراى حل اختالف قزوين ثبت و وقت رسيدگي  ــعبه 17ش ش
مورخ 1396/10/30وساعت17:30تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت 

مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك 
ــار آگهي مي شود تاخوانده  نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش
ظرف يك ماه پس از تاريخ اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم 
رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد.
مسئول دفتر شعبه17 شوراى حل اختالف قزوين

----------------------------
ابالغ 

وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى ايمان اصغر 
ــرى خواهان خدايار اباذرى دادخواستى به طرفيت  زاده رودس
خوانده آقاى ايمان اصغر زاده رودسرى به خواسته مطالبه وجه 
ــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  چك مطرح كه به اين ش
ــل اختالف  ــوراى ح ــعبه 2 ش 9609982821200653 ش
شهرستان قزوين ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/30 
ــاعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  س
ــي مدنى به علت مجهول المكان  ماده 73 قانون آيين دادرس
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تاخوانده ظرف يك ماه پس 
ــر دادگاه مراجعه وضمن اعالم  ــار آگهي به دفت ــخ انتش از تاري
ــخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت  نشاني كامل خود نس

ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــعبه2 ش ــئول دفتر ش مس

قزوين 
----------------------------

ابالغ
 وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى ايمان اصغر 
ــاى خدايار اباذرى  ــير خواهان آق ــرى فرزند اردش زاده رودس
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى ايمان اصغر زاده رودسرى 
به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
ــه 9609982821200645 شعبه 2  ــماره پرونده كالس ش
ــوراى حل اختالف شهرستان قزوين ثبت و وقت رسيدگى  ش
ــاعت 10:00 تعيين كه حسب دستور  مورخ 1396/11/1 س
ــي مدنى به  ــق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس دادگاه طب
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تاخوانده 
ظرف يك ماه  پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم 
رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد.
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــعبه2 ش ــئول دفتر ش مس

قزوين 
----------------------------

دادنامه 
پرونده كالسه 9609982810800474 شعبه 8 دادگاه 
ــى  نهاي ــم  تصمي ــن  قزوي ــى  حقوق ــى  عموم

شماره9609972810801069
ــانى  ــهرزاد كاكاوند فرزند جالل به نش ــم ش خواهان:خان
ــت سهيل-پ 28-كدپستى  قزوين- چهارراه عمران- بن بس

3413938419- شماره تماس:09193883986
ــاني:تهران- ــم اكرم باقرى صمغ آبادى به نش خوانده:خان

خيابان ستارخان-كوچه شادمان پ 5
خواسته: الزام به فك پالك خودرو

گردش كار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به 
ــريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به  كالسه فوق و جرى تش
ــس از اوراق و  ــت و پ ــكيل اس ــدى امضاء كننده ذيل تش تص
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذيل مبادرت به اصدار راى مى نمايد.
ــهرزاد  ــوى خواهان خانم ش ــوص دع راى دادگاه:در خص
كاكاوند فرزند جالل عليه خانم اكرم باقرى صمغ آبادى مبنى 
ــمى  بر فك پالك از خودروى مورد معامله موضوع وكالت رس
تنظيمى ميان متداعيين به شماره 2606 مورخه 90/1/17با 

احتساب خسارت دادرسى مخلص ادعاى خواهان اين است كه 
يك دستگاه خودرو به شماره انتظامى ايران 79-662 د 84 به 
ــن آن را دريافت نموده حتى مبيع را به  ــده فروخته و ثم خوان
مشاراليه تسليم نموده منتهى خوانده از فك پالك مورد معامله 
ــان مى باشد امتناع نموده و مى نمايد. در مقابل  كه به نام ايش
خوانده عليرغم ابالغ اخطاريه جهت دفاع از خويش و رد ادعاى 
ــى حضور نيافته ليكن دفاع موثرى  خواهان در جلسه دادرس
ــت اليحه دفاعيه اى ارسال نكرده وكيل نيز  بعمل نياورده اس
معرفى ننموده است با عنايت به اينكه بر اساس مقررات جارى 
راهنمايى و رانندگى،پالك وسايل نقليه، شخصى و متعلق به 
مالكين خودروها بوده و نه متعلق به خودروها بنابراين به محض 
نقل و انتقال آنها، پالك آنها فك و متعلق به ناقلين آنها حواهد 
بود فلذا دادگاه با عنايت به مراثب معنونه و احراز نقل و انتقال 
مالكيت خودروى موضوع دعوا از سوى خواهان به خوانده دعوا 
بر اساس فتوكپى مصدق مبايعه نامه ى عادى تنظيمى ميان 
ــود در پرونده دعوى  ــن و امارات موج ــاير قرائ متداعيين و س
ــخيص داده و به استناد  خواهان را وارد و مقرون به صحت تش
ــواد 198 ، 515  ــون مدنى و م ــواد10،220،219و 225 قان م
ــى مدنى حكم به الزام خوانده  ،502 و 519 قانون آيين دادرس
ــواى خواهان به  ــده به فك پالك خودروى موضوع دع ياد ش
عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/409/000 ريال بابت هزينه 
ــى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره  دادرس
ــت روزپس از ابالغ قابل وا خواهى در  غيابى و ظرف مدت بيس
ــاى مهلت واخواهى ظرف  ــد. پس از انقض اين دادگاه مى باش
مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى درمحاكم محترم 

تجديدنظر استان قزوين است.
دادرس شعبه 8 دادگاه حقوقى شهرستان قزوين

----------------------------
آگهى حصر وراثت

ــمى فرزند سيد جالل داراى  آقاى سيد عليرضا رزاز هاش
شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به كالسه 960645 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــورا درخواس از اين ش
ــادروان سيد جالل رزاز هاشمى فرزند سيد  توضيح داده كه ش
حسن به شناسنامه 404 در تاريخ 1396/7/27اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- سيد عليرضا رزاز هاشمى ش.ش38 پسر

2-سيد جمال رزاز هاشمى ش.ش80905 پسر
3- زهرا بيگم رزاز هاشمى ش.ش 183 دختر

4- مهين السادات رزاز هاشمى ش.ش905 دختر
5-بتول مالئكه رحمت ش.ش 289 همسر

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  اينك با انجام تش
ــى دارد و يا  ــى اعتراض ــى مينمايد تا هر كس ــك نوبت آگه ي
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرقزوين

----------------------------
آگهى حصر وراثت

ــلم داراى شناسنامه شماره  آقاى حبيب وصالى فرزند مس
ــه 960684 از اين شورا  ــت به كالس ــرح دادخواس 474 به ش
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ــداله به شناسنامه 817 در  ــادروان مسلم وصالى فرزند اس ش
تاريخ 95/12/28اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حبيب وصالى ش.ش 474 فرزند
2-محمد وصالى ش.ش 2554 فرزند
3- نسترن وصالى ش.ش 8376 فرزند

4- زهرا فخاريان احمدى نژاد ش.ش 516 همسر
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  اينك با انجام تش
ــى دارد و يا  ــى اعتراض ــى مينمايد تا هر كس ــك نوبت آگه ي
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرقزوين

آگهى  حصروراثت
خانم  اعظم گل محمديان  داراى  شناسنامه  بشماره  8 
ــه  1369-96 اين شورا  درخواست   ــرح  پرونده  كالس به  ش
ــح  داده  كه   ــوده  و چنين  توضي ــر وراثت  نم ــى  حص گواه
شادروان  لطيفه شير محمد زاده  به  شماره  شناسنامه  45در 
تاريخ 96/9/5 در  اردبيل  اقامتگاه  دائمى  خود  بدرود  حيات  
ــه  :  1- داود گل  ــت  ب ــه  ورثه  آن  مرحوم  منحصر  اس گفت
محمديان   فرزندرحيم  به  ش  ش   331 پسرمتوفى  2- داور 
ــرمتوفى   ــان   فرزندرحيم  به  ش  ش   351 پس گل محمدي
ــان   فرزندرحيم  به  ش  ش   634  ــوش گل محمدي 3- داري
پسرمتوفى4- سكينه گل محمديان   فرزندرحيم  به  ش  ش   
58دخترمتوفى 5- اعظم  گل محمديان   فرزندرحيم  به  ش  
ش    8  دخترمتوفى6- خديجه گل محمديان   فرزندرحيم  
ــه  ش  ش   79954دخترمتوفى7- كبرى گل محمديان    ب
ــه  ش  ش   306دخترمتوفى اينك  با  انجام   ــم  ب فرزندرحي
تشريفات  مقدماتى  درخواست  مزبور  را  در يك  نوبت  آگهى  
ــت  نامه اى  از   ــس  اعتراض دارد  و  يا  وصي ــد  هر ك مينماي
ــر  آگهى  ظرف  يك  ماه  به   ــد  از  تاريخ  نش متوفى  نزد او  باش
ــورا  تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  وصيتنامه  جز   ش
سرى  و  رسمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  شود  از  درجه  اعتبار  
ساقط  و  باالاثر  خواهد  بود  .                                            

ــتان  ــوراى  حل  اختالف  شهرس ــعبه 11ش رئيس  ش
اردبيل

---------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 

ره  ــما ش ــه  م نا د ا د ــب  موج ــه  ب
ــه 1395/7/15صادره از  9509970496000872مورخ
شعبه 30شوراى حل اختالف اردبيل محكوم عليه عبدالرضا 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــل محك ــوادى اص ج
230/292/751ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له 
ــر  ــاناز جعفرى ومبلغ 10/000/000ريال بابت نيم عش س
دولتى با توجه به امتناع محكوم عليه از پرداخت محكوم به 
ــاع از  ــف مال محكوم له تقاضاى فروش دو دانگ مش وتوقي
ششدانگ يك باب كارگاه ونمايندگى فروش به پالك ثبتى 
ــع در بخش 2اردبيل نموده  ــى از 127اصلى واق 1472فرع
ــى ارجاع ونظريه كارشناسى  است كه موضوع به كارشناس
واصل وبه شرح ذيل ارزيابى گرديده است ملك فوق الذكر به 
نشانى اردبيل –ميدان جهاد بطرف دروازه مشگين نمايندگى 
ــايپا خيابان بيست مترى كه با توجه به موقعيت ملك دو  س
دانگ ملك به مبلغ 13/000/000/000ريال معادل سيزده 
ــت بنابراين جلسه  ميليارد ريال بر آورد وارزيابى گرديده اس
ــاعت  ــه 96/10/12از س ــنبه مورخ ــه ش مزايده به روز س
ــوراى  10:30الى 11صبح واقع در چهار راه امام- مجتمع ش
ــور نماينده  ــعبه دوم اجرا در خض ــالف اردبيل ش حل اخت
ــتان محترم اردبيل برگزارخواهدشد ومزايده از مبلغ  دادس
ــروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى  ــى ش معينه كارشناس
فروخته خواهد شد طالبين مى تواننددر موعد مقرر فوق در 
جلسه مزايده شركت نموده وقيمت پيشنهادى خودشان را 
ــد  ــالم نمايند مزايده به باالترين قيمت واگذار خواهد ش اع
وبرنده مزايده ده درصد ثمن معامله را فى المجلس پرداخت 
ــت در صورت  ومابقى آن حداكثر يك ماه مهلت خواهد داش
عدم واريزى در مهلت مقرر ده درصد واريزى به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد شد.
ــعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل  مدير دفتر ش

اختالف اردبيل
---------------------------

آگهى  حصروراثت
ــنامه  بشماره   ــيان فرد داراى  شناس آقاى مهرداد پاداش
ــورا   ــه  1372-96 اين ش ــده  كالس ــرح  پرون ــه  ش 448 ب
درخواست  گواهى  حصر وراثت  نموده  و چنين  توضيح  داده  
ــادروان  حمداله پاداشيان فرد   به  شماره  شناسنامه   كه  ش
ــخ 96/9/2 در  اردبيل  اقامتگاه  دائمى  خود   69488در تاري

ــت  به  :   ــات  گفته  ورثه  آن  مرحوم  منحصر  اس ــدرود  حي ب
ــيان فرد  به  ش  ش   21 پسرمتوفى  2-  ــين پاداش 1- افش
مهرداد پاداشيان فرد   به  ش  ش   448 پسرمتوفى 3- مهران 
ــرمتوفى 4- مهدى  ــه  ش  ش   947 پس ــرد   ب ــيان ف پاداش
ــم   ــرمتوفى  5- مري ــه  ش  ش   808 پس ــرد ب ــيان ف پاداش
ــى 1450532810  ــد مل ــماره ك ــرد  به  ش ــيان ف پاداش
ــماره كد ملى  ــيان فرد  به  ش ــارا  پاداش دخترمتوفى  6- س
1450754244 دخترمتوفى  7- شهناز رسولى آذر فرزند 
ــر متوفى اينك  با  انجام   براتعلى   به  ش ش  81150 همس
تشريفات  مقدماتى  درخواست  مزبور  را  در يك  نوبت  آگهى  
ــت  نامه اى  از   ــس  اعتراض دارد  و  يا  وصي ــد  هر ك مينماي
ــر  آگهى  ظرف  يك  ماه  به   ــد  از  تاريخ  نش متوفى  نزد او  باش
ــورا  تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  وصيتنامه  جز   ش
سرى  و  رسمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  شود  از  درجه  اعتبار  

ساقط  و  باالاثر  خواهد  بود  
ــتان  ــوراى  حل  اختالف  شهرس ــعبه 11ش رئيس  ش

اردبيل
---------------------------

مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 
ره  ــما ش ــه  م نا د ا د ــب  موج ــه  ب
ــه 1396/2/18صادره از  9609970404300101مورخ
ــوم دادگاه عمومى حقوقى اردبيل و مفاداجرائيه  ــعبه س ش
ــماره 9610420404300076محكوم عليه حكمعلى  ش
ــدان احمد محكوم به  ــيرانى فرزن ،تقئس ومالئم همگى ش
فروش وتقسيم ثمن پالك ثبتى 1فرعى از 7556اصلى واقع 
ــغ 1/674/000ريال از بابت هزينه  در بخش 2اردبيل ومبل
دادرسى ومبلغ 3/000/000ريال از بابت حق الوكيل ومبلغ 
2/000/000ريال از بابت هزينه كارشناسى در حق محكوم 
ــده  ــر دولتى ش لهم ومبلغ 1/000/000ريال بابت نيم عش
ــوى  ــده از س ــوم لهم تقاضاى فروش اموال معرفى ش محك
محكوم عليهم را جهت استيفاى محكوم به نموده كه عبارت 
است .ششدانگ يك باب ساختمانت واقع در چهار راه حافظ 
ــماره  ــالك ثبتى به ش ــالمى باپ ــگاه آزاد اس ــب دانش جن
ــه داراى 457متر مربع  ــى بخش دو اردبيل ك 7556/1اصل
مساحت برابر كروكى ترسيمى كه در محدوده آن دو قسمت 
ــت در قسمت مشرف به بلوار شهدا يك  بنا احداث شده اس
ــاختمان در دو قطعه كه طبقه همكف آن شامل سه  باب س
ــكونى هستند ودر قسمت  باب مغازه وطبقه فوقانى آن مس
ديگر آ« يك باب ساختمان يك طبقه مسكونى احداث شده 
كه محكوم لهم پرونده مالك دو دانگ مشاع از پالك مذكور 
ــتند .با توجه به موقعيت استقرا ملك مذكور ونوع بنا ى  هس
احداث شده ورعايت تمامى عوامل موثر وشرايط حاكم ارزش 
ششدانگ پالك مذكور با جميع متعلقات وملحقات به مبلغ 
54/840/000/000ريال بر آورد وتعيين مى گردد.بنابراين 
در اجراى ماده 114قانون اجراى احكام مدنى موعد مزايده 
ــور نماينده محترم  ــروش اموال توقيفى كه با حض جهت ف
ــد. مزايده به روز سه شنبه مورخه  ــرا برگزار خواهد ش دادس
ــود  ــاعت 10:00الى 10:30تعيين مى ش 96/10/12از س
طالبين محترم مى توانند در موعد مقرر در محل مزايده واقع 
در دفتر شعبه سوم اجراى احكام دادگاه حقوقى اردبيل واقع 
ــهرك ادارى حاضر ودر جلسه مزايده  ــان –ش در كارشناس
شركت نموده وقيمت پيشنهادى خودشان را اعالم نمايند 
ــناس محترم تعيين نموده شروع  مزايده از قيمتى كه كارش
وبه باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد . وبرنده 
ــپرده به  ــده ده درصد بهاء را فى المجلس به عنوان س مزاي
اجراى احكام تسليم وظرف يك ماه نسبت به پرداخت بقيه 
بهاى اموال اقدام مى كند چنانچه برنده مزايده در موعد مقرر 
بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به 
ــد.ضمنا كليه  ــط ومزايده تجديد خواهد ش نفع دولت ضب
مخارج مزايده بر عهده محكوم عليه مى باشد خريداران مى 
توانند پنج روز قبل از مزايده با همكارى اجراى احكام از مورد 

مزايده بازديد نمايند 

ــوم اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى  ــعبه س مدير ش
حقوقى  اردبيل-قربانى فرد

---------------------------
آگهى  حصروراثت

ــى رحيمى آرللوى بزرگ  داراى  شناسنامه     آقاى موس
بشماره  1429 به  شرح  پرونده  كالسه  960432 اين دادگاه  
درخواست  گواهى  حصر وراثت  نموده  و چنين  توضيح  داده  
ــماره   ــى آراللوى بزرگ  به  ش ــردار رحيم ــادروان  س كه  ش
ــل  اقامتگاه   ــخ 96/9/12 در  اردبي ــنامه  651در تاري شناس
ــى  خود  بدرود  حيات  گفته  ورثه  آن  مرحوم  منحصر   دائم
ــت  به  :  1- موسى رحيمى آراللوى بزرگ فرزندسردار به   اس
ش  ش   1429متولد1358پسرمتوفى  2- عيسى رحيمى 
ش    ش   ــه   ب ــردار  فرزندس ــزرگ  ب ــوى  آرالل
ــد رحيمى آراللوى  ــرمتوفى3- زاه 1430متولد1359پس
بزرگ فرزندسردار به  ش  ش   29متولد1362پسرمتوفى4- 
ــه  ش  ش    ــردار ب ــى آراللوى بزرگ فرزندس ــالد رحيم مي
1451213522متولد1376پسرمتوفى5-وظيفه رحيمى 
ش    ش   ــه   ب ــردار  فرزندس ــزرگ  ب ــوى  آرالل
1065متولد1350دخترمتوفى6- فاطمه رحيمى آراللوى 
بزرگ فرزندسردار به  ش  ش   172متولد1366دخترمتوفى7-
ــه  ش  ش    ــردار ب ــى آراللوى بزرگ فرزندس ــه  رحيم فرزان
ــى اينك  با  انجام   1450637655متولد1371دخترمتوف
ــت  مزبور  را  به استناد ماده  ــريفات  مقدماتى  درخواس تش
361قانون امور نسبى در يك  نوبت در يكى از روز نامه هاى 
كثير االنتشار مركز  آگهى  مينمايد  تاهر كسى  اعتراض دارد  
ــر   ــد  از  تاريخ  نش و  يا  وصيت  نامه اى  از  متوفى  نزد او  باش
ــه  دادگاه تقديم  دارد  و اال  گواهى   ــى  ظرف  يك  ماه  ب آگه

صادر  خواهد شد.                                            
قاضى شوراى حل  اختالف  بخش هير- شهبازى

---------------------------
اگهى ابالغ

ــت و ضماعم به اقاى /خانم  ــيدگى و دادخواس  وقت رس
ــميرى فرد فرزند كريم خواهان اقاى /مسلم  ــير كش اردش
ــير  ــتى به طرفيت خوانده اقاى /اردش بابادى وند دادخواس
ــته مطالبه وجه بابت...مطرح كه به اين  كشميرى به خواس
ــه  كالس ــده  پرون ــماره  ش ــه  ب وو  ــاع  ارج ــعبه  ش
ــاعت  96/10/16س ــخ  9609988311300135تاري
ــب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده  11:30تعيين كه حس
73قانون ايين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
ــك نوبت در يكى از  ــت خواهان مراتب ي خوانده ودرخواس
جرايد كثيراالنتشار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
ــر دادگاه مراجعه و ضمن  ــار اگهى به دفت پس از تاريخ انتش
ــانى كامل خود,نسخه ثانى دادخواست وضمايم را  اعالم نش
دريافت و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.
منشى شعبه 13دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه –طيبه عباسى 
كرمانشاه –بلوار بنت الهدى 

---------------------------
زنجان_مفقودى 

برگ سبز ، سند كمپانى و سند قطعى و كارت شناسايى 
ــماره پالك 964 س 91   ــيله نقليه L90  مدل 89 به ش وس
ــور K4MA690W031418 و  ــماره موت ــران 87 و ش اي
شماره شاسى NAPLSRALD91064878 متعلق به  

سارا اردبيلى  مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
---------------------------

زنجان_مفقودى 
برگ سبز ، سند كمپانى و كارت ماشين پاترول مدل 76  
ــماره موتور  ــران 88 و ش ــالك 692  ق 18 اي ــماره پ به ش
  PNK15Z515261 ــماره شاسى Z24041066Z  و ش
ــاقط مى  متعلق به مهدى نقى لو مفقود و از درجه اعتبار س

باشد.
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بنابر اعالم دانشگاه صنعتی شریف 
به عن��وان نمایندۀ س��ازمان جهانی 
MAKE در ای��ران، ش��رکت فوالد 
مبارکه موفق شد از بین ۲۰۱ شرکت 
حاضر در ارزیابی جایزۀ س��ازمانهای 
دانشی برتر قارۀ آسیا، در سال ۲۰۱۷ 

به جایگاه یازدهم صعود کند.
مدی��ر تضمی��ن کیفی��ت و تعالی 
سازمانی شرکت فوالدمبارکه ضمن 
اعالم این خبر گفت: عملکرد شرکت 
فوالدمبارکه در دو محور از محورهای 
هش��تگانه ارزیابی MAKE بسیار 
موفق ارزیابی شده است؛ به طوری که 
در محوره��ای »تس��هیم دانش« و 
»فرهنگ دانش محور س��ازمانی« به 
ترتیب رتبۀ اول و دوم آسیا را به خود 

اختصاص داده است.
محم��د ناظمی هرن��دی در ادامه 
افزود: دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر 
بنی��اد جهان��ی )MAKE( به طور 
رسمی از سال ۲۰۱۱ تاکنون جایزه 
سازمان های دانشی برتر را در کشور 

برگزار می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه ش��رکت فوالد 
مبارکه نیز از ش��روع ای��ن فرایند در 
ایران، برای ارزیابی سطح بلوغ دانشی 
خود در ارزیابی جایزۀ مدیریت دانش 
محور )MAKE( شرکت کرده است، 
گفت: این ش��رکت در تمامی دوره ها 
به عنوان س��ازمان دانشی برتر کشور 

شناخته شده است.
ناظمی تأکید کرد: این ارزیابی ها در 
سه مرحله انجام میشود؛ در نخستین 
مرحلۀ ارزیابی که در بهمن ماه سال 
۱۳۹۵ صورت گرفت، دکتر کالوس 
نورث مؤسس انجمن مدیریت دانش 
مح��ور آلمان و مش��اور ش��رکتهای 
»لوفتانزا«، »زیمنس«، »مرس��دس 
بنز« و...  به عنوان ارزیاب بین المللی 
در محل شرکت فوالد مبارکه حاضر 
ش��د. در ادام��ه، پ��س از انتخاب این 
شرکت به عنوان یکی از پنج شرکت 
برتر دانشی ایران، ارزیابی مرحلۀ دوم 
در اسفندماه ۹۵ در سالن همایشهای 
صداوسیما با ارائۀ رویکردهای دانش 
محور شرکت توس��ط مدیران ارشد 
س��ازمان برگ��زار ش��د و ش��رکت 
فوالدمبارکه موفق به دریافت جایزۀ 
برترین شرکت دانشی ایران شد و به 
جمع نامزده��ای برترین س��ازمان 

دانشی قارۀ آسیا راه یافت.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در مرحلۀ 
نهایی و پس از بررسی کمیتۀ داوران 
بنیاد MAKE آس��یا، شرکت فوالد 
مبارکه موفق شد پس از رقابت با سایر 
سازمانهای دانشی برتر این قاره نظیر 
»سامسونگ«، »کاپیتال«، »تویوتا«، 
»تاتا« و... بهعنوان یازدهم ش��رکت 

دانشی برتر آسیا دست یابد.
ناظمی از برگزاری مراسم تقدیر از 

شرکتهای دانشی برتر آسیا در چین و 
اهدای نشان سازمان دانشی برتر این 
قاره در اواخر اسفندماه سال جاری از 
طرف بنیاد جهان��یMAKE خبر 

داد.
وی کسب این موفقیت بزرگ را به 
جامعۀ صنعت کش��ور و همچنین به 
کارکن��ان ف��والد مبارکه ب��ه عنوان 
ارزشمندترین سرمایۀ شرکت تبریک 
گفت و اظهار امی��دواری کرد: فوالد 
مبارکه همچنان روند تعالی و دانش 
محوری خود را همچون گذشته ادامه 
ده��د و قله های موفقی��ت در عرصه 
های بین المللی را یکی پس از دیگری 

فتح کند.

بنابر این گزارش، در پی کسب این 
موفقی��ت، وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ط��ی ارس��ال نامه��ای به 
مدیرعامل ف��والد مبارکه از زحمات 
مدیریت و کارکنان شرکت در کسب 
ای��ن موفقیت بین الملل��ی قدردانی 

کرد.
گفتنی اس��ت مؤسسۀ Teleos با 
هم��کاری ش��بکۀ جهان��ی دان��ش 
از س��ال   Network KNOW
۱۹۹۸ اق��دام ب��ه طراح��ی م��دل 
 MAKE Most Admired
و   Knowledge Enterprise
برگزاری جایزۀ س��ازمان دانشی برتر 
MAKE به صورت ساالنه در سراسر 

دنیا کرده است؛ ضمن اینکه در حال 
حاضر این جایزه به عنوان بزرگترین 
و معتبرترین مرجع ارزیابی مدیریت 
دانش محور ش��ناخته میش��ود که 
مبنای هدایت هزاران سازمان از چهار 
ق��اره در بیش از ۱۳۰ کش��ور اعم از 
کوچک، متوسط و بزرگ از بخشهای 
خصوص��ی، دولتی و حاکمیتی نظیر
 BP ، Siemens، Tata،
 Samsung، Apple، Google،
 D e l l ،  D e l o i t t e ،
 IBM،McKinsey ، Sony،
 Citigroup، Microsoft، HP،
 Yahoo، POSCO، BMW،

NASA و ... است. 

از بین ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت؛

صعود شرکت فوالد مبارکه به جایگاه یازدهم سازمانهای دانشی برتر قاره آسیا

دادنامه پرونده كالسه 9509982143501313 شعبه 1041 دادگاه كيفرى 
تصميم  سابق)  جزايى   1041) تهران  قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو 
نهايى شماره 9609972191600999 شاكى: غالمرضا چاوشى كاكرودى 
فرزند نصرت متهمين: 1- مهران آقارضائى فرزند محمد به نشانى مجهول 
ايراد صدمه بدنى غير عمدى بر  اتهام:  المكان 2- صندوق تامين خسارت 
اوراق و محتويات پرونده  با بررسى مجموع  اثر تصادف رانندگى دادگاه 
نمايد  مى  راى  به صدور  مبادرت  ذيل  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگى  ختم 
بر  داير  محمد  فرزند  آقارضايى  مهران  اتهام  خصوص  در  دادگاه  راى 
بدنى  صدمه  ايراد  به  منجر  احتياطى)  (بى  رانندگى  مقررات  رعايت  عدم 
نصرت  فرزند  كاكرودى  چاوشى  غالمرضا  شكايت  موضوع  غيرعمدى 
هفت  ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  از  صادره  كيفرخواست  شرح  به 
نظريه  قانونى-  پزشكى  گواهى  به شكايت شاكى-  عنايت  با  دادگاه  تهران 
گذارى  شماره  واحد  از  استعالم  پاسخ  مطلعين-  اظهارات  كارشناس- 
خودرو و ساير اوراق پرونده بزه انتسابى محرز است لذا به استناد مواد 
 717 ماده  و   1392 قانون مجازات اسالمى مصوب   714-709-559-449
قانون مذكور مصوب 75 و رعايت بند اول ماده 3 قانون وصول برخى از 
درآمدهاى دولت متهم را به پرداخت 1- دو درصد از ديه كامل بابت داميه 
و كتف چپ  بابت سياه شدگى شانه  كامل  ديه  2- شش هزارم  خلف سر 
3- چهار درصد از ديه كامل بابت ارش شكستگى كتف چپ در حق شاكى 
و از جنبه عمومى موضوع به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق 
دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
 1041 شعبه  رئيس  الف                         63185/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 
دادگاه   1143 شعبه  از  صادره  شماره  دادنامه  برابر  ملك  مزايده  آگهى 
كيفرى  احكام  اجراى  960258/3  شعبه  پرونده كالسه  در  تهران  عمومى 
دادسراى ناحيه 16 تهران محكوم عليه حميدرضا عرب و بهروز نعمتى به 
اتهام كالهبردارى محكوم به رد مال مى باشد كه بر همين اساس ضمانت 
وى را در قبال مبلغ ميزان سهم االرث ايشان از ملك مورد نظر بر عهده 
دستور  جانب وى  از  عليه  محكوم  معرفى  عدم  به  توجه  با  و  است  گرفته 
ضبط وثيقه از سوى معاون محترم دادستان صادر گرديده ملك نامبرده 
واقع   9 صفحه   1432 دفتر   75615 ثبت  شماره  به   238647 شماره  به 
اول   طبقه  پ8   7/41 هوايى  نيروى  خيابان  آدرس  به  تهران   7 بخش  در 
 40 ساخت  سال  سنگ  نماى  مربع  متر  مساحت  به  آپارتمان  دستگاه  يك 
انشعابات آب گاز برق و سيستم  سال خوابه حال و پذيرايى دارد داراى 
به  عنايت  با  خصوص  اين  در  كه  باشد  مى  دارد  گرمايشى  و  سرمايشى 
ثبتى  پالك  ارزش  مكانى  و  زمانى  و شرايط  ملك  موقعيت  و  جميع جهات 
مبلغ 2/500/000/000 ريال معادل 250/000/000 تومان توسط كارشناس 
به   96/10/18 مورخ  در  فوق  ثبتى  پالك  مزايده  لذا  است  گرديده  اعالم 
ناحيه  دادسراى  كيفرى  احكام  اجراى  محل  در  صبح   14 الى   9 ساعت 
به  و  آغاز  كارشناسى  پايه  قيمت  از  مزايده  برگزار خواهد شد  تهران   16
نقدا  مزايده  10 درصد  مبلغ  فروخته خواهد شد  پيشنهادى  قيمت  باالترين 
در  گردد  توديع  دادگسترى  به صندوق  ماه  يك  مهلت  بايد ظرف  الباقى  و 
غير اين صورت عدم پرداخت به موقع الباقى وجه مزايده مبلغ ده درصد 
پس از كسر هزينه هاى اجرايى به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضيان 
مى توانند جهت رويت ملك 5 روز قبل از مزايده در اين اجرا حضور يافته 
تا مقدمات بازديد از ملك فراهم گردد ملك داراى متصرف و سهم محكوم 

عليه سه دانگ از ششدانگ مشاع مى باشد. 
 63186/م الف                            دادورز اجراى احكام كيفرى دادسراى ناحيه 16 بعثت 

كيفرى  دادگاه   1041 شعبه   9409982178400401 كالسه  پرونده  دادنامه 
دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران (1041 جزايى سابق) تصميم نهايى 
شماره 9609972191600980 شاكى: رضا غالمى فرزند حسين متهم: زهرا 
از طريق  اتهام: تحصيل مال  المكان  به نشانى مجهول  ضرونى فرزند كريم 
نامشروع دادگاه با التفات به جميع محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح ذيل اقدام به صدور راى مينمايد راى دادگاه در خصوص اتهام زهرا 
ضرونى فرزند كريم داير بر كالهبردارى رايانه اى به مبلغ 20/890/224 ريال 
موضوع شكايت رضا غالمى فرزند حسين به شرح كيفرخواست صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 3 تهران دادگاه با عنايت به شكايت شاكى- 
گزارش مرجع انتظامى- مالحظه كپى فيشهاى مربوط به انتقال وجه به حساب 
متهم- پاسخ استعالم از بانك شهر و ساير اوراق پرونده ارتكاب بزه از سوى 
متهم محرز بنظر ميرسد لذا دادگاه به استناد ماده 741 قانون مجازات اسالمى 
متهم را به رد مبلغ فوق الذكر در حق شاكى و پرداخت بيست ميليون ريال 
جزاى نقدى در حق دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف 20 روز 
اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در  قابل واخواهى در 

محاكم تجديدنظر استان تهران است. 
دادگاه   1041 شعبه  رئيس  الف   63181/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

كيفرى  دادگاه   1171 شعبه   9509982154300275 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1171) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو 
ميثم  متهم:  اله  روح  فرزند  لطفى  اميرحسين  شاكى:   9609972181101469
اتهام: سرقت مدارك شناسايى و گوشى همراه راى  اشراقيان فرزند سياوش 
دادگاه در خصوص اتهام ميثم اشراقيان داير بر سرقت اسناد و مدارك و گوشى 
موبايل از داخل خودرو توجها به شكايت اميرحسين لطفى عنايتا به گزارش 
ضابطين و متوارى بودن متهم در مجموع بزه انتسابى محرز است مستندا به ماده 
661 قانون تعزيرات به تحمل يكسال حبس و سى ضربه شالق محكوم مى گردد 
در خصوص اسناد و مدارك با ارگان مربوطه مكاتبه شود متهم مكلف به رد عين 
يا مثل يا قيمت گوشى مسروقه در حق شاكى مى باشد راى صادره غيابى ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد. 
 63183/م الف                    رئيس شعبه 1171 كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران

كيفرى  دادگاه   1161 شعبه   960998028300189 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايى شماره  (1161 جزايى سابق) تصميم  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
9609972180101336 شاكى: خانم عزيزه جوان زرنق فرزند ابراهيم اژدر با 
وكالت فاطمه عزيزى فرزند غالمعلى متهم: داود سروش ايرد موسى به نشانى 
مجهول المكان اتهام: ترك انفاق راى دادگاه در خصوص اتهام داود سروش 
ايرد موسى فرزند فتاح 25 ساله متاهل با سواد فاقد سابقه كيفرى و ساكن 
تهران داير به ترك انفاق همسر دائمى و فرزند مشترك موضوع شكايت خانم 
از  به كيفرخواست صادره  فاطمه عزيزى نظر  با وكالت  عزيزه جوان زرنخ 
دادسراى عمومى و انقالب تهران- شكايت شاكى- اظهارات گواهان در مرحله 
انجام تحقيقات مقدماتى و اينكه متهم عليرغم ابالغ قانونى و انتظار كافى در 
دادگاه حاضر نگرديده و در قبال كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و 
انقالب تهران دفاعى به عمل نياورده است دادگاه در اين مرحله از رسيدگى 
ارتكاب بزه هاى انتسابى به متهم را محرز دانسته و با استناد به ماده 134 
قانون مجازات اسالمى و ماده 53 قانون حمايت خانواده متهم را به تحمل دو 
فقره حبس تعزيرى درجه 6 هر يك به مدت دو سال محكوم مى نمايد راى 
قابل واخواهى  ابالغ واقعى  از  صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس 
در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض و رسيدگى در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
 63184/م الف                          رئيس شعبه 1161 كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران

اصالحیه در آگهی ش�ماره 96-11 

مناقصه شماره 9/96/19/730 به تاریخ 96/09/02 و 9/96/19/726 به تاریخ 96/09/02

با عنایت به برگزاری مناقصه خرید الکترو پمپ موضوع مناقصه 9/96/19/726 به تاریخ 96/09/02 در سامانه تدارکات 

الکترو نیکی دولت موارد به شرح ذیل اصالح میگردد:

1-در ردیف 14 مشخصات الکترو پمپها ، مشخصات الکترو پمپ A 153/2  7 صحیح می باشد.

2-درردیف 18 مشخصات الکترو پمپها ، مشخصات الکترو پمپ A 133 /2 7 صحیح می باشد.

3-در ردیفهای 23،24،25،35 مشخصات الکتروپمپها ، مشخصات الکتروپمپ A 303/2  9 صحیح می باشد.

همچنین در مناقصه خرید لوله جدار چاه موضوع مناقصه شماره 9/96/19/730 به تاریخ 96/09/02 در سامانه تدارکات 

الکترو نیکی دولت موارد به شرح ذیل تکمیل می گردد:

1-طول لوله ها 6 متر و ضخامت ورقهای آن 6 میلیمتر می باشد

2-مشخصات مشبک ها عبارتند از 14 ردیف ، هر متر 35 شیار، عرض هرشیار 2/5 میلیمتر ، طول شیار 18 سانتیمتر 

و کلیه شیار ها توسط دستگاه ایجاد گردد.

شرکت آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضالب روستایي
 آذربایجان غربي

نگهداری بهینه از کنتورهای آب  و لوله های روباز از 
یخ زدگی در فصل زمس��تان و انجام اقدامات پیشگیرانه 
برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به این تاسیسات 
در فصل زمس��تان توسط مش��ترکین ضروری  است.با 
توجه به آغاز فصل سرما و برودت هوا ، احتمال ترکیدگی 
لول��ه های روب��از و کنتوره��ای آب وج��ود دارد ، لذا از 
مش��ترکین گرامی درخواس��ت می ش��ود با استفاده از 
پوشش های مناسب از جمله پشم شیشه ، موکت و گونی 
و ... برای عایق بندی کنتورها و لوله های روباز آب  اقدام 
نموده و در صورت بروز یخ زدگی مواردی از قبیل ریختن 
آب ج��وش روی کنتور آب و روش��ن نم��ودن آتش در 
حوضچه کنتور جدا خودداری نمایند . این گزارش می 
افزای��د برای خدمات رس��انی مناس��ب به ش��هروندان 

بخصوص در فصل زمستان شرکت آب وفاضالب استان 
نسبت به برقراری شیفت های کاری درکلیه مناطق اقدام 
نموده است. همچنین کلیه مراکز امداد و رفع حوادث آب 
وفاضالب بصورت شبانه روزی برای رفع حوادث احتمالی 
درخطوط توزیع آب ش��هری درحال آماده باش خواهند 
بود.همچنین مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی آب 
وفاضالب با ش��ماره تماس ۱۲۲ در کلیه روزهای س��ال 
بصورت ش��بانه روزی پاسخگوی س��واالت و راهنمایی 
همشهریان   می باشد. لذا از شهروندان عزیز تقاضای می 
ش��ود در نگهداری و پوش��ش کنتور آب نهایت سعی و 
تالش خ��ود را نموده و در صورت ترکیدگی کنتور بر اثر 
س��رما هیچگونه مس��ئولیتی در قبال جبران خسارات 
احتمالی متوجه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

ش��رقی نحواهد بود .از ش��هروندان عزیز تقاضا می شود 
درصورت بروز ویا مش��اهده هرگونه مشکل با این مرکز 

تماس حاصل فرمایند.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نسبت به یخ زدگی کنتورهای 
آب مشترکین  در فصل زمستان هشدار داد



11نفت و انرژينفت و انرژي
كويت: نحوه خروج از توافق اوپك تا 6 ماه ديگر 

مذاكره مى شود
ــرزوق» وزير نفت كويت  ــزارش رويترز، «عصام الم به گ
اعالم كرد كه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) و 
ديگر كشورهاى توافق كننده در برنامه كاهش توليد، پيش 
ــن 2018 ميالدى، امكان و نحوه صحيح خروج از  از ماه ژوئ
توافق جهانى كاهش توليد را مورد مطالعه قرار خواهند داد.

ــت كميته  ــرزوق، هر چند ماه يك بار نشس به گفته الم
نظارتى وزيران برگزار خواهد شد تا درباره اين موضوع رايزنى 
ــال ميالدى  ــد و در صورتى كه بازار نفت تا ماه ژوئن س كنن

آينده به توازن برسد.
ــش از 2019  ــت پي ــزود: برنامه اوپك ممكن اس وى اف

ميالدى پايان يابد.
    

اشتياق مصر براى همكارى نفتى با كويت
ــا»، «طارق المولى»  ــه گزارش خبرگزارى كويت «كون ب
ــراى همكارى با كويت در  ــر نفت و منابع طبيعى مصر ب وزي

حوزه انرژى ابراز اشتياق و آمادگى كرد.
المولى گفت: ما تاكنون حق امتياز اكتشاف نفت در مصر 
را به بسيارى از شركت هاى كويتى از جمله شركت انرژى و 
شركت اكتشاف نفت اين كشور اعطا كرده ايم و قرارداد خريد 
ماهانه دو ميليون بشكه نفت از كويت نيز به امضاى دو كشور 

رسيده است.
    

چين در فصل سرما به نيروى هسته اى
 روى مى آورد

به گزارش رويترز، منطقه شمالى چين براى تامين برق و 
ــنگ به  ــتان قصد دارد به جاى ذغال س گرما در فصل زمس

نيروى هسته اى روى آورد.
شركت دولتى نيروى هسته اى چين بتازگى يك آزمايش 
موفق 168ساعته را بر روى رآكتور هسته اى گرمايشى با نام 

«يانلونگ» انجام داده است.
ــمال چين و كناره  ــه كمبود گاز طبيعى در ش با توجه ب
گيرى آنها از مصرف ذغال سنگ، اين شركت دولتى رآكتور 
ــد گرما در اين  ــته اى را به عنوان جايگزينى براى تولي هس
منطقه قرار داده كه هر واحد 400 مگاواتى آن قادر به ايجاد 

حرارت در 200 هزار خانه مسكونى شهرى است.
    

كاهش قيمت نفت در پى افزايش فعاليت
 حفارى آمريكا

قيمت هاى نفت روز دوشنبه در واكنش به افزايش بيشتر 
ــت تالش هاى  دكل هاى حفارى نفت آمريكا كه ممكن اس
ــا را تضعيف كند، كاهش  ــك براى متعادل كردن بازاره اوپ

يافت.
به گزارش ايسنا، بهاى معامالت وست تگزاس اينترمديت 
ــبت به قيمت نهايى روز  ــنت يا 0.5 درصد نس آمريكا 31 س

جمعه كاهش يافت و به 57.05 دالر در هر بشكه رسيد.
بهاى معامالت نفت برنت كه قيمت پايه براى بازار جهانى 
است، 34 سنت يا 0.5 درصد كاهش يافت و در 63.06 دالر 

در هر بشكه ايستاد.
 ASR ــين چنل، مشاور بازار سهام در شركت به گفته ش
ولث ادوايزرز، در حال حاضر بزرگترين نگرانى سرمايه گذاران 
ــمار دكل هاى حفارى نفت آمريكا باقى مانده كه  افزايش ش
ــت توافق اوپك و روسيه را زمانى كه براى بازبينى  ممكن اس

آن در ژوئن سال 2018 ديدار مى كنند، به خطر بياندازد.
ــوز روز جمعه اعالم كرد  ــركت خدمات انرژى بيكرهي ش
شمار دكل هاى حفارى براى توليد جديد در آمريكا در هفته 
منتهى به 8 دسامبر، دو حلقه افزايش يافته و به 751 حلقه 

رسيده است.
    

قرارداد سواپ نفت كركوك با ايران يكساله است
ــه با تهران براى  ــت عراق اظهار كرد قراردادى ك وزير نف
ــكه در روز نفت توليد شده در  ــوآپ حداكثر 60 هزار بش س
ميدان نفتى كركوك با نفت ايران منعقد شده براى مدت يك 

سال است و مى تواند تمديد شود.
ــور به  ــنا، طبق اين توافق كه ميان دو كش به گزارش ايس
امضاء رسيد، ايران به همان ميزان و كيفيت مشابه نفت كه از 
ــى عراق تحويل  ــى كند، به بنادر جنوب ــوك دريافت م كرك
خواهد داد.جبار اللعيبى، وزير نفت عراق، در حاشيه نشست 
ــه خبرنگاران گفت: اين  ــهر كويت ب وزيران نفت عرب در ش
توافق به مدت يك سال است و پس از آن ما درباره تمديد يا 

عدم تمديد آن تصميم خواهيم گرفت.
ــن توافق به عراق اجازه مى دهد فروش نفت كركوك را  اي
كه از زمان بازپس گيرى كنترل ميادين نفتى شمال توسط 
ــت، از سر  ــده اس ارتش از نيروهاى كرد در اكتبر متوقف ش

بگيرد.
    

احتمال استفاده روسيه از ارزهاى ديجيتالى در 
تجارت نفت

ــت سبب  پذيرش تدريجى ارزهاى ديجيتالى ممكن اس
ــود برخى از كشورهاى توليدكننده نفت مانند روسيه در  ش
ــكا از ارزهاى ديجيتالى  ــه جاى دالر آمري معامالت نفتى ب
ــيه، ايران و ونزوئال  ــنا، روس ــتفاده كنند.به گزارش ايس اس
ــتراكات متعددى دارند. هر سه كشور توليدكننده بزرگ  اش
نفت به دالر آمريكا متكى هستند زيرا بازار جهانى نفت از ارز 
ــكو، تهران و  ــتفاده مى كند.مس ــكا براى معامالت اس آمري
ــتند و اين  ــاى آمريكا نيز مواجه هس ــا تحريم ه كاراكاس ب
ــورها به دالر آمريكا  ــا به دليل متكى بودن اين كش تحريم ه
ــان مشكالتى را براى آنها به همراه داشته  براى فروش نفتش
ــتفاده از يك ارز متداول – كه با استفاده از فناورى  است.اس
بالك چين امكان انجام مبادالت ناشناس را فراهم مى كند- 
به تسهيل قراردادهاى نفت كمك مى كند و ممكن است ابزار 
ــه كشور توليدكننده نفت اجازه  ــد كه به اين س ايده آلى باش

دهد دالر را در مبادالتشان حذف كنند.
    

گسترش همكارى جهاد دانشگاهى و وزارت نفت 
با امضاى يك تفاهم نامه

تفاهم نامه همكارى بين جهاد دانشگاهى و وزارت نفت در 
ــيه همايش ملى "مسئوليت اجتماعى در صنعت نفت  حاش
منطقه مركزى و غرب كشور" در پتروشيمى شازند به امضا 
رسيد.دكتر سعيد هاشمى، معاون آموزشى جهاد دانشگاهى 
ــتاى تعامالت  ــنا گفت: در راس در اين رابطه به خبرنگار ايس
علمى، آموزشى، پژوهش و فناورى جهاد دانشگاهى و وزارت 
ــگاهى در حوزه هاى  ــتره جهاد دانش ــت و با توجه به گس نف
ــور، اين تفاهم نامه بين  ــى و پژوهشى در سراسر كش آموزش
حوزه مشاور اجتماعى وزارت نفت و معاونت آموزشى جهاد 

دانشگاهى منعقد شد.

خبر

ــرژى مجلس  ــيون ان ــس كميس رئي
شوراى اسالمى با اشاره به اين كه بسيارى 
ــتگاه ها در نشست اين كميسيون  از دس
ــازى  معتقد بودند كه اصل طرح برندس
جايگاه هاى سوخت مناسب است، گفت: 
كميسيون انرژى گزارش جامعى درباره 
ــه اطالع  ــه مى كند و ب ــرح تهي ــن ط اي

نمايندگان و مردم مى رساند.

به گزارش شانا، فريدون حسنوند، در 
تشريح نشست كميسيون انرژى مجلس 
ــالمى گفت: در چند جلسه،  شوراى اس
ــازى جايگاه هاى  ــرح برندس موضوع ط
عرضه سوخت در كميته  نفت كميسيون 
ــد، اما به دليل اهميت  ــى ش انرژى بررس
ــا حضور  ــيون ب ــن كميس ــوع، اي موض
ــتگاه هاى مختلف بحث برندينگ را  دس

بررسى كرد.
رئيس كميسيون انرژى مجلس افزود: 
در اين جلسه نمايندگان موافق و مخالف 
ــازى جايگاه هاى  در اجراى طرح برندس
ــازمان بازرسى، مركز  عرضه سوخت، س
پژوهش هاى مجلس، ديوان محاسبات، 
ــون داران  ــگاه داران و كامي ــن جاي انجم
ــى نقاط ضعف و  ــتند تا برخ حضور داش

ــود.وى با بيان  ــوت اين طرح مطرح ش ق
اين كه در اين جلسه مقرر شد دستگاه هاى 
ــود را درباره اين  مختلف ديدگاه هاى خ
طرح به كميسيون انرژى مجلس ارسال 
كنند، تصريح كرد: بر اساس گزارشى كه 
كميسيون به هيئت رئيسه مجلس ارسال 
مى كند موارد مد نظر در طرح برندسازى 
جايگاه هاى عرضه سوخت اعالم مى شود.

ــاره به اين كه بسيارى از  ــنوند با اش حس
ــتگاه ها در نشست كميسيون انرژى  دس
ــه اصل طرح  ــد بودند ك ــس معتق مجل
ــوخت خوب  ــازى جايگاه هاى س برندس
ــيون انرژى  ــرد: كميس ــت، عنوان ك اس
مجلس شوراى اسالمى گزارش جامعى 
ــاره طرح برندينگ تهيه مى كند و به  درب

اطالع نمايندگان و مردم مى رساند.
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بررسى طرح برندسازى جايگاه هاى عرضه سوخت در كميسيون انرژى مجلس

ــركت پااليش گاز ايالم  مديرعامل ش
ــت ماه نخست امسال 718  گفت: در هش
ــرش در اين  ــب گاز ت ــون مترمكع ميلي
ــازى شده است كه  پااليشگاه شيرين س
ــاه، همدان،  ــتان هاى ايالم، كرمانش اس
ــتان را زير پوشش قرار  ــتان و لرس كردس

مى دهد.
شهريار دارى پور درباره روند فعاليت هاى 
ــانا گفت: پااليشگاه  پااليشگاه ايالم به ش
ــه 6 ميليون و 800 هزار  گازى ايالم روزان
ــازن گازى تنگ  ــب گاز را از مخ مترمكع
ــار دريافت مى كند كه اين خوراك به  بيج
وسيله 42 كيلومتر خط لوله به پااليشگاه 
ــزود: در طول  ــود.وى اف انتقال داده مى ش
ــان تعميرات  ــال يك ماه به عنوان زم س
اساسى درنظر گرفته مى شود كه با در نظر 
داشتن اين زمان، مجموع ميزان خوراك 
ــاالنه پااليشگاه گازى ايالم 2 ميليارد و  س
ــت. 270 ميليون مترمكعب گاز ترش اس

مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم درباره 
فرآورده هاى توليدى اين پااليشگاه اظهار 
كرد: پس از دريافت خوراك، محصوالتى از 
ــيرين، ميعانات گازى، اتان،  جمله گاز ش

گوگرد و گاز مايع خام در پااليشگاه، توليد 
مى شود.وى افزود: پارسال، يك ميليارد و 
400 ميليون مترمكعب گاز طبيعى، يك 
ميليون و 730 هزار بشكه ميعانات گازى، 
ــتيلى و 9 هزار و  ــزار تن گوگرد پاس 35 ه
680 تن گاز مايع خام در پااليشگاه گازى 
ــه داد: در  ــد.دارى پور، ادام ايالم توليد ش
ــال، 718 ميليون  هشت ماه نخست امس
ــكه  ــب گاز طبيعى، 93 هزار بش مترمكع
ــرد  ــن گوگ ــزار ت ــات گازى، 33 ه ميعان
ــزار و 400 تن گاز مايع  ــتيلى و 12 ه پاس
ــگاه گازى ايالم توليد شده  خام در پااليش
ــگاه گازى ايالم  ــت.مديرعامل پااليش اس
گفت: تا سال 95، گاز طبيعى تنها با هدف 
ــور در پااليشگاه ايالم  مصارف داخل كش
ــال با بهره بردارى از  توليد مى شد اما امس
خط انتقال و صادرات گاز به عراق، بخشى 
ــگاه به  از گاز طبيعى توليدى اين پااليش
ــود.وى درباره  ــادر مى ش ــز ص ــراق ني ع
خوراك دهى به ديگر بخش هاى نفت و گاز 
توضيح داد: ميعانات گازى، اتان و گاز مايع 
ــيمى ايالم  خام به عنوان خوراك پتروش
توليد مى شوند كه هم اكنون تا راه اندازى 

ــات گازى  ــيمى ايالم همه ميعان پتروش
توليدى براى مصارف داخلى توسط امور 
ــت و از طريق  ــركت ملى نف بين الملل ش
بورس انرژى فروخته مى شود، بخش اعظم 
گاز مايع خام توليدى نيز در حال حاضر به 
ــگاه پارس جنوبى  عنوان خوراك پااليش

انتقال داده مى شود.
دارى پور، ادامه داد: تا پيش از سال 95 
همه گوگرد پاستيلى براى مصرف داخلى 
از طريق بازار بورس فروخته مى شد، اما در 
ــال 95 و امسال با افزايش قيمت  پايان س
ــدار 30 هزار تن از اين  جهانى گوگرد، مق
ــى به فروش  ــول به صورت صادرات محص
رسيده است.مديرعامل شركت پااليش گاز 
ــان اين كه گاز طبيعى توليدى  ايالم، با بي
پااليشگاه به منطقه هفت عمليات انتقال 
ــود، گفت: ميعانات  گاز تحويل داده مى ش
گازى از سوى امور بين الملل شركت ملى 
ــه يا صادر  ــران در داخل فروخت ــت اي نف
ــز اكنون به  ــع خام ني ــود، گاز ماي مى ش
ــگاه چهارم مجتمع پارس جنوبى  پااليش
ــت در آينده به  ــال مى شود و قرار اس ارس
ــود،  ــالم تحويل داده ش ــيمى اي پتروش

ــركت هاى داخلى  همچنين گوگرد را ش
مصرف مى كنند و بخشى از آن هم صادر 
مى شود.وى درباره مصرف كنندگان گاز 
ــالم گفت:  ــگاه گازى اي ــى پااليش طبيع
استان هاى ايالم، كرمانشاه و بخش هايى از 
همدان، كردستان و لرستان مصرف كننده 
ــتند. ــگاه هس ــدى اين پااليش گاز تولي
دارى پور، مهم ترين وظيفه پااليشگاه گاز 
ــالم را تصفيه گازترش دريافتى و توليد  اي
ــوان كرد و افزود:  محصوالت پنج گانه عن
ــگاه ايالم، گاز پااليش شده را براى  پااليش
مصرف در غرب كشور و صادرات به عراق 
به خطوط انتقال سراسرى تزريق مى كند.

وى درباره ايمنى و استاندارد تاسيسات 
ــوادث طبيعى و  ــر ح ــگاه در براب پااليش
ــق  مطاب داد:  ــح  توضي ــى  غيرطبيع
استانداردهايى كه پااليشگاه ايالم بر اساس 
آنها ساخته شده، اين شركت در زمان وقوع 
حوادث طبيعى و غيرطبيعى پايش هاى 
ــم را در دو فاز كوتاه مدت و بلندمدت  منظ
ــگ برنامه ريزى  ــراى تجهيزات و پايپين ب
ــى، پايه ها و  ــش پ ــرده، همچنين بخ ك
ــازه هاى مربوطه نيز در اداره مهندسى  س

ــازى قرار  ــورد پايش و ايمن س عمومى م
مى گيرد.مديرعامل پااليشگاه گازى ايالم، 
درباره اجراى مسئوليت هاى اجتماعى در 
ــئوليت  ــع گفت: مفهوم مس ــن مجتم اي
ــش گاز ايالم  ــركت پاالي اجتماعى در ش
ــژه اى دارد و از طريق تعميق و  جايگاه وي
ــاعه ى آن در فرهنگ  سازمانى و ايجاد  اش
زمينه هاى الزم براى مشاركت همكاران 
ــن همواره  ــود، افزون بر اي اجرايى مى ش
كاركنان پااليشگاه نسبت به مشاركت در 
ــئوليت هاى اجتماعى تشويق  حوزه مس
ــاره گفت:  ــن ب ــوند.دارى پور در اي مى ش
ــر از افراد بومى  ــتغال بيش از 500 نف اش
ــالم، احداث  ــگاه گاز اي منطقه در پااليش
جاده، مشاركت در احداث مدرسه، سالن 
ورزشى، دانشكده فنى و درمانگاه، مشاركت 
ــام طرح  ــت، انج ــظ محيط زيس در حف
پژوهشى غنى سازى جنگل در عرصه هاى 
ــگاه، حمايت از  ــوزه پااليش ــى ح طبيع
پايان نامه هاى دانشجويان بومى منطقه و 
كارهايى از اين دست، در زمره فعاليت هاى 
ــوزه  ــالم در ح ــش گاز اي ــركت پاالي ش

مسئوليت هاى اجتماعى است.

منتظر افزايش قيمت بنزين باشيم؟
عدم شفاف سازى درمورد افزايش قيمت 
ــال  ــرژى در اليحه بودجه س حامل هاى ان
ــد، در ميان  ــه تقديم مجلس ش 1397 ك
مشخص بودن بودجه جزئى ترين دستگاه ها 
كامال به چشم مى آيد، به طوريكه اين موضوع 
باعث شده شائبه افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى از جمله بنزين قوت بگيرد.به گزارش 

ــنا، در بند (د) تبصره يك اليحه بودجه  ايس
ــال 1396  آمده بود وزارت نفت از طريق  س
شركت تابعه ذيربط مكلف است نسبت به 
نوسازى و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال 
ــات گازى و فرآورده هاى  نفت خام و ميعان
ــهم دولت در  ــى و تأمين منابع مالى س نفت
توسعه پااليشگاه ها و زيرساختهاى تأمين، 
ــازى و توزيع فرآورده اقدام كند و  ذخيره س

منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد 
به قيمت هر ليتر فرآورده هاى نفتى شامل 
بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز 
مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به 
خزانه دارى كل كشور تا سقف 15 هزار ريال 
ــزو درآمد  ــاند. اين منابع ج به مصرف برس
شركت محسوب نمى شود و مشمول ماليات 
ــد مذكور كه در  ــت.جاى بن بر نرخ صفر اس

اليحه بودجه سال 1395 هم وجود داشت در 
ــال 1397 خالى است و به  اليحه بودجه س
جاى آن در تبصره 18 اين اليحه آمده است 
كه "با هدف اجراى برنامه اشتغال گسترده و 
ــان،  ــتغال جوان ــر اش ــد ب ــا تاكي ــد، ب مول
دانش آموختگان دانشگاهى، زنان و اشتغال 
حمايتى به دولت اجازه داده مى شود صد در 
ــه از مابه التفاوت قيمت  ــع حاصل صد مناب

حامل هاى انرژى در سال 97 نسبت به قيمت 
ــال 96 (اعم از  ــا در ابتداى س ــن حامل ه اي
ــوع قانون ماليات بر  عوارض و ماليات موض
ارزش افزوده و همچنين سهم شركت ملى 
ــران موضوع بند الف ماده يك قانون  نفت اي
الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از 
مقررات مالى دولت) را به حساب خاصى نزد 

خزانه دارى كل كشور واريزشود.

شيرين سازى 718 ميليون مترمكعب گاز ترش در پااليشگاه گاز ايالم

حاشيه هاى يك نكته مبهم در بودجه 97

خبر
احتمال توازن بازار نفت در پايان 

2018
ــر نفت كويت  ــام المرزوق» وزي «عص
گفت: قيمت جهانى نفت در سه ماه چهارم 

سال 2018 ميالدى به ثبات مى رسد.
به گفته المرزوق، قيمت نفت به شرايط 
ــت و  ــتگى خواهد داش عرضه و تقاضا بس
ــزان آن در حد كنونى يعنى حدود 60  مي

دالر همچنان حفظ خواهد شد.

بغداد: قرارداد سوآپ نفت ايران و عراق 
يك ساله است

به گزارش رويترز، «جبار اللعيبى» وزير 
نفت عراق اعالم كرد: مدت قرارداد تهران 
- بغداد براى سواپ تا 60 هزار بشكه نفت 
كركوك عراق با نفت ايران يك ساله است 

و مى تواند دوباره تمديد شود.
در اين قرارداد كه پايان هفته گذشته به 
ــده كه ايران نفتى با  امضا رسيد، مقرر ش
همان كيفيت و مشخصاتى كه از كركوك 
ــادر جنوبى عراق  ــت مى كند به بن درياف

عرضه كند.
    

رونمايى استراتژى خروج از 
توافق نفتى در نشست آينده اوپك

ــده عربى در  ــر انرژى امارات متح وزي
اظهاراتى عنوان كرد توليدكنندگان اوپك 
و غيراوپك قصد دارند استراتژى خروج از 
توافق كاهش توليد جهانى نفت را در ژوئن 

اعالم كنند.
ــل از رويترز،  ــنا به نق ــه گزارش ايس ب
سهيل بن محمد المزروعى در ابوظبى به 
خبرنگاران گفت: هنوز زود است پيش از 
ــاير  ــيه و س ــك، روس ــه اوپ ــن ك ژوئ
توليدكنندگان مشاركت كننده در توافق 
ــد، درباره  ــدار مى كنن ــش توليد دي كاه
طراحى يا ايجاد چنين استراتژى صحبت 

شود.
ــار كرد: ما در  ــر انرژى امارات اظه وزي
ــتراتژى را اعالم  ــك اس ــت ژوئن ي نشس
خواهيم كرد كه به معناى خروج از توافق 
ــت  در ژوئن نخواهد بود و به معناى آن اس
كه ما يك استراتژى براى خروج از توافق 

كاهش توليد نفت خواهيم داشت.
    

ساخت دستگاه تصفيه روغن در 
شركت پااليش نفت امام خمينى (ره)

دستگاه تصفيه روغن ترانسفورماتور به 
منظور جداسازى رطوبت و ذرات معلق از 
روغن در شركت پااليش نفت امام خمينى 

(ره) ساخته شد.
ــانا به نقل از پايگاه اطالع  به گزارش ش
ــش و پخش  ــركت ملى پاالي ــانى ش رس
فرآورده هاى نفتى، على جمشيدى، مدير 
ــركت پااليش نفت امام خمينى  عامل ش
(ره) گفت: براى استفاده بيشتر و بهينه در 
مصرف روغن ترانسفورماتورها به منظور 
ــتفاده از روغن ها، به  ــردن اس حداكثر ك
دستگاهى براى جدا كردن ذرات معلق و 
رطوبت از روغن نياز بود؛ ضمن اين كه اين 
ــتگاه ها را هم  ــودگى دس رويه زمان فرس

كاهش مى دهد.
وى افزود: در گذشته به دليل حساسيت 
دستگاه ها، روغن هاى موجود در بازار براى 
استفاده ترانس هاى برق پااليشگاه، پيش 
ــه و ذرات و رطوبت آنها  ــرف، تصفي از مص
كامال گرفته مى شود كه به همين منظور 
هم از دستگاه هاى داخلى و امانتى مختلف 
تصفيه روغن با ظرفيت هزار ليتر در ساعت 

استفاده مى شد.
ــركت پااليش نفت امام  مدير عامل ش
خمينى (ره) با بيان اين كه پس از چند بار 
استفاده از اين دستگاه متوجه ايرادهايى 
ــه داد:  ــديم، ادام ــد تصفيه آن ش در رون
ــدن  ــه معيوب ش ــكل هايى از جمل مش
ــارت براى سيستم  ترانس ها و ايجاد خس
ــد كه متخصصان كارگاه برق با  سبب ش
ابتكار عمل و با استفاده از امكانات داخلى 
ــتگاه تصفيه روغن با  پااليشگاه، يك دس
ــب  ــاال و توانائى كاركرد مناس ــت ب كيفي

بسازند.
    

اظهارنظر درباره زمان خروج از 
توافق كاهش توليد نفت زود است

ــارات اعالم كرد: اكنون  وزير انرژى ام
براى گمانه زنى درباره زمان خروج اوپك از 
ــد نفت، زود  ــى كاهش تولي توافق جهان

است.
ــهيل  ــبكه بلومبرگ، س به گزارش ش
المزروعى ديروز (يكشنبه 19 آذر ماه) در 
حاشيه نشست ساالنه سازمان كشورهاى 
عرب صادركننده نفت (اوآپك) در كويت 
اعالم كرد كه اكنون براى اظهار نظر درباره 
زمان خروج اوپك از توافق جهانى كاهش 

توليد نفت زود است.
به گفته وى، اعضاى اوپك قصد دارند 
ــت آينده خود در ماه ژوئن سال  در نشس
ــاره راهبرد خروج از  ــالدى درب 2018 مي
توافق جهانى كاهش توليد نفت گفت و گو 
كنند، اما در هر زمان ديگرى كه الزم باشد 

نيز مى توانند ديدار داشته باشند.
امارات در سال آينده ميالدى رياست 

دوره اى اوپك را به عهده خواهد گرفت.

ــدور گاز به امارات طبق  زنگنه گفت: ما آماده ص
قرارداد هستيم، از اين به بعد نوبت كرسنت است كه 

اقدام كند.
ــا ايلنا، درباره  ــدار زنگنه در گفت وگو ب بيژن نام
ــه امارات گفت: با هماهنگى هايى كه  صادرات گاز ب
انجام شده، بيش از يك سال است كه اعالم كرده ايم 

آماده صدور گاز به امارات طبق قرارداد هستيم.
وى با بيان اينكه ما براساس قرارداد عمل كرديم 
ــت،  و همه تجهيزات مان نيز براى صادرات آماده اس

ــت: از اين به بعد نوبت كرسنت است كه  اظهار داش
ــد و تحويل نگيرد، آنها  ــدام كند و اگر اقدامى نكن اق
هستند كه تخلف كرده اند.وزير نفت درباره آخرين 
گفت وگوها با پاكستان درخصوص خط لوله صلح نيز 
تصريح كرد: پاكستانى ها از آن استقبال نمى كنند.
وى درباره آخرين اقدامات صورت گرفته درخصوص 
ــان كرد: كار در اين باره  ميدان آزادگان هم خاطرنش
ــراى برگزارى  ــرايط ب ــال پيش رفت بوده و ش در ح

مناقصه در حال جلو رفتن است.

وزير نفت:آماده صدور گاز به امارات هستيم
وزير نفت عراق گفت، قرارداد منعقده بين ايران و 
عراق براى سواپ روزانه 60 هزار بشكه نفت يك ساله 
است و بايد ديد كه بعد از اتمام مدت زمان يك ساله 

تمديد مى شود يا نه.
به گزارش رويترز، بر اساس توافقى كه روز جمعه 
بين دو كشور عضو اوپك به امضا رسيد، ايران «همان 
ــه از كركوك عراق  ــان نوع نفتى» را ك ميزان و هم
دريافت مى كند،؛ بايد تحويل بنادر جنوبى عراق در 

خليج فارس دهد.

جبار اللعيبى، وزير نفت عراق در حاشيه نشست 
ــورهاى عربى در كويت گفت: «اين  وزراى نفت كش
ــاله است و بعدا بايد ببينيم كه تمديد  توافقى يك س
ــد يا نه.اين قراراد به دولت عراق اجازه مى  خواهد ش
دهد فروش نفت كركوك كه بعد از درگيرى ها ميان 
دولت مركزى و پيشمرگه هاى كرد متوقف شده بود 
ــر بگيرد.لعيبى همچنين گفت ساخت خط  را از س
لوله انتقال نفت از كركوك به بندر جيهان تركيه يك 

سال طول خواهد كشيد.

وزيرنفت عراق:قرارداد ايران و عراق براى سواپ نفت 1 ساله است

ــاى 100 روزه  ــم اقدام ه ــزارش اه گ
ــهريور تا  ــت ايران (از ش ــركت ملى نف ش
ــى  آبان ماه 96) در نگاهى اجمالى بررس
شده است؛ صد روزى كه روز نخست آن با 
آغاز هفته دولت و سفر وزير نفت به اهواز 
ــران بزرگترين  ــراى حضور در بين مدي ب
ــران يعنى  ــركت توليدكننده نفت اي ش
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب همراه 

بود.
ــازى  ــازى و نوس صدور ابالغيه بازس
تاسيسات روسطحى: شهريورماه امسال 
ــركت  وزير نفت با صدور ابالغيه اى به ش
ملى نفت ايران، اقدام هاى الزم را به منظور 
نوسازى و بازسازى تاسيسات روسطحى 
ــخص كرد و  بخش توليد نفت و گاز را مش
ــازى  ــازى و بازس ــب، نوس ــه اين ترتي ب
تاسيسات روسطحى بخش توليد نفت و 
ــت بخش عمده اى از  گاز با توجه به قدم
ــا اولويت  ــى موجود ب ــات صنعت تاسيس
مناطق نفتخيز جنوب در دستور كار قرار 

گرفت.
ــرفت كار در فاز 13 ميدان گازى  پيش
ــهريورماه امسال،  پارس جنوبى: اوايل ش
ــت طرح  عمليات لوله گذارى خط نخس
توسعه فاز 13 پارس جنوبى پايان يافت و 
ــكوى  ــر همين ماه، جكت  جديد س اواخ

13A پارس جنوبى در عملياتى پيچيده با 
موفقيت در موقعيت خود نصب شد.

امضاى قرارداد بازيافت گازهاى مشعل 
در پارس جنوبى: نيمه شهريورماه امسال، 
قرارداد پروژه بازيافت و مصرف گاز مشعل 
پااليشگاه دوم پارس جنوبى (فازهاى 2 و 
3)، با رويكرد صيانت از محيط زيست بين 
ــركت ملى نفت ايران و كنسرسيومى  ش
 SOFREGAZ ــركت ــكل از ش متش
فرانسه و شركت صنعت سازه ثمين امضا 
شد؛ قراردادى كه جلوگيرى از هدررفت 
ــت روزانه حدود نيم  ــروت ملى با بازياف ث
ميليون متر مكعب گاز مشعل و جلوگيرى 
از انتشار مقادير زيادى گاز دى اكسيدكربن 
ــتاوردهاى حاصل از اجراى آن  از اهم دس
خواهد بود و به بهبود نسبى كيفيت هوا به 
منظور پيشگيرى و تامين شرايط سالمت 
مردم و كاركنان شاغل در منطقه خواهد 

انجاميد.
ــپهر و جفير به  ــذارى مطالعه س واگ
ــوم مهرماه امسال، شركت  انرژى دانا: س
ــرژى دانا  ــركت ان ــت ايران و ش ــى نف مل
تفاهم نامه همكارى مشتركى امضا كردند 
ــا مطالعه  ــرژى دان ــاى آن، ان ــه بر مبن ك
ميدان هاى سپهر و جفير را عهده دار شد. 
ــزر با  ــناختى در خ ــى زمين ش ارزياب

ــاه و در  ــل: 11 مهرم ــكارى لوك اوي هم
ــفر وزير نفت به مسكو براى  ــيه س حاش
ــت وزارتى  ــور در نوزدهمين نشس حض
ــده گاز  ــورهاى صادركنن ــع كش مجم
ــت ايران و  ــركت ملى نف (GECF)، ش
ــيه براى ارزيابى  ــركت لوك اويل روس ش
زمين شناختى در درياى خزر تفاهم نامه 

همكارى امضا كردند. 
ــل ان جى ال  ــرارداد تكمي ــاى ق امض
خارك: 16 مهرماه، قرارداد تكميل طرح 
ان جى ال خارك، شيرين سازى و تفكيك 
گازهاى همراه مناطق خارك و بهرگان و 
ــنگين تر از اتان بين  فروش محصوالت س
مديرعامل شركت نفت فالت قاره و رئيس 
ــركت صنايع فراساحل  هيئت مديره ش
ــتين  ــند نخس ــد. اين س (صف) امضا ش
ــركت نفت  ــرمايه در ش قرارداد جذب س
فالت قاره در قالب قراردادهاى مشاركت 
ــت كه به  ــى خصوصى (PPP) اس عموم
ــاركت  ــزان 800 ميليون يورو با مش مي
ــى و بدون  ــى ايران ــدگان مال تامين كنن
ــرمايه گذاران خارجى امضا  استفاده از س

شده است.
ــا در زمينه  ــران و ايتالي همكارى اي
جمع  آورى گازهاى مشعل: 26 مهرماه، 
ــركت هاى زيرمجموعه  ــدادى از ش تع
ــا هدف  ــران ب ــت اي ــى نف ــركت مل ش
جمع آورى گازهاى مشعل و استفاده از 
آن براى توليد برق و نوسازى تجهيزات 
ــالدو ايتاليا  ــركت آنس ــت و گاز با ش نف
ــا كردند. اين  ــه همكارى امض تفاهم نام
ــركت  ــكارى ميان ش ــه هم تفاهم نام
ــركت ملى مناطق  ــالدو ايتاليا و ش آنس
ــت و گاز  ــركت نف ــز جنوب، ش نفتخي
ــركت نفت مناطق مركزى و  پارس، ش
ــازى مصرف سوخت  ــركت بهينه س ش
امضا شد كه جمع آورى گازهاى ارسالى 
به مشعل در فاز 12 ميدان گازى پارس 
ــازى  ــد برق و نوس ــراى تولي جنوبى ب

تجهيزات نفت و گاز از جمله اهداف آن 
ــمار مى آيد. به ش

ــتين قرارداد فروش گاز  امضاى نخس
براى توليد LNG: سوم آبان ماه، شركت 
ملى نفت ايران از امضاى نخستين قرارداد 
ــد گاز  ــى جهت تولي ــروش گاز طبيع ف
ــده (LNG) صادراتى خبر داد و  مايع ش
ــاله بين اين  اعالم كرد: اين قرارداد 20 س
ــت  ــركت IFLNG (تح ــركت و ش ش
ــش گاز خارك و  ــركت پاالي مالكيت ش
شركت نروژى Hemla) امضا شده است 
ــات الزم جهت نافذ  ــه ماه اقدام و طى س

شدن آن انجام مى شود. 
نصب جكت سكوى F18 فروزان: اوايل 
آبان ماه امسال جكت سكوى F18 ميدان 
مشترك فروزان هم با موفقيت نصب شد؛ 
سكويى كه عمليات طراحى، تامين كاال، 
ــاخت و نصب آن شامل جكت، عرشه،  س
ــه خط لوله زيردريايى و دو رشته كابل  س
زيردريايى، با رعايت كامل استانداردهاى 
ــير تحقق سياست هاى  جهانى و در مس
اقتصاد مقاومتى از سوى پيمانكاران ايرانى 

انجام شده است.
ــفيد:  تالش براى مهار آتش در رگ س
ــال و به دنبال حريق  ــم آبان ماه امس هفت
ــاه 147  ــر روى چ ــه ب ــح ك دكل 95 فت
ــغول كار بود، شركت ملى  رگ سفيد مش
نفت ايران بسيج امكانات و نيروها را براى 
ــن حادثه در كوتاه ترين  مهار و كنترل اي
ــت و تاكنون  ــان ممكن در پيش گرف زم
ــن چاه با  ــار فوران اي ــا براى مه تالش ه
ــى مناطق نفتخيز  ــركت مل محوريت ش
ــركت ملى حفارى ايران ادامه  جنوب و ش
ــدام به مهار از  ــون افزون بر اق دارد. تاكن
سطح، اقدامات الزم براى مهار از عمق نيز 
با حفارى 2 حلقه چاه امدادى انجام شده 

است.
مطالعه ميدان سردارجنگل در دستور 
ــركت نروژى: نهم آبان ماه، با هدف  كار ش

مطالعه سردارجنگل و سه بلوك اكتشافى 
ــزر، تفاهم نامه همكارى  24، 26 و 29 خ
ــركت  ــركت ملى نفت ايران و ش بين ش

ORG نروژ امضا شد.  
ــركت  هاى  ــاى 4 تفاهمنامه با ش امض
ــى: 10 آبان ماه، معاون وزير نفت در  روس
ــى از امضاى 2  ــن الملل و بازرگان امور بي
تفاهم نامه همكارى بين شركت ملى نفت 
ــروم و 2 تفاهم نامه  ــركت گازپ ايران و ش
همكارى بين شركت ملى نفت و شركت 
ــيه در حاشيه سفر رئيس  روسنفت روس

جمهورى روسيه به ايران خبر داد.
ــعل فاز 22 پارس  ــدن مش روشن ش
ــيرين  جنوبى: 10 آبان ماه، با ورود گاز ش
ــرى به  ــبكه سراس ــم ش ــط لوله شش خ
ــاى 22،23 و 24 پارس  ــگاه فازه پااليش
جنوبى و عملياتى شدن واحد122، مشعل 
فاز 22 پارس جنوبى روشن شد. قرار است 
ــيرين در  ــد گاز ش ــت تولي رديف نخس
پااليشگاه فازهاى 22 تا 24 پارس جنوبى 
ــف توليدى اين  ــتين ردي به عنوان نخس
فازها، با استفاده از گاز ترش فازهاى 6، 7 

و 8 تا اواخر امسال به بهره بردارى برسد.
ــركت  ــذارى مطالعه دالپرى به ش واگ
سنگاپورى: 24 آبان ماه، شركت ملى نفت 
ــگا  ــنگاپورى برلن ــركت س ــران و ش اي
(Berlanga) تفاهم نامه همكارى امضا 
ــاى آن، مطالعه ميدان  ــد كه بر مبن كردن
ــركت  ــن ش ــتور كار اي ــرى در دس دالپ

سنگاپورى قرار گرفت.
امضاى تفاهم نامه تامين پايدار خوراك 
پااليشگاه فجر جم: 29 آبان ماه، تفاهم نامه 
تامين پايدار خوراك پااليشگاه فجر جم با 
ــنجى  ــى و مطالعه امكان س هدف بررس
ــگاه بين  تامين پايدار خوراك اين پااليش
ــركت ملى نفت ايران و شركت انرژى  ش
گستر سينا (متعلق به بنياد مستضعفان) 
ــس بنياد  ــت و رئي ــر نف ــور وزي ــا حض ب

مستضعفان امضا شد.

نگاهى به گزارش عملكرد 100 روزه شركت ملى نفت ايران



حمایت سایپا از قطعه سازانی که به دنبال افزایش کیفی هستند 
قائم مقام ارش��د مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت: سایپا بدنبال 
همکاری و حمایت از قطعه س��ازان همکار با این گروه خودروسازی است اما این 
حمایت ها درصورتی شکل می گیرد که توسعه فعالیت ها و افزایش کیفیت در 
دستور کار این شرکت ها قرار گیرد. به گزارش سایپانیوز، محمدرضا هنری کیا 
اظهار داش��ت: از نظر ما ش��رکت ه��ای همکار در زنجیره تامی��ن جزئی از گروه 
خودروسازی سایپا هستند لذا با همفکری با آنها مشکالت پیش روی این بخش 
را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد و به ش��رطی که توجه به توس��عه فعالیت ها و 
افزایش کیفیت در دس��تور کار این شرکت ها قرار گیرد تمامی تالش خود برای 
رفع موانع پیش رو را به کار خواهیم گرفت.قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی 
س��ایپا ادامه داد: نگاه دولت در صنعت داخلی توانمندی این بخش مهم و تاثیر 
گذار است و این نگاه استراتژیک نیاز به توجه ، مراقبت و همچنین برنامه عملی 
دارد، ل��ذا بنگاه های اقتصادی باید بتوانند در اجرای این امر برنامه ریزی مدون 
برای توس��عه فعالیت های خود داشته باش��ند.وی با اشاره به هجوم قطعات بی 
کیفیت و قاچاق به بازار خودرو کشور تاکید کرد: این پدیده باعث شده است که 
سهم قطعه سازان داخلی و شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش و در 
نهایت اشتغال این بخش به نفع شرکت های چینی تغییر یابد و باید این موضوع 

را مورد بررسی بیشتر قرار داد.
    

تحویل کانکس های اهدایی نمایندگی های سایپا به مردم زلزله 
زده

نخستین محموله از کانکس های اهدایی نمایندگی های مجاز گروه سایپا به 
مردم زلزله زده روس��تاهای اطراف سرپل ذهاب اهدا شد.به گزارش سایپا نیوز؛ 
نمایندگی های سایپا در راستای مسوولیت های اجتماعی خود نسبت به تهیه و 
توزیع ۲۰ دس��تگاه کانکس بین مردم روستاهای زلزله زده اقدام کردند.در این 
راستا با هماهنگی نیروهای امدادی حاضر در منطقه در روز میالد پیامبر اسالم 
)ص( و امام صادق )ع( اولین کانکس در روستای ازگله به یک خانم باردار با یک 
فرزند و یک خانم بدون سرپرست تحویل داده شد.این کانکس ها در روستاهای 
نقطه صفر مرزی ، ازگله ، کوئیک و مناطقی از سرپل ذهاب بین خانواده ها توزیع 

شد که رضایت آنها از توجه گروه سایپا به زلزله زدگان را در پی داشت.

خبر

خبر
گردهمایي اچ30 کراس سواران 

در شرکت آپکو
ش��رکت تولید خودروهای سفارشی 
ایران خ��ودرو )آپکو( در دومی��ن دوره از 
گردهمایی خودروهای سفارشی خود این 
ب��ار میزبان اچ3۰ کراس س��واران تهرانی 

خواهد بود.  
به گزارش ایکوپرس به نقل از ارتباطات 
آپکو، مدیرعامل این ش��رکت با اعالم این 
خبر گفت: پ��س از برگزاري همایش پژو 
س��واران ک��ه در هفته هاي گذش��ته در 
شرکت آپکو برگزار ش��د، این شرکت در 
برنام��ه آتي خ��ود میزب��ان اچ3۰ کراس 

سواران خواهد بود.
کیوان وزیري افزود: این تجمع جمعه 
این هفته ۲4 آذرماه در شرکت آپکو برگزار 

مي شود.
وي تصریح کرد: اچ3۰ کراس سواران 
می توانند ب��راي بهرمندی از برنامه های 
این رویداد و تخفیف های ارائه ش��ده ویژه 
دارندگان خودرو اچ سی کراس روز جمعه 
۲4 آذرماه96 از ساعت 1۰ تا 16 در محل 
این شرکت حضور پیدا کنند.وزیری تاکید 
کرد: مهمترین ه��دف از برگزاری چنین 
آئین هایی ترغیب مالکی��ن خودروها به 
اس��تفاده از آپشن های استاندارد، ایمن و 
دارای گارانت��ی مطمئن ب��ا حفظ اصالت 
گارانتی خودرو است.ش��ایان ذکر است، 
ش��رکت آپکو در ای��ن گردهمایی گزینه 
هایی همچون بهره مندی از تخفیف خرید 
و نصب قطعات آپش��ن تا ۲۰ درصد، ارایه 
اطالعات کاربردی در مورد خودروی اچ3۰ 
کراس، نمایش خودروهای آپشن شده و 
معرفی خودروهای جدید دانگ فنگ را در 
نظر گرفته است.عالقه مندان جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت آپکو به 

نشانی ir.co.opco مراجعه کنند.
    

افتخاری دیگر برای لکسوس 
CT200h

لکس��وس CT۲۰۰h به عنوان اولین 
خودروی هاچبک هیبری��د این کمپانی 
شناخته می شود. خودرویی که برای اولین 
بار در س��ال ۲۰11 معرفی و تولید ش��د. 
بیش از ۲6۸ هزار دس��تگاه از لکس��وس 
CT۲۰۰h در دنی��ا تولید ش��ده اس��ت. 
خودرویی که عالوه بر کیفیت بس��یار باال 
دارای مصرف س��وخت پایینی نسبت به 
رقبای خود است.وبسایت خرید و فروش 
خودرو S'CARBUYER در انگلستان 
نظرس��نجی از رانندگان خودروها برگزار 
کرد ک��ه در آن 1۰ خودروی مورد اعتماد 

انتخاب شده است. 
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معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از احتمال تغییر سایت 
ب��ن رو در ص��ورت عدم مش��ارکت 
س��هام داران زیرمجموعه سایپا برای 
اس��تفاده از ظرفی��ت ش��رکت رنو و 
سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران خبر داد و گفت: مباحث پایه ای 
قرارداد رنو تغییری نکرده اما به لحاظ 
اجرای��ی بای��د در ارتب��اط ب��ا آن 
تصمیم گیری کرد. همچنین شرکت 
سرمایه  گذاری مشترک طی ۲۰ روز 

آینده ثبت می شود.
به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا 
در نشستی خبری در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار ش��د، در پاسخ 
به سرنوش��ت سایت بن رو و خبرهای 
اعالمی مبنی بر عدم موافقت س��ایپا 
برای تولید مشترک، اظهار کرد: بحث 
مخالفت سایپا مطرح نیست. سهام بن 
رو به چند شرکت زیر مجموعه سایپا 
تعلق دارد و آن ها تا به امروز شرایط را 
برای در اختیار گذاشتن شرکت برای 
اس��تفاده از ظرفی��ت ش��رکت رنو و 
سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 

ایران)ایدرو( مناسب ندیده اند.
وی اف��زود: طی هفته گذش��ته با 
حضور مدیران ارش��د شرکت رنو دو 
محور پیش��نهاد شده اس��ت تا مورد 

بررسی قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت 
مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه ثبت 
ش��رکت س��رمایه  گذاری مشترک 
حداکثر تا پایان س��ال میالدی یعنی 
طی ۲۰ روز آینده مدنظر قرار خواهد 
گرفت، گفت: دو پیش��نهاد ارائه شده 
مربوط به ایجاد مرکز مهندس��ی در 
س��اختار بوده که س��ه منطقه در این 
رابط��ه شناس��ایی ش��ده ت��ا ایجاد 
زیرساخت ها مدنظر قرار گیرد. عالوه 
بر آن دو س��ایت دیگر ب��رای قرارداد 
همکاری مشترک با رنو ارائه شده و در 

دست بررسی است.
به گفته صالحی نیا، پلت فرم های 
مدنظ��ر در کالس A بوده و پنج نوع 
خودرو در کالس B  و B+ تعریف شده 
که بین طرفین در حال نهایی ش��دن 
اس��ت و پس از ثبت شرکت سرمایه  
گذاری مشترک براساس زمان بندی 
مدنظر قرار می گیرد. این دو پلت فرم، 
طراح��ی روز بوده و ی��ک ماه قبل در 

پاریس رونمایی شده است.

اگر سهامداران قبول نکنند 
ظرفیت تولید سایپا در 

خودروسازی دیگری دنبال 
می شود

وی با اش��اره ب��ه این ک��ه تقریبا 
نتیجه بخش ب��ودن بح��ث "بن رو" 

احتمال کمی دارد، خاطر نشان کرد: 
تنها در صورتی این مس��اله به نتیجه 
خواهد رسید که سهامداران، مشارکت 
را قب��ول کنند و در غی��ر این صورت 
ظرفیت تولید در خودروسازی دیگری 
دنبال خواهد ش��د تا ش��رایط تولید 
فراهم شود.معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به 
س��وال دیگری مربوط به مش��کالت 
ایجاد شده پس از توقف ثبت سفارش 
واردات خودرو و آشفتگی بازار طی ۲۰ 
روز گذش��ته، اظهار کرد: به دالیلی با 
نظر مسئوالن، ثبت سفارش واردات 
خودرو باگمان این که واردات روند غیر 
متعارفی داش��ته، متوقف شد تا این 
موضوع رس��یدگی و بررسی شود که 
این مساله به درازا کشید؛ هرچند که 
واردات خ��ودرو مرب��وط ب��ه ثب��ت 
س��فارش هایی که قبل از محدودیت 

انجام شده بود، کماکان ادامه دارد.

تعیین تکلیف خودروهای 
مانده در گمرک

صالحی نیا با بیان این که آیین نامه 
مربوط به ثبت سفارش واردات خودرو 
در دول��ت مدنظر قرار گرفته اس��ت، 
گف��ت: صحبت های مطرح ش��ده در 
ارتباط با تصویب این پیش نویس در 
دولت قابل استناد نیست اما باید اعالم 

کرد که در کمیسیون مربوطه دولت 
نهایی ش��ده و به زودی توسط دولت 

ابالغ خواهد شد.
وی ادامه داد: تنها مساله ای که در 
مورد این پیش نویس باید مطرح کرد، 
این است که خودروهایی که به دالیل 
مختلف در گمرکات مانده اند تعیین 
تکلی��ف می ش��وند. ع��الوه ب��ر این، 
آیین نام��ه با هماهنگ��ی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و نیز صنعت، معدن 
و تجارت و ب��ا همکاری کارگروه های 

مربوطه به دولت ارائه شده است.

آغاز تولید خودرو ۳۰۱ از 
اسفند ماه

معاون امور صنایع وزارت صنعت، 

معدن و تج��ارت در مورد قراردادها و 
مذاکرات خودرویی از جمله رنو و پژو 
یادآور شد: مباحث پایه ای قرارداد رنو 
تغییری نک��رده ولی به لحاظ اجرایی 
باید در ارتباط با آن تصمیم گیری کرد. 
شرکت سرمایه  گذاری مشترک طی 

۲۰ روز آینده ثبت می شود.
صالحی نی��ا ادام��ه داد: در م��ورد 
ق��رارداد پژو نیز ش��رکت مش��ترک 
تاسیس و سرمایه  گذاری انجام شد تا 
تولید پژو ۲۰۰۸ آغاز ش��ود. در مورد 
خودروی 3۰1 نیز از اسفندماه تولید 
آغاز خواهد ش��د. عالوه بر این سایت 
سیتروئن و س��ایپا در کاشان افتتاح 
شده و عرضه به بازار از اردیبهشت ماه 

مدنظر قرار می گیرد.

صالحی نیا خبر داد:

احتمال زیاد تغییر سایت “بن رو” سایپا

یک کارش��ناس صنع��ت خودرو 
کش��ور می گوی��د : وجود ه��ر گونه 
انحص��ار در صنع��ت خ��ودرو باعث 
محدودیت در تولید و توسعه خودرو 
س��ازی ایران و مانعی برای ورود این 

صنعت به بازارهای جهانی است.
مرزبان در گفتگ��و با خبر خودرو 
اظهار داشت : متاسفانه صنعت خودرو 
از  برخ��ی  انحص��ار  در  کش��ور 
خودروسازان بزرگ جهانی قرار دارد 
و  این امر موج��ب بروز ناهمواری در 
مس��یر جهانی ش��دن این صنعت و 
کاه��ش رقابت پذی��ری خودروهای 

داخلی شده است.
 وی تصری��ح کرد :  البته ش��رکت 

های خودروسازی کوچک توان رقابت 
در بازارهای جهانی را ندارند از این رو 
خودروسازان بزرگ این صنعت را به 
انحصار خ��ود درآورده اند و عرصه را 
ب��رای رقابت خودروس��ازان کوچک 

محدود کرده اند.
 وی اف��زود : هر چن��د دولت می 
تواند در این راستا  با اعمال محدودیت 
جهت واردات و افزایش تعرفه ها مانع 
ورود خودروهای خارجی به کش��ور 
شود و همزمان به صورت غیر مستقیم 
از خودروس��ازان داخل��ی حمای��ت 

نماید.
 وی در ادام��ه ب��ه اهمیت صنعت 
قطعه سازی و تاثیر آن بر رشد صنعت 

خودروسازی اشاره کرد و یاد آور شد 
:  برای دستیابی به توسعه در صنعت 
خودرو  مسلما پیشرفت صنعت قطعه 
سازی نقشی موثری در تقویت توان 
تولید و توسعه صنعت خودروسازی 
دارد و موج��ب تقوی��ت این صنعت 

خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و 
صنعت ای��ران تاکی��د ک��رد : البته 
مسئولین و دست اندرکاران نیز باید 
در راستای افزایش بهره وری و تنوع 
بخش��ی به تولیدات در صنعت قطعه 
س��ازی زمین��ه های رش��د صنعت 
خودروسازی را فراهم نمایند و تحولی 
اساس��ی در ای��ن صنع��ت را ایجاد 

نمایند.
 مرزبان با اشاره به فعالیت ببش از 
3۰ ش��رکت خودروس��ازی در ایران 
اظهار داش��ت : متاس��فانه اغلب این 
ش��رکتها به جای تقویت توان تولید 
اقدام به واردات به صورت س��ی کی 
دی م��ی کنند و عمدتا به عنوان وارد 
کننده شناخته می شوند که مسلما 
ای��ن جریان نش��ان دهن��ده چرخه 
معیوب تولید در صنعت خودروسازی 
کش��ور است که اساس فعالیت آن بر 
روی واردات و مونت��اژ خودروه��ای 

خارجی قرار گرفته است.
 وی با اشاره به لزوم اصالح چرخه 
معی��وب تولید در صنع��ت خودرو ، 

تصریح کرد : البته سیاستگذاری های 
کنونی صنعت خودروسازی متناسب 
با ش��رایط اقتصادی کش��ور بوده  و 
نباید تغییری در آن ایجاد شود شود 
چرا که هر گونه تغییر سیاستگذاری 
ها منجر به پس رفت در دستیابی به 
اه��داف بلند م��دت در این صنعت 

خواهد شد.
 وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد : در 
صورت��ی که خودروس��ازان به حوزه 
تحقی��ق و توس��عه توج��ه و اهتمام 
بیشتری نمایند قطعا جریان تولید با 
کیفیت و موفق تری را داشته و منجر 
به توس��عه و کس��ب اه��داف در این 

صنعت خواهد شد.

لزوم اصالح چرخه معیوب تولید در صنعت خودرو 

)) آگه�ی مزای�ده عموم�ی کتب�ی ((
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای مازاد بر نیاز و اسقاطی را براساس شرایط مندرج در 

اسناد شرکت در مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی کتبی اقدام نماید .
۱ - مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید : از روز چهارشنبه 96/۰9/22 لغایت تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه 96/۰9/29

2 - مهلت ارسال پیشنهادات : آخر وقت اداری روز دوشنبه 96/۱۰/۱۱
۳ - زمان بازگشایی پاکات و اعالم برنده : روز سه شنبه 96/۱۰/۱2

4 - مدارک مورد نیاز : الف – تصویر کارت شناسایی ملی . ب – معرفی نامه شرکت در مزایده .
ج - اص�ل فی�ش واری�زی به مبل�غ-/5۰۰/۰۰۰ ری�ال ) پنجاه هزار تومان( به حس�اب ج�اری ج�ام  49۰۳۳۳64/79 با شناس�ه واریز 

۱2۰۰۰8۰28۱۱9  بانک ملت بنام جمعیت هالل احمر استان .
5 - محل دریافت اسناد و تحویل پاکات : جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی - امور قراردادها .

آدرس :  ارومیه – بلوار شهید باهنر – روبروی تصفیه خانه آب . با شماره تلفن: ۳۳8572۳6 با آقای تمری فر ) کارشناس امور قراردادها 
( تماس حاصل فرمایند .

6 - جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سامانه های :
الف – سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )  setadiran.ir www.( مراجعه نمایند .

ب – جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی ) http://www.rcs-ag.ir ( مراجعه نمایند .
ضمناً شرکت کنندگان در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد بایستی از محل مزایده بازدید بعمل آورده و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام 

نمایند .
ج - آدرس :  ارومیه – کیلومتر 2 جاده سلماس – جنب شرکت آرد سپید ارومیه - خیابان شهید حسن دین پرست – انبار ترابری جمعیت 

هالل احمر ارومیه .
•به درخواست متقاضیان قبل و بعد از تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود .

•حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات در ستاد استان بالمانع است .
تاریخ انتشارنوبت اول:96/9/2۱

تاریخ انتشارنوبت دوم:96/9/2۳
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی

ضمنا  هزینه های  اگهی برعهده  برنده مناقصه  خواهد بود . 

Web site.www.arrw.ir         Email:info@arrw.ir

نوبت اول : سه  شنبه :96/9/2۱            نوبت  دوم : چهارشنبه :96/9/22

روابط عمومی  شرکت  آب  منطقه ای  اردبیل

شرکت آب  منطقه ای  اردبیل )به  نشانی  اردبیل – میدان  ارتش(نام و نشانی  کارفرما1

عملیات  اجرایی سد های معیشتی  بالهاوردموضوع مناقصه۲

استان اردبیل -  شهرستان گرمیمحل  اجرای  کار3

1۸ ماه  شمسیمدت  اجرای  کار4

1۲۰ میلیارد  ریال بر اساس فهرست  بها سال  1396مبلغ  برآورد  اولیه 5

حداقل  پایه  چهار  رشته  آبرشته  و گروه  پیمانکار6

شرکت مهندسین مشاور آبسارانمشاور7

مهندسین  مشاور  آبساران – تهران  - خیابان  سید جمال الدین  اسد آبادی  -پایین  تر از میدان  اسد آبادی محل  تهیه  اسناد ارزیابی کیفی۸
–پالک 34۰ تلفن ۰۲1۸۸۲145۸1

از  مورخه 1396/9/۲۰ لغایت 1396/9/۲6 مهلت  تهیه اسناد ارزیابی  کیفی9

تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخه 1396/1۰/11 زمان تسلیم  اسناد تکمیل  شده1۰

اردبیل  -میدان  ارتش شرکت  آب  منطقه ای  اردبیل دفتر  قراردادهامحل تسلیم اسناد تکمیل  شده11

هر  قطره صرفه  جویی من،زمینی  تش�نه  را  س�یراب  خواهد  کرد
مناقص�ه  عموم�ی  ی�ک  مرحل�ه ای  ب�ا  ارزیاب�ی  کیف�ی

شماره:1۸/ط/96
تاریخ:96/9/۲۰

دوره آموزش��ی مدیریت دان��ش در دو گروه ویژه 
مدیران ارشد و میانی و همچنین کارشناسان شرکت 
در س��الن کنفرانس ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
در ابتدای این دوره آموزشی معاون برنامه ریزی و 
منابع انس��انی ش��رکت ضمن عرض خی��ر مقدم به 
همکاران و مدرس دوره با اشاره به اینکه شرکت های 
آب فاضالب در دهه سوم فعالیت های خود می باشند 
و برخ��ی از کارکن��ان متخصص ش��رکت در ش��رف 
بازنشستگی هستند بر ضرورت پیاده سازی مدیریت 

دانش در شرکت های آب و فاضالب تاکید نمودند. 
مهندس الفقیه در ادامه به برخی فرصتهای موجود 
در ش��رکت های آب و فاض��الب از جمله: نوپا بودن 

ش��رکتها و منعطف ب��ودن آنها ب��رای تغییر، وجود 
کارشناسان خبره و دارای تجربه ، وجود بستر فناوری 
اطالعات مناس��ب ، وجود ش��رکت های مشاور ذی 
صالح در حوزه آب و فاضالب و اطالعات خوب ایجاد 
ش��ده از قب��ل فعالیته��ای ش��رکت در چند س��ال 
گذشته اش��اره و اضافه نمودند که الزم اس��ت با بهره 
گیری ازروش های نوین از این فرصتها به نحو مطلوب 
اس��تفاده نموده و بر چالش��های ایجاد شده از جمله 
محدودیت در منابع آبی غلبه کرد. ش��ایان ذکر است 
شرکت آب و فاضالب استان از مجموعه شرکت های 
پایلوت برای اس��تقرار مدیریت دانش در صنعت آب و 
فاضالب بوده و این دوره در راس��تای ق��رارداد پیاده 

سازی مدیریت دانش انجام می گیرد. 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

مدی��رکل راه آه��ن اراک از تجهی��ز ایس��تگاه 
مش��ک آباد اراک به سیس��تم کامپیوتری عالئمی 

)CTC( خبر داد.
جالل الدی��ن کوکنار اظهار کرد: تاکنون س��ه 
ایستگاه سواریان، س��میه و نورآباد اراک مجهز به 
سیستم کامپیوتری عالئمی )CTC( هستند که با 
تجهیز ایستگاه مشک آباد تعداد ایستگاه های مجهز 
ش��ده به این سیس��تم به چهار ایس��تگاه افزایش 

یافت.
وی با اشاره به اینکه تجهیز ایستگاه ها به عالئم 
CTC از سال گذش��ته در راه آهن اراک آغازشده 
است، افزود:  در مرحله نخست تجهیز ایستگاه ها به 

این سیستم قرار است مسیر های شمال به جنوب 
اس��تان زیر پوشش این طرح قرار گیرند که در این 
راستا تجهیز شش ایستگاه دیگر نیز در دستور کار 

قرار دارد.
مدی��رکل راه آهن اراک بیان کرد:  هزینه تجهیز 
این سیستم ها در هر ایستگاه 1۲ میلیارد ریال است 
ک��ه از محل اعتبارات راه آهن جمهوری اس��المی 

تأمین می شود.
کوکن��ار ادامه داد: در سیس��تم CTC عالئم و 
سوزن های مسیر رفت وآمد قطارها خودکار و باهم 
درگیر بوده و به وسیله مرکز فرماندهی مستقیماً از 

روی پانل فرماندهی فرمان داده می شود.

مدیرکل راه آهن اراک خبر داد:

)CTC( تجهیز ایستگاه مشک آباد اراک به سیستم کامپیوتری عالئمی


