
سرمقاله

باید در حفظ هر نوع سرمایه حاللی که در تقاضا و 
عرضه است کوشید!؟

در این ب��ازار گرانی و کمبود درآمد و ب��اال بودن هزینه های 
روزمره خانوارها هر شخص برای رفع نیاز خود و خانواده به دنبال 
بهترین و ارزان ترین کاالهاس��ت حاال این کاالها هر چه باش��د 
لوازم خانگی باش��د یا پوشاکی، تنظیفی و بهداشتی و دارویی و 
درمانی و خوراکی و... فرقی نمی کند باالخره شخص برای تامین 
چنی��ن نیازهای خود باکیفیت و بادوام تری��ن و زیباترین آن را 
طلب می کند حاال می خواهد از تولیدات داخلی باشد یا خارجی 
برای آن که وجهی قابل توجه دارد بهترین آن حاال با مقایس��ه 
قیمت تولیدات داخلی از نوع بهترش یکی را انتخاب می کند که 
تجربه استفاده از آن را در کار خود داشته باشد و چنانچه نداشته 
باشد به طرف تبلیغاتش می رود و آن که در این راه تبلیغاتش از 
دیگران سرتر باشد باالخره هر آدمی تحت تاثیر آن تبلیغات قرار 
خواهد گرفت که تجربه ای در اس��تفاده از آن را نداشته باشد با 
خود می گوید باالخره یک چیزی هست که این همه در اطرافش 
تبلیغات هم دایر اس��ت و معلوم است آن را خریداری می کند از 
این جهت تولیدکنندگان داخلی هر کاالیی باید این موضوع را 
در نظر بگیرند چنانچه بخواهند در کارش��ان موفقیتی حاصل 
نمایند بایستی بهترین آن را در حد و ثغور دیگر رقبای داخلی و 
خارجی اش عرضه نمایند واال معلوم است آن که حتی کم پولش 
هم باشد باز سراغ بهترین نوع آن می رود که به قول خودش پول 
خود را به هدر نداده باش��د تا از آن کاال به نحو احس��ن استفاده 
نماید و کاالیی که در استاندارد مربوط به خودش باکیفیت تر و 
بادوام تر باشد آن را انتخاب می کند چون اغلب تولیدکنندگان 
اجناس تولیدی خود را از طریق نمایندگی ها و یا واس��طه گرها 
عرضه بازار می کنند حاال کاالیی را این اشخاص به فروش رسانند 
باالخره کمکی به رش��د و توس��عه به کار تولیدکننده ها و حتی 
خودشان می دهند اما وقتی مالحظه کنند که توجه مردم بیشتر 
به دنبال تولیدات خارجی این نوع کاال مثال پوشاکی است در این 
ص��ورت برخی از آن��ان متوج��ه واردات کاال از تولیدکننده آن 
می شوند و وقتی شرایط را برای ورود آن کاال مناسب دانستند از 
طریق ثبت س��فارش اقدام ب��ه وارد نمودن آن کاال می نمایند و 
حاال وسعت و گستردگی این کار بستگی به سرمایه در اختیارش 

می باشد درثانی هم می داند که ...
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توتال در شرایط عادی نمی تواند از فاز ۱۱ کنار برود
وزیر نفت:

اختصاص بودجه سال۹۷ براساس عملکرد دستگاه ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: دولت ۲۸۱ 
میلی��ارد تومان به صورت بالع��وض و ۶۵۹ میلیارد 
تومان برای تسهیالت ارزان قیمت مصوب کرده که با 
وجود محدودیت های بودجه، تسهیالت بالعوض 
هم��ان روز ب��ه خزانه ابالغ و این پ��ول هم اکنون به 
حساب بنیاد مسکن واریز شد.به گزارش ایرنا ، محمد 

باقر نوبخت در دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی ازمراجع 
عظام تقلید با تقدیر از کمک ها و عملکرد مردم به زلزله 

زدگان غرب کش��ور، افزود: پس از این حادثه دولت س��ه 
وظیفه اساسی امداد و نجات، اسکان موقت و اسکان 

دائم��ی را تعریف و اقدام های 
الزم را ب��ر مبن��ای این 

وظایف تصویب، اجرا و 
یا درح��ال اجرایی 
کردن است. وی با 
بیان اینکه کمک 
قاب��ل  ه��ای 
ستایش مردم 
وظایف  رافع 
برای  دولت 

کمک به زلزله زدگان نیس��ت، ادامه داد: برای اسکان موقت زلزله زدگان از 
همان روز اول با حضور رئیس جمهوری در کرمانشاه دستورات الزم داده 
ش��ده و در نخستین جلسه دولت پس از این حادثه نیز برای کمک به 
زلزله زدگان در پنج سرفصل برای افراد آسیب دیده برنامه ریزی شده 
است.نوبخت با بیان اینکه موضوع زلزله به جهت اهمیت با جدیت در 
دستور کار دولت قرار دارد ادامه داد: از مردم می خواهیم که در بازسازی 
خانه های تخریب ش��ده اصول فنی و ایمنی را رعایت کنند.وی افزود: 
مردم به ایمنی در س��اختمان به عنوان سخت گیر نگاه می کنند که به 
دلیل رعایت نکردن این اصول ایمنی متاسفانه برخی ساختمان های تازه 
ساخت نیز در این زمین لرزه دچار آسیب شدند و این در حالی بود که 
ساختمان ها خسارتی ندید که این نشان از اهمیت 
رعایت مسائل ایمنی و فنی است.نوبخت 
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به وضعیت فضای مجازی در 
کش��ور گفت: در کنار وجه مثبت 
فضای مجازی این فضا دارای وجوه 
منفی است که با توجه به ابالغ رهبر 
معظم انقالب برای تشکیل شورای 

عالی فضای...
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وزیر امور خارجه تاکید کرد: در آنتالیا در اجالس 
وزرای خارجه سه کشور بیشتر روی این موضوع کار 
خواهیم کرد تا ان شاهلل روز چهارشنبه جلسه موفقی 
را روسای جمهور سه کشور داشته باشند و بتوانیم با 
کم��ک به مردم س��وریه زمینه را برای پش��ت س��ر 
گذاش��تن ای��ن دوران تل��خ فش��ار و حرکت ه��ای 
تروریس��تی در سوریه، زمینه آینده متحدی را برای 

مردم سوریه فراهم کنیم.
به گزارش ایلنا، محمدج��واد ظریف پیش از آغاز 

نشست س��ه جانبه وزرای امور خارجه ایران، روسیه و 
ترکیه در آنتالیا درباره روند بحران سوریه گفت: در ۱۱ 
ماه گذشته روندی که در آستانه شروع شد این امکان 
را فراهم کرد که درگیری ها در س��وریه و خس��ارات 
انسانی که در سوریه به مردم وارد می شد، کاهش بسیار 
زیادی پیدا کند. وی ادامه داد: دولت سوریه و نیروهای 
مقاومت هم این توانمندی را بیشتر پیدا کردند که با 
تمرکز بیش��تر با داعش و نیروهای تروریستی مبارزه 
کنند و توفیقات بسیار خوبی هم به دست آوردند.این 

دیپلمات عالی رتبه کشورمان با اشاره به دیدار روسای 
جمهور س��ه کش��ور ضامن آتش بس که اس��ت روز 
چهارش��نبه در س��وچی برگزار ش��ود، اظهار داشت: 
روس��ای جمهور سه کشور برای پیش��برد این روند و 
بررس��ی روش هایی که بتواند با اجماع مردم سوریه، 
آینده بهتری را با همراهی، هماهنگی و وحدت ملی در 
سوریه فراهم کند، تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در 
سوچی اجالسی را در سطح سران داشته باشند و برای 

اقدامات بعدی زمینه سازی کنند.

ظریف:
امیدواریم آینده متحدی را برای مردم سوریه فراهم کنیم

رشد۶۰۰هزارنفری
 یارانه بگیران

با انکار خدمات ارائه شده 
به زلزله زدگان کارآمدی 
نظام را زیر سوال نبریم
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۸ میلیون تنی
 در سال جاری
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برقراری بیمه بیکاری 
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مناطق زلزله زده
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صفحه 11

آگه�ی مناقص�ه 96/33

ش�رکت مخاب�رات ايران )مديريت منطقه اصفهان( در نظر دارد پاس�خگوئی و تهيه تيک�ت مرکز تماس 9990 زون 3)اصفه�ان( را با برآورد 
35،750،000،000 ريال )سی و پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 995،000،000 ريال را از طريق 

مناقصه يك مرحله ای به پيمانکار واگذار نمايد.
لذا از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط که دارای گواهی صالحيت ايمنی پيمانکاری و تائيديه صالحيت کار معتبر از اداره کل تعاون 

کار و رفاه اجتماعی در کد فعاليت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آيد.
 TADAROKAT.TCE.IR از تاريخ  96/8/29 لغايت 96/9/8 جهت شرکت در مناقصه و خريد اينترنتی اسناد فوق الذکربه آدرس سايت

مراجعه نمايند.
همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد با شماره تلفن 36660141 و يا 36660059 تماس حاصل نماييد.

متقاضيان بايستی در زمان مقرر پاکتهای تکميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يك مخابرات استان اصفهان 
واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.

توضيح اينکه: 
1-آخرين مهلت تحويل پاکتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه ميباشد.

2-سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و يا چك بانکی تضمينی باشد. 
3-ارجاع کار به شرکتهای ايرانی و يا مشارکت شرکتهای ايرانی – خارجی  صرفاً به شرط داشتن حداقل 51درصد سهم ارزشی کار برای طرف 

ايرانی ميسر خواهد بود.
4-پاکت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی ميشود که در کميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را کسب نمايند.

5-در صورت نياز به تشکيل جلسه توجيهی )جهت رفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان( زمان و مکان تشکيل جلسه در اسناد مناقصه قيد 
خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:  96/8/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/4

96822
مديريت مخابرات منطقه اصفهان

نوبت اول

ژه
ط وي

راي
ا ش

ب

88979395

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح 
جزئیات عملکرد۶ماهه دولت در هدفمندی یارانه 
ها از اضافه ش��دن ۶۰۰ ه��زار نفر به جمعیت یارانه 
بگیران خبرداد و گفت:یارانه نقدی در سال۹۶غیر 
هدفمند پرداخت شد.به گزارش خانه ملت، غالمعلی 
جعف��رزاده ایم��ن آبادی با بیان اینکه در س��ال ۹۶ 
دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه 
پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل ۳۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد توم��ان پرداخت یارانه نق��دی و غیرنقدی 
خانوار، ۴ ه��زار میلیارد تومان افزایش مس��تمری 
خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان 
بهزیس��تی، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان س��المت 
مردم، ۱۰۰ میلیارد واکسن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد 
توس��عه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد 
حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 
۳ هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و 
۵ درصد بند د تبصره یک این قانون می ش��ود.عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی در تش��ریح گزارش شش ماهه هدفمندی 
یارانه ها در سال ۹۶ افزود: درآمدی که در این شش 
ماه کسب شده ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است 
که ۱۱ ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اصالح قیمت 
کاالها و حامل های انرژی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان از یارانه های مندرج در بودجه کس��ب ش��ده 
اس��ت.وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع 
هدفمندی کس��ب ش��ده، ادامه داد: در شش ماهه 

نخست س��ال ۹۶ از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
که باید تخصیص می یافت ۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد 
توم��ان یارانه نقدی ۹۴ صدم یارانه نقدی جا مانده، 
۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب 
پذیر و ۳۰۰ میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی 

پرداخت شده است.

600هزار نفر به تعداد يارانه بگيران از 
اسفند 95 تا شهريور 96 اضافه شد

وی با اش��اره به اینکه در اس��فند س��ال ۹۵، ۷۵ 
میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در 
شهریور س��ال ۹۶، ۷۶ میلیون تعداد رایانه بگیران 
ش��ده است که براین اساس حدود ۶۰۰ هزار نفر به 
تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که ۷۴۳ هزار 
نفر متولد ش��ده و ۱۰ هزار نف��ر رأی دیوان عدالت 
اداری را کس��ب ک��رده ان��د ت��ا یارانه اخ��ذ کنند، 
همچنین ۸۲ هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه 
دریاف��ت کرده ان��د و ۳ ه��زار و ۳۸۴ نفر توس��ط 
بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و ۱۵۹ 
هزار و ۸۵۵ نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در 
مجم��وع ۶۰۰ ه��زار نفر به تعداد یاران��ه بگیران از 

اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ افزوده شده است.

کسری بودجه 8 هزار ميلياردی دولت در 
صورت تداوم روند فعلی پرداخت يارانه

جعفرزاده با اش��اره به اینکه محاس��بات انجام 

ش��ده حاکی از این اس��ت که در شش ماه نخست 
س��ال جاری مبلغ ۲۰ه��زار ۹۴۰ میلیارد تومان 
یاران��ه نقدی و غیر نقدی پرداخت ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: با توجه به رش��د جمعیت کشور و 
عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این 
روند تا پایان س��ال از سقف پیش بینی شده برای 
این موض��وع در بن��د)۱( جدول س��قف منابع و 
مصارف قان��ون بودجه س��ال۹۶، ۳۳هزار و۵۰۰ 
میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه 
ای��ن رون��د قطعا ۸ ه��زار و ۳۸۱ میلی��ارد تومان 
کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما ۲۰ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده 
ایم که اگر ضربدر ۱۲ تقس��یم بر ۶ شود، ۴۱ هزار 
و ۸۰۰ میلی��ارد تومان می ش��ود پس برای یارانه 
نق��دی ۸ ه��زار میلی��ارد تومان کس��ری بودجه 

داری��م.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا عنای��ت ب��ه تأمی��ن 
۵۱.۶درصدی منابع س��ازمان از محل ردیف های 
یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف 
اعتب��ار قابل تخصص از محل ای��ن ردیف ها، پیش 
بینی می ش��ود س��ازمان در ماه های پایانی سال با 
کسری منابع مواجه ش��ود، افزود: به منظور تأمین 
اعتباز الزم ضروری اس��ت با بهره برداری از ظرفیت 
موض��وع بند فوق اقدام��ات الزم را در حذف افراد با 
درآمد باال از فهرس��ت یارانه بگیران در دستور کار 

قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

رشد۶۰۰هزارنفری یارانه بگیران

روزنام�ه هدف و اقتصاد آماده عقد قرارداد با فعاالن مطبوعاتي جهت سرپرس�تي روزنامه در 
استانهاي زیر مي باشد:

4-خراسان جنوبی3-خراسان شمالی2- سمنان1- فارس



ادامه از صفحه اول
ــرمايه در  ــد س به هر حال براى رش
ــود را  ــژه خ ــالش وي ــارش كار و ت كن
ــدات داخلى  ــى تولي ــد وقت مى خواه
ــد  ــخگوى مصرف كنندگان نباش پاس
باالخره متوجه سفر به ديگر كشورهاى 
ــوند كه كاالهاى  ــك مى ش دور و نزدي
ــخاص را از نوع  ــن اش ــر اي ــورد نظ م
بهترين هايش را توليد و عرضه مى كنند 
ــور  ــترى هم از كش ــا با خود ارز بيش ت
ــرمايه گذار داخلى  خارج مى كنند و س
ــن اطالعات كاالهاى مورد  كه بنا به اي
نظر اين اشخاص و ديگر اشخاصى كه 
آن چنان پول و يا وقت سفر به خارج از 
ــه واردات آن  ــور را ندارند اقدام ب كش
كاالها از طريق قانونى و ثبت سفارش 
ــال آن باالخره  ــه دنب ــد و ب مى نماين
مغازه ها و فروشگاه هايى بنا به وسعت 
ــهرهاى  كاريش در تهران و يا ديگر ش
ــا اين كار هم  ــزرگ داير مى نمايند ب ب
ــور را  ــتر از كش جلوى خروج ارز بيش
فراهم نموده و براى گرداندن مغازه ها 
ــگاه هايش عده اى را به خدمت  و فروش
ــتغال را  گرفته يعنى كارآفرينى كه اش
ــش داده و از آمار بيكارى نيز  هم افزاي
كاسته است كه برخى اشان به تنهايى 
ــخاص بيكار در هر  چهار تا پنج هزار اش
سمتى به خدمت گرفته اند واقعا جاى 
ــكر را هم دارند كه باالخره  تقدير و تش
ــرافتمندانه و  ــت به چنين كار ش دس
ــى زده اند كه عده زيادى را هم به  حالل
ــباب رفاه حال  ــد و تازه اس كار گرفته ن
ــتر مردم را با ارائه بهترين كاالها  بيش
ــفر به  فراهم آورده اند كه ديگر نياز س
ــم ندارند و راضى  ــورها را ه ديگر كش
ــوند كه در صورت  ــنود هم مى ش خش
ــى در  معيوب بودن احيانا كااليى كس
ــت كه پاسخگوى فورى  داخل هم هس
آنان در داخل كشور باشد كه تعويض و 
يا مرمت و تعمير و يا پس گرفته شود. 
در اين صورت معلوم است وقتى چنين 
كاالهاى وارداتى با استقبال خريداران 
ــى كه  ــوند توليدكنندگان ــه ش موج
نتوانسته اند با توليدات خودشان توجه 
ــوى  مردم مصرف كننده وطنى را به س
ــاى اصالح كار  ــود جلب كنند به ج خ
ــتاندارد و باكيفيت و  ــود و توليد اس خ
ــدگان را  ــر كاال مصرف كنن مرغوب ت
ــا از توليدات آنان  ــذب خود كنند ت ج
ــراغ كاالى  ــدارى نمايند و به س خري
خارجى نروند اما اين كار را نمى كنند 
ــد مردم  ــوب مى دانن ــى كه خ درحال
ــده به دنبال خريد بهترين  مصرف كنن
نوع كاال مورد نيازشان هستند درعوض 
ــى آن را در پيش  ــان راه منف برخى اش
ــكال كارشان را در عدم  مى گيرند و اش
ــور مى دانند و  ــا به كش ورود آن كااله
ــت تعطيلى آن فروشگاه هاى  درخواس
فروشنده كاالهاى وارداتى مى نمايند 
ــوب و  ــه خ ــه چنانچ ــل از اين ك غاف
ــتاندارد توليد  ــت و در حد اس باكيفي
ــتر  ــتند مردم براى حمايت بيش داش
ــدند  ــدات داخلى مى ش ــه تولي متوج
ــى از كاالهاى  ــه برخ همان طورى ك
خانگى حتى از خارجى آن بسيار بهتر 
ــت و مشتريان مربوط به خودش را  اس
ــويق  ــم دارد. در حالى كه براى تش ه
بيشتر خارجيان به سرمايه گذارى در 
داخل كشور تالش مى شود بايستى در 
ــرمايه هاى داخلى كه حاال در  حفظ س
واردات برخى كاالهاى مورد نظر مردم 
ــا حفظ  ــده و مضاف ــه ش ــه كار گرفت ب
اشتغال و ذخاير ارزى تالش ويژه خود 
ــخاص  را مصروف داريم تا اين گونه اش
ــرخورده و ناراحت و ناراضى نشوند  س
كه احيانا قصد خروج سرمايه خود را از 
ــند و اثر منفى روى  كشور داشته باش
ــرمايه گذاران اعم از خارجى و  ديگر س
ــته باشد بايد  خصوصا داخلى آن داش
ــان به فعاليت  ــت نمود تا همچن حماي
ــد و آن توليدكنندگان  ــود بپردازن خ
ــتريان خود را بنا به هر  داخلى كه مش
دليلى از دست داده اند متقاعد نمود تا 
ــل از  ــن راه حداق ــى در اي كنكاش
ــان بنمايند و  نمايندگى هاى فروشش
ــوند اگرچه  علت عدم فروش را جويا ش
به هر حال خودشان هم مى دانند تا آن 
معايب را رفع نكنند مشكل بتوانند كار 
ــد در اين  ــه دهن ــان را ادام توليدى ش
ــر كااليى در  ــات ه ــه اطالع روزگار ك
ــترس مردم مصرف كننده هست  دس
ــر  حركت و رفتار كبكى يعنى كاله س
ــتن است. تا سرمشق كار از  خود گذاش
روى دست خوش خطان  صورت نگيرد 
ــدات داخلى به  ــكل ركود در تولي مش
كلى برطرف نخواهد شد بايد به سمت 
توليدات استاندارد در حد بين المللى و 
ــيد و در  جهانى حركت نود و به آن رس
ــى از هر نوع  ــرمايه هاى داخل حفظ س
ــد  ــاال مى خواه ــيد ح ــش كوش حالل

خارجى آن هم باشد فرقى نمى كند.

خبرخبر 2
ارسال كمك هاي خودجوش شهروندان منطقه دو 

به مناطق زلزله زده غرب كشور 
ــهردارى منطقه دو ، طي يك حركت  خودجوش مردمى  ش
ــوالت جمع آورى شده از سوى همكاران  ــال مرس اقدام به ارس
منطقه و  شهروندان محالت 21 گانه منطقه به مناطق زلزله زده 
غرب كشور كرد .به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه دو، 
رسول كشت پور شهردار منطقه دو ضمن اظهار تاسف از وقوع 
ــيب ديدگاِن اين حادثه، با تاكيد بر لزوم  زلزله و همدردي با آس
ــن زمينه گفت: در پي  ــاني در اي همدلي ، هميارى و كمك رس
ــازمان انتقال خون مبني بر نياز به گروه  ــر خبر س اعالميه و نش
ــل آمده همكاران  ــي ، طى هماهنگى هاى بعم خوني O منف
دلسوز منطقه كه داراى RH خونى ذكر شده بودند با حضور در 
ــندانه اقدام  ــبت به انجام اين امر خداپس مراكز انتقال خون نس
كردند.وى افزود : ستاد بحران منطقه نيز براي كمك رساني به 
ــال كمكهاى  ــدام به ارس ــده، اق ــق زلزله دي ــان مناط هموطن
ــامل : 100 تخته  ــوش مردمى در قالب 20 كاميون ، ش خودج
ــادر خانوادگى 4 نفره ،  ــادر خانوادگى 8 نفره ، 100 تخته چ چ
ــرى آب معدنى ،  ــو ، 40000 بطرى 1/5 ليت ــه پت 6000 تخت
البـسه گرم 210000 دست ( زنانه ، مردانه ، بچه گانه )  ، اسباب 
ــتى وشوينده 2000 كارتن ، مواد  بازى 700 عدد ،  لوازم بهداش
خوراكى : نان  ، برنج ، خرما ، آب ميوه ، انواع كنسروهاى خوراكى 
35000 عدد ،  شيرخشك ،  لبنيات ، خشكبار ، بيسكويت 630 
كارتن ، دارو 70 كارتن ، 500 كيلو رول نايلون ، بخارى 35 عدد 
ــاركت شهروندان  ــهردار منطقه ضمن تقدير از مش و ... كرد .ش
محالت 21 گانه منطقه دو در اين امر خدا پسندانه گفت : ستاد 
بحران منطقه دو نيز در اين روزها تا پاسى از شب جهت  دريافت 

كمك هاى خودجوش مردمى اعالم آمادگى مى نمايد .
    

شهردار منطقه يك تهران خبرداد:
ساماندهى ترافيك شمال تهران نيازمند مطالعه و 

بررسى هاى علمى است
ــاماندهى ترافيك  ــهردار منطقه يك تهران اعالم كرد: س ش
شمال تهران نيازمند مطالعه و بررسى هاى علمى است و وظيفه 
ــهروندان و ساكنين منطقه  و ماموريت ما خدمت بى منت به ش
ــهردارى منطقه يك  ــزارش روابط عمومى ش ــت.به گ يك اس
مهندس حبيب اهللا تاجيك اسماعيلى در جلسه تكريم و معارفه 
ــاون جديد حمل و نقل و ترافيك منطقه يك با بيان مطلب  مع
فوق اظهار داشت: تسهيالت حمل ونقلى نياز اساسى يك جامعه 
ــد و توسعه است و با توجه به سرمايه عظيم الزم براى  براى رش
ــب از  ــهرى عدم وجود برنامه ريزى مناس اجراى پروژه هاى ش
هميشه حادتر شده است لذا راه حل هاى موفق براى حل معضل 
ــت و علمى  ــتلزم فعاليت ها و برنامه ريزى  درس ــك  مس ترافي
متخصصين ترافيك است.وى گفت: بايد تالش كنيم با مطالعه 
ــهروندان در محورهاى  ــى هاى علمى و جامع، تردد ش و بررس
پياده و سواره با تسريع و تسهيل توام با ايمنى و آرامش باشد و از 
ــود جلوگيرى  ــلب آرامش مردم ش هر گونه اقدامى كه باعث س
كنيم .مهندس تاجيك اسماعيلى خاطر نشان ساخت : ترافيك 
تهران و تجريش را نمى توان به سادگى حل كرد ، ولى اميدواريم 
ــهردار  ــب آن را روان تر و متعادل تر كنيم.ش با ايده هاى مناس
ــاره به اينكه مسئوليت در شهردارى، به معنى  منطقه يك با اش
تالش مستمر در راستاى خدمات رسانى به شهروندان ، ساكنين 
ــت تصريح كرد : در انجام وظايف و ماموريت ها  و مراجعين اس
ــتى مهمترين معيارهاى  ــد، كارآمدى و پاكدس تخصص، تعه
مديريتى محسوب مى شود.گفتنى است در اين جلسه شهردار 
منطقه يك، آقاى مهندس عبدالمطلب توجهى معاون حمل و 
ــت و با اهداى لوح تقدير از  ــل وترافيك را فردى متعهد دانس نق
تالشها و فعاليت هاى ايشان در مدت تصدى مسئوليت قدردانى 
ــد از معاونان حمل و نقل  ــرد و آقاى مهندس محمد خردمن ك
ــه عنوان معاون جديد  ــهردارى تهران  را ب وترافيك مناطق ش

حمل و نقل و ترافيك شهردارى منطقه يك معرفى كرد.
    

نخستين كنگره بين المللى حقوق شهروندى
 برگزار مى شود

معاون امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى منطقه 7 از برگزارى 
اولين كنگره بين المللى حقوق شهروندى در آذر ماه سال جارى 
خبر داد.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه7، محمد رضا 
غالمى ضمن بيان اين خبر تصريح كرد : دبيرخانه دائمى حقوق 
ــتگاه هاى دولتى و  ــهروندى با حضور نمايندگان رسمى دس ش
ــگاه هاى  ــى و نيز حدود 80 تن از اعضاء هيات علمى دانش اجراي
معتبر كشور با بيش از دو سال فعاليت علمى، پژوهشى و ترويجى 
در عرصه حقوق شهروندى و شناسايى بيش از 1000 پژوهشگر 
اين حوزه  نخستين كنگره حقوق شهروندى را برگزار مى كند.وى 
در ادامه با تاكيد بر حضور موثر شهردارى منطقه 7 در اين كنگره 
افزود: آماده سازى و تجهيز50 غرفه در فضاى نمايشگاهى، چاپ 
كتاب مجموعه مقاالت اولين كنگره بين الملى حقوق شهروندى 
ــخه، بازديد 200 عضو هيئت علمى و اعضاء  ــراژ 2 هزار نس در تي
سياستگذارى از مراكز فرهنگى شهردارى منطقه تنها بخشى از 
برنامه هاى پيش بينى شده منطقه 7 در اين كنگره است.معاون 
ــاره به اينكه كنگره حقوق شهروندى در  شهردار منطقه 7 با اش
ــد،  ــران برگزار خواهد ش ــالن اجالس س تاريخ 29 آذر ماه در س
خاطرنشان كرد: تعامل پويا و معنى دار با دانشگاه ها ، موسسات 
ــرى از آخرين  ــى به منظور بهره گي ــى و پژوهش ومراكز آموزش
دستاوردها و تجربيات در زمينه حقوق شهروندى و مطرح نمودن 
تدابير شهردار محترم تهران در خصوص كاهش هزينه از جمله  

مواردى است كه در اين كنگره در راس اقدامات قرار دارد.
    

مسافران خط 5 مترو تهران در ايستگاه چيتگر و 
ورداورد پايش قند خون شدند

همزمان با هفته ملى ديابت، تيم پايش و غربالگردى قند خون 
در ايستگاه متروى چيتگر و ورداورد منطقه 22 مستقر و از مسافران 
آزمايشات پايش قند خون گرفتند.به گزارش روابط عمومى منطقه 
ــالمت منطقه در اين باره گفت : ويژه  22، عظيمى، رئيس اداره س
برنامه هاى هفته ملى ديابت (19 تا 25 آبان) با شعار ” ديابت و زنان: 
ــتن آينده اى سالم ”در منطقه 22 انجام شد و با هدف  حق ما داش
اطالع رسانى و باال بردن سطح آگاهى عمومى درباره بيمارى ديابت 
ــاط پر تردد  ــه خصوص در محالت و نق ــى از آن ب ــوارض ناش و ع
ــتگاه هاى مترو چيتگر و وردآورد از ساعت 7 صبح  منطقه،در ايس
الى 13 پايگاه غربالگرى قند خون توسط تيم پزشكى به شهروندان 
ــد كه با استقبال همشهريان روزبه رو شد.عظيمى افزود: «  برپا ش
ــگيرى از ديابت، برپايى ده ها  برگزارى همايش بزرگ علمى پيش
پايگاه پايش قند خون در ايستگاه هاى مترو، ميادين ميوه و تره بار، 
مساجد، مدارس، بوستان ها، سراهاى محله و .. برگزارى اختتاميه 
به همراه مسابقه آشپزى در درياچه شهداى خليج فارس و ... براى 
شهروندان منطقه 22  از ديگر ويژه برنامه هايى بود كه در اين هفته 
انجام شد.گفتنى است: برگزارى همايش هاى علمى، كارگاه ها و 
كالس هاى آموزشى با توجه به روز شمار هفته ملى ديابت، مشاوره 
هاى پزشكى، روانشناسى و تغذيه، برپايى جشنواره هاى صبحانه و 
غذاى سالم، ايستگاه سالمت ، برگزارى مسابقات ورزشى، تقدير از 
دبيران و اعضاى فعال، تورهاى آموزشى و گردشگرى، توزيع اقالم 
آموزشى، آموزش چهره به چهره در مدارس توسط سفير ديابت، 
ارسال  پيامك، اطالع رسانى در سطح منطقه و ... از ديگر اقداماتى 

بود كه مى توان به آن اشاره كرد.

خبر

رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: با 
ــه زده به  ــا مردم زلزل ــدف همدردى ب ه
استان كرمانشاه سفر كرده ايم تا خدماتى 
ــت و ارگان هاى مختلف به مردم  كه دول

زلزله زده داده اند را بررسى كنيم.
به گزارش ايسنا، على الريجانى كه به 

استان كرمانشاه سفر كرده است، در بدو 
ــتان در جمع خبرنگاران  ورود به اين اس
ــت: هدف سفر ما اين است كه  اظهار داش
اوال با توجه به اين حادثه بسيار دردناك و 
سختى كه در منطقه رخ داده از نزديك با 
مردم همدردى كنيم و خدماتى كه دولت 

ــى  و ارگان هاى مختلف داده اند را بررس
كنيم.وى افزود: برخى از وزرا نيز تشريف 
ــه در دولت  ــد تا تصميماتى را ك آورده ان
گرفته اند و اينجا نياز است مجددا بررسى 

شود.
الريجانى متذكر شد: خوشبختانه هم 

ــكان دائمى مردم  بنياد مسكن براى اس
زلزله زده فعال شده است و مصوباتى نيز 
ــكن شهرى و مسكن  در دولت براى مس
روستايى تصويب شده و منابعى كه بايد 
ــود و وام هاى ارزان  بالعوض پرداخت ش
قيمتى كه بايد داده شود، مشخص شده 

ــوراى اسالمى  ــت.رئيس مجلس ش اس
ــتا و  ــطح روس گفت: امكانات اوليه در س
شهر بايد داده شود و از نزديك نيز شرايط 
را مى بينيم و اگر نياز باشد مجلس هم در 
ــترى را  مصوبات خود حمايت هاى بيش

خواهد داشت.
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الريجانى در بدو ورود به استان كرمانشاه:
مجلس از زلزله زدگان حمايت  بيشترى مى كند

جلسه ستاد مديريت بحران كشور به 
رياست معاون اول رييس جمهور برگزار 

شد.
به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيرى در 
اين جلسه ضمن تسليت ايام رحلت پيامبر 
ــهادت امام حسن  ــالم (ص)، ش مكرم اس
ــهادت امام رضا (ع) و نيز  مجتبى(ع)، ش
ــت جمعى از  ــر درگذش ــليت بخاط تس
هموطنانمان در استان كرمانشاه، از همه 
ــراى امداد  ــتگاه ها و نهادهايى كه ب دس
ــانى و كمك به زلزله زدگان در استان  رس
كرمانشاه با تمام توان حضور پيدا كردند 
قدردانى كرد و گفت: هالل احمر، ارتش، 
ــپاه و همه دستگاه هاى اجرايى مردانه  س
ــردم نيز همه آنچه در  پاى كار آمدند و م
توان داشتند به صحنه آوردند تا بخشى از 

آالم مردم زلزله زده كاهش پيدا كند.
ــاره به  معاون اول رييس جمهور با اش
ــازمان هواشناسى در  پيش بينى هاى س
ــرما و بارش ها در  ــوص آغاز فصل س خص
غرب كشور بر ضرورت سرعت بخشيدن 
ــتان  ــكان زلزله زدگان در اس به روند اس
ــكان  ــد كرد و گفت: اس ــاه تاكي كرمانش
ــر زلزله  ــان بر اث ــانى كه خانه هايش كس
تخريب شده بايد با سرعت هر چه بيشتر 
انجام شود به گونه اى كه مردم براى فصل 
سرما و زمستان دغدغه اى نداشته باشند.

ــدات مقام معظم  ــاره به تاكي وى با اش
ــتين دقايق پس از وقوع  رهبرى در نخس
ــيج همگانى براى  زلزله مبنى بر لزوم بس
امداد رسانى به زلزله زدگان، خاطر نشان 
ــئولين  ــار وظيفه ادارى مس كرد: در كن
ــور، وظيفه دينى و اخالقى نيز حكم  كش
ــاى كار  ــا جديت پ ــه همه ب ــى كند ك م
ــه  ــخت ب ــرايط س ــتيم و در ش بايس
هموطنانمان خدمت گزارى كنيم چرا كه 
مردم نيز انتظار دارند كه مسئولين در اين 
ــا را مرتفع  ــكالت آنه ــه حوادث مش گون

سازند.
ــاره به  ــن با اش ــرى همچني  جهانگي
اقدامات صورت گرفته براى كمك رسانى 
ــه زدگان و آوار بردارى در بيش از  به زلزل
1900 روستا و چندين شهرستان استان 
ــاه، تصريح كرد: اقدامات و تالش  كرمانش
ــترده اى در كوتاهترين زمان  ــاى گس ه
ممكن صورت گرفت و تالش هاى فراوانى 

براى كمك به مردم زلزله زده انجام شد.
ــاون اول رييس جمهور با تاكيد بر  مع
ضرورت اطالع رسانى صحيح به مردم در 
خصوص اقدامات صورت گرفته، افزود: از 
ــيما و همه رسانه ها مى خواهيم  صدا و س
ــانگر  ــده كه نش ــات انجام ش ــه خدم ك
كارآمدى نظام است را به درستى منعكس 
ــد نداريم كه ضعف ها و  كند البته ما قص
ــم اما در عين حال  نواقص را كتمان كني
ــت زيادى كه انجام مى  بايد كارهاى مثب
ــود نيز اطالع رسانى شود تا روند امداد  ش
رسانى در فضاى مثبت با سرعت بيشترى 
ــياه نمايى و انكار  انجام گيرد و نبايد با س
ــه زدگان  ــه زلزل ــده ب ــات ارائه ش خدم

كارآمدى نظام را زير سوال ببريم.
ــد در كنار  ــا بيان اينكه بى تردي وى ب
ــده، نواقص و  خدمات و اقدامات انجام ش
ضعف هايى نيز وجود دارد، به سفر چندى 
ــتان هريس اشاره و  پيش خود به شهرس
ــان كرد: در اين سفر وقتى براى  خاطر نش
ــه بوديم،  ــتان رفت ــاح يك بيمارس افتت
مشاهده كرديم كه در كنار اين بيمارستان 
ــتان ديگر در سال 90 افتتاح  يك بيمارس
ــال 91 بر اثر زلزله تخريب  شده اما در س
شده بود و ناچار شده بودند كه ساختمان 
ديگرى احداث كنند.جهانگيرى ادامه داد: 
وقتى كه ساختمانى احداث مى شود بايد 
ــتاندارد  ــى الزم و اس ــتحكام و ايمن از اس
برخوردار باشد و نبايد از كنار اين موضوع 
كه ساختمان هاى نوساز دچار آسيب مى 

ــادگى عبور كنيم.معاون اول  شوند به س
ــرد: در اين گونه  ــس جمهور اضافه ك ريي
موارد كه ساختمان هاى نوساز و يا بناهايى 
كه مستحكم سازى شده اند، تخريب مى 
شوند، بدين معناست كه اشكاالتى وجود 
ــازندگان اين  دارد و بايد پيمانكاران و س
گونه بناها مورد بازخواست قرار گيرند كه 
چرا موارد ايمنى در احداث ساختمان ها 
ــت.وى با اشاره به اينكه  رعايت نشده اس
ــورى زلزله خيز است و استان  ايران كش
ــواره متحمل  ــور هم ــاى مختلف كش ه
خسارات ناشى از زلزله بوده اند، گفت: بايد 
ــتاد بحران مجهز و قوى  ــتان س در هر اس
وجود داشته باشد و آسيب شناسى دقيقى 
ــاختمان ها و بناها صورت  در خصوص س
گيرد تا اشكاالت و ضعف ها برطرف شود.

ــاره به گزارشات ارائه  جهانگيرى با اش
شده در جلسه از سوى نمايندگان دستگاه 
ها و نهادهاى مختلف از روند امداد رسانى 
ــتان كرمانشاه، گفت:  و آوار بردارى در اس
گزارش ها نشان مى دهد كه نيازهاى اوليه 
ــت و  ــده اس مردم تا حد زيادى تامين ش
ــكان فورى زلزله زدگان  مرحله بعدى اس
ــت كه مقرر شده روند اسكان موقت و  اس
ــكن انقالب  ــا محوريت بنياد مس دائم ب
ــاير دستگاه ها و  اسالمى انجام شود و س
نهادها براى همكارى در اين زمينه بايد با 
هماهنگى بنياد مسكن فعاليت كنند تا از 

دوباره كارى و موازى كارى پرهيز شود.
ــاره به  معاون اول رييس جمهور با اش
گزارش وزير امور اقتصادى و دارايى مبنى 
بر پرداخت 50 درصد منابع تصويب شده 
از سوى هيات دولت تاكنون و نيز آمادگى 
ــراى تخصيص اعتبارات بانكى  بانك ها ب
براى كمك به روند امداد رسانى و اسكان، 
ــدن امور زندگى و از  تصريح كرد: فعال ش
ــاى ادارى و  ــت واحده ــرگيرى فعالي س
آموزشى در استان كرمانشاه نيز بايد بطور 

ــتور كار قرار گيرد و سازمان  جدى در دس
ــانى كه  ــد به كس ــى باي ــن اجتماع تامي
واحدهاى توليدى و افرادى كه شغل آنها با 
ــت بيمه بيكارى  مشكل مواجه شده اس
ــه راه اندازى  ــن آنك ــت كند ضم پرداخ
واحدهاى توليدى و كشاورزى نيز بايد در 
دستور كار قرار گيرد.وى همچنين با اشاره 
به اعالم آمادگى برخى كشورهاى خارجى 
براى ارسال كمك هاى نقدى و غير نقدى، 
خاطر نشان كرد: دولت مقرر كرد كه هالل 
احمر بعنوان يك سازمان بين المللى كه 
همواره در حوادث منطقه اى در كشورهاى 
ــف حضور جدى دارد، بتواند كمك  مختل

هاى كشورهاى داوطلب را دريافت كند.
حجت االسالم محسنى اژه اى معاون 
ــه ضمن  اول قوه قضاييه هم در اين جلس
قدردانى از حضور فعال همه دستگاه ها و 
نهادها براى كمك رسانى به زلزله زدگان، 
گفت: متاسفانه برخى در فضاى مجازى 
ايجاد نگرانى مى كنند و موجب مى شوند 
كه اضطراب و نگرانى هاى مردم با اطالع 
ــود.وى بر  ــانى هاى منفى تشديد ش رس
ــيدن به روند امداد  ضرورت سرعت بخش
رسانى و اسكان مردم در استان كرمانشاه، 
ــه نيز در  ــرد و گفت: قوه قضايي تاكيد ك
ــت تا خدمات قضايى و پزشكى  تالش اس
ــتان به نحو مطلوب  ــى را در اين اس قانون
انجام دهد.رييس جمعيت هالل احمر هم 
در اين نشست گزارشى از اقدامات صورت 
ــازمان از لحظات اوليه وقوع  گرفته اين س
زلزله ارائه كرد و گفت: بالفاصله پس از اين 
حادثه، گروه هاى واكنش سريع و درمان 
ــدند و نجات  اضطرارى به منطقه اعزام ش
جان افراد و تامين اسكان و تغذيه با جديت 
ــد.پيوندى از توزيع بيش از 60  دنبال ش
ــتان كرمانشاه خبر داد و  هزار چادر در اس
ــدى و غيرنقدى  ــاى نق ــت: كمك ه گف
ــى دارد و  ــيار باالي مردمى نيز حجم بس

ــورها نيز براى  ــبختانه برخى كش خوش
ــرده اند.نماينده  ــك اعالم آمادگى ك كم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
نيز گزارشى از اقدامات درمانى انجام شده 
و اعزام 7350 مصدوم ظرف 20 ساعت و 
ــس و 19  ــتگاه آمبوالن ــزام 107 دس اع
ــوس آمبوالنس به منطقه ارائه كرد و  اتوب
ــترى  ــت: در حال حاضر 802 نفر بس گف
ــتند و بقيه افراد مداوا و مرخص شده  هس
اند و 1000 مورد عمل جراحى انجام شده 
ــال شده و  و 200 تن دارو و تجهيزات ارس
ــن دارو، خون و  ــبختانه براى تامي خوش
فرآورده هاى خونى مشكلى وجود ندارد.

وى همچنين از حضور 100 تيم واكنش 
ــت: 6  ــر داد و گف ــى خب ــريع درمان س
ــتان صحرايى مجهز با همكارى  بيمارس
ــر در منطقه  ــپاه و هالل احم ــش، س ارت
مستقر شد و 40 تيم حمايت روانى نيز در 
حال فعاليت هستند.رييس ستاد مديريت 
ــور هم گزارشى از آخرين آمار  بحران كش
درگذشتگان ارائه كرد و خواستار حضور 
مراكز ارزيابى و تحقيقاتى براى بررسى و 
ــتحكام ساختمان هاى جديد  ارزيابى اس
ــد تا مردم از استحكام ساختمان هاى  ش
خود اطمينان حاصل كنند.در اين جلسه 
ــازى،  همچنين وزراى نيرو، راه و شهرس
ــات، آموزش و پرورش، ارتباطات و  اطالع
فناورى اطالعات، رييس كميته امداد امام 
خمينى(ره)، رييس بنياد مسكن انقالب 
ــازمان هواشناسى،  ــالمى، رييس س اس
رييس سازمان بهزيستى، رييس سازمان 
تامين اجتماعى و نمايندگان ارتش، سپاه، 
نيروى انتظامى و ستاد كل نيروهاى مسلح 
هر كدام در سخنانى جداگانه گزارشى از 
ــتاى امداد  اقدامات صورت گرفته در راس
رسانى و كمك به زلزله زدگان ارائه كردند 
و از آمادگى خود براى استمرار كمك ها و 

حضور همه جانبه خبر دادند.

جهانگيرى در جلسه ستاد مديريت بحران كشور:
با انكار خدمات ارائه شده به زلزله زدگان كارآمدى نظام را زير سوال نبريم

ــازمان برنامه و بودجه گفت:  رئيس س
ــان به صورت  ــارد توم ــت 281 ميلي دول
ــان براى  ــارد توم ــوض و 659 ميلي بالع
تسهيالت ارزان قيمت مصوب كرده كه با 
وجود محدوديت هاى بودجه، تسهيالت 
ــه خزانه ابالغ و اين  بالعوض همان روز ب
ــاب بنياد مسكن  پول هم اكنون به حس

واريز شد.
به گزارش ايرنا ، محمد باقر نوبخت در 
ــيرازى ازمراجع  ديدار با آيت اهللا مكارم ش
عظام تقليد با تقدير از كمك ها و عملكرد 
ــور، افزود:  مردم به زلزله زدگان غرب كش
پس از اين حادثه دولت سه وظيفه اساسى 
ــكان  ــكان موقت و اس امداد و نجات، اس
ــاى الزم را بر  ــى را تعريف و اقدام ه دائم
ــرا و يا  ــف تصويب، اج ــاى اين وظاي مبن
ــت. وى با بيان  درحال اجرايى كردن اس
اينكه كمك هاى قابل ستايش مردم رافع 

وظايف دولت براى كمك به زلزله زدگان 
نيست، ادامه داد: براى اسكان موقت زلزله 
ــان روز اول با حضور رئيس  زدگان از هم
جمهورى در كرمانشاه دستورات الزم داده 
ــتين جلسه دولت پس از  شده و در نخس
اين حادثه نيز براى كمك به زلزله زدگان 
ــرفصل براى افراد آسيب ديده  در پنج س

برنامه ريزى شده است.
ــا بيان اينكه موضوع زلزله به  نوبخت ب
ــتور كار  ــت اهميت با جديت در دس جه
ــه داد: از مردم مى  ــرار دارد ادام ــت ق دول
خواهيم كه در بازسازى خانه هاى تخريب 

شده اصول فنى و ايمنى را رعايت كنند.
وى افزود: مردم به ايمنى در ساختمان 
به عنوان سخت گير نگاه مى كنند كه به 
ــن اصول ايمنى  ــل رعايت نكردن اي دلي
ــاى تازه  ــاختمان ه ــفانه برخى س متاس
ساخت نيز در اين زمين لرزه دچار آسيب 

شدند و اين در حالى بود كه ساختمان ها 
ــان از اهميت  ــارتى نديد كه اين نش خس

رعايت مسائل ايمنى و فنى است.
ــخنان  نوبخت در بخش ديگرى از س
خود با اشاره به وضعيت فضاى مجازى در 
ــور گفت: در كنار وجه مثبت فضاى  كش
مجازى اين فضا داراى وجوه منفى است 
ــالغ رهبر معظم انقالب  ــه با توجه به اب ك
براى تشكيل شوراى عالى فضاى مجازى 
برنامه ريزى براى اقدام متناسب با فرهنگ 

ايران در اين راستا در حال انجام است.
وى همچنين وضعيت پرداخت ماليات 
در كشور را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: 
از يك سو سهم ماليات در توليد ناخالص 
داخلى را ناكافى مى دانيم و از سوى ديگر 
نمى توان سهم ماليات كسبه و درآمدهاى 
ــش داد به  ــش از اين افزاي ــرد را نيز بي خ
ــزى الزم براى  ــن دليل به برنامه ري همي
ايجاد زيرساخت و نرم افزارهاى الزم براى 
ــى و دانه  ــات از فراريان ماليات ــذ مالي اخ

درشت ها در حال انجام است.
وى ادامه داد: ازسال 92 تاكنون سهم 
درآمدهاى نفتى از كل درآمدهاى مالى از 
ــهم  ــد به 26 درصد كاهش و س 41 درص
ماليات از 33 درصد به 36 درصد افزايش 

يافته است.
ــازمان برنامه و بودجه گفت:  رئيس س
سهم ماليات در توليد ناخالص داخلى ما 
بسيار اندك است كه بايد اين رقم با برنامه 

ريزى و به تدريج افزايش يابد.
ــاد دولت اين  ــت ادامه داد: اعتق نوبخ

است كه نبايد بيش از اين به كسبه فشار 
آورد و براى شناسايى دانه درشت ها اقدام 
ــاى الزم در حال طراحى  ــا و نرم افزاره ه

است.
ــازمان  ــر نوبخت رئيس س محمد باق
ــور زيارت حرم  ــه و بودجه به منظ برنام
ــه معصومه (س) و  ــر حضرت فاطم مطه
ــفر  ــدار با مراجع عظام تقليد به قم س دي

كرد.
ــم  ــم در مراس ــه ق ــدو ورود ب وى در ب
ــالروز شهادت امام رضا(ع) در  عزادارى س
ــبحانى از مراجع عظام  ــر آيت اهللا س دفت

تقليد حضور يافت.
ــت اهللا اعرافى  نوبخت همچنين با آي
ــر كشور و  مدير حوزه هاى علميه سراس
رئيس جامعه المصطفى العالميه ديدار و 

گفت وگو كرد.
ــاره به نقش و  ــن ديدار با اش وى در اي
جايگاه قم در انقالب اظهار داشت: اگر قم 
ــانى و  ــه و علوم انس را كانون توليد انديش
اسالمى بدانيم، بايد جامعه المصطفى را 
مركز ترويج اين علوم در جهان دانسته كه 

در حقيقت نيز چنين است.
ــگاه علمى  ــه جاي ــان اينك ــا بي وى ب
المصطفى در كنار دانشگاه هاى علمى دنيا 
تثبيت شده است، افزود: جامعه المصطفى 
ــاعه فرهنگ  ــراى تبليغ و اش ــه ب العالمي
اسالمى بهترين و شايسته ترين وضعيت را 
ــت از  ــز حماي ــت ني ــر دول دارد و از نظ
دانشگاه ها و حمايت از علوم جديد همواره 
موردتوجه است اما دولت نظر ويژه اى نيز 

ــه انسانى و اسالمى  به مراكز توليد انديش
ــد جامعه كامًال ضرورى  دارد كه براى رش

است.
رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور با 
ــه مراكز  ــژه اى دولت ب ــاره به نگاه وي اش
ــانى و  ــز توليد علوم انس ــوزوى و مراك ح
ــان كرد: در اصالحات  اسالمى خاطرنش
ــوه مديريت  ــزى و نح ــيوه بودجه ري ش
برنامه ريزى، عملكرد دستگاه ها جانشين 
ــده و هزينه تمام  ــنتى ش بودجه ريزى س
ــاس قيمت تمام شده و  ــتگاه ها بر اس دس
باهدف تمركززدايى و استانى انجام شده 
كه اميد است به افزايش بازدهى و عملكرد 

دستگاه ها منجر شود.

بودجه سال 97 براساس عملكرد 
دستگاه ها تخصيص مى يابد

ــازمان برنامه وبودجه كشور  رئيس س
ــيوه بودجه ريزى و  گفت: در اصالحات ش
ــزى، عملكرد  ــت برنامه ري ــوه مديري نح
ــين بودجه ريزى سنتى  دستگاه ها جانش

شده است.
ــال بعد 10  نوبخت گفت: در بودجه س
ويژگى در نظر گرفته شده كه آن را نسبت 
ــد متفاوت  ــال هاى بع به بودجه تمام س
ــتا نيز حوزه هاى  ــد كه در اين راس مى كن
ــه المصطفى در مجموعه  علميه و جامع
ــى قرار مى گيرد تا يك نگاه  مراكز آموزش
جامع و منطقى در اين عرصه در نگاه هاى 
ــاهد رشد  ــكل گرفته و ش بين المللى ش

چشمگير آن ها باشيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه خبرداد:

اختصاص بودجه سال97 براساس عملكرد دستگاه ها

وزير كشورگفت : بنياد مسكن ظرف يك ماه آينده 
ــاخت مساكن دائمى را شروع مى كند.به گزارش  س
ــه  ايلنا، عبدالرضا رحمانى فضلى پس از پايان جلس
ــت  ــران كه در محل نهاد رياس ــتاد مديريت بح س
جمهورى برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
ــده تا روز سه  ــكن انقالب اسالمى قرار ش بنياد مس
شنبه هفته جارى تاريخ قطعى آماده سازى مساكن 
ــكن تا  موقت را اعالم كند.وى با بيان اينكه بنياد مس
ظرف يك ماه آينده بايد تمام طرح هاى اسكان دائمى 

را هم آماده كند، گفت: در زمينه اسكان دائم بر اساس 
ــورت گرفته و طبق برنامه هايى كه  برنامه ريزى ص
ــرده منابع،  ــالمى ارائه ك ــكن انقالب اس بنياد مس
اعتبارات و تسهيالت مورد نياز تصويب شده كه  وزير 
اقتصاد در گزارشى اعالم كرد اولين قسط اين منابع 
ــور تاكيد كرد: بنياد مسكن  پرداخت شد.وزير كش
ــالمى بر اساس توافقى كه با قرارگاه خاتم  انقالب اس
ــاكن روستايى  ــته قرارشده ساخت مس االنبيا داش

توسط اين قرارگاه انجام شود. 

ــاى  ــيه اعالم كرد: رؤس ــر امور خارجه روس وزي
ستادكل ارتش هاى ايران، روسيه و تركيه قرار است 
ــتى كه 22 نوامبر در سوچى روسيه برگزار  در نشس

مى شود، شركت كنند.
به گزارش ايلنا، سرگئى الوروف وزير امور خارجه 
ــت با مولود چاووش اوغلو وزير  ــيه بعد از نشس روس
خارجه تركيه و محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران 
در آنتاليا گفت: همه مسائل مربوط به بحران سوريه 

در اين جلسه بررسى شد.
وى افزود: در اين نشست درباره امكان مشاركت 
كردها در كنفرانس گفت وگوى ملى سوريه كه قرار 

ــت بيست و دوم ماه جارى ميالدى (اول آذر) در  اس
شهر سوچى برگزار شود، بحث و تبادل نظر شد.

ــيه با بيان اينكه بر سر مسائل  وزير خارجه روس
مهم توافق شد و نتايج اين نشست به اطالع رؤساى 
جمهور سه كشور رسانده خواهد شد، اظهار داشت: 
نشست وزراى امور خارجه روسيه، تركيه و ايران در 
آنتاليا در راستاى فراهم كردن مقدمات براى نشست 
رؤساى جمهور سه كشور برگزار شده است.الوروف 
اعالم كرد: رؤساى ستادكل ارتش هاى ايران، روسيه 
ــه 22 نوامبر در  ــتى ك ــت در نشس و تركيه قرار اس

سوچى روسيه برگزار مى شود، شركت كنند.

وزير كشور:بنياد مسكن ظرف يك ماه آينده ساخت مساكن دائمى را 
شروع مى كند

سرگئى الوروف:بر سر مسائل مهم توافق شد



کشاورزی
وفور عسل های قاچاق در بازار

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران از عرضه قاچاقی عسل های 
خارجی بدون ذکر کش��ور مبدأ خبر داد و گفت:  زنبورهای 
ملکه ای که از چین با قیمت ۱۰۰ دالر خریده می ش��وند در 

ایران تا سه میلیون تومان فروخته می شوند.
عفت رئیسی س��رحدی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
واردات عسل گفت: طبق قانون نظام بهره وری، واردات عسل 
و ف��رآورده های مربوط به زنبور عس��ل  به علت اینکه مازاد 
تولی��د داری��م ممنوع اس��ت و اینگون��ه واردات غیر قانونی 
محسوب می شود اما اخیرا در تعدادی از سوپر مارکت های 
کوچک و هایپر مارکت ها عسل های خارجی که کشور مبدأ 
آن مشخص نیست به وفور دیده می شود که با قانون حمایت 
از تولید و اش��تغال، کار و س��رمایه ایرانی مغایر است، چراکه 
کش��ور ما با توجه به پوشش گیاهی و اقلیمی که در آن قرار 

دارد مکان مناسبی برای تولید عسل است.
رئیسی ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت، واردات غیرقانونی 
ملکه هایی اس��ت که بدون رعای��ت موازین قانونی قرنطینه 
ش��ده اند و شناسنامه ای که اصالت آنها را تایید کند ندارند. 
این موضوع ذخایر ژنتیکی زنبور عس��ل را تهدید می کند و 
باعث بروز و گسترش بیماری های مختلف که در کشورمان 
وجود ندارد می ش��ود. متاس��فانه این ملکه ها  ب��ا راه های 
متفاوت و چمدانی از کشورهای نزدیک به ایران ترانزیت می 

شوند.
    

هشدار در مورد رها شدن الشه دام ها در 
روستا های زلزله زده

معاون مرکز بیماری های واگیردار وزارت بهداشت گفت: 
الشه دام های رها شده در بین خرابه خانه ها در مناطق زلزله 

زده کرمانشاه، منجر به آلودگی محیط و آب می شود.
به گزارش میزان، محمود نبوی، در خصوص الشه دام های 
گیرافتاده در ساختمان های خرابه برخی از مناطق کرمانشاه 
در پ��ی زمی��ن ل��رزه اخیر گفت: ب��ه دنبال وق��وع زلزله در 
روس��تا های استان کرمانشاه شاهد الش��ه دام ها در بین آوار 
خانه ها هستیم که در جوار چادر های زلزله زدگان در محیط 

رها شده و بوی تعفن آوری را در فضا ایجاد کرده اند.
وی افزود: الش��ه دام های مرده در گوشه و کنار آوار های 
خانه ه��ا منجر به ایجاد ب��وی تعفن آور ب��رای زلزله زدگان 
بافت های روس��تایی شده اس��ت این درحالی است که این 
الشه ها نمی توانند ناقل بیماری خاصی مثل تب کریمه و ... 
باشد، اما می توانند به عنوان عاملی برای آلودگی آب و محیط 

محسوب شوند.
معاون مرکز بیماری های واگیردار وزارت بهداشت خاطر 
نشان کرد: مسئولیت جمع آوری الشه دام های رها شده در 
محیط برعهده سازمان دامپزشکی، مدیریت شهرداری ها و 
بهداری است بنابر این تقاضا داریم در راستای حفظ سالمت 
مردم زلزله زده نس��بت به جم��ع آوری این عامالن آلودگی 

سریعاً اقدام شود.
نبوی عنوان کرد: به منظور رفع آلودگی آب ها قرص های 
کلر به اس��تان کرمانش��اه ارسال شده اس��ت، اما امکان رفع 
آلودگی ناش��ی از الشه دام های رها شده در آب ها توسط این 
قرص ه��ا وجود ن��دارد. بنابر این توصیه می ش��ود از مصرف 

آب های مشکوک به آلودگی در این منطقه خودداری شود.

خبر
شماره 3863    دو شنبه   29 آبان    1396

خبر
توزیع جو رایگان بین دامداران 

مناطق زلزله زده کرمانشاه
دو ه��زار تن »جو« به طور رایگان، از روز 
۲۸ آبان بی��ن دامداران مناط��ق زلزله زده 
استان کرمانش��اه توزیع می شود.به گزارش 
مهر ب��ه نق��ل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
سیدمحمد موسوی گفت: با تصویب شورای 
مدیریت بحران کش��ور در جلسه به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد دو هزار 
تن »جو« رایگان، در اختیار دامداران مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه قرار گیرد.مدیرکل 
دفتر مدیریت بح��ران و کاهش مخاطرات 
بخش کش��اورزی گفت: این اقدام به منظور 
تامین بخش��ی از علوفه م��ورد نیاز دام های 
مناطق زلزله زده، صورت می گیرد.وی اظهار 
داشت: دو هزارتن »جو« متناسب با تعداد و 
نوع دام دامداران مناطق زلزله زده، توس��ط 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی توزیع خواهد شد.موسوی تصریح 
کرد: ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور، از 
آمادگی الزم برای توزیع س��ریع »جو« بین 

دامداران این مناطق برخوردار است.
افزایش قیمت گوشت قرمز

بازار گوشت قرمز در مقایسه با قیمت ماه 
گذشته با روند افزایشی همراه شده است؛ به 
طوری که اقالم مختلف هر کیلوگرم گوشت 
گوساله و گوسفندی بیش از ۴۲ هزار تومان 
فروخته می ش��ود.به گزارش ایسنا، قیمت 
گوشت قرمز از اواخر سال گذشته تاکنون در 
چند مقطع با نوساناتی مواجه شد و در جهت 
افزایش قیمت حرکت ک��رد.در میان اقالم 
مختلف گوش��ت قرمز گوش��ت اس��تیکی 
گوس��فندی گران تری��ن ن��وع اس��ت و هر 
کیلوگ��رم آن نزدی��ک به ۶۰ ه��زار تومان 
فروخته می شود. در میان سایر اقالم ماهیچه 
و راسته گوسفندی نیز قیمت باالیی دارند و 
به ترتیب کیلویی ۴۹ هزار و ۸۰۰ و ۴۹ هزار 
تومان عرضه می ش��وند.همچنین گوشت 
مخلوط گوس��اله که از پر مصرف ترین اقالم 
گوشت قرمز است، کیلویی ۳۸ هزار و ۸۰۰ 
تومان قیمت دارد.همچنین به طور متوسط 
هر کیلوگرم مغز ران گوس��فندی ۴۴ هزار و 
۹۰۰ تومان، ران و کف دست ۵۴ هزار تومان، 
سر دست گوسفندی ۴۳ هزار و ۳۰۰ تومان، 
شقه با گردن ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان و گردن 
گوس��فندی ۴۱ ه��زار و ۳۰۰ توم��ان در 
قصابی های سطح ش��هر عرضه می شود.در 
میان دیگر اقالم که مصرف کنندگان خاص 
خود را دارد هر دس��ت کله پاچ��ه ۵۳ هزار 
توم��ان، ه��ر کیلوگرم دنبه ک��ه ارزان ترین 
محصول در بازار گوشت قرمز است ۱۷ هزار 

تومان قیمت دارد. 

مع��اون توس��عه روس��تایی و مناطق 
محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر 
بودجه کش��اورزی در سال آینده  دو برابر 
نیز شود باز برای انجام کارهای زیرساختی 
کم است.به گزارش تسنیم، میزگردی با 
موضوع بایده��ای بودجه ۹۷؛ انتظارات و 
نیازها، توسعه کشاورزی در بودجه ۹۷ با 
حضور معاون توس��عه روستایی و مناطق 
مح��روم نهاد ریاس��ت جمه��وری، نایب 
رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید 
ملی و نماینده مردم دزفول، غالمحسین 

طباطبایی سرپرست دفتر توسعه خدمات 
فنی و کش��اورزی سازمان مرکزی تعاون 
روستایی وزارت جهاد کشاورزی و ابراهیم 
نژادرفیعی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم در برنامه زنده رادیویی گفتگوی 
اقتصادی رادیو گفتگو در محل ساختمان 

شیشه ای سازمان صداوسیما برگزار شد.
ابوالفض��ل رض��وی مع��اون توس��عه 
روس��تایی و مناطق محروم نهاد ریاست 
جمهوری درباره انتظارات و نیازها، توسعه 
کشاورزی در بودجه ۹۷  اظهار کرد:بحث 

بودجه بخش کش��اورزی توس��ط وزارت 
جه��اد کش��اورزی پیگیری می ش��ود و 

مسئولیت بر عهده این سازمان است.
وی افزود: بعضی افراد روس��تا را فقط 
کش��اورزی می دانند درست است که ۵۳ 
درصد کار روستاییان کشاورزی است، اما 
بقیه این میزان مربوط به صنعت،معدن و 
گردشگری و صنایع دستی است.معاون 
توسعه روس��تایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری افزود: یکی از دالیلی که 
هیچ گاه به نرخ رشد اقتصادی مصوب در 
برنامه ای توس��عه ای نمی رسیم در واقع 
مرب��وط به متناس��ب نب��ودن تخصیص 
اعتبارات با امکانات کشور و اولویت ها بوده 
اس��ت.عباس پاپ��ی زاده نای��ب ریی��س 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز 
در ای��ن برنام��ه اظه��ار ک��رد: در بخش 
کش��اورزی ش��امل آب و خ��اک که جز 
زیرساخت این بخش است و بخش دیگر 
زهکش��ی، کانال کشی، آب رسانی، بحث 
مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و 
یارانه برای خرید بعضی محصوالت اساسی 
مانند گندم ،ذرت و بسیاری از محصوالت 
دیگ��ر نیازمن��د بودج��ه مخص��وص به 

خودشان هستند.وی افزود: دولت زمانی 
که الیحه ای را تنظیم می کند متاسفانه 
توجهی به بخش کش��اورزی ن��دارد و در 
بودجه کش��ور بخش کشاورزی از اولویت 
های آخ��ر دولت اس��ت .در س��ال های 
گذش��ته بح��ث مکانیزاس��یون بخ��ش 
کش��اورزی و پرداخت تس��هیالت برای 
صنایع جانبی را در اولویت قرار دادیم.پاپی 
زاده تصریح کرد: در س��ال های گذشته با 
پیگی��ری های بس��یاری که انجام ش��د 
مبالغی بر خالف نظر دولت در کمیسیون 
برنامه و بودجه برای آبیاری تحت فش��ار 
قرر درنظر گرفته شد که این عدد را گاهی 
اوقات ب��ه بیش از هزار میلیارد در س��ال 
رس��انده ایم.نایب رییس کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی بیان کرد:اما متاسفانه 
علی رغم تالشی که مجلس در این راستا 
و در خصوص این بحث انجام داد این عدد 
در ط��ول س��ال تخصیص نیافته اس��ت 
امیدواری��م در بودجه ۹۷ ای��ن اتفاق رخ 
دهد.وی در خصوص قالب ریزی جدید در 
بودجه تصری��ح کرد:اکنون به این نتیجه 
رسیده ایم که در سه یا چهار دهه گذشته 
برنام��ه ری��زی برای بودجه پاس��خگوی 

نیازهای کشور نیست و طی جلسه ای که 
با آقای نوبخت داش��تیم ب��ه این موضوع 
تاکید ش��د که سیستم بودجه ریزی باید 
عملیاتی شود.نماینده مردم دزفول بیان 
کرد:در این راس��تا هر بخش باید قیمت 
تمام ش��ده کاالیش و تع��داد واحدهای 
تولیدی را اعالم کند و بر این اساس بودجه 
ه��ر بخ��ش مش��خص خواه��د ش��د .

غالمحس��ین طباطبایی سرپرست دفتر 
توسعه خدمات فنی و کشاورزی سازمان 
مرکزی تع��اون روس��تایی وزارت جهاد 
کشاورزی، در خصوص انتظارات و نیازها، 
توسعه کشاورزی در بودجه ۹۷ در گفت و 
گوی اقتصادی رادیو گفت و گو اظهار کرد: 
وزارت جهاد کش��اورزی در برنامه ششم 
نگاه جدیدتری به مقوله کشاورزی داشته 
است که در چهار دس��ته می توان آنها را 
تقسیم بندی کرد.وی تصریح کرد: مورد 
اول اینکه در گذش��ته اقدامات مختلف و 
پراکنده ای در عرصه کشاورزی دیده شده 
اس��ت اما در حال حاضر نگاه کالن وزرات 
جهاد کشاورزی به همه بخش های زراعی، 
باغی، دام��ی وآبزی به صورت زنجیره ای 

است.

در میزگرد الزامات بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۷ مطرح شد:

افزایش۲برابریبودجهکشاورزینیزکفایتنمیکند

معاون وزیرجهادبا بیان اینکه مش��کل 
تعرف��ه ای ایج��اد ش��ده برای ص��ادرات 
محص��والت لبنی به عراق بزودی حل می 
ش��ود، خب��ر داد که ح��ذف ارز مبادله ای 

نهاده های دامی منتفی شد.حسن رکنی در 
گفتگو با مهر با بیان اینکه در حوزه صادرات 
لبنیات برنامه ریزی های خیلی خوبی انجام 
شده و هدف گذاری ما صادرات حدود یک 

میلیون تن فرآورده لبنی است، اظهارداشت: 
در حدود ش��ش ماه نخس��ت سال میزان 
صادرات مان در این حوزه قابل توجه بوده و 
در ۵ ماهه تقریبا ماهی ۱۰۰ هزارتن لبنیات 
از کشور صادر کردیم.  وی با اشاره به اقدام 
کشور عراق در افزایش تعرفه های واردات 
ف��رآورده های لبنی از ای��ران، اضافه کرد: 

همکاران ما در امور بین الملل وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت امور خارجه خیلی سریع 
به این امر واکنش نش��ان دادند، پیگیری 
های خوبی در این زمینه انجام شده است و 
ب��ا توجه به قول هایی که به ما داده اند فکر 
می کنم به زودی از این مرحله عبور کنیم و 

به شرایط عادی برگردیم.

  مع��اون وزیرجهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه حدود ۳۰ کش��ور مقاصد صادراتی 
لبنیات ایران هس��تند، افزود: صادرات این 
محصوالت کماکان ادامه دارد اما بازار عراق 
برای ما یک بازار اس��تراتژیک است و به هر 
شکل ممکن موانع بوجود آمده را برطرف 

خواهیم کرد.  

معاون وزیرجهادکشاورزی:

حذف ارز مبادله ای نهاده های دامی منتفی شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با 
انتقاد شدید از طرح افزایش قیمت نان در 
روزهای آینده گفت که در صورت چنین 

اتفاقی، مجلس ورود خواهد کرد.
نظ��ر افضلی با انتقاد از افزایش قیمت 
نان در ش��هرهای مختلف کشور، گفت: 

اقدام دولت در افزایش دس��توری قیمت 
نان منطقی نیس��ت.به گ��زارش اقتصاد 
آنالین به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه 
دول��ت بای��د در افزای��ش قیم��ت ن��ان 
تجدیدنظر کند، اظهار داشت: دولتمردان 
ادع��ا می کنند ک��ه در تولی��د گندم به 

خودکفایی رسیده ایم که همین مسئله 
این سؤال را ایجاد می کند که چرا قیمت 
نان باید افزایش یابد؟عضو کمیس��یون 
کش��اورزی مجل��س، تصریح ک��رد: در 
شرایطی شاهد افزایش قیمت نان مورد 
نیاز مردم هستیم که نرخ خرید تضمینی 

گندم از کش��اورزان نی��ز تغییری نکرده 
است؛ افزایش در قیمت نان باعث می شود 
که اقش��ار ضعیف و کم درآمد جامعه که 
بعضا قوت قالب ش��ان نان اس��ت، قادر به 
تهی��ه آن نباش��ند.افضلی اضاف��ه کرد: 
موض��وع افزایش بی روی��ه در قیمت نان 

باید کارشناس��ی باشد، در غیر اینصورت 
مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و 
ابع��اد آن را موش��کافی می کنیم.عض��و 
کمیسیون کش��اورزی مجلس در پایان 
خاطرنش��ان کرد: مسئوالن مربوطه باید 

پاسخگوی افزایش قیمت در نان باشند.

ورود مجلس به طرح افزایش قیمت نان

آگهی  مناقصات ش�ماره 96/1039 

در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به  شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد براساس بخشنامه شماره 94/30593 
مورخ 94/03/05 و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذار نماید: 

رشته کاری عنوان مناقصهشماره مناقصه
مورد نیاز

دستگاه 
نظارت 

و محل فروش
 اسناد

مبلغ تضمین شرکت
 در فرآیند ارجاع

 کار

برآورد تقریبی 
)میلیون ریال(

مهلت فروش
 اسناد ارزیابی

 از تاریخ 
درج آگهی

تاریخ و ساعت
 گشایش پاکت
 های  ارزیابی

۹۶/۱۰۳۹

اجرای بخشی
 از شبکه توزیع آب 
شرب و انشعابات 

خانگی شهر قلعه تل 
)زون یک(

آب پایه
 ۵ و باالتر

سبزآب 
تا مورخ۱/۲۱۶/۳۷۰/۰۰۰۲۴/۳۲۷اروند

۹۶/۰۹/۰۵ 
۹۶/۰۹/۲۷
ساعت ۱۱

پیمانکاران ملزم به رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( در اجرای پروژه های فوق، می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد ارزیابی:

پرینت مشخصات شرکت در سایت http://sajar.mporg.ir  که در آن تاریخ اعتبار رتبه بندی و ظرفیت کاری آزاد پیمانکار در رشته کاری 
مورد نظر مشخص شده باشد.

تصویر رتبه بندی
آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات شرکت از زمان تاسیس تاکنون  و گواهی امضاء ثبتی صاحبان امضاء مجاز شرکت.

معرفی نامه و رسید پرداخت وجه دریافت سند.
نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد:

شرکت مهندسین مشاور سبز آب اروند: اهواز – کوی گلستان – خیابان وحید – پالک 3 تلفن 33214161-3 
 آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد.  

محل تحویل پاکت های اس�ناد مناقصه : اهواز – کیانپارس –  فلکه اول -  ش�رکت آب و فاضالب خوزستان - طبقه پنجم - دفتر حراست امور 
محرمانه

 گشایش پاکت ها در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بال مانع است.
 آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتی شرکت : www.abfakhz.ir می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/29 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1 
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

نوبت اول
شرکت  آب و  فاضالب

 استان خوزستان

آگه�ی تجدی�د مزای�ده عمومی)نوب�ت دوم(
شهرداری مینودشت به استناد بند)1( مصوبه شماره 15 مورخ 96/07/18 شورای اسالمی شهر مینودشت در نظر دارد اجاره اخذ عوارض ورودی 
تفرجگاه تنگه چهل چای خود را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود 

را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1396/09/07 به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
1-برای کس�ب اطالعات به پایگاه اطالع رس�انی ش�هرداری به آدرس www.minoodasht.ir مراجعه یا با شماره تلفن های 35220904- 

35222123 )امور مالی( تماس حاصل نمائید . 
2- اقرار به عدم ش�مول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب 1337/10/22 پیش�نهادات 

واصله روز چهارشنبه مورخه 1396/09/08 راس ساعت 13 در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد. 

مبلغ سپرده شرکت در قیمت پایه )ریال(     شرحردیف
مزایده )ریال(

شماره حساب واریز سپرده 

اجاره اخذ عوارض ورودی          ۱
تفرجگاه تنگه چهل چای

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

   سید علی اصغر موسوی – شهردار مینودشت 

آگه�ی مزای�ده عموم�ی

ش�هرداری آزادشهر درنظردارد براساس مصوبه 506 مورخه 96/7/24 ش�ورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری دو قطعه زمین کشاورزی به 
آدرس 1- زمین جنب جایگاه CNG ش�ماره دو واقع در کمربندی ش�مال 2- زمین جنب گلزار شهدا )17000 مترمربع( بصورت اجاره به بخش 

خصوصی اقدام نماید. 
لذا از افراد واجد ش�رایط دعوت بعمل می آید جهت کس�ب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد مزایده از تاریخ 96/8/21 الی 96/9/7 به پایگاه 

اطالع رسانی WWW.Azadshahr.ir و یا به آدرس آزادشهر – شهرداری آزادشهر مراجعه نمایند. 
تلفن تماس 01735734841

شرایط شرکت در مزایده : 
الف – به پیشنهادات واصله پس از انقضای مهلت یاد شده باال و همچنین پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده در مزایده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد . 
ب – نحوه پرداخت : مبلغ قرارداد بصورت س�الیانه به حس�اب 3103/111/3030000/1 بانک توس�عه تعاون بنام شهرداری آزادشهر )در مهلت 

قانونی( واریز گردد. 
پ – سپرده شرکت در مزایده مبلغ 3000000 ریال می باشد که به شماره حساب 3103/111/3030000/4 نزد بانک توسعه واریزگردد یا به اندازه 

مبلغ فوق ضمانت نامه بانکی ارائه گردد . 
ج – کلیه کسورات متعلقه ازبیمه و مالیات و عوارض و ارزش افزوده نظایر آن مطابق ضوابط و مقررات جاری کشور به عهده مستاجر می باشد 

و به مبلغ پیمان افزوده می شود . 
د – آخرین مهلت تحویل پاکات مزایده )الف – ب ( به دبیرخانه شهرداری تا مورخه 96/9/7 و زمان بازگشایی پاکات مزایده در روز چهارشنبه 

مورخه 96/9/8 می باشد . 
ذ – ضمناً چنانچه پاکات مزایده از طریق پست ارسال گردد . می بایستی حتماً تا مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد. بدیهی است 

این شهرداری به پاکاتی که بعد ازتاریخ مذکوربه دبیرخانه تحویل گردد ترتیب اثر نخواهد داد. 
ر – شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله برابر مقررات مختار است .

ز – به کلیه پیشنهادات فاقد امضاء و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر از بازگشایی پاکات صرف نظر و مزایده گر از دور مزایده خارج می گردد. 
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نوبت دوم : 96/8/28

شهرام سعیدی – شهردار آزادشهر

نوبت دوم

آگه�ی مفق�ودی اراک
مدرک فارغ التحصیلی حمیده ملکی فرزند محسن به شماره شناسنامه ۱۲۳۱۶ و کد ملی  ۰۵۳۰۶۵۴۰۷۵ صادره از 
اراک در مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد اراک مفقود گردید.و از درجه 

اعتبار فاقد میباشد .
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بازديد رئيس شعبه كرمانشاه بيمه ”ما“ از مناطق 

زلزله زده 
ــا“ به همراه تعدادى  رييس شعبه كرمانشاه بيمه ”م
ــى به خسارت  ــى و ارزيابان رسيدگ ــان فن از كارشناس
ــاب بازديد  ــه زده شهرستان سرپل ذه ــق زلزل از مناط
ــا حضور در  ــد ، عبدالرضا احمدى ب ــن بازدي كرد .در اي
ــاى آسيب ديده از  ــاب و روستاه شهرستان سرپل ذه
ــود در اين  ــان مسايل و مشكالت موج نزديك در جري
ــدى به نمايندگى از  مناطق قرار گرفت.عبدالرضا احم
ــه دلخراش و  ــف از وقوع اين زلزل بيمه ”ما“ با ابراز تأس
ــن حادثه عنوان كرد:  اظهار همدردى با بازماندگان اي
ــه دستور مديرعامل  به محض اطالع از وقوع حادثه و ب
ــه خسارت  ــان رسيدگى ب ــراه ارزياب ــه هم ــت ب شرك
ــل كارگروه  ــا ضمن تشكي ــر شديم ت در منطقه حاض
ــه موقع  ــه پرداخت ب ــل، نسبت ب ــى در مح كارشناس

خسارت به حادثه ديدگان اقدام كنيم.
    

طرح گفتگوى بى واسطه مديران ارشد
 بانك انصار 

ــى واسطه  ــرح گفتگوى ب ــاه 1396 ط از اول آذرم
ــم آنان به مشتريان  مديران ارشد و پاسخگويى مستقي
ــه گزارش اداره كل  و كاركنان به مورد اجرا درمى آيد.ب
ــوى بى واسطه  ــى و تبليغات، طرح گفتگ روابط عموم
ــم در راستاى  ــى مستقي ــا پاسخگوي ــران ارشد ب مدي
ــى برمشترى گرايى  ــق برنامه هاى راهبردى مبتن تحق
ــاه، اجرا مى  ــاه تا  6 دى م ــار، از تاريخ  1 آذرم بانك انص
ــاى ادارات كل به صورت  ــود و در آن معاونين و روس ش
ــن بانك گفتگوكرده  مستقيم بامشتريان و كاركنان اي
ــاس گيرندگان  ــواالت و ابهامات و شكايات تم و به سئ

پاسخ مى دهند.
    

كمك هاى غيرنقدى بيمه آرمان به زلزله 
زدگان

ــاى اهداف  ــان در راست ــى بيمه آرم شركت سهام
ــم انقالب بر  ــات رهبر معظ ــه و پيرو منوي بشردوستان
حمايت همه جانبه از آسيب ديدگان اين حادثه،كمك 
ــان زلزله اختصاص  ــدى براى آسيب ديدگ هاى غيرنق
ــان، مهندس  ــط عمومى بيمه آرم داد.به گزارش رواب
عليرضا اميرحسنخانى معاون توسعه و پشتيبانى بيمه 
آرمان به اتفاق مديريت پشتيبانى و جمعى از همكاران 
ــا بازماندگان و  ــراز همدردى ب اين شركت به منظور اب
ــراش و براى تحويل  مردم آسيب ديده اين حادثه دلخ
ــو، متكا؛  ــان از جمله پت ــاز آسيب ديدگ اقالم مورد ني
ــازم مناطق زلزله  بخارى برقى، خرما و كنسروجات، ع

زده غرب كشور شدند.
    

اعالم شماره حساب بانك آينده براى كمك 
به هم وطنان زلزله زده

ــق غربى  ــراش در مناط ــه دلخ ــوع زلزل ــى وق در پ
ــاب و قصرشيرين،  كشور، به ويژه شهرهاى: سرپل ذه
ــا بازماندگان  ــم دردى ب ــراز ه ــده، ضمن اب ــك آين بان
ــراى پشتيبانى  ــود را ب ــى، آمادگى خ اين بالى طبيع
ــز آسيب ديده در  ــان عزي ــه هم وطن و يارى رساندن ب
ــاى نقدى و  ــوده و عالوه بر كمك ه اين زلزله اعالم نم
ــن مناطق را  ــت 25 خانه بهداشت در اي جنسى،  ساخ
ــاً، براى تأمين  در دستور كار خود قرار داده است.ضمن
ــان  ــرورى آسيب ديدگ ــاى ض ــم آوردن نيازه و فراه
ــاب 0100009494008  ــاره حس ــه، شم اين حادث
ــاره كارت  ــده و شم ــك آين ــزى بان ــه مرك ــزد شعب ن
ــز كمك هاى  ــت واري 6362147010001988 جه
ــت و از مردم نيك انديش  نقدى اختصاص داده شده اس
ــن امر خير و  ــوت مى شود؛ در اي و نوع دوست ايران دع

خداپسندانه مشاركت نمايند.
    

اقالم اهدايى كاركنان بانك دى به مناطق 
زلزله زده ارسال شد

ــور،  ــى كش ــق غرب ــه در مناط ــوع زلزل ــى وق در پ
ــاى نقش مسئوليت  كاركنان بانك دى در راستاى ايف
ــع نيازمندى  ــه تهيه ملزومات و رف اجتماعى و كمك ب
ــى از حقوق خود  ــان مصيبت ديده، بخش هاى هموطن
ــال اقالم مورد نياز  ــورت داوطلبانه به خريد و ارس را بص
ــاه اختصاص  ــه زده در استان كرمانش ــان زلزل هموطن

دادند.
ــى بانك دى، با وقوع زلزله در  به گزارش روابط عموم
ــان بانك دى با هدف كمك  مناطق غربى كشور، كاركن
ــب ديدگان حادثه تلخ  ــواده هاى قربانيان و آسي به خان
ــا پنج روز از  ــورت داوطلبانه يك ت و اندوهبار زلزله بص
ــورد نياز هموطنان زلزله  حقوق خود را به خريد اقالم م

زده اختصاص دادند.
    

بيمه رازى همراه بيمه شدگان 
زلزله غرب كشور

ــرى در استان هاى  ــه 3 /7 ريشت ــوع زلزل در پى وق
ــه رازى در اين مناطق به عنوان  غربى كشور، شعب بيم
ــراى بيمه  ــل پرونده ب ــارت و تشكي ــز اعالم خس مراك
ــن مراكز اقدامات  ــد تا با هماهنگى اي گزاران تعيين ش
ــه بيمه شدگان  ــع در تكميل پرونده ب الزم جهت تسري
ــن لرزه  ــورت گيرد.گفتنى است زمي ــان ص و ذى نفع
يكشنبه 21 آبان ماه، در مناطقى از غرب ايران به قدرت 
3 /7 ريشتر به وقوع پيوست كه تلفات جانى و خسارات 

مالى زيادى به همراه داشته است.

خبر

خبر
بازديد معاونت عمليات بانكى 

بانك ايران زمين 
از مناطق زلزله زده

ــدادى از  ــن تع ــى جانباخت درپ
ــرزه  ــن ل ــه زمي ــان در حادث هموطن
ــور، محمد رضا  ــرب كش استانهاى غ
ادبى معاون عمليات بانكى و مصطفى 
ــب استانهاى  ــو مدير امور شع يزدانج
ــرى به اين  ــران زمين در سف بانك اي
ــت مديرعامل و  ــام تسلي ــا پي استانه
هيئت مديره اين بانك را به هموطنان 
استانهاى كرمانشاه و ايالم و كردستان 
ــاون عمليات بانكى  رساندند. ادبى مع
در ديدار با مدير منطقه اى و همكاران 
اظهار داشت: بنده حامل پيام تسليت 
ــران زمين خصوصا  كليه همكاران اي
ــد بانك به  ــل و مديران ارش مدير عام
ــدار كرمانشاهى هستم. ــزان داغ عزي

ــه از شهر  ــى بازديدى ك وى افزود: ط
ــه زده داشتيم با صحنه هاى  هاى زلزل
بسيار دلخراشى روبرو شديم كه البته 
هميارى مردم هميشه در صحنه ايران 
زمين در رساندن كمك هاى مردمى 
ــده قابل تحسين  به مناطق حادثه دي

بود.
    

كمك هاى نقدى كاركنان 
بانك كشاورزى به 

زلزله زدگان
ــاورزى تا كنون  كاركنان بانك كش
ــال وجه نقد براى  بيش از 5 ميليارد ري
ــان غرب كشور به  كمك به زلزله زدگ
ــه همين منظور  شماره حسابى كه ب
ــرده اند.به  ــده است واريز ك افتتاح ش
ــل از روابط  ــار بانك به نق گزارش اخب
ــاورزى، كاركنان  ــك كش عمومى بان
ــاى ابراز همدردى با  اين بانك در راست
هموطنان آسيب ديده در زلزله اخير و 
ــش آالم و مشكالت  مشاركت در كاه
ــر كمك هاى  ــان، عالوه ب زلزله زدگ
غيرنقدى و واريز وجه به ساير حساب 
ــور رسمى  ــده، به ط ــاى معرفى ش ه
ــال كمك نقدى  بيش از 5 ميليارد ري
به شماره حسابى كه به همين منظور 

افتتاح شده است واريز كرده اند.
    

گسترش كمك هاى بانك پاسارگاد به 
مجروحان زلزله 

ــان   بيمارست ــرار  استق از  ــس  پ
ــدادى  ام ــاى  چادره و  ــى  صحراي
ــن ارسال  ــاد و همچني بانك پاسارگ
ــو و يكصد  ــزار تخته پت ــداد 10 ه تع
ــق زلزله زده،  ــدادى به مناط چادر ام
ــات پزشكى و  ــاد خدم بانك پاسارگ
ارسال كمك هاى خود به اين مناطق 
ــرش داد. خسرو رفيعى مشاور  را گست
ــر روابط عمومى  ــل و مدي ــر عام مدي
بانك پاسارگاد با اعالم اين خبر گفت: 
با بررسى دقيق تر منطقه و نيازسنجى 
ــت  ــم سالم ــت نسي ــدد، شرك مج
ــال تعداد  ــاد ضمن ارس بانك پاسارگ
250 چادر، 25 چادر امدادى ديگر نيز 
ــان صحرايى، جهت  در كنار بيمارست
نگهدارى و امدادرسانى به مجروحان 
مستقر كرد.همچنين اين شركت در 
ــزام تيم هاى  ــى ديگر، ضمن اع اقدام
ــاى خبره به  ــى و روانشناس ه پزشك
منطقه، اقدامات ارزشمندى را جهت 
ــان، به ويژه تالش  مشاوره به بازماندگ
ــه و بازگرداندن  ــد روحي براى تجدي
نشاط ميان كودكان مناطق زلزله زده 

انجام داد.
    

قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه 
موسسه اعتبارى ملل برگزار شد

ــاى قرض  ــى حسابه ــه كش قرع
الحسنه موسسه اعتبارى ملل برگزار 
شد. در اين مراسم كه با حضور نماينده 
محترم دادستان، نمايندگان محترم 
ــات مديره و  ــزى، اعضا هي بانك مرك
ــران ارشد  ــى از معاونين و مدي جمع
ــل برگزار گرديد  موسسه اعتبارى مل
ــز حسابهاى  ــى برندگان جواي و تمام
ــد قرعه مشخص  قرض الحسنه به قي
شدند. ان شااهللا بزودى و پس از بررسى 
و تاييد نهايى نماينده محترم دادستان 
ــك مركزى  ــان محترم بان و نمايندگ
اسامى برندگان از طريق سايت، كانال 
ــه اطالع  ــب مربوطه ب ــى و شع رسم

مشتريان گرامى خواهد رسيد.

ــين و  ــم توديع و معارفه مديران عامل پيش مراس
ــور بانكى، بيمه  ــك ملت با حضور معاون ام جديد بان
ــادى و دارايى  ــركت هاى دولتى وزير امور اقتص و ش

برگزار شد.
ــى به عنوان  ــم، دكتر محمد بيگدل  در اين مراس
ــى و از زحمات و  ــن بانك معرف مديرعامل جديد اي
ــض آثار در طول  تالش هاى دكتر هادى اخالقى في

تصدى اين پست قدردانى شد.
دكتر عبدالرحمن نديمى بوشهرى در اين مراسم 
با قدردانى از تالش هاى دكتر هادى اخالقى در طول 
دوره مديريت عاملى بانك ملت، اظهار اميدوارى كرد 
كه ايشان در ادامه فعاليت هاى خود نيز منشاء خير و 

بركت در نظام بانكى كشور باشند.
وى از بانك ملت به عنوان يكى از بانك هاى خوب 
و تاثيرگذار كشور ياد كرد و گفت: خوشبختانه بانك 
ملت مديران زيادى را براى نظام بانكى كشور تربيت 
كرده كه اين مديران جزو مديران خوشنام و توانمند 

اين سيستم به شمار مى روند.
ــندى از انتصاب  ــر اقتصاد با ابراز خرس معاون وزي
مديرى از بدنه بانك ملت به عنوان مديرعامل جديد 
ــبختانه آقاى بيگدلى از  اين بانك، تاكيد كرد: خوش
ــردارى رسيده و  ــربازى در بانك ملت به درجه س س

تمامى مشاغل را در اين بانك بزرگ، تجربه كرده اند.
وى با بيان اين نكته كه مردان بزرگ در نظام بانكى، 
ــده اند، ادامه داد: آقاى  از درب كوچك شعبه وارد ش
ــخص وزير اقتصاد هستند كه از  بيگدلى انتخاب ش
ــت برگزيده  ــه هاى مختلف براى اين پس ميان گزين

شده اند.
ــابقه خوب، روشن و  ــهرى، س دكتر نديمى بوش
ــفاف مديرعامل جديد بانك ملت را دليل انتخاب  ش
ايشان براى تصدى اين سمت، خواند و اظهار داشت: 
ــووليت خطير و كار  ــزرگ، مس مديريت اين بانك ب
بزرگى است كه اميدوارم با تدابير مديرعامل جديد، 

اين قافله با موفقيت به مقصد برسد.
دكتر محمد بيگدلى، مديرعامل جديد بانك ملت 
ــاد وزير اقتصاد و  ــخنانى با قدردانى از اعتم هم در س
هيات مديره براى سپردن اين مسووليت سنگين به 
ــتعانت از خداوند  ــار اميدوارى كرد كه با اس وى، اظه
ــان، كارنامه اى  ــى و همكارى كاركن متعال و همراه

مثبت و قابل قبول را از خود برجاى بگذارد.
ــران عامل و  ــى از تالش تمامى مدي وى با قدردان
ــين و همچنين كاركنان  ــات مديره پيش اعضاى هي
ــعه و اعتالى  ــتاى توس ــته در راس شاغل و بازنشس
ــرد: بانك ملت  ــان ك نام بزرگ بانك ملت، خاطرنش
ــتيابى به رفيع ترين جايگاه ها در نظام  شايسته دس
ــت و همه ما به فعاليت در اين بانك  ــور اس بانكى كش

افتخار مى كنيم.
دكتر بيگدلى از زحمات و تالش هاى دكتر اخالقى 
فيض آثار مديرعامل پيشين در طول زمان تصدى اين 
ــان از هيچ تالشى براى  پست تشكر كرد و گفت: ايش
ــرايط  ــذار نكردند و در ش موفقيت بانك ملت فروگ
ــوار نظام بانكى، موفقيت هاى زيادى را  سخت و دش
ــريف و خدوم، براى اين بانك  با همكارى كاركنان ش

رقم زدند.
ــنامى و مرغوب بودن برند بانك ملت را  وى خوش
مرهون تالش تمامى كاركنان در سطح كشور خواند 
و اظهار اميدوارى كرد كه اين برند، روز به روز خوشنام 

تر و متعالى تر شود.
مديرعامل بانك ملت، استحكام در نيروى انسانى، 
ساختار مديريت و زيرساخت هاى آى تى را از مزيت 
ــمرد و گفت: با وجود اين مزيت  هاى بانك ملت برش
ها، نوسانات مقطعى نمى تواند بانك را از مسير اصلى 

خود خارج كند.
ــال  وى با بيان اين نكته كه بانك ملت در طول س
هاى فعاليت خود همواره نوآورى هاى زيادى داشته 
ــطح نظام بانكى كشور شده است،  و باعث ارتقاى س
يادآور شد: اين بانك هميشه رقيب خوبى براى بانك 

هاى ديگر بوده است.
دكتر بيگدلى، نيروى انسانى را نخستين مشترى 
ــنگ بانك ملت  و مهم ترين ذينفع و دارايى گران س
ــانى بادانش و خردورز،  ــت و گفت: نيروى انس دانس
ــن بانك در بين بانك ها  باعث زيبايى تصوير و برند اي

و نهادهاى مالى كشور شده است.
ــان و  ــى كاركن ــدت و همگراي ــجام، وح وى انس
ــرمايه اجتماعى بانك ملت عنوان كرد و  مديران را س
ــان، مديران و حتى  افزود: اعتماد موجود بين كاركن
بازنشستگان اين بانك، سرمايه بزرگى است كه بايد 

آن را ارج بنهيم.
ــرفت را براى  مديرعامل بانك ملت، شرايط پيش
بانك ملت مهيا دانست و اضافه كرد: كاركنان بادانش 
و وفادار، زيرساخت هاى قوى و هيات مديره منسجم 
ــمندانه و باانگيزه  ــاركت هوش ــراه در كنار مش و هم
ــتن گام هاى  ــان، راه بانك ملت را براى برداش كاركن

بلند و تاثيرگذار، هموار ساخته است.
دكتر بيگدلى، استفاده از خرد جمعى و كار تيمى 
ــراى كاركنان،  ــده اى بهتر ب ــاختن آين در جهت س
ــتور كار بانك خواند  مشتريان و سهامداران را در دس
و گفت: همه ذينفعان بايد از تالش ها و فعاليت هاى 
ــته  ــوند تا بانكى موفق داش ــده بهره مند ش انجام ش

باشيم.
ــه روز به روز  ــد تالش كنيم ك وى اضافه كرد: باي
فاصله بين اهداف فردى و سازمانى، كمتر و دلسوزى 
و تالش براى اهداف بانك بيشتر شود و بانك ملت در 

اوج قرار بگيرد.
ــه جدى به  ــل بانك ملت، توج به گفته مديرعام
ــاى كوچك و  ــه بنگاه ه ــاد مقاومتى، كمك ب اقتص
متوسط، توانمندسازى بخش هاى اقتصادى و تامين 
منابع مالى و سرمايه در گردش بنگاه هاى اقتصادى 
ــتور كار بانك ملت بوده است كه مورد اهتمام  در دس

بيشترى قرار خواهد گرفت.دكتر بيگدلى تاكيد كرد: 
ــاى توليدى، مديريت بهينه  اولويت دهى به بخش ه

دارايى ها و ساماندهى امالك مازاد
مى تواند زمينه ساز پويايى بيشتر بانك ملت باشد.

وى موفقيت هاى روزافزون بانك ملت را زبانزد نظام 
ــد: توجه به مسووليت  بانكى كشور خواند و يادآور ش
ــن بانك بوده و  ــز همواره مدنظر اي هاى اجتماعى ني

خواهد بود.
ــوان يك بانك  ــى از بانك ملت به عن دكتر بيگدل
ــتراتژى محور نام برد و اظهار داشت: در فاز بعدى  اس
بايد وارد فاز انسجام استراتژيك شويم كه در اين راستا 
ــتراتژيك و برنامه  بازنگرى در چارچوب مضامين اس

عملياتى در دستور كار قرار دارد.
ــچ كارى خارج  ــه كه هي ــاره به اين نكت وى با اش
ــد،  ــده در بانك انجام نخواهد ش ــه تدوين ش از برنام
خواستار تقويت فرهنگ برنامه محور شد و ادامه داد: 
مدل رفتار اقتصادى بهينه بايد در بانك پياده سازى 
شود تا همه ذينفعان از آن بهره مند شوند و اين امر جز 
در سايه انسجام، اتحاد، همدلى و همت همه كاركنان 

در سراسر كشور، امكان پذير نخواهد بود.
دكتر هادى اخالقى فيض آثار مديرعامل پيشين 
ــخنانى  ــت نيز در س ــره بانك مل ــو هيات مدي و عض
ــده گرفتن  ــى بابت برعه ــاى بيگدل با تبريك به آق
مسووليت سنگين مديريت عاملى اين بانك، اظهار 
ــور  ــت: بانك ملت يكى از بانك هاى بزرگ كش داش
ــت كه تاثير غيرقابل انكارى در نظام بانكى كشور  اس

برجاى گذاشته است.
ــوس و حضور  ــت محل جل ــك مل ــزود: بان وى اف
ــت كه هركدام خط  رادمردان و بزرگمردانى بوده اس
ــران نظام بانكى  ــالك ارزيابى مدي كش و معيار و م

هستند.
ــر امور اقتصادى و  دكتر اخالقى تاكيد كرد: از وزي
ــن تدبير و اشراف به  دارايى تشكر مى كنم كه با حس
شرايط بانك ملت و نظام بانكى، فردى از بدنه اين بانك 
را كه مسووليت هيات مديره را نيز در اختيار داشت، 

براى پست مديريت عاملى انتخاب كردند.
ــى از عملكرد خود در طول  وى همچنين گزارش
حدود 16 ماه تصدى پست مديريت عاملى بانك ملت 
ــير درست  ارائه كرد و گفت: اكنون بانك ملت در مس
خود قرار گرفته است و همه شاخص هاى كليدى آن 

در وضعيت سبز و درخشان قرار دارند.
ــت  ــر اخالقى، موفقيت هاى به دس به گفته دكت

آمده حاصل تالش تك تك مديران و كاركنان بانك 
ملت است كه با غيرت تمام، مسير سخت و دشوارى 
ــگاه اين بانك از هيچ  را طى كردند و براى ارتقاى جاي

كوششى دريغ نكردند.
وى نيروى بادانش، فهيم، حرفه اى، همراه و برنامه 
ــاير بانك  ــر را از مزيت هاى بانك ملت در برابر س پذي
ــن نيروها نمى  ــرد و گفت: بدون وجود اي ها عنوان ك
ــا را رقم  ــتيم در مدت 16 ماه، اين موفقيت ه توانس

بزنيم.
حسن روستا، نايب رييس هيات مديره بانك ملت 
هم در سخنانى گزارشى از عملكرد بانك ملت در طول 
حدود يك و نيم سال گذشته ارائه كرد و گفت: دكتر 
اخالقى در شرايط سختى، سكان هدايت بانك ملت را 
در دست گرفتند ولى با مديريت ايشان، بحران ايجاد 
ــد و اكنون از زبان تك تك  شده به خوبى مديريت ش

مديران و كاركنان، از ايشان قدردانى مى كنم.
ــتاد را  وى نقش تيم بزرگ بانك ملت در صف و س
ــره، انكارناپذير  ــى مديرعامل و هيات مدي در همراه
خواند و يادآور شد: اگر اين همراهى ها نبود بى ترديد 

موفقيتى نيز به دست نمى آمد.
روستا، رتبه دوم نظام بانكى در تجهيز بهينه منابع، 
رتبه نخست در مصارف و رتبه اول در نسبت مطالبات 
به مصارف را از دستاوردهاى بانك ملت عنوان كرد و 
ــهام در بين بانك  گفت: رتبه اول در نقدشوندگى س
هاى بورسى و همچنين داشتن باالترين منابع ارزى 
از ديگر موفقيت هاى اين بانك بزرگ است ضمن اين 
ــاتنا و پايا و بخش قابل  كه 25 درصد تراكنش هاى س
توجهى از منابع بين بانكى، در اختيار بانك ملت قرار 
دارد.به گفته عضو هيات مديره بانك ملت، پرداخت 
بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه 
ــب  ــزار نفر از زوج هاى جوان و كس ازدواج به 122 ه
ــر موفقيت هاى اين  ــن زمينه، از ديگ رتبه دوم در اي
ــت ضمن اين كه بانك ملت در بخش وصول  بانك اس
ــانى را از خود برجاى  ــرد درخش مطالبات نيز عملك

گذاشته است.
ــپردن پرچم بانك  ــندى از س ــا اظهار خرس وى ب
ملت به دست مديرى توانمند از بدنه بانك ملت، اين 
انتخاب را انتخابى هوشمندانه و از روى تدبير خواند 
ــع، فروتن،  ــى، مديرى متواض ــاى بيگدل و گفت: آق
ــش بانكى و آكادميك  مردمدار، با تجربه و داراى دان
ــته  ــت كه در تمامى اليه هاى بانك فعاليت داش اس

است.

توديع و معارفه مديران عامل پيشين و جديد بانك ملت

ــد حدود 80 درصدى عملكرد  مديرعامل بانك توسعه تعاون از رش
ــت سال جارى، 3  ــت: در 7 ماهه نخس ارزى بانك خبر داد و بيان داش

هزار و 300 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شد.
ــارى از عملكرد بانك  حجت اهللا مهديان در گفتگو با ايِبنا با ارايه آم
ــال جارى، گفت: بانك توسعه تعاون  توسعه تعاون در 7 ماهه ابتداى س
ــال در  ــال از فعاليت آن مى گذرد؛ در عين حال هر س جوان و تنها 8 س

فعاليت هاى اين بانك جهش اتفاق افتاده است.
ــى بدنه و  ــت: با همراه ــعه تعاون اظهارداش ــل بانك توس مديرعام
ــال  ــت. ما در س ــال ها افتاده اس مديران بانك اتفاقات خوبى در اين س
ــد تضمينى گندم  ــوان بانك عامل طرح خري ــراى اولين بار به عن 96 ب
ــت عملكرد بانك  ــديم و اين تكليف يك فرصتى براى تقوي انتخاب ش
ــتغال فراگير و طرح  ــود.مهديان ادامه داد: در بحث اش محسوب مى ش
ــعه تعاون به عنوان بانك  ــتغال روستايى، بانك توس دولت در ايجاد اش
ــاورزى در  ــود. در عين حال به همراه بانك كش ــناخته مى ش عامل ش
ــت در اين دو طرح  ــده حضور داريم و بزودى برنامه دول دو طرح ياد ش

اشتغال اجرايى مى شود.

ــهيالت، بانك مطابق  ــاى تس ــان كرد: در زمينه اعط وى خاطرنش
ــه در گرايش  ــش تعاون ك ــع را به بخ ــنامه بايد 70 درصد مناب اساس
ــد و … فعاليت دارند،  ــكن، صنعت، خدمات، تولي هاى مختلف از مس
ــاير  ــهيالت بانك نيز در س ــد؛ همچنين 30 درصد تس اختصاص بده

بخش ها خواهد بود.

جهش فعاليت هاى ارزى بانك توسعه تعاون
ــهيالت پرداخت شده از  ــعه تعاون حجم تس مديرعامل بانك توس
ــته را بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان اعالم  ــال گذش سوى اين بانك در س
ــد  ــته منابع بانك نيز حدود 80 درصد رش ــال گذش كرد و گفت: در س
ــال جارى، هدف بانك براى پرداخت تسهيالت  ــت. در س ــته اس داش
دستكم 6 هزار ميليارد تومان است كه اميدواريم در اين بخش رشد 20 
ــان، عملكرد 7 ماهه بانك  درصدى مدنظر اتفاق بيافتد.به گفته مهدي
ــهيالت  اين اميد را مى دهد كه بتوانيم از مرز 6 هزار ميليارد تومان تس
دهى در پايان سال جارى عبور كنيم. همچنين در 7 ماهه ابتداى سال 
جارى حدود 3 هزار و 300 ميليارد تومان تسهيالت دهى انجام شده و 

عمده مشتريان بانك نيز فعاالن اقتصادى با اولويت تعاونى ها هستند.
ــر داد و افزود:   ــش ارزى خب ــاى بانك در بخ ــد فعاليت ه وى از رش
ــته حدود 80 درصد  ــبت مدت مشابه سال گذش در سال جارى به نس
ــاده و فعاليت هاى ارزى  ــد اتفاق افت در بخش عملكرد ارزى بانك رش
ــته  ــبى داش ــد مناس بانك در قالب امور بين الملل و صرافى بانك رش
ــد فعاليت بانك در بانكدارى  ــت.مديرعامل بانك توسعه تعاون رش اس
الكترونيك را از اهداف بانك برشمرد و اظهارداشت: فعاليت دستگاه ها 
در كشور به سمت الكترونيكى شدن پيش مى رود و بانك در اين بخش 
ــتم  اتفاقات خوبى را تجربه كرده و در حال حاضر تجهيز بانك به سيس

ُكربنكينك در كمتر بانكى تجربه شده است.
ــتم به بانك كمك كرده كه به  ــان كرد: اين سيس مهديان خاطرنش
ــتاد مركزى، وضعيت بانك را  ــطح شعب تا س صورت روزانه بتوان از س
رصد كرد. در طرح ضربتى ازدواج نيز بانك به عنوان 11 بانك عامل بود 

و از عملكرد آن از سوى بانك مركزى تقدير به عمل آمد.
ــال 96 بيش از 120 ميليارد تومان تنها در بخش  به گفته وى، در س

قرض الحسنه ازدواج تسهيالت پرداخت شده است.

تسهيالت حمايتى بانك ملى ايران براى خوداشتغالى و مشاغل خانگىتحريم بانك سپه از سوى آلمان رد شد
ــال    بانك ملى ايران از ابتداى امس
ــر 22 هزار و  ــاه، بالغ ب ــان مهرم تا پاي
ــتغالى  ــهيالت خوداش 438 فقره تس
ــى وزارت  ــى با معرف ــاغل خانگ و مش
ــازمان  تعاون، كار و رفاه اجتماعى و س
هاى حمايتى پرداخت كرده است. در 

هفت ماه ابتداى امسال تعداد 14 هزار و 809 فقره 
تسهيالت خوداشتغالى كميته امداد امام خمينى 
ــزار و 332 ميليارد ريال و  (ره) به ارزش حدود 2 ه
بالغ بر پنج هزار و 167 فقره تسهيالت خوداشتغالى 
ــتى به ارزش 725 ميليارد و 980 ميليون  بهزيس
ــط بانك ملى ايران پرداخت شده است. ريال توس
ــتاى عمل به رسالت و  همچنين اين بانك در راس
مسئوليت هاى اجتماعى خود، پرداخت تسهيالت 
ــازمان هاى حمايتى را نيز  ــاغل خانگى به س مش
ــاس در  ــتور كار خود قرار داده كه بر اين اس در دس

ــزار و 99 فقره از  ــور، يك ه مدت مذك
ــه ارزش 73 ميليارد  ــهيالت ب اين تس
ــه كميته امداد  و 460 ميليون ريال ب
امام خمينى (ره) و 431 فقره به ارزش 
ــون ريال به  ــارد و 360 ميلي 31 ميلي
سازمان بهزيستى پرداخت شده است.

پرداخت هفت فقره تسهيالت مشاغل خانگى بنياد 
ــال و 925 فقره  ــهيد به ارزش 310 ميليون ري ش
تسهيالت مشاغل خانگى وزارت تعاون، كار و رفاه 
ــارد و 230 ميليون  اجتماعى به ارزش 157 ميلي
ــتاى  ريال از ديگر اقدامات بانك ملى ايران در راس
ــت.همچنين  ــتغال بوده اس حمايت از بخش اش
بانك ملى ايران در هفت ماه ابتداى سال جارى در 
ــهيالت  مجموع 58 هزار و 603 ميليارد ريال تس
ــزار و 114 فقره براى  ــرمايه در گردش در 42 ه س

حمايت از توليد و اشتغال پرداخت كرده است.

ــور بين الملل  ــس اداره كل ام رئي
بانك سپه ضمن رد ادعاهاى صورت 
گرفته درخصوص تحريم بانك سپه 
ــت: ارتباط بانك  ــوى آلمان گف از س
ــئولين  ــپه با آلمان با موافقت مس س
ــان رو به  ــاى آلم ــك ه ــى بان دولت

ــته ( جمعه 26  ــت و طى روز گذش گسترش اس
ــورو عملكرد نقل  آبان ماه) بالغ بر 52 ميليون ي
ــده است.  ــعبه انجام ش و انتقال ارزى در اين ش
ــور بين الملل  ــينى رئيس اداره كل ام امير حس
ــپه ضمن تكذيب خبر منعكس شده از  بانك س
ــريات داخلى از قول يك نشريه  سوى برخى نش
ــپه از  ــتى درخصوص تحريم بانك س صهيونيس
ــعبه فرانكفورت  ــوى آلمان اظهار داشت: ش س
ــر 607 ميليون دالر  ــون بالغ ب ــپه تا كن بانك س
ــور  ــارى و ارزى در اين كش ــواع خدمات اعتب ان

ــان اينكه  ــت.وى با بي ارائه داده اس
بانك سپه داراى تعامل بسيار خوب 
ــاى دولتى آلمان  با مقامات بانك ه
ــت افزود: با تعامل خوب به وجود  اس
ــى دولت آلمان  آمده با مقامات بانك
ــور  ــپه در اين كش ــت بانك س فعالي
ــت.رئيس اداره كل امور بين  رو به گسترش اس
ــپه با بيان اينكه با موافقت و تأييد  الملل بانك س
ــان طبق مقررات اين  مقامات بانكى دولتى آلم
ــپه فرانكفورت ,رئيس شعبه خود  كشور بانك س
ــزود: روند  ــت اف را يك ايرانى انتخاب كرده اس
ــاى آلمان در حال  تعامالت اين بانك با بانك ه
ــعبه فرانكفورت  ــت.وى افزود: ش گسترش اس
ــتم  ــپه در آلمان ضمن اتصال به سيس بانك س
ــه اروپا  ــامانه پرداخت يكپارچ ــه س تارگت 2 ب

ــت. ــده اس (SEPA) نيز متصل ش

اختصاص 8 ميليار ريال از سوى بانك مهر اقتصاد براى زلزله زدگان



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
4هزارميلياردتومان به صادركنندگان پرداخت 

مى شود
ــازمان توسعه  ــعه صادرات كاال و خدمات س معاون توس
ــور از كاهش 2درصدى صادرات كاال نسبت به  تجارت كش
ــته خبر داد.محمدرضا مودودى در  مدت مشابه سال گذش
ــهيالت  ــت: 100 ميليارد تومان تس گفتگو با مهر بيان داش
بانكى به صورت يارانه اى به صادر كنندگان توليد كننده تعلق 
مى گيرد.وى افزود: 120 ميليارد تومان تسهيالت نيز براى 
ــتند و براى  ــى كه در بخش تجارى فعال هس صادركنندگان
حضور در نمايشگاه ها، ثبت برند در خارج از كشور و حمل و 
ــده است.معاون توسعه صادرات كاال و  نقل در نظر گرفته ش
ــازمان توسعه تجارت كشور گفت: 4 هزار و 600  خدمات س
ــعه ملى و بانك ها با  ميليارد تومان هم از طرف صندوق توس
ــد به صادركنندگان  ــن 13 و نيم درصد تا 14 درص بهره بي

پرداخت مى شود. 
    

برقرارى بيمه بيكارى براى 10 هزار نفر در مناطق 
زلزله زده

ــبانه روزى  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از پيگيرى ش
براى عملياتى كردن چند طرح در مناطق زلزله زده خبر داد.
ــنا، على ربيعى در توئيتى بر پيگيرى اجراى  به گزارش ايس
چهار طرح اصلى در مناطق زلزله زده تاكيد كرد. وى در متن 
اين پيام كه در فضاى مجازى منتشر شده از اين چهار طرح 
چنين ياد كرده است:" برقرارى بيمه بيكارى براى 10 هزار 
ــان)، وام بدون بهره براى همه  نفر (حدود 140 ميليارد توم
مستمرى بگيران تامين اجتماعى، دو برابر كردن مستمرى 
ــت از كودكان،  ــايى و حماي ــتى، شناس مددجويان بهزيس
معلولين و سالمندان".به گزارش ايسنا، وزير تعاون، كار و رفاه 
ــات و ارايه  ــيج امكان ــتور بس اجتماعى پيش از اين نيز دس
ــاوره اى و مددكارى به  ــى و مش ــتى، درمان خدمات بهداش

هموطنان زلزله زده را صادر كرده بود.
    

خيز فوالد براى صادرات 8 ميليون تنى
 در سال جارى

رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع 
ــاره به اهميت صادرات در حوزه  معدنى ايران (ايميدرو) با اش
ــت ميليون تنى صادرات  ــدن و صنايع معدنى از خيز هش مع
ــال خبر داد.مهدى كرباسيان در گفت وگو با  فوالد تا آخر امس
ايسنا، با بيان اينكه صادرات يك ركن اساسى در صنايع مختلف 
ــت، اظهار كرد: هر صنعتى كه قصد حيات مستمر و پايدار  اس
ــته باشد بايد زمينه توليد محصوالتى با امكان صادرت را  داش
ــد 30 درصد از  ــود باي ــم كند؛ به طورى كه گفته مى ش فراه
ــود.وى  ــت يك واحد توليدى به بازار صادراتى منتج ش ظرفي
ــى از درآمد خود را از طريق بازارهاى  افزود: صنايعى كه بخش
صادراتى كسب مى كنند، عالوه بر ايجاد ارزش افزوده در مقابل 
نوسانات ارز نيز مقاوم خواهند شد و اين موضوعى است كه در 
خصوص معادن و صنايع معدنى مصداق دو چندان دارد.رئيس 
هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى 
ــاره به جايگاه صادرات براى محصوالت  ايران (ايميدرو) با اش
معدنى گفت: در حوزه معدن و صنايع معدنى صادرات عالوه بر 
اهميت اقتصادى براى واحد توليدكننده باعث مى شود ارزش 

افزوده بااليى نيز براى كشور صادركننده ايجاد شود .

شماره 3863    دو شنبه   29 آبان    1396خبر

خبر
افزايش 3 ميليارد دالرى صادرات 

ايران به چين
ــن در 9 ماه  ــارت خارجى چي آمار تج
ــه  ــال 2017 بيانگر افزايش س ابتدايى س
ميليارد دالرى صادرات كشورمان به چين 
ــبت به مدت مشابه  در اين بازه زمانى نس
سال گذشته است.به گزارش ايسنا، ميزان 
ــور در 9 ماه اول سال جارى  تجارت دو كش
ــر 27 ميليارد دالر بوده كه  ميالدى بالغ ب
تراز تجارى 540 ميليون دالر به نفع ايران 
است. در اين دوره 13.88 ميليارد دالر كاال 
ــبت به مدت  ــده كه نس به چين صادر ش
مشابه سال گذشته حدود 3 ميليارد دالر 
ــته است.همانطور كه از ارقام  افزايش داش
ــد چين همچنان بزرگترين  فوق بر مى آي
ــن  ــى و بزرگتري ــدار كاالى ايران خري
ــت.  ــورمان اس ــده كاال به كش صادركنن
ــت از  ــته، نف ــال هاى گذش ــون س همچ
مهمترين كاالهاى صادراتى كشورمان به 
ــت از كل صادرات  ــهم نف چين بوده و س
كشورمان به چين 8.74 ميليارد دالر است. 
چين روزانه حدود 633 هزار بشكه نفت از 
ــورمان نفت وارد مى كند و بزرگترين  كش

خريدار نفت ايران محسوب مى شود.
    

85 درصد توليدات فرش دستباف 
صادر مى شود

مديرعامل اتحاديه فرش دستباف مى گويد 
ــتغال ارزان و پايدار مهم ترين  ارزآورى و اش
ــت و دولت براى  ويژگى فرش دستباف اس
تحقق اهداف اشتغال نبايد فرش دستباف را 
ناديده بگيرد.عبداهللا بهرامى در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: پس از برجام و با رفع تحريم ها 
ــورهاى خارجى  صادرات فرش ايران به كش
تاثير خوبى بر ارزآورى صنعت فرش داشت به 
نحوى كه صادرات فرش از 290 ميليون در 
سال 1394 به بيش از 330 ميليون دالر در 
11 ماهه سال 1395 رسيد.وى افزود: با توجه 
ــال و ويژگى هاى فرش  به شعار محورى س
ــتباف و تالش دولت براى بهبود روابط  دس
بين المللى صادرات 500 ميليون دالرى در 
سال 1396 هدفى دست يافتنى خواهد بود.او 
ــتباف داراى  ــرش دس ــه ف ــان اينك ــا بي ب
ــت كه با مبانى اقتصاد  ــخصه هايى اس مش
مقاومتى انطباق دارد خاطرنشان كرد: استفاده 
از منابع داخلى، مواد اوليه، طراحان، بافندگان، 
استادكاران، توليد صادرات محور و اشتغال 
ــه از ويژگى ها و مولفه هاى  پايدار و كم هزين

فرش دستباف به شمار مى رود.

ــت، معدن و تجارت  رئيس خانه صنع
ــا از تمامى اهرم هاى  ايران گفت: بانك ه
ــتاى پرداخت تسهيالت به  فشار در راس
ــتفاده مى كنند كه  واحدهاى توليدى اس
موجب شده واحدهاى توليدى از دريافت 

تسهيالت ترس و واهمه داشته باشند.

عبدالوهاب سهل آبادى در گفت وگو با 
ايسنا، در ارتباط با آخرين وضعيت طرح 
ــن  ــتقبال پايي ــز اس ــد و ني ــق تولي رون
توليدكنندگان از اين طرح در سال جارى 
اظهار كرد: آن گونه كه ما اطالع داريم، در 
نيمه اول سال كمتر از چهار درصد مربوط 

ــهيالت 30 هزار ميليارد تومانى به  به تس
واحدهاى توليدى جهت رونق و نوسازى 
ــال جارى شاهد  ــده و در س پرداخت ش
هستيم كه بر خالف سال گذشته استقبال 

مطلوبى صورت نگرفته است.
ــراى وصول  ــه داد: بانك ها ب وى ادام
مطالبات خود از تمامى اهرم هاى ممكن 
جهت اعمال فشار استفاده مى كنند و به 
همين دليل توليدكنندگان از طرح رونق 
توليد استقبال نكرده اند. يكى از مشكالت 
ــن بودن طول  ــود در اين طرح پايي موج
مدت بازپرداخت است كه به همين دليل 
روز به روز به جرايم و ديون توليدكنندگان 
اضافه مى شود. مسئله  ديگرى كه بايد به 
ــود  ــت كه س ــت اين اس ــه داش آن توج
ــراى واحدهاى  ــهيالت 18 درصد يب تس
ــمار مى آيد و  ــم بااليى به ش توليدى رق
ــر قرار  ــه بازپرداخت ها مدنظ ــى ك زمان
نمى گيرد، سود بانكى بيشتر از 18 درصد 

ــود.رئيس خانه صنعت،  ــبه مى ش محاس
معدن و تجارت ايران ادامه داد: يكى ديگر 
ــدگان  ــى توليدكنن ــكالت اساس از مش
ــائلى است كه در روند  كارخانه داران مس
ثبت شركت ها به وجود آمده و واحدهايى 
كه قصد دارند به روزرسانى خود را جهت 
تحويل مدارك به بانك در دستور كار قرار 
ــركت ها دچار  ــير ثبت ش ــد در مس دهن
مشكل مى شوند. حال شما با وجود اينكه 
همه راه ها جهت دريافت تسهيالت بسته 
شده، چگونه توقع داريد واحدهاى توليدى 

از طرح رونق توليد استقبال كنند.
ــهل آبادى با تاكيد بر اينكه تا زمان  س
ــكالت  ــائل بانكى مش ــدن مس حل نش
توليدكنندگان برطرف نخواهد شد، عنوان 
ــائل بانكى براى  ــه مس ــرد: تا زمانى ك ك
توليدكنندگان حل نشود، هر ريالى كه به 
واحدهاى توليدى تعلق گيرد، همانند سم 
مى ماند چرا كه روز به روز به ديون بانك ها 

اضافه شده و توان بازپرداخت وجود ندارد.
وى با بيان اينكه قرار بر اين بود 30 درصد 
ــه  ــا ب ــردن يارانه ه ــد ك ــهم هدفمن س
توليدكنندگان اختصاص يابد، خاطرنشان 
كرد: متاسفانه اين مسئله عملياتى نشد و 
در حال حاضر اگر دولت تصميمى اتخاذ 
ــهم با ديون  ــر اينكه اين س ــد مبنى ب كن
ــود،  ــدگان به بانك ها تهاتر ش توليدكنن
مى توانيم شاهد بهبود وضعيت واحدهاى 
توليدى باشيم.رئيس خانه صنعت، معدن 
ــب  و تجارت ايران وضعيت توليد را مناس
ــت و گفت: به طور حتم بايد جهت  ندانس
بهبود وضعيت توليد در كشور چاره انديشى 
شود، چرا در غير اين صورت با بار سنگين 
بدهى بانكى و بهره هاى مربوط به آن توليد 
ــاهد  ــت درنمى آيد و هم اكنون ش و حرك
ــبى از طرح رونق  هستيم استقبال مناس
توليدى توسط واحدهاى توليدى صورت 

نگرفته است.

رئيس خانه صنعت:

يارانه توليد با معوقات بانكى تهاتر شود

مشاور معاون امور اقتصادى و بازرگانى 
ــارت گفت:  ــت، معدن و تج وزارت صنع
تاكنون مبارزه با پولشويى در كشور مغفول 
مانده و بايد از يك جايى اين موضوع آغاز 

و شفافيت ايجاد شود.

ــيد گلپور در  به گزارش ايسنا، جمش
كارگاه آموزشى مبارزه با تروريسم و تامين 
مالى تروريسم در سنندج، با اشاره به اينكه 
پولشويى به درآمدهاى خالفى كه مسير 
ــاد پيدا كرده اند اطالق  قانونى را در اقتص

ــا اين پديده با  ــود اظهار كرد: بايد ب مى ش
جديت مبارزه شود.

ــاره به اينكه پولشويى فضاى  وى با اش
ــب و كار را ناامن مى كند و بر همين  كس
اساس، اصناف در راستاى مبارزه با آن بايد 

با حساسيت تمام مشاهدات غيرمعقول را 
ــزارش كنند افزود:  در معامالت بزرگ گ
اصناف به منظور جلوگيرى از پولشويى در 
مرحله نخست بايد مبارزه جدى خود را با 

اين پديده آغاز كنند.

مشاور معاون امور اقتصادى و بازرگانى 
ــرد: در مبارزه با  ــت اعالم ك وزارت صنع
ــراى  ب را  ــيرها  مس ــد  باي ــويى  پولش
ــتفاده پولشويان بسته و عرصه را  سوءاس

تنگ كنيم.

مشاور معاون امور اقتصادى وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد:
مبارزه با پولشويى مغفول مانده

ــرمايه و  معاون نظارت بر كاالهاى س
خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان گفت: هيچگونه افزايش 
قيمتى در بازار لوازم خانگى وجود ندارد و 
ــارف و غير  ــش غير متع ــه افزاي چنانچ
ــوع محصوالت  ــى در قيمت اين ن منطق
مشاهده شود، مراتب در دستور پيگيرى 

قرار مى گيرد.
به گزارش وزارت صنعت، وحيد منايى 
ــخنگوى  در واكنش به اظهارات اخير س

ــدگان لوازم  ــى توليدكنن ــن صنف انجم
ــى بر احتمال افزايش قيمت  خانگى مبن
ــده تصريح كرد:  ــوازم خانگى از ماه آين ل
براساس قوانين باالدستى خصوصاٌ ماده 8 
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
ــط  ــت كاال و خدمات توس ــن قيم تعيي
انجمن ها و تشكل هاى توليدى و توزيعى 
فاقد وجاهت قانونى است.وى بازار لوازم 
ــات توصيف كرد و  خانگى را بازارى باثب
افزود: از آنجايى كه در حال حاضر چندين 

ــى فعال  ــش لوازم خانگ ــن در بخ انجم
هستند، طرح مسايل و مشكالت توسط 
هر انجمن با پيش فرض ضرورت افزايش 
قيمت بازار اين نوع كاالها و ايجاد تنش در 
ــازار از طريق تحريك تقاضا كه در حال  ب
ــرايط تعادل و آرامش كامل  حاضر در ش
ــت، به هيچ عنوان مورد  ــته اس قرار داش
تاييد اين سازمان نيست.منايى با اشاره به 
ــوازم خانگى در گروه  اينكه محصوالت ل
ــاير مصوبه شماره  دوم و بعضاً در گروه س

48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمند 
سازى يارانه ها واقع شده اند، گفت: براين 
اساس عرضه كنندگان در اين بخش اعم 
ــدگان مى  ــدگان و واردكنن از توليدكنن
توانند متناسب با شرايط عرضه و تقاضا و 
در نظر گرفتن ساختار هزينه اى، قيمت 
تمام شده كاالهاى مورد عرضه نسبت به 
تعيين قيمت اقدام كنند.اين مقام مسؤول 
با تاكيد بر اينكه بر اساس مصوبه ياد شده 
ــاى عرضه كننده  قيمت گذارى واحده

ــد در چارچوب ضوابط قيمت گذارى  باي
عمومى اين سازمان انجام پذيرد، يادآور 
شد: رصد وكنترل نوسانات قيمت اين نوع 
ــتمر تحت نظر اين  كاالها به صورت مس
ــه افزايش غير  ــوده و چنانچ ــازمان ب س
متعارف و غير منطقى در قيمت اين نوع 
محصوالت مشاهده شود مراتب در دستور 
ــورت لزوم  ــرى قرارگرفته ودر ص پيگي
ــا واحدهاى  ــن تعزيرى ب ــق قواني مطاب

متخلف برخورد قانونى انجام مى گيرد.

معاون نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان:
هيچ افزايش قيمتى در لوازم خانگى نداريم

  951140 پرونده كالسه  بموجب كيفرخواست صادره در  مجتمع وليعصر 
2- محسن صالحي راد  ابوطالب  1- محمد علي صالحي راد فرزند  اي  بر 
تخريب  باتهام  محمدعلي  فرزند  راد  صالحي  سامان   -3 ابوطالب  فرزند 
بودن  المكان  بمجهول  عنايت  با  است  گرديده  كيفر  تقاضاي  سرقت   و 
مشاراليه و عدم دسترسي به وي در راستاي ماده 344 ق آدك مراتب يك 
تا در وقت  ابالغ مي گردد  و  كثيراالنتشار منتشر  از جرايد  يكي  نوبت در 
رسيدگي 96/10/2 ساعت 9/30 جهت دفاع از اتهام انتسابي به محل دادگاه 
واقع در تهران ضلع جنوبي پارك شهر خ بهشت شعبه 1019 دادگاه كيفري 
رسيدگي  غيابي  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  نمايد  مراجعه  تهران   2

خواهد نمود 
   60671/م الف    منشي دادگاه  شعبه 1019 كيفري 2 مجتمع وليعصر تهران 

  ابالغ وقت رسيدگي به متهم افشين پرورش     به تجويز ماده 174  ق آدك  
مصوب 92 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس 
نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 960679   در اين 
شعبه ثبت و باتهام افترا و نشر اكاذيب   براي مورخ 96/9/29 ساعت 10/30  
وقت رسيدگي تعيين شده است مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه مستقر در 
مجتمع قضايي قدوسي به آدرس تهران ونك خ مالصدرا نبش كردستان پ 
64 معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به موضوع رسيدگي و راي 

مقتضي صادر خواهد نمود .
  60675/م الف       دفتر شعبه 1041 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

  احضار متهم   : مهدي چراغي فرزند جليل   شاكي : ليال صديقيان   دادسراي 
ناحيه 2  تهران بموجب كيفر خواست 1787 مورخ 96/7/30  در پرونده كالسه 
961000/1171     براى  متهم مهدي چراغي باتهام سرقت    تقاضاى كيفر 
براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  اين شعبه  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده 
مورخه 96/9/29 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174-344  ق آدك  
مصوب 94/3/24 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.
  60677/م الف                 منشي  شعبه 1171 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

طاقي     محمدرضا   : اله    شاكي  امان  فرزند  قالوند  : سعيد  متهم    احضار 
دادسراي ناحيه 10  تهران بموجب كيفر خواست 3499 مورخ 96/7/30  در 
باتهام سرقت     قالوند  متهم سعيد  براى        1171/961005 كالسه  پرونده 
وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى 
با عنايت  تعيين گرديده است  براى مورخه 96/9/29 ساعت 9/15  رسيدگى 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
174-344  ق آدك  مصوب 94/3/24 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.
  60678/م الف                 منشي  شعبه 1171 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

مجتمع شهيد قدوسي تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 960662     
براى  پيام محمد سرلك و هادي اسالمي باتهام عضوگيري در شركت هرمي    
وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى 
رسيدگى براى مورخه 96/10/26 ساعت 9/00 تعيين گرديده است با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
344 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.
  60679/م الف                 منشي  شعبه 1032 كيفري 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران   

ابالغ وقت رسيدگي به متهمان محمد موسوي و محمد علي خدري و امير 
يعقوب  و  محقق  مرتضي  و  نژاد  منصوري  رضا  و  نادعلي  دوستي  علي 
كه  المكان  مجهول  متهم  به  آدك   ق    180-115 ماده  تجويز  به  ممبيني   
گردد  مي  ابالغ  بدينوسيله  نيست  دسترس  در  وي  از  بيشتري  مشخصات 
باتهام فروش  اين شعبه ثبت و  اتهامي وي بكالسه 950938   در  پرونده 
مال غير    براي مورخ 96/10/26 ساعت 10/00  وقت رسيدگي تعيين شده 
درج  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  از  يكي   در  نوبت  يك  براي  مراتب  است 
گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه  1027مستقر در مجتمع 
 64 كردستان پ  نبش  خ مالصدرا  ونك  تهران  آدرس  به  قدوسي  قضايي 
معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به موضوع رسيدگي و راي 

مقتضي صادر خواهد نمود .
  60680/م الف       منشي شعبه 1027 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

مجتمع شهيد قدوسي تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 950117     
براى  بابك منفرد – داود آزادي – شمس الدين حاتمي – حامد شهيد انور – 
فرشيد امير شقاقي – كاوه جعفري باتهام كالهبرداري     تقاضاى كيفر نموده 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه  كه رسيدگى به موضوع به 
96/10/27 ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن 
مراتب  آدك   ق   344 مواد  مقررات  اجراى  در  و  متهم  به  دسترسى  عدم  و 
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.
  60681/م الف                 منشي  شعبه 1032 كيفري 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران   

  ابالغ وقت رسيدگي به متهم كمال شريفي      به تجويز ماده 174  ق آدك  
مصوب 92 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس 
نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 960606   در اين 
شعبه ثبت و باتهام كالهبرداري رايانه اي    براي مورخ 96/10/2 ساعت 9/30  
وقت رسيدگي تعيين شده است مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه مستقر در 
مجتمع قضايي قدوسي به آدرس تهران ونك خ مالصدرا نبش كردستان پ 
64 معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به موضوع رسيدگي و راي 

مقتضي صادر خواهد نمود .
  60682/م الف       رييس شعبه 1035 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

مفقودى – كالله
 131SL ــنامه مالكيت) خودرو سوارى سايپا برگ سبز (شناس
ــى  ــماره شاس ــور  3952276 وش ــماره موت ــدل 1390  بش م
ـ ايران 69 بنام  ــماره پالك 783ن44 ـ  1412290723524S وش
ــماره ملى 4869879336  ــيخ دردى بش ــماعيل قلى فرزند ش اس

مفقودگرديده است واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.
-------------------------------------

مفقودى كالله
برگ سبز (شناسنامه مالكيت)  وانت پيكان  مدل 1381 بشماره 
موتور  11518116604 وشماره شاسى 81916588 وشماره پالك 
ــى فرزند قربان محمد   ــران 69 بنام آدينه آدينه ل ـــ اي 944 ن 16ـ 
ــماره ملى 4869249626 مفقودگرديده است واز درجه اعتبار  بش

ساقط ميباشد.
-------------------------------------

مفقودى – كالله
ــوارى پژو XU7ــ  ــبز (شناسنامه مالكيت) خودرو س برگ س
405GLX مدل 1392 بشماره موتور 124K0321121 وشماره 
ــالك  ــماره پ ــى NAAM01CA3DH940472 وش شاس
ـ ايران 69 بنام پيمان گنجى فرزند عبدالعلى بشماره  956ص32ـ 
ــاقط  ــت واز درجه اعتبار س ملى 4621678949 مفقودگرديده اس

ميباشد.
-------------------------------------

مفقودى - گنبدكاووس
ــماره ملى  ــين على به ش ــى فرزند حس ــعيد امين اينجانب س
ــودروى پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى  0386528365 مالك خ
8/1 مدل 1385 برنگ نقره اى - متاليك بشماره پالك ايران 16 – 
ــماره شاسى  ــماره موتور 12485127612 وبش 673 ص 51 وبش
ــناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى  13242492  بعلت فقدان اس
ــند خودروى مذكور را نموده است . لذا چنانچه احدى ادعايى در  س
ــوص خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى  خص
ــارى واقع در كيلومتر 5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت  س
مراجعه نمايند . بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
-------------------------------------

مفقودى گنبد كاووس
سند كمپانى وبرگ سبز خودروى سوارى سيستم پژو تيپ 405 
جى ال ايكس آى 8/1 مدل 1385 برنگ نقره اى - متاليك بشماره 
ــماره موتور 12485127612  ــالك ايران 16 – 673 ص 51 وبش پ
وبشماره شاسى 13242492  بنام آقاى سعيد امينى فرزند حسين 
على به شماره ملى 0386528365   مفقودگرديده واز درجه اعتبار 

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

انحصار وراثت – مينودشت 
آقاى حسن حسينى فرزند مير على به شرح دادخواستى كه به 
ــت  ــورا ثبت گرديده در خواس ــه 96/438 ش دوم الف اين ش كالس
ــته كه مرحوم ياسر  صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داش
حسينى فرزند حسن شماره شناسنامه 2509 صادره از مينودشت 
در تاريخ 93/7/23 فوت نموده و ورثه / وراث حين الفوت وى عبارتند 

از / عبارتست از : 
ــينى فرزند ميرعلى ش – ش 2509 تاريخ تولد  1-حسن حس

1346/1/1 پدر متوفى 
ــين ش –ش 61 تاريخ تولد  ــاء ممشلو فرزند حس 2- خير النس

1343/2/9 مادر متوفى 
والغير ، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
ــس اعتراضى دارد و يا  ــت آگهى مى نمايد تا هر ك ــور را يك نوب مزب
وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف 
ــورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد  يك ماه به اين ش

شد. 
ــت – حسن  ــوراى حل اختالف مينودش ــعبه دوم ش قاضى ش

شهابى  
-------------------------------------

آگهى مزايده – گنبد كاووس 
در پرونده كالسه 951007 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى 
شهرستان گنبد كاووس محكوم عليه شركت بهساز شرق محكوم به 
ــته و مبلغ  ــال بابت اصل خواس ــغ 66/129/250 ري ــت مبل پرداخ
3/993/877 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ 1394/04/14 تا زمان اجراى حكم كه تا آخر مهر 1396 مبلغ 
12/992/281 ريال محاسبه ميگردد و مبلغ 6/270/000 ريال بابت 
هزينه كارشناسى هاى انجام شده جمعاً بمبلغ 89/385/407 ريال 
در حق محكوم له آقاى اسماعيل طالبى سارقيه فرزند جعفر و مبلغ 

4/155/770 ريال بابت هزينه اجرا در حق صندوق دولت جمهورى 
ــك كن با  ــتگاه غلطك خش ــالمى ايران كه در قبال آن يك دس اس
متعلقات آن به شرح چهارده غلطك خشك كن فوالدى خط توليد 
ــدود 1/30 متر و طول حدود  ــذ از كاغذ باطله هر يك به قطر ح كاغ
2/75 مترو به ضخامت حدود 20 ميليمتر همراه با شافت هر يك دو 
 222341KMBW3303 ــماره ــه ش ــان و دو رولبرينگ ب ياتاق
ــى جمعاً 28عدد- هر غلطك مجهز به يك روتارى جوينت  رومانياي
ــور گرم كردن آنها و دريچه  ــال بخار به داخل غلطك ها به منظ انتق
بازديد – 49 عددرول هرزگرد به قطر حدود 15 سانتيمتر منصوب 
بين غلطك ها همراه با 98 عدد ياتاقان وبلبرينگ مربوطه به منظور 
هدايت فلت نشيمنگاه خمير كاغذ – دو جك پنوماتيك به همراه  دو 
ــاالى غلطكها وچهار  ــمت ب ــتى و هادى مقابل آنها در قس جك دس
ريگالژ دستى و تنظيم فلت نشيمنگاه خمير كاغذ در مجاورت زمين 
ــى – حدود 15 زنجير نمره 100 همراه با چرخدنده هاى  روى شاس
زير و درشت مربوطه – شاسى و اسكلت وراهرو دسترسى و نرده جان 
ــاخته شده از تير آهن IPB وناودانى و نبشى و  پناه اين مجموعه س
قوطى در سايزهاى مختلف به وزن حدود شش تن كه حسب نظريه 
ــناس منتخب در تاريخ 1396/07/29 ، اموال ياد شده با وزن  كارش
تقريبى 60 تن از قرار هر كيلو 9/000 ريال به مبلغ 540/000/000 
ــق مزايده حضورى با حضور  ــت كه از طري ريال ارزيابى گرديده اس

نماينده داسرا به فروش مى رسد .
ــى به مبلغ  ــناس ارزش اموال توقيف ــه كارش ــب نظري 1-حس

540/000/000 ريال ارزيابى و اعالم گرديده است.
2- مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت 

پيشنهادى فروخته ميشود.
3- موعد مزايده روز يكشنبه مورخه 1396/09/26 ساعت 9 الى 

10 ميباشد .
4- مزايده براى جلسه دوم تشكيل ميگردد.

ــعبه اول حقوقى  ــكام مدنى ش ــراى اح ــده اج ــكان مزاي 5- م
دادگسترى شهرستان گنبد كاووس مى باشد.

ــخ مزايده از ملك  ــان ميتوانند پنج روز قبل از تاري 6- متقاضي
مذكور بازديد نمايند.

7- اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى گردد .
8- برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش 
ــترى توديع و الباقى آنرا در مهلت  را فى المجلس به صندوق دادگس
ــد . در غير  ــز و فيش آنرا ارايه نماي ــاب مذكور واري ــك ماه به حس ي

اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد. 
9- بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى 

است .
مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبد 

كاووس – مغربى قوجق
-------------------------------------

آگهى حصروراثت
ــچى داراى شناسنامه شماره139 كدملى  خانم مژگان كرباس
ــرح دادخواست به كالسه 960993 از اين شورا  3255210569 ش
ــح داده كه  ــت نموده و چنين توضي ــت گواهى حصروراث درخواس
شادروان مهدى نمازى به شناسنامه4366 و كدملى 3730450948 
درتاريخ 1396/08/07 در اقامتگاه دائمى خود به درود زندگى گفته 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زير:
1ـ مژگان كرباسچى ش ش139 متولد1346/02/22كدملى 

3255210569 همسرمتوفى
ــى  ــازى ش ش ـ متولد1377/07/21كدمل ــو نم 2ـ ژين

3720776972 دختر متوفى
ــى  ـــ متولد1386/01/15كدمل ــازى ش ش ــا نم 3ـ جوان

3721303326 دختر متوفى
ــى  متولد1388/06/21كدمل ـــ  ش ش  ــازى  نم راژان  4ـ 
ــردگان وارث ديگرى  ــر متوفى. به غير از نامب 3721476875 پس

ندارد.
ــت مذبور را در يك  ــريفات مقدماتى در خواس اينك با انجام تش
ــى دارد يا وصيتنامه از  ــى اعتراض مرتبه آگهى مى¬نمايد تا هركس
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
دادگسترى كل استان كردستان

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

دادنامه
ــعبه101دادگاه  ــده كالسه9209983473600828ش پرون
ــى  ــابق)تصميم نهاي ــى س ــهر عنبرآباد(101جزائ ــرى دو ش كيف

شماره9509973473100857
ــانى عنبرآباد  ــاكى: آقاى غالمعلى تارين فرزند كوه زاد به نش ش

جهادآباد شهرك شهيد ساالرى
متهم: آقاى خدابخش شهسوارى به نشانى ايران شهر

اتهام: خيانت در امانت
ــيدگى را اعالم و با  دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس
ــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى  ــتعانت از خداوند متعال به ش اس

نمايد
((راى دادگاه))

ــاير  ــهنوازى، فاقد س ــاى خدابخش ش ــام آق ــوص اته در خص
ــرا و جلسه  ــخصات هويتى ديگر به لحاظ عدم حضور در دادس مش
ــتگاه خودرو پيكان  دادگاه، دائر به خيانت در امانت راجع به يك دس
ــكايت آقاى غالمعلى تارين فرزند كوهزاد، دادگاه با  وانت موضوع ش
توجه به شكايت شاكى ، اظهارات گواه، كيفرخواست صادره از سوى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان عنبرآباد، عدم حضور متهم در 
ــه دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابى عليرغم ابالغ  ــرا و جلس دادس
قانونى وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى و عدم ارسال اليحه دفاعيه، 
ارتكاب بزه از ناحيه مشاراليه را محرز دانسته و به استناد ماده674 از 
قانون تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده متهم را به تحمل يك سال 
حبس محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيست 
ــتان  ــل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر اس روز قاب

كرمان مى باشد.
دادرس دادگاه كيفرى دو عنبرآباد- سيدعلى موسوى

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

اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن نامه قانون تعيين  ــوع ماده3قانون وماده13آئي آگهى موض
ــند رسمى                                     ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
برابر راى شماره13966031901402878-96/05/15هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات 
ــف نخعى بهرامى فرزند نجف  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يوس
ــنامه17218صادره از جيرفت درششدانگ يك باب  بشماره شناس
خانه به مساحت192مترمربع پالك583فرعى از581- اصلى مفروز 
ومجزى شده ازپالك-فرعى از581- اصلى قطعه دو واقع در اراضى 
حسين آباد جيرفت بخش45كرمان خريدارى ازمالك رسمى آقاى 
ابراهيم سيديان محرز گرديده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب 
ــود درصورتى كه اشخاص  در دو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  نسبت به صدورس
توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
ــليم وپس از اخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  اداره تس
اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
ــدم وصول اعتراض طبق  ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وع اس

مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول:96/08/15                                                      

تاريخ انتشارنوبت دوم:96/08/29
 رئيس ثبت اسنادوامالك- جواد فاريابى.   م/الف:674

-------------------------------------
مفقودى كرمان

ــند خودرو كاميون بارى چوبى بنز تيپ ال پى 36/608   اصل س
مدل1365 رنگ سبز روشن – روغنى  به شماره موتور:  10117183 
ــماره شاسى:  16406086 به شماره پالك 915 ع 54 ايران 45   وش

به نام هادى بهادر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميگردد.
-------------------------------------

آگهى ابالغ
ــت به آقاى وحيد پورزين العابدين  ــى و دادخواس  وقت دادرس
فرزند على آقاى مهدى انصارى پور به نشانى نوشهر دادخواستى به 
ــند مالكيت موضوع پالك ثبتى 44 فرعى از 97  ــته ابطال س خواس
ــرح متن دادخواست به طرفيت شعبه سوم دادگاه  بخش يك به ش
ــته كه به كالسه960413 سوم حقوقى  حقوقى نوشهر تقديم داش
ــيدگى به روز يكشنبه تاريخ 24/10/96 ساعت 10  ثبت و وقت رس
تعيين گرديده است با توجه به اينكه خوانده فعال مجهول المكان مى 
ــد و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  باش
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج مى گردد 
تا آقاى وحيد پورزين العابدين با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى 
ــى شركت و يا  ــه دادرس ــت و ضمايم را دريافت و در جلس دادخواس
اليحه دفاعيه خود را با تعيين محل اقامت خويش تنظيم و به دادگاه 
تقديم نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم 

خواهد نمود.
منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى نوشهر- ماالميرى



بورسبورس 6
بازدهى شاخص بورس در سالجارى به 14 درصد 

رسيد
ــا 14 درصد  ــاخص بورس ب ــال تا كنون ش از ابتداى امس
ــا 11.6 درصد افزايش عدد  ــاخص كل هم وزن ب افزايش و ش
17547 واحد را تجربه كرد.به گزارش تسنيم؛ در هفته اى كه 
ــهم و ارزش آن  ــت حجم معامالت 3429 ميليون س گذش
6944 ميليارد ريال بوده كه حجم و ارزش معامالت به ترتيب 
ــت. ارزش بورس اوراق بهادار  ــته اس 1 و 2 درصد كاهش داش
ــران نيز در پايان معامالت هفته پيش به عدد 3514916  ته
ــت. ــته اس ــيد كه 0,2 درصد افزايش داش ميليارد ريال رس

ــه صنعت «محصوالت شيميايى» با 16درصد،  همچنين س
«فلزات اساسى» با 16 درصد و فراورده هاى نفتى با 16 درصد 
ــا 20 درصد،  ــيميايى» ب ــترين ارزش و «محصوالت ش بيش
«خودرو و ساخت قطعات» با 18,8 درصد و «فلزات اساسى» 
با 15,6 درصد بيشترين حجم معامالت را به خود اختصاص 
ــران نيز در هفته  ــاخص كل بورس اوراق بهادار ته دادند.ش
ــته به عدد 88006 واحد رسيد كه 109 واحد افزايش  گذش
ــته است. اين در حالى است كه از ابتداى امسال تا كنون  داش
شاخص بورس با  14 درصد افزايش و شاخص كل هم وزن با 

11,6 درصد افزايش عدد 17547 واحد را تجربه كرد.
    

بورس ارز، ابزار تثبيت و كنترل
رييس شوراى اطالع رسانى بازار سرمايه سازمان بورس 
گفت: گاهى برخى از كارشناسان شرايط اقتصادى ايران را با 
ساير كشورها مقايسه مى كنند و معتقدند كه در كشورهاى 
ــمى چنين سازوكارى وجود ندارد، پس راه  ديگر به طور رس
ــت، اما اين بيان اشتباه است،  اندازى بورس ارز صحيح نيس
زيرا اقتصاد ايران با ساير دنيا قابل مقايسه نيست و ارز آورى 
ــت.به گزارش راديو سهام ، ياسر فالح  ايران متكى بر نفت اس
ــه با راه اندازى بورس ارز و برخى از اظهارات مبنى بر  در رابط
اينكه چنين بورسى در دنيا وجود ندارد، گفت: بازارهايى در 
ــورس ارز به عناوين ديگرى همچون بازارهاى  دنيا با قالب ب
ــود دارد، اما عملكردى  ــس يا نقل و انتقاالت ارزى وج فارك
غيررسمى دارند.وى تصريح كرد: گاهى برخى از كارشناسان 
شرايط اقتصادى ايران را با ساير كشورها مقايسه مى كنند و 
ــمى چنين  ــورهاى ديگر به طور رس ــد كه در كش معتقدن
سازوكارى وجود ندارد، پس احداث بورس ارز صحيح نيست، 
ــتباه است، زيرا اقتصاد ايران با ساير دنيا قابل  اما اين بيان اش
ــت و ارز آورى ايران متكى بر نفت است.مشاور  مقايسه نيس
ــاس  ــازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: ايران بر اس رييس س
اقتصادنفتى اداره مى شود و بيشتر دريافتى هاى ارزى كشور 
از محل فروش نفت، ميعانات گازى و پتروشيمى تامين مى 
ــود، پس بايد با توجه به تكيه كشور بر اين كاال ارز سامان  ش
ــى و امور بين الملل  ــود.به گفته مدير روابط عموم دهى ش
ــازمان بورس و اوراق بهادار، براى آنكه بتوان قيمت ارز را  س
ــد، تاسيس  كنترل كرد و از مزيت ارز تك نرخى بهره مند ش
بورس ارز ضرورى است و با تاييد نهايى بانك مركزى شاهد 
ــت آورد نوين مى شويم.ياسر فالح با بيان اثر پذيرى  اين دس
ــازوكار عرضه و تقاضا با راه اندازى بورس كاال، يادآور  ارز از س
ــازى و نظام مند سازى  ــد: تاسيس بورس ارز بر شفاف س ش
قيمت ارز اثرى مستقيم مى گذارد و پس از آن قيمت ارز آزاد 

بر اساس سازوكار عرضه و تقاضاى بازار تعيين مى شود.

خبر

خبر
شاخص كل فرابورس ايران 

چهاررقمى شد 
در روزهاى آغازين ده سالگى فرابورس 
ــاخص كل فرابورس (آيفكس) با  ايران ش
ــد بيش از 11 واحدى، براى نخستين  رش
ــق به عبور از كانال 1000 واحدى  بار موف
ــاع 1010 واحدى  ــد و در نزديكى ارتف ش
ايستاد. به گزارش روابط عمومى فرابورس 
ــاخص كل  ــود درروز27 آبان ش ــا صع ، ب
ــر 7 واحدى از  ــورس ايران تحت تاثي فراب
جانب نماد مارون و در نهايت قرارگيرى در 
ارتفاع 1008 واحدى، بازدهى آيفكس از 

ابتداى سال به بيش از 15 درصد رسيد.
ــم و ارزش بازارهاى  ــه حج ــى ب نگاه
ــت معامله گران  ــانگر آن اس فرابورس نش
افزون بر 196 ميليون ورقه بهادار به ارزش 
ــارد ريال را  ــغ بر يك هزار و 618 ميلي بال
دست به دست كرده اند.از سوى ديگر نماد 
ــامان و  ــركت هاى بيمه س ــى ش معامالت
پااليش نفت شيراز به ترتيب با 4,9 و 4,2 
درصد، بيشترين رشد قيمتى را به همراه 
ــه نماد  ــت ك ــتند؛ اين در حالى اس داش
«قچار» از گروه قندوشكر با بيشترين افت 
قيمتى نسبت به ساير نمادهاى فرابورسى  

مواجه شد.
ــى به  ــادى و داراي ــور اقتص وزارت ام
ــم 9 هزار ميليون  ــى از دولت رق نمايندگ
ــالمى را در نماد  ــه اس ــناد خزان ريال اس
ــزا611» در بازار ابزارهاى نوين مالى  «اخ
فرابورس عرضه كرد كه هر ورقه از آن 86 
هزار و 393 تومان قيمت خورد.اين اوراق 
كه داراى مدت 13 ماهه بوده و در روز 24 
آبان ماه جارى در فرابورس پذيرش شده، 
ــار  پيش از اين در تاريخ 13 آبان 96 انتش
يافته و در روز 13 آذرماه سال 97 سررسيد 
خواهد شد.مبلغ اسمى هر ورقه اخزا611 
يك ميليون ريال است و سازمان مديريت 
ــن اعتبار اين  ــور، تأمي و برنامه ريزى كش
اسناد را متعهد شده كه در تاريخ سررسيد، 
ــركت  ــوى ش ــمى هر ورقه از س مبلغ اس
سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه 
وجوه به حساب دارندگان اين اوراق واريز 
خواهد شد.از 27آبان عرضه اوراق اختيار 
فروش تبعى شركت ريل سير كوثر (حسير 
تبعى 9708) با سررسيد 23 آبان 1397 
ــوى شركت توسعه طلوع تجارت  كه از س
خليج فارس انتشار يافته، آغاز شد و دوره 
ــان تا روز  ــن اوراق از 27 آب ــى اي معامالت

سررسيد تعيين شده است. 

شماره 3863    دو شنبه   29 آبان    1396

يك فعال اقتصادى و عضو سابق هيات 
رئيسه اتاق بازرگانى تهران معتقد است كه 
ــورس كاالى ايران  عرضه مواد اوليه در ب
همزمان با توجه به زيرساخت هاى زنجيره 
ــون توليد رقابتى،  ــد، مزايايى همچ تولي
ــد GDP و  ــزوده و رش ــاد ارزش اف ايج
جلوگيرى از خام فروشى را در پى خواهد 

داشت.
به گزارش ايلنا، براساس ماده 37 قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير بايد مواد خام 
ــاالر بورس كاالى ايران  معدنى ابتدا در ت
عرضه شود تا در صورت نبود تقاضا مجوز 
صادراتى دريافت كند. اين قانون تصريح 
ــد تا زمانى توليدكنندگان داخلى  مى كن

براى توليد كااليى با ارزش افزوده باالتر به 
ــام معدنى احتياج دارند، صادرات  مواد خ
آن نبايد صورت گيرد. بدين ترتيب، وقتى 
يك كااليى در تاالر بورس كاال عرضه مى 
شود، به طور كلى كامال شفاف كشف نرخ 
ــود و تمام متقاضيان داخلى بدون  مى ش
دغدغه، هم مى توانند در كشف نرخ سهيم 
ــوند و هم آن كاال را در نهايت با قيمت  ش
واقعى بخرند. وقتى اين سيكل اتفاق افتاد 
ــى خريد خود را  ــه متقاضيان داخل و هم
انجام دادند، اگر مازادى وجود داشت مى 

توان آن را صادر كرد.
اين ماده قانونى مى تواند از خام فروشى 
مواد اوليه جلوگيرى كند و به كشف قيمت 

ــفاف كاالها در بورس منتهى شود.در  ش
همين ارتباط، محمد حسين برخوردار، 
فعال اقتصادى و عضو سابق هيات رئيسه 
ــو با  ــران در گفت وگ ــى ته ــاق بازرگان ات
خبرنگار اقتصادى ايلنا، در خصوص اجراى 
ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
ــران به منظور  ــتر بورس كاالى اي در بس
جلوگيرى از خام فروشى مواد معدنى به ... 
گفت: بايد مواد معدنى را براى توليد كاالى 
ساخته شده و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، 
ــورس كاال عرضه كنيم. در اين ميان  در ب
ــت كه زيرساخت هاى  نكته مهم اينجاس
ــور به صورت  زنجيره توليد در داخل كش
متعادل رعايت شود تا اختالل ها در قيمت 
ــده و بتوانيم از  ــا و بازار كمتر نمايان ش ه
ظرفيت هاى بورس كاال براى عرضه هاى 
داخلى و صادراتى مواد معدنى نهايت بهره 
را ببريم.محمد حسين برخوردار از امكان 
ــواد اوليه مورد نياز صنايع پايين  تامين م
دستى به قيمت هاى مناسب با عرضه در 
ــرى از صادرات مواد  بورس كاال و جلوگي
ــرد: با اجراى  ــخن گفت و اظهار ك خام س
ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
مى توان ضمن رقابتى كردن فرآيند توليد، 
ــورد نياز صنايع با  ــه تامين مواد اوليه م ب
ــب كمك كرد كه براى  قيمت هاى مناس
تحقق اين امر بايد تكنولوژى مدرن را نيز 

ــوردار با بيان اينكه عرضه  به كار برد.برخ
ــورس كاال طبق اين ماده  ــواد خام در ب م
ــى نيز اثرگذار  ــفافيت قيمت قانونى در ش
ــت، تاكيد كرد: بايد به اين موضوع نيز  اس
توجه داشت كه در دنيا قيمت بيشتر مواد 
ــت آنها در بورس هاى  خام برمبناى قيم
كااليى تعيين مى شود. هرچند مسائلى 
ــوژى و دانش  ــون بهره ورى، تكنول همچ
فنى به كار گرفته شده نيز در قيمت تمام 
ــابق هيات  ــده تاثير دارد.اين عضو س ش
ــران به حذف  ــاق بازرگانى ته ــه ات رئيس
ــطه ها با اجراى ماده 37 در  دالالن و واس
بستر بورس كاال تاكيد كرد و گفت: حذف 
دالالن و واسطه ها عزم ملى مى خواهد و 
با اجراى اين ماده در فضاى شفاف بورس 
ــيد.وى تامين  ــى توان به اين هدف رس م
مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دستى از 
طريق عرضه محصوالت صنايع باالدستى 
ــاد ارزش افزوده  ــورس كاال را در ايج در ب
ــت: در صنايع  ــت و گف توليد موثر دانس
مختلف همچون آلومينيوم، مس، سنگ 
ــت و مواردى نظير آنها واردات  آهن، كبال
ــور شاهد هستيم. اين  مواد اوليه را به كش
در حالى است كه مى توان با به كارگيرى 
ذخاير داخلى جهت ايجاد ارزش افزوده و 
ــور استفاده كرد.  افزايش GDP كل كش
ضمن اينكه با اجراى اين قانون در صنايع 

ــور از جهت رشد  معدنى، درآمدهاى كش
ــتغال در كشور  توليد باال رفته و ميزان اش
نيز افزايش مى يابد.برخوردار تاكيد كرد: 
البته امكان اجراى اين ماده قانونى را بايد 
در دو فاز ديد؛ اول اينكه در ايران برداشت 
از معادن به دليل عدم استفاده از ماشين 
آالت مدرن به صورتى سطحى صورت مى 
گيرد كه همين امر مانع استحصال از عمق 
ــن صورت نمى  ــود و در اي معادن مى ش
ــت كاملى از معادن داشته  توانيم برداش
ــتفاده از  ــن رو بايد براى اس ــيم. از اي باش
ــوژى روز دنيا اقدامات الزم را انجام  تكنول
داد.وى دومين مورد را در تكميل سرمايه 
گذارى هاى بخش معادن دانست و گفت: 
سرمايه گذارى هاى انجام شده در برخى 
ــده و همين امر بر لزوم  معادن تكميل نش
ــرمايه گذار خارجى و استفاده از  جذب س
ــرمايه هاى بخش خصوصى تاكيد مى  س
كند.اين فعال بخش اقتصادى در خاتمه 
ــخنان خود باالبودن نرخ بهره بانكى را  س
ــرمايه ها ياد كرد و  ــى براى جذب س مانع
افزود: براى آنكه بتوان سرمايه هاى بخش 
ــروژه ها جذب كرد بايد  خصوصى را به پ
نرخ بهره بانكى در محدوده مطلوبى قرار 
ــور  ــرمايه گذارى مولد در كش گيرد تا س
صورت پذيرفته و به ارزش افزوده تبديل 

شود.

ثمرات عرضه مواد اوليه دربورس كاال 

رييس سازمان بورس مى گويد اگر اين 
ــر متوجه انجام معامالت بلوكى  نهاد ناظ
ــود جلو اش را مى گيرند اما بايد براى  ش
سازمان بورس محرز شود كه آن معامالت 

به قصد دستكارى در قيمت بوده است.
شاپور محمدى در گفت و گو با ايسنا 
ــا اينكه  ــش كه ب ــخ به اين پرس در پاس
ــرده از معامالت  ــازمان بورس اعالم ك س
ــتكارى در قيمت  ــى كه با قصد دس بلوك
انجام مى شود جلوگيرى به عمل آمده و 
ــده هنوز در  ــاد 2 حذف ش معامالت نم

ــنيده مى شود كه اين  فضاى مجازى ش
معامالت با قصد شاخص سازى انجام مى 
شود نظر شما چيست؟ اظهار كرد: اگر ما 
ــويم كه معامالت بلوكى انجام  متوجه ش
مى شود جلو اش را مى گيريم همچنين 
اگر فعاالن بازار سرمايه اقدام به معامالت 
ــا را پيگيرى مى  ــا آن ه ــى كنند م بلوك

كنيم.
ــور كه ما گفته  ــه داد: همانط وى ادام
ــرمايه  ــم معامالت نماد 2 از بازار س بودي
ــن معامالت وجود  ــد و ديگر اي حذف ش

ندارد كسانى كه به صورت بلوكى معامله 
ــوا كننده و  ــد اگر به صورت اق مى كردن
ــده  گمراه كننده بوده با آن ها برخورد ش
ــازمان بورس در پاسخ به  است.رييس س
ــركت هاى  اينكه چرا اينكه با برخى از ش
متخلف برخورد شد به صورت رسانه اى 
اعالم نشده، گفت: ما مى توانيم مجازات و 
ــم نام اين  ــم ولى نمى تواني جريمه كني
اشخاص را اعالم كنيم چرا كه اين موضوع 
فقط با دستور قضايى امكان پذير است و 

مربوط به حريم شخصى افراد مى شود.

محمدى اضافه كرد: بورس تهران بارها 
ــى توضيح داده  ــورد معامالت بلوك در م
است البته خود معامله بلوكى معامله اى 
نيست كه در دنيا كنار گذاشته شده باشد. 
نمى شود معامله بلوكى را ممنوع كرد اما 
معامله بلوكى كه به قصد تغيير قيمت و 
ــت  انحراف در قيمت ها ايجاد كند درس
نيست و ما با آن مخالف هستيم. در حال 
حاضر اساسا ديگر نماد 2 اى وجود ندارد 
ــالت بلوكى گمراه كننده حتما  و با معام
برخورد مى كنيم. براى ما بايد اثبات شود 

ــده گمراه  ــخص معامله كنن كه قصد ش
كردن بازار بوده است.وى در پاسخ به اين 
ــنا كه شما سال گذشته گفته  سوال ايس
بوديد براى شركت هاى متخلف در عرضه 
حق تقدم هاى سهام كارگروهى تشكيل 
ــان را مجازات  ــت متخلف داديد و قرار اس
ــا االن كارش به كجا  كنيد آن كارگروه ت
ــورد را پيگيرى  ــيده؟ گفت: چند م رس
ــركت  كرديم و چند مورد از معامالت ش
هايى كه در حق تقدم ها اعتراض داشتند 

اصالح شد.

رييس سازمان بورس:
بايد محرز شود كه معامالت بلوكى به قصد قيمت سازى بوده

آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم   حسن  عنبرى على گرزانى    داراى شماره  شناسنامه   
4960140607 به شرح  دادخواست  به كال سه 2/95از اين شورا   در 
خواست  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروا 
ــماره شناسنامه 136در تاريخ  ن فريدون  عنبرى على گرزانى  به ش
96/8/15اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوممنحصر است به1حسن  عنبرى  على گرزانى ف  فريدون  
به ش ش 4960140607 پسر متوفى 2-  زهرا عنبرى  على گرزانى 
ف  فريدون  به ش ش 4960021829-1369/5/24  دختر متوفى 
ــدون  به ش ش  ــى ف  فري ــرى  على گرزان ــيم عنب ــا نم   نس 3- خ
4969923752-1366/9/1  دختر متوفى 4- توران گردى گاو كلى  
فرزند  نور مراد  به ش ش 134-1339/1/3  همسر متوفى 5- خانم 
نور طال  كريمى گرگوندى  فرزند  اله  مراد ش ش 114 -1320 مادر 

متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
ــر آگهى ظرف مدت يكماه به  ــد از تاريخ نش از متوفى نزد او مى باش

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد  
 شعبه دوم  شوراى  حل اختالف  شهرستان صحنه 

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

آقاى/خانم   زهرا  ميهن خواه    داراى شماره  شناسنامه   13359 
به شرح  دادخواست  به كال سه 1/743/96از اين دادگاه  در خواست  
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروا قاسمعلى  
ميهن خواه   به شماره شناسنامه 1در تاريخ 96/8/16اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوممنحصر است1- 
زهرا  ميهن خواه فرزند قاسمعلى  به ش ش 13359  نسبت با متوفى  

دختر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
ــر آگهى ظرف مدت يكماه به  ــد از تاريخ نش از متوفى نزد او مى باش

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد  
 رئيس شعبه يك  شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور

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

ــماره دادنامه : 14/96 –ش  ــماره پرونده 398/95/ش2    ش  ش
2-96/1/29   ثبت كل شورا  : 1473/95

 خواهان : آقاى مسلم شاه حسينى  فرزند حسين مراد به نشانى 
هرسين خيابان امام (ره ) رو بروى پاساژ  بشيرى لوازم الكتريكى شاه 

حسينى 
خوانده : آقاى پرويزنقدى طاليى فرزند نادعلى  به نشانى مجهول 

المكان 
 خواسته :  مطالبه طلب 

ــوراى حل اختالف  شهرستان  ــيدگى : شعبه دوم ش مرجع رس
هرسين 

 گر دشكار: شورا با توجه  به محتويات  پرونده ختم رسيدگى  را 
اعالم  به صورت  ذيل  مبادرت به  صدور راى  مى نمايد 

 راى قاضى شورا 
 در خصوص  دعوى آقاى مسلم شاه حسينى  به طرفيت  آقاى پر 
ويز نقدى  طاليى  به خواسته  مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال  بابت  
ــماره  403717 /893025 بال محل به عهده  ــك فقره  چك به ش ي
ــعبه آزادى با احتساب  ــاب 26873175بانك رفاه كارگران ش حس
ــى وتاخير تاديه ،قاضى شورا با مداقه در اوراق پرونده  هزينه دادرس
ومالحظه اصل چك وگواهى عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك 
ــه مورخه  ــان در جلس ــه اظهارات خواه ــه واز توجه ب ــال علي مح
96/1/29واينكه بقاءاصل چك در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان بابت وجه آن واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 
ــه دفاع وايراد  ــده در قبال دعوى مطروح ــه خوان ــرا دارد واز ناحي آن
موجهى كه بطالن آنرا مدلل نمايد بعمل نيامده است بنابراين قاضى 
شورا با مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شورا دعوى خواهان را ثابت 
ــالف  ــل اخت ــوراى ح ــون ش ــه مواد9قان ــتندا ب ــخيص ومس تش
مصوب94/8/10ومواد 198ـ519ـ520و522قانون آئين دادرسى 
ــى  مدن ــور  ام در  ــالب  وانق ــى  عموم ــاى  دادگاهه
ــره الحاقى به  ــون تجارت وتبص مصوب1379وماده314،310قان
ماده2قانون صدور چك مصوب 73/3/10مجمع تشخيص مصلحت 
نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000ريال 
ــغ 260/000ريال هزينه  ــته وپرداخت مبل ــوان اصل خواس به عن
دادرسى صادر واعالم مى دارد دايره اجراى احكام مدنى شورا مكلف 
است خسارات تاخير تاديه را از تاريخ سر رسيد چك 91/4/20لغايت 
اجراى حكم براساس شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى محاسبه 

واز محكوم عليه وصول وبه محكوم له ايصال نمايد. راى صادره غيابى 
ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه وظرف 
مدت 20روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى 

شهرستان هرسين مى باشد.
ــتان  ــوراى حل اختالف شهرس ــعبه دوم ش اميرىـ  قاضى ش

هرسين
-----------------------------------

 آگهى ابالغ
ــيد مهدى   ــان :  كيوان رزمجو  حاجى آبادى  با وكالت س  خواه
رحمانى    به آدرس : ميدان غدير  جنب بانك   ملت پالك 26  دفتر 

وكالت 
  خوانده : سو دابه گمارى -  به آدرس : مجهول المكان

  خواسته :  مطالبه
ــان   ــاعت 9/30  خواه ــيدگى : 1396/10/23  س ــت رس   وق
ــليم   دادگسترى شهرستان  كر  ــتى  به خواسته  فوق تس دادخواس
مانشاه  نموده  كه جهت رسيدگى  به شرح  كثير االانتشار  آگهى مى 
ــر آگهى  به دفتر شعبه مر  ــود  تا خوانده  ظرف يكماه  از تاريخ  نش ش
اجعه  و ضمن  نشانى  خود نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم  در يافت 
ــورا  تصميم  ــدگى  معنونه  حضور  يابد  و اال ش كر ده ووقت رسيس

مقتضى  اتخاذ خاهد كرد
  مسول دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف شهيد بهشتى  زهرا 

منصورى زاده 
-----------------------------------

دادنامه 
ــعبه اول دادگاه  ــه 9609988440300388 ش پرونده كالس
ــى  نهاي ــم  تصمي ــه  صحن ــتان  )شهرس ــى  (حقوق ــى  عموم

شماره9609978440300690
خواهان : آقاى سيفعلى افراسيابى فرزند حسن به نشانى استان 
ــتاى  ــهر صحنهـ  دينور روس ــتان صحنهـ  ش ــاهـ  شهرس كرمانش

گاوميشان عليا
ــيا  ــدگان: آقاى بهمن رضايى فرزند محمد 2ـ خانم گيس خوان
ــم انيس رضايى فرزند محمد 4ـ خانم  رضايى فرزند محمد 3ـ خان
شرافت رضايى فرزند محمد 5ـ آقاى على اشرف رضايى فرزند محمد 

همگى به نشانى مجهول المكان 
خواسته : الزام به تنظيم سند رسمى ملك 

راى دادگاه
ــيابى فرزند حسن به  ــيفعلى افراس در خصوص دعوى آقاى س
ــرف 3ـ انيس 4ـ  ــامى 1ـ بهمن 2ـ على اش رفيت خواندگان به اس
شرافت  5ـ گيسيا شهرت همگى رضايى فرزندان محمد به خواسته 
تقاضاى الزام خواندگان مبنى بر حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى 
بمنظور تنظيم وانتقال سند يك قطعه زمين طبق معامله واقعه در 
تاريخ 82/2/20با احتساب كليه خسارات دادرسى بدين توضيح كه 
خواهان اظهار ميدارد بموجب مبايعه نامه مورخه 82/2/20مقدار ده 
ــرف رضايى فرزند  ــم در يك قطعه از آقاى على اش ــار زمين دي هكت
ــد خان خريدارى كرده ام وكليه ثمن معامله را يكجا پرداخت  محم
ــند  كرده واز همان زمان در تصرف خودم بوده حال از جهت ثبت س
معامله مذكوردردفترخانه شماره 174دينور صحنه تشكيل پرونده 
داده ليكن وراث مرحوم محمد رضايى شامل چهار فرزند وهمسر وى 
ــتند واطالعى از حيات وممات آنها ندارم لذا به  مجهول المكان هس
ــته مورد  ــت تقديمى تقاضاى صدور حكم شايس ــرح دادخواس ش
استدعاست .خواهان آدرس خواندگان را مجهول المكان اعالم نموده 
ــر آگهى دعوت ليكن نامبردگان در جلسه  ــاراليهم از طريق نش مش
ــى حاضر نشده ودفاعى بعمل نياورده اند مراتب در خصوص  دادرس
ــى از مديريت جهاد  ــد رضاي ــى مرحوم محم ــزان مالكيت ثبت مي
ــماره  ــخ بش ــب پاس ــه حس ــتعالم ك ــه اس ــاورزى صحن كش
96/12/91656ـ96/6/26مرحوم محمد رضايى مقدار 18شعيراز 
96شعير كلى ششدانگ قريه جاميشان عليا پالك 49ـ اصلى بخش 
ــت كرمانشاه را دارا ميباشد كه مشمول قانون اصالحات اراضى  هش
نگرديده وبه عنوان زراعت شخصى (اراضى خودكار)جهت آن مرحوم 
لحاظ گرديد. كه در پرونده هاى موجود حدود 200سهم زمين آبى 
ــه ويك هكتار باغ  ــهم زمين ديم به انضمام 5هكتار بيش و1800س
مشاعا از كل ششدانگ قريه مذكور بوده است .لذا دادگاه با عنايت به 
اظهارات خواهان ومفاد دادخواست ومستندات تقديمى ومالحظه 
قرارداد عادى خواهان وخوانده رديف دوم واستعالم صورت گرفته از 
مديريت جهاد كشاورزى به شرح صدرالذكر دعوى خواهان را نسبت 
ــه  ب ــتندا  ومس ــته  دانس وارد  دوم  ــف  ردي ــده  خوان ــه  ب
ــواد  ــى وم ــى مدن ــن دادرس ــون آيي ماده198و515و519قان
ــزوم قراردادها حكم به الزام  ــل صحت ول 10،219،220،223واص
ــناد رسمى وتنظيم  خوانده رديف دوم به حضور در يكى از دفاتر اس
ــند رسمى يك قطعه زمين موضوع قرارداد عادى مورخه  وانتقال س

ــند پالك49ـ اصلى بخش هشت كرمانشاه به  82/2/20موضوع س
ــار اليه از ماترك مرحوم محمد رضايى ونيز  نسبت سهم االرث مش
ــى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر  پرداخت هزينه دادرس
واعالم ميدارد در خصوص دعوى خواهان به طرفيت ساير خواندگان 
باعنايت به اينكه خواهان دليلى بر رابطه قراردادى خود با مشار اليهم 
ــه نامبردگان نبوده ودعوى  ــه دادگاه ارائه ننموده لذا دعوى متوج ب
ــد  ــه بن ــتندا ب ــته ومس ــمت وارد ندانس ــن قس ــان را در اي خواه
4ماده84وماده89قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان 
ــبت به خوانده رديف دوم غيابى  صادر واعالم ميدارد راى صادره نس
ــعبه  ــت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين ش وظرف مدت بيس
ــر خواهى در دادگاه محترم تجديد نظر  وپس از آن قابل تجديد نظ
ــتان كرمانشاه ميباشد راى صادره نسبت به سايرين ظرف مدت  اس
ــت روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم  بيس

تجديد نظر استان كرمانشاه ميباشد .
ــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى  ــس ش ــرىـ  رئي ــين نظ حس

شهرستان صحنه 
-----------------------------------

شعبه 11 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرستان سنندج

  (آگهي ابالغ وقت رسيدگى پرونده 960825)
ــتى به طرفيت  ــليمى فرزند احمد دادخواس خواهان فروزان س
خوانده هوشيار سليمى بخواسته طالق تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان سنندج نموده كه جهت رسيدگى به شعبه يازدهم دادگاه 
ــه 960825  ثبت گرديده كه وقت  عمومى حقوقى ارجاع و به كالس
رسيدگى آن 1396/11/16 ساعت ده 11 صبح تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست وكيل خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در 
ــى از جرايد  ــب يك نوبت در يك ــتور دادگاه مرات ــور مدنى و دس ام
ــارآگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى  و اطالع از  كثيراالنتش
مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
ــعبه حاضر  ــت وضمائم در دفتر ش ــت برگ ثانى دادخواس و درياف

گردند.
منشى شعبه يازدهم  دادگاه حقوقى سنندجـ  بهمنى

-----------------------------------
  متن آگهى 

ــليمانى دادخواستى به طرفيت خوانده نجيبه  خواهان طاهر س
ــته اعطاى دستور فروش ملك مطرح  كه به  خزعل پورفرد به خواس

اين 
 شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9609986141300631 

شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهرثبت و 
ــاعت 11تعيين كه حسب  ــيدگى مورخ96/10/9 س وقت رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آيين دادرسى مدنى  به  دس
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراال نتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
ــالع به دفتر دادگاه مراجعه  ــارآگهى واط يك ماه  پس ازتاريخ  انتش
ــانى  كامل  خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم را  وضمن اعالم نش

دريافت ودرمقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد 878/م/الف
ــوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر- دفترشعبه س

جوادايمانيان 
-----------------------------------

متن آگهى 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى جعفر 

عبودى اصل فرزند صادق
ــين  دادخواستى به  خواهان خانم ليال عبودى اصل فرزند حس
ــت  خوانده آقاى جعفر عبودى اصل فرزند صادق مطرح كه به  طرفي

اين 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9609986141200597 

شعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهرثبت و 
ــاعت 11تعيين كه حسب  ــيدگى مورخ96/10/4 س وقت رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آيين دادرسى مدنى  به  دس
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراال نتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
ــالع به دفتر دادگاه مراجعه  ــارآگهى واط يك ماه  پس ازتاريخ  انتش
ــانى  كامل  خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم را  وضمن اعالم نش

دريافت ودرمقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد 882/م/الف
دفترشعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر-فاطمى 

سوق 

آگهى ابالغ
 وقت رسيدگى به كيارش نجفى به موجب كيفرخواست صادره از شعبه اول داديارى نوشهر به شماره 9610431974101078 آقاى كيارش نجفى متهم است به كالهبردارى رايانه اى به مبلغ 9750000 لایر به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9309981974800345 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان نوشهر (103 جزائى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 5/12/96 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون در امور كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

شود بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.
منشى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان نوشهر (103 جزائى سابق)- حقيقى

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

وقت دادرسى و دادخواست به آقاى داود موسى زاده فرزند زكرياآقاى جهاندار خواجوند خزائى به نشانى نوشهر دادخواستى به خواسته خلع يد و قلع و قمع به شرح متن دادخواست به طرفيت داود موسى زاده شعبه 
سوم دادگاه حقوقى نوشهر تقديم داشته كه به كالسه 960480 سوم حقوقى ثبت و وقت رسيدگى به روز دوشنبه تاريخ 9/11/96 ساعت 10:30 تعيين گرديده است با توجه به اينكه خوانده فعال مجهول المكان مى 
باشد و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج مى گردد تا آقاى داود موسى زاده با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمايم 

را دريافت و در جلسه دادرسى شركت و يا اليحه دفاعيه خود را با تعيين محل اقامت خويش تنظيم و به دادگاه تقديم نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى نوشهر- ماالميرى

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى دادنامه

بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى مهدى محمدى معروف به مهدى نازگل فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در مورد شكايت آقاى محمدعليزاده داير بر مشاركت در خريد و تحصيل مال مسروقه كه به 
موجب دادنامه شماره 9609977590701133 مورخ96/08/11 در پرونده كالسه شماره107/960187 به تحمل يك سال حبس و ده ضربه شالق تعزيرى محكوم شده ايد.مراتب در روزنامه درج مى گردد. راى 

صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد.م الف44109 تاريخ انتشار1396/8/29
مدير دفتر شعبه107 دادگاه كيفرى دو مشهد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده كالسه 113/950994 آقاى رضا نجفى راد فرزند ناصر به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب ميباشد و بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
در روزنامه آگهى و نامبرده مكلف راس ساعت9/45 مورخ96/10/2 در شعبه113 دادگاه كيفرى2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانون خواهد 

شد.م الف44112 تاريخ انتشار1396/8/29
مدير دفتر شعبه113 دادگاه كيفرى2 مشهد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده كالسه 113/960808 آقاى غالم حسين سعادت رادمرد به اتهام سرقت خودرو و تغيير در اركان خودرو تحت تعقيب ميباشد و بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344قانون آيين 
دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى و نامبرده مكلف راس ساعت9 صبح مورخ96/10/2 در شعبه113 دادگاه كيفرى2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و 

اتخاذ تصميم قانون خواهد شد.م الف44113 تاريخ انتشار1396/8/29
مدير دفتر شعبه113 دادگاه كيفرى2 مشهد

آگهى نظريه كارشناس 
قاضى محترم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اهواز – موضوع: نظريه تكميلى پرونده كالسه 384/2/96 حقوقى – عطف به ابالغيه پرونده كالسه فوق الذكر دعوى آقاى 
هادى بشير دزفولى به طرفيت آقاى رامين نظرى مبنى بر ارائه نظريه تكميلى، به استحضار مى رساند ملك مورد نظر، واقع در اهواز خيابان طالقانى بين خيابان ادهم و مهدوى، 
طبقه اول ، پالك 313 مى باشد حسب قرار كارشناسى گزارش كارشناسى به شرح ذيل ايفاد مى گردد: نظريه كارشناسى : همانطور كه در نظريه قبلى بيان گرديد با توجه به مفاد 
اجاره نامه اجرت المثل ايام تصرف ملك از تاريخ 94/09/09 لغايت 94/11/18 برابر 69 روز بوده كه با لحاظ نمودن جريمه تاخير قيد شده در اجاره نامه 500/000 ريال به ازاى 
هر روز تاخير كٌال برابر مبلغ 33/500/000 ريال(سى و سه ميليون و پانصد هزار ريال) برآورد و اعالم مى گردد. خسارت هاى مورد ادعاى خواهان بخشى ناشى از استعالك طبيعى 
بوده و بخشى ناشى از استفاده نامناسب مستاجر مى باشد. بنابراين بخشى از خسارت هاى وارده به ملك در اثر بهره بردارى نامناسب برابر 6/000/000 ريال(شش ميليون ريال) 
برآورد و اعالم مى گردد . همچنين جريمه تاخير در پرداخت اجاره هاى ملك حسب قرار برابر 130 روزتاخير كه با احتساب جريمه تاخير روزانه برابر 230/000 ريال جمعاٌ برابر 
ــايان ذكر است تعداد روزهاى تاخير توسط ليست پيوست از طرف خواهان ارائه شده است.حق الزحمه كارشناسى بابت تامين دليل  ــبه مى گردد. ش 29/900/000 ريال محاس

1/500/000 ريال و است . خواهشمند است دستور فرماييد به حساب كانون واريز گردد
جبار حمادى- كارشناس رسمى دادگسترى

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

آقاى باقر توكلى زاده فرزند  اسفنديار دادخواستى به طرفيت  ايوب عالى پور به خواسته مطالبه به مبلغ -/90/000/000 ريال بابت خسارت وارده به ميوه طبق نظريه كارشناس 
رسمى دادگسترى و پرداخت هزينه دادرسى و هزينه كارشناسى و تاخير تاديه تا اجراى حكم و پرداخت كل مطالبات تقديم كرده كه  در اين شعبه ارجاع به شماره 783/3/96 
حقوقى به ثبت  رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج  و از خوانده/خواندگان  
فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از نشر آگهى در روز 4 شنبه مورخ 96/10/6 ساعت 16/30 بعدازظهر جهت دادرسى در اين شعبه قاضى شوراى  مجتمع شماره يك حضور يابد 
و يا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضى شوراى  مجتمع شماره يك اهواز مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعى و پاسخى  به دعوى مطروحه وارد قبل از 
جلسه  دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه قاضى شورا تصميم مقتضى خواهد گرفت الزم به ذكر است كه مفاد به مشخصات خواهان و 

خوانده و كل ستون خواسته دادخواست چاپ شود. 
مدير دفتر شعبه  قاضى  شوراى  مجتمع شماره يك اهواز- نيل درار زاده

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

آقاى حسام شهرت اميرى نام پدر محمد رحيم بشناسنامه 1740348540 صادره از اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مادرشان 
مرحوم زهرا شهرت قنواتى بشناسنامه 655 صادره بهبهان در تاريخ 96/7/13 در شهر تهران اقامتگاه - فوت ورثه اش عبارتند از1- متقاضى فوق--- 2- رضا اميرى به ش ش 391 
صادره بهبهان--- 3- رسول اميرى به ش ش 56 صادره آغاجارى---4- حامد اميرى به ش ش 1640 صادره اهواز(پسران متوفى)--- 5- محمد رحيم اميرى به ش ش 5 صادره 
ــول به ش ش 170 صادره بهبهان مادر متوفى والغير به شرح پرونده كالسه 1018/2/96 ح  ــاگلى قنواتى فرزند رس ــر متوفى--- 6- ش كهگيلويه بخش چرام فرزند عباس همس
مطروحه در شعبه 2 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 شوراى حل اختالف 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- امين داغالوى
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احضار متهم    مجتمع قدس تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 
9609980282200225     براى  خليل صحرايي باتهام ايراد ضرب و جرح 
ارجاع  اين شعبه  به  به موضوع  كه رسيدگى  نموده  كيفر  تقاضاى  عمدي   
و وقت رسيدگى براى مورخه 96/9/29 ساعت 9/00 تعيين گرديده است با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 344 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.
  59594/م الف                 منشي  شعبه 1168 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

باتهام  جباري  عيسي  متهم  بطرفيت  شكايتي  غفوري  حاجي  صديقه  شاكي 
تخريب تصرف عدواني و تجاوز بعنف    تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1053 دادگاه كيفري 2  
تهران واقع در تهران- ميدان تجريش خ فناخسرو پ 73  مجتمع قضايى عدالت 
رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9609980500100016 كالسه  به  و  ارجاع 
آن 96/10/10 و ساعت 9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفري و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  دوم دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
  59595/م الف                     منشى دادگاه كيفري 2  شعبه 1053 مجتمع قضايى عدالت  تهران

  در پرونده كالسه 960582 محمد برزگر باتهام عدم رعايت مقررات ايمني 
و بهداشتي محيط كار  تحت تعقيب مى باشد و به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 ق آدك مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف 
يك ماه از تاريخ نشر آگهى در شعبه 9 بازپرسى دادسراى ناحيه 19 تهران 
ويژه رسيدگى به جرايم پزشكى دارويى و امور بهداشتى واقع در خ شهيد 
مطهرى بعد از تقاطع قائم مقام فراهانى نبش خ گلريز پالك 248 حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور پس از يك ماه رسيدگى و 

اظهار عقيده مى نمايد 
تهران   19 ناحيه  دادسراى   9 شعبه  بازپرس  الف     59597/م     

دخاني   مواد  باتهام عرضه  برخورداري  محمد  پرونده كالسه 960531   در 
به  و  نامبرده  اقامت  نبودن محل  معلوم  به واسطه  و  باشد  تعقيب مى  تحت 
تجويز ماده 174 ق آدك مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف يك ماه از تاريخ 
نشر آگهى در شعبه 9 بازپرسى دادسراى ناحيه 19 تهران ويژه رسيدگى به 
جرايم پزشكى دارويى و امور بهداشتى واقع در خ شهيد مطهرى بعد از تقاطع 
قائم مقام فراهانى نبش خ گلريز پالك 248 حاضر و از اتهام انتسابى دفاع 
نمايد در صورت عدم حضور پس از يك ماه رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد 
تهران   19 ناحيه  دادسراى   9 شعبه  بازپرس  الف     59598/م     

احضار متهم   بدينوسيله در اجراي ماده 174 ق آدك به متهم حامد فالحي  كه 
مجهول المكان و باتهام خيانت در امانت  تحت تعقيب قرار گرفته يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار يا محلي آگهي مي شود كه ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ درج آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در پرونده كيفري بشماره بايگاني 
951344 مطرح در شعبه 10 دادياري دادسراي ناحيه 14 تهران حاضر و در 
غير اينصورت اين شعبه وفق مقررات مطابق مواد 406  همان قانون رسيدگي 

غيابي و اظهار نظر خواهد نمود .
تهران   14 ناحيه  دادسراي   10 شعبه  داديار  الف     59599/م    

  ابالغ وقت رسيدگي به متهم مهدي عليزاده فرزند احمد       به تجويز ماده 
174  ق آدك  مصوب 92 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از 
وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 
960608   در اين شعبه ثبت و باتهام تهديد و توهين انتشار عكس و تصاوير 
شخصي     براي مورخ 96/10/3 ساعت 9/30  وقت رسيدگي تعيين شده 
است مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد 
تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه مستقر در مجتمع قضايي قدوسي 
به آدرس تهران ونك خ مالصدرا نبش كردستان پ 64 معرفي و از خود دفاع 
به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد  غيابا  دادگاه  اال  و  نمايد 

نمود .
  60683/م الف       رييس شعبه 1035 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

ابالغ وقت رسيدگي به متهم جواد محسني فرزند غالمعلي      به تجويز ماده 
174  ق آدك  مصوب 92 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از 
وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 
960609   در اين شعبه ثبت و باتهام انتشار اكاذيب از طريق رايانه     براي 
مورخ 96/10/2 ساعت 10/00  وقت رسيدگي تعيين شده است مراتب براي 
يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد 
مقرر خود را به اين شعبه مستقر در مجتمع قضايي قدوسي به آدرس تهران 
ونك خ مالصدرا نبش كردستان پ 64 معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه 

غيابا به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
  60684/م الف       رييس شعبه 1035 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

  ابالغ وقت رسيدگي به متهم  محسن نبيلي نوقاني فرزند احمد      به تجويز 
ماده 174  ق آدك  مصوب 92 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري 
از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 
960463   در اين شعبه ثبت و باتهام تحصيل مال از طريق نامشروع   براي 
مورخ 96/10/3 ساعت 12/00  وقت رسيدگي تعيين شده است مراتب براي 
يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد 
مقرر خود را به اين شعبه مستقر در مجتمع قضايي قدوسي به آدرس تهران 
ونك خ مالصدرا نبش كردستان پ 64 معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه 

غيابا به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
  60691/م الف       دفتر شعبه 1041 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

دادنامه   پرونده كالسه 9309982155000544 شعبه 1167 دادگاه كيفري 2 
تهران دادنامه 9409972180701203  شاكي : سيد هاشم سيدي بناب فرزند 
سيد نصير   متهمين : 1- مهدي خصالي فرزند منصور 2- مسعود خصالي   
اتهام : مشاركت در سرقت موتورسيكلت   راي دادگاه   در خصوص اتهام 
1- منصور 2- مهدي نام خانوادگي هر دو خصالي فرزندان منصور داير به 
مشاركت در سرقت يك دستگاه موتورسيكلت موضوع شكايت سيد هاشم 
مامورين  گزارش  شاكي  شكايت  پرونده  محتويات  به  نظر  دادگاه  سيدي 
انقالب  و  عمومي  دادسراي  طرف  از  صادره  كيفرخواست  گواهان  گواهي 
اتهام  از  دفاع  تهران و عدم حضور متهمين در محكمه در جهت  ناحيه 10 
ماده  با  است  منطبق  اشان  مجرمانه  عمل  و  است  محرز  اتهامشان  منتسبه 
656 ق م ا تعزيرات لذا محكمه با رعايت ماده 125ق م ا مصوب 1392 و 
نيز رعايت ماده 406 ق آدك هريك از متهمين را بتحمل سه سال حبس و 
74ضربه شالق تعزيري و استرداد اموال مسروقه به مالباخته محكوم مي 
نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين 
قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان  مرجع و سپس ظرف 20 روز 

تهران مي باشد .
تهران الف    رييس شعبه 1167 كيفري 2  مجتمع قدس    60696/م 

آگهى موضوع ماده3 قانون وماده13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 

فاقد سندرسمى
ــماره 139660313003002380 موضوع قانون  برابر راى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
ــتقردر واحدثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى  مس
ــماره ملى  ــنامه 988 وش ــماره شناس ــه ش ــا خليلى ب محمدرض
2802623788 صادره ازخوى فرزند عبداله دريك باب خانه ومغازه 
ــاحت 135/80 مترمربع نسبت به ششدانگ پالك3-فرعى  به مس
ــش 2-خوى خريدارى از  ــروزه از1-از1171-اصلى واقع در بخ مف
محمدرضا خليلى به عنوان مالك رسمى محرزگرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراض 
ــند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  ــته باش داش
اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك 
ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى تقديم 
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت درصورت انقضاى م نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.1071
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/29

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-------------------------------------

آگهيموضوع 3 قانون وماده13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 

فاقد سندرسمى
ــماره 139660313003002163 موضوع قانون  برابرراى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
ــن  ــوى تصرفات مالكانه وبالمعارض حس ــتقردر واحدثبتى خ مس
محمودى به شماره شناسنامه 626 به شماره ملى 2802852345 
ــاحت 69/78  ــوى فرزند محرم دريك باب خانه به مس صادره از خ
مترمربع نسبت به ششدانگ پالك25 فرعى مفروزه از2147-اصلى 
ــدارى از وراث ميرمصيب مظلومى به  ــش2 خوى خري واقع در بخ
ــمى محرزگرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  عنوان مالك رس
ــود درصورتى كه  ــب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش مرات
اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
ــت خودرا به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى  اعتراض دادخواس
ــدم وصول اعتراض طبق  ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وع اس

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.1070
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/29

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-------------------------------------

آگهى موضوع 3قانون وماده13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 

فاقد سندرسمى
ــماره 139660313003002364 موضوع قانون  برابر راى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
مستقردر واحدثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى على 
كاظم زاده به شماره شناسنامه 626 به شماره ملى 2801374148 
ــاحت 90  ــه دريك باب خانه به مس ــوى فرزند امين ال ــادره ازخ ص
ــدانگ پالك47 فرعى  ــه دانگ مشاع از شش ــبت به س مترمربع نس
ــدارى از  ــوى  خري ــع در بخش2-خ ــى واق ــروزه از5118-اصل مف
جمشيدوحميدو رشيد گلوانى به عنوان مالك رسمى محرز گرديده 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز  اس
آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد 
ــت خودرا به  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــت درصورت انقضاى مدت  مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس
ــندمالكيت  ــررات س ــراض طبق مق ــول اعت ــدم وص ــور وع مذك

صادرخواهدشد.1069
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/29

پرويز سليمانپور –رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-------------------------------------

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه خانم فهيمه پناهى باستناد استشهاديه گواهى شده 
ــند مالكيت المثنى نوبت  منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س
ــت سند مالكيت ششدانگ  اول به اين اداره مراجعه كرده مدعى اس
ــتان ساوه كه  پالك 929فرعى از 81 اصلى واقع در بخش دو شهرس
متعلق به  وى ميباشد بعلت سهل انگارى  مفقود شده است با بررسى 
ــه ذيل ثبت  ــت اولي ــند مالكي ــد س ــالك اوليه معلوم ش ــر ام دفت

ــه نام  منصور رهيده  ــه 167 دفترامالك جلد 404 ب 62682صفح
ــده است سپس برابر خالصه سند شماره 8842- صادر و تسليم ش
ــاوه به خانم فهيمه پناهى انتقال قطعى  1393/12/24دفتر 13س
ــتناد تبصره  يافت    كه دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا باس
يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
ــورد آگهى معامله اى  ــبت  به تملك م ومتذكر ميگردد هركس نس
ــار اين آگهى   ــرف مدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظ انجام داده بايس
ــت در  ــليم نمائيد بديهى اس اعتراض كتبى خود را به اين اداره تس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت بصدور سند مالكيت 

المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.1321
رئيس  ثبت اسناد شهرستان ساوه خليل شاه محمدى

-------------------------------------
آگهى فقدان سند مالكيت 

ــيد امير مكى  به سمت نايب رئيس  نظر به اينكه آقاى اميرفرش
هيئت مديره و مدير عامل شركت صنايع ريخته گرى ايران سهامى 
عام به شماره ثبت 23567 و شناسه ملى 10100690330باستناد 
استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند 
مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده مدعى است سند 
ــدانگ پالك 409فرعى از 19 اصلى واقع در بخش دو  مالكيت شش
ــركت صنايع ريخته گرى ايران  ــاوه كه متعلق به ش ــتان س شهرس
سهامى عام ميباشد بعلت سهل انگارى  مفقود شده است با بررسى 
ــد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 49433  دفتر امالك اوليه معلوم ش
صفحه 217 دفترامالك جلد 311 به نام شركت صنايع ريخته گرى 
ايران سهامى عام صادر و تسليم شده است كه دفترامالك بيش ازاين 
حكايتى ندارد لذا باستناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هركس نسبت  به 
تملك مورد آگهى معامله اى انجام داده بايستى ظرف مدت ده روز از 
ــليم  ــار اين آگهى  اعتراض كتبى خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
نمائيد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
ــند معامله رسمى  ــند مالكيت يا س يا وصول اعتراض بدون ارائه س
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام  ــبت بصدور س نس

خواهد شد.1334
رئيس  ثبت اسناد شهرستان ساوه خليل شاه محمدى

-------------------------------------
آگهى فقدان سند مالكيت 

ــتناد استشهاديه گواهى شده  نظر به اينكه آقاى جعفر زارع باس
ــند مالكيت المثنى نوبت  منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س
ــت سند مالكيت ششدانگ  اول به اين اداره مراجعه كرده مدعى اس
ــتان ساوه كه  پالك 5461فرعى از 5 اصلى واقع در بخش دو شهرس
متعلق به  وى ميباشد بعلت سهل انگارى  مفقود شده است با بررسى 
ــد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت -  صفحه  دفتر امالك اوليه معلوم ش
- دفترامالك جلد - به نام  آقاى جعفر زارع  صادر و تسليم شده است 
سپس برابر خالصه سند شماره  **دفتر **ساوه به آقاى جعفر زارع  
ــالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا  ــال قطعى يافت    كه دفترام انتق
باستناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
ــبت  به تملك مورد  ــت آگهى ومتذكر ميگردد هركس نس يك نوب
آگهى معامله اى انجام داده بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
ــليم نمائيد بديهى  اين آگهى  اعتراض كتبى خود را به اين اداره تس
ــرر و يا وصول  ــول اعتراض در مهلت مق ــت در صورت عدم وص اس
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت بصدور 
ــدام خواهد  ــه متقاضى اق ــليم آن ب ــت المثنى و تس ــند مالكي س

شد.1322
رئيس  ثبت اسناد شهرستان ساوه خليل شاه محمدى

-------------------------------------
آگهى ابالغ مفادراى صادره از طرف هيات موضوع 
قانون تعييين تكليف ثبتى اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/9/20
برابر راى شماره 139660301057007219 مروخ 96/7/13 
صادره  از هيات رسيدگى به اسناد عادى موضوع قانون تعيين تكليف 
ــند رسمى  ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى امالك و س
مصوب 1390/9/20 تصرفات آقاى  عربعلى طارمى فرزند اپيكعلى 
بصورت شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
134/40 مترمربع قسمتى از پالك 359 فرعى از 53- اصلى محرز 
گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتى ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 1452/60 مترمربع به شماره 359 فرعى از 53- اصلى ذيل 
ثبت 202405صفحه 191 دفتر 1441 بنام عربعلى طارمى ثبت و 
سند صادر و تسليم شده و نامبرده در جلسه هيات حضور نيافته لذا 
ــال ماده 3قانون مذكور و نيز ماده 13آيين  هيات مقرر نموده با اعم
نامه اجرايى آن مصوب 91/4/25 نسبت به صدور سند مالكيت بنام 
متصرف فوق الذكر اقدام شود و بدينوسيله مفاد راى صادره به مالك 
و نيز اشخاص ذينفع جهت اطالع اگهى تا چنانچه به مفاد راى صادره 
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دوماه از تاريخ انتشار اولين 
ــليم و رسيد ان را  ــهريار تس ــناد و امالك ش آگهى به اداره ثبت اس

ــت در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت  ــت دارند و بديهى اس درياف
ــر مقررات اقدام  ــند مالكيت براب ــبت به صدور س مقرر اين اداره نس
ــع از مراجعه به دادگاه  ــند مالكيت مان خواهد نمود ضمنا صدور س

نخواهد بود . 
دو نوبتى - تاريخ نوبت اول : 96/8/14   تاريخ نوبت دوم 96/8/29   

م الف 28670
-------------------------------------

متن آگهى 
خوهان آقاى حسين گلپايى با وكالت محمود رضا گلى بوشهرى 
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى مشكينى فرزند عنبر به 
ــان پالك ثبتى  ــتگاه آپارتم ــته الزام به تحويل مبيع يكدس خواس
ــارى موضوع مبايعه نامه به  ــدانگ يك باب انب 47033829 و شش
ــارت قراردادى  ــماره 1002838 مورخ 92/9/29 و مطالبه خس ش
ــارات دادرسى مقوم به 110ميليون ريال مطرح كه به  بانضمام خس
اين شعبه ارجاع و به شماره  پرونده كالسه 9609982640200184 
ــتان شهريار ثبت و وقت  ــعبه 2 دادگاه عمومى و حقوقى شهرس ش
رسيدگى مورخ 96/11/30 ساعت 30: 11 تعيين كه حسب دستور 
ــى مدنى بعلت  ــاده 73قانون آيين دادرس ــق موضوع م دادگاه طب
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
ــردد تا خوانده مهدى  ــار آگهى مى گ در يكى از جرايد كثيراالنتش
مشكينى فرزند عنبر ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهى به دفتر 
ــخه ثانى  ــانى كامل خود نس ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
ــعبه دو دادگاه عمومى حقوقى  ــى ش ــر گردد منش در دادگاه حاض

شهريار م الف : 29096
-------------------------------------

مفقودى-اروميه 
برگ سبز خودروى سوارى سايپا تيبا مدل93 برنگ سفيدروغنى 
ــماره موتور 8144720  ــماره انتظامى 642ق59ايران17 وش بش
ــى NAS811100E5789716  بنام مجيدكريمى  وشماره شاس

مفقود واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.
-------------------------------------

مفقودى-اروميه
برگ سبز خودروى سوارى هيونداسوناتا برنگ سفيد مدل2011 
ــور   موت ــماره  وش ــران17  ــى 967د27اي انتظام ــماره  ش ــه  ب
  KMHEC41C3BA  وشماره شاسى  G4KEAA559189

بنام آرزو يوسفى مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
-------------------------------------

مفقودى
ــتم پژو  ــوارى سيس ــبز خودرو س ــندكمپانى وبرگ س اصل س
تيپ206 آريان مدل 1389 به شماره انتظامى 144ج34ايران27 به 
ــى  شاس ــماره  وش ــور13389025024  موت ــماره  ش
NAAP41FD8BJ299635  بنام عبداله درويشى فرزند احمد 

مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9846
-------------------------------------

مفقودى
ــمند ناوگان بارى كاميون بارى چوبى سيستم  اصل كارت هوش
ــى  ــماره انتظام ــه ش ــدل 1978 ب ــپ ال 36/813 م ــز تي بن
ــماره شاسى  ــماره موتور 10502418 وش 984ع22ايران25 وش
14410012 به شماره كارت 4114075 بنام محمد نيرومند نظرلو 

فرزند حسن مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9845
-------------------------------------

احضارمتهم
درخصوص پرونده كالسه 960310 خانم رقيه حبيب زاده على 
نظرى شكايتى را برعليه اقاى زين العابدين على نژاد فرزند حسينعلى 
ــعبه مطرح ودرجريان رسيدگى مى باشد  دايربر ترك نفقه دراين ش
ــايى نگرديده  ــتكى عنه درادرس اعالمى شناس توجها براينكه مش
وشاكيه اظهار عجز ازاعالم ادرس دقيق نامبرده مى نمايد .لذا مقتضى 
ــى  ــراى ماده174 ازقانون ايين دادرس ــت متهم مذكور رادر اج اس
كيفرى به اتهام ترك نفقه موضوع شكايت شاكيه ازطريق نشراگهى 
احضاروقيد نماييد ظرف يك  ماه ازتاريخ نشراگهى جهت دفاع ازاتهام 
ــت)  ــعبه اول داديارى پلدش ــعبه (ش ــش دراين ش ــابى خوي انتس

حضوريابد.9829
شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب پلدشت

-----------------------------------
اخطاريه دفترخانه

ــالق فرزند مدير( شغل ازاد  ــب  مرادى قش جناب اقاى گرشاس
ــس از رويت اين  ــت پ ــوارى ومجهول المكان) خواهشمنداس –مت
ــرت خانم دختر برغمان  اخطاريه جهت تعيين تكليف مهريه همس
ــنادوامالك اروميه قسمت اجرائيات   فرزند عصمت به اداره ثبت اس
مراجعه فرمائيد درغيراينصورت هرگونه مسئوليت برعهده خودشما 

مى باشد.
سردفتر شماره 36 اروميه- امامى وند

مفقودى-اروميه
برگ سبزوسندكمپانى خودروى سوارى پيكان مدل 79 برنگ 
ــماره موتور  ــران17 وش ــماره انتظامى 991ط35اي ــفيد به ش س
ــى 79403994 بنام عبدالرزاق  ــماره شاس 11127907141 وش

احمدپور برازان مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
-----------------------------------

اگهى ابالغ
ــت وضمائم به قنبر ملك لى فرزند  ــيدگى ودادخواس  وقت رس
مرادعلى خواهان نقى طالبى دادخواستى بطرفيت خوانده قنبر ملك 
لى به خواسته چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
ــه 9609984465100340 شعبه اول شوراى حل اختالف  كالس
ــيدگى مورخ 96/10/5 ساعت9  ــتان اروميه  ثبت ووقت رس شهرس
ــتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين  تعيين كه حسب دس
ــت  ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس دادرس
ــار اگهى مى  خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتش
گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه 
ــت  ــخه ثانى دادخواس ــانى كامل خود،نس مراجعه ضمن اعالم نش

وضمائم را دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.
شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان اروميه

-----------------------------------
آگهى مزايده اموال/غيرمنقول (نوبت 

دوم)
1-شماره پرونده اجرائى 920320

2-محكوم له :حسن شمس عباس بالغى
3-محكوم عليه :ابراهيم محمدى فرزند ايوب به آدرس مياندوآب 

–روستاى گل سليمان آباد
ــته  4-محكوم به:مبلغ 136/000/000 ريال ازبابت اصل خواس
ــارت تاخير  ومبلغ 2745000 ريال ازبابت هزينه تمبر ابطالى وخس

تاديه ومبلغ 6800/000 ريال ازبابت نيم عشردولتى.
ــاحت  ــت از يك قطعه زمين بمس ــورد مزايده :عبارت اس 5-م
ــتاى گل سليمان آباد ومتعلق به آقاى  1000مترمربع واقع در روس
ــناس محترم دادگسترى  ــب گزارش كارش ايوب محمدى كه حس
ــك 100/000/000 ريال تعيين گرديده وملك مزبور  ارزش كل مل
ــعيدآباد گل  ــماره 30956 ازپالك ثبتى 70 اصل قريه س داراى ش
ــد.كه با توجه به تقاضاى محكوم له وبه لحاظ  بخش5 مراغه مى باش
عدم پرداخت محكوم به ازطرف محكوم عليه فوق توقيف وازطريق 
ــد.مزايده از قيمت پايه شروع وبه باالترين  مزايده فروخته خواهدش
قيمت پيشنهادى واگذار خواهدشد.6-الف:مزايده بايستى ده درصد 
ــى را ظرف مدت يك ماه  ــنهادى را فى المجلس ومابق از مبلغ پيش
ازتاريخ مزايده پرداخت نمايد.ب:شركت كنندگان مى توانند تامدت 
ــخ مزايده باهماهنگى اين دفتر ازمال مورد مزايده  5روز قبل از تاري
ــنبه مورخ 96/9/25 راى ساعت 11  ديدن فرمايند.ج:مزايده روز ش
صبح در دفتر شعبه سوم دادگاه ح مياندواب  با حضور نماينده محترم 
ــتانى دادسراى عمومى وانقالب مياندوآب ومتقاضيان برگزار  دادس
ــد.د:كليه هزينه هاى نقل وانتقال و...به عهده برنده مزايده  خواهدش

مى باشد.9846
عبدالعلى زاده-مديراجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگسترى 

مياندوآب
-----------------------------------

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 

(موضوع ماده3 قانون وماده13 آيين نامه)
هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسنادوامالك مياندوآب 
بشرح زير تصرفات مفروزى ومالكانه  اشخاص را تائيد وبه جهت عدم 
دسترسى به مالكين مقرر شده است پس از نشرآگهى سندمالكيت 
ــليم گردد وعليهذا دراجراى ماده3 قانون مذكور  رسمى صادروتس
وآيين نامه اجرايى آن مراتب دردونوبت به فاصله 15روز جهت اطالع 
ــاير صاحبان حقوق آگهى مى شود وچنانچه  ــاعى وس مالكين مش
ــخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت دوماه ازانتشار  اش
ــه اداره ثبت  ــتقيما وب ــودرا مس ــراض كتبى خ ــن آگهى اعت اولي
ــليم نموده وبايد يكماه ازتاريخ تسليم  اسنادوامالك مياندوآب  تس
اعتراض به اداره ثبت اسناددادخواست بمرجع ذيصالح قضايى تقديم 
نمايند.درغيراينصورت سندمالكيت مورد تقاضاى متصرف براساس 
ــدوصدور  ــررات صادرخواهدش ــادره درحدود ومق ــول راى ص مدل
سندمالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.1-راى 
ــه 96/8/11 تقاضاى  ــماره 139660313006003819 مورخ ش
ــين زاده مبنى بر صدور سندمالكيت ششدانگ يكباب  يونس حس
ــى از يك اصلى بخش 14 مراغه  ــمتى از پالك5761  فرع خانه قس
ــده از اسماعيل جعفرنژاد پرونده  حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى ش
ــاحت 104/31 مترمربع كه براى ان پالك  ــات 219-96 به مس هي

27392 فرعى تعيين شده است.9844

تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 96/8/29
تاريخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 96/9/14

خيرى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك مياندوآب
-----------------------------------

برگ اجرائيه 
ــخصات محكوم له ابوبكر بردنوس نشانى :خيابان ابن سينا  مش

–جنب كتابخانه عمومى فجر
مشخصات محكوم عليه :ادريس عزيز انبارى –مجهول المكان

ــماره 622-96/ش2  مورخ  ــه ش ــوم به-بموجب دادنام محك
ــوراى حل اختالف مهاباد قطعيت حاصل  ــعبه دوم ش 96/4/27 ش
كرده است.محكوم عليه محكوم است به عنوان مالك اصلى ورسمى 
ــوارى  ــمى خودروى س خودرو موصوف به تنظيم وانتقال سندرس
مذكور باحضور در يكى ازدفاتر اسنادرسمى درحق محكوم له وحق 
االجرا برعهده محكوم عليه مى باشد.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 

ابالغ اجرائيه ظرف 10 روز مفادانرا بموقع اجراگذارد.
شعبه دوم شوراى حل اختالف مهاباد

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

وقت دادرسى خواهان على محمدپور باوكالت على سبزه خوانده 
عبداله خوشبخت –مجهول المكان خواسته مطالبه وجه 

كالسه پرونده 668/96 وقت رسيدگى 96/9/20 ساعت11/30 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم اين دادگاه 
نموده كه پس از جرى تشريفات قانونى وثبت كالسه فوق  بتاريخ ذكر 
شده تعيين وقت رسيدگى گرديده كه بلحاظ مجهول المكان بودن 
ــت خواهان وبنا به دستور دادگاه وتجويز  ــب درخواس خوانده وحس
ــب دريك نوبت دريكى از  ــى مدنى مرات ماده73 قانون ايين دادرس
ــل از حلول وقت  ــى تاخوانده قب ــار آگه ــه هاى كثيراالنتش روزنام
ــخه ثانى  ــعبه26 دادگاه بوكان مراجعه ونس ــيدگى به دفتر ش رس
ــيدگى  ــم را دريافت ودروقت مقرر جهت رس ــت وضمائ دادخواس
دردادگاه حاضردرغيراينصورت دادگاه غيابا رسيدگى نموده وتصميم 

الزم را اتخاذخواهدنمود.
شعبه26 شوراى حل اختالف بوكان

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

ــى خواهان جمال عزيزى –محمدقادرى خوانده   وقت دادرس
ــه پرونده 493-494- ــته مطالبه وجه كالس على معمرپور خواس
ــاعت10/30 خواهان  ــيدگى 96/9/26 س 96/492/ش6 وقت رس
دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم اين دادگاه نموده 
كه پس از جرى تشريفات قانونى وثبت كالسه فوق  بتاريخ ذكر شده 
ــول المكان بودن  ــيدگى گرديده كه بلحاظ مجه ــن وقت رس تعيي
ــت خواهان وبنا به دستور دادگاه وتجويز  ــب درخواس خوانده وحس
ــب دريك نوبت دريكى از  ــى مدنى مرات ماده73 قانون ايين دادرس
ــل از حلول وقت  ــى تاخوانده قب ــار آگه ــه هاى كثيراالنتش روزنام
ــش دادگاه بوكان مراجعه ونسخه ثانى  ــيدگى به دفتر شعبه ش رس
ــيدگى  ــم را دريافت ودروقت مقرر جهت رس ــت وضمائ دادخواس
دردادگاه حاضردرغيراينصورت دادگاه غيابا رسيدگى نموده وتصميم 

الزم را اتخاذخواهدنمود.
شعبه 6 شوراى حل اختالف بوكان

-----------------------------------
دادخواست

ــغل:نماينده   ــن مجتبى مكانى فرزند على  ش خواهان 1-حس
-نشانى:استان آذربايجان غربى –شهرستان اروميه –خيابان مولوى 

–بلوارمولوى –روبروى غذاخورى مولوى-امين-پالك28
ــاحره  محمودى پيام  فرزند غالمحسين-شغل:كارمند-  2-س
ــتان خوى-بلواروليعصر   ــان غربى-شهرس ــتان آذربايج نشانى:اس

اعتماديه اول پالك43
خوانده :بهروز سليمان زاده  فرزند سليمان –شغل:آزاد-مجهول 
المكان تعيين خواسته وبهاى آن: الزام به ايفاى تعهد (مالى) مبنى بر 
ــيدگى وصدورحكم مبنى بر الزام خوانده به اجراى  (درخواست رس
ــه 0061366 مورخ 95/2/4  تعهدات قراردادى موضوع مبايعه نام
ــاخت وتكميل پروژه اپارتمانى احداثى واحد11 ازطبقه  مبنى بر س
ــى از 42اصلى دربخش5اروميه  ــس) ازپالك 1858 فرع 6(پاراداي
ــط خودخواهان)مقوم به  ــد توس ــازه تعه ــدور اج ــورت ص ودرص

210/000/000 ريال ارزش منطقه اى ملك 46/537/200ريال
داليل ومنضمات:1-ساير داليل ومستندات:-

2-نظريه كارشناسى مورخ 96/7/12
3-متمم نامه به شماره 3مورخ 95/2/4
4-سندوكالت نامه به شماره – مورخ-

5-صورتمجلس به شماره-مورخ-
ــماره 43554مورخ  ــه به ش ــه اى ارومي ــه ارزش منطق 6-نام

96/8/7
7-مبايعه نامه به شماره 61366مورخ 96/2/4

رياست محترم دادگاههاى عمومى حقوقى شهرستان اروميه 
ــناد  ــر اس ــه براب ــته اينك ــرح وخواس ــا ش ــالم واحترام باس
ــورخ 95/2/4 براى  ــوص مبايعه نامه 0061366 م موجودواالخص
ــبت به تكميل وتحويل آپارتمان  ــده نس بارچندم خوانده متعهد ش
اينجانبان خواهان اقدام نمايدعليرغم تذكرات مكرر به به بهانه هاى 
واهى امروز وفردا نموده است باتوجه به اينكه نامبرده براى بارسوم به 
تعهدات خويش پايبند نبوده وتاخير درتكميل آپارتمان باعث شده 
ــاراتى شده كه كارشناس منتخب  بنده ازبابت اجاره ومتحمل خس
برابر نظريه 96/7/12درپرونده 59/961130ش مبادرت به اظهارنظر 
درخصوص نواقصات نموده.عليهذا تقاضاى احضارخوانده ورسيدگى 
ــتندات صدور حكم بشرح خواسته بااحتساب  كليه  بامالحظه مس

خسارات وارده قانونى راداريم.باتشكر
ــعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  جهت رسيدگى به ش

اروميه  ارجاع مى شود.
نام ونام خانوادگى مقام ارجاع كننده : على اكبر ياقوتى سلطان 

احمدى
-----------------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسنادذمه)

آگهى مزايده  موردبازداشت –پرونده اجرايى كالسه 9600057 
واحد اجراى اسنادرسمى سلماس

متعهد له –خانم فريبا پاكزاده فرزند محمدابراهيم با وكالت خانم 
فريبا نصيرى حبشى 

متعهد-اقاى قاسم نايبى اهرنجانى فرزند حسن پرويز
ــهم  ــاع از يكصدس ــهم مش ــده :مقدارپنجاه وپنج س موردمزاي
ششدانگ يكباب ساختمان بشماره پالك يكهزاروهفتادوپنج فرعى 
ــلماس محدودبه  ــيزده س ــك اصلى واقع در بخش س ــت وي ازبيس
ــماال-درب وديوار بطول نه متر وهفتادسانتى متر به جاده  حدود:ش
سلماس-تازه شهر.شرقا ديواريست بطول شصت وپنج متروسى ودو 
سانتى متر به باقيمانده بيست ويك اصلى.جنوبا-ديواربه ديوار بطول 
نه مترو هفتادوچهارسانتى متر به شماره هفتصدو شصت وسه فرعى 
ازبيست ويك اصلى.غربا-ديواريست  بطول شصت وسه مترو پنجاه 
وپنج سانتى متر به راه احداثى وبه مساحت ششصدو بيست ويك متر 
مربع وپنجاه وپنج دسيمتر مربع تعريف شده وسندمالكيت بشماره 
ــال93 ذيل ثبت 49730 صفحه 174  چاپى 612252 سرى ج س
ــم نايبى اهرنجانى ثبت،صادروتسليم  دفترجلد 101 بنام اقاى قاس
ــتانكار بابت مهريه مورداجرا  ــت وجهت وصول طلب بس ــده اس ش
وحسب درخواست ومعرفى متعهد مبنى بر توقيف وارزيابى ومزايده 
ــورخ 96/6/6  ــت م ــى مرقوم ودستوربازداش ــدانگ پالك ثبت شش
ــدانگ پالك ثبتى مرقوم بانضمام  ــلماس ،شش واحداجراى ثبت س
ــه توقيف محلى  ــع وامتيازات توقيف گرديده وبرابر صورتجلس تواب
وارزيابى مورخ 96/7/3 ماموراجرا وگزارش مورخ 96/7/24 كارشناس 
ــدانگ پالك ثبتى مورد بازداشت واقع در  رسمى دادگسترى ،شش
سلماس-روستاى سوره ،جاده تازه شهر بصورت يكباب واحد تجارى 
داراى عرصه به مساحت 621/55 مترمربع وحدوداربعه ملك مطابق 
باسوابق ثبتى واعيانى بصور سوله به مساحت سيصدوسه مترمربع 
ــازه اى بصورت سوله فلزى باسقف خرپائى وپوشش سقف  ازنظر س
ــانتى مترى  گالوانيزه وفوم وتورى باديوارهاى پيرامون آجرى 35 س
وازداخل كاشى كارى شده تازيرسقف سوله وكف سازى بابتن وداراى 
ــاخت حدودشش سال،اعيانى بيرون  نماسازى ازبيرون وقدمت س
ــرويس بهداشتى ونگهبانى بامساحت هفده متر  ازسوله بصورت س
مربع باديوارهاى آجرى وپوشش سقف ورق موج دار گالوانيزه وقدمت 
ــيمانى مى باشد.ملك موصوف  ــاخت 6سال بانماسازى اندود س س
بصورت چهارديوارى مستقل وداراى امتيازات رفاهى آب و برق سه 
ــك وبدون بهره بردارى  ــاز از هركدام يك امتيازوتحت تصرف مال ف
ــده وبارزش دوميلياردو هفتصدونودونه  ازمحل توصيف اجمالى ش
ــت وهفتادوپنج هزار ريال ارزيابى گرديده است كه  ميليون ودويس
جهت وصول طلب بستانكار به مبلغ 1/282/810/000 ريال وحق 
ــه  ــى كالس ــده اجراي ــى پرون ــوق دولت ــل وحق ــه وكي الوكال
ــورخ 96/9/13  ــنبه م 139604013442000053 درروز دوش
ازساعت 9الى 12 ظهر درمحل واحد اجراى اداره ثبت اسنادوامالك 
ــد وقيمت مورد  ــلماس ازطريق مزايده حضورى بفروش مى رس س
مزايده ازمبلغ يك ميلياردو چهارصدو سيزده ميليون وششصدو سى 
وسه هزار ونهصد ريال(1/413/633/900 ريال) شروع وبه باالترين 
قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهدشد.شركت در جلسه 
ــت.چنانچه روز تعيين  مزايده براى عموم آزاد وفروش كال نقدى اس
ــمى غيرمترقبه مصادف گردد.روز بعد ازتعطيل  شده باتعطيل رس
جلسه مزايده درهمان ساعت ومكان تشكيل خواهدشد.بدهى هاى 
مربوط به آب وبرق اعم از حق انشعاب واشتراك ومصرف ونيز بدهى 
ــهردارى وغيره كه رقم قطعى انها معلوم شده يا  مالياتى وعوارض ش
ــده باشد بعهده برنده مزايده است وتنظيم سندانتقال موكول به  نش
ارائه مفاصا حسابهاى دارايى وشهردارى و ...خواهدبودوحقوق دولتى 

وحق مزايده طبق مقررات وصول خواهدشد.
تاريخ انتشار :96/8/29

رييس اداره ثبت اسنادوامالك سلماس-حميدنجف زاده

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 960534/202 متهم سيد عباس اميرى 
فرزند ابوالقاسم به اتهام مشاركت در يك فقره كالهبردارى به 
مبلغ787/430/000 تحت تعقيب مى باشد.به واسطه معلوم 
ــودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين  نب
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در 
روزنامه آگهى تا مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه 202 
ــراى عمومى ناحيه دو مشهد واقع در مشهد  ــى دادس بازپرس
ــراى ناحيه دو  ــنگى-چهار راه الندشت-دادس خيابان كوهس
ــابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در  حاضر و از اتهام انتس
ــيدگى و اظهار عقيده مى نمايد.م الف44122  موعد مقرر رس

تاريخ انتشار1396/8/29
بازپرس شعبه202 دادسراى عمومى و انقالب مشهد

----------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده كالسه 213/960551 خانم الهام كرباليى نژاد 
فرزند اكبر به اتهام سو استفاده از سفيد امضاء خيانت در امانت-
كالهبردارى موضوع شكايت محمد نجومى فرزند على اصغر 
ــطه معلوم نبودن محل اقامت  ــد.به واس تحت تعقيب مى باش
ــى كيفرى  ــرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرس نامب
مراتب در روزنامه آگهى تا مدت سى روز از تاريخ نشر آگهى در 
ــعبه 213 دادسراى عمومى وانقالب مشهد حاضر و از اتهام  ش
ــور در موعد مقرر  ــد در صورت عدم حض ــابى دفاع نماي انتس
ــف44121 تاريخ  ــى نمايد.م ال ــار عقيده م ــيدگى و اظه رس

انتشار1396/8/29
بازپرس شعبه213 دادسراى عمومى و انقالب مشهد

----------------------------------
آگهى احضار متهم

ــبق  ــه 205/960520 آقاى معصوم اس در پرونده كالس
ــتفاده از سند مجعول و غصب  المجاهدين به اتهام جعل و اس
ــد.به واسطه معلوم نبودن  عنوان دولتى تحت تعقيب ميباش
محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى 
ــى روز از تاريخ نشر  كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا مدت س
ــراى عمومى وانقالب  ــى دادس ــعبه 205بازپرس آگهى در ش
ــهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت  ناحيه2 مش
عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد.م 

الف44120 تاريخ انتشار1396/8/29
ــراى عمومى و انقالب ناحيه2  ــعبه205 دادس بازپرس ش

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

آگهى احضار متهم
ــين بيك به  ــه 223/960286 آقاى حس در پرونده كالس
ــد.به واسطه معلوم نبودن  اتهام تخريب تحت تعقيب مى باش
محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسى 
ــت ظرف  ــرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف اس كيف
ــراى عمومى  ــعبه 223 داديارى دادس ــى روز در ش مدت س
وانقالب ناحيه2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در 
ــيدگى و اتخاد تصميم  ــورت عدم حضور در موعد مقرر رس ص

قانونى خواهد شد.م الف44123 تاريخ انتشار1396/8/29
داديار شعبه223 دادسراى ناحيه2 مشهد

----------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده كالسه 225/961148 آقايان جواد دايى به اتهام 
ضرب و جرح عمدى و هادى دايى به اتهام ضرب و جرح عمدى 
بدون اثر و حسن رحمتى به اتهام ضرب عمدى بدون اثر متهم 
هستند به علت مجهول المكان بودن آنان مراتب به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى يك نوبت در روزنامه آگهى 
ــتند ظرف مدت سى روز از تاريخ  گردد و متهمين مكلف هس
انتشار آگهى دراين شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايند 
ــت.م الف44119  نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى اس

تاريخ انتشار1396/8/29
ــراى عمومى و انقالب  ــعبه 225 داديارى دادس داديار ش

ناحيه 2 مشهد
----------------------------------

آگهى احضار متهم
ــه 204/960193 متهم آقاى  ــده كالس ــا در پرون احترام
ــيح اله به اتهام خيانت در امانت تحت  ــهرام راثى فرزند مس ش
تعقيب مى باشد.به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
ــى دادگاههاى عمومى  به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرس

ــى از مطبوعات واجد  ــور كيفرى مراتب در يك ــالب در ام وانق
ــى روز در  ــت ظرف مدت س ــرايط آگهى نامبرده مكلف اس ش
شعبه204 بازپرسى دادسراى ناحيه2 مشهد حاضر و از اتهام 
ــور در موعد مقرر  ــد در صورت عدم حض ــابى دفاع نماي انتس
ــيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد..م الف44117  رس

تاريخ انتشار1396/8/29
بازپرس شعبه204 دادسراى ناحيه2 مشهد

----------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده كالسه 216/960654 آقاى مهدى خرمشاهى 
ــه اتهام توهين و ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى  ب
ــد.به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز  باش
ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در 
امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است ظرف 
ــراى عمومى  ــعبه216 بازپرسى دادس ــى روز در ش مدت س
ــهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت  وانقالب مش
ــيدگى و اتخاذ تصميم قانونى  ــدم حضور در موعد مقرر رس ع

خواهد شد..م الف44115 تاريخ انتشار1396/8/29
بازپرس شعبه216 دادسراى ناحيه2 مشهد

----------------------------------
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رسمى

ــماره13966030601300800- ش ــرراى  براب
1396/03/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در واحد 
ــه بالمعارض  ــك گنابادتصرفات مالكان ــوزه ثبت مل ثبتى ح
ــماره 1369  ــعيد سپهرى به شناسنامه ش متقاضى آقاى س
ــعلى در  ــى0918772311 صادره گناباد فرزند عباس كدمل
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 224/82 مترمربع ازپالك 
شماره604 فرعى از118 اصلى واقع در اراضى بهاباد بخش يك 
ــطه از حسين افضلى محرزگرديده  گناباد خريدارى مع الواس
است لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روزآگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــند مى توانند از تاريخ  مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره  انتش
ــليم وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  تس
ــع قضايى تقديم نمايند  ــت خودرا به مراج اعتراض دادخواس
ــور و عدم وصول  ــت در صورت انقضاى مدت مذك بديهى اس
ــد.م  ــند مالكيت صادر خواهدش ــق مقررات س ــراض طب اعت
ــار نوبت اول1396/8/13 تاريخ انتشار  الف1181 تاريخ انتش

نوبت دوم1396/8/29
محمدرضا اجتهادى عرب

رئيس ثبت اسناد وامالك گناباد
----------------------------------

آگهي فقدان سند كمپاني خودرو
اينجانب كيومرث هادى پور فرزند محمد شماره شناسنامه 
ــنندج  719 متولد 1357 كد ملى 3732395790 صادره  س
ــتم پژو تيپ پارس رنگ سفيدـ   ــوارى سيس مالك خودرو س
ــماره انتظامي  883 ج 98ـ  ايران 51  روغنى مدل 1389به ش
ــى شاس ــماره  ش 12489170646و  ــور  موت ــماره  ش

NAAN01CA1BK475680به علت فقدان سند كمپانى 
و اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
ــي در مورد خودروي مذكور  ــت. لذا چنانچه هر كس ادعاي  اس
دارد ظرف 15روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت  ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر خيابان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
ــط مقرر اقدام  ــاي مهلت مزبور طبق ضواب ــت پس از انقض اس

خواهد شد.
----------------------------------

آگهى حصروراثت
ــماره13887  ــنامه ش خانم فريبا رحيميان داراى شناس
كدملى 3730525174 شرح دادخواست به كالسه 960998 
ــت نموده و چنين  ــت گواهى حصروراث ــورا درخواس از اين ش
ــادروان حامد اصغريان به شناسنامه538 و  توضيح داده كه ش
ــى 3780663732 درتاريخ 1396/08/08 در اقامتگاه  كدمل
دائمى خود به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زير:
ش329  ش  ــودالن  خ ــى  عباس ــم  مري 1ـ 

متولد1327/03/05كدملى 3780616130 مادرمتوفى

 13887 ش  ش  ــان  رحيمي ــا  فريب 2ـ 
متولد1357/06/31كدملى 3730525174 همسر متوفى

ـــ متولد1374/08/22كدملى  3ـ كاروان اصغريان ش ش
3720585220 پسر متوفى

ـــ متولد1383/12/10كدملى  ــان ش ش 4ـ كارو اصغري
3721160444 پسر متوفى. به غير از نامبردگان وارث ديگرى 

ندارد.
ــريفات مقدماتى در خواست مذبور را در  اينك با انجام تش
ــى دارد يا  ــى اعتراض ــك مرتبه آگهى مى¬نمايد تا هركس ي
ــد از تاريخ نشر نخستين آگهى  وصيتنامه از متوفى نزد او باش
ــم دارد واال گواهى صادر خواهد  ــورا تقدي ظرف يك ماه به ش

شد.
دادگسترى كل استان كردستان

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

دادنامه
پرونده كالسه 9609982823200254 شعبه 22شوراى 
ــماره  ــم نهايى ش ــتان قزوين تصمي ــالف شهرس ــل اخت ح

9609972823200447
ــا وكالت خانم عذرا  ــان :تعاونى اعتبار ثامن االئمه ب خواه
ــن –خ عدل روبروى مركز  ــانى قزوي زارعى فرزند فرهاد به نش
ــكان  ــاختمان پزش ــش كوچه ياس- س ــان نب ــد ايراني خري

ميرعمادطبقه اول واحد1
خواندگان:1-آقاى فردين غالمى فرزند محمود به نشانى 

محمديه منطقه5كوچه12پالك28
ــانى محمديه  ــاى حميد غفورى فرزند آصف به نش 2-آق

منطقه2كوچه 11پالك5
ــانى محمديه  3-آقاى هرمز ابراهيمى فرزند احمد به نش

منطقه3ساختمان فخرتوسعه فاز1بلوك9واحد304
ــعبانعلى 5-آقاى رحمان  ــاى جالل زارعى فرزند ش 4-آق
قاسمى فرزند ولى اله همگى به نشانى قزوين- خ شهيدبابايى 

كوچه52پالك7
ــن- محمديه  ــانى قزوي ــى به نش ــاد غالم 6-آقاى فرش

منطقه5ساختمان اداره برق ط6واحد1
ــه بابت.....2-پرداخت حق  ــه وج ــته ها:1-مطالب خواس

الوكاله3-مطالبه خسارت
ــوى تعاونى اعتبارثامن  ــورا: درخصوص دع راى قاضى ش
ــاد  ــه با وكالت خانم عذرا زارعى بطرفيت خوانده1-فرش االئم
غالمى 2-فردين غالمى فرزند محمود3-حميد غفورى فرزند 
ــالل زارعى فرزند  ــى فرزند احمد5-ج آصف4-هرمزابراهيم
ــه مبلغ  ــته مطالب ــمى به خواس ــعبانعلى6-رحمان قاس ش
ــماره  ــهيالت به ش ــت قرارداددريافت تس 128552069باب
ــى  ــارات دادرس 3324/15 مورخ90/11/16 به انضمام خس
ــرح منعكس دردادخواست تقديمى بدين  وتاخير تاديه به ش
ــته خوانده رديف اول به  ــح كه وكيل خواهان اظهارداش توضي
موجب قرارداد فروش اقساطى با ضمانت خواندگان رديف دوم 
الى ششم از تسهيالت مالى استفاده نموده ليكن از بازپرداخت 
اقساط امتناع مى نمايند،لذا تقاضاى رسيدگى وصدور حكم به 
شرح خواسته رادارد با عنايت به  اينكه خواندگان عليرغم ابالغ 
قانون اخطاريه در جلسه مقرر رسيدگى حاضر نشده ودفاعى 
ــوده اند بنا به مراتب  ــوده واليحه دفاعى ارائه ننم تدارك ننم
ــته لذا مستندا به مواد  مذكور دعوى خواهان وارد وثابت دانس
ــى مدنى مواد  ــن دادرس ــون آئي 198و515و519و522 قان
10و219و1258و1301 قانون مدنى خواندگان را متضامنا به 
پرداخت 128552069ريال بابت اصل خواسته و3473802 
ــى ،حق الوكاله طبق تعرفه وخسارت  ريال بابت هزينه دادرس
ــراردادى وروزانه 116225ريال از تاريخ تقديم  تاخير تاديه ق
دادخواست لغايت اجراى حكم در حق خواهان محكوم واعالم 
ميدارد كه راى صادره غيابى بوده وظرف مدت بيست روز قابل 
ــعبه و ظرف مدت بيست قابل تجديد نظر  واخواهى دراين ش

خواهى نزد محاكم محترم عمومى حقوقى قزوين مى باشد.
قاضى شعبه 22 شوراى حل اختالف قزوين



آگهىآگهى شماره 3863    دو شنبه   29 آبان    81396

آگهى ابالغ
ــت وضمائم به اقاى مرتضى امرانى  ــيدگى ودادخواس  وقت رس
ــن عليزاده باوكالت امير عليزاده  فرزند بايرامعلى خواهان اقاى حس
دادخواستى بطرفيت خوانده مجهول المكان اقاى مرتضى امرانى  به 
خواسته مطالبه وجه چك بااحتساب كليه خسارات دادرسى مطرح 
ــه  ــده كالس ــماره پرون ــه ش ــاع وب ــعبه ارج ــن ش ــه اي ــه ب ك
ــى  ــى حقوق ــعبه20 دادگاه عموم 9609984477400376  ش
شهرستان اروميه ثبت ووقت رسيدگى مورخ 96/10/9 ساعت9:30 
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين  تعيين كه حسب دس
ــت  ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس دادرس
ــار آگهى مى  ــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثراالنتش خواه
ــار آگهى به دفتر  ــرف يك ماه پس از تاريخ انتش ــردد تاخوانده ظ گ
ــخه ثانى  ــانى كامل خود، نس ــالم نش ــن اع ــه وضم دادگاه مراجع
دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضرگردد.
شعبه20  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اروميه

-------------------------------------
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك كنگاور
ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات موض هي

وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن نامه قانون تعيين  ــى موضوع ماده 3قانون وماده13 آئي آگه

تكليف وضيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره139660316003000651 هيات اول /دوم  برابر راى ش
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگاور تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم رحمت اهللا كريم آبادي فرزند 
علي بشماره شناسنامه16 صادره از كنگاور در ششدانگ يكباب خانه 
ــاحت 80,38 متر مربع در قسمتي از پالك 28و29 اصلي واقع  بمس
در كنگاور كوچه16 سپاه بن بست دوم خريداري از مالك عادي برابر 
ــاختمان واقع در  ــه عادي مورخ-1393/11/09  يك باب س قولنام
ــداري  نموده و بهاي آن را پرداخت  ــگاور از آقاي ايوب جاله  خري كن
نموده ام و در تصرفم مي باشد. بنا به اظهار متقاضي و اقرارنامه وارده 
ــماره 5134 مورخ 96/04/19 و تعهدنامه شماره 96/04/21- به ش

14978 دفترخانه 117 كنگاور مورد تقاضا از مالكيت آقاي مرادعلي 
حسن آبادي مي باشد. محرز گرديده است.،لذا به منظور اطالع عموم 
ــود در صورتى كه  ــب در دونوبت به فاصله15 روز آگهى مى ش مرات
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س اش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد،ظرف مدت يكماه از  ــليم وپس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  تاريخ تس
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/09/14

رزمجوـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كنگاور
-------------------------------------

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك كنگاور

ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات موض هي
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــن نامه قانون تعيين  ــى موضوع ماده 3قانون وماده13 آئي آگه
تكليف وضيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره139660316003000701 هيات اول /دوم  برابر راى ش
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگاور تصرفات 
ــوند فرزند  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم گل ميرزا تركاش
جعفر بشماره شناسنامه2674 صادره از همدان در ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 140,22 متر مربع در قسمتي از پالك 27 اصلي واقع 
ــادات پ 88 خريداري از  ــگاور خ ش مصطفي خميني ك س در كن
ــورخ-1378/11/12  يك باب  ــر قولنامه عادي م ــك عادي براب مال
ــاختمان واقع در كنگاور از آقاي فرخ جعفري  خريداري  نموده و  س
بهاي آن را پرداخت نموده ام و در تصرفش مي باشد. برابر استشهاديه 
ــار متقاضي و  ــماره 5233-1396/07/11 و بنا به اظه ــي ش محل
ــورخ 96/07/04 دفترخانه 49  ــماره 47021 م اقرارنامه وارده به ش
ــد.  كنگاور مورد تقاضا از مالكيت آقاي بهار علي تيمور زاده مي باش
ــت.،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به  محرز گرديده اس
فاصله15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض،  ــدت يكماه از تاريخ تس ــيد،ظرف م وپس از اخذ رس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  دادخواس
صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول :1396/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/09/14

رزمجوـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كنگاور
-------------------------------------

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك هرسين

ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات موض هي
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــن نامه قانون تعيين  ــى موضوع ماده 3قانون وماده13 آئي آگه
تكليف وضيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره139660316008000750 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك هرسين تصرفات  ــمى مس رس
ــيني  ــماعيلي هرس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم زهرا اس
فرزنداسمعيل بشماره شناسنامه9131 صادره از هرسين در يكباب 
خانه بمساحت 109,63متر مربع قسمتي ازپالك 1114 اصلي واقع 
در هرسين خريداري از مالك قولنامه اي آقاي /خانم فاطمه مظلومي 
ــت.،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به  محرز گرديده اس
فاصله15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض،  ــدت يكماه از تاريخ تس ــيد،ظرف م وپس از اخذ رس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  دادخواس
صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/09/14

ــناد وامالك شهرستان  ــيف اله كرميـ  رئيس اداره ثبت اس س
هرسين

-------------------------------------
آگهى فقدان سند خودرو

برگ سبز خودرو تاكسى سيستم پژو تيپ GLXI 405 برنگ 
ــكى - روغنى مدل 1390 به  ــيدى با نوار شطرنجى مش زرد خورش
ــور   ــماره موت ــران 14 و ش ــى 742  ت  37  اي ــماره انتظام ش
 11 CA 0 BR 556296 ــى ــماره شاس 12490149193 و ش
ــام غفور اميديان فرزند يارعلى به ش ش 153 صادره  NAAM بن
ــيله  اعالم مى دارد از درجه اعتبار  دزفول مفقود گرديده كه بدينوس

ساقط است.
-------------------------------------

آگهى  فقدان  سند كمپانى خودرو
سند كمپانى  كاميون كمپرسى سيستم الكا 2628 مدل 1983 
ــماره انتظامى 451 ع 76  ايران 14 و شماره موتور 514966- به ش
ــى 064953-15 مفقود گرديده كه بدينوسيله  ــماره شاس 10 و ش

اعالم ميدارد از درجه اعتبار ساقط است .
-------------------------------------

اخطاريه  مجهول المكان
ــلطا نكوهى  فرزند :  ــيله  به آقاى  مجيد قهر مانى  س  بد ينوس
محمد-  مجهول المكان  ابالغ  مى شود  در خصوص  دعوى پر ونده 
ــه 3/397/96  در اين شعبه مطرح  ووقت رسدگى آن مورخه  كالس
ــاعت 9/30 تعيين گر دديه  لذا براى دريافت   نسخ  1396/10/9  س
ثانى  دادخواست   به شوراى حل اختالف  صحنه شعبه سوم  مر اجعه 
ــه حاضر ويد  در غير اين صورت  راى غيابى صادر خواهد  ودر جلس

شد
 دفتر شعبه سوم  شوراى  حل اختالف  شهرستان صحنه 

-------------------------------------
اخطاريه  مجهول المكان

 بد ينوسيله  به آقاى  رسول مقدم   فرزند : محمد هاشم-  مجهول 
ــوى  زليخا  جعفرى نظر  ــود  در خصوص  دع ــكان  ابالغ  مى ش الم
ــعبه مطرح  ووقت  ــه 3/481/96  در اين ش ــر ونده كالس متعلقه پ
رسدگى آن مورخه 1396/10/3  ساعت 9 تعيين گر دديه  لذا براى 
دريافت   نسخ ثانى  دادخواست   به شوراى حل اختالف  صحنه شعبه 
ــوم  مر اجعه ودر جلسه حاضر ويد  در غير اين صورت  راى غيابى  س

صادر خواهد شد
 دفتر شعبه سوم  شوراى  حل اختالف  شهرستان صحنه 

-----------------------------------
آگهى  مزايده عمومى

ــالم با عنايت  به صدور حكم  فروش مال تو فيقى  بر اساس    باس
ــناس از سوى  رياست محترم  شعبه بيست و دوم  دادگاه  نظر كارش
ــعبه  فوق  ــاه  در خصوص  فروش  مال توفيقى  از ش عمومى كر مانش
ــناس  رسمى  ــاس براورد ارزش  روز آن  وفق  نظر كارش ملك  بر اس

دادگسترى  بشرح  ذيل طى مز ايده عمومى بفروش مى رسد
 اموال مورد مزايده 

ــمند قرمز  رنگ  مدل 1391 به شماره 539ق 65  خودروى س
ايران  19 با مالكيت  نور على  على عسگرى  فاقد كيلو متر كار كرد  و 

داراى  باطرى معيوب  وخر دگى در بهاى سمت چپ و راست گلگير 
ــاى عقب  نيازمند صافكارى  فاقد راديو ضبط  و بيمه نامه تا مورخ  ه
ــون  در پاركينگ   ــن  اعتبار  داردو هم اكن ــه نوي 1396/8/20  بيم
رستمى در ناحيه  كار گاهى  صحنه مى باشد وضعيت  ديون دولتى  

آن  نا مشخص و به عهده  خريدار است 
تاريخ مزايده  مورخ 1396/9/19 در ساعت 11  در محل اجراى 
احكام مدنى  شعبه دوم  دادگاه عمومى  شهرستان صحنه مستقر در 

طبقه فو قانى  دادگسترى برگزار مى گردد
ــوى  ــنهادى از س ــوال مورد مزايده  به باالترين  قيمت پيش  ام
ــاركت  در  خريداران واگذار  خواهد گر ديد  متقاضيان  خريد و مش
ــى  و  ــاره  تا روز قبل از آن مى توانند   جهت بررس مزايده  فوق االاش
مالحظه  مال تعرفه  شده به اجراى  احكام مدنى  شعبه  دوم  دادگاه  

حقوقى  صحنه مر اجعه  نمايند 
 دادورز  اجراى  احكام  مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى صحنه 

-------------------------------------
آگهى ابالغ  وقت دادرسى 

 كالسه : 2/508/96 – وقت رسيدگى  : 96/10/11  ساعت 9/5  
صبح 

ــاكن  صحنه – خيابان  سى مترى  (  خواهان  : ولى رضائى – س
تربيت بدنى )  جنب باغ سيد عظيم  رضوى  پالك 57 
خوانده : حميد ناصرى – ساكن  - مجهول المكان 

ــليم شوراى حل   ــتى   بخواسته  فوق  تس ــته :  دادخواس خواس
اختالف  صحنه  كه جهت رسيدگى به شعبه  دوم  ارجاع و به تاريخ 
ــول المكان  بودن   ــده  به علت  مجه ــيدگى تعيين  ش باال وقت  رس
ــى  ــت  و به تجويز  ماده  73 قانون  آئين دادرس خوانده و به در  خواس
ــار   مدنى  مراتب در   يك نوبت در يكى  از رو زنامه هاى كثير االانتش
آگهى  مى شود   تا خوانده  ا مراجعه  به دفتر واعالم نشانى  كامل خود  
نسخه ثانى   دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى  در  حضور  بعمل رساند   ضمنا چناچه   بعد ابالغى  بو سيله 
ــر و مدت آن ده روز  خواهد  ــود  فقط بك نوبت   منتش آگهى  الزم ش

بود 
  دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف صحنه 

-------------------------------------
  قرار تامين خواسته 

  به تاريخ 96/8/17  شماره قرار : 527-96/8/20  كالسه پرونده  
2/495/96

ــعبه دوم   شوراى حل اختالف  ــيدگى  : حوزه يك ش مر جع رس
صحنه 

ــاكن  صحنه – خيابان  سى مترى  (    خواهان : ولى رضائى – س
تربيت بدنى )  جنب باغ سيد عظيم  رضوى  پالك 57 
 خوانده : حميد ناصرى – ساكن  - مجهول المكان 

 خواسته :  صدور قرار تامين خواسته
ــرح باال  بطرفيت خوانده  دادخواستى   ــكار :  خواهان  بش گر دش
ــيدگى و صدور قرار  تامين    ــت  رس ــته فوق  اقامه ودر خواس بخواس
ــته  به استناد ( مدارك موجود در پر ونده )  را نموده است  كه  خواس
پس از قبول  دادخواست  و ثبت  به كالسه فوق  حوزه در وقت   فوق 
ــر ودر حضور  غياب / خواهان /  ــاده   بتصدى  امضا ء  كنندگام زي الع
خوانده  تشكيل  بابررسى  اوراق  پرونده  بشرح  زير مبادرت  به صدور 

راى  مى شود 
قرار تامين  خواسته : نظر به اينكه  خواهان با تقديم در خواست  
صدور قرار  تامين  خواسته  به استناد 96/8/17وقبض سپرده شماره 
834952نموده  است چون اركان و شرايط  در  خواست  فراهم  مى 
باشد  لذا شورا  به استناد ماده 292  قانون تجارت  و ماده 108  وماده 
117 قانون  آئين  دادرسى مدنى قرار تامين  خواسته معادل  پنجاه و 
دو ميليون و پانصد هزار  ريال  از اموال  خوانده / خواندگان  متضا منا 
/ بالمنا صفه   تا پايان  رسيدگى  صادر و اعالم  مى دارد  اين قرار  قبل  
ــراض در اين حوزه مى  ــل  اجرا و ظرف ده روز  قابل  اعت ــالغ  قاب از اب

باشد
 شعبه  دو  شوراى حل اختالف  شهرستان صحنه 

-------------------------------------
 اطالعيه  تاسيس  انجمن صنفى  استاد  كاران  و 

كارگران  ساختمانى  شهرستان  هرسين 
 به  استناد ماده 131 قانون كار و آئين  نامه مصوب  1371/10/6  
ــيس مى  ــرف تاس هيات  وزيران  انجمن  صنفى   با عنوان  فوق در ش
ــتاد كاران و كار گران  شاغل در صنف مر بوطه   ــد  لذا از كليه اس باش
ــخ 1396/9/1  لغايت   ــورت  تمايل  به عضويت  از تاري ــوت در ص دع
ــت كتبى  خودو همراه   ــدت 30 روز با در خواس ــه م 1396/9/30  ب
ــه آدرس  ذيل مر اجعه  ــارت  فنى   نيروى كار  ب ــتن پرونده مه داش

نمايند 
ــاژ  ــين  خيابان  امام باالتر از چهاراه  انقالب  روبروى پاس  هرس

بشيرى  الكتريكى  شاه حسينى 
اداره  تعاون كار ورفاه  اجتماعى شهرستان هرسين 

دادنامه
ــه 9609982822600318 شعبه 16شوراى حل  پرونده كالس
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــن  قزوي ــتان   شهرس ــالف  اخت

9609972822600515
خواهان :تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت خانم عذرا زارعى فرزند 
فرهاد به نشانى قزوين –خ عدل روبروى مركز خريد ايرانيان نبش كوچه 

ياس–ساختمان پزشكان ميرعمادطبقه اول واحد1
خواندگان:1-آقاى رضا آقا على پور كلكا سرافرزند رمضان2-آقاى 
محمد غالمحسينى زاده فرزند رجبعلى3-آقاى رجبعلى غالم حسين 
ــين زاده فرزند  ــين4-آقاى مهدى حس ــرائى فرزند حس زاده كلكا س
ــين پور قزوينى فرزند احمد6-خانم  ــن با با حس رجبعلى5-آقاى حس
ــيد ابوالحسن همگى به نشانى مجهول  سيده بيگم حسينى فرزند س

المكان 
ــارات دادرسى2- مطالبه وجه بابت.- خواسته ها:1-مطالبه خس

مطالبه وجه التزام قراردادى4-پرداخت حق الوكاله
راى قاضى شورا: درخصوص دعواى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با 
وكالت خانم عذرا زارعى بطرفيت خواندگان1-مهدى حسين زاده فرزند 
ــن بابا حسين پور قزوينى فرزند احمد3-رضا آقا على  رجبعلى 2-حس
پوركلكا سرافرزند رمضان4-محمد غالمحسينى زاده فرزند رجبعلى5- 
ــرايى فرزند حسين6-سيده بيگم  ــين زاده كلكا س رجبعلى غالم حس
ــته محكوميت تضامنى  ــن  به خواس ــيد ابوالحس ــينى فرزند س حس
ــارات  ــت مبلغ 43296826ريال به انضمام خس خواندگان به پرداخ
ــى وخسارت تاخير روزانه به مبلغ 39145 ريال از تاريخ تقديم  دادرس
ــتناد قرارداد فروش اقساطى به  ــت لغايت اجراى حكم به اس دادخواس
شماره 333911603007 مورخ 91/4/21 كه شورا با عنايت به اوراق 
ــاطى منتسب به   ومحتويات پرونده ومداقه در مفاد قراردادفروش اقس
خواندگان كه داللت براشتغال ذمه ايشان داردونظر به اينكه خواندگان 
ــه شورا حضور نيافته  ــم عليرغم ابالغ قانونى در جلس رديف اول تا شش
ودليلى بر برائت ذمه ايشان نمايد ارايه ننموده اند بدين ترتيب مستندات 
ابرازى خواهان مصون از ايراد وتعرض باقيمانده است فلذا شورا دعواى 
ــتاى اصل صحت واصل لزوم  ــخيص ودر راس خواهان را وارد وثابت تش
قراردادها به استناد مدنى مواد 10و219و223و1258و1301 ازقانون 
مدنى ومواد 198و515و519و522 از قانون آيين دادرسى مدنى ومواد 
ــر محكوميت تضامنى  ــل اختالف حكم ب ــوراى ح 9و27 از قانون ش
ــته  ــغ 43296826ريال بابت اصل خواس ــدگان به پرداخت مبل خوان
ــى وپرداخت حق  وپرداخت مبلغ 1612421ريال بابت هزينه دادرس
ــه وكيل طبق تعرفه قانونى ونيز پرداخت وجه التزام روزانه مبلغ  الوكال
39145 ريال از تاريخ 96/6/6لغايت اجراى حكم درحق خواهان صادر 
واعالم ميداردراى صادره غيابى بوده وظرف بيست روزپس از ابالغ  قابل 
واخواهى درهمين شعبه و پس از انقضاى مدت مذكور ظرف بيست روز 
ــى در محاكم محترم حقوقى قزوين مى  ــر قابل تجديد نظر خواه ديگ

باشد.
قاضى شعبه 16 شوراى حل اختالف قزوين

--------------------------------------
مفقودى كارت هوشمند راننده - گنبدكاووس

ــماره 2056650 به نام آقاى براتعلى  كارت هوشمند راننده به ش
ــى 5209703754 مفقود گرديده و از درجه  ــماره مل وزيرى داراى ش

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

مفقودى كارت هوشمند راننده - گنبدكاووس
ــماره 1196131 به نام آقاى محمد  ــمند راننده به ش كارت هوش
عبادى شفيع آباد داراى شماره ملى 5729600216 مفقود گرديده و 

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

مفقودى كارت هوشمند ماشين - گنبدكاووس
مفقودى كارت هوشمند ماشين كاميون بارى فلزى سيستم دانگ 
تنگ تيپ R270-50/999-DFL1160-4*2 مدل 1390 به شماره 
ــماره موتور  ــفيد-روغنى به ش ــالك 699ع26 ايران 59 به رنگ س پ
ــى  شاس ــماره  ش ــه  وب  ISDE2703087117042
ــمند  ــماره كارت هوش ــه ش NADX4D139AH604746 ب
ــه كد ملى 4889262164  ــهربانو وزيرى ب 2583628 به نام خانم ش

مفقود گرديده وا از درجه اعتبار ساقط است .
--------------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى - آزادشهر
كالسه پرونده 96/2141  شعبه دوم شوراى حل اختالف آزادشهر 
ــانى مجهول المكان  ــيله به آقاى رضا نجارى آقا كندى به نش بدينوس
اخطارميگردد خواهان آقاى منصور حسين پور دادخواستى بطرفيت 
ــوراى حل اختالف آزادشهر تقديم  ــما بخواسته مطالبه طلب به ش ش
ــه فوق وجرى  ــعبه وثبت آن به كالس ــس از ارجاع به اين ش ــوده پ نم
تشريفات قانونى ، تعيين وقت رسيدگى وصدور اخطاريه جهت طرفين  
نظر به اينكه خوانده/ خواندگان مجهول المكان ميباشد لذا مستندا به 
ــك نوبت در يكى از  ــى مدنى مراتب دري ــاده  73 قانون آيين دادرس م
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ميگردد تاخواندگان دردفترشعبه دوم 
شوراى حل اختالف آزادشهر حاضر ونسخه ثانى دادخواست  وضمائم 

ــى كه به روز شنبه تاريخ  ــه دادرس واخطاريه رادريافت نموده درجلس
ــت شركت نمايند  ــده اس ــاعت 09:30 صبح تعيين ش 96/10/02 س
چنانچه  نياز به آگهى مجددباشدفقط يك نوبت ومدت آن ده روز خواهد 

بود .
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف آزادشهر

--------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى - آزادشهر

ــوراى حل اختالف آزادشهر  ــه پرونده 2140 شعبه دوم ش كالس
ــول المكان  ــانى مجه ــاى نعمت اله عضدى به نش ــيله به آق بدينوس
اخطارميگردد خواهان آقاى منصور حسين پور دادخواستى بطرفيت 
ــوراى حل اختالف آزادشهر تقديم  ــما بخواسته مطالبه طلب به ش ش
ــه فوق وجرى  ــعبه وثبت آن به كالس ــس از ارجاع به اين ش ــوده پ نم
تشريفات قانونى ، تعيين وقت رسيدگى وصدور اخطاريه جهت طرفين  
نظر به اينكه خوانده/ خواندگان مجهول المكان ميباشد لذا مستندا به 
ــك نوبت در يكى از  ــى مدنى مراتب دري ــاده  73 قانون آئين دادرس م
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ميگردد تاخواندگان دردفترشعبه دوم 
شوراى حل اختالف آزادشهر حاضر ونسخه ثانى دادخواست  وضمائم 
ــى كه به روز شنبه تاريخ  ــه دادرس واخطاريه رادريافت نموده درجلس
96/10/02 ساعت 10 صبح تعيين شده است شركت نمايند چنانچه  

نياز به آگهى مجددباشدفقط يك نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود .
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف آزادشهر

--------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى - آزادشهر

كالسه پرونده 96/2142  شعبه دوم شوراى حل اختالف آزادشهر 
ــانى مجهول المكان  ــاى بيرام محمد ايگدرى به نش ــيله به آق بدينوس
اخطارميگردد خواهان آقاى منصور حسين پور دادخواستى بطرفيت 
ــوراى حل اختالف آزادشهر تقديم  ــما بخواسته مطالبه طلب به ش ش
ــه فوق وجرى  ــعبه وثبت آن به كالس ــس از ارجاع به اين ش ــوده پ نم
تشريفات قانونى ، تعيين وقت رسيدگى وصدور اخطاريه جهت طرفين  
نظر به اينكه خوانده/ خواندگان مجهول المكان ميباشد لذا مستندا به 
ــك نوبت در يكى از  ــى مدنى مراتب دري ــاده  73 قانون آئين دادرس م
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ميگردد تاخواندگان دردفترشعبه دوم 
شوراى حل اختالف آزادشهر حاضر ونسخه ثانى دادخواست  وضمائم 
ــى كه به روز شنبه تاريخ  ــه دادرس واخطاريه رادريافت نموده درجلس
96/10/02 ساعت 9 صبح تعيين شده است شركت نمايند چنانچه  نياز 

به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود .
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف آزادشهر

--------------------------------------
آگهى موضوع ماده3 قانون وماده13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 

فاقد سندرسمى
برابرراى شماره 1396603130010001355 هيات اول موضوع 
ــاختمانهاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي قان
ــك بوكان تصرفات  ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس سندرس
ــواره فرزند اسمعيل بشماره  مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى هادى س
ــك باب خانه به  ــدانگ ي ــنامه 18602 صادره از بوكان درشش شناس
مساحت 193/47 مترمربع مفروزومجزى شده ازپالك باقيمانده 1336 
فرعى از130-اصلى واقع در بخش 17شهرستان بوكان خريدارى ازاقاى 
جعفرمهتدى احدى از وراث مرحوم ابوبكر مهتدى مالك رسمى پالك 
ــور محرز گرديده كه براى ان پالك 13305 فرعى از 130-اصلى  مذك
ــالع عموم مراتب  ــذا به منظور اط ــت. . ل ــن واختصاص يافته اس تعيي
ــخاص  ــود درصورتى كه اش ــت به فاصله 15 روز آگهى مى ش دردونوب
نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره  ازتاريخ انتش
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  تس
دادخواست خودرا به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت 

صادرخواهدشد.1231
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/29
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/14

محمود خضرزاده- رئيس ثبت اسناد و امالك بوكان
--------------------------------------
آگهى موضوع 3قانون وماده13آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى 

ــوع قانون  ــماره 139660313003002505 موض ــر راى ش براب
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــه وبالمعارض متقاضى  ــوى تصرفات مالكان ــتقردر واحد ثبتى خ مس
ــماره كدملى  ــنامه 9 به ش ــماره شناس ــادت نيا به  ش ــى  رش مصطف
ــه دريك باب خانه به  ــوى فرزند ذبيح ال ــادره ازخ 2803136732 ص
مساحت 201/20 مترمربع نسبت به ششدانگ پالك62 فرعى مفروزه 
ــينقلى افشاران به  از28-اصلى واقع در بخش2 خوى خريدارى از حس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم  ــمى محرز گرديده اس عنوان مالك رس
ــود درصورتى كه  ــه 15 روز آگهى مى ش ــت به فاصل ــب دردونوب مرات

اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به  مى توانند ازتاريخ انتش
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  اين اداره تس
اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
ــول اعتراض طبق مقررات  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وص درص

سندمالكيت صادرخواهدشد.1230
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/29
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/14

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
--------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 2899524925 بش ــنامه ش قادرقباديان  داراى شناس
دادخواست به كالسه 1/479 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
ــول قباديان  بشناسنامه  ــادروان رس نموده و چنين توضيح داده كه ش
2899956515 در تاريخ 96/8/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
ــد 23/1/1 صادره  ــان ش ش 2899524925 متول 1-قادرقبادي

پيرانشهر پدرمتوفى
2-مينا شريفى ش ش 2909796507 متولد 28/2/1 صادره نقده 

مادرمتوفى
ــد  ــاد ش ش 2890026043 متول ــرك آب ــى ك ــال امين 3-لي

68/9/18صادره پيرانشهر پسرمتوفى 
ــان ش ش 2890738957 متولد 94/4/8 صادره  4-مبين قبادي

پيرانشهر پسرمتوفى
ــان ش ش 2890567427 متولد 89/2/8 صادره  5-متين قبادي

پيرانشهر پسرمتوفى
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.9839
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف پيرانشهر

--------------------------------------
آگهى موضوع ماده3 قانون وماده13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 

سندرسمى
برابر راى شماره 139660313003002361 موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر 
ــد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى ايرج امينى به  واح
شماره شناسنامه 4 به شماره ملى 2803654131 صادره خوى فرزند 
على دريك باب خانه به مساحت 303/08 مترمربع نسبت به ششدانگ 
ــع در بخش2-خوى  ــروزه از1-از2928 اصلى واق ــالك 4 فرعى مف پ
خريدارى ازمحمودامينى به عنوان مالك رسمى محرزگرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراض 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
ــه مرجع قضايى تقديم  ــت خودرا ب ــليم اعتراض دادخواس ازتاريخ تس
ــور وعدم وصول  ــورت انقضاى مدت مذك ــت درص نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.1073
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/29

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
--------------------------------------
آگهى موضوع ماده3 قانون وماده13 آئين نامه قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ــوع قانون  ــماره 139660313003002191 موض ــر راى ش براب
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
مستقردرواحد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى احمد 
سبحان وردى به شماره شناسنامه 0 به شماره 2790160104 صادره 
ــاحت  ــاختمان به مس ــاب مغازه وس ــى دريك ب ــد عل ــوى فرزن ازخ
ــبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 2782  24/97مترمربع  نس
ــى واقع در بخش4 خوى خريدارى از عباداله  فرعى مفروزه از40-اصل
سبحان وردى به عنوان مالك رسمى محرزگرديده است. لذا به منظور 
ــود  ــه 15 روز آگهى مى ش ــب دردونوبت به فاصل ــوم مرات ــالع عم اط
درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراض 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
ــه مرجع قضايى تقديم  ــت خودرا ب ــليم اعتراض دادخواس ازتاريخ تس
ــور وعدم وصول  ــورت انقضاى مدت مذك ــت درص نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.1072
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/29

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى

وقت رسيدگى
خواهان خانم زيور رگنى فرزند نوروز على دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقاى عباسعلى وثوق فرزند يوسف به خواسته 
طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان سارى نموده كه 
ــيدگى به شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان سارى  جهت رس
ــارى،ميدان امام  ــتان س ــتان مازندران ،شهرس ــع در اس واق
ــه  ــترى ارجاع و به كالس ــهردارى سابق،دادگس حسين،ش
9609981510800353ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1396/11/02 ساعت 10:30صبح  تعيين شده است.به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 
ــود تا خوانده پس از نشر آگهى و  ــار آگهى مى ش كثير االنتش
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.
منشى شعبه دادگاه خانواده شهرستان سارى-لطيفى

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

ــانى  بانك مهر اقتصاد باوكالت آقاى رحمان كرمى به نش
ايالم خ فردوسى جنب بانك سپه –مجتمع خليج فارس 

ــانى  ــه بزرگى مقدم فرزند عبدالعظيم به نش 1-معصوم
ايالم-خ مصال جنب نظام مهندسى منازل سازمانى

ــكرى فرزند نورعلى  به نشانى ايالم-خ  2-شمس اله عس
مصال جنب نظام مهندسى منازل سازمانى

ــانى ايالم-بلوار جنوبى امام  ــليمان پور به نش 3-زينب س
–تحقيقات كشاورزى 

ــانى ايالم-24مترى  ــليمان پور به نش ــمس اله س 4-ش
وليعصر –نواب صفوى 

جلسه شوراى حل اختالف شعبه8تشكيل وپرونده كالسه 
770/95/8تحت نظر واقدام است وباتوجه به محتويات پرونده 
ــرح زير مبادرت بصدور راى مى  ــيدگى اعالم وبه ش ختم رس

نمايد 
راى شورا

ــاد باوكالت رحمان  ــواى بانك مهر اقتص درخصوص دع
ــمس اله عسگرى  كرمى بطرفيت معصومه بزرگى مقدم –ش
–زينب سليمان پور –شمس اله سليمان پور بخواسته مطالبه 
ــماره عهده  ــال دو فقره چك بش ــغ 150/000/000ري مبل
(607193/84/16)/(14/117351/1449)بانك كشاورزى 
وملت شعبه ايالم باانضمام هزينه هاى دادرسى وحق الوكاله 
ــان ،توجهاًبه بقاء اصول  ــه از ناحيه خواه ــل وتاخير تادي وكي
ومستندات در يد خواهان كه داللت بر بقاءدين واشتغال ذمه 
خوانده واستحقاق درمطالبه وجه آن را دارد ونيز عدم حضور 
ــه دفاعى از خود  ــدگان واينكه در قبال دعواى مطروح خوان
معمول نداشته ودليلى بر ثبت ذمه خود اقامه نكرده است على 
هذا شورا مستنداًبه مواد 194و198و515و519قانون آيين 
ــى مدنى و310و313قانون تجارت دعواى مطروحه  دادرس
راوارد وثابت دانسته وحكم بر محكوميت خواندگان بر پرداخت 
ــه انضمام هزينه  ــه 150/000/000ريال ب ــته ب اصل خواس
ــارت تاخير تاديه از تاريخ صدور  ــى حق الوكاله وخس دادرس
ــاس شاخص  گواهى عدم پرداخت لغايت زمان اجراى برااس
ــراى احكام  ــك مركزى اعالم واج ــاليانه قيمت ها كه بان س
ــبه خواهد كرد در حق خواهان صادر واعالم مى نمايد  محاس
شورا غيابى وظرف مدت بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهى 

در همين شعبه مى باشد
قاضى شعبه 8شوراى حل اختالف ايالم—ولى پور 

---------------------------------
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:9600098

ــيله به 1-آقاى فرزاد منصورى فرزند محمود به  بدينوس
شماره ملى 4529876179وشماره شناسنامه 11(متعهد)2-
ــماره ملى  ــد احمد به ش ــاره صيفى فرزن ــته بش خانم فرش
ــنامه 1561(ضامن)پرونده  4529747123وشماره شناس
ــه 9600098كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره  اجرايى كالس
ــما جهت اوراق اجرائى مورد شناسايى  پست محل اقامت ش
ــماره  ــت ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد ش واقع نگرديده اس
ــاى فرزاد  ــن آق ــورخ 1395/02/08بي 101/3502490م
ــنه مهر ايران استان ايالم  مبلغ  منصورى  وبانك قرض الحس

ــون ريال)بدهكار مى  51/000/000ريال(پنجاه ويك ميلي
باشيد كه براثرعدم پرداخت وجه،بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر وبكالسه 
ــد لذا طبق ماده18 آيين نامه  فوق دراين اجراء مطرح مى باش
اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار 
ــوب است وفقط يك  اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــر  ــار درج ومنتش ــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش نوب
ميگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ودرغير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم—هوشنگ بابايى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:9600089
بدينوسيله به آقاى رضا باقرى  فرزند جمعه به شماره ملى 
ــنامه 4779(ضامن) پرونده  5349776861وشماره شناس
ــه 9600089كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره  اجرايى كالس
ــما جهت اوراق اجرائى مورد شناسايى  پست محل اقامت ش
ــماره  ــت ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد ش واقع نگرديده اس
101/2132620مورخ 1395/07/12بين آقاى خانم صديقه 
دوستى نيا  وبانك قرض الحسنه مهر ايران استان ايالم  مبلغ 
77/000/000ريال(هفتاد وهفت ميليون ريال)بدهكار مى 
باشيد كه براثرعدم پرداخت وجه،بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر وبكالسه 
ــد لذا طبق ماده18 آيين نامه  فوق دراين اجراء مطرح مى باش
اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار 
ــوب است وفقط يك  اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــر  ــار درج ومنتش ــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش نوب
ميگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ودرغير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم—هوشنگ بابايى

---------------------------------
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:9600095

بدينوسيله به خانم نداموسوى  فرزند حبيب به شماره ملى 
وشماره شناسنامه 4490445784(متعهد) 2-آقاى صادق 
ــطامى فرزند رضا به شماره ملى 4500523332وشماره  بس
شناسنامه1417(ضامن)پرونده اجرايى كالسه 9600095كه 
ــت محل اقامت شما جهت  برابر گزارش مامور ابالغ اداره پس
ــت ابالغ مى  ــايى واقع نگرديده اس اوراق اجرائى مورد شناس
ــماره 115/2685073مورخ  ــرارداد ش ــر ق ــه براب ــردد ك گ
1393/08/20بين خانم ندا موسوى وبانك قرض الحسنه مهر 
ايران استان ايالم  مبلغ 6/000/000ريال(شش ميليون ريال)
ــتانكار  ــدم پرداخت وجه،بس ــيد كه براثرع بدهكار مى باش
ــريفات قانونى  ــدور اجرائيه نموده پس از تش ــت ص درخواس
ــه فوق دراين اجراء مطرح مى باشد لذا  اجرائيه صادر وبكالس
طبق ماده18 آيين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ 
ــه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــار اين آگهى ك مى گردد از تاريخ انتش
ــى از روزنامه هاى  ــت در يك ــت وفقط يك نوب ــوب اس محس
كثيراالنتشار درج ومنتشر ميگردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ودرغير اين صورت بدون انتشار 
آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم—هوشنگ بابايى

---------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده شماره 960526 شعبه203 بازپرسى دادسراى 
ــهد آقايان 1-حسن صادقى 2-  عمومى و انقالب ناحيه2 مش
فريد خبره فرزند- به موجب شكايت آقاى حميدرضا دلير بازه 
به اتهام مشاركت در سرقت و مشاركت در تخريب مقررى به 
ــرب و جرح عمدى تحت تعقيب قرار دارد.با توجه به  آزار و ض
ــدم امكان ابالغ احظاريه و  ــوم نبودن محل اقامت وى وع معل
ــى  ــه او طبق ماده 174 قانون آيين دادرس ــى ب عدم دسترس
ــار آگهى و  ــرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش كيف
ــود پس از انقضاى  ــم ظرف مهلت يك ماه احضار مى ش مته
ــد.م الف44114  مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد ش

تاريخ انتشار1396/8/29
ــراى عمومى و انقالب ناحيه2  بازپرس شعبه203 دادس

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

آگهى احضار متهم
متهمين برادران آقايان محسن حيدرى،خليل حيدرى و 
محمود حيدرى احمد حيدر فرزند به اتهام مشاركت در ايراد 
ــر اگهى در روزنامه  ــرب و جرح عمدى با چاقو از طريق نش ض
ــار ظرف مهلت يك ماه به قيد نتيجه عدم حضور  كثيراالنتش
اتخاذ تصميم قانونى ((جلب)) است،احضار شود.م الف44118 

تاريخ انتشار1396/8/29
ــراى عمومى و انقالب  ــعبه229 داديارى دادس داديار ش

ناحيه2مشهد
---------------------------------

آگهى احضار متهم
ــرب زوزنى فرزند  ــه 960724 على ع ــده كالس در پرون
ــد به  عبدالكريم دائر بر فروش مال غير تحت تعقيب مى باش
واسطه معلوم نبودن محل قامت نامبرده و به تجويز ماده 174 
ــى و انقالب در امور  ــى دادگاههاى عموم قانون آيين دادرس
كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف مدت سى روز از تاريخ 
ــعبه 214 دادسراى عمومى و انقالب مشهد  نشر اگهى در ش
ــهيد رجايى حاضر و از اتهام انتسابى دفاع  مجتمع قضايى ش
نمايد نتيجه عدم حضور اقدامات متقاضى است.م الف44116 

تاريخ انتشار1396/8/29
بازپرس شعبه 214 دادسراى عمومى و انقالب مشهد

-----------------------------------
آگهى احضار متهم

احتراما در پرونده كالسه 960556 اين شعبه آقايان سيد 
ــينى فرزندان  ــينى و سيدمحمد باقرپورحس ميالد پورحس
ــيدعلى به اتهام فحاشى و تهديد با چاقو و بنزين و ضرب و  س
ــكايت  ــايل از منزل موضوع ش ــب و بردن وس ــرح و تخري ج
سيدعلى پورحسينى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم 
ــودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئين  نب
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى روز در شعبه212 
بازپرسى دادسراى ناحيه2مشهد واقع در خيابان كوهسنگى 
حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در 
ــد.م  ــيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد ش موعد مقرر رس

الف44124 تاريخ انتشار1396/8/29
بازپرس شعبه212 دادسراى ناحيه2مشهد

---------------------------------
آگهى دادنامه

ــه خانم زهرا عبيرى  ــيله پيرو آگهى هاى قبلى ب بدينوس
ــود در مورد  ــال مجهول المكان ابالغ مى ش ــد محمد فع فرزن
ــرب و جرح عمدى و  ــا عبدالهى داير بر ض ــكايت خانم آتن ش
فحاشى كه به موجب دادنامه شماره 9609977590701138 
ــماره107/951428  ــه ش مورخ96/08/11 در پرونده كالس
بابت ايراد صدمه بدنى عمدى به پرداخت ديه و بابت توهين به 
پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
محكوم شده ايد.مراتب در روزنامه درج مى گردد. راى صادره 
ــت روز قابل  غيابى و از تاريخ درج در روزنامه ظرف مهلت بيس
ــف44111 تاريخ  ــد.م ال ــن دادگاه مى باش ــى در اي واخواه

انتشار1396/8/29
مدير دفتر شعبه107 دادگاه كيفرى دو مشهد

---------------------------------
آگهى دادنامه

ــزاوار  ــيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى على س بدينوس
ــود در مورد شكايت  ذاكريان فعال مجهول المكان ابالغ مى ش
خانم مهتاب مظفرمقدم داير بر خيانت در امانت كه به موجب 
دادنامه شماره 9609977590701134 مورخ96/08/11 در 
پرونده كالسه شماره107/960346 به تحمل سه سال حبس 
محكوم شده ايد.مراتب در روزنامه درج مى گردد. راى صادره 
ــت روز قابل  غيابى و از تاريخ درج در روزنامه ظرف مهلت بيس
ــف44110 تاريخ  ــد.م ال ــن دادگاه مى باش ــى در اي واخواه

انتشار1396/8/29
مدير دفتر شعبه107 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمايم 
ــين زارعى فرزند محمد آقا  آقاى محمدحس
ــت بطرفيت معصومه بهزادى فرزند -  دادخواس
ــته مطالبه وجه به مبلغ 41/000/000  بخواس
ريال به استناد شهادت شهود و پيامهاى تلگرامى 
ــماره  ــعبه ارجاع به ش تقديم كرده كه به اين ش
960731/11/96 حقوقى به ثبت رسيده است 
حسب تقاضاى  نامبرده  و  اجازه  محكمه مستنداً 
به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت 
ــار درج و از  ــى از روزنامه هاى كثير االنتش در يك
خوانده فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از  نشر 
آگهى در روز سه شنبه مورخ 96/10/26 ساعت 
9:30 صبح جهت دادرسى در شعبه 11 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  
ــوى  مطروحه  وارد  قبل از  ــخى بدع دفاع  و  پاس
ــت در  ــى اعالم  نمايد بديهى اس ــه دادرس جلس
صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه 

تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شعبه شوراى حل اختالف مجتمع 

--------------------------
آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمايم 
آقاى محسن باغبانى نوكرانى فرزند عبدالغفار 
ــت بطرفيت 1- بدريه جسرپور فرزند  دادخواس
كريم، 2- ماجد ياسرى مجد فرزند مطر بخواسته 
الزام خواندگان به تنظيم سند رسمى انتقال يك 
ــماره 26496 –  ــتگاه خودرو كرايسلر به ش دس
ــعبه ارجاع به  ــرده كه به اين ش ــد تقديم ك ارون
شماره 960475/11/96/ش ب حقوقى به ثبت 
ــب تقاضاى  نامبرده  و  اجازه   ــيده است حس رس
محكمه مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى 
ــى از روزنامه هاى كثير  ــى يك نوبت در يك مدن
االنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود 
ــنبه مورخ  ــر آگهى در روز يكش ــه پس از  نش ك
ــى در  ــاعت 11 صبح جهت دادرس 96/10/3 س
شعبه - شوراى  حل  اختالف مجتمع  شماره دو 
ــور يابد و يا  قبل  از  موعد  مقرر بدفتر   اهواز حض
ــخه  ثانى  ــت  نس ــا  درياف ــه  و  ب ــعبه  مراجع ش
ــخى  ــت و ضمائم  هرگونه  دفاع  و  پاس دادخواس
ــى  ــه دادرس بدعوى  مطروحه  وارد  قبل از جلس
اعالم  نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و 
ــه دادگاه تصميم مقتضى  ــال اليح يا عدم ارس

خواهد گرفت . 
شعبه شوراى حل اختالف مجتمع 

--------------------------
دادنامه

ــه 9509986957600088  ــده كالس پرون
شعبه 21 شوراى حل اختالف اهواز (312 سابق) 
تصميم نهايى شماره ---- خواهان: آقاى يوسف 
سارانى فرزند امير به نشانى خوزستان -  اهواز – 
ــالك 86 --   ــد 10 پ ــان رش ــهر خياب فرهنگش
ــم كفايه توتونچى، 2- خانم  خواندگان : 1- خان
حميده جاسمى زرگانى،  3- آقاى احمد جاسمى 
ــمى  ــى، 4- خانم منا جاس ــى فرزند ترك زرگان

ــمى  ــى فرزند تركى ، 5- خانم هودا جاس زرگان
ــمى  ــراره جاس زرگانى فرزند تركى، 6- خانم ش
ــمى  ــد تركى، 7- آقاى امير جاس ــى فرزن زرگان
ــهرزاد السادات  زرگانى فرزند تركى، 8- خانم ش
ــيد مهدى، 9- آقاى محمد جاسمى زرگانى  س
ــهام جاسمى زرگانى  فرزند تركى، 10- خانم س
فرزند تركى  همگى به نشانى --- خواسته : الزام 
ــورا: در  ــند خودر --- راى قاضى ش به تنظيم س
خصوص دادخواست خواهان آقاى يوسف سارانى 
ــهرزاد السادات سيد  بطرفيت خواندگان 1- ش
مهدى، 2- ورثه مرحوم جاسمى زرگانى (محمد، 
ــهام، منا، كفايه، حميد،  ــراره، هودا، س احمد، ش
همگى شهرت تركى جاسمى)   بخواسته الزام به 
تنظيم و انتقال سند رسمى يكدستگاه پژو 405 
به پالك انتظامى 24 د 236 ايران 14 با توجه به 
ــه خواندگان عليرغم  ــر مبايعه نامه و اينك تصوي
ابالغ جلسه رسيدگى در وقت مقرر حاضر نشدن 
عليهذا دعوى خواهان مقرون به صحت تشخيص 
ــتناد ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى  به اس
ــند رسمى  حكم به الزام خواندگان به تنظيم س
ــف اول و  ــاره از خوانده ردي ــوق االش ــودرو ف خ
ــال آن به  ــپس انتق ــدگان رديف دوم و س خوان
ــردد. راى صادره  ــادر و اعالم مى گ ــان ص خواه
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
ــرف 20 روز قابل  ــع و پس از آن ظ ــن مرج در اي

تجديدنظر در محاكم حقوقى مى باشد .  
قاضى  شوراى حل اختالف مجتمع 

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

ــهرت بهروزى نام پدر ابراهيم  آقاي رامين ش
بشناسنامه 4193 صادره از بهبهان درخواستي 
ــت تقديم و  ــته صدور گواهي حصروراث بخواس
توضيح داده كه شادروان مرحوم شهناز  شهرت 
اسدى بشناسنامه 401 صادره آغاجارى در تاريخ 
1396/1/22 در اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت 
ــخصات  ــه اش عبارتند از 1- متقاضي با مش ورث
ــماره ملى  فوق الذكر--2 – هومن بهروزى به ش
ــادره از آغاجارى ---3-  2-001989-527 ص
امين بهروزى به شماره شناسنامه 1630 صادره 
ــان (فرزندان ذكور متوفيه) ---4- ايلناز  از بهبه
ــنامه 246 صادره از  ــماره شناس ــروزى به ش به
ــماره  ــد بهروزى به ش ــارى ---5- آناهي آغاج
شناسنامه 1758 صادره از اميديه (فرزندان اناث 
ــماره  ــم بهروزى به ش ــه)--- 6- ابراهي متوفي
ــر  ــادره از آغاجارى (همس ــنامه 231 ص شناس
ــماره 15  ــدى به ش ــه) --- 7- فرنگ اس متوفي
ــرح  ــذه (مادر متوفيه) والغير به ش ــادره از اي ص
ــت تقديمى حقوقي مى باشد. اينك با  دادخواس
ــب مزبور را در يك  ــريفات قانوني مرات انجام تش
نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي 
ــم دارد واال گواهي  ــورا تقدي ظرف يك ماه به ش
صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد 
ــاقط  ــود از درجه اعتبار س ــن تاريخ ابراز ش از اي

است.

قاضى شوراى حل اختالف مجتمع
--------------------------

آگهي حصروراثت
بانو سعيده شهرت كازرونيان نام پدر حسين 
ــنامه 2064 صادره از آبادان درخواستي  بشناس
ــت تقديم و  ــته صدور گواهي حصروراث بخواس
توضيح داده كه شادروان مرحوم غالمرضا شهرت 
ــنامه 284 صادره اهواز در تاريخ  مومنى بشناس
ــوت ورثه اش  ــيراز اقامتگاه - ف 96/4/13 در ش
ــخصات فوق الذكر  عبارتند از 1- متقاضي با مش
ــك مومنى ش ش  ــى)---2 – باب (زوجه متوف
2511 صادره شيراز ---3- آرش مومنى ش ش 
6790 صادره شيراز (فرزندان ذكور متوفى)--- 
ــيراز  ــا مومنى ش ش 2205 صادره ش 4- مهس
ــرح دادخواست  (فرزند اناث متوفى) والغير بش
تقديمى ميباشد اينك با انجام تشريفات قانوني 
ــور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا  مراتب مزب
هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
ــر آگهي ظرف يك ماه به شورا  باشد از تاريخ نش
تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز 
ــمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از  سري و رس

درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع

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

ــطو زاده نام پدر  ــهرت ارس ــن ش آقاى محس
ــادره از اهواز  ــنامه 926 ص محمد كاظم بشناس
درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت 
تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم محمد 
ــطو زاده بشناسنامه 11241  كاظم شهرت ارس
ــخ 95/11/12 در اهواز  ــتر در تاري صادره شوش
ــگاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند از1-  اقامت
متقاضى فوق الذكر(پسر متوفى)--- 2- مهرداد 
ــد كاظم ش ش 3693  ــطو زاده فرزند محم ارس
صادره شوشتر(پسر متوفى)--- 3- محمد باقر 
ــطو زاده فرزند محمد كاظم ش ش 2275  ارس
ــر متوفى)---4- معصومه  صادره شوشتر (پس
ــد كاظم ش ش 1069  ــطو زاده فرزند محم ارس
ــتر (دختر  ــح شوش ــيد صال ــوت س ــادره ك ص
متوفى)--- 5- فاطمه ارسطو زاده فرزند محمد 
ــتر (دختر  ــم ش ش 11241 صادره شوش كاظ
متوفى)--- 6- صديقه ارسطو زاده فرزند محمد 
ــر  ــادره اهواز(دخت ــم ش ش 4784 ص كاظ
متوفى)--- 7- بيگم جان گداز پور فرزند حاجى 
ــر  ــتر ش ش 730(همس ــد صادره شوش محم
متوفى) والغير به شرح پرونده كالسه - ح. اينك 
ــريفات قانوني مراتب مزبور را در يك  با انجام تش
نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي 
ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد 
ــري و  واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز س
ــود از درجه  ــمي كه بعد از اين تاريخ ابراز ش رس

اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
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آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر بر اينكه تحديد حدود ششدانگ پالكهاى مشروحه ذيل كه 
ــوع قانون تعيين تكليف اراضى و  ــتناد آراء صادره از هيات موض باس
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت خلخال بنام متصرفين 
فعلى تائيد مالكيت گرديده و تحديد حدود آنها قبالً بعمل نيامده، لذا 
تحديد حدود امالك ذيل، بشرح زير بعمل خواهد آمد:         ازبخش 

7خانندبيل خلخال؛
ــدانگ يكباب  ــى ،آقاى طاهرحاتمى ، شش 1948/442- اصل

ساختمان مسكونى ؛  واقع درروستاى طولش .
ــدانگ يكباب  ــى ،آقاى طاهر حاتمى ، شش 1948/443- اصل

ساختمان مسكونى ؛  واقع در روستاى طولش .
1950/334- اصلى ،خانم آفرين بيرامى ، ششدانگ يكباب خانه 

ومحوطه ؛  واقع در روستاى خانقاه بفراجرد . 
روز تحديد حدود:دو شنبه 96/9/20

ــدانگ  1953/2674- اصلى ،خانم مريم رضايى مزجين ، شش
يكباب انبارى ومحوطه؛  واقع دراراضى روستاى خوجين .

ــدانگ يكباب  ــى ،آقاى تقى مكوكى ، شش 1953/2675- اصل
ساختمان مسكونى ومحوطه؛  واقع دراراضى روستاى خوجين .

روز تحديد حدود:سه شنبه 96/9/21
ازبخش17خورشرستم خلخال؛

ــدانگ  ــادات نصيرى ، شش 20/2006- اصلى ،خانم عفت الس
يكباب ساختمان مسكونى ومحوطه  ؛  واقع در هشجين .

روز تحديد حدود: چهار شنبه 96/9/22
ازبخش18شاهرود خلخال؛

ــدانگ يكباب  ــن زاده ، شش 2/1412- اصلى ،خانم پاكيزه حس
ساختمان مسكونى ؛  واقع در روستاى خمس  .

ــدانگ يكباب  ــاى غالمرضاحيدرى ، شش ــى ،آق 4/246- اصل
ساختمان مسكونى ومحوطه  ؛  واقع درروستاى ا سبو .

7/2014- اصلى ،آقاى ميرشمس الدين هاشمى زاده ، ششدانگ 
يكباب ساختمان مسكونى ؛  واقع دركلور.
روز تحديد حدود:پنج شنبه96/9/23

ــود كه در روز  ــيله به مالك و مجاورين آگهى مى ش لذا بدينوس
تعيين شده در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهى بر حدود 
ــوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تحديد حدود  و حق
بمدت 30 روز پذيرفته خواهد شد و متقاضى بايد كتباً اعتراض خود 
را به ثبت محل ارائه نمايد.� م الف  :31          تاريخ انتشار يك نوبت: 

روز دوشنبه 96/8/29           
بديهى- رئيس ثبت خلخال       

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

آقاى  موسى زارع شاعرلر داراى شناسنامه بشماره 647 به شرح 
ــه 961221 اين شورا  در خواست گواهى حصر وراثت  پرونده كالس
نموده و چنين توضيح  داده  كه  شادروان كلى قز مهر  آور عيسى لو 
ــنامه  194 در تاريخ 96/6/24 در اردبيل  اقامتگاه  ــماره شناس به  ش
دائمى  خود  بدرود حيات  گفته  ورثه  ان  مرحوم  منحصر  است  به  
ــر  متوفى  2- بيوك زارع  ــى زارع شاعر لر ش ش: 647 پس :1-موس
شاعر لر ش ش: 656 پسر  متوفى3- مهتاب زارع شاعر لر ش ش: 24 
دختر  متوفى اينك  با  انجام  تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را  
ــس  اعتراض  دارد  و  يا  وصيت  ــك  نوبت  آگهى  مينمايد هر  ك دري
نامه اى  از  متوفى  نزد  او  باشد  از تاريخ  نشر  آگهى ظرف  يك ماه  به  
ــرى  و   ــورا  تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  وصيتنامه جز  س ش
ــود  از درجه  اعتبار  ساقط  و  بالاثر  ــمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  ش رس

خواهد  بود  .
ــوراى  حل  اختالف  مجتمع  شماره  يك   ــعبه  11 ش رئيس ش

اردبيل
-------------------------------------

آگهى  حصر  وراثت
آقاى  مجيد  موسى  زاده عالف داراى شناسنامه بشماره 69048 
به شرح پرونده كالسه 1220-96اين شورا  در خواست گواهى حصر 
ــادروان عزيزه مالئى اقدم  وراثت نموده و چنين توضيح  داده  كه  ش
ــنامه  113در تاريخ 96/6/9 در اردبيل   ــماره شناس آغميونى  به  ش
ــگاه دائمى  خود  بدرود حيات  گفته  ورثه  ان  مرحوم  منحصر   اقامت
است  به  :1-مجيد موسى زاده  عالف ش ش: 69048همسر  متوفى  
ــى زاده  عالف ش ش: 1450706118 پسر متوفى3-  2- فرخ موس
فرزاد موسى زاده  عالف ش ش: 42 پسر متوفى4-حامد موسى زاده  

عالف ش ش: 420 پسرمتوفى
اينك  با  انجام  تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را  دريك  
ــت  آگهى  مينمايد هر  كس  اعتراض  دارد  و  يا  وصيت نامه اى   نوب
از  متوفى  نزد  او  باشد  از تاريخ  نشر  آگهى ظرف  يك ماه  به  شورا  
تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  وصيتنامه جز  سرى  و  رسمى  
ــاقط  و  بالاثر خواهد   ــود  از درجه  اعتبار  س كه  بعد از  موعد  ابراز  ش

بود  .
ــوراى  حل  اختالف  مجتمع  شماره  يك   ــعبه  11 ش رئيس ش

اردبيل

-------------------------------------
ابالغ  راى

ــخ  تولد :  ــدر  : يعقوب  تاري ــوالدرك نام  پ ــم فاطمه پ ــه  خان ب
ــماره  شناسنماه  :  ــماره  ملى  :1450577660 ش 1371/4/26 ش
1450577660 به  نشانى  اردبيل  - كمربندى  دوم  پشت  دانشگاه  
ــاورزى پالك 306 بستانكار پرونده كالسه  9600462  از   جهاد كش
ــمى  اردبيل  موضوع : ابالغ  راى  .  با سالم با  ــناد  رس :اداره  اجراى  اس
عنايت  به  گردش  پرونده اجرايى  كالسه 9600462 و  با  توجه  به 
ــس راهور تنها  خودرو  ــراض  بدهكار نظر  باينكه برابر اعالم پلي اعت
ــده و  برابر  اعالم معترض  خودرو  ــق  به مهترض  توقيف  گردي متعل
مزبور  تنها  وسيله  مورد نياز  و امرار  معاش  متعهد  و اشخاص  واجب  
النفقه  وى  بوده بنار بر اين  خودرو  توقيف  شده  با توجه  به  وضعيت  
خاص  متعهد  و عرف  محل  و نيز  نوع  و مدل  خودرو  كه  پِژو 405 
مدل  1391 بوده  و در  حد يك  خودرو  معمولى  محسوب  مى  گردد  
ــخيص  و  ــخاص  واجب  النفقه  وى  تش ــب  با  نياز  وى  واش متناس
ــمى   ــناد  رس ــتندا  به  بند  5 ماده  61  آئين  نامه اجراى  مفاد اس مس
ــتثنيات  دين  تلقى  و  راى  به   الزم  االجرا و تبصره  2  آن  جزو  مس
رفع  توقيف  صادر  مى  گردد مقرر  ميدارد  اين  راى  طبق  ماده  169 
آئين  نامه  اجرا  به  طرفين  پرونده  ابالغ  گردد  تا  چنانچه  اشخاص  
ــند  مى   ــته  باش ــكايت  و اعتراض  داش ذينفع  به  تصميم  مذكور  ش
ــكايت  و  ــدت  ده  روز  پس  از  تاريخ  ابالغ  راى  ش ــرف  م ــد  ظ توانن
اعتراض  خود  را كتبا  به اداره  اجراى  اردبيل  و  يا  هيات  نظارت  ثبت  
استان تسليم  تا  موضوع  برابر  بند  8 ماده  25 اصالحى  قانون  ثبت  
ــيدگى   ــتان  مطرح  و مورد  رس در هيات  محترم  نظارت  ثبت  اس
قرارگيرد . فردين  مجد – رئيس  اداره  اجراى  اسناد  رسمى  اردبيل
-------------------------------------

آگهي  مزايده
ــراي  ماده  114  قانون  اجراي  احكام  مدني  برابر  پرونده   در  اج
ــه  940327اجراي  احكام  مدني  شعبه  دوم دادگاه  حقوقى    كالس
ــش دانگ ملك مسكونى با  مبايعه  پارس  آباد  .مورد  مزايده  :  1-ش
نامه  مورخ 58/1/25 بنام  آقاى  على  قلى يان  واقع  در  كوچه مسجد 
ــده  و   ــيون  پى  ريخته  ش ــتان  پارس  آباد كه  فنداس جامع  شهرس
قسمتى از  فنداسيون نيز  با  بلوك سيمانى ديوار چينى  انجام گرفته 
است  با  مساحت  عرصه  65/1 متر  مربع  ميباشد .ملك  مورد نظر . 
ــه  مبلغ   ــترى ب ــمى  دادگس ــى رس ــه  كارشناس ــب نظري برحس
520/000/000 ريال   ارزيابي  گرديده كه در روز سه شنبه مورخه  
ــق  مزايده  در دايره  اجراي   ــي  11  از  طري ــاعت  10  ال 96/9/14  س
ــروش  خواهد  رفت  و  ــترى پارس  آباد  به  ف ــكام  مدني  دادگس اح
ــي  كه  از  جانب   ــروع  و  به  آخرين  قيمت ــغ  فوق  ش ــده  از  مبل مزاي
خريداران  پيشنهاد  شود  واگذار  خواهد  شد . ازخريداران  بدوا  10  
ــنهادي  را  نقدا  بعنوان  سپرده  دريافت  و جهت   درصد  قيمت  پيش
ــد  .  در  ــر  يكماه  مهلت  داده  خواهد  ش ــه  ان  حداكث ــت  بقي پرداخ
ــرف  مهلت  مقرر  انصرف  يا عدم   ــه  خريدار  /خريداران  ظ صورتيك
ــپرده  مبلغ  دولت  ضبط  خواهد   پرداخت  خود را  اعالم  نمايند  س
ــب  اطالع  بيشتر  و  بازديد  از مال  / اموال   ــد  .  طالبين  جهت  كس ش
ــروع  مزايده  به  آدرس  پارس آباد طبق آ  مذكور  پنج  روز  قبل  از ش
درس اعالمى در متن آگهى مراجعه  و در صورت  تمايل  مي  توانند  
در وقت  مقرر  در  جلسه  شركت  نمايند  .  كليه  هزينه هاي  اجرايي  

بعهده  محكوم  عليه  خواهد  بود  .م الف  : 7022
ــعبه دوم دادگاه حقوقى    پارس   ــر  اجراي  احكام  مدني  ش مدي

آباد-احمد  زاده
-------------------------------------

آگهى حصروراثت
ــى  با  كد ملى   ــف  وند فرزند  عيس ــاى  اكبر نج ــيله  آق بدينوس
ــرح پرونده كالسه  اين  شورا درخواست گواهى  5040088833 ش
ــادروان  آقاى   ــد  و چنين  توضيح  دادند  كه  ش ــت نمودن حصروراث
عيسى  نجف وند فرزند  محرم  به  شماره شناسنامه  5049735025 
در  تاريخ 96/8/21 در  اقامتگاه خود  به علت  كهولت  به  درود  حيات  
گفته ورثه  ان  مرحوم منحصر  است  1- اكبر نجف  وند  فرزند  عيسى  
ــبت  فرزند  .  اينك با   با  كد  ملى  5040088833 متولد  1334 نس
انجام  تشريفات  مقدماتى  در خواست مزبور را  در  يك  نوبت آگهى 
ــراض  دارد  و  يا  وصيت  نامه اى  از  متوفى   ــد  هر  كس  اعت ــى  نماي م
ــوراى  حل   ــر  آگهى  ظرف  يك  ماه  به  ش ــد  از  تاريخ  نش نزد  او  باش
اختالف  اصالندوز  تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  وصيتنامه 
اى  جز سرى  و  رسمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  شود  از  درجه  اعتبار  

ساقط  و  بالاثر  خواهد  بود  .
مسئول  دفتر  شوراى  حل  اختالف  شعبه  سه  بخش  اصالندوز 

-  بهنام  بهزاد
-------------------------------------
آگهى  موضوع  ماده  3 قانون  و ماده  13 آيين نامه  
قانون  تعيين  تكليف  وضعيت  ثبتى  و اراضى  و  

ساختمانهاى فاقد  سند  رسمى
ــات  اول  موضوع  قانون  تعيين  وضعيت   ــر  راى  صادره  هي براب
ــند رسمى  مستقر  در  واحد   ــاختمانهاى  فاقد  س ثبتى  اراضى  و  س

ثبتى  نمين  تصرفات  مالكانه  و بالمعارض  متقاضيان  كه  ذيال  اعالم  
ــت  لذا به   ــمى  محرز  گرديده  اس مى  گردد  از  مالكيت  مالكان  رس
اطالع  عموم  مراتب در  دو نوبت  به  فاصله  15 روز  آگهى  ميشود  در  
ــند  مالكيت  متقاضاين   ــبت  به  صدور  س ــخاص  نس صورتيكه  اش
ــد  مى  توانند  از تاريخ  انتشار  اولين  آگهى  به   ــته  باش اعتراض  داش
ــليم  و  پس  از  اخذ   مدت  دو  ماه  اعتراض  خود را  به  اين  اداره  تس
ــليم  اعتراض  دادخواست   ــيد  ظرف  مدت  يك ماه  از  تاريخ  تس رس
خود را  به  مراجع  قضايى  تقديم نمايند  .  بديهى  است  در  صورت 
انقضاى  مهلت  مذكور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالكيت  صادر  خواهد  شد .
از  شهر  آبى بيگلو پالك  145-اصلى  بخش  3  اردبيل 

ــو  ــرى ايرل ــز  جهانگي ــاى پروي ــى آق ــالك 1701فرع 1-پ
فرزندايمانويردى ششدانگ  يكبابخانه بمساحت 233/30متر  مربع  
از  مالكيت  رسمى  ايمانويردى جهانگيرى ايرلو  محرز  گرديده  است  

.
ــو  ــرى ايرل ــز  جهانگي ــاى پروي ــى آق ــالك 1702فرع 2- پ
فرزندايمانويردى ششدانگ  يكبابخانه بمساحت 204/15 متر  مربع  

از  مالكيت  رسمى  ايمانويردى محرز  گرديده  است  .
3- پالك 1703فرعى خانم مهناز فيروزان آبى بيگلو فرزندخليل 
ششدانگ  يكبابخانه بمساحت 321/01متر  مربع  از  مالكيت  رسمى 

توكل اقبالى آبى بيگلو محرز  گرديده  است  .
4- پالك 1704فرعى آقاى رامين اقبالى آبى بيگلو فرزندتوكل 
ــدانگ  يكباب انبارى بمساحت 279/97 مترمربع  از  مالكيت   شش

رسمى توكل اقبالى آبى بيگلو محرز  گرديده  است  .
5- پالك 1705فرعى آقايان  ياسر نام آور ابى  بيگلو مقدار  1/5 
ــاع  و  ــام آور  آبى بيگلو مقدار  1/5 دانگ مش ــاع و اصغر ن دانگ مش
اسماعيل  نام  آور آبى بيگلو مقدار  1/5 دانگ  مشاع  و توحيد  نام آور  
ــدانگ   ــاع  از  شش آبى بيگلو  فرزندان  خان  آقا مقدار  1/5 دانگ  مش
يكباب انبارى بمساحت 355/26متر  مربع  از  مالكيت  رسمى امان 

اله نام آور آبى بيگلو محرز  گرديده  است  .
از قريه ساقصلوپالك 123 اصلى  بخش 3  اردبيل

6- پالك 184فرعى خانم حوريه آقازاده فرزندسالم ششدانگ  
ــاحت 706/49 متر  مربع  از  مالكيت  رسمى آقا باال  يكبابخانه بمس

فريدى ساقصلو محرز  گرديده  است  .
از امينجان پالك 381-اصلى بخش 3 اردبيل

ــده از 166 فرعى آقاى معرفت  7- پالك 1527فرعى مجزى ش
ــه و مغازه  ــدانگ  يكبابخان ــين جان شش ــح زاده  فرزندحس ابوالفت
بمساحت 46/89 متر  مربع  از  مالكيت  رسمى قهرمان پايدار محرز  

گرديده  است  .
از قريه خشكه سيل پالك 366-اصلى بخش 3 اردبيل 

8- پالك 73فرعى آقاى يوسفعلى برزگر كركرق  فرزندنجفقلى 
ــاحت 1174/70 مترمربع  از  مالكيت   ــدانگ  يكبابخانه بمس شش

رسمى نجفقلى محرز  گرديده  است  .
از قريه كنازق پالك 416-اصلى بخش 3 اردبيل 

ــده از 92 فرعى خانم ناهيده  ــالك 292فرعى مجزى ش 9- پ
ــاحت 240/43  ــدانگ  يكبابخانه بمس حضورى  فرزندبايرام شش
ــى زاده محرز  گرديده   ــمى غالمعلى تق مترمربع  از  مالكيت  رس

است  .
از قريه نوشنق پالك 369 اصلى بخش 3 اردبيل 

10- پالك 229فرعى آقاى بهنام شكيب نوشنق فرزندمعرفت 
ــاحت 1090/51متر  مربع  از  مالكيت   ــدانگ  يكبابخانه بمس شش

رسمى معرفت شكيب محرز  گرديده  است  .
از قريه كلش پالك 379-اصلى بخش 3 اردبيل 

ــده 297 فرعى آقاى سهراب  11- پالك 740 فرعى مجزى ش
ــاحت  ــدانگ  يكبابخانه بمس ــه شش ــش فرزندطيب ال ــى كل حق
ــمى طيب اله حقى كلش محرز   ــع  از  مالكيت  رس 146/20مترمرب

گرديده  است  .
از قريه قلنج قشالق پالك 21-اصلى بخش 3 اردبيل 

12- پالك 63 فرعى آقاى حسن محبى  فرزندمعرفت ششدانگ  
ــاحت 1468/85مترمربع  از  مالكيت  رسمى  يكباب دامدارى  بمس

خود متقاضى محرز  گرديده  است  .
تاريخ  انتشار  اول : روزدو شنبه  96/8/29         تاريخ  انتشار دوم  

:روز  سه شنبه  96/9/14
جمشيد مولوى-  رئيس  ثبت  اسناد وامالك  شهرستان  نمين

دادنامه
پرونده كالسه 9609982811200136 شعبه 12دادگاه 
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــن  قزوي ــى  حقوق ــى  عموم

9609972811200386
خواهان :بانك مهر اقتصادبه نمايندگى آقاى جواد تك روستا 
با وكالت خانم مرضيه حناساوى فرزند محسن به نشانى قزوين- 
چهارراه وليعصر-نبش گلستان سوم- مديريت شعب بانك مهر 

اقتصاد-
خواندگان:1-آقاى اكبر سليمانى فرزند على به نشانى استان 

قزوين- خيابان راهن –كوى كالنترى-كوچه ميثم-
2-آقاى حسن كشاورزفتحى فرزند ذكريا به نشانى قزوين- 

خيابان راهن –كوى كالنترى-كوچه بابا گيلك-پالك1
ــانى قزوين- خيابان شهيد  3-آقاى عليرضا محمدى به نش

بابايى –درمانگاه شهيد بلنديان 
خواسته ها:1-پرداخت حق الوكاله2-مطالبه خسارت تاخير 
تاديه3-تامين خواسته4-مطالبه وجه چك5-مطالبه خسارت 

دادرسى 
راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست بانك مهر اقتصاد به 
ــت خانم مرضيه حنا  ــتا با وكال نمايندگى آقاى جواد تك روس
ساوى فرزند محسن بطرفيت 1-آقاى اكبر سليمانى فرزند على 
ــاورزفتحى فرزند ذكريا 3- آقاى عليرضا  ــن كش 2- آقاى حس
محمدى به خواسته مطالبه وجه چك(بابت1فقره چك به شماره 
1351/573675/42مورخ1395/12/15عهده بانك ملت شعبه 
شهر صنعتى البرز)به مبلغ500/000/000 ريال ومطالبه حق 
ــاهده ميگردد كه وكيل خواهان اظهارداشته  الوكاله وكيل مش
ــت خوانده محترم رديف اول آقاى اكبر سليمانى با توجه به  اس
ــدور يك فقره چك به  ــش درقبال موكل اقدام به ص تعهدخوي
ــماره 1351/573675/42مورخ 1395/12/15عهده بانك  ش
ملت شعبه شهر صنعتى البرز نموده است كه خوانده رديف دوم 
وسوم نيز با امضا ظهر چك موصوف پرداخت وجه آن راتضمين 
نموده اند .ليكن در هنگام ارائه چك به بانك محال عليه به دليل 
ــت  ــدم پرداخت صادر گرديده اس ــودى ،گواهى ع ــر موج كس
متاسفانه عليرغم تماسهاى مكرر موكل واقدامات به عمل آمده 
ــن زمينه تا كنون حاضربه پرداخت دين خود نگرديده اند  در اي
.حاليه با عنايت به محرز بودن مديونيت واشتغال ذمه خواندگان 
تقاضاى صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
ــى  ــه انضمام هزينه هاى دادرس ــون ريال ب ــغ پانصد ميلي مبل
ــارت تاخير تاديه از تاريخ چك تا زمان اجراى حكم وحق  وخس
ــليمانى اظهار  الوكاله وكيل دارد .خوانده رديف اول آقاى اكبرس
ــه ام وخواندگان ديگر ضامن  ــى دارد قبول دارم من وام گرفت م
هستندخواندگان ديگر حسب ابالغ قانونى صورت گرفته حضور 
ــل معرفى ننموده اند  ــال نكرده اند ووكي ــد اليحه اى ارس ندارن
ــته خواهان مصون از تعرض باقى مانده است وجودچك  خواس
ــان  ــدگان در يد خواهان ظهوروداللت بر محكوميت ايش خوان
ــت باستناد  ــته با اين اوصاف بنظر ادعاى خواهان وارد اس داش
ــه محكوميت  ــم ب ــواد198-515-519-522 ق.آ.د.م حك م
تضامنى خواندگان به مبلغ 50/000/00000 تومان بابت اصل 
خواسته وهمچنين هزينه دادرسى وحق الوكاله وكيل بر اساس 
ــه از تاريخ مندرج در چك  ــارت تاخير تادي تعرفه قانونى وخس
ــاس شاخص نرخ تورم اعالمى از  لغايت اجراى دادنامه كه بر اس
سوى بانك مركزى اعالم خواهدشد صادرواعالم مى گردد راى 
صادره نسبت به خوانده رديف اول حضورى وظرف مهلت بيست 
ــس ازابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم تجديد نظر  روز پ
ــدوراى صادره نسبت به خواندگان ديگر  استان قزوين مى باش
غيابى است وظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
ــن دادگاه وظرف همان مهلت قابل تجديد نظر در محاكم  در اي

تجديد نظر استان قزوين مى باشد. 
رئيس شعبه دوازدهم دادگاه عمومى حقوقى قزوين

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

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 
ــتا  ــام : بانك مهر اقتصاد به نمايندگى آقاى جواد تك روس ن
ــاني: قزوين چهارراه  ــتان قزوين      نش ــعب اس مدير كل امور ش
وليعصر –نبش گلستان سوم-مديريت شعب بانك مهر اقتصاد

 مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم
ــام پدر: عطاءاله          ــام خانوادگي: مافى     ن ــميرا      ن ــام: س 1-ن

نشاني: قزوين- غياث آباد-نبش چهارراه مفتح-پالك29
ــفلى     نام پدر: ابراهيم         2- نام: محمود     نام خانوادگي: يوس

نشاني: مجهول المكان
3- نام:الهه  نام خانوادگي: مافى     نام پدر: عطاءاله    نشاني: 
ــان ژاندارمرى-كوچه توحيد- ــت- خياب ــن- دروازه رش قزوي

پالك84
محكوم به:بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  9610092810201477وش
ــت به  ــه محكوم اس ــوم علي 9609972810200345 محك
پرداخت تضامنى مبلغ 205/205/000ريال بابت اصل خواسته 
ــى وهكذا حق الوكاله  ــال بعنوان هزينه دادرس و7944000ري
ــارت تاخير  ــترى برابر تعرفه قانونى بانضمام خس وكيل دادگس
ــه از تاريخ مطالبه واقامه دعوى(95/11/24) لغايت اجراى  تادي
ــاالنه اعالمى بانك  ــاخص نرخ توره س حكم بر مبناى آخرين ش
ــر دولتى برعهده  ــان ،پرداخت نيم عش ــزى در حق خواه مرك
ــى منوط به اخذ تامين  ــت واجراى راى غياب محكوم عليهم اس

متناسب مى باشد. 
ــعبه2دادگاه عموى حقوقى  ــر دادگاه حقوقى ش مدير دفت

قزوين 
-----------------------------------

آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر مرادى فرزند محمد داراى شناسنامه شماره 303 
ــرح دادخواست به كالسه 960507از اين شورا درخواست  به ش
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان الله 
ــنامه 44 در تاريخ 94/11/6اقامتگاه  ولى فرزندحميد به شناس
ــن الفوت آن مرحوم  ــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حي دائم

منحصر است به:
1-اكبر مرادى ش.ش303 صادره از ابهر پسر متوفى

2-جهانگير مرادى ش.ش372 صادره از ابهر پسر متوفى
3-مهدى مرادى ش.ش383 صادره از ابهر پسر متوفى

4- مرتضى مرادى ش.ش438 صادره از ابهر پسر متوفى
5-آفاق مرادى ش.ش398 صادره از ابهر دختر متوفى 
6-ايران مرادى ش.ش430 صادره از ابهر دختر متوفى

7-عفت مرادى ش.ش487 صادره از ابهر دختر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 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 دهم شوراى حل اختالف شهرقزوين

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

ــهرام  ــت و ضمائم به آقاى ش ــيدگي و دادخواس ــت رس وق
شهسوارى فرزند نصراله خواهان آقاى ابراهيم اميرى دادخواستى 
ــهرام شهسوارى به خواسته مطالبه  به طرفيت خوانده آقاى ش
وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
ــالف  ــل اخت ــوراى ح ــعبه 5 ش 9609982821500521 ش
ــورخ  م ــيدگى  رس ــت  وق و  ــت  ثب ــن  قزوي ــتان  شهرس
ــب دستور دادگاه  ــاعت 9:30 تعيين كه حس 1396/10/12س
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت مجهول 
ــت خواهان مراتب يك نوبت در  المكان بودن خوانده ودرخواس
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تاخوانده ظرف يك ماه 
ــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم  پس از تاريخ انتش
ــت وضمائم رادريافت  ــاني كامل خود نسخه ثانى دادخواس نش

ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه5 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين  
-----------------------------------

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى تحت 
پالك باقيمانده 176فرعى 3157-اصلى واقع در بخش4 قزوين 
ــماره چاپى  ــه 150 دفتر114با ش ــت 26771صفح ــل ثب ذي
494883به نام سعيد پرهيزگارى صادر وتسليم گرديده است. 
ــورخ78/8/4  ــپس تمامى مورد ثبت برابر قطعى 10864م س
دفتر35قزوين به شركت داروشيشه سهامى خاص واگذار شده، 
حال آقاى حسن فالح برابر معرفى نامه شماره 1267-96مورخ 
ــركت دارو شيشه با ارائه دو برگ  96/8/14 به عنوان نماينده ش
فرم شهادت شهود مدعى فقدان سندبه علت جابجايى گرديده 
ــندمالكيت المثنى خود را نموده كه مراتب  وتقاضاى صدور س
باستناد ماده 120 آئين  نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد 
تا هركس به نحوى از انحاء نسبت به ملك مذكور حقى داشت ويا 
معامالتى به نفع او شده ويا مدعى وجود سند درنزدخود باشد از 

تاريخ انتشار اين آگهى تامدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره 
ــند مالكيت و سند معامله تسليم  اعتراض خود را با ارائه اصل س
نمايد وچنانچه درظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا 
ــود اداره ثبت  ــند مالكيت ارائه نش ــورت اعتراض اصل س در ص
المثنى سندمالكيت را  طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم 
ــر  ــرح ذيل منتش ــى در يك نوبت بش ــرد. اين آگه ــد ك خواه

خواهدشد.   
تاريخ انتشار:1396/8/29

حسن غالمحسينى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه 
يك قزوين

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

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 
نام : بانك انصاراصالتا ووكالتا از جانب موسسه صندوق پس 
اندازوقرض الحسنه انصار المجاهدين            نشاني: قزوين –بلوار 

آيت اله طالقانى سرپرستى شعب بانك انصار
 مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

ــاني:  ــى             نام خانوادگي: بهريان     نش ــد عل ــام: احم 1-ن
قزوين- غياث آباد-كوچه22پالك16

ــمعيلى      نام پدر: محمد        2-نام: صفدر       نام خانوادگى: اس
نشانى- 

ــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم  مش
عليه

ــام پدر: احمد      ــى: حاجيان          ن ــام خانوادگ ــرا      ن ــام: زه ن
نشانى: قزوين سه راه خيام-مجتمع تجارى الغدير-طبقه4واحد5       

نوع رابطه: وكيل
محكوم به: بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  وش  9610092811100778
9509972811101095محكوم عليهما محكومندتضامنى به 
پرداخت مبلغ 227/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت 
خسارت ووجه التزام قراردادى روزانه به مبلغ 175/000ريال از 
ــخ 95/9/24 لغايت تاريخ پرداخت اصل دين به عنوان اصل  تاري
ــى از باب تسبيب به مبلغ  ــته وپرداخت خسارت دادرس خواس
ــر  ــق محكوم له وپرداخت نيم عش ــال درح 13/770/500ري

دولتى 
مدير دفتردادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 

قزوين
-----------------------------------

مفقودي
ــمند مدل 90 به پالك  ــبز و سند قطعى تاكسى س برگ س
538ت18 ايران 87 وشماره موتور 12490163080 و شماره 
ــروناز صالحى  ــىNacc61avbf065660 متعلق به س شاس

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

مفقودي
برگ سبز سوارى پرشيا مدل 90 به پالك88ب355 ايران 
ــى  ــماره شاس ــور12490111844 و ش ــماره موت ــا ش 87 ب
ــلطانعلى صيدى  ــق به س Naan01ca5bk104442 متعل

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

مفقودي
مهر شركت حمل و نقل زرين بار ايجرود به شماره ثبت 30 

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

مفقودي
ــون مدل 89 به شماره  ــيكلت راديس ــبز موتور س برگ س
ــماره موتور State125n3c  و شماره  پالك479/46546و ش
ــين  ــه 10rooo63/125r***N3c متعلق به امير حس تن

رسولى آغبالغى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
-----------------------------------

مفقودي
ــماره پالك  ــى مدل 85 به ش ــند كمپانى خودرو پى ك س
348ن75 ايران 77 و شماره موتور M131349270 و شماره 
شاسى 059094 متعلق به مريم آزادى مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.  

ابالغ وقت رسيدگي به مريم ابراهيمي فرزند عبدالرحيم   شاكي حسن احمدي 
عليه متهم مريم ابراهيمي باتهام سرقت گوشي تلفن همراه    تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1131 
دادگاه كيفري 2  تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  
 )  9509980235400358 كالسه  به  و  ارجاع  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
960218 )  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/10/6 و ساعت 9/00 تعيين 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به  شده است به علت مجهول 
تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفري و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده 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 ضمنا قبل از موعد رسيدگي 
مي توانيد با مراجعه به دادگاه ضمن اعالم نشاني جديد از موضوع شكايت 

مطلع گرديد 
كيفري  دادگاه  منشى  الف                      59607/م    
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1131 شعبه    2

بدينوسيله بنا به محتويات پرونده كالسه 139500101132000267 آگهى و 
اعالم مى گردد يك دستگاه موتورسيكلت هوندا 400 سى سى به رنگ آبى 
 NC-E2034889 1034857 و بشماره موتور-NC39 سفيد بشماره شاسى
توسط كالنترى 12 انديشه در تاريخ 96/6/14 بدون راكب به ظن قاچاق كشف 
اند لذا  گرديده است و تاكنون شخص و يا اشخاص ادعايى مالكيت ننموده 
يك  حداكثر  مدت  ظرف  دارند  مالكيت  ادعاى  اشخاصى  يا  شخص  چنانچه 
ماه پس از نشر اين آگهى با در دست داشتن اصل اسناد و مدارك و اسناد 
مالكيت به اين شعبه واقع در شهريار شهرك ادارى اداره تعزيرات  حكومتى 

شهرستان شهريار مراجعه نمايند
بدوى  دوم  شعبه  رييس  الف    59608/م     
شهريار  شهرستان  حكومتى  تعزيرات  اداره 

دادگاه   103 شعبه   9609982295700737 كالسه  پرونده  دادنامه      
 : شاكى    96099229501333 دادنامه  كهريزك  بخش  جزايى  عمومى 
 : اتهام  پاكدامن    اكبر  على   : متهم  حسين    فرزند  پشتوائى  محمدرضا 
صدور چك بالمحل   راى دادگاه   در خصوص اتهام على اكبر پاكدامن 
دسترس  در  وى  از  بيشترى  اطالعات  كه   1356 متولد  هاشم  فرزند 
بمبلغ   149354/41 بشماره  چك  فقره  يك  صدور  بر  داير  باشد  نمى 
عنايت  با  دادگاه  هجرت  شعبه  ملت  بانك  عهده  ريال   550/000/000
مالحظه  و  شاكى  شكايت  انتظامى  مرجع  گزارش  پرونده  محتويات  به 
گواهى هاى عدم پرداخت وجه چك و اينكه متهم عليرغم ابالغ در جلسه 
دادگاه حاضر نگرديده و دفاع و ايرادى بعمل نياورده است و توجها به 
ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده بزه انتسابى به متهم موصوف 
قانون صدور چك   7 ماده  ج  بند  به  مستندا  دادگاه  لذا  دانسته  محرز  را 
از  تعزيرى و ممنوعيت  بتحمل دو سال حبس  را  82/6/2 متهم  اصالحى 
داشتن دسته چك بمدت دو سال محكوم و اعالم مى دارد راي صادره 
و  مرجع  اين  در  واخواهي  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز   20 ظرف  غيابي 
تهران  استان  تجديدنظر  تجديدنظر در محاكم  قابل  20 روز  سپس ظرف 

باشد . مي 
كهريزك   2 كيفري   103 شعبه  رييس  الف     59609/م    

احضار متهم   بدينوسيله به محسن حسن دوست حسب شكايت مريم كشاورز 
ويشكايي باتهام ترك انفاق در پرونده كالسه 960480 تاريخ نشر اين آگهي 
ظرف يك ماه براي دفاع از اتهام انتسابي حاضر شويد در غير اينصورت وفق 

مقررات تصميم گرفته خواهدشد 
تهران   10 ناحيه  دادسراي   4 شعبه  داديار  الف     59600/م     

  ابالغ وقت دادرسي    بدينوسيله به متهم ميالد تاجيك  ابالغ مي گردد كه 
پرونده اتهامي 960500/اول/96 در شعبه 1 مجتمع شهيد فهميده تهران  ثبت  
و درجريان رسيدگى  مى باشد لذا برابر ماده 115 ق آدك مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج مي گردد تا  براي 96/10/12 ساعت 8/30   
به اين شعبه واقع در اول اتوبان تهران كرج جنب ساختمان هواپيمايي ماهان 
كوچه آزادگان مجتمع شهيد فهميده تهران معرفي و از اتهام خود دفاع نمايد 
اينصورت دادگاه غيابا به موضوع رسيدگي و قرار مقتضي صادر  در غير 

خواهد شد .
  59601/م الف      دادرس علي البدل  شعبه 1 مجتمع شهيد فهيمده تهران 

  احضار متهم   در پرونده كالسه 12/92/1498ب اين بازپرسى حسب شكايت  
استفاد   اتهام كالهبرداري و  اله عبداله زاده عليه متهم محمد نصيري  نعمت 
المكان بوده و وقت رسيدگى  نامبرده مجهول  باينكه  تحت تعقيب است نظر 
ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى تعيين گرديده بدينوسيله بتجويز ماده 174 
ق آدك  مصوب 92 بنامبرده ابالغ مى گردد ظرف مهلت مذكور جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر در غير اينصورت وفق مقررات قانونى 

اتخاذ تصميم خواهد گرديد 
تهران   12 ناحيه  دادسراى   12 شعبه  بازپرس  الف    59603/م     

احضار متهم   در پرونده كالسه 12/96/472ب اين بازپرسى حسب شكايت 
صادق دانش عليه متهم مجتبي فريدون اتهام سرقت تحت تعقيب است نظر 
باينكه نامبرده مجهول المكان بوده و وقت رسيدگى ظرف يك ماه از تاريخ 
آدك مصوب 92  ماده 174 ق  بتجويز  بدينوسيله  گرديده  تعيين  آگهى  نشر 
بنامبرده ابالغ مى گردد ظرف مهلت مذكور جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اتخاذ تصميم  قانونى  مقررات  اينصورت وفق  غير  در  بازپرسى حاضر  اين 

خواهد گرديد 
تهران   12 ناحيه  دادسراى   12 شعبه  بازپرس  الف    59604/م     

احضار متهم   در پرونده كالسه 12/96/149ب اين بازپرسى حسب شكايت 
ساحره شكوهي عليه متهم فرهاد حاج كاظم فرزند محمد اتهام سرقت  تحت 
تعقيب است نظر باينكه نامبرده مجهول المكان بوده و وقت رسيدگى ظرف 
يك ماه از تاريخ نشر آگهى تعيين گرديده بدينوسيله بتجويز ماده 174 ق آدك 
مصوب 92 بنامبرده ابالغ مى گردد ظرف مهلت مذكور جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در اين بازپرسى حاضر در غير اينصورت وفق مقررات قانونى اتخاذ 

تصميم خواهد گرديد 
تهران   12 ناحيه  دادسراى   12 شعبه  بازپرس  الف    59605/م     

احضار متهم   در پرونده كالسه 12/94/739ب اين بازپرسى حسب شكايت 
حسين احمدي شاد عليه متهم نوروز خداياري فرزند محمد كاظم اتهام تحصيل 
مال مسروقه و جعل و استفاده از سند مجعول  تحت تعقيب است نظر باينكه 
نامبرده مجهول المكان بوده و وقت رسيدگى ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى 
تعيين گرديده بدينوسيله بتجويز ماده 174 ق آدك مصوب 92 بنامبرده ابالغ 
اين بازپرسى  انتسابى در  اتهام  از  مى گردد ظرف مهلت مذكور جهت دفاع 

حاضر در غير اينصورت وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد گرديد 
تهران   12 ناحيه  دادسراى   12 شعبه  بازپرس  الف    59606/م     

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رسمى)

ــى 9000018 و 9000007  ــده اجرائ ــه موجب پرون ب
ــكله در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان صحنه له  متش
ــعبه صحنه (بعنوان بستانكار) و عليه شركت  بانك ملى ش
ــك روزه) و مجتبى  ــتى (جوجه ي ــى 848 مرغ گوش تعاون
قاسمى (بعنوان بدهكار وراهن) اشعار ميدارد مديون مرقوم 
طى اسناد رهنى شماره هاى 42184 مورخه 1385/11/19 
ــه  ــه 1386/04/26 و 45977 مورخ و 43543 مورخ
1386/12/07 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 10 
صحنه و نيز طبق پرونده اجرايى ذمه اى 9000007 مستند 
قرارداد داخلى شماره 87004341 وام بانكى دريافت نموده 
ــرد و جريمه روزانه آن تا  ــه اصل و فرع و جريمه ديرك اند ك
ــبه  ــده) با توجه به محاس ــخ 1396/09/20 (روز مزاي تاري
حسابدار ثبت اسناد صحنه جمعا بمبلغ 7/789/971/429 
ــند. اوراق اجرايى مربوطه  ريال به بانك دائن بدهكار مى باش
و  و 1390/11/29  ــاى 1390/08/28  ه ــه  مورخ در 
1391/08/18 و 1391/11/24 به مديونين ابالغ گرديده و 
موارد وثيقه عبارت است از 1- مورد وثيقه اول (محل اجراى 
ــاع اراضى از 200 سهم از  ــهم (من) مش طرح) مقدار 24 س
ــهم كل اراضى آبى و ديمى مزروعى از ششدانگ  7200 س
ــاحت 4800 مترمربع پالك 92 اصلى  قريه چراغ آباد بمس
ــند  ــاه حوزه ثبتى صحنه كه س ــع در بخش 8 كرمانش واق
مالكيت آن ذيل ثبت 4983 صفحه 321 الى 325 دفتر 8/1 
ــتى (راهن) صادر  ــركت تعاونى 848 مرغ گوش دفتر بنام ش
ــب گزارش كارشناسان رسمى دادگسترى  گرديده كه حس
ملك مورد رهن مذكور بصورت يك واحد مرغدارى احداث 
ــاعى بمقدار 24 من  ــامل الف- عرصه مش بنا گرديده كه ش
ــاحت 4800 متر مربع) ب- سالن  ــاع فوق الذكر (بمس مش

توليد شامل:
1-سوله جهت جوجه كشى به مساحت 1100 متر مربع 
مى باشد كه اسكلت آن سوله صنعتى با سقف ايرانيت و تور 
سيمى و پشم شيشه اجرا گرديده است. كف سوله موزائيك 
ايرانى و پوشش ديوارهاى خارجى آن با پالستر ماسه سيمان 
و پوشش ديوارهاى داخلى در بعضى نقاط كاشى و در بعضى 

نقاط پالستر ميباشد.
2-سوله توليد مرغ گوشتى به مساحت 1266 متر مربع 
مى باشد. اسكلت آن به صورت سوله خرپايى ساخته شده از 
قوطى مى باشد سقف آن ايرانيت و تور سيمى و پشم شيشه 
است نماى ديوارهاى خارجى پالستر سيمان است. پوشش 

ديوارهاى داخلى نيز پالستر سيمان مى باشد.
ــرايدارى با اسكلت آجرى با  3-ساختمان كارگرى و س
سقف سبك به مساحت 100 مترمربع مى باشد. ساختمان 
ــامل دو اتاق خواب – سرويس بهداشتى و آشپرخانه مى  ش
باشد. نماى خارجى ساختمان پالستر سيمان و كف موزائيك 

مى باشد.
ــاحت 24 متر مربع با  ــاختمان موتورخانه به مس 4- س

اسكلت آجرى و نماى پالستر سيمان.
ــازى: محوطه شن ريزى گرديده و بعضى  5-محوطه س
نقاط شامل تيرك هاى چوبى و سيم خاردار و جدول گذارى 

مى باشد. قسمت بيشتر محوطه فاقد حصار كشى ميباشد.
6-با توجه به موقعيت و كيفيت كارهاى انجام شده ارزش 

واحد توليدى فوق به شرح ذيل برآورد ميگردد:
ــاحت كل 4800  ــل طرح به مس ــه مح 7-ارزش عرص
ــه ازاى هر مترمربع 70/000 ريال جمعا به مبلغ  مترمربع ب

336/000/000 ريال مى باشد.
ــاحت 1100 مترمربع به  ــوله جوجه كشى به مس 8- س
ــه مبلغ  ــاً ب ــال جمع ــع 2/500/000 ري ــر مترمرب ازاى ه

2/750/000/000 ريال مى باشد.
9- سوله توليد مرغ گوشتى به مساحت 1266 مترمربع 
ــال و جمعاً به مبلغ  ــع 2/100/000 ري ــه ازاى هر مترمرب ب

2/658/600/000 ريال مى باشد.
ــاختمان كارگرى و سرايدارى به مساحت 100  10- س

ــع 2/500/000 ريال جمعاً به  متر مربع به ازاى هر متر مرب
مبلغ 250/000/000 ريال ميباشد.

11-ساختمان موتورخانه برق به مساحت 24 مترمربع 
ــاً به مبلغ  ــع 2/000/000 ريال جمع ــر مترمرب ــه ازاى ه ب

48/000/000 ريال مى باشد.
ــور مقطوع  ــى به ط ــازى و حصار كش 12- محوطه س

107/400/000 ريال مى باشد.
ــوق الذكر به مبلغ  ــن ارزش كل عرصه و اعيان ف بنابراي

6/150/000/000 برآورد گرديده است.
ج- تأسيسات نيرو رسانى: 1- انشعاب برق با ديماند 90 
ــو وات-400 متر خط 20 كيلو ولت تك مداره- ترانس  كيل
100kva كات اوت. برق گير. تابلو زير ترانس – تابلو توزيع 
اصلى 250 آمپرى- كابل كشى تا تابلو اصلى و محل مصارف: 

جمعاً به مبلغ 400/000/000 ريال
ــامل يك حلقه چاه آب نيمه  2-تاسيسات آبرسانى: ش
عميق 30 مترى و حق انشعاب آن و لوله كشى پلى اتيلن به 

متراژ تقريبى 340 متر: به مبلغ 300/000/000 ريال
ــامل125 متر لوله كشى  ــات گاز رسانى: ش 3-تاسيس
ــيرآالت : به مبلغ 30/000/000  ــان با اتصاالت و ش ماتيس

ريال 
4- سيستم جوجه كشى ساخت شركت طيوران تهران 
شامل شش مترى با ظرفيت 90720 عدد تخم مرغ مجهز به 
سيستم كنترل دما و 12 عدد فن سير كوله تعداد 258 عدد 
ــك كن جوجه با  ــبد قرارگيرى تخم مرغ- دستگاه خش س
ــتم كنترل  ظرفيت هفت هچر 15120 عدد مجهز به سيس
ــير كوله  ــا و هفت المنت برقى همچنين 42 عدد فن س دم
ــزه به ابعاد  ــده از گالواني ــاخته نش زيمنس42 عدد راك س

120*200*100 جمعاً به مبلغ 2/850/000/000 ريال.
5- دو دستگاه هواساز به ظرفيت h/400kcal ساخت 
ــركت طيوران تهران مجهز به مشعل گازسوز و متصل به   ش
 / 400h كانال رفت و برگشت  سالنها يك دستگاه هوا ساز با
ــر كت طلوع مجهز به  مشعل گاز  ــاخت ش kcalظرفيت س

سوز  متعلقات بمبلغ 180/000/000 ريال.
ــاى 2500 و 800  ــار ب ظرفيته ــازن تحت فش 6- مخ
ليترى با اتصاالت و مجهز به يك عدد الكترو پمپ پنتاكس 4 

كيلو واتى بمبلغ 25/000/000 ريال.
ــركت پركنيز و  ــاخت ش 7- ديزل ژنراتور kva 105 س
ژنراتور مارلى ايتاليا مجهز به تابلو راه انداز نصب بروى شاسى 
يك سال ساخت 2006 بمبلغ 180/000/000 ريال و يك 
ــتگاه ژنراتور kva 15 مستعمل واقع در محوطه بمبلغ  دس

20/000/000 ريال جمعاً بمبلغ 200/000/000 ريال.
ــور توليد هواى فشرده  250  ــتگاه كمپرس 8- يك دس
ــه مبلغ  ــركت مفيد ب ــاخت ش ــو واتى س ــرى 2/2 كيل ليت

5/000/000 ريال.
9- تله 10 تايى گالوانيزه به ابعاد 130*100*30 در دو 

طبقه به تعداد 88 عدد به مبلغ 115/000/000 ريال.
10-يك عدد دستگاه آسياب ميكسر به الكترو موتور 5/5 

كيلووات بمبلغ 12/000/000 ريال.
11-دوازده عدد اسكلت حمل به ابعاد 150*200*40 
چرخ دار -18 عدد گارى حمل شانه پالستيكى چرخ دار- دو 
ــه ابعاد  ــبدهاى جوجه ب ــه س ــزى تخلي ــكلت فل عدد اس

400*200*30 سانتى جمعاً بمبلغ 20/000/000 ريال.
12- يك دستگاه باسكول 500 با ظرفيت 500 كيلوگرم 

ساخت شركت ميزان ژويا بمبلغ 2/000/000 ريال.
13- ظروف پالستيكى مخصوص آب و دانه با تعداد 290 

عدد بمبلغ 4/000/000 ريال.
ــركت اصفهان نوين  ــتگاه باالبر ساخت ش 14-يك دس

مستهلك بمبلغ 1/500/000 ريال.
15-يك دستگاه مخزن ذخيره گازوئيل بظرفيت 5000 

ليترى بمبلغ 4/000/000ريال.
ــتيكى 100 و 1000ليترى هر كدام  16-مخازن پالس

يكعدد بمبلغ 1/500/000 ريال.
ــتگاه  ــزن گالوانيزه 1000 و يك دس ــدد مخ 17- دو ع

2000 ليترى بمبلغ 10/000/000 ريال.
18- سيستم گازدهى و ضدعفونى تخم مرغ مجهز به دو 

عدد فن سير كوله بمبلغ 6/000/000 ريال.
ــرند تورى گالوانيزه به ابعاد 150*40 تعداد 32  19- س

عدد بمبلغ 8/000/000 ريال.
20- شانه پالستيكى تخم مرغ 42 تايى به تعداد 9000 

عدد بمبلغ 20/000/000 ريال.
ــوش 200 آمپرى – يك  ــتگاه ترانس ج 21- يك دس
دستگاه الكتروپمپ شناور 5 طبقه كمپرسور هواى فشرده 

50 ليترى بمبلغ 10/000/000 ريال.
22- سيستم سم پاشى مجهز به الكتروموتور 4 كيلوواتى 

چينى با فشار كار 10 بار بمبلغ 2/500/000 ريال.
ــغ 4/206/500/000 ريال  موارد مرقوم نيز جمعاً بمبل
برآورد گرديده است. لذا با توجه به مراتب فوق الذكر جميع 
ــرح فوق و طبق  ــورد وثيقه (محل اجراى طرح) بش ملك م
ــان رسمى دادگسترى  گزارش هياتهاى منتخب كارشناس
جمعاً بمبلغ 10/365/500/000 ريال ارزيابى گرديده است. 
ــاختمان  ــدانگ اعيانى يكباب س 2-(مورد وثيقه دوم) شش
ــى از 12 و 56 اصلى واقع در  ــت پالك ثبتى 2832 فرع تح
بخش يك حومه كرمانشاه حوزه ثبتى كرمانشاه بمساحت 
21 مترمربع با جميع توابع و متعلقات و منضمات ذيل ثبت 
117870 صفحه 570 دفتر 1/50 كه عرصه آن اوقافى است 
ــمى صادر گرديده است و داراى  ــند آن بنام مجتبى قاس س
ــى يك باب  ــت: 1- در عرصه اوقاف ــرح ذيل اس ــى بش اعيان
ــاختمان در دو طبقه احداث كه طبقه فوقانى برابر نظريه  س
كارشناس منتخب حسينيه خانمها و طبقه تحتانى حسينيه 
آقايان ميباشد. 2-بنا اسكلت فلزى با نماى كاشى و سراميك 
و قسمت داخلى نازك كارى مطلوب و داراى درب هاى فلزى 
و ديوار حياط و محوطه موزائيك است 3-بنا داراى آب و برق 
ــاحت 15 مترمربع است  و گاز و داراى يكباب زيرزمين بمس
ــاحت 231  ــر عرصه اوقافى بمس ــك مرقوم عالوه ب 4- مل
ــاحت 185 متر و طبقه  مترمربع داراى اعيان همكف بمس
ــاحت 15 متر  ــاحت 180 متر و زيرزمين بمس فوقانى بمس
است و نيز آب و برق و گاز و ديوار حياط محوطه سازى حياط 
جمعاً بمبلغ 3/805/000/000 ريال برآورد گرديده است و 
نظريه هاى ارزيابى مربوط به دو ملك مورد وثيقه فوق الذكر  
ــغ  بمبل ــاً  جمع ــوم  مرق ــالك  ام و  ــه  يافت ــت  قطعي
ــت و لذا وثائق  14/161/500/000 ريال برآورد گرديده اس
ــنبه مورخه  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر روز دوش مرقوم از س
1396/09/20 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان صحنه 
ــع در صحنه-خيابان مولوى- كوچه اقاقيا 13 و در محل  واق
ــه از طريق مزايده بفروش  ــناد و امالك صحن اداره ثبت اس
ميرسد ملك مورد مزايده به قيمت پايه 14/161/500/000 
ــنهادى نقداً فروخته  ــروع و به باالترين قيمت پيش ريال ش
ميشود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب 
ــتراك و مصرف در  ــعاب و يا حق اش برق گاز اعم از حق انش
صورتى كه مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
ــخ مزايده اعم از اينكه رقم  ــهردارى و غيره تا تاري عوارض ش
قطعه آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
ــترد خواهد شد و نيم  فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز  عش
مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار:1396/08/29

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى صحنه-نجفى



ایرانزمین
مدیران جدید شهر به حقوق شهروندی و نیروی 

انسانی توجه ویژه داشته باشند
اصفهان- رییس ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: مدیران 
جدید شهرداری به حقوق شهروندی، حقوق نیروی انسانی و 

کارآمدی توجه داشته باشند.
فت��ح اهلل معین ب��ا حضور در مراس��م تکری��م و معارفه 
خدمتگزاران مردم در شهرداری اصفهان اظهار کرد: ما امروز 
قدردان افرادی هس��تیم که جای خود را به افراد بعدی می 

دهند.
وی افزود: جهان مادی و بش��ری جهانی است که دائم در 
حال تغییر اس��ت و تغییر نیاز جامعه است اما مهم این است 
که دوره هر مدیری که به پایان می رسد پیش خود و خدای 

خود از عملکرد خود راضی باشد.
رییس شورای شهر اصفهان بیان کرد: این فرد باید از خود 
میراث خوبی به جای گذارد تا همگان از آن بهره مند شوند.

معین با اش��اره به افرادی که به تازگی منصوب می شوند 
گف��ت: از این افراد درخواس��ت دارم تکریم ارباب رجوع را به 
خوبی رعایت کنند چرا که این افراد تنها مراجعه کنندگان به 
ادارات نیستند بلکه این افراد تمامی ذی نفعان از خدمات آن 
اداره هستند.وی افزود: توجه به این موضوع منجر به تحقق 
حقوق شهروندی می شود و این موضوعی است که از دیدگاه 
الهی هم مهم است.رییس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: 
همچنین باید حقوق نیروی انس��انی در س��ازمان ها هم به 
خوبی رعایت شود، البته این حق نیز صرفا به معنای دستمزد 

نیست.
    

اعزام تانکر ابرسانی سیار شرکت آبفار یزد به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه

یزد- ش��رکت ابفار یزد از اعزام تانکر آبرس��انی س��یار به 
مناطق زلزله زده کرمانشه خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت آب وفاضالب روستایی اس��تان یزد،محمدفاتحی 
مدیرعامل این شرکت ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان 
زلزله کرمانش��اه اذعان داشت: یک دس��تگاه تانکر آبرسانی 
سیاربه ظرفیت 10000لیتر به کمک مردم عزیز زلزله زده در 
کرمانش��اه اعزام گردید.وی در ادامه افزود:شرکت ابفار یزد 
تارفع کامل بحران در منطقه به امداد رس��انی ادامه خواهد 

داد.
    

دانشکده پزشکی آبادان آماده کمک به حادثه 
دیدگان زلزله استان کرمانشاه است 

اهواز- موسوی نسب: معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده 
علوم پزش��کی آبادان گفت:تمام نیروها و امکانات دانشکده 
علوم پزش��کی آبادان این آمادگی را دارند که برای کمک به 

زلزله زدگان غرب کشور به مناطق آسیب زده اعزام شوند. 
عابد حس��ینی آهنگری با ابراز هم��دردی با هموطنان 
حادثه دیده در زلزله اخیر غرب کش��ور اظهار داش��ت: برای 
کمک به حادثه دی��دگان زلزله اخیر در صورت لزوم تمامی 
امکانات دانش��کده علوم پزش��کی آبادان و واحدهای تابعه 
استفاده می ش��ود و این آمادگی وجود دارد.وی گفت: بنا بر 
هماهنگی  های به عمل  آمده تمام نیروها و امکانات دانشکده 
علوم پزش��کی آبادان این آمادگی را دارند که برای کمک به 

زلزله زدگان غرب کشور به مناطق آسیب زده اعزام شوند.

خبر

خبر
تاثیر مترو در کاهش ترافیک شهر 

اصفهان
اصفهان- نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اش��اره به تاثیر راه اندازی 
مت��رو در کاهش ترافیک ش��هر گفت: اگر 
پیمان��کاران ب��ه تعه��دات خ��ود عمل و 
شهرداری از لحاظ مالی آنان را حمایت کند 
خط یک قطار ش��هری تا پایان سالجاری 
تکمیل می شود.علیرضا نصراصفهانی در 
حاش��یه بازدی��د از ایس��تگاه مت��رو امام 
حسین)ع( اظهار کرد: مترو می توانند نقش 
مهمی در کاهش ترافیک شهر و تسیهل در 
عبور ومرور شهروندان ایفا کند.وی افزود: 
اف��رادی که از مت��رو اس��تفاده می کنند 
رضایتمند هس��تند چرا که در زمان خود 
صرفه جویی و سریعتر به مقصد مورد نظر 
می رسند.نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تاکی��د کرد: اگر پیمان��کاران به 
تعهدات خود عمل  و ش��هرداری از لحاظ 
مالی آنان را حمای��ت کند خط یک قطار 
شهری تا پایان سالجاری تکمیل می شود.

نصر اصفهانی با اش��اره به اینکه امیدواریم 
اینگونه سلس��له بازدیدها از ایستگاه های 
قطار شهری ادامه یابد، تصریح کرد: اینگونه 
بازدیدها با هدف بازدید از روند فعالیت ها و 

فعال بودن ایستگاه ها انجام می شود.
    

برگزاری سمینارآموزشی امنیت 
خانواده درشبکه های اجتماعی در 

شرکت گاز استان مرکزی 
اراك- سمینار آموزشی امنیت خانواده در 
ش��بکه ه��ای اجتماعی به همت ش��ورای 
فرهنگی این ش��رکت و با حضور گس��ترده 
کارکنان وخانواده ایشان در سالن اجتماعات 
شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید. برپایه 
این گزارش خراسانی رییس آموزش شرکت 
گاز استان مرکزی گفت: این سمیناریکروزه 
بادعوت از امیرحسین برمکی مدرس دانشگاه 
صورت پذیرفت وهدف از برگزاری این سمینار 
بیان تاریخچه شبکه های اجتماعی ،آسیب 
های رایج در این ش��بکه ها ،ارائه راهکارهای 
امنیتی درخصوص انتخاب رمز عبور ،امنیت 
شبکه های اجتماعی از قبیل تلگرام،اینستاگرام 
و...،حریم خصوصی افراد،پایش حسابهای 
کاربری و تلفن های هوشمندوامنیت کودکان 
ومزای��ا ومعایب تلفن همراه ب��رای کودکان 
برش��مرد که با حضورمدیرعامل وروس��ای 
واحدهای ستادی این شرکت واستقبال خوب 

کارکنان و خانواده ایشان روبرو گردید.

 مازن��دران- مدیرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان مازندران از اجرای بیش از 1190 
کیلومتر ش��بکه گ��ذاری گاز طبیعی در 

اس��تان طی 7 ماهه نخس��ت سال جاری 
خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز 

اس��تان مازن��دران ، " جعف��ر احمدپور " 
مدیرعامل ش��رکت گاز استان در جلسه 
بررس��ی پروژه های گازرس��انی با اعالم 
مطلب فوق افزود: عملیات گازرس��انی به 
450 روستا و 6 شهر این استان با جدیت 

تمام در حال اجراست.
احمدپ��ور اجرای پروژه ه��ا با کیفیت 
مطل��وب و هزینه کمتر، بهب��ود فرآیند 
پروژه ها و کار در مدت زمان تعیین شده را 
از مهمترین س��رفصلهای م��ورد اهتمام 

مدیریت گازرسانی استان برشمرد.
وی خاطر نشان کرد: در 7 ماهه نخست 
س��ال جاری تا پای��ان مهرم��اه، 1190 
کیلومتر ش��بکه گذاری و 14هزار و 500 
انشعاب گاز در بخشهای مختلف صنعتی، 

تجاری و خانگی نصب شده است.

احمدپور در ادامه اظهار داشت : میزان 
ش��بکه گذاری در این اس��تان 18 هزار و 
800 کیلومتر می باش��د که بیش��تر این 
ش��بکه گذاری ها در روس��تاهای استان 
اجراء شده اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز 
استان با اشاره به سرعت مطلوب عملیات 
گازرس��انی در بخ��ش های روس��تایی و 
شهری اس��تان اظهار کرد: از ابتدای سال 
جاری به بیش از 32 هزار واحد مسکونی 
گازرسانی ش��ده که از این تعداد 10 هزار 
آن مربوط به گازرسانی در بخش روستایی 
اس��ت.احمدپور تصریح کرد: شرکت گاز 
استان با همه توان در تالش است تا گاز را 
به روستاهای باالی 20 خانوار برساند اما 
در این راه نیازمند تالش و همکاری همه 
نهادهای خدمات رسان و همچنین تامین 

اعتبارات می باشیم.مدیرعامل شرکت گاز 
استان تاکید کرد: به رغم کوهستانی بودن 
منطقه و صعب العبور بودن مس��یرها در 
این استان و همچنین با توجه به طوالنی 
بودن فصل س��رما که باعث کاهش فصل 
کاری می ش��ود؛ پروژه های گازرس��انی 

استان با جدیت در حال اجرا است.
وی با تاکید بر این که مصرف بهینه گاز 
طبیعی عالوه بر این که امکان استفاده و 
بهره مندی این انرژی ارزش��مند را برای 
دیگران فراهم می کند، تصریح کرد: توجه 
به رعایت الگوی مصرف و نهادینه کردن 
به��ره گیری مناس��ب و منطق��ی از گاز 
طبیع��ی موج��ب خواهد ش��د ت��ا دیگر 
هموطنان نیز بتوانند از این حامل انرژی 

به نحو  بهتری بهره مند شوند.

بیش از 1190 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در استان مازندران
طی 7 ماه نخست سال جاری محقق شد ؛

اصفهان- معاون بهره برداری ش��رکت 
آب و فاضالب استان اصفهان پیرامون سم 
پاشی واحدهای مسکونی به منظور مبارزه 
با حشرات موذی گفت: شرکت آبفا استان 
اصفهان سالی دومرتبه سم پاشی منهول 
های فاضالب شهرهای سطح استان را در 
دس��تور کار قرار می دهد این درحالیست 
که این روزها بعضاً دیده شده که برخی از 

افراد با نام ش��رکت آبفا قصد س��م پاشی 
واحدهای مسکونی را دارند که این امر هیچ 
گون��ه ارتباطی با فعالیت های صنعت آبفا 
ندارد.حسن غالمی اعالم کرد: شرکتهای 
آبفا طبق اساس��نامه نسبت به سم پاشی 
خطوط جم��ع آوری فاضالب ش��هری و 
منهول ه��ا و انتهای ش��بکه فاضالب که 
همان سیفون فاضالب ورودی واحدهای 

مسکونی است مسئول هستند و در قبال 
سم پاشی درون واحدهای مسکونی هیچ 
گونه مسئولیتی ندارند بنابراین افرادی که 
با نام شرکت های آبفا اقدام به چنین عملی 
می کنند مطمئناً افراد سودجو می باشند 
پس باید در برخورد با چنین افرادی نهایت 
دقت صورت گیرد.وی گفت: همه ساله از 
سوی شرکت آبفا استان اصفهان 250هزار 

منه��ول فاض��الب ب��ا درنظ��ر گرفت��ن 
پارامترهایی همانند نوع حشره و نوع سم 
در فروردین ماه و انتهای ش��هریورماه در 
سطح استان سم پاشی می شود که تأثیر 
بسزایی در ارتقای بهداشت عمومی جامعه 
دارد.معاون بهره برداری شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: سمی که به منظور مبارزه با 
حشرات موذی مورد استفاده قرار می گیرد 

م��ورد تأیی��د و نظ��ارت اداره کل محیط 
زیست می باشد و حداقل آالیندگی را برای 
طبیعت به همراه دارد. همچنین شرکت 
آبف��ا اس��تان اصفهان ط��رح مطالعاتی و 
تحقیقات��ی را برای تولید س��م جدید به 
منظور مبارزه با حشرات موذی که با جهش 
ژنی مقاوم ش��ده اند را در دستور کار قرار 

داده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

سم پاشی شبکه داخلی فاضالب واحدهای مسکونی ارتباطی به شرکت آبفا ندارد

شماره 3863    دو شنبه   29 آبان    1396

دادنامه   پرونده كالسه 9309980234401157 شعبه 1129 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه  960997023300980   شاكى : صادق اكرامى فرزند حسنعلى   
متهم : حسن اميرى فرزند محمد   اتهام : سرقت   راى دادگاه   در خصوص 
اتهام حسن اميرى داير بر سرقت يازده فقره چك از شماره 149665/29 الى 
149675/46 از حساب جارى 4787729006 بانك ملت شعبه خواجه عبداله 
انصارى و بيست فقره چك از شماره 658476 الى 658495 بانك سپه شعبه 
چهار راه كالج دادگاه با بررسى محتويات پرونده شكايت شاكى صادق اكرامى 
مفاد كيفرخواست صادره از دادسرا عدم حضور متهم در جلسه دادگاه حسب 
دفاع از خويش در قبال بزه انتسابى عليرغم ابالغ از طريق نشر آگهى و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى وى محرز و مسلم بوده و دادگاه 
مستندا بماده 666 ق م ا مصوب 75 نامبرده را بتحمل هشت ماه حبس تعزيرى 
و 40 ضربه شالق تعزيرى و رد عين اموال مسروقه محكوم مى نمايد ضمنا 
در راستاى  ماده 215 ق م ا مصوب 1392 مى بايست چك 011/658486 
بانك سپه مذكور در صورتجلسه مورخه 93/7/5 نيروى انتظامى به شاكى 
صادق اكرامى مسترد شود راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 

قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد .
  59612/م الف    رييس شعبه 1129 كيفري 2  مجتمع شهيد محالتى تهران

دادنامه پرونده  كالسه 9609982295900020 شعبه 1129 
   9610100233003865 دادنامه  تهران   2 كيفرى  دادگاه 
على   -1  : متهمين  خدارحم    فرزند  اهوئى  مليحه   : شاكى 
اتهام : مشاركت  ملكى فرزند على اصغر 2- ميالد فاطمى   
 – اتهام على ملكى  دادگاه   در خصوص  در سرقت   راى 
لوازم  و  در سرقت خودرو  مشاركت  بر  داير  فاطمى  ميالد 
ميليون  پنج  بارزش  مزبور  خودروى  صوتى  سيستم  آن 
شاكيه  شكايت  پرونده  محتويات  بررسى  با  دادگاه  تومان 
كيفرخواست  مفاد  انتظامى  نيروى  گزارش  آهوئى  مليحه 
صادره از دادسرا كشف خودرو و استرداد آن به مالباخته 
متهم  حضور  عدم  و  ملكى  على  متهم  ناموجه  دفاعيات 
دفاع  جهت  آگهى  نشر  طريق  از  ابالغ  عليرغم  فاطمى  ميالد 
امارات  و  قرائن  ساير  و  انتسابى  بزه  قبال  در  خويش  از 
و  بوده  مسلم  و  محرز  وى  بزهكارى  پرونده  در  موجود 
با   1375 مصوب  ا  م  ق   667-661 بمواد  مستندا  دادگاه 
1392 ضمن صدور حكم  ا مصوب  م  ق   125 ماده  رعايت 
و  خودرو  لوازم  عين  رد  به  فوق  متهمين  محكوميت  به 
رد  عين  بقاى  عدم  صورت  در  و  خودرو  صوتى  سيستم 
حبس  سال  يك  بتحمل  را  ملكى  على  متهم  آن  قيمت  يا  مثل 
قبلى  بازداشت  ايام  احتساب  با  تعزيرى  ده ضربه شالق  و 
و  تعزيرى  حبس  سال  يك  بتحمل  را  فاطمى  ميالد  متهم  و 
بيست ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره 
ملكى حضورى  على  متهم  و  آهويى  مليحه  به شاكيه  نسبت 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 
غيابي  فاطمى   ميالد  به  نسبت  و  باشد  مي  تهران  استان 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه 

باشد مى 
   59613/م الف    رييس شعبه 1129 كيفري 2  مجتمع شهيد محالتى تهران 

در  خواست  كيفر  بموجب  تهران  قدوسي  شهيد  مجتمع  متهم     احضار 
پرونده كالسه 9509982214600222 براي حسين جديدي فرزند علي قلي 
نموده  تقاضاى كيفر  انتقال مالغير  باتهام  قلي  و مهدي جديدي فرزند علي 
كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
المكان  مجهول  به  عنايت  با  است  گرديده  تعيين   12/00 ساعت   96/9/29
ق   180-115 مواد  مقررات  اجراى  در  و  متهم  به  دسترسى  عدم  و  بودن 
انتسابى در وقت  اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  آدك  مراتب يكنوبت منتشر 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
  60692/م الف                 شعبه 1049 كيفري 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران   

  دادنامه   پرونده كالسه 960998026400004 شعبه 1166 دادگاه كيفرى 
: ابوالفضل تاجيك فرزند حاج  2 تهران دادنامه 960992180601177  متهم 
آقا   اتهام : غيبت پس از مرخصى   راى دادگاه   در خصوص اتهام ابوالفضل 
تاجيك فرزند حاج آقا آزاد بلحاظ عدم دسترسى به ايشان داير بر غيبت از 
مرخصى مورخه 90/12/11 موضوع پرونده كالسه 960699 دادگاه با توجه 
به اوراق پرونده و گزارش مديريت زندان كيفرخواست صادره از سوى داديار 
ويژه بازداشتگاه اوين اقرار صريح متهم در جلسه دادگاه و ساير قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابى را ثابت تشخيص و مستندا به تبصره 
ماده 547 ق م ا مصوب 1375 نظر به وجود سابقه كيفرى موثر و عدم امكان 
تبديل به مجازات جايگزين حبس متهم را بتحمل شش ماه حبس محكوم مى 
نمايد راى صادره غيابى و مستندا بمواد 406-427-431 و ظرف 20 روز از 
تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
تهران الف    رييس شعبه 1166 كيفري 2  مجتمع قدس    59610/م 

دادنامه   پرونده كالسه 9509980500200210 شعبه 1054 دادگاه كيفرى 
فرزند  : مجيد حدادزاده  9609970002400771   شاكى  دادنامه  تهران   2
حميد   متهم : محمدرضا ابراهيمى   اتهام : خيانت در امانت   راى دادگاه   
از  بنام مجيد حدادزاده حاكى  از سوى شاكى  ارائه شده  مفاد سند عادى 
بنام  متهم  نزد  امانت  بعنوان  را بصورت دربسته  پاكت  آنست كه وى يك 
ابراهيمى مازندرانى قرار داده تا وى ظرف مدت دو هفته عينا  محمدرضا 
انرا به شاكى مسترد نمايد اما به گواهى شهود تعريفى از ناحيه شاكى اين 
بسته كه حاوى 700/000/000 ريال اسكناس بوده مسترد نشده است در 
مفاد سند استنادى با تاكيد بر اينكه اين وجه بصورت قرض الحسنه نيست 
و اينكه پاكت حاوى اسكناس ها دربسته است اراده طرفين بر عدم استفاده 
اسكناس  كه  است  مشخص  اينگونه  و  است  شده  مشخص  وجوه  اين  از 
به  متهم  نزد  معين  عين  بعنوان  صرفا  دارند  كه  ريالى  ارزش  از  فارغ  ها 
امانت گذاشته مى شوند و او بايد همان عين را بدون استفاده از آن اعاده 
نمايد بنابراين در اين موضوع بحث امانت محسوب شدن وجه نقد  منتفى 
است زيرا در آنصورت فرض بر عدم استفاده از وجوه نيست لذا دادگاه 
اقدامات متهم را منطبق بر ماده 674 ق  كيفرخواست را صحيح دانسته و 
محكوم  تعزيرى  ماه حبس  بتحمل شش  را  او  و  داند  مى   75 ا مصوب  م 
مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي 
در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

استان تهران مي باشد .
  59611/م الف    رييس شعبه 1054 كيفري 2  مجتمع عدالت تهران

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: فقدان آگاهی از قانون در جامعه، 
از مهمترین عوامل عدم پرداخت به موقع مالیات و تعلق جریمه های مالیاتی 
اس��ت . عباس مزیکی در نشست با فرماندار و نماینده مردم خمین در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: نظام مالیاتی در حال تغییر و تحول است و طرح 

جامع در این زمینه تدوین و در حال اجرا می باشد . 
وی ادام��ه داد: عدم اطالع از قانون های مالیاتی باعث ایجاد مش��کالتی در 
بحث پرداخت به موقع مالیات شده که در این رابطه باید قوانین و نظام مالیاتی 

روشن و شفاف سازی جامع و دقیق شود . 
مدی��ر کل امور مالیاتی اس��تان مرکزی تصریح ک��رد: در بخش مالیات بر 

مصرف، مش��کل جدی وجود ندارد چرا که ارزش افزوده همراه با قیمت کاال از 
مصرف کننده دریافت می ش��ود و مش��کل اصلی در پرداخت مالیات از سوی 
تولی��د کنندگان و اصنافی اس��ت که می خواهند مالی��ات را بدون دریافت از 
مصرف کننده نهایی پرداخت کنند که با اعتراض هایی از سوی آنها مواجه می 

شویم .
مزیکی با اش��اره به اینکه اطالعات سیس��تم مالیاتی نس��بت به چند سال 
گذشته افزایش چند برابری داشته است، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران در 
شهرك های صنعتی باید شروط معافیت های مالیاتی را مورد توجه قرار دهند 

و درك صحیحی از این قانون داشته باشند. 
مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار کرد: در چند دهه اخیر به مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده توجه ویژه ای ش��ده و در پرداخت ارزش افزوده به اس��ناد و 
مدارك نظارت بیشتری می شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سه درصد به 
ن��ه درصد افزایش یافته که در درآمدهای مالیاتی نقش پررنگ تری را ایفا می 

کند. 
وی ادامه داد: اش��راف بر قانون مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد و در این 
زمینه اطالع رسانی شود چرا که عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جریمه 

های سنگین به دنبال دارد .
مزیکی اظهار کرد: آموزش و آگاه سازی مهمترین راهکار مقابله با مشکالت 
مالیاتی در سطح جامعه است وضمن تعامل با دستگاه های اجرایی و نظارتی، 
قانون مالیات ها اجرایی خواهد ش��د، البته در این زمینه تالش داریم رضایت 

مودیان نیز حاصل شود

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی : 

فقدان آگاهی از قانون در جامعه مهمترین عامل تعلق جریمه های مالیاتی است

اطالعی�ه 96/08/27
به اطالع همکاران محترم آب وفاضالب شهری وروستایی وامورات تابعه و.....استان که اززمینهای منطقه 7و8چناران و12مشهد 

مقدس خریداری نموده اند می رساند .هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده تاقطعه بندی ونقشه کشی انجام 

گیرد .چنانچه بدهی پرداخت نگردد اینجانب هیچ گونه مسئولیتی درقبال آن نداشته ونخواهم داشت وهیچ گونه اعتراضی دراین 

مورد پذیرفته نخواهد شد. همچنین مدت زمان اقدام جهت تسویه حساب ازتاریخ اطالعیه به مدت 10 )ده(روزکاری می باشد . 

ضمنا همکارانی که س�ند زمین خودراتحویل گرفته اند به وکیل مراجعه نمایند تا نس�بت به اقدامات بعدی راهنمایی الزم انجام 

گیرد.وکیل :علیرضابارک زایی
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ایالم- به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب اس��تان ایالم، معاون برنامه 
ریزی  و منابع انسانی شرکت با اعالم این 
خب��ر گفت: با تالش ب��ی وقفه و پیگیری 
همکاران ح��وزه معاونت به��ره برداری، 
آزمایش��گاه، معاونت برنامه ریزی و دفتر 
کیفیت ش��رکت آب و فاضالب ش��هری 
استان ایالم، این ش��رکت موف�ق به اخذ 

گواهینام��ه ای��زو 17025 ب��ر اس���اس 
اس��تاندارد IEC/ISO 17025 و تایید 
توس��ط مرکز ملی نظام تایید صالحیت 
ایران )NACI( شد.رش��یدی مهم ترین 
مزایای اخذ تایید صالحیت این استاندارد 

برای مراکز آزمایشگاهی شرکت را
- ارتقاء کیفیت )دقت و صحت( نتایج 

آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها؛

-  پذی��رش آزمایش��گاه ها به عن��وان 
آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی؛
-  برآورده سازی تغییرات در الزامات و 
مق��ررات دولتی و صنعت��ی جهت انجام 

آزمون ها؛
-  توجه به صالحیت پرسنل آزمایشگاه 

و ارتقاء آن؛

-  کس��ب اطمینان از کالیبره ش��دن 
مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها؛

-  استاندارد کردن روش های اجرایی و 
مدیریتی آزمایشگاه ها؛

-   ارتق��اء س��طح مش��تری م��داری 
آزمایش��گاه ها؛ -   رضایت من��دی هر چه 
بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد 
روز افزون آن ها به آزمایشگاه  ، اعالم نمود  

وی خاطرنش��ان کرد: آزمایشگاه مرکزی 
 شرکت آب و فاضالب استان ایالم  پیشتر 
 iso  موفق به اخذ گواهینامه اس��تاندارد
و   14001  iso  –  9001:2008
OHSAS 18001 نیز ش��ده بود  و بیان 
نمود امید داریم که با این تجربه بتوانیم در 
آینده نزدیک دامنه استانداردها را به دیگر 

حوزه های شرکت نیز گسترش دهیم.

آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب استان ایالم موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 شد



11نفت و انرژينفت و انرژي
طوالنى ترين چاه نفت جهان حفارى شد

ــيه از تكميل موفقيت آميز حفر  شركت روس نفت روس
طوالنى ترين چاه نفت جهان در درياى اختسك خبر داد.

به گزارش ايسنا، پلتفرم اورالن حفارى چاه افقى 15 هزار 
مترى را كامل كرد و ركورد تازه اى در طوالنى ترين چاه جهان 
ــاخالين-1 آغاز شده  ــت. از زمانى كه پروژه س برجاى گذاش
ــت، اين پروژه 9 چاه از 10 چاه طوالنى جهان را حفارى  اس
كرده است. ساخالين-1 توسط شركت اكسون موبيل اداره 

مى شود.
ــت اداره غول هاى  ــه توليد در پايگاه هاى نفتى تح اگرچ
نفتى خارجى كه تحت توافق شراكت توليد انجام مى گيرد، 
ــبت به اوت 39 درصد كاهش پيدا كرد، اما  ــپتامبر نس در س

شركت هاى روسى توليد نفت داخلى را افزايش دادند.
ــيه، توليد در روس نفت كه  ــق آمار وزارت انرژى روس طب
ــت 1.2 درصد افزايش  ــركت نفتى روسيه اس بزرگترين ش
ــيد و توليد در  ــكه در روز رس ــت و به 3.82 ميليون بش داش
ــيه است، 0.7  لوك اويل كه دومين توليدكننده بزرگ روس

درصد رشد كرد و به 1.64 ميليون بشكه در روز رسيد.
    

تداوم ركورد شكنى پااليش نفت در چين
ميزان فرآوردى نفت در پااليشگاه هاى چين در ماه اكتبر 

امسال بيش از هفت درصد نسبت به پارسال افزايش يافت.
ــه گزارش رويترز از پكن، افزايش قيمت بنزين در چين  ب
ــبب شد پااليشگران اين كشور در ماه اكتبر امسال ميزان  س
ــپتامبر  ــابقه ماه س فرآورى نفت خام را نزديك به رقم بى س

امسال نگه دارند.
آمار منتشر شده از سوى اداره كل آمار چين نشان مى دهد 
توليد گاز طبيعى اين كشور با 15 درصد افزايش به باالترين 

حد هفت ماه اخير رسيده است.
    

قيمت نفت خام سبك ايران به 65 دالر نزديك شد
قيمت نفت خام سبك ايران در هفته منتهى به 10 نوامبر 
ــترين افزايش قيمت در ميان  (جمعه 19 آبان) با ثبت بيش

نفت خامهاى شاخص به 65 دالر نزديك شد.
ــبك ايران در  به گزارش وزارت نفت، قيمت نفت خام س
اين بازه زمانى با سه دالر و 78 سنت افزايش به 63 دالر و 82 
سنت براى هر بشكه رسيد، ميانگين قيمت نفت خام ايران 
ــال 2017 تاكنون 50 دالر و 79 سنت براى  نيز از ابتداى س

هر بشكه ثبت شد.
قيمت نفت خام سنگين ايران نيز در دوره مورد بررسى 2 
ــنت براى هر بشكه افزايش يافت و به 60 دالر و  دالر و 82 س

15سنت براى هر بشكه رسيد.
    

امارات ظرفيت توليد ميدان هاى نفتى خود را 
افزايش مى دهد

ــين ابوظبى امارات اعالم كرد ظرفيت توليد دو  شيخ نش
ميدان نفتى زاكوم و باب را افزايش مى دهد.

به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزارى رويترز از دوبى، شيخ 
ــين ابوظبى امارات اعالم كرد توليد نفت از ميدان نفتى  نش
ــود را كه يكى از بزرگترين ميدان هاى نفتى جهان  زاكوم خ
ــال 2024 ميالدى به يك ميليون بشكه در روز  ــت، تا س اس
افزايش مى دهد.شركت ملى نفت ابوظبى (ادنوك) اعالم كرد 
ــوم، توافقى ميان اين  ــروژه افزايش توليد ميدان زاك براى پ
ــركت اماراتى، شركت آمريكايى اكسون موبيل و شركت  ش
ژاپنى اينپكس، انجام شده است.ميدان زاكوم دومين ميدان 
ــاحلى نفتى در جهان است. پيش از اين شركت  بزرگ فراس
ادنوك تالش مى كرد توليد اين ميدان را در سال هاى 2017 

و 2018 ميالدى به 750 هزار بشكه در روز برساند.
    

در پااليشگاه آبادان براى 12 هزار نفر شغل ايجاد 
مى شود

با آغاز عمليات اجرايى مرحله دوم توسعه پااليشگاه آبادان 
براى 12 هزار نفر به طور مستقيم و به مدت 4 سال اشتغال 
ايجاد مى شود.به گزارش شانا، اسفنديار دائم الذكر، مديرعامل 
شركت پااليش نفت آبادان با بيان اين مطلب، افزود: كارهاى 
ــده  مقدماتى اجراى اين فاز تمام و قراردادهاى آن منعقد ش
ــگاه  ــت.وى با بيان اينكه هدف از اجراى فاز 2در پااليش اس
ــودآورى و توليد  آبادان، كاهش توليد نفت كوره، ارتقاى س
محصوالت با كيفيت يورو 4 است، اظهار كرد: با اجراى طرح 
ــد كنونى به 24 درصد  ــور، توليد نفت كوره از 36 درص مزب
كاهش خواهد يافت.دائم الذكر گفت: هم اكنون مراحل شمع 
ــيده و پروژه طبق برنامه دنبال مى  كوبى پروژه به پايان رس

شود.
    

انتقال بيش از 22 ميليارد مترمكعب گاز در منطقه 
يك عمليات انتقال گاز

ــر منطقه يك عمليات انتقال گاز گفت: در هفت ماه  مدي
ــال بيش از 22 ميليارد مترمكعب گاز در اين  ــت امس نخس
ــش از 8 ميليارد متر مكعب گاز به  ــده و بي منطقه منتقل ش
شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب جهت تزريق به ميادين 
نفتى تحويل داده شده است.به گزارش شانا به نقل از شركت 
انتقال گاز، نجف باللى، مدير منطقه يك عمليات انتقال گاز 
ــال بيش از 22 ميليارد متر  ــت امس گفت : طى 7 ماه نخس
مكعب گاز در منطقه يك انتقال يافته همچنين، ميزان گاز 
ــگاه گاز بيدبلند 3 ميليارد و 700 ميليون  تحويلى به پااليش
ــبت به مدت زمان مشابه در  متر مكعب در 7 ماه بوده كه نس
سال 95 بالغ بر 27 درصد رشد داشته است.وى افزود: ميزان 
ــده بر روى خطوط منطقه در اين بازه  ــت يابى انجام ش نش
زمانى، 1986 كيلومتر بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه در 

سال گذشته، 9 درصد رشد داشته است.
    

توليد اوره و آمونياك فاز سوم پتروشيمى پرديس 
آغاز شد

ــيمى پرديس از توليد اوره و  ــركت پتروش مديرعامل ش
آمونياك فاز سوم پتروشيمى پرديس خبر داد و گفت: طرح 
ــركت براى توليد محصوالت پايين دستى نيز  مطالعاتى ش
ــين شهريارى در  ــت.به گزارش شانا، حس درحال انجام اس
مجمع عمومى عادى ساليانه شركت پتروشيمى پرديس با 
ارائه گزارش عملكرد سال مالى 96-95 اين شركت گفت: فاز 
3 پتروشيمى پرديس نيز باوجود محدوديت هايى كه در اين 
سال ها وجود داشت، همانند فازهاى يك و دو اين مجتمع در 
دوره 6 سال و نيم احداث و آماده بهره بردارى شد.وى با اشاره 
ــيمى پرديس،  به اين كه با تالش نيروهاى متخصص پتروش
واحد آمونياك فاز 3 در 6 آبان ماه سال جارى آغاز به كار كرد 
و تاكنون 23 هزار تن محصول توليد شده است، افزود: پيش 
ــال آتى با ظرفيت باالى 94  ــود اين واحد در س بينى مى ش

درصد فعاليت كند.

خبر

ايران توانسته به سومين صادركننده 
ــومين  ــام به هند كه س ــزرگ نفت خ ب
واردكننده نفت خام جهان است، تبديل 

شود.
ــنبه ايرنا به نقل از  به گزارش روز يكش
رويترز انگليس، اين تغيير پس از تمركز 
ــد به خاورميانه براى تامين نيازش به  هن

نفت خام رخ داد.
در ماه اوت نيز شركت نفت هندوستان 
اعالم كرد كه اولين محموله نفتى خود را 
ــدارى خواهد كرد و نفت  ــكا خري از آمري
آمريكا را جايگزين نفت شيرين نيجريه 
ــد نفت خام آمريكا نيز  كرد.افزايش تولي

 (WTI) سبب شد تا نفت تگزاس غربى
نسبت به نفت شاخص برنت درياى شمال 

با كاهش همراه شود.
ــت نيز روز  ــكه نفت برن قيمت هر بش
ــنت رسيد. اين  جمعه به 61 دالر و 82 س
 WTI ــت كه هر بشكه نفت در حالى اس

تنها 55 دالر و 88 سنت قيمت داشت.
ــران در ماه ژوئيه  ــزارش ايرنا؛ اي به گ
(تير- مرداد) 502 هزار بشكه نفت خام به 
ــى و خصوصى هند  ــركت دولت هفت ش

صادر كرده است.
ــاه ژوئيه (تير- مرداد) 502  هند در م
ــكه نفت خام از ايران خريدارى  هزار بش

كرده است كه اين رقم نسبت به ماه پيش 
ــكه افزايش را  ــن) 83 هزار بش از آن (ژوئ

ثبت كرد.
بررسى آمار صادرات نفت ايران به هند 
از سال 2015، روند افزايشى خريد نفت 
خام اين كشور را نشان مى دهد؛ ايران در 
سال 2015 و 2016 بطور متوسط روزانه 
ــكه به  معادل 189 هزار و 451 هزار بش

هند نفت خام صادر كرده است.
ــادرات نفت خام ايران به  ميانگين ص
ــال 2017 نيز 438 هزار  هند در 9 ماه س
ــه به اين كه  ــكه در روز بوده و با توج بش
هنوز سه ماه به پايان سال ميالدى مانده، 

امكان تغيير اين رقم وجود دارد.
ــادرات نفت ايران كه پس از اجراى  ص
ــرعت  توافق برجام و لغو تحريم ها، به س
ــون به مرحله تثبيت  افزايش يافته، اكن

رسيده است.
صادرات نفت ايران پيش از رفع تحريم 
ها روزانه حدود يك ميليون بشكه بود و با 
تدابير اتخاذ شده در دولت، بالفاصله پس 

از لغو تحريم ها، رو به افزايش گذاشت.
همچنين ايران در ماه ژوئيه توانست 
بيش از 2 ميليون و 200 هزار بشكه نفت 

خام را راهى بازارهاى آسيا و اروپا كند.
ميزان صادرات نفت ايران به بازار آسيا 

ــش بيش از 100 هزار  در اين ماه با افزاي
ــون و 400 هزار  ــكه اى به يك ميلي بش

بشكه در روز رسيد.
ــم توليد نفت خام ايران اكنون به  حج
حدود چهار ميليون بشكه در روز رسيده 
است.ميانگين قيمت نفت سبك ايران از 
ــال 2017 ميالدى (دوازدهم دى  آغاز س
ماه گذشته) تاكنون 48 دالر و 86 سنت 

ثبت شد.
ــنگين ايران در بازارهاى  نفت خام س
جهانى نيز با يك دالر و 99 سنت افزايش، 
ــنت خريد و  ــكه اى 48 دالر و 93 س بش

فروش شد.
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ايران سومين صادركننده نفت به هند

سخنگوى شركت ملى پااليش و پخش 
ــع بيش از دو  ــاى نفتى از توزي فرآورده ه
ميليون و هشتصد هزار ليتر بنزين، بيش 
از دو ميليون و پانصد هزار ليتر نفت سفيد 
ــر گازوئيل در  ــون ليت ــش از دو ميلي و بي
ــت:  ــر داد و گف ــه زده خب ــق زلزل مناط
ــاهده هرگونه  ــان در صورت مش هموطن
ــانى  ــود در سوخت رس ــا كمب ــف ي تخل
ــماره تلفن 09627 تماس  مى توانند با ش

بگيرند.
زيبا اسماعيلى در گفت وگو با ايسنا در 

ــوخت شهرهاى زلزله زده  مورد تامين س
توضيح داد: از ابتداى حادثه غم انگيز زلزله 
ــركت ملى پااليش و  ــور، ش در غرب كش
پخش فرآورده هاى نفتى ايران نسبت به 
ــق  اقدام كرد و  ــوخت اين مناط تامين س
تامين سوخت در مناطق زلزله زده غرب 
كشور هيچ مشكلى ندارد.وى افزود: ذخاير 
ــفيد در مناطق سرد و  ــوخت نفت س س
كوهستانى زلزله زده در شرايط مناسبى 
ــكلى در تامين هيچ يك از  قرار دارد و مش
انواع سوخت ها از جمله گازوئيل، بنزين و 

سى ان جى وجود ندارد.سخنگوى شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با 
بيان اينكه در حال حاضر سه جايگاه سيار 
ال پى جى در قصر شيرين و چهار جايگاه 
سوخت مايع سيار در سرپل ذهاب درحال 
ــرد: اين  ــت، اظهار ك ــت اس ــه خدم ارائ
جايگاه ها وظيفه سوخت رسانى را بر عهده 
ــه جايگاه سى ان جى  دارند. همچنين س
ــت و  وجود دارد كه دو جايگاه آن فعال اس
ــك جايگاه به علت تخريب زياد در حال  ي
ــده است.اسماعيلى با  حاضر غير فعال ش

ــى پااليش و  ــركت مل تاكيد بر اينكه ش
پخش فرآورده هاى نفتى تامين سوخت 
ــت قرار داده  ــق زلزله زده را در الوي مناط
ــت، تصريح كرد: هموطنان در صورت  اس
ــا كمبود در  ــه تخلف ي ــاهده هرگون مش
ــانى مى توانند با شماره تلفن  سوخت رس
09627 تماس بگيرند كه در كمتر از يك 
ــخگويى الزم صورت خواهد  ساعت پاس
پذيرفت.وى در ادامه گفت: تاكنون بيش 
ــتصد هزار ليتر بنزين  از دو ميليون و هش
توسط 154 نفتكش و بيش از دو ميليون 

ــفيد با 137  ــزار ليتر نفت س ــد ه و پانص
نفتكش و بيش از دو ميليون ليتر گازوئيل 
با هشتاد و شش نفتكش در مناطق زلزله 
زده توزيع شده است. همچنين هفت هزار 
ــش هزار دستگاه  ــول گاز مايع و ش كپس
ــه زدگان به صورت  ــك نيك بين زلزل پي
ــده است. تامين سوخت   رايگان توزيع ش
مناطق زلزله زده شامل شهرهاى سرپل 
ــيرين، گيالنغرب، داالهو،  ذهاب، قصر ش
ثالث، روانسر، اسالم آباد غرب و جوانرود 

بى وقفه ادامه دارد.

توزيع 2 ميليون و 800 هزار ليتر بنزين در مناطق زلزله زده

خبر
ايران تا ابتداى 2019 صادركننده 

ال ان جى خواهد شد
ايران احتماال اولين محموله ال ان جى 
ــال 2018 صادر خواهد  خود را تا پايان س

كرد.
ــا از پايگاه خبرى اويل  به گزارش ايلن
پرايس، پس از آنكه يك شركت مشترك 
متعلق به شركت پااليش گاز خارگ ايران 
ــركت هلما وينتج مذاكرات با شركت  و ش
بلژيكى اكسمار براى اجاره كشتى توليد ال 
ــركت را آغاز كرده، موسسه  ان جى اين ش
بى ام اى ريسرچ اعالم كرد، ايران احتماال 
ــن محموله ال ان جى خود را در پايان  اولي

سال 2018 صادر خواهد كرد.
ــركت ملى نفت ايران قرار دادى در  ش
اين زمينه به امضا رسانده كه طبق آن اين 
كشتى با ظرفيت 500 هزار تن محصول 
ــى ايران را حمل خواهد كرد زيرا  ال ان ج
اين همكارى حمل ال ان جى را نيز شامل 

خواهد شد.
    

پيش بينى  دبيركل اوپك از تقاضا 
براى نفت تا 20 سال آينده

ــى،  ــى ان بى س ــبكه س  به گزارش ش
ــازمان  ــدو» دبيركل س ــد باركين «محم
كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) گفت: 
دليلى براى نگرانى سرمايه گذاران صنعت 
ــش تقاضاى جهانى براى اين  نفت از كاه
ــال 2040 ميالدى  ــول، پيش از س محص
ــه باركيندو، اوپك در  وجود ندارد. به گفت
برآوردهاى خود نه تنها كاهش تقاضا براى 
نفت را در دو دهه آينده را پيش بينى نمى 
ــمگير  ــد بلكه با توجه به افزايش چش كن
جمعيت جهان، ممكن است با كمبود برق 

و گاز هم روبرو شويم.
    

امارات بر اهميت رسيدن به 
اجماع براى تمديد توافق اوپك 

تاكيد كرد
  «سهيل المزروعى» وزير انرژى امارات، 
ــاق نظر براى  ــيدن به اتف ــا تاكيد بر رس ب
ــك، گفت:  ــازمان اوپ ــق س ــد تواف تمدي
ــورهاى عضو و غيرعضو اين سازمان  كش
بايد به منظور احياى توازن بازار، توافق را 
ــارس 2018 تمديد كنند.به  پس از ماه م
گفته المزروعى، تمديد توافق به طور قطع 

مورد نياز است.
    

 روسيه رايزنى برسر تمديد توافق 
اوپك را ادامه مى دهد

  «الكساندر ديوكف» مديرعامل شركت 
گازپروم نفت روسيه اعالم كرد كه پس از 
ــت هفته اخير  ــدون نتيجه ماندن نشس ب
ــور و  ــان توليد كنندگان نفت اين كش مي
ــر توافق كاهش توليد،  دولت روسيه برس

گفت و گوها در اين باره ادامه مى يابد.
به گفته ديوكف، توافق كاهش توليد و 
رايزنى ها در اين باره براى يك هفته ديگر 

ادامه خواهد يافت.
    

 وزير انرژى عربستان: تصميم گيرى 
درباره تمديد توافق كاهش توليد 

زود هنگام است
ــتان    «خالد الفالح» وزير انرژى عربس
عضو سازمان اوپك اعالم كرد كه ارزيابى و 
تصميم گيرى درباره امكان تمديد توافق 
كاهش توليد زود هنگام است، البته انتظار 
ــارس 2018 يعنى  ــى رود كه بازار تا م م
زمان انقضاى اين توافق نيز، با مازاد عرضه 
ــح، در دو هفته  ــد.به گفته  الفال روبرو باش
آينده كه موعد نشست است، درباره تمديد 
برنامه اوپك تصميم گيرى مى كنيم، اما 

پيش از آن نمى توانيم تصميمى بگيريم.
    

 بيش از 80 درصد از رشد توليد 
نفت جهان در 10 سال آينده 
مربوط به آمريكا مى شود

ــن المللى انرژى پيش بينى    آژانس بي
كرد، در 10 سال آينده بيش از 80 درصد 
ــد توليد نفت جهان از آمريكا تأمين  از رش
ــور نيز در اين  ــد گاز اين كش ــود و تولي ش
ــيه پيشى گيرد. مقطع 30 درصد از روس
ــس بين المللى  ــرول، رئيس آژان فاتح بي
ــورت باال ماندن تقاضا  انرژى گفت: در ص
ــد توافق كاهش توليد،  براى نفت و تمدي
اين نهاد انتظار دارد بازارهاى جهانى نفت 

تا در سال 2018 متوازن شود.
    

افزايش فروش نفت ونزوئال 
به آمريكا

صادرات نفت خام ونزوئال به آمريكا در 
ــش از آن افزايش  ــبت به ماه پي اكتبر نس
داشت، اما همچنان سومين ركورد پايين 
در سال 2017 به شمار مى رود.به گزارش 
ايسنا، آمار گردآورى شده از سوى تامسون 
رويترز نشان داد اين كشور آمريكاى التين 
ــكه در روز نفت در  ــزار و 130 بش 541 ه
اكتبر به مشتريانش در آمريكا ارسال كرد 
كه 11 درصد باالتر از سپتامبر بود، اما آمار 
ــه با 601 هزار و 65 بشكه  اكتبر در مقايس
در روز كه در اكتبر سال 2016 صادر شد، 
10 درصد كاهش داشت.طبق آمار اوپك، 
مجموع توليد نفت ونزوئال در اكتبر كاهش 
يافت و به پايين ترين ميزان از سال 1989 

تاكنون رسيد.

وزير نفت، قرارداد توسعه فاز 11 پارس 
جنوبى با كنسرسيومى به رهبرى توتال را 
ــرد و گفت: اين  قرارداد معتبرى عنوان ك
ــرايط عادى نمى تواند از اين  شركت در ش
ــزارش وزارت نفت،  ــروژه كنار برود.به گ پ
ــير  ــس از ديدار با عليش ــه پ ــژن زنگن بي
سلطان اف، معاون نخست وزير ازبكستان 
ضمن تشريح محور اين ديدار، درباره اخبار 
ــعه فاز 11 پارس  ضد و نقيضى كه از توس
جنوبى و توتال مطرح است، اظهار كرد: ما 
ــى ان پى  قرارداد معتبر قانونى با توتال، س
ــى و پتروپارس داريم و در آن مشخص  س
شده است كه اين شركت در چه شرايطى 
ــى تواند از اين پروژه كنار برود.وى تاكيد  م

كرد: توتال در شرايطى مى تواند از اين پروژه 
كنار برود كه تحريم هاى بين المللى از سوى 
شوراى امنيت عليه ايران اعمال شود.وزير 
ــفانه عده اى مى  نفت با بيان اين كه متاس
خواهند كه توتال از اين پروژه كنار برود تا 
بگويند پيش بينى ما درست از آب در آمد، 
افزود: يك عده هم مرتبا خبرهاى مربوط به 
ــال در ايران را غلط ترجمه مى  حضور توت
كنند تا نگرانى ايجاد كنند؛ آدم كه از ترس 

مرگ خودكشى نمى كند.

عالقمندى ازبكستان به خريد 
نفت از ايران

وزير نفت همچنين درباره محور ديدار 

با معاون نخست وزير ازبكستان با اشاره به 
اين كه ما عالقمند به توسعه روابط با اين 
ــاخه هاى مختلف هستيم،  ــور در ش كش
ــح كرد: اين دومين ديدار با مقامات  تصري
ازبكستانى در طول حدود يك ماه گذشته 
است و عمده محور اين ديدارها در زمينه 

نفت و بخش هاى پايين دستى است.
ــراى  ــتان ب ــدى ازبكس وى از عالقمن

ــت و  ــتى نف ــرمايه گذارى در باالدس س
پتروشيمى خبر داد و گفت: معاون نخست 

وزير ازبكستان با مديرعامل شركت ملى 
صنايع پتروشيمى (رضا نوروززاده) ديدار 

و گفتگو مى كند.
ــتان  ــن كه ازبكس ــا بيان اي ــه ب زنگن
همچنين عالقمند به خريد نفت از ايران 
است، تصريح كرد: موضوع خريد نفت مى 
ــترش  ــدم براى گس ــتين ق ــد نخس توان
ــور باشد كه ممكن  همكارى بين دو كش

ــر به نتيجه  ــت زودتر از مباحث ديگ اس
برسد.

ــتر  به گفته وزير نفت، مذاكرات بيش
ــوى  ــران از س ــت اي ــد نف ــاره خري درب
ــت امور بين  ــط مديري ــتان توس ازبكس
ــركت ملى نفت ايران پيگيرى  الملل ش

مى شود.
ازبكستان كشورى در آسياى مركزى و 
ــورهاى  ــا كش ــترك ب ــرز مش داراى م
ــتان، تركمنستان،  افغانستان، تاجيكس

قرقيزستان و قزاقستان است، پايتخت اين 
كشور شهر تاشكند است.

وزير نفت:

توتال در شرايط عادى نمى تواند از فاز 11 كنار برود

ــخ كند بايد بر اساس الگوى جديد  ــالمى گفت: اگر توتال بخواهد قرارداد را فس ــوراى اس ــه مجلس ش ــخنگوى هيئت رييس س
قرارداد هاى نفتى غرامت پرداخت كند.

ــده به نقل از مديرعامل توتال مبنى بر احتمال بازبينى در  ــاره به برخى اخبار منتشرش به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتى با اش
ــده و بر اساس صحبتهايى كه با وزير نفت صورت گرفته در حال طى  ــعه فاز 11 پارس جنوبى، گفت: قرارداد، منعقد ش قرارداد توس

كردن فرآيند اجرا است.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى افزود: با توجه به اينكه اين قرارداد و ساير قراردادهاى نفتى در قالب IPC است، 

تضامين الزم از شركت هاى سرمايه گذارى اخذ مى شود.
وى با بيان اينكه هرگونه شرايطى كه توتال دارد بايد منطبق بر IPC باشد، ادامه داد: اگر توتال بخواهد قرارداد را فسخ كند، بايد 

بر اساس الگوى جديد قراردادهاى نفتى غرامت پرداخت كند.
نعمتى تصريح كرد: مطمئن باشيد كه توتال نمى رود و قرارداد را ترك نمى كند.

سخنگوى هيئت رييسه مجلس:
توتال قراردادش را فسخ كند بايد غرامت بدهد

ــركت ملى گاز گفت: گاز 17  مدير گازرسانى ش
ــاس كوچك به دليل نپرداختن بدهى  نيروگاه  مقي
قطع شده بود كه پس از پرداخت بخشى از اين مبلغ، 

گاز تعدادى از نيروگاه ها وصل شده است.
به گزارش ايسنا، سعيد مومنى از وصل گاز تعدادى 
از نيروگاه هاى مقياس كوچك خبرداد و گفت: اوايل 
ــان، گاز تعدادى از نيروگاه هاى مقياس كوچك به  آب
دليل نپرداختن بهاى گاز مصرفى معادل 75 ميليارد 
تومان قطع شد، اين در حالى است كه شركت ملى گاز 
با وجود اين بدهى مدت زمان زيادى با اين نيروگاه ها 
ــانى شركت ملى گاز  همكارى كرده بود.مديرگازرس
ادامه داد: گاز، خوراك اصلى اين نيروگاه ها براى توليد 
برق است و تا زمانى كه اين خوراك تامين نشود آنها از 
فعاليت اصلى خود بازمى مانند.وى افزود: جلسه اى با 

حضور مسئوالن وزارت نيرو و شركت ملى گاز برگزار 
شد تا وضعيت پرداخت بدهى و نحوه محاسبه گازبهاى 
نيروگاه ها مورد بررسى قرار گيرد، كه اين امر بر اساس 
ميزان راندمان نيروگاه ها تعيين مى شود.مومنى ادامه 
ــراى تعرفه نيروگاهى، اگر  داد: مطابق قانون معين ب
ــد  ــان توليد اين واحدها كمتر از 50 درصد باش راندم
تعرفه گازبهاى آنان به صورت صنعتى و در صورتى كه 
ــد مانند تعرفه  ــتر از 50 درصد باش راندمان آنها بيش
نيروگاه هاى بزرگ محاسبه مى شوند.مدير گازرسانى 
شركت ملى گاز، گفت: بخشى از مبلغ بدهى به شركت 
ــده كه مطابق آن گاز تعدادى از  ملى گاز پرداخت ش
ــتم توليد هم زمان برق و  نيروگاه هاى CHP (سيس
ــل گاز كامل تنها با  ــده اما وص ــرارت) نيز وصل ش ح

پرداخت تمام مبلغ بدهى ميسر مى شود.

مجرى طرح توسعه اليه هاى نفتى پارس جنوبى 
ــات بارگيرى و صادرات  با بيان اينكه آخرين عملي
ــارس جنوبى به مقاصد  ــه اليه هاى نفتى پ محمول
ــورت گرفت، گفت: طى  بين المللى هفته پيش ص
هشت مرحله از آغاز سال جارى، حدود چهار ميليون 
و 260 هزار بشكه نفت خام با مشخصات مورد نظر 
ــت.فردين  ــده اس ــه مقاصد بين المللى صادر ش ب
اسعدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه هم اكنون 
ــكه از اليه هاى  ــط روزانه 25 هزار بش به طور متوس
نفتى برداشت مى شود و هر 20 تا 25 روز يك بار، در 
ــقف 550 هزار بشكه نفت خام از اليه هاى نفتى  س
ــود، اظهار كرد: برداشت  پارس جنوبى صادر مى ش
ــاى نفتى پارس  ــى از چاه هاى اليه ه روزانه صيانت
ــقف 25 هزار بشكه در  جنوبى تا پايان دى ماه در س

روز باقى خواهد ماند.
ــقف برداشت از اليه هاى نفتى  وى ادامه داد: س
پارس جنوبى از ابتداى بهمن  سال جارى، بر اساس 
شرايط توليدى چاهها و خروجى مدل هاى مخزنى 
ــق تاريخچه تعيين و اعالم خواهد  منطبق بر تطبي
ــاى نفتى پارس  ــعه اليه ه ــد.مجرى طرح توس ش
ــاه هاى تزريقى  ــى افزود: عمليات حفارى چ جنوب
ــكه آب در روز به منظور  ــت تزريق 30 هزار بش جه
تثبيت فشار مخزن و ممانعت از افت شديد توان چاه 
ــت توليد در دستور كار قرار  ها در راستاى نگهداش
ــعدى درمورد آخرين ميزان توليد تا تاريخ  دارد.اس
23 آبان ماه گفت: آخرين ميزان توليد تجمعى نفت 
خام از اليه هاى نفتى پارس جنوبى چهار ميليون و 

500 هزار بشكه است.

صادرات بيش از 4 ميليون بشكه نفت خام از اليه هاى نفتى پارس جنوبىوصل مجدد تعدادى از نيروگاه ها با پرداخت بدهى به شركت ملى گاز

ــد  ــق مى گوي ــه منط ــى ك در حال
ــدگان افزايش قيمت يك  بزرگترين برن
ــدگان آن  ــن توليدكنن كاال، بزرگتري
ــام برخى از  ــتن ن ــد بود اما دانس خواهن
ــش قيمت هاى نفت مايه  برندگان افزاي

تعجب خواهد بود.
ــركت نومورا در  به گزارش ايسنا، ش
ــرد كه افزايش  ــزارش اخيرى اعالم ك گ
ــت نفت،  پنج برنده واضح دارد. اين  قيم
ــتان  ــيه و عربس برندگان عالوه بر روس
سعودى، شامل مالزى، نيجريه و كلمبيا 
ــر در ميان  ــه برنده آخ ــتند. اين س هس
و  ــدگان  توليدكنن ــن  بزرگتري
ــا  ــتند ام ــت نيس ــدگان نف صادركنن
ــامل وضعيت  ــه اى از عوامل ش مجموع

ــور، عوامل غيرمعمول و  اقتصاد هر كش
دامنه واكنش هاى سياستى در انتخاب 

اين برندگان تعيين كننده بوده است.
ــزى در مارس  ــوان نمونه، مال ــه عن ب
امسال 660 هزار بشكه در روز نفت صادر 
ــزان صادرات  ــه با مي كرد كه در مقايس
روسيه در چند سال گذشته، چندان زياد 
ــزى كمك كرد  ــا به مال ــت ام نبوده اس
موقعيت خود را به عنوان يك صادركننده 
ــق گزارش  ــت حفظ كند. طب بزرگ نف
نومورا، صادرات نفت 0.3 درصد در توليد 
ــهم داشت كه  ناخالص داخلى مالزى س
ميزان اندكى محسوب مى شود با اين همه 
صنعت نفت داخلى بين 20 تا 30 درصد 
در توليد ناخالص داخلى مشاركت دارد. 

ــزى LNG نيز صادر مى كند  بعالوه مال
ــه 2.6 درصد در توليد ناخالص داخلى  ك
 LNG سهم دارد. از آنجا كه قيمت هاى
ــت، هر گونه  به بازارهاى نفت مرتبط اس
ــت با تاخير چند  افزايش قيمت هاى نف
ماهه به افزايش قيمت هاى LNG منجر 

مى شود.
ــت. اين  ــورد متفاوتى اس ــا م كلمبي
ــال  ــزش قيمت نفت در س ــور از ري كش
ــد و مانند  ــديدى دي ــيب ش 2014 آس
بسيارى از توليدكنندگان ديگر با كسرى 
بودجه مواجه شد و موفقيت كمترى در 
ــت. اين كشور ذخاير  برخورد با آن داش
ــعه نيافته زيادى دارد و قيمت هاى  توس
ــعه آنها را ممكن  ــر نفت، آغاز توس باالت

ساخته و روند كاهش مستمر توليد نفت 
در دو سال گذشته را معكوس مى كند.

اين براى هر توليدكننده نفت ديگرى 
ــت اما كلمبيا مشكالت  غيرمعمول نيس
بيشترى شامل كاهش ذخاير نفت و عدم 
ــال 1992 دارد.  ــافات جديد از س اكتش
زمانى كه قيمت ها پايين بود، اكتشافگران 
تمايل داشتند سرمايه گذارى هاى بسيار 
ــا اكنون برنت  ــى انجام دهند ام گزينش
ــه  ــكه معامل ــر بش ــاالى 60 دالر در ه ب
ــت را دارد تا  ــود. كلمبيا اين فرص مى ش
ــرمايه گذارى هاى جديد را در ذخاير  س
ــه بخش قابل  ــذب كند ك ــت خود ج نف
ــال گذشته  بهره بردارى آنها در پايان س

1.673 ميليارد بشكه برآورد شد.

ــال  ــا نيجريه، زمانى كه اوپك س و ام
ــت از افزايش  ــته به منظور حماي گذش
قيمت ها براى اعضاى خود سهميه توليد 
ــاركت در محدوديت  معين كرد، از مش
ــون كه قيمت ها  ــد و اكن توليد معاف ش
ــت، نيجريه احتماال به  افزايش يافته اس
ــود كه  توافق كاهش توليد ملحق مى ش
اكثر ناظران صنعت انتظار دارند تا پايان 

سال 2018 تمديد شود.
ــته 1.738 ميليون  نيجريه ماه گذش
بشكه در روز نفت توليد كرد. رقم مذكور 
ــطح 1.8 ميليون بشكه در  نزديك به س
ــور براى ثابت نگه  روز است كه اين كش
ــتن توليد خود هدف گذارى كرده  داش

است.

برندگان غيرمنتظره افزايش قيمت نفت
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 وزیرصنعت،معدن و تجارت در روز پایانی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران با حضور در غرفه س��ایپا در جریان 
آخرین دس��تاوردهای این گروه خودروسازی قرار گرفت. به گزارش سایپانیوز، 
محمد ش��ریعتمداری و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه بین المللی قطعات، 
لوازم و مجموعه های خودرو تهران در بازدید از غرفه گروه خودروس��ازی سایپا ، 

کوییک؛ جدیدترین محصول سایپا را مورد ارزیابی قرار داد.
در حاش��یه این بازدید، وزیر صنعت ضمن سوار شدن بر خودروی کوییک، از 
آخرین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا مطلع شد و در جریان جدیدترین 
امکان��ات این خودرو و زم��ان ورود به بازار آن قرار گرفت .بر اس��اس اعالم گروه 
خودروسازی سایپا فروش خودرو کوییک سایپا از 7 آذر ماه سال جاری به صورت 
اینترنت��ی  آغاز خواهد ش��د.گفتنی اس��ت دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی 
قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو از روز دوش��نبه 21 آبان ماه شروع به کار  و 

پنج شنبه 25 آبان به کار خود پایان داد.
    

نسخه جدیدی از جگوار XE در چین معرفی شد
نس��خه های دارای فاصله بیش تر بین دو محور از خودروهای ممتاز در چین 
محبوبیت زیادی دارند.پس از بی ام و، مرسدس و آئودی اکنون نوبت جگوار است 
که نس��خه ای کش��یده تر از XE را معرفی کند. این مدل جدید از ماه آینده در 
چین به فروش خواهد رفت.فاصله بین دو محور در L XE حدود 10 سانتی متر 
افزایش یافته است تا فضای کابین بیش تری در قسمت پشت آن ایجاد شود. این 
خودرو به صورت بومی توسط جوینت ونچر چری- جگوار لند روور تولید خواهد 
شد. در حالی که XE استاندارد به صورت وارداتی در بازار چین عرضه می شود، 
این نسخه جدید به صورت بومی تولید می شود که کمک خواهد کرد تا جگوار 
آن را با قیمتی کم تر و رقابتی تر عرضه کند. گزینه های موتور برای مدل دارای 
فاصله بیش تر بین دو محور از XE ش��امل 2.0 لیتری توربو با قدرت 200 اسب 
بخار و 2.0 لیتری توربو با قدرت 240 اسب بخار خواهد بود.جگوار L XE با دیگر 
سدان هایی همچون ولوو S60L، آئودی L A4، مرسدس کالس L C و بی ام و 
3Li رقابت خواهد کرد که همگی نسخه های دارای فاصله بیش تر بین دو محور 

از مدل های اصلی خود هستند.

خبر

خبر
مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد

طی حکمی از س��وی وزی��ر صنعت ، 
معدن و تجارت مهندس محس��ن قاسم 
جه��رودی به س��مت مدیرعامل��ی گروه 
خودروسازی سایپا منصوب شد.از سوابق 
ایش��ان می توان به مدیرعاملی ش��رکت 
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو ، قائم 
مقام س��اپکو و عضو هیات  مدیره شرکت 
رادیاتور ایران اشاره کرد. پیش از این دکتر 
مهدی جمالی از خرداد ماه سال 94 سکان 
مدیریت گروه خودروس��ازی س��ایپا را بر 

عهده داشت.
    

ارسال کاروان کمک های ایران 
خودرو به مناطق زلزله زده غرب کشور

کاروان کم��ک ش��رکت ه��ای گروه 
صنعتی ایران خ��ودرو به هموطنان زلزله 
زده غرب کشور در ایران خودرو کرمانشاه 
تجمیع و س��پس برای توزیع در شهرها و 
روستاهای آسیب دیده راهی این مناطق 
شد.به گزارش ایکوپرس، این کمک ها از 
سوی شرکت ایران خودرو و شرکت های 
تابع��ه این گروه صنعتی از تهران و س��ایر 
اس��تان ها و ش��هرهای مختلف کشور به 
ایران خودرو کرمانشاه ارسال و از آنجا بین 
مناطق زلزله زده توزیع شد.کاروان کمک 
های گروه صنعتی ایران خودرو در چندین 
تریل��ر، کامیون و کامیونت ش��امل اقالم 
اصل��ی مورد نیاز هموطنان در ش��هرها و 
روستاهای آسیب دیده از زلزله تهیه شده 
اس��ت.این کمک ها با هماهنگی س��تاد 
مدیری��ت بح��ران کش��ور، اس��تانداری 
کرمانش��اه، جمعیت هالل احمر و س��ایر 
ارگان ه��ای دخیل در امر امدادرس��انی، 
توس��ط تعدادی از کارکنان گروه صنعتی 
ایران خودرو در شهرها و روستاهای زلزله 
زده توزیع خواهد شد.همچنین نیروهای 
ام��دادی و خدم��ات پ��س از ف��روش 
ایران خودرو که ساعاتی پس از وقوع زلزله، 
برای خدمت رس��انی به غرب کشور اعزام 
شده اند نیز همچنان در منطقه حاضر و در 
حال امدادرسانی هس��تند.این نیروهای 
امدادی ک��ه از تهران، هم��دان و اهواز به 
مناطق غربی کشور اعزام شده اند، تا پایان 
زمان نی��از و اضطرار در منطقه  مس��تقر 
خواهن��د بود.گفتنی اس��ت ب��ا توجه به 
وضعیت خاص منطق��ه و نقل و انتقاالت 
متعدد بین شهرها با خودروهای شخصی 
و صدمه دیدن بسیاری از خودروها، ناوگان 
امدادی ایران خودرو، ش��امل 15 خودرو 
امداد، دو کانک��س، خودروهای مجهز به 
دکل و کوییک سرویس تاکنون روزانه به 

40 خودرو خدمات ارائه کرده اند.
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سردبیر: فیروز نعیم محبوبی
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نای��ب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس شورای اس��المی می گوید : هر چند در 
قوانین بودج��ه از محل صرفه جویی در مصرف 
سوخت ، مش��وق هایی برای تولید خودروهای 
برقی در کش��ور دیده شده اس��ت اما متاسفانه 
کس��ی به فکر تولید این خودروها و حمایت در 

این گونه تولیدات نیست.
فری��دون احمدی در گفتگو ب��ا خبر خودرو، 
اظهار داش��ت :  امروز به جهت مصرف س��وخت 
های فسیلی و از سویی اهمیت محیط زیست و 
آالیندگی هوا ، تولید خودروهای برقی یک نیاز 

اساسی برای کشور است.

وی با اش��اره به اینکه پیش از این با همراهی 
کار گروه��ی ، در خص��وص تولید و  گس��ترش 
خودروهای برقی در کشور اقداماتی را آغاز نموده 
ایم، تاکی��د کرد : البته ایجاد زیر س��اخت های 
تولید خودروهای برقی نیز جزء ضرورت هاست.

وی تصریح کرد : با توجه به شرایط  کشور به 
خصوص آلودگی کالن شهرها و از سویی حرکتی 
کلی که در این زمینه در دنیا صورت گرفته است 
، نیازمن��د تولید و فعالیت گس��ترده تر در حوزه 

عرضه خودروهای برقی در کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه در قوانین بودجه از محل 
صرفه جویی در س��وخت ، مشوق هایی در این 

راستا دیده شده است، گفت : متاسفانه خیلی به 
این مساله توجه نشده  و تاکنون  اقدام جدی در 
زمینه تولید خودروهای برقی در کشور صورت 

نگرفته است.
وی افزود : البته تولی��د و عرضه خودروهای 
برقی به جهت قیمت باتری ، گران تمام می شود 
که باید در این زمینه کمک و حمایت درس��تی 
ص��ورت گیرد ه��ر چند در قوانی��ن بودجه این 
حمایت ها تاحدودی دیده ش��ده اس��ت اما تا به 
امروز کسی نتوانس��ته از تسهیالت و مشوق ها 

استفاده نماید.
نماینده زنجان و طارم در مجلس دهم با اشاره 
به اقدام یکی دو گروه با همکاری شریک خارجی 
در خصوص تولید خودروهای برقی ، تصریح کرد 
:  متاسفانه این گروهها نیز در کش و قوس وزارت 
نف��ت و س��ازمان مدیری��ت معطل هس��تند تا 
قراردادی و موافقت نامه ای دریافت کرده و برای 

تولید این خودروها اقدام کنند.
احم��دی با توجه به  اقدام دو ش��رکت بزرگ 
ای��ران خ��ودرو و س��ایپا در خص��وص تولی��د 
خودروه��ای برقی افزود : البته ش��رکتهابی در 
بخ��ش خصوص��ی پیش تر نس��بت ب��ه تولید 
خودروهای برقی اقدام کردند که متاس��فانه هم 
اکنون موافقت نامه های آنها در وزارت نفت است 
تا از محل یارانه ها تسهیالتی را دریافت کنند تا 

قیمت تولیدات کاهش یابد.
وی گف��ت : البت��ه یکی از پیش��نهادات بکار 
گی��ری خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل 

عمومی است.

وی با اش��اره به موانع تولید این خودروها در 
کشور اظهار داشت : هم اکنون به دلیل مشکالت 
بودجه اس��ت که در خصوص خودروهای برقی 
اقدامی صورت نمی گیرد و زمانی چشم هایمان 
را باز می کنیم که شرایط بسیار اضطراری شده و 
باید بس��یار زودتر از اینها به تولید این خودروها 

اقدام می گردید.
ای��ن نماینده مجلس تاکید کرد : البته محل 
اعتبارات و بودجه ها در وزارت نفت دیده شده اما 
متاس��فانه کس��ی به فکر تولید این خودروها و 

حمایت در این گونه تولیدات نیست.
احمدی با اش��اره به اهمیت حمایت از تولید 
خودروهای برقی در کشور تصریح کرد : البته این 
کارها نباید با حمایت صرف دولت صورت گیرد 
اتفاق��ا در صورتی که دولت س��راغ این بخش ها 
برود ،ج��واب نخواهیم گرفت بلک��ه دولت باید 
تس��هیالت و مش��وق ها را برای فعالیت بخش 

خصوصی فراهم کند .
وی گف��ت : متاس��فانه هنوز ق��درت بخش 
خصوص��ی را ب��اور نکردی��م در حالی که بخش 
خصوصی بسیار ارزان و با صرفه و خیلی بهتر و با 

کیفیت می تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود : دولت باید کمک کند تا مشوق ها 
در گی��ر و دار بوروکراس��ی متوقف نش��ود و به 
تولیدکنن��دگان در این زمین��ه اختصاص یابد. 
متاسفانه به دلیل نظام اداری ناکار آمد بسیار از 
متقاضی��ان تولید نمی توانند به این مش��وق ها 

دست پیدا کنند .

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

کسی به فکر تولید خودروهای برقی نیست

مدیر عامل س��اپکو در نشست با 
هیات فرانسوي اظهار داشت: انتظار 
داری��م س��ازندگان خارج��ي ضمن 
همکاري مش��ترك با قطعه س��ازان 
داخلي، بر کیفیت، تحقیق و توسعه و 
مهندسي تمرکز بیشتري داشته و در 
همکاري هاي خود استراتژي برد- برد 

را در نظر داشته باشند.  
به گ��زارش ایکوپرس مدیرعامل 
س��اپکو در نشس��ت مش��ترکي که 
معاونان و مدیران ساپکو در آن حضور 
داش��تند، ورود س��ازندگان خارجي 
جدید در زنجیره تامین ایران خودرو 
را من��وط به بومي س��ازي قطعات و 

اس��تفاده از دانش فن��ي روز در آنها 
دانست و افزود: سازندگان فرانسوي 
در ص��ورت قبول این ش��رایط قادر 
خواهند ب��ود افزون بر تامین قطعات 
محصوالت جاري ش��رکت ایکاپ در 
تولید محصوالت آتي این شرکت بر 
روي پلتفرم 208 و 301 و همچنین 
پلتفرم جدید ایران خودرو مشارکت 

داشته باشند.
وي خط مشي جدید ایران خودرو 
در هم��کاري هاي جدید را محصول 
ش��رایط تولید و لزوم تمرکز بر توان 
داخل��ي عن��وان کرد و خاطرنش��ان 
ساخت: با توجه به این که امروز توان 

س��ازندگان داخلي ما پیشرفت قابل 
توجهي داشته،  دیگر با روش و کیفیت 
گذش��ته قادر به همکاري نخواهیم 

بود.  

در مورد كيفيت محصوالت 
خود كوتاه نمي آييم

آرن��ود پقا، معاون ف��روش ایکاپ 
ضمن معرفي شرکت مشترك ایران 
خودرو و پژو به سازندگان فرانسوي و 
تاکید بر تکیه آن بر توان س��اپکو در 
تامین قطع��ات و فعالیت هاي بومي 
تصریح کرد: از آنجا که ایکاپ با فلسفه 
بهترین کیفیت و قیمت براي مشتري 

و ش��رکت و توس��عه صنعت خودرو 
ایران فعالیت خود را آغاز کرده است، 
در خصوص کیفیت، اهمیت به برنامه 
زماني و تداوم در پیشرفت و رشد بهره 
وري چشم پوش��ي نخواهدداشت و 
فراین��د انتخاب تامین کنندگان را با 
جدیت پیش خواهد برد.  وي با اشاره 
به ای��ن که زم��ان تولی��د محصول 
بصورت CKD در ایران به سر رسیده 
است، یادآور شد: خودروي 301 را با 
بومي سازي 60 درصد آغاز کرده، این 
میزان را به 80 درصد خواهیم رساند.

معاون فروش ایکاپ ضمن بیان تجربه 
موفق همکاري هاي گذشته با ساپکو 

و سازندگان محلي، خودروهاي 301 
، 208 و 2008 را تولی��دات باکیفیت 
پژو براي بازار ایران عنوان کرد و افزود: 
برنامه صادرات 30درصد از تولیدات 
ای��کاپ از اهداف اصلي ماس��ت.این 
نشس��ت با معرفي صنع��ت خودرو 
کشور و اهداف ایران خودرو و ساپکو 
براي سازندگان فرانسوي توسط مدیر 
مطالعات و برنامه ریزي استراتژیک و 
اع��الم اه��داف و برنامه ه��اي پروژه 
پلتفرم جدید ایران خودرو از س��وي 
معاونت خرید این شرکت ادامه یافت 
و با پرسش و پاسخ هیئت فرانسوي به 

کار خود پایان داد.

مدیرعامل ساپكو در نشست با سازندگان فرانسوي تاکید کرد:

در همكاري هاي جدید خود استراتژي برد- برد را دنبال مي کنیم

سردار علی مویدی قائم مقام ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کشور، در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه لرستان با اش��اره به اینکه قانون کاهش 
مج��ازات اعدام محکومین م��واد مخدر، قانون 
درس��تی نیست، اظهار داشت: این قانون هزینه 
های گزافی را ب��ر دوش نظام می گذارد و از نظر 
امنیت و س��المت هم می تواند چالش هایی را 

ایجاد کند.
قائم مقام س��تاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
خاطرنشان کرد: نظرم را در رابطه با این قانون 
در رس��انه ها اعالم کرده ام و االن قانون شده و 

من به عنوان مجری باید تسلیم باشم.
س��ردار مویدی با تاکید بر اینکه این قانون 
ابالغ ش��ده و در حال حاضر س��از و کار آن را با 
دس��تگاه قضایی احصا می کنیم، افزود: قطعا 
این قانون باید یک سال تمرین شود و عوارض 

آن ارزیابی و مشخص شود.
وی با بیان اینکه به عنوان کارشناس عرصه 
مواد مخدر و بر اساس مطالعه قوانین کشورهای 
دیگر و ارزیابی ش��رایط کشورها، می گویم که 
این قانون را در راستای مصالح نظام نمی دانم، 
تصریح کرد: ما موظفیم از قانون تمکین کنیم 

و به احسن وجه تالش می کنیم اجرا شود.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با 
تاکید بر اینکه امیدواریم قانون خوبی باشد اما 
از نظ��ر من توفیقی نخواهد داش��ت، افزود: به 
عنوان قائم مقام س��تاد مبارزه با مواد مخدر از 
ای��ن قانون تمکین می کنم اما نظر ش��خصی 
خودم اس��ت که قانون خوبی ب��رای جامعه و 

کشور نیست.

وی با اشاره به فعالیت 2 هزار 365سمن در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر، از اش��تغال 4 هزار 
معتاد بهبودیافته گفت: بای��د در این عرصه از 
توانمندی های بالقوه و بالفعل جامعه بهره مند 

شویم.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با 
تاکی��د بر اینکه در گذش��ته از ای��ن فرصت و 
س��رمایه غفلت کرده ایم و آنگون��ه که باید از 
ظرفیت های مردمی اس��تفاده نش��د و با یک 
تاخیر، دو تا سه دهه بعد از انقالب این رویکرد 
به عنوان رویکرد ملی در دستور کار قرار گرفت، 
اف��زود: دوهفت��ه پی��ش در حضور ریاس��ت 
جمهوری ارائه گزارش داشتیم و دوباره تاکید 
ایشان بر اس��تفاده از قابلیت های اجتماعی و 

نهادهای مردمی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
بود.

س��ردار موی��دی با اش��اره ب��ه اینکه حتی 
کشورهای توسعه یافته که جایگاه قابل قبولی 
در جهت توازن بین نیازهای مردم و موضوعات 
اجتماعی برقرار ک��رده اند، از ظرفیت مردمی 
اس��تفاده می کنند، افزود: غفلتی در گذشته 
داشتیم که آس��یب های اجتماعی را از مردم 
پنهان م��ی کردیم، دلیلی ن��دارد این پنهان 
کاری، چرا آمار و ارقام و عوارض آس��یب ها را 

شفاف به مردم بیان نکنیم.
وی با بیان اینکه پنه��ان کردن این مضوع 
بزرگترین اش��تباه بود، تصریح کرد: امروز در 
عرص��ه اجتماعی راه��ی جز ای��ن نداریم که 
سازمان های مردم نهاد را به کار بگیریم؛ در 4 
سال گذش��ته ش��اهد یک عزم ملی همراه با 
هوشمندی و هوشیاری و ارتقای سطح آگاهی 

مردم در حوزه آسیب های اجتماعی بودیم.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با 
تاکید بر اینکه امروز خوشبختانه این دغدغه و 
حساسیت و جدیت مردم را درك و لمس کرده 
ایم، افزود: یکی از رویکردهای س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر در 4 سال گذشته، اجتماعی کردن 
مبارزه با مواد مخدر بود؛ در گذش��ته کمتر از 
1000 س��من در حوزه مب��ارزه با مواد مخدر 
داش��تیم که به صورت پراکن��ده فعالیت می 
کردند، با به کار گیری خود مردم توانستیم این 

تعداد را به 2365 سمن ارتقا دهیم.
س��ردار مویدی با اشاره به اینکه بیش از 90 
درصد درمان اعتیاد در کشور دست مردم است 
و دولت کمت��ر از 10 درصد درمان را پیگیری 

م��ی کند، ادامه داد: تا یک ماه پیش بیش از 4 
ه��زار معتاد بهبود یافته را اش��تغال داده ایم و 
امروز این افراد در س��ایه همین درآمد زندگی 

خود را اداره می کنند.
وی با بیان اینکه امروز ش��اهد یک تحرك و 
ش��تاب هدفمند در حوزه فعالیت سمن های 
پیش��گیری و مبارزه با مواد مخدر هس��تیم، 
تصریح کرد: در بحث اعتیاد زنان نیز با استفاده 
از ظرفیت های مردم توفیقات خوبی داش��ته 
ایم.قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با 
اشاره به اینکه طرح های توانمندسازی دانش 
آموزان را س��ال گذش��ته در سطح 13 استان 
برگ��زار کردیم و 3 کتاب در س��طح ابتدایی و 
راهنمایی و دبیرس��تان برای معلمین تدوین 
ک��رده ایم، افزود: در دانش��گاه ها نیز دو واحد 
درسی را در حوزه مواد مخدر و پیشگیری از آن 

تدوین کرده ایم.
سردار مویدی با بیان اینکه آمار تولید مواد 
مخدر س��نتی در افغانس��تان در سال 2017 
نس��بت به 2016، 90 درص��د افزایش یافته 
است، تصریح کرد: مواد سنتی افغانستان یک 
تهدید و مواد صنعتی تهدید دیگری است و اگر 
تالق��ی یابد در مطنقه ما آین��ده جوانان ما به 

خطر افتاده است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه این تولید افس��ار 
گسیخته در افغانس��تان را شاهدیم و تاکنون 
دولتمردان افغانستان پاسخگو نبوده اند، افزود: 
بای��د آگاه ش��ویم و آگاهی داش��ته باش��یم و 
هوشمندانه عمل کنیم و با موضوع مواد مخدر 
فرآیندی برخورد کنیم تا از این عرصه حساس 

عبور کنیم.

قانون کاهش مجازات اعدام محكومین موادمخدر درراستای مصالح نظام نیست آگه�ی مزای�ده عموم�ی کتب�ی
)نوب�ت دوم- مرحل�ه دوم (

شهرداری دليجان در نظر دارد به استناد ماده 13 آئين نامه مالی شهرداريها نسبت به برگزاری مزايده عمومی كتبی جهت واگذاری )استيجاری( 
مغازه ،جنب سرويس بهداشتی واقع در ميدان شهيد عباسپور اقدام نمايد لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده در ساعات اداری 
از روز دوش�نبه مورخه 1396/08/22 به واحد امور قرار دادهای ش�هرداری مراجعه وپيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 

مورخه 1396/09/08 به دبيرخانه شهرداری تسليم نمايند.
شرايط مزايده 

1( سپرده نفرات اول تاسوم تا زمان عقد قرار داد نزد شهرداری خواهد ماند
2( درصورتی كه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد 

3( پيشنهاد دهندگان بايستی مبلغ 4،000،000 ريال بابت ضمانت شركت در مزايده به صورت وجه نقد به حساب شهرداری واريز وفيش واريزی 
يا معادل آن ضمانت نامه بانکی )با س�ه ماه اعتبار – طبق فرم مورد تائيد بانک مركزی نامه ش�ماره 90/275596 مورخ 1390/11/18 ضميمه 

پيشنهاد خود بنمايند.
4( پاكت های پيشنهادات رسيده راس ساعت 8صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/09/09 كه با حضور كليه اعضاء كميسيون معامالت شهرداری 

درمحل دفتر شهردار تشکيل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
5( پيشنهادات بايستی خوانا وبدون خط خوردگی باشد و به پيشنهادات مخدوش ومبهم ومشروط وفاقد سپرده بند 3 ترتيب اثر داده نخواهد 

شد .
6( كليه اطالعات مورد نياز موضوع مزايده در زمان تحويل اسناد مزايده به شركت كنندگان ارائه خواهد شد.

7( كليه كسورات قانونی وهزينه های مربوط به برگزاری مزايده به عهده برنده خواهد بود.
8( شهرداری در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است 

آدرس دليحان – ضلع شرقی ميدان بسيج –شهرداری دليجان- تلفن تماس 086-44232336 
محمد عزيزی –سرپرست شهرداری دليجان 

نوبت دوم

آگهی تجدیدمناقصه عمومی ش�ماره 96/64 ) یك مرحله اي(

شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه در نظر دارد پروژه برق رساني به محور گردشگريجوانرود-عايشه دول واقع در شهرستان جوانرود 
به صورت كليد در دست )ازمحل اعتباراتعمراني استاني( را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجدصالحيت و 
داراي رتبه نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس�ت جمهوري ميتوانند جهت دريافت اس�ناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين 
آگهي در روزنامه هدف و اقتصادمورخ 1396/8/30 به مدت 5 روز كاري به امور تداركات اين شركت واقع در كرمانشاه –خيابان شهيد امجديان 
)س�يلو( و ي�ا ب�ه س�ايتهای www.tavanir.org.ir  وhttp://iets.mporg.ir   مراجع�ه نماين�د. برگ�زاري مناقص�ه از طري�ق س�امانه 
تداركاتالکترونيکي دولت انجام مي پذيرد لذا كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائهپيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت 
ها از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدمعضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت امضاي الکترونيکي جهت شركت درمناقصه را محقق سازند. مناقصه مذكور از 

تاريخ 96/8/30 بر روي سامانه قرار مي گيرد.
توضيحات:

 - نوع تضمين شركت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد(
 - مبلغ برآورد اوليه 2567570240 ريال مي باشد

 - مبلغ تضمين شركت در مناقصه 128400000 ريال مي باشد.
 - مهلت و مکان تسليم پيشنهاد: تا ساعت 13:30 روزدوشنبه مورخ 1396/09/13 دبيرخانهشركت

 - زمان و مکان بازگشايی پاكات: تا ساعت 14:30 روزدوشنبه مورخ 1396/09/13 اتاقکنفرانس شركت
 - به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چکشخصی و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر دراسناد مناقصه واصل می شود مطلقا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
 - ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 - جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38245990-083 تماس حاصل نمائيد.
روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه

نوبت اول
 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

)سهامي خاص(


