
سرمقاله

شهادت دادن واجب است و عدم آن حرام است!

وقتی که خداوند متعال می فرماید »وال یأب الشهداء و اذا ما 
دعوا« یعنی و نباید خودداری کنند و حاضر نشوند گواهان وقتی 
که برای شاهد ش��دن خوانده شدند. به هر صورت لزوم تحمل 
ش��هادت یعنی شاهد شدن اس��ت برای آنان که به حضور برای 
شهادت خوانده می شوند واجب می شود. در تاکید به این که دو 
ش��اهد مرد عادل و یا یک مرد و دو زن را گواه می گیرند واجب 
می گردد تا در دادوستد و یا قراردادی حضور بهم رسانند و گناه 
قلبی از عدم حضورش��ان مرتکب نگردد. از حضرت صادق)ع( 
روایت است که می فرماید: دعای چهار کس مستجاب نمی شود 
اول مردی که در خانه خود نشس��ته و دنبال کسب نمی رود دعا 
می کند خدایا مرا روزی ده در جوابش گفته می شود آیا تو را به 
طلب رزق و روزی امر ننمودیم؟ دوم مردی که به زنش دعای بد 
و نفرین می کند به او گفته می ش��ود آیا اختیار او را به تو ندادیم 
)یعنی اگر او را نمی خواهی رهایش کن( س��وم شخصی که او را 
مالی بوده و اسراف نموده همه را بیهوده مصرف نموده است بعد 
از آن بگوی��د خدایا مرا روزی بده به او گفته می ش��ود آیا تو را به 
اقتص��اد و میانه روی امر ننمودیم؟ چهارم ش��خصی که مالی به 
دیگری قرض بدهد و بر آن گواه نگیرد و آن کسی بدهی خود را 
منکر ش��ود و در پاس��خ دعایش گفته می ش��ود آیا تو را به گواه 
گرفتن امر ننمودیم؟ از این نظر در صورت خواهش برای شاهد 
شدن واجب می گردد شخص تحمل شهادت کند و نمیتواند از 
زیر بار ش��اهد شدن ش��انه خالی کند و شایس��ته است پس از 
حضور، تمام خصوصیات مورد ش��هادت را مالحظه کند و آنچه 
دیده و ش��نیده را در ذهن خود به خاطر سپارد و حتی در جای 
محفوظی یادداش��ت کن��د تا در موقع لزوم و ادای ش��هادت به 
فراموشی و اشتباه مبتال نشده از روی علم و یقین گواهی به حق 
بدهد تا چنانچه دعا می کند در حقش خداوند مستجاب گرداند. 
این مطلب را باید به خاطر داشت هر گاه پس از خواهش حضور 
و مشاهده مطلبی از او مطالبه به شهادت شود باید آنچه را دیده 
یا شنیده شهادت دهد و پوشیده داشتن آن گناه بزرگی است. یا 
هر گاه بدون خواهش و تمنا قهراً بر امری شاهد شد مثل این که 
در مجلس��ی بود و دید که بی��ن دو نفر معامله ای صورت گرفت 

بدون این که طرفین معامله او را شاهد ...
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ساختمان جدید پالسکو دهه فجر گلنگ زنی می شود
در حالی طبق گفته معاون شهرداری تهران قرار بود روزگذشته کلنگ 

س��اختمان جدید پالس��کو به زمین زده ش��ود ک��ه رییس بنیاد 
مستضعفان از عدم صدور مجوز شهرداری برای این ساختمان 

خبر داد و گفت: کلنگ ساختمان جدید ۱۳ طبقه پالسکو 
دهه فجر به زمین زده می ش��ود.به گزارش تسنیم، محمد 
س��عیدی کیا در فاصله یک روز تا س��الگرد آتش سوزی و 

تخریب ساختمان پالسکو در نشست خبری با تسلیت 
ش��هادت 22 نفر از آتش نشانان و شهروندان  در حادثه 
پالس��کو، اظهار کرد: در یکسال اخیر مسائل موجود و 

هم ساخت مجدد پالسکو بررس��ی کرده ایم. ابتدا چند 
ساختمان برای کسبه پالسکو معرفی شد 

ک��ه م��ورد قب��ول قرار 
و  نگرف��ت 

م  نجا ا س��ر
پاس��اژ نور را 
پذیرفتن��د و  
بنی��اد هم 7 
م��اه اج��اره 
کس��به را نیز 
پرداخت کرد.

وی با بیان این که سال 4۱ ساختمان پالسکو به بهره برداری 
رس��ید، تصریح ک��رد: مالک این س��اختمان قبل از 
انقالب تمام سرقفلی واحدها واگذار شد و پس 
از انق��الب نیز که مصادره ش��د و فقط مقدار 
ناچیزی اجاره دریافت می  شده است.وی با 
اشاره به نگرانی کسبه در خصوص ساخته 
شدن پالس��کوی جدید، افزود: عده ای به 
شدت معتقدند ساختمان ساخته نشود و 
المان یادبود برای یادبود آتش نشانان ساخته 
شود.رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به ایجاد 
اتاق فکر به ریاست خواجه دلویی معاون توسعه 
بنیاد، اظهار کرد: شورایعالی معماری و شهرسازی 
مصوب کرد که طراحی ساختمان جدید 
پالسکو به مسابقه گذاشته شود. 
ب��ا  س��عیدی کیا 
ی��ادآوری این که 
ب��رای  س��ایتی 
ای��ده   دریاف��ت 
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*پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و يا چك بانکی 
تضمينی در وجه شرکت تهيه و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد.

*به پيش�نهاد های فاقد س�پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر يا چك ش�خصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد 
شد.

* به پيشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق خوزستان

نوبت دوم
 

س از محمد جعفری-هدف واقتصاد
عک



ادامه از صفحه اول
ــزى را از  ــا در حال عبور چي بگيرند ي
ــنيد و بعد از او  ــى ديد يا حرفى را ش كس
مطالبه شهادت دادن بشود اينجا حكمش 
ــت و دو صورت پيدا مى كند:  متفاوت اس
ــهادت دادنش از  ــطه ش ــى اگر به واس يك
مسلمانى ضررى دفع مى شود يا به حقش 
مى رسد و اگر شهادت ندهد به مسلمانى 
ــود  ــد يا حقش ضايع مى ش ضرر مى رس
شهادت دادن آنچه را مى  داند واجب است 
ــب حق هم  ــى كه صاح ــه در صورت بلك
نمى داند كه اين شخص شاهد قضيه بوده 
ــت خود را  ــوده واجب اس ــا فراموش نم ي
ــنيده  ــه را ديده و ش ــى كند و آنچ معرف
شهادت بدهد و چنانچه سكوت كند و حق 
ــد از  ــلمانى ضايع يا ضررى به او برس مس
ــانى است كه كتمان شهادت نموده و  كس
ــوده و نهى از  ــك به مظلوم را ترك نم كم
ــت. دوم در  ــرده اس ــر عملى هم نك منك
صورتى كه سكوت شخص شاهد بدون اين 
ــاهد گرفته باشند سبب ضايع  كه او را ش
شدن حقى يا رسيدن ضررى به مسلمانى 
نباشد گواهى دادن بر او واجب نيست و اگر 
از او مطالبه شهادت هم بنمايد باز مى تواند 
ــاهد نگرفته  ــهادت ندهد چون او را ش ش
بودند و شهادت ندادنش هم موجب قضيه 
حق يا مال كسى نمى گردد تا واجب شود.

خبر
جزئيات  اختالس
 100 ميليارد تومانى
 از زبان وزير نفت

ــه توضيحاتى  ــن اراي ــر نفت ضم وزي
پيرامون اختالس در بخش اكتشاف نفت، 
گفت: تا اينجا ميزان اختالس حدود 100 
ميليارد تومان اعالم شده است.به گزارش 
ــار  خانه ملت، «بيژن زنگنه» درباره انتش
اخبارى مبنى بر اختالس ميلياردى يكى 
كاركنان وزارت نفت، گفت: اين فرد يكى 
از كارمندان بخش اكتشاف بوده كه تخلف 
ــان بخش  ــود كاركن ــت و خ ــرده اس ك
اكتشافات اين تخلف را كشف كرده اند.وى 
با اشاره به اينكه اين فرد به مقامات قضايى 
معرفى شده است، افزود: مقامات قضايى با 
ــال مى كنند. ــت اين موضوع را دنب جدي
ــرد در حال حاضر به  ــزود: اين ف زنگنه اف
خارج از كشور فرار كرده و مقامات قضايى 
از طريق اينترپل پيگير هستند كه اين فرد 
را به كشور بازگردانند؛ عالوه بر اين در حال 
بررسى هستند كه اگر اين فرد همدستى 
ــا آن برخورد كنند.وزير نفت با بيان  دارد ب
اينكه به دليل قصور، چند نفر از مسئوالن 
را در اكتشاف از پست هايشان بركنار كرده 
ــاس تاكنون يك نفر به  ام گفت: بر اين اس
هيات تخلفات معرفى شده و ممكن است 
ــر به دليل قصور و اهمال در  چند نفر ديگ
ــات ادارى  ــه به هيات تخلف انجام وظيف
وزارت نفت معرفى شوند.زنگنه ادامه داد: 
ــت كه  ــات غير از اقداماتى اس ــن اقدام اي

دستگاه قضا انجام مى دهد.
    

جمع آورى عوامل غير مجاز 
پسماند خشك در منطقه 6 

ــع آورى عوامل غير  طرح ضربتى جم
ــماند خشك در نواحى ششگانه  مجاز پس
قلب تهران به منظور حفظ زيبايى چهره 
شهر و سالمت شهروندان اجرا شد.مهدى 
كاوه مدير اداره مديريت پسماند منطقه6 
گفت: با توجه به اهميت كنترل و پاكسازى 
ــاز جمع آورى  ــى از عوامل غير مج نواح
پسماند خشك اين طرح  در نواحى 3،2،1 
و 5 با حضور معاون اداره مديريت پسماند 
ــهرى ناحيه، ماشين  و عوامل خدمات ش
ــان و خاور) و عوامل معبربان  آالت (نيس
ــد.كاوه با توجه به اهميت جمع  انجام ش
آورى اين افراد و همچنين دپوها و جابارها 
خاطر نشان كرد: جمع آورى پسماند هاى 
ــك بايد از دو كانال غرفه هاى جمع  خش
آورى و يا خودروهاى ملودى صورت گيرد 
ــود اين افراد غير مجاز يا در اصطالح  و  وج
ــهر را -به  ــى عالوه بر اينكه چهره ش كتف
ــماند ها در كنار  دليل انباشته كردن پس
ــطل هاى زباله و يا پاركها و زيرگذر ها-  س
ــش آلودگى و  ــت مى كند باعث افزاي زش
ــهروندان نيز خواهد شد.وى  نارضايتى ش
ــه منظور حفظ  ــريع ب افزود: اين اقدام س
ــهروندان انجام  ــالمتى و رفاه حال ش س
ــهرى نواحى  گرفت كه عوامل خدمات ش
ــاى دپو ضمن  ــايى محل ه پس از شناس
ــرى محدوده در محل  هماهنگى با كالنت
ــده و دپوها را  جهت امحا جمع  حاضر ش

آورى مى كنند.
    

ريشه  اعتراضات بايد تحليل
 دقيقى شود

معاون امنيتى انتظامى وزارت كشور با 
ــاره به اينكه بايد گزارش تهيه شده از  اش
اعتراضات اخير بر اساس اطالعات، توصيف 
ــت: اين كه  ــد، گف و تبيين واقعيات باش
ــر عناد با ما دارند و در  عوامل بيرونى كه س
ــت مى كنند امرى  ــن اعتراضات دخال اي
ــه اين  ــا نبايد صرفا ب ــت و م ــى اس بديه
بديهيات بسنده كنيم بلكه بايد ببينيم چه 
ــود تهديدات  ــيب هايى موجب مى ش آس

خارجى از آن بهره ببرند.

خبرخبر 2
شبكه تلويزيونى پرسپوليس در لنز به صورت 

آزمايشى آغاز به كار كرد
ايرانسل شبكه اختصاصى باشگاه پرسپوليس را بربستر 

شبكه تلويزيون تعاملى خود، لنز، راه اندازى كرد.
ــل، عالقمندان فوتبال و  به گزارش روابط عمومى ايرانس
كسانى كه مى خواهند از آخرين خبرهاى باشگاه پرسپوليس 
اطالع پيدا كنند مى توانند از شبكه اختصاصى اين باشگاه در 

لنز استفاده كنند.
ــپوليس در اين مرحله  ــگاه پرس ــبكه تلويزيونى باش ش
ــابقات و  ــش زنده و اختصاصى مس ــى اقدام به پخ آزمايش
ــا بازيكنان و  ــپوليس، مصاحبه ب تمرين هاى عمومى پرس
ــگاه، پخش  ــى بازى هاى باش گزارش از رختكن تيم، حواش
بازى هاى قديمى و خاطره انگيز تاريخ پرسپوليس و همچنين 
ــتوديوى  ــط قرمز» از اس ــتند «خ ــش اختصاصى مس پخ
مخصوص باشگاه با حضور بازيكنان و كادر فنى و پيشكسوتان 

مى كند.
ــبكه تلويزونى پرسپوليس از طريق نرم افزار كاربردى  ش
لنز و همچنين وب سايت لنز به نشانى Lenz.ir  براى تمامى 
افراد در دسترس است و تا پايان دوره  آزمايشى آن به صورت 

رايگان در اختيار عالقه مندان خواهد بود.
همينطور استفاده از تلويزيون تعاملى ايرانسل، لنز، براى 
ــانى كه از بسته هاى اينترنت ايرانسل استفاده مى كنند  كس
رايگان است و از حجم اينترنت آن ها هزينه اى كسر نخواهد 
ــد.عالقمندان مى توانند از امروز، همزمان با هفته بيستم  ش
ــپوليس و  ــابقه پرس ــابقات ليگ برتر فوتبال ايران، مس مس
گسترش فوالد را از اين شبكه تلويزيونى با گزارش اختصاصى 
ــن خليلى بازيكن سابق پرسپوليس از  ــى محس و كارشناس
ساعت 15:00 تماشا كنند.ايرانسل در آذرماه سال جارى با 
ــازى تبريز و استقالل  ــگاه هاى پرسپوليس، تراكتورس باش

قرارداد همكارى امضا كرده است.
    

نظارت اجتماعى شوراياران ، تخلفات را كاهش 
مى دهد

ــهرى تهران نبود  ــكالت در مناطق ش بخش عمده مش
ــد بتوانيم از طريق نهادهاى  ــت و ما باي نظارت اجتماعى اس
ــارت را ايجاد كنيم تا جلوى تخلفات گرفته  مردمى اين نظ
ــود.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه يك دكتر  ش
ــخنگوى شوراى اسالمى  ــه و س على اعطا عضو هيات رييس
ــهر تهران روز پنجشنبه 28 دى ماه در ديدار با شهروندان  ش
ــورايارى محالت 27 گانه  ــمال تهران در جمع دبيران ش ش
ــت:  ــد و با بيان مطلب فوق اظهار داش منطقه يك حاضر ش
شوراياران به عنوان ساكنان محلى نسبت به وضعيت محله 
ــئوليت ويژه ايى دارند كه بايد با افزايش  ــاس مس خود احس
اطالعات خود از قوانين شهر و شهرسازى به عنوان نمايندگان 
مردم با پى گيرى و حساسيت خود جلوى تخلفات را در محله 
بگيرند.وى در خصوص قانونى كردن انتخابات شورايارى ها 
گفت: در قانون اساسى شوراهاى محلى به رسميت شناخته 
شده اند و در قانون شوراها نيز در خصوص اينكه شوراى شهر 
اين اختيار را دارد كه انجمن هاى محلى تشكيل دهد قوانين 
ــده است لذا در تالش هستيم كه با يك جمع بندى  وضع ش
انتخابات شورايارى ها را قانونى كنيم.اعطا ساماندهى بافت 
هاى فرسوده را از ديگر اقدامات شوراى پنجم دانست و گفت: 
طرح بازسازى بافت هاى فرسوده در چند منطقه شهر تهران 

با مشاركت بخش خصوصى و شهروندان آغاز خواهد شد.
سخنگوى شوراى شهر حفظ باغات باقى مانده را نيازمند 
همكارى و مشاركت ساكنان منطقه دانست و از آنها خواست: 
ــود را افزايش دهند و افكار  ــظ باغات، مطالبات خ براى حف

عمومى را نسبت به اين مسئله حساس كنند .
    

 مقاوم سازى و بازسازى بناى ميدان قيام در 
اولويت است 

شهردارمنطقه 12 تهران با تشريح آخرين وضعيت ملك 
معروف به كفش ملى در ميدان قيام گفت : ملك مذكور هم 
ــده تا طرح  ــان كفش ملى گردي ــون تحويل كارشناس اكن
پيشنهادى خود را مبنى بر مقاوم سازى و مرمت بنا تهيه و به 
ــتان تهران ارايه نمايند تا  قيد فوريت به ميراث فرهنگى اس
پس از بررسى تخصصى در ميراث نتيجه به شهردارى منطقه 

12 اعالم گردد. 
ــهرداري منطقه 12 تهران ،  به گزارش روابط عمومي ش
ــران ادامه داد:  ــهردار قلب طه ــني ش ــين محس پمان حس
شهردارى در حفظ آثار و ابنيه تاريخى همواره پيش قدم بوده 

است .
وى افزود : عدم ايمنى در ملك ميدان قيام داراى مخاطره 
جدى براى شهروندان است و در اين رابطه اقدام سريع توسط 
ــات  ــر با توجه به گزارش ــا مالكين جهت رفع خط ــك ي مال
كارشناسي سازمان مديريت بحران و ديگر نهادهاى مرتبط 

الزم است .
ــت : در رابطه با ملك كفش ملى ،  ــنى در پايان گف محس
مالكين با هماهنگى ميراث فرهنگى امكان تهيه طرح هاى 
ــازى و مرمت را داشته و شهردارى  قابل اجرا جهت مقاوم س
ــه 12 ؛ طبق ضوابط و مقررات به محض تاييديه طرح  منطق
ــبت به صدور مجوز الزم اقدام  ــط ميراث فرهنگى نس توس

خواهد نمود .
    

ركورد ترافيك ديتا در بين اپراتورهاى تلفن 
همراه شكسته شد

ــم توديع و معارفه مديرعامل و هيأت مديره همراه  مراس
اول و شركت مخابرات ايران برگزار شد. 

ــيار  ــركت ارتباطات س به گزارش اداره كل ارتباطات ش
ــل و هيأت مديره  ــم توديع و تقدير از مديرعام ايران، مراس
همراه اول و مخابرات ايران، صبح امروز سه شنبه 26 دى ماه 
ــس، معاونين وزارت  ــدگان مجل ــور جمعى از نماين با حض
ــأت مديره اين  ــاورى ارتباطات، اعضاى هي ــات و فن ارتباط
ــن فيروزآبادى دبير شوراى عالى  شركت ها، دكتر ابوالحس
فضاى مجازى و مديران همراه اول و شركت مخابرات ايران 
در مركز همايش هاى بين المللى سازمان صدا و سيما برگزار 

شد.
مهندس وحيد صدوقى مديرعامل پيشين همراه اول كه 
12 سال اين عنوان را در اختيار داشت، در اين مراسم ضمن 
تشكر از افرادى كه 12 سال قبل مسؤوليت همراه اول را به او 
ــال همه همكاران شركت  ــپردند، گفت: طى اين 12 س س
ارتباطات سيار ايران شامل هيأت مديره، معاونين و مديران، 
ــركت هاى تابعه و شركت هاى  ــان و كاركنان، ش كارشناس
ــرات ايران،  ــركت مخاب ــكار، هيأت مديره و معاونين ش هم
مديرعامل و مديران مخابرات هاى استانى، با جان و دل كار 
ــه مى كنم نتيجه همت همه  ــى ارائ كردند و اگر من گزارش

همكاران هست.

خبر

ــماعيل هنيه رئيس دفتر سياسى  اس
ــطين  ــالمى فلس ــش مقاومت اس جنب
(حماس) در نامه اى به رهبر معظم انقالب 
اسالمى تاكيد كرد، ملت فلسطين مواضع 
ــمند ايران در مساله قدس را  ثابت و ارزش

مى ستايد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رسانى 
دفتر مقام معظم رهبرى اسماعيل هنيه 
در اين نامه با اشاره به ابعاد توطئه بزرگ 
ــتكبار عليه قدس و ملت فلسطين با  اس
هدف سرنگون كردن غزه به  عنوان قلعه 
مقاومت و پايان دادن به مبارزه عليه رژيم 
اشغالگر و عادى سازى روابط حكام وابسته 
منطقه با آن از حمايت هاى ملت ايران و 
ــالمى از  ــر انقالب اس ــاى رهب هدايت ه

جنبش مقاومت قدردانى كرد.
هنيه در اين نامه تاكيد كرد: ما با شروع 
انتفاضه خروشان مردمى در داخل كرانه 
ــه اذن خداوند توطئه  باخترى و قدس ب

طاغوِت عصر (ترامپ) و حاكمان نفاق در 
ــك را در پايان  ــاى دور و نزدي پايتخت ه
دادن به مساله فلسطين خنثى خواهيم 

كرد.
ــالم  ــن نامه با اهداى س ــه در اي هني
فرماندهان و مجاهدان جنبش حماس و 
ــر انقالب  ــطين به رهب ــه مردم فلس هم
ــالمى و ملت ايران از ايرانيان به عنوان  اس
ــورى با ثبات،  ــى اصيل كه در كش مردم
مقاوم و استكبارستيز زندگى مى كنند، 
ياد كرد و افزود: همه مردم پايدار فلسطين 
مواضع ثابت و ارزشمند جمهورى اسالمى 
ــطين، قدس و حمايت از  در مساله فلس
مقاومت مردمى فلسطين با انواع كمك ها 
ــه  ــه ب ــن نام ــتايند.هنيه در اي را مى س
دسيسه هاى بزرگ و خطرناكى كه عليه 
ــالمى و به ويژه قدس شريف در  امت اس
ــردن پايه هاى مقاومت در  جهت نابود ك
ــت، اشاره كرد و افزود: اگر چه  جريان اس

اين توطئه ها از گذشته براى ما واضح بود 
ــا در ماه ها و روزهاى اخير با كنفرانس  ام
ــخنان ترامپ كه ايران، حزب  رياض و س
ــمنان صف كشيده ى  اهللا و حماس را دش
خود خواند و بر نگرش صهيونيستى اش 
ــاله قدس به  عنوان پايتخت يهود  در مس
ــكارتر از قبل  تاكيد كرد، اين حقيقت آش

شده است.
ــمردن بخشى از  هنيه در ادامه با برش
ــطين و محاصره و تحريم  آالم مردم فلس
ــكى و اقتصادى  همه جانبه دارويى، پزش
ــاكنان غزه با هدف ايجاد بحران  عليه س
انسانى و تضعيف مهم ترين قلعه مقاومت 
ــكا و برخى حاكمان  ــرد: آمري تصريح ك
شكست خورده درصدد هستند به مساله 
فلسطين و مقاومت مقابل رژيم اشغالگر 
ــد تا رهبرانى كه براى رضايت  پايان دهن
ــه مى زنند بتوانند  ــرائيل لَه لَ آمريكا و اس
روابط خود را با رژيم صهيونيستى عادى 

ــل با جهت دادن  ــال كنند و در مقاب و برم
ــران و تحريك  ــمت اي ــمنى ها به س دش
تعصبات شيعه و سنى، قطب نماى امت 

اسالمى را منحرف سازند.
ــى حماس در اين  رئيس دفتر سياس
ــراى رژيم  ــالم پايتختى قدس ب نامه اع
صهيونيستى از جانب آمريكا را گامى در 
جهت برداشتن موانع از راهِ حكام منطقه 
براى هم پيمانى عربى- اسرائيلى و خلع 
سالح مقاومت دانسته و خطاب به رهبر 
انقالب اسالمى افزود: بنده به نقش بزرگ 
حضرتعالى در هدايت جمهورى اسالمى 
ــان مومن آن براى رويارويى با  و فرمانده
ــطين و  ــاله فلس ــروژه تمام كردن مس پ
همچنين به بياناتتان براى خيزش امت و 
ــان نفاق و  ــز از پرتگاهى كه حاكم پرهي
ــوق مى دهند، ايمان  توطئه به آن سو س
عميق دارم.در ادامه نامه از حضور ايران در 
كنار فلسطين در مراحل دشوار و عمل به 

ــت از مقاومت،  ــالمِى حماي ــه اس وظيف
قدردانى و گفته شده است: بى شك ايران 
ــه رهبر معظم  ــاى بزرگواران با هدايت ه
انقالب اسالمى، برترى بزرگى در تقويت 
ــردن گزينه  ــه دار ك ــن و ريش مجاهدي
ــطين داشته و  مقاومت و مبارزه در فلس
ــت.هنيه راه خنثى كردن  ــد داش خواه
ــاله  ــطين و مس توطئه جارى عليه فلس
ــان مردمى در  ــدس را انتفاضه خروش ق
ــدس خوانده و  ــل كرانه باخترى و ق داخ
ــت: ما اين تصميم را با حضور  افزوده اس
ــارج حمايت  ــود در داخل و خ ــردم خ م
خواهيم كرد تا تصميم طاغوت عصر يعنى 
ــه در  ــى ك ــه بزرگ ــپ در توطئ ترام
ــك براى پايان  ــاى دور و نزدي پايتخت ه
ــطين به ويژه نماد  ــاله فلس دادن به مس
ــت،  دينى آن يعنى قدس ايجاد كرده اس
خنثى شود و به اذن خداوند هرگز اجازه 

نخواهيم داد اين توطئه تحقق يابد.
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ــدم دوره  ــت: معتق ــام گف ــادگار ام ي
«نگفتن ها» و «نديدن ها» گذشته است و 
به طور جّد بايد ضعف ها را بازگو كرد، اما 
همه وظيفه داريم اميد را در جامعه حفظ 
 ، ــنا ايس ــزارش  گ ــه  ب كنيم.
سيدحسن  ــلمين  حجت االسالم والمس
خمينى طى سخنانى در جريان بازديد از 
ــگاران اين  ــا خبرن ــو ب ــنا و گفت وگ ايس
خبرگزارى، اظهار كرد: امروز توفيق پيدا 
ــتان مجموعه ايسنا  كردم در حضور دوس
باشم و براى اين توفيق از  دكتر حميدرضا 
طيبى، رياست مجموعه جهاد دانشگاهى 
ــرى و  ــى منتظ ــاى عل ــن آق و همچني
مديرعامل اين مجموعه آقاى على متقيان 

تشكر مى كنم.
ــالگرد  ــه چهلمين س ــاره ب  وى با اش
پيروزى انقالب اسالمى افزود: حضور در 
ــدام دقت و  ــع خبرنگارانى كه هرك جم
ــنجى سخنان  ظرافت ويژه اى در نكته س
ــخنور دارند، فرصتى مغتنم است.  يك س
همچنين بنا دارم تا در اين مراسم يادى از 
ــهيد و دبير تازه درگذشته  خبرنگاران ش
ــرده و از خداوند متعال  اين خبرگزارى ك

براى آنان طلب مغفرت كنم.
ــردم» را  ــب م ــاد مناس  وى «اعتم
ــنا خواند و يادآور  مهمترين سرمايه ايس
ــيم كه  ــا روش هايى مى كوش ــد: ما ب ش
گوش ها را به سمت خودمان جذب كنيم 
و خصوصا در زمانه اى كه وسايل ارتباطى 
زياد است هركس با توجه به نرم افزارهايى 
ــا از اين  ــد ت ــه در اختيار دارد مى كوش ك

امكان استفاده كند.
 يادگار امام با اشاره به شعار اوليه ايسنا 
با عنوان «هر دانشجو يك خبرنگار» اظهار 
كرد: امروزه هركس كه اندك سوادى دارد 
ــه از آنان ياد  ــه نرم افزارهايى ك با توجه ب
ــگار، عكاس و  ــردم به عنوان يك خبرن ك
ــت و به  ــده اس حتى تحليل گر مطرح ش

ــه مى تواند هر  ــدرت دارد ك قدرى هم ق
ــدك هزينه اى به  ــمى را با ان گوش و چش
ــيار در عمر خود  خود متوجه كند؛ اما بس
ــانه هايى آمده اند و در بازه  ديده ايم كه رس
ــاالرى ها در  كوتاه مدتى به دليل غوغاس
ــانه  صدر قرار گرفته اند ولى تبديل به رس
نشده اند يا به تعبيرى رسانه نمانده اند، چرا 

كه اعتماد مخاطب را از دست دادند.
 سيدحسن خمينى با توصيه به اينكه 
هيچ  سرمايه اى را در هيچ مقطعى نبايد با 
اعتماد معاوضه كرد، تصريح كرد: مجموعه 
ايسنا اگر توفيقى دارد -كه دارد و با توجه 
ــد از نظر  ــى كه به من ارائه ش به آمارهاي
ــدر  ص در  ــان  مخاطب ــوع  رج
خبرگزارى هاست- به همان عنصر اعتماد 

مخاطبان بازمى گردد.
ــنا   وى با بيان اينكه وقتى به اخبار ايس
ــاس  ــگاه مى كنم از مراجعه به آن احس ن
آرامش خاطر دارم اظهار كرد: اين احساس 
آرامش خاطرى كه از آن صحبت مى كنم 
به همان ميزان اعتماد من بازمى گردد نه 
ــم بيايد يا نه؛  ــه اينكه از اخبار آن خوش ب
موضوع اين است كه مى بينم اگر اخبارى 
ــزارى مى خوانم آيا بايد  ــن خبرگ را در اي
ــر  لزوماً به خبرگزارى هاى ديگرى هم س
بزنم يا اينكه نيازى به اين كار نيست و اين 
نشان دهنده همان اعتماد بزرگى است كه 
مخاطبان نسبت به اخبار اين خبرگزارى 

دارند.
 يادگار امام با بيان اينكه اعتماد معلول 
«شجاعت» و «صداقت» است، گفت: در 
مجموعه ى يك رسانه بايد به اين دو ركن 
ــود. البته كه  ــادى داده ش ــى بهاى زي كل

شجاعت به معناى «تهّور» نيست.
 وى با اشاره به قواى «عاقله»، «غضبيه» 
و «شهويه» كه فلسفه اخالق براى انسان 
ــت، افزود: اگر آدمى قوه  ها قائل شده اس
عاقله اش تحت تأثير اقتدار قوه غضبيه  او 

قرار گيرد آنگاه تهور شكل خواهد گرفت و 
اين ديگر به معناى شجاعت نيست.

 وى افزود: اگراز طرفى قوه شهويه عقل 
ــى را تحت تأثير قرار دهد نيز اتفاقات  آدم
ــام با تأكيد بر  ــرى مى افتد. يادگار ام ديگ
اينكه شجاعت به معناى «حركت در مدار 
ــت، اظهار  اعتدال ميان تهور و جبن» اس
كرد: هر وقت احساس كرديد در محاسبات 
ــانى مى گويد كه  خودتان ضعف قوه نفس
اين كار را كنيد يا آن كار را نكنيد، بدانيد 
ــت و اين آغاز  ــده اس ترس وارد ماجرا ش
ــجاعت از ميان  ــت كه ش ــه اى اس مرحل

مى رود.
ــروط اساسى   وى اعتدال را يكى از ش
ــر اينكه باقى  ــت و با تاكيد ب اخالق دانس
ــدار اعتماد مردم  ــانه بر م ماندن يك رس
ــت، يادآور شد:  موضوع بسيار مهمى اس
ــا برابر  ــم كه ده ه ــانه هايى را ديده اي رس
توانمندى ظاهرى  دارند اما اعتماد جامعه 
ــت، زيرا از مدار  ــه آن ها از ميان رفته اس ب
ــجاعت خارج شده اند، از اين  صداقت و ش
ــاس  ــه پايه و اس ــر مى كنم ك حيث فك
ــنا مبارك بوده است و جا  خبرگزارى ايس
ــاى دكتر فاتح،  ــه در اين جا از آق دارد ك
ــس و بنيانگذار اين خبرگزارى ياد  موس
ــت اعتماد مردم را جلب  كنيم كه توانس
كند و اين به عنوان يك سرمايه براى ايسنا 
ارزش فراوانى دارد كه بايد از آن پاسدارى 

شود.
ــنا بايد در كارش  وى با بيان اينكه ايس
ــب انصاف را هم نگاه دارد، اظهار كرد:  جان
ــت دو تعريف وجود دارد  در موضوع عدال
كه يكى از ارسطوست كه مى گويد عدالت 
به معناى آن است كه هر چيزى سر جاى 
خود باشد. يك تعريف ديگر از عدالت هم 
به معناى «انصاف» نزديك است؛ اما اينكه 
عدالت همان انصاف باشد يا نه را مى توان 
از منظرى مورد بررسى قرار داد؛ اما آنچه 

مى خواهم در اينجا به آن اشاره كنم يكى 
ــت كه آن را به  از مباحث مهم اخالقى اس
عنوان ام القواعد اخالقى است كه از تمدن 
ــفى متفكرين آن تا  ــه فلس چين و انديش
كلمات حضرت مسيح (ع) و اميرالمومنين 
ــان تا كسانى كه  (ع) و ائمه(ع) بعد از ايش
امروز در غرب به فلسفه اخالق مى پردازند 
ــق دارند و به نوعى به عنوان  روى آن تواف
ميراث بشريت شناخته مى شود كه برخى 
ــى» مى گويند؛ اين  ــه آن «قانون طالي ب
ــت از اينكه «هرچه براى  قانون عبارت اس
خود مى پسندى براى ديگران هم بسپند 
ــندى براى  ــراى خود نمى پس و هرچه ب

ديگران هم نپسند».
سيدحسن خمينى تأكيد كرد: انصاف 
اين است كه وقتى كارى مى كنيد خود را 
جاى همان فرد كه براى او كارى مى كنيد 
ــزرگان مى گويد مدار  ــد. يكى از ب بگذاري
اخالقى بودن «خيال است»؛ يعنى خود را 
ــران قرار دهيد، چرا كه اگر اين  جاى ديگ
كار را نكنيم نمى دانيم آنچه كه مى گوييم 
ــرف مقابل چه تأثيرى  ــان ط در روح و ج
ــود را جاى  ــا اگر نتوانيم خ مى گذارد. م
ديگران قرار دهيم نمى فهميم كه با حرف 
مان چگونه آتش به دل شخصى مى زنيم 
ــحال  ــخنى نيكو او را خوش يا با گفتن س
مى كنيم.وى ادامه داد: اين موضوع مطرح 
است كه ادبيات و به ويژه داستان و رمان و 
فيلم ها و كارتون ها در اخالقى شدن يك 
ــا به تصوير  ــش دارد چرا كه ب ــه نق جامع
ــخصيتى در اين داستان ها و  كشيدن ش
فيلم ها امكان هم ذات پندارى با آنان براى 
ــش مى آيد و آن وقت متوجه  مخاطب پي
مى شود كه تأثير گفته هايش در يك فرد يا 

افراد مختلف چگونه خواهد بود.
ــن خمينى با بيان اينكه اگر  سيدحس
نتوانيم خود را در رفتارهايمان با ديگران، 
ــى زندگى  ــم اخالق ــان بگذاري ــاى آن ج

نكرده ايم گفت: نقطه مقابل خيال كه در 
ــرح كردم  ــه دليل آنچه كه مط اخالق ب
ــت». به اين معنا  اهميت دارد، «توهم اس
كه آدمى خود را محور جهان بداند و بگويد 
ــه من نزديك  ــس و هر چيزى كه ب هرك
باشد مهم است و براى مثال، اگر شخصى 
ــود  ــن به دردى مبتال ش ــان م از اطرافي
اهميت پيدا مى كند؛ اما اگر فرد يا افرادى 
ــن به دردى مبتال  ــا دورتر از م كيلومتره
شوند، براى من اهميتى نداشته باشد كه 

اين به معناى دور شدن از اخالق است.
ــدد بر اينكه  ــادگار امام با تاكيد مج ي
ايسنا بايد خود را موظف به رعايت انصاف 
ــرد: حداقل نتيجه اين كار  بداند تأكيد ك
ــن مجموعه اگر  ــه اي ــود ك همين مى ش
ــرى را نقل كند، مخاطب  مى خواهد خب
احساس نكند كه اگر فالنى را در آن خبر 
كوچك يا بزرگ مى كند غرضى دارد؛ البته 
ــدف كارى نمى كند و  هيچ كس بدون ه
ــور دارند از  ــه اينجا حض ــانى ك تمام كس
كارهايشان اهدافى را دنبال مى كنند، اما 
اينكه داراى هدف سياسى و فكرى باشيم 
و آن را دنبال كنيم و در عين حال انصاف 
را هم رعايت كنيم موضوعى است كه بايد 

به دنبال پيگيرى آن باشيم.
ــراى يك مجموعه  ــد كرد: ب وى تأكي
رسانه اى بسيار مهم است كه اميدافزا عمل 
ــت و  كند چرا كه براى خروج از هر بن بس
بحرانى اميد الزم است. براى خروج از هر 
ــت؛ پس اميد را در  منجالبى اميد الزم اس
ــور نبايد از دست  مجموعه رسانه اى كش
دهيم كه البته اين به معناى پمپاژ كردن 
دروغ در رسانه ها نيست، ولى بايد اين را به 
ــا نمى توانيم از  ــزد كنيم كه م خود گوش
ــور كنيم مگر آنكه نقاط  مرحله فعلى عب
مثبت را افزايش دهيم و البته نقاط منفى 
را هم ببينيم، بگوييم و درصدد اصالح آن 

برآييم.

سيدحسن خمينى:
دوره «نگفتن ها» و «نديدن ها» گذشته است

ــاز جمعه تهران با تاكيد بر  خطيب نم
ــت گرفتاران و  ــيدگى به وضعي لزوم رس
ــمنان مى آيند روى  محتاجان گفت: دش
دوش گرفتاران سوار مى شوند، روى آه و 
ــه آنها قرار مى گيرند و موجى كه افراد  نال
ــغل و يا كم درآمد  ــع و گرفتار و بى ش قان

دارند روى اين موج سوار مى شوند.
ــالم و  ــا حجت االس ــزارش ايرن به گ
المسلمين محمد امامى كاشانى در دومين 
ــهادت جمعى از  ــاز جمعه ش ــه نم خطب
ــالمى در نفتكش  ــان جمهورى اس ملوان
سانچى را به خانواده ها و بازماندگان آنان 

تسليت گفت.
ــه  ــهايى از نام ــاره بخش ــا اش وى ب
ــتر  ــن على (ع) به مالك اش اميرالمومني
گفت:اميرالمومنين على (ع) نامه اى براى 
مالك اشتر استاندار مصر فرستاد كه در آن 
ــران،  درباره قضات، جنود و نظاميان افس
ــرهاى مختلف مردم  ــران و قش صنعتگ

دستوراتى داده است.
ــه آن حضرت مى  ــزود: از جمل وى اف
ــدا را در نظر بگير،  ــك خ ــد اى مال فرماي
نسبت به آنان كه زندگيشان ضعيف است 
ــت با مشكل روبه رو هستند و  و در معيش
راهى براى زندگى و بهبود معاش ندارند از 
مساكين و محتاجان و مريض و زمينگيرها 

اينها را در نظر بگير.
ــران ادامه داد:  خطيب نماز جمعه ته
حضرت امير المومنين مى فرمايند افرادى 
هستند كه خيلى آبرومند هستند و ابراز 
ــتند كه ابراز مى  نمى كنند و افرادى هس
ــه كنى و مى  ــه آنها توج ــد تو بايد ب كنن
فرمايد از بيت المال و مواعد مختلف وضع 
ــان را رعايت  اينها را مرتب كن و حقوقش

كن.
ــى از حضرت  ــه عبارت ــاره ب وى با اش
اميرالمومنين تحت عنوان « بتر » و معناى 
اين عبارت تحت عنوان سرمستى و مقام 

اظهار داشت: ايشان مى فرمايند مبادا اين 
سرمستى و ميز و مقام دنيا تو را از بينوايان 

دور كند.
ــانى افزود: حضرت امير در  امامى كاش
ــگاه  ــش ديگر مى فرمايند تو در پيش بخ
ــتى به اينكه كارهاى  خداوند معذور نيس
ــن كارم را كردم و  ــم بكنى و بگويى م مه

نمى توانى به درگاه خداوند عذر بياورى.
خطيب نماز جمعه تهران خاطرنشان 
كرد: در حكومت طبقه اى كه ندارد حاال يا 
اينكه سوال مى كند يا اينكه به خاطر آبرو 

سوال نمى كند به اين طبقه بايد رسيد.
ــرى از نامه  ــه فراز ديگ ــاره ب وى با اش
حضرت على(ع) به مالك اشتر اظهار كرد: 
ــاز به عنوان  ــان نكته ديگرى را هم ب ايش
حكومت مطرح مى كند و آن اين است كه 
كشور اسالمى بايد حدود و حقوقش همه 
ــد به طورى كه هر كس از دور  مصون باش
ــور كشور على و  نگاه كرد بگويد اين كش

اسالمى است.
امامى كاشانى يادآور شد: اگر محتاجان 
ــا  ــاران را مراعات نكرديم چه بس و گرفت
دشمنانى مثل معاويه كه دشمن بودند و 
ــتاد و افرادى را  پول داخل عراق مى فرس
ــى كرد و آنها به نفع معاويه عليه  همراه م
على شعار مى دادند چه بسا اين طور باشد 
اينها بيايند و در اين حركت گرفتار شوند.

ــران ادامه داد:  خطيب نماز جمعه ته
ــمنان مى آيند روى دوش گرفتاران  دش
سوار مى شوند،روى آه و ناله آنها قرار مى 
ــارت ديگر موجى كه افراد  گيرند و به عب
ــغل و يا كم درآمد  ــع و گرفتار و بى ش قان

ــوار مى شوند و بعد  دارند روى اين موج س
ــى تحريك مى كنند و  ــور را عليه عل كش
ــه راه مى  ــردم را عليه اميرالمومنين ب م

اندازند.
وى در بخش ديگر از خطبه هاى نماز 
جمعه اظهار كرد: اين نكته مهمى است كه 
اميرالمومنين به مالك گفته است و بايد 

ديد و درست با آنها برخورد كرد.
امامى كاشانى ادامه داد:در جاى ديگر 
امير المومنين وقتى از پيغمبر اكرم(ص) 
ــت مى كند مى فرمايد پيغمبر مى  صحب
گشت و در خانه خودش دستور نمى داد 
ــت ببيند چه كسى گرفتار  بلكه مى گش
ــت. زخمها را مى ديد و نوع زخم ها را  اس
مى شناخت و براى زخمها مرهم درست 
مى كرد و اين مرهم هايى كه درست مى 

كرد مطابق با اين زخمها بود.
خطيب نماز جمعه تهران افزود:فرض 
كنيد در كشور ما در فالن استان كارخانه 
ــد.اگر ديديد مركز توليدى  اى تعطيل ش
كه اين قدر كارگر بيرون رفتندبايد ببينيد 
ــكلى داشته است. آيا  چه شده و چه مش
مديريت ضعيف بود يا اجناس توليدى آنها 
قابل عرضه و صادر شدن نبود و يا نقدينگى 

نبود.هر چه بود برسيم.
وى گفت: اميرالمومنين(ع) به مالك 
اشتر روش پيغمبر را مى فرمايد؛ امروز هم 
ــكل چيست هر طور مى  بايد ببينيم مش
شود حل كنيم راه هاى زيادى وجود دارد 
ــه بايد كرد كارخانه تعطيل  و بايد ديد چ
ــوند و اين بايد  ــود كارگران بيكار نش نش

هدف باشد.

خطيب جمعه تهران ادامه داد: همان 
طورى كه رهبر معظم انقالب فرمودند راه 
ــكلى نيست اين مشكل را با  باز است مش
ــت و جوان  ــا معرف ــردم ب ــه م ــن هم اي
ــگاهيان آگاه و بصير اين كشور با  ها،دانش
عظمت كه در اين ترقى قرار گرفته اند مى 

توان حل كرد.
ــانى با اشاره به تالش هاى  امامى كاش
ــمن براى مقابله با جمهورى اسالمى  دش
گفت: دشمن دور تا دور كشور را گرفته و 
ــالم و ايران است و اين  اينها هدفشان اس

است كه اسالم از بين برود.
ــران گفت:در  ــب نماز جمعه ته خطي
همين چند روزه اجالس سيزدهمين بين 
ــالمى در تهران  المجالس كشورهاى اس
ــركت كنندگان در  رهبرى( خطاب به ش
ــما قطعنامه  اين اجالس) فرمودند كه ش
ــمير  ــتيد ،درباره كش درباره ميانمار نوش
ــطين و يمن  ــتيد،اما نسبت به فلس نوش
سكوت كرديد.وى با بيان اينكه بايد براى 
جهان اسالمى شجاعت ، قدرت ، وحدت 
ــد گفت: در دنيايى  كلمه و دلسوزى باش
ــالم و ايران چنين غريب  ــتيم كه اس هس
شده به طورى كه صهيونيسم مى خواهد 
ــرف ديگر آمريكا  ــه آن را بكند؛ ازط ريش
حمايت مى كند و آل سعود خبيث هزينه 

اش را پرداخت مى كند.
امامى كاشانى با تاكيد براينكه جهان 
ــجام نياز دارد  ــجاعت و انس ــالم به ش اس
تصريح كرد:در كشورما انسجام و وحدت 
بر محور واليت فقيه است نه اينكه حرف 

بزنيم.

امامى كاشانى: 

دشمنان روى دوش گرفتاران سوار مى شوند



کشاورزی
خطری دوباره برای جنگل های شمال

رئی��س انجمن جنگلبانی ای��ران از در خطر انقراض قرار 
گرفت��ن گونه”راش” به عنوان یک��ی از مهمترین گونه های 
درخت جنگل های شمال ایران خبر داد و گفت: در اهمیت 
این گونه همین بس که بیش از ۳۰ درصد جنگل های شمال 
را گونه راش تش��کیل می دهد که خطر انقراض آن را تهدید 

می کند.
به گزارش ایس��نا، هادی کیا دلی��ری در همایش آینده 
طبیعت ایران که با محوریت بررس��ی تخریب قله شاهوار به 
واسطه فعالیت های معدنی برگزار شد، اظهار کرد: عالوه بر 
این، ش��رایط نامطلوب زیستی در ایران، گونه های شمشاد، 

ممرز و انجیری و ... را نیز رو به نابودی برده است.
وی خطر نابودی جنگل ها در برخی نقاط کشور را جدی 
برش��مرد و افزود: آمار رسمی نش��ان می دهد که حدود ۴۲ 

درصد جنگل های شمال رو به نابودی و اضمحالل هستند.
رئیس انجمن جنگلبانی ایران با انتقاد از برداشت بی رویه 
و بهره برداری های غیراصولی از جنگل های کشور، از فقر به 
عن��وان مهمترین عامل موثر در افزایش این بهره برداری ها 
دانست و افزود: فقر در مناطق روستایی و خصوصا روستاهای 
حاشیه جنگل سبب می شود که سودجویان با بهره کشی از 
این افراد به برداشت بی رویه و غیراصولی از جنگل ها و قاچاق 

چوب بپردازند.
کیادلیری برداشت های غیرعلمی و سنتی از جنگل ها در 
اوایل انقالبو پیش از آن آس��یب جدی به جنگل ها وارد کرد 
گفت: ش��وربختانه امروز نیز با وجود جایگرینی روش های 
علمی به جای روش های سنتی باعث تخریب و آسیب بیشتر 
به جنگل ها هس��تیم. اگرچ��ه قوانین خوب��ی در ارتباط با 
حفاظت از جنگل ها نیز وضع شده که سبب دلگرمی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این قوانین مناسب سبب شده 
که دیگر فرد یا شرکتی بدون طرح و برنامه وارد حریم جنگل 

ها نشود.
 رئیس انجمن جنگل بانی ایران با بیان اینکه آسیب های 
زیست محیطی برگش��ت ناپذیر و غیرقابل جبران هستند 
افزود: تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به سادگی و در 
کوتاه مدت قابل جبران نیست و جبران این آسیب ها نیازمند 

عزم عمومی و وضع قوانین و حمایت بیشتر دولت ها است.
وی بر لزوم ارتقاء و افزایش آموزش های عمومی زیس��ت 
محیط��ی در ایران تاکید ک��رد و گفت: بای��د همه طرح ها 
پیوست زیست محیطی داشته و پیش از اجرا تحقیقات کامل 

در خصوص پیامدهای زیست محیطی آنها انجام گیرد.
این کارش��ناس جنگل ها و مراتع از افزایش آسیب های 
ناش��ی از آفت ها به عنوان بالی جان جنگل ها نام برد و بیان 
ک��رد: تنها در پنج س��ال اخی��ر بالغ بر ۱۲۶ ه��زار هکتار از 
جنگل های ش��مال دچار آفات شده اند. عالوه بر این در این 
پنج س��ال خش��ک ش��دن بیش از دو میلیون اصله درخت 
جنگلی، آتش س��وزی ۲۰۰ هکتار را جنگل های ما را نیز از 

بین برده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ گونه درخت در جنگل های 
ش��مال در ۲۰ س��ال گذش��ته در معرض ج��دی آفات قرار 
گرفتند، یادآوری کرد: این آفات افزون بر ۳۵۰ هزار هکتار از 
جنگل های شمال کشور را با آفات درگیر و از ناحیه آن آسیب 

های مختلف دیدند.

خبر
شماره 3912    شنبه   30دی    1396

خبر
برنج باسماتی هند در آستانه 

ازسرگیری واردات ایران گران 
شد

با ق��وت گرفتن احتمال از س��رگیری 
صادرات برنج باس��ماتی هند به ایران در 
آینده نزدیک، قیمت این کاال در بازار بین 

المللی افزایش یافته است.
ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از پایگاه 
خبری ایندیا تایمز، با قوت گرفتن احتمال 
از سرگیری صادرات برنج باسماتی هند به 
ایران در آینده نزدیک، قیمت این کاال در 

بازار بین المللی افزایش یافته است.
صادر کنن��دگان برنج که که ش��اهد 
افزایش ۲۰ درصدی قیمت برنج باسماتی 
در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده 
اند گفتند، ایران ممکن است از هفته آینده 

واردات را آغاز کند.
ویجای س��تیا، رئی��س اتحادیه صادر 
کنن��دگان برنج هند گف��ت: »با توجه به 
اینکه سال گذشته این موقع تجارت آغاز 
ش��ده بود، انتظار م��ی رود ایران به زودی 
آغاز واردات برنج باس��ماتی را اعالم کند... 
تاخی��ر به وجود آمده به دلیل تداوم فصل 
برداش��ت برنج داخلی در ایران بوده است.
هند س��االنه حدود ۴ میلی��ون تن برنج 
باس��ماتی به بیش از ۱۰۰ کش��ور جهان 
صادر م��ی کند ک��ه کش��ورهای ایران، 
عربستان، امارات، کویت، آمریکا و انگلیس 

مشتریان اصلی آن هستند.
دیگر عامل افزایش قیمت برنج باسماتی 
در بازار بین المللی کاهش میزان برداشت 
این نوع برنج در هند در فصل جاری است. 
کاهش قیمت های داخلی این کاال موجب 
شده تا کشاورزان هندی سطح زیر کشت 
باسماتی را کاهش دهند.معموال تقاضا و 
قیمت برنج باسماتی در این موقع از سال 
به دلیل آغاز واردات ایران افزایش می یابد. 
سال گذشته ایران در هفته دوم ژانویه آغاز 
واردات برنج باسماتی را اعالم کرد. این بار، 
در حالی ایران احتماال ش��روع به واردات 
این نوع برنج خواهد کرد که قیمت آن در 
بازار بین المللی با افزایش روبرو شده است.
راجن سودرش��ان، مدیر شرکت آیریا، در 
این ب��اره گفت: »ما انتظار داریم ایران روز 
۲۲ ژانوی��ه واردات برنج باس��ماتی را آزاد 
کند.« وی اف��زود، در بازار بین المللی هم 
اکنون قیمت هر تن برنج باسماتی با ۱۵ تا 
۲۰ درصد افزایش نس��بت به سال قبل به 

9۰۰ تا ۱۱۵۰ دالر رسیده است.

وزیر جهاد کش��اورزی گفت: توس��عه 
کشت چغندرقند پاییزه در کشور راهکار 
بی نیازی از واردات ش��کر اس��ت که این 

برنامه را به طور جدی دنبال می کنیم.
به گ��زارش مهر، محم��ود حجتی در 
پایان سفر یک روزه خود به استان مرکزی 
در جم��ع خبرنگاران در آش��تیان اظهار 
داش��ت: اس��تان مرکزی علی رغم سبقه 
صنعتی، در حوزه کشاورزی نیز در تمامی 
زیر بخش ها وضعیت و ظرفیت مطلوبی 

دارد.
وی افزود: یک��ی از ظرفیت های فوق 
العاده این اس��تان تولید گل و گیاه زینتی 
در شهرس��تان محالت است که در سطح 
بی��ن الملل مطرح ش��ده و ع��الوه بر آن 
فعالیت واحدهای پرورش طیور، دامداری، 
آبزی پروری و تکثیر و پرورش ماهیان آب 
س��رد نیز در این اس��تان وضعیت خوبی 

دارد.
وزی��ر جه��اد کش��اورزی بی��ان کرد: 
امیدواریم در حوزه تکثیر تخم چشم زده 
ماهی، روز به روز از میزان وابستگی استان 
مرکزی به اغیار کاسته شود زیرا ظرفیت 
های  ایجاد شده در استان مرکزی و سایر 
استان ها رشد بسیار مطلوبی ایجاد کرده و 
امید اس��ت دیگر وجود مش��کل در این 

زمینه نباشیم.
حجتی خاطرنش��ان ساخت: در حوزه 
باغات سیب و انگور متاسفانه مشاهده شد 
که شیوه اغلب باغداران سنتی است، اما در 
راس��تای بهره وری بیش��تر باید سیستم 
رویش ایستاده و داربستی را در این باغات 
به اجرا برسانیم، خوشبختانه با مشارکت 
مردم اس��تان، پش��تیبانی اس��تانداری و 
حمایت وزارتخانه، مسائل مرتبط با صنایع 
تبدیلی کشاورزی و عملیات پس از تولید 

محصول و نگهداری سردخانه ای در دست 
بررسی و رفع قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این سفر بازدیدی 
از ظرفیت ها و فعاالن دامپروری در منطقه 
فراهان به عمل آمد که متاسفانه طی سال 
های گذشته به سبب بروز نوسانات قیمتی 
ب��ا مش��کالتی مواج��ه ش��ده بودند که 
امیدواری��م با همکاری بانک ها و دس��ت 
اندرکاران بر مش��کالت ای��ن حوزه فائق 

آییم.
وزیر جهاد کش��اورزی عنوان کرد: در 
این س��فر از یک واحد ف��رآوری پنیر نیز 
بازدید شد که بخش عمده ای از تولیدات 
این مجموعه به خارج از کش��ور صادر می 
شود و کارآفرین این مجموعه موفق شده 
قراردادهایی با کش��ور ارمنستان منعقد 
کند.حجتی گف��ت: اس��تان مرکزی در 
مجموع از ظرفیت های بس��یار در حوزه 
کشاورزی برخوردار است و امیدواریم که 
با تعامل و همکاری مسئوالن و کارفرمایان 
هرچه بیش��تر از این ظرفیت ها بهره مند 
شویم.وی افزود: فعالیت گلخانه ها به ویژه 
در مرکز استان مورد تاکید است و باتوجه 
به محدودیت منابع آب در سراسر کشور 
طرح گلخانه ها را در دستور کار قرار داده 
ایم که دو شهرستان ساوه و زرندیه نسبت 
به سایر مناطق بیشتر به آن پرداخته اند و 
در س��ایر ش��هرها آنگونه که باید نبوده و 
توسعه گلخانه ها باید در دستور کار باشد.

وزیر جهاد کش��اورزی در بخش دیگر 
س��خنان خود گفت: کش��ور ما در حوزه 

تولید ش��کر به خود کفایی نرسیده اما از 
سال 9۲ مقدار تولید داخل از میزان یک 
میلی��ون و ۱۳۰ هزارتن به یک میلیون و 
9۰۰ ه��زار تن در س��ال جاری رس��یده 

است.
حجتی تصریح کرد: مشکل موجود در 
حوزه تولید شکر، وجود کارخانجات قند 
در مناطق گرمسیری است، در این رابطه 
حمایت از کش��ت چغندرقند پاییزه را در 
مناطق گرمسیری پیاده سازی کرده ایم، 
تولید چغندر ما امس��ال به حدود هشت 
میلی��ون تن رس��ید و به س��بب کمبود 
کارخانجات، چغندرکاران با مش��کالتی 
مواجه هستند و به این سبب بدهی هایی 

به چغندرکاران وجود دارد.
وی اضافه کرد: همچنین مس��اله راه 
اندازی مجدد کارخانه قند ش��ازند نیز در 
این سفر مورد بررسی قرار گرفت که باید با 
هم��کاری بنی��اد مس��تضعفان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به فعالیت 

دوباره این مجموعه اقدام شود.
حجتی بی��ان کرد: داربس��تی کردن 
تاکس��تان های منطقه خنداب و س��ایر 
مناطق اس��تان باعث می شود تا با صرف 
هزینه همیش��گی، تولید ۳.۵ تا پنج برابر 
داشته باش��یم و در این راستا می شود از 
منابع ملی، اس��تانی و منابع ارزان قیمت 
اس��تفاده کرد و با داربست بندی، تجمیع 
تکنولوژی های نوین و تجهیز به سیستم 
آبیاری نوین علی رغم کاهش مصرف آب 

حجم تولیدات را افزایش دهیم.

وزیر جهاد کش��اورزی خاطرنش��ان 
س��اخت: بس��یاری از اقدام��ات ح��وزه 
کش��اورزی همانند تولید و توزیع در بازار 
نهایی توسط مشارکت مردمی ممکن می 
شود و دولت در این زمینه وظیفه تسهیل 

گری و حمایت دارد.
وی ادام��ه داد: دولت باید از طرح های 
داخلی حمای��ت کند ت��ا ارزش افزوده و 
منابع از داخل به خارج سوق داده نشده و 
کشاورزان از آن بهره مند شوند که در این 
راس��تا عرصه را باید برای فعالیت دالالن 

تنگ کنیم.
حجتی اضافه کرد: کش��اورزان با این 
حجم از زحمت و فعالیت به تنهایی نمی 
توانن��د محصوالت را به ب��ازار نهایی ارائه 
دهند بلکه شیوه صحیح بهره مندی از این 
ظرفیت، با به کار گیری اقدامات همگانی 

و حمایت دولت میسر می شود.
وزیر جه��اد کش��اورزی تصریح کرد: 
اقدام��ات کوتاه مدتی که از س��وی دولت 
صورت می گیرد ناقص بوده و قابل قبول 
نیس��ت، م��ا از تع��اون روس��تایی راضی 
نیس��تیم، چون یک مرکز دولتی است و 
خ��وب کار نمی کن��د، زی��را روش های 
عملکردی صحیحی نداریم و مجموع این 
موارد سبب هدر رفت تولیدات و منابع در 

حوزه کشاورزی می شود.
وی گفت: هر جامعه ای که خلق ثروت 
و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد، به طور 
قطع مردم آن پای کار آمده اند و دولت از 

آنها حمایت به عمل آورده است.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

توسعه کشت چغندرقند پاییزه راهکار بی نیازی از واردات شکر

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه رایزنی ها 
با مسئوالن عراقی برای رفع مشکل تعرفه 
لبنیات همچنان ادامه دارد، گفت: صادرات 
لبنیات در 9 ماهه امسال بیش از ۳۰ درصد 
رشد داشته است.حسن رکنی در گفتگو با 
مهر با بیان اینکه صادرات محصوالت دام و 
طی��ور در 9 ماهه امس��ال مجموعا ٨۴۳ 
میلیون دالر بوده است، اظهارداشت: تراز 

تج��اری ما طی این 9 م��اه در بخش دام و 
طیور مثبت ب��وده و ۱۰۰ میلیون و ۷9۳ 
هزار دالر تراز مثبت داشتیم.به گفته وی 
ط��ی این م��دت؛ بی��ش از ۷۵۰ هزار تن 
صادرات شیر و انواع لبنیات از کشور انجام 
ش��ده که این عدد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل باالی ۳۰ درصد رشد دارد.معاون 
وزی��ر جهاد کش��اورزی گف��ت: اگر روند 

صادرات به همین صورت پیش برود؛ پیش 
بینی می ش��ود ت��ا انتهای س��ال میزان 
صادرات ما در زمینه مواد لبنی به عدد یک 
میلیون تن برسد.رکنی در بخش دیگری از 
س��خنان خود درباره اینکه مشکل ایجاد 
ش��ده در زمینه تعرفه صادرات لبنیات به 
کش��ور عراق به کجا رسید؟، افزود: دولت 
عراق ای��ن محدودیت را تقریبا برای همه 

کشورها لحاظ کرده اما با این حال صادرات 
به عراق کماکان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مسئوالن ذیربط به طور 
مستمر این مساله را پیگیری می کنند تا 
دولت ع��راق را متقاعد کنن��د که در این 
زمینه تجدید نظ��ر نماید.رکنی گفت: از 
طرفی چون این شرایط برای همه کشورها 
لحاظ شده ما در وضعیت نسبتا یکسانی با 

رقبای خود در زمینه صادرات به عراق قرار 
داریم.به گفته وی لحاظ کردن این تعرفه 
سبب می شود میانگین مصرف لبنیات در 
عراق کاهش یابد.رکن��ی درباره اینکه آیا 
امیدی برای رف��ع این تعرفه وجود ندارد، 
افزود: نم��ی توان گفت امیدی نیس��ت؛ 
بهرحال رایزنی ها در این زمینه همچنان 

ادامه دارد.

رشد ٣٠ درصدی صادرات لبنیات

     آگه�ی مناقص�ه عموم�ي34/16349-  28 / 1396/11
مرحله اول - ش�ماره 25 -1396

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد مستنداً به مجوز شماره 96/489 ش 1396/10/24 اجراي پازل خيابان ستارخان را از طریق 
مناقصه عمومی به ش�ركتها و پيمانکاران واجد ش�رایط و دارای صالحيت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي در رشته ابنيه واگذار 

نماید.
شرایط مناقصه:

 1- واریز نقدی س�پرده شركت درمناقصه به شماره حس�اب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکی معتبر)حداقل با اعتبار
سه ماهه(

2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.

4- هزینه نشر آگهی  ، تهيه و تامين مصالح استاندارد و مورد تایيد كارفرما ، ماليات و عوارض حقوق و مزایا و بيمه پرسنل و پروژه 
و ماشين آالت  و كسورات قانوني در طول مدت پيمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- مدت اجراي پروژه 7 ماه شمسي بوده و پيمانکار ميبایست پس از پيشرفت فيزیکي 30 درصد پروژه مي تواند نسبت به ارائه 
صورت وضعيت كاركرد و مطالبه مبلغ كاركرد خود اقدام نماید و تامين مصالح مورد نياز بر عهده شهرداري ميباشد.

6- اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله كاركنان دولت و خوداظهاری در خصوص تکميل ظرفيت.
7- ش�ركت كنندگان می بایس�ت سپرده و یا ضمانت نامه ش�ركت در مناقصه را در پاكت )الف( اسناد مناقصه، صالحيت كاري و 
اساسنامه شركت خود را براساس شرایط فوق در پاكت )ب( و پيشنهاد قيمت را در پاكت )ج( و هر سه پاكت را به صورت الک شده 

و ممهور داخل یک پاكت بزرگ، به حراست شهرداری تحویل داده و رسيد دریافت دارند.
8- به پيشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد 

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

10- مهلت قبول پيشنهادها و تحویل اسناد : از مورخه 1396/11/01 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1396/11/11 
11-  بازگشایي و بررسي پيشنهادها : روز پنجشنبه مورخ 1396/11/12 در دفتر شهردار ساعت 16 بعد از ظهر .

  www.shahrdaryparsabad.ir 12-  نحوه تهيه و خرید اس�ناد مناقصه و كسب اطالعات : الف( سایت ش�هرداري پارس آباد 
ب(سایت اطالع رساني ملي مناقصات iets.mporg.ir  ج( مراجعه حضوري و آدرس ارسال پيشنهادات: اردبيل –پارس آباد – 

شهرداري پارس آباد – دبيرخانه كميسيون معامالت د( شماره تلفن جهت تماس: 04532725002-3  
شرح پروژه مطابق با جدول ذیل است

ف
مبلغ سپرده شركت در برآورد اوليه )ریال(شرح پروژهردی

    مبناي پيشنهاد قيمتمحّل تأمين اعتبارمناقصه )ریال(

۱
اجراي پازل خیابان شهید 

فهرست بهاي ابنیه سال ۱۳9۶داخلي۲/۵۲9/۵۱۷/۷۶۰۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ستارخان

          
تاریخ انتشار نوبت اول:    1396/11/30

تاریخ انتشار نوبت دوم:     1396/11/07
شهردار پارس آباد مغان-رحمت انوري آذر

نوبت اول

 ))آگه�ي مزاي�ده عموم�ي  نوب�ت   اول  ( (

س�ازمان حمل ونقل همگاني بوئين زهرا وحومه در نظر دارد باس�تناد مجوز هيئت مدیره سازمان  نسبت به فروش خودرو پيکان سواری مدل 

1383 و وانت پيکان مدل 1387 به شرح ذیل اقدام نماید:

1- مبلغ سپرده شركت در مزایده 10/000/000 ریال می باشد 

2- محل اخذ اسناد: واحد مالي سازمان حمل ونقل 

3- مهلت دریافت اسناد و تحویل پيشنهادات : پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 در محل دبيرخانه سازمان می باشد.

4- سایر اطالعات وجزئيات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است

5- سازمان در رد یا قبول هریک از پيشنهادات مختار است

6- هزینه آگهي وكارشناسي به هر تعداد نوبت بعهده برنده مزایده ميباشد.

7- برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد

علی اصغر پور قاسم /  سرپرست  سازمان حمل ونقل همگاني بوئين زهرا وحومه 

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل کاالی شهرستان بندرترکمن و حومه
باستناد ماده 131 قانون كار و آئين نامه مصوب 89/8/3 هيات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 96/07/10 مجمع عمومی و 96/07/16 
هيات مدیره و سایر مدارک تسليمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هيات مدیره انجمن صنفی كه از تاریخ 96/07/10 به 

مدت سه سال و بازرسان كه از تاریخ یادشده به مدت یکسال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
رئيس هيات مدیره و دبير 1- عبدالرشيد عزتی      

نایب رئيس 2- شاهين ایری      
خزانه دار 3- عيدمحمد پریزن      

اعضای علی البدل هيات مدیره 4- عبدالحميد توماج پور- زكریا قلی قانقرمه و عيدمحمد اونق  
بازرس اصلی 5- آلمان دیده ور      

بازرس علی البدل 6- حاجی قلی نيازی      
ضمنا برابر ماده 25 اساسنامه انجمن صنفی كليه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای ریيس هيات مدیره یا دبير به اتفاق خزانه دار 

و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
سعيد مازندرانی
مدیركل
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بازار سرمايهبازار سرمايه 4
در ميان بانك هاى خصوصى

بانك صادرات در صدر حاميان رونق توليد ايستاد
بانك صادرات ايران طى 7 ماه ابتداى سال 96 در ميان بانك 
هاى خصوصى و خصوصى شده بيشترين تعداد تسهيالت به 
بنگاه هاى توليدى كوچك و متوسط و طرح هاى نيمه تمام را 
پرداخت كرده است.اين بانك در راستاى اجرايى كردن برنامه 
ــد و افزايش  ــت از رونق تولي ــاد مقاومتى و حماي ــاى اقتص ه
اشتغالزايى، در 7 ماه منتهى به پايان مهرماه 96 با اعطاى 187 
ــال به بنگاه هاى  ــهيالت به ارزش 1546 ميليارد ري فقره تس
توليدى كوچك و متوسط و تخصيص تسهيالت به طرح هاى 
ــد در ميان بانك هاى  ــرفت باالى 60 درص ــه تمام با پيش نيم
ــده از نظر تعداد تسهيالت پرداختى،  خصوصى و خصوصى ش
حايز جايگاه برتر است.اين گزارش به نقل از پايگاه اطالع رسانى  
ــت كه آمار  ــارت حاكى از آن اس ــت، معدن و تج وزارت صنع
عملكرد مقدماتى 7 ماهه مذكور در خصوص تامين مالى بنگاه 
ــه تمام با  ــط و طرح هاى نيم ــاى توليدى كوچك و متوس ه
ــرفت باالى 60 درصد به تفكيك بانك ها، نشان مى دهد  پيش
كه از ميان تعداد 23 بانك دولتى، خصوصى و خصوصى شده، 
طى روندهاى «معرفى به بانك»، «فرآيند رونق» و «انتقالى از 
ــهيالت  ــادرات ايران به لحاظ تعداد تس ــال 95»،  بانك ص س
پرداختى از ميان 23 بانك مورد اشاره در رتبه چهارم  و در ميان 
ــگاه اول را در حمايت از رونق   ــده جاي بانك هاى خصوصى ش
ــط و همچنين طرح هاى  توليد در واحد هاى كوچك و متوس

نيمه تمام  دارد.
    

تداوم حمايت بانك شهر از مديريت شهرى 
كالنشهرها

مديرعامل بانك شهر با بيان اينكه سطح مطلوب همكارى 
ــهردارى ها در حال حاضر به سبب ميزان  هاى بانك شهر با ش
شناخت مناسبى است كه از فضاى مديريت شهرى و ضوابط و 
مقررات نظام بانكى در اين بانك وجود دارد، گفت: روند خدمت 
رسانى به شهردارى ها با جديت ادامه داشته و خواهد داشت. به 
ــين  ــهر، حس گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومى بانك ش
محمد پورزرندى با اشاره به حمايت اين بانك از مديريت شهرى 
كالنشهرها اظهار كرد: اين بانك از بدو تاسيس تا كنون در كنار 
شهردارى كالنشهرها بوده و از پروژه هاى شهرى مهم حمايت 

كرده است. 
ــيارى از  ــفانه افتتاح بس ــان اين كه متاس ــدى با بي پورزرن
ــهر به  ــهرى تا پيش از حمايت هاى بانك ش پروژه هاى مهم ش
دليل كمبود منابع مالى به تاخير افتاده بود،گفت: در چند سال 
اخير تالش داشتيم تا به عنوان بازوى كمكى مديريت شهرى، 
ــهروندان و  مديريت شهرها باشيم و به  در اين حوزه، حامى ش
اذعان بسيارى از مديران شهرى، چنانچه حمايت هاى اين بانك 
ــيارى از پروژه هاى نيمه تمام در شهرهاى مختلف به  نبود، بس
سرانجام نمى رسيد.وى افزود: به جرات مى توان گفت كه محيط 
زيست در ايران اصلى ترين چشم انداز دچار ابهام محسوب مى 
شود و رسيدگى به آن جزو وظايف و مسئوليت هاى وظيفه اى 
و اجتماعى اشخاص و افراد است؛بر همين اساس تمركز بر نقش 
ــن رابطه و ورود به طرح هاى موثر بر حوزه  آفرينى مثبت در اي
محيط زيست مثل توسعه حمل و نقل عمومى و ساخت شبكه 
مترو در كالنشهرها به عنوان يكى از مهم ترين استراتژى هاى 
ــهر گذاشته شد و امروز شاهد باالترين سطح  بازاريابى بانك ش
ــرمايه گذارى بانكى در حوزه حمل و نقل عمومى شهرها به  س

ويژه در بخش مترو توسط بانك شهر هستيم.

خبر

خبر
انتقادسيف از بزرگنمايى

 در بازار ارز
ــبت به رفتار  رييس كل بانك مركزى نس
برخيها نسبت به رشد مقعطى نرخ ارز در 
ــاد و پيش بينى كرد نرخ ارز در  ايران انتق
ماه هاى بهمن و اسفند سال جارى كاهش 

خواهد يافت.
ــيف در توييتر  به گزارش ايلنا، ولى اهللا س
ــت: با كمال تعجب بعضى از افراد به  نوش
ــرات در قيمت ارز  ــاهده تغيي محض مش
شتاب زده تر از دالل ها و سوداگران نسبت 
به بزرگنمايى آن اقدام مى كنند به طورى 
كه اين واكنش كمتر از خوشحالى ترامپ 

رئيس جمهور آمريكا نيست.
ــزى در ادامه اين  ــس كل بانك مرك ريي
ــت كه اين  توييت ابزار اطمينان كرده اس
ــادى ها طوالنى نخواهد بود و بر اساس  ش
ــاله نرخ ارز در ماه هاى بهمن و  روند هر س
اسفند با كاهش قيمت مواجه خواهد شد.

    
بانك هايى كه به معادن وام 
نمى دهند را معرفى كنيد!

ــل  ــاى عام ــوددارى بانك ه ــس از خ پ
پرداخت كننده تسهيالت توليد از پذيرش 
ــوان وثيقه و  ــه به عن ــادن داراى پروان مع
ــهيالت،  تضمين اعطاء و بازپرداخت تس
خانه معدن ايران از معدن كاران خواست 
ــا در اين خصوص را براى  عملكرد بانك ه
پيگيرى اجراى قانون اصالح قانون معادن 

به اين تشكل گزارش كنند.
ــنا، در روز چهارشنبه 27  به گزارش ايس
دى ماه در محل دفتر رياست جمهورى 
ــور رييس خانه  ــه اى فورى با حض جلس
ــه موضوع  ــد ك ــران برگزار ش معدن اي
ــات مالى از  ــتنكاف بانك ها و موسس اس
پذيرفتن معادن داراى پروانه بهره بردارى 
ــرار گرفت.بر  ــى ق در مورد بحث و بررس
اساس قانون اصالح قانون معادن كشور و 
ــره (1) ماده (9) قانون اين  آنچه در تبص
ــات  ــت بانك ها و موسس قانون آمده اس
مالى مكلف به قبول معادن داراى پروانه 
ــن اعطاء و   ــه و تضمي ــوان وثيق ــه عن ب
بازپرداخت تسهيالت هستند. اين قانونى 
ــب و ابالغ آن از  ــت كه عليرغم تصوي اس
سال 1393 به اذعان فعاالن معدنى عمال 
ــيارى از بانك و موسسات مالى از آن  بس
ــن امر موجب  ــروى نمى كنند و همي پي
واكنش بخش خصوص معدن به عملكرد 

بانك ها شد.

ــاى پرداخت بانك  مدير اداره نظام ه
مركزى با اشاره به انجام تراكنش با تلفن 
همراه،گفت: اين تراكنش ها برخط است و 
ــت از اطالعات  براى حفظ منافع و صيان
مشتريان بايد مدل هاى جديد پرداخت با 
تلفن همراه شكل گيرد.به گزارش ايلنا و به 
ــرى هفتمين همايش  ــتاد خب نقل از س
بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت، 
ــكالت اصلى  ــى، يكى از مش محمد بيگ
پرداخت كشور را انجام پرداخت هاى ريز 
ــرد: با توجه به هزينه  ــت و عنوان  ك دانس
ــت  ــاالى تراكنش هاى برخط الزم اس ب
ــروج اين تراكنش ها از  اقداماتى براى خ
حوزه برخط به برون خط انجام شود.وى 
ادامه داد: در حال حاضر تراكنش از طريق 

ــت اما  ــر اس تلفن همراه به راحتى ميس
ــن تراكنش ها به صورت  كماكان تمام اي
ــذا براى حفظ  ــط صورت مى گيرد ل برخ
ــت از اطالعات  ــتريان و صيان منافع مش
ــاى جديد  ــان بايد مدل ه ــاس ايش حس
پرداخت از طريق بستر تلفن همراه شكل 
گيرد.مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك 
مركزى خاطر نشان كرد: با توجه به ضريب 
ــوان ابزار  ــن همراه به عن نفوذ باالى تلف
هوشمند و در دسترس مشتريان  برنامه 
ريزى الزم براى استفاده حداكثرى از اين 
زير ساخت با معرفى تراكنش هاى مبتنى 
بر نشان گذارى در سال جديد انجام شده 
ــن ابزار  ــترش و تعميم اي ــراى گس اما ب
ــن تمام  ــى بي ــاد هماهنگ ــد ايج نيازمن

ــتاندارد ها هستيم. ذينفعان و تدوين اس
ــه، موضوع  ــان اينك ــى با بي ــد بيگ محم
ــازى  ــمند س مهاجرت به EMV و هوش
كارت هاى بانكى از دو جنبه حائز اهميت 
ــت، خاطر نشان كرد: زير ساخت هاى  اس
ــوان توليد و  ــور بايد ت ــبكه بانكى كش ش
ــادره از ابزار  ــش هاى ص ــردازش تراكن پ
هوشمند را داشته باشد  و دوم اينكه تعامل 
ــردازش  ــان براى پ ــرى بين ذينفع پذي
ــر نيازمند تدوين   ــش هاى يكديگ تراكن
مشخصات استاندارد هاى واحدو يكسانى 
ــبكه پرداخت است.وى تاكيد كرد:  در ش
ــرعت  ــتفاده از موبايل مى تواند به س اس
پيشرفت هوشمند سازى كارت ها كمك 
كند چرا كه اوال مى توان از فضاى امن آن 

ــاس بهره  ــراى نگهدارى اطالعات  حس ب
مند شد و دوم اينكه انجام تراكنش برون 

ــادگى امكان  خط با بكارگيرى nfc به س
پذير خواهد بود.

مدير عامل بانك تجارت بر استفاده از 
تمام ظرفيت هاى نيروهاى با تجربه براى 
تامين منافع مشتريان و سهامداران اين 

بانك تاكيد كرد.
ــامگاه  ــه ش ــادى ك ــت آب ــا دول  رض
چهارشنبه بيست و هفتم دى ماه در جمع 
مديران عامل و اعضاى هيات مديره ادوار 
گذشته اين بانك سخن مى گفت با اشاره 
به سابقه يك قرن حضور بانك تجارت در 
نظام پولى كشور گفت: در اين سالهاى پر 
ــكان هدايت اين بنگاه  ــيب، س فراز و نش

اقتصادى خوشنام بارها در دستان مديران 
ــتى  اليق و با تجربه قرار گرفت تا اين كش
بزرگ همچنان در اين درياى متالطم و پر 
خروش با حركت منطقى خود به ساحل 

آرامش نزديك شود.
ــزود: اين خانواده بزرگ  مدير عامل اف
كه امروز اعضاى آن به 100 هزار نفر بالغ 
ــود به گذشته خود مى بالد و آن را  مى ش
تكيه گاه و پشتوانه موفقيت هاى آتى مى 
داند. دستاوردهاى امروز ما نتيجه تالش و 
ــه دل در گرو  ــت ك ــترنج آنهايى اس دس

ــتند و ما نيز  ــى بانك تجارت داش بالندگ
ــفره  ــه مى دهيم تا اين س ــه ادام اينگون
ــدگان و فرزندانمان  ــان براى آين همچن
ــترده و پر بركت باشد.دولت آبادى با  گس
ــران و كاركنان  ــهاى مدي تقدير از تالش
ــته اين بانك در سالهاى گذشته  بازنشس
يادآور شد:  عالوه بر سود جستن از دانش 
و تجربيات ارزشمند نيروهاى بازنشسته 
بانك تجارت، به همدلى، تعهد و پشتكار 
همكاران عزيزم در جاى جاى بانك براى 

پيشبرد برنامه هايمان ايمان داريم.

مدير عامل بانك تجارت در ادامه اظهار 
ــما جزئى از آينده بانك  ــت :ما و ش داش
تجارتيم كه بايد از امروز دگر بار دست در 
ــر و زيباتر از  ــر آن را بهت ــت يكديگ دس
گذشته بسازيم تا ناممان در تاريخ بانك 
فردا بماند. بر اين عهد و پيمان استواريم و 

هزاران اميد را به انتظار نشسته ايم.
در ادامه اين مراسم احمدى آذر رييس 
ــك تجارت خود  ــط عمومى بان اداره رواب
اظهار داشت : مشاهده پيوند ناگسستنى 
مديران ارشد ديروز و امروز بانك تجارت با 

ــى ترديد موجب  ــواده بزرگ، ب اين خان
ــر كليه ذينفعان  افزايش اطمينان خاط
نسبت به قوام و استوارى اين بانك بزرگ 
و اراده اعضاى آن براى تعالى و پيشرفت 
ــد بود.در اين  ــى عرصه ها خواه در تمام
ــت صميمانه همچنين گروهى از  نشس
ــد اسبق بانك ضمن تشكر و  مديران ارش
ــم، اعالم  ــى از برگزارى اين مراس قدردان
داشتند كه آماده همكارى وانتقال تجارب 
خود به مدير عامل و اعضاى هيات مديره 

در  تمام سطوح هستند.

برنامه بانك مركزى براى ارائه مدل  جديد پرداخت با بستر تلفن همراه
مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى اعالم كرد؛

هدف اول بانك تجارت تامين منافع ذينفعان است

مديرعامل بانك گردشگرى هشتمين 
ــك را تبريك  ــيس اين بان ــالگرد تاس س
گفت.«على اصغر سفرى»، در پيام خود به 

اين مناسبت آورده است:
ــگاه اقتصادى  ــك بن ــه ي ــى ك «زمان
ــكالت و  ــود تمام مش ــى با وج خصوص
ــوارى ها، به هشتمين سال فعاليت پا  دش
مى گذارد اين پيام را به جامعه هدف خود 
ــه مديران و  ــل مى كند كه مجموع منتق
ــتكار و با اتكا به  ــكاران با تالش و پش هم

حمايت و همدلى سهامداران و مشتريان 
ــى در جاده موفقيت  خود، گام هاى بزرگ
برداشته اند. در آستانه ورود به هشتمين 
سال فعاليت بانك گردشگرى، اين تالش 
ــالروز  ــن س ــم و اي و اراده را ارج مى نهي
ــما عزيزان پاس  ــته را در كنار ش خجس
مى داريم».در ادامه پيام مديرعامل آمده 
است: «تالش اعضاى خانواده بزرگ بانك 
ــتوانه سترگ دانش و  گردشگرى، با پش
ــاطى كه ريشه در پويايى و  تجربه و با نش

ميل به پيشرفت دارد، سرمايه گران قدرى 
را در اختيار اين بانك جوان قرار داده است.
ــان ارزش ها و  ــر بر هم ــا دارد بار ديگ ج
ــم اندازهايى تأكيد كنيم كه تاكنون  چش
ــترى مدارى،  چراغ راهمان بوده اند. مش
ــنجى علمى، مشاركت در  نوآورى، نيازس
ــودآور، آموزش  ــده و س ــاى زاين طرح ه
حرفه اى و هدفمند به نيروى انسانى، ارائه 
ــى با رعايت چابكى و  خدمات جامع بانك
ــم انداز بانك  ــه در چش ــاير مواردى ك س

گردشگرى بر آن ها تأكيد شده است اصول 
اساسى اقدامات ما در ادامه روند فعاليت و 
اضافه كردن دستاوردهاى تازه بر كارنامه 
پر بار و درخشان بانك مان در حوزه پولى 
ــى و  ــئوليت هاى اجتماع ــى، مس و مال

گردشگرى خواهد بود».
وى در پايان پيام خود آورده است: «ما 
در اين مسير، براى تداوم خدمت رسانى به 
مردم شريف ايران، رعايت قانون و مقررات، 
فعاليت همه جانبه اقتصادى- اجتماعى- 

ــه اولويت هاى كالن  ــى و توجه ب فرهنگ
كشور هم پيمان مى شويم و دست تمامى 
صاحب نظران، اصحاب رسانه، مشتريان 
آگاه و دلسوزان اقتصاد و فرهنگ ايران را 
ــه درخت  ــن اميد ك ــا اي ــاريم؛ ب مى فش
ريشه دارى كه هشت سال قبل نهال آن در 
ــد،  ــته ش ــتر زرخيز خاك ايران كاش بس
ميوه هاى پر خير و بركتى به ارمغان آورد و 
ــش از پيش در  ــود را بي ــاخ و برگ خ ش
آسمان آبى اعتماد هم وطنان بگستراند».

مديرعامل بانك گردشگرى، هشتمين سالگرد تاسيس اين بانك را تبريك گفت
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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

ــماره139660316003000847 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 
ــماره  ــن اكبرآبادي بش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم حس
ــك  ي ــدانگ  شش در  ــگاور  كن از  ــادره  ص ــنامه183  شناس
ــاختمان(گاوداري) بمساحت 4491,04 متر مربع در قسمتي از  س
ــمي  پالك 47 اصلي واقع در كنگاور اكبرآباد خريداري از مالك رس
ــماره 93/473/س/ن/ر/پ-1393/07/26 برابر سند  برابر مجوز ش
ــه 195 پالك 47اصلي را نموده  ــل ثبت 11947 دفتر 66 صفح ذي
ــماره 42666-1367/06/03 و 65617- است كه برابر اسناد به ش
1379/08/11-68155و83604- و   1378/05/22
1385/04/27و90119-1389/01/26 دفتر 16 كنگاورو 2249-

ــاورزي كنگاور  1390/11/23 دفتر 133 كنگاور در رهن بانك كش
قرار گرفته كه برابر نامه شماره 52/1677/349-1395/11/16 بانك 
ــماره  ــوده و برابر نامه ش ــت نم ــدانگ موافق ــند شش ــا صدور س ب
ــاورزي كنگاور با  ــاد كش 96/13/11068-1396/01/30 اداره  جه
طرح افزا گاو شيري موافقت نموده و برابر نامه  شماره 162/ك/96/1-
ــتثنيات پالك مي باشد محرز  1396/01/30 منابع طبيعي جز مس
ــب در دونوبت به  ــالع عموم مرات ــت.،لذا به منظور اط ــده اس گردي
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 :1396/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/10/29

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

ــماره139660316003000838 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 مصطفي شورچه ء فرزند ملك 
حسين بشماره شناسنامه5 صادره از كنگاور در ششدانگ يك باب 
ساختمان بمساحت 117,11 متر مربع در قسمتي از پالك شماره 
ــاه بخش حوزه ثبت ملك كنگاور انتهاي  27 اصلي واقع در كرمانش
جاده كارخانه كوچه ماست بندي زير خيابان دوازده متري خريداري 
از مالك عادي برابر قولنامه عادي مورخه 92/6/7 يك باب ساختمان 
واقع در كنگاوراز آقاي كرمعلي مهرزاد خريداري نموده و بهاي آن را 
ــا به اظهار متقاضي و  ــد و بن ــت نموده ام و در تصرفم مي باش پرداخ
اقرارنامه وارده به شماره 5183 مورخ 96/05/28 و تعهد نامه شماره 
ــه 49 كنگاور مورد تقاضا از مالكيت  46662-96/05/26 دفترخان
آقاي حسن نادري مي باشد محرز گريده است..،لذا به منظور اطالع 
ــود در صورتى  عموم مراتب در دونوبت به فاصله15 روز آگهى مى ش
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
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 :1396/10/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/10/30

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

ــماره139660316003000824 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 محمد يزداني فر فرزند محمد 
حسين بشماره شناسنامه13583 صادره از كنگاور در ششدانگ يك 
ــاحت 137,72 متر مربع در قسمتي از پالك  ــاختمان بمس باب س
ــماره 27 اصلي واقع در كرمانشاه بخش حوزه ثبت ملك كنگاور  ش
ــه كوچه نيازعلي حاجي آبادي روبروي نانوايي  ميدان بسيج ترانش
ــداري از مالك عادي برابر قولنامه عادي مورخه 91/3/22 يك  خري
قطعه زمين كه بنا بر اظهار متقاضي بصورت يك باب ساختمان واقع 
در كنگاور از آقاي فخرالدين طاهرآبادي خريداري نموده و بهاي آن 
را پرداخت نموده ام  و در تصرفم مي باشد. بنا به اظهار متقاضي برابر 
استشهاد محلي وارده به شماره 96/7/15-5241 و اقرارنامه شماره 
11788-96/07/15 دفترخانه 133 كنگاور مورد تقاضا از مالكيت 
آقايان حاج سليمان زنگنه و حاج بابا مراد طاهر آبادي مي باشد محرز 
گريده است..،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/10/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/10/30

رزمجوـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كنگاور
-------------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين و تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
افراد مشروحه ذيل در اجراى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  و آئين نامه اصالحى مصوب 
91/7/16 كه به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده تقاضاى 
ــبت به مورد خريدارى خود را نموده اند با  ــند مالكيت نس صدور س
ــن نامه قانون تعيين  ــاده 3قانون و ماده 13 آئي ــه به موضوع م توج
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــالع همگان با ذكر  ــه فاصله 15 روز جهت اط ــب در دو نوبت ب مرات
ــخصات ملك و نام متقاضيان و شماره راى صادره به شرح ذيل  مش

آگهى ميگردد.
حمزه آباد پالك 10- اصلى قطعه يك زرنديه بخش چهار ساوه

1-راى شماره 139660305009001741 مورخ 96/10/12 
آقاى احمد بصيرى فرزند قهرمان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
ــالك 75 فرعى  ــمتى از پ ــاحت 68148/70 مترمربع قس ــه مس ب

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قهرمان بصيرى 
مامونيه پالك 32- اصلى قطعه يك زرنديه بخش 4 ساوه

2-راى شماره 139660305009001788مورخ 96/10/16 
ــدانگ يكباب ساختمان به  آقاى محمد بخشى فرزند حسين شش
مساحت 357/54 متر مربع قسمتى از پالك 453 فرعى خريدارى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حسين سرور
3-راى شماره 139660305009001790مورخ 96/10/16 
ــدانگ يكباب ساختمان به  آقاى محمد بخشى فرزند حسين شش
ــاحت 404/49متر مربع تمامى پالك 455فرعى خريدارى مع  مس

الواسطه از مالك رسمى آقاى على اكبر ارجمندى
4-راى شماره 139660305009001779 مورخ 96/10/16 
خانم فاطمه براتى پور فرزند حسين ششدانگ يكباب ساختمان به 
ــمتى از پالك 403فرعى و تمامى  ــاحت120/88مترمربع قس مس
ــمى آقاى  ــطه از مالك رس ــالك 578 فرعى خريدارى مع الواس پ

احمدعلى شاه پسندى
منصورآبادپالك 34_اصلى قطعه يك زرنديه بخش 4 ساوه

5- راى شماره 139660305009001753مورخ 96/10/13 
آقاى قاسم فتح الهى فرزند رضا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
ــالك يك فرعى  ــمتى از پ ــاحت 5698/74 متر مربع قس ــه مس ب

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على منتصر
على آباد پالك 37_ اصلى قطعه يك زرنديه بخش 4 ساوه

6- راى شماره 139660305009001737 مورخ 96/10/12 
آقاى ابوالقاسم نيك بخش فرزند مختار ششدانگ يك باب ساختمان 
مرغدارى مخروبه به مساحت 13469/85متر مربع قسمتى از پالك 
ــمى آقاى ابوالقاسم  ــطه از مالك رس 288فرعى خريدارى مع الواس

اقباليون
7-راى شماره 139660305009001757 مورخ 96/10/13 
ــيد اعظم ششدانگ يك قطعه  ــيد حسين كشفى فرزند س آقاى س
ــمتى از  ــاحت 89/47 متر مربع قس زمين محصور داراى بنا به مس
ــطه از مالك رسمى آقاى على  پالك 207 فرعى خريدارى مع الواس

اصغر اقباليون 
خشكرود پالك 69-اصلى قطعه سه زرنديه بخش 4 ساوه

8- راى شماره 139660305009001760 مورخ 96/10/13 

آقاى فرامرز لسان فرزند على ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 6402/71 مترمربع قسمتى از پالك 429 فرعى خريدارى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حاجعلى بيك لسان 
9- راى شماره 139660305009001739 مورخ 96/10/12 
آقاى شعبانعلى لسان فرزند على ششدانگ يكقطعه  زمين مزروعى 
ــالك 1085 فرعى  ــمتى از پ ــاحت 56913 متر مربع قس ــه مس ب

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى صفر على ضياء
الر پالك 139- اصلى بخش 7 ساوه

10- راى شماره 139660305009001744 مورخ 96/10/12 
ــين هاشمى فرزند محمد على ششدانگ يك قطعه باغ به  آقاى حس
ــالك 139-اصلى  ــمتى از پ ــاحت 45239/21 متر مربع قس مس
ــمى آقايان كرمعلى مينايى و  ــطه از مالكين رس خريدارى مع الواس

حسين على و حاج آقا مينايى 
الوير پالك 158- اصلى بخش 7 ساوه 

11- راى شماره 139660305009001750مورخ 96/10/13 
ــركت آب و فاضالب روستايى و استان مركزى ششدانگ يكباب  ش
ساختمان به مساحت 144 مترمربع قسمتى از پالك 158- اصلى 

خريدارى مع الواسطه از مالكين رسمى 
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــذا به منظور اطالع عموم مرات ل
اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــت در صورت انقضاى مدت  مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــور و عدم وص مذك

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :96/11/15

مرتضى تنها
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زرنديه

-------------------------------------
شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سنندج

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم پرستو 
احمديار فرزند بختيار

ــد صادق ميرزايى عنبر بزانى فرزند ابراهيم  خواهان آقاى محم
دادخواستى بطرفيت خوانده خانم پرستو احمديار فرزند بختيار به 
ــماره پرونده  ــعبه ارجاع و به ش ــته طالق مطرح كه به اين ش خواس
ــه9609988710400662 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى  كالس
شهرستان سنندج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/05 ساعت 
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73  ــب دس 11 صبح تعيين كه حس
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و  قانون آيين دادرس
درخواست مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
ــار آگهى به دفتر  ــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش ــردد تا خوان گ
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 

در دادگاه حاضر گردد.
-------------------------------------

 منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى 
وحقوق شهرستان سنندجـ  پيوند

ــنندجـ  چهارراه صفرىـ  بطرف ميدان  ــتان كردستانـ  س اس
ــن  ــتى 6613853114 تلف ــى كدپس ــك مل ــروى بان آزادىـ  روب

9ـ08733227200
-------------------------------------

ابالغ وقت رسيدگي
ــت و ضمائم به آقاى مهدى گودرزوند چگينى فرزند  و دادخواس
ــتى به  ــين دادخواس ــهرابى فرزند حس محرم خواهان آقاى على س
طرفيت خوانده آقاى مهدى گدرزوند چگينى فرزند محرم به خواسته 
ــعبه ارجاع وبه شماره پرونده  مطالبه وجه چك مطرح كه به اين ش
ــعبه 14 شوراى حل اختالف  كالسه9609982822400518 ش
ــورخ  م ــيدگي  رس ــت  وق و  ــت  ثب ــن  قزوي ــتان  شهرس
ــب دستور دادگاه طبق  1396/12/7ساعت16:30تعيين كه حس
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
ــرف يك ماه پس از تاريخ  ــار آگهي ميگردد تاخوانده ظ كثيراالنتش
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه14 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

فرزند  اردبيلى  محقق  جاويد  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگى   وقت  ابالغ  آگهى 
اعسار  به   اردبيلى  محقق  جاويد  طرفيت  به  دادخواستى  حميدارشادى  خواهان  على 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  به   محكوم  پرداخت  از 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9609980213400682
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/12/12 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
و در وقت مقرر جهت  را دريافت   ثانى دادخواست و ضمايم  كامل خود نسخه  نشانى 
رسيدگى و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. چنانچه  شهود معارض داريد 

در دادگاه حاضر نماييد
 110/138803    منشى شعبه 183 دادگاه عمومى حقوقى  مجتمع قضايى شهيد مطهرى  تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمايم به مهدى مهدوى راد  خواهان بانك 
مهر اقتصاد به شماره ثبت  به نمايندگى محمد قضايى پاكدهى  دادخواستى به طرفيت 
به  يوسفى  محسن  وحيد دستانى-  بيرون-  خبيرى   راد-محمود  مهدوى  مهدى  خوانده 
مطرح  چك  وجه  مطالبه  تاخيرتاديه   خسارت  مطالبه  دادرسى  خسارت  مطالبه  خواسته 
شعبه   9609980213400677 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه 
182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 96/12/12 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى و استماع شهادت شهود 

در دادگاه حاضر گردد.
چنانچه  شهود معارض داريد در دادگاه حاضر نماييد

 110/138800    منشى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى  مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمايم داود صادقى همت –مسعود صادقى 
يارعلى  خواهان  همت   صادقى  همت-شهاب  اصفهانى-محمدصادقى  همت-محمدتقى 
–مسعود صادقى همت- به طرفيت خواندگان داود صادقى همت  رحيمى دادخواستى 

محمدتقى اصفهانى-محمدصادقى همت-شهاب صادقى همت  به خواسته اعتراض ثالث 
اصلى  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980213400474 
وقت  و  ثبت  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه 
رسيدگى مورخ 96/12/19 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى و استماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد.
چنانچه  شهود معارض داريد در دادگاه حاضر نماييد

حقوقى   عمومى  دادگاه   182 شعبه  منشى      110/138797  
زاده صابرى  تهران-مصطفى  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمايم به سكينه غريبى انور –زهرا نيازى-
اميرمحمد نيازى-شهرام نيازى  خواهان رقيه رضايى دادخواستى به طرفيت خواندگان 
اعسار  خواسته  به  نيازى   نيازى-شهرام  نيازى-اميرمحمد  –زهرا  انور  غريبى  سكينه 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  دادرسى  هزينه  پرداخت  از 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9609980213400699
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/12/19 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
و در وقت مقرر جهت  را دريافت   ثانى دادخواست و ضمايم  كامل خود نسخه  نشانى 

رسيدگى و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
چنانچه  شهود معارض داريد در دادگاه حاضر نماييد

حقوقى   عمومى  دادگاه   182 شعبه  منشى      110/138794  
زاده صابرى  تهران-مصطفى  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 

در خصوص دعوى خانم زينب سليمانى فرزند محمود بطرفيت خوانده آقاى رسول جعفرى 
فرزند محمد مهدى به كالسه پرونده 960258 الزم است از طريق روزنامه كثيراالنتشار 
به مجهول المكان آقاى رسول فرجى ابالغ گردد تا ظرف يك هفته نسبت به معرفى داور 

به شعبه 251 واقع در مجتمع قضايى شهيد مطهرى مراجعه نمايد.
 251 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير       110/138785  
نيكخو مطهرى-شهرزاد  شهيد  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه 

 در خصوص دعوى خانم شهناز عباسى فرزند بهمن بطرفيت خوانده آقاى كريم لطف الهى  
فرزند محرم به كالسه پرونده 960825 الزم است از طريق روزنامه كثيراالنتشار به 
مجهول المكان آقاى كريم لطف الهى ابالغ گردد تا ظرف يك هفته نسبت به مالحظه نظريه 

كارشناسى در اين شعبه حاضر شويد.
110/138784  

محكوم  نژاد  لباف  على  عليه:  محكوم  فرزند سهراب  عظيمى  ايمان  له:  محكوم  اجراپيه 
مربوطه  دادنامه   شماره  و  شماره   به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب  به: 
 50000000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609970213400764
طبق   95/2/28 مورخ   1021 شماره  به  فيمابين  قرارداد  خسارت  بابت  از  وجه  ريال 
التزام قراردادى جمعا  پانصدهزار ريال روزانه وجه  انضمام مبلغ  به  نظريه كارشناس 
به مبلغ 210000000ريال بابت اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى مطابق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخير تاديه نيز از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم برمبناى 
شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در حق محكوم له ضمنا پرداخت هزينه نيم 

عشر اجرايى به عهده محكوم عليه مى باشد.
 182 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير     110/138783  
زمانى السادات  تهران-زهره  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 

حقوقى   عمومى  دادگاه   15 شعبه   9509980227500631 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايى شماره9609970227500330  خواهان: سازمان صداوسيما  تهران تصميم 
اصفهانى  موسوى  محمدرضا  خواندگان:1-سيد  عسكرى  على  دكتر  رياست  به 
وجه  1-مطالبه  ها:  خواسته  اسالمى   انقالب  گفتمان  تبيين  و  پژوهش  2-موسسه 
خواسته  تامين  دادرسى4-  خسارت  مطالبه   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  چك2- 
گردشكار خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 
در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه 
محتويات  به  توحه  با  و  است  تشكيل  ذيل  كننده  امضا  تصدى  به  دادگاه  مقرر  وقت 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى 
دادگاه در مورد دادخواست سازمان صدا وسيما به طرفيت سيد محمدرضا موسوى  
اصفهانى و موسسه پژوهش و تبيين گفتمان انقالب اسالمى  به خواسته مطالبه مبلغ  
169940100 ريال بابت دو فقره چك به شماره هاى  139498  مورخ 93/5/16 
ميليون  هفتاد  مبلغ  به   93/3/10 مورخ   628725 و  ريال  ميليون  يكصد  مبلغ  به 
ريال و نيز هزينه دادرسى حق الوكاله نماينده حقوقى و خسارت تاخير تاديه با توجه 
عدم  گواهينامه  و  دعوى  مستند  چك  فقره  دو  مصدق  تصوير  پرونده  محتويات  به 
پرداخت  آن كه بقاى اصل آنها نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به ميزان 
دادرسى  جلسه  در  قانونى   ابالغ  وصف  با  مشاراليهما   طرفى   از  و  دارد  چكها  مبلغ 
خواهان  مستندات  و  اند  ننموده  ارايه  خود  ذمه  برايت   بر  دليلى  و  نيافته  حضور 
مصون از ايراد باقيمانده  بنابراين خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد به 
مواد 249و312و313 قانون تجارت  تبصره الحاقى ماده 2 قانون چك و مواد 198 
پرداخت  به  متضامنا  را  خواندكان  مدنى  دادرسى   ايين  قانون   522 515و519و  و 
دادرسى  هزينه  بابت  ريال   4683502 مبلغ  خواسته  اصل  بابت  الذكر   فوق  مبلغ 
حق الوكاله  نماينده حقوقى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چكها 
تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه در مرحله 
اجراى حكم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى  و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهى در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد .
  110/138781  رييس شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى تهران- مجيد جعفرى افتخار

حقوقى    عمومى  دادگاه   21 شعبه   9609980228100319 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره9609970228100849   نهايى  تصميم  تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان:مينا توكلى راد فرزند محمد خوانده:سعيد كريمى  خواسته ها: 1-مطالبه وجه 
خواهان  گردشكار  دادرسى  خسارت  مطالبه   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  چك2- 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به 
اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى 
امضا كننده ذيل تشكيل است و با توحه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه در خصوص دعوى مينا توكلى  به 
طرفيت سعيد كريمى  خواسته مطالبه مبلغ  290000000 ريال موضوع يك فقره چك 
مستند دعوى  به شماره 9134/393336 مورخ 96/3/29عهده بانك ملى ايران شعبه 
سنايى بااحتساب خسارت تاخير تاديه و  دادرسى حق الوكاله نماينده حقوقى و خسارت 
تاخير تاديه  به شرح متن دادخواست تسليمى نظر به اينكه صدور و وجود اصل چك در 
يد خواهان داللت بر تعهد و مسيوليت خوانده به ميزان وجه مندرج در متن آن در مقابل 
خواهان  به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اينكه مستند  مرقوم از هرگونه تعرض 
مصون مانده و به اصالت آن خدشه اى وارد نشده و در مقابل دعوى مطروحه نيز  دفاعى 
معمول نشده و ايراد و تكذيبى به عمل نيامده است و دليلى داير بر پرداخت وجه چك 
مورد دعوى و تحصيل برايت ذمه  از سوى خوانده ابراز نگرديده  لذا دادگاه دعوى را 
محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاى دين  مستندا 
به مواد 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون چك و مواد 198 و519قانون 
ايين دادرسى  مدنى  و تبصره الحاقى  به ماده 2 و ماده 19 قانون صدور چك مصوب 
نظام  و قانون استفساريه تبصره مذكور  مصوب  76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت 
مجمع  مزبور مورخ 77/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 290000000ريال باببت 
اصل خواسته و مبلغ 8474000 ريال بابت  هزينه دادرسى  و هزينه نشر آگهى مطابق  
تعرفه و خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول  آن كه توسط  
واحد اجراى احكام  از بانك مركزى  جمهورى اسالمى ايران استعالم شود در حق خواهان 
محكوم مى نمايد راى صادره غيابى  و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در مرجع محترم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد .
زارع محمد  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   21 شعبه  رييس    110/138780   



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
ساختمان جديد پالسكو دهه فجر

 گلنگ زنى مى شود
ــران قرار بود  ــهردارى ته در حالى طبق گفته معاون ش
روزگذشته كلنگ ساختمان جديد پالسكو به زمين زده شود 
ــتضعفان از عدم صدور مجوز شهردارى  كه رييس بنياد مس
براى اين ساختمان خبر داد و گفت: كلنگ ساختمان جديد 
13 طبقه پالسكو دهه فجر به زمين زده مى شود.به گزارش 
ــالگرد  ــعيدى كيا در فاصله يك روز تا س ــنيم، محمد س تس
آتش سوزى و تخريب ساختمان پالسكو در نشست خبرى با 
تسليت شهادت 22 نفر از آتش نشانان و شهروندان  در حادثه 
ــال اخير مسائل موجود و هم  ــكو، اظهار كرد: در يكس پالس
ساخت مجدد پالسكو بررسى كرده ايم. ابتدا چند ساختمان 
براى كسبه پالسكو معرفى شد كه مورد قبول قرار نگرفت و 
سرانجام پاساژ نور را پذيرفتند و  بنياد هم 7 ماه اجاره كسبه 
ــاختمان  ــال 41 س را نيز پرداخت كرد.وى با بيان اين كه س
ــرد: مالك اين  ــيد، تصريح ك ــردارى رس ــكو به بهره ب پالس
ساختمان قبل از انقالب تمام سرقفلى واحدها واگذار شد و 
پس از انقالب نيز كه مصادره شد و فقط مقدار ناچيزى اجاره 
ــاره به نگرانى كسبه در  ــت.وى با اش ــده اس دريافت مى  ش
ــكوى جديد، افزود: عده اى به  ــاخته شدن پالس خصوص س
شدت معتقدند ساختمان ساخته نشود و المان يادبود براى 
يادبود آتش نشانان ساخته شود.رييس بنياد مستضعفان با 
ــه دلويى معاون  ــت خواج ــاره به ايجاد اتاق فكر به رياس اش
ــعه بنياد، اظهار كرد: شورايعالى معمارى و شهرسازى  توس
مصوب كرد كه طراحى ساختمان جديد پالسكو به مسابقه 
ــعيدى كيا با يادآورى اين كه سايتى براى  ــته شود. س گذاش
ــاختمان پالسكو راه اندازى شد،  دريافت ايده  مردم براى س
ــاب كردند و از بين از  ــت: گروه داوران 365 طرح را انتخ گف

طرح ها نيز 10 طرح انتخاب و به آنها جوايزى اعطا شد.
ــاره به اين كه پس از توافق براى سطح و سطوح  وى با اش
ساختمان جديد شهردارى يك مسابقه نهايى براى طراحى 
پالسكو جديد برگزار مى شود، اظهار كرد: ساختمان پالسكو 
بالفاصله پلمب شد و كسى اجازه فعاليت نداشت. در جلسات 
ــوراى سرقفلى داران پالسكو مسائل  مكرر با قوه قضاييه و ش
مورد بررسى قرار گرفته است.وى همچنين با اشاره به بحث 
و بررسى با حضور دو دادستان تهران، گفت: خوشبختانه به 
ــاختمان جديد پالسكو  ــطح و سطوح س جمع بندى در س
رسيديم و صورت جلسه اى بين بنياد، قوه قضائيه و شهردارى 
ــده است.رييس بنياد مستضعفان با يادآورى اين كه  امضا ش
كسبه ساختمان 5 طبقه مرتب فشار مى آورند كه كار خود را 
ــواره اعالم كرده  ــتضعفان هم ــر بگيرند كه بنياد مس از س
مسئوليت اين كار را به عهده نمى گيرد، افوزد: اين ساختمان 
ــال 41 بر اساس آيين نامه هاى همان دوره ساخته شده و  س
صدمه ديده است. شايد ظاهرش به گونه اى باشد كه برخى 
ــت، اين  بگويند مى توان در آن فعاليت كرد اما اين گونه نيس
ــاختمان حتى پاركينگ هم ندارد.سعيدى كيا با اشاره به  س
ــاختمان جديد پالسكو،  ــاخت 1000 پاركينگ براى س س
ــن ماجرا به يك  ــاى درگير در اي ــد كرد: همه ارگان ه تاكي
جمع بندى نهايى رسيده اند كه منطقه واقع شده ساختمان 
ــتا به اين جمع بندى  ــاماندهى شود. در اين راس پالسكو س
ــيديم كه ساختمان 5 طبقه بر اساس توافق شهردارى و  رس

قوه قضاييه تخريب مى شود.

شماره 3912    شنبه   30دى    1396خبر

خبر
آغازصادرات سيمان به عراق از 

سال آينده
دبير انجمن سيمان گفت:مطابق آخرين 
صحبت هايى كه با رايزن اقتصادى كشورمان 
در عراق داشته ايم قرار بر اين شده به محض 
ــروع كارهاى عمرانى صادرات سيمان از  ش
سر گرفته شود و من احتمال مى دهم از سال 
آينده اين روند آغاز شود.عبدالرضا شيخان 
ــا در خصوص آخرين  ــو با ايلن در گفت وگ
وضعيت صادرات سيمان گفت: مهم ترين 
ــراق بود كه همچنان از  بازار صادراتى ما ع
ــرى مى كنند به  ــيمان ما جلوگي ورود س
ــه ازاى هر تن تعرفه 100 دالرى  طوريكه ب
معين كرده اند البته اين امر فقط مختص به 
ايران نيست، دولت مركزى تصميم گرفته 
براى حمايت از صنايع داخلى از ورود هرگونه 
سيمان از هر كشورى خوددارى كند. ضمن 
آنكه در مقطعى به دليل باال رفتن هزينه هاى 
جنگ با داعش هيچگونه ساخت و سازى در 
اين كشور صورت نمى گرفت.وى افزود: در 
زمان صدام، عراق يكى از توليد كننده هاى 
خوب سيمان بود و ظرفيت آن تا 20 ميليون 
ــروع جنگ و خرابى ها  تن نيز رفت اما با ش
توليد آن به صفر رسيد اما با توجه به رويكرد 
جديد دولت مبنى بر اشتغالزايى كه عامل 
مهمى در عدم پيوستن مردان به گروه هاى 
ــت دولت تصميم گرفته به  تروريستى اس
ــدى از اين صنعت حمايت كند. صورت ج
دبير انجمن سيمان ادامه داد: مطابق آخرين 
صحبت هايى كه با رايزن اقتصادى كشورمان 
در عراق داشته ايم قرار بر اين شده به محض 
ــروع كارهاى عمرانى صادرات سيمان از  ش
سر گرفته شود و من احتمال مى دهم از سال 
ــود ضمن آنكه با آغاز  آينده اين روند آغاز ش
روند بازسازى سوريه راه ارتباطى ما از طريق 
كشور عراق است به طور كل من فكر مى كنم 
ــال آينده وضعيت صادرات سيمان ما  از س
بهتر شود.وى در خصوص صحبتهاى رئيس 
ــعه و تجارت مبنى بر ايجاد  ــازمان توس س
بازارهاى جديد صادراتى سيمان به خصوص 
در آفريقا گفت: ما از قبل به آفريقا و بنگالدش 
صادرات سيمان داشتيم اما هنوز نتوانسيتم 
ــازار جديدى پيدا كنيم اگر واقعا دولت به  ب
ــت بايد  ــن بازارهاى جديد اس دنبال يافت
سوبسيد حمل و نقل دريايى را لحاظ كند 
همانطور كه ديگر كشور ها اين امتياز را براى 
توليد كنندگان سيمان قائل شده اند در غير 
اين صورت صادرات سيمان هيچگونه توجيه 

اقتصادى نخواهد داشت.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از 
مسدود شدن 1600 كارت بازرگانى خبر 
داد و گفت: پيگيرى براى طوالنى كردن 
مدت اعتبار كارت بازرگانى در حال انجام 
است؛ به گونه اى كه كارت بازرگانى براى 
ــاله و  ــابقه بايد پنج س تجار قديمى و باس
ــدت اعتبار كمترى  براى افراد تازه كار م

مثال يك تا دو ساله باشد.
به گزارش ايسنا، مجتبى خسروتاج در 
ــاالن اقتصادى  ــت تخصصى با فع نشس
ــب گذشته (28  ــتان كرمانشاه كه ش اس
ــاه برگزار  دى) در اتاق بازرگانى كرمانش
شد، الزمه توسعه كشور را تعامل مناسب 

بين دولت و بخش خصوصى دانست.
وى ادامه داد: در تمام كشورهاى موفق 
ــن دولت و بخش  ــا، تعامل خوبى بي دني
ــم بايد اين  ــود دارد و ما ه خصوصى وج

تعامل را در كشور ايجاد كنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه در بسيارى از موارد خود بخش 
خصوصى بيشتر از همه از دولت مى خواهد 
ــت و امور را پيگيرى كند،  در كارها دخال
ــئوالنه براى  افزود: بايد در كنار هم و مس

آينده كشور فكر كنيم.

ــورها كه  وى اظهار كرد: در برخى كش
ــون خوب كار كرده اند از جمله تركيه  اكن
ــت و  ــز بر عهده دولت نيس ــم همه چي ه
ــت پاى كار  ــش خصوصى هم با جدي بخ

بوده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت يادآورى 
كرد: دولت فقط نقش تسهيل گرى دارد و 
ــده خود بخش  ــده كار بر عه ــش عم بخ
خصوصى است.خسروتاج  توسعه صادرات 
ــور را نيز نيازمند درست كار كردن و  كش
تالش زياد دانست و خاطرنشان كرد: براى 
ــفت  ــادرات بايد كمربندها را س رونق ص
ــم و خصوصا به  ــوب كار كني ــم و خ كني
ــوالت صادراتى توجه ويژه  كيفيت محص
داشته باشيم.وى معتقد است: اگر بتوانيم 
ــم، ديگر  ــت رونق دهي ــادرات را درس ص
ــور  ديدگاه منفى كه صادرات به بازار كش
صدمه مى زند و باعث گران شدن كاالهاى 
ــن مى رود. ــد نيز از بي داخلى خواهد ش

رئيس سازمان توسعه تجارت اشاره اى هم 
به وضعيت كارت هاى بازرگانى در كشور 
ــدن 1600 كارت  ــت و از مسدود ش داش
ــال و سال گذشته خبر  بازرگانى طى امس

داد كه فعاليت آنها زير سوال بوده است.

ــه غربالگرى  ــروتاج با بيان اينك خس
ــتان ها با  كارت هاى بازرگانى حتى در اس
جديت دنبال مى شود، اظهار كرد: پيگيرى 
براى طوالنى كردن اعتبار كارت بازرگانى 

نيز در حال انجام است.
ــئول، كارت بازرگانى  به گفته اين مس
براى تجار قديمى و باسابقه بايد پنج ساله 
باشد و براى افرادى كه ابتداى كار هستند 
ــال در نظر  زمان كمترى مثال يك تا دو س
ــه  ــم ب ــاره اى ه ــود.وى اش ــه ش گرفت
زيرساخت هاى مرزى استان كرمانشاه از 
جمله مرز سومار داشت و تاكيد كرد: اگر 
ــاه را بر  ــعه  كرمانش ــم محور توس بتواني
ترانزيت قرار دهيم قطعا مركز توجه قرار 
ــارات خوبى براى  ــت و اعتب خواهد گرف
ــتان  ــاخت هاى مرزى اس ــعه زيرس توس

مى آيد.
ــان اينكه گزارش هاى آمارى  وى با بي
ــهم ايران در بازار عراق  نشان مى دهد س
طى سه سال گذشته كاهش نيافته، افزود: 
ــتيم و  البته از وضعيت موجود راضى نيس
ــهم بيشترى از بازار عراق به دست  بايد س
ــهم تركيه از بازار عراق كاهش  آوريم. س
داشته است.معاون وزير صنعت، معدن و 

تجارت با اشاره به ايجاد يك مركز تجارى 
در كشور عراق، گفت: شركت هاى ايرانى 
ــتر كار  ــد روى بازاريابى در عراق بيش باي
ــا عراق به  ــا بيان اينكه بايد ب كنند.وى ب
ــم، گفت: هنوز  ــمت تجارت آزاد بروي س
ــوع را بداليلى  ــن موض ــرف عراقى اي ط
نپذيرفته است.خسروتاج در ادامه با بيان 
اينكه واحدهاى توليدى بايد نگاه تخصصى 
ــند، گفت:  ــته باش به حوزه صادرات داش
ــى كه در توليد محصول  امروزه واحدهاي
ــهم بيشتر از  ــب س نوآورى دارند در كس

بازارهاى صادراتى موفق ترند.
ــد در توليداتمان  وى افزود: ما هم باي
ــته باشيم تا بازارهايمان را از  نوآورى داش
ــن كار ارتباط  ــت ندهيم كه الزمه اي دس
بيشتر واحدهاى توليدى با مراكز علمى و 
ــروتاج  با تاكيد بر  ــگاهى است.خس دانش
تكيه بر ظرفيت ها و پتانسيل هاى كشور 
و استانها، گفت: بايد يك برند ملى داشته 
ــيم و عالوه بر آن استانها نيز بر اساس  باش
ظرفيتى كه دارند توسعه خود را به پيش 

ببرند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت: 

مدت اعتبار كارت هاى بازرگانى بيشتر مى شود

ــتباف  رئيس مركزى ملى فرش دس
گفت: در ماه ها و سال هاى اخير صادرات 
فرش دستباف روند رو به رشدى را تجربه 
مى كند كه اميدواريم در پايان سال جارى 
ــاهد صدور بيش از 400 ميليون دالر  ش
فرش دستباف از كشور به بازارهاى هدف 

صادراتى باشيم.
ــو با فارس  ــد كارگر در گفت وگ حمي
گفت: در هشت ماه ابتداى امسال بيش از 
269 ميليون دالر فرش دستباف ايرانى از 
كشورمان به بازارهاى هدف راه يافته كه 
ــال قبل از نظر  نسبت به مدت مشابه س

ارزشى 31 درصد رشد داشته است.
وى افزود: اين روند افزايشى در تداوم 
جريانى است كه در سال 95 نيز رخ داد و 

در سال گذشته نيز با صدور 359 ميليون 
ــتباف از كشورمان شاهد  دالر فرش دس
رشد مناسبى در صادرات نسبت به سال 

قبل از آن بوديم.
رئيس مركز ملى فرش دستباف اظهار 
ــال  ــت: با اين توصيف در ماه ها و س داش
هاى اخير صادرات فرش دستباف روند رو 
به رشدى را تجربه مى كند كه اميدواريم 
در پايان سال جارى شاهد صدور بيش از 
400 ميليون دالر فرش دستباف از كشور 

به بازارهاى هدف صادراتى باشيم.
كارگر گفت: البته بايد در نظر داشت 
كه متوسط ميزان صادرات فرش دستباف 
ــاالنه 500  ــه هاى اخير س ــران در ده اي
ميليون دالر بوده است و هنوز تا رسيدن 

ــه آن ميانگين فاصله داريم ولى اين كه  ب
روند كاهشى متوقف شده و روند افزايشى 
ــده است مايه خرسندى  جايگزين آن ش
ــورهاى هدف  ــورد كش ــت.وى در م اس
ــت: بازارهاى  ــرش ايران گف ــادرات ف ص
صادراتى ايران شامل دو دسته بازارهاى 

سنتى و بازارهاى جديد مى شود.
ــنتى  ــت: بازار س ــر اظهار داش كارگ
ــورهايى هستند كه از  صادرات ايران كش
ــوده اند و  ــترى فرش ايرانى ب ديرباز مش
ــبك زندگى آنان  ــتباف در س فرش دس
ــته است و يا به عنوان بارانداز  حضور داش
محلى براى صادرات مجدد فرش بوده اند 
كه براى نمونه آمريكا، برخى كشورهاى 
ــتان،  اروپايى مانند آلمان، ايتاليا، انگلس

سوئيس و برخى كشورهاى عربى مانند 
لبنان، امارات، كويت و قطر و نيز ژاپن در 

شرق آسياست.
كارگر افزود: در ماه هاى ابتدايى سال 
ــارم فرش  ــدود يك چه ــز ح ــارى ني ج
صادراتى ايران به كشور آمريكا به عنوان 
بزرگترين واردكننده فرش در دنيا صادر 
ــت و پس از آن كشور آلمان كه  شده اس
ــد بيش از 35 درصد را نسبت به سال  رش
گذشته تجربه كرده است در جايگاه دوم 

مشتريان فرش ايرانى قرار گرفته است.
ــن،  ــان، ژاپ ــپس لبن ــت: س وى گف
ــتان، امارات، سوئيس،  انگلستان، پاكس
ــوئد و دانمارك در رده  كانادا، فرانسه، س

هاى بعدى  قرار دارند.

وى افزود: به طورى كه پس از رايزنى 
ــراى رفع محدوديت  هاى ديپلماتيك ب
ــتباف به آمريكا صدور  واردات فرش دس
ــرش ايران به آمريكا در  مجوز صادرات ف
بندهاى برنامه جامع اقدام مشترك آمد و 
با اجرايى شدن آن آمريكا به عنوان يكى از 
ــران به گروه  ــى فرش اي ــداران اصل خري
ــتباف  ــورهاى وارد كننده فرش دس كش
پيوست و ما شاهد صادرات مستقيم بيش 
از 97 ميليون دالر فرش دستباف در سال 
ــته به اين كشور بوديم، در مجموع  گذش
نيز در سال گذشته 23,8 درصد افزايش 
صادرات فرش به ثبت رسيده و در هشت 
ــز  31 درصد  ــال ني ــت امس ماهه نخس

افزايش ثبت شده است.

رئيس مركز ملى فرش ايران خبرداد:
افزايش صادرات فرش دستباف تا 400 ميليون دالر

آگهى ابالغ در وقت دادرسى حقوقى
ــوراى حل  ــعبه 24 ش ــه حقوقى 960579 ش در پرونده كالس
ــاورز قديمى  ــا وكالت على كش ــقليا ب ــالف قزوين رضا عباس اخت
دادخواستى تقديم شورا نموده مبنى بر مطالبه وجه چون امير آتشبار 
مجهول المكان ميباشند لذا بدين وسيله به ايشان ابالغ ميگردد تا در 
ــاعت 16:30 در شوراى فوق  روزدوشنبه مورخ 1396/12/2روز س
ــيرازى خ مرصاد جنب نمايندگى سايپا  الذكر در قزوين خ صياد ش
حاضر و ضمن دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس 
ــه شورا به هم رساند در غير اين صورت شوراى  صحيح خود در جلس

حل اختالف اقدام به اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه24شوراى حل اختالف شهر قزوين

-------------------------------------
آگهي مفقودي- خرم آباد

كارت هوشمند رانندگي به شماره هوشمند  2064411 متعلق 
ــماره  ــم متولد 1364 به ش به اينجانب اميد بهاروند فرزند صيدقاس
ــماره ملي 4073636243 صادره از خرم آباد  ــنامه 369 و ش شناس

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
-------------------------------------

آگهي مفقودي- خرم آباد
ــبز خودرو سواري پژو 206 مدل 1395 به شماره پالك  برگ س
ــماره موتور 167B0005010 و شماره شاسي  99-813ق93 و ش
ــده و از درجه اعتبار  ــود گردي NAAP41FE5GJ765830 مفق

ساقط مي باشد.
-------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به 

آقاى/خانم سلمان اختيارى فرزند رمضان 
ــا مرادى  ــدى با وكالت ره ــم طاهره محم ــان آقاى/خان خواه
ــتى به طرفيت خوانده آقاى/خانم سلمان اختيارى فرزند  دادخواس
رمضان به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه 
ــماره پرونده كالسه 9609985713200273 شعبه  ارجاع و به ش
ــانديز ثبت و وقت رسيدگى  ــتان طرقبه ش 1دادگاه خانواده شهرس
مورخ 1396/12/05 ساعت10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
ــى مدنى به علت مجهول  طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
ــانى  ــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش از تاريخ انتش
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
ــردد.م الف54966 تاريخ  ــيدگى در دادگاه حاضر گ فوق جهت رس

انتشار1396/10/30
منشى شعبه1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شانديز

-------------------------------------
راى دادگاه

ــياب فرزند  درخصوص اتهام آقاى حيدر محمدى مقدم سرآس
بنى اسدى متوارى داير بر ترك انفاق،توهين و تهديد موضوع شكايت 
خانم مهرى ملك آرا فرزند عليرضا با وكالت آقاى رضا عسگرى و خانم 
سعيده رجب زاده با عنايت به محتويات پرونده شكايت شاكى گواهى 
ــهود،متوارى بودن متهم و عدم حضور وى در دادسراى و دادگاه  ش
عليرغم ابالغ مفاد كيفر خواست صادره از دادسراى شهرستان بينالود 
وساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى وى را محرز و مسلم 
ــتناد به مواد608و669 قانون مجازات اسالمى بخش  ــته با اس دانس
ــالمى و ماده53 قانون  تعزيرات و ماده 19 و 134 قانون مجازات اس
حمايت از خانواده نامبرده را از جهت شق اول اتهام به تحمل دو سال 
ــق دوم اتهامى(توهين) به پرداخت يك  ــس تعزيرى از حيث ش حب
ميليون ريال جزاى نقدى در صندوق دولت و از جهت اتهام تهديد نيز 
به تحمل هفتادو چهار ضربه شالق تعزيرى كه مجازات اشد به مرحله 
ــى دارد راس صادره غيابى و  ــد آمد محكوم و اعالم م ــرا در خواه اج
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و 
سپس ظرف مدت بيست روز از آن تاريخ قابل تجديدنظرخواهى در 
ــد.م  ــان رضوى مى باش ــتان خراس ــم محترم تجديدنظر اس محاك

الف54970 تاريخ انتشار1396/10/30
قاضى شعبه103دادگاه كيفرى دو شهرستان طرقبه شانديز

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

ــعبه 101دادگاه  ــه9609985712100108 ش پرونده كالس
ــانديز(101 جزايى سابق) تصميم  كيفرى دو شهرستان طرقبه ش

نهايى شماره9609975710801009
ــاورزى با نمايندگى خانم طاهره سعادت نيا به  شاكى:جهادكش

نشانى طرقبه معلم23
متهم:آقاى عرفانيان به نشانى روستاى گراخك امام رضا1روبرو 

ميالن قنات 
اتهام:تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها

راى دادگاه 
ــكايت اداره جهاد كشاورزى شهرستان بينالود با  درخصوص ش
ــفايى عليه آقاى على عرفانيان  نمايندگى حقوقى آقاى غالمرضا ش

ــترى از وى ارائه نشده است) دائر بر تغيير كاربرى  (مشخصات بيش
ــال94 تحت پالك131 اصلى  اراضى زراعى به ميزان280 متر در س
بخش6 مشهد موسوم به گراخك از طريق احداث ديوار و آالچيق و 
محوطه سازى و استخر با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكى 
تحقيقات به عمل امده از سوى دادسراى بينالود كه منجر به صدور 
ــه اينكه  ــا عنايت ب ــده و ب ــت گردي ــت و كيفرخواس ــرار مجرمي ق
نظركارشناس اداره جهادكشاورزى اعتبار نظركارشناس رسمى دارد 
و ساير قرائن موجود در پرونده و اينكه متهم با وجود ابالغ قانونى در 
ــه دادگاه حضور نيافته و دفاعى به عمل نياورده است بنابراين  جلس
ــتندا به  ــته ومس ــرز دانس ــم را مح ــه مته ــابى ب ــزه انتس دادگاه ب
ــالح قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و  ماده1و2و3و10 قانون اص
ــالوه بر قلع و قمع بناى احداثى به  ــا مصوب1385 نامبرده را ع باغه
پرداخت جزاى نقدى به مبلغ يك برابر بهاى زمين موصوف به قيمت 
روز با احتساب كاربرى جديد كه توسط كميسيون تقويم و ارزيابى 
مندرج در تبصره 3الحاقى ماده2قانون مذكور تعيين گرديده در حق 
دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر در دادگاههاى محترم تجديدنظر استان خراسان رضوى 

مى باشد.م الف54969 تاريخ انتشار1396/10/30
رئيس شعبه101دادگاه كيفرى دو بينالود(طرقبه شانديز)

-------------------------------------
راى تصحيحى

ــيصدو هشتاد  ــى فرزند على س (جزاى نقدى آقاى محمد تراش
ميليون ريال صحيح مى باشد)راى صادره به تبع دادنامه اصلى ظرف 
ــعبه مى باشد ه  ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين ش بيس
ــف54968 تاريخ  ــد.م ال ــد اعتبار مى باش ــه ب تنهايى فاق دادنام

انتشار1396/10/30
دفتر شعبه104دادگاه كيفرى دو شهرستان طرقبه شانديز

-------------------------------------
اخطار تبادل لوايح

ــت  ــدى فرزند ناظر دادخواس ــر اح ــان جعف تجديدنظرخواه
تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه شماره9609975713200442 
مورخه1396/09/28 به طرفيت 1-طاهره موالئى تقديم اين دادگاه 
ــى  ط  1396/10 ــه20/ مورخ در  ــه  ك ــوده  نم
ــت و به علت  ــت گرديده اس ــماره9610545713200037 ثب ش
ــت وكيل  ــده و درخواس ــودن تجديدنظرخوان ــول المكان ب مجه
تجديدنظرخواه به دادخواست تجديدنظرخواهى يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا تجديدنظرخوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست تجديدنظرخواهى و ضمايم را دريافت و 
حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف مدت10روز پس از تاريخ 
نشر اگهى به صورت كتبى به اين دادگاه اعالم و يا به دادگاه تحويل و 
در غيراينصورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديدنظر استان 
ــخ  ــف54967 تاري ــردد.م ال ــى گ ــال م ــوى ارس ــان رض خراس

انتشار1396/10/30
مدير دفترشعبه اول دادگاه خانواده طرقبه شانديز

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

ــعبه اول دادگاه خانواده طرقبه  درخصوص پرونده960278 ش
شانديز به خواسته طالق به درخواست زوجه خانم اعظم يوسفى شاه 
خاصه به طرفيت محمد صابر فرزند عزيز با توجه به قرار ارجاع امر به 
ــود را كه حداقل  ــت يكى از ارقاب متاهل خ ــذا مقتضى اس داورى ل
30سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى 
ــد يا فرد واجد صالحيت ديگر را طبق قانون ظرف يك هفته از  باش
تاريخ نشر آگهى به دادگاه معرفى نماييد واال دادگاه راسا وفق مقررات 

اقدام خواهد نمود.م الف54962 تاريخ انتشار1396/10/30
منشى شعبه1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شانديز

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

ــه سمسارى شانديز فرزند  پيرو اگهى هاى قبلى به خانم نفيس
ــه  دادنام ــى  ط ــه  ك ــود  ش ــى  م ــالغ  اب ــا  غالمرض
ــماره9609972764601205 صادره از شعبه دوم شوراى حل  ش
اختالف طرقبه در پرونده كالسه960599 محكوم است به پرداخت 
ــماره415920 به  ــال بابت وجه چك به ش مبلغ45/000/000ري
ــيد 96/2/25 و مبلغ1/250/000ريال بابت هزينه دادرسى  سررس
ــارت  و1/620/000ريال بابت حق الوكاله وكيل و نيز پرداخت خس
ــيد چك تا يوم الوصول راى صادره غيابى  تاخيرتاديه از تاريخ سررس
ــر اگهى قابل واخواهى و سپس پس از  ــت روز پس از نش ظرق بيس
ــى در دادگاه حقوقى بينالود مى  ــت روز قابل تجديدنظرخواه بيس

باشد.م الف54974 تاريخ انتشار1396/10/30
مدير دفتر شعبه2مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه 

شانديز
-------------------------------------

ابالغ
خواهان محمدجواد رزمى فرزند هاشم با وكالت عاطفه فاطمى 
ــتى مبنى بر 1-اثبات وقوع عقد صلح بين خواهان و  ناوخ دادخواس
خوانده گان رديف1تا6(2) 2-الزام به تنظيم سند رسمى (يك قطعه 
ــى از يك اصلى بخش6  ــوح آباد-پالك16 فرع ــن از اراضى نص زمي
مشهد واقع در جاده طرقبه قطعه51)به طرفيت سيدهادى رفيعى 
فرزند حسن تقديم دادگاه حقوقى شهرستان بينالود نموده كه جهت 
رسيدگى به اين شعبه ارجاع شده و به كالسه شماره960508 ثبت 
ــيدگى آن مورخه1396/12/12 ساعت09/30صبح  كه و وقت رس
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
ــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر  در يكى از جرايد كثيراالنتش
اگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آدرس كامل 
و دقيق خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت نمايد و در 
ــخ  ــف54963 تاري ــود.م ال ــر ش ــيدگى در دادگاه حاض ــت رس وق

انتشار1396/10/30
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى بينالود(طرقبه شانديز)

-------------------------------------
ابالغ وقت رسيدگى

ــهين  خواهان آقاى كاظم نصر آبادى به طرفيت خوانده خانم ش
سليمانى به خواسته ى خلع يد و قلع و قمع نسبت به253 متر مربع 
زمين واقع در شانديز به انضمام خسارت دادرسى تقديم دادگاهاى 
ــانديز نموده كه جهت رسيدگى به  ــتان طرقبه وش عمومى شهرس
ــترى واقع در طرقبه ارجاع گرديد و به  ــعبه1حقوقى اين دادگس ش
كالسه پرونده9609985710400502 و به شماره بايگانى960551 
ــورخ1396/12/05  ــيدگى آن م ــت رس ــده و وق ــت گردي ثب
ساعت11تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و بنا 
به درخواست خواهان و به تجويز ماده73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
ــار آگهى مى شود تا خوانده ى ياد شده  در يكى از جرايد كثيراالنتش
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  شماره ملى و نش
ــيدگى در اين دادگاه حاضر  ــت و در وقت مقرر فوق جهت رس درياف
ــيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت  گردند.چنانچه بعدا ابالغى بوس
ــخ  ــف54964 تاري ــود.م ال ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــر و م منتش

انتشار1396/10/30
مدير دفتر شعبه1حقوقى دادگسترى شهرستان طرقبه شانديز
-------------------------------------

آگهى احضارمتهم
در پرونده كالسه960574 آقاى دانيال سپاهى فرزندعلى اصغر 
ــد به واسطه  به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى باش
ــوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده115 قانون آئين  معل
ــور كيفرى مراتب در  ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در ام دادرس
ــعبه دوم داديارى  روزنامه آگهى تا ظرف30روز از تاريخ آگهى در ش
دادسراى عمومى و انقالب بينالود واقع در دادگسترى طرقبه حاضر 
ــابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر  و از اتهام انتس
ــخ  ــف54972 تاري ــد.م ال ــى نماي ــده م ــار عقي ــيدگى و اظه رس

انتشار1396/10/30
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب طرقبه شانديز

-------------------------------------
آگهى احضارمتهم

ــى آرمان فرزند  ــاى زهرا يزدان ــه960205 آق در پرونده كالس
مصطفى به اتهام سرقت گوشى تلفن همراه تحت تعقيب مى باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده115 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در 
ــعبه دوم داديارى  روزنامه آگهى تا ظرف30روز از تاريخ آگهى در ش
دادسراى عمومى و انقالب بينالود واقع در دادگسترى طرقبه حاضر 
ــابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر  و از اتهام انتس
ــخ  ــف54973 تاري ــد.م ال ــى نماي ــده م ــار عقي ــيدگى و اظه رس

انتشار1396/10/30
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب طرقبه شانديز

-------------------------------------
آگهى احضارمتهم

در پرونده كالسه960096اين شعبه حسب شكايت آقاى احمد 
نظامى تيمورى عليه اقاى عزيز عباسى به اتهام كالهبردارى نسبت 
به شاكى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجويز ماده174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در 
روزنامه آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت30 روز در شعبه سوم 
داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان طرقبه شانديز حاضر 
ــابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر  و از اتهام انتس
ــد.م الف54961 تاريخ  ــيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد ش رس

انتشار1396/10/30
بازپرس شعبه3بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

طرقبه شانديز

 دادنامه 
 پر ونده  كالسه 9609988312000571 شعبه 7 دادگاه  خانواده  شهرستان كر مانشاه  تصميم نهايى شماره 9609978312001833

 خواهان :  خانم  غزاله بس  خواسته فرزند صادق  با وكالت  آقاى كامران  اميرى فرزند  نور حسين  به نشانى  كر مانشاه – چهاراه  دادگسترى كل  بلوار بنت الهدى ( صدر ) دفتر وكالت اميرى 
 خوانده : آقاى  سعيد نظرى  عزيزى فرزند مراد ( مجهول المكان )

  خواسته : طالق  به در خواست زوجه 
 اينك دادگاه  ختم رسيدگى  را اعالم و با استعانت  از خداوند متعال  و با تكيه  بر شرف ووجدان  به  صدور راى  مى نمايد

 راى  قاضى شورا : در خصوص  دعواى خواهان  خانم غزاله  بس  خواسته فرزند صادق  با وكالت  آقاى كامران  اميرى به طرفيت خوانده آقاى  سعيد نظرى  عزيزى فرزند مراد ( مجهول المكان )  به 
خواسته صدور حكم  به طالق  به علت  تخلف زوج از شرط  ضمن  عقد نكاح و عسر و حرج ،  دادگاه بابررسى  محتويات پرونده  دادخواست  تقديمى  خواهان  رو نوشت مصدق  سند رسمى  نكاحيه  پيو 
ست پرونده  كه حاكى  از وجود  عقله زو جيت  دائم  بين خواهان و خوانده است و با توجه  به اينكه  خواهان   مدعى گر ديده است كه همسرش پس از 8 ماه  زندگى مشترك حدود  سه سال وچند ماه  
پيش وى را از منزل  اخراج نموده  و به جاى نا معلومى  رفته و اثرى  از وى نيست و به علت  ترك نفاق نيز محكوم به حبس  تعزيرى گر ديده  لكن به علت  مجهول المكان بودن  وى هنوز  حكم حبس  
قطعى  اجرا نشده است  دادگاه از  اخرين  محل اقامت  خوانده طى  نيابت  تحقيق  نموده لكن وى آنجارا  تر ك نموده و به جاى  نا معلومى  رفته  است  دادگاه مجددا  از بستگان  خوانده تحقيق نموده  لكن 
آنها نيز  اعالم نموده اند  خوانده در ساوه است ولى  آدرسى  از او نداريم و شماره تلفن او را نيز  ندارند ، دادگاه  پرونده  كيفرى ترك  انفاق را از شعبه  3  اجراى احكام  كيفرى  داد سراى  كر مانشاه مطالبه 
نموده  كه خالصه  آن پيو ست پر ونده است  و حاكى  از محكوميت  قطعى زوج به حبس و عدم  دستگيرى وى است  و نظر به اينكه  خوانده  علير غم  ابالغ  اخطاريه  به نحو قانونى  از طريق  نشر آگهى  
ــترك  در عمل  ننموده چرا كه  ــى  در جهت  ادامه زندگى مش ــت مضا فا  خوانده  هيچ تالش ــده و اليحه  دفاعيه  نيز  در رد  اد عاهاى  خواهان  به دادگاه  تقديم  ننموده اس ــى حاضر نش ــه  دادرس در جلس
دادخواست  تمكين  تقديم  دادگاه  صالح  ننموده  و به همين دليل  محكوم به ترك نفقه شده است ، بنا بر مراتب  دادگاه  به جهت بيم شقاق زو جين قرار ارجاع  امر به  داورى را صادر  نموده و مراتب  به 
طرفين  جهت معرفى  داور واجد الشرايط خود اعالم گر ديده كه خواهان  داور خودرا معرفى  و براى  خوانده  كه از معرفى  داور خودارى  نموده  است  توسط دادگاه  داور تعيين  شده وچون داوران مزبور  
واجد الشرايط  قانونى براى  امر داورى  بوده و دادگاه  با تشكيل  جلسه اى  مر اتب  وظايف  داوران  را به آنان  تفهيم  نموده لكن  تالش و مساعى  داوران  و اين دادگاه  منجر  به اصالح  ذات البين  نگر ديده 
و داوران نظريه  خود را به  دادگاه ارايه نموده  كه حاكى  از عدم  موفقيت داوران در ايجاد  سازش  بين زو جين  است و مضافا  نظريه  قاضى  محترم   مشاور  خانواده  مطابق  با راى  دادگاه است لذا دادگاه  
دعواى  خواهان را  وارد و ثابت  دانسته  مستندا  به مواد24و25و27و32و33  قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1  مجلس شوراى  اسالمى و تبصره ماده 33 همان قانون  و مواد 1119و 1129و 
1143و1145و1258 قانون  مدنى  و بند هاى يك و11  شروط  ضمن  عقد نكاح  كه به امضاى  طرفين  رسيده  است  حكم به احراز شرايط  اعمال وكالت  در طالق  له زوجه صادر و اعالم  مى دارد . پس  
از قطعى  شدن راى زوجه  مى تواند  به وكالت از زوج  ظرف  مدت قانونى خودرا  در يكى از  دفاتر رسمى طالق  به طالق بائن  خلعى نوبت اول  به دليل  بذل اجرت المثل  مطلقه نمايد   زوجه ملزم به  پر 
داخت مهريه  خواهان  به ميزان 114 قطعه سكه  تمام بهار آزادى  طرح جديد است  و در مورد نفقه وجهيزيه  زوجه  حسب در خواست  دعوى  جداگانه  مى نمايد  زو جين فرزند مشترك  ندارند  لكن 
اجراى  صيغه   طالق  منوط  به ارائه  گواهى  عدم بار دارى از مرجع  متخصص ذيصالح  است راى صادره غيابى و،ظرف  مدت بيست روز پس از  ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از ظرف مدت 

بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان كرمانشاه  و سپس  ظرف مدت بيست روز  قابل  فرجام خواهى در ديوان  محترم  عالى كشور است 
 رئيس شعبه  هفتم دادگاه  خانواده كر مانشاه : آزاده 

حقوقى   عمومى  دادگاه   21 شعبه   9609980228100248 كالسه  پرونده  دادنامه 
شماره9609970228101046   نهايى  تصميم  تهران  بهشتى   شهيد  قضاى  مجتمع 
خواهان: محمدمهدى قاسمى فرزند على محمد با وكالت خانم مهديه نيلى  خواندگان:1- 
 -3 ايرج  فرزند  برآغوش  كامبيز   -2 سيدحسن  فرزند  صحبتى  عبدالكريم  سيد 
محمدعلى سماواتيان فرزند محمد حسن 4-محمد مهدى سماواتيان فرزند محمدحسن 
5- حسين برهنه پوشان  فرزند مصطفى 6- محمد فيروزى فرزند حسن 7- محسن 
اخذ  به  الزام  كار2-  پايان  اخذ  به  1-الزام  ها:  خواسته  ابراهيم  فرزند  سماواتيان 
صورتمجلس تفكيكى 3- مطالبه خسارت دادرسى4- الزام به تنظيم سندرسمى ملك 
قاسمى  مهدى  محمد  دعوى  مورد  در  دادگاه  راى  غيرمنقول    مالى  مبيع  تسليم   -5
فرزند على با وكالت خانم مهديه نيلى   به طرفيت :1- سيد عبدالكريم صحبتى فرزند 
سيدحسن 2- كامبيز برآغوش فرزند ايرج 3- محمدعلى سماواتيان فرزند محمد حسن 
4-محمد مهدى سماواتيان فرزند محمدحسن 5- حسين برهنه پوشان  فرزند مصطفى 
خواسته   به  ابراهيم  فرزند  سماواتيان  محسن   -7 حسن  فرزند  فيروزى  محمد   -6
رسيدگى و صدورحكم مبنى بر الزام و محكوميت خواندگان به  1-الزام به اخذ پايان 
به  الزام  دادرسى4-  خسارت  مطالبه   -3 تفكيكى  صورتمجلس  اخذ  به  الزام  كار2- 
مالى غيرمنقول  نسبت به سه دانگ  مشاع  تنظيم سندرسمى ملك 5- تسليم مبيع 
از شش دانگ عرصه و اعيان يك باب مغازه جز پالك ثبتى 5و3 فرعى از 3130 اصلى 
بخش 2 تهران موضوع مبابعه نامه عادى مورخ 91/5/15 با احتساب خسارت دادرسى  
با توجه به اوراق و محتويات پرونده  و مالحظه مفاد دادخواست و مبايعه نامه استنادى  
و پاسخ استعالم ثبتى  اوال نظر به اينكه مبايعه نامه  استنادى بين خواهان و خوانده  
رديف اول تنظيم شده است و اير خواندگان نقشى در مبايعه نامه نداشتند  كه ملزم 
باشند  وهمچنين آقاى كامبيز برآغوش حقايق مالكيتى  به اجراى تعهدات  قراردادى 
انتقال  بر  ثبت فرع  قانون  ماده 22  برابر  مبيع  و تسليم  ندارد  متنازع فيه  مغازه  در 
رسمى ملك مى باشد بنابراين در مورد خوانده رديف اول نسبت به خواسته هاى الزام 
تمامى خواسته ها  به  و تسليم مبيع در مورد ساير خواندگان  نسبت  تنظيم سند  به 
به استناد  مواد 2 و 89 و 84 بند 4 قانون ايين دادرسى مدنى  قرار رد دعوى صادر 
مى شود ثانيا با پذيرش دعوا به طرفيت خوانده رديف اول نسبت به دو خواسته اخذ 
پايان كار و اخذ صورتمجلس تفكيكى به استناد مبايعه نامه مستند دعوا  و مواد 198 
و 519 قانون ايين دادرسى مدنى حكم به الزام آقاى كامبيز براغوش حقايق فرزند 
حق  و  دادرسى  هزينه  پرداخت  و  تفكيكى  صورتمجلس  اخذ  و  پايانكار  اخذ  به  ايرج 
الوكاله وكيل  و نشر آگهى فقط در مورد اين دو خواسته برابر تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم ميشود راى صادره غيابى  و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در مرجع محترم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد .
زارع محمد  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   21 شعبه  رييس    110/138779   

آگهى  ابالغ وقت  دادرسى  و دادخواست  و ضمائم  به 
 كالسه: 2/769/96

وقت رسيدگى : 96/12/2  ساعت 9 صبح 
 خواهان  :  ناصر خزايى  فرزند محمد  ساكن  كنگاور  بخش   خزل  غربى – رو ستاى  دهكهنه   منزل 

شخصى 
 خوانده :  على  هاشميان  شغل كاسب  آدرس مجهول  المكان 

  خواسته فسخ  معامله 
ــليم  دادگاه  هاى  عمومى  نموده  كه جهت  رسيدگى   به شعبه دوم ارجاع  ــتى    تس خواهان دادخواس
ــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به   ــيدگى تعيين ش گرديده   ووقت رس
تجويز ماده73قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از رو زنامه هاى كثير االنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده  از تاريخ  نشر  آخرين آگهى  ظرف  يك ماه  به دفتر  دادگاه مراجعه وضمن   اعالم  نشانى  
ــت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بعمل   ــخه ثانى  دادخواس كامل خود نس

رساند  چناچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود،فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود 
 مدير  دفتر شعبه  دوم   شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور 

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

 آگهى ابالغ  وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  بهآقاى رسول  چوپانى  فرزند  خدا مراد 
 خواهان  خانم  الهه رضا ئى  فرزند منوچهر  دادخواستى  به طرفيت خوانده  آقاى رسول چوپانى  فرزند  
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه  ارجاع و به ش ــرح كه به اين ش ــه  مهريه  مط ــته  مطالب ــراد  به خواس ــدا م خ
9609988370400567 شعبه 2  دادگاه  عمومى  حقوقى شهرستان كنگاور  ثبت  ووقت رسيدگى  مورخ 
96/12/5  ساعت 9/30 تعيين كه حسب  دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدتى   
به علت مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواست  خواهان  مراتب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االانتشار  
آگهى  مى گردد  تا خوانده  ظرف  يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى  كامل خود  نسخه ثانى   دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  در دادگاه  

حاضر گرد
متصدى  امور دفترى  دادگاه شعبه 2  دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان كنگاور

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

ــته  مطالبه  ــتى  به طرفيت  خوانده آقاى بابك آذر مان  به خواس  خواهان آقاى  فرزاد بهرامى  دادخواس
وجه چك   تقديم   دادگاه هاى عمومى شهرستان كر مانشاه  نموده كه جهت  رسيدگى  به شعبه 10  دادگاه 
ــه   ــت الهدى  ار جاع و  به كالس ــاه  -  بلوار بن ــاه واقع در كر مانش ــتان  كر مانش ــى شهرس ــى  حقوق عموم
9609988311000582 ثبت گر ديده  كه وقت رسيدگى آن 96/12/2  ساعت 11 تعيين شده است به 
علت مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواست  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 كثير  االانتشار  آگهى 
مى شود  تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مر اجعه وضمن   اعالم  نشانى  كامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
 مدير دفتر  شعبه  دهم  دادگاه  عمومى  ( حقوقى )  شهرستان  كر مانشاه  - نادر پور



بورسبورس 6
بازدهى سه ماهه سوم صندوق هاى سرمايه گذارى 

عضو كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران
ــرمايه  ــدوق عضو نهاد، صندوق س ــن چهارده صن در بي
ــترك رضوى با 17,4درصد بيشترين بازدهى و  گذارى مش
ــا 0,57 درصد كمترين  ــن ب ــدوق گنجينه آينده روش صن
بازدهى را در سه ماهه سوم سال جارى داشته اند.به گزارش 
ــرمايه  ــنا، در بين چهارده صندوق عضو نهاد، صندوق س س
ــترك رضوى با 17,4درصد بيشترين بازدهى و  گذارى مش
ــا 0,57 درصد كمترين  ــن ب ــدوق گنجينه آينده روش صن
ــال جارى داشته اند.بر اين  ــه ماهه سوم س بازدهى را در س
ــوى صندوق هاى عضو ،  ــده از س ــاس آمارهاى اعالم ش اس
ــن .57 درصد تا 17,4 درصد  بازدهى صندوق هاى عضو بي

براى سه ماهه سوم سال جارى گزارش شده است.
    

آغاز و اتمام پذيره نويسى دو اوراق مشاركت
فرابورس ايران در حالى معامالت آخرين هفته كارى دى 
ــت سر گذاشت كه شاهد آغاز و اتمام پذيره نويسى  ماه را پش
ــالمى در نماد  ــناد خزانه اس ــاركت و عرضه اس دو اوراق مش
ــه در بازار ابزارهاى نوين مالى و در نهايت  «اخزا601»؛ هر س
عرضه اوليه 20 درصد از سهام شركت شير و گوشت زاگرس 
شهركرد در بازار دوم بود.به گزارش روابط عمومى فرابورس 
ــران 2 هزار و 29  ــه منتهى به 29 دى ماه معامله گ ، در هفت
ــون ورقه به ارزش 18 هزار و 858 ميليارد ريال را ميان  ميلي
ــت به دست كردند كه اين ميزان دادوستد در 305  خود دس
هزار دفعه صورت گرفت. اين ارقام در مقايسه به هفته پيشين 
به ترتيب از افت 0,2 درصدى حجم در برابر رشد 154 و 59 
ــت.در  درصدى ارزش و تعداد دفعات معامالت حكايت داش
همين حال شاخص كل فرابورس نيز در طول هفته رشد 1,5 
ــى هفته يعنى  ــاند و در روز انتهاي ــه ثبت رس ــدى را ب درص
ــنبه 27 دى ماه در ارتفاع 1093 واحدى ايستاد. به  چهارش
اين ترتيب بازدهى آيفكس از ابتداى سال به حدود 25 درصد 
ــيد.نگاهى به معامالت انجام شده در بازارهاى فرابورس  رس
نيز نشان مى دهد در حالى كه تمامى بازارها با افزايش ارزش 
معامالت روبه رو شده اند، حجم معامالت تنها در بازارهاى اول 
و ابزارهاى نوين مالى با رشد مواجه شده است.بر اين اساس 
ــازار اول حجم و ارزش معامالت بيش از100 درصد و در  در ب
بازار ابزارهاى نوين مالى حجم دادوستدها 65 درصد و ارزش 
ــت كه در بازار  ــد كردند.  اين در حالى اس آن 226 درصد رش
دوم، SME و پايه به ترتيب شاهد رشد 14، 2 و 19 درصدى 
ــا ارزش اين نقل و  ــده بوديم، ام ــام ش ــالت انج ارزش معام
ــين يا كاهش يافت و يا بدون  ــبت به هفته پيش انتقال ها نس
ــن مالى كه 71  ــد.در بازارهاى ابزارهاى نوي ــر باقى مان تغيي
ميليون ورقه به ارزش 15 هزار و 354 ميليارد ريال دست به 
ــد، اوراق بدهى به تعداد 15 ميليون ورقه به ارزش  دست ش
ــرمايه گذارى قابل  14 هزار و 498 ميليارد ريال، صندوق س
معامله به تعداد 56 ميليون ورقه به ارزش 598 ميليارد ريال 
ــهيالت مسكن به تعداد 350 هزار ورقه به ارزش  و اوراق تس
258 ميليارد ريال معامله شدند. اوراق بدهى افزايش بيش از 
ــالت را تجربه كرد.  ــم و ارزش معام ــدى در حج 260 درص
همچنين ETFها نيز با رشد 45 درصدى حجم در برابر افت 

2 درصدى ارزش معامالت روبه رو شدند.

خبر

خبر
كشاورزان نگران اجراى سياست 

قيمت تضمينى گندم نباشند
ــل بورس كاال گفت: با اجراى  مديرعام
سياست قيمت تضمينى گندم، كشاورزان 
ــورس كاال عرضه  ــود را در ب ــول خ محص
ــد و مابه التفاوت قيمت فروش در  مى كنن
ــده براى  بورس و نرخ حمايتى تعيين ش
ــاب  ــه حس ــت ب ــط دول ــدم، توس گن

توليدكنندگان واريز خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم به نقل از 
سنا؛ حامد سلطانى نژاد با اشاره به اجراى 
ــت قيمت تضمينى گندم در قالب  سياس
بورس كاال اظهار كرد: در قالب اين طرح، 
كشاورزان محصول خود را در بورس كاال 
ــاوت قيمت  ــد و مابه التف عرضه مى كنن
ــرخ حمايتى تعيين  ــروش در بورس و ن ف
شده براى گندم، توسط دولت به حساب 

توليدكنندگان واريز خواهد شد.
ــورس كاالى ايران اضافه  مديرعامل ب
كرد: بر اين اساس هيچ نگرانى در خصوص 
عرضه گندم در بورس كاال براى كشاورزان 
ــت كه  ــدارد و تصميم بر آن اس ــود ن وج
بخشى از اين محصول مورد حمايت قرار 

گيرد.
ــم اكنون، در حال  وى با بيان اينكه ه
تصميم گيرى در اين حوزه هستيم، تصريح 
كرد: بسيارى از زيرساخت ها در حال انجام 
ــت از جمله آن مى توان به سامانه نرم  اس
افزارى مربوط به سطح اطالعات كشاورزان 
اشاره كرد.سلطانى نژاد در ادامه اذعان كرد: 
ــورس كاال،  ــول در ب ــن محص ــه اي عرض
ــفافيت قيمت، كاهش بار مالى دولت،  ش
ــاورزان را در  ــطه ها و سود كش حذف واس
ــت  بردارد؛ به همين دليل، اجراى سياس
ــه دولت قرار  ــت تضمينى مورد توج قيم

گرفته است.
ــد:  ــورس كاال يادآور ش ــل ب مديرعام
امسال، بنابر مصوبه هيات وزيران، تصميم 
بر آن شد كه با توجه به زمان بر شدن ابالغ 
ــتان ها بالغ بر 80  ــه در بعضى از اس مصوب
درصد محصول، در قالب خريد تضمينى 
انجام  شود.سلطانى نژاد با اشاره به اينكه در 
ــت قيمت  ــى 95-96 سياس ــال زراع س
تضمينى گندم در چهار استان به صورت 
پايلوت اجرا شد، گفت: با توجه به تأخير در 
ــتان ها 80  ــالغ اين مصوبه در برخى اس اب
درصد محصول، در قالب خريد تضمينى 
ــه مجمعى جهت  ــورت گرفت، چرا ك ص

قيمت تضمينى وجود نداشت.

شماره 3912    شنبه   30دى    1396

ــار و ثبت  ــس اداره نظارت بر انتش رئي
ــازمان بورس گفت :  اوراق بهادار بدهى س
مرور اليحه بودجه 97 نشان مى دهد در 
ــه نيز همچون قانون بودجه 96  اين اليح
به منظور مديريت تبعات احتمالى انتشار 
ــالمى در بازارهاى پول و  ــى اس اوراق مال
سرمايه كشور، كميته اى متشكل از رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادى 
ــس كـل بانـك مركزى بر  و دارايى و رئي
ــن قانون  ــار اوراق موضوع اي ــوه انتش نح

نظارت خواهند كرد.
به گزارش سنا ، مهسا رادفراظهارداشت: 
انتشار اوراق بهادار دولتى در قالب قوانين 
بودجه ساليانه را مى توان از ابعاد مختلفى 
ــخص و  مورد توجه قرار داد، اما آنچه مش
ــر نظام بودجه  ــت تأثي غير قابل انكار اس
ريزى بر نظام تأمين مالى است. به همين 
ــعه نظام  ــت كه به منظور توس دليل اس
ــالش براى  ــت ت ــن مالى مى بايس تأمي
همگرايى فرصت هاى نظام بودجه ريزى و 

ــراى واگرايى تهديدات آن به طور  اقدام ب
ويژه اى مورد توجه قرار گيرد.

ــه در روزهاى اخير  ــان اينك ــا بي وى ب
بررسى جوانب مختلف بازار بدهى و انتشار 
اوراق دولتى اهميت بيشترى يافته، اظهار 
داشت: دليل اين مساله، مباحث مربوط به 
ــال 1397 و تصميمات  ــون بودجه س قان
ــه در خصوص  ــيون تلفيق بودج كميس
ــار اوراق بدهى دولت، شركت  امكان انتش

هاى دولتى و شهردارى ها است.
وى توضيح داد: بررسى اليحه بودجه 
سال 1397 نشان مى دهد در اين اليحه 
ــاى دولتى و  ــركت ه ــت، ش ــراى دول ب
شهردارى ها در مجموع 735 هزار ميليارد 
ــناد  ــالمى و اس ريال انواع اوراق بهادار اس
خزانه در نظر گرفته شده بود كه با توجه به 
ــيون تلفيق در برخى از  مصوبات كميس
رديف هاى مربوط تغييراتى صورت گرفته 

است.
وى با اشاره به اينكه در كنار اين موارد 

دولت و مجلس انتشار اسناد خزانه اسالمى 
را نيز همچون سال هاى پيش در دستور 
ــاس  كار قرار داده اند، تصريح كرد: بر اس
تصميمات كميسيون تلفيق بودجه مبلغ 
ــناد خزانه  ــاه هزار ميليارد اس صد و پنج
اسالمى با حفظ قدرت خريد و با سررسيد 
ــال و مبلغ صد هزار ميليارد  يك تا سه س
ــه منظور  ــالمى ب ــناد خزانه اس ريال اس
استمرار جريان پرداخت هاى خزانه دارى 
ــور با سررسيد كمتر از يك سال  كل كش

مصوب شده است.
ــن ترتيب و با فرض  ــر افزود: به اي رادف
ــده در  ــوب ش ــه اوراق مص ــار هم انتش
ــيون تلفيق بودجه، در سال آينده  كميس
ــزار ميليارد ريال انواع اوراق  مبلغ 770 ه
بهادار اسالمى ريالى و اسناد خزانه اسالمى 
ــركت هاى  ــن مالى دولت، ش براى تأمي
ــرمايه  ــهردارى ها در بازار س دولتى و ش

منتشر خواهد شد.
ــوول، با در نظر  ــه گفته اين مقام مس ب
گرفتن اينكه مبلغ 161 هزار ميليارد ريال 
اوراق بهادار دولت و شركت هاى دولتى و 
ــال اوراق  ــزار ميليارد ري ــغ 18,5 ه مبل
شهردارى ها در سال 1397 سررسيد مى 
شود، مى توان گفت به طور خالص بيش از 
ــمى  590 هزار ميليارد ريال به ارزش اس
ــل اوراقى كه در بودجه  بازار بدهى از مح
ــال 1397 پيش بينى شده اضافه مى  س
ــود.رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت  ش
اوراق بهادار بدهى سازمان بورس و اوراق 
بهادار اضافه كرد: مرور اليحه بودجه سال 
ــان مى دهد در اين اليحه نيز  1397 نش
ــال 1396  ــه س ــون بودج ــون قان همچ

به منظور مديريت تبعات احتمالى انتشار 
ــالمى در بازارهاى پول و  ــى اس اوراق مال
سرمايه كشور، كميته اى متشكل از رئيس 
ــازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور  س
ــى و رئيس كـل بانـك  ــادى و داراي اقتص
ــالمى ايران بر نحوه  مركزى جمهورى اس
ــن قانون نظارت  ــار اوراق موضوع اي انتش
ــود  ــد كرد. همچنين نرخ هاى س خواهن
ــره توسط اين كميته  اسمى اوراق منتش

تعيين مى شود.
وى يادآور شد: بر اساس آنچه گفته شد 
در سال 1397، دولت، شركت هاى دولتى 
ــهردارى ها، امكان انتشار مبلغ 770  و ش
ــواع اوراق بهادار  ــال ان ــارد ري هزار ميلي
اسالمى را دارند، اين حجم از انتشار اوراق 
ــال 1396 كه امكان انتشار  ــبت به س نس
ــغ 645 هزار ميليارد ريال اوراق مالى  مبل
اسالمى براى آن ها فراهم بوده بيش از 19 
درصد رشد داشته و اقبال بودجه ريزان و 
ــتگذاران به بازار بدهى را نشان مى  سياس

دهد.
به اعتقاد اين مقام مسوول، شايد بتوان 
از افزايش امكان تأمين مالى دولت از محل 
ــار اوراق در اليحه بودجه ساالنه كل  انتش
كشور يك نتيجه غير مستقيم هم گرفت 
ــود  و آن برنامه ريزى براى كاهش نرخ س
ــد.رادفر ادامه داد: نتيجه اين رويكرد  باش
تنظيم روابط فى مابين دارايى ها و بدهى 
ــك عدم  ــه ريس ــت ك ــت اس ــاى دول ه
ــوى  ــده از س بازپرداخت اوراق منتشرش
ــرى بودجه را كاهش  دولت به دليل كس
مى دهد.وى افزود: بنابراين از بعد اقتصاد 
كالن با توجه به ساماندهى منابع، مصارف 

و تعهدات دولت و پيش بينى منابع براى 
ــار اوراق،  ــى از انتش ــاى تعهدات ناش ايف
احتمال استقراض از بانك مركزى از سوى 
ــى از  دولت، افزايش نقدينگى و تورم ناش
اين استقراض، احتمال بكارگيرى سياست 
ــاطى پولى و به تبع همه آن ها  هاى انبس

كاهش ارزش اوراق تقليل مى يابد.
اين مقام مسوول اظهار داشت: در كنار 
اين ديدگاه صاحبنظران براى انتشار اوراق 
ــرى را نيز در نظر مى  دولتى جوانب ديگ
گيرند و معتقدند توسعه بازار بدهى با تكيه 
بر اوراق دولتى مزاياى مختلفى به همراه 
ــف قيمت منابع به  دارد كه كمك به كش
ــتورى بر اساس ريسك،  صورت غيردس
بازده و سررسيد اوراق، هدايت نقدينگى 
ــد  ــح و جلوگيرى از رش ــير صحي به مس
بازارهاى ناسالم، افزايش نقدشوندگى در 
بازارهاى پول و سرمايه، سهولت دسترسى 
ــراى بخش هاى مختلف  به منابع مالى ب
ــت هاى پولى و  اقتصادى و اجراى سياس

مالى از جمله اين مزاياست.
ــر آنان، با  ــت از نظ ــزود: در نهاي وى اف
ــترش بازار بدهى و نظم بخشى به آن  گس
ــود كه وجود انواع  اين امكان فراهم مى ش
ــوندگى  ــى كه از قابليت نقدش اوراق بده
بااليى برخوردارند و سررسيدهاى متنوعى 
ــراى پيش بينى نرخ  ــد زمينه الزم ب دارن
ــن مالى را فراهم  ــف نرخ تأمي تورم و كش
ــور ما نيز  آورد.رادفر تصريح كرد: در كش
يكى از آثار بازار بدهى كه از ابتداى توسعه 
ــرار گرفت، امكان پيش  آن مورد توجه ق
ــود و گام هاى  ــن مالى ب ــى نرخ تأمي بين

مختلفى نيز در اين راستا برداشته شد.

سقف نظام تأمين مالى بر ستون هاى نظام بودجه ريزى

انجمن صنفى توليدكنندگان جوجه 
يك روزه به منظور رعايت نوسانات معقول 
قيمت اين محصول در ايامى كه تقاضاى 
ــاده افزايش پيدا مى كند با صدور  اين نه
اطالعيه اى خطاب به اعضاى اين انجمن، 
ــه حداقل 30 درصد از توليد ماهانه  عرض
ــتار  خود در بورس كاالى ايران را خواس

شد.
ــاد آنالين  ــى فارغى به اقتص غالمعل

گفت: در خصوص رعايت نوسانات معقول 
ــك روزه در ايامى كه  ــه ي ــت جوج قيم
ــى يابد،  ــاده افزايش م ــاى اين نه تقاض
واردات تخم مرغ نطفه دار تبديل به اولين 
نسخه درمان اين موضوع شده و عنقريب 

اين اتفاق رخ خواهد داد.
وى اضافه كرد: همچنين با عنايت به 
تجربه تلخ سال گذشته در ورود نهادهاى 
نظارتى به بازار قيمت جوجه يكروزه، اين 

انجمن بار ديگر بر لزوم رعايت تعادل در 
ــروش جوجه يكروزه در ايام مزبور  بازار ف

تاكيد دارد.
به گفته ى فارغى، از آنجا كه عرضه و 
ــك روزه در بورس كاال  ــه جوجه ي معامل
يكى از راه كارهاى مهم خروج جوجه يك 
روزه از شمول قيمت گذارى است از اين 
رو اعضاى انجمن كماكان نسبت به عرضه 
منجر به معامله جوجه يك روزه در بورس 

ــطح 30 درصد از توليد ماهانه اقدام  تا س
جدى كنند.

ــم با اين هدف  ــزود: اين تصمي وى اف
ــفافيت  ــد تا ضمن افزايش ش گرفته ش
ــتر در  قيمتى و ايجاد تعادل هر چه بيش
ــترى از بازار سنتى  معامالت، سهم بيش
ــه در بورس  ــك روزه به عرض ــه ي جوج
اختصاص يابد كه در نتيجه آن هم طرف 
ــرف تقاضا با بازار بورس و  عرضه و هم ط

مزاياى آن آشنايى بيشترى پيدا خواهند 
كرد.دبير انجمن توليدكنندگان جوجه 
ــتى از راه  ــك روزه در پايان گفت: بايس ي
ــاى كااليى و حمايت  اندازى صندوق ه
شركت هاى تامين سرمايه جهت تامين 
نقدينگى موردنياز عرضه جوجه يك روزه 
ــكل  ــورس كاال كمك گرفت تا مش در ب
ــى توليدكنندگان و مرغداران  تامين مال

نيز از اين طريق مرتفع شود.

عرضه 30درصد توليد جوجه يك روزه در بورس كاال

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

ــت ثبتى اراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــات موضوع قان    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 شماره139660316010000770 -96/9/28 قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــه تصرفات مالكانه  ــوزه ثبت ملك صحن ــتقر در واحد ثبتى ح مس
بالمعارض متقاضى آقاى/خانم بگ طال نقدي فرزند منتعلي بشماره 
ــدانگ يكباب ساختمان  ــنامه126 صادره از نورآباد در شش شناس
بمساحت 235,36متر مربع در پالك يك اصلي واقع درصحنه زير 
جاده كوچه ياس كدپستي6746146353 خريداري از مالك رسمي 
ــت.،لذا به منظور اطالع عموم  آقاي اله كرم پيري محرز گرديده اس
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 :1396/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/11/15

علي نجفيـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان صحنه
-------------------------------------
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 

فاقدسند رسمى
برابرراى شماره1396/08/23-139660306013002350 
ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات اول موض هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  وساختمانهاى فاقدسند رسمى مس
ــى خانم فاطمه  ــه بالمعارض متقاض ــك گنابادتصرفات مالكان مل
سليمانى به شناسنامه شماره 404 كدملى0919364756 صادره 
ــدانگ يكباب منزل(درحال ساخت) به  گناباد فرزند يحيى در شش
مساحت 234/48 مترمربع ازپالك شماره588 فرعى از118 اصلى 
واقع در اراضى بهاباد بخش يك گناباد خريدارى از على نيازى شهرى 
ــت لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت به  محرزگرديده اس
فاصله 15 روزآگهى 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 خودرا به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض  ــدت يك ماه از تاريخ تس ــيدظرف م وپس از اخذ رس
ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  دادخواس
ــول اعتراض طبق مقررات  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وص ص
ــار نوبت  ــد.م الف1340 تاريخ انتش ــند مالكيت صادر خواهدش س

اول1396/10/30 تاريخ انتشار نوبت دوم1396/11/14
محمدرضا اجتهادى عرب
رئيس ثبت اسناد و امالك

-------------------------------------
آگهى ابالغ اجرائيه

ــيله به آقاى  ــه:139604006216000178/1 بدينوس كالس
ــده  پرون ــكار  بده ــش  من ــينى  حس ــم  سيدهاش
كالسه139604006216000178/1 كه برابر گزارش مامور اداره 
پست شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج7365 
ــماره19 چناران بين شما و خانم مريم احمدى  دفترخانه ازدواج ش
مبلغ239,550,000 بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى  بستانكار درخواس
اجرائيه صادر و بكالسه9600231 در اين اجراء مطرح مى باشد لذا 
طبق ماده18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
ــر مى گردد  فقط يك نوبت در روزنامه هدف و اقتصاد چاپ و منتش
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 
صورت عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م 

الف106 تاريخ انتشار1396/10/30
ابوالقاسم نظام زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك چناران
-------------------------------------

آگهى ابالغ اجرائيه
ــه  ــماره:139404006216000072/1 بكالس ــده ش  پرون
ــيله به خانم زهرا صانعى فرزند محمد بشماره  9400084 بدينوس
ــماره  ش ــده  پرون ــكار  بده  0793308331 ــى  مل
139404006216000072/1 كه برابر گزارش مامور ابالغ آدرس 
ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر سند رهنى شماره  ــما ش ش
55361-1389/12/24 تنظيمى دفترخانه 28 چناران بين شما و 
بانك ملى مبلغ109,454,766 ريال بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم 

ــه نموده پس از  ــت صدور اجرائي ــتانكار درخواس پرداخت وجه بس
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما 
ــخ ابالغ اجرائيه  ــار اين آگهى كه تاري ــالغ مى گردد از تاريخ انتش اب
محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه هدف اقتصاد چاپ و منتشر 
مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در 
غير اين صورت طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م الف105 

تاريخ انتشار1396/10/30
ابوالقاسم نظام زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك چناران
-------------------------------------

آگهى ابالغ اجراييه كالسه9600184
ــم به  ــاى مرتضى قلى زاده بهاباد فرزند قاس ــيله به آق بدين وس
شناسنامه شماره84 و شماره ملى0919927841 ابالغ مى شود كه 
بانك صادرات جهت وصول مبلغ يكصدو ده ميليون(110000000) 
ريال به استناد چك شماره980028 عهده بانك كشاورزى عليه شما 
ــه9600184 در اين  ــه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس اجرائي
ــده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت شما به  اداره تشكيل ش
شرح متن سند شناخته نشده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت 
ــى جريان خواهد يافت.م  ــود اقدام ننماييد عمليات اجرائ بدهى خ

الف1333 تاريخ انتشار1396/10/30
محمدرضا اجتهادى عرب

رييس اداره ثبت اسناد و امالك گناباد
-------------------------------------

آگهى ابالغ اجراييه كالسه9600200
ــماره  ــفى فرزند على به ش ــه خانم فاطمه يوس ــيله ب بدين وس
ــماره ملى0941534766 ابالغ مى شود كه  شناسنامه 3768 و ش
ــماره  ــى ش ــرارداد بانك ــتناد ق ــه اس ــاد ب ــادرات گناب ــك ص بان
ــى و سه ميليون و  ــت و س 93062069970-93/3/4 مبلغ دويس
يكصد و هشتاد وسه هزار و هشتصدو بيست و چهار (233183824) 
ــارت تاخير متعلقه و از  ــال تا تاريخ صدور اجراييه به انضمام خس ري
ــما  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش ــخ مذكور تا روز تس تاري
ــه 9600200در اين  ــه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس اجرائي
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور پست شناسايى نگرديده ايد 
لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى 
ــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــود و چنانچه ظرف م ش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد  ــوب مى گردد نس محس
ــف1334 تاريخ  ــت.م ال ــد ياف ــان خواه ــى جري ــات اجرائ عملي

انتشار1396/10/30
محمدرضا اجتهادى عرب

رييس اداره ثبت اسناد و امالك گناباد
-------------------------------------

آگهى ابالغ اجراييه كالسه9600201
بدين وسيله به آقاى على تقوى مندى فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 1269 و شماره ملى0941087611 و خانم مريم حسين 
ــماره  ــنامه80و ش ــماره شناس ــه ش ــيرويه و ب ــد ش زاده فرزن
ــادرات گناباد به  ــود كه بانك ص ــى0779556887 ابالغ مى ش مل
استناد قرارداد بانكى شماره 91387474058-91/10/24 جهت 
وصول مبلغ يكصدو پنجاه و دو ميليون و چهار صدو بيست و دو هزار 
و هفتصدو هفتاد و سه (152422773) ريال تا تاريخ صدور اجرائيه 
به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل 
بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
ــه9600201 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور  كالس
ــت آدرس نامبردگان شناسايى نگرديده است لذا بنا به تقاضاى  پس
بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه  يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت.م الف1330 تاريخ انتشار1396/10/30
محمدرضا اجتهادى عرب

رييس اداره ثبت اسناد و امالك گناباد
-------------------------------------

آگهى ابالغ اجراييه كالسه9600187
بدين وسيله به آقاى مهدى امينى فرزند رضا به شماره شناسنامه 
و شماره ملى0910004511 ابالغ مى شود كه بانك صادرات گناباد 
به استناد قرارداد بانكى شماره95019968983-95/3/13 جهت 
وصول مبلغ يكصدو چهل و سه ميليون و سيصد و دوازده هزار و نود 
ــدور اجرائيه به انضمام  ــا تاريخ ص ــت(143312098)ريال ت و هش
ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى  خس
ــوده و پرونده اجرائى به  ــما اجرائيه صادر نم ــق مقررات عليه ش طب

ــه9600187 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور  كالس
پست آدرس نامبردگان شناسايى نگرديده لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از 
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد  ــخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــدت ده روز از تاري م
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد عمليات اجرائى جريان  نس

خواهد يافت.م الف1331 تاريخ انتشار1396/10/30
محمدرضا اجتهادى عرب

رييس اداره ثبت اسناد و امالك گناباد
-------------------------------------

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــن نامه قانون تعيين  ــوع ماده3قانون وماده13 آئي آگهى موض
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابرراى شماره1396/09/25-139660306013002544 
ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات اول موض هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  وساختمانهاى فاقدسند رسمى مس
ــك گنابادتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالمجيد  مل
ــماره 1 كدملى0919506615  خدادادى خيبرى به شناسنامه ش
صادره گناباد فرزند محمد در ششدانگ يك دربند مغازه به مساحت 
كل 147/40 مترمربع پالك شماره5336 فرعى از يك اصلى واقع در 
ــك گناباد خريدارى از محمدعلى صادقى  اراضى على آباد  بخش ي
ــت لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت به  محرزگرديده اس
فاصله 15 روزآگهى 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 خودرا به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض  ــدت يك ماه از تاريخ تس ــيدظرف م وپس از اخذ رس
ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  دادخواس
ــول اعتراض طبق مقررات  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وص ص
ــار نوبت  ــد.م الف1299 تاريخ انتش ــند مالكيت صادر خواهدش س

اول1396/10/16 تاريخ انتشار نوبت دوم1396/10/30
محمدرضا اجتهادى عرب

رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد
-------------------------------------

مفقودى
ــندمالكيت خودروى سوارى پيكان مدل 76 به شماره پالك  س
ــماره موتور  ــى 76452081 وش ــماره شاس 175د44ايران27 وش
ــن حسين نژاد مفقودوازدرجه اعتبار  11127649522 بنام محس

ساقط مى باشد.465
-------------------------------------

مفقودى
ــبز وسندمالكيت خودروى سوارى پژو405 مدل 84 به  برگ س
ــماره پالك 842ج79ايران17 وشماره موتور 12484086601  ش
وشماره شاسى 16211597 بنام شهريار امين زاده مفقودوازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد.464
-------------------------------------

مفقودى
ــتم پيكان  ــه زاده  مالك خودروسيس ــم عبدال ــب كري اينجان
ــهربانى  688ص36ايران 37 و  ــماره ش ــپ1600 مدل89  به ش تي
ــى NAAA46AA7AG097160   و شماره موتور  شماره شاس
ــت  ــناد فروش تقاضاى رونوش 11488100361  بعلت فقدان اس
ــناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعائى در  المثنى اس
ــركت ايران  مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ش
ــهرك  ــودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج ش خ
پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد بديهى است 

پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  
-------------------------------------

مفقودى
ــماره انتظامى  ــمند مدل1394 به ش ــرگ كمپانى خودرو س ب
ــماره  ــماره موتور 147H0132278   وش 847ن21ايران27 وش
ــكندر نبى زاده  ــى NAACJ1JW6FF504603  بنام اس شاس

قاليچى مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.460
-------------------------------------

مفقودى
ــوارى پژو405 مدل 1383 به شماره  برگ كمپانى خودروى س
ــور 12483002888  ــماره موت انتظامى 476س22ايران38 به ش
وشماره شاسى 83023248 بنام حسين حشمتى پور مفقودوازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد.459
-----------------------------------

مفقودى
ــوارى پرايد مدل 88 به شماره انتظامى  ــبز خودروى س برگ س
ــماره شاسى  ــماره موتور 3001289 وش 745ص15ايران14 وش
S1412288998738  بنام خديجه ال مهدى مفقودوازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.461

آگهى ماده 3 و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

ــماره 139660313005002153 و 2151 و 2152  مورخ  برابر راى ش
ــى اراضى  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات موض 96/5/14 هي
ــتقردر واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه  وساختمانهاى فاقد سندرسمى مس
وبالمعارض متقاضيان ميرعباس و ميرحيدر وسيد حسن موسوى كوزه گران 
ــاحت 19432 مترمربع  ــدانگ يك قطعه باغ به مس فرزندان ميرمحمد شش
ــمتى از پالك98 فرعى از10 اصلى بخش11 اروميه آدرس نقده روستاى  قس
ــق خود متقاضى.(ميزان مالكيت هركدام 3384 سهم مشاع  كوزه گران ازنس
از19432 سهم ششدانگ ميباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد ،ظرف  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض ،دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس
تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.194
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-------------------------------------------

آگهى ماده3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

برابر راى شماره 139660313005003782 و 3784 مورخه 96/9/12 
ــاختمانهاى فاقد  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى س
سندرسمى مستقر در واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان. 
1-ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 6631 مترمربع ازپالك2 فرعى از107 
ــق مالك.2- ــادرى فرزند محرم ازملك بارانى عجم ازنس ــى ن اصلى بنام عيس

ــاحت 26837 مترمربع ازپالك 2  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس شش
ــى نادرى فرزند محرم ازملك بارانى عجم ازنسق  فرعى از107 اصلى بنام عيس
مالك. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ش
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  اعتراض ،دادخواس
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.193
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-------------------------------------------

آگهى ماده 3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــماره 139660313005003907 و 3908 مورخ 96/9/21  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
سندرسمى مستقردر واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان 
ــير نجفى بارانى فرزند محمد وخانم مريم حاجى زاده سوگلى تپه فرزند  اردش
ــين ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 251/20 مترمربع قسمتى  حس
ــتاى چيانه.( مالكيت  ــه  آدرس نقده روس ــالك55 اصلى بخش11 ارومي ازپ
بالسويه) . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  اعتراض ،دادخواس
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.192
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-------------------------------------------

آگهى ماده 3 وماده 13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

ــورخ 96/10/3 هيات  ــماره 139660313005004030 م برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد  ــى اراضى وس ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي موض
ــمى مستقردر واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى  سندرس
ــهم مشاع از25090 سهم  ملك دهقانى گرده بن فرزند كريم مقدار7704 س
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 25090 مترمربع قسمتى از  شش
پالك44اصلى بخش11 اروميه آدرس نقده روستاى مهماندار ازنسق قادرى. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  صورتى كه اشخاص نس
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ،دادخواس
ــند مالكيت صادر  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

خواهد شد.191
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-------------------------------------------

آگهى ماده3 وماده 13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى 

ــورخ 96/9/16 هيات  ــماره 139660313005003829 م برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد  ــى اراضى وس ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي موض
ــمى مستقردر واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى  سندرس
خسرو ابراهيمى حاجى فيروز فرزند حيدر ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 

ــمتى از پالك124 فرعى از 122 اصلى بخش 11 اروميه  8926 مترمربع قس
ــتاى حاجى فيروز ازنسق خود متقاضى. لذا به منظور اطالع  آدرس نقده روس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از  انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به  اخذ رس
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.190
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-------------------------------------------

آگهى ماده 3 وماده13 ايين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

ــماره 139660313005003497 و 3495 مورخه 95/6/1  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى س
ــه وبالمعارض  ــات مالكان ــده تصرف ــد ثبتى نق ــتقردر واح ــمى مس سندرس
ــاحت 17840/95  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس متقاضيان.1-شش
ــعدون على آمان فرزند مراد حاصل ازملك  مترمربع ازپالك 19 اصلى بنام س
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــق دادوند.2-شش كوپكلو ازنس
ــعدون على آمان فرزند مراد  ــع ازپالك 19 اصلى بنام س 23055/54 مترمرب
ــق دادوند. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  حاصل ازملك كوپكلو از نس
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  س
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض ،دادخواس ــرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ،ظ
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.189
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-------------------------------------------
آگهي  موضوع  ماده  3  قانون  و ماده  13 آيين  نامه  قانون  

تعيين  تكليف  وضعيت  ثبتي  و اراضي  و  ساختمانهاي  فاقد  
سند  رسمي

برابرراي صادره  هيات اول موضوع  قانون  تعيين  وضعيت  ثبتي  اراضي  و  
ــتقر  در  واحد  ثبتي نمين    تصرفات   ــمي  مس ــند  رس ــاختمانهاي  فاقد  س س
ــي گردداز مالكيت مالكان  ــارض  متقاضيان  كه ذيال اعالم م ــه  و  بالمع مالكان
رسمي محرز  گرديده  است  و  لذا به اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله  
15  روز  اگهي  ميشود  در صورتي  كه  اشخاص  نسبت  به  صدور  سند  مالكيت  
متقاضيان  اعتراضي  داشته  باشند  مي  توانند  از  تاريخ  انتشار  اولين  آگهي  به  
مدت  دوماه  اعتراض  خود  را  به اين اداره  تسليم  و  پس  از  اخذ  رسيد  ظرف  
مدت  يك  ماه  از  تاريخ  تسليم  اعتراض  دادخواست  خود را  به  مرجع  قضايي  
ــت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاي مهل ــم  نمايند  .بديهي اس تقدي

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
از نمين پالك 417اصلي  بخش 3اردبيل

ــحق ششدانگ  1-پالك 8074فرعى آقاى دالور حيدر عليزاده فرزند اس
يكباب خانه به مساحت 173 متر مربع از مالكيت رسمي لطيف دهقان  محرز 

گرديده است  .
ــده از 2323 فرعى خانم فرح روز فرض  2- پالك 8075فرعى مجزى ش
الهى فرزندبهاءالدين ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 142/10متر مربع از 

مالكيت رسمي قربانعلى فرض الهى جيد  محرز گرديده است  .
ــدانگ يكباب  ــاد فرزند كاظم شش 3- پالك 8076فرعى آقاى على دلش
ــمي جبار يزدانى  محرز  ــاحت 264/89 متر مربع از مالكيت رس انبارى به مس

گرديده است  .
ــدانگ يكباب  4- پالك 8077فرعى آقاى تاج بخش آران فرزند على شش
ــمي جبار يزدانى  محرز  ــاحت 283/59متر مربع از مالكيت رس انبارى به مس

گرديده است  
از  قريه كلش پالك 379 اصلى  بخش  3 اردبيل

5- پالك 733فرعى مجزى شده از 253 فرعى آقاى محمد صبرى كلش 
ــاحت 102/55 متر مربع از  ــاب خانه به مس ــدانگ يكب فرزندصورت اهللا شش
مالكيت رسمي آقايان صورت اهللا صبرى كلش و اسبات آقا ايرانى  كلش محرز 

گرديده است  
ــدانگ  ــبات آقاشش 6- پالك 734فرعى آقاى نصر على ايرانى فرزند اس
يكباب خانه به مساحت 225/48متر مربع از مالكيت رسمي اسبات آقا ايرانى  

محرز گرديده است  
از قريه مينا آباد پالك 413 اصلى بخش 3 اردبيل

7- پالك 691فرعى آقاى جعفر قياصى مينا آباد فرزند سياب ششدانگ 
ــمي دال هدايتى  محرز  ــاحت 78متر مربع از مالكيت رس يكباب مغازه به مس

گرديده است  
از قريه آالدزگه پالك 153 اصلى بخش 3 اردبيل

8- پالك 320فرعى آقاى رحيم اسالمى آالدزگه فرزند ميرزا آقاششدانگ 
ــاحت 50/35متر مربع از مالكيت رسمي ميرزا آقا اسالمى   يكباب خانه به مس

محرز گرديده است  
از قريه سوها پالك 156 اصلى بخش 3 اردبيل 

ــاى مهدى قلى زاده  ــده از 185 فرعى آق 9- پالك 465فرعى مجزى ش
فرزند حيدرششدانگ يكباب خانه به مساحت 182 متر مربع از مالكيت رسمي 

غالم قلى زاده  محرز گرديده است  
از قريه بوياغچلو پالك 391 اصلى بخش 3 اردبيل

ــدانگ  10- پالك 79فرعى آقاى قربان صمدى بوياغچى فرزند على شش
يكباب خانه به مساحت 710/28 متر مربع از مالكيت رسمي على باال صمدى  

محرز گرديده است  
از قريه مرنى پالك 147 اصلى بخش 3 اردبيل 

11- پالك 1194فرعى آقاى مهرداد كرارى مرنى فرزند صادق ششدانگ 

ــمي اختيار طالبى   ــاحت 441/20 متر مربع از مالكيت رس يكباب خانه به مس
محرز گرديده است  

از  قريه كريم كندى پالك 436 اصلى  بخش  3  اردبيل
12- پالك 41فرعى آقاى كاظم نجفى فرزند گل ششدانگ يكباب خانه به 
ــاحت 998/30 متر مربع از مالكيت رسمي خود  متقاضى  محرز گرديده  مس

است  
ــار اول  : روز  ــنبه 96/10/30                   تاريخ  انتش ــار اول  : روز ش تاريخ  انتش

يكشنبه 96/11/15                   
جمشيد مولوى- رييس ثبت  اسناد و امالك نمين

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

ــماره  ــت وارده بش ــر  بر  اينكه آقاى  داود عابدى اندراب برابر درخواس نظ
10019544-1396/10/7 اعالم داشته سند ششدانگ ششدانگ  پالك 199 
ــر  الكترونيكى  ــل  دفت ــه  ذي ــل  ك ــش 3 اردبي ــى  در  بخ ــى  از  91 اصل فرع
ــده  بعلت نا  معلومى مفقود و   :139620303010010407 بنام  وى  ثبت  ش
پس  از  جستجو كامل  پيدا  نشده و  تقاضاى  سند  مالكيت  المثنى را  نموده  لذا  
مراتب  طبق  بخشنامه  139680003144000733-1396/10/20 بدفاتر 
ــپس  در  اجراى  تبصره يك  ماده  120اصالحى قانون   ــناد  رسمى ابالغ  س اس
ثبت  موضوع يكبار  در روزنامه آگهى  گرديده كه  هر  كس ادعائى  بوجود  سند  
ــد  ظرف  مدت  ده  روز  پس  از   ــته  باش ــند  معامله بنام  خود  داش مالكيت يا  س
تاريخ  انتشار  اين  آگهى  داليل  قانونى  و  يا  اصل  سند مالكيت را  با اخذ رسيد  
ــدت  مقرره  طى   ــت  پس  از انقضاى م ــن  اداره نمايند بديهى  اس ــليم  اي تس
تشريفات  قانونى سند  مالكيت  المثنى  بنام نامبرده  صادر  و تسليم  خواهد  شد 

و  سند  اوليه  از درجه  اعتبار  ساقط  خواهد  شد . تاريخ  انتشار  :96/10/30
رئيس اداره  ثبت  اسناد و امالك  منطقه  2  اردبيل -  رحيم  محمدى

-------------------------------------------
آگهى درخواست حصروراثت-گاليكش

ــتى كه به  ــرح درخواس ــن فرزند:عباس به ش ــه وزيرى دوزي ــم رباب خان
ــورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهى  ــه96/1019/ش2ج1 اين ش كالس
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه مرحوم زكيه وزيرى دوزين فرزند:اصغر 
ــخ  ــت درتاري ــادره از مينودش ــنامه 4889761225 ص ــماره شناس ــه ش ب
1396/09/10 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان گاليكش فوت نموده و وراث 

حين الفوت وى عبارتند از:
1.محمد مرصاد مير موسوى دوزين.فرزند:روح اله به ش م 7600021684 

فرزند 
2.ربابه وزيرى دوزين فرزند عباس به ش م 4888969671 مادر

والغير.اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور رادر 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد�
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گاليكش-فرهاد زعفرى

-----------------------------------
آگهى درخواست حصر وراثت-گاليكش

آقاى آقامير ميرموسوى دوزين فرزند:مير نعمت اله به شرح درخواستى كه 
به كالسه 96/1020/ش2ج1 اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهى 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه مرحوم ميثم ميرموسوى دوزين فرزند 
ــت در  ــادره از مينودش ــنامه 4880400327 ص ــماره شناس ــه به ش روح ال
تاريخ1396/09/10 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان گاليكش فوت نموده و 
ــزرگ و مادر بزرگ پدرى و مادر بزرگ  ــن الفوت وى عبارتند از:پدر ب وراث حي

مادرى و برادر مرحوم.
1.محمد مرصاد مير موسوى دوزين فرزند:روح اله به ش م 7600021684 

برادر
2.كشور وزيرى دوزين فرزند:عباس به ش م 4888971919 مادربزرگ 

پدرى 
3. آقامير ميرموسوى دوزين فرزند:مير نعمت اله به ش م 4888975027 

پدربزرگ پدرى 
ــاس به ش م 4888969671 مادربزرگ  4.ربابه وزيرى دوزين فرزند عب

مادرى
والغير.اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور رادر 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد�
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گاليكش-فرهاد زعفرى

-------------------------------------------
آگهى درخواست حصر وراثت-گاليكش

آقاى محمد بارانى فرزند:كريم به شرح درخواستى كه به كالسه 96/880/
ش2ج1 اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته كه مرحومه ماه بى بى بارانى فرزند:خدابخش به شماره شناسنامه 
ــخ 1395/06/15 در اقامتگاه دائمى خود  ــت در تاري ــادره از مينودش 574 ص
ــر و  ــتان گاليكش فوت نموده و وراث حين الفوت وى عبارتند از:همس شهرس

فرزندان مرحومه.
1.محمد بارانى فرزند:كريم به ش ش336 همسر

2.زهرا بارانى فرزند:محمد به ش ش 3512 فرزند 
3.معصومه بارانى فرزند:محمد به ش ش171فرزند

4.منيژه بارانى فرزند:محمد به ش ش1441 مواليه فرزند
5.سكينه بارانى فرزند:محمد به ش ش178 مواليه فرزند

6.مريم بارانى فرزند:محمد به ش ش5672 فرزند 
7.فاطمه بارانى فرزند:محمد به ش ش36601380450 فرزند
8.زينب بارانى فرزند:محمد به ش ش3660338982 فرزند 

والغير.اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور رادر 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد�
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گاليكش-فرهاد زعفرى
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مديركل دفتربازسازى بنياد مسكن:

كاربازسازى واحدهاى روستايى مناطق زلزله زده 
كرمانشاه تا آخر خرداد 97 به پايان مى رسد

مديركل دفتر بازسازى بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: با 
ــار الزم براى  ــرط تامين اعتب ــه ريزى به عمل آمده و به ش برنام
ــازى واحدهاى  ــده ، كار بازس ــهيالت وعده داده ش پرداخت تس
روستايى مناطق زلزله زده كرمانشاه تا پايان خرداد ماه و واحدهاى 

شهرى تا آخر سال آينده به اتمام مى رسد.
ــد جودى روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار  مجي
كرد: پس از ارزيابى هاى صورت گرفته 15 هزار واحد تعميرى و 

15 هزار و 500 واحد احداثى نوع يك شناسايى شد.
وى ادامه داد: بنياد مسكن انقالب اسالمى واحدهاى تعميرى 
را در اولويت خود قرار داد تا هرچه سريعتر به بانك معرفى شوند و 
با دريافت تسهيالت مورد نظر كار تعمير واحدهاى مسكونى خود 

را آغاز كرده و بتوانند در آن ساكن شوند.
ــتا تاكنون بيش از 12 هزار واحد  جودى گفت: در همين راس
ــده اند و بانك ها نيز تاكنون با هشت  تعميرى به بانك معرفى ش

هزار واحد عقد قرارداد داشته اند.
ــازى بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت:  مديركل دفتر بازس
تاكنون به بيش از هفت هزار واحد و براساس نوع آسيبى كه ديده 

اند كمك پرداخت شده است.
وى تصريح كرد: تاكنون مالكان واحدهاى مسكونى بيشترى 
اقدام به تعمير و ساخت مجدد مسكن خود كرده اند چرا كه ما به 
آن ها اين اطمينان خاطر را داده ايم كه تسهيالت درنظر گرفته 

شده به طور قطع به آنها پرداخت مى شود.
جودى در ادامه از وجود 2 هزار و 400 واحد احداثى در مناطق 
روستايى نيز خبر داد و گفت: عمليات احداث 500 واحد آغاز شده 

و عمليات پى كنى و فنداسيون آن در حال انجام است.
مديركل دفتر بازسازى بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: به 
آن دسته از واحدهاى شهرى كه نياز به احداث مجدد دارند، مبلغ 
ــتاها 300 ميليون ريال تسهيالت  400 ميليون ريال و در روس
تعلق مى گيرد، ضمن آنكه به واحدهايى كه نياز به تعمير داشته 
باشند در محيط شهرى 60 ميليون ريال و در محيط روستايى 50 

ميليون ريال پرداخت مى شود.
ــوض براى واحدهاى  ــن ميزان كمك هاى بالع وى همچني

تعميرى را 20 ميليون ريال ذكر كرد.
جودى در بخش ديگرى از سخنانش از توزيع 11 هزار كانكس 
در مناطق روستايى خبر داد و گفت: 9 هزار دستگاه از اين تعداد 
توسط بنياد مسكن و 2 هزار نيز توسط كمك هاى مردمى تهيه 
شده است. مديركل دفتر بازسازى بنياد مسكن انقالب اسالمى 
گفت: البته اين ادعا را نيز نداريم كه به همه آن هايى كه نيازمند و 
مستحق دريافت بوده اند كانكس تحويل داده ايم ولى نهايت تالش 

خود را به كار بسته ايم تا خانوارى از قلم نيفتد.
وى تاكيد كرد: طبق ضوابط كانكس به واحدهاى تعميرى نوع 
ــى از  ــك تعلق مى گيرد و تالش كرده ايم در اين خصوص كس ي

دريافت كانكس محروم نباشد.
جودى در پايان اظهار كرد: هم اكنون بالغ بر يك هزار كانكس 
ــرايط و ضوابط در اختيار خانوارهاى  ــت و براساس ش موجود اس

نيازمند قرار مى گيرد.
ــان در 11 كيلومترى بخش  ــترى 21 آب زمين لرزه 7,3 ريش
ازگله، 32 كيلومترى شهرستان سرپل ذهاب در غرب كرمانشاه 

620 كشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشته است.

شماره 3912    شنبه   30دى    1396خبر

خبر
جلسه كارگروه تخصصى 
سرمايه انسانى اداره كل 

آموزش فنى وحرفه اى استان 
يزد برگزار شد

جلسه كارگروه تخصصى سرمايه 
انسانى اداره كل آموزش فنى وحرفه 
ــور مدير كل  ــتان يزد با حض اى اس

واعضاى كارگروه برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل 
ــتان يزد،  آموزش فنى وحرفه اى اس
ــان اهميت نيروى  ــى ضمن بي افضل
انسانى به عنوان سرمايه هاى سازمان 
در جهت ارتقا و بهره ورى آنان تاكيد 
ــى از اهداف  ــرد .وى همچنين يك ك
ــطح  ــيار مهم كارگروه را ارتقا س بس
ــان و  ــه اى كارشناس ــى و حرف علم
ــغلى در  ــط ش ــاى مرتب ــوزش ه آم
ــررات ادارى  ــن و مق ــتاى قواني راس

دانست.
در اين جلسه همچنين ارتقاء رتبه 
هاى شغلى در صورت داشتن شرايط 
ــت هاى مختلف  الزم و نيز درخواس
كاركنان از جمله تغيير محل خدمت 
ــنل، آموزش  ــاب پرس ــور وغي ، حض
ــق واعمال مدارك  ــكاران و تطاب هم
تحصيلى كارشناسان فارغ التحصيل 
ــاير موارد مرتبط با منابع انسانى  وس

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
    

منوچهر منطقى از دانشگاه مى 
كى موتو PHD گرفت

ــو به دكتر  ــگاه مى كى موت دانش
 PHD ــدرك ــر منطقى م منوچه

مديريت استراتژيك اعطاء كرد.
ــى داراى مدرك  ــر منطق منوچه
مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران 
ــت كه موفق به اخذ  اولين ايرانى اس
از  ــتراتژيك  اس ــت  مديري  PHD
ــد.  ــى موتو ژاپن ش ــگاه مى ك دانش
ــراً از طرف معاونت  ــى كه اخي منطق
ــت جمهورى  علمى و فن آورى رياس
ــز ملى فضايى  ــمت رئيس مرك به س
ــت با دفاع از رساله  منصوب شده اس
ــوع مديريت  ــود با موض دكتراى خ
ــت مدرك  نوآورى تكنولوژى توانس
PHD مديريت استراتژيك دانشگاه 

مى كى موتو ژاپن را دريافت كند.

ــركت توزيع برق  ــل ش مديرعام
ــردارى 98 پروژه  مازندران از بهره ب
ــش از 100  ــانى با اعتبار بي برق رس
ميليارد ريال در ايام دهه مبارك فجر 

امسال در مازندران خبر داد.

از  ــهابى  ش ــم  قاس ــدس  مهن
ــانى با  بهره بردارى 98 پروژه برق رس
ــغ بر 100 ميليارد ريال در  اعتبار بال
ــال در مبارك  دهه مبارك فجر امس
خبر داد و گفت: با بهره بردارى از اين 

ــزار و 392خانوار از  ــا 28 ه پروژه ه
مزاياى آن برخوردار مى شوند.

ــركت توزيع برق  ــل ش مديرعام
ــامل  مازندران افزود: اين پروژه ها ش
ــر، احداث و  ــكن مه تأمين برق مس
ــازى  ــالح و بهينه س ــعه و اص توس
ــتايى و  ــوده روس ــبكه هاى فرس ش
ــاژ، تقويت  ــهرى، رفع ضعف ولت ش
ــانى به روستاها و  ــبكه و برق رس ش

افتتاح چند پروژه ساختمانى است.
ــرد: از 98  ــؤول تصريح ك اين مس
ــال به  پروژه اى كه در دهه فجر امس
ــد 12 پروژه در  بهره بردارى مى رس
ــارى شمال 4 پروژه ،   بابل جنوب، س
ــر 16 پروژه ، نكا 8 پروژه، بابل  بابلس
شمال 6 پروژه، سوادكوه 13 پروژه، 
ــار 8 پروژه،  ــروژه، جويب ــل 11 پ آم
سيمرغ 5 پروژه، مياندورود و گلوگاه 

ــارى جنوب و  هر كدام دو پروژه، س
قائمشهر هر كدام 3 پروژه ، سوادكوه 
ــه  ــروژه  ب ــهر 1 پ ــمالى و بهش ش

بهره بردارى قرار مى گيرد.
ــركت توزيع برق  ــل ش مديرعام
ــان اينكه بهره بردارى  مازندران با بي
ــه فجر با  ــانى ده 98 پروژه برق رس
اعتبار 100 ميليارد و سيصدو چهل 
ــد،  ــون ريال مى باش ــت ميلي و هش
ــاختمان ستاد  افزود: كلنك زنى س
ــركت با اعتبارى بالغ بر 200  اين ش
ــه مبارك فجر  ــارد ريال در ده ميلي

انجام مى شود.
وى پرداخت به موقع و غيرحضورى 
ــاب هاى برق مصرفى را  صورت حس
مورد تأكيد قرار داد و گفت: براساس 
ــد  ــا، درآم ــون هدفمندييارانه ه قان
حاصل از فروش انرژى برق به عنوان 

ــرژى از  ــاى مهم ان ــى از حامل ه يك
ــا  ــت يارانه ه ــن پرداخ ــع تأمي مناب
ــركت هاى  ــوب مى شود و ش محس
توزيع برق به نمايندگى وزارت نيرو 
ــه اول موظف به وصول بهاى  در وهل
ــوه حاصل از آن به  برق و انتقال وج

خزانه هستند.
ــهابى ماه هاى پايانى  مهندس ش
ــر دغدغه ترين ماه ها در  ــال را از پ س
ــت و  ضرورت وصول مطالبات دانس
ــرد: در ماه هاى منتهى به  تصريح ك
پايان سال اين شركت با پرداخت هاى 
ــار  ــوق و عيدى، فش ــف حق مضاع
ــنده  ــكاران و طلبكاران فروش پيمان
ــى به همان  ــزات برق ــوازم و تجهي ل
ــتر مقامات  ــار بيش ــا فش ــبت ب نس
باالدستى براى تأمين نقدينگييارانه ها 

نيز مواجه است.

مديرعامل شركت توزيع برق مازندران:

افتتاح98 پروژه برق  رسانى توزيع نيروى برق مازندران در دهه مبارك فجر

ــرا - رئيس كميته امداد  بوئين زه
ــتان بوئين زهرا  ــتان شهرس شهرس
ــدود 570 ميليون تومان از  گفت: ح
ــر دولتى،  ــع دولتى، غي ــل مناب مح
ــى و وام قرض  ــاركت هاى مردم مش
ــنه براى پرداخت كمك هزينه  الحس
ازدواج زوج هاى جوان تحت حمايت 

اين نهادپيش بينى شده است.
على قهرمانى، رئيس كميته امداد 
ــتان شهرستان بوئين زهرا در  شهرس
ــين زاده  ــه حس ــا  ولى ال ــو ب گفتگ
خبرنگار ما  درباره بودجه اين نهاد در 
ــه پرداخت كمك هزينه ازدواج  زمين
در سال 96، گفت: امسال حدود 570 
ميليون تومان از محل منابع دولتى، 
غير دولتى، مشاركت هاى مردمى و 
ــراى پرداخت  ــنه ب ــرض الحس وام ق
كمك هزينه ازدواج زوج هاى جوان 
ــن نهادپيش بينى  ــت حمايت اي تح

شده است.

ــاره به اينكه كميته امداد  وى با اش
ــت مناطق  ــود را با اولوي خدمات خ
ــه مى  ــان ارائ ــه مددجوي ــروم ب مح
دهد،تاكيد كرد: بيش از 270ميليون 
تومان از كل بودجه جهيزيه در سال 
ــاكن در  96، خاصه براى زوج هاى س
مناطق محروم شهرستان پيش بينى 

شده است.
ــذب حدود 20  ــه از ج وى در ادام
ــارات جهيزيه در  ــد ازكل اعتب درص
ــت: از كل  ــر داد و گف ــال 96 خب س
ــال 96،  بودجه مناطق محروم در س
ــون تومان آن جذب  تاكنون33ميلي
ــت و از محل منابع دولتى و  شده اس
ــر دولتى نيز بيش از 115 ميليون  غي

تومان آن جذب شده است.
ــتان  ــس كميته امداد شهرس رئي
شهرستان بوئين زهرا با ذكر اين نكته 
ــت سال 96 كميته  كه در نه ماه نخس
امداد شهرستان بوئين زهرا 59 زوج 

جوان نيازمند تحت حمايت را راهى 
ــان كرد:  ــت، بي خانه بخت كرده اس
ــون تومان براى  ــش از  115 ميلي بي

جهيزيه اين افراد هزينه شده است.
وى ابراز اميدوارى كرد: تمهيدات 
ــص اعتبارات  ــه امداد و تخصي كميت
ــد تا صف  الزم در اين حوزه باعث ش
ــت دريافت خدمت  ــت نوب افراد پش
ــال 95  به  كمك هزينه ازدواج در س
ــا ازدواج هاى انجام  ــد اما ب صفر برس
ــال جارى،  ــان در س ــده مددجوي ش
تاكنون12  زوج پشت نوبت دريافت 

جهيزيه داريم.
قهرمانى در ادامه به ارائه خدمات 
اين نهاد در حوزه ازدواج مددجويان 
ــته  ــت: اهداى بس ــاره كرد وگف اش
ــت خانوار  ــويقى به زنان سرپرس تش
ــتغال، درمانى و  ــامل خدمات اش ش
ــورت ازدواج مجدد و  فرهنگى در ص
ــى زوج هاى فاقد  درعين حال معرف

ــه منظور  ــتغال ب ــغل به حوزه اش ش
ــدى از  ــره من ــه و به ــب حرف كس
ــتغال از جمله برنامه  ــهيالت اش تس

هاى اين نهاد در حوزه ازدواج بود.
ــتان  ــس كميته امداد شهرس رئي
ــتان بوئين زهرا در ادامه هم  شهرس
افزايى با موسسات خيريه براى تامين 
ــت نوبت، ارائه  جهيزيه زوج هاى پش
ــاوره اى، تعامل كميته  خدمات مش
ــهيالت  ــا  براى پرداخت تس امداد ب
ــان را از ديگر اقدامات  ازدواج محروم
ــط كميته امداد  ــورت گرفته توس ص
ــوزه ازدواج  ــال 95 در ح ــى س ط

دانست.
ــاى اين نهاد  ــاره برنامه ه وى درب
ــال  حمايتى در حوزه ازدواج طى س
ــات اوليه درباره  ــز گفت: اقدام 96 ني
ــات خيريه براى  ــكارى با موسس هم
ــان مناطق  اهداء جهيزيه به نوعروس
ــتان  ــتان شهرس محروم در  شهرس

بوئين زهرا در حال پيگيرى است.
ــه داد: ارائه خدمات  قهرمانى ادام
ــته  ــاوره و راهنمايى و اهداى بس مش
ــوع آموزش  ــى با موض ــاى آموزش ه
ــه تمامى  ــالمى ب ــبك زندگى اس س
ــورد حمايت نيز از جمله  زوج هاى م
ــت كه در كنار  ــر برنامه هايى اس ديگ
ــك هزينه جهيزيه ارائه  پرداخت كم

مى شود.
ــال كميته  وى هدف گذارى امس
ــوزه پرداخت جهيزيه به  امداد در ح
ــق بودجه  ــروم را طب ــاى مح زوج ه
ــال 96 ، 250  ــده س ــش بينى ش پي
ــت:  اين نهاد  ــرى عنوان كرد وگف س
زوج ها را به سوى خريد كاالى ايرانى 

هدايت مى كند.
ــت در سال 95،  ــته ذكر اس شايس
129 زوج جوان كمك هزينه جهيزيه 
به ارزش104  ميليون تومان دريافت 

كردند.

قهرمانى، رئيس كميته امداد شهرستان شهرستان بوئين زهرا خبرداد: 
پيش بينى 570 ميليون تومان بودجه براى ازدواج مددجويان كميته امداد شهرستان بوئين زهرا 

مزايـده آگهـى 

مديريت آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس در نظر دارد به استناد شماره مجوز 808/59/ذ مورخه 1396/09/20 اداره كل 

آموزش و پرورش اموال اسـقاطى و از رده خارج(ماشـين آالت كشـاورزى و ضايعات)هنرستان شهيد رجايى را از طريق مزايده 

عمومى به فروش برسـاند.لذا كليه متقاضيان شـركت در اين مزايده مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز كارى جهت 

دريافت اسناد و مدارك مربوطه به واحد حقوقى مراجعه ويا باشماره تلفن 33229875 تماس حاصل نمايند.

م-الف 8626

معاونت اداره كل و مديريت آموزش وپرورش شهرستان گنبد كاووس

دادنامه
پرونده كالسه 9609984416200303 شعبه 110 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع شهيد بهشتي شهر اروميه (110 جرائي سابق) تصميم نهايى 

شماره
ــاكي: دانشگاه علوم پزشكي اروميه با نمايندگي خانم فاطمه ايوازى  ش
فرزند محمد به نشاني استان آذربايجان غربي - شهرستان اروميه - شهر 
ــهيد قلي پور- معاونت غذا و  ــلماس- خيابان دكتر ش اروميه - جاده س

دارو
ــتا راژان به نشاني اروميه:  ــازي سنتي روس متهمين: 1، كارگاه پنيرس
ــاني اذربايجان غربي -  ــاى محمد قلي فزوني به نش ــتا  راژان2. اق روس

اروميه-مجهول المكان
اتهام، دخالت در مال توقيف شده

رأى دادگاه
در خصوص اتهام اقاى محمد قلى فزونى داير بر دخالت در مال توقيف 
شده در پانزده حلب 17 كيلوگرم پنير موضوع گزارش و شكايت معاون 
غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى استان 
آذربايجان غربى و موضوع كيفر خواست صادره از دادسراك عمومى و 
انقالب اروميه با توجه به محتويات پرونده و گزارش و شكايت معاونت 
ــكى و صورتجلسه مرجع مذكور به  ــگاه علوم پزش غذا و داروى از دانش
ــزارش بعدى مرجع  ــده كيلوگرمى و گ ــف پانزده حلب پنير هف توقي
ــتى توقيفى و با  انتظامى به نقل مكان وى و بردن پنيرهاى غير بهداش
عنايت به كيفر خواست صادره از دادسراى اروميه و عدم حضور متهم در 
ــابى، بزه انتسابى به نامبرده محرز  ــيدگى دادگاه بر دفاع از بزه انتس رس
است لذا دادگاه به استناد ماده ك 663 قانون مجازات اسالمى (تعزيرات 
ــوب 1375) و با اعمال بند 16 ماده ى 3  ــازات هاى بازدارنده مص و مج
ــرف آن در موارد  ــول برخى از درآمدهاى دولت و مص ــون نحوه وص قان
ــوف را به پرداخت پنجاه ميليون  معين با اصالحات بعدى متهم موص
ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد. راى صادره 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهاى در دادگاه صادر  غيابى و ظرف بيس

كننده ى حكم مى-باشد./1942
رضا زاده - محمد صادق

رئيس شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 اروميه
آگهى مزايده اموال غير منقول (نوبت دوم)

1ـ  شماره پرونده اجرايى: 950121 اجرايى شعبه سوم حقوقى
2ـ  محكوم له: آقاى سليمان اشرفى، مياندوآب، خيابان وليعصر، كوچه 

شهيد گونئى، پالك 4
ــهر، به مديريت غالمرضا موالنى،  ــتاره ش 3ـ  محكوم عليه: مبلمان س

مياندو آب، جاده شاهيندژ، چوب برى
4ـ  محكوم به: مطالبه مبلغ 344/815/375 ريال از بابت اصل خواسته 

م مبلغ 750000 ريال نيم عشر دولتى
5ـ  مورد مزايده عبارت است از يك باب مغازه واقع در خيابان شهداى 
ــاختمان بعد از بازار امام رضا (ع) به متراژ 9 متر  غربى، طبقه همكف س
ــاله كه  ــازه بتنى با قدمت 5 س مربع همكف و 45 متر مربع بالكن با س
ــرقفلى با امتيازات موجود شش  ــناس محترم ارزش س ــط كارش توس

ميليارد و پانصد ميليون ريال قيمت گذارى گرديده است.
كه با توجه به تقاضاى محكوم له و به لحاظ عدم پرداخت محكوم به از 
طرف محكوم عليه مغازه فوق توقيف و از طريق مزايده فروخته خواهد 

شد.
6ـ  شرايط مزايده:

الف ) برنده مزايده بايستى ده درصد مبلغ پيشنهادى را فى المجلس و 
مابقى را ظرف مهلت مقرر قانونى پرداخت نمايد.

ب ) شركت كنندگان مى توانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزايده 
با هماهنگى با اين دفتر از
مورد مزايده ديدن نمايند.

ج) مزايده روز چهارشنبه مورخه 1396/11/25 رأس ساعت 11 صبح 
ــوم حقوقى دادگاه عمومى با حضور نماينده محترم  ــعبه س در دفتر ش
ــراى عمومى و انقالب مياندوآب و متقاضيان برگزار  ــتانى دادس دادس

خواهد شد.
ــده مزايده مى  ــال و ... به عهده برن ــل و انتق ــه هاى نق ــه هزين د ) كلي

باشد.466
عبدالعلى زادهـ  مدير اجراى احكام مدنى شعبه سوم حقوقى دادگسترى 

شهرستان مياندوآب
--------------------------------------

دادنامه
ــعبه اول دادگاه انقالب  ــه 9009984416801122 ش پرونده كالس
ــماره  ــم نهايى ش ــه تصمي ــتان ارومي ــترى شهرس ــالمى دادگس اس

9509974421100229
متهم:

آقاى پرويز اوزدغان با وكالت آقاى رضا گلچين فرزند مسعود به نشانى 
ــرا ساختمان كارشناسان طبقه 4 واحد  اروميه خ والفجر 2 جنب دادس
14 و آقاى حسن انصارى يا عزيز فرزند عيسى به نشانى اروميه سرداران 
ابتداى خانبابا خان 2 روبروى مجتمع پزشكى لقمان حكيم پالك 17 

طبقه اول
اتهام: حمل مواد مخدرـ  قرص مشكوك به مواد مخدر

دادگاه توجهاً به محتويات پرونده با اعالم ختم رسيدگى با استعانت از 
خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور 

رأى مى نمايد.
رأى دادگاه

ــان perver – ozdogan تبعه  ــوص اتهام آقاى پرور ازدوغ در خص
كشور تركيه به شماره گذرنامه uo 1185798 با وكالت تسخيرى آقاى 
ــت و  ــن انصارى يار عزيز دائر بر وارد كردن ميزان نه كيلو و دويس حس
ــه (متامفتامين) به داخل كشور  پنجاه گرم ماده روانگردان از نوع شيش
ــت كنترلى  ــاً به محتويات پرونده گزارش مأمورين پس دادگاه توجيه
بازارچه مرزى سرو مستقر در محوطه پنجاه مترى تحت كنترل مرزبانى 
بدين توضيح كه اعالم نموده اند در حين كنترل خودروهاى عبورى از 
ــوس فورد نه نفرى  ــتگاه خودروى مينى ب ــرو يك دس درب گمرك س
ــور تركيه به شماره پالك yd30 879 به رانندگى متهم  متعلق به كش
ــرو وارد و بعد از  فوق الذكر از تركيه به محوطه گمرك ايران واقع در س
اخذ گذرنامه متهم به وى ابالغ گرديد جهت بازرسى به محوطه پنجاه 
ــت كند كه در اين حين  ــين را هداي مترى درب خروجى گمرك ماش
راننده در وهله اول كمى مكث كرده و سپس بطور ناگهانى درب خودرو 
ــاز و به داخل خاك تركيه متوارى ميگردد كه متعاقب ان مأمورين  را ب
ــى كامل خودرو نموده كه از بدنه و ديواره هاى خودرو به  اقدام به بازرس
تعداد پنج بسته قرص روانگردان كه بطور ماهرانه اى جاسازى شده بود 
كشف و ضبط ميگردد كه در بررسى پاسپورت راننده مشخصات متهم 
ــابقه تردد از مرز را داشته اعالم ميگردد  فوق الذكر كه به تعداد مكرر س
كه تالشهاى مأمورين و دادسراى اروميه در جهت دستگيرى نامبرده به 
لحاظ متوارى بودن وى بى نتيجه مانده و عنايتا به قانون آئين دادرسى 
كيفرى جديد و امكان رسيدگى غيابى در خصوص چنين پرونده هايى 
پرونده جهت رسيدگى به دادگاه ارسال كه دادگاه با صدور قرار رسيدگى 
غيابى متهم از طريق نشر آگهى به تعداد دو نوبت احضار لكن على رغم 
انتظار كافى نامبرده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و نتيجتاً دفاعى از 
خود در جلسه دادگاه بعمل نياورده و توجهاً به دفاعيات بالوجه وكيل 
ــاير قرانن و امارات موجود در پرونده بزه منتسبه  ــخيرى متهم و س تس
نسبت متهم را محرز و مسلم دانسته استنادا به مواد 18 و 19 و 211 و 
215 از قانون مجازات اسالمى و مواد 394 و 406 از قانون آئين دادرسى 
ــالح قانون مبارزه با مواد  ــرى و بند 6 ماده 8 از اصالحيه قانون اص كيف
ــوفه به نفع دولت  ــم را به مجازات اعدام و ضبط مواد مكش ــدر مته مخ
ــماره انتظامى فوق  ــوم مى نمايد ضمناً در خصوص خودرو به ش محك
ــماره 9309974428301020 مورخه  ــه ش ــر قبًال طى دادنام الذك
ــعبه سوم دادگاه انقالب اروميه تعيين تكليف  26/08/93 صادره از ش
شده و اين دادگاه در اين خصوص مواجه با تكليفى نمى باشد ضمناً در 
ــد با  ــت آمده باش خصوص ضبط اموال متهم كه از راه همين جرم بدس
ــايى و معرفى چنين اموالى دادگاه در اين خصوص  توجه به عدم شناس
فعًال مواجه با تكليفى نمى باشد و در صورت شناسايى و معرفى چنين 
ــد نمود رأى دادگاه  ــى اتخاذ تصميم خواه اموالى دادگاه پس از بررس
غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
ــت روز قابل فرجام خواهى در  ــعبه بوده و پس از آن ظرف مدت بيس ش

شعب محترم ديوان عالى كشور مى باشد.1944
صبر على چابكـ  ولى زينال پور

رئيس و مستشار شعبه اّول دادگاه انقالب اسالمى اروميه
--------------------------------------

دادنامه 
شاكى:

ــاى ميركاظم  ــاد على با وكالت آق ــى اصغر محمدى فرزند ن ــاى عل آق
ــره اول خ ارتش  ــانى اروميه پنج ــد ميرمهدى به نش ــى فرزن طباطبائ

ساختمان معمار جمشيد ط 3 واحد 8 ت 09144433844
متهمين:

1.آقاى پوريا لطفى جاويد فرزند ناصر به نشانى آذربايجان غربى- اروميه 
ــد 1 و 2 ت  ــا واح ــان نم ــان جه ــم آپارتم ــدان محتش ــوى مي مول

09144467658
ــاالر خدائى سيه رود فرزند قاسم به نشانى شهرستان اروميه  2.آقاى س
ــد 1 ت  ــورا طبق 1 واح ــان فل ــب آپارتم ــد پايين جن ــيخ تپه بان ش

09144458021
ــانى آذربايجان غربى- اروميه مجهول  ــن زاده به نش 3.آقاى آيت حس

المكان
اتهام ها:

1.توهين به اشخاص عادى
2.ايراد جرح عمدى با چاقو

3.تخريب خودرو
4.ضرب و جرح عمدى

«راى دادگاه»
ــن زاده داير بر تخريب خودرو، پوريا  در خصوص اتهام آقايان آيت حس
لطفى جاويد فرزند ناصر داير بر توهين و ايراد ضرب و جرح عمدى ساده 
ــيه رود فرزند قاسم داير بر ايراد جرح عمدى با چاقو  ــاالر خدائى س و س
موضوع شكايت آقاى على اصغر محمدى فرزند ناد على با وكالت آقاى 
ميركاظم طباطبائى با توجه به محتويات پرونده صرف نظر از صحت و 
سقم پرونده قضيه به لحاظ اعالم گذشت وكيل شاكى به نيابت از موكل 
و قابل گذشت بودن اتهام هاى متهمين آيت حسن زاده و پوريا لطفى 
ــاالر خدائى سيه رود دادگاه با استناد  جاويد و جنبه خصوصى اتهام س
ماده 13 قانون آيين دادرسى كيفرى و ماده 100 قانون مجارات اسالمى 
ــد و اما در خصوص جنبه  ــرار موقوفى تعقيب صادر و اعالم مى نماي ق

عمومى بزه متهم ساالر خدائى سيه رود (ايراد ضرب و جرح با چاقو) با 
توجه به محتويات پرونده از قبيل شكايت اوليه شاكى، گواهى پزشكى 
قانونى، گزارش مرجع انتظامى (كالنترى 14 مدرس) عدم حضور متهم 
ــراى عمومى و  ــت اصدارى از دادس جهت ارائه دفاعيات و كيفرخواس
انقالب اروميه، بزهكارى نامبرده از نظر دادگاه محرز است لذا دادگاه به 
ــتناد تبصره ذيل ماده 614 قانون مجارات اسالمى بخش تعزيرات و  اس
ــده را به تحمل سه ماه  مجازاتهاى بازدارنده مصوب 1375 متهم ياد ش
ــرار موقوفى تعقيب  ــد. راى صادره در مورد ق ــس محكوم مى نماي حب
حضورى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در 
ــت و در مورد  ــان غربى اس ــتان آذربايج ــاى تجديدنظر اس دادگاه ه
ــاالر خدائى سيه رود غيابى بوده ظرف بيست روز پس از  محكوميت س
ــت روز پس از انقضاى  ــعبه و ظرف بيس ابالغ قابل واخواهى در اين ش
ــى در دادگاه هاى تجديدنظر  ــى قابل تجديدنظرخواه مهلت واخواه

استان آذربايجان غربى است. /1943
برزگرى 

رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى 2 اروميه 
--------------------------------------

دادنامه 
پرونده كالسه 9609984433900316 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
ــماره  ــى ش ــم نهاي ــابق) تصمي ــى س ــاد (102 جزائ ــهر مهاب ش

9609974432701423
شاكى:

ــانى آذربايجان غربى- مهاباد-   ــاى جالل رودابه فرزند محمد به نش آق
اصحابه سفيد كوچه اول

متهمين:
1.آقاى پژمان حمزه زاد فرزند محمد امين به نشانى آذربايجان غربى- 

مهاباد- آپارتمان هاى فجر بلوك 10 واحد 30 
2.آقاى سياوش كريمى فرزند محى  الدين به نشانى آذربايجان غربى- 

مهاباد- پل يرغو كوچه نيوفر 3 پالك 4
  اتهام: ايراد جرح عمدى با چاقو

ــيدگى را اعالم و بشرح زير  دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس
مبادرت بصدور رأى مينمايد.

ــياوش كريمى فرزند محى¬  ــوص اتهام آقايان س راى دادگاه- در خص
ــراد جرح عمدى با چاقو 2.  ــن مجهول المكان و متوارى داير بر اي الدي
پژمان حمزه زاد فرزند محمد امين مجهول المكان متوارى داير بر ايراد 
ضرب و جرح عمدى ساده نسبت به آقاى جالل رودابه دادگاه باعنايت 
به محتويات پرونده، با توجه به شكايت شاكى خصوصى و گزارش مرجع 
انتظامى گواهى هاى صادره از پزشكى قانونى و شهادت شهود در مقام 
ــه رسمى دادگاه  ــرا و جلس مطلع، عدم حضور و دفاع متهمان در دادس
ــت صادره توسط دادسراى  عليرغم ابالغ قانونى احضاريه و كيفرخواس
مهاباد بزهكارى متهمان به نظر دادگاه محرز است. لذا مستند به ماده 
614 قانون مجارات اسالمى مصوب 1375 و مواد -448- 449- 488- 
ــالمى مصوب 1392 حكم بر  549- 568- 569- از قانون مجارات اس
محكوميت متهم سياوش كريمى تحمل سه ماه حبس تعزيرى از بابت 
جنبه عمومى اتهام ايراد جرح عمدى با چاقو، و نيز حكم بر محكوميت 
ــرح ذيل: 1-  ــان موصوف به پرداخت ديه به طور بالمناصفه بش متهم
ــان بابت  ــم از يك پنجم از يك دوم از ديه كامل انس ــزان چهار پنج مي
شكستگى استخوان درشت نى كه با عمل جراحى جا اندازى و با پيچ و 
پالك ثابت شده است. در حق آقاى جالل رودابه ظرف يكسال از تاريخ 
ــدارد راى صادره غيابى بوده  ــه نرخ روز صادر و اعالم مي ــوع حادثه ب وق
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى به متهمان قابل واخواهى در 
اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مهلت بيست روز پس 
از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر مركز 

استان آذربايجان غربى ميباشد ./ 1956
 بهرام شمسى فام      

رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان مهاباد      
--------------------------------------

آگهى درخواست حصر وراثت-گاليكش
آقاى آقامير ميرموسوى دوزين فرزند:نعمت اله به شرح درخواستى كه 
به كالسه 96/1018/ش2ج1 اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور 
ــوم روح اله مير  ــته كه مرح ــى انحصار وراثت نموده واعالم داش گواه
ــنامه 4889770291  ــوى دوزين فرزند:آقامير به شماره شناس موس
ــخ1396/09/10 در اقامتگاه دائمى خود  ــت در تاري صادره از مينودش

فوت نموده و وراث حين الفوت وى عبارتند از:
1.آقامير مير موسوى دوزين فرزند:نعمت اله به ش م4888975027 

پدر
2.كشور وزيرى دوزين فرزند:عباس به ش م 4888971919 مادر

ــه ش  ــه ب ــد:روح ال ــن فرزن ــوى دوزي ــر موس ــاد مي ــد مرص 3.محم
م7600021684 فرزند

ــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور  والغير.اينك ش
رادر يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به اين 

شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گاليكش-فرهاد زعفرى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــماره 1396603030080002388مورخه  ــاحت 228/62 مترمربع به پالك 8031فرعى از 417اصلى  واقع در نمين بخش 3اردبيل  برابرراى ش ــدانگ يكباب خانه به مس نظر بر اينكه تحديد حدود شش
1396/8/13هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت نمين كه بنام آقاى نيكنام صحرائى مينا آباد فرزندرضا تاييد مالكيت شده تا 
كنون انجام نيافته است لذا تحديد حدود ششدانگ پالك مذكور روز پنجشنبه مورخه 96/12/3راس ساعت 9صبح در محل ملك واقع در نمين شروع وبه عمل خواهد آمد  لذا به مالكين ومجاورين اخطار مى گردد 
ــند طبق ماده 20قانون ثبت تا سى روز از تاريخ تنظيم  ــته باش ــبت به حقوق ارتفاقى وحدود آن داش ــبت به تحديد حدود پالك مزبور نظارت نمايند وچنانچه اعتراضى نس ــده ونس در موعد مقرر در محل حاضر ش

صورتمجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صالحيت دار عرضحال دهند .تاريخ انتشار دو شنبه مورخ 96/10/30     
جمشيد مولوى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نمين

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

نظر به اينكه محمد حسين اميرى باستناد استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 1445 
فرعى از 238 اصلى واقع در بخش 2 شهرستان ساوه كه متعلق به  وى ميباشد بعلت سهل انگارى  مفقود شده است با بررسى دفتر امالك اوليه معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 34891 صفحه 309 دفترامالك 
جلد 196 به نام  دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى سازمان ملى زمين و مسكن برابر سند قطعى 102414-81/3/4 به محمد حسين اميرى انتقال داده و سند مالكيت 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 تاريخ انتشار اين آگهى  اعتراض كتبى خود را به اين اداره تسليم نمائيد بديهى است در 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. 1342
رئيس  ثبت اسناد شهرستان ساوه

خليل شاه محمدى
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مفقودى ساوه
سند تراكتور كشاورزى تك ديفرانسيال 2WDA 285 ITM مدل 1379 شماره سرى TC87143  به شماره موتور LFW445K  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ابالغ  افراز 

 چون آقاى  مصيب اختيارى  از مالكين  مشاعى  پالك 54 – اصلى واقع در  قطعه دوم  هرسين بخش  هفت كر مانشاه  طى  تقا ضاى  وارده شماره 709/5253 -96/10/9  در خواست  افراز سهم خود از پالك  
مذور  را نموده اند  و طى  همان  نامه اعالم  نموده اند كه با توجه  به تعداد  مالكين و زارعين  ارائه آدرس آنها مقدور  نمى باشد  و اطالعى از آدرس آنها ندارد  و خواهان افراز ميزان  تصر فات خود  به استناد  مالكيت  
مشاعى  صادره برابر آيين نامه  افراز و فروش امالك مشاعى  مصوب 1358  مى باشند . بنابر اين مراتب  فوق  به استناد ماده 17 آيين  نامه اجرايى  اسناد رسمى  بد ينوسيله  از ساير مالكين  مشاع و زارعين و يا نماينده  
قائم مقام  قانونى آنها  و سايرين  اشخاص  حقيقى و حقوقى  ذى سهم  در پالك 54- اصلى  واقع  در قطعه  دوم هرسين  بخش هفت  كر مانشاه  دعوت مى شود كه روز سه شنبه  مورخه 96/11/24 راس ساعت 11 

صبح  در محل وقوع  ملك  حاضر گر دند تا به حضور  و نظارت  آنها  اقدام  به افراز گردد .  الزم به ذكر است  عدم حضور  مالكين  وزارعين  مانع از انجام  عمليات افراز  نخواهد بود
 تاريخ انتشار : 96/10/30

سر پرست  اداره  ثبت اسناد شهرستان هرسين  - سيف اله كر مى 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهى حصروراثت
 خواهان پروين  جعفرى  شينه فرزند  ابراهيم  به شرح دادخواست  تقديمى  ثبت شده  به  كالسه  9609988608201448 از اين شورا  در خواست گواهى  حصر وراثت  نموده و چنين  توضيح  داده كه شادروان   

حسين اكبرى  سرينى  در اقا متگاه  دائمى  خود بدرود حيات گفته  ورثه حين الفوت  آن مرحوم عبارتند  از 1- پروين جعفرى  شينه  فرزند ابراهيم  شماره شناسنامه  3242107519  نسبت با متوفى مادر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نز/د او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد  شد
 رئيس شعبه 2 حصر ور اثت شوراى حل اختالف شهرستان كر مانشاه 



ايران زمينايران زمين 8
رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان:

جوان 330 كيلوگرمى خرمشهرى درمان مى شود
اهواز- موسوى نسب:رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان 
گفت:جوان 330 كيلوگرمى خرمشهرى با همكارى دانشكده 

علوم پزشكى آبادان درمان مى شود. 
ــان جوان 330  ــا آموزنده در خصوص نحوه درم عليرض
ــهرى با همكارى دانشكده علوم پزشكى  كيلوگرمى خرمش
ــكده به زودى  ــادان عنوان كرد: تيم متخصصان اين دانش آب

درمان عبداله اسب افكن را آغاز مى كنند.
ــاله  ــى اين جوان 26 س ــه هاى درمان ــزود: هزين وى اف
خرمشهرى، حدود 50 ميليون تومان برآورد شده كه به دليل 
ــكده علوم  ــتن بضاعت مالى خانواده اين جوان، دانش نداش
ــكى آبادان با كمك خيران منطقه،  هزينه هاى درمان  پزش

وى را متقبل شدند.
ــب افكن جوان 26 ساله خرمشهرى از 6 سال   عبداله اس
ــد به  ــش به دليل كم كارى تيروئيد دچار چاقى مفرط ش پي
ــيده   طورى كه در زمان حاضر وزن او به 330 كيلوگرم رس

است.
    

ديدار مديركل و جمعى از كاركنان
 امور اقتصادى و دارايى خوزستان با جانباز جنگ 

تحميلى
ــوى نسب: مديركل و جمعى از كاركنان امور  اهواز- موس
اقتصادى و دارايى خوزستان، به همراه ماندنى زراتى، مشاور 
امور ايثارگران استاندار اين استان، با جانباز جنگ تحميلى، 
ــان ديدار كردند . در اين ديدار كه در منزل  عبدالزهرا مزباني
اين جانباز جنگ تحميلى صورت گرفت، مديركل و جمعى 
از كاركنان و ماندنى زراتى، جوياى حال عبدالزهرا مزبانيان، 
ــگ تحميلى با مصدوميت قطع نخاع  جانباز 70 درصد جن

شدند.
ــان اين ديدار، لوح يادبودى به پاس صبر و بردبارى  در پاي
ــاز دوران جنگ تحميلى به وى و خانواده اش اهدا  اين جانب

شد.
    

اعطاى 150 فقره تسهيالت مقام سازى مسكن 
به روستاييان انديكا

اهواز- موسوى نسب:رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى 
ــهيالت مقاوم سازى مسكن  انديكا از پرداخت 150 فقره تس

بين روستائيان شهرستان انديكا خبر داد.
محمد خسروى اظهار كرد: براى مقاوم سازى مسكن در 
ــارد ريال به  ــش ميلي ــره وام به ارزش ش ــتاها 150 فق روس

ساكنين روستاهاى مختلف شهرستان انديكا پرداخت شد.
ــناد امالك تجارى و مسكونى شهر قلعه  وى به صدور اس
ــيار  ــاره كرد و گفت: پس از پيگيرى هاى بس خواجه نيز اش
درنهايت توانستيم يكى از مهم ترين دغدغه هاى مردم شهر 
قلعه خواجه را رفع كنيم و امكان صدور اسناد مالكيت تجارى 

و مسكونى ساكنين اين شهر را فراهم آورديم.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى انديكا  عنوان كرد: 14 
پروژه بهسازى روستاهاى شهرستان به مناقصه گذاشته شده 
است و پس از تعيين پيمانكار عمليات بهسازى اين 14 روستا 
ــاهد تحول خوبى در اين روستاها  ــروع خواهد شد و ما ش ش

خواهيم بود.

خبر

خبر
تبيين ويژگى ها و مزاياى طرح 
ملى مديريت يكپارچه مناطق 
ساحلى (ICZM) در سومين 

نشست كميته ساماندهى سواحل 
استان خوزستان 

اهواز- موسوى نسب: مديركل بنادر و 
دريانوردى استان خوزستان ضمن اعالم 
خبر اظهار داشت: در اين نشست الزامات 
طرح مطالعاتى مديريت يكپارچه مناطق 
ساحلى استان خوزستان (ICZM) مورد 
ــى قرار گرفت. عادل دريس  بحث و بررس
بيان داشت: در جريان اين نشست مهندس 
خليلى- مديركل سواحل و بنادر سازمان 
بنادر و دريانوردى- بر الزامات اجراى طرح 
ــاحلى  ــق س ــه مناط ــت يكپارچ مديري
ــند راهبردى و ملى  (ICZM) به مثابه س
ــكارى و هم  ــرده  و ضرورت هم تاكيد ك
ــتگاه هاى اجرايى استان  افزايى همه دس
خوزستان را در مرحله جمع آورى مطالعات 
ــرح در مناطق  ــق  جزييات اين ط و تدقي
ساحلى استان يادآور شد.مديركل بنادر و 
ــتان به عنوان  ــتان خوزس دريانوردى اس
سومين سخنران در اين نشست به تبيين 
مراحل چهارگانه طرح مديريت يكپارچه 
ــاحلى (ICZM) از بدو شكل  مناطق س
گيرى تا كنون پرداخته و ويژگيها و مزاياى 
ــدد آن، تأثيرش بر  اجرا، كاربردهاى متع
توسعه و ايجاد فرصتهاى جديد اقتصادى 

در مناطق ساحلى را  تشريح كرد.
    

انعقاد 3 تفاهم نامه انتقال فناورى 
بين واحدهاى صنعتى خوزستان و 

كره جنوبى 
ــب: مديرعامل  ــوى نس ــواز- موس اه
ــهركهاى صنعتى خوزستان  ــركت ش ش
ــتقر در  ــى مس ــد صنعت ــت: 11 واح گف
شهركهاى صنعتى خوزستان در مذاكره با 
ــركت  ــور كره جنوبى ش صنعتگران كش
ــم نامه انتقال فناورى بين  كرده و 3 تفاه
ــتان با كره جنوبى  توليدكنندگان خوزس
ــد. اخالق محمديان با اشاره به  منعقد ش
ــن  ــت رودررو بي ــزارى 18 نشس برگ
ــران كره  ــتانى با صنعتگ صنعتگران اس
جنوبى، اظهار كرد:تفاهم نامه هاى منعقد 
شده فوق الذكر در زمينه توليد ورق هاى 
نايلونى محافظ سرما و گرما، توليد لباس و 
ــر نجات و جليقه  ــه هاى خاص، چت پارچ
ضد گلوله، راه اندازى نيروگاه خورشيدى 

با مقياس 10 تا 30 مگابايت بوده است. 

شماره 3912    شنبه   30دى    1396

ــب: مديرعامل  ــوى نس ــواز- موس اه
ــهركهاى صنعتى خوزستان  ــركت ش ش
ــارى تاكنون، با  ــال ج گفت: از ابتداى س
ــردارى از 54 واحد توليدى  براى   بهره ب
ــهركهاى صنعتى  ــطح ش 784 نفر در س

استان ايجاد اشتغال شده است. 
ــال  اخالق محمديان اظهار كرد: در س
ــبت به سالهاى گذشته، ميزان  جارى نس
ــرمايه  ــذارى زمين به متقاضيان س واگ

گذارى و همچنين به بهره بردارى رسيدن 
واحدهاى توليدى بيشتر بوده است و در 
ــهركهاى صنعتى،   مجموع در سطح ش
ــيده  تاكنون 54 واحد به بهره بردارى رس
ــراى 784 نفر ايجاد  ــن واحدها ب اند و اي
اشتغال كرده اند. محمديان با بيان ميزان 
ــرمايه گذارى صورت گرفته در سطح  س
ــتان طى به بهره  ــهركهاى صنعتى اس ش
ــيدن اين واحدهاى توليدى ،  بردارى رس

ــرمايه گذارى  54  ــوان كرد:ميزان س عن
واحد توليدى مذكور 5 هزار و 90 ميليارد 
ــارد تومان بوده  ــادل 509 ميلي ريال مع
است. وى تصريح كرد: از مرحله تخصيص 
و واگذارى زمين تا ساخت و ساز و به بهره 
ــد توليدى،  ــك واح ــيدن ي بردارى رس
بصورت مستقيم و غير مستقيم اشتغال 
ايجاد مى شود زيرا اصوالً صنايع كوچك، 

مولد و اشتغال زا هستند.

اشتغال 784 نفر در سطح شهركهاى صنعتى خوزستان از اوايل سال جارى 

ــوى نسب: مدير امور بهره  اهواز- موس
ــواز گفت:  جهت  ــرق اه بردارى ناحيه ش
مقابله با پديده ريزگردها و آمادگى براى 
ــت اهواز 2 بهينه سازى  تابستان 97 پس
ــده كه اقدامات انجام شده يك ركورد  ش
عملياتى در بهينه سازى پست هاى كشور 

است.
ــت اهواز 2  امير زبيدى بيان كرد: پس
يكى از مهمترين پستهاى برق كشور است 
ــازى آن گام مهمى در افزايش  و بهينه س
ــتان خوزستان و  پايدارى شبكه برق اس

شبكه سراسرى كشور دارد.

وى ادامه داد: اقداماتى كه براى بهينه 
سازى صورت گرفته را مى توان به عنوان 
يك ركورد عملياتى و تجهيزاتى در بهينه 
ــت هاى كشور به حساب آورد  سازى پس
ــرا كه لزوم هماهنگ نمودن تجهيزات  چ
ــى ها  قديم و جديد و نياز به تعدد خاموش
در عين پايدار نگه داشتن شبكه، نيازمند 
ــترده اى از كار به همراه  انجام حجم گس

ايمنى باال بوده است.
ــرق  ــر امور بهره بردارى ناحيه ش مدي
اهواز اضافه كرد: براى بهينه سازى پست 
اقداماتى شامل تعويض دو دستگاه كليد 

ــت، تعويض چهار  ــدرت 400 كيلو ول ق
ــدرت 230 كيلو ولت،  ــتگاه كليد ق دس
ــتگاه كليد هوايى 230  تعويض پنج دس
ــتگاه برقگير  كيلو ولت و تعويض 63 دس
ــتگاه 400 كيلو  ــو ولت و 5 دس 230 كيل

ولت انجام شده است.
زبيدى بيان كرد: از اقدامات انجام شده 
ديگر مى توان به تعويض سه زنجيره مقره 
ــواز 2- فوالد، تعويض  روى دكل خط اه
ــى چهار خط خروجى و T1 و  ــيم كش س
ــاالت آن، تغيير اتصاالت چهار  تغيير اتص
ــى T2، اضافه كردن  ــه خط خروج فاصل

ــره مقره خط  ــقاب مقره به 32 زنجي بش
ــت  ــى T1 و T2 و تعويض يك س خروج
ــاره كرد. CVT خروجى ترانس T4 اش

ــت انجام نيز اشاره  وى به اقدامات در دس
ــب و مونتاژ ترانس 315  كرد و گفت: نص
ــماره T4 با پيشرفت فيزيكى  MVA ش
ــى خط  ــيم كش ــه س ــد، برنام 70 درص
ــرفت 90  ــس T4 با پيش ــى تران خروج
ــتم  ــدازى سيس ــه راه ان ــد، برنام درص
مانيتورينگ دماى ترانس ها با پيشرفت 
70 درصد، برنامه تعويض 9 دستگاه كليد 
هوايى 230 كيلو ولت و برنامه كابل اندازى 

ــى بانك هاى  ــب رله هاى آنبوالنس و نص
ــت انجام  خازنى از جمله اقدامات در دس

هستند.
مديرامور بهره بردارى ناحيه شرق اهواز 
تصريح كرد: اين عمليات با حمايت هاى 
مديرعامل محترم شركت، معاونت بهره 
بردارى و همكارى مديريت فنى مهندسى 
ــازى،  ــه س ــف بهين ــاى مختل و واحده
ــى و نظارت  ــى، دفتر فن ــتيبانى فن پش
ــنل اين امور بدون اعمال  ــتقيم پرس مس
ــتركان صورت گرفته  ــى به مش خاموش

است.

مدير امور بهره بردارى ناحيه شرق اهواز شركت برق منطقه اى خوزستان: 

اقدامات انجام شده در پست اهواز 2 يك ركورد عملياتى در بهينه سازى پست هاى كشور

ــب : دكتر اقبال  ــوى نس اهواز- موس
ــردم رامهرمز و  ــده م ــان نماين محمدي
ــير در مجلس شوراى اسالمى در  رامش
ديدار با مدير كل تامين اجتماعى استان 
ــات  ــه خدم ــت : ارائ ــتان گف خوزس
ــازمان تامين اجتماعى  غيرحضورى س
گامى بلند در راستاى تكريم مخاطبان 
ــت كه قابل تقدير  ــازى امور اس و روانس

است .
محمديان با تاكيد براينكه قطعا“ در 

ــازمان تامين  كنار كارهاى خوبى كه س
ــه  ــت وظيف ــام داده اس ــى انج اجتماع
نمايندگان است تا در مباحث قانونگذارى 
ــازمان كه بين  بتوانند از صندوق اين س
ــت حمايت وصيانت نمايند  النسلى اس
ــاى فيزيكى  ــعه فض تصريح كرد : توس
شعب تامين اجتماعى و همچنين ارتقاء 
ــتانى در مراكز درمانى  هتلينگ بيمارس
ــات مهم و  ــازمان از اقدام ــى اين س ملك
موثرى است كه طى 5 سال اخير شاهد 

ــردم رامهرمز و  ــوده ايم . نماينده م آن ب
ــير همچنين بيان داشت افزايش  رامش
ميزان حقوق مستمرى بگيران حداقلى و 
ــعه كمى و كيفى درمان در مناطق  توس
ــت در دستور كار  كم برخوردار مى بايس
ــازمان تامين اجتماعى  ــرار گيرد تا س ق
ــور  ــعه كش بتواند بيش از پيش در توس
ــى نمايد . در ادامه اين ديدار  نقش آفرين
ــتان  ــى اس ــن اجتماع ــر كل تامي مدي
خوزستان ضمن تشريح اقدامات بعمل 

ــاره باينكه در حال حاضر 45  آمده با اش
ــز و 62 درصد از  ــد از مردم رامهرم درص
ــش سازمان  ــير تحت پوش مردم رامش
تامين اجتماعى هستند گفت : با توجه به 
ــازى فرآيند جارى شعب  اهميت روانس
ــها و الزام به  ــالح بهبود روش تابعه و اص
ــن ارائه  ــاى نوي ــاورى ه ــتفاده از فن اس
ــه آن به  ــه ويژه ارائ ــات بيمه اى ب خدم
صورت غيرحضورى سعى شده است تا با 
ــاى فناورى  ــز واحده ــت و تجهي تقوي

ــازمان  ــات و فرابرى داده ها در س اطالع
تامين اجتماعى ارائه اين خدمات با رشد 

چشمگيرى روبرو باشد .
 محمود يارعليزاده با تقدير از همراهى 
و همدلى نمايندگان محترم مردم استان 
ــوراى اسالمى  ــتان در مجلس ش خوزس
تعامل و ارتباطات موجود ميان نمايندگان 
و سازمان تامين اجتماعى را مفيد ارزيابى 
ــتان از اين  و تصريح كرد : قطعا“ مردم اس

همراهى و همدلى سود خواهند برد.

نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس شوراى اسالمى :

ارائه خدمات غيرحضورى سازمان تامين اجتماعى قابل تقدير است

مفقودى
جواز حمل سالح يك لول ساچمه زنى ته پر كاليبر12  مدل چخماقى 
ــل پور  ــك زين ــام باب ــالح 903442595 بن ــماره س ــه بش ــاخت تركي س

مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.462
-----------------------------------------

مفقودى
ــماره پالك  ــدل96 به ش ــو تندر م ــوارى رن ــبز خودروى س ــرگ س ب
ــماره موتور 100019606RR184471  وشماره  444د25ايران10 به ش
شاسى  NAALSRALDHA266083  مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى 

باشد.463
-----------------------------------------

اگهى فقدان سند مالكيت
خانم نسرين مصطفى زاده با تسليم دوبرگ استشهاديه محلى مصدق 
ــى 2268-فرعى از  ــدانگ پالك ثبت ــند مالكيت شش ــت كه س مدعى اس
ــد 125 ذيل ثبت  ــر نامعلومى كه درصفحه 363 دفترجل ــى رابراث 16-اصل
2217308 بنام نامبرده ثبت وصادر شده گم نموده است لذابابررسى دفاتر 
امالك معلوم شد كه سند مرقوم درصفحه فوق الذكر بنام نامبرده مى باشد 
ــتناد ماده120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 1380 مراتب  لذاباس
دريك نوبت آگهى ومتذكر مى گردد كه هركس هركس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى مالكيت مى باشد بايستى ظرف مدت ده 
ــندمعامله  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به همراه س روز ازتاريخ انتش
رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر ودرصورت وصول اعتراض بدون ارائه سندمعامله رسمى نسبت  
ــد.ضمنا  ــررات اقدام خواهدش ــى برابر مق ــند مالكيت المثن ــه صدور س ب
سندمالكيت پالك ثبتى مزبور باستناد نامه ى شماره 911177ش2د  مورخ 
ــعبه دوم  ــماره 911196ش2د  مورخ 91/9/20 ش ــه ى ش 91/9/13 ونام

دادسراى عمومى وانقالب ماكو بازداشت مى باشد.
تاريخ انتشار:96/10/30

بهنام تارويردى زاده –كفيل اداره ثبت اسنادوامالك ماكو
-----------------------------------------

آگهى ثبت طالق
ــار مورخ  ــاى صابر حاجى پور فرزند صمد مجهول المكان پيرو انتش آق
96/10/12 درروزنامه هدف واقتصاد به علت عدم حضور جنابعالى همسرشما 
با وكالت شعبه مربوطه به طالق بائن خلع مطلقه لذا علقه زوجيت فى مابين 

ازتاريخ 96/10/26 ساقط گرديد.1741
دفتررسمى طالق 12 اروميه 

-----------------------------------------
برگ اجرائيه 

مشخصات  محكوم له : 
نام احتشام 

نام خانوادگى : لطف  زاده 
با وكالت آقاى خداوردى حاجى زاده 

نشانى محل اقامت : خ سرباز روبروى تاالر امام خمينى (ره)دفتر وكالت 
مشخصات محكوم عليه : 1-حامد كرمى 2-صديقه خالقى 
نشانى 1-مياندوآب روستاى حاصل قوبى افشار 2-ناشناس 

محكوم به :به موجب دادنامه شماره 1176/95 مورخ 95/12/22 دادگاه 
مياندوآب شعبه 14شورا كه وفق دادنامه شماره   شعبه    دادگاه تجديد نظر 

استان     قطعيت كرده است .
محكوم عليه محكوم به پرداخت 200/000/000 ريال از بابت يك فقره 
چك به شماره سريال779/620517به انضمام هزينه دادرسى تاخير تاديه 

وحق الوكاله وكيل در حق محكوم له گرديد .
واريز نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت  .محكوم عليه مكلف است 

ازتاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفادانرا بموقع اجرا گذارد.
شعبه 14 شوراى حل اختالف مياندواب

-----------------------------------------
برگ اجرائيه 

مشخصات محكوم له: احتشام
 نام خانوادگى : لطف زاده 

باوكالت آقاى خداوردى حاجى زاده 
نشانى محل اقامت :سرباز روبروى تاالر امام خمينى (ره)

مشخصات عليه:1-حامد كرمى 
2-صديقه خالقى 

نشانى محل اقامت :1-مياندوآب روستاى حاصل قوبى افشار 
2-مجهول ناشناس

ــماره 1178/95 مورخه95/12/22  ــب دادنامه ش محكوم به :به موج
ــماره   شعبه    دادگاه    ــورا كه وفق دادنامه ش ــعبه 14 ش دادگاه مياندوآب ش

تجديد نظر استان قطعيت حاصل كرده است .
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال به انضمام 
ــى وتاخير تاديه به شماره سريال620516 در حق  كليه هزينه هاى دادرس

محكوم گرديد واريز نيم عشر دولتى در حق صندوق دولتى 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه 

1-پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراءبگذارد  .
شعبه 14 شوراى حل اختالف مياندواب

ــاده13 آيين نامه قانون تعيين تكليف  ــى موضوع ماده3  قانون وم آگه
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــماره 139660313003003372 موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحد 
ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى صفيه اسمعيل لو به شماره 

شناسنامه 466 به شماره ملى 2800941200 صادره ازخوى فرزند محمود 
ــه دانگ مشاع از  ــبت به س ــاحت 162 مترمربع نس دريك باب خانه به مس
ششدانگ پالك 52 فرعى مفروزه از –از4606 اصلى واقع در بخش2-خوى 
خريدارى ازاختر فتحعلى زاده به عنوان مالك رسمى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ــليم  ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
ــند  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذك ص

مالكيت صادر خواهد شد.1873
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

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

آگهى موضوع 3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــماره 139660313003003362 موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحد 
ــى مجتبى قصاب زاده به  ــى خوى تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاض ثبت
ــماره ملى 2800361611 صادره از خوى  شماره شناسنامه 37319 به ش
ــاحت 24 مترمربع نسبت به پنج دانگ  فرزند جعفر دريك باب مغازه به مس
مشاع از ششدانگ پالك4-فرعى مفروزه از5056 از-اصلى واقع در بخش2-
ــاير وراث فتحى به عنوان مالك  ــوى خريدارى از توران مويد ماكويى وس خ
ــمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف 
ــليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــدت مذكور و عدم وصول  ــت در صورت انقضاى م تقديم نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1874
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى ماده3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
ــماره 13966031300300141 موضوع قانون تعيين  ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحد 
ــارض متقاضى على مصيبى ليوارى به  ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمع
شماره شناسنامه 1785 به شماره ملى 2803352257 صادره ازخوى فرزند 
على اكبر دريك باب خانه به مساحت 105/22 مترمربع نسبت به ششدانگ 
پالك 12 فرعى مفروزه از –از5140-اصلى واقع دربخش2-خوى ( كه پالك 
اصلى درراى ازپالك 5138 و5140 –اعالم شده كه مطابق بخشنامه ثبتى 
ازپالك 5140-اصلى منظورگرديد) خريدارى ازعزيزه كفاش زاده به عنوان 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمى محرز گرديده اس مالك رس
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ــليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع  ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1875
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3 قانون و ماده13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد رسمى

ــماره 139660313003003374 موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر درواحد 
ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى ميكائيل نظرى به شماره 
ــماره ملى 4939730808 صادره ازچايپاره فرزند  ــنامه 2268 به ش شناس
ــن دريك باب خانه به مساحت 102/50 مترمربع نسبت به ششدانگ  حس
پالك110 فرعى مفروزه از-از5146-اصلى واقع در بخش2-خوى خريدارى 
ــمى محرز گرديده است. لذا به منظور  ــينا دهقانى به عنوان مالك رس از س
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  اش
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــليم اعتراض  ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت  ،دادخواس
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.1867 
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

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

آگهى ماده 3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

ــه  ــماره 139660313005003954 و 3313 مورخ ــر راى ش براب

ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــات موض 96/9/30 هي
ساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  واحد ثبتى  نقده تصرفات مالكانه  
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت  وبالمعارض متقاضيان.1-شش
62613 مترمربع ازپالك 48 فرعى از60 اصلى بنام سياوش جوخورى فرزند 
ــتثنيات مالك.2-ششدانگ يك قطعه زمين  ــيكو ازملك على آباد ازمس ش
مزروعى به مساحت 44284 مترمربع ازپالك 48 فرعى از60 اصلى بنام آالن 

جوخورى فرزند شيكو ازملك على آباد ازمستثنيات مالك.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  داش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى  تس
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك اس

سند مالكيت صادر خواهد شد.196
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-----------------------------------------

آگهى ماده 3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

ــماره 139660313005003592 و 3593 و 3594 و  ــر راى ش براب
ــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  3595 مورخ 96/8/24 هي
اراضى وساختمان هاى فاقد سندرسمى مستقر درواحد ثبتى نقده تصرفات 
مالكانه وبالمعارض متقاضيان خانم سيمين عذار فيضى فرزند رجب ومحمد 
ــنلويى فرزند محمدباقر وخانمها طينا وپرى منصورنيا  ــن وليزاده حس حس
ــاحت 18700 مترمربع  ــك قطعه باغ به مس ــدانگ ي فرزندان عبداله شش
ــتاى بالقچى  ــالك 8 اصلى بخش11 اروميه آدرس نقده روس ــمتى از پ قس
ازنسق حقير.( مالكيت هركدام نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ). لذا به 
ــود در  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ــليم  ــيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
ــند  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذك ص

مالكيت صادر خواهد شد.195
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/11/15

خورشيدى – رييس ثبت اسنادوامالك نقده
-----------------------------------------

آگهى حصر وراثت-گنبد كاووس
ــماره332 به شرح دادخواست به  ــمكى داراى شناسنامه ش آقاى بهروز پش
ــه3/9608 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين  كالس
ــنامه2 در تاريخ  ــمكى به شناس ــادروان عراز دردى پش ــح داده كه ش توضي
ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن  1394/7/11 اقامت

مرحوم منحصر است به:
ــمكى فرزند:عرازدردى ش ش332 صادره از گنبدكاووس پسر  1.بهروز پش

متوفى 
ــمكى فرزند:عرازدردى ش ش 10 صادره از گنبدكاووس پسر  2.موسى پش

متوفى
ــرازدردى ش ش2020421127 صادره از  ــمكى فرزند:ع ــا پش 3.عليرض

گنبدكاووس پسر متوفى
ــر  ــمكى فرزند:عرازدردى ش ش444 صادره از گنبدكاووس پس 4.على پش

متوفى
5.بى بى رقيه پشمكى فرزند:عرازدردى ش ش205 صادره از گنبدكاووس 

دختر متوفى
ــادره از  ــرازدردى ش ش2020236133 ص ــمكى فرزند:ع ــده پش 6.فري

گنبدكاووس دختر متوفى
ــادره از  ــرازدردى ش ش2020537321 ص ــمكى فرزند:ع ــارا پش 7.س

گنبدكاووس دختر متوفى
ــهر  ــى فرزند:بيرام دوردى ش ش409 صادره از آزادش ــه بخت هيوه چ 8.آن

همسر متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از 
ــورا تقديم دارد واال گواهى صادر  ــر آگهى ظرف مدت يك ماه به ش تاريخ نش

خواهد شد.
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

-----------------------------------------
مفقودى-گنبدكاووس

ــوارى هاچ بك برنگ نوكمدادى- شناسنامه مالكيت(برگ سبز)خودرو س
ــماره موتور  ــماره پالك ايران69-122و72و بش متاليك مدل 1395 و بش
ــى NAS431100G5700740 بنام  ــماره شاس M13/5774191وبش
ــاقط  ــى الرضا مفقود و از درجه اعتبارى س ــاى مبين مهدوى فرزند موس آق

است.

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر بر اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب انبارى  به مساحت 
364/89 مترمربع به پالك 8076فرعى از 417اصلى  واقع در نمين 
ــماره  ش ــرراى  ب برا ــل   ردبي 3ا ــش  بخ
ــات اول  ــه 1396/9/23هي 1396603030080002824مورخ
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت نمين كه بنام آقاى على 
دلشادفرزندكاظم تاييد مالكيت شده تا كنون انجام نيافته است لذا 
ــنبه مورخه  ــور روز دوش ــالك مذك ــدانگ پ ــد حدود شش تحدي
ــاعت 9صبح در محل ملك واقع در نمين شروع  96/11/30راس س
ــذا به مالكين ومجاورين اخطار مى گردد در  وبه عمل خواهد آمد  ل
موعد مقرر در محل حاضر شده ونسبت به تحديد حدود پالك مزبور 
نظارت نمايند وچنانچه اعتراضى نسبت به حقوق ارتفاقى وحدود آن 
ــند طبق ماده 20قانون ثبت تا سى روز از تاريخ تنظيم  ــته باش داش
صورتمجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صالحيت 

دار عرضحال دهند .تاريخ انتشار دو شنبه مورخ 96/10/30     
جمشيد مولوى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نمين

-------------------------------------
آگهى تحديد حدود اختصاصى

نظر بر اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب انبارى  به مساحت 
251/70 مترمربع به پالك 8037فرعى از 417اصلى  واقع در نمين 
ــماره  ش ــرراى  ب برا ــل   ردبي 3ا ــش  بخ
ــات اول  ــه 1396/8/22هي 1396603030080002488مورخ
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت نمين كه بنام آقاى  ــند رسمى مس س
تورج عزيزيان فرزندسرخاى و شيدا ظفردار فرزند باال اوغالن تاييد 
مالكيت شده تا كنون انجام نيافته است لذا تحديد حدود ششدانگ 
پالك مذكور روز چهارشنبه مورخه 96/12/2راس ساعت 9صبح در 
محل ملك واقع در نمين شروع وبه عمل خواهد آمد  لذا به مالكين 
ــده  ــردد در موعد مقرر در محل حاضر ش ــن اخطار مى گ ومجاوري
ــارت نمايند وچنانچه  ــالك مزبور نظ ــبت به تحديد حدود پ ونس
اعتراضى نسبت به حقوق ارتفاقى وحدود آن داشته باشند طبق ماده 
20قانون ثبت تا سى روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود 
ــيله اداره ثبت به مرجع صالحيت دار عرضحال دهند .تاريخ  به وس

انتشار دو شنبه مورخ 96/10/30     
جمشيد مولوى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نمين

-------------------------------------
آگهى  ابالغ  وقت رسيدگى به  خوانده آقاى  ذكريا 

برزوئى فرزند  نايب  على
ــتى به   ــميه فوالدى فرزند  كامل دادخواس ــان :  خانم س خواه
ــته   ــت خوانده آقاى  ذكريا برزوئى فرزند  نايب  على  به  خواس طرفي
ــتان اردبيل  نموده كه   ــالق  تقديم  دادگاه هاى  عمومى  شهرس ط
جهت  رسيدگى به  شعبه  2دادگاه  خانواده دادگسترى اردبيل واقع 
ــه پرونده 2/961094/ح  ــيج ارجاع و  به  كالس در اردبيل ميدان  بس
ثبت  گرديده و وقت  رسيدگى ان  مورخه 96/12/5 ساعت  12 صبح 
تعيين  شده است به علت مجهول  المكان بودن  خوانده و  به  تجويز 
ماده 73 قانون  آيين  دادرسى  دادگاههاى  عمومى  و انقالب در  امور  
ــتور  دادگاه  مراتب  يك  نوبت  در  يكى  از  جرايد كثير  مدنى و  دس
االنتشار اگهى  مى شود  تا  خوانده پس  از  نشر  آگهى و اطالع از  مفاد 
ــن اعالم  آدرس  و دريافت  ضمائم  در  ــه  دادگاه مراجعه  و  ضم ان  ب

وقت  مقرر  جهت  رسيدگى  در دادگاه  حاضر  گردد .
منشى  دفتر  شعبه  2 دادگاه  خانواده دادگسترى  اردبيل

-------------------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول  مرحله دوم 

ــكام مدنى متمركز  ــه 960412    اجراى اح ــده كالس در پرون
دادگسترى تاكستان * مطابق دادنامه صادره از اجراى احكام شعبه 
ــماره دادنامه  ــتان خرمدره به ش ــترى شهرس اول حقوقى دادگس
9509972420701148 محكوم عليه  آقايان ذبيح اله طاهرخانى 
و محمود رحمانى ، محكوم به پرداخت مبلغ  173/440/000 ريال 
ــته و هزينه هاى  ــمتى از محكوم به )  از بابت اصل خواس (مانده قس
ــى درحق عباس بابائى و نيم عشر دولتى 46/766/900ريال   دادرس
در حق صندوق دولت مى باشد و شخص ثالث اقاى عباس  رحمانى 
فرزند حسين جهت استيفاى  محكوميت محكوم عليه آقاى  محمود 
رحمانى بدوا تقاضاى توقيف و كارشناسى و فروش اموال  غير منقول   
به شرح و ميزان كارشناسى ذيل را نموده است كه اين اجرا قصد دارد 
در مورخ 24 /11 /1396 از ساعت 10الى 11  صبح در محل اجراى 
احكام مدنى متمركز دادگسترى تاكستان از طريق مزايده عمومى 
اموال ذيل را بفروش برساند. طالبين و خريداران مى توانند همه روز 
تا پنج روز قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين 
ــركت نمايند و خريدار مى  ــرا بازديد و در زمان مزايده حضورا ش اج
ــنهادى خود را نقدا پرداخت و مابقى را  بايست 10درصدمبلغ پيش

ظرف مهلت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و پس 
ــده حكم اموال به  ــط دادگاه محترم صادر كنن از تاييد مزايده توس
ــد و در صورت عدم تاييد مزايده  مبلغ  ده  خريدار منتقل خواهد ش
درصد   واريزى به خريدار مسترد خواهد شد  و در صورتى كه خريدار 
مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا 
اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد  پيشنهادى خريدار پس از كسر 
ــده به نفع صندوق دولت ضبط و خريدار حق هيچ گونه  هزينه مزاي

اعتراضى را نخواهد داشت
ضمنا ملك بازداشت دائم به موجب دستور ش 961055 مورخ 
ــه مبلغ  ــتان ب ــى تاكس ــكام مدن ــراى اح ــادره از اج 96/3/31 ص
ــعبه اجراى احكام مدنى دادگسترى  1/000/000/000    به نفع ش
تاكستان بازداشت مى باشد ثبت دفتر امالك بازداشت ش  910141 

مورخ91/11/24 ثبت شد 
اموال مورد مزايده شامل :

ملك متعلق  به سند مالكيت پالك 14098 فرعى 37 فرعى از 
يك اصلى ب ش ثبت 62 دفتر يك ص 123 واقع در تاكستان بخش 
ــين ب نشانى   8 قزوين  ب مالكيت اقاى عباس رحمانى فرزند  حس
ــومين مغازه  سمت  ــتان خ امام خمينى  نبش خ مطهرى  س تاكس
ــده 38/5متر مربع  يك باب  ــد  مساحت ارزيابى  ش ــت مى باش راس

مغازه 
**  ارزيابى ملك متنازع  فيه فوق ملكى عباس رحمانى فرزند 
ــان جمعا مبلغ  ــون توم ــش ميلي ــازاى هر متر مربع ش ــين ب حس
ــت و سى يك ميليون  تومان  2/310/000/000  ريال معادل دويس
تعيين و اعالم مى گردد  ** ضمنا اقاى عباس رحمانى مالك يك و 

نيم دانگ مشاع از ششدانگ مى باشد 
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى تاكستان – رحمانى   

-------------------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول  مرحله دوم   

ــكام مدنى متمركز  ــه 960155    اجراى اح ــده كالس در پرون
ــترى تاكستان * مطابق نيابت صادره از اجراى احكام شعبه  دادگس
ــماره دادنامه  ــتان خرمدره به ش ــترى شهرس اول حقوقى دادگس
9509972420701149 محكوم عليه اقاى عباس رحمانى  فرزند 
حسين  و شركت سهامى خاص جهان بام دليجان  متضامنا محكوم 
به پرداخت مبلغ  936/337/000 ريال از بابت اصل خواسته و هزينه 
ــى  ــر دولت ــم عش ــى و ني ــاس بابائ ــق عب ــى درح ــاى  دادرس ه
ــد و محكوم عليه  46/816/850ريال  در حق صندوق دولت مى باش
ــتيفاى   محكوميت  ــين جهت اس آقاى  عباس رحمانى فرزند حس
خويش  بدوا تقاضاى توقيف و كارشناسى و فروش اموال  غير منقول   
به شرح و ميزان كارشناسى ذيل را نموده است كه اين اجرا قصد دارد 
در مورخ 18 /11 /1396 از ساعت 10الى 11  صبح در محل اجراى 
احكام مدنى متمركز دادگسترى تاكستان از طريق مزايده عمومى 
اموال ذيل را بفروش برساند. طالبين و خريداران مى توانند همه روز 
تا پنج روز قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين 
ــركت نمايند و خريدار مى  ــرا بازديد و در زمان مزايده حضورا ش اج
ــنهادى خود را نقدا پرداخت و مابقى را  بايست 10درصد مبلغ پيش
ظرف مهلت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و پس 
ــده حكم اموال به  ــط دادگاه محترم صادر كنن از تاييد مزايده توس
ــد و در صورت عدم تاييد مزايده  مبلغ  ده  خريدار منتقل خواهد ش
درصد   واريزى به خريدار مسترد خواهد شد  و در صورتى كه خريدار 
مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا 
اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد  پيشنهادى خريدار پس از كسر 
ــده به نفع صندوق دولت ضبط و خريدار حق هيچ گونه  هزينه مزاي

اعتراضى را نخواهد داشت
ــراى احمام مدنى  اجرا  ــم مزايده با رعايت مواد قانون اج مراس
خواهد شد***  بازداشت ش 910141 مورخ 1391/11/24 ثبت 

شده  ***
اموال مورد مزايده :

ملك متعلق  به سند مالكيت پالك ثبتى شماره  14098 فرعى 
37 فرعى از يك اصلى به شماره ثبت 62 دفتر يك صفحه 123 واقع 
ــت اقاى عباس رحمانى فرزند   ــتان بخش 8 قزوين  بمالكي در تاكس
ــتان خ امام خمينى  نبش خيابان مطهرى   ــين به نشانى  تاكس حس
ــاحت ارزيابى  شده  ــد  مس ــمت راست مى باش ــومين مغازه  س س

38/5متر مربع  (يك باب مغازه) 
**  ارزيابى ملك متنازع  فيه ملكى آقاى عباس رحمانى فرزند 
ــان جمعا مبلغ  ــش ميليون توم ــر متر مربع ش ــين به ازاى ه حس
2/310/000/000  ريال معادل دويست و سى و يك ميليون  تومان 
تعيين و اعالم گرديد  ** ضمنا اقاى عباس رحمانى مالك يك و نيم 

دانگ مشاع از ششدانگ مى باشد 
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى تاكستان – رحمانى   

-------------------------------------
مفقودى برگ سبز / تاكستان

برگ سبز ماشين سوارى پرايد داراى مدل 1388 و شماره موتور 
3304963 و شماره شاسى S1412288372136  به شماره پالك 
89 ايران 365ب56 مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط مى باشد.

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

مرجع رسيدگى: شوراى حل اختالف شعبه اول؛ به نشانى؛ خوى 
- بلوار مطهرى تقاطع دادگسترى

ــج بختيارى فرزند على با وكالت آقاى على  خواهان: آقاى حواي
بختيارى

محل اقامت خوى - بلوار بهشتى مجتمع متين طبقه دوم واحد 
3

خوانده: آقاى رحمان صدرى فر فرزند صادق
ــل اقامت؛ خوى ميدان فهميده كوچه امين نژاد مهران يك  مح

گذر محبت دو درب 4
ــماره ى 2391/080851 مبلغ  ــك ش ــه چ ــوع: مطالب  موض

165/000/000 ريال بانك تجارت
قاضى شورا با استعانت از درگاه خداوند متعال، پس از مشاوره با 
اعضاى محترم شورا و با بررسى جامع اوراق پرونده ختم دادرسى را 

اعالم و بشرح ذيل، مبادرت به صدور راى مينمايد:
رأى شورا

در خصوصى دادخواست تقديمى آقاى حوايج بختيارى فرزند 
على با وكالت آقاى على بختيارى به طرفيت آقاى رحمان صدرى فر 
فرزند صادق مبنى بر مطالبه مبلغ 165/000/000 ريال از بابت يك 
ــماره سريال 2391/080815 با احتساب خسارات  فقره چك به ش
ناشى از دادرسى بشرح متن دادخواست، نظر به اينكه خوانده عليرغم 
ــه شورا حاضر نشده و نسبت به اصالت  ابالغ قانونى و اطالع در جلس
ــند ايراد و اليحه اى ارسال نداشته است بنابراين اشتغال ذمه وى  س
ــت و قاضى شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص و مستند  محرز اس
ــواد 313، 307, 309، 310 ق. ت  ــواد 198 و 522 ق.آ.د.م و م بم
خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000 165 ريال از بابت اصل خواسته 
ــى و خسارات تأخير تأديه از  و مبلغ 2/140/000 ريال هزينه دادرس
ــاخص قيمتها تا يوم  ــراى حكم طبق ش ــيد چك لغايت اج سررس
الوصول و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و محكوم مينمايد، 
ــخ ابالغ قابل واخواهى در همين -  ــادره ظرف 20 روز از تاري رأى ص
ــعبه شورا ميباشد و پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم  ش

محترم عمومى خوى مى باشد. / 448
حق ويردى زاده

قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان خوى
-------------------------------------

دادنامه
ــه 9409984416100716 شعبه 110 دادگاه  پرونده كالس
ــهيد بهشتي شهر اروميه (110 جرائي سابق)  كيفرى دو مجتمع ش

تصميم نهايى شماره
شاكى: آقاى كاوه صبورى حامد فرزند منوچهر به نشاني استان 
آذربايجان غربي - شهرستان اروميه - شهر اروميه- خيابان حافظ-

شهريار 3-درب قهوه اى –پالك 157
ــير به نشاني شهرستان اروميه جارچلو  متهم: اقاى غالمرضا بش

باالتر از پمپ بنزين دامدار -(مجهول المكان) 
اتهام: ضرب و جرح عمد

راى دادگاه
ــيرى مبناى بر ايراد ضرب و  در خصوص اتهام اقاى غالمرضا بش
جرح عمدك بدنى نسبت به اقاك كاوه صبورى حامد فرزند منوچهر 
با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكى و گزارش مرجع انتظامى 
ــكى قانونى مبنى بر مصدوميت شاكى و كيفرخواست  و نظريه پزش
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اروميه بزه انتسابى به متهم محرز 
ــت لذا دادگاه به استناد مواد 709 و 714 قانون مجازات اسالمى  اس
مصوب 1392 متهم موصوف را به پرداخت سه هزارم ديه كامل بابت 
كبودى روى پيشانى طرف راست و به پرداخت دو درصد ديه كامل 
ــده باالى ابرو راست و به پرداخت دو  بابت جراحت (داميه) بخيه ش
ــرف چپ ببينى و به  ــده ط درصد ديه كامل بابت جراحت بخيه ش
پرداخت دو درصد ديه كامل بابت جراحت بخيه شده در پل بينى و 
به پرداخت يك درصد ديه كامل بابت جراحت نوك بينى (حارصه) 
ــده  و به پرداخت دو درصد ديه كامل بابت جراحت (داميه) بخيه ش
گوشه داخلى ابروك چپ ظرف يك سال از تاريخ وقوع جرم در حق 
ــادره غيابى و ظرف  ــاى كاوه صبورى محكوم مى نمايد. راك ص آق
ــل واخواهاى در دادگاه صادر كننده ى  ــت روز از تاريخ ابالغ قاب بيس

حكم مى باشد./1941
رضازاده- محمد صادق

رئيس شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 اروميه



9ايران زمينايران زمين
با همكارى مركز پژوهش و آموزش مديريت ايران 

برگزار گرديد
” كنگره تجليل از يكصد مدير شايسته ملى ”

به منظور تجليل از نخبگان مديريت ايران و با همكارى 
ــز پژوهش و آموزش مديريت ايران ” كنگره تجليل از  مرك
ــته ملى ” در 13 دى ماه سال جارى در  يكصد مدير شايس
ــيما ج.ا.ا  برگزار  ــن المللى صدا وس ــهاى بي مركز همايش

گرديد.  
ــامى مديرانى كه در اين رويداد ملى  حضور داشتند   اس

به شرح ذيل مى باشند:
ــافرتى اعالتور-  اياد  ودادى نژاد مدير فنى آژانس مس
معين مالمحمدى زاده  نوقى  مديرعامل شركت كاوشگران 
ــنجان- محمدرضا انتظارى مديرعامل شركت  آب رفس
فرش الماس كوير كرمان- محمد نشاط- مهدى نصيرى 
مديرعامل شركت لوله سازى ماهشهر - حميد جانبازى  
مديرعامل شركت ياسين گنج چهارمحال- يداهللا طاهرنژاد 
ــركت فوالد آلياژى ايران- عباس ممشخانى  مديريت  ش
مديرعامل شركت مام بتن پايدار شرق- شاهپور پيروزى 
ــرق- على تاجمير رياحى  ــركت  فرانگار ش مديرعامل  ش
ــى آروين معدن پارس- على  مديرعامل شركت مهندس
محمد حكيميان مديرعامل شركت شيميائى كانساران 
سيستم- احمد شجاعى باغينى رئيس هيئت مديره گروه 
پزشكى بصير(مركز جراحى محدودچشم پزشكى بصير 
ــس اتحاديه صنف  ــان حاكمى رئي )- محمد گنجعليخ
ــاد عبادى جوكى بيژن مديرعامل و  خرازان كرمان- فرش
ــيرين آفرينان خورشيد- عين اله  رئيس هيئت مديره ش
صالحى مديريت شركت تعميرات  نيروگاهى ايران- فاطمه 
ــش البرز-    ــتازان دان ــتان پيش ــوش مديريت دبس داري
حسينعلى  تقى تهرانى مديريت موسسه آموزشى علوم و 
ــركت سديد  فنون كيش- على اصغر فلكى مديرعامل ش
ــين افالك- بيژن اسور مديرعامل  شركت هلدينگ  ماش
شايگان- مهدى حيدرى مديريت شركت تعاونى مسكن 
سقف آوران آتيه كوير- موسى روشن دل مديرعامل ارس 
هولدينگ- على عجمى بافرانى مديريت آزمايشگاه نوبل- 
ــگاه  ــينى كمازانى مديرعامل فروش ــره محمد حس طاه
خدمات كشاورزى برگ سبز- حسين ناطقى مديرعامل 
ــاورزى برگ- مهدى عظيم زاده مديرعامل  خدمات كش
ــريفى  ــرش كاخ (صنايع توحيد نقش)- محمدرضا  ش ف
مديرعامل شركت بهره بردارى و تعميراتى مپنا- محمدرضا 
بابائى مديرعامل   شركت لوله و ماشين سازى ايران(شركت 
سهامى عام )- رامين رحيميان رئيس هيئت مديره صنايع 
ــد باقرى  ــهامى خاص]- وحي ــب هگمتانه (س پويان ط
ــيد محمدرضا حاجى اصغرى  مديرعامل   گروه رويال- س
عضو هيات مديره و معاون ادارى ،مالى و پشتيبانى  شركت 
توسعه منابع آب و انرژى- يعقوب پهلوان قره بابا مديرعامل 
ــركت بين المللى  group Tp گروه توليدى صنعتى  ش
ــوى معاونت  ــن موس system panel 3d- عبدالرحم
تضمين كيفيت مجتمع صنايع بنى هاشم- محمد كيانى 
ــاد- حميد پير  ــركت ذوب  آهن آذر پ ــرد مديرعامل ش ف
سوارانى مديرعامل موسسه حقوقى ثبت بينش - صادق 
ــازه- محمد  قره  ــركت ابرگان س انورى آريا مديرعامل ش
ــتان  و  ــره و مديرعامل بيمارس ــى رئيس هيئت مدي داغ
ــينا- جواد ظفر اميلى مديريت بيمارستان  و  ــگاه س زايش
ــميرانى راد مديرعامل شركت  زايشگاه سينا- عليرضا ش
سرمايه  گذارى ايران اطلس كيش (اياك)- على اكبر زنگنه 
رئيس گروه فنى و اقتصادى پارس ارم- جمشيد باقرى نيا 
مديرعامل شركت جهان گستر پارس نيرو- محمدمهدى 
متقى رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توليدى و 
ــمارت موتور پارت- حسينعلى  تقى تهرانى  بازرگانى اس
ــه آموزشى علوم و فنون كيش- حسن  مديرعامل  موسس
ــركت  ــى مديرعامل و عضو هيئت مديره ش ــى  كاظم بن
خدمات بازرگانى و كاالى گاز پارس- هومن بهمنى زنگنه 
ــين رضوان پور (آرمان)  مديرعامل  هلدينگ زرين- حس
ــيون آرمان- محمد  ــل گروه معمارى و دكوراس مديرعام
حسين مرادى مديرعامل شركت مارال استيل ناب- هادى 
ــمى مديرعامل شركت نيال گوشت گلستان-  محمد قاس
محمد جواد موسوى مديرعامل شركت ونك پارك- قلمبر 
دزفولى مديرعامل موسسه پويا آفرين مبنا- صمد كرمى 
ــيد مسعود  ــركت فلزياب نانو بازرگان- س مديرعامل ش
ــاليان كيش- رضا فهيمى  ــس    شركت س محمدى موس
ــى- حجت فتحى  ــركت ارتباطات پرتو آب مديرعامل ش

مديرعامل شركت آركا نوين صنعت
    

ناوگان حمل و نقل عمومى شهر نوسازى شود
ــت: ناوگان حمل و نقل عمومى  امام جمعه اروميه گف

شهر نوسازى شود.
حجت االسالم سيد مهدى قريشى در خطبه هاى نماز 
جمعه اين هفته در اروميه با انتقاد از تردد خودروهاى تك 
سرنشين در شهر و تشديد آلودگى هوا افزود: شهرداران و 
مسئولين ذى ربط تالش كنند ناوگان حمل و نقل عمومى 
ــازى شود تا مردم با تشويق براى استفاده از اين  شهر نوس

امكانات در تردد شهرى، مانع آلودگى شهر شوند.
ــوا طى هفته هاى  ــه افزايش آلودگى ه ــاره ب وى با اش
گذشته كه باعث تعطيلى مدارس نيز شد ادامه داد: هوا از 
ــانها حق  ــمار مى رود كه انس جمله نعمتهاى عمومى بش
ضايع كردن اين نعمتها را ندارند چرا كه اين نعمات فردى 
ــى بايد تالش  ــراى حفظ نعمتهاى عموم ــوده و همه ب نب

كنيم.
امام جمعه اروميه با اشاره به فوايد استفاده از دوچرخه 
ــتفاده از خودروى شخصى در شهر  و پياده رو به جاى اس
اظهار كرد: استفاده از دوچرخه عالوه بر اينكه آلودگى هوا 

را كاهش مى دهد زمينه سالمتى را نيز فراهم مى كند.
ــاره به 19 ژانويه سالروز  ــالم قريشى با اش حجت االس
ــال 1990  ــان بيان كرد: س ــلمانان آذرى زب وحدت مس
ميالدى مسلمانان آذرى با اعالم وحدت با مسلمانان ايران 
ــوروى اعالن بيزارى  ــتى آن زمان ش از حكومت كمونيس
كردند كه اين روز وحدت مسلمانان آذرى زبان نام گذارى 
ــد كه همه ما بايد با تكيه بر اعتقادات اسالمى،تشيع و  ش

عشق به ميهن اسالمى وحدت را حفظ كنيم.
نماينده ولى فقيه در آذربايجان غربى با بيان اينكه نقد 
به معنى بيان و تفكيك حق و باطل ، درست و نادرست از 
هم است افزود: چنانچه قصد نقد حرف يا عملى از كسى را 
ــد اين نقد منصفانه و مودبانه و بى هيچ توهينى  داريم باي

انجام شود.
وى ادامه داد: نقد بر همه به جز اهل بيت جايز است چرا 
كه سخنان و اعمال پيامبر و اهل بيت از سوى خداوند است 

و آنان برى از هر خطايى هستند.

شماره 3912    شنبه   30دى    1396خبر

خبر
رييس هيات مديره شستا:

منطقه ويژه اقتصادى المرد 
به قطب مهم صنعتى كشور

 تبديل مى شود
ــتا گفت: با  ــات مديره شس رييس هي
توجه به پتانسيل و قابليت هاى موجود و 
ــاخت هاى مورد نياز،  فراهم شدن زير س
ــرد به يكى از  ــه ويژه اقتصادى الم منطق
ــور تبديل  كانون هاى اصلى صنعتى كش

مى شود.
ــع  ــد از مجتم ــركان در بازدي ــر ت اكب
ــع در منطقه ويژه  ــوم جنوب واق آلوميني
ــق ويژه  ــزود: مناط ــرد اف ــادى الم اقتص
اقتصادى مى توانند  در توسعه اقتصاد ملى 
نقش آفرينى كنند و در اين ميان منطقه 
ــژه اقتصادى المرد با توجه به مجموعه  وي
ظرفيت ها و توانمندى ها، مستعد تبديل 
شدن به يكى از قطب هاى محورى صنعتى 

و اقتصادى كشور است .
ــروژه آلومينيوم  ــان اينكه پ ــا بي وى ب
جنوب از مهمترين طرح هاى دولت تدبير 
ــت، گفت:  ــه اس ــن منطق ــد در اي و امي
ــر يا فروش  ــاى اوليه براى تهات رايزنى ه
ــه با  ــن كارخان ــدى اي ــوم تولي آلوميني
ــده كه  ــى انجام ش ــركت هاى خارج ش
ــه را براى  ــد ضمن ارزآورى زمين مى توان
تسريع  آغاز عمليات اجرايى فازهاى بعدى 

فراهم كند. 
تركان گفت: حدود 2 هزار نفر هم اينك 
ــغولند و افزون بر  در اين منطقه به كار مش
90 نفر از نيروهاى زبده براى  انجام فعاليت 
در زمان بهره بردارى اين كارخانه پذيرفته 
ــده اند كه اكثر آنها بومى استان فارس  ش
ــتند و براى تكميل دوره آموزشى به  هس
كشور چين اعزام مى شوند تا آموزش ساير 

تكنسين ها را نيز عهده دار شوند.
ــرورت همگرايى و  ــركان در ادامه ض ت
ــراى زدودن برخى موانع  وفاق همگانى ب
ــرفت صنايع در منطقه ويژه  فراروى پيش

اقتصادى المرد را خواستار شد.
ــه ظرفيت يك  ــه آلومينيوم  ب كارخان
ميليون تن و صنايع پايين دست مرتبط، 
سيمان با ظرفيت ده ميليون تن، منيزيم با 
ــال، نيروگاه  ــزار تن در س ظرفيت 60 ه
سيكل تركيبى، نيروگاه خورشيدى 200 
مگاواتى، پتروشيمى با ظرفيت ساالنه 5 
ــگاه ميعانات گازى،  ــون تن، پااليش ميلي
ــد پروپيلين از  ــره توليد بوتان، تولي زنجي
ــا و  ــتيبان، آلومين ــع پش ــان، صناي پروپ
ــن فعاليت هاى خدماتى در زمره  همچني
ــت كه شرايط فعاليت  برخى عناوينى اس
آنها در منطقه ويژه اقتصادى المرد فراهم 

است.
    

25درصد سيب زمينى كشور در 
همدان توليد مى شود

رئيس سازمان جهادكشاورزى همدان 
ــيب زمينى كشور در  گفت: 25 درصد س
اين استان توليد مى شود و از اين رو يكى 
ــد اين محصول  ــاى مهم تولي از قطب ه

كشاورزى بشمار مى رويم.
ــت  ــى جالل در نشس ــور رضوان منص
اعضاى شوراى گفت وگوى دولت و بخش 
ــال 970 هزار تن  ــى، افزود: امس خصوص
ــتانه و پاييزه از اراضى  سيب زمينى تابس
ــتان همدان برداشت شده  كشاورزى اس

است.
ــد  ــزان تولي ــه مي ــان اينك ــا بي وى ب
سيب زمينى استان در سال گذشته 930 
هزار تن بود، گفت: افزايش توليد امسال در 
ــت كه سطح زير  ــده اس حالى محقق ش
كشت اين محصول نسبت به سال گذشته 

كاهش يافت.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى همدان 
اضافه كرد: افزايش توليد ناشى از افزايش 
عملكرد در هكتار، بهره ورى مصرف آب و 

ارتقاء دانش كشاورزان است.
ــاورزان  ــان اينكه يكى از كش وى با بي
ــدآباد همدان ميزان توليد در  نمونه در اس
هكتار محصول سيب زمينى را به 106 تن 
در هكتار رسانده است، افزود: اين در حالى 
ــت كه ميانگين توليد محصول سيب  اس

زمينى در كشور 36 تن در هكتار است.
نايب رئيس كمسيون كشاورزى خانه 
صنعت، معدن و تجارت همدان نيز در اين 
ــدن يارانه  ــت نش ــت: پرداخ ــه گف جلس
صادراتى به دليل اشتباهات گمركى در كد 
ــيب زمينى، مانع از پرداخت اين  تعرفه س

يارانه به كشاورزان همدان شده است.
ــن يارانه  ــزود: اي ــودى اف ــى محم عل
ــت كه يك  صادراتى 40 ميليارد ريال اس
ــوم آن متعلق به صادر كنندگان سيب  س

زمينى همدان است.
ــدود 40 درصد از  ــزارش ايرنا، ح به گ
ــاحت استان يك  ميليون و 949 هزار  مس
ــاورزى  ــدان به بخش كش ــارى هم هكت
ــاالنه در اين  ــت و س اختصاص يافته اس
عرصه سه ميليون و 551 هزار تن محصول 

توليد مى شود.
ــدات محصوالت  در مجموع كل تولي
ــتان همدان  ــى، باغى و دامى در اس زراع
چهار ميليون و 759 هزار تن در سال است 
كه در بخش باغى 736 هزار تن و در بخش 
دام 470 هزار تن محصوالت دامى توليد 

مى شود.

استاندار اصفهان گفت: با توجه به اينكه 
يكى از مسائل مهم استان اصفهان مسئله 
ــاورزى  ــن آب و به خصوص آب كش تأمي
است، نبايد آب مورد نياز فوالد مباركه از 

آب خالص زاينده رود باشد.

محسن مهرعليزاده در مراسم بيست و 
ــركت فوالد  ــالروز افتتاح ش پنجمين س
ــرد: آيت اهللا  ــان اظهار ك ــه اصفه مبارك
هاشمى رفسنجانى با ديدى بلند و توسعه 
اى كه داشت، براى ساخت فوالد مباركه 

ــدگاه مايه مباهات  ــرد و اين دي تالش ك
ــاره به اينكه شركت فوالد  است.وى با اش
مباركه سهم قابل توجهى از صادرات بازار 
دنيا را از آن خود كرده و اين باعث افتخار 
ــه ركود اقتصادى  ــت، افزود: با توجه ب اس
اميدوارم اين روند استمرار داشته باشد و 
ــتر اين شركت  ــكوفايى بيش ــاهد ش ش

باشيم.
ــتاندار اصفهان با بيان اينكه تنوع  اس
محصوالت فوالد مباركه در بازار جهانى از 
ــت،  ــركت اس ــه ويژگى هاى اين ش جمل
ــوالد مباركه در  ــح كرد: عضويت ف تصري
خانواده بزرگ توليد فوالد دنيا و عضويت 
ــازار فروش دنيا باعث  در خانواده بزرگ ب
ــركت و جمهورى اسالمى  افتخار اين ش

است.
ــوالد مباركه  ــاره به اينكه ف وى با اش
مصرف آب مورد نياز خود را به يك چهارم 

ــزود: عليرغم 75  ــت، اف كاهش داده اس
درصد صرفه جويى در آب، ولى اين ميزان 
هنوز كافى نيست.مهرعليزاده اجراى طرح 
استفاده شركت فوالد مباركه از پساب 5 
منطقه مجاور را ضرورى دانست و افزود: با 
توجه به اينكه يكى از مسائل مهم استان 
ــئله تأمين آب و به خصوص  اصفهان مس
ــت، نبايد آب مورد نياز  آب كشاورزى اس
ــص زاينده رود  ــه از آب خال فوالد مبارك

باشد.
وى با تاكيد بر اينكه بايد به شكل علمى 
ــق از مصرف بى رويه آب جلوگيرى  و دقي
ــر در مصرف آب  ــرد: اگ ــم، اظهار ك كني
صرفه جويى كنيم به مسئوليت اجتماعى 

خود نيز به خوبى عمل كرده ايم.
استاندار اصفهان اظهاراميدوارى كرد 
كه با ساختن سد تونل كوهرنگ 3 بتوانيم 
ظرفيت 250 ميليون متر مكعبى به مسير 

ــى از  ــود و بخش ــه ش ــده رود اضاف زاين
ــتان اصفهان  ــاى آب در اس محدوديت ه
برطرف گردد.وى با بيان اينكه كسرى آب 
ــت كه  ــتر از اين ميزان اس به مراتب بيش
ــت، از  ــتر اس ــد صرفه جويى بيش نيازمن
هم استانى ها خواست برنامه هاى مدون و 
ــته  ــخص براى صرفه جويى آب داش مش
ــند و يادآور شد: ميزان بارش باران در  باش
ــتان  ــيار پايين بود و اس ــال جارى بس س
اصفهان 80 درصد كسرى بارش تا امروز 
ــال آبى اميدواريم  ــته كه تا پايان س داش

بخشى از اين كسرى جبران شود.
ــان اينكه در بهترين  مهرعليزاده با بي
ــرى بارش  ــرايط 35 تا 40 درصد كس ش
ــزود: تغيير الگوهاى  ــت، اف خواهيم داش
ــت و آبيارى و همچنين جايگزينى  كش
صنايع كم آب بر از جمله راهكارهاى مقابله 

با بحران آب در استان اصفهان است.

مهرعليزاده:

فوالدمباركه بايد از آب زاينده رود بى نياز شود

امام جمعه اروميه گفت: ناوگان حمل و 
نقل عمومى شهر نوسازى شود.

حجت االسالم سيد مهدى قريشى در 
خطبه هاى نماز جمعه اين هفته در اروميه 
با انتقاد از تردد خودروهاى تك سرنشين 
ــوا افزود:  ــديد آلودگى ه ــهر و تش در ش
ــئولين ذى ربط تالش  ــهرداران و مس ش
ــهر  كنند ناوگان حمل و نقل عمومى ش

ــويق براى  ــود تا مردم با تش ــازى ش نوس
ــتفاده از اين امكانات در تردد شهرى،  اس

مانع آلودگى شهر شوند.
وى با اشاره به افزايش آلودگى هوا طى 
ــث تعطيلى  ــته كه باع هفته هاى گذش
ــه داد: هوا از جمله  ــد ادام مدارس نيز ش
نعمتهاى عمومى بشمار مى رود كه انسانها 
حق ضايع كردن اين نعمتها را ندارند چرا 

ــردى نبوده و همه براى  كه اين نعمات ف
حفظ نعمتهاى عمومى بايد تالش كنيم.

ــاره به فوايد  ــه اروميه با اش امام جمع
ــاده رو به جاى  ــتفاده از دوچرخه و پي اس
ــخصى در شهر  ــتفاده از خودروى ش اس
ــتفاده از دوچرخه عالوه بر  اظهار كرد: اس
اينكه آلودگى هوا را كاهش مى دهد زمينه 

سالمتى را نيز فراهم مى كند.

ــالم قريشى با اشاره به 19  حجت االس
ژانويه سالروز وحدت مسلمانان آذرى زبان 
بيان كرد: سال 1990 ميالدى مسلمانان 
آذرى با اعالم وحدت با مسلمانان ايران از 
ــتى آن زمان شوروى  حكومت كمونيس
ــد كه اين روز وحدت  اعالن بيزارى كردن
ــلمانان آذرى زبان نام گذارى شد كه  مس
ــادات  ــر اعتق ــا تكيه ب ــد ب ــه ما باي هم

ــيع و عشق به ميهن اسالمى  اسالمى،تش
وحدت را حفظ كنيم.

نماينده ولى فقيه در آذربايجان غربى با 
ــه معنى بيان و تفكيك  بيان اينكه نقد ب
حق و باطل ، درست و نادرست از هم است 
افزود: چنانچه قصد نقد حرف يا عملى از 
ــد منصفانه و  ــى را داريم بايد اين نق كس

مودبانه و بى هيچ توهينى انجام شود.

امام جمعه اروميه:
ناوگان حمل و نقل عمومى شهر نوسازى شود

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه 
ــمال با هدف ايجاد بازار جديد و  آهن ش
توسعه ترانزيت ريلي در بنادر، نشست هم 
انديشي افزايش ترانزيت ريلي در بنادر، با 
ــان كاال، فورواردرها، مدير  حضور صاحب
كل سرمايه گذاري استانداري مازندران، 
ــي راه آهن ج.ا.ا،  ــر كل پروژه بازرگان مدي
مديركل منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد، 
مدير كل راه آهن شمال، مدير كل بنادر و 
كشتيراني، مسئولين گمرك و جمعي از 

ــن المللي در  ــارت بي ــاالن حوزه تج فع
اميرآباد برگزار شد. در حاشيه اين نشست 
مدير كل راه آهن شمال طي گفتگويي با 
پايگاه خبري راه آهن شمال بيان كرد: در 
ــعه اقتصادي  ــالهاي اخير رشد و توس س
كشورها و افزايش توليد و تجارت، اهميت 
بخش ترانزيت را بعنوان حلقه اتصال بازار 
توليد و مصرف بيش از پيش پررنگ كرده 
است. با توجه به اينكه ترانزيت يك بخش 
مهم و سودآور براي كشورها محسوب مي 

شود، از ابعاد مختلفي همچون سياسي، 
ــي، اقتصادي و ...مورد  اجتماعي، فرهنگ
ــت.  ــورها قرار گرفته اس توجه اكثر كش
ــف گران پاشا ادامه داد: براي توسعه  يوس
ــي يكي از  ــت جغرافياي ــت، مزي ترانزي
ــت كه  مي تواند به  مهمترين عواملي اس
خوبي زمينه ساز توسعه اين صنعت باشد. 
در شمال، درياي خزر بهترين پل ارتباطي 
ميان كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان، 
تركمنستان و آذربايجان است. اين دريا 

مي تواند نقش مهمي در ترانزيت كاال ايفا 
ــاره به اتصال بندر  ــا با اش كند.گران پاش
اميراباد به شبكه سراسري ريلي و احداث 
رو رو، اين فرصت را براي ايجاد بازار جديد 
ــار، از  ــت ب ــاالي ترانزي ــت ب ــا ظرفي و ب
كشورهاي آسياي ميانه مناسب دانست و 
گفت: در راستاي استفاده از ظرفيت هاي 
بخش ريلي براي حمل و ترانزيت انبوه بار، 
راه آهن اقدامات گسترده اي را در دست 
ــان مرحله مطالعاتي وآغاز  اجرا دارد. پاي

پروژه برقي سازي مسير شمال در آينده 
اي بسيار نزديك،كاهش چشمگير حق 
دسترسي راه آهن و به صفر رساندن اين 
ــي در بعضي از موارد، تغيير  حق دسترس
ــر از تونلهاي  ــاع قريب به 1 كيلومت ارتف
ــي،  ــيرجهت عبور واگن هاي روس مس
واگذاري واگن براي حمل در كوتاهترين 
زمان ممكن و راه اندازي قطارهاي باري 
برنامه اي از جمله اقداماتي است كه در راه 

آهن شمال انجام شده است.

مدير كل راه آهن شمال بيان كرد:
كاهش چشمگير حق دسترسي راه آهن جهت رقابت با ساير راه هاي حمل و نقل

ــازمان منطقه آزاد انزلى  مديرعامل س
گفت: معتقديم سيستم آموزشى توانمند 
ــمند نقش مهمى در توسعه همه  و هوش

جانبه كشور دارد.
ــت  ــرور در نشس ــدس رضا مس مهن
ــرورش منطقه آزاد  ــوراى آموزش و پ ش
ــرفت  انزلى، يكى از علت هاى اصلى پيش
ــره مندى از  ــعه يافته به در جوامع توس
سيستم آموزشى كارآمد دانست و افزود: 
با بهره مندى از ظرفيت هاى منطقه آزاد 
ــازى  انزلى مى توان در زمينه توانمندس
معلمان منطقه و كيفيت بخشى تعليم و 
ــوزان گام هاى موثرى  آموزش دانش آم

برداشت.
ــره و مديرعامل  ــات مدي ــس هي رئي
ــاره به  ــه آزاد انزلى با اش ــازمان منطق س
نظام هاى آموزشى مناسب در جهت الگو 
ــه به فضاى  ــازى دانش آموزان با توج س
اجتماعى، افزود: در نظام آموزشى عالوه بر 

ــت به مقوله هايى  ارتقاى مهارت نياز اس
همچون راستگويى، وفادارى امانت دارى 
ــان هاى خوب و  در راستاى ساختن انس

شايسته بيش از پيش توجه شود.
وى با تاكيد بر توجه ويژه اين سازمان 
به مباحث تربيتى افزود: معتقديم سيستم 
آموزشى توانمند و هوشمند نقش مهمى 

در توسعه همه جانبه كشور دارد.
مسرور با اشاره به اهميت تكريم، تامين 
ــت معلمان به  ــان و منزل مالى و حفظ ش
ــوزش و پرورش  ــى و تعامل با آم همراه
ــى و  ــتان در اجراى پروژه هاى آموزش اس
فرهنگى، گفت: آمادگى الزم جهت اجراى 
طرح هاى الگوى آموزش و پرورش كشور 
ــه آزاد انزلى از  ــطح مدارس منطق در س
ــازمان وجود دارد و در چهار  سوى اين س
ــال هاى اخير  چوب بودجه مصوب در س
نسبت به سنوات گذشته اقدامات حمايتى 
ــخت افزارى و نرم افزارى  در حوزه هاى س

ــده  ــدارس منطقه انجام ش ــطح م در س
است.

ــركل آموزش و پرورش  حاجتى، مدي
ــت:  ــت گف ــن نشس ــز در اي ــالن ني گي
ــازمان  ــوى س ــاى خوبى از س حمايت ه
ــال اخير از  ــه آزاد انزلى در چهار س منطق
آموزش و پرورش استان انجام شده است 
ــب ارتقاى  ــزرگ موج ــن اقدامات ب و اي
ــطح مدارس شده  كيفيت آموزش در س
ــده عمليات  ــت و با توافقات انجام ش اس
ــبانه روزى در  ــه ش ــاخت يك مدرس س
محدوده منطقه با هدف توسعه آموزشى و 

گردشگرى آغاز مى شود.
مهدى گلدوست، رئيس اداره فناورى 
ــازمان در ادامه  ــات و اطالعات س ارتباط
ــى از روند اجرايى پروژه هوشمند  گزارش
ــه آزاد انزلى كه با  ــازى مدارس منطق س
ــازمان و نهاد  ــترك اين س همكارى مش
رياست جمهورى، مركز گسترش فناورى 

اطالعات و يك شركت معتبر اروپايى در 
ــتاى ارتقاى كيفيت آموزش در 20  راس
مدرسه اين منطقه با به كارگيرى سخت 

افزار و فناورى هاى نوين ارائه كرد.
ــوراى  محمد ابراهيم موذنى، دبير ش
ــرورش دبيرخانه  ــردى آموزش و پ راهب
شورايعالى مناطق آزاد نيز شعارآموزش و 

ــرورش در مناطق آزاد را تحول و ارتقاى  پ
كيفى براى توليد سرمايه هاى انسانى كارا 
و اثر بخش اعالم و تاكيد كرد: مناطق آزاد 
ــخت افزارى با اقدامات انجام  در حوزه س
ــيده اند و  ــده به نقطه قابل قبولى رس ش
اكنون توسعه نرم افزارى بيشتر در مدارس 

اين مناطق در دستور كار قرار دارد.

سيستم آموزشى هوشمند نقش مهمى در توسعه كشور دارد

استاندار كرمانشاه با بيان اينكه كشور 
نيازمند يك اجماع براى توسعه اقتصادى 
ــوك هايى كه  ــت: با وجود ش ــت، گف اس
ــته شدن مرز  ــتان به دليل زلزله و بس اس
پرويزخان داشت، صادرات كرمانشاه در 
سال جارى تاكنون 2 درصد رشد داشته 

است.
ــنبه در  ــنگ بازوند عصر پنجش هوش
كارگروه توسعه صادرات غيرنفتى كه در 
ــاه برگزار شد، اظهار  استاندارى كرمانش
داشت: 6 هزار ميليارد تومان دولت براى 
كمك به واحدهاى توليدى آسيب ديده 
ــرده كه از اين  ــه اخير تصويب ك در زلزل
ــارد به بخش صنعت و  ــزان 400 ميلي مي

ــان به بخش  ــدن و 200 ميليارد توم مع
كشاورزى تخصيص پيدا مى كند.

ــان اينكه  ــا بي ــاه ب ــتاندار كرمانش اس
پرداخت تسهيالت به واحدهاى توليدى 
ــاى اين بخش را  ــيب ديده نگرانى ه آس
ــزود: 8 هزار و 880  ــخ خواهد داد، اف پاس
واحد دامى در زلزله اخير آسيب ديدند كه 
ــون تومان وام  ــد 10 تا 15 ميلي ــر واح ه

قرض الحسنه دريافت خواهند كرد.
بازوند با اعالم اينكه گره هاى بسيارى 
پيش روى رفع موانع توليد است كه بايد 
ــت: بانك ها  ــوند، اظهارداش ــرف ش برط
همكارى چندانى با بخش توليدى ندارند 
و به راحتى مصوبات دولت و بانك مركزى 

را رد مى كنند.
ــاه را رنج  وى بحث بيكارى در كرمانش
آور خواند و گفت: با موانع ايجاد شده پيش 
ــيار  ــد، رفع معضل بيكارى بس روى تولي

سخت خواهد بود.
ــاره به بسته  ــتاندار كرمانشاه با اش اس
ــدن مرز ايران با كردستان عراق پس از  ش
برگزارى همه پرسى در اين منطقه عنوان 
ــط قرمز خود  ــد اقتصاد را به خ ــرد: باي ك
تبديل كنيم تا بتوانيم آن را توسعه دهيم.

ــش خصوصى ما در  ــد افزود: بخ بازون
ــث بازاريابى حرفه اى عمل نمى كند،  بح
ــد در كنار بخش خصوصى  دولتى ها باي
قرار گيرند و به آنها كمك كنند تا بتوانند 

اقتصاد خود را شكوفا كنند.
ــش ديگرى از صحبت هاى  وى در بخ
خود به موضوع توسعه مرزها اشاره كرد و 
گفت: مرز فرصت خوبى براى كرمانشاه و 
كشور است اما اگر قرار باشد ما به تنهايى 
هزينه هاى توسعه زيرساخت هاى مرز را 
ــم راه به جايى  ــى تواني ــن كنيم نم تامي

ببريم.
ــاه تصريح كرد: اگر  ــتاندار كرمانش اس
زير ساخت هاى مرزى تامين شود، بدون 
ــك حجم صادرات حداقل 50 درصد  ش

افزايش پيدا خواهد كرد.
ــه فرهاد تجرى نماينده  در ادامه جلس
قصرشيرين در مجلس شوراى اسالمى به 

آسيب ديدن واحدهاى توليدى در مناطق 
زلزله زده اشاره كرد و گفت: بايد از آنها به 

خوبى حمايت شود.
ــترى 21 آبان در  زمين لرزه 7,3 ريش
11 كيلومترى بخش ازگله، 32 كيلومترى 
شهرستان سرپل ذهاب در غرب كرمانشاه 
ــزار و 386 مصدوم  ــته و 12 ه 620 كش

داشته است.
اين زلزله به 10 شهرستان و يك هزار و 
ــتاى استان كرمانشاه خسارت  930 روس
ــاس ارزيابى هاى صورت  وارد كرد و براس
ــكونى  ــدود 90 هزار واحد مس گرفته ح
شهرى و روستايى نيز آسيب كلى و جزئى 

ديده است.

استانداركرمانشاه : 
صادرات استان كرمانشاه 2 درصد رشد داشته است

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
سفر به اسپانيا، مذاكرات با مديران ارشد 
ــركت ايرنوستروم اين كشور را با هدف  ش
دستيابى به تفاهم نامه تعمير و نگهدارى 
هواپيماهاى سى.آر.جى 900 درقشم آغاز 

كرد.
«حميد رضا مومنى» و هيات همراه در 
ــيانه تعمير و  ــگاه آش ــفر از جاي ــن س اي

نگهدارى هواپيماهاى شركت اير نوستروم 
بازديد كردند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 
ــتين روزهاى پس از امضاى برجام  نخس
ــركت بمبارديه كانادا براى  مذاكرات با ش
ــى.آر.جى  خريد 25 فروند هواپيماى س
ــط پروازى  ــدف راه اندازى خ ــا ه 900 ب
ــاز  ــى QESHM FLY را آغ اختصاص

ــال از  ــت حدود دو س ــرده بود.با گذش ك
ــده اوايل هفته جارى  مذاكرات انجام ش
شركت بمبارديه كانادا موافقت اصولى با 
ــد از هواپيماهاى كالس  تحويل 10 فرون
اكونومى بيزنس و اكونومى به صورت هر 
ــفر رئيس  فصل دو فروند را اعالم كرد.س
هيات مديره و  مدير عامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با هيات همراه به اسپانيا پس از 

مذاكرات صورت گرفته با شركت بمبارديه 
ــازمان  ــان از عزم جدى اين س كانادا، نش
براى راه اندازى خط پروازى اختصاصى و 
انجام خدمات تعمير و نگهدارى اين پرنده 

ها در قشم دارد.
ــال 1994 در  شركت اير نوستروم س
ــپانيا تاسيس شد و هم  ــهر والنسيا اس ش
اكنون به عنوان اپراتور پروازهاى منطقه 

اى شركت هواپيمايى ’ايبريا‘ فعاليت مى 
كند.روزانه اين شركت 51 پرواز مستقيم 
به مقصد اروپا و آفريقا دارد و دفتر مركزى 
آن در شهر والنسيا واقع شده است.جزيره 
ــزار و 500 كيلومتر مربع  ــم با يك ه قش
ــره غير  ــوان بزرگترين جزي ــعت عن وس
ــتقل جهان را به خود اختصاص داده  مس

است .

مذاكره مديرعامل منطقه آزاد قشم با مديران شركت هواپيمايى اير نوستروم اسپانيا



ایرانزمین
ارسال محموله جدید کمک های مردمی استان 

یزد به مناطق زلزله زده غرب کشور
یزد - مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان یزد از ارسال 
کمک های مردمی این اس��تان به مناط��ق زلزله زده غرب 

کشور توسط هشت دستگاه تریلر و کامیون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان یزد؛ 
عباس احد پور مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان عنوان 
کرد : روز گذش��ته سری جدید کمک های مردمی استان به 
هموطنان زلزله زده مناطق غرب کش��ور توسط 8 دستگاه 

تریلر و کامیون به استان کرمانشاه ارسال شد.
احد پور ضمن تقدیر از حضور پرش��ور مردم نوعدوست 
استان در جمع آوری کمک های مردمی به مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه  اظهار داشت : محتوای محموله کمک های 
ارسالی شامل 7100 تخته پتو و سایر اقالم مانند: انواع البسه، 
کف��ش، لوازم بهداش��تی، ش��یر خش��ک، م��واد غذایی و 

کنسروجات بوده است.
مدی��ر عامل جمعیت هالل احمر اس��تان در پایان افزود 
وظیفه هالل احمر فقط منحصر به امدادرسانی در مواقع بروز 
حوادث نیست بلکه پشتیبانی و حمایت از آسیب دیدگان تا 
رسیدن به شرایط عادی زندگی میباشد. وی در این راستا از 
مس��اعدت کلی��ه عواملی که در امر جم��ع آوری، تفکیک و 
ارس��ال کمک ه��ای مردمی مش��ارکت الزم را داش��تند و 
همچنی��ن هم��کاری ارگانهایی نظی��ر مدیری��ت بحران 
استانداری، س��پاه الغدیر و سازمان مدیریت راهها و حمل و 
نقل جاده ای استان که در ارسال این محموله ها یاری رسان 

این جمعیت بوده اند صمیمانه تقدیر و تشکر نمود.
    

گشایش حساب بانکی برای فوالدمبارکه و 
ذوب آهن توسط بانک صحار عمان

اصفهان - سفیر کش��ورمان در عمان از گشایش حساب 
بانکی برای فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان توس��ط بانک 

صحار عمان خبر داد.
محمدرضا نوری شاهرودی با اشاره به جایگاه رفیع ایران 
برای عمان، افزود: بانک صحار عمان دومین بانک بزرگ این 
کشور است که خواستار همکاری های اقتصادی با جمهوری 

اسالمی ایران شده است.  
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در بخش سیاسی 
و روابط دوجانبه بین¬ المللی ومنطقه ¬ای هیچ مشکلی با 
کشور عمان ندارد، افزود: بانک صحار عمان برای شرکت های 
مطرحی همچون فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و ذوب آهن 

اصفهان حساب باز کرده است.
سفیر کش��ورمان در عمان اظهار کرد: براحتی می توان 
زمینه های فعالیت در عمان مانند ثبت ش��رکت و حس��اب 
بانکی، اخذ ویزا )پارسال ۳7 هزار ویزا و امسال با سیر صعودی 
تاکن��ون بیش از ۴۵ هزار ویزا صادر ش��ده(، صادرات میوه و 
شیالت و گندم و همچنین واردات و صادرات دارو را گسترش 
داد.نوری شاهرودی ادامه داد: برهمین اساس هیاتی از وزارت 
بهداش��ت و درمان عمان برای رتبه بندی بیمارس��تان های 
ایران در ش��رف اعزام به ایران هس��تند و در زمینه سیمان و 
کلینکر هم فعالیت گسترده ای در دست اقدام است و در این 
راستا بنیاد مستضعفان زمینی به مساحت ۵0 هزار متر مربع 

در سالله عمان در اختیار گرفته است.

خبر

خبر
مدیران واحد های صنعتی 

شهرستان دلیجان به کلینک صنعت 
مراجعه کردند 

اراك - با هماهنگی های صورت گرفته 
۲۶۳ واحد صنعتی مس��تقر در ش��هرك 
صنعتی دلیجان به کلینک صنعت این شهر 
س��تان مراجعه کردند.  ب��ه گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان 
مرک��زی مصطفی آمره ب��ا اعالم این خبر 
گفت: در کلینیک صنعت که متش��کل از 
کارشناسان خبره و مشاوران قوی می باشد 
مباحث مربوط به مشاوره های رایگان در 
زمینه بازاریابی تخصصی، مطالعات بازار، 
راه کارهای صادرات و واردات، امور گمرکی، 
س��رمایه گذاری، فن بازارها به متقاضیان 
عرضه می گردد.وی اضافه کرد: همچنین 
راه کاره��ای مربوط به به��ره وری انرژی،  
چگونگی ثبت اختراع، فعالیت های دانش 
بنیان، خدمات بازار،  ایمنی و بهداش��ت و 
بیمه در کلینیک صنعت به مدیران واحد ها 
و بنگاه های صنعتی شهرس��تان ارائه می 
گردد.آمره اضافه کرد: مش��اوره اقتصادی 
برای ش��رکت متقاضیان در بازار های بین 
المللی به ویژه کشورهای مشترك المنافع 
از دیگر مواردی است که در کلینیک سیار 

صنعت به مشتریان داده می شود.
    

تعمیر اساسی ۶ دستگاه 
الکتروموتور ۶ کیلوولت در منطقه 

مرکزی 
اراك - با تعمیر ۶ دستگاه الکتروموتور 
۶ کیلوولت در منطقه مرکزی، تداوم انتقال 
فرآورده های نفتی با اطمینان بیشتر میسر 
ش��د.به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه 
مرکزی، رئیس واحد ب��رق این منطقه با 
اش��اره به افزایش ضریب اطمینان انتقال 
مواد نفتی در مراک��ز انتقال نفت منطقه 
مرکزی گفت: از ۶ دس��تگاه الکتروموتور 
تعمیر شده، یک دستگاه مربوط به مرکز 
انتقال نفت ازنا،  ۲ دستگاه مربوط به مرکز 
انتقال نفت رازان و ۲ دس��تگاه متعلق به 
مرک��ز انتقال نفت ش��ازند اس��ت.حمید 
رحمتی با اشاره به ۲ماه فعالیت گروه های 
تعمیرات برق منطقه مرکزی ، اذعان کرد: 
همه ادوات مکانیکی الکتروموتورها شامل 
بیرینگ ها ، واشرها و ... دمونتاژ شد و پس 
از تعویض و رفع خرابی نصب و راه اندازی 

شدند.

اصفه��ان - ق��درت اهلل ن��وروزي در 
گردهمایي شهرداران استان اصفهان که با 
حضور معاون عمران و توس��عه شهری و 
روستایی وزارت کشور که در تاالر شهروند 
برگزار شد افزود: متاسفانه در کالن شهر 
اصفهان طي س��الیان گذشته هیچ پروژه 
اي بزرگي به بهره برداري نرسیده این در 
حالي اس��ت که پروژه مترو مربوط به 17 
س��ال پیش اس��ت و حتي ط��رح احیاي 
میدان ام��ام علي )ع(  1۴ س��ال از زمان 

اجراي آن مي گذرد.
 وي با اش��اره ب��ه این که ش��هرداري 
تعدادي زیادي نیروي م��ازاد دارد اذعان 
داشت: در نظام حقوق اداري ایران ۵ نوع 
استخدام وجود دارد این در حالي است که 

در شهرداري 1۳ مدل نیرو وجود دارد.
ش��هردار اصفهان با انتقاد از پیگیري 
نشدن تعیین تکلیف حقوق شهرداران و 
بازنشس��تگان در کمیس��یون اجتماعي 
مجلس اذعان داشت: متاسفانه این مهم 
در مجلس رها شده و حتي قرار بوده براي 
نیروهاي مجوز دار آزموني در اردیبهشت 
ماه س��ال جاري برگزار شود اما متاسفانه 
این آزمون برگزار نشد و هنوز این نیروها 

در بالتکلیفي به سر مي برند.
وي با اش��اره ب��ه ابالغ چ��ارت جدید 
ش��هرداري ها اظهارداشت: در این چارت 
برخي از س��ازمان ها همانند نوس��ازي و 
بهس��ازي و س��ازمان عمران در هم ادغام 
شوند این در حالي است که این دو سازمان 

از دو جن��س متف��اوت هس��تند وهی��چ 
س��نخیتي با هم ندارند و حس��اب شده 

نیست. 
نوروزي تاکید کرد: الزم اس��ت  این 
چارت با هماهنگي شهرداري ها بازنگري 
و بررس��ي ش��ود در غیر این صورت این 
چارت متروکه خواهد ماند لذا باید واقع 
بینان��ه این چ��ارت طراح��ي و اجرایي 

شود.
نوروزي به مطالبات شهرداري استان 
اصفه��ان از دولت اش��اره و تصریح کرد: 
۴71 میلیارد تومان غیر از آالیندگي ها 
بای��د دول��ت به ش��هرداري ها اس��تان 
پرداخت کنند که بیش از ۶0 درصد این 
است.مابقي مربوط به ۳7 ش��هر دیگر اس��تان مبلغ مربوط به شهرداري اصفهان است و 

قانون شهرداري نيازمند اصالح است
شهردار اصفهان:

سرپرست دانشگاه پیام نور چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: اس��اتید مدعو )حق 
التدریس( نقش مهمی در توسعه کیفی 

دانشگاه پیام نور دارند.
به نقل از روابط عمومی دانش��گاه پیام 
نور استان ، نشست انجمن صنفی اساتید 
حق التدریس اس��تان ب��ا حضور علیرضا 
آبرود سرپرست دانشگاه پیام نور استان، 
حمید رضایی معاون��ت و اعضای هیئت 

مدی��ره انجمن های صنفی اس��اتید حق 
التدریس در ستاد دانشگاه پیام نور استان 

برگزار شد.
سرپرس��ت دانش��گاه پیام نور استان 
اظهار کرد: اساتید مدعو )حق التدریس( 
نقش مهمی در توسعه کیفی دانشگاه پیام 

نور دارند.
وی افزود: دانش��گاه پیام نور در تالش 
برای بکار گیری و استفاده از پتانسیل های 

اساتید حق التدریس با کیفیت به همراه 
تأییدی��ه صالحیت علم��ی و عمومی در 
مقاط��ع تحصیلی دکتری و دانش��جوی 
دکتری جهت توسعه کیفیت آموزش در 

دانشگاه پیام نور است.
سرپرس��ت دانشگاه پیام نور استان در 
بخش دیگری از س��خنان خ��ود، ضمن 
دعوت از اس��اتید حق التدریس به عنوان 
همکار پژوهش��ی ب��ا اعض��ای علمی در 

خص��وص اج��رای طرحهای پژوهش��ی 
اش��اره ای به راه اندازی س��امانه مدیریت 
پایش اطالعات اساتید در دانشگاه کرد و 
گفت: با ثبت مدارك اساتید در این سامانه 
می توان کیفیت علمی ، پژوهشی اساتید 
را رصد کرد و از ظرفیت و پتانس��یل آنها 

برای همکاری در دانشگاه استفاده کرد.
آبرود بر اهتمام بیشتر در جهت توسعه 
کیفی دانشگاه تأکید کرد و گفت : تنها با 

توسعه کیفی می توان فعالیت های علمی و 
پژوهشی دانشگاه را ارتقا داد و پر رنگ کرد 
و خوشبختانه دانشگاه پیام نور استان در 
جهت توس��عه کیفی گام خوبی برداشته 

است .
در پایان این نشست هریک از اعضای 
انجم��ن صنفی حق التدری��س نظرات و 
پیشنهادات خود را در ارتباط با دستور کار 

جلسه مطرح کردند.

اساتید مدعو )حق التدریس( نقش مهمی در توسعه کیفی دانشگاه پیام نور دارند
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اراك - رئیس جهاد کشاورزی زرندیه گفت: سهمیه 
تعهد ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی زرندیه ۳۲0 نفر 
ب��وده که با توجه به ظرفیت های موج��ود در صنایع و 
فعالیت باغبانی در این شهرس��تان تعداد افرادی که در 
بخش کش��اورزی مشغول به کار شده اند بیش از تعهد 
اعالم شده است. احمد قره بیگلو با اشاره به آمار صنایع 
تبدیلی شهرستان زرندیه اظهار داشت: حدود ۵0 واحد 
فرآوری و بس��ته بندی در زمینه های فرآوری پس��ته، 
بسته بندی انواع مواد غذایی، ذرت، گندم، خوراك طیور، 
بسته بندی گوشت ش��ترمرغ، تولید لواشک و انجماد 

سبزیجات با س��االنه حدود ۲0 هزار تن در سه شهرك 
صنعتی مامونیه، پرندك و زاویه شهرستان زرندیه فعالیت 
می کنند.وی افزود: همچنین مجوزهای بسیاری هم 
برای راه اندازی صنایع تبدیلی صادر ش��ده که در شرف 
آغاز به کار هستند.رئیس جهاد کشاورزی زرندیه تصریح 
کرد: با توجه به اینکه زرندیه یکی از قطب های تولید پسته 
کشور بوده میانگین تولید پس��ته در هر هکتار در این 
شهرس��تان 1.۵ تن است و س��االنه حدود 11 هزار تن 
محصول پسته برداشت می شود که حدود 80 درصد آن 

قابلیت صادرات دارد.

آمار ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی زرندیه باالتر از 
تعهدات اعالم شده است مدی��رکل راه��داری و حم��ل ونق��ل ج��اده ای 

چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۲ ماه گذشته، 1۵ 
هزار و ۲08 تماس با سامانه 1۴1 برقرار شده است.

احمد جمشیدی با بیان اینکه طی ۲ ماه گذشته، 1۵ 
هزار و ۲08 تماس با سامانه 1۴1 برقرار شده است، اظهار 
کرد: به منظور ایجاد ارتباط میان کاربران راه و مسؤوالن 
این حوزه از س��وی س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای س��امانه جامع اطالع رسانی 1۴1 شامل چهار 
بخش گویا، پیامکی، پایگاه اطالع رسانی و فضای مجازی 
تهیه شده است.وی یکی از اهداف راه اندازی این سامانه 
را جلوگیری از ترافیک و اتالف زمان در سفر عنوان کرد 

و افزود: کل مخاطبان و کاربران پس از برقراری ارتباط با 
سامانه از طریق تلفن از خدماتی مانند آگاهی از آخرین 
وضعیت ترافیکی و جوی، اطالع از محدودیت های تردد 
وسایل نقلیه در محور ها توسط بخش گویا و اپراتوری 
مطلع می شوند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
چهارمح��ال و بختی��اری ادام��ه داد: در بخش پایگاه 
اطالع رسانی وب سایت www.1۴1.ir، ارائه خدمات 
اطالع رسانی بر روی اپلیکیش��ن 1۴1 برای مشاهده 
کاربران، دریافت شکایات مسافران از طریق اپلیکیشن 
1۴1 و ارائه خدمات اطالع رسانی از طریق کانال تلگرامی 

و ربات تلگرامی 1۴1 به کاربران فراهم شده است.

برقراری بیش از 15 هزار تماس با سامانه 141

محمد مسعود امانی - خبرنگار ساوه و زرندیه: نماینده مردم 
س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اس��المی به همراه رئیس 
 تعزیرات حکومتی س��اوه از شرکت آرد پوس��ان بازدید کردند. 

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در این بازدید، از نزدیک 
با برخی از مشکالت کارخانه تولید آرد آشنا شد و گفت: سیاست 
خرید مستقیم گندم از کشاورز توسط کارخانه های تولید آرد، 
باید اجرا ش��ود. محمدرضا منصوری با تاکید بر ایجاد رقابت در 
عرضه گندم، اضافه کرد: باید بین گندم با کیفیت و خالص تر و 
گندم های بی کیفیت و ناخالص فرق گذاشته شود و نرخ خرید 
آن نیز متفاوت باشد. وی با بیان اینکه نباید فشارهای نامعقول 
در جه��ت افزایش کیفیت به تولیدکننده وارد کنیم، افزود: اگر 
بخواهی��م با ن��رخ دالر فعلی گندم مرغ��وب وارد کنیم حدودا 
کیلویی ۶00 تومان تمام می شود اما این گندم با کیفیت بسیار 
پایین تر را از کشاورزان با نرخ 1۳۵0 تومان خریداری می کنیم 
که متاسفانه غش در معامله توسط برخی از عاملین توزیع زیاد 
اس��ت. به گفته وی، در خوش��بینانه ترین حالت ۴0 سال دیگر 
نفت تمام می شود و در 10 سال آینده آب نخواهیم داشت، پس 
چ������اره ای نداریم که به س��مت ص��ادرات برویم. مهندس 
منصوری با بیان اینکه آب در زرندیه زودتر از 10 سال تمام می 
شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه زرندیه رودخانه و منابع آب 
کافی ندارد اما بسیاری از زمین های اطراف مانند خشکرود را با 
کاشت درخت به باغ تبدیل کرده و آب را به تاراج می برند. وی با 
بیان اینکه در چند س��ال آینده آب برای نوشیدن هم نخواهیم 
داشت و همه درخت های کاشته شده خشک خواهد شد، ادامه 
داد: حفر چاه و برداش��ت بی رویه آب، سطح آب را بسیار پایین 
برده و به آب ش��ور رسیده اس��ت. نماینده مردم در خانه ملت با 
تاکید بر اینکه 1۵ س��ال قبل معضالت آب را پیش بینی کرده 
ب��ودم اما مورد بی توجهی قرار گرفت، بیان کرد: این آب موجود 
در س��فره های زیر زمینی، از هزاران سال قبل جمع شده و اگر 
100 س��ال بارش بی سابقه و نشس��ت برف چند متری داشته 

باشیم، تنها 10 متر عمق آبهای زیرزمینی جبران می شود. وی 
افزود: متاس��فانه با بی فکری و عدم آینده نگری اقدام به کاشت 
درخت��ان کرده و در واقع پول را ه��در داده اند اگر این زمین ها 
خالی می مان��د، بهتر بود. مهندس منصوری با بیان اینکه اکثر 
شهرستان ها اقدام به حفظ و جمع آوری حتی آب های سطحی 
خود کرده اند، گفت: این گونه که س��طح آب در س��اوه و زرندیه 
پایین رفته است با وقوع زلزله کوچکی به دلیل خالی شدن زیر 
زمین و س��فره های زیرزمینی قطعا زمین نشس��ت می کند و 
خرابی بسیاری به همراه دارد. وی با بیان اینکه نباید به کشاورزان 
اجازه کش��ت های غیر از قطره ای را بدهند، اضافه کرد: کشت 
گندم با آب زیرزمینی فاجعه زیست محیطی است و باید حرام و 
ممنوع ش��ود. نماینده مردم س��اوه و زرندیه با واکاوی برخی از 
مش��کالت کارخانه های تولی��د آرد، اعالم کرد: کش��اورزان و 
تولیدکنندگان گندم باید به صورت مستقیم با کارخانه دار طرف 
شوند و دولت یارانه کاشت گندم را به کشاورز بدهد؛ اگر واسطه 
گندم قطع شود ناپاکی کنار می رود. وی با بیان اینکه به احتمال 
زیاد امسال تمهیداتی توسط دولت سنجیده می شود تا کشاورز 
مستقیما به کارخانه دار گندم بفروشد، اضافه کرد: امیدواریم با 
پیگیری این موضوع مشکالت تولیدکنندگان آرد و کشاورزان 
برطرف ش��ود. منصوری در ادامه با اش��اره به ضعف صنعت در 
صادرات، گفت: متاسفانه تکنولوژی در ایران نیست و از نخبگان 
نیز حمایت خاصی نمی شود چرا که روند تحصیلی نخبگان باید 
متفاوت باشد و در 7 سالگی به دو زبان دنیا مسلط باشند. وی با 
گله از اینکه بهترین پسته های تولیدی را با قیمت نیمی از پسته 
عرضه ش��ده در داخل ولی کیفیت چند برابری صادر می کنند، 
بی��ان ک��رد: در عجبم که چگونه ب��ا دالر ۶ برابری اما همچنان 
! د ر ا د دی  قتص��ا ا ف��ه  صر ق  چ��ا  قا

مدیرعامل شرکت آرد پوسان هم وضع خرید گندم و تولید آرد 
را اس��فبار دانست و گفت: استاندارد ناخالصی در خرید گندم ۴ 
درصد اس��ت اما گندمی که به کارخانه های تولید آرد ارائه می 

کنند حتی تا بیش از 17 درصد ناخالصی دارد. مهندس محمد 
علوی فرد با بیان اینکه متوسط ناخالصی گندم خریداری شده 
7 درصد بوده است، اضافه کرد: ایجاد شغل سیلو داری در ایران 
اشتباه بوده و باید خرید و نگهداری گندم را به کارخانه های آرد 
می س��پارند. وی با گله از تعاونی روستایی درباره عرضه گندم، 
بیان کرد: متاسفانه برخی از تعاونی های روستایی مرکز تقلب و 
مخلوط کردن ناخالصی هایی مانند شن، ماسه و خاك با گندم 
شده است. وی افزود: بارها شده است گندم را به علت ناخالصی 
بسیار تحویل نگرفته ایم اما آن ها با مراجعه به سیلوها دولتی و 
برخی موارد سیلوهای بخش خصوصی همان گندم را از روی بی 
مسئولیتی با افت 1 و1 تحویل گرفته اند. مهندس علوی فرد با 
بیان اینکه افت گندم دس��تکاری می شود، ادامه داد: بسیاری از 
س��یلوها اگر کمی باد بوزد، گن��دم را خالی نمی کنند که مبادا 
خ��اك گندم را باد ببرد! به گفته وی، وجود اهرم اجبار در خرید 
گندم موجب غش در معامله ش��ده اس��ت و حتی این غش به 
برخی از کش��اورزان نیز س��رایت کرده است و عملیات مخلوط 
سازی ناخالصی بعضا در مزارع کشت گندم هم انجام می شود. 
وی ب��ا اش��اره به برخ��ی از معضالت عرضه با واس��طه گندم به 
کارخانه های تولید آرد گفت: سه هزار تن گندم در زرندیه ۶ ماه 
است که به علت تشریفات اداری و برگزاری مناقصه حمل، روی 
زمین و به صورت غیر استاندراد مانده است؛ گندمی که تنها ۳0 

کیلومتر با ما فاصله دارد. 
مدیرعامل شرکت آرد پوسان با بیان اینکه در اواخر سال 89 
تا خرداد س��ال 90 ب��ه مدت ۶ ماه طرح خری��د گندم بصورت 
مس��تقیم اجرا ش��د، ادامه داد: این طرح بس��یار خوب بود و لذا 
کارخانه های تولید آرد با داش��تن حق انتخاب، بهترین گندم با 
کمترین ناخالصی را خریداری می کردند اما ظاهرا خوش��ایند 
سازمان غله، تعاونی روستایی، جهاد کشاورزی و برخی عوامل 
دست اندرکار نبود و متوقف شد و چنانچه طرح اولیه ادامه پیدا 
م��ی کرد تا کنون آزادس��ازی زنجیره خرید گندم، تبدیل آرد و 

فروش نان آزاد و رقابتی شده بود و چنانچه دولت اراده ای برای 
پرداخت یارانه داش��ت از طریق واریز به کارت مردم این مهم را 
انجام می داد. وی با بیان اینکه حدود ۲۲ سال است سازمان غله 
هیاتی متشکل از ۵ ارگان مانند بهداشت و درمان، جهاد، صنایع 
و...تشکیل داده و کارخانه های تولید آرد را بررسی و درجه بندی 
می کنند، اضافه کرد: این درجه بندی در س��طح کش��ور از نظر 
بهداشت، کنترل کیفیت، تکنولوژی، پاك شدن گندم و... انجام 
و بی��ن 1 تا ۵ امتیازبندی می ش��ود؛ این کارخانه تنها کارخانه 
استان مرکزی است که در طول این ۲0 سال به سبب تکنولوژی 
در ماش��ین آالت و تجهیزات، اس��تقرار و نصب ماشین آالت با 
تکنول��وژی روز دنیا، آزمایش��گاه فعال با نیروه��ای با تجربه و 
دستگاههای آزمایشگاهی بسیار پیشرفته دارای رتبه درجه یک 
کارخانجات می باش��د ولی متاس��فانه هیچگون��ه امتیازی به 
کارخانه تعلق نمی گیرد و هیچ فرقی با کارخانجات درجه ۲و ۳ 
ندارد. مهندس علوی فرد با بیان اینکه آرد ساوه در طول این سی 
و چند س��ال از این کارخانه تامین می ش��ود، گفت: بخش��ی از 
کارخانه را بدون هیچ وام و کمکی بازس��ازی و ارتقا داده ایم اما 
برای جایگزینی دس��تگاه های مورد نیاز دچار مشکل شده و به 
علت پایین بودن تکنولوژی و عدم کارایی ماشین آالت داخلی، 
با استفاده از منابع مالی شرکت و ارز آزاد اقدام به واردات بخشی 
از ماشین آالت از اروپا کردیم که با قانون ساخت داخل و عوارض 
گمرکی مواجه ش��ده و در این زمینه مجبور به پرداخت حقوق 
گمرکی برای ماش��ین آالت تولیدی ش��ده ایم. به گفته وی، با 
وجود گندم نامرغوب و با ناخالصی بسیار، دستگاه های نامرغوب 
داخل��ی، توقع تولی��د آرد درجه یک و حتی قاب��ل رقابت برای 

صادرات آرد منصفانه نیست. 
علوی فرد با بیان اینکه در صورت ارائه تسهیالت با نرخ سود 
پایین ماشین آالت مورد نیاز تهیه و یکساله خط تولید جدید را 
راه ان��دازی می کنیم، تاکید کرد: نانوایان و کارخانه داران تولید 
آرد یک درد مشترك دارند و آن این است که در سه سال گذشته 

در س��ه مرحله آب، برق، گاز، نیروی کار، بیمه تامین اجتماعی، 
مالیات و همه خدمات دولتی گران ش��ده است اما نرخ آرد و نان 
ثاب��ت مانده اس��ت، آیا کار قاب��ل ادامه می تواند باش��د! وی در 
خص��وص خرید گندم از بورس ب��رای مصارف صنف و صنعت 
گفت متاس��فانه پ��س از خرید و پرداخت نق��دی پول گندم تا 
تحویل آن حداقل ۲0 روز زمان الزم است که نقدینگی کارخانه 
در این فاصله قفل می شود و از طرفی شرکت غله استان مرکزی 
هیچگونه همکاری برای تحویل گندم با کیفیت و مناسب نمی 
کند و با اس��تناد به ابراز بخشنامه های خودساخته دخالت در  
تعیی��ن نوع گندم می کند و علی رغم وجود گندم با کیفیت در 
منطقه ساوه، کارخانه را مجبور به حمل گندم از انبارهای دارای 
کیفیت بسیار نازل اس��تان می کند و در برخی مقاطع موجب 
افت کیفیت آردها در س��طح شهرستان و همچنین نارضایتی 
نانوایان و صنایع مصرف کننده آرد می شود. مدیرعامل شرکت 
آرد پوس��ان در پایان گفت: این کارخانه برای 100 نفر بصورت 
مستقیم اشتغالزایی داشته اس��ت که در صورت راه اندازی فاز 
جدید آن، این اش��تغال زایی به ۲۵0 نف��ر افزایش پیدا خواهد 

کرد.

در بازدید نماینده مردم ساوه و زرندیه و رئیس تعزیرات حکومتی ساوه از شرکت آرد پوسان اعالم شد:

منصوری: سیاست خرید مستقیم گندم از کشاورز توسط کارخانه های تولید آرد، باید اجرا شود

مدیرتوزیع برق شهرس��تان فراهان از بازدید 
وس��رویس 890کیلومت��ر ش��بکه ب��رق دراین 

شهرستان طی 9ماه سال جاری خبرداد.
مهن��دس بختیاری افزود: بازدید وس��رویس 
پس��ت ۳10 دس��تگاه،تعویض 8 دستگاه تابلوی 
فرس��وده با تابلوی توسعه پذیر در شهر داودآباد، 
احداث شبکه فشار متوسط به میزان ۴00 متر و 
نصب یک دستگاه پست هوایی جهت رفع ضعف 
ولت��اژ س��اکنین ش��هر خنجین، اصالح ش��بکه 
فرس��وده و تبدیل س��یم به کابل ب��ه میزان ۳0 
کیلومتردر روستاهای توابع شهرستان و اصالح و 
بهینه س��ازی شبکه فشار متوسط و پست هوایی 

جهت رفع حریم و کانون خطر در روس��تاها را از 
جمل��ه فعالیت های اجرا ش��ده در شهرس��تان 

فراهان برشمرد.
وی ریگالژ ۲۳اصله پایه و شبکه فشار متوسط 
به میزان ۴۳ اسپان ،انجام شاخه بری مسیر فشار 
متوس��ط و ضعیف ب��ه طول بی��ش از ۲کیلومتر 
واص��الح تابلو را از فعالیت های اجرا ش��ده برای 
اجرای مقاوم سازی شبکه درشرایط بحران عنوان 

کرد.
مهندس بختی��اری بابیان اینک��ه ۳10مورد 
انش��عاب غیرمج��از در شهرس��تان فراهان جمع 
190انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است.آوری ش��ده اس��ت ،اف��زود: ک��ه از ای��ن میزان 

مدیر توزیع برق فراهان: 

بازدید ۸۹۰کیلومتر شبکه برق در فراهان

به همت حوزه خدمات مش��ترکین آبفای استان 

اصفهان کارگاه آموزشی روش های نوین وصول درآمد 
برگزار ش��د.در این کارگاه آموزشی با حضور بیش از 
110 نفر از ماموران وصول درآمد برگزار ش��د شرکت 
کنندگان با مباحثی همچون علل انباشت مطالبات، 
دالی��ل عدم وصول مطالبات، عوامل موثر در افزایش 
می��زان وصول درآم��د، درگاه های حض��وری و غیر 
حضوری وصول مطالبات، تکریم ارباب رجوع، شیوه 
های مراجعه به منازل و برخورد محترمانه با شهروندان 
آشنا شدند.معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در این کارگاه آموزشی، با 
اش��اره به این که هیچ ماموری بدون پوشیدن لباس 
مصوب، حق مراجعه به منازل شهروندان را ندارد گفت: 

نصب اتیکت شناسایی بر روی سینه و همراه داشتن 
کارت شناسایی از جمله الزامات کار یک مامور وصول 
مطالبات اس��ت.رضا رضایی افزود: همه مامورانی که 
برای ارائه خدمات به ملک شهروندان مراجعه می کنند 
باید در دوره های آموزشی شرکت کرده و روش های 
برخ��ورد صحیح و آداب معاش��رت با ش��هروندان را 
بیاموزند. وی گفت: به همین دلیل هرگونه جابه جایی 
کارکنان بخش مش��ترکین در ادارات آبفای مناطق 
خودگردان باید با تایید ستاد انجام شود.گفتنی است 
برای ش��رکت کنن��دگان در این کارگاه آموزش��ی، 
گواهینامه معتبر از مجتمع آموزش��ی – پژوهش��ی 

صنعت آب و برق استان اصفهان صادر می شود.   

به همت حوزه خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین وصول درآمد



11نفت و انرژينفت و انرژي
ادامه روند رو به رشد مصرف بنزين در كشور

ميانگين مصرف بنزين كشور از ابتدا تا 26دى ماه حدود 
6درصد و از ابتداى سال تا 26 دى ماه حدود 7.9درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
بر اساس آخرين آمار، ميانگين مصرف بنزين از ابتدا تا 26 
ــت كه نسبت به  دى ماه 75 ميليون و صد هزار ليتر بوده اس
مدت مشابه سال گذشته كه 70 ميليون و صد هزار ليتر بوده 

حدود شش درصد رشد داشته است.
ــاس اين گزارش، ميانگين مصرف بنزين از ابتداى  بر اس
ــال 1396 تا 26 دى ماه 80 ميليون و 400 هزار ليتر بوده  س
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 75 ميليون و 500 

هزار ليتر بوده حدود 7.9 درصد رشد داشته است.
    

پيوستن غول هاى انرژى به جمع خريداران
 نفت ليبى

ــل و BP با قراردادهاى ساالنه  شركت هاى رويال داچ ش
ــد كه گوياى بهبود روند  ــراى خريد نفت ليبى توافق كردن ب
توليد و امنيت اين كشور و جلب شدن غول هاى نفتى جهان 

است.
قرارداد شل با شركت ملى نفت ليبى نخستين قرارداد در 
ــال 2013 است و تحت اين قرارداد، بزرگترين  نوع خود از س
شركت نفتى اروپا نخستين محموله خود را تا چند روز آينده 
بارگيرى خواهد كرد. شركت BP كه در سال 2017 قرارداد 

بلندمدت نداشت نيز براى امسال به توافق رسيده است.
ــردن آتش منازعات  ــال 2017 با فروكش ك ليبى در س
ــترين ميزان در چهار سال  داخلى، توليد نفت خود را به بيش
گذشته رسيد. بازگشت شل و BP به فهرست مشتريان، خبر 
خوبى براى ليبى خواهد بود كه توليدش همچنان پايين تر از 
دوران حكومت قذافى مانده است. افزايش توليد نفت ليبى به 
ــور تحت توافق محدوديت توليد  دليل تعهداتى كه اين كش

اوپك دارد، چالش برانگيز خواهد بود.
ــتين محموله نفت ليبى در پنج سال  ــل در اوت نخس ش
گذشته را به صورت يك محموله تك خريدارى كرده بود اما 
ــركت هاى مانند ويتول و  ــار بلومبرگ، برخالف ش طبق آم
ــت خريداران قراردادى اين كشور در سال  گلنكور در فهرس

2017 نبود.
ــى كه در ميدان نفتى  ــد نفت ليبى بدنبال اختالالت تولي
ــارى به حدود يك  ــد، اوايل ماه ميالدى ج ــراره ايجاد ش ش

ميليون بشكه در روز بازگشت.
ــش توليد ميان  ــتاى توافق كاه ــى و نيجريه در راس ليب
كشورهاى عضو و غيرعضو اوپك، متعهد شده اند توليدشان 
ــكه در روز محدود نگه  را مجموعا در حدود 2.8 ميليون بش

دارند.
توليد ليبى در سال ميالدى گذشته به 828 هزار بشكه در 

روز رسيد كه باالترين متوسط ساالنه در سه سال اخير بود.
    

قرارداد الجزاير براى صرفه جويى در واردات 2 
ميليارد دالرى سوخت

ــركت دولتى سوناتراك الجزاير با هدف كاهش هزينه  ش
ــاالنه دو ميليارد دالرى براى سوخت وارداتى، توافقى را با  س
گروه ويتول براى ارسال نفت خام به ايتاليا به منظور فرآورى 

و واردات آن به شكل محصوالت پااليش شده امضاء كرد.
عبدالمومن اولد كادور، مديرعامل سوناطراك اظهار كرد 
ــتقل  ــركت ويتول را كه بزرگترين بازرگان نفتى مس اين ش
جهان است، از ميان پنج شركتى انتخاب كرد كه در مناقصه 
براى ارسال نفت خام به خارج از كشور و واردات آن به شكل 

سوخت پااليش شده شركت كرده بودند.
ــنبه  وى در ادامه افزود: مقامات توافق نامه اى را روز دوش

امضا كردند اما مقامات ويتول در اين باره اظهارنظر نكردند.
ــر صادرات محموله يك  ــه گفته يك منبع آگاه،  الجزاي ب
ميليون بشكه نفت از طريق ويتول به پااليشگاهى در ايتاليا را 
ــاس  ــه آغاز خواهد كرد. ميزان صادرات آينده براس در فوري

نيازهاى الجزاير متفاوت خواهد بود.
مديرعامل سوناطراك گفت: ما نمى خواهيم به واردات دو 
ميليارد سوخت در سال ادامه دهيم. وى همچنين در ادامه 
افزود: اين كشور واقع در شمال آفريقا به دنبال خريد سهم در 

يك پااليشگاه خارجى است.
    

كويت: گزينه خروج از توافق كاهش توليد روى 
ميز نيست

ــاير توليدكنندگان  وزير نفت كويت اظهار كرد اوپك و س
نفت جهان شامل روسيه در نشست آتى كه در عمان برگزار 
ــر قيمت هاى نفت درباره  ــد، با وجود افزايش اخي خواهد ش

نحوه پايان دادن به كاهش توليد گفت وگو نخواهند كرد.
ــهر كويت گفت: پايبندى همه  ــيدى در ش بخيت الرش
كشورهاى مشاركت كننده در توافق كاهش توليد در دسامبر 
ــت زيرا  ــد بود. البته اين يك برآورد مقدماتى اس 125 درص
ــئول رصد پايبندى به توافق  هنوز همه منابع ثانويه كه مس

كاهش توليد هستند، آمار خود را به اوپك ارائه نداده اند.
ميزان پايبندى مشاركت كنندگان در توافق كاهش توليد 
ــزان از زمان آغاز  ــر 122 درصد بود كه باالترين مي در نوامب
اجراى اين توافق در ژانويه سال 2017 بود. به گفته وزير نفت 
ــق كاهش توليد هيچ  ــت، كميته نظارت كننده بر تواف كوي
برنامه اى براى گفت وگو درباره استراتژى خروج در نشست 

خود در مسقط -پايتخت عمان- ندارد.
ــه اى براى گفت وگو  ــت گفت: هيچ برنام وزير نفت كوي
درباره هرگونه استراتژى خروج وجود ندارد و همان طور كه 
پيش از اين توافق شده است،  ما تا پايان سال ميالدى جارى 

به اجراى كاهش توليد پايبند هستيم.
ــتين بار در سه سال اخير به  قيمت هاى نفت براى نخس
ــت. بيژن نامدار  ــكه صعود كرده اس باالى 70 دالر در هر بش
ــارى گفت اوپك مايل  ــت ايران اوايل ماه ج زنگنه، وزير نف
نيست قيمت ها باالى 60 دالر باشد زيرا توليد بيشتر از سوى 
ــيتى  ــويق خواهد كرد. بانك هاى بزرگ از "س ــيل را تش ش
گروپ" گرفته تا "سوسيته جنرال" گمانه زنى درباره احتمال 

پايان زودتر از موعد توافق كاهش توليد را آغاز كردند.
    

صعود قيمت نفت در پى كاهش ذخاير آمريكا
قيمت نفت روز پنجشنبه تحت تاثير كاهش ذخاير نفت 
ــه براى حمله به  ــيان در نيجري خام آمريكا و تهديد شورش

تاسيسات نفتى اين كشور صعود كرد.
ــنت يا 0.3 درصد  بهاى معامالت آتى نفت برنت با 18 س
ــنبه، به 69.65  ــبت به قيمت نهايى روز  چهارش افزايش نس
ــيد. نفت برنت روز دوشنبه به 70.37  ــكه رس دالر در هر بش
ــه باالترين قيمت از  ــرده بود ك ــكه صعود ك دالر در هر بش
ــال 2014 بود كه افت سه ساله قيمت نفت آغاز  دسامبر س

شد.

خبر

مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران 
ــن از جان  ــه ت ــالم كرد: پيكرهاى س اع
باختگان كشتى سانچى پس از مشخص 
ــدن آزمايش DNA به كشور انتقال  ش

مى يابد.
به گزارش صداوسيما، سيروس كيان 

ارثى در حاشيه مراسم گراميداشت ياد و 
خاطره شهداى كشتى سانچى كه دراين 
ــد در جمع خبرنگاران  شركت برگزار ش
ــزود: اولويت ما گرفتن نمونه دى ان اى  اف
خانواده هاى شهداى نفتكش و ارسال آن 

به چين است.

وى گفت: پس از دريافت اين نمونه ها 
ــولگرى كشورمان در  با هماهنگى كنس
چين پيكرهاى سه تن از جان باختگان به 

ميهمن انتقال خواهد يافت.
مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران 
افزود: بر اساس اسناد و مدارك و بر خالف 

ــار در نفتكش  ــدت انفج ــور اوليه ش تص
ــه فرصت  ــدى باال بود ك ــانچى به ح س
ــب براى نجات سرنشينان آن مهيا  مناس

نشد.
ــتى در حال  ــت: حرارت كش وى گف
ــيار باال بود و به داليل فنى  ــوختن بس س

استفاده از فوم براى خاموش كردن آتش 
ــر نبود.كيان ارثى با رد برخى اظهار  ميس
نظرها مبنى بر همكارى نكردن چينى ها 
در عمليات امداد و نجات نفتكش حادثه 
ديده ايرانى افزود: چينى ها هر آنچه را كه 

مى توانستند براى اين كار انجام دادند.
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مديرعامل نفتكش خبر داد:
DNA انتقال پيكرهاى پيداشده سانحه سانچى به كشور پس از آزمايش

ــت با بحران  ــتان كه سال هاس پاكس
كمبود انرژى روبرو است، اكنون به راهى 
تازه براى تامين بخشى از نياز خود به نفت 
و گاز فكر مى كند و اين بار چشم به منابع 
انرژى اندونزى در زمينه گاز مايع طبيعى 

(ال - ان - جى) دوخته است.
ــتان كشورى با  به گزارش ايرنا پاكس
بيش از 200 ميليون نفر جمعيت بوده و 
بازار مصرف بزرگ گاز طبيعى در منطقه 
محسوب مى شود كه در حال حاضر تنها 
توانايى تامين دو سوم گاز مورد نياز خود را 

دارد.
ــت كه با توجه به افت  اين در حالى اس
ــار مخازن گاز اين كشور، سهم توليد  فش
ــاز آينده  ــن گاز مورد ني ــى در تامي داخل
ــش كاهش خواهد  ــتان بيش از پي پاكس

يافت.
ــال هاى اخير  ــر، در س ــوى ديگ از س
ــتان با بحران تامين انرژى روبه رو  پاكس
ــه دنبال انعقاد  ــوده و به همين منظور ب ب

ــاى مختلف واردات گاز از جمله  قرارداده
خط لوله صلح، خط لوله تاپى براى واردات 
از تركمنستان و واردات ال.ان.جى از قطر 

بوده است.
ــانى از ايران به پاكستان  پروژه گازرس
موسوم به خط گاز صلح سال هاست آغاز 
شده اما دخالت كشورهاى مختلف اجراى 
آن را در پاكستان به تأخير انداخته است.

ميزان مصرف گاز در پاكستان طى 20 
ــته بيش از 80 درصد افزايش  سال گذش
ــته و جمعيت پاكستان به سرعت در  داش
حال رشد است و تعداد انشعابات گاز از 4 
ــعاب افزايش  ميليون به 8,4 ميليون انش

يافته است.
پيش از اين نيز در رسانه هاى پاكستان 
اعالم شد كه پاكستان به منابع نفت و گاز 
ــم دوخته  ــياه نيز چش نيجريه در قاره س

است.
ميزان مصرف گاز در پاكستان در نيمه 
ــرما آغاز مى شود،  ــال كه فصل س دوم س

بيشتر است و فعال قطر، اصلى ترين صادر 
كننده گاز مايع به پاكستان است.

ــان مى دهد ميزان نياز  بررسى ها نش
پاكستان به گاز در سال هاى آينده افزايش 
ــور ظرف سه سال  خواهد يافت.اين كش
آينده، ساالنه به 20 ميليون تن گاز مايع 
نياز خواهد داشت و پس از پنج سال، اين 
ــال افزايش  ــم به 30 ميليون تن در س رق

خواهد يافت.
با وجود اينكه پاكستان قرارداد واردات 
گاز با ايران از طريق احداث خط لوله امضا 
كرده و اكنون نزديك به سه سال است كه 
از ضرب االجل تعيين شده در اين قرارداد 
مى گذرد و پاكستان به رغم نياز شديد به 
انرژى، هيچ اقدامى در انجام تعهدات خود 
در قبال اين قرارداد انجام نداده و هيچ گام 
عملى براى احداث خط لوله گاز در خاك 

خود برنداشته است.
ــش از پايان ضرب االجل اين  ايران پي
ــال 2014) به  ــامبر س قرارداد (پايان دس

ــرد و خط لوله گاز  ــدات خود عمل ك تعه
براى صادرات گاز به پاكستان را تا نزديك 

مرز اين كشور احداث كرده است.
رسانه هاى پاكستانى شامگاه پنجشنبه 
ــه اندونزى به  ــرى اعالم كردند ك در خب
ــاله صادرات گاز  دنبال عقد قرارداد 10 س
ــتان  مايع طبيعى (ال - ان - جى) با پاكس
ــت.به گزارش ايرنا از تارنماى خبرى  اس
تحليلى ’ پاكستان تودى‘ آركاندرا طاهر 
ــادن اندونزى در  ــاون وزير انرژى و مع مع
ــت كه كشورش قصد  سخنانى گفته اس
دارد تا گاز طبيعى مايع (LNG) را به دو 
ــتان و  ــى (پاكس ــياى جنوب ــور آس كش
ــارى حدود 6  ــه ارزش تج ــگالدش) ب بن

ميليارد دالر براى هر كشور صادر كند.
ــوص توضيحات اين  آركاندرا در خص
ــات صادرات  ــت كه جزيي خبر گفته اس
ــس جمهورى  ــفر آتى رئي LNG در س
ــور در  ــدوو‘ به اين دو كش ’جوكووى وي

آينده نزديك تعيين مى شود.

ــاالنه گاز مايع  ــم صادرات س وى حج
طبيعى از اين كشور را يك تا 1,5 ميليون 
ــن نيز دومين  ــوان كرد.پيش از اي تن عن
ــرده (LNG) بندر  ترمينال گاز مايع فش
ــتان روز  ــم‘ كراچى پاكس ــورت قاس ’پ
دوشنبه 29 آبانماه جارى با حضور شاهد 
خاقان عباسى نخست وزير اين كشور به 

صورت رسمى افتتاح شد.
ــانه هاى اين  البته پيش از اين در رس
ــور اعالم شده بود كه دولت پاكستان  كش
در نظر دارد براى رفع نيازمندى تاسيسات 
ــرق خود، حجم  ــروگاه هاى تامين ب و ني
ــه دو برابر  ــع ’LNG‘ را ب واردات گاز ماي

ميزان كنونى افزايش دهد.
ــور در حال حاضر روزانه 600  اين كش
ــرده از  ــون متر مكعب گاز مايع فش ميلي
طريق پايانه ذخائر گاز در بندر پورت قاسم 
ــهر كراچى دريافت مى كند.پاكستان  ش
ــود را هم  ــورد نياز خ ــى‘ م ’ال - ان - ج

اكنون از كشور قطر تامين مى كند.

رئيس گروه مطالعات انرژى وين با بيان 
ــدگان و صادركنندگان  اينكه توليدكنن
بزرگ نفت چشم به بازار آسيا دارند، گفت: 
ــاال هند را  ــران اصلى بازار نفت، ح بازيگ
ــياه مى  ــد تقاضاى طالى س ــون رش كان

دانند.
ــو با مهر  ــلى در گفتگ فريدون بركش
ــرد بازاريابى ايران در فروش  درباره عملك
ــام و اصول بازاريابى  نفت خود، گفت: نظ
ــى ايران،  ــراورده هاى نفت ــت خام و ف نف
كماكان تحريم - محور و منبعث از قوانين 
و اصولى است  كه طى  سال ها در صنعت 
نفت (وگاز) كشور شكل گرفته و نهادينه 
شده است. به اين ترتيب اين قاعده، نظام 
صادرت نفت خام كشور را محدود به چهار 
كشورچين، ژاپن، كره جنوبى وهندوستان 
ــاخته بود كه از سوى شوراى امنيت از  س
ــاى نفتى جمهورى  ــى از تحريم ه بخش

اسالمى ايران مستثنى شده بودند.
ــام مدت  ــس از برج ــه داد: پ وى ادام
ــت نفت  ــيد تا صنع ــول كش ــادى ط زي
كشورمان خود را با قواعد، قرانين و اصول 

حاكم بر بازاريابى و صادرات نفت خام وفق 
ــه به عقبه  ــبختانه با توج دهد كه خوش
ــران اين روند با  قدرتمند صنعت نفت اي
سرعت نسبتا خوبى محقق شد. البته بايد 
ــت 3.8 ميليون  ــت كه بازگش توجه داش
بشكه اى ايران به بازار جهانى هم به يكباره 
تحقق پيدا نكرد و فرايند چندين ماهه اى 
ــت تا به ظرفيت قبل از اعمال  را الزم داش
تحريم ها دست يابد.رئيس گروه مطالعات 
ــت  انرژى وين در توضيح وضعيت سياس
ــوزه گاز، بيان  ــاى صادراتى ايران در ح ه
داشت: با وجود اينكه ايران دومين ذخاير 
گاز جهانى دنيا را دراختيار دارد، بنيانگذار 
ــدگان و  ــد كنن ــى تولي ــع جهان مجم
ــن  ــت و همچني ــدگان گاز اس صادركنن
ــور بزرگ توليد كننده گاز  چهارمين كش
جهان به شمار مى آيد ولى با كمال تاسف، 
ــت  ــت و سياس وارد كننده خالص گاز اس

صادرات گاز كشور در حد فاجعه است.
ــناس ارشد بين المللى بازار  اين كارش
نفت، پيش بينى نرخ نفت را دشوار دانست 
ــازار از طرف  ــزود: با توجه به تقويت ب و اف

ــيا و تاثيرات مثبت  تقاضا و به ويژه در اس
كاهش نسبى توليد كنندگان اوپك و غير 
ــدى قابل توجه  ــك و همچنين پايبن اوپ
كشورها و خويشتن دارى اعضاى متعهد به 
ثبات بازار، به احتمال قوى قيمت جهانى 
ــال 2018 تا  ــه دوم س ــت خام در نيم نف
ــتانه 70 دالر در بشكه تثبيت خواهد  آس
شد.البته اين ارقام عمدتا متوجه نفت خام 
هاى سبك است كه نسبت به قيمت و بازار 
حساسيت بيشترى دارد.طبق گفته هاى 
ــال جارى  ــلى در نيمه نخست س بركش
ميالدى انتظار نوسانات قيمتى  چشمگيرى 
ــت بخشى از  ــت. گفتنى اس را نبايد داش
ــث از ابهام در  ــازار منبع ــبى ب ارامش نس
عملكرد نفت خام هاى غيرمتعارف به ويژه 
شيل است.البته مخازن نفت خام آب هاى 
عميق هم همچنان در انتظار رفتار سرمايه 
گذاران تازه نفس است. در هرصورت سال 
ــازار جهانى نفت ما را از تحوالت  2018، ب
پيش بينى نشده، بى بهره نخواهد گذاشت.
ــاره به  ــابق انرژى در اوپك با اش رايزن س
اينكه سياست هندى ها در كاهش خريد از 

جمهورى اسالمى ايران، چندان سياسى 
نيست، تصريح كرد: توليد كنندگان و صادر 
كنندگان بزرگ نفت، جملگى به بازارهاى 
ــيا چشم دوخته اند. اين درحالى است  آس
كه بازيگران اصلى بازار، حاال هند را كانون 
اصلى رشد تقاضاى نفت مى دانند. به اين 
ــه داليلى كه  ــب مى توان گفت بنا ب ترتي
جاى بحث مفصلى دارد، بازار انرژى چين 
ــالدى خود را به  موقعيت دهه 2000 مي
ــت مى دهد.وى گفت: توليد  تدريج از دس
كنندگان و صادر كنندگان بزرگ در آسيا 
و به ويژه در هند، در حال ساخت پااليشگاه 
ــده اى داشته  ــتند تا بازار تضمين ش هس
باشند. از سويى ديگر توليد كنندگان عمده 
خاورميانه مانند عربستان، كويت و امارات 
در حال مذاكره براى خريد سهام پااليشگاه 
ــى جديد بوده و  ــاد ظرفيت  پااليش و ايج
تالش مى كنند تا از هم اينك بازار تضمين 
ــته باشند.رئيس  ــده اى در اختيار داش ش
گروه مطالعات انرژى وين با تاكيد بر اينكه 
ــركت ملى نفت متوجه اين مهم بود و  ش
ــروع كرد، ولى روش ها،  اقداماتى را هم ش

ــرارات با چنين  ــت ها، قوانين و مق سياس
سياست هايى ناسازگار است، اظهار داشت: 
ــود دارد كه صنعت  احتمال ضعيفى وج
ــران بتواند بين المللى عمل كند و  نفت اي
حضور خود در بازارهاى جهانى را تثبيت 
كند. چرا كه متاسفانه سال ها تحريم هاى 
ــى،  ــران خود-تحريم ــى و متفك خارج
ــورمان در  ــل صنعت نفت كش ابتكارعم
ــازگار ساخته  صحنه هاى جهانى را نا س
ــس از تحريم،  ــت. البته طى دوران پ اس
بازاريابى صنعت نفت در بازارهاى اروپايى 
از موفقيت هاى نابى برخوردار بوده است.بر 
ــناس بين  ــاى اين كارش ــاس گفته ه اس
المللى انرژى، صادرات گاز طبيعى بيش از 
ــت رسمى گاز  ــال است كه سياس 35 س
ــط لوله به  ــور  از طريق خ ــى كش طبيع
ــتان بوده و هست كه  پاكستان و هندوس
متاسفانه هرگز عملياتى نشده است. به اين 
ــت طراحى يك  ــوان گف ــى ت ــب م ترتي
ــادرات گاز از مهم  ــى قوى در ص ديپلماس
ترين اولويت ها در حوزه ديپلماسى انرژى 

كشور به شمار مى رود.

نگاه پاكستان به اندونزى براى واردات گاز مايع

رئيس گروه مطالعات انرژى وين:
كاهش خريد نفت هند از ايران سياسى نيست

خبر
عراق احياى ميدان نفتى كركوك 

را به بى پى مى سپارد
ــراق قصد دارد براى افزايش ظرفيت  ع
ــمالى كركوك  ــت ميادين ش ــد نف تولي

قراردادى با شركت بى پى منعقد نمايد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم به نقل از 
رويترز، يك مقام عراقى گفت، عراق قصد 
ــت توليد نفت  ــراى افزايش ظرفي دارد ب
ميادين شمالى كركوك كه در ماه اكتبر از 
ــد،  ــرد پس گرفته ش ــى طلبان ك جداي

قراردادى با شركت بى پى منعقد نمايد.
ــى، وزير نفت  ــزود، جبار اللعيب وى اف
ــم امضاى موافقتنامه ميان  عراق در مراس
شركت نفت شمال عراق با شركت بى پى 

حضور خواهد داشت.
ــراق چند روز پس از اخراج نيروهاى  ع
كرد از منطقه كركوك از بى پى خواسته تا 
ــت توليد نفت اين منطقه را بيش از  ظرفي
دو برابر افزايش دهد و به باالى 700 هزار 

بشكه در روز برساند.
صادرات نفت از كركوك پس از عمليات 
ارتش عراق براى بازپس گيرى اين مناطق 
ــتان متوقف شده  ــت اقليم كردس از دس
است. عراق قصد دارد صادرات نفت خام از 
كركوك به ايران را از اواخر ماه جارى آغاز 

كند.
    

صادرات ال پى جى ايران پس از 
تعميرات پارس جنوبى صعودى 

شد
صادرات ال پى جى ايران كه از شهريور 
ــه دليل تعميرات در پارس  به اين طرف ب
ــى كاهش يافته بود در دى ماه براى  جنوب
دومين ماه متوالى افزايش يافت و به 374 

هزار تن رسيد.
به گزارش پايگاه خبرى پالتس، منابع 
تجارى گفتند، صادرات ال پى جى ايران 
ــه اين طرف به دليل  ــپتامبر ب كه از ماه س
عمليات دو ماهه تعميرات در پارس جنوبى 
كاهش يافته بود، بعد از آغاز روند ترميمى 
در ماه دسامبر و رسيدن به 373 هزار تن، 
در ماه ژانويه نيز رشد داشته و به 374 هزار 

تن رسيده است.
ــت، ايران در ماه  اين گزارش حاكى اس
ــورهاى چين،  ــه كش ــارى ميالدى ب ج
اندونزى، تايلند، هند، پاكستان و احتماال 

شرق آفريقا ال پى جى صادر مى كند.
منابع آگاه گفتند، ايران در سال 2017 
مجموعا حدود 3,5 ميليون تن ال پى جى 
صادر كرده كه بيشترين مقدار مربوط به 
ماه اوت يعنى قبل از آغاز تعميرات بوده كه 

حدود 423 هزار تن بوده است.
ــيام در اين ماه 33  شركت تايلندى س
ــن بوتان از  ــن پروپان و 11 هزار ت هزار ت
ــلويه  ــركت بازرگانى گاز ايران در عس ش

تحويل گرفته است.
ــركت نفتيران، يكى از شركت هاى  ش
ــركت ملى نفت ايران نيز 44 هزار  تابعه ش

تن ال پى جى به هند صادر كرده است.
همچنين شركت بازرگانى بين المللى 
پتردك 44 هزار تن ال پى جى از شركت 
بازرگانى صنعتى پتروشيمى خليج فارس 
ــت. اين  ــل گرفته اس ــلويه تحوي در عس
محموله در راه جزيره سوماتراى اندونزى 

است.
    

قيمت جهانى نفت كاهش يافت
قيمت هر بشكه نفت برنت با 85 سنت، 
معادل 1.2 درصد كاهش به 68 دالر و 46 

سنت رسيد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم به نقل از 
ــه افزايش توليد نفت  رويترز، در حالى ك
ــش ميزان ذخاير نفت خام  آمريكا بر كاه
آمريكا سايه افكنده است، قيمت نفت خام 

آمريكا بيش از يك درصد كاهش داشت.
اگر كاهش قيمت هاى تا پايان جلسه 
جارى به قوت خود باقى بماند، بزرگترين 
ــت از ماه اكتبر  كاهش قيمت هفتگى نف

تاكنون رقم خواهد خورد.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه 
نفت برنت با 85 سنت، معادل 1,2 درصد 
ــنت رسيد. روز  كاهش به 68 دالر و 46 س
ــكه نفت برنت به  ــنبه قيمت هر بش دوش
ــامبر 2014 تاكنون  ــن رقم از دس باالتري

يعنى 70 دالر و 37 سنت رسيده بود.
قيمت نفت خام آمريكا هم با 93 سنت، 
ــادل 1,5 درصد كاهش به 63 دالر و 2  مع
ــيد. قيمت نفت وست تگزاس  سنت رس
اينترمدييت آمريكا روز سه شنبه باالترين 
رقم خود از دسامبر 2014 تاكنون يعنى 
ــه كرد.تجار  ــنت را تجرب 64 دالر و 89 س
ــى از افزايش  ــد، افت قيمت ها ناش گفتن
ــد از يك دوره كوتاه  توليد نفت آمريكا بع
كاهشى و همچنين احتمال كاهش تقاضا 
ــتان در نيمكره  با پايان يافتن فصل زمس
شمالى بوده است.آمارهاى اداره اطالعات 
ــت، ميزان توليد  انرژى آمريكا حاكى اس
ــه به 9,75  ــكا در روز 12 ژانوي نفت آمري
ــكه در روز رسيد. ميزان توليد  ميليون بش
ــال جارى به دليل  نفت آمريكا در آغاز س
ــديد هوا و تعطيلى بخشى از  ــرماى ش س
تاسيسات توليدى به 9,49 ميليون بشكه 
ــيده بود.اكثر تحليلگران انتظار دارند  رس
توليد نفت آمريكا به زودى از 10 ميليون 

بشكه در روز فراتر برود.

ــل از منابع بازرگانى آگاه  پالتس به نق
خبر داد روند بهبود صادرات LPG ( گاز 
مايع ) ايران پس از كاهشى كه از سپتامبر 
ــد كمتر ميدان گازى پارس  به دليل تولي
جنوبى داشت، براى دومين ماه ادامه يافته 
و از 373 هزار تن در دسامبر به 374 هزار 

تن در ژانويه افزايش خواهد يافت.
ــرم افزار رهگيرى  ــنا، ن به گزارش ايس
كشتى "اس اند پى گلوبال پالتس" نشان 
مى دهد صادرات LPG ايران در ژانويه به 
ــد، هند،  ــزى، تايلن ــد چين، اندون مقص
ــرق آفريقا بوده  ــاال ش ــتان و احتم پاكس

است.
ــع آگاه، ايران حدود 3.5  به گفته مناب
ــال 2017 صادر  ميليون تن LPG در س

ــن حجم صادرات ماهانه در  كرد و باالتري
اوت به ميزان 423 هزار تن بود كه فعاليت 
تعميراتى پارس جنوبى هنوز آغاز نشده 
ــارس جنوبى در  ــود. تعميرات ميدان پ ب

اواسط نوامبر به پايان رسيد.
ــيام گاز" ماه  ــدى "س ــركت تايلن ش
ــارى محموله اى به ميزان 33  ميالدى ج
ــان و 11 هزار تن بوتان را از  هزار تن پروپ
شركت بازرگانى گاز ايران در عسلويه در 

كشتى "مينگ دى" دريافت كرد.
ــور از جنوب  ــتى اكنون با عب اين كش
ــتانه رسيدن به "سى  ــرقى هند در آس ش

راچا" در ساحل شرقى تايلند قرار دارد.
شركت نفت ايران اينترتريد (نيكو) كه 
زيرمجموعه شركت ملى نفت ايران است، 

44 هزار تن محموله LPG را از عسلويه 
در كشتى Tyr BW بارگيرى كرد.

ــى  بين الملل ــى  بازرگان ــركت  ش
Petredec محموله اى به ميزان 44 هزار 
ــت  ــى صنع ــركت بازرگان ــن را از ش ت
ــيمى خليج فارس در عسلويه در  پتروش
ــانگهاى" بارگيرى  كشتى "پسيفيك ش
كرد. اين كشتى اكنون نزديك سريالنكا 
ــت 23 ژانويه به بندر تلوك  بوده و قرار اس
ــمانگ كا در جنوب جزيره سوماتراى  س

اندونزى وارد شود.
ــته  ــاه گذش ــركت Petredec م ش
محموله مشابهى را براى تحويل به كالبوت 
در جزيره سوماترا خريدارى كرده بود. اين 
شركت همچنين در نوامبر يك محموله 
ــان را براى تحويل به  ــزار تنى پروپ 44 ه

اندونزى خريدارى كرده بود.
شركت دولتى پرتامينا از سال 2007 
ــا Petredec براى تامين  يك قرارداد ب
ماهانه يك تا چهار محموله به ميزان 44 
هزار تن دارد كه تا 31 دسامبر سال 2018 

اجرا خواهد شد.

پرتامينا در ژانويه از ايران خريد 
ندارد

ــه  ــا در ژانوي ــركت پرتامين ــود ش خ
ــران خريدارى نمى كند.  محموله اى از اي
ــركت اواخر دسامبر محموله اى به  اين ش

ــان از ايران را در  ــزان 44 هزار تن پروپ مي
كشتى "پرتامينا گاز1“ بارگيرى كرد كه 

12 ژانويه به كالبوت رسيد.
اين محموله تحت قرارداد FOB بود 
كه در ماه مه سال 2016 ميان پرتامينا و 
شركت ملى نفت ايران براى تحويل 600 
ــال 2016 تا  هزار تن LPG در فاصله س

2017 آغاز شد.
ــع آگاه، پرتامينا تا  ــه يك منب به گفت
ــال 2018  زمانى كه اين قرارداد براى س
ــران خريدى نخواهد  ــود، از اي تمديد نش
ــركت بازرگانى ايرانى كاسپين  داشت.ش
پتروشيمى يك محموله شامل 33 هزار 
تن پروپان و 11 هزار تن بوتان را از عسلويه 
در كشتى "پسيفيك ريزائو" بارگيرى كرد. 
مقصد اين كشتى كه اكنون نزديك تنگه 
سنگاپور است، كينژو در استان گوانگشى 

چين است.
شركت كاسپين پتروشيمى همچنين 
يك محموله مخلوط به ميزان 24 هزار تن 
ــيمى و يك  ــركت خارگ پتروش را از ش
محموله مخلوط به ميزان 20 هزار تن را از 
شركت بازرگانى صنعت پتروشيمى خليج 
فارس در بندر امام خمينى در كشتى "گاز 
ــرد. اين  ــى" بارگيرى خواهد ك ديگنيت
كشتى اكنون در مديترانه بوده و مقصد آن 
نامعلوم است با اين همه طبق آمار پالتس، 

سفرهاى متعددى به چين داشته است.

ــس نيز يك  ــى تريليان ــركت ايران ش
ــامل 33 هزار تن پروپان و 11  محموله ش
ــركت بازرگانى گاز  هزار تن بوتان را از ش
ايران در كشتى "گاز كريستال" بارگيرى 

خواهد كرد.
مقصد اين كشتى كه اكنون در مسير 
رسيدن به عسلويه است، معلوم نيست اما 
ــتال"  ــس، "گاز كريس ــار پالت ــق آم طب

سفرهاى متعددى به چين داشته است.
تريليانس همچنين در كشتى "اور ريچ 
6“ در بندرعباس يك محموله 5000 تنى 
ــران بارگيرى  ــركت بازرگانى گاز اي را ش
مى كند. اين كشتى از سفرى به بندر قاسم 

در پاكستان بازمى گردد.
شركت بازرگانى "گلوبال رئاليتى" نيز 
يك محموله شامل 33 هزار تن پروپان و 
ــركت بازرگانى  11 هزار تن بوتان را از ش
ــتى "گاز جاسمين" در  گاز ايران در كش
عسلويه بارگيرى خواهد كرد. اين كشتى 
ــته  ــفرهاى متعددى به چين داش نيز س

است.
ــركت بازرگانى بين المللى گلنكور  ش
ــركت  ــك محموله 18 هزار تنى را از ش ي
بازرگانى گاز ايران در كشتى "سى اسپيد" 
ــتى  بارگيرى خواهد كرد. مقصد اين كش
ــت اما گلنكور اواخر  هنوز مشخص نيس
دسامبر محموله مشابه را از همين كشتى 

در مومباساى كنيا تخليه كرد.

افزايش صادرات ” گاز مايع“ 

درحالى تفاهم نامه صادرات گاز ايران و 
عمان در سال 92 امضا شده است كه بعد 
از گذشت 4 سال هنوز مشخص نيست كه 
ــيد،  ــن طرح به كجا خواهد رس آينده اي
ــت تا 2 سال آينده  درصورتى كه قرار اس

گاز به عمان برسد.

به گزارش فارس طرح انتقال گاز ايران 
به عمان با گذشت 4 سال از امضاى تفاهم 
ــوز در مرحله اوليه  ــه آن در تهران هن نام
است و با اين روند مشخص نيست كه چه 

زمانى گاز ايران به عمان خواهد رسيد.
ــران و عمان به دنبال  ــالها بود كه اي س

ــادرات گاز بودند كه در  ــره براى ص مذاك
ــت  نهايت اين طرح ذر قالب يك يادداش
تفاهم در 4 شهريور ماه 1392 به امضاى 
دو طرف رسيد.بهمن ماه سال گذشته نيز 
ــر نفت ايران و  ــا حضور بيژن زنگنه، وزي ب
ــد بن حمد الرمحى، وزير نفت و گاز  محم

عمان چارچوب توافق ايران و عمان ميان 
شركت ملى نفت ايران و وزارت نفت عمان 
براى ادامه فعاليت هاى پروژه احداث خط 
لوله صادرات گاز ايران به عمان امضا شد. 
ــده، موافقت نامه اى ميان  ــند امضا ش س
شركت ملى نفت ايران و وزارت نفت و گاز 

عمان با عنوان چارچوب كلى توافق براى 
ــادرات گاز ايران به  ــط لوله ص احداث خ
عمان است كه با توجه به پايان مهلت اين 
سند با امضاى دوباره اين چارچوب، توافق 
 (Agreement  work  Frame)

تمديد شد.

صادرات گاز ايران به عمان در بالتكليفى



مدیر عامل جدید شرکت رایان سایپا منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس محسن جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا ، مجید باقری به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت رایان سایپا 
منصوب شد.  به گزارش سایپا نیوز؛ مدیرعامل جدید رایان سایپا دانش آموخته 
مقطع دکتری در رشته مدیریت استراتژیک است که پیش از این به مدت شش 
سال عضو موظف هیئت مدیره شرکت گس��ترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
بوده است .وی مدرس دانشگاه و مولف 3 عنوان کتاب بوده و سوابق دیگری چون 
رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه وابسته به ایران خودرو ، رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت نوین آرا ، نائب رییس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرس��ی 
شرکت رینگ سازی مشهد ، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات فنی ایران 
خودرو )ایس��یکو( و معاون منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو را در کارنامه 
خود دارد .شایان ذکر است شرکت رایان سایپا با سرمایه ای بالغ بر 9000 میلیارد 
ریال در حال حاضر بزرگترین ش��رکت لیزینگ کشور محس��وب شده و دارای 

جایگاه ویژه در بازار سرمایه است و در زمره 30 شرکت برتر بورسی می باشد.
    

شورولت سیلورادو 2019 بازار تراک های فول سایز 
را داغ تر می کند

پیکاپ شورولت سیلورادو 2019 در دیترویت رونمایی شد و قرار است با نسل 
های جدید رم 1500 و فورد اف 150 رقابتی شدید داشته باشد.

نمایشگاه دیترویت امسال پر است از مدل های نمادین آفرود که توانایی های 
بی نظیری دارند. از مدل هایی که به نام هایشان اشاره کردیم تا جی کالس جدید 

مرسدس، همه این خودروها هیچ ابایی از  حضور در جاده های خاکی ندارند.
در مقایسه با نسل قبلی خود، سیلورادو 2019 طراحی کم تر محافظه کارانه 
ای دارد و خطوط ش��خصیتی روی بدنه قوی تر ش��ده اند. برای داشتن ظاهری 
متفاوت، مدل ال تی تریل باس را انتخاب کنید که ارتفاع سیستم تعلیق بیشتر، 

دیفرانسیل عقب قفل شونده و اسکید پلیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
برخالف بدنه، کابین خودرو در مقایسه با نسل قبلی تفاوت چندانی نکرده و 
فقط در مدل کرو کب فضای پای سرنش��ین های عقب چند اینچ افزایش یافته 
است.آپش��ن های موتور ش��امل دو مدل 5.3 و 6.2 لیتری هش��ت س��یلندر و 

همچنین مدل 3 لیتری دورامکس 3 لیتری جدید می شود.

خبر

خبر
اردشیر امینی مدیر عامل سایپا 

یدک شد
طی حکمی از سوی مهندس محسن 
جهرودی مدیرعامل گروه خودروس��ازی 
سایپا ، اردشیر امینی به عنوان عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی سایپا 
یدک منصوب ش��د.به گزارش سایپا نیوز؛ 
مدیر عامل جدید شرکت سایپا یدک دانش 
  MBA آموخته کارشناسی ارشد  مدیریت
بوده و س��وابقی چون مدیرعامل سازمان 
اقتصادی کوثر )زیرمجموعه بنیاد شهید( ، 
مدیرعامل در ش��رکت های تابعه شستا ، 
مش��اور اقتصادی بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی ، مشاور استاندار کرمانشاه ، معاون 
فرماندار در فرمانداری های ری ،شمیرانات 

و دماوند را در کارنامه خود دارد .
شایان ذکر است پیش از این رضا تقی 
زاده سرپرس��تی این ش��رکت را بر عهده 
داشت .مراس��م معارفه مدیرعامل جدید 

سایپا یدک شنبه برگزار خواهد شد .
    

آکورا RDX مدل 2019 رونمایی 
شد

نسل س��وم آکورا RDX در نمایشگاه 
خودروی دیترویت رونمایی جهانی ش��د.
این ک��راس اوور لوکس برای مدل 2019 
کامال اصالح شده است.این خودرو از یک 
ساختار کامال جدید مخصوص آکورا بهره 
می برد. پلتفرم این خودرو بسیار مقاوم تر 
و در عین حال س��بک ت��ر از مدل کنونی 
است. RDX مدل 2019 در کنار کاهش 
وزن خود دارای دماغه ای 3 س��انتی متر 
عریض تر و فاصله بین دو محور 6.4 سانتی 
متر بیش تر است.پشت جلوپنجره الماسی 
پن��ج ضلعی برن��د آکورا ی��ک موتور 2.0 
لیتری توربوش��ارژ چهار س��یلندر جدید 
تعبیه شده اس��ت. هنوز توان این خودرو 
اعالم نش��ده اس��ت اما گمان می رود 40 
درصد گش��تاور بیش تری در مقایس��ه با 
موتور 3.5 لیت��ری V6 مدل 2018 خود 
داشته باشد.یک گیربکس اتوماتیک 10 
سرعته به صورت استاندارد در تمام مدل 
ه��ای RDX ارائه می ش��ود. دمپرهای 
سیس��تم تعلیق انطباقی نیز در لیس��ت 
تجهیزات این خودرو هستند.RDX مدل 
2019 ک��ه کامال بازطراحی ش��ده اولین 
مدل این برند اس��ت که از سبک طراحی 
نوین آکورا بهره می برد که چند سال قبل 
در Precision کانسپت معرفی شده بود.
گمان می رود کابین RDX پنج سرنشین 
بهترین ظرفیت صندوق عقب و فضای پا 
برای صندلی های عقب را در کالس خود 

داشته باشد.
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عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی با توجه به 
رویکرد جدید و متفاوت ایران خودرو 
در سال های اخیر ، گفت : ایران خودرو 
پ��س از برج��ام همکاری ه��ای بین 
المللی خوبی را با شرکتهای خارجی 
آغاز کرد و همچن��ان مذاکرات برای 

همکاری گس��ترده با خودروس��ازان 
معتبر خارجی در این ش��رکت ادامه 
دارد.ب��ه گزارش خبر خودرو، س��ید 
مهدی مقدس��ی در گفتگ��و با خبر 
خ��ودرو اظه��ار داش��ت : در جریان 
همکاری های بین المللی ، مشارکت 
مجدد ایران خودرو با پژو آغاز و در این 

راستا شرکت مش��ترک ایکاپ ایجاد 
گردید که با توجه به توافقات صورت 
گرفته به زودی محصوالت جدید این 
شرکت مشترک از جمله  پژو 2008 

به بازار عرضه می شود.
در  خوش��بختانه   : گف��ت  وی 
قراردادهای جدی��د خودرویی موارد 
خوبی همچون س��رمایه گذاری 50 
درصد شرکتهای خارجی ، دستیابی 
به 30 درصد داخلی س��ازی در شروع 
هم��کاری و همچنین ص��ادرات 30 
درصد از محصوالت به امضاء رسیده 
است که قطعا عمل به آنها نتایج خوبی 
را برای صنعت خودرو ایران به همراه 

خواهد داشت.
وی همچنین به قرارداد 10 جانبه 
بین المللی ای��ران خودرو برای تولید 
پلتفرم خودروهای جدید اشاره کرد و 
اظهار داشت :  قطعا اجرای کامل این 
ق��رارداد به طراح��ی و تولید پلتفرم 

اختصاصي گروه صنعتي ایران خودرو 
منجر مي شود و این شرکت می تواند  
محص��والت متع��ددی در رده های 
مختلف بنزینی ، برقی و هیبریدی را 

تولید نماید.
وی در ادامه به فعالیت های خوب 
ایران خودرو در حوزه تحقیق و توسعه 
اش��اره کرد و گفت : ب��ا حرکت های 
خوب و قابل تقدیری که ش��رکتهای 
خودروساز به خصوص مرکز تحقیقات 
ای��ران خ��ودرو در زمین��ه طراحی و 
توسعه محصول  داش��ته و همکاری 
مشترکی که در این راستا با شرکتهای 
خارجی آغاز نموده ، در آینده نزدیک 
شاهد رشد و جهش خوبی در توسعه و 
تنوع محصول در خودروسازی کشور 

خواهیم بود.
وی اف��زود : انتظار می رود با تداوم 
مشارکت های بین المللی و همچنین 
گام هایی ک��ه در حوزه تحقیقاتی در 

شرکت ایران خودرو برداشته شده تا 
سال 1404 شاهد تحول خوبی در این 
ش��رکت و کل صنعت خودرو کشور 

باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع  مجلس 
همچنین به  تنوع تولید و افزایش قابل 
توجهی از محصوالت جدید به س��بد 
محصوالت ایران خ��ودرو پرداخت و 
گفت :  در دو سه سال اخیر محصوالت 
جدیدی به س��بد محص��والت ایران 
خودرو اضافه ش��ده اس��ت که پیش 
بینی می ش��ود با ادامه حرکت خوبی 
که در این ش��رکت آغاز ش��ده ، طی 
س��الهای آینده ، شاهد توسعه بیشتر 

سبد محصوالت این شرکت باشیم.
مقدسی تصریح کرد : البته انتظار 
م��ی رود جریان تن��وع محصول در 
شرکتهای خودروساز با توسعه کیفی 
و ارتقاء اس��تانداردهای تولیدات نیز 

همراه باشد .

جهش ایران خودرو در مسیر توسعه و تنوع محصوالت جدید

معاون ف��روش مدیران خ��ودرو با 
انتقاد از انتشار برخی اخبار در خصوص 
خودروهای قدیمی این شرکت گفت: 
دلیل حذف برخ��ی خودروها از خط 
تولید، ورود محصوالت جدید به سبد 
فروش بوده و انتش��ار برخ��ی اخبار با 
وجود گذشت ماه ها از حذف خودرو از 
خط تولید ش��ک برانگیز است.جواد 
اکبری در گفت وگو با پرشین خودرو، با 
اشاره به س��ختگیرانه بودن آیتم های 
اس��تاندارد در بازار ایران و افزایش این 

موارد به 85 مورد، اظهار داشت: مدیران 
خ��ودرو تا کنون ثابت کرده اس��ت در 
اجرای الزامات س��ازمان اس��تاندارد و 
ابالغیه های قانونی یکی از شرکت های 
پیشتاز حوزه خودرو به شمار می رود.

وی با یادآوری اخبار منتش��ر ش��ده از 
سوی برخی سازمان ها و نهاد ها، گفت: 
مدیران خودرو یکی از نخستین شرکت 
های خودروس��ازی بود ک��ه با صرف 
هزینه های بسیار خودروهای خود را با 
استاندارد آالیندگی یورو5 راهی بازار 

کشور کرده است.اکبری دلیل حذف 
برخ��ی خودروها از خط��وط تولید ام.

وی.ام را سیاس��ت ش��رکت در ورود 
خودروهای جدید و طرح های جدید 
بازاریابی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه 
به شرایط بازار و تغییراتی که در قانون 
واردات خودرو و اعالم تعرفه های جدید 
به وجود آمده است و برای رقابت بیشتر 
با خودروهای وارداتی نیازمند معرفی 
خودروه��ای ب��ه روزتر با آپش��ن ها و 
امکانات بیشتر به بازار هستیم که این 

امر مستلزم حذف برخی خودروهای 
قدیمی تر از خطوط تولید و جایگزینی 
آن ها با محصوالت جدیدتر اس��ت که 
این اتفاق، با خود، ارتقای استاندارد ها را 
هم به هم��راه خواهد داش��ت.معاون 
فروش مدیران خودرو با اشاره به حضور 
این شرکت در نمایشگاه های خودرو و 
تبلیغات گسترده محیطی خاطرنشان 
کرد: مدیران خودرو از جمله ش��رکت 
های پیشرو در طرح های نوین بازاریابی 
اس��ت ک��ه پکیج های��ی مانن��د ارائه 

تس��هیالت خاص به جامعه پزشکان، 
خود گواه این مدعاست، ضمن اینکه در 
تالش هس��تیم تا پایان سال با افزودن 
گروه های شغلی دیگر به گسترش این 
گونه اقدامات بپردازیم.وی تصریح کرد: 
با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و 
آغ��از فصل فروش خودرو، تمام تالش 
خود را برای حضور پرقدرت در بازار به 
کار خواهیم بست که حضور پررنگ در 
نمایش��گاه خودرو اصفهان در همین 

راستا عملیاتی می شود.

معاون فروش مدیران خودرو:
ورود خودروهای جدید دلیل حذف برخی خودروها شد

براساس جدیدترین اخبار به دست 
آم��ده، از اوایل س��ال آین��ده تولید 
خودروهای س��واری مرسدس بنز به 
دس��تاورد  جدیدتری��ن  عن��وان 
پس��ابرجامی دولت تدبیر و امید در 

ایران آغاز خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، در ابتدای دهه 
ج��اری صنع��ت خودرو ح��ال و روز 
مناس��بی نداشت. بیش��تر شرکای 
مط��رح اروپایی و آس��یایی صنعت 

خ��ودرو ایران را ترک ک��رده بودند و 
خودروس��ازان داخلی نی��ز به ناچار 

دست به دامان چینی ها شده بودند.
با این ح��ال روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید و نمایان شدن نشانه های 
رف��ع تحریم ها آغازی مج��دد برای 
صنعت خودروی ایران بود به گونه ای 
که در حدود دو س��الی که از اجرایی 
ش��دن برج��ام س��پری ش��ده چند 
خودروساز مطرح بین المللی شامل 

پژو، س��یتروئن، رن��و و هیوندایی به 
ایران آمده و همکاری با خودروسازان 

داخلی را آغاز کرده اند.
در این ش��رایط ام��ا خبرهای به 
دس��ت  آمده حکای��ت از جدیدترین 
دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت 
خ��ودرو دارد؛ به گونه ای که به زودی 
تولید خودروهای س��واری مرسدس 

بنز در ایران آغاز خواهد شد.
طبق اطالع��ات به دس��ت  آمده 

توافق��ات نهایی بین ای��ران خودرو و 
شرکت دایملر برای تولید خودروهای 
سواری مرسدس بنز در ایران صورت 
گرفته و از اوایل سال آینده )139۷( 
تولید این محص��والت در ایران آغاز 

می شود.
گزارش های رس��یده حاکی از آن 
است که برای سال  آینده تولید حدود 
2500 دس��تگاه خ��ودروی بن��ز 
مدل ه��ای  و  ش��ده  پیش بین��ی 

اقتصادی تر این خودرو در ایران تولید 
خواهد شد.

تولید خودروهای مرسدس بنز در 
ایران با ساخت داخل باالی 20 درصد 
آغاز خواهد ش��د و با توجه به  آنکه در 
حدود دو دهه قب��ل نیز خودروهای 
س��واری بنز در ایران تولید می ش��د 
هم اکنون خط تولید این محصول در 
ایران در حال به روزسانی و آماده سازی 

است.

تولید بنز در ایران از اوایل سال 9۷

آگه�ی مناقص�ه 

شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مجوز شماره  213  مورخ 1396/07/13 شورای اسالمی شهر فرمهین نسبت به خط کشی محوری،عابر 

پیاده ،کاهنده های س�رعت وایس�تگاههای تاکسی س�طح ش�هراقدام نماید،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد اس�تعالم  ازتاریخ 

1396/10/30 لغایت1396/11/12وجهت تسلیم پیشنهادات ازتاری1396/11/12لغایت 1396/11/24به دبیرخانه یا امور مالی شهرداری فرمهین 

مراجعه نمایند. -محل اجراي پروژه سطح شهرفرمهین می باشد

شرایط مناقصه :

1-برآورد اولیه پروژه 700/000/000 می باشد.

2-ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی  و یا  واریز وجه  نقد  به میزان 35/000/000ریال به حساب شماره 3100000183007 بانک ملی به نام شهرداری 

فرمهین  به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامیست.

3-محل دریافت اسناد مناقصه واحدامورمالی شهرداری  یا از طریق سایت www.farmahin.comمی باشد.

4- ارسال رزومه کاری ، اساسنامه شرکت با ثبت آخرین تغییرات شرکت الزامیست.

5- ارائه گواهینامه صالحیت دار پیمانکاران در رشته راه و ترابری الزامیست.

6-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ1396/11/12 تا پایان وقت اداری سه شنبه  مورخ1396/11/24می باشد.

**تاریخ بازگش�ایی پیش�نهادات واصله راس ساعت 8 روز چهار ش�نبه مورخ 1396/11/25در حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری 

فرمهین می باشدو ضمناً  شرکت کنندگان می توانند در صورت تمایل در جلسه بازگشایی حضور داشته باشند . 

** متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر واحد امور مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن های 08633722500 یا 08633722050 

تماس حاصل نمایند . 

- هزینه ی پروژه خط کشی  بصورت 50درصد تهاتر با زمین منوط به شرکت در مزایده و 50درصد بصورت نقد پرداخت خواهد شد . 

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

- به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-هرگاه برندگان اول ودوم وسوم  مناقصه حاضربه انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .                          

رضا سربندی فراهانی شهردار فرمهین

نوبت اول

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

 ))آگه�ي  مزاي�ده عموم�ي  نوب�ت   اول  ( (

س�ازمان حمل ونقل همگاني بوئین زهرا وحومه در نظر دارد باس�تناد مجوز هیئت مدیره سازمان ،  نسبت به واگذاری مرکز معاینه فنی 

خودرو سبک بوئین زهرا به شرح  ذیل اقدام نماید:

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100/000/000 ریال میباشد

2- محل اخذ اسناد: واحد مالي سازمان حمل ونقل 

3- مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 در محل دبیرخانه سازمان می باشد.

4- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است

5- سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

6- هزینه آگهي وکارشناسي به هر تعداد نوبت بعهده برنده مزایده میباشد.

7- برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد

علی اصغر پور قاسم /  سرپرست  سازمان حمل ونقل همگاني بوئین زهرا وحومه 

 ))آگه�ي  مزاي�ده عموم�ي  نوب�ت   اول  ( (

سازمان حمل ونقل همگاني بوئین زهرا وحومه در نظر دارد باستناد مجوز هیئت مدیره سازمان ، بهره برداری  از بازار هفتگی روز های 

دوشنبه شهر بوئین زهرا را به مدت یک سال شمسی به شرکت / پیمانکاران واجد شرایط با توجه به شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید:

1- محل اخذ اسناد: واحد مالي سازمان حمل ونقل 

2- مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 در محل دبیرخانه سازمان می باشد.

3- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است

4- سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

5- هزینه آگهي وکارشناسي به هر تعداد نوبت بعهده برنده مزایده میباشد.

6- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 30/000/000 ریال می باشد 

7- برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد

علی اصغر پور قاسم /  سرپرست سازمان حمل ونقل همگاني بوئین زهرا وحومه 


