
سرمقاله

دروغ به مزاح و شوخی و هزل هم حرام است!؟

این نقل حدیث را نباید آسان گرفت بلکه بایستی کامال جدی 
و سخت گرفت که از منابع درست نقل شود و در ثانی حدیث را 
مطابق آنچه ثبت ش��ده نقل ش��ود بدون این که کلمه ای بر آن 
افزوده و یا از آن کس��ر ش��ود و حتی در نق��ل به مضمون هم به 
شرطی جایز است که نقل کننده دارای قوه فهم قواعد عربی بوده 
و مزایای کالم را بفهمد. پس مضمون و خالصه مراد حدیث را که 
داللتش آش��کار اس��ت نقل نماید با تصریح به این که مضمون 
حدیث این اس��ت. اما از زبان حال و به صورت ش��عر یا نثر، اگر 
منافی با مقام امام)ع( نبوده و واقعا زبان حال باش��د یعنی حال 
امام)ع( در آن وقت طوری بود که ترجمان آن این کلمات با این 
اشعار باشد مانعی ندارد ولی باید معلوم باشد که زبان حال است 
نه نقل قول امام)ع(. دیگر از مراتب دروغ که شک و شبهه ای در 
کبیره بودنش نیس��ت، قس��م دروغ و ش��هادت دروغ و کتمان 
شهادت اس��ت. شخص بایستی از هر قس��م دروغی و شهادت 
دروغ��ی دوری کند که ازجمله گناهان کبیره اس��ت زیرا یک 
شهادت دروغ یا قسم دروغ سبب می شود تا کسی و یا اشخاصی 
از آن متضرر به ناحق شوند و کسی و یا عده دیگری به ناحق به 
منفعتی رسند که مالحظه می شود در شهادت و قسم دروغ چه 
ض��رر و زیانی متوجه جامعه ای حتی وارد خواهد ش��د. این که 
معلوم است دروغ مفس��ده ایجاد می کند حاال دروغی باشدکه 
مفس��ده دار هم از ابتدای بیان باشد از اقسام دروغ که مسلما از 
جمله گناهان کبیره است همین دروغ مفسده دار است اگرچه 
روش��ن اس��ت هر دروغی که بیان گردد در آن مفس��ده و زیان 
خواهد داش��ت حاال بعضی کمتر و بعضی هم بیشتر که کمی و 
زیادی ش��دت آن مسلما در شدت عقوبت حتما تاثیر به سزایی 
دارد گاه می ش��ود دروغی سبب تلف شدن اموال و ریخته شدن 
آبروها و خون های بناحق می گردد. این را هم بایستی گفت که 
دروغ از روی مزاح و شوخی هم ازجمله گناهان کبیره است حاال 
ش��خص فکر می کند که از روی هزل و مزاح و ش��وخی دروغی 
برای تفریح و خنده و غیره گفته شود خب اشکال ندارد در حالی 
که همه اش اش��کال اس��ت مثل این که به ش��خص ساده لوح و 
خوش باوری بگویند فالن زن مایل به ازدواج با تو اس��ت یا فالن 

شخص امشب تو را به مهمانی دعوت نموده...
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افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه ۹۷ دیده شده است
زنگنه گرانی بنزین را تکذیب نکرد

تخلف ۷00 میلیارد تومانی یکی از مدیران موسسات غیرمجاز

رشد  10۷6 واحدی دماسنج تاالرشیشه ای منجرشد:

رئی��س کل بانک مرکزی ب��ا پرده برداری از تخلفات یک��ی از مدیران تعاونی 
اعتباری فرش��تگان گفت: یکی از مدی��ران ۷۰۰ میلیارد تومان از 

حس��اب تعاونی، به نفع خود برداشت کرد.ولی اهلل سیف، در 
گفتگوی اختصاصی با مهر به برخی از تخلفات موسسات 

غیرمجاز اش��اره ک��رد و گفت: غیرمجازه��ا، علی رغم 
تذکرات مکرر و متعدد مبنی بر لزوم توقف فعالیت تمام 
شعب از سوی بانک مرکزی، پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و س��ایر مراجع 

ذیصالح، ع��الوه بر اینکه بدون مجوز به 
گس��ترش ش��عب خود و جمع 

آوری س��پرده در سراس��ر 
کشور اقدام کرده بودند، 

س��پرده ه��ای جمع 
ش��ده ک��ه حاصل 
س��پرده  اعتماد 

گذاران بود را نیز 
حی��ف و میل 
کردن��د و با 
برداش��ت 
ی  ه��ا

ش��خصی از حس��اب های مجموعه خود، اموال و امالکی را ب��ه نام نزدیکان خود 
خریداری کردند.وی درباره این که نهادهای غیرمجاز از کجا پدید آمدندگفت 
: اینکه متاسفانه طی دهه های گذشته با سیاست هایی که پیش گرفته 
ش��د، مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض الحسنه در اختیار 
افراد خاصی قرار گرفت و باز هم از روی تاسف باید بگویم که نهادهای 
صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را 
داده بودند، نداشتند. این کار به گونه ای صورت گرفته بود که حتی 
تعداد مجوزها نیز مش��خص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهای 
بدون نظارت در بازار پول احس��اس و با هدف ساماندهی به آشفتگی 
موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی مصوب شد.سیف افزود: 
سال ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، 
اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود 
نواقصی داش��ت که در سال های بعد طی قانون برنامه پنجم 
توسعه و سپس در »قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کش��ور« و »قانون برنامه ششم توسعه« 
تکمیل شد.رئیس بانک مرکزی اظهارداشت: 
در ح��ال حاضر دیگر موسس��ه 
غیرمجاز فعالی در کشور وجود 
ندارد و با تالش های صورت 
گرفته توانستیم تمام آنها 

را ساماندهی کنیم. 
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شناسایی بیش از 1۷0 کانون آلوده به آنفلوانزای پرندگان
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ادامه در صفحه2

مدیر عامل شرکت شهروند حمایت از کاالی ایرانی با کیفیت و ایجاد بستری 
دقیق و شفاف در تامین کاال را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های خود اعالم 

کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهروند، مس��عود سریع القلم مدیر عامل 
شرکت شهروند گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت 
از تولیدات داخلی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تمرکز فروشگاه های شهروند 
همواره بر عرضه کاالی ایرانی بوده و هست بر همین اساس تدابیر شهردار تهران 
و معاونت مالی و اقتصاد ش��هری بر آن اس��ت روند تامین کاال در فروشگاه های 
شهروند در بستری دقیق و شفاف صورت پذیرد تا ضمن توجه به پذیرش نوع کاال 

محصولی با کیفیت به دست مشتریان برسد.

سریع القلم با تاکید بر اقدامات شهروند در خصوص حمایت از کاالی ایرانی در 
فروش��گاه های ش��هروند گفت: در شرکت شهروند تصمیماتی اتخاذ شده که بر 
اس��اس آن پذیرش و عرضه کاالهاي ایراني در اولویت اس��ت و متقابال کاالهاي 
خارجي که داراي نمونه داخلي هس��تند پذیرش نخواهد شد همچنین کاهش 
تعرفه مربوط به تبلیغ کاالهاي ایراني، بازار س��ازي و ایجاد تقاضا براي کاالهاي 
ایراني در فروشگاه های شهروند با سیاست هاي اثر بخش بازاریابي، حذف واسطه 
هاي غیر ضرور و جذب و ورود آس��ان تر تولیدکنندگان داخلي بخش دیگری از 

این اقدامات هست.
مدیر عامل ش��رکت ش��هروند با اشاره به اهمیت تکریم مش��تریان و تامین 
انتظارات ش��هروندان افزود: در دوره مدیریت جدید، نوآوری در ارائه خدمات به 
مش��تریان و عرضه کاالیی با کیفیت و قیمت مناسب از اهمیت باالیی برخوردار 
است چرا که معتقد هستیم اساس خدمات رسانی در فروشگاه های شهروند بر 

اساس مشتری محوری و تکریم شهروندان باید تعریف شود.
سریع القلم در خصوص توس��عه فروشگاه های شهروند در سایر نقاط گفت: 
طرح توسعه فروشگاه های شهروند در تمام مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت 
منطقه محور و محله محور در دس��تور کار ق��رار دارد، همچنین در خصوص راه 
اندازی فروش��گاه های شهروند در کالن شهرها باید گفت، این آمادگی از طرف 
ش��رکت شهروند برای حضور در سایر کالن ش��هرها وجود دارد تا بتوانیم در هر 

نقطه از کشور به مردم شریف ایران خدمات رسانی کنیم.
مدیر عامل ش��رکت شهروند در پایان گفت: دیده شدن از سوی مردم و رصد 
عملکرد شرکت شهروند توسط نگاه تیزبین رسانه ها برای ما فرصت ارزشمندی 
است تا هرچه بیشتر و بهتر به مردم خدمات رسانی داشته باشیم و در آینه ای که 

پیش رویمان است خدماتی شایسته و در خور به مردم کشورمان عرضه کنیم.

مدیر عامل شرکت شهروند اعالم کرد:
اولویت فروشگاه های شهروند، عرضه کاالی ایرانی با کیفیت

صعود بورس به قله
 92 هزارواحدی

داعش دنبال
 خالفت در افغانستان 
و پاکستان است
2

سرمایه ها به سمت مسکن
 و بورس 
می رود
5

صادرات مواد خام
 به مصلحت کشور
 نیست
5

یکسان نبودن نرخ ارز مانع 
جذب 
سرمایه گذاری
5

صفحه 11

فراخ�وان عموم�ی

دانش�گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جيرفت جهت طراحی آرم) لگو( دانشگاه در قالب فراخوان عمومی از 

کليه اساتيد، هنرمندان، شرکت های طراحی گرافيستی، طراحان گرافيك، دانشجويان و عالقه مندان برای شرکت در اين 

فراخوان دعوت به عمل می آورد.

عالقه مندان برای شرکت در اين فراخوان بايد طرح های پيشنهادی خود را با بهره گيری از نشانه ها و شرايط فنی و تخصصی 

مندرج در متن شرايط فراخوان که در پايگاه الکترونيکی دانشگاه موجود ميباشد از تاريخ1396/9/20 لغايت 1396/10/20به 

نش�انی : جيرفت ميدان ش�اهد س�تاد مرکزی دانشگاه علوم پزش�کی جيرفت، مديريت روابط عمومی و امور  بين الملل با 

کدپستی:7861756447 ارسال يا به رايانامه a.hesam1360@gmail.com ايميل نمايند و همچنين ميتوانند به صورت 

حضوری به مديريت روابط عمومی نيز تحويل دهند.

عالقه مندان به شرکت در اين فراخوان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر با مراجعه به پايگاه الکترونيکی دانشگاه به 

آدرس: www.jmu.ac.ir و يا تماس با شماره 43319361-034 از جزئيات اين فراخوان مطلع شوند.

آگهي فراخوان مناقصه ی عمومی ش�ماره 96/32 

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

با سايت ذيل جهت خريد اسناد اقدام نمائيد.

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

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

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

 روابط عمومی شرکت توزيع برق استان همدان

نوبت دوم

یف
رد

شمارهشرح مناقصه
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آخرین مهلت تحویل
پاکات

مبلغتاریخ جلسه بازگشائی پاکات
ضمانت نامه
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توضیحات
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1 2۰kv اصالح وبهینه سازی خطوط فشار ضعیف نقاط مختلف استان و خط
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ساعت 13
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سایر اطالعات و جزئیات  در ۷5۷/46۰/۰۰۰ساعت 15

اسناد مناقصات مندرج است

شرکت توزيع نيروی برق 
استان همدان

آگه�ی اب�اغ اوراق مالیات�ی
در اجرای ماده 208 قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفندماه سال 1366 بدينوسيله برگ /برگهای دعوت به هيات حل و اختالف  ماليات با 
مشخصات زير به مودی / موديان  ذيربط ابالغ می گردد تا در زمان تعيين شده با در دست داشتن اسناد و مدارک الزم در جلسه حل اختالف 

مالياتی در نشانی مندرج در جدول حضور بهم رسانند. عدم حضور مانع از رسيدگی هيات و صدور رای نخواهد بود .

شماره ردیف
پرونده

شماره ملی/شناسنامه/نام مودی
ثبت

شماره و تاریخ 
برگ دعوت

مرحله 
رسیدگی

درآمد یا ماخذ مشمول عملکرد سالمنبع مالیاتی
مالیات

)به ریال(

نشانی محل وقت رسیدگی
تشکیل جلسه 

هیات حل اختالف 
مالیاتی ساعتتاریخ

محمدرضا 11250
کاکلیان

2064704272-78299
96/09/20

هیئت 
بدوی

بابلسر – خ 1394238/420/0001396/10/1309:30مشاغل
پاسداران

فرشته سلیمی 21717
وان علیا

1620683644-78297
96/09/20

هیئت 
بدوی

بابلسر – خ 139475/000/0001396/10/1309:15مشاغل
پاسداران

علی رحيمی
رئيس امور حسابرسی مالياتی شهرستان بابلسر

اداره امور مالياتی
شهرستان بابلسر

ژه
ط وي

راي
ا ش

ب

88979395



ادامه از صفحه اول
است يا فالنى قرار است مالى را براى تو 
بفرستد. اگرچه همه براى شوخى است اما 
ــت آن را جدى  ــخص مقابل ممكن اس ش
بگيرد و در اين حال چه مشكالتى براى آن 
ــه گاه به  ــش خواهد آمد ك ــرد و زن پي م
ــيده مى شود و يا  درگيرى و شكايت كش
اين كه شخص پس از طى مسافتى برود به 
خانه آن شخص كه اصال در مسافرت است 
ــد كه آن شخص در اين  معلوم خواهد ش
ــان  ــه عكس العملى از خود نش حالت چ
ــاً از بيان هر كذبى  خواهد داد. بايد مطلق
اگرچه به شوخى و مزاح باشد دورى نمود 

زيرا اين كار حرام خواهد بود.

خبر
فائزه و ياسر هاشمى ممنوع 

الخروج هستند
ــرى از ارجاع  وكيل محمدعلى طاه
ــعبه 15 دادگاه  پرونده موكل خود به ش

انقالب خبر داد.
ــيد محمود عليزاده طباطبايى در  س
گفت و گو با خبرنگار ايلنا در مورد آخرين 
ــى طاهرى  ــت پرونده محمد عل وضعي
ــه راى در ديوان  ــت: با توجه به اينك گف
ــور نقض شده است پرونده به  عالى كش
شعبه هم عرض يعنى شعبه 15 دادگاه 

انقالب ارجاع شده است.
وى افزود: بايد منتظر باشيم كه شعبه 
تعيين وقت و به ما ابالغ كند تا رسيدگى 

مجدد شروع شود.
ــترى درباره خبر  اين وكيل دادگس
ممنوع الخروجى برخى از اعضا خانواده 
ــمى گفت: من از  ــوم آيت اهللا هاش مرح
طرف خانواده آقاى هاشمى اين موضوع 
را پيگيرى كردم. بر اساس ماده 16قانون 
گذرنامه فائزه و ياسر هاشمى و پسر فائزه 
ــروج  ــمى ممنوع الخ ــن هاش و محس

هستند.
ــن ممنوع الخروجى به  وى افزود: اي
ــت كه اين افراد اتهامى  معنى اين نيس
ــد زيرا ماده 16قانون گذرنامه مقرر  دارن
ــت بداند  ــر قاضى مصلح ــى دارد اگ م
ــور منع  مى تواند افراد را از خروج از كش

كند.
    

دستور آملى الريجانى براى 
رسيدگى جدى به پرونده هاى 
ورود سالح و مهمات غير مجاز به 

كشور
از سوى رئيس قوه قضاييه بخشنامه 
ــالح و مهمات غير  ــورد با ورود س "برخ
مجاز به كشور" ابالغ شد.به گزارش ايلنا، 
متن كامل بخشنامه آيت اهللا صادق آملى 

الريجانى به شرح ذيل است:
بخشنامه

به  واحدهاى قضايى  سراسر كشور
برابر گزارش هاى واصله ورود سالح و 
ــور اخيراً  مهمات غيرمجاز به داخل كش
روند رو به رشدى در برخى از استان هاى 
ــى،  ــان غرب ــه آذربايج ــور از جمل كش
كرمانشاه، كردستان، ايالم، خوزستان و 
ــته است .  ــتان و بلوچستان داش سيس
ــاظ وضعيت موجود در  همچنين با لح
ــوص در  ــايه به خص ــورهاى همس كش
مرزهاى غربى كشور روشن است ورود 
ــالح و مهمات غير مجاز به كشور به  س
ــده و  ــه ريزى ش ــًال  برنام ــورت كام ص
ــرد كه تعلل در  هدفمند صورت مى گي
برخورد با اين پديده مى تواند زيان هاى 
جبران ناپذيرى را به همراه داشته باشد؛ 

لذا مؤكداً يادآور مى گردد :
قضات محترم دادسراهاى عمومى و 
ــه با  ــور در رابط ــر كش ــالب سراس انق
ــالح و  ــاى راجع به قاچاق س گزارش ه
ــتفاده از سالح و  مهمات، نگهدارى و اس
ــف و  مهمات غير مجاز و به منظور كش
ــالح و مهمات غير مجاز،  جمع آورى س
نسبت به صدور دستورات قضايى قاطع، 
تعقيب متهمان، صدور قرارهاى تأمين 
ــب و اجراى فورى احكام  كيفرى متناس
كيفرى اهتمام بيشترى را معمول دارند.

ــرم محاكم در زمان  2- قضات محت
صدور رأى با توجه به نوع، تعداد سالح و 
مهمات مكشوفه، سابقه كيفرى متهمان 
و با استفاده از تمامى ظرفيت هاى قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب 
1390 و ساير قوانين و مقررات نسبت به 
ــده اقدام  ــكام قاطع و بازدارن صدور اح

نمايند.
ــماره  ــنامه ش ــاس بخش 3- براس
ــورخ  م  9000 /15521/1000
1389/4/15، شعب ويژه براى رسيدگى 
ــده هاى مربوط به قاچاق  فورى به پرون
سالح و مهمات در دادسراها و دادگاهها 
و محاكم تجديدنظر اختصاص داده شود 
و  ــترى ها  دادگس كل  ــاى  رؤس و 
ــى و انقالب مراكز  ــتانهاى عموم دادس
ــيدگى به پرونده ها  استانها بر روند رس

نظارت كامل داشته باشند. 114-5
صادق آملى الريجانى
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خبرخبر 2
گره ترافيكى ولنجك با مشاركت شهروندان 

ساماندهى شد
ــير اصلى  گره ترافيكى خيابان دوم ولنجك به عنوان مس
ــران در تماس  ــهيد چم ــان يمن و بزرگراه ش ــه خياب ورود ب
ــامانه هاى 137 و 1888 ساماندهى و روان  ــهروندان با س ش
ــد.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه يك   سازى ش
مهندس محمد خردمند معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى 
ــت :  خيابان دوم  ــا بيان مطلب فوق اظهار داش منطقه يك ب
ــير اصلى ورود به خيابان اصلى ولنجك  ولنجك به عنوان مس
ــان با حجم باالى  بين دو معبر يكطرفه و پر تردد يمن و ساس
تردد خودروهاى عبورى قرار گرفته و بار ترافيكى معابر مذكور 
ــپس وارد  ــده و س به خصوص خيابان يمن وارد اين معبر ش
خيابان اصلى ولنجك مى شد.وى گفت: با هدف جلوگيرى از 
ــاى ورودى خيابان يمن كه قصد  ــى خودروه تداخل حركت
گردش به راست  خيابان اصلى ولنجك را دارند با خودروهاى 
ــير  ــان كه قصد دارند  در مس ــمت خيابان ساس ورودى از س
مستقيم به  سمت غرب به حركت خود ادامه دهند و جلوگيرى 
ــودرو از خيابان دوم  ــان چندين خ ــردش به چپ همزم از گ
ولنجك به خيابان اصلى ولنجك، نرده هاى فلزى شبرنگ دار 
ــوژ ميانى خيابان دوم ولنجك حدفاصل خيابان اصلى  در رفي
ولنجك تا خيابان يمن اقدام انجام شد.خردمند خاطر نشان 
ــى به تردد خودروهاى  عبورى  ــاماندهى و نظم بخش كرد: س
ــير ،   ــيه اى خودروها در طرفين مس ،جلوگيرى از پارك حاش
ــازى ترافيك ، افزايش ايمنى تردد خودروها ،  كاهش  روان س
تصادفات و تخلفات رانندگى و  حل مشكل گره ترافيكى اين 
ــهروندان حاصل شد.معاون شهردار  معبر انجام و رضايت ش
منطقه يك افزود: طرح مذكور بصورت آزمايشى اجرا شده و در 
صورت موفقيت آميز بودن طرح مذكور و رضايت شهروندان  
ــبت به جمع آورى نرده هاى فلزى نصب شده ،  تثبيت و  نس

جدول گذارى محل اقدام مى شود.
    

اتـمام عمليات ايمن سازى حوضچه رسوب گير 
عبدل آباد

ــاون فنى و عمران  منطقه دو از احداث حوضچه هاي  مع
رسوبگير كه از سازه هاي ضروري است به منظور جدا كردن 
ــان ورودي رواناب هاي  ــوبات همراه جري ــيني رس وته نش

سطحي در ابتداي كانال هاي آب هاي سطحي خبر داد.
ــهردارى منطقه دو ، يوسف  به گزارش روابط عمومى ش
متقى با بيان اين مطلب گفت : يكي از مشكالت عمده اي كه 
ــطحي در شهر  ــتم هاي جمع آوري رواناب هاي س در سيس
ــوبات  ــم مي خورد حمل مقادير زيادي از رس تهران به چش
شامل گل و الي و شن و ماسه و ساير اجسام فيزيكي به پائين 
ــيده و آبگرفتگي معابر و  ــداد مجاري سرپوش ــت و انس دس
احتمال وقوع سيالب و در نهايت خطرات جاني و مالي فراوان 
و پيامدهاي اجتماعي و سياسي مي باشد.وى گفت  : يكي از 
ــهرداري در حوزه زيرساخت هاى معطوف به  اهداف مهم ش
مديريت  ، هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي ناشي از بارش 
ــهري ،  احداث و گسترش  هاي متوازن و طبيعي در حوزه ش
ــيالب هاي مخرب و  ــبكه هاي اصلي و فرعي و كنترل س ش
ــرايط ناپايدار بعد از بارش هاي سنگين و نامتوازن ضمن   ش
ــازن تعديل كننده  ــوبگير و مخ ــداث حوضچه هاي رس اح
سيالب است.متقى تصريح كرد: با توجه به وجود مسيل هاي 
ــه جهت تله اندازي  ــدل آباد، بهرود و فرحزادي ب دركه، عب
ــن كانال ها حوضچه هاي  ــوبات ، در ابتداي هريك از اي رس
ــت. ــازن تعديل كننده احداث گرديده اس ــوبگير و مخ رس

ــوبگير كانال عبدل آباد در ابتداي كانال عبدل  حوضچه رس
آباد در مسير جاده عبدل آباد (بلوار برق) قرار گرفته است، كه 
با توجه به گذشت زمان و فرسايش بتن روي ديوار و همچنين 
شيب قابل توجه زمين هاي مجاور و كوتاه بودن ارتفاع ديوار 
از زمين اطراف و تخليه رسوبات از اطراف به داخل حوضچه 
ــكالت زيادي را در  ــن تخريب ديوارها مش ــا و كانال، ضم ه
خصوص تخليه و حمل وهمچنين هزينه هاي مضاعفي را به 
منطقه تحميل مي كرد.عالوه بر مشكالت صدرالذكر بدليل 
مسير كوهنوردي شهروندان و كوتاهي ديوارها، امكان سقوط 

شهروندان و خطرات جاني و مالي را در پي داشت.
    

دومين جشنواره مد و پوشش اسالمى ايرانى
 در منطقه 7 برگزار مى شود

ــنواره مد و  ــه 7 از برگزارى دومين جش ــهردار منطق ش
پوشش اسالمى ايرانى با هدف ترويج سبك زندگى اسالمى 
ــازى پوشش مناسب اجتماعى بانوان در اين  ايرانى و الگوس
منطقه خبر داد.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 
ــميه حاجوى با بيان اين مطلب افزود: به دليل اهميت  7، س
ــان در خانواده و تاثير گذارى و تاثير پذيرى  آنها در  نقش زن
ــه و نقش هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى  جامع
سياسى كه ايفا مى كنند اين نمايشگاه از تاريخ25 تا 30 آذر 
ماه در مجموعه فرهنگى شهربانو مرودشت برگزار مى شود.

ــد: اين نمايشگاه با همكارى جهاد دانشگاهى  وى يادآور ش
واحد هنر و به منظور ارائه آثار دانشجويان برگزار و در تاريخ 
ــيم“ با حضور  ــاه كارگاهى با عنوان ”چگونه بپوش 30 آذر م
شهروندان عالقمندان برپا مى شود.شهردار منطقه 7 با تاكيد 
ــت و به ارتباطات  بر اينكه حجاب ماهيتا امرى فرهنگى اس
ــى بازمى گردد، تصريح كرد:  رابطه حجاب با مفهوم  اجتماع
ــئله حقوق زن و جايگاه اجتماعى  زن در جوامع مدرن، مس
زنان و اخيراً جهانى شدن از مواردى است كه مسئله حجاب 
را به عنوان يكى از موارد مهم در عرصه دين و جامعه مطرح 
ساخته از همين رو اين منطقه برگزارى نمايشگاه هايى از اين 

دست را در دستور كار خود قرار داده است.
    

بيش از بيست هزار درخت و درختچه ورودى 
غربى پايتخت هرس و بازپيرايى شد

معاون خدمات شهرى و محيط زيست منطقه21 از انجام 
ــال1396  ــش ماهه دوم س ــرس و بازپيرايى ش عمليات ه
درختان و فضاى سبز شهرى موجود در سطح نواحى سه گانه 
ــهرى و  ــازى مناظر ش ورودى غربى پايتخت با هدف زيباس
ــهردارى  معابر عمومى خبر داد.به گزارش روابط عمومى ش
ــياوش زابلى معاون خدمات شهرى و محيط  منطقه21، س
زيست اين منطقه با بيان اين مطلب كه اجراى عمليات هرس 
ــبز شهرى موجود در سطح  و بازپيرايى درختان و فضاى س
ــه گانه با نظارت اداره فضاى سبز، همكارى نواحى  نواحى س
سه گانه و بازديد مستمر مسئول و كارشناسان گياه پزشكى 
ــاوره فضاى سبز اين منطقه  مركز تحقيقات، آموزش و مش
ــه؛ گفت: عمليات هرس و بازپيرايى درختان و  صورت گرفت
ــبز شهرى به منظور جوان سازى، فرم دهى، ايجاد  فضاى س
ديد كافى براى رانندگان در تقاطع ها و معابر اصلى و فرعى و 
از همه مهم تر تضمين شادابى و سرزندگى آنان در بهار سال 

آينده انجام شده است.

خبر

ــتيار ويژه رئيس مجلس در امور  دس
ــفير سوييس در  بين الملل در ديدار با س
ــرد: ايران از اتخاذ راه حل  تهران تاكيد ك

سياسى در يمن حمايت مى كند.
به گزارش ايسنا، ماركوس اليتنر سفير 
ــين  حس ــا  ب ــران  ته در  ــوييس  س
ــژه رئيس  ــتيار وي ــان دس اميرعبداللهي
ــدار و  ــن الملل دي ــور بي ــس در ام مجل

گفت وگو كرد.
حسين اميرعبداللهيان در ابتداى اين 
ــوييس در رابطه با  ــع س ــدار از مواض دي

اظهارات اخير رئيس جمهور آمريكا مبنى 
ــتى به  بر انتقال پايتخت رژيم صهيونيس

قدس قدردانى كرد.
وى نتيجه چنين اقداماتى در منطقه را 
ــتر  ــديد ناأمنى و البته وحدت بيش تش
گروه هاى فلسطينى خواند و تصريح كرد: 
ــبات خوب ايران و سوييس بر لزوم  مناس
تقويت و گسترش هر چه بيشتر ارتباطات 
ــاى مختلف بويژه  ــور در عرصه ه دو كش

روابط پارلمانى ضرورى است.
ــائل  ــاره به مس اميرعبداللهيان با اش

بحرين و يمن در منطقه افزود: جمهورى 
اسالمى ايران از اتخاذ راه حل سياسى در 
ــد در روند  ــت مى كند اما باي يمن حماي
ارسال كمك هاى انسان دوستانه به اين 

كشور تسريع شود.
ــتيار ويژه رئيس مجلس در امور  دس
ــزود: آل خليفه با رويكرد  ــن الملل، اف بي
نظامى و امنيتى شكاف عظيمى را در بين 
حكومت و مردم ايجاد كرده است . بنابراين 
ــور سوييس به عنوان كشور حامى  از كش
مسائل حقوق بشرى انتظار درك بيشتر 

شرايط موجود در اين كشور را داريم.
ــبت به  ــان در پايان نس اميرعبداللهي
موفقيت سفير جديد در انجام ماموريت 

هاى خود در تهران ابراز اميدوارى كرد.
ــوييس در  ــفير س ماركوس التينر س
ــدار تصريح كرد:  ــز در اين دي ــران ني ته
ــترش روابط  سوييس عالقه مند به گس
ــبات با  ــطح مناس ــه و ارتقاى س دوجانب
جمهورى اسالمى ايران است و در همين 
ــر از ظرفيت هاى  ــتفاده بهت ــه اس زمين
ــور را خواستار  موجود بين روابط دو كش

ــش و جايگاه با  ــاره به نق ــد.وى با اش ش
اهميت پارلمان ها در دو كشور خاطرنشان 
ــترش  ــوييس عالقه مند به گس كرد: س
روابط پارلمانى با جمهورى اسالمى ايران 

بعنوان كشورى با ثبات در منطقه است.
ــوييس در تهران در پايان  ــفير س س
ضمن همسو دانستن مواضع كشورش در 
بسيارى از زمينه ها با جمهورى اسالمى 
ــى  ــبت به اتخاذ راه حل سياس ايران نس
جهت برون رفت از مشكالت منطقه بويژه 

در يمن تاكيد كرد.
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اميرعبداللهيان در ديدار با سفير سوييس در تهران تاكيد كرد:
حمايت ايران از اتخاذ راه حل سياسى در يمن

ــيه وزير امور  ــيا و اقيانوس ــاون آس مع
ــتر و  خارجه گفت: ايران درباره منابع بس
ــال تصميمى  ــتر درياى خزر اص ــر بس زي
نگرفته است و كنوانسيون خزر هم كه قرار 
است در اجالس سران در آستانه قزاقستان 
ــد حدود  ــدون بحث تحدي ــود ب امضا ش

خواهد بود.
ــزارش ايرنا، ابراهيم رحيم پور در  به گ
حاشيه سمينار تروريسم، افراط گرايى و 
ــيا درباره  ــت منطقه اى در غرب آس امني
ــده از يكى از  ــاد ش ــى ابهامات ايج برخ
ــه هاى وى افزود: مطالبى كه من  مصاحب
در اين مصاحبه گفتم دقيق خوانده نشد 
چراكه نكاتى كه در آن مطرح شد بصورت 

يك پكيج (بسته) بود.
ــد: اين كه گفته مى شود  وى يادآور ش
سهم ايران از درياى خزر 50 يا 20 درصد 
است يك ضابطه مشخص عرفى، قانونى يا 
بين المللى ندارد. 50 درصد معلوم است و 
حرفى نيست كه كسى بخواهد از آن دفاع 
ــمالى درياى خزر بين  ــمت ش كند و قس
روسيه و قزاقستان تقسيم شده و دست ما 
ــت.معاون آسيا و اقيانوسيه وزير  هم نيس
امور خارجه ادامه داد:درياى خزر در سمت 
ــتان و جمهورى  ــن تركمنس ــران بي اي
ــواحل  ــان قرار دارد، هر كدام س آذربايج

ــاحل را  ــى دارند و ما كمترين س متفاوت
ــكل مقعر است و اين طور  داريم كه به ش
ــت كه فردى فوت كرده و پنج فرزند  نيس
ــد و دارايى او به پنج قسمت  ــته باش داش

مساوى تقسيم شود.
رحيم پور يادآور شد: اگر موردى را كه 
ــد و بعد  ــى گوييم فنى نباش ــه مردم م ب
بخواهيم از آن دفاع كنيم كه چرا اين طور 
نيست، مناسب نيست. نبايد نزاعى كه در 
جنوب و در منطقه خليج فارس داريم و از 
منافعمان هم دفاع مى كنيم، با آن فرهنگ 
ــم. از هر جهت  ــاى خزر نگاه كني به دري
موقعيت ما در اين منطقه خوب است و با 
كشورها رابطه خوبى داريم.وى يادآور شد: 
ــتى به گونه اى جلو برويم كه خيلى  بايس
تنش زا نباشد و عالوه بر اين ضمن اين كه 
ــد، با مدل  مبتنى بر عدالت و انصاف باش
هاى مشابه دنيا آن را به سرانجام برسانيم.

وى همچنين گفت: برخى حرف هاى تند 
ــش زا مى زنند مثل اين كه حق ما را  و تن
ــت،  ضايع كردند در حالى كه اينطور نيس
اگر اينطور بود پس چرا ما 21 سال مذاكره 
ــه افزود: در  ــرده ايم.معاون وزير خارج ك
مورد سهم 20 درصد ما گفتيم كه به چه 
ــابى بايد دريا به پنج قسمت مساوى  حس
تقسيم شود و اين حرف از كجا آمده است، 

ــته  ــه 25 يا 18 درصد داش ما نگفتيم ك
ــت كه اين يك  ــيم. حرف من اين اس باش
ــه به پنج  ــت ك ــزه و يا هندوانه نيس خرب
قسمت مساوى تقسيم شود.وى ادامه داد: 
ما تحديد حدود را كه اصل نكته اى است 
ــيت و  كه افكار عمومى بر روى آن حساس
دقت دارند و منابع بستر و زير بستر دريا، 
ــن مورد اصال تصميمى نگرفته ايم و  در اي
ــيون هم كه قرار است در اجالس  كنوانس
سران امضا شود، ما هم حرفى نداريم ولى 
ــيم اصل  بدون تحديد حدود و بدون تقس
ــتان.معاون وزير خارجه خاطرنشان  داس
كرد: ما تفاهم كرديم و يك سرى صحبت 
ــده و همانطور كه آقاى ظريف  ها گفته ش
گفتند در حال چكش كارى است چون در 
ــور بايد در سطح رهبرى تاييد  داخل كش
شود، بعد از آن نظراتمان را به طرف هاى 
ــه 5 يا 6 زبان  ــى دهيم و متون ب ــر م ديگ
ــد از آن تاييد و در  ــود و بع تدوين مى ش
ــران امضا مى شود.رحيم پور  اجالس س
همچنين گفت: بعضى حرف ها براى تيتر 
روزنامه ها خوب است اما اين تيترها نبايد 
ــد.  ــكار عمومى باش ــرف كننده اف منح
بنابراين نكته اى كه در اين مصاحبه جلب 
ــه كرد كه از قصد هم اينكار را كردند  توج
ــن 20 درصد از كجا آمده و با  كه گفتم اي

هيچ منطقى نمى خواند.وى افزود: اين كه 
ــت يا باالى 20 درصد،  زير 25 درصد اس
اين را هم نگفته ام و نمى توانم بگويم. ساز 
ــاص خودش را دارد، به اضافه اين  و كار خ
كه هنوز ما درباره تقسيم به خصوص با دو 
ــيده ايم و هنوز  ــايه به تفاهم نرس همس
اختالف نظر داريم، نظراتمان هم يكسان 
ــور  ــت.اين ديپلمات عالى رتبه كش نيس
ــاره زمان برگزارى اجالس  همچنين در ب
سران گفت: قرار است جلسه پنجاهم در 
سطح نمايندگان ويژه پنج كشور در تهران 
ــاره از قبل هم  ــه در اين ب ــود ك برگزار ش
ــالس وزيران امور  ــده بود اما اج تفاهم ش
خارجه تشكيل شد چون تصميم گيرى 

در اين سطح الزم بود.
وى تصريح كرد: بعضى از كارهاى فنى 
و نكاتى وجود دارد كه در جلسه پنجاهم 
ــت و بعد مقدمات مربوط به  خواهيم داش
ــه سران برگزار مى شود كه فكر مى  جلس
ــه پنجاهم قبل از عيد نوروز در  كنم جلس
ــور ادامه داد:  ــود.رحيم پ تهران برگزار ش
ــت كه (اجالس سران)  حدس من اين اس
آخر بهار و در آستانه برگزار شود كه ابتدا 
جلسه كارى، بعد وزيران و بعد از آن سران 
ــت و معموال هم اين  جلسه خواهند داش
طور است كه پشت سرهم برگزار مى شود.

ــان كرد: 12 موافقتنامه در  وى خاطرنش
ــت بررسى است كه از اين تعداد چند  دس
موافقتنامه آماده و در اجالس سران امضا 
ــود اما به طور عام نكته اى كه افكار  مى ش
عمومى و مقامات اصلى مملكت نسبت به 
آن حساسيت و توجه ويژه دارند و حق هم 
ــت كه ما هيچ قول و قرارى  است، اين اس
نگذاشته ايم و در آستانه هم چيزى امضا 
نخواهد شد و منهاى اين موضوع به امضا 
ــر امور خارجه  ــيد.معاون وزي خواهد رس
ــاس اطالعات  ــى براس ــد كرد برخ تاكي
ــى زنند و برخى فكر مى  قديمى حرف م
ــج فارس به درياى خزر  كنند فضاى خلي
منتقل مى كنيم، من با اين مخالفم، ما دو 
همسايه خوب زمينى و دو همسايه خوب 
ــور  ــى در خزر داريم و با اين چهار كش آب
ــايه روابط خوبى داريم بطورى كه  همس
رييس جمهور ما با سران دو كشور حدود 
ــور ديگر چهار – پنج بار  ــار و دو كش 10 ب
ــه به  ــت كه قابل مقايس ــدار كرده اس دي
عربستان و بحرين نيست.وى اضافه كرد: 
ــت به نحوى حركت نمى كنيم  ما در دول
كه مردم احساس كنند كه با همه قهريم و 
ــكل داريم و همه مى خواهند  با همه مش
حق ما را بخورند و سرزمين مان را غصب 

كنند.

رحيم پور:
تصميمى براى تحديد حدود درياى خزر نگرفته ايم

وزير اطالعات گفت: داعش همچنان به 
دنبال تسلط بر زمين در بخشهايى مانند 
افغانستان، پاكستان و آسياى ميانه هست 
تا از اين طريق ايده خالفت را به قول خود 

احيا كنند.
ــالم  ــنيم، حجت االس به گزارش تس
ــر اطالعات در  ــوى وزي ــيدمحمود عل س
همايش ”تروريسم، افراطى گرايى و امنيت 
ــه در مركز  ــيا“ ك ــرب آس ــه اى غ منطق
مطالعات وزارت  خارجه برگزار شد درباره 
ريشه هاى تروريسم، اظهار داشت: تأمين 
امنيت و استفاده از روشهاى نرم افزارى و 
ــخت افزارى آن از طريق دستگاه هاى  س
ــود اما  ــى و امنيتى ايجاد مى ش اطالعات
ــه  ــن زمين ــردى در اي ــات راهب مطالع
دستگاه هاى امنيتى و اطالعاتى نيست و 
ــتگاه ها در اين  بايد تالش كنيم همه دس
زمينه سهيم باشند و هم افزايى كنند. هم 
ــن عرصه باعث  ــگان در اي ــى نخب انديش

امنيت پايدار و دانش پايه مى شود.
ــاى ايجاد  ــه محوره ــاره ب ــا اش وى ب
تروريسم و افراطى گرايى در مذاهب اشاره 
كرد و گفت: افراطى گرايى مذهبى در هر 
مذهب و دينى به حركت هاى نامعقول و 
ناهنجارى از جمله تروريسم منجر مى شود 
فارغ از مذهب و دين افراطى گرى ظهور و 
ــم را تقويت مى كند كه در  ايجاد تروريس
سال هاى گذشته شاهد افراطى گرايى در 
مذاهب مختلف از جمله بوداييسم بوديم.

ــت: افراطى گرايى  وزير اطالعات گف
بوداييسم در ميانمار مسلمانان را به آتش 
ــيحيت منجر به آتش  مى كشد و در مس
ــيحى توسط يك  ــيدن چندين مس كش
ــود. اين افراطى  كشيش مسيحى مى ش
گرايى در قالب حركتهاى نژاد پرستانه و 
نازيسم كه در آلمان و فرانسه وجود داشت 
ــبى از خود  ــن و نامناس ــاى خش رفتاره

برجاى گذاشت.
علوى در ادامه به سير تاريخى تروريسم 

و ايجاد جريانهاى افراطى گرايى در تاريخ 
ــالم اشاره كرد و يادآور شد: ريشه هاى  اس
افراطى گرايى در اخوان المسلمين در مصر 
و در عربستان در قالب وهابيت پديدار شد. 
ــى عثمانى و تقسيم آن به  پس از فروپاش
ــئله  ــور و در نتيجه القاى مس ــد كش چن
ــلمانان و  ــيارى از مس ــت براى بس خالف
بخصوص جوانان اسالمى اين القا صورت 
ــيدن به اوج و  ــالم براى رس گرفت كه اس
ــد خالفت  ــت خود نيازمن ــد و عظم مج

اسالمى است.
وى در همين زمينه تأكيد كرد: در آن 
زمان و حتى امروز اين القا صورت مى گيرد 
كه مجد و عظمت اسالم در دوران خالفت 
ــته است و  بنى اميه و عثمانى وجود داش
ــالم به آن شرايط بايد  ــاندن اس براى رس
خالفت را دوباره احيا كرد لذا ايده احياى 
ــكل  خالفت از عوامل پرانگيزش براى ش
گيرى رفتارهاى افراطى در بين مسلمانان 

شد.
ــورهاى  ــغال كش وزير اطالعات از اش
اسالمى به عنوان عامل ديگرى براى ظهور 
افراطى گرايى در اسالم نام برد و گفت: در 
ــغال كشورهاى اسالمى  قرن گذشته اش
ــطين، افغانستان و عراق باعث  نظير فلس
ــد در كنار حقارت پيش آمده برخى از  ش
افراد و گروه هاى غيرتمند وادار به مقابله به 
ــوند و چون در اين زمينه  اشغالگرايان ش
ــا و بنيه هاى فكرى عقالنى  دچار خلل ه
بودند نيز اين مسئله در قالب افراط گرايى 

متبلور شد.
ــورهاى  ــتعمار كش ــوى افزود: اس عل
ــل افراطى گرايى در  ــالمى نيز از عوام اس
ــالم بود كه در اين زمين شاهد  جهان اس
ــى در الجزاير و ليبى بوديم. و  افراطى گراي
ــى جريان ها و  ــد برخ همين امر باعث ش
ــتى روى  ــا به راهكارهاى تروريس گروه ه
آورند. حركت هاى آزادى بخش زمانى كه 
كشور خود را از استعمار نجات دادند و در 

چهارچوب قدرت قرار گرفتند اگر احساس 
ــه نتيجه  ــارزات آنها ب ــره مب ــد ثم كنن
ــده است آرام آرام  دلخواهشان منجر نش
رويكردى تروريستى مى گيرند و به عنوان 
ــى در حكومت و حاكميت  چنين جريان

مدنظر جلوه گرى مى كنند.
وى در همين زمينه گفت: چنين گروه 
ــه قدرتهاى بزرگ و  ــى وقتى با ديكت هاي
امكانات آنها مواجه مى شوند و حمايت آنها 
ــرد متفاوتى  ــم كم رويك ــد ك را مى بينن
ــت آنها به  ــد و در نهايت وضعي مى گيرن
ــروز در برخى  ــه ام ــود ك ــكلى مى ش ش
كشورهاى اسالمى مشاهده مى كنيم كه 
جنگ به خيابان ها و خانه هاى كشورهاى 
ــرائيل و رژيم  ــالمى رسيده است و اس اس
ــات كنار  ــتى از كانون توجه صهيونيس

گذاشته شده است.
ــه اظهارات  ــاره ب وزير اطالعات با اش
ــفارت  ترامپ و تصميم او براى انتقال س
ــدس، گفت: ترامپ  ــكا از تالويو به ق آمري
ــت اين اقدام بايد 20 سال پيش  گفته اس
انجام مى شد بايد پرسيد طى اين 20 سال 
ــتر اين  ــده كه بس چه اقداماتى انجام ش
جابجايى را فراهم كرده است. وقتى به اين 
مسئله خوب نگاه مى كنيم مى بينيم طى 
اين سالها كه همواره رژيم صهيونيستى به 
عنوان خطر اول جهان اسالم مطرح بوده 
ــت از جايگاه قبلى خود كنار گذاشته  اس
شده و افراطى گرى و جريان هاى افراطى 
در جهان اسالم به جوالنگرى پرداختند و 
ــئله را به عنوان مسئله اول جهان  اين مس

اسالم تبديل كردند.
علوى همچنين تصريح كرد: جريانهاى 
تروريستى هرچند امروز ضربه هاى كارى 
فراوانى خوردند و دچار سرخوردگى شدند 
اما همواره بايد مراقب بود و تالش كرد كه 
ــگ آنها دوباره  ــور و بروز پررن زمينه ظه
ــر در زمينه  ــود و از طرف ديگ فراهم نش
انتقال سفارت آمريكا در عرصه بين الملل 
ــاهد اجماع كافى با آمريكا نيستيم كه  ش
ــت كه بايد به آن  ــئله اى اس اين خود مس

توجه كرد.
ــا و  ــر ملته ــه تحقي ــه ب وى در ادام
قوميت هاى مسلمان به عنوان يكى ديگر 
ــاره كرد و  ــاى افراطى گرى اش از زمينه ه
گفت: تحقير ملتها و قوميت ها منشأ يك 
سلسله ناهنجاريهاى رفتارى است كه در 

نهايت به افراطى گرى منجر مى شود.
ــات عصبيت هاى نژادى و  وزير اطالع
مذهبى را از ديگر عوامل افراطى گرايى در 
ــمرد و گفت: همواره  ــالم برش جهان اس
ــه برمبناى عقالنيت  قرائت هاى دينى ك

صورت گرفته است به تروريسم نمى انجامد 
اما قرائت هاى دينى بر مبناى عصبيت  به 
ترويج تروريسم دامن مى زند. زمانى ما در 
ــئله  مذاكره با يك گروه آلمانى به اين مس
اشاره كرديم كه مركز اسالمى هامبورگ با 
ــاله خود به دليل اينكه قرائت  عمر 70 س
ــى بر مبناى عقالنيت را دارد هرگز به  دين
بروز و ايجاد گروه افراطى نيجاميده است 
ــالمى عربستان كه قرائتهاى  اما مركز اس
ــگاه وهابى به  ــه عصبيت و ن دينى برپاي
ــه  ــالمى مى پردازد ريش ــات اس موضوع
تروريستها و افراطى گريهاى فراوانى بوده 

است.
علوى در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــتى مانند  ــروز جريان تروريس گفت: ام
ــت زمين و  ــورده اس ــه خ ــش ضرب داع
ــان به دنبال  ــدارد اما همچن حاكميت ن
ــهايى مانند  ــن در بخش ــر زمي ــلط ب تس
ــياى ميانه و  ــتان، پاكستان، آس افغانس
هرجايى كه بتواند چنين چيزى را كسب 
كند، هست تا از اين طريق ايده خالفت را 

به قول خود احيا كنند.
ــى نتوانيم در  ــد: تا زمان وى يادآور ش
ــم عربى و افراط  ــه مقابله با تروريس زمين
ــيم كه از  گرى مذهبى راهكارى بيانديش
ــگيرى كند  ــى گرايى پيش ــروز افراط ب
ــه عوامل  ــيم ك نمى توانيم مطمئن باش
ــاز افراطى گرايى در اسالم از بين  بستر س

رفته است.
ــش ديگرى از  ــات در بخ وزير اطالع
سخنان خود به ايجاد اختالف بين اعراب 
ــالمى و  ــه خالفت اس ــا در زمين و تركه
نهله هاى فكرى شكل گرفته در اين زمينه 
اشاره كرد و گفت: در اين بين نهله فكرى 
كه بيشتر رشد كرد و در مصر وجود داشت 
اين بود كه اعالم مى كرد ترك ها نميتوانند 
مركز خالفت اسالمى باشند. لذا بايد نقطه 
ــل بين اعراب و تركها را در اين زمينه  وص
تعيين كرد كه اين منطقه به نام موصل نام 
گرفت. بعد از ايجاد رژيم صهيونيستى در 
ــرائيل  ــاى اعراب با اس ــه و جنگه منطق
جريانهاى اسالمى با عصبيتى خاص شكل 
ــرى در منطقه و اين  گرفتند و افراطى گ
بخش از آسيا بروز و ظهور پررنگى يافت و 
ــادى پيدا  ــل طرفداران زي به همين دلي

كرد.
علوى افزود: اين افراطى گرى در مصر 
كه در قالب اخوان المسلمين ظهور و بروز 
ــتى و  ــاى سكوالريس ــت با حركته داش
كمونيستى در جهان همراه بود و در نهايت 
ــاهى مصر را  ــيد و پادش به فاز نظامى رس
ــا جمال  ــن جريان ب ــرد. اي ــرنگون ك س

ــد و سلطنت مصر را  عبدالناصر همراه ش
نابود كرد و جمهورى مصر را ايجاد كرد.

وى در همين بخش گفت: اين جريان 
پس از درگيرى با جمال عبدالناصر به دو 
گروه تقسيم شدند كه سيد قطب بر مدار 
ــه ايده را  ــروه تندروها قرار گرفت و س گ
ــه دنياى فعلى  ــرح مى كرد. يك اينك مط
ــت و حكومت همه  ــاى جاهليت اس دني
كشورهاى اسالمى جاهليست. دوم اينكه 
ــود را از حكومت هاى  ــلمانان بايد خ مس
جاهالنه دور كنند و سوم اينكه پيشتازانه 
صحنه بايد با اين حكومتها مقابله كرده و 
ــالمى را ايجاد كنند. برادر  خالفتهاى اس
سيد قطب كتابى در اين زمينه نوشت كه 

مانيفست جوانان اخوان المسلمين شد.
وزير اطالعات در ادامه به شكل گيرى 
ــى مانند جماعه  ــاير گروه هاى افراط س
ــازمان جهادوجماعت  ــلمين و س المس
اسالمى در مصر اشاره كرد و گفت: هرچند 
ــالمى در برخى از اين گروه ها  انقالب اس
تأثير گذاشت اما موضع گيرى ها و حركت 
ــتى  اين گروه ها منجر به اقدامات تروريس
ــد كه در نهايت به ترور  خشن در مصر ش

انورسادات منتهى شد.
ــركوب اين  علوى ادامه داد: پس از س
ــئله  ــان و گروه ها كه همزمان با مس جري
ــابق بود برخى از  افغانستان و شوروى س
اين گروه ها به افغانستان رفتند و گروه هاى 
عربى افغانستانى شكل گرفت و در نهايت 
القاعده در آن بخش پديدار شد. شاخه هاى 
مختلف القاعده در عراق، سوريه، تونس و 
يمن براى مقابله با شوروى ايجاد شد كه از 
ــتان و آمريكا  حمايت مالى و مادى عربس
برخوردار بودند كه در نهايت همين گروه 
افراطى امروز به مسئله و مشكل عربستان 

و آمريكا منجر شده است.
ــير تاريخى بيان  وى با بيان اينكه با س
ــوب فكرى  ــم در چهارچ ــده مى بيني ش
معتدل سنى و شيعه هرگز به افراطى گرايى 
نمى رسيم، گفت: لذا نقش مذهب و دين 
ــا  ام ــت  نيس ــم  تروريس ــتگاه  خواس
افراطى گرايى در هر دين و مذهبى منجر 
ــود. در اسالم اين  به افراطى گرايى مى ش
موضوع با حمايت آمريكا و دشمنان نقش 
ــاى  جريان ه و  ــت  گرف ــرى  پررنگت
ــمنان اسالم  افراطى گرايى و حمايت دش
برخوردارند. وى تأكيد كرد: نطفه تروريسم 
ــب و دين.  ــت نه مذه افراطى گرايى اس
ــاى افراطى گرايى كه در نتيجه  جريان ه
اشغال و تحقير مسلمانان شكل گرفته اند 
كه ريشه آنها در حمايت هاى مالى و مادى 

دشمنان اسالم ديده مى شود.

وزير اطالعات: 

داعش دنبال خالفت در افغانستان و پاكستان است



کشاورزی
شناسایی بیش از ۱۷۰ کانون آلوده به آنفلوانزای 

پرندگان
دبیرکل کانون سراس��ری مرغ تخم گذار کش��ور، با بیان 
اینکه از ابتدای مهرم��اه تاکنون، بیش از ۷۰ کانون آلوده به 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داش��ته ایم، گفت: حدود ۹.۵ 
میلیون مرغ طی ۸۰ روز حذف ش��ده است.به گزارش مهر،  
سیدفرزاد طالکش در نشست تخصصی آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان ب��ا بیان اینکه آنفلوانزا یکی از بیماری های خاصی 
اس��ت که در صنعت طیور اتفاق افتاده، اظهار داشت: در ۲۰ 
س��ال اخیر، این بیماری ۴ دوره در کشور اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود 
۲۰ کانون بیماری در کش��ور وجود داش��ت، گفت: امسال از 
ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۱۷۰ کانون آلوده داشته ایم 
که تقریباً ۹۰ درصد آن مربوط به واحدهای صنعتی است و 
حدود ۹.۵ میلیون قطعه مرغ طی این ۸۰ روز، حذف ش��ده 
اند.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: 
این در حالی است که در سال گذشته، در طول دوره بیماری 

۱۱.۵ میلیون قطعه مرغ حذف شده بود.
    

دالیل گرانی تخم مرغ در بازار
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ��داران میهن، از آغاز 
عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین ازچهارشنبه خبر داد و 
گفت: هر شانه تخم مرغ به قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان، به 

عرضه می شود.
رضا ترکاشوند در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت 
تخم مرغ در بازار اظهار داش��ت: در همین راس��تا، اتحادیه 
سراسری از حدود دو الی سه هفته قبل، اعالم آمادگی کرده 
بود که عرضه مستقیم این محصول را در میادین آغاز نماید؛ 
اما با توجه به ش��رایط ایجاد شده و تغییر قیمت تمام شده، 
اختالفات��ی در زمینه نرخ محصول وجود داش��ت، به همین 

جهت حضور ما با تاخیر انجام شد.  
وی ادام��ه داد: در نهایت با پیگیری های انجام ش��ده و با 
کمک و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میادین، 
از فردا )چهارشنبه( عرضه مستقیم تخم مرغ توسط اتحادیه 
در میادین میوه و تره بار آغاز می ش��ود؛ البته احتمال اینکه 
انجام کارهای اداری تا ظهر فردا به طول بیانجامد وجود دارد 
و البته مش��خص نیست که هماهنگی های کامل در زمینه 
معرفی غرفه داران و تحویل محصول به آنان انجام خواهد شد 
یا خیر؟ بنابراین با توجه به اینکه احتمال وجود ناهماهنگی 
هایی در روز س��ه شنبه وجود دارد،  می توان گفت که عرضه 
تخم مرغ در میادین عمال از فردا)چهارشنبه( آغاز می شود.  
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن اضافه کرد: 
براین اساس قیمت هر ش��انه تخم مرغ شیرینگ پک شده 
تحویل به غرفه داران ۱۲۰۰۰ تومان و تحویل به مشتری ۱۲ 
هزار و ۶۰۰ تومان اس��ت و هیچ محدودیتی در میزان عرضه 
این محصول نداریم.ترکاش��وند درباره دالیل گرانی قیمت 
تخم م��رغ در بازار نیز افزود: به هرحال افزایش قیمت نهاده 
های دامی در قیمت این محصول موثر اس��ت و نرخ نهاده ها 
حدود۲۰ درصد طی هفته های اخیر افزایش داشته است.  

وی ادامه داد: همچنی��ن بحث عرضه و تقاضا نیز در این 
میان مطرح اس��ت در نیمه دوم س��ال معم��وال تقاضا برای 

مصرف تخم مرغ بیشتر است.

خبر
شماره 3880    چهار شنبه   22آذر    1396

خبر
گوشت گوسفند روسی در راه 

ایران
عرضه گوشت گوسفندی از آستاراخان 
روسیه به ایران آغاز شد.به گزارش ایسنا از 
ت��اس، دمیت��ری کرافچ��وک - مدیرکل 
ش��رکت میاس��کو - گفت: این ش��رکت، 
صادرات گوشت به ایران را با ارسال ۱۰ تن 
گوشت گوسفند آغاز کرده و تا پایان سال 
جاری میالدی نی��ز محموله های جدید 
گوشت ارسال می شود.وی افزود: خریداران 
ایرانی خواهان صادرات شبانه روزی گوشت 
گوسفند هستند و به همین منظور ما سال 
آینده نیز توافقنامه ای با ایران منعقد کرده 
ایم.کرافچ��وک در عین ح��ال اذعان کرد: 
روس��یه برای صادرات گوش��ت گوسفند 
محدودیت تولید دارد و مسئله اصلی پیدا 
کردن تع��داد حیوانات الزم برای صادرات 
است. همچنین داغستان روسیه نیز عرضه 
گوشت حالل به ایران را در نیمه اول سال 
آین��ده میالدی دو برابر م��ی کند.از اکتبر 
امس��ال کارخانه گوش��ت قزلیار صادرات 
گوشت حالل گوسفند را از طریق کریدور 
بین المللی حمل و نقل "شمال-جنوب" 
آغاز کرده که روزانه در حدود ۸۰۰ الش��ه 
گوسفند است و در نیمه اول سال۲۰۱۸ ، 

ظرفیت ارسالی دو برابر خواهد شد.
    

افزایش ۲۱ درصدی واردات موز 
در ۸ ماهه امسال

بررس��ی آمار هش��ت ماه��ه گمرک 
جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که 
متوس��ط قیمت هر کیلوگرم موز وارداتی 
برابر ۳۰۰۰ تومان است.به گزارش ایسنا، 
بر اساس تازه ترین آمار گمرک جمهوری 
اس��المی ایران از تجارت خارجی هشت 
ماهه سال جاری، در این مدت ۴۶۰ هزار و 
۸۱۳ تن انواع موز از کشورهای مختلف به 
ایران وارد ش��ده اس��ت که به واسطه این 
واردات ۳۵۴ میلی��ون و ۸۹۴ هزار و ۱۵۷ 
دالر از کش��ور خارج ش��ده اس��ت.به این 
ترتیب متوس��ط قیمت هر کیلوگرم موز 
وارداتی در هش��ت ماهه سال جاری برابر 
۷۷ س��نت اس��ت که با احتساب متوسط 
قیمت ۴۰۰۰ تومان برای هر دالر، رقمی 
در حدود ۳۰۰۰ تومان می ش��ود.اما آمار 
حاک��ی از آن اس��ت که در س��ال جاری 
ایرانی ها بیش از سال گذشته موز خورده اند 
و ب��ه عبارت دیگر واردات موز نس��بت به 

سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرکل دفت��ر گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کش��اورزی گفت: با آنکه ۹۰ درصد 
زعفران دنیا در ایران تولید می ش��ود، اما 
س��هم ۳.۷ درصدی از گردش ۸ میلیارد 
دالری زعفران در دنیا داریم که باید روی 

تجاری سازی کار کنیم.
به گزارش فارس، پیمان یوسفی آذر در 
نخستین پویش ملی گیاهان دارویی که 
در سالن توس��عه وزارت جهاد کشاورزی 
برگزار شد، به اهمیت گیاهان دارویی در 
ارز آوری برای کش��ور اشاره کرد و گفت: 
متأس��فانه ت��ا پی��ش از ای��ن ب��ا وجود 
ظرفیت ه��ای ف��راوان در تن��وع گیاهان 
دارویی در کش��ور این محص��والت را به 

صورت فل��ه ای صادر می کرده ایم و طرف 
خارج��ی آن را ب��ه صورت قط��ره ای و با 
قیمتی بس��یار باالتر به کش��ور م��ا وارد 

می کند.
وی از پیگیری  انجام شده طی یک سال 
گذشته توسط نمایندگان مجلس و وزیر 
جهاد کشاورزی برای به سرانجام رساندن 
برنامه گیاه��ان ملی داروی��ی خبر داد و 
گفت: باالخره این برنامه به سرانجام رسید، 
تا حدی که برای بودجه سال آینده دارای 
ردی��ف اعتباری ملی خواهد بود که بعد از 

۳۵ سال اتفاق خواهد افتاد.
وی در م��ورد جزئیات این طرح گفت: 
در این طرح موارد تازه ای که در س��اختار 

تولی��د و اس��تاندارد برابر ش��اخص های 
بین المللی وجود دارد، دیده شده که اگر 
محقق نش��ود، این طرح در سایر حلقه ها 
فلج خواهد شد. همچنین سیاست  کاشت، 

داشت و برداشت نیز تدوین شده است.
یوس��فی آذر همچنین از آشفتگی  در 
بازار داخلی کش��ور گالیه کرد و گفت: ما 
همچنین در بازارهای خارجی جایگاهی 
نداریم و درحالی  ک��ه ۱۲۰ میلیارد دالر 
گردش مالی گیاهان دارویی در دنیاست،  

حجم اندکی به ما اختصاص دارد.
مدیرکل دفت��ر گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کش��اورزی خاطرنشان کرد: حجم 
گ��ردش مالی زعف��ران در دنیا ۸ میلیارد 
دالر است،  در حالی که حجم مالی زعفران 
ما ۳۰۰ میلیون دالر )۳.۷ درصد( است و 
۹۰ درص��د زعفران دنی��ا در ایران تولید 
می شود، اما نتوانسته ایم آن را تجاری سازی 
کنیم.وی همچنین ب��ه اهمیت زعفران 
به عنوان محصول خاص تولیدی کش��ور 
اش��اره کرد و گف��ت: برای زعف��ران نیز 
کارگروه ملی از یک ماه گذش��ته تشکیل 
ش��ده که همه دست اندرکاران از کشاورز 
گرفت��ه تا صادرکنن��دگان برت��ر در این 
کارگروه حضور داش��ته تا با هم اندیشی، 

نقاط ضعف این حوزه برطرف شود.
یوسفی آذر از تعرفه ۳۰ درصدی هند 

ب��رای واردات زعفران از ایران انتقاد کرد و 
گفت: طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی با 
گم��رک و وزارت ام��ور خارج��ه مکاتبه 
کرده ایم که یا قراردادهای تعرفه ترجیحی 
 WTO با این کش��ور بسته شود، یا عضو
ش��ویم و یا اینکه سیاس��ت های متقابل 
تنبیهی در برابر واردات کاال از هند در نظر 
بگیری��م و ما هم ب��رای برنج وارداتی هند 
همی��ن سیاس��ت های محدود کنن��ده 

تعرفه ای را اعمال کنیم.
مدیرکل دفت��ر گیاهان دارویی وزارت 
جه��اد کش��اورزی از برنامه ری��زی برای 
افزایش توسعه صادرات زعفران خبر داد و 
گفت: بنا داریم طی ۵ سال آینده، صادرات 
زعفران را به ۲.۵ میلیارد دالر برسانیم که 
الزم��ه آن افزایش تولید بیش��تر زعفران 
اس��ت و در حال حاضر متوسط برداشت 
زعف��ران در اس��تان خراس��ان، ۱۲ تا ۱۸ 
کیلوگرم در هکتار اس��ت، در حالی که در 
برخی مزارع الگویی تا ۳۹ کیلوگرم هم از 

این محصول برداشت شده است.
وی همچنین از تأسیس دفاتر زعفران 
ایران در ۱۰ کشور هدف ازجمله استرالیا،  
اس��پانیا، آلمان، فرانسه، هند و چین خبر 
داد و اف��زود: فعاالن این ح��وزه که برای 
تأسیس دفتر در این کشورها اقدام کنند، 
م��ی توانند تس��هیالت با ن��رخ ۶ درصد 

بگیرند.یوسفی آذر همچنین به ظرفیت 
باالی تولید گل محمدی در کشور اشاره 
کرد و گفت: با آنکه ۱۷ هزار هکتار سطح 
زیرکش��ت گل محمدی داریم، اما سهم 
ناچی��زی در بازار اس��انس این محصول 
داریم و ۶۵ درصد اسانس دنیا را بلغارستان 

تولید می کند.
مدیرکل دفت��ر گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کش��اورزی واردات بی رویه و بدون 
نظارت از چین را یکی از موانع برای توسعه 
صنعت اسانس گیری در کشور دانست و 
گفت: همین مسئله باعث شده تا صنعت 
اسانس گیری نتواند پا بگیرد، به عنوان مثال 
ما نعناع فلفلی در زربند را با هزار زحمت و 
با کیفیت مطلوب لیتری ۸۰۰ هزار تومان 
تولید می کنیم، از آن طرف این محصول 
بدون اینکه مش��خص باش��د، حاوی چه 
عناصری است با عنوان نعناع فلفلی لیتری 

۱۶۰ هزار تومان وارد کشور می شود.
وی گفت: جالب تر آن اس��ت که با یک 
تعرفه ثابت محصوالت مختلفی از جمله 
آویش��ن و برگ بو وارد کش��ور می شود، 
درصورتی که ما ۱۲۵ تعرفه مشخص برای 
گیاهان دارویی تعریف کرده  و تمام کدها 
را مش��خص کرده ایم، تا از طریق سازمان 
توسعه تجارت برای سال آینده در کتاب 

تعرفه وارد شود.

مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

سهم ایران ازتجارت تولید زعفران ۳.۷ درصد

مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور گفت: ارقام یارانه 
نان در الیح��ه بودجه ۹۷ تغییری نکرده 
اس��ت و ۵ هزار میلی��ارد تومان به خرید 

تضمینی گندم اختصاص خواهد یافت.
علی حیدر نوری در گفت وگو با فارس 
در م��ورد وضعیت یارانه ن��ان در الیحه 
بودجه ۹۷ کش��ور اظهار داشت: سازمان 
بودجه تغییری در یارانه آرد و نان نداده و 

این رقم مانند سال ۹۶ است.
مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان 

برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه ۳۳۰۰ 
میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم 
در تبص��ره ۱۴ الیحه پیش بینی ش��ده 
است، بیان کرد: در مجموع ۵ هزار میلیارد 
تومان برای خرید تضمینی گندم گذاشته 
شد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان یارانه برای 
خری��د تضمینی گندم نی��ز در جدول ۹ 

الیحه بودجه پیش بینی شده است.
وی افزود: چون خرید تضمینی گندم 
داریم، در واقع غیر مستقیم به نان، یارانه 
می دهیم، مثاًل گن��دم را کیلویی ۱۳۰۰ 

تومان از کش��اورز می خری��م و آرد را به 
نانوایی کیلویی ۶۰۰ تومان می دهیم. این 
مابه التفاوت همان ارقام پیش بینی شده 
اس��ت. دولت که خری��د تضمینی گندم 
انجام می دهد، در واقع یارانه نان می دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا یارانه نان 
در الیحه بودجه ۹۷ حذف ش��ده است، 
بیان داش��ت: این بحث درس��ت نیست، 
چون مابه التفاوت قیمت خرید، حمل ونقل 
و هزینه آرد تا به نانوایی می رس��د، همان 

یارانه نان است.

نوری یادآور ش��د: یارانه به گندم داده 
می ش��ود و در حقیق��ت یاران��ه ای ب��ه 
مصرف کننده )مردم( نمی دهیم. بلکه در 
اختیار تولیدکننده ق��رار می گیرد. ارقام 
یارانه نان و خرید تضمینی گندم در الیحه 
بودجه ۹۷ نس��بت به بودجه ۹۶ تغییری 
نکرده اس��ت.به گزارش فارس در بودجه 
س��ال ۹۶ در ردیف ۵۲۰۰۰۰ مربوط به 
اعتب��ارات یارانه ها در ج��دول ۹ بالغ بر 
۲۳۰۰ میلی��ارد تومان یارانه نقدی نان و 
۸۲۰۰ میلی��ارد توم��ان یارانه نان وجود 

دارد ک��ه مجم��وع آن ۱۰۵۰۰ میلیارد 
تومان می شود که در الیحه بودجه ۹۷ در 
تبص��ره ۱۴ بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان 
برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و 
در ردی��ف ۱۰-۵۲۰۰۰۰ بالغ بر ۱۷۰۰ 
میلیارد توم��ان یاران��ه خرید تضمینی 
پیش بینی شده است. در مجموع ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان یاران��ه خرید گندم و آرد 
اس��ت که این رقم نسبت به مصوب سال 
۹۶ ب��ه نصف یعنی ۵ هزار میلیارد تومان 

کاهش یافته است.

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه:

۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم

             آگه�ي مناقص�ه عموم�ی  ی�ک مرحل�ه ای
 ش�ماره :52375491 

مناقصه گذار:شرکت فوالد خوزستان 
شرح مناقصه:تعمیر و بازسازی سقف قراضه فوالد سازی و سایر واحدهای شرکت فوالد خوزستان

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
مدت زمان: 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی: تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1396/09/29)با ارسال ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت WWW.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات 

عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: روزچهارشنبه مورخ 1396/10/06 ) پس از تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان(

تاریخ تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ1396/10/16
تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت/فنی: روزیکشنبه مورخ1396/10/17

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 50/000/000 ریال
نوع تضمین: 1 ( ضمانتنامه معتبر بانکی   2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان 

3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واریز وجه:

الف( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882
ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532 

نشانی شرکت: اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز – بندر امام ، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت: خرید خدمات و اقالم عمومی 
کارشناس:                                    تلفن:98-613-213-6413+

E.HEYBATI@KSC.IR: ایمیل
روابط عمومي شرکت فوالد خوزستان

نوبت اول

کارکنان ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به 
منظور ابراز همدردی با آس��یب دیدگان زلزله کمک 
های نقدی وغیر نقدی خود را به زلزله زدگان اس��تان 

کرمانشاه ارسال نمودند.
در پ��ی وقوع حادثه تلخ زلزله در اس��تان کرمانش��اه 
ش��رکت آب و فاض��الب آذربایجان ش��رقی عالوه بر 
فعالیت های ش��بانه روزی در امر آبرسانی به مناطق 
زلزله زده همگام با س��ایر مردم شریف استان و ایران 
اس��المی به منظور همدلی و ابراز همدردی با آسیب 
دی��دگان زلزله کمک های نقدی وغیر نقدی از قبیل 
ارسال دو محموله آب معدنی بتعداد بیش از ۷۲ هزار 
بطری ، اعزام اکیپ عملیات آبرسانی به منطقه زلزله 

زده ، اعزام ۲ دس��تگاه تانکر آبرس��انی ، ارس��ال یک 
دستگاه بس��ته بندی آب لیوانی به مناطق زلزله زده 
اقدام نمودند. .خاطر نش��ان م��ی گردد این کمک ها 
همچنان ادامه دارد همچنین کارکنان ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی هر نفر بمبلغ ۵۰۰ 
هزار ری��ال از حقوق خ��ود به این امر خداپس��ندانه 
اختص��اص دادند .همچنین کارکنان ش��رکت آب و 
فاضالب مراغه نیز کمک های نقدی و غیرنقدی خود 
را به ارزش ۸۰ میلیون ریال شامل غذای کنسرو شده 
، تن ماهی ، اقالم بهداش��تی ، البسه گرم و زمستانی ، 
پتو ، شیرخش��ک ، آب معدنی و خرما پس از بس��ته 
کرمانشاه ارسال کردند .بندی با یک خودرو نیسان به مناطق زلزله زده استان 

کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به کمک 
زلزله زدگان استان کرمانشاه شتافتند

آگه�ی مزای�ده

شهرداری فرمهین در نظر دارد با استناد مجوزشماره 291مورخ1396/08/16شورای اسالمی شهر فرمهین ،یک قطعه تجاری  

واقع درکوی قائم مقام را از طریق مزایده به فروش برس�اند، متقاضیان می توانند از تاریخ  1396/09/22 لغایت پایان وقت 

اداری مورخ1396/10/04 جهت دریافت اس�ناد از س�اعت8 صبح الی 14 به اس�تثناء ایام تعطیل به نشانی:استان مرکزی- 

شهرس�تان فراهان-ش�هر فرمهین –بل�وار امیرکبیر-ش�هرداری فرمهین مراجعه نماین�دو از تاری�خ 1396/09/04 الی 

1396/09/17 اس�ناد خودرا به این ش�هرداری تحویل دهند  .ضمنا هزینه صدور سند و نقل و انتقال بعهده برنده مزایده می 

باشد و متقاضیان میتوانند در صورت تمایل در جلسه بازگشایی پاکات شرکت نمایند.

*مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5درصد قیمت پایه می باشد.)سپرده شرکت در مزایده می بایست چک تضمین شده  بانکی 

یا واریز مبلغ سپرده  به حساب شماره 3100000183007 بانک ملی به نام شهرداری فرمهین باشد (

*تاریخ بازگشایی روز دوشنبه مورخ1396/10/18 در حضور اعضا کمیسیون معامالت در محل  شهرداری می باشد. *آخرین 

مهلت شرکت درمزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادقیمت تاپایان وقت اداری یکشنه مورخ1396/10/17می باشد.

*متقاضیان میتوانند جهت اطالعات بیش�تر باش�ماره های تم�اس08633722500-08633722050 یاآدرس اینترنتی      

www.farmahin.com   مراجعه نمایند.

قیمت پایه )ریال(مساحت قطعه)متر مربع(شماره قطعه ردیف

۱۱۴۵۴۹/۰۱۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

روابط عمومی شهرداری فرمهین

نوبت اول

مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان مرک��زی گفت: 
کلینیک های صنعتی س��یار به منظور توانمندس��ازی صنایع 

کوچک شهرستان های استان راه اندازی می شود. 
مصطفی آمره با اش��اره به اقدامات ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی ب��رای توانمندس��ازی صنایع کوچک اظهار داش��ت: 
اقداماتی که ش��رکت ش��هرک های صنعتی در ارتباط با صنایع 
کوچک انجام می دهد بحث توانمندسازی واحدهای صنعتی و 
بررس��ی مشکالت آنها و اقداماتی در راستای برطرف سازی این 

مشکالت است.
وی افزود: بنابراین احساس می کنیم که درحال حاضر بحث 
خدمات نرم افزاری که در دستورکار شرکت شهرک ها قرار گرفته 
ب��ه مرات��ب پراهمیت تر از خدم��ات س��خت افزاری و تکمیل 
زیرساخت ها باشد و خیلی از مشکالت واحدهای صنعتی ناشی 
از مش��کالت حوزه مدیریتی، تکنولوژی، بازاریابی و بحث ارتقاء 

تکنولوژی و تامین مالی است.

مدیرعامل ش��رکت  شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی 
تصریح کرد: بنابراین به منظور برطرف س��ازی این مش��کالت 
ش��رکت ش��هرک ها اقدامی انجام داده و در شهرک شماره یک 
اراک، در مرکز کس��ب و کار تعدادی از مش��اوران در حوزه های 
مختلف صنعتی را گردهم آورده تا به ارائه خدمات مشاوره ای به 

واحدهای صنعتی دارای مشکل بپردازند.
آمره بیان کرد: عالوه بر این ش��اید برای واحدهای صنعتی 
برخی از شهرستان های مراجعه به این مرکز سخت باشد که به 
این منظور هم بحث کلینیک صنعتی سیار را در دستور کار قرار 
داده ایم تا مجموعه ای از مشاوران را هماهنگ کنیم تا در یک روز 
مش��خص در یکی از شهرک ها به ارائه مشاوره بپردازند و قبل از 
هم اطالع رسانی می شود که واحدها نسبت به دریافت خدمات 
مش��اوره ای اق��دام کنند.وی ادامه داد: یک��ی از این کلینیک ها 
هم زمان با برگزاری نمایشگاه صنعتی در اراک برپا می شود زیرا 
فرص��ت برگزاری نمایش��گاه ب��ه لحاظ اینکه ش��رکت هایی از 

شهرستان های مختلف در این نمایشگاه حضور می یابند فرصت 
مناسبی برای ارائه خدمات مشاوره ای است.

مدیرعامل شهرک  های صنعتی استان مرکزی: 
کلینیک های صنعتی سیار در استان مرکزی راه اندازی می شود 
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برگزاري جلسه هم انديشي مديران ارشد 

موسسه اعتباري ثامن
به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن ،در 
اين همايش پس از  ارائه آخرين آمار عملكرد موفقيت 
آميز موسسه درشش ماهه اخير و گزارش نمايندگان  
ــت اقدام  ــتراتژي در دس ــه ، اس ــي 4 گانه موسس نواح
موسسه مورد ارزيابي قرار گرفت.توكلي ضمن تبريك 
ــالروز آغاز امامت حضرت مهدي (عج) ، در خصوص  س
ــده از  ــه ، مطابق با گزارش ارائه ش وضعيت آتي موسس
ــتريان و همكاران با غيرت ثامن  همكاري ارزشمند مش

تقدير و تشكر كرد .
ــه اعتباري ثامن ضمن قدرداني  مدير عامل موسس
ــاه  ــتي كرمانش ــه كاركنان  و همچنين سرپرس از كلي
ــات مربوط به كمك به  به جهت همكاري و انجام اقدام
ــور اعالم كرد ، با مشاركت  زلزله زدگان اخير غرب كش
ــات موثري در جهت  ــه همكاران  اقدام و همراهي كلي
ــه عمل آمده  ــه زدگان ب ــي زلزل تامين نيازهاي اساس
ــت و اميدوارم در جهت تداوم اين موضوع گام هاي  اس
ــه راهكارهاي  ــود .در ادامه جلس بيشتري برداشته ش
ــي ، طرح هاي  ــع و تقويت نقدينگ ــي جذب مناب اجراي
ــكار هاي  ــازماني ، راه ــره وري س ــي افزايش به اجراي
ــويه و  ــتريان و ايجاد اعتماد دوس اجرايي تقدير از مش
ــهيالت و مطالبات مورد  راهكارهاي اجرايي وصول تس

بحث و بررسي قرار گرفت .
    

اعالم نتايج قرعه كشي نخستين جشنواره 
حسابهاي قرض الحسنه موسسه اعتباري ملل 

ــا عنايت به  ــى، ب ــط عموم ــزارش اداره رواب ــه گ  ب
ــابهاي قرض الحسنه  برگزاري مراسم قرعه كشي حس
ــه اعتباري ملل كه در آبان ماه گذشته با حضور  موسس
ــدگان محترم بانك  ــتان و نماين نماينده محترم دادس
ــه اعتباري ملل مطابق  مركزي و مديران ارشد موسس
ــود، مراتب  ــه برگزار گرديده ب ــتورالعمل مربوط با دس
مورد تاييد مراجع ذي ربط قرارگرفت. از اينرو برندگان 
ــده ، لذا از  ــنواره مذكور  مشخص ش خوش شانس جش
ــنه موسسه اعتباري  دارندگان حسابهاي قرض الحس
ــي به  ملل تقاضا ميگردد جهت اطالع از نتايج قرعه كش

شعب مراجعه فرمايند. 
ــارد ريالي و 30  ــامي 3 نفر برنده جايزه يك ميلي   اس
ــرح جدول  ــزه يكصد ميليون ريالي به ش نفر برنده جاي

ذيل منتشر ميگردد.
    

مشاركت مراجع علمى با بانك مركزى در 
گسترش فعاليت هاى پژوهشى

ــى در حوزه پولى و بانكى نبايد   فعاليت هاى پژوهش
ــگاهى،  ــود و مراجع دانش ــه بانك مركزى ش محدود ب
ــگاه ها بايد مكمل اين  حوزه هاى علميه و ساير پژوهش

مجموعه باشند.
ــك قوامين  ــاج، مديرعامل بان ــن تقى نت  غالمحس
ــت:  ــت پژوهش در نظام بانكى، اظهار داش درباره اهمي
ــال 62 تحت عنوان  گام آغازين بانكدارى بدون ربا از س
قانون عمليات بانكى بدون ربا برداشته شد و رسيدن به 
ــت نيازمند فرآيندهايى بوده كه  هدف آرمانى اين صنع
يكى از مهمترين آنها پژوهش است.وى افزود: به دليل 
ــالمى  ــه از نظام پولى و مالى اس اطالعات محدودى ك
ــيدن به اين سطح مطلوبى از نظام  وجود دارد، براى رس
پولى در كشور نياز به كارهاى عملى داريم كه از فرآيند 

مطالعاتى و پژوهشى به دست مى آيد.
ــترد اى در حوزه  نتاج تصريح كرد: فعاليت هاى گس
ــم از بانك هاى  ــات اعتبارى اع پژوهش در انواع موسس
ــر بانكى و  ــات اعتبارى غي دولتى، غير دولتى، موسس
ــل هدايت هايى كه از  ــنه ذي صندوق هاى قرض الحس
طريق نهاد نظارتى بازار پول يعنى بانك مركزى صورت 
گرفته تاكنون انجام شده است.مديرعامل بانك قوامين 
ــته در اين  ــكده پولى و بانكى از گذش ادامه داد: پژوهش
ــال هاى اخير  ــت و به ويژه در س ــغول كار اس حوزه مش
ــترده پژوهشى در اين  شاهد فعاليت هاى عميق و گس
ــه عالى بانكدارى ذيل  مركز بوده ايم، همچنين موسس
ــت و  ــى فعال اس بانك مركزى به ويژه در حوزه آموزش
ــته قابل تقدير  ــار دهه گذش مجموعه اقدامات در چه
ــد از اقدامات  ــگاه نباي ــت و هيچ ــت اما كافى نيس اس

پژوهشى دست برداريم.
    

مدير عامل بانك ايران زمين، طى حكمى 
رئيس اداره پيگيرى و وصول مطالبات اين 

بانك را منصوب كرد
  با حكم عبدالمجيد پورسعيد مدير عامل، محمود 
طيبان به سمت رئيس اداره پيگيرى و وصول مطالبات 

منصوب شد.
ــده  ــان آم ــه طيب ــاب ب ــعيد خط ــم پورس در حك
است:موفقيت شما را براى به كارگيرى مجموعه عوامل 
و امكانات در جهت انجام وظايف و مسئوليتهاى محوله 
ــئلت  و تحقق اهداف عاليه بانك، از خداوند متعال مس

دارم.

خبر

خبر
اعطاى 250 ميليارد تومان 

تسهيالت به استان قم
مبلغ 250 ميليارد تومان در سال 
1395 از سوى بانك صنعت و معدن 
ــتان قم   ــاى صنعتى اس به واحده
پرداخت شده است.به گزارش پايگاه 
اطالع رسانى بانك صنعت و معدن، 
ــهيالت  ــتان قم از كل تس ــهم اس س
ــتان هاى  ــى اين بانك به اس پرداخت
ــته 1 . 3 درصد  كشور در سال گذش
ــور  ــه منظ ــهيالت ب ــت.اين تس اس
ــعه و تكميل، بازسازى و  ايجاد، توس
تامين سرمايه در گردش واحدهاى 
مختلف صنعتى استان قم پرداخت 
ــك  ــت بان ــت.گفتنى اس ــده اس ش
ــداى اجراى  ــدن از ابت صنعت و مع
ــون حدود  ــد تاكن ــرح رونق تولي ط
ــهيالت نيز  172 ميليارد تومان تس
ــرح به صنايع كوچك  در قالب اين ط
ــتان قم پرداخت كرده  و متوسط اس

است.
    

بيست و هشتمين نشست تخصصى 
آشنايى با خدمات بانك توسعه 
صادرات در بوشهر برگزار شد

اداره  ــس  ريي ــان  عبدي ــاى  آق
ــاره به  ــك بااش ــن بان ــى اي بازارياب
ــعه  ــالت بانك توس ــت و رس ماموري
صادرات ايران، تامين مالى صادرات 
ــهيل نقل و انتقاالت  غير نفتى و تس
ــوان مهمترين اهداف  ارزى را به عن
ــته  ــاز و خواس ــت رفع ني بانك جه
ــمرد.وى  برش ــدگان  صادركنن
ــهر  ــتان بوش ــاى بالقوه اس ظرفيته
ــعه  ــبى براى توس را زمينه ى مناس
ــت و تصريح  صادرات غيرنفتى دانس
ــازمان توسعه  كرد انتظار مى رود س
ــه يارانه هاى  تجارت با تامين بودج
ــراى صادركنندگان كه  ــى ب صادرات
ــود كم فعاليت  ــيه س عموما با حاش
ــش نرخ  ــكان كاه ــد، ام ــى كنن م
تسهيالتى را فراهم كند.آقاى محمد 
ــهر  ــعبه بوش افالكى روش رييس ش
ــز در اين  ــعه صادرات ني بانك توس
ــت: طى يكسال  ــت اظهارداش نشس
ــته بيش از 300 ميليارد ريال  گذش
ــده است.به  ــهيالت پرداخت ش تس
گفته وى، بانك توسعه صادرات تنها 
بانك استان بوشهر است كه بيش از 
ــهيالت پرداختى خود را  نيمى از تس
ــعه ملى با نرخ  از محل صندوق توس
ــد پرداخت  ــت 11درص ارزان قيم
ــت.افالكى روش ادامه داد:  كرده اس
ــته حمايتى  ــال هم با اعالم بس امس
توسعه صادرات غيرنفتى تسهيالت 
ــعه ملى به  ــل صندوق توس ما ازمح
ــد از محل  ــورت تلفيقى 50درص ص
ــد از محل  ــك و 50درص ــع بان مناب
ــده پرداخت خواهد  ــدوق ياد ش صن
ــهيالت  ــد. ميانگين نرخ اين تس ش
ــد بود ودرصورت  14.5 درصد خواه
ــدوق ضمانت  ــه صن ــتن وثيق داش
ــهيالت مذكور  ــرخ تس ــادرات، ن ص

13.5 درصد خواهد بود.
    

تقدير مدير استان خراسان 
رضوى بيمه سرمد از رئيس شعبه 

امام خمينى (ره) شهر نيشابور 
بانك صادرات ايران

ــط عمومى بيمه  ــزارش رواب به گ
ــمى كه به همين  ــرمد، در مراس س
ــنبه 96/9/2  ــور در روز پنج ش منظ
ــان حاجى پور معاونت  با حضور آقاي
بازاريابى و شعب، زارعى مدير شعبه، 
ــاى حوزه ها و  ــان، روس معاونين آن
ــر اعتبارات  ــاى دواي ــعب و روس ش
ــالن  بانك صادرات ايران در محل س
ــد، لوح  همايش هاى بانك برگزار ش
ــيد محمدرضا  ــط س ــرى توس تقدي
ــان  ــتان خراس ــر اس ــولى مدي رس
ــرمد به رئيس شعبه  رضوى بيمه س
ــابور بانك  ــى (ره) نيش ــام خمين ام
ــم و به پاس ارج نهادن  صادرات تقدي
ــان پُر  ــته كاركن ــات شايس به خدم
ــعبه در راستاى فروش  تالش اين ش
ــده بدهكار،  ــاى عمر مان بيمه نامه ه
ــان  ــرمد به ايش هديه نقدى بيمه س

اهدا گرديد.

ــت: افزايش  ــى و بانكى گف ــكده پول رييس پژوهش
ــبكه بانكى در  ــكده پولى و بانكى با ش تعامالت پژوهش
ــال هاى اخير گواهى بر عزم راسخ اين مجموعه براى  س
حل مشكالت پژوهشى و ارتقاى هم افزايى هاى علمى 

در شبكه بانكى است.
 على ديواندرى در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و 
فناورى كه صبح امروز با حضور رييس كل و اعضاى هيات 
ــد،  عامل بانك مركزى و مديران عامل بانك ها برگزار ش
ــى پوشيده نيست كه توليد  اظهارداشت: امروزه بر كس
ثروت و بهبود وضع زندگى و رفاه عمومى، مرهون مطالعه 
ــان و فناوران  ــمندان، محقق و پژوهش نخبگان، دانش
دانشگاه ها، پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتى است و بدون 
استثنا در تمام كشورهاى دنيا، ترويج فرهنگ و ارتقاى 
ــأن و جايگاه پژوهش و فناورى و فعاالن اين حوزه به  ش
يكى از مهم ترين اهداف سياست گذارى در حوزه علم و 

فناورى تبديل شده است.  
ــند تا با  ــورهاى دنيا مى كوش ــان اينكه كش وى با بي
فراهم كردن ساختارهاى انگيزشى مناسب و نيز ترغيب 
ــتر علم و  ــور به توليد بيش ــگران و فناوران كش پژوهش
فناورى، رشد پايدار رفاه اجتماعى را براى جامعه تضمين 

ــازى براى تجارى سازى  كنند، افزود: در اين راه بسترس
يافته هاى پژوهشى و فناورى هاى توسعه يافته در مراكز 
پژوهشى يكى از مهم ترين اولويت هاى سياست گذاران 
به شمار مى رود. عالوه بر اين استقرار ارتباط وثيق ميان 
پژوهشگران و فناوران و خريداران دستاوردها و تكميل 
حلقه هاى مفقود ارتباط موثر دانشگاه و جامعه يكى ديگر 
از محورهاى غيرقابل چشم پوشى در اين حوزه به شمار 
ــكده پولى و بانكى تصريح كرد:  مى رود.رييس پژوهش
ــت نمادى از اهميت  هفته پژوهش و فناورى، در حقيق
اين حوزه در ساختار تصميم گيرى ايران به شمار مى رود 
ــز بر ابعاد مختلف  و فرصت مغتنمى براى توجه و تمرك
ــور فراهم مى آورد تا همه  امر پژوهش و فناورى در كش
ــت موجود در  ــالع از روندها و وضعي ذينفعان ضمن اط
ــور، براى آينده برنامه ريزى كرده و اقدامات بهتر و  كش

مهم ترى را در دستور كار خود قرار دهند.  
وى ادامه داد: انتشار عملكرد مطالعاتى و تحقيقاتى 
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشى و دستگاه هاى اجرايى، 
ــگران، فناوران و پژوهشياران  تشويق و تقدير از پژوهش
ــاله  ــى و فناورى يكس و نيز ارزيابى فعاليت هاى پژوهش
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشى، مراكز رشد و پارك هاى 

علم و فناورى و دستگاه هاى اجرايى از جمله فعاليت هاى 
اين هفته به شمار مى رود كه با هدف افزايش حساسيت 
ــى و فناورى،  ــه فعاليت هاى پژوهش ــه مديران ب و توج
ــى از روش هاى  ــش رو، آگاه ــناخت چالش هاى پي ش
ــگرانه و نيز  ــان تالش هاى پژوهش ــا هم افزايى مي ارتق
ــتور  ــه و فرهنگ پژوهش محورى در دس تقويت روحي
ــكده ها و مراكز تحقيقاتى قرار  كار دانشگاه ها، پژوهش
ــان كرد: هفتمين مراسم  مى گيرد.ديواندرى خاطرنش
ــت هفته پژوهش و فناورى فرصت مغتنمى  بزرگداش
است تا با مرور عملكردها در سال هاى گذشته و تقدير از 
آثار برتر و پژوهشگران برگزيده حوزه پول و بانك، تعهد 
ديرين نظام بانكى بر اجرايى كردن اقتصاد دانش بنيان 
ــرار بگيرد و با  ــد مجدد ق ــالمى، مورد تاكي در ايران اس
ــناخت ضعف ها و چالش هاى پيش رو، رويكردهاى  ش

آتى براى فائق آمدن بر اين مشكالت مرور شود.
ــكده پولى و بانكى به عنوان  وى تصريح كرد: پژوهش
ــى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران  بازوى پژوهش
ــا تكيه بر  ــه تالش مى كند ب ــت ك يكى از نهادهايى اس
ــتعد و كارآمد خود،  ظرفيت هاى نيروهاى انسانى مس
نقشى بسزا در ارائه پژوهش هاى موثر و روزآمد در نظام 
بانكى كشور داشته باشد و ارتقاى سياست گذارى ها در 

حوزه پول و بانك را دنبال كند.  
ــزود: در اين  ــى اف ــكده پولى و بانك ــس پژوهش ريي
ــاى كيفى ناظر  ــم آوردن پژوهش ه بين توجه به فراه
ــزى  به عنوان  ــاى تحقيقاتى بانك مرك بر نيازمندى ه
ــت گذار پولى و ناظر بانكى  يكى از محورى ترين  سياس
ــبختانه  ــمار مى رود و خوش وظايف اين مجموعه به ش
ــال هاى اخير با حمايت هاى راهگشاى رئيس كل  در س
محترم بانك مركزى جناب آقاى دكتر سيف و نيز قائم 
مقام محترم بانك مركزى جناب آقاى دكتر كميجانى 
فصل جديدى در نقش آفرينى پژوهشكده در حوزه پولى 
و بانكى آغاز شده است.ديواندرى ادامه داد: پژوهشكده 
ــه نيازهاى تحقيقاتى و  پولى و بانكى همچنين توجه ب

ــبكه بانكى و نيز تالش براى تطابق عمليات  آموزشى ش
ــاى بين المللى را  ــا روزآمدترين روش ه ــران ب بانكى اي
ــالت هاى خود قلمداد مى كند. افزايش  يكى ديگر از رس
تعامالت آموزشى و پژوهشى پژوهشكده پولى و بانكى 
ــال هاى اخير گواهى بر عزم راسخ  ــبكه بانكى در س با ش
ــى و ارتقاى  ــكالت پژوهش اين مجموعه براى حل مش

هم افزايى هاى علمى در شبكه بانكى است.
ــتاوردها و  ــاره به مختصرى از دس وى در ادامه با اش
توانمندى هاى پژوهشى پژوهشكده پولى و بانكى بانك 
مركزى تصريح كرد: اجراى طرح هاى پژوهشى كاربردى 
در حوزه اولويت هاى نظام بانكى، برگزارى همايش هاى 
بزرگ و بين المللى، ارائه دستاوردهاى پژوهشى در قالب 
رهنمودهاى سياستى و مشاوره هاى اقتصادى به نظام 
ــى،  پولى و بانكى، برگزارى كارگاه ها و دوره هاى آموزش
ــار كتاب هاى تخصصى و عمومى در حوزه پولى و  انتش
ــى در نشريات و  ــار مقاالت پژوهش بانكى، توليد و انتش
ــش  ــار ش كنفرانس هاى معتبر داخلى و خارجى، انتش
ــامل فصل نامه هاى  ــريه تخصصى ش شماره از سه نش
 Money and ــى،  بانك و  ــى  پول ــاى  پژوهش ه
ــاى اقتصاد، معرفى  ــه تازه ه Economy و دوماهنام
ــور، فعاليت  ــاى ماندگار بانكى كش و تجليل از چهره ه
شبكه خبرى اقتصاد و بانك ايران، انعقاد تفاهم نامه هاى 
همكارى داخلى و خارجى در حوزه خدمات پژوهشى، 
ــنواره  تقدير از مبتكرين صنعت بانكدارى در قالب جش

دكتر نوربخش و ... بخشى از اين فعاليت ها بوده است.
ــاره به تغيير  ــكده پولى و بانكى با اش رييس پژوهش
برخى رويكردهاى پژوهشكده افزود: تغيير جهت گيرى 
ــردى، ورود به طرح هاى  تحقيقات از آكادميك به كارب
ملى و ايفاى نقش در حل مشكالت نظام بانكى، افزايش 
ارتباط با بانك هاى تجارى و تخصصى، افزايش ارتباط با 
قشر جوان و نخبه نظام بانكى و ترويج دستاوردهاى 
ــف از برنامه هاى  ــاى مختل ــى از كانال ه ــام بانك نظ

پژوهشكده است.

ارتقاى هم افزايى هاى علمى در شبكه بانكى

 شبكه بانكى كشور در مركز تهاجمات دشمنان به اقتصاد ايران قرار دارد

ــل بانك انصار با  دكترابراهيمى مديرعام
ــاخته»  ارايه مقاله «بحران هاى مالى خودس
ــاد تهاجم اقتصادى  در همايش «تبيين ابع
ــگاه جامع  ــه در دانش ــران» ك عليه ملت اي
ــور  باحض ــالم)  امام حسين(عليه الس
دكترمحسن رضايى دبيرمجمع تشخيص 

ــازمان  ــردار جاللى رييس س مصلحت، س
پدافندغيرعامل، سردار دكترحسنى آهنگر 
ــين(عليه  ــگاه جامع امام حس رييس دانش
ــتادان و  ــرى از اس ــع كثي ــالم) و جم الس
ــگاه برگزارشد، ضمن  دانشجويان اين دانش
آسيب شناسى داليل ناكارآمدى شبكه بانكى 
كشور در انجام كاركردهاى حرفه اى، قانونى 
و انتظارات مقام معظم رهبرى دامت بركاته، 
راهكارهاى برون رفت از شرايط كنونى را در 

راستاى تحقق اقتصادمقاومتى بيان كرد.
ــه نمايه  ــل بانك انصار با مقايس  مديرعام
ــگ اقتصادى  ــدام با جن جنگ تحميلى ص
ــرايط اقتصادى  آمريكا برعليه ملت ايران، ش
ــان  ــاد پنه ــده و داراى ابع ــيار پيچي را بس
ــبكه بانكى كشور  ــيار دانست و گفت: ش بس
ــكا و  ــادى آمري ــات اقتص ــز تهاجم در مرك
كشورهاى همسوى آن قراردارد و باتوجه به 
ــرى امام خامنه اى  فرمايش مقام معظم رهب

ــر ايفاى نقش بانكها  (مدظله العالى) مبنى ب
ــى  ــتهاى اقتصادمقاومت ــراى سياس در اج
ــدى تأمين  ــش از 80درص ــتگى بي و وابس
ــه بانكها،  ــادى ب ــاى اقتص ــروژه ه ــى پ مال
ــراى تحقق اهداف  ــبكه ب ريل گذارى اين ش
ــت نظام  اقتصادمقاومتى بايد اولويت نخس

اقتصادى كشور باشد.
ــات بانك  ــاره به اقدام ــه با اش وى در ادام
ــور،  مركزى، بانك انصار و ديگر بانكهاى كش
ــى و مقابله جنگ  ــه اقتصاد مقاومت درعرص
ــتيبانى مقاومتى و  اقتصادى عليه ايران ؛ پش
ــى در  ــتحكام درونى را دو راهبرد اساس اس
ــريح بند 22  ــتا قلمداد كرد و با تش اين راس
ــت هاى اقتصاد مقاومتى تاكيد كرد  سياس
ــن دو راهبرد در حوزه هاى  تحقق و اجراى اي
بانكدارى داخلى و بين المللى امرى ضرورى 
ــت .رييس شوراى عالى  و اجتناب ناپذيراس
ــس از آن با  ــار پ ــى بانك انص اقتصادمقاومت

اشاره به الگوى كسب وكار جديد بانك انصار 
ــى تدوين و  ــرد اقتصادمقاومت ــا رويك كه ب
ــت، تصريح كرد:  درحالى  ــده اس اجرايى ش
ــور در  ــدى بانك هاى كش كه تركيب درآم
ــاع  ــطه گرى مالى، درآمدغيرمش حوزه واس
و خدمات ، به علت غفلت بانكها در مديريت 
ــد كارمزدى  ــى و درآم ــه هاى عمليات هزين
دچار نارسايى هاى شديد و بحران ساز است، 
ضرورت هماهنگى و همگرايى بيشتر شبكه 
بانكى و به دور از هرگونه رقابت ناسالم را بيشتر 
ــه  مى كند .مديرعامل بانك انصار در مقايس
ــورهاى  ــا در كش ــه اى بانك ه عملكردحرف
پيشرفته با شبكه بانكى كشور و ميزان رشد 
ارزش افزوده در بخش هاى مختلف اقتصادى 
ــتم بانكى،  و  بازدهى بازارهاى رقيب سيس
اظهارداشت: شبكه بانكى سود على الحساب 
سپرده هاى خود را پيش از آنچه كه اقتضاى 
شرايط كشور است پرداخت مى كند و ضمن 

ــا خطر مواجه  ــداوم فعاليت خود را نيزب آن ت
مى سازد .عضو هيئت علمى دانشگاه جامع 
ــالم) در پايان با ارايه  امام حسين (عليه الس
پيشنهادهايى براى برون رفت شبكه بانكى و 
اقتصادكشور از شرايط كنونى ؛ ايجاد اجماع 
ــعه مديريت  ميان مديران بانكى براى توس
ــت هاى  ــى، هماهنگى سياس ــى وبانك پول
پولى ومالى، گشايش بين المللى براى بهره 
گيرى از ظرفيت تعهدات آن، تفاهم سيستم 
ــود سپرده هاى  بانكى براى كاهش مجدد س
ــپرده قانونى، اعمال  ــش نرخ س بانكى ، كاه
نظام كارمزدى خدمات و تراكنش ها، ايجاد 
ــهيل كننده براى خريد دارايى  نهادهاى تس
ــال مديريت  ــمى و راكد بانكها، اعم هاى س
ــف در اعمال  ــاى مختل ــازمان ه كاهش س
ــات و ... را براى  تكاليفى همچون بيمه و مالي
اصالح وبهبود نظام بانكى كشور را ضرورى 

خواند.   

يزد رتبه نخست پرداخت تسهيالت به بنگاه هاى كوچك و متوسط بانك ملى ايران
ــتان يزد در رتبه نخست تسهيالت  اس
ــه بنگاه هاى  ــك ملى ايران ب پرداختى بان
ــال  ــط تا نيمه مهرماه س كوچك و متوس

جارى قرار دارد.
ــال بالغ بر  اين بانك تا نيمه مهرماه امس
دو هزار و 900 ميليارد ريال تسهيالت در 
313 فقره به بنگاه هاى كوچك و متوسط 

تخصيص داده است.
ــران رتبه  ــك ملى اي ــاس بان بر اين اس
ــهيالت به بنگاه هاى  نخست پرداخت تس
ــان 23 بانك  ــط را از مي ــك و متوس كوچ

مشاركت كننده در سال جارى از آن خود 
كرده است.

در اين ميان استان يزد با پرداخت 338 
ــهيالت،  ميليارد و 771 ميليون ريال تس
رتبه نخست تسهيالت بنگاه هاى كوچك 
ــران را از آن خود  ــط بانك ملى اي و متوس

كرده است.
ــد كل  ــش از 11 درص ــم بي ــن رق اي
تسهيالت پرداختى بانك ملى ايران در اين 
ــده و 37 بنگاه كوچك و  بخش را شامل ش

متوسط نيز از آن بهره مند شده اند.

ــتان هم با پرداخت 307  ــتان گلس اس
ــال حدود 11  ــارد و 120ميليون ري ميلي
ــهيالت، رتبه دوم را به  درصد مجموع تس
ــرخ 240 بنگاه  ــاص داده و چ خود اختص

اقتصادى را به حركت درآورده است.
رتبه سوم پرداخت تسهيالت به بنگاه 
هاى كوچك و متوسط بانك ملى ايران نيز 
به استان مركزى اختصاص دارد كه سهم 
آن معادل 9/28 درصد مجموع تسهيالت 

پرداختى است.
ــتان  ــادى اين اس ــاى اقتص ــگاه ه  بن

ــارد و 944 ميليون ريال  معادل 268 ميلي
از تسهيالت بانك ملى ايران را در 27 فقره 

استفاده كرده اند.
ــى بانك ها  ــت كل پرداخت گفتنى اس
ــط در مدت  به بنگاه هاى كوچك و متوس
ــزار و 243 ميليارد  ــش از 14 ه مذكور، بي
ــران از اين رقم  ــهم بانك ملى اي ريال و س

بيش از 20 درصد بوده است.
ــهيالت پرداختى  همچنين تعداد تس
بانك ملى ايران از كل يك هزار و 472 فقره 

تسهيالت، بيش از 21 درصد بوده است.

نقش بى بديل بانك شهر در توسعه طرح هاى عمرانى كالنشهرهاحضور پررنگ پاسارگاد در نشست سرمايه گذارى فناورى صندوق هاى جسورانه
ــالمى  اس ــوراى  ش ــس  ريي
ــهر اراك با اشاره به  شهر كالنش
حمايت هاى بانك شهر از توسعه 
ــهرها،  طرح هاى عمرانى كالنش
ــن  ــك در تامي ــن بان ــت: اي گف
ــهرها نقش  تجهيزات عمرانى ش
ــاى اخير  ــال ه مهمى را طى س

ــت. ايفا كرده اس
ــن مطلب افزود:  كاوه فلك افالكى با بيان اي
ــتيبانى از خطوط متروى  ــهر براى پش بانك ش
ــور، چند هزار ميليارد  ــر كش ــهرهاى سراس ش
ــت كه جاى  ــذارى كرده اس ــرمايه گ تومان س
ــهر در  ــه داد: بانك ش ــى دارد.وى ادام قدردان
پيشبرد پروژه هاى عمرانى كالنشهرها اقدامات 
تاثيرگذارى را انجام داده كه اميدواريم با كمك 
ــهرها هرچه بهتر در مسير صحيح  اين بانك، ش

ــعه حركت كنند. توس
ــهر اراك تصريح  رييس شوراى شهر كالنش
ــاالى كمك هاى بانك  ــه به حجم ب كرد: با توج
ــهرها، اين  ــهر به پروژه هاى عمرانى كالنش ش
ــتيبان شهردارى ها  بانك را بايد بزرگترين پش
ــه  ــهردارى ها ب ــه ش ــى ك ــت و از آنجاي دانس

ــى  بده ــف  مختل ــاى  بانك ه
ــت در  ــادى دارند و ممكن اس زي
ــهيالت از بانك هاى  دريافت تس
ــار محدوديت هايى  مختلف دچ
ــل حضور و  ــند به همين دلي باش
ــهر مى تواند  ــاركت بانك ش مش
ــه ويژه در  ــيارى از گره ها را ب بس

ــور باز كند. ــهرهاى كش كالنش
ــمگير منابع اين  ــد چش ــاره به رش وى با اش
ــته افزود: عملكرد موفق  بانك طى 3 سال گذش
ــال   ــهر در جلب اعتماد مردم در اين س بانك ش
ــت كه منابع اين بانك به طور  ــده اس موجب ش
قابل توجهى افزايش يابد.فلك افالكى در ادامه 
ــيار قابل  ــهر موفقيت هاى بس ــك ش گفت: بان
ــب  ــى را در حوزه هاى مختلف بانكى كس توجه
ــان بانك هاى برتر  ــون نيز در مي كرده و هم اكن

ــور قرار دارد. كش
ــبختانه  خوش ــرد:  ك ــان  نش ــر  خاط وى 
پيشخوان هاى شهرنت اين بانك نيز هم اكنون 
به عنوان يك شعبه مستقل بانكى در هر ساعت 
ــانى مى كند و موجب  ــبانه روز خدمت رس از ش

ــت.   ــده اس ــهروندان ش رضايت ش

نشست سرمايه گذارى فناورى با 
حضور صندوق هاى سرمايه گذارى 
ــو  ــورهاى عض ــر كش مخاطره پذي
ــرد هم افزايى  ــا رويك ــت ب دى هش
ــاى مخاطره پذير  ــن صندوق ه بي
ــورهاى عضو در تاريخ 13 و 14  كش
آذر در پارك فناورى پرديس برگزار 

شد.
ــرمايه  ــگامان امين س ــا، پيش ــركت شناس  ش
ــبكه تعامالت  ــترش ش ــدف گس ــارگاد، با ه پاس
ــزى صورت گرفته، در  بين المللى خود و با برنامه ري
اين نشست حضور يافت و نقشى محورى در كميته 

علمى اين رويداد ايفا نمود.
ــركت  ــده ش ــت، نماين ــن نشس در روز اول اي
Co- و CVC ــى ــا مديريت پنل بين الملل شناس

ــور نمايندگانى از تركيه،  Investment را با حض
ــركت  مالزى و بنگالدش عهده دار بود. در ادامه، ش
شناسا در راستاى تسهيل جذب سرمايه خارجى 2 
تفاهم نامه بين المللى براى همكارى مشترك امضا 

كرد.
ــرمايه گذار  س ــتگان  فرش ــى  جهان ــن  انجم
ــرمايه گذارى  ــى س ــركت دولت (WBAF) و ش

ــور  كش از   KMP ــر  خطرپذي
ــن 2 تفاهم نامه  مالزى، با امضاى اي
به جمع شركاى بين المللى شناسا 
پيوستند. امضاى اين دو تفاهم نامه 
ــاى  ــعه برنامه ه ــتاى توس در راس
ــا و به  ــركت شناس ــى ش بين الملل
منظور جذب منابع خارجى، انتقال 
فناورى و حضور در بازارهاى خارجى صورت گرفت. 
ــم امضاى اين تفاهم نامه با حضور نمايندگان  مراس
ــران پارك  ــت جمهورى، مدي معاونت علمى رياس
ــاخص  ــى ديگر فعاالن ش ــاورى پرديس و برخ فن
ــرمايه گذاران  ــتم از قبيل انجمن س اين اكوسيس

خطرپذير ايران برگزار شد.
همچنين در روز دوم اين رويداد، استارتاپ مانيار، 
شركت طنين پرداز پاسارگاد، شركت آروند استوديو 
ــرمايه  ــى خود براى جذب س ــر آروان به معرف و و اب
ــخنرانى هاى كليدى، پنل هاى بحث  پرداختند. س
و گفتگو، ارايه تجربيات و مدل هاى سرمايه گذارى 
ــاى  ــه فرصت ه ــده، جلس ــر برگزي مخاطره پذي
 Pitch) ــركت هاى نوپا ــرمايه گذارى توسط ش س
Deck) و كارگاه هاى آموزشى از جمله برنامه هاى 

اين نشست بود.



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
يكسان نبودن نرخ ارز مانع جذب سرمايه گذارى

ــرمايه گذارى اتاق بازرگانى ايران با بيان  رئيس انجمن س
ــرمايه گذارى  ــه بعد از برجام تاكنون 25 ميليارد دالر س اينك
ــت كه  ــت، گفت: اين در حالى اس ــده اس خارجى مصوب ش
پيش بينى مى شود از اين رقم تا پايان سال فقط 5 ميليارد دالر 
عملياتى شود.حسين سليمى در گفت وگو با فارس گفت: بعد 
از برجام و لغو تحريم ها تاكنون 25 ميليارد دالر سرمايه گذارى 
ــود از اين ميزان  ــده، اما پيش بينى مى ش خارجى مصوب ش
ــرمايه گذارى خارجى مصوب تا پايان سال حدود  4,5 تا 5  س
ميليارد دالر عملياتى شود.وى با بيان اينكه بخش عمده اى از 
تقاضاى سرمايه گذارى خارجى مربوط به سرمايه گذارى در 
بخش نيروگاه هاى خورشيدى است، اظهار داشت: تقاضاى اين 
سرمايه گذارى ها از سوى كشورهاى آلمان، سوئيس و ايتاليا 
بيشتر است. سليمى بيان داشت: مجوز توليد 1800 مگاوات 
ــت.عضو هيئت  ــده اس ــيدى صادر ش ــرق از انرژى خورش ب
نمايندگان اتاق بازرگانى تهران با بيان اينكه مانع خاصى بر سر 
راه تحقق سرمايه گذارى  مصوب وجود ندارد، گفت: اما يكسان 
نبودن نرخ ارز يكى از موانع جذب سرمايه گذارى خارجى است، 
ــرمايه گذاران خواهان پيش بينى سود سرمايه گذارى  زيرا س
ــان نبودن نرخ ارز  ــتند، در حالى كه با توجه به يكس خود هس
سرمايه گذار خارجى نمى  داند كه ارزى را كه وارد سرمايه گذارى 

در كشور كرده با چه نرخى مى تواند خارج كند.
    

عربستان در بين 100 كشور صادركننده كاال 
به ايران

آمار گمرك ايران حاكى از آن است كه عربستان سعودى 
ــران قرار دارد.به  ــور صادركننده كاال به اي در بين 100 كش
گزارش ايسنا، پس از اعدام شيخ نمر از عالمان شيعه عربستان 
و در پى آن اقدامات برخى شهروندان ايرانى، روابط سياسى 
ــردى گذاشت و تا جايى  ــتان به تدريج رو به س ايران و عربس
رسيد كه عربستان سعودى تصميم به قطع ارتباط اقتصادى 
ــيارى از كاالها از ايران  خود با ايران گرفت و حتى واردات بس
را ممنوع اعالم كرد.در پى آن، ايران نيز واردات برخى كاالها 
ــعودى را در فهرست ممنوعيت هاى وارداتى  از عربستان س
قرار داد و به اين ترتيب پيش بينى مى شد كه روابط اقتصادى 
ميان دو كشور به پايين ترين سطح خود برسد.به رغم اين كه 
پيش بينى مى شد كه روابط تجارى ايران و عربستان در سال 
جارى به كمترين سطح خود رسيده و حتى به صفر نزديك 
شود، آمار گمرك ايران نشان مى دهد كه عربستان سعودى 
ــور نخستى است كه ايران از آنها كاال وارد  در ميان 100 كش
مى كند.به اين ترتيب، بر اساس تازه ترين آمار گمرك ايران از 
ــت ماهه سال جارى، در اين مدت 373  تجارت خارجى هش
ــتان سعودى به ايران وارد شده كه ارزش آن  تن كاال از عربس
ــد.البته كاهش تجارت در  ــه 368 هزار و 288 دالر مى رس ب
ــود،  ــتان نيز به خوبى ديده مى ش روابط ميان ايران و عربس
ــابه سال گذشته 2528 تن كاال از  به طورى كه در مدت مش
عربستان سعودى به ايران صادر شده بود كه حاكى از كاهش 
ــتان سعودى در اين مدت  85 درصدى وزن واردات از عربس
ــته است.همچنين ارزش  نسبت به هشت ماهه سال گذش
واردات از عربستان در هشت ماهه سال گذشته، چهار ميليون 
ــه كاهش 66 درصدى ارزش  ــزار و 900 دالر بوده ك و 25 ه

صادرات عربستان به ايران را حكايت مى كند. 
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خبر
نان ”كنجدى“ اجبارى است!

پس از منتفى شدن افزايش قيمت نان 
ــتور رئيس جمهور اجرايى شد،  كه با دس
برخى نانوايى ها همچنان به قيمت هايى 
پايبندند كه در كنار ديگر قوانين نانوشته 
آن ها، تخلف محسوب مى شود و مشخص 
ــازرس بايد به اين  ــت كدام ناظر و ب نيس
ــد. از جمله اينكه  ــيدگى كن وضعيت رس
برخى نانوايى هاى بربرى و سنگك فروش 
نان ساده را حذف و نان كنجدى را اجبارى 
كرده اند.به گزارش ايسنا، آذرماه براى نان 
ــا پر از خبر و اتفاق جديد بود. از  و نانوايى ه
ــروع شد و  افزايش 15 درصدى قيمت ش
ــتور رئيس جهور  ــس از چند روز با دس پ
ــد برخى  ــد. اما به نظر مى رس منتفى ش
ــرايط و  ــد با ش ــا نمى خواهن ــى ه نانواي
ــان ادامه  قيمت هاى قبل به پخت و پزش
ــى مى خواهند براى  ــد و به هر طريق دهن
ــان قوانينى وضع و اجرا كنند كه  خودش
هيچ نوشته و تصويبى ندارد.به عنوان مثال 
در برخى نانوايى هاى سنگكى، نان ساده و 
ــد كه قيمت 800 تومانى بايد  بدون كنج
ــد پخته نمى شود و خبازان به  داشته باش
ــدن افزايش  ــرض به منتفى ش نظر معت
قيمت نان، با اضافه كردن چند عدد كنجد 
ــان را راحت و نان سنگك به  خيال خودش
ــارى كرده اند و  ــالح كنجدى را اجب اصط
ــند. همچنين با  ــان مى فروش 1000 توم
اضافه و بيشتر كردن كنجدها و احيانا چند 
ــده نان به اصطالح  ــك ش ــبزى خش س
ــان  ــا 2000 توم ــد را 1500 ت پركنج
مى فروشند.در برخى نانوايى هاى بربرى 
هم همين اتفاق افتاده است.جالب تر اينكه 
ــك از اتحاديه هاى نانوايى با وجود  هيچ ي
ــر به  ــنا، حاض ــگار ايس ــرى خبرن پيگي
پاسخگويى در اين زمينه نشدند و با وجود 
ــتن بيش از دو هفته از منتفى شدن  گذش
ــد كه  ــش قيمت نان، به نظر مى رس افزاي
ــتگاه هاى متولى برخورد  ــان دس بازرس
ــوارد تخلف  ــا اين م ــبى ب چندان مناس
ــليقه اى نان  نكرده اند و پخت و پزهاى س
ــه رئيس اتاق  ــه دارد.البت ــان ادام همچن
ــاف اخيرا در اين باره گفته بود كه اگر  اصن
ــد چنين اتفاقى بيفتد كه افتاده  قرار باش
ــد يارانه   ــت، بايد برخى يارانه ها مانن اس
حامل هاى انرژى و بخشودگى حق سهم 
ــج كاگر را براى  ــقف پن بيمه كارفرما تا س
نانوايى ها اعمال كرد تا بارش از روى دوش 

نانوايى ها برداشته شود.

رييس اتاق بازرگانى تهران ضمن گاليه 
ــراى دالر در اليحه  ــده ب از نرخ تعيين ش
ــليقگى در  ــه 97 و همچنين بدس بودج
تعيين عوارض خروج از كشور، اعالم كرد: 
با توجه به اينكه تعرفه ها نبايد بدون اطالع 
ــت واردات  ــد و ممنوعي ــى تغيير كن قبل
ــرعى خالف قانون است، اتاق  كاالهاى ش
ــه رييس جمهور در  ــه اى ب بازرگانى نام
خصوص محدوديت ها و ممنوعيت هاى 

تجارت خارجى ارسال كرده است.
به گزارش ايسنا، مسعود خوانسارى در 
جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانى از 
ــال نامه اى به رييس جمهور از سوى  ارس
ــوص  ــران در خص ــى ته ــاق بازرگان ات
ــا و ممنوعيت هاى تجارت  محدوديت ه
خارجى خبر داد و اظهار كرد: اكنون تعداد 
زيادى خودرو در گمركات بالتكليف است 
ــرى از جمله  ــفارش اقالم ديگ و ثبت س
ــتيك، باترى و تعدادى از تجهيزات  الس

مرتبط با آن متوقف شده است.
ــزود: تعرفه ها نبايد بدون اطالع  وى اف
قبلى تغيير كند. ضمن اينكه ممنوع كردن 
ــت و قانون  ــالف قانون اس واردات كاال خ
ــط كاالهاى غير  ــخص كرده كه فق مش
شرعى از جمله مشروبات الكلى، اسلحه و 
ــازه واردات ندارند. اما در حال  مهمات اج
ــاهده مى شود كه بدون اطالع  حاضر مش
ــفارش كاالها  ــت از ثبت س ــى، دول قبل
ــدام فعاالن  ــرى مى كند و اين اق جلوگي

اقتصادى را دچار مشكل مى  كند.
ــاق بازرگانى تهران به بودجه  رئيس ات
پروژه هاى عمرانى در اليحه بودجه اشاره 
ــال گذشته  ــال مثل س كرد و گفت: امس
بودجه اين بخش كاهش يافته و براساس 
گزارش هاى مركز پژوهش هاى مجلس 
در 19 سال گذشته بودجه جارى هر سال 
ــط پرداخت  ــد به صورت متوس 97 درص
ــه عمرانى  ــده ولى در خصوص بودج ش

ــت.  ــده اس ــدود 69 درصد محقق ش ح
ــود بانكى كه در  همچنين كاهش نرخ س
شهريور ماه اتفاق افتاد به نظر مى آيد كه 
ــان مى  عالئم آن در اقتصاد خودش را نش
ــار آن گرايش به  ــى از اين آث دهد كه يك
سمت سرمايه گذارى در مسكن و بورس 

است.
ــال حدود 40  ــح كرد: در س وى تصري
ــان يارانه گازوئيل و 20  هزار ميليارد توم
هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت 
مى شود. در حالى كه هم ترافيك شهرى 
ايجاد مى شود و هم آلودگى به دنبال تردد 
ــود. در زمينه هدفمندى  ها ايجاد مى ش
ــد دولت براساس  يارانه ها به نظر مى رس
اليحه بودجه 1397 قرار است اقدام خوبى 
ــد و بيش از 20 ميليون نفر را از  انجام ده
ــت يارانه حذف كند كه اميدواريم  پرداخ

بودجه آن به بخش توليد وارد شود.

تك نرخى كردن دالر با 700 
تومان اختالف!

ــارى همچنين درباره وضعيت  خوانس
نرخ ارز در بودجه سال آينده توضيح داد: 
نرخ ارز در اليحه بودجه سال آينده 3500 
ــده است، در حالى كه در  تومان تعيين ش
ــت و  ــازار آزاد نرخ دالر 4200 تومان اس ب
ــخص نيست كه با چه هدفى اين نرخ  مش
تعيين شده و اگر قرار است به سمت تك 
ــى كردن ارز پيش رويم، 700 تومان  نرخ
ــانه اى براى تك نرخى  اختالف هيچ نش

كردن را نشان نمى دهد.
وى افزود: كليات اليحه بودجه در اتاق 

بازرگانى تهران بررسى شده و براين اساس 
اشكاالتى كه در بودجه وجود دارد را براى 
رئيس مجلس شوراى اسالمى ارسال شده 
ــت.   اليحه بودجه سال 97 نشان مى  اس
دهد كه اين بودجه در سال آينده با كسرى 
مواجه خواهد شد. از سوى ديگر اثر كاهش 
ــال آينده  حجم دولت در اليحه بودجه س
ــت. در حالى كه در برنامه  ديده نشده اس
ششم هر ساله بايد به ميزان 15 درصد از 
ــه در بودجه  ــم دولت كاهش يابد ك حج

اثرى از اين موضوع نيست.

استقراض دولت از بازار سرمايه، 
چيزى براى بخش خصوصى باقى 

نمى گذارد
رئيس اتاق بازرگانى تهران تصريح كرد: 
ــى از منابع مالى  دولت در نظر دارد بخش
خود را با استقراض از بازار سرمايه تامين 
ــال 1396 مقرر  ــد. در قالب بودجه س كن
ــارد تومان از  ــده بود كه 74 هزار ميلي ش
ــتقراض از بازار سرمايه گرفته  طريق اس
ــه اين بخش  ــود كه هر چقدر دولت ب ش
ــا براى بخش  ــت درازى كند طبيعت دس

خصوصى چيزى باقى نخواهد ماند.
وى اظهار كرد: به نظر مى رسد بودجه 
براى گردش نقدينگى جديد و سرمايه در 
گردش بانك ها بسيار محدود است و عمال 
ــتم  ــه هم راهكارى براى سيس در بودج
بانكى ديده نشده است. در بودجه باز فشار 
ــال 96 در  ــبت به مصوب س مالياتى نس
اليحه بودجه مشاهده مى شود كه اگر اين 
اختصاص داده شود به قسمتى از موديانى 

ــت  كه ماليات نمى دهند اتفاق خوبى اس
ولى اگر قرار باشد اين ماليات از كسانى كه 
ــه طور منظم ماليات پرداخت مى كنند  ب
باشد باز هم مشكالتى را براى بخش توليد 

بوجود مى آورد.

در تعيين عوارض خروج از كشور 
بدسليقگى شده است

ــارى درباره افزايش سه برابرى  خوانس
ــت: در تعيين  ــور گف تعرفه خروج از كش
ــور نيز بدسليقگى  عوارض خروج از كش
ــت و افزايش عوارض  ــورت گرفته اس ص
خروح از كشور در حالى در اليحه پيشنهاد 
ــت كه تعداد زيادى از 9 ميليون  شده اس
سفر ساالنه در ارتباط با كسب و كار انجام 
ــت كه در روز  ــود. اين در حالى اس مى ش
حدود 100 ميليون ليتر گازوئيل با قيمت 
300 تومان استفاده مى شود، پس روزانه 
مبلغ 1500 ميليارد تومان يارانه گازوئيل 
ــر نبود رقم  ــود و آيا بهت ــت مى ش پرداخ
ــته مى شد و  اندكى روى گازوئيل گذاش
اين بدسليقگى روى عوارض خروج انجام 

نمى شد؟
ــك وزارت صنعت،  ــاره تفكي وى درب
ــان كرد: مطرح  معدن و تجارت خاطرنش
ــئله بعد از يك دوره ثبات  ــدن اين مس ش
ــاى اينكه دنبال  ــب دارد. بج جاى تعج
ــيم اين بحث ها  ــتحكام در دولت باش اس
ــود همه  ــرگردانى و باعث مى ش باعث س
ــمت برود كه  ــواس ها دوباره به اين س ح
ــائل حاشيه اى زودتر  اميدواريم اين مس

برطرف شود.

خوانسارى:

سرمايه ها به سمت مسكن و بورس مى رود

ــورى با بيان  معاون اول رييس جمه
ــالمى ايران رتبه اول  اينكه جمهورى اس
ــا را در احتيار دارد گفت:  ــر گاز دني ذخاي
صادرات مواد خام هم اكنون به مصلحت 
ــا ارزش افزوده و  ــت و بايد ب ــور نيس كش
سرمايه گذارى در صنايع پايين دستى در 
راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى و ارز آورى 

ــحاق  ــزارش ايرنا، اس ــالش كرد.به گ ت
ــروع عمليات  ــن ش ــرى در آيي جهانگي
ــجد  ــى پتروپااليش بختيارى مس اجراي
ــمى را صنعت  ــليمان، صنعت پتروش س
ــور بيان كرد و افزود: ساالنه  پيشتاز كش
ــارد دالر فرآورده  ــدود 12 تا 13 ميلي ح
هاى پتروشيمى از كشور صادر مى شود 

كه با ايجاد صنايع پايين دستى مى توان 
ارزش واقعى صادرات كاالهاى پتروشيمى 
ــل مالحظه اى افزايش داد.  را به طور قاب
ــتيم انرژى  ــت: ما عالقه مند هس وى گف
مورد نياز كشورهاى همسايه را به صورت 
ــرى افزود: به  ــن تامين كنيم.جهانگي ام
لطف الهى و تالش مجموعه خدمتگذاران 

هم اكنون جاى جاى كشور در حال كار، 
سرمايه گذارى و تحقق اقتصاد مقاومتى 
هستند.وى اظهار كرد: هم اكنون اميد و 
ــور شكل گرفته و هر كس  تالش در كش
اميد مردم را نشانه رود راه صحيحى را در 
ــت.وى احداث مجتمع  پيش نگرفته اس
ــيمى در مسجد سليمان را گامى  پتروش

ــاد مقاومتى و بهره  ــم در تحقق اقتص مه
گيرى از ظرفيت هاى مهم اين منطقه در 
ــتاى ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى  راس
ــد از مجموعه  ــرد و گفت: باي ــى ك ارزياب
سرمايه گذاران براى ساخت اين مجتمع 
ــه در اين منطقه محروم ورود كرده اند  ك

تقدير كنند.

جهانگيرى: 
صادرات مواد خام به مصلحت كشور نيست

آگهى ابالغ
ــرايى فرزند  ــا گواس ــان باوف ــه پژم ــيدگى ب وقت رس
ــعبه اول بازپرسى  ــت صادره از ش پرويزبموجب كيفرخواس
ــماره 9610431974100906اقاى پژمان  ــهر به ش نوش
باوفاگواسرايى فرزند پرويز متهم است به سرقت گوشى تلفن 
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع وبه ش ــه اين ش ــراه ب هم
ــرى  كيف ــعبه103دادگاه  940998273960892ش
2شهرستان نوشهر 103جزايى سابق ثبت ووقت رسيدگى  
ــب دستور  ــاعت 11:30تعيين كه حس مورخ  97/1/22س
ــق موضوع ماده 344قانون در امور كيفرى  بعلت  دادگاه طب
مجهول المكان بودن متهم مراتب يكنوبت دريكى از جرايد 
ــاع از اتهام  ــى ميگردد تامتهم جهت دف ــار اگه كثيراالنتش
ــود بديهى است  ــابى دروقت مقرر دردادگاه حاضر ش انتس
درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل 

خواهدامد .
ــعبه 103دادگاه كيفرى دوشهرستان نوشهر  منشى ش

103جزايى سابق . حقيقى
---------------------------------

آگهى احضار آقاى عليرضا شهميرى
نظربه اينكه اقاى عليرضا شهميرى به اتهام ايراد صدمه 
ــه  ــى از كار ب ــانحه ناش ــر س ــدى دراث ــر عم ــى غي بدن
ميزان30درصدازطرف اين دادسرا تحت تعقيب است وابالغ 
احضاريه بعلت معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
ــيله دراجراى ماده171قانون ايين دادرسى  ــت بدينوس اس
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد تاظرف يكماه از تاريخ 
نشر آگاهى درشعبه سوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب 
شهرستان نوشهر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر 
شود درصورت عدم حضور پس از يكماه ازطريق انتشار اگهى 
اقدام قانونى معمول خواهدشد متهم حق بهمراه داشتن يك 

نفر وكيل دادگسترى رادارد
داديار شعبه سوم دادسراى عمومى وانقالب نوشهر . ياسر 

محمدى فيروزجايى
---------------------------------

آگهى ابالغ 
ــى منش فرزند  ــيدگى به اقاى رحمت رحيم وقت رس
ــعبه اول بازپرسى  ــت صادره ازش عزيزبموجب كيفرخواس
ــماره 9610431974100908اقاى رحمت  ــهر بش نوش
رحمتى منش فرزند عزيز متهم است به سرقت اسنادوجعل 
وكالتنامه وقراردادفروش بنيادمستضعفان استان مازندران 
ــعبه ارجاع وبه شماره  ــند مجعول به اين ش ــتفاده از س واس
پرونده كالسه 9209981974200262شعبه103دادگاه 
ــتان نوشهر 103جزايى سابق ثبت ووقت  كيفرى دوشهرس
ــاعت 11:30صبح تعيين كه  ــيدگى مورخ 97/1/20س رس
ــاده 344قانون  ــوع م ــق موض ــتوردادگاه طب ــب دس حس
ــودن متهم مراتب  ــرى بعلت مجهول المكان ب دراموركيف
يكنوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميگردد تامتهم 
ــت مقرر دردادگاه حاضر  ــابى دروق جهت دفاع از اتهام انتس
ــور مطابق مقررات  ــت درصورت عدم حض ــودبديهى اس ش

رسيدگى غيابى بعمل خواهدامد
ــعبه103دادگاه كيفرى دوشهرستان نوشهر  منشى ش

103جزايى سابق . حقيقى
---------------------------------
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك هرسين
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده13 آئين نامه قانون  ــى موضوع ماده 3قانون وم آگه
تعيين تكليف وضيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
برابر راى شماره139660316008000793 هيات اول 
ــى اراضى  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان موض
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك هرسين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/

خانم ملك تاج ايماني فرزند كرم رضا بشماره شناسنامه22 
ــاحت 262,42متر  ــين در يكباب خانه بمس صادره از هرس
مربع قسمتي ازپالك 619 اصلي واقع در هرسين خريداري 

ــك قولنامه اي آقايان آرش و قدرت اله حيدرپورو غيره  از مال
ــالع عموم مراتب در  ــت.،لذا به منظور اط محرز گرديده اس
ــود در صورتى كه  ــه15 روز آگهى مى ش ــت به فاصل دونوب
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  اشخاص نس
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــليم وپس از اخذ  ــه اين اداره تس ــراض خود را ب ــاه اعت دو م
رسيد،ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
ــول اعتراض طبق مقررات  ــاى مدت مذكور وعدم وص انقض

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/09/22

ــناد وامالك  ــس اداره ثبت اس ــيـ  رئي ــيف اله كرم س
شهرستان هرسين

---------------------------------
شعبه 105دادگاه  كيفرى دو شهرستان 

سنندج(105 جزايى سابق)
آقاى حسين بخشى، فرزند على بخش با توجه به اينكه 
طى پرونده كالسه 961105 به اتهام تهديد به نشر تصاوير 
مستهجن موضوع شكايت ايرج ابراهيمى، تحت تعقيب اين 
دادگاه مى باشيد به واسطه مجهول المكان بودن و به استناد 
ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به شما 
ابالغ مى گردد كه در مورخه 96/11/09 ساعت 9:30 صبح 
ــر اينصورت تصميم  ــويد در غي ــه دادگاه حاضر ش در جلس

مقتضى اتخاذ خواهد شد.
ــنندجـ   ــرى دو س ــعبه 105دادگاه كيف ــر ش مديردفت

خدايوندى
استان كردستانـ  سنندجـ  ميدان بسيجـ  دادگسترى 
شهرستان سنندجـ  تلفن 9ـ 08733227200ـ  كد پستى 

6616934911
---------------------------------

شعبه دوم بازپرسى  دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان سنندج

احضار متهم
در پرونده شماره950743 شعبه دوم بازپرسى دادسراى 
ــالم مرادى فرزند  ــنندج آقاى تيمور غ عمومى وانقالب س
محمد كريم بموجب شكايت آقاى ايرج محمدى و غيره به 
ــروقه تحت تعقيبب قرار دارد با توجه به  اتهام خريد مال مس
ــوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و  معل
ــى به او، طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى  عدم دسترس
ــار آگهى و  كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش
ــود پس از انقضاى  ــم ظرف مهلت يكماه احضار مى ش مته

مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

سنندجـ  موسى شاه گلدى آقاباقر 
---------------------------------

آگهى تحديد  حدود  اختصاصى 
ــماره 139660305007002289- ــب راى ش بموج
96/3/10  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــند رسمى ششدانگ يك  ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــاحت 52536 متر مربع واقع در  قطعه زمين مزروعى    بمس
قسمتى از پالك 28  اصلى واقع بخش 2 ساوه به تملك آقاى 
محمد اكبرى فرزند قنبر درآمده است كه جهت آن پالك 3 
ــده است و بنا به در خواست نامبرده تحديد  فرعى تعيين ش
ــاعت 9 صبح مورخه  13/ 96/10  حدود پالك  مذكور  در س
انجام خواهد شد لذا بدينوسيله به اطالع متقاضى ومجاورين 
ميرساند كه در تاريخ و وقت مقرر خود يا نماينده قانونى شان 
ــانيده وعمليات تحديد  در محل وقوع ملك حضور بهم رس
حدود انجام خواهد شد بديهى است اعتراضات واصله طبق 
ــدت 30 روز   ــت از روز تحديدحدود بم ــاده 20 قانون ثب م
پذيرفته خواهد شد بديهى است طبق تبصره 2 ماده واحده 
ــف پرونده هاى معترضين ثبتى كه فاقد  قانون تعيين تكلي
سابقه ميباشد معترض ميبايست ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به واحد ثبتى با تقديم دادخواست به مرجع 
ــر اينصورت اعتراض به  ــالح قضائى اقدام نمايد  در غي ذيص
واحد ثبتى بى اثر خواهد بود ومتقاضى ثبت يا نماينده قانونى 

ــد به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم  وى ميتوان
دادخواست را دريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايد. 1259

تاريخ انتشار: 96/9/22
خليل شاه محمدى 

رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان ساوه
---------------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)

آگهى مزايده اموال غير منقول كالسه9600020
ــه 9600020 ششدانگ  به موجب پرونده اجرائى كالس
ــالك  پ ــكونى  مس ــارى  تج ــاختمان  س ــاب  ب ــك  ي
ــاوه ملكى  ــى واقع در بخش2 س 5/44/1012/3200- اصل
ــند رهنى شماره53943 دفتر  آقاى احمد رضائى طبق س
خانه شماره9 ساوه در قبال مباغ1/442/371/699 ريال در 
ــعبه ساوه قرار گرفته و طبق نظر  رهن بانك اقتصاد نوين ش
كارشناس رسمى بدون داشتن بدهى به اشخاص حقيقى و 
حقوقى به مبلغ 761/000/000 تومان ارزيابى شده و پالك 
فوق در حال حاظر داراى يكباب ساختمان تجارى در طبقه 
همكف و واحد مسكونى در طبقه اول ميباشد. اعيانى تجارى 
ــى به  ــر مربع و راهرو دسترس ــاحت تقريبى63 مت ــه مس ب
مساحت54 مترمربع و اعيانى قسمت مسكونى برابر119/50 
مترمربع ميباشد. قسمت تجارى داراى ديوار با پوشش سنگ 
ــتر و رويه سفيد كارى، پوشش كف تجارى سراميك و  و آس
سيستم گرمايش بخارى و سرمايش كولر ابى است. اسكت 
ــاختمان فلزى و سقف از نوع طاق ضربى است همچنين  س
ــكوريت شيشه اى و حفاظ كركره اى  درب ورودى مغازه س
ــد. در قسمت  ــتى ميباش ــرويس بهداش قديمى و داراى س
ــكونى نيز كه در حال حاضر داراى دو واحد ميباشد(در  مس
ــهردارى يك واحد مسكونى گزارش  گزارش عدم خالف ش
ــپزخانه، يك اتاق خواب  سرويس  ــامل آش ــده است) ش ش
ــتم گرمايش بخارى گازى و  بهداشتى و حمام است. سيس
ــرمايش كولرآبى است. پوشش كف مسكونى موزاييك و  س
ــپزخانه داراى كف سراميك و ديوارهاى كاشى ميباشد.  آش
اين ملك داراى پروانه ساختمان ميباشد، الزم به ذكر است 
ــمت عرصه باقيمانده در حد شرقى ملك داراى پوشش  قس
خاكى و ديوارهاى جانبى با مصالح آجرگرى ميباشد. ملك 
ــدى و يك  ــدى و گاز دو واح ــك واح ــعاب گاز ت داراى انش
انشعابات آب و سه انشعاب برق سه فاز25 آمپر است. قدمت 
ــال ميباشد. پالك فوق از ساعت 9 الى  ملك در حدود20س
ــنبه مورخ 96/10/19 در اداره ثبت اسناد و  ــه ش 12 روز س
امالك واقع در ساوه  بلوار شهيد بهشتى نبش آوينى از طريق 
مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ  ارزيابى شروع و به 
ــنهادى نقدا فروخته مى شود . الزم به  باالترين قيمت پيش
ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از 
ــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد  حق انش
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض  مزايده داراى آنها باش
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد به  عهده برنده مزايده است ونيز در 
صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از 
ــترد خواهد شد و نيم عشر و  محل مازاد به برنده مزايده مس
ــق مزايده نقدا وصول خواهد مى گردد ضمنا چنانچه روز  ح
مزايده تعطيل رسمى  گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت  و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 1269
تاريخ انتشار: چهارشنبه96/9/22 
تاريخ مزايده: سه شنبه96/10/19

ــاوه خليل شاه  ــناد رسمى س ــئول واحد اجراى اس مس
محمدى

شوراى حل اختالف شماره 1مجتمع مركزى 
شهرستان زاهدان 

متن آگهى 
ــانى  قلندرى  ــت حصروراثت عارف كش خواهان رونوش
ــماره  ش ــنامه  شناس داراى  ــد  محم ــى  پت ــد  فرزن
ــت  ــرح دادخواس ــادره اززاهدان به ش 3610652561ص
تقديمى ثبت شده به كالسه 9609985500200417ازاين 
ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح  شورادرخواس
داده كه شادروان پتى محمد كشانى قلندرى  فرزندنورالدين 
ــاوه  ميرج از  ــادره  100ص ــنامه  بشناس
درتاريخ1391/11/30دراقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 

گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-متقاضى با مشخصات فوق :فرزندمتوفى 

2عبداله كشانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناسنامه 
361085824  صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناسنامه  3ستار كش
3612237896  صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــنامه   ــانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناس 4ناصر كش
3611866458 صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــنامه   ــانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناس 5ياسركش
3612783211 صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناسنامه  6اسماء كش
3611647276  صادره از زاهدان فرزند متوفى

7فاطمه كشانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناسنامه  
3611300561 صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــنامه  ــانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناس 8رقيه كش
36132922701  صادره از زاهدان فرزند متوفى

9نسيمه كشانى قلندرى فرزند پتى محمد بشناسنامه  
3612198738 صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــه بخش  فرزند پتى محمد بشناسنامه   10ماه بى بى ش
268 صادره از زاهدان فرزند متوفى

ــانى قلندرى فرزند قلندر بشناسنامه  11نورالدين كش
313  صادره از زاهدان پدر متوفى

والغيراينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
وياوصيت نامه اى از متوفى نزد اومى باشد از تاريخ نشر آگهى 
ــورا تقديم دارد واال گواهى صادر  ظرف مدت يكماه به اين ش

خواهد شد .
ــير احمد موحد –قاضى شوراى حل اختالف شماره  بش

يك زاهدان 
ــازمان  ــدان –خيابان مصطفى خمينى –جنب س زاه
تعزيرات حكومتى –مجتمع شوراهاى حل اختالف استان 

سيستان وبلوچستان 
م الف  م الف 2945

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

محكوم له:شهاب ارژنگى محكوم عليه:حامد دلدار
ــره در جرايد بدينوسيله به حامد  پيرو اگهى هاى منتش
ــود طبق  ــد ابالغ مى ش ــدار كه مجهول المكان مى باش دل
اجرائيه صادره از پرونده كالسه 960127به موجب دادنامه 
ــعبه170  ــماره 9609977504200505 صادره از ش ش
ــغ 7/000/000 ريال  محكوم عليه محكوم به پرداخت مبل
ــته(مطالبه وجه قسمتى از يك فقره چك  بابت اصل خواس
عهده بانك تجارت بشماره و تاريخ و مبلغ2390/329564-

95/11/5 مبلغ7/000/000ريال)و مبلغ1/355/000ريال 
بابت هزينه دادرسى و 450 هزار ريال بابت هزينه روزنامه و 
ــارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت يوم  پرداخت خس
الوصول بر مبناى جدول شاخص تورم در حق محكوم له مى 
باشد.پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر 
ــد.بديهى است با توجه به غيابى  عهده محكوم عليه مى باش
بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر 
يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به 
ــه صادره يك نوبت  ــد لذا مفاد اجرائي محكوم عليه مى باش

دراجراى ماده73آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در 
ــى گردد تا ظرف ده روز  ــار درج م يكى از جرايد كثيراالنتش
پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. 
در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 
ــول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد  اجراى مدل

نمود.م الف47479 تاريخ انتشار1396/9/22
مسئول دفترشوراى حل اختالف شعبه170شوراى حل 

اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
---------------------------------
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آئين 

نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــورخ 96/6/26هيات موضوع   برابرراى صادره 1445 م
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــتقردر واحد ثبتى شهرستان ماكو   ــند رسمى  مس فاقد س
تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است 
.لذا مشخصات  متقاضيان و امالك  مورد تقاضا بشرح زير به 
ــالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  منظور اط
ــبت به صدورسند مالكيت  ــود در صورتيكه اشخاص  نس ش
ــد از تاريخ  ــند ،مى توانن ــته باش ــان اعتراضى داش متقاضي
انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت 
ــناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد ،  اس
ــت  ــليم اعتراض ،دادخواس ظرف مدت  يك ماه  از تاريخ تس

خود را به مرجع قضايى  تقديم نمايند.
1-محرم قاسمى اقدم به شماره شناسنامه 820 وكدملى 
ــن 2064 سهم مشاع از  2830247086 صادره فرزند حس
ــن مزروعى به  ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــهم شش 13218 س
مساحت ششدانگ 13218 مترمربع قسمتى از 106-اصلى 
ــش حوزه ثبت ملك  ــتان آذربايجان غربى ازبخ واقع دراس
ــورد مالكيت  ــال 1396 وازم ــه 46س ماكوبه پرونده كالس

نقدعلى وهاب زاده. -9945
9945تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/22
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان ماكو – بهنام 

تارويردى زاده
---------------------------------

ابالغ اجرائيه
محكوم له:حسين دهقان عصمت آبادى

محكوم عليه:على چنارى و محمود كهربائى
ــيله به على  ــره در جرايد بدينوس پيرو اگهى هاى منتش
چنارى و محمود كهربائى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى شود طبق اجرائيه صادره از 9610427504300215 
ــه  دادنام ــب  موج ــه  ب ــه960022  كالس ــده  پرون در 
ــماره مورخ96/8/6 صادره از  9609977504300198 ش
ــعبه171 محكوم عليه محكوم به پرداخت ضمن صدور  ش
حكم بر اثبات وقوع عقد بيع مبايعه نامه مورخه95/10/14 و 
ــاى محمود كهربائى به  ــزام خوانده رديف دوم اق حكم بر ال
ــند موتور  ــمى و تنظيم س ــناد رس حضور در دفترخانه اس
ــماره پالك75162 ايران762 بنام خواهان و  سيكلت به ش
ــارى به مبلغ  ــده اقاى على چن ــه محكوميت خوان ــم ب حك
800000ريال بابت هزينه دادرسى  و آگهى روزنامه در حق 
خواهان صادر و اجراى حكم غيابى منوط به رعايت تبصره2 
ــپردن  ماده306 ق.ا.د.م مبنى بر معرفى ضامن معتبر يا س
ــب مى باشد و.پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز  تامين مناس
ــد.بديهى  هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باش
است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط 
به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا 
ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه 
صادره يك نوبت دراجراى ماده73آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى 
احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا 
ــه اجراى مفاد  ــبت ب ــار آگهى نس ظرف ده روز پس از انتش
ــورت واحد اجراى احكام  ــه اقدام گردد. در غير اينص اجرائي
طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه 

ــخ  ــف47483 تاري ــود.م ال ــد نم ــدام خواه ــى اق اجراي
انتشار1396/9/22

ــوراى حل اختالف  متصدى امور دفترى شعبه171ش
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

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

خانم فاطمه مرادى فرزندحسن داراي شناسنامه شماره 
ــه 960434 ازاين شورا  ــت به كالس ــرح دادخواس 2 به ش
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان جواد مرادى فرزند على به شناسنامه 323درتاريخ 
ــگاه دائمي خودبدرود گفته ورثه حين  1368/12/14 اقامت

الفوت آن مرحوم منحصر است به فرزندان ذكور عبارتند از:
1-حسين مرادى كد ملى 5809757421

2-كريم مرادى كد ملى 580982981
3-حسن مرادى كد ملى 5809757413

فرزندان اناث عبارتنداز: 1-سلمه خانم مرادى كد ملى 5
                                                                                8097574312

ــريفات  ــرى ندارداينك بانجام تش ــوم وراث ديگ مرح
ــي مي  ــت آگه ــك نوب ــت مزبوررادري ــي درخواس مقدمات
ــي اعتراضي دارد وياوصيتنامه از متوفي نزد  نمايدتاهركس
ــدازتاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شورا تقديم  اوباش

داردواالگواهي صادرخواهدشد.
قاضى شعبه  اول شوراي حل اختالف شهرمعلم كاليه

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

ــيدگى به آقاى محمد احمدزاده فرزند صديق   وقت رس
ــاكى آقاى عرفان عابدى شكوائيه اى به طرفيت متشاكى  ش
آقاى محمد احمدزاده داير بر جعل و استفاده از سند مجعول 
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع و به ش مطرح كه به اين ش
ــعبه 103 دادگاه كيفرى دو  9309988741900357 ش
ــيدگى مورخ 1396/10/30 ساعت  ــهر بوكان و وقت رس ش
ــب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  10:00 تعيين كه حس
ــى كيفرى به علت مجهول المكان  174 قانون آئين دادرس
بودن متشاكى و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متشاكى در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. در غير اين 
ــم خواهد  ــررات اتخاذ تصمي ــن و مق ــر قواني ــورت براب ص

شد./137
ــعبه 103 دادگاه كيفرى شهر بوكان- ابراهيم  رئيس ش

بابامرادى
---------------------------------

آگهى ابالغ
ــت و ضمايم به آقاى بهمن  ــيدگى و دادخواس  وقت رس
ــاكى آقاى محمد عبدى قاضى  ــم زاده فرزند رحمن ش كري
ــكايتى مبنى بر ايراد  ــوى عليه آقاى بهمن كريم زاده ش اخ
صدمه بدنى غيرعمدى در اثر بى احتياطى در رانندگى مطرح 
ــه  ــماره پرونده كالس ــه ش ــعبه ارجاع و ب ــن ش ــه به اي ك
ــعبه 103 دادگاه كيفرى دو  9609984425700170 ش
شهر بوكان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/2 ساعته 
ــب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  10:00 تعيين كه حس
ــى كيفرى به علت مجهول المكان  174 قانون آئين دادرس
بودن متشاكى و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متشاكى ظرف يك 
ــى و در وقت مقرر فوق جهت  ــار آگه ماه پس از تاريخ انتش

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد./ 136
ــعبه 103 دادگاه كيفرى شهر بوكان- ابراهيم  رئيس ش

بابامرادى



بورسبورس 6
واگذارى 1436 هزار ميليارد ريال سهم دولتى از 

سال 80 تاكنون
ــيس سازمان خصوصى سازى در سال 80 تا  از زمان تاس
ــهم دولتى به  ــارد ريال س ــزار و 158 ميلي ــون 1436 ه كن
ــت.به گزارش تسنيم؛  ــده اس روش هاى مختلف واگذار ش
ــازمان  ــيس س ــه آمار واگذارى دولت از زمان تاس نگاهى ب
ــازى در سال 80 تا كنون نشان مى دهد در اين  خصوصى س
ــهم دولتى به  ــارد ريال س ــزار و 158 ميلي ــدت 1436 ه م
روش هاى مختلف واگذار شده است.بر اساس اين گزارش، از 
ــن ميان واگذارى در اين مدت 1369 هزار و 741 ميليارد  اي
ــزار و 706  ــده كه 947 ه ــال به صورت بلوكى واگذار ش ري
ميليارد ريال آن مربوط به دوره پيش از دولت يازدهم و بقيه 
ــامل 422 هزار و 35 ميليارد ريال مربوط به دولتهاى  آن ش
يازدهم و دوازدهم بوده است.همچنين از واگذاريهاى انجام 
ــال 80 تا كنون، 50 هزار و 177 ميليارد ريال به  ــده از س ش
ــده كه از اين ميان 38 هزار و 701  صورت تدريجى انجام ش
ميليارد ريال مربوط به دوره پيش از دولت يازدهم و بقيه آن 
ــوط به دولتهاى  ــزار و 476 ميليارد ريال مرب ــامل 11 ه ش

يازدهم و دوازدهم بوده است.
    

بازدهى آيفكس از ابتداى سال به حدود 18 
درصد رسيد

يك روز مانده به آخرين روز كارى بازار فرابورس ايران در هفته 
جارى شاهد دادوستد بيش از 515 ميليون ورقه بهادار به ارزش 
4 هزار و 20 ميليارد ريال در مجموع بازارهاى فرابورسى بوديم 
كه نسبت به دوشنبه از كاهش حجم معامالت در مقابل افزايش 
ارزش آن حكايت داشت.به گزارش روابط عمومى فرابورس ، در 
جريان بازار سه شنبه 21 آذرماه 96 شاخص كل نيز با حدود 8 
ــتاد تا بدين  واحد صعود در نزديكى ارتفاع 1031 واحدى ايس
ــال به حدود 18 درصد  ــب بازدهى آيفكس از ابتداى امس ترتي
(17,8 درصد) برسد.رصد معامالت امروز فرابورس حاكى از آن 
است موتور محركه صعود آيفكس عمدتا ناشى از رشد قيمت و 
تاثيرگذارى مثبت بر اين نماگر از جانب نمادهاى فلزات اساسى، 
پتروشيمى و پااليشى بوده است به طورى كه نمادهاى «ذوب»، 
ــطح  ــپاس» تا س «هرمز»، «ارفع»، «مارون»، «ميدكو» و «ش
حداكثر 2 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر را رقم زدند.در مجموع 
دو بازار اول و دوم فرابورس نزديك به 415 ميليون سهم به ارزش 
بيش از 913 ميليارد ريال دادوستد شد و نماد «چكاپا» مربوط به 
ــهم به  گروه صنايع كاغذ پارس با معامله بالغ بر 25 ميليون س
ارزش 110 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را در 
اختيار گرفت.سهامداران همچنين در مجموع سه تابلو معامالتى 
بازار پايه اقدام به دادوستد بيش از 81 ميليون سهم به ارزش 159 
ميليارد ريال كردند. از سوى ديگر در جريان بازار نماد معامالتي 
شركت صنعتي بهپاك پس از ارائه اطالعات پيش بيني، شركت 
شهرسازي و خانه سازي باغميشه پس از برگزاري مجمع عمومي 
ــاليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و  عادي س
ــركت تامين مسكن جوانان پس از برگزاري مجمع عمومي  ش
ــاليانه صاحبان سهام بازگشايى شدند. تابلو نمادهاى  عادي س
پربازديد فرابورسى نيز نشان مى دهد نماد شركت هاى ذوب آهن، 
ــد  ــت با رش آهن و فوالد ارفع و آتيه داده پرداز كه دو نماد نخس
ــوم با افت قيت معامالت امروز را خاتمه  قيمت پايانى و نماد س

دادند، در صدر نمادهاى پربازديد فرابورس قرار گرفتند.

خبر

خبر
آگاهى مشترك و تعيين حقوق 
اشخاص نتيجه دانش حسابدارى

نخستين دبير كل كانون نهادهاى سرمايه 
گذارى با بيان اينكه دانش حسابدارى آگاهى 
مشتركى از عملكرد مالى بنگاه ها را ارائه مى 
دهد، گفت: حسابدارى مشخص مى كند كه 
ــى تا چه مقدار ذى حق است و چه  چه كس
زمانى به حق خود مى رسد.به گزارش فارس 
، على ثقفى در آيين بزرگداشت روز حسابدار 
از سوى اين كانون گفت: دانش حسابدارى 
ــاع و احوال مالى و  ــتركى از اوض آگاهى مش
نتايج عملكرد و اطالعات مالى به عموم ارائه 
مى دهد.اين در حالى است كه پديدار شدن 
اغلب مناظره ها و چالش هاى ميان اشخاص 
ــن آگاهى  ــوردارى از اي ــى از عدم برخ ناش
مشترك است.بنيان گذار و نخستين رييس 
ــان اينكه  ــران با بي ــابدارى اي انجمن حس
ــت ها از گزارش هاى مالى بايد مورد  برداش
ــابداران و  ــورس، حس ــازمان ب ــد س تايي
ــاليان بسيارى  ــان باشد، افزود: س حسابرس
ــاب هاى مالى به  طول كشيد، تا امروز حس
نظم و انسجام مشخص و قابل اتكايى همراه 
ــند.به گفته ثقفى حسابدارى مشخص  باش
مى كند كه چه شخصى و چه مقدار ذى حق 
ــد.  ــى به حق خود مى رس ــت و چه زمان اس
تشخيص زمان اين موضوع بسيار با اهميت 
بوده و كمتر دانشى وجود دارد كه بتواند اين 
ــد.وى افزود:  ــوق را بازتاب و نمايش ده حق
ــابى  براى هر كارمندى به طور معمول حس
تحت عنوان ذخيره باز خريد در هر 1,5 تا 2 
ــود، اما اينكه چه زمانى اين  ماه ايجاد مى ش
ــود، را  ــد و محقق مى ش حق به وى مى رس
دانش حسابدارى تعيين مى كند.نخستين 
ــرمايه گذارى با  دبير كل كانون نهادهاى س
بيان شكل گيرى بورس اوراق بهادار پس از 
ــالمى و تالش هاى صورت گرفته  انقالب اس
براى تقويت كانون نهادهاى سرمايه گذارى 
ــالمى  ــره اى از مرحوم غالمرضا اس به خاط
ــاره كرد و گفت: استانداردهاى  بيدگلى اش
حسابدارى در شركت هاى بورسى از بازتاب 
ــت.مرحوم  ــترى برخوردار اس و تبلور بيش
ــى در دوره اى كه مديريت  ــالمى بيدگل اس
سرمايه گذارى ملى ايران را بر عهده داشت، 
ــتاندارد  ــون 18 اس ــش هايى پيرام پرس
ــابدارى كه مدت زمان زيادى از ايجاد  حس
ــته بود، مطرح كرد.وى افزود: از  آن ها نگذش
ــش ها در مورد طبقه بندى  جمله اين پرس
ــارى و غير جارى و  ــرمايه گذارى هاى ج س
ــتين بار  ــريع المعامله بود كه براى نخس س
ــتانداردها و تكاپوى  باعث چالش بر سر اس
سازمان بورس و ساير نهادهاى نظارتى بر سر 

آن شد.
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ــهام  بازارس  - پيربداقـى  زهـرا 
ــه مدد فلزات  ــته ب درمعامالت روزگذش
اساسى ، فرآورده هاى نفتى و محصوالت 
شيميايى با 1076 واحد رشد به قله  92 
ــن درحالى  ــدى صعود كرد. اي هزارواح
ــت كه خودرويى ها برخالف جريان  اس
ــدند.براين  ــا افت مواجه ش ــى بازار ب كل
اساس نماد معامالتى شركت هاى فوالد 
ــد، پااليش نفت  ــا 215 واح ــه ب مبارك
بندرعباس با 110 واحد و تاپيكو با 104 
واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر 
ــاخص كل بورس به نام خود  محاسبه ش
ــل  نماد معامالتى  ــت كردند. در مقاب ثب
شركت هاى هلدينگ پتروشيمى خليج 

ــارس با 32 واحد، مخابرات ايران با 22  ف
ــا 13 واحد  ــيمى فجر ب ــد و پتروش واح
ــى براى  ــترين تاثير منف ــش بيش كاه

شاخص به دنبال داشتند.
انعكاس سياست هاى 

بازارداخلى درتاالرشيشه اى
دربازارداخلى كاهش نرخ سود بانكى 
سبب شده تا سرمايه ها به سمت بورس 
ــا دربخش  ــود وام ــكن سرازيرش ومس
ــت داخلى تعيين نرخ ارز 3500  سياس
تومانى دربودجه سبب شده تا بازگشت 
نرخ دالر به زير 4000 تومان غيرممكن 
شود كه رونق برخى صنايع بورسى را به 

همراه داشت.
وضعيت بازارخارجى 

ــانه اين  دراقتصاد جهانى نماگرها نش
است كه قيمت هر بشكه نفت برنت با 60 
ــنت، معادل 0,9 درصد افزايش به 65  س
ــيد. اين اولين بار از  دالر و 29 سنت رس
ژوئن 2015 تاكنون است كه قيمت نفت 
ــكه مى  برنت به باالى 65 دالر در هر بش
رسد. ولى قيمت فلزات اساسى به دنبال 
ــد فوالد،  ــاى جديد تولي ــت ه محدودي
ــد با اين حال به دليل تضعيف  تثبيت ش
تقاضا و نگرانى ناشى از آن، بازار آتى مواد 

اوليه چشم اندازى منفى دارد.
دربازارسهام چه خبر؟

ارزش كل معامالت روزگذشته بورس 
ــران در حالى به بيش از 311 ميليارد  ته
تومان نمايش داده شد كه ناشى از دست 
ــدن بيش از يك ميليارد و  ــت ش به دس
ــهم و اوراق مالى قابل  ــون س 262 ميلي
ــزار و 222نوبت داد و  معامله طى 91 ه

ستد بود.
ــاد  ــته نم ــالت روزگذش ــى معام ط
ــكن  ــركت هاى تأمين مس معامالتى ش
ــازى  ــازى و خانه س شهرس ــان،  جوان
ــاك، حق تقدم  ــه، صنعتى بهپ باغميش
خريد سهام  كى بى سى از سوى ناظر بازار 
ــاد  ــل نم ــايى و در مقاب ــهام بازگش س
ــش نفت  ــركت هاى پاالي ــى ش معامالت
ــط مالى دى بر  اصفهان، اوراق اجاره واس
روى سهام صدانا، اوراق مشاركت ليزينگ 

ــز ايران،  ــادن منگن ــايپا، مع ــان س راي
ــارس،  ــى خليج ف ــل بين الملل حمل ونق
ــراميك حافظ،  كارخانجات كاشى و س
اوراق مشاركت ميدكو متوقف شدند.در 
ــه معامالت  ــورس تهران كه ب ــازار 2 ب ب
درون گروهى سهامداران عمده اختصاص 
دارد 225 ميليون سهم ميدكو به ارزش 
ــان كد به كد  ــر از 40 ميليارد توم كمت
شد.در بيمه ميهن نيز 40 ميليون سهم 
ــارد تومان به  ــش از 3 ميلي ــه ارزش بي ب
كدهاى درون گروهى سهامداران عمده 
ــر از 25  ــت. همچنين كمت ــال ياف انتق
ــى ايرانيان به  ــهم بيمه اتكاي ميليون س
ــش از 2,5 ميليارد تومان كد به  ارزش بي
ــز 12,5  ــفو ني ــد. در ايران ترانس كد ش
ميليون سهم به ارزش كمتر از 7 ميليارد 

تومان كد به كد شد. 
ــهم  همچنين بيش از 6,5 ميليون س
سرمايه گذارى مسكن به ارزش كمتر از 
ــد، 5  ــون تومان كد به كد ش 500 ميلي
ــهم بيمه ملت به ارزش 900  ميليون س
ميليون تومان به كدهاى درون گروهى 
ــت، در فوالد  ــهامدار عمده انتقال ياف س
ــهم به  ــه اصفهان اما 5 ميليون س مبارك
ــان با  ــارد توم ــر از 1,5 ميلي ارزش كمت
معامالت انتقالى ميان سهامداران عمده 
ــا نيز 2,5  ــود و در مواد ويژه لي ــراه ب هم
ميليون سهم به ارزش كمتر از 3 ميليارد 

ــد.همچنين در بازار  تومان كد به كد ش
بدهى 1,5 ميليون اوراق مرابحه گندم به 
ارزش 150 ميليارد تومان كد به كد شد 
ــش از 952 ورقه  ــت اندكى بي و در نهاي
ــناد خزانه (6112) به ارزش بيش از  اس
ــد. بر  ــتد ش ــارد تومان داد و س 81 ميلي
ــاس اين گزارش، روزگذشته بورس  اس
ــورد جديدى براى  ــران در حالى رك ته
ــدى  ــازده نق ــت و ب ــاخص كل قيم ش
ــه تكاپوى  ــرد ك ــت ك ــس) ثب (پدپيك
ــاى بازار از  ــاى حامى نماگره صندوق ه
جمله صندوق توسعه و صندوق تثبيت 
ــراى  ــال ب ــار اقب ــرمايه در كن ــازار س ب
جمع آورى سهام شركت هاى بزرگ اغلب 
ــد، تا همه  ــازار اول باعث ش ــر در ب حاض
نماگرهاى بورسى روزگذشته سبزپوش 
باشند.پيشروهاى بازار به پشتوانه فوالد 
مباركه و معدنى ها در كنار هلدينگ هاى 
پتروشيميايى در حالى فاتح روزگذشته 
ــه وضعيت  ــد ك ــورس بودن ــاخص ب ش
بازارهاى جهانى حاكى از تثبيت قيمت ها 
و حتى روند نزولى شدن منحنى حركتى 
ــى دارد.در گروه  آن براى كاالهاى اساس
ــار  ــان با انتش ــز همزم ــا ني خودرويى ه
ــدن قراردادها  ــى از اجرايى ش خبرهاي
ــته نماد ايران خودرو در دامنه  روزگذش
ــان مثبت قيمتى روى 300 تومان  نوس

بسته شد.

رشد  1076 واحدى دماسنج تاالرشيشه اى منجرشد:

صعود بورس به قله 92 هزارواحدى

ــل بورس كاالى ايران گفت:  مديرعام
ــرمايه يكى از  براى ورود گندم به بازار س
شرايط اين است كه گندم مورد حمايت 
ــتانداردهاى حداقلى را  ــد اس دولت باي
ــوى ديگر نظام بازار  ــد. از س داشته باش
ايجاب مى كند، كيفيت گندم در محيط 

رقابتى افزايش پيدا كند.
ــد  ــورس كاال ، حام ــزارش ب ــه گ ب
سلطانى نژاد درباره جايگزينى طرح قيمت 
تضمينى به جاى طرح خريد تضمينى در 
بازار گندم و ساز و كار اجراى اين پيشنهاد 
ــاورزى، گفت: معتقدم  وزارت جهاد كش

يكى از مشكالت اقتصاد كشور اين است 
كه طرح هاى حمايتى در حوزه كشاورزى 
قالبى را به خود گرفته اند كه دولت تمام 
ــاورزى را با هر  ــوالت كش ــه محص هزين
كيفيتى ضمانت كند كه ادامه اجراى اين 

قالب هم امكان پذير نيست.
ــام  ــت تم ــى دول ــه داد: وقت وى ادام
ــاورزان را  ــوالت كش ــاى محص هزينه ه
مى پردازد، رقابتى براى توليد محصول با 
كيفيت تر وجود ندارد. اين اتفاق در حوزه 

گندم هم افتاده است.
وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه 

با توجه به اينكه توزيع گندم در اين طرح 
ــود آيا احتمال  به خريداران محول مى ش
ــدم به وجود  ــى گن احتكار و گران فروش
نمى آيد، تاكيد كرد: دولت چيزى حدود 
2.5 ميليون تن ذخيره استراتژيك گندم 
ــازار دچار التهاب  ــه ب دارد. در دوره اى ك
مى شود مى تواند ذخاير استراتژيك خود 
ــد و وقتى قيمت ها  ــه بازار عرضه كن را ب
ــاز خود را  ــرد، گندم مورد ني فروكش ك

خريدارى كند.
وى ادامه داد: اتفاقاً دولت در سازوكار 
انبار و گواهى سپرده مى تواند مسئوليت 

ــد؛ بنابراين وقتى  ــود را بهتر انجام ده خ
ــرمايه شد نبايد نگران  گندم وارد بازار س
ــيم. چرا كه در اين  افزايش قيمت ها باش
ــفاف  ــرايط دولت مى تواند به طور ش ش
ــى در بازار  ــه عامل ــد كه چ ــى كن بررس
ــا را افزايش يا كاهش مى دهد و  قيمت ه
ــانات غيرعادى،  ــراى جلوگيرى از نوس ب

عرضه و تقاضا را تنظيم كند.
مديرعامل بورس كاال گفت: معتقدم 
ــرمايه شود به  گندم مى تواند وارد بازار س
شرطى كه اطالعات دقيق كشاورزان وارد 
سامانه شود و به تدريج هم مى توانيم اين 

سياست ها را به اجرا برسانيم كه گندم با 
ــاورزان  ــت را با قيمت باالتر از كش كيفي

خريدارى كنيم.
ــلطانى نژاد گفت: در اين طرح قرار  س
ــه دولت محصوالت  ــت به جاى اينك اس
كشاورزان را خريدارى كند، اجازه بدهد 
كشاورزان محصوالت خود را در يك بازار 
ــا ارائه كنند و  ــر عرضه و تقاض مبتنى ب
ــورد معامله قرار  ــه محصول م زمانى ك
ــت حمايتى به  ــت اگر كمتر از قيم گرف
ــاوت آن را دولت  ــت، مابه تف فروش رف

بپردازد.

تنظيم عرضه و تقاضاى بازار با اجراى طرح قيمت تضمينى گندم

 آگهي حصروراثت
ــته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مادرم مرحوم حليمه شهرت قيم زاده  ــتي بخواس ــنامه 274 صادره از آبادان درخواس ــهرت هاللى نام پدر يبار بشناس بانو عيدى ش
بشناسنامه 487 صادره آبادان درتاريخ 96/3/1 در اهواز اقامتگاه اهواز فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با مشخصات فوق ---2- فريده هاللى ش ش 1651 صادره آبادان --- 3- نسرين 
هاللى ش ش 1411 صادره آبادان ---4- پروين هاللى ش ش 15402 صادره آبادان ---5- فخريه هاللى ش ش 770 صادره آبادان(دختران متوفى)---6- عبدالكريم هاللى ش ش 1762 
صادره آبادان ---7- عبدالرحيم هاللى ش ش 1182 صادره آبادان ---8- عبداالمير هاللى ش ش 1145 صادره آبادان --- 9- طاهر هاللى ش ش 199 صادره آبادان ---10- فاخر هاللى 
ش ش 137 صادره آبادان(پسران متوفى)والغير به شرح پرونده كالسه 723/1/96 ح. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز - امين داغالوى

 آگهي حصروراثت
ــهرت سوارى نصيرى نام پدر احمد بشناسنامه 2814 صادره از دشت آزادگان درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه پدرم مرحوم احمد  ــم ش آقاى قاس
شهرت سوارى نصيرى بشناسنامه 16 صادره دشت آزادگان در تاريخ 1392/12/21 در اهواز اقامتگاه اهواز فوت ورثه اش عبارتند از1- متقاضى با مشخصات فوق ---2- حسن سوارى نصيرى 
ش ش 1501 صادره دشت آزادگان ---3- سعيد سوارى نصيرى ش ش 2 صادره دشت آزادگان(پسران متوفى)---4- تريكه سوارى نصيرى ش ش 1502 صادره دشت آزادگان ---5- 
حليمه سوارى نصيرى ش ش 3 صادره دشت آزادگان(دختران متوفى)والغير به شرح پرونده كالسه  713/1/962 ح. اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي 
نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه 

بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز- امين داغالوى

العـاده    فـوق  عمومـى  مجمـع  دعـوت  آگهـى 
ثبت  1197  خاص   سـهامى  ورنا  آموزشـى  صنايع  توليدى  شـركت  سـهامداران  از  دعوت  آگهى 

تاريخ:22 /96/09
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت توليدى صنايع آموزشى ورنا ثبت  1197دعوت بعمل مى آيد بنا به تصميم يك پنجم سهامداران 
شركت، مجمع عمومى فوق العاده مبنى بر انحالل شركت در روز يكشنبه مورخه 10/03/ 1396 راس ساعت 10 صبح واقع در سنندجـ  
خيابان حافظ كوچه گلنار 2 پالك 60 كد پستى: 6617666181 تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند. تا نسبت به موضوع ذيل تصميم 

گيرى شود.
دستور جلسه : 

1ـ  انحالل شركت   
 اكثريت سهامداران شركت توليدى صنايع آموزشى ورنا سهامى خاص  ثبت  1197

شماره: 2/639ـ خ

متن آگهى مزايده
به موجب پرونده اجرائى كالسـه 9300012 عليه شـركت 
شـهركهاى صنعتى و شركت توليدى وابسته بندى تهران 
استاك وشركت صنايع بسـته بندى نازپوش له بانك ملى 
شـعبه زنجان مبلـغ 26/942/662/434 ريال (بيسـت و 
شـش ميليـارد و نهصد و چهـل ودو ميليون و ششـصد و 
شصت و دو هزار و چهارصد و سى و چهار ريال ) بابت اصل 
حلـب و خسـارت تاخير تاديه و خسـارت روزانـه ومبلغ 
1/347/133/121 ريـال (يـك ميليـارد و سـيصد و چهل 
وهفت ميليون و صدوسـى و سه هزار و صد و بيست و يك 
بمبلـغ  جمعـا  دولتـى  عشـر  نيـم  بابـت  ريـال) 
28/289/795/555 ريـال (بيسـت و هشـت ميليارد و 
دويسـت و هشـتادونه ميليون و هفتصد و نودوپنج هزارو 
پانصد و پنجاه و پنج ريال ) بابت سـند رهائى 359345-
1388/10/27 دفتر 1 زنجان واقرار نامه 109498 96/6/27 
دفتر 15 زنجان صادر و منجر به ابالغ اجرائيه گرديده است 
ارزيابـى  جلسـه  صـورت  برابـر  سـپس 
139505027096000400- 95/9/2 ششدانگ پالك ثبتى 
5 فرعى از 97 اصلى واقع در خرمدره بخش سـه زنجان به 
مساحت 17915/77 مترمربع كه در موقعيت محل بصورت 
ششـدانگ يك بـاب كارگاه بـه آدرس خرمدره شـهرك 
صنعتى ما بين خيابان نگين 2 و نگين 4 كه سند ششدانگ 

آن ذيـل ثبت 46268 بنام شـركت شـهركهاى صنعتى با 
حدود اربعه شـماال در چهارقسمت كه قسمت دوم شرقى 
اسـت اول بطول 8متر به تقاطـع خيابانها دوم بطول 8/06 
متـر به تقاطع خيابانها سـوم بطـول 8/14 متـر به تقاطع 
خيابانهـا چهارم بطـول 77/46 متر به خيابان شـرقان در 
دوقسـمت اول پخى بطول 14/77 متر بـه تقاطع خيابانها 
دوم بطـول 146/06 متر به خيابان جنـو با“ بطول 103/68 
متر به قطعه نـوزده تفكيكى غربا“ بطـول 169/05 متر يه 
خيابان سـاختمانهاى ادارى به مسـاحت 320 متر مربع با 
اسكلت فلزى با ديوارهاى جانبى آجر فشارى با سقف طاق 
ضربى احداث گرديده است واسكلت و ديوار چينى و سقف 
طبقه هم كف به اتمام رسـيده و طبقه اول آن اجرا تشـده 
است ساختمانهاى رختكن وسـرويس بهداشتى جمعا به 
مسـاحت 140 مترمربـع با اسـكلت ديوار آجـرى باربر و 
ديوارهـاى جانبى آجر فشـارى كه در مرحلـه اتمام ديوار 
چينى مى باشـد وپوشش سـقفها اجرا نشـده ساختمان 
نگهبانى به مسـاحت 40 متر مربع وسـاختمان گلخانه يه 
مسـاحت 12000 مترمربع بصورت اسـكلت فلزى با سقف 
پروفيل فلزى كه اسكلت فلزى بطور كامل اجرا ولى پوشش 
سـقف اجرا نشده مى باشد . طبق نظر كارشناس رسمى به 
مبلغ17/610/308/000 ريال (هفده ميليارد و ششصدوده 
ميليون سيصد و هشـت هزار ريال) ارزيابى شده است كه 

ششـدانگ پالك فوق از سـاعت 9 الى 12 روز يك شـنبه 
مـورخ 1396/10/10 در اداره ثبت اسـناد وامالك خرمدره 
واقـع در خرمدره - ميدان معلم - مجتمع ادارات از طريق 
مبلـغ  از  مزايـده   . رسـد  مـى  فـروش  بـه  مزايـده 
17/610/308/000ريـال (هفـده ميليـارد وششـصد وده 
ميليون سـيصد و هشـت هزار ريال) شـروع وبه باالترين 
قيمت پيشـنهادى نقد افروخته مى شـود الزم بذكر است 
پرداخـت بدهـى هاى مربوط بـه آب بـرق، گاز اعم از حق 
انشـعاب و يا حق اشـتراك و مصـرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها ياشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شـهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى 
آن معلوم شده يا نشده باشد يه عهده برنده مزايده است و 
نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشر مبلغ 133/121/ 1/347 ريال (يك ميلياردوسى صدو 
چهل و هفت ميليون و صدوسى و سه هزارو صد و بيست و 
يك ريال) و حق مزايده مبلغ 704/412/320 ريال (هفتصد 
و چهار ميليون چهارصد و دوازده هزار و سـيصد و بيسـت 
ريـال) نقداً وصـول مى گـردد ضمنًا چنانچـه روز مزايده 
تعطيل رسـمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
قنبرى  - رييس ثبت اسناد وامالك خرم دره 

اگهى اجراييه
ــخصات محكوم له . زهرا درويش نژاد فرزند محمد  مش
ــانى مازندران بابل جاده قديم امل بابل روستاى حمزه  بنش
ــش پل منزل پدرى . مشخصات محكوم عليه اويس  كال ش
شعبانپورشش پلى فرزند يحيى بنشانى بابل جاده قديم امل 
روستاى حمزه كال  شش پل كوچه امازاده يحيى 1. محكوم 
ــماره  ــراى حكم مربوطه به ش ــت اج به بموجب درخواس
9610091110201608وشماره دادنامه غيابى مربوطه 
ــت به  9609971110200977محكوم عليه محكوم اس
ــرت المثل ايام  ــون ريال بابت اج ــت مبلغ 45ميلي پرداخ
ــال بابت هزينه  ــغ 1000000ري ــت وپرداخت مبل زوجي
ــغ  ــت مبل ــا وپرداخ ــوم له ــق محك ــى درح كارشناس

2250000ريال درحق دولت بابت هزينه اجرايى .
مديردفترشعبه 2دادگاههاى حقوقى بابل عباسى نيك
--------------------------------

آگهى ابالغ 
ــيدگى و دادخواست و ضمائم  به    آگهى ابالغ  وقت رس
ــى خواهان خانم وجيهه   ــاى على مهرى فرزند نجف عل آق
ــده  على مهرى  به  ــتى  به طرفيت  خوان ــى دادخواس خزاي
ــلب حضانت  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به  خواسته س
شماره پر ونده كالسه 9609988440300600 شعبه  اول 
ــه ثبت ووقت  ــتان صحن ــى حقوقى  شهرس دادگاه  عموم
رسيدگى  مورخ 1396/10/26 ساعت 12 تعيين كه حسب  
ــتور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى  دس
ــت   ــى   به علت مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواس مدت
ــار   خواهان  مراتب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االانتش
ــاه پس از تاريخ  ــردد  تا خوانده  ظرف  يك م ــى  مى گ آگه
ــار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى   انتش
كامل خود  نسخه ثانى   دادخواست و ضمائم را دريافت ودر 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  در دادگاه  حاضر گردد
ــعبه  اول دادگاه  عمومى حقوقى  شهرستان  منشى  ش

صحنه – سعيد محمدى  پا قلعه 
--------------------------------

آگهى حصر وراثت
ــلم  وليئى داراى  شماره  شناسنامه 19  آقاى/خانم   مس
ــت  به كال سه 1/568/96از اين شورا  در  به شرح  دادخواس
خواست  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ــادروا ن احمد وليئى   به شماره شناسنامه 145در تاريخ  ش
1390/11/12اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
ــلم وليئى   ــت به1- مس حين الفوت آن مرحوممنحصر اس
ــر متوفى  فرزند احمد  ش ش 19 ت ت 1363/10/20 پس
ــادى فرزند خداكرم  ش ش  ــه مرادى  محمود آب 2- صديق
ــر متوفى 3- ثريا وليئى فرزند  278 ت ت1341/6/2  همس
ــد ش ش 116 ت ت 1360/10/29 دختر متوفى 4-  احم
ــد  ش ش 4960007214 ت ت  ــب وليئى فرزند احم زين
1368/10/12  دختر متوفى 5- سارا وليئى  فرزند احمد  ش 

ش 4960114096  ت ت 1373/8/17  دختر متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را  اينك با انجام تش
ــخصى اعتراضى  دريك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه ش
ــد از تاريخ  ــا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باش دارد و ي
نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد  شد  
ــتان  ــوراى  حل اختالف  شهرس ــعبه  اول ش  رئيس ش

صحنه 
--------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
  در خصوص  شكايت   آقاى  عباس  احمدى فرزند هاشم  
ــم فرخ  دين  ــدى فرزند رضا  عليه مته ــم مريم  احم و خان
ــكو ائيه اى  به  دهقانى  فرزند  على همت دائر بر تصادف ش
دادگسترى شهرستان صحنه    تقديم گر ديده است  كه به 
ــتان صحنه  ارجاع  ــرى  2 شهرس ــعبه اول  دادگاه  كيف ش
ــده  كه وقت  ــه 960092  ثبت گر دي ــده  و به كالس گردي
ــاعت 9 صبح تعيين گر ديده  ــيدگى  آن 96/10/30  س رس

است كه به علت  متوارى  بودن متهم  و به تجويز ماده  344 
ــتور دادگاه     مراتب  ــى  كيفرى  و دس ــون آيين دادرس قان
ــود  تا  ــار  آگهى  مى ش دريك نوبت در جرايد كثير االانتش
ــاد آن  به دادگاه  ــى  و اطالع از مف ــر  آگه ــم پس از نش مته
مراجعه نسخه از كيفر  خواست را تحويل  ودر وقت مقرر در 

جلسه دادگاه  حاضر گردد 
ــعبه  اول دادگاه  كيفرى 2  شهرستان صحنه    رئيس ش

- احمديان
--------------------------------

آگهى احضار متهم
ــين   ــعبه  آقاى امير حس  در پرونده مطروحه به اين  ش
ــرت در ضرب و جرح   عمدى  ــى فرزند : دائر بر مباش رحمت
موضوع شكايت  على خسروى غفور مجهول المكان تحت 
تعقيب  است نظر به ضرورت  حضور ايشان در اين مرجع و 
ــابى   بد ينوسيله با تجويز حاصل  از ماده   دفاع از اتهام انتس
174قانون آيين دادرسى  دادگاه  هاى  عمومى و انقالب در 
ــك ماه از تاريخ  ــاراليه ابالغ  تا ظرف ي ــور كيفرى  به مش ام
انتشار  آگهى در اين شعبه حاضر واز خود دفاع  نمايد بد يهى 
است عدم  حضور مانع  ادامه تحقيقات و رسيدگى  نخواهد 
شد  اين آگهى  در اجراى ماده فوق الذكر  جهت ابالغ  قانونى  
ــار درج  به نامبرده  يك نوبت  در يكى از جرايد  كثير االنتش

مى گردد
داديار  شعبه  دوم دادسراى  عمومى و انقالب  شهرستان  

صحنه – محمد حسين  الهى صفت 
--------------------------------

آگهى حصر وراثت
ــنامه  ــماره  شناس آقاى/خانم   حيدر رضايى   داراى  ش
506 به شرح  دادخواست  به كال سه 1/565/96از اين شورا  
در خواست  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
ــماره شناسنامه 68در تاريخ  كه شادروا ن حاجيعلى  به ش
1351/12/14اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
ــه1- احمد  على  ــت ب ــن الفوت آن مرحوممنحصر اس حي
صفرى  فرزند محمد بيگ  ش ش 160 ت ت 1320/3/15 
خواهرزاده  متوفى 2- پنجعلى  رضايى فرزند مراد على ش 
ش89 ت ت 1301/11/1 برادر زاده متوفى 3- محمد على 
ــى فرزند مراد  على ش ش 90 ت ت 1304 برادر زاده  رضاي

متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را  اينك با انجام تش
ــخصى اعتراضى  دريك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه ش
ــد از تاريخ  ــا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باش دارد و ي
نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد  شد  
ــتان  ــوراى  حل اختالف  شهرس ــعبه  اول ش  رئيس ش

صحنه 
--------------------------------

آگهى ابالغ
 به موجب  دادنامه  شماره 243/96-صادره از شعبه مر 
كزى دوم ودر كالسه  پرونده اجراييه  شماره 622/96فرشاد  
سهيلى  محكوم  هستند  به پر داخت  مبلغ  چهار ميليون و 
دويست و سى هزار تومان  در حق محكوم له  خانم ها فريده  
ــر  دواتى  به  ــهيلى و پر داخت  نيم عش دارابى و خوژان  س
ميزان  دويست و دوازده هزاذر تومان در حق  صندوق دولت 
وواريز به شماره حساب 2171293694005 وتاخير تاديه  
ــيله   ــت  اجراى حكم لذا بدين وس ــه  95/7/4  لغاي از مورخ
ــوق الذكر ابالغ  مى گردد  ظرف مدت  ده  محكوم عليهم  ف
روز از  تاريخ  ابالغ نشر آگهى  نسبت  به اجراى  مفاد اجراييه  
ــورت  پس از انقضاى  مهلت ياد  ــدام نمايد  در غير اين ص اق
شده  اين اجراى  احكام  نسبت به مفاد   اجراييه  اقدام خواهد 
نمود ضمنا  محكوم عليه  محكوم است  به پر داخا  يكصد و 
ــان  بابت  هزينه   ــاه هزارتوم ــيزده هزارو هفتصدو  پنج س

دادرسى و حق الو كاله  وكيل  
مطابق  تعر فه قانونى  در حق خواهان   ضمنا هزينه  نشر 

آگهى  55 هزارتومان  مى  باشد در حق محكوم له 

 دادورز  شعبه  اجراى احكام   مذنى شوراى حل اختالف 
صحنه 

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

آقاى/خانم   مرتضى زارعى داراى  شماره  شناسنامه 19 
ــت  به كال سه 1/564/96از اين شورا  در  به شرح  دادخواس
خواست  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ــماره شناسنامه 12در تاريخ  ــادروا ن على زارعى    به ش ش
ــدرود زندگى گفته ورثه  1396/6/2اقامتگاه دائمى خود ب
حين الفوت آن مرحوممنحصر است ب1-  بانو حقى چمه  
ــر متوفى  فرزند كاظم  ت ت 1325/7/3 ش ش 425  همس
2- زهرا زارعى  چمه فرزند على  ت ت 41/1  ش ش 2652 
ــه فرزند على  ت ت  ــى 3- صغرى زارعى  چم ــر متوف دخت
ــيه زارعى  1346/12/1  ش ش 665 دختر متوفى 4-  انس
ــى  ت ت 1358/6/2 ش ش 905 دختر  ــد عل ــه فرزن چم
متوفى 5-  سارا زارعى چمه فرزند على  ت ت1359/12/2 
ش ش 909 دختر متوفى 6- طاهره زارعى چمه فرزند على  
ــى 7- مهدى  ــر متوف ت ت1363/11/22 ش ش 20 دخت
زارعى چمه فرزند على  ت ت 1348/12/1 ش ش 666 پسر 
متوفى 8-مر تضى زارعى چمه فرزند على  ت ت1354/1/7 
ش ش 19 پسر متوفى 9- محمد زارعى چمه فرزند على  ت 
ــر متوفى 10-  احمد زارعى  ت1356/6/1 ش ش 904 پس
چمه فرزند على  ت ت1363/10/19 ش ش 7 پسر متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را  اينك با انجام تش
ــخصى اعتراضى  دريك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه ش
ــد از تاريخ  ــا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باش دارد و ي
نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد  شد  
ــتان  ــوراى  حل اختالف  شهرس ــعبه  اول ش  رئيس ش

صحنه 
--------------------------------

آگهى مزايده اموال منقول مرحله اول 
بموجب پرونده به شماره 910240صادره ازشعبه دوم 
ــالم آبادغرب محكوم عليهم  ــم عمومى وحقوقى اس محاك
ــت 2-على آقا ميهن دوست 3-فتاح  1-عبداله ميهن دوس
ميهن دوست محكوم است به فروش ماترك مرحوم روضان 
ــره به ميزان  ــورى فرد وغي ــت در حق غالم ن ــن دوس ميه
ــتاى تنگ  156556مترمربع 30قطعه زمين واقع درروس
شوهان سفلى ازتوابع دهستان حسن آباد توسط كارشناس 
ــرآورد گرديد ه لذا  ــغ 1507326000ريال ب جمعا به مبل
محكوم له تقاضاى فروش آن ازطريق مزايده نمود وبا ارجاع 
امر به كارشناس منتخب بدين شرح ارزيابى گرديده است.

ــه  ــده در مورخ ــه مزاي ــذا جلس ــرد د ل ــى گ ــالم م واع
1396/10/12ساعت 11الى 12صبح مستقردردفترشعبه 
ــالم آبادغرب  ــترى اس ــكام مدنى دادگس ــراى اح دوم اج
برگزارخواهدشدهركس كه باالترين قيمت را اعالم نمايد به 
ايشان فروخته ومبلغ ده درصد بهاى مزايده  فى المجلس از 
ــد دريافت والباقى را حداكثرمدت  برنده مزايده بصورت نق
يك ماه از تاريخ مزايده به اجراى توديع نمايدچنانچه ظرف 
مهلت مقرربه هردليلى نتواند يانخواهد مابقى ثمن معامله را 
ــاى اجرايى ازده درصد  ــرهزينه ه توديع نمايد .پس از كس
ــدوق دولت ضبط ومزايده  ــغ توديعى مابقى به نفع صن مبل
ــدمى تواند 5روز قبل از مزايده به اين اجرا  تجديدخواهد ش

مراجعه تا ترتيب بازديدآنها داده شود.
ــترى  ــعبه دوم دادگس ــراى احكام مدنى ش دادورز اج

شهرستان اسالم ابادغرب
--------------------------------

زنجان _مفقودى
اصل پروانه حمل سالح شكارى ساچمه زنى يك لول ته 
ــريال 574919 متعلق به آقاى سيد ناصر  ــماره س پر به ش
اسماعيلى فرزند سيد ابوتراب مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

عكس از محمد جعفرى-اختصاصى هدف واقتصاد
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
 برابرراى صادره 1635 مورخ 96/7/20هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى  مستقردر واحد ثبتى شهرستان ماكو  تصرفات مالكانه و 
ــخصات   ــت .لذا مش ــارض متقاضيان محرز گرديده اس بال مع
متقاضيان و امالك  مورد تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص  
نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ،مى توانند از تاريخ انتش
خود رابه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس 
ــليم اعتراض  ــرف مدت  يك ماه  از تاريخ تس ــيد ، ظ از اخذ رس

،دادخواست خود را به مرجع قضايى  تقديم نمايند.
ــنامه  ــماره شناس ــيخ جانى به ش ــرى اصل ش 1-ليدااكب
2820246400 وكدملى 2820246400 صادره ازماكو فرزند 
حيدر درششدانگ يك باب خانه به مساحت 219/25 مترمربع 
ــمتى ازدوفرعى از1346 –اصلى واقع در استان آذربايجان  قس
غربى ازبخش حوزه ثبت ملك ماكو ازمورد مالكيت قربان اكبرى 

وبه پرونده كالسه 75سال 1395. -9944
9944-تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/22
ــتان ماكو – بهنام  ــناد و امالك  شهرس  رئيس اداره ثبت اس

تارويردى زاده
-----------------------------------

مفقودى-اروميه 
ــين خودروسوارى پژو405 مدل  سندكمپانى  وكارت ماش
ــالك  ــماره پ ــه ش ــك  ب ــره اى متالي ــگ نق 1386 برن
199س37ايران17 وشماره موتور 12486143143 وشماره 
ــى  ــاقط م ــه اعتبارس ــود وازدرج ــى 40442862 مفق شاس

باشد.1385
-----------------------------------

مفقودى-اروميه
ــبز) خودروى سوارى  سندكمپانى وسندمالكيت (برگ س
ــماره پالك  ــمى –متاليك به  ش ــژو405 مدل80 برنگ يش پ
668س38ايران17 وشماره موتور 22528015543 وشماره 
ــور مفقودوازدرجه  ــام محرم عباس پ ــى 80314950 بن شاس

اعتبارساقط مى باشد.1566
-----------------------------------

دادنامه
پرونده كالسه 9609984466400208 شعبه14 شوراى 

حل اختالف شهرستان اروميه تصميم نهايى شماره 
ــيد اسمعيل علوى فرزند محمود به نشانى  خواهان اقاى س
ــهرك ايثار  ــتان اروميه – ش ــتان آذربايجان غربى –شهرس اس

–خيابان فرخى –باالتر از 12 مترى دوم –پالك169
خوانده اقاى عبداله برزگر جارچلو فرزند عباسعلى به نشانى 
آذربايجان غربى –اروميه – خ دستغيب جنب درمانگاه جليلى 

خواسته مطالبه وجه چك
راى شورا-درخصوص دادخواست اقاى سيد اسمعيل علوى 
فرزند محمود بطرفيت اقاى عبداله برزگرجارچلو فرزند عباسعلى 
ــغ 40/000/000 ريال بابت يك فقره  ــته مطالبه  مبل به خواس
چك بشماره 1/236171 مورخه 96/3/20  عهده بانك سپه با 
احتساب كليه خسارات قانونى ،باعنايت به اظهارات خواهان برابر 
شرح ومتن دادخواست تقديمى وفتوكپى مصدق چك استنادى 
وگواهى عدم پرداخت ان ازطرف بانك محال عليه كه بقا اصول 
ــان  ــتحقاق ايش ــتندات در يد خواهان دليل حقانيت واس مس
درمطالبه وجه چك واشتغال ذمه خوانده مى باشد وبا عنايت به 
اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى دفاع ودليلى درقبال دعوى 
ــته است لذا خواسته خواهان وارد وثابت  مطروحه معمول نداش
ــخيص وبا استناد به ماده 9 قانون شوراى حل اختالف ومواد  تش
ــون تجارت همچنين مواد 198 و 519 و 522  307  و 311 قان
ــارت تاخير تاديه  ــى هچنين پرداخت خس ازقانون ايين دادرس
ــيد 96/3/20 تاروز اجراى حكم برابر با شاخص  ازتاريخ سررس
اعالمى ازطرف بانك مركزى درحق خواهان صادرواعالم ميگردد 
.راى صادره غيابى وظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
ــت روز پس از ابالغ قابل  ــپس ظرف بيس ــعبه وس درهمين ش
واخواهى درهمين شعبه وسپس ظرف بيست روز قابل اعتراض 

درمحاكم عمومى وحقوقى اروميه مى باشد.1583
شعبه14 شوراى حل اختالف اروميه 

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

اگهى ابالغ مفاد دادخواست 
ــه 524/96 شعبه 3 شوراى  مطابق محتويات پرونده كالس
ــتان مهاباد گالوى ارژندى دادخواستى را  حل اختالف شهرس
ــته مطالبه وجه به ميزان 20/770/000 ريال  وخسارت  بخواس
ــى  بطرفيت حميدرضا خمر فرزند غالمحسين  تقديم  دادرس
ــنبه  مورخه  ــراى روز يكش ــيدگى ب ــت كه وقت رس نموده اس
ــاعت10 تعيين گرديده است كه باتوجه به تجويز  96/11/1 س
ــى معرفى انتشار اين آگهى به منزله  ماده73 قانون آيين دادرس
ابالغ بوده ونامبرده مى تواند درجلسه دادرسى شركت يا اليحه 
ــتاده يا وكيل معرفى نمايد ومى توانند قبل از حلول وقت  فرس
ــت  ــورا برگ ثانى درخواس ــيدگى بامراجعه به دبيرخانه ش رس

وضمايم را تحويل بگيرد.173
شعبه3 شوراى حل اختالف مهاباد

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

وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به حسين عمرحيرانى 
فرزند عثمان خواهان اقاى سعيدميرزائى دادخواستى بطرفيت 
خوانده اقاى حسين عمرحيرانى به خواسته مطالبه مطرح كه به 
ــه  كالس ــده  پرون ــماره  ش ــه  وب ــاع  ارج ــعبه  ش ــن  اي
ــالف  ــل اخت ــوراى ح ــعبه 3 ش 9609984465300624 ش
ــورخ 96/10/30  ــيدگى م ــتان اروميه ثبت ووقت رس شهرس
ساعت9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 
قانون ايين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ــى ازجرايد  ــت دريك ــب يك نوب ــان مرات ــت خواه ودرخواس
كثيراالنتشار اگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
ــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل  انتش
ــخه ثانى دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقرر  خود نس
ــماره بايگانى  ــيدگى دردادگاه حاضرگردد.(ش فوق جهت رس

1584 (960637
شعبه3 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه 

-----------------------------------
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى 

كالسه 9500316
ــش دانگ يك  ــه فوق ش ــب پرونده اجرايى كالس به موج
دستگاه اپارتمان طبقه دوم سمت جنوبى بمساحت 86/26 متر 
مربع كه مقدار 4/75 مترمربع از آن مساحت بالكن است پالك 
ــدانگ يك باب پاركينگ بمساحت  310 فرعى به انضمام شش
ــده از  ــع پالك 299 فرعى هردو پالك مجزى ش 15/5 مترمرب
پالك باقيمانده 231 فرعى از 34 اصلى واقع در حومه بخش سه 
ــدان كه هريك حدود جداگانه دارند وتواما قابل انتقال بوده  هم
وبه قدرالسهم از عرصه مالكيت دارند با حق استفاده از قسمتهاى 
اشتراكى برابر قانون تملك آپارتمان ها وآيين نامه اجرايى مربوط 
به آن وبه نشانى: همدان خيابان هنرستان مقابل هنرستان ديباج 
ــكونى پونه  بطرف كمال آباد نبش كوچه پالك 20 مجتمع مس

طبقه 2 واحد 6 حدود ومشخصات ملك عبارت است از: 
ــت به راه پله  ــول 4/30متر درب وديواريس ــماال: اول بط ش
اشتراكى با پالك 309 فرعى دوم در سه ضلع به طولهاى 1/90 
ــتراكى سوم درسه  و 3/70 و 1/20 متردرب وديوار به راه پله اش
ضلع به طول هاى 1/90 و 0/97 و2 ديواريست اشتراكى با پالك 

309 فرعى 
شرقاً: به طول هاى 4/90 و 3/20 متر ديواريست اشتراكى با 

پالك 232
جنوباً: اول به طول هاى 1/50 و 1/30 متر نرده وديواريست 
ــر پنجره  ــول 9/25 مت ــتراكى دوم به ط ــپ اش ــه فضاى رم ب

وديواريست به فضاى بام پالك هاى 297 و 298 و 299
غرباً: به طول 7/95 متر پنجره وديواريست به فضاى خيابان 
10 مترى كف با سقف پالك 308 و سقف با كف باقيمانده پالك 

34/231 فرعى اشتراكى است
حدود ومشخصات پاركينگ: شماالً: به طول 4/20 متر خط 

مستقيم مفروض به محوطه اشتراكى پاركينگها
ــتقيم مفروض با پالك  ــرقاً: به طول 4/20 متر خط مس ش

298
جنوباً: به طول 2 متر ديواريست به زير خيابان 18 مترى

ــت به محل تقاطع  ــول 2/95 ديوار پخى اس ــاً اول به ط غرب
ــول 2/30 متر  ــرى دوم به ط ــان 10 مت ــان مزبور وخياب خياب
ــت به خيابان 10 مترى ذيل ثبت 31208 و 31209  ديواريس
ــيد فر ثبت و  صفحات 182 و 186 دفتر 185 به نام مجيد مهش
سند مالكيت صادر وتسليم شده است وبرار سند رهنى 250629 
– 1391/11/7 دفترخانه يك همدان در قبال مبلغ يك ميليارد 
ريال در رهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته وآپارتمان طبق نظر 

كارشناس رسمى به مبلغ 1/595/810/000ريال ارزيابى شده 
ــع 8 واحدى وكاغذ  ــال ودر يك مجتم وبا قدمت حدوداً 20 س
ديوارى شده وباكفپوش و 2 خوابه داراى انشعابات چهارگانه بوده 
ــد واز  ــاً ملك فوق داراى بيمه تاتاريخ 1397/8/1 مى باش ضمن
ــنبه مورخ 1396/10/13 در اداره  ساعت 9 الى 12 روز چهارش
ــعيديه باال نبش غنى  ــناد رسمى واقع در همدان س اجراى اس
ــناد وامالك همدان واحد اجرا از طريق  زاديان اداره كل ثبت اس
ــد.مزايده از مبلغ كارشناسى شروع وبه  مزايده به فروش مى رس
ــنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر  باالترين قيمت پيش
ــرق،گاز اعم از حق  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، ب اس
ــتراك ومصرف در صورتى كه مورد مزايده  ــعاب ويا حق اش انش
ــهردارى  ــد ونيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش داراى آنها باش
ــده يا  وغيره تاتاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
نشده باشد به عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود مازاد 
ــل مازاد به برنده  ــى بابت هزينه هاى فوق از مح ــوه پرداخت وج
مزايده مسترد خواهد شد ونيم عشر وحق مزايده نقداً وصول مى 
گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز 
اداراى بعد از تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1396/9/21 
ــمى همدان – جالل  ــناد رس 3940 رئيس اداره اجراى اس

حدادى
-----------------------------------

آگهى مفقودى –خرم آباد 
ــماره  2766571 متعلق به  كارت هوشمند رانندگى به ش
ــب مصطفي مرادي فرزند عليرضا متولد 1366/6/30 به  اينجان
شماره شناسنامه 1799 كد ملي 4073709380  صادره ازخرم 
ــماره 2771298  كاميون بنز 911  آباد و كارت هوشمند به ش
مدل 1364 به شماره پالك ايران 31-599ع52  و شماره موتور 
ــماره شاسى 16520734 مفقود گرديده و از  10024775 و ش

درجه اعتبار ساقط مى باشد .  
-----------------------------------
آگهي ابالغ اجرائيه به استناد ماده 18 آئين نامه 

اجراي مفاد اسنادرسمي
ــماره 129592 مورخه  ــه ش ــى ب ــند رهن ــه موجب س ب
ــنگ با  1391/10/02 آقاى ابوالفضل خانى الموتى فرزند هوش
ش.ش 559 كد ملى 4322232116 صادره از قزوين به نشانى: 
ــغ  ــالك6) مبل ــت 63 پ ــان حكم ــان نوروزي ــن خياب (قزوي
ــه اضافه حقوق  ــه آقاى احد غفورى ب ــال ب 940/000/000 ري
اجرايى به صندوق دولت بدهكار مى باشند كه بستانكار پرونده 
ــتگاه كاميون كشنده ايويكو 36/330  تمامى ششدانگ يكدس
مدل 1992 رنگ سفيد شماره موتور 284044 وشماره شاسى 
131752 بشماره پالك 79 ايران 419ع52 وتمامى شش دانگ 
يكدستگاه كاميون كشنده ايويكو/HT36 330 مدل 1991رنگ 
سفيد شماره موتور 275604 وشماره شاسى 125313وبشماره 
ــه در اثر عدم  ــن وثيقه قرارداده ك ــالك 44ع452-79 در ره پ
ــه 9600545  ــت بدهى منجر به صدور اجرائيه به كالس پرداخ
ــرح گزارش مامور پست مديون فوق الذكر در  گرديده كه به ش
آدرس اعالمي شناخته نشده اندوابالغ ميسرنگرديده لذا بستانكار 
برابر نامه وارده 1007032 مورخه 1396/9/20درخواست ابالغ 
ــق درج درجرايدرا نموده اند با رعايت ماده 18  اجراييه رااز طري
ــمي الزم االجرا مراتب دريك  ــن نامه اجراي مفاد اسنادرس آيي
ــد وظرف  ــر خواهدش نوبت به عنوان ابالغ اجراييه چاپ ومنتش
ــار عمليات اجرايي جريان خواهديافت  مدت ده روز پس از انتش
ــد.م.الف  ــر نخواهدش وجزء آگهي مزايده آگهي ديگري منتش

897
معاون اداره اجراي اسنادرسمي قزوين- كرمى

-----------------------------------
آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب انسيه مطيعى فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 4525 صادره از قزوين در مقطع كارشناسي 
ــته حقوق خصوصى صادره از واحد دانشگاهي علوم  ــد رش ارش
وتحقيقات قزوين با شماره 189212404987 مفقود گرديده  
است وفاقد اعتبار مي باشد.از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين  – خيابان 

دانشگاه بلوار نخبگان مجتمع شهيد عباسپور ارسال نمايد.
ــت  ــت دوم:1396/9/8نوب ــت اول:1396/8/24   نوب نوب

سوم:1396/9/22

آگهي حصروراثت                                                                                                                               
  خانم فاطمه مرادى فرزندحسن داراي شناسنامه شماره 2 
ــرح دادخواست به كالسه 960433 ازاين شورا درخواست  به ش
ــادروان  ــي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش گواه
ــنامه 6درتاريخ  ــه شناس ــد ابراهيم ب ــرادى فرزن ــس م زرانگي
1389/11/28 اقامتگاه دائمي خودبدرود گفته ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به فرزندان ذكور عبارتند از:
1-مجيدمرادى كد ملى 5809927505

ــرادى كد ملى  ــه م ــداز: 1-فاطم ــاث عبارتن ــدان ان فرزن
58099219302-سكينه مرادى كد ملى 5809918352

3-رقيه مرادى كد ملى 5809761615
مرحوم وراث ديگرى ندارداينك بانجام تشريفات مقدماتي 
ــي  ــك نوبت آگهي مي نمايدتاهركس ــت مزبوررادري درخواس
ــر  ــدازتاريخ نش اعتراضي دارد وياوصيتنامه از متوفي نزد اوباش
ــم داردواالگواهي  ــورا تقدي ــه ش ــدت يكماه ب ــي ظرف م آگه

صادرخواهدشد.
قاضى شعبه  اول شوراي حل اختالف شهرمعلم كاليه

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

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 
ــاني:  نام :ابوالفضل  نام خانوادگي:مقدمى نام پدر:زرعلى نش
قزوين- شهرستان البرز-شهر محمديه-منطقه 1 كوچه 6-پالك 

39-طبقه 2 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

 1-نام:محمدرضا نام خانوادگى: اقبالى نيا  2-نام:ذبيح اله نام 
خانوادگى:اقبالى نيا 3- نام:اكرم نام خانوادگى:جانى 

ــم مربوطه به  ــت اجراي حك ــوم به:بموجب درخواس محك
ــماره  ش ــه  دادنام و  ــماره9610092975502049  ش
ــوم عليه ها محكوم به تنظيم  9609972975501050 محك
سند رسمى ملك به پالك ثبتى 33 اصلى از 68 فرعى بخش 14 
ــغ 68/000 تومان در حق  ــى به مبل ــت هزينه دادرس و پرداخ

محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى.
ــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى  ــى ش ــى دادگاه حقوق منش

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

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــهاديه  ــتناد دو برگ استش آقاى ميرآقا محمدى اصل باس
ــماره  ش ــل  ذي آن  ــهود  ش ــا  امض ــه  ك ــده  ش ــدق  مص
139602156067002466 مورخ 96/8/8 در دفترخانه اسناد 
ــت مدعى فقدان سند  ــماره 810 تهران رسيده اس ــمى  ش رس
ــاختمان  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــت دو دانگ  مش مالكي
ــماره پالك  ــاحت 197 مترمربع قطعه 972 تفكيكى بش بمس
ــده از پالك 1552  ــى از 1 اصلى مفروز و مجزى ش 2085 فرع
فرعى از اصلى مذكور واقع در قريه هفت جوى شهريار ذيل ثبت 
77696 صفحه 133 دفتر امالك 452 بنام ميرآقا مجمدى اصل 
ــماره  چاپى 026900 ب 93 صادر و  ــند مالكيت به ش ثبت و س
تسليم شده است و بعلت پاره شدن از بين رفته است لذا مراتب 
به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت در 
ــود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله  يك نوبت اگهى مى ش
نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از 
ــر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به  تاريخ نش
ــند معامله به اين اداره تسليم و رسيد آن را دريافت  ضميمه س
ــيدن  نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى مدت مذكور و نرس
واخواهى نسبت به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد 

شد . 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار 

م الف 29095
-----------------------------------
آگهى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
ــاده 1 قانون مذكور  ــالك متقاضيانى كه در هيات موضوع م ام
مستقر در واحد ثبتى شهرستان سارى مورد رسيدگى و تصرفات 
ــه و بالمعارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت  مالكان
ــرح ذيل اگهى ميگردد.لذا به موجب قانون 3  اطالع عموم به ش
ــند  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضيت ثبتى اراضى و س
ــمى و ماده 13 آيين نامه مربوط به اين اگهى در 2 نوبت به  رس

ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به  فاصله 15 روز آگهى ميش
صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس ار اخذ رسيد ظرف 1 ماه 
ــت خود را به مرجع قضايى  ــليم اعتراض دادخواس از تاريخ تس
تقديم نمايند.امالك متقاضيان 1-نبى اهللا رضا پور فرزند خيراهللا 
ــش  ــارى ش ش ش 2360كد ملى2091162371صادره از س
ــارى 2- نبى اهللا  دانگ 497/05متر مربع  ،31 بخش 2 ثبت س
ــى  مل ــد  ك ش 2360  ش  ــراهللا  خي ــد  فرزن ــور  پ ــا  رض
2091162371صادره از سارى ششدانگ 251/45متر مربع ، 
31 اصلى بخش 2ثبت سارى 3- نبى اهللا رضا پور فرزند خيراهللا 
ــارى  ــادره از س ــى 2091162371ص ــد مل ش ش 2360 ك
ششدانگ60 /251متر مربع ، 31 بخش 2 ثبت سارى  4-سيد 
آمنه موسوى الندانى ش ش 1014كد ملى 293537133فرزند 
ــدانگ189 متر مربع 143اصلى بخش 3  5-سيد  مير بابا شش
ــى 4689431477  ــيدى ش ش 620 كد مل ــح اهللا جمش ذبي
ــدانگ 150 متر مربع 31  ــيد ظفر شش صادره از اردل فرزند س
ــش 2   6-عبدالعلى صالحى خلردى ش ش 163 كد  اصلى بخ
ــارى فرزند فتح اهللا  ششدانگ  ملى 2090402415صادره از س
ــيد مير نژاد  ــيد رش 133/65 متر مربع ،3 اصلى بخش 4  7-س
پهنه كاليى ش ش 95 كد ملى 2093833069صادره از سارى 
ــدانگ 110/40متر مربع ، 136اصلى  ــيد مجيد شش فرزند س
ــى ش ش 6 كد ملى  ــين آذرى تاكام ــش 3  8- محمد حس بخ
2091216396 صادره از سارى  فرزند سيف اهللا ششدانگ يك 
باب ساختمان 145/26متر مربع 31 اصلى بخش 2   9-فاطمه 
ــى  مل ــد  ك  30 ش  ش  ــر  اكب ــى  عل ــد  فرزن ــار  واالتب
ــر  ــدانگ 257/35مت ــارى شش ــادره از س 2091844810ص
مربع،23اصلى بخش 5 حوزه ثبت سارى ،  10- محمد صادقى 
ــد  ك  7190 ش  ش  اهللا  ــت  رحم ــد  فرزن ــى  كياده
ملى2093500671ششدانگ به مساحت 500/40 متر مربع، 
25 اصلى بخش 5  11-مريم صادقى كيادهى  فرزند رحمت اهللا 
ش ش 482 كد ملى 2092233483صادره از سارى  ششدانگ 
ــش 5   12-محمد صادقى  ــر مربع، 23 اصلى بخ 259/35 مت
ــد  ك  7190 ش  ش  اهللا  ــت  رحم ــد  فرزن ــى  كياده
ملى2093500671صادره از سارى ششدانگ 235متر مربع ، 
23اصلى بخش 5 ،  13-مصطفى صادقى كيادهى فرزند رحمت 
ــارى ششدانگ  اهللا ش ش  كدملى 2080189085صادره از س

234متر مربع،23اصلى بخش 5
ــار نوبت اول:1396/09/22-تاريخ انتشار نوبت  تاريخ انتش

دوم 1396/10/08
مهدى داودى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سارى

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

خواهان رونوشت حصروراثت اميررضا على مندگارى فرزند 
ــه  ــده به كالس ــت تقديمى ثبت ش ــرح دادخواس عباس به ش
9609987514200990 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
ــادروان عباس على  ــن توضيح داده كه ش ــت نموده و چني وراث
مندكارى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 

الفوت آن منحصر است به:
1-صديقه كامل نواب(همسر متوفى)2-انسيه3-اميررضا4-

ــرا 7-جليل8-جمال-همگى على  جالل5-محمدعلى 6-زه
ــريفات مقدماتى  مندكارى (فرزندان متوفى).اينك با انجام تش
ــت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخص  درخواس
ــد از  ــى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باش اعتراض
تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال 
ــخ  تاري ــف47477  ال ــد.م  ش ــد  خواه ــادر  ص ــى  گواه

انتشار1396/9/22
ــوراى حل اختالف شعبه312 شوراى حل  مسئول دفتر ش

اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد
-----------------------------------

دادنامه
پرونده كالسه9109985712000365 شعبه 101دادگاه 
كيفرى دو شهرستان طرقبه شانديز(101جزايى سابق) تصميم 

نهايى شماره 9609975710800559
شكات:1-آقاى سيدحميدرضا زاد فرزند سيدرضا با وكالت 
آقاى اميرعباس سعيدافخم الشعرا فرزند حسين به نشانى استان 
خراسان رضوى-شهرستان مشهد-شهرمشهد-بلوار مدرس-

ساختمان خاتم-طبقه7-واحد52 2-آقاى على اكبر بابائى فرزند 

ــرقى شهرى فرزند على اصغر به  محمد با وكالت آقاى مهدى ش
نشانى طرقبه-خيابان صاحب الزمان-روبروى صاحب الزمان15- 
طبقه فوقانى امالك نيلى 3-اداره اوقاف و امور خيريه طرقبه به 
ــينى به نشانى طرقبه-اداره اوقاف و  نمايندگى آقاى محمدحس
ــتانى فرزند  ــيد مهدى شهرس ــور خيريه طرقبه 4-آقاى س ام
سيدجواد به نشانى استان خراسان رضوى-شهرستان مشهد-
ــرى5و7- ــهيد منتظ ــهد-بلوار تلويزيون-بين ش ــهر مش ش

ــينى خامنهء فرزند جواد  پالك52مميز2 5-آقاى محمدحس
ــانى  ــالمى فرزند هادى به نش ــيخ االس باوكالت آقاى عباس ش
ــه5- ــارى خاتم-طبق ــاختمان تج ــهد-بلوار مدرس-س مش

دفتروكالت-
متهمين:1-آقاى عباس نعمتى فرزند على محمد با وكالت 
ــانى  ــاى ابوالفضل فاضل عابدينى فرزند زين العابدين به نش آق
مشهد:خيابان احمدآباد مقابل ابومسلم9پالك52 و54 واحد13 
ــانى روستاى  ــليمى فرزند على محمد به نش 2-خانم صغرا تس

صفى آباد
ــر 2-مزاحمت ملكى 3-تصرف  ــام ها:1-فروش مال غي اته

عدوانى 4-تخريب
راى دادگاه

ــاى عباس نعمتى فرزند على با وكالت  در خصوص اتهام آق
ــرف عدوانى پالك70 فرعى از  ــاى فاضل عابدينى دائر بر تص اق
179 اصلى به مساحت241678 متر مربع و تصرف عدوانى يك 
هكتار از اراضى صفى آباد پالك179 و تخريب عمدى و مزاحمت 
ملكى دو هكتار از بيست هزار سهم مشاع پالك179 و مشاركت 
ــزار متر مربع از قرار هر متر چهل هزار  ــروش مال غير45 ه در ف
ريال با مشاركت خانم صغرى تسليمى موضوع شكايت شكات به 
شرح پرونده2-خانم صغرى تسليمى داير بر فروش مال غير به 
ــكايت آقاى بابايى)با عنايت به محتويات  شرح فوق(موضوع ش
ــكاران قضايى در  ــاى متعدد و مفصل هم ــيدگى ه پرونده رس
ــى به شرح صفحات273- ــرا و دادگاه و نظريه كارشناس دادس

ــرض موثر مانده و با اوضاع و  ــه مصون از تع 287-275-274 ك
ــلم قضيه نيز مغايرتى ندارد و عدم حضور متهمان در  احوال مس
مراحل دادرسى عليرغم اطالع از اوقات دادرسى و مفاد شكايت 
ــخ صريح اداره اوقاف به شرح صفحات224و223  شكات و پاس
ــكارى متهمان را در كليه  ــن رد دفاعيات وكيل متهم بزه ضم
اتهامات به جز تخريب عمدى محرز و مسلم دانسته و مستندا به 
ــت ماده134 قانون  ــالمى و با رعاي ماده690 قانون مجازات اس
ــديد مجازات  ــال92 و ماده يك قانون تش ــالمى س مجازات اس
مرتكبين(اختالس،ارتشا وكالهبردارى و ماده يك قانون راجع به 
انتقال مال غير متهم رديف اول آقاى نعمتى را به تحمل سه فقره 
يكسال حبس تعزيرى و رفع مزاحمت و رفع تصرف عدوانى بنابر 
نظريه كارشناسى و ايضا تحمل7سال حبس تعزيرى و رد مال به 
ــتصد هزار  ــاكى آقاى بابايى و به پرداخت يك ميليون و هش ش
ــليمى را به تحمل يكسال حبس  تومان جزاى نقدى و خانم تس
ــتصد  ــاكى و پرداخت يك ميليون و هش تعزيرى و رد مال به ش
هزار تومان جزاى نقدى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى 
ــوص اتهام تخريب عمدى به  ــران محكوم مى نمايد و درخص اي
لحاظ ضعف ادله اثباتى دادگاه به اقناع قضايى جهت انتساب بزه 
متهم نرسيده فلذا مستندا به ماده4 قانون آيين دادرسى كيفرى 
ــادرو اعالم مى دارد راى  ــه البرائه حكم بر برائت متهم ص و اصال
ــبت به خانم تسليمى غيابى و ظرف مدت بيست روز  صادره نس
ــپس ظرف مدت  ــعبه وس ــد از ابالغ قابل واخواهى در اين ش بع
ــت روز پس از آن تاريخ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم  بيس
ــتان خراسان رضوى مى باشد و نسبت به  محترم تجديدنظر اس
ــاير مواردحضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل  س
تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظراستان خراسان 

رضوى مى باشد.م الف47472 تاريخ انتشار1396/9/22
دادرس محاكم عمومى كيفرى دو شهرستان بينالود(طرقبه 

شانديز)

 

آگهى انحصار وراثت - مينودشت
آقاى سيد عيسى ميرزائى فرزند سيدجعفر به شرح  دادخواستى 
ــورا ثبت گرديده دادخواست  ــه 96/641 ش دوم اين ش كه به كالس
ــته كه مرحوم  ــوده و اعالم داش ــار وراثت نم ــدور گواهى انحص ص
ــنامه 2 صادره از  ــن بشماره شناس ــيدجعفر ميرزائى فرزند حس س
ــت در تاريخ 1396/7/9 فوت نموده و ورثه حين الفوت وى  مينودش

عبارتند از:
1- سيد عيسى ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 4 تاريخ تولد 

1351/1/1 فرزند ذكور متوفى
2- سيد موسى ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 520 تاريخ 

تولد 1354/5/11 فرزند ذكور متوفى
3- سيد احمد ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 1877 تاريخ 

تولد 1367/5/1 فرزند ذكور متوفى
ــيد اباصل ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 521 تاريخ  4- س

تولد 1356/7/9 فرزند ذكور متوفى
ــادات ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 3370  5- طيبه الس

تاريخ تولد 1358/6/30 فرزند اناث متوفى
ــه ش ش  ــيدجعفر ب ــد س ــى فرزن ــرا ميرزائ ــيده كب 6- س

4880175773 تاريخ تولد 1372/1/1 فرزند اناث متوفى
7- سيده سكينه ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 15 تاريخ 

تولد 1364/6/30 فرزند اناث متوفى
ــهربانو ميرزائى فرزند سيدجعفر به ش ش 1029  8- سيده ش

تاريخ تولد 1363/6/18 فرزند اناث متوفى
ــيدجعفر به ش ش 1 تاريخ  ــيده فاطمه ميرزائى فرزند س 9- س

تولد 1362/1/1 فرزند اناث متوفى
10- نرجس ميرزائى فرزند ميرعلى اصغر به ش ش 6 تاريخ تولد 

1333/4/10 همسر متوفى
ــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست  والغير اينك ش
ــراض دارد و يا  ــى اعت ــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس مزب
وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
ــد واال گواهى صادر  ــورا مراجعه و تقديم نماي مدت يكماه به اين ش

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

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

آگهى مزايده مال غير منقول در مرحله دوم – 
گاليكش

ــماره بايگانى 920364 – اجراى احكام كيفرى  در پرونده به ش
ــراى عمومى و انقالب شهرستان گاليكش در خصوص وثيقه  دادس
گذار آقاى سيد ايوب حسينى چمانى فرزند سيد مسيح دستور ضبط 
ــماره پالك 74/128/2580 – اصلى بخش 9  سند ملكى اش به ش
ثبتى گاليكش از سوى دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان 
گاليكش كه از بابت وثيقه گذارى در قبال آزادى موقت محكوم عليه 
آقاى مهدى حسن زهى فرزند بيداهللا بوده صادر و قطعى شده است 
تا از محل فروش آن ، مبلغ تامين و وثيقه به ميزان يكصد ميليون ( 
100/000/000 ) ريال در حق محكوم له آقاى جعفر خسروى فرزند 
ــذار فوق از بابت اين وثيقه گذارى  ــازى گردد. وثيقه گ حيدر ، كارس
ملك شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت پنجاه 
ــخصات ذيل متعلق به  ــكونى ) با مش و نه (59) متر مربع (ملك مس
خودش واقع در گاليكش خيابان امام خمينى ، بيست و چهار مترى 
ــر مربع كه  ــاه و نه (59) مت ــاحت پنج ــهردارى به مس ــى ش احداث
كارشناس منتخب با در نظر گرفتن جميع جهات ارزش مال توقيفى 
ــدو پنجاه ميليون ( 450/000/000 ) ريال معادل چهل و  را چهارص
ــوده كه از طريق  ــون (45/000/000 ) تومان ارزيابى نم ــج ميلي پن

مزايده حضورى به شرح ذيل به فروش مى رسد.
مورد مزايده ملك ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت پنجاه و نه (59) متر مربع (ملك مسكونى ) با شماره ثبت : 
ــماره پالك 74/128/2580 – اصلى واقع در گاليكش  54436 و ش
ــهردارى به  ــت و چهارمترى احداثى ش خيابان امام خمينى ، بيس
مساحت پنجاه و نه (59) متر مربع ، با مشخصات اينكه ، ملك شش 
دانگ و مفروز بوده ، ملك در اجاره نيست و در ملكيت و تصرف وثيقه 
گذار فوق بوده ، نوع مصالح بكار رفته در آن از نوع آجر و سيمان بوده 
، امتيازات آن عبارتند از آب و برق و گاز و مساحت اش به شرح فوق 

مى باشد و ارزش آن به مبلغ فوق مورد ارزيابى قرار گرفته است.
ــه باالترين قيمت  ــروع و ب ــى ش ــده از مبلغ كارشناس 1- مزاي

پيشنهادى فروخته مى شود.
ــراى  ــده دفتر واحد اجراى احكام كيفرى دادس 2- مكان مزاي

گاليكش مى باشد.
ــده از مال مورد  ــى توانند پنج روز قبل از مزاي ــان م 3- متقاضي

مزايده ديدن نمايند.
4- موعد مزايده روز پنج شنبه مورخه 1396/10/21 ساعت 10 

صبح تا 12 ظهر مى باشد.
5- اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى گردد.

ــاى احتمالى را فى  ــت ده درصد به ــده مزايده مكلف اس 6- برن
ــاب سپرده نزد صندوق دادگسترى  المجلس از طريق واريز به حس
ــى توديع و واريز نموده و  ــش با نمونه فيش 574 نزد بانك مل گاليك
الباقى را در يك مهلت يك ماهه به حساب مذكور واريز و فيش آن را 
ــراى عمومى و انقالب گاليكش  تحويل اجراى احكام كيفرى دادس
ــد. در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى  نماي

گردد.
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب گاليكش 

– عباس احمدى زاده فيروزجايى
-------------------------------------

حصروراثت 
اقاى حسن صفايى بشماره 2938530692 باستناد شهادتنامه 
ــماره 960680 يك  ــت ورثه درخواستى بش وگواهى فوت ورونوش
ــت شادروان عبداله  ــورا نموده چنين اشعارداشته اس تقديم اين ش
صفايى قوزلو بشماره شناشنامه 2930146893 درتاريخ 96/8/29 
درگذشته وورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از:1-حسن صفايى 
ــاهين دژ  ــد 1333 صادره ش ــت ش ش 1230 متول فرزندسرمس

پدرمتوفى
ــرى قوزلو فرزند كاكا اله  ش ش 1274 متولد  2-معصومه خض

1341 صادره شاهين دژ مادرمتوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور رادريك نوبت 
ــراض دارد ويا وصيتنامه  ــى اعت يك مرتبه اگهى مى نمايد تاهركس
ازمتوفى نزد او مى باشد ازتاريخ نشر نخستين اگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر نخواهدشد.148
شعبه چهارشوراى حل اختالف شاهين دژ

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

ــه  9609984455600439 آقاى صمد  غيب  در پرونده كالس
ــاختمان  بدون  ــاروردى  به اتهام  پيش فروش  س ــه زاده  فرزند ت ال
تنظيم سند رسمى  و تحصيل  مال از طريق نا مشروع  تحت تعقيب 
ــد با عنايت به اينكه  مشاراليه  مجهول المكان بوده و تجويز  مى باش
ماده  115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى  عمومى و انقالب  در امور 
كيفرى  مراتب يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار  آگهى مى گردد تا 
ــد  در غير اينصورت برابر  ــابى  دفاع  نماي ــن اطالع از اتهام انتس ضم

مقررات غياباَ كيفر خواست صادر خواهد شد.159 
ــى و انقالب  ــراى عموم ــى دادس ــعبه اول بازپرس  بازپرس ش

شهرستان ماكو – محمد حسين پور 
-------------------------------------

آگهى ابالغ
ــيدگى  و دادخواست  و ضمائم به آقاى  فرزاد  حسين   وقت رس
ــم   ــاى  حميد خدايارى  فرزند قاس ــد خواهان  آق ــد محم زاده فرزن
دادخواستى  به طرفيت خوانده آقاى فرزاد  حسين زاده  فرزند محمد 
ــته  اعالم بطالن  معامله مطرح  كه به اين شعبه ارجاع  و به  به خواس
ــماره پرونده كالسه  9609984411700423 شعبه 17 دادگاه  ش
ــيدگى مورخ   ــتان اروميه ثبت و وقت رس ــى حقوقى شهرس عموم
ــب دستور  دادگاه طبق   ــاعت  10 تعيين كه حس 1396/10/27 س
موضوع  ماده  73 قانون آئين دادرسى  مدنى  به علت مجهول  المكان  
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير االنتشار  آگهى مى گردد تا خوانده  ظرف يك ماه  پس از تاريخ  
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود 
ــت  و ضمائم  را دريافت  و در وقت مقرر فوق   ــخه ثانى دادخواس ، نس

جهت رسيدگى  در دادگاه حاضر گردد.1580 
ــى حقوقى  ــعبه 17 دادگاه عموم ــى ش ــى دادگاه حقوق منش

شهرستان اروميه – ناصر فهيمى 
-------------------------------------

آگهى ابالغ
ــيما   ــت  و ضمائم به آقاى /خانم س ــيدگى  و دادخواس  وقت رس
شفيع اصل و سهيل لقايى خواهان آقاى/خانم سيد اسمعيل  علوى  
دادخواستى  به طرفيت خواندگان سيما شفيع اصل و سهيل لقايى 
به خواسته  الزام  به تنظيم سند خودرو  مطرح كه به اين شعبه  ارجاع  
ــه  9609984469100480 شعبه 41  ــماره پرونده كالس و به ش
شوراى حل اختالف  شهرستان اروميه  ثبت و وقت رسيدگى  مورخ  
ــتور دادگاه طبق   ــب  دس ــاعت 9 تعيين  كه حس 1396/10/30 س
موضوع ماده  73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
ــار اگهى  مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ   كثير االنتش
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود 
ــت  و ضمائم  را دريافت و در وقت مقرر فوق  ــخه ثانى  دادخواس ،  نس

جهت رسيدگى  در دادگاه حاضر گردد.1581 
 مسئول دفتر شعبه 41 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه 
-------------------------------------

آگهى ابالغ دادنامه 
 بدينوسيله  به آقاى  عبداله برزگر  جارچلو  فرزند  عباسعلى  فعال 

ــماره   ــب دادنامه ش ــه  موج ــردد ب ــالغ ميگ ــكان  اب ــول الم مجه
ــغ 40/000/000 از بابت اصل  ــه مبل 9609984466400208 ب
ــارت تاخير تاديه  از  ــته بانضمام  هزينه هاى دادرسى  و خس خواس
تاريخ سر رسيد چك و نيز صد هزار ريال هزينه انتشار آگهى و حق 
ــيد اسمعيل علوى   الوكاله  وكيل برابر تعرفه قانونى  در حق آقاى س
ــت.مراتب در اجراى  ماده 73 قانون آئين دادرسى  محكوم شده اس
مدنى يكبار آگهى مى شود. محكوم عليه ميتوانند  ظرف مدت بيست 
ــعبه 14  ــوراى حل اختالف  ش روز پس از درج آگهى با مراجعه به ش

شوراى حل اختالف  شهرستان اروميه – حبيبى 
-------------------------------------

اگهى ابالغ
ــت و ضمائم تجديد نظر خواهى به آقاى /خانم صمد   دادخواس
ــتاد اجرايى حضرت امام  جعفر زاده تجديد نظر خواه آقاى /خانم  س
ــت تجديد نظر خواهى به طرفيت تجديد نظر خوانده   (ره) دادخواس
ــماره   ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــر زاده  نس ــد جعف ــم  صم ــاى /خان آق
ــه  960603 شعبه اول  9609974435101656 در پرونده كالس
حقوقى تقديم كه طبق موضوع  ماده  73 و 346 قانون آئين دادرسى 
مدنى  به علت مجهول المكان بودن  تجديد نظر خوانده مراتب  تبادل  
ــار آگهى مى گردد تا  ــح يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش لواي
تجديد نظر خوانده ظرف مدت ده روز  پس از تاريخ انتشار  آگهى  به 
دفتر دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود ،  نسخه  ثانى 
ــى  را دريافت  و چنانچه   ــم  تجديد نظر خواه ــت و ضمائ دادخواس
پاسخى  دارد كتباَ به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اينصورت پس از 
انقضاء  مهلت  مقرر قانونى  نسبت به ارسال پرونده به دادگاه  تجديد 

نظر اقدام خواهد شد.171 
ــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى)  ــرى ش ــدى  امور دفت  متص

دادگسترى شهرستان خوى – محمد مرادلو
-------------------------------------

اجرائيه 
دريا درياكنارى فرزند منوچهر به نشانى آذربايجان غربى – خوى 

خيابان امام  كوچه محمدنژاد پالك 73 
مشخصات محكوم عليه : على سليمان پور  فرزند عادل  به نشانى  
ــداران  كوچه  ــهرك وليعصر  كوى پاس آذربايجان غربى – خوى ش

نسترن 2 شمالى 
محكوم به : بموجب درخواست  اجراى حكم مربوطه به شماره و 
ــه  9609974436400825 محكوم عليه   ــماره دادنامه مربوط ش
محكوم است به پرداخت 800 عدد سكه  بهار آزادى  اصل خواسته  و 
ــوم له بوده  ــى در حق  محك ــال هزينه دادرس ــغ  615/000 ري مبل
ــى و نيم عشر دولتى به عهده محكوم   پرداخت  مابقى هزينه دادرس

عليه مى باشد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ  اجرائيه ظرف ده روز  مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34 قانون اجراى احكام مدنى ) و ترتيبى 

براى پرداخت  محكوم به بدهد.172 
ــتان  ــعبه 3 دادگاه خانواده شهرس  مدير دفتر دادگاه حقوقى ش

خوى ( 7 خانواده سابق) معصومه سيد حمزه 
-------------------------------------

دادنامه 
ــتم  ــعبه هش ــه ش  در تاريخ 96/9/18 در وقت فوق العاده جلس
ــى اوراق پرونده كالسه  ــوراى حل اختالف تشكيل است با بررس ش
ــت تحريريه كه مرحوم آقا و خانم عباداله بيگ  884/96 و درخواس
ــط قرار گرفتن اموال به  ــدى به علت در معرض تضييع و تعزي محم
ــرار تحرير تركه در  ــرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. ق ش
خصوص دعوى خانم نازى بيگ محمدى بطرفيت آقاى خداوردى 
بيگ محمدى به درخواست صدور قرار تحرير تركه ى متوفى عباداله 
بيگ محمدى با توجه به محتويات پرونده و كپى مصدق حصر وراثت 
به شماره دادنامه 386/96 صادره از شعبه اول شوراى حل اختالف با 
ــواد 206 و 207 از قانون امور  ــتنداً به م ــمت متقاضى مس احراز س
حسبى قرار تحرير تركه مرحوم عباداله بيگ محمدى را صادر و اعالم 
مى دارد و در اجراى ماده 121 از قانون امور حسبى وقتى تعين تا در 
ــار آگهى و هم چنين به خواندگان  يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــورا حاضر تا چنانچه مديونين يا اشخاص  ابالغ تا در وقت مقرر در ش
ــى دارند در تاريخ معين براى تحرير  ديگرى كه حقى بر تركه متوف

تركه حاضر شوند.
مدير دفتر شعبه هشتم شوراى حل اختالف مياندوآب 

احكام مدني  اجراي  از شعبه 11  نيابت واصله  مفاد  اجراي  آگهي مزايده  در راستاي   
محكوم   96/6/28 مورخ   960193 پرونده  بايگاني  بشماره  كرج  دادگستري  خانواده 
عليه آقاي وحيد سيار مياندهي فرزند سيف اله محكوم است به پرداخت مبلغ110 عدد 
سكه تمام بهار آزادي به عنوان محكوم به در حق محكوم له خانم فائزه صابر با وكالت 
مهناز كمالي كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له از محكوم عليه توسط اين اجرا 
از طريق كالنتري 126 تهرانپارس خودروي سواري دنا به شماره99 ايران515 س11 
و  ارزيابي  ذيل  بشرح  دادگستري  رسمي  كارشناس  بوسيله  سپس  و  گرديده  توقيف 
 147h0267088 دنده اي شماره موتور EF1 توصيف اجمالي گرديده است: خودرو دنا
مدل 1396 بدنه سالم سپر جزيي خراشيدگي دارد تايرها 70 درصد بازديد در پاركينگ 
بابائي قيمت پايه اعالمي بر مبناي دارا بودن بيمه ثالث معتبر مي  سفيرشرق بزرگراه 
باشد ارزش پايه370/000/000ريال معادل سي و هفت ميليون تومان بنابراين مقرر 
الي9:30  ساعت9  از  مورخ96/10/12  شنبه  سه  روز  در  الذكر  فوق  اموال  گرديد 
صبح  از طريق مزايده حضوري در اين اجرا به نشاني تهران  ميدان فردوسي به سمت 
انقالب بن بست شاهرود پ4 ط اول و اتاق10 دايره نيابت قضايي اجراي احكام مدني 
باالترين  كه  به كسي  و  آغاز  كارشناسي  پايه  قيمت  از  مزايده  برسد  به فروش  تهران 
قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد و ده درصد قيمت پيشنهادي  في المجلس 
نقدا از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده را خريدار مي بايستي حداكثر ظرف مدت يك 
در  نمايد  تسليم  اجرا  اين  به  آنرا  قبض  و  نمايد  توديع  مزايده  برگزاري  تاريخ  از  ماه 
غيراينصورت  ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده يكبار ديگر 

تجديد خواهد شد. 
   110/120993   مدير اجراي دايره نيابت قضايي اجراي احكام مدني دادگستري تهران 

از شعبه 182 دادگاه عمومي  بموجب دادنامه صادره  اموال غيرمنقول    آگهي مزايده 
تهران محكوم له ذوالفعلي بابايي و محكوم عليه آقاي علي محمود جاودان محكوم عليه 
مبلغ  و  له  محكوم  حق  در  مبلغ2/151/856/674ريال  پرداخت  به  است  محكوم 
مطالبه  منظور  به  عليهذا  دولت  صندوق  حق  در  عشر  نيم  بابت  107/592/733ريال 
اصلي   2397 از  فريع  ثبتي9495  پالك  از  مشاع  دانگ  دو  عشر  نيم  و  به  محكوم 
بخش 10 تهران به آدرس تهران خيابان آيت اله سعيدي خيابان شهيد برادران فالح 
كارشناس  له معرفي گرديده است كه توسط  13 متر حاجيان پالك543 توسط محكوم 
رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي11 
عمومي  دادگاه   182 شعبه  احكام  اجراي  محل  در  مورخ1396/10/10  يكشنبه  روز 
از  كارشناسي  نظريه  براساس  مزايده  برسد  بفروش  مزايده  طريق  از  تهران  حقوقي 
ششدانگ  بابت   ( تومان  ميليون  پنج  و  هشتاد  و  قيمت2/850/000/000(دويست 
مزايده  به  آن  تومان  ميليون  پنج  و  ميزان 950/000/000نود  تا  دانگ  دو  كه صرفا 
را  باالترين قيمت  به هر شخص حقيقي و حقوقي كه  و  گذاشته شده است كه شروع 
پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد 
يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از خريدار اخذ و پس از انجام 
در  خواهد شد  منتقل  خريدار  بنام  مزايده  مورد  تمليك  حكم  و صدور  قانوني  مراحل 
صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر 
هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد در ضمن كليه هزينه هاي 
نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين 
ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند 
نام خريدار  به  مزايده  دادگاه مورد  از سوي  اعتراض  به  تا رسيدگي  اينصورت  كه در 
منتقل نخواهد شد ضمنا اشخاصي كه تمايل به شركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز 
قبل از مزايده به اطالع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايد چنانچه روز مزايده 
مصادف با ايام تعطيل شود روز بعد مزايده در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد 
مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: يك قطعه زمين به 
مساحت 89/40 مترمربع با كاربري مسكوني كه در حال حاضر بعنوان حسينيه استفاده 
با تيرآهن و سقف آن طاق  با قدمت45 سال بوده كه سازه آن  ميشود در 2/5 طبقه 
ضربي نما آجر سه سانتيمتري قرمز رنگ پنجره معمولي با قاب فلزي و داراي سرويس 
بهداشتي ايراني و سيستم گرمايش بخاري گازي و سيستم سرمايشي كولرآبي و داراي 
جميع  و  بنا  قدمت  و  ملك  موقعيت  به  توجه  با  بوده  تلفن  و  برق  و  گاز  و  آب  انشعاب 
عوامل موثر در صورت نداشتن منع قانوني و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي با 
عنايت به شرايط موصوف ارزش ملك ياد شده براي مزايده در ششدانگ با قيمت پايه 

2/850/000/000ريال ارزيابي و اعالم ميگردد. 
تهران عمومي  دادگاه   182 شعبه  احكام  اجراي  دفتر       110/120919   

آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت قاسم پاك نژاد به شماره شناسنامه 14370 مطابق 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 960927/363 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آزاد شجاعي به شماره شناسنامه 
الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   96/6/6 تاريخ  41در 
به ش ش 4200متولد1361 صادره  نژاد  پاك  به 1-مهدي  است  منحصر  مرحوم  آن 
از  به ش ش 14370متولد1362 صادره  نژاد  پاك  متوفي 2-قاسم  تهران فرزند  از 
از  صادره  متولد1345  ش4823  ش  به  نژاد  پاك  3-معصومه  متوفي  فرزند  تهران 
تهران فرزند متوفي 4-فاطمه پاك نژاد به ش ش 2085متولد1349 صادره از تهران 
فرزند متوفي 5-خديجه پاك نژاد به ش ش8212 متولد1354 صادره از تهران فرزند 
متوفي 6-زهرا پاك نژاد به ش ش8069 متولد1357 صادره از تهران فرزند متوفي  و 
مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه 

تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
اختالف  حل  شوراي   8 شماره  مجتمع   363 شعبه  دفتر     110/121038   

 آگهى اجرائيه به وراث مرحوم محمدعلي كريمي نظري 1-حسين كريمي نظري 2- حسن 
مقدم  رمضاني  عزت   -5 نظري  كريمي  رويا   -4 نظري  كريمي  3-راحله  نظري  كريمي 
به شماره 96210092160502040 و شماره  اجراى حكم  به موجب درخواست  فر  
بر محكوميت خوانده اول (محمدعلي  دادنامه مربوطه 9209972160500094 حكم 
پالك1/6215  به  آپارتمان  دستگاه  يك  انتقال  رسمي  سند  تنظيم  به  نظري  كريمي 
قطعه اول تفكيكي واقع در شمال طبقه همكف به مساحت15/54 مترمربع به انضمام 
پرداخت  نيز  و  انتقال  سند  تنظيم  مقدمات  تهيه  ضمن  قرارداد  وفق  آن  ملحقات 
الوكاله وكيل طبق  بابت خسارت و هزينه هاي دادرسي و حق  مبلغ1/047/000ريال 
تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد و هزينه اجرايي در حق دولت بعهده 

محكوم عليه مي باشد. 
  110/121102         دفتر شعبه 40 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران   

فرزند  نياسري  كوب  نخ  وحيد  آقاى  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه   آگهى 
حبيب  مشخصات محكوم  عليه/محكوم عليهم آقاى غالمعلي شادكام  مشخصات نماينده 
به موجب درخواست  به:  قانوني: محمدحسين زكي فرزند حسين محكوم  قائم مقام  يا 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090203601078 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
صورت  به  است  محكوم  عليه  محكوم  اصالحي  گزارش   9409970203601212
به شماره  تومان  ماهيانه سه ميليون  تومان  كامل مبلغ 22 ميليون  تا استهالك  اقساط 
كارت 6104337975725654 بنام وحيد ميخكوب نياسري واريز كند و شروع اولين 
قسط 94/10/10 ميباشد و آقاي شادكام متعهد شد كه اگر اقساط در يكي از ماه| ها به 
تعويق افتاد مبلغ 500 هزار تومان بابت همان معوق به آقاي ميخكوب به انضمام اصل 
قسط بدوي پرداخت نمايد و طرفين ساير موارد را از هم اقساط نمودند از قبيل هزينه 

دادرسي و حق الوكاله در حق خواهان و پرداخت نيم عشر اجرايي  
110/121032         دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت  تهران   

دادنامه  طبق  اينكه  به  نظر  /ج  كالسه  پرونده  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي 
به  پارسا  فروتن  محسن  دعوي  موضوع   95/5/26 شماره9509970259500561- 
ثبتي201  پالك  به  مشاع  ملك  فروش  دستور  حكيم  ابوالقاسم  ميرزا  خديجه  طرفيت 
فرعي از 74 اصلي بخش11 تهران صادر گرديده است لذا حسب دستور دادگاه ملك 
به  ذيل  شرح  به  آباد  خليل  رضايي  عزيز  دادگستري  رسمي  كارشناس  توسط  مذكور 
مبلغ6/650/000/000ريال ارزيابي گرديده است.    1-نام و نام خانوادگي صاحب 
ملك: مشاعي طرفين پرونده 2- محل وقوع ملك و توصيف اجمالي و كاربري آن: تهران 
گيشا نبش ك34 پ331 آپارتماني در شمالشرقي ط2 به مساحت93/74 شامل 2 اتاق 
خواب و هال و پذيرايي و سرويس كامل و آشپزخانه اپن داراي سرويس ايراني و فرنگي 
داكت اسپليت و سيستم گرمايشي پكيج انشعابات آب و برق و گاز مستقل پاركينگ و 
انباري و 2/81 متر بالكن واقع در ساختماني 3 سال ساخت مشتمل بر 5 ط روي همكف 
بعالوه منفي يك و هر ط داراي 4 آپارتمان مسكوني جمعا 20 واحد داراي آسانسور و 
البي ورودي كاربري مسكوني در تصرف خوانده 3-وضعيت ثبتي: ششدانگ يك دستگاه 
از 48245  به پالك ثبتي74/48660 مفروز و مجزي شده  آپارتمان مسكوني قطعه6 
فرعي از اصلي مذكور 4- مورد مزايده ششدانگ آپارتمان مذكور مي باشد كه كارشناس 
رسمي دادگستري عزيز رضايي خليل آباد ارزش آن را به مبلغ 6/650/000/000ريال 
تعيين نموده است.   مقررگرديد ملك مذكور در تاريخ 96/10/06 از ساعت 13 الي 
خ  انقالب  خيابان  در  واقع  تهران  مدني  مجتمع قضايي شهيد  مزايده  واحد  در   13:30
قدس روبروي خيابان پورسينا از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه 
شروع و كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود 10% ثمن 
تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  بايد  خريدار  و  اخذ  مزايده  برنده  از  المجلس  فى  معامله 
مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباى شماره 2171299079005 نزد بانك ملي شعبه 
بزرگمهر كد603 به نام حساب سپرده جاري مجتمع قضايي واريز نموده و قبض آن را به 
اين شعبه تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد مى گردد بديهي است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده 
ملك مذكور به نام خريدار منتقل خواهد شد كسانيكه تمايل به شركت در مزايده و 
بازديد ملك موصوف را دارند ميتوانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احكام اين شعبه 
مراجعه تا مقدمات بازديد فراهم گردد ضمنا هزينه انتقال رسمى بعهده خريدار مى باشد 

و اين شعبه هيچ تعهدى در خصوص تخليه و تحويل ملك موصوف ندارد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   57 شعبه  احكام  اجراى  دادورز       110/121031  

قلعه  آق  محمود صلحي  بطرفيت  احمدي  احد  آقاي  تجديدنظرخواهي  درخصوص  آگهي   
از  صادره  مورخ96/4/11   9609970210500329 شماره  دادنامه  به  نسبت 
دادگاه  شعبه 65  به  كالسه 960758  با  پرونده  كه  تهران  حقوقي  دادگاه  شعبه183 
مورخ1396/11/1  براي  رسيدگي  وقت  و  گرديده  ارجاع  تهران  استان  تجديدنظر 
به  و عدم دسترسي  بودن  المكان  به مجهول  عنايت  با  تعيين گرديده است  ساعت11 
تجديدنظرخوانده (آقاي محمود صلحي آق قلعه) در اجراي مقررات ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني مراتب يك نوبت منتشر تا تجديدنظر خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از 

مفاد آن جهت شركت در جلسه رسيدگي به دادگاه مراجعه نمايد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   65 شعبه  دفتر        110/115980   
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انتخاب مديرعامل آبفاى جنوب غربى استان 

تهران بعنوان مدير موفق ملى 
اسالمشهر- محمدرضا عباسى - در همايش بين المللى 
مديران موفق كشورى كه در راستاى شعار اقتصاد مقاومتى 
ــئولين عالى رتبه كشور، مديران و مسئولين  و با حضور مس
استانى و همچنين مديران موفق عرصه صنعت و سازندگى 
ــهاى بين المللى  ــالن همايش ــطح كشوردر محل س در س
كتابخانه ملى برگزارى شد ،از مديرعامل آبفاى جنوب غربى 
استان تهران به همراه ساير مديران موفق كشورى با تقديم 

لوح تقدير تجليل و قدردانى گرديد . 
ــان عالى  ــم با اهداى لوح تقدير با عنوان نش در اين مراس
ــه صنعت و معدن و  ــه به تائيد وزارتخان ــر موفق ملى ك مدي
تجارت ، مجلس شوراى اسالمى و وزارتخانه ارتباطات و فن 
ــات قابل توجه  ــتاى اقدام ــيده ، در راس آورى اطالعات رس
شركت آبفاى جنوب غربى استان تهران بويژه درساليان اخير 
به مهندس ابوالفضل صدرائيه مدير عامل اين شركت تقديم 

گرديد . 
ــهرهاى جديد ، جمع  ــانى به ش اجراى پروژه هاى آبرس
آورى و انتقال فاضالب شهرها و ساخت وتجهيز تصقيه خانه 
هاى اسالمشهر و پرند و بهره بردارى از مدول اول اين تصفيه 
ــه داليل انتخاب  ــهرها و... از جمل ــه فاضالب در اين ش خان

صدرائيه بعنوان مدير برتر كشوراعالم شد. 
ــتان  ابوالفضل صدرائيه مدير عامل آبفاى جنوبغربى اس
تهران با ابراز خرسندى از دريافت نشان عالى مدير موفق ملى 
ــتكار كليه  ــن موفقيت را مرهون همكارى و تالش و پش ، اي
همكاران دانست و بيان كرد: دريافت نشان عالى مدير موفق 
ملى بيانگر انسجام و همدلى كليه همكاران اعم از معاونين ، 

مديران و تمامى پرسنل خدوم شركت است . 
    

719 برنامه مرتبط با ورزش همگانى در اردبيل 
برگزار شد

ــتان اردبيل از  ــركل ورزش و جوانان اس ــل – مدي اردبي
ــا ورزش همگانى در نيمه  ــه مرتبط ب ــزارى 719 برنام برگ
نخست سال جارى در اين استان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
مهر، ايوب بهتاج در جمع خبرنگاران تصريح كرد: برنامه هاى 
ــه همايش هاى پياده روى نبوده و  ورزش همگانى محدود ب
كوه روى، كوه پيمايى، دوچرخه سوارى، مسابقات محالت، 
ورزش صبحگاهى و ورزش عصرگاهى را شامل مى شود.وى 
ــاى ورزش همگانى در  ــال 94 برگزارى برنامه ه افزود: از س
ــتان برنامه ريزى شده و در وضعيت فعلى اين برنامه ها در  اس
ــود.مدير كل  ــهرها و اغلب بخش ها برگزار مى ش تمامى ش
ورزش و جوانان استان با تأكيد به اينكه در سه سال گذشته 
ــاده روى خانوادگى بوده  ــل، ميزبان همايش بزرگ پي اردبي
ــت، اضافه كرد: در نيمه نخست سال جارى نيز به ميزان  اس
ــعه ورزش  ــته، در رابطه با توس ــال گذش كل برنامه هاى س
همگانى برنامه اجرا كرديم.بهتاج متذكر شد: توجه به توسعه 
ورزش همگانى به منزله غفلت از ورزش قهرمانى نيست و در 
وضعيت فعلى انواع رشته هاى ورزشى با هدف توسعه ورزش 
قهرمانى مورد توجه هستند.وى با اشاره به فعاليت 53 هزار 
نفر ورزشكار سازمان يافته و در مجموع 80 هزار نفر ورزشكار 
ــى در رشته  ــتان اضافه كرد: هر يك از قهرمانان ورزش در اس

خود شور و نشاطى ايجاد كرده اند.

خبر

خبر
فرماندار شهرستان خاتم : سرلوحه 

كارى ما بايد حفاظت
 از منابع آبى باشد

ــى امين   ــام فاضلى  در س ــزد- فرج ي
ــت از منابع آب  ــوراى حفاظ ــه ش جلس
شهرستان خاتم گفت:  اگر آب ، اين منبع 
اصلى  در توليد محصوالت كشاورزى را  از 
دست بدهيم، اقتصاد  و امرار معاش  مردم  
شهرستان  با مشكل مواجه مى شود  و  بر 
همه  ى ما  واجب است تا حفاظت از منابع 
ــح از منابع آبى را  ــى و بهره ورى صحي آب

سرلوحه كارى خود قرار دهيم .
ــان ساخت: شغل بيشتر  وى خاطر نش
مردم شهرستان خاتم  كشاورزى است و از 
ــى نمايند  و  ــرار معاش  م ــن طريق ام اي
ــتان از  موضوع آب  براى  مردم اين شهرس

اهميت باالئى برخوردار است. 
 فرماندار شهرستان خاتم   ادامه داد : در 
شهرستان خاتم بيش از 90 درصد از  آب 
ــتحصالى در بخش كشاورزى و مابقى   اس
ــات مصرف مى  ــرب و خدم در بخش ش

شود.
فاضلى اعالم كرد : منابع آب  شهرستان  
خاتم از طريق  چاه هاى كشاورزى عميق 
ــمه ها و قنوات تأمين  و نيمه عميق ،چش

مى گردد.
ــتان خاتم تأكيد كرد :   فرماندار شهرس
در بخش  كشا ورزى  و  در آبيارى  مزارع ، 
ــت كه بايد با  اجراى  هدر رفت  آب زياد اس
سياست هاى دولت در  استفاده از سيستم 
ــره ورى را  ــار  به ــاى آبيارى تحت فش ه
ــم   .   وى در خصوص نصب  ــش دهي افزاي
ــى بر روى چاه هاى آب  كنتورهاى حجم
ــتان  خاتم  گفت :  در  ــاورزى شهرس كش
اجراى اين طرح كار بسيارى خوبى در طى 
سالهاى گذشته بويژه  در بخش مروست  
صورت گرفته  و مى توان گفت  صد در صد 
ــاورزى مروست مجهز به  از چاه هاى كش
ــت . فرجام  ــده اس كنتورهاى حجمى ش
فاضلى  ضمن  تشكر از بخشدارى ، شوراى 
ــاورزان به  دليل  ــردم و كش ــالمى ،  م اس
ــرح  ــراى ط ــتقبال از    اج ــت و اس حماي
ــتانه چاه هاى كشاورزى  خاموشى زمس
ــت : استقبال و حمايت  مردم و  اظهارداش
كشاورزان  از اجراى اين طرح  نشان دهنده 
ــت و ارزش آب پى   ــت كه به اهمي اين اس
ــران  آينده منابع آبى چه از  ــرده ا ند و نگ ب
ــاظ  كيفى مى  ــاظ  كمى   و چه از لح لح

باشند.

شماره 3880    چهار شنبه   22آذر    1396

ــمى مديركل  ــم قاس ــدان – مري هم
ــتان همدان  ــوزش فنى و حرفه اى اس آم
گفت: آموزش مهارت هاى فنى و حرفه اى 

در روستاهاى رزن پيگيرى مى شود. 
ــع مديران  ــاران در جم ــب مخت وه
شهرستان رزن گفت: با توجه به نياز كشور 
ــمتى  ــد آموزش ها به س ــتغال باي به اش
ــتغال شود و  حركت كند كه منجر به اش

تغييراتى در بازار كسب و كار ايجاد شود.
ــان اينكه از مهمترين فعاليت  وى بابي
ــود  ــتغال مى ش ــه منجر به اش ــى ك هاي
ــه با صاحبان كسب و كار  برگزارى جلس
است، گفت: اين امر تاثير بسزايى در ايجاد 

اشتغال دارد.مختاران با اشاره به ايجاد يك 
ــات چرمى در  ــه مصنوع ــب در زمين قط
استان همدان كه بتواند ساير شهرستانها 
ــگ پيش ببرد،  ــه صورت هماهن را نيز ب
ــوص يكى از  ــن خص ــت: در اي اظهارداش
بهترين اقدامات انجام گرفته در شهرستان 
ــف، كفش و  ــاح كارگاه كي ــدان افتت هم
مصنوعات چرمى در قالب طرح «تكاپو» 
ــت.مديركل آموزش فنى و حرفه اى  اس
ــتغال در  ــتان همدان گفت: ايجاد اش اس
زمينه جواهرات با آموزش هاى مهارتى در 
ــعه اشتغال در  اين زمينه ميتواند به توس
استان همدان كمك كند.وى تاكيد كرد: 

صادر كردن نيروى كار به ساير كشورها با 
آموزش هاى مهارتى توسط فنى و حرفه 

اى ميسر مى شود.
ــى و حرفه اى  ــوزش فن ــر كل آم مدي
ــتان همدان تاكيد كرد: برگزارى دوره  اس
ــه اى موجب  ــوزش فنى و حرف ــاى آم ه
توانمند سازى روستاييان و جلوگيرى از 

مهاجرت آنها به ديگر نقاط مى شود.
وى ادامه داد: روستاييانى كه در كارگاه 
ــه اى آموزش مى بينند  هاى فنى و حرف
مى توانند نسبت به راه اندازى كسب و كار 
ــاغل  ــى در درون منزل در قالب مش حت

خانگى اقدام كنند.

مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان:

آموزش مهارت هاى فنى و حرفه اى در روستاهاى رزن پيگيرى مى شود

استاندار سيستان و بلوچستان گفت: 
410 ميليارد ريال براى مقابله و پيشگيرى 
از مواد مخدر به مرزبانى، سپاه پاسداران، 
ــتاندارى اين استان  نيروى انتظامى و اس

اختصاص يافته است.
ــنبه در  ــيد دانيال محبى روز دوش س
پنجمين نشست شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر سيستان و بلوچستان اظهار 
داشت: 130 ميليارد ريال براى مرزبانى، 
220 ميليارد ريال براى سپاه پاسداران و 
ــتاندارى اين  ــارد ريال براى اس 60 ميلي

استان در زمينه مقابله و پيشگرى از مواد 
مخدر اختصاص يافته است. 

ــازى در  ــرد: فرهنگ س ــان ك وى بي
ــدر در جامعه  ــارزه با مواد مخ زمينه مب
بسيار حائز اهميت است بنابراين مديران 
ــته  ــد توجه ويژه اى داش ــه اين امر باي ب

باشند.
ــاره به نقش مهم و تاثيرگذار  وى با اش
ــى افكار  ــانه در جهت ده ــاب رس اصح
ــر از جامعه در  ــزود: اين قش ــى اف عموم
ــر مبارزه با  ــازى در ام زمينه فرهنگ س

ــته  مواد مخدر بايد ورود جدى ترى داش
ــند.وى تصريح كرد: فضاى مجازى  باش
ــيار خوبى براى ايجاد فرهنگ  بستر بس
ــا مواد مخدر  ــازى در زمينه مبارزه ب س
است و بايد از اين ظرفيت نهايت استفاده 
ــتان و بلوچستان  را كرد.استاندار سيس
ــازنده برخورد كردن در زمينه  گفت: س
ــيار حائز اهميت  مبارزه با مواد مخدر بس
است.محبى اظهار داشت: شبكه بهداشت 
ــه ويژه ترى به  ــور بايد توج و درمان كش
ــت در جامعه داشته باشد. مقوله بهداش

ــت مقدم بر درمان  وى بيان كرد: بهداش
ــاله بهداشت  ــت بنابراين بايد به مس اس
ــود. ش ــترى  بيش ــه  توج ــه  جامع

ــينى  ــيه نش ــاره به پديده حاش وى با اش
ــتان و  ــينى در سيس ــيه نش گفت: حاش
ــتان در حال فراگير شدن است و  بلوچس
بايد در اين زمينه ورود جدى ترى داشت.
ــترهاى حاشيه نشينى در  وى افزود: بس
ــت. ــتان فراهم اس ــتان و بلوچس سيس

ــئوالن  ــد مس ــى طلب ــه داد: م وى ادام
ــيه  ــورى اعتبار ويژه اى در امر حاش كش

ــتان  ــتان و بلوچس ــه سيس ــينى ب نش
ــده  ــين فرمان ــاص دهند.جانش اختص
انتظامى سيستان و بلوچستان نيز در اين 
نشست گفت: 162 تن انواع مواد مخدر از 
ــط نيروى  ــال تا كنون توس ابتداى امس
انتظامى در اين استان كشف شده است.
ــت:  ــرهنگ احمد طاهرى اظهار داش س
ــدت 129 عمليات  ــن در اين م همچني
ــتان و  ــى سيس ــروى انتظام ــط ني توس
ــتان براى مبارزه با مواد مخدر در  بلوچس

اين استان انجام شده است.

استاندار سيستان و بلوچستان بيان كرد:
اختصاص 410 ميليارد ريال براى مقابله و پيشگيرى از مواد مخدر در سيستان و بلوچستان

ــى امنيتى و  مازندران- معاون سياس
ــدران و دبير  ــتاندارى مازن اجتماعى اس
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر  ش
ــى و  ــور اجتماع ــر كل ام ــتان و مدي اس
ــروژه در حال  ــتاندارى از پ فرهنگى اس
احداث فرهنگ سرا و خانه محله امت آباد 

آمل بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راه 
ــى  ــازى مازندران ، دكتر يونس و شهرس
ــى و اجتماعى  ــى امنيت ــاون سياس مع

استاندارى  ضمن بازديد از پروژه مذكور 
ــتاى كاهش مشكالت  بيان نمود در راس
اجتماعى و فرهنگى محالت آسيب پذير 
ــتان مازندران و بر اساس    ــهرهاى اس ش
ــت محترم  ــاى ابالغى دول ــت ه سياس
ــوزه هاى  ــاى مختلفى در ح فعاليت ه
ــهرهاى  ــون در محالت هدف ش گوناگ
ــتاى كاهش مشكالت  ــتان  در راس اس
اجتماعى –فرهنگى و همچنين توانمند 
سازى ساكنين اينگونه محالت صورت 

گرفته است .
ــاركت و تعامل دستگاه هاى  وى مش
ذيربط را براى رسيدن به اهداف پيش رو 
ضرورى دانست و عنوان نمود مى توان با 
هماهنگى و مديريت يكپارچه و استفاده 
ــتگاه هاى مختلف استانى و  از توان دس
شهرستانى  در راستاى كاهش مشكالت 

محالت مدنظر  گام برداشت.
ــعيد ميرزاپور  ــه مهندس س در ادام
رئيس اداره عمران و بهسازى شهرى اداره 

ــاس مطالعات  ــان اينكه بر اس ــا بي كل ب
صورت گرفته در 5 شهر سارى،آمل، بابل، 
قائمشهر و نكا 19 محله (سكونتگاه هاى 
ــايى و مصوب  شده  ــمى) شناس غير رس
است ، فعاليت در عرصه هاى ناكارآمد در 
شهرهاى استان را به عنوان اولويت اصلى 
اداره كل قلمداد و خواستار توجه بيشتر 
مديران شهرى و استانى به مقوله خطير و 
مهم ساماندهى و توانمند سازى محالت 

هدف شد.

ــرفت 90  ــور ضمن بيان پيش ميرزاپ
درصدى پروژه احداث فرهنگ سرا و خانه 
ــل از احداث  پارك  محله در امت آباد آم
ــت در اين محله  معلولين و مركز بهداش
خبر داد و  خاطر نشان ساخت خانه محله 
ــع با  ــاى 650 مترمرب ــل داراى زيربن آم
اعتبارى قريب به 8 ميليارد ريال از محل 
ــى عمران و  ــركت مادرتخصص منابع ش
ــازى شهرى ايران در محله امت آباد  بهس

در حال احداث مى باشد.

بازديد معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندارى مازندران از پروژه فرهنگ سرا و خانه محله آمل

اجرائيه
مشخصات محكوم له/محكوم لهم:1-قاسم يوسفى نام پدر: 
محمد نشانى:خراسان رضوى-مشهد-خ طبرسى طبرسى19 

كوچه غدير مجتمع جاويدان طبقه ششم واحد3
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم:1-معصومه ريش 

برنجى نام پدر:محمد نشانى:مجهول المكان 
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم 
ــانى:طرقبه خ  ــربازى نام پدر:محمدعلى نش ــميه س عليه:س
صاحب الزمان صاحب الزمان1و3 مقابل امور مشتركين نوع 

رابطه:وكيل محكوم له/محكوم لهم:قاسم يوسفى
ــراى حكم مربوطه به  ــت اج محكوم به:بموجب درخواس
ــماره دادنامه مربوطه 9609975710600097  شماره وش
ــتناد مواد10، 190، 219 و  محكوم عليه محكوم است به اس
220 و223 از قانون مدنى مواد198و515و519 از قانون آيين 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به  دادرس
تحقق و اثبات عقد بيع و الزام خوانده رديف دوم به حضور در 
ــاع از  ــهم مش ــمى و انتقال400 س ــناد رس يكى از دفاتر اس
ــدانگ پالك22 فرعى از يك اصلى بخش6 مشهد بابت  شش
ــغ550/000 ريال بابت هزينه  ــته و پرداخت مبل اصل خواس
ــق تعرفه در حق خواهان را  ــى و حق الوكاله وكيل طب دادرس
ــر دولتى در حق  ــادر و اعالم مى نمايد و پرداخت نيم عش ص
ــعبه3 دادگاه عمومى حقوقى  ــت مدير دفتر ش صندوق دول

شهرستان طرقبه شانديز
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-ظرف ده 
ــاده 34 قانون اجراى  ــه موقع اجرا گذارد (م ــاد آن را ب روز مف
ــوم به بدهد  ــى براى پرداخت محك ــكام مدنى) 2-ترتيب اح
3-مالى معرفى كند ك اجراى حكم و استيفا محكوم به از آن 
ــر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند  ميس
ــى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و  بايد ظرف س
ــروح مشتمل بر  قيمت اموال منقول و غير منقول به طور مش
ميزان وجوه نقدى كه بر هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى 
ــخصات دقيق  و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مش
ــابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص  حس
ــخاص ثالث و نيز فهرست  ثالث دارد و كليه مطالبات او از اش
ــر در اموال مذكور از زمان  ــل و انتقاالت و هرنوع تغيير ديگ نق
يكسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
ــت محكوم له  ــد و اال به درخواس ــى ارائه نماي ــه مقام قضائ ب
ــت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت  بازداش
مالى 1394) 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه هفت 
را درپى دارد (ماده34قانون اجراى احكام مدنى و ماده20ق.م.آ 
ــاده 16قانون نحوه ى اجراى محكوميت مالى 1394)5- و م

ــا انگيزه فرار از اداى دين به  ــال مال به ديگرى به هرنحو ب انتق
ــد  نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباش
ــش يا جزاى نقدى معادل  موجب مجازات تعزيرى درجه ش
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 21قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394) 6-چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط 
ــط  به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توس
ــد بود(تبصره 1 ماده 3قانون نحوه اجراى  محكوم عليه خواه
ــخ  تاري ــف47474  ال 1394).م  ــى  مال ــت  محكومي

انتشار1396/9/22
ــتان  ــعبه3دادگاه عمومى حقوقى شهرس مدير دفتر ش

طرقبه شانديز
---------------------------------

آگهى ابالغ
 وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم عباس 
ــتى به  محمدزاده خواهان آقاى محمدرضا عزيزى دادخواس
طرفيت خوانده آقاى عباس محمدزاده به خواسته مطالبه وجه 
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع و به ش ــرح كه به اين ش مط
ــعبه 154شوراى حل اختالف  9609987503401256 ش
ــتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى  مجتمع شماره سه شهرس
مورخ 1396/10/23 ساعت10:00 تعيين كه حسب دستور 
ــى مدنى به  ــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس دادگاه طب
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 

ــار آگهى مى گردد تا  يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
ــيدگى در  ــم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس و ضمائ

دادگاه حاضر گردد.م الف47478 تاريخ انتشار1396/9/22
ــوراى حل  ــعبه154 ش ــدى امور دفترى دادگاه ش متص

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

اجرائيه
ــخصات محكوم له/محكوم لهم:1-رزالين ميالنى نام  مش

پدر: بهروز نشانى:خراسان رضوى-مشهد-فلسطين8پ42
ــوم عليهم:1-معصومه  ــخصات محكوم عليه/محك مش
سردارى نام پدر:على نشانى:مجهول المكان 2-عليرضا ايازپور 
نام پدر:اسماعيل نشانى:مجهول المكان 3-نويد رضا ميالنى 

نام پدر:بهروز نشانى:مجهول المكان
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم 
ــهد جامعه  عليه:الهه باقرزاده نام پدر:على محمد نشانى:مش
ــوم له/محكوم  ــوع رابطه:وكيل محك ــترى ن وكالى دادگس

لهم:رزالين ميالنى
ــراى حكم مربوطه به  ــت اج محكوم به:بموجب درخواس
ــماره دادنامه مربوطه 9609975710600050  شماره وش
ــتناد مواد10، 219 و 220  ــت به اس محكوم عليه محكوم اس
ــواد198و515و519 از قانون آيين  ــون مدنى م و222 از قان
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به  دادرس
تاييد و تحقق عقد بيع موضوع مبايعه نامه مورخ1393/10/09 
و الزام خوانده رديف پنجم خانم معصومه سردارى به حضور در 
يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم و انتقال تمامت502 سهم 
مشاع از كل مساحت يكصدو چهارده هزار و چهار صدو سى و 
ــود و يك اصلى  ــدانگ پالك269 فرعى از ن ــهم از شش نه س
ــته و  ــهد در كالته ابراهيم خان بابت اصل خواس بخش6 مش
خواندگان رديف اول عليرضا ايازپور فرزند اسماعيل و خوانده 
دوم نويد رضا ميالنى فرزند بهروز به پرداخت مبلغ 840/000 
ــى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در  ريال بابت هزينه دادرس
حق خواهان صادرو اعالم مى نمايد و پرداخت نيم عشر دولتى 
ــعبه3 دادگاه عمومى  ــدوق دولت. مدير دفتر ش در حق صن
حقوقى شهرستان طرقبه شانديزمحكوم عليه مكلف است از 
ــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا  ــخ ابالغ اجرائيه:1-ظ تاري
ــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2-ترتيبى براى  گذارد (م
پرداخت محكوم به بدهد 3-مالى معرفى كند ك اجراى حكم 
ــتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به  و اس
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود 
ــامل تعداد يا مقدار و قيمت اموال منقول و غير منقول به  را ش
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه بر هر عنوان نزد 
ــارى ايرانى يا خارجى دارد به  ــات مالى و اعتب بانكها و موسس
همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغيير ديگر در اموال 
ــال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه  مذكور از زمان يكس
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست 
ــود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى  ــت مى ش محكوم له بازداش
ــى 1394) 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم  محكوميت مال
ــراى حكم حبس  ــور فرار از اج ــورت اموال به منظ كامل ص
تعزيرى درجه هفت را درپى دارد (ماده34قانون اجراى احكام 
ــوه ى اجراى  ــون نح ــاده 16قان ــاده20ق.م.آ و م ــى و م مدن
محكوميت مالى 1394)5-انتقال مال به ديگرى به هرنحو با 
ــده اموال براى  ــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمان ــزه ف انگي
ــد موجب مجازات تعزيرى درجه  پرداخت ديون كافى نباش
شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
مى شود(ماده 21قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
ــه موافقت محكوم له يا توديع  ــوم عليه از زندان منوط ب محك
وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 
ــى 1394).م  ــراى محكوميت مال ــاده 3قانون نحوه اج 1 م

الف47473 تاريخ انتشار1396/9/22
ــتان  ــعبه3دادگاه عمومى حقوقى شهرس مدير دفتر ش

طرقبه شانديز
---------------------------------

آگهى ابالغ 
ــه آقاى/خانم  ــت و ضمائم ب ــيدگى و دادخواس وقت رس
ــور محمدخواهان آقاى/خانم  ــماعيل زردادخانى فرزند ن اس
شركت حمل و نقل بين المللى كاسپين به مديريت لنگرودى 
به وكالت آقاى محمد بشيرى دادخواستى به طرفيت خوانده 
ــته مطالبه وجه  ــماعيل زردادخانى  به خواس آقاى/خانم اس
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع و به ش ــرح كه به اين ش مط
ــعبه 170شوراى حل اختالف  9609987504200872 ش
ــتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى  مجتمع شماره سه شهرس
مورخ 1396/10/28 ساعت09:00 تعيين كه حسب دستور 
ــى مدنى به  ــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس دادگاه طب
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
ــار آگهى مى گردد تا  يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
ــيدگى در  ــم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس و ضمائ

دادگاه حاضر گردد.م الف47482 تاريخ انتشار1396/9/22
ــوراى حل اختالف  ــعبه170 ش متصدى امور دفترى ش

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

آگهى ابالغ 
وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم دفتر 
طراحى تبليغات آريا به نمايندگى خانم مليحه محمدى بزمى 
فرزندخواهان آقاى/خانم احمد مديرى دادخواستى به طرفيت 
ــر طراحى تبليغات آريا به نمايندگى  خوانده آقاى/خانم دفت
ــته  خواس ــه  ب ــى  بزم ــدى  محم ــه  مليح ــم  خان
پرداخت6/000/000ريال و خسارت وجه التزام 4/000/000 
ريال به انضمام هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
ــه 9609987504500711 شعبه  ــماره پرونده كالس به ش
178شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
ــاعت09:30  ــيدگى مورخ 1396/10/24 س ثبت و وقت رس
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در 
ــى از جرايد كثير  ــان مراتب يك نوبت در يك ــت خواه خواس
االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت  ــخه ثانى دادخواس خود نس
ــردد.م  ــر گ ــيدگى در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

الف47481 تاريخ انتشار1396/9/22
ــوراى حل اختالف  ــعبه178 ش متصدى امور دفترى ش

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

آگهى ابالغ
ــت و ضمائم به آقايان1-رضا  ــيدگى و دادخواس  وقت رس
ــت  ــور سرپرس ظفرپور فرزند محمدعلى و 2-بهرام سلحش
ــتى به طرفيت  ــم مريم فتحى دادخواس ــان آقاى/خان خواه
ــور سرپرست به  خواندگان 1-رضا ظفرپور و 2-بهرام سلحش
خواسته الزام به تنظيم و انتقال رسمى سند و اثبات وقوع عقد 
ــتگاه خودروى تيبا بشماره 724ص 21 ايران36  بيع يك دس
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع و به ش ــرح كه به اين ش مط
ــعبه 178شوراى حل اختالف  9609987504500800 ش
ــتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى  مجتمع شماره سه شهرس
مورخ 1396/10/25 ساعت08:30 تعيين كه حسب دستور 
ــى مدنى به  ــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس دادگاه طب
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
ــار آگهى مى گردد تا  يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
ــيدگى در  ــم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس و ضمائ

دادگاه حاضر گردد.م الف47480 تاريخ انتشار1396/9/22
ــوراى حل اختالف  ــعبه178 ش متصدى امور دفترى ش

مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهي حصروراثت
آقاى عزيز شهرت غزى نام پدر حسين بشناسنامه 260 
ــدور گواهي  ــته ص ــتي بخواس ــواز درخواس ــادره از اه ص
ــين  حصروراثت تقديم و توضيح داده كه پدرم مرحوم حس
شهرت غزى بشناسنامه 15 صادره اهواز در تاريخ 83/7/21 
در آخرين اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- 
ــدر ش ش 8 صادره  ــى 1- حميده لويمى فرزند ش متقاض
ــر متوفى)--- 2- زواهن غزى فرزند حسن ش  اهواز(همس
ــن ش  ش 179 صادره از اهواز--- 3- دوله غزى فرزند حس
ش 207 صادره از اهواز---3- هديه غزى فرزند حسن ش 
ش 10979 صادره از اهواز--- 4- مهدى غزى فرزند حسن 
ش ش 2 صادره از اهواز---5- كريم غزى فرزند حسن ش 
ش يك صادره از اهواز---6- عزيز غزى فرزند حسن ش ش 
260 صادره از اهواز--- 7- غايب غزى فرزند حسن ش ش 
261 صادره از اهواز--- 8- هادى غزى فرزند حسن ش ش 
293 صادره از اهواز--- 9- قاسم غزى فرزند حسن ش ش 
34 صادره از اهواز---10- عبداالمام غزى فرزند حسن ش 
ش 62 صادره از اهواز. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب 
ــي نمايد تا هركس اعتراض  ــور را در يك نوبت آگهي م مزب
ــد از تاريخ نشر آگهي  دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش
ــم دارد واال گواهي صادر و هر  ــك ماه بدادگاه تقدي ظرف ي
وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره

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

آقاى ناصر  شهرت  حزابى پور نام پدر زيدان بشناسنامه  
11163 صادره از اهواز درخواستى بخواسته صدور گواهى 
ــه  پدرم  مرحوم على   ــت تقديم و توضيح داده ك حصروراث
شهرت حزابى پور بشناسنامه 8969 صادره اهواز در تاريخ 
96/8/5 در آخرين اقامتگاه دائمى فوت ورثه اش عبارتند از 
ــد زيدان ش ش  ــر حزابى پور فرزن ــى 1- ناص : 1- متقاض
ــادره از اهواز( پدر متوفى)---2- حبيبه خوش  11163 ص
از  ــادره  ص ش30673  ش  ــواد  ج ــد  فرزن ــان  زب
ــوش(مادرمتوفى)---3- هاجر حزابى پور فرزند منصور  ش
ش ملى 1-174109933 صادره از اهواز(همسر متوفى).
اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت 
ــا وصيت نامه از  ــد تا هركس اعتراض دارد ي آگهى مينماي
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه 
ــرى و  تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز س

رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار است .
رئيس شعبه قاضى شورا مجتمع شماره 

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

ــدر عبدالرزاق  ــليمانى نام پ ــهرت س ــى ش آقاى عيس
بشناسنامه 4-134370-174 صادره از اهواز درخواستي 
بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه 
ــليمانى بشناسنامه  ــهرت س ــادروان مرحوم ابراهيم ش ش
ــادره اهواز در تاريخ 1396/5/20 در  2-298624-174 ص
ــه اش عبارتند از 1-  ــي خود فوت ورث ــواز اقامتگاه دائم اه
ــى)--- 2-  ــوق الذكر(پدر متوف ــخصات ف متقاضى با مش
ــنامه 636 صادره از دشت  ــماره شناس صديقه بوعذار به ش
آزادگان(مادر متوفى) والغير بشرح دادخواست -  حقوقى 
مى باشد . اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در 
ــراض دارد يا  ــا هركس اعت ــي مي نمايد ت ــك نوبت آگه ي
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 
ــم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه  ماه بدادگاه تقدي
ــمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه  ــري و رس بجز س

اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

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

ــعلى نام پدر هيتلر بشناسنامه  ــهرت مش آقاى ناصر ش

5186 صادره از دشت آزادگان درخواستي بخواسته صدور 
ــادروان  ــم و توضيح داده كه ش ــي حصروراثت تقدي گواه
ــنامه 3200 صادره  ــهرت مشعلى بشناس مرحوم هيتلر ش
دشت آزادگان در تاريخ 96/8/5 در اهواز اقامتگاه خود فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر--- 
ــعلى فرزند هيتلر به ش ش 5187 صادره از  2- جمال مش
دشت آزادگان--- 3- هادى مشعلى فرزند هيتلر به ش ش 
21704 صادره از اهواز--- 4- عباس مشعلى فرزند هيتلر 
به ش ش 0-047457-174 صادره از اهواز(فرزندان ذكور 
ــد هيتلر به ش ش  ــعلى فرزن ــى)--- 5- جميله مش متوف
ــعلى فرزند هيتلر  18062 صادره از اهواز--- 6- نجات  مش
به ش ش 2140 صادره از اهواز---7- نصره مشعلى فرزند 
ــواز---8- زينب  ــادره از اه ــه ش ش 18063 ص ــر ب هيتل
مشعلى فرزند هيتلر به ش ش 2067 صادره از اهواز(فرزندان 
ــعلى فرزند جبر به ش ش  ــمره مش اناث متوفى)--- 9- س
3783 صادره از دشت آزادگان(زوجه متوفى)والغير بشرح 
ــد . اينك با انجام تشريفات  ــت -  حقوقى مى باش دادخواس
ــي مي نمايد تا  ــور را در يك نوبت آگه ــي مراتب مزب قانون
ــد از  هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش
ــم دارد واال  ــرف يك ماه بدادگاه تقدي ــر آگهي ظ تاريخ نش
گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

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

ــهرت سياحى نام پدر كاظم بشناسنامه  آقاى عبداله ش
3708 صادره از دشت آزادگان درخواستي بخواسته صدور 
ــادروان  ــم و توضيح داده كه ش ــي حصروراثت تقدي گواه
ــنامه 3706 صادره  ــهرت سياحى بشناس مرحوم كاظم ش
دشت آزادگان در تاريخ 95/6/3 در شهرستان اهواز اقامتگاه 
ــد از 1- متقاضى با  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــى خود ف دائم
مشخصات فوق الذكر--- 2- عبداالمير سياحى به شماره 
ــت آزادگان(فرزندان ذكور  شناسنامه 3709 صادره از دش
متوفى)--- 3- فاطمه سياحى به شماره شناسنامه 3707 
ــهناز سياحى به شماره  ــت آزادگان---4- ش صادره از دش
ــت آزادگان(فرزندان اناث  ــنامه 8735 صادره از دش شناس
متوفى)والغير بشرح دادخواست -  حقوقى مى باشد . اينك 
با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد 
واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد 

از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

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

ــهرت چهارلنگ نام پدر مهدى بشناسنامه  بانو فرح ش
ــتي بخواسته صدورگواهي  1151 صادره از اهواز درخواس
حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم غنى 
شهرت شويخ اهوازى بشناسنامه 752 صادره اهواز در تاريخ 
ــواز اقامتگاه  دائمي خويش  فوت ورثه اش  96/7/26 در اه
ــوق الذكر(زوجه  ــخصات ف ــد از 1- متقاضى با مش عبارتن
ــوازى ش م 94399-6- ــويخ اه متوفى)--- 2- محمد ش
ــوازى ش م  ــويخ اه ــواز---3- محمد رضا ش 174 ص اه
ــدان ذكور متوفى)---4-  138570-174 ص اهواز(فرزن
ــواز---5- پگاه  ــوازى ش ش 9856 ص اه ــويخ اه پريا ش
شويخ اهوازى ش م 8-002934-174 ص اهواز(فرزندان 
اناث متوفى) والغير به شرح دادخواست تقديمى بكالسه-
ــد. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب  تقديمى مى باش
ــي نمايد تا هركس اعتراض  ــور را در يك نوبت آگهي م مزب
ــد از تاريخ نشر آگهي  دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش
ــم دارد واال گواهي صادر و هر  ــك ماه بدادگاه تقدي ظرف ي
وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.

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

آگهي حصروراثت
ــهرت خوشنويسان نام پدر محمد مهدى  بانو فاطمه ش
ــنامه 724 صادره از رامهرمز درخواستي بخواسته  بشناس
صدورگواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان 
مرحوم عبداالمير شهرت شاكر بشناسنامه 47 صادره اهواز 
ــخ 96/6/13 در اهواز اقامتگاه  دائمي خويش  فوت  در تاري
ــخصات فوق  ــا مش ــى ب ــد از 1- متقاض ــه اش عبارتن ورث
الذكر(زوجه متوفى)--- 2- بهزاد شاكر ش ش 2115 ص 
تهران---3- مصطفى شاكر ش م 9-092965-174 ص 
اهواز---4- محمد شاكر ش ش 1731 ص اهواز(فرزندان 
ذكور متوفى) والغير به شرح دادخواست تقديمى بكالسه-

ــد. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب  تقديمى مى باش
ــي نمايد تا هركس اعتراض  ــور را در يك نوبت آگهي م مزب
ــد از تاريخ نشر آگهي  دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش
ــم دارد واال گواهي صادر و هر  ــك ماه بدادگاه تقدي ظرف ي
وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع

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

ــم محمدى فرزند حتوت دادخواست   آقاى  سيد جاس
بطرفيت سينا دلپذير فرزند -  بخواسته  مطالبه تقديم  كرده  
ــماره - حقوقى  به  ثبت   ــاع  به  ش ــعبه  ارج ــه  به  اين  ش ك
رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداٌ 
به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك  نوبت در يكى از 
ــده  فوق الذكر  ــار درج  و از خوان ــه هاى كثيراالنتش روزنام
ــى در روز - مورخ   ــر آگه ــس از نش ــود كه پ ــوت ميش دع
ــاعت 10:30 در جهت دادرسى در شعبه  1396/10/27 س
شوراى  حل  اختالف  مجتمع شماره - حضور يابد و يا قبل 
از موعد مقرر به دفتر  شعبه مراجعه و با دريافت نسخه ثانى 
ــخى  بدعوى  ــه دفاع  و پاس ــم هرگون ــت و ضمائ دادخواس
ــى اعالم نمايد بديهى  ــه  دادرس مطروحه وارد قبل از جلس
ــال اليحه دادگاه  ــت در صورت عدم حضور و يا عدم ارس اس

تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

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

ــه اعتبارى ملل با وكالت آقاى ايرج جهانبخشى  موسس
وكيل دادگسترى دادخواست  بطرفيت 1- منصور شرحانى 
عنائى ناصرى فرزند حميد 2- فرهاد رضا زاده ويسى فرزند 
ــته   ــور 3- خديجه مندنى زاده فرزند مندنى-  بخواس تيم
مطالبه 116/000/000 ريال اصل خواسته و كليه خسارات 
ــه و محكوميت خواندگان بصورت  ــى و تاخير در تادي قانون
تضامنى تقديم  كرده  كه  به  اين  شعبه  ارجاع  به  شماره - 
ــب تقاضاى نامبرده و  ــيده است حس حقوقى  به  ثبت  رس
اجازه محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
ــار درج  و از  ــك  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ي
ــود كه پس از نشر آگهى در  خوانده  فوق الذكر دعوت ميش
ــنبه مورخ  1396/11/21 ساعت 17 عصر در جهت  روز ش
ــى در شعبه شوراى  حل  اختالف  مجتمع شماره -  دادرس
حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر  شعبه مراجعه و با 
ــت و ضمائم هرگونه دفاع  و  ــخه ثانى دادخواس دريافت نس
پاسخى  بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه  دادرسى اعالم 
ــال  ــت در صورت عدم حضور و يا عدم ارس نمايد بديهى اس

اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
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vونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه  ــيان داراى شناس ــه اينكه آقاى حميد عباس نظرب
شماره4594 به شرح دادخواست به كالسه 1/960984 ازاين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده 
ــيان طرقبهى به شناسنامه 21 در  ــادروان محمدعباس كه ش
تاريخ1396/3/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-رقيه خطيب 
ــى 2-ابراهيم  ــر متوف ــه ش ش36 متولد1317 همس طرقب
ــد1338 فرزند متوفى  ــى ش ش15 متول ــيان طرقبه عباس
3-حميد عباسيان ش ش4594 متولد1346 فرزند متوفى 
4-على عباسيان طرقبهى ش ش4905 متولد1349 فرزند 
متوفى 5-سعيد عباسيان طرقبهى ش ش5605 متولد1353 
ش  ــى  طرقبه ــيان  عباس ــول  6-بت ــى  متوف ــد  فرزن
ش3990متولد1344 فرزند متوفى .متوفى بجز نامبردگان 
ــريفات مقدماتى در  باال ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تش
خواست مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت 
ــى دارد ويا وصيتنامه از  ــا هركس اعتراض آگهى مى نمايد ت
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا  متوفى نزد او باش
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهدشد.م الف47471 تاريخ 

انتشار1396/9/22 
ــعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان  قاضى شورا- ش

طرقبه
---------------------------------

آگهى دعوت به افراز
ــر به اينكه آقاى كوروش نورى زاده فرزند عباس مالك  نظ
مشاعى27450 سهم مشاع از كل105547 سهم ششدانگ 
پالك 937فرعى از يك اصلى بخش يك گناباد تقاضاى افراز 
مالكيت مشاعى خود را نموده و در نظر است نماينده و نقشه 
ــاعت8 صبح  ــنبه مورخ96/9/25 س بردار اين اداره در روز ش
جهت انجام عمليات افراز به محل وقوع ملك مراجعه نمايند 
ــاعى كه برابر اعالم متقاضى  بدينوسيله به ساير مالكين مش
مجهول المكان ميباشند ابالغ ميگردد كه در تاريخ مذكور در 
محل وقوع ملك حضور يابند بديهى است عدم حضور مالكين 
مشاعى مانعى از انجام عمليات افراز نخواهد بود.م الف1236 

تاريخ انتشار1396/9/22
محمدرضا اجتهادى عرب

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306013002415- ش ــرراى  براب

1396/09/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در واحد 
ــات مالكانه بالمعارض  ــك گناباد تصرف ثبتى حوزه ثبت مل
ــنامه  ــمعيل نژاد به شناس ــاس اس ــى آقاى غالمعب متقاض
ــماره1539 كدملى0939434679 صادره مشهد فرزند  ش
ــدانگ يكباب مغازه(برابر نامه شماره1559- حسين در شش
1396/08/09 اداره محترم راه و شهرسازى گناباد با كاربرى 
مصوب صنعتى و كارگاهى(به مساحت51/27 متر مربع پالك 
شماره باقيمانده 2123 فرعى از يك اصلى واقع در اراضى على 
آباد خراسان رضوى بخش يك گناباد حوزه ثبت ملك گناباد 
خريدارى مع الواسطه از حسين اسماعيل نژاد محرزگرديده 
ــت لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  اس
15 روزآگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين 
ــيدظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم وپس از اخذ رس اداره تس
ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم  تسليم اعتراض دادخواس
ــاى مدت مذكور و عدم  ــت در صورت انقض نمايند بديهى اس
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.م 
الف1234 تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/22 تاريخ انتشار 

نوبت دوم1396/10/07
محمدرضا اجتهادى عرب

رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد 

---------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306013001867- ش ــرراى  براب

1396/06/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در واحد 
ــات مالكانه بالمعارض  ــك گناباد تصرف ثبتى حوزه ثبت مل
ــماره17  ــنامه ش ــاى عليرضا قربانى به شناس ــى آق متقاض
ــاد فرزند عبدالعلى در  ــى0919571344 صادره گناب كدمل
ششدانگ يكباب منزل به مساحت249/73 متر مربع از پالك 
شماره 1291 فرعى از3 اصلى واقع در اراضى قصبه شهر بخش 
ــده از شركت تعاونى  يك حوزه ثبت ملك گناباد خريدارى ش
مسكن كاركنان آموزش و پرورش گناباد محرزگرديده است 
ــب در دونوبت به فاصله 15  ــذا به منظوره اطالع عموم مرات ل
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش روزآگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين 
ــيدظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم وپس از اخذ رس اداره تس
ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم  تسليم اعتراض دادخواس
ــاى مدت مذكور و عدم  ــت در صورت انقض نمايند بديهى اس
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.م 
الف1214 تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/07 تاريخ انتشار 

نوبت دوم1396/09/22
محمدرضا اجتهادى عرب

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306013000844- ش ــرراى  براب

1396/03/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در واحد 
ــات مالكانه بالمعارض  ــك گنابادتصرف ــى حوزه ثبت مل ثبت
ــماره  ــنامه ش ــزاده به شناس ــى مهدي ــاى عل ــى آق متقاض
ــادره گناباد فرزند محمود در  81كدملى0919214312 ص
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 230/68 مترمربع ازپالك 
ــى596 و599 و601 و658 و659  ــماره باقيمانده تجميع ش
فرعى از118 اصلى واقع در اراضى بهاباد بخش يك حوزه ثبت 
ملك گناباد خريدارى از على نيازى شهرى محرزگرديده است 
ــب در دونوبت به فاصله 15  ــذا به منظوره اطالع عموم مرات ل
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش روزآگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين 
ــيدظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم وپس از اخذ رس اداره تس
ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم  تسليم اعتراض دادخواس
ــاى مدت مذكور و عدم  ــت در صورت انقض نمايند بديهى اس
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.م 
ــار  ــار نوبت اول1396/9/7 تاريخ انتش الف1213 تاريخ انتش

نوبت دوم1396/9/22
محمدرضا اجتهادى عرب

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

ابالغ
ــهيل  ــان عباس پاپولى فرزند غالمرضا با وكالت س خواه
رضوى شاهرودى دادخواستى مبنى بر1-صدور حكم مبنى بر 
ــبت به  بطالن مبايعه نامه منعقده به تاريخ1381/12/14 نس
3دانگ مشاع از سه قطعه زمين از اراضى چاهك ثبت شده به 
ــالك 154و155و156 فرعى از2فرعى از178و179 اصلى  پ
بخش10مشهد به دليل مستحق درآمدن مبيع 2-محكوميت 
خوانده گان به استرداد ثمن معامله باطله به قيمت روز ملك با 
ــناس به طرفيت1-جواد زرينى دربان فرزند  جلب نظركارش
على اصغر 2-محمود صفايى فرزند خسرو 3-فرزين و سعيد 
آقائى يزدى تقديم دادگاه حقوقى شهرستان بينالود نموده كه 

ــيدگى به اين شعبه ارجاع شده و به كالسه شماره  جهت رس
960504ثبت كه و وقت رسيدگى آن مورخه1396/10/24 
ساعت10/30 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجويز ماده73ق.ا.د.م و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
ــالم آدرس كامل و دقيق خود  ــه دادگاه مراجعه و ضمن اع ب
نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت نمايد و در وقت 
ــخ  ــف48285 تاري ــود.م ال ــر ش ــيدگى در دادگاه حاض رس

انتشار1396/9/22
ــى بينالود(طرقبه  ــعبه دوم دادگاه حقوق ــر دفتر ش مدي

شانديز)
---------------------------------

آگهى فقدان اسناد خودرو 
 TU3 ــوارى پژو 206 تيپ ــبز و كارت خودرو س برگ س
برنگ خاكسترى متاليك مدل 1394 به شماره شهربانى 763 
م 26- ايران 14 و به شماره  موتور 165A0005852 و شماره 
ــى   NAAP03EE4FJ201058  بنام طيبه صرامى  شاس
ــادره اهواز مفقود  ــد يداله ش ش 12244 ص ــانى فرزن فروش
گرديده كه بدينوسيله اعالم مى دارد كه از درجه اعتبار ساقط 

است.
---------------------------------

آگهى فقدان شناسنامه مالكيت خودرو 
شناسنامه مالكيت خودرو سوارى هيونداى تيپ سانتافه 
برنگ سفيد مدل 2014 به شماره پالك اروندى 25168  و به 
ــى  ــماره شاس ــور G4KEEU347431 و ش ــماره  موت ش
ــام مرتضى محمدى  KMHST81CDEU329669    بن
سرفراز فرزند محمد جواد ش ش 232 صادره آغاجرى مفقود 
گرديده كه بدينوسيله اعالم مى دارد كه از درجه اعتبار ساقط 

است.
---------------------------------

آگهى فقدان اسناد خودرو 
برگ سبز و سند كمپانى سوارى وانت پيكان تيپ 1600 
ــفيد صدفى- روغنى مدل 1390 به شماره انتظامى   برنگ س
192 ب 93- ايران 14 و به شماره  موتور 11490066305 و 
ــام  ــى   NAAA36AA5CG260653  بن ــماره شاس ش
ــد عبدالرحيم ش ش 2750 صادره  عبدالمجيد جاللى فرزن
آبادان مفقود گرديده كه بدينوسيله اعالم مى دارد كه از درجه 

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

آگهى فقدان برگ سبز خودرو
برگ سبز خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ جى ال ايكس 
ــماره انتظامى  ــفيد - روغنى به ش آى مدل 1389 به رنگ س
529 و 11 – ايران- 14 و به شماره موتور 3340890 و شماره 
شاسى S1412289149407 بنام منصور حسين پور به ش 
ملى 1880677903 مفقود گرديده كه بدينوسيله اعالم مى 

دارد كه از درجه اعتبار ساقط است.
---------------------------------

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ــى به آقاى حسين شريفى فرزند  آگهى ابالغ وقت دادرس
ــخ 1396/9/21خواهان خانم فاطمه ضرغام به  كمال در تاري
ــته مطالبه نفقه تقديم  ــما  دادخواستى به خواس طرفيت ش
نموده كه به اين شعبه ارجاع وبه كالسه 960645ثبت ووقت 
ــاعت  ــه 96/10/30س ــنبه مورخ ــراى روزش ــيدگى ب رس
ــده است اينك به علت مجهول المكان  10:00تعيين وقت ش
ــما وبه درخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 قانون  بودن ش
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روز نامه هاى 
كثير االنتشار آگهى واز شما دعوت مى شود در جلسه فوق در 
شعبه دوم شوراى حل واختالف مجتمع مركزى واقع در چهار 
ــت وضمائم را  ــخه ثانى دادخواس راه امام خمينى  حاضر ونس
دريافت وهرگونه دفاع در مقابل دعوى اقامه شده داريد بنمايد 
در غير اينصورت دادخواست ابالغ شده محسوب وشورا اقدام 

قانونى را معمول خواهد نمود.
مدير دفتر شوراى حل اختالف شهرستان اردبيل

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بخش كهريزك
ــتى را با  ــك زاده فرزند فرج اله دادخواس خواهان جعفر مل
موضوع اعسار از پرداخت هزينه دادرسى بطرفيت آقاى اسحاق 
ــت كه وقت رسيدگى آن در  نيازى فرزند احمد مطرح نموده اس
تاريخ 96/11/15 ساعت 10 صبح مى باشد و به توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده نياز به نشر يك نوبت آگهى در جرائد كثير 
ــد كه مقتضى است يك نوبت در روزنامه هاى  االنتشار مى باش
ــار درج و مراتب جهت درج در پرونده به اين دادگاه  كثير االنتش

ارسال گردد.
دفتر شعبه اول حقوقى دادگاه بخش كهريزك

-----------------------------------
ــماره پرونده : 697/958/96خواهان /  تاريخ : 96/8/21     ش
ــا: على خزائى خوانده/ خواندگان: نورعلى خزائى-على  خواهانه

قربانى 
خواسته: مطالبه طلب در تاريخ 96/8/21 قاضى شورا پس از 
مالحظه و بررسى محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى 

به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد.
«راى شورا»در خصوص دعوى آقا على خزائى
به طرفيت آقاى نورعلى خزائى- على قربانى

به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال بابت وجه دو 
ــماره 659987-659980و مطالبه خسارت  ــفته به ش فقره س
ــه شورا  تاخير تاديه نظر به اينكه خوانده على رغم ابالغ در جلس
ــال نداشته بطورى كه خواسته  ــده اليحه اى نيز ارس حاضر نش
خواهان مصون از هرگونه ايراد و اعتراضى مانده بنابراين اشتغال 
ذمه وى محرز و شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص و مستندا 
ــى مدنى و مواد  ــواد 198،303،522 قانون آيين دادرس ــه م ب
307،309،310،313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 
ــته و مبلغ 2/580/000  200/000/000ريال بابت اصل خواس
ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ ---- ريال بابت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ ارائه دادخواست 96/7/11 لغايت زمان اجرا طبق 
شاخصهاى قيمت هاى اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى 
ــالمى ايران كه در اجراى احكام محاسبه خواهد شد در حق  اس
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از آن ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از آن ظرف 20 
روز تجديد نظر در دادگاههاى عمومى دادگسترى شهررى مى 

باشد. 
ــارت تاخير به عهده صادر كننده ميباشدصادر كننده  خس
ــد. مستند به تبصره  خوانده رديف اول (نورعلى خزائى) مى باش
ماده  522قانون آيين دادرسى مدنى و اينكه ضامن ضمانت اصل 

را نموده است براى قاعده نه خسارت و فرع.
-----------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره   آقاى/خانم  محمد محمداكبرى داراى شناس
2353به شرح دادخواست به كالسه 1114/966/96اين دادگاه 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  درخواس
ــنامه 8 در تاريخ  ــرى بشناس ــه محمد اكب ــادروان قدرت ال ش
1394/9/24اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-اشرف السادات خاتمى ش ش 84 همسرمتوفى
2-محمد محمد اكبرى ش ش 2353پسر متوفى
3-عباس محمد اكبرى ش ش 2298 پسر متوفى

4-زهرا محمد اكبرى ش ش 818دخترمتوفى
5-مرضيه محمد اكبرى ش ش 631دخترمتوفى

6-صديقه محمداكبرى ش ش1393  دخترمتوفى
7-اعظم محمد اكبرى ش ش 2794دختر متوفى
8-محبوبه محمد اكبرى ش ش 862 دخترمتوفى
9-نسرين محمداكبرى  ش 1566 دخترمتوفى 

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك 
ــى اعتراضى دارد و يا  وصيت نامه  نوبت آگهى مينمايد تاهركس
ــد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم  نزد اوباش

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  966 دادگاه عمومى 

-----------------------------------
آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم )

با عنايت به صدور حكم محكوميت محكوم عليه به نام احمد 
ــهبازى  ــهين وهايده ونازنين ومينا ومرجان همگى ش خان وش
ــاعى وپرداخت مبلغ  ــك مش ــى به فروش مل ــرين رحمان ونس
ــى وپرداخت مبلغ  ــه دادرس ــت هزين ــال باب 1/040/000ري

2/000/000ريال بابت حق الزحمه كارشناسى وپرداخت مبلغ 
ــكر  500/000ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له ش
ــت  ــه پرونده 950180نظر به درخواس على بهراميان به كالس
محكوم له به فروش آن از طريق مزايده از شعبه اول اجراى احكام 
حقوقى صحنه اموال ذيل براساس برآورد ارزش روز آن وفق نظر 
ــى رسمى دادگسترى بشرح ذيل طى مزايده عمومى  كارشناس
ــد.مال مورد مزايده عبارت است ملك به آدرس  بفروش ميرس
ــهيد مطهرى ،ابتداى خيابان 17شهريور سمت چپ  :ميدان ش
ــتى ملك  ــان پالك 6كد پس ــالك بهرامي ــاور ام ــبـ  مش جن
ــارى با توجه به  ــدانگ يك باب مغازه تج 6746165857شش
وضعيت موجود 40مترمربع بانضمام  بالكنى با مساحت حدود 
3/50مترمربع كه در قسمت كف آن اجراى سراميك وديوارهاى 
ــنگ از سطح تا ارتفاع 1متر داراى امتياز آب ودرب  آن اجراى س
ورودى آلمينيومى وكركره ى پروفيلى كه خواهان از كل عرصه 
ــش  ــان مغازه تجارى بصورت مالكيت مقدار دو دانگ از ش واعي
ــد وچهار دانگ مابقى متعلق به خوانده  دانگ آن مالك مى باش
ــند رسمى ...كه حسب  ــركا با كاربرى تجارى،فاقد س وساير ش
نظريه كارشناسى ملك موجود معرفى شده به شرح جدول ذيل 
مى باشد لذا با توجه به وضعيت موجود ملك متنازع فيه،ارزش 
روز عرصه واعيان ملك معرفى شده با لحاظ نمودن جمى جهات 
موثر در امر ارزيابى (از جمله موقعيت مكانى،قابليت تبديل شدن 
به ساير كاربرى ها وپيش بينى تغييرات احتمالى در حدود ملك 
متناسب با ضوابط شهرى مربوط به ملك معرفى شده ،انشعابات 
ــه ميليارد)ريال تعيين  ــا مبلغ3/000/000/000(س و...)جمع

وبحضور ايفا ميگردد.
اين دادگاه براى مورخ 1396/10/3ساعت 11صبح جلسه 
ــانى كه تمايل به شركت در جلسه مزايده  مزايده تعيين تا كس
ــته باشند حداقل 5روز قبل از تشكيل جلسه كتبا تقاضاى  داش
ــكيل جلسه  ــه را تقديم دادگاه نمايد.محل تش حضور در جلس
ــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى(حقوقى) مزايده ش

ــت مال موردمزايده به  ــتان صحنه مى باشد بديهى اس شهرس
ــوى خريداران واگذار خواهد  ــنهادى ازس باالترين قيمت پيش

گرديد.
بهروز پنجعلىـ  دادورز اجراى احكام مدنى شعبه اول دادگاه 

عمومى(حقوقى)شهرستان صحنه
-----------------------------------

آگهي مزايده
ــماره 133- 96/2/26 صادره از شعبه  به موجب دادنامه ش
ــوراي حل اختالف شهرستان صحنه در كالسه اجرايي  دوم ش
ــت به  ــهريار مكري محكوم اس 416/96 محكوم عليه آقاي ش
پرداخت مبلغ 128/169/981 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
4160000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست مورخه 96/1/19 لغايت اجراي حكم در 
حق محكوم له آقاي مريد علي احمدي دوآبي فرزند هاشم علي 
محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت 
ــته لذا حسب تقاضاي محكوم له در  به ميزان 1/20 اصل خواس
مورخه 96/7/29 يك قطعه زمين كشاورزي محكوم عليه توقيف 
ــتري كارشناسي  ــط كارشناس رسمي دادگس گرديده و توس

گرديده كه به شرح ذيل مي باشد.
1-كارشناسي به همراه (محكوم له) واقع در روستاي دوآب 
ــماال  يك قطعه زمين آبي با حدود اربعه جنوبا به پايين نهر و ش
برودخانه بطولهاي 67 متر و غربا به راه و چند اصله درختان چنار 
ــاي فرهادي  ــهريار مكري كه از آق ــرقا به زمين ش خودرو و ش
خريداري نموده است بطول ميانگين 29/9 متر بمساحت 2000 
متر مربع معادل 10 من بازديد و متراژ و مساحي گرديده و قطعه 
زمين مورد بحث در غرب روستاي مذكور و در كنار جاده آسفالته 
ــب و  ــد كه مناس ــار در منطقه ييالقي مي باش صحنه به كرگس
ــد لذا بادرنظر  ــاعد توليد محصوالت آبي و باغ ميوه مي باش مس
ــات از جمله نوع خاك و هموار بودن زمين و  گرفتن جميع جه
دسترسي به جاده هاي شهري صحنه و سنقر و كرمانشاه لرزش 
هر متر مربع زمين به مبلغ 67000 ريال و قيمت قطعه زمين به 
مبلغ 134000000 ريال معادل سيزده ميليون و چهارصدهزار 

تومان تعيين و اعالم مي گردد.
ــاعت 10 صبح در  لذا مزايده در مورخه 96/10/19 راس س
محل اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان صحنه برگزار 
ــل از مزايده جهت  ــد 5 روز قب ــردد متقاضيان مي توانن مي گ
اطالعات بيشتر به دفتر اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف 
شهرستان صحنه مراجعه نمايند بديهي است هركس بيشترين 
قيمت را از قيمت پايه پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و 

برنده 10 درصد از قيمت ملك را في المجلس به شماره حساب 
ــتان صحنه به شماره 2171293763006  دادگستري شهرس
ــماره حساب دادگستري  واريز و مابقي ظرف مدت يك ماه به ش
ــده مزايده از  ــر واريز و چنانچه برن ــماره فوق الذك صحنه به ش
پرداخت امتناع نمايد مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد 

شد.
حسين نظري –رئيس دادگستري شهرستان صحنه

-----------------------------------
آگهى ابالغ  اجراييه

 در پرونده  اجرايى381/95  صادره از شعبه 14 آقاى / خانم  
ــغ  ــت  مبل ــر داخ ــه پ ــت ب ــوم  اس ــوارى   محك ــاد شهس صي
ــته  با نضمام  ــت  اصل  خواس ــه باب ــال و ج 100/000/000  ري
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد  چك / تقديم  دادخواست 
95/10/11  لغايت اجراى حكم براساس  شاخص  بانك مر كزى  
وپر داخت  مبلغ 2/658/800ريال ريال بابت  هزينه  دادرسى و 
پر داخت  مبلغ ..... ريال  حق الو كاله وكيل  به عنوان  محكوم  در 
ــا وپرداخت  هزينه اجراء در حق  ــق امير همتى فرزند عليرض ح
ــت  بنابراين  با توجه به مجهول المكان  بودن  دولت  محكوم اس
ــون  اجراى احكام   ــه در اجراى ماده 9 قان ــگاه محكوم علي اقامت
ــب  مقرر در مواد 118و  ــى مفاداجرائيه  يك  نوبت  به ترتي مدن
119 قانون ياد شده  آگهى و به نامبرده  ابالغ مى گردد  تا ظرف 
ــار  آگهى  مفاد وموضوع  اجرائيه را  مدت 10 روز  از تاريخ  انتش
ــبت  به اجراى حكم  ــد واال اجراء احكام  مدنى نس ــرا ء نمايي اج
وصول هزينه  اجراءاقدام مى نمايد در اين صورت براى عمليات  
ــد مگر  اجرايى به محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى نخواهد  ش
اينكه محكوم  عليه محل اقامت خودرا  كتبا را به اين اجرا ء اعالم 

نمايد 
ــوراى  حل اختالف  ــك ها ش ــراى احكام بان ــعبه14ا ج ش

كرمانشاه 
-----------------------------------

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

خانم طوبى  آرمند  فرزند  على اكبر 
ــتى  به طرفيت   ــاى  تيمور  بى تاب   دادخواس ــان  آق   خواه
ــند  ــته  الزام  به تنظيم س خوانده  خانم طو بى آرمند  به خواس
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع و به ش ــرح  كه به اين  ش مط
ــوراى حل  ــعبه 35   حقوقى  ش 9609988603500246  ش
ــاه  ثبت ووقت   ــتان كر مانش ــتى  شهرس ــهيد بهش اختالف ش
رسيدگى مورخ 10/13 الزام به تنظيم /96  ساعت 9 تعيين كه 
حسب  دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدتى   به علت مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواست  خواهان  
ــار  آگهى  مى  ــب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االانتش مرات
گردد  تا خوانده  ظرف  يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر 
ــخه ثانى    ــانى  كامل خود  نس دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــرر فوق جهت  ــت ودر وقت مق ــم را درياف ــت و ضمائ دادخواس

رسيدگى  در دادگاه  حاضر گردد
ــتى   ــهيد بهش ــوراى حل  اختالف ش ــعبه 35  ش  دبير ش

شهرستان كر مانشاه – مرضيه سياه كمرى 
-----------------------------------

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

خانم  ايرج عينى  فرزند  محمد على 
ــتى  به طرفيت   ــور  بى تاب   دادخواس ــان  آقاى  تيم خواه
خوانده  آقاى ايرج عينى  به خواسته  الزام به تنظيم سند  رسمى  
ــه   ــماره پرونده  كالس ــعبه ارجاع و به ش ــرح  كه به اين ش مط
ــوراى حل  ــى  ش ــعبه 35   حقوق 9609988603500246 ش
ــاه  ثبت ووقت   ــتان كر مانش ــتى  شهرس ــهيد بهش اختالف ش
رسيدگى مورخ 10/13 الزام به تنظيم /96  ساعت 9 تعيين كه 
حسب  دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدتى   به علت مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواست  خواهان  
ــار  آگهى  مى  ــب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االانتش مرات
گردد  تا خوانده  ظرف  يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر 
ــخه ثانى    ــانى  كامل خود  نس دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــرر فوق جهت  ــت ودر وقت مق ــم را درياف ــت و ضمائ دادخواس

رسيدگى  در دادگاه  حاضر گردد
ــتى   ــهيد بهش ــوراى حل  اختالف ش ــعبه 35  ش  دبير ش

شهرستان كر مانشاه – مرضيه سياه كمرى

حصر وراثت
ــتناد  ــماره 2938530692 با اس ــه ش ــن صفايى ب آقاى حس
ــت ورثه دادخواستى به شماره  ــهادتنامه و گواهى فوت و رونوش ش
ــورا نموده چنين اشعار داشته است كه  960680 يك تقديم اين ش
شادروان عبداهللا صفايى قوزلو به شماره شناسنامه 2930146893 
ــت  ــته و ورثه وى در هنگام درگذش در تاريخ 1396/8/29 درگذش

عبارتند از:
1-حسن صفايى –فرزند سرمست- به شماره شناسنامه 1230-

تاريخ تولد 1333-صادره از شاهين دژ- پدر متوفى
2-معصومه خضرى قوزلو- فرزند كاكاله- به شماره شناسنامه 

1274- تاريخ تولد 1341 – صادره از شاهين دژ- مادر متوفى 
ــت مزبور را در يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينكه با انجام تش
ــى دارد و يا  ــى اعتراض ــت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كس نوب
ــر نخستين آگهى  ــد از تاريخ نش وصيت نامه از متوفى نزد او مى باش
ظرف 1 ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر نخواهد شد./ 149

ــل اختالف  ــوراى ح ــعبه چهار ش ــن قاضى ش روح اله آبروش
شهرستان شاهين دژ

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

ــه 9509984427400608 شعبه 103 دادگاه  پرونده كالس
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــوكان  ب ــهر  ش دو  ــرى  كيف

 9609974426400126
ــر با وكالت آقاى منصور  ــاكى: آقاى وريا محمدپور فرزند عم ش
ــانى آذربايجان غربى - بوكان- بوكان-  صالحى فرزند ابراهيم به نش

ابتداى بلوار كردستان كوچه آريا
متهم: آقاى صابر سعيدى به نشانى كردستان - بانه - مركزى - 

بانه بلوار هيمن پشت هتل سامان دست راست نمايشگاه سارو
اتهام: خيانت در امانت

ــه مراتب و محتويات پرونده ختم  ــكار : دادگاه با عنايت ب گردش
رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت 

به صدور رأى مى نمايد:
«رأى دادگاه»»

ــعيدى (مشخصات بيشترى از  در خصوص اتهام آقاى صابر س
متهم در پرونده موجود نيست) داير بر خيانت در امانت نسبت به يك 
ــماره  ــت ش ــوع كيفرخواس ــژو آزرا موض ــودرو پ ــتگاه خ دس
9610434424500784 دادسراى عمومى و انقالب بوكان، نظر به 
اينكه شاكى دليلى بر امانى بودن خودرو ارائه نكرده و ظاهر قضيه هم 
وقوع معامله فى مابين طرفين است حتى خودرو برابر اسناد و مدارك 
ــال دادگاه  ــده، على اى ح ــخص منتقل ش ــده به چندين ش ارائه ش
اعتقادى به وقوع بزه و مجرميت متهم نداشته و مستنداً به اصل 37 
ــى كيفرى مصوب سال  ــى و ماده 4 قانون آئين دادرس قانون اساس
1392 حكم بر برائت صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى بوده 
و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 
قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربى است./ 

138
ــعبه 103 دادگاه كيفرى دو  ــس ش ــرادى -رئي ــم بابام ابراهي

شهرستان بوكان
-------------------------------------

آگهى ابالغ 
ــان: بانك مهر اقتصاد با وكالت  ــيدگى به خوانده خواه وقت رس
خانم نسيم احمديان خوانده: حسين كاظمى خواسته: مطالبه وجه
پرونده كالسه 960222 وقت رسيدگى 96/11/17 ساعت 9 

ــوراهاى حل اختالف  ــل حضور: اروميه خيابان والفجر 2 ش مح
اروميه شعبه 39

نظر به مجهول بودن خوانده و حسب درخواست خواهان شورا به 
تجويز ماده 73 ق.ا.د.م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
ــيدگى در شورا  درج مى نمايد تا خوانده فوق در وقت مقرر جهت رس
ــورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد  حاضر گردد در غير اين صورت ش

نمود./ 1577
رئيس شعبه 39 شوراى حل اختالف اروميه

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

ــعبه 18 دادگاه  ــه 9609984411800173  ش پرونده كالس
ــماره  ــم نهايى ش ــه تصمي ــتان ارومي ــى شهرس ــى حقوق عموم

 9609974411800958
خواهان: خانم رحيمه بهجت هزاران فرزند يوسفعلى به نشانى 
ــتان آذربايجان غربى - شهرستان اروميه - شهر اروميه - خيابان  اس

آپادانا- ايستگاه باهنر - كوچه شهيد يونس معصومى - پالك 56
ــتر ايرانيان به  ــركت توسعه ارتباطات فرا گس خوانده: آقاى ش
مديرعاملى دانيال پرستار به نشانى تهران - بلوار مرزداران - خيابان 

ناهيد - كوچه گل هاى دوم - پالك 8 - واحد 6
خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى

رأى دادگاه
ــت تقديمى از جانب رحيمه بهجت  در خصوص مفاد دادخواس

هزاران به طرفيت شركت توسعه ارتباطات فراگستر ايرانيان داير بر 
ــوع مطالبه  ــث موض ــى از حي ــه دادرس ــت هزين ــار از پرداخ اعس
ــارات  ــاب خس 290,000,000 ريال به عنوان اجور معوق با احتس
دادرسى كه با استناد به رونوشت مصدق استشهاديه محلى در جهت 
اثبات مواجهت با عسر و حرج و تضييقات مالى از حيث فقدان اموال 
ــى عنوان گرديده در توجه به عدم  در جهت پرداخت هزينه دادرس
ــى گواهان مثبت فقدان  ــده نظر به اينكه موداى گواه حضور خوان
ــاراليه با عسر و حرج در  ــار و مواجهت مش مالئت مالى خواهان اعس
جهت پرداخت هزينه دادرسى در موقعيت فعلى داشته بنائا على هذا 
با استناد به مواد 198، 506، 505، 504 قانون آيين دادرسى مدنى 
ضمن اجابت با خواسته حكم بر قبولى اعسار از پرداخت هزينه هاى 
دادرسى را صادر اعالم مى دارد رأى صادره حضورى ظرف بيست روز 
ــار در آگهى قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم  از تاريخ انتش
ــد بديهى است در صورت محكوم له واقع  تجديدنظر استان مى باش
ــبه و مورد وصول واقع  ــى محاس ــدن خواهان هزينه هاى دادرس ش
خواهد شد بديهى است در خصوص اصل خواسته پرونده امر مفتوح 

خواهد بود. /1572
سعيد هيكلى - رئيس شعبه 18 دادگاه حقوقى اروميه

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

ــه 99609984467100243 شعبه 21 شوراى  پرونده كالس
ــماره  ــى ش ــم نهاي ــه تصمي ــتان ارومي ــالف شهرس ــل اخت ح

9609974467100382
خواهان: آقاى محمدرضا درويشيان فرزند رسول به نشانى استان 
آذربايجان غربى - شهرستان اروميه - شهر اروميه - خيابان مدنى 2 

- روبروى پاركينگ شهردارى - پالك 147
ــمس على جوانمرد فرزند محمدرضا به نشانى  خوانده: آقاى ش
آذربايجان غربى اروميه مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك

ــورا پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم  ش
ــاى رأى  ــد متعال مبادرت به انش ــتعانت از خداون ــيدگى با اس رس

مى نمايد 
رأى شورا

ــيان به  ــان آقاى محمدرضا درويش ــوص دعوى خواه در خص
طرفيت خوانده آقاى شمس على جوانمرد به خواسته مطالبه مبلغ 
ــماره  ــه ش ــك ب ــره چ ــك فق ــه ي ــال وج ــون ري ــى ميلي س
885503147928855037 مورخه 95/2/20 عهده بانك ملت با 
احتساب خسارت هاى قانونى و دادرسى و تأخير تأديه شورا با بررسى 
ــادره از بانك محال عليه و  ــدم پرداخت چك ص ــده و گواهى ع پرون
اظهارات خواهان بشرح دادخواست تسليمى و اينكه خوانده على رغم 
ــيدگى حاضر نشده و در خصوص دعوى  ــه رس ابالغ قانونى در جلس
مطروحه دفاع موجهى نيز ارائه ننموده است و با عنايت به اينكه وجود 
سند تجارى در يد دارنده حكايت از مديونيت صادركننده آن دارد لذا 
شورا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاى دين و مستنداً به 
ــارت و مواد 522، 519،  ــواد 310 و 311 و 312 و 313 قانون تج م
198 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال بابت اصل 
ــته و مبلغ چهارصد و شصت وپنج هزار ريال بابت هزينه هاى  خواس
ــيد چك تا تاريخ  ــارت تأخير تأديه از تاريخ سررس ــى و خس دادرس
اجراى حكم در حق خواهان صادر مى گردد رأى صادره غيابى بوده و 
ــعبه و 20  ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در نزد قاضى ش

روز پس از آن قابل تجديدنظر نزد محاكم حقوقى اروميه مى باشد
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــعبه 21 ش فتحى زاده قاضى ش

اروميه
-------------------------------------

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى (موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئين نامه )
هيات حل اختالف مستقر در ثبت مياندواب بشرح زير تصرفات 
ــى به  ــخاص را تاييد و به جهت عدم دسترس ــروزى و مالكانه اش مف
مالكين مقرر شده است پس از نشر آگهى سند مالكيت رسمى صادر 
ــليم گردد و عليهذا در اجراى ماده 3 قانون مذكور و ائين نامه  و تس
اجرايى آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين 
ــود و چنانچه اشخاص  ــاع و ساير صاحبان حقوق آگهى مى ش مش
ــند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين  ــته باش اعتراض داش
ــتقيماً به اداره ثبت اسناد و امالك   آگهى اعتراض كتبى خود را مس
مياندواب تسليم نموده و بايد يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ــم نمايند در غير  ــع  ذيصالح قضايى تقدي ــت بمرج ثبت دادخواس
اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاى متصرف بر اساس مدلول راى 
ــند مالكيت  ــد و صدور س صادره در حدود مقررات صادر خواهد ش

جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ــه 18  ــماره   139660313006004183  مورخ 1- راى ش
ــند   ــى حيدرآباد   مبنى بر صدور   س ــرج صالح ــاى   اي /96/9 تقاض
مالكيت ششدانگ  اعيانى يكباب خانه   قسمتى ازپالك2192فرعى 
از يك اصلى بخش  14  مراغه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى شده 

ــدر قاضى    پرونده هيات   178- 96به  ــق مصباح  و گوهر ص از صدي
ــاحت  174 متر مربع كه براى آن پالك  27420  فرعى تعيين  مس

شده است.
ــه 96/9/18  ــماره   139660313004185  مورخ 2- راى ش
ــند  مالكيت  ــى نجار    مبنى بر صدور   س ــى قربان ــاى   قربانعل تقاض
ششدانگ يكباب خانه    قسمتى ازپالك 12021فرعى از يك  اصلى 
ــده از قهرمان و  بخش 14مراغه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى ش
چراغعلى خدايى       پرونده هيات   870- 95به مساحت  208/60متر 

مربع كه براى آن پالك  27421 فرعى تعيين شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:  چهار    شنبه   96/9/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج     شنبه   7 /96/10

خيرى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب
-------------------------------------

مفقودى –اروميه 
ــهيد بهشتى چالدران دكتر  ــئول فنى بيمارستان ش پروانه مس
ــماره 93/21/5394/د مورخه 93/1/24 و  حميدرضا عمرانى به ش
ــماره 93/21/47503/د مورخه  ــقلى زاده به ش دكتر مهدى عباس

93/4/15 مفقود واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.
-------------------------------------

آگهى ابالغ
ــيدگى به آقاى نجم الدين محمدى فرزند عابدشاكى  وقت رس
ــركت آب منطقه اى بوكان شكوائيه اى به طرفيت آقاي نجم  اداره ش
الدين محمدى كه به خواسته مشاركت در تصرف عدوانى مطرح كه 
ــه  كالس ــده  پرون ــماره  ش ــه  ب و  ــاع  ارج ــعبه  ش ــن  اي ــه  ب
9609984426300261 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر بوكان 
ــيدگي مورخ 1396/10/26 ساعت 9:00 تعيين كه  ثبت و وقت رس
ــب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون آيين دادرسي  حس
ــاكى و درخواست شاكى  كيفرى به علت مجهول المكان بودن متش
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. /135
ــوكان- ابراهيم  ــهر ب ــرى ش ــعبه 103 دادگاه كيف ــس ش رئي

بابامرادى
-------------------------------------

آگهى ابالغ 
ــده:  ــه پرون ــم كالس ــت و ضمائ ــى و دادخواس ــت دادرس وق

847/954/96 وقت رسيدگى 96/10/30 ساعت 9 صبح
ــاورز جمال  ــان: همايون ناصحى خوانده: محمد ولى كش خواه

آبادى
خواسته: مطالبه خسارت

خواهان دادخواستى تسليم داداگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه------------- ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
ــت  ــول المكان بوده خوانده به درخواس ــده به علت مجه تعيين ش
خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى 
ــود تا  ــارآگهى مى ش مرابت يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه   به دادگاه مراجعه و 
ــخه دوم دادخواست و ضمائم را  ــانى كامل خود نس ضمن اعالم نش
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند 
چنانچه بعد از ابالغ آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 954 شوراى حل اختالف رى

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

ــن داراي شناسنامه شماره 2 به   خانم فاطمه مرادى فرزندحس
شرح دادخواست به كالسه 960435 ازاين شورا درخواست گواهي 
ــادروان حسن مرادى  حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش
فرزند جواد به شناسنامه 324درتاريخ 1370/01/15 اقامتگاه دائمي 
خودبدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به فرزندان 

ذكور عبارتند از:
1-مجيدمرادى كد ملى 5809927505فرزندان اناث عبارتنداز: 

1-فاطمه مرادى ش.ش  2
2-سكينه مرادى كد ملى 5809918352

3-رقيه مرادى كد ملى 5809761615
همسرمتوفى خانم زرانگيس مرادى كد ملى5809851983

ــريفات مقدماتي  ــوم وراث ديگرى ندارداينك بانجام تش مرح
درخواست مزبوررادريك نوبت آگهي مي نمايدتاهركسي اعتراضي 
دارد وياوصيتنامه از متوفي نزد اوباشدازتاريخ نشر آگهي ظرف مدت 

يكماه به شورا تقديم داردواالگواهي صادرخواهدشد.
قاضى شعبه  اول شوراي حل اختالف شهرمعلم كاليه

مصطفي  فرزند  جگروند  احمد  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
احمد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  منش  فرح  زهرا  وكالت  با  بداقي  مهدي  خواهان 
جگرونده  به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609981010500557 شعبه 55 مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف شهر تهران ثبت و 
وقت رسيدگي مورخ1396/10/25 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/120762    دفتر شعبه 55 مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف شهر تهران

اخطاريه دفترخانه جناب آقاي حسين حشياني فرزند تقي مجهول المكان همسر شرعي و 
قانوني شما خانم محبوبه زندي فرزند سهم الدين باتوجه به راي مجتمع قضايي خانواده 
يك تهران به شماره 300784- 96/4/26 و قطعيت حكم 301188- 96/8/8 شعبه 
233 عليرغم اخطاريه در روزنامه و آگهي مورخ 96/9/5-930 و عدم حضور جنابعالي 
نكاحيه  سند  با  شما  قانوني  و  شرعي  همسر  شود  مي  داده  اطالع  طالق  دفترخانه  در 
9978- 89/12/4 دفترخانه ازدواج ده مالير در اين دفترخانه به شماره ثبتي3161- 
96/9/18 مطلقه بطالق خلع نوبت اول گرديد و از اين تاريخ علقه زوجيت فيمابين ساقط 
گرديده است.    آدرس دفترخانه: تهران خ قزوين امامزاده حسن خ8 متري احمدي كوچه 

بصيريان پ1  تلفن 55721390 . 
قوند قلعه  محمدامين  حاج  تهران-    137 طالق  سردفتر             1013  

 اخطاريه دفترخانه  سركار خانم ياسمين خالقي دوست نظربه اينكه همسر محترم شما آقاي 
ايمن الطوخي با ارائه دادنامه 960728 مورخ 1396/5/29 تقاضاي ثبت و اجراي صيغه 
طالق را دارند لذا بدين وسيله به شما اخطار مي شود حداكثر ظرف يك هفته پس از رويت 
اين اخطاريه به اين دفتر مراجعه فرماييد در غير اينصورت طبق مقررات بدون مكاتبه بعدي 
و بدون حضور شما طالق انجام خواهد شد.   آدرس دفترخانه: بين فلكه اول و دوم صادقيه 

روبروي مسجد امام جعفر صادق(ع) نبش بلوار شهدا پالك2 واحد3 تلفن 44207194 . 
رئوف عبدالصمد  تهران-  طالق55  دفتر  سر                      1014  

صغري   -2 ميمنت  اصالني  زهرا   -1 خانمها   : محترم  مخاطب  دفترخانه  اخطاريه   
اجراييه  شماره  به   96/3/27 مورخ   853 شعبه  اجراييه  موجب  به  لو  موسي  بهرامي 
به  پيكان  وانت  دستگاه  يك  ششدانگ  انتقال  به  محكوم   9610421085300060
شماره انتظامي 66-755 و 48 مطابق مندرجات اجراييه مي باشيد چنانچه ظرف 5 روز 
از تاريخ آگهي در دفترخانه 1045 تهران حاضر شويد نماينده محترم شعبه اول مجتمع 
شماره 18 شوراي حل اختالف ذيل اسناد را امضاء خواهند نمود.    آدرس دفترخانه: 
تهران خيابان قزوين نرسيده به سه راه آذري خ شهيد سبحاني 16 متري اميري نبش خ 

ربيعي ساختمان پزشكان اميري نوين  تلفن 55783503 . 
مهرانيان ايرج  تهران-   رسمي1045  اسناد  سردفتر                  1015  

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: فريدون تنگ شير   شغل: آزاد   مجهول 
فرزند  مهدوي  مريم  خانم  جنابعالي  همسر  شير   تنگ  فريدون  آقاي  جناب  المكان 
غالمحسن با ارائه دادنامه شماره894 بتاريخ1396/6/28 و قطعيت شماره1048 به 
تاريخ1396/9/11 از شعبه 253 دادگاه خانواده يك تهران مستنداً به ماده35 قانون 
حمايت از خانواده از اين دفتر خواستار ثبت و اجراي صيغه طالق نموده است لذا بدين 
وسيله به جنابعالي اخطار قانوني مي گردد ظرف مدت يك هفته پس از نشر اين آگهي 
جهت ثبت واجراي صيغه طالق با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي خود در 
يكي از ايام هفته غير از روز تعطيل در اين دفترخانه به آدرس تهران: ميدان منيريه 
غير  در  شويد  حاضر  واحد5  سوم  طبقه  شماره5  ساختمان  مترو  شرقي  ايستگاه  جنب 
اينصورت وفق مقررات  عمليات اجرايي پيگيري و اقدام خواهد شد بديهي است بعدا 

هيچگونه اعتراضي نخواهيد داشت. 
ميرزائي محمد  تهران-    187 طالق  سردفتر               1016  

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: خانم توران قلي پوران دوين   به اطالع مي 
رساند كه همسر شرعي و قانوني شما آقاي كامبيز سعيدي دستجردي به اين دفترخانه 
مراجعه و با ارائه دادنامه شماره9609970243100477 مورخ 1396/4/3 شعبه 283 
دادگاه خانواده شهيد باهنر تهران درخواست ثبت طالق را نموده است.   لذا برابر تبصره 
ماده35 قانون حمايت خانواده به شما اخطار مي گردد از تاريخ ابالغ و نشر آگهي به مدت 
يك هفته جهت حضور و ثبت طالق به دفترخانه مراجعه نمائيد در غير اينصورت حكم برابر 
قانون و مقررات به ثبت خواهد رسيد.    آدرس دفترخانه: تهران خ پيروزي خ پرستار 

جنوبي چهارراه صاحب الزمان (عج) ساختمان كاكتوس پ104 تلفن 33198914  . 
عابدي    محمود   - تهران   158 طالق  سردفتر                 1017  

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي خسرو مرادي  مجهول المكان مخاطب محترم 
آقاي خسرو مرادي همانگونه كه در اخطار اول و دوم به اطالع شما رسيد در اجراي احكام دادگاهها 
و مفاد دادنامه شماره 9609980215300813 كالسه پرونده95099802153001489 
از  صادره   96/9/4 مورخ  شماره9610110215300933  قطعيت  و   96/9/8 مورخ 
شعبه251 دادگاه خانواده تهران اقدام به ثبت و اجراي طالق شد به اطالع شما ميرساند 
با همراه داشتن شناسنامه و كارت ملي جهت ثبت واقعه به اين دفترخانه مراجعه فرماييد.    
آدرس دفترخانه: تهران .   چهارراه يافت آباد ابتداي بلوار معلم جنب خ عباسي (طبقه فوقاني 

فروشگاه رفاه) پ2 واحد12  . 
بگلو  عيسي  عباس  تهران-   62 طالق  سردفتر                               1020  

آگهي مزايده  بموجب پرونده كالسه950360 ج و اجراييه صادره از شعبه200 دادگاه 
عمومي تهران محكوم له محمود فدائي صفت و محكوم عليه آقاي سيامك شيرازي نژاد 
كارشناس  اموال مذكور توسط  عليه  به محكوم  متعلق  اموال  و فروش  توقيف  بر  داير 
رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت10 الي11 
مورخ 96/10/11 در محل دفتر شعبه200 مزايده م ق ش مطهري از طريق مزايده از 
قيمت 1/750/000/000ريال نظريه كارشناس شروع ميشود و به هر شخص حقيقي 
و حقوقي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده 
في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك 
ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام 
خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت 
ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده 
محل  از  و  است  عليه  محكوم  عهده  به  انتقال  و  نقل  هاي  كليه هزينه  ميگردد  تجديد 
فروش پرداخت خواهد شد طرفين ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به 
نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه 
مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شركت در مزايده ميتوانند 
ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطالع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند مال مورد 
مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است كه اموال مزايده به آدرس تهران 
شادآباد خ 17 شهريور خ جوشن نبش يكم شرقي پ12-اموال به شرح زير نيل نظريه 
كارشناسي كه عبارت است يك دستگاه پرس ضربه اي فورج سرد بظرفيت 1000تن 
مارك CCCP معروف به خرس با مشخصات فني ك دهانه باز 630 ميليمتر عرض دهانه 
و  ميليمتر  بسته 460  دهانه  ميليمتر  كورس 170  ميليمتر  ميليمتر طول1000   830
سال  سريال 515  شماره  به  روسي   K8340 مدل سانتيمتر  ابعاد35* 180*173  به 
ساخت1985 ميالدي كه دستگاه در زمان بازديد سالم و در حال كار مي باشد و به مبلغ 
پايه كارشناسي يكصد و هفتاد و پنج ميليون تومان 1/750/000/000ريال با در نظر 

گرفتن جميع جهات و ارزش عادله جهت قيمت پايه مزايده ارزيابي مي شود. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   200 شعبه  مدير     110/120484   

آگهى ابالغ اجرائيه  محكوم له:  محكوم عليه  پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله 
به قاسم فرزين دوست كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره 
شماره0792-96  دادنامه  موجب  به   950993 كالسه  پرونده  در   57 شعبه  از 
نيز  از شعبه57 محكوم عليه محكوم به استرداد الشه چك و  مورخ96/6/29 صادره 
پرداخت خسارات ناشي از هزينه دادرسي در حق محكوم له مي باشد پرداخت نيم عشر 
به  باتوجه  است  بديهي  باشد  مي  عليه  محكوم  برعهده  اجرايي  هاي  هزينه  نيز  و  اجرا 
غيابي بودن حكم اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از 
محكوم له يا ابالغ واقعي اجراييه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك 
نوبت در اجراي ماده 73 آ.  د.  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكي از جرايد 
مفاد  اجراى  به  آگهى نسبت  انتشار  از  تا ظرف ده روز پس  كثيراالنتشار درج ميگردد 
اجرائيه اقدام گردد.   در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت به اجراي 

مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
تهران  استان  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه57  دفتر                110/120996  

المكان  نشاني مجهول  به  آذرخش  ابالغ شونده حقيقي: سعيد  ابالغيه مشخصات  آگهي 
مجتمع  وليعصر  كوي  آباد  يافت  تهران  محل حضور  روز   ابالغ 3  تاريخ  از   تاريخ حضور 
قضايي شهيد مطهري نوع علت حضور مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبي نفيا يا 
اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ ميگردد ظرف مهلت مقرر 

اقدام در غيراينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
  110/120955    دفتر شعبه 182 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران   

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به مهدي فقيري فرزند خواهان پريسا 
درخواست  به  طالق  خواسته  به  فقيري  مهدي  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  بيگدلي 
زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980243400200 
شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1396/10/30 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و 

ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/120931    دفتر شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

آگهي ابالغ دادخواست و ضمايم تجديدنظرخواهي به اقاي سيد عين اله ميرهاشمي تجديدنظرخواه 
تجديدنظرخوانده  طرفيت  به  تجديدنظرخواهي  دادخواست  ميرمطهري  مهدي  سيد  آقاي 
سيد عين اله ميرهاشمي نسبت به دادنامهش ماره9609972993400596 در پرونده 
كالسه960076 شعبه اول دادگاه عمومي بخش رودبار قصران تقديم كه طبق موضوع ماده 
73 و 346 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكانب ودن تجديدنظرخوانده مراتب 
تبادل لوايح يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا  تجديدنظرخوانده ظرف 
ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم تجديدنظرخواهي را دريافت و چنانچه پاسخي دارد كتبا به اين دادگاه 
ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت  مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 110/120780    دفتر دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومي بخش رودبار قصران 



ایرانزمین
آهن، قیر و سیمان بیشترین صادرات کاال

 از بندر امام 
اهواز- موس��وی نس��ب: عادل دریس، مدی��رکل بنادر و 
دریانوردی استان خوزس��تان روند بارگیری انواع کاالهای 
غیرنفتی در بندر امام خمینی)ره( طی هش��ت ماهه س��ال 

جاری، رشد 19درصدی داشته است.
دریس گفت: در هش��ت ماهه اول سال7 میلیون و 138 
هزار و 582 تن بارگیری انجام شده که بخش عمده ای از آن 
مربوط به کاالی کیس��ه ای، متفرقه، آهن آالت و فله ی مایع 
اس��ت.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بن��در امام خمینی)ره( 
همچنین با اش��اره به رش��د 40 درصدی  تخلیه و بارگیری 
کاالی کانتینری طی بازه  زمانی مذکور از روند رش��د و رونق 
عملیات کانتینری در این مجتمع بزرگ بندری به میزان 85 
ه��زار و TEU 314 خب��ر داد.وی در ادامه اف��زود: افزایش 
صادرات محصوالت تولیدی به جای م��واد خام اولیه از اهم 
رویکردهای دولت باهدف تحقق اقتصاد مقاومتی در زمینه  
افزای��ش محم��والت صادراتی بوده و ان��واع آهن آالت نیمه 
سنگین و س��نگین، قیر و سیمان ازجمله کاالهای صنعتی 
هستند که با رشد چشمگیری طی این هشت ماهه، بارگیری 

و صادر شده است
    

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان خبر داد:
رشد ۱۹ درصدی صادرات از بندر امام 

خمینی)ره(
اهواز- موس��وی نسب: در پی اس��تقبال صاحبان کاال و 
بازرگانان از خدمات مطلوب تخلیه و بارگیری کاال در مجتمع 
بندری ام��ام خمینی)ره(، رون��د بارگیری ان��واع کاالهای 
غیرنفتی طی هش��ت ماهه س��ال جاری، با 19درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به بیش از 7 میلیون 
تن رس��ید. عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان، در خصوص آمار تخلیه و بارگیری کاال و همچنین 
میزان صادرات در هشت ماه نخست سال جاری از آن بندر و 
مقایس��ه آن با مدت مشابه س��ال قبل، اظهارداشت: هفت 
میلیون و 138 هزار و 528 تن بارگیری در بندر خوزستان در 
هش��ت ماه نخست س��ال جاری به ثبت رس��یده است که 
بارگیری در گروه های کاالهای کیسه ای، متفرقه، آهن آالت 
و فله ای از رشد مناسبی برخوردار بود.دریس در ادامه افزود: 
افزایش صادرات محصوالت تولیدی به جای مواد خام اولیه از 
اه��م رویکردهای دولت خدمتگزار ب��ا هدف تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی در زمینه افزایش محموالت صادراتی بوده و انواع 
آهن آالت نیمه س��نگین و س��نگین، قیر و سیمان از جمله 
کاالهای صنعتی هس��تند که با رش��د چشمگیری طی این 
هشت ماه، بارگیری و صادر شده است.وی همچنین گفت: به 
دنبال رضایت صاحب��ان کاال و بازرگانان از کیفیت مطلوب 
ارائه خدمات بندری در این بندر بزرگ تجاری کش��ور که از 
طریق فراه��م آوردن تجهیزات و فضای انبارش مناس��ب و 
بهره گیری از نیروهای مجرب عملیاتی حاصل شده، شاهد 
روند رو به رشد صادرات غیرنفتی بوده ایم.مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامام خمینی)ره(  با اشاره به رشد 40 درصدی  
تخلی��ه و بارگیری کاالی کانتینری طی بازه زمانی مذکور از 
روند رش��د و رونق عملیات کانتینری در این مجتمع بزرگ 

بندری به میزان 85 هزار و TEU 314 خبر داد. 

خبر

خبر
مدیرکل تعزیرات خوزستان: 

قاچاقچیان لوازم خانگی و پوشاک 
در خوزستان محکوم شدند 

اهواز- موسوی نسب: مدیرکل تعزیرات 
حکومت��ی خوزس��تان از محکومی��ت 
قاچاقچیان لوازم خانگی، پوش��اک و مواد 

خوراکی در این استان خبر داد. 
رضا سعیدی اظهار داشت: با عنایت به 
گزارش نی��روی انتظامی مبنی بر قاچاق 
لوازم خانگی، پوش��اک و مواد خوراکی از 
طریق اتوبوسی که صندلی های آن خارج 
شده بودند این خودرو شناسایی، توقیف و 

به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی افزود: این پروند در شعبه نهم اداره 
تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز مورد 
رسیدگی قرار گرفت که شعبه پس از انجام 
اس��تعالمات الزم و دفاعیات، متهمان را 

محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان 
تصریح کرد: در ش��عبه نهم اداره تعزیرات 
حکومتی شهرستان اهواز عالوه بر توقیف 
کاالها، متهمان به 5819604724 ریال 

محکوم شدند.
س��عیدی گف��ت: پس از ص��دور رای، 
درخواست تجدید نظر شد که این رای در 
شعبه ششم تجدید نظر تعزیرات حکومتی 

تایید شد
    

مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
خوزستان: 

مسئوالن اجرایی خوزستان 
درمورد سامانه  کاداستر همکاری 

کنند 
اهواز- موسوی نس��ب: مدیرکل ثبت 
اسناد و امالک خوزس��تان گفت: از همه 
مس��ئوالن اجرایی خوزستان درخواست 
داریم تا نگاه به کاداستر را نگاه به سازمان 
ثب��ت نبینن��د و ض��رورت دارد که همه 
دس��تگاه ها همکاری الزم را در این زمینه 

داشته باشند. 
اکبر افشین در جلس��ه شورای برنامه 
ریزی خوزس��تان اظه��ار کرد: س��امانه 
کاداستر غیر شهری )زراعی � اراضی ملی( 
ش��امل منابع طبیعی، تاالبها و غیره می 
شود و حقیقتا در حوزه اراضی کشاورزی 
پیش��رفت جالبی نداشتیم.وی با اشاره به 
اینکه در طرح کاداستر شهری بالغ بر 100 
درصد کار انجام شده افزود: این سامانه با 
هر کار اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و غیره 

ارتباط دارد چون مرتبط با اراضی است.

اهواز- موسوی نسب: معاون کشاورزی 
ش��رکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی 
خوزس��تان گفت: امس��ال ح��دود 5.5 
میلیون تن نیشکر از مزارع استان برداشت 
می شود که از این میزان نیشکر، نزدیک 
به 590 هزار تن ش��کر خام به دست می 

آید.
حس��ین آمیلی درخصوص برداشت 
س��بز از مزارع نیشکر خوزستان، اظهار 
کرد: در سال گذش��ته تعهد این شرکت 
برای برداشت سبز نیشکر 20 درصد بود 
ولی این رقم را تا 24 درصد افزایش دادیم 
و امیدواریم امسال همه شرکت های زیر 
مجموعه توسعه نیشکر به رقمی باالتر از 
تعهد 30 درصدی برداش��ت سبز دست 
یابن��د.وی افزود: ب��رای واحدهای دعبل 
خزاعی و دهخدا به دلیل نزدیکی به شهر، 
آیین نامه برداشت سبز تدوین شده و دو 
س��ال اس��ت که به صورت جدی این کار 
دنبال می شود تا مشکالت زیست محیطی 

به حداقل برسد.
ش��رکت  کش��اورزی  مع��اون 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان این 
ک��ه دس��تگاه های برداش��ت ش��رکت 
توسعه نیشکر دارای باالترین تکنولوژی 
های روز هس��تند، عن��وان کرد: عملیات 
برداشت در مزارع نیشکر استان به صورت 
صد در صد مکانیزه انجام می شود و هدف 
ما این است که برداش��ت ها را به صورت 

سبز انجام بدهیم.
وی ادامه داد: همچنین سیستم های 
ش��رکت  کارخانج��ات  آس��یاب 
توسعه نیشکر طراحی شده اند تا کمترین 
آس��یب های زیس��ت محیطی را داشته 

باشند.
آمیلی با بیان این که برداش��ت سطح 
زیر کشت نیش��کر نیز نس��بت به سال 
گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، 
گفت: بررسی های صورت گرفته از میزان 
قند نی نش��ان می دهد که شرایط کنونی 
نس��بت به س��ال های قبل بهبود یافته و 
امسال می توانیم میزان استحصال قند، را 

افزایش دهیم.
ش��رکت  کش��اورزی  مع��اون 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 

بیان کرد: زمان برداشت نیشکر در استان 
مصادف با فصل بارندگی اس��ت و این امر 
سبب می شود که عمل برداشت با سختی 
هایی همراه باش��د اما برنامه ریزی ش��ده 
که نیشکر به روش های خاصی برداشت 
شود تا پس��ماندها به عنوان خوراک دام 
مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و ب��ه عنوان 
ضایعات سبب اختالل در فرآیند برداشت 

نشود.

جمع آوری و بسته بندی حدود 
۶۰۰ تن سرساقه و برگ نیشکر

وی ب��ا اش��اره به جمع آوری و بس��ته 
بن��دی ح��دود 600 ت��ن سرس��اقه و 
برگ نیشکر یادآور ش��د: این میزان، در 
بس��ته های 150 ت��ا 300 کیلوگرمی به 
عنوان خوراک دام های س��بک و سنگین 
به ص��ورت رایگان به میزان 25 درصد در 
داخل استان و میزان 75 درصد در خارج 

از استان توزیع شد.
آمیلی تصریح کرد: به دلیل تعادل در 
میزان گاز دی اکسید کربن تولید و جذب 
شده در مزارع نیشکر، سوزاندن نیشکر گاز 
دی اکس��ید اضافی در محیط تولید نمی 
کند و همواره میزان جذب شده چندین 
تولی��د ش��ده اس��ت.  براب��ر می��زان 

وی اف��زود: میزان اکس��یژنی نی��ز که در 
فرآیند سوختن نیشکر مصرف می شود، 
یک چهارم اکس��یژن تولید شده توسط 
خود مزارع اس��ت که اکنون از نظر وجود 
اکس��یژن در محیط ،س��ه چه��ارم جلو 

هستیم.

سوختن نیشکر هیچ عارضه 
بهداشتی ایجاد نمی کند

ش��رکت  کش��اورزی  مع��اون 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 
ب��ا بیان ای��ن که سوختن نیش��کر هیچ 
عارضه بهداش��تی ایجاد نمی کند، گفت: 
تحقیق 35 ساله دانشگاه هاوایی آمریکا بر 
روی مزارع نیشکر، نتوانست ثابت کند که 
هنگام آتش زدن نیشکر مشکل تنفسی 
ش��ود. م��ی  ایج��اد  اف��راد   در 

وی ادام��ه داد: 56 س��ال از زمان فعالیت 
کش��ت و صنعت هفت تپه می گذرد و در 

دل آن تعدادی روس��تا وجود دارد و مردم 
این روس��تاها با وجود سال ها سکونت در 
کنار این کشت و صنعت، تا به امروز دچار 
مشکلی از نظر پزشکی، سالمت و بهداشت 
نش��ده اند و ریه های آن ها با مردم عادی 
تفاوتی نداش��ته و مشخص شده است که 
سر نی یا برگ سوخته شده نیشکر ممکن 
باش��د. آزار  چش��م  فق��ط   اس��ت 

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و 
صنای��ع جانبی خوزس��تان در خصوص 
صحبت های مبنی ب��ر آب بر بودن گیاه 
نیشکر، بیان کرد: در دنیا ارزش اقتصادی 
آب با ماده خش��ک یا م��اده آلی که از آن 
تولید می شود، سنجیده می شود و بنابر 
آم��ار موجود، تولید ماده خش��ک آلی در 
شرکت توسعه نیشکر 2.5 برابر کل این 
می��زان ماده در کش��اورزی، دامپروری و 
 آب��زی پ��روری در خوزس��تان اس��ت.

وی یادآور شد: بر اساس اطالعات رسمی 
وزارت جهاد کش��اورزی، به ازای هر متر 
مکعب میزان آب��ی که در فصل زراعی در 
سال 95-94 درخوزستان مورد استفاده 
قرار م��ی گیرد، 485 گرم ماده خش��ک 
کش��اورزی تولید می شود اما در شرکت 
توسعه نیشکر به ازای هر متر مکعب آب 

مصرفی، یک هزار و 200 گرم ماده خشک 
ش��ود. م��ی  تولی��د   آل��ی 
آمیلی گفت: زراعت نیش��کر 12 ماهه و 
پنج س��اله اس��ت و آبیاری س��االنه یک 
هکتار نیش��کر به حدود 28 ه��زار متر 
مکعب آب نیاز دارد ولی کاش��ت سالیانه 
برن��ج یا ذرت در فصل تابس��تان و بهار به 
ح��دود 26 یا 30 هزار مترمکعب آب نیاز 
ب��ه  نس��بت  مجم��وع  در  ک��ه  دارد 
کشت نیش��کر آب بیشتری مصرف می 
کنند.افزایش راندمان آبیاری در شرکت 
 توسعه نیش��کر طی 9 س��ال گذش��ته

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی خوزستان با بیان بر این که 
رسیدن به یک سیس��تم آبیاری درست 
برای استفاده از آب از اولویت های شرکت 
توسعه نیشکر اس��ت، بیان کرد: در حال 
حاضر اس��تفاده بهین��ه از آب به صورت 
پایلوت در واحدهای توسعه نیشکر مورد 
بررس��ی و فرهنگ س��ازی قرار گرفته و 
دنبال این هستیم که بتوانیم به میزان یک 
ی��ا دو درصد به راندمان کل آبیاری مزارع 

اضافه کنیم.
وی ادام��ه داد: طی 9 س��ال گذش��ته 
راندمان آبیاری در شرکت توسعه نیشکر از 

متوسط 48 درصد به 52 درصد رسیده که 
این رقم برای آبیاری سطحی در دنیا قابل 

توجه است.
آمیل��ی بیوم��اس تولی��د ش��ده در 
مزارع نیشکر را نیز بس��یار باال دانست و 
گفت: بیوماس همان زیست توده بوده که 
یک��ی از منابع مهم ان��رژی های تجدید 
شونده محسوب می شود و به هر موجود 
زنده که قابلیت رش��د و نمو داش��ته و بر 
مبنای قوانین طبیعی تقس��یم شوند که 
بیوماس تولید شده در مزارع نیشکر حدود 
10 برابر و بس��یار باالتر از بیوماس تولید 
شده در مزارع غیر نیشکری نسبت به آب 

مصرفی است.
ش��رکت  کش��اورزی  مع��اون 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان این 
که کاشت محصوالت کشاورزی نیشکری 
از نظ��ر تولی��دی، س��ود آوری و ارزش 
اقتصادی آب بسیار با ارزش است، گفت: 
متوس��ط ارزش محص��والت تولیدی در 
بخش کشاورزی نسبت به نیشکرحدود 
یک به 1.3 اس��ت، یعنی در ازای یک هزار 
ریال محصول تولید شده ، با همان میزان 
آب در بخش نیش��کر یک هزار و سیصد 

ریال محصول تولید می شود.

سوختن نیشکر هیچ عارضه بهداشتی ایجاد نمی کند

شماره 3880    چهار شنبه   22آذر    1396

آگهی مناقصه عمومی اجاره خودرو جهت ش�هرداری مرکز 

و مناطق ش�هرداری اراک

شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 9۶ نسبت به اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز 

و مناطق شهرداری اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصالح با مناسب ترین قیمت 

پیشنهادی اقدام نماید.

اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 10،500،000،000 ریال و عنوان مناقصه ها و مبلغ تضمین ها:
مبلغ تضمین: 400،000،000 ریال

شهر اراکمحل انجام کار

امور قرارداد های شهرداری مرکزمحل توزیع اسناد مناقصه

پس از تاریخ نشر آگهی به مدت 12 روززمان توزیع و تحویل اسناد

ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
100973333338 بانک شهر شعبه شهید بهشتی

حداکثر یک هفته پس از بازگشاییتاریخ اعالم و ابالغ به برنده

دبیرخانه شهرداری مرکزمحل تحویل اسناد

روز چهارشنبه 1396/10/6 –  راس ساعت 16 در دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری – حضور زمان و محل بازگشایی پاکت ها
شرکت کنندگان بالمانع است

شرکتهای حمل و نقل درون شهری و موسسات کرایه اتومبیل دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده
ذیصالح و شرکت های تعاونی مجاز

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد - شهرداری در رد یک یا تمام 
پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود - به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت 

ترتیب اثر داده نمی شود.

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 12روز پس از تاریخ 

چاپ آگهی تحویل نمایند و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز 

واق�ع در خیاب�ان جهاد – فاز 2 ش�هرک ش�هید بهش�تی ش�هرداری اراک مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 

3-3313۶۰91-۰8۶ تماس حاصل فرمایند.

  شهرداری اراک

آگه�ی  مزای�ده

شهرداری نوده خاندوز در اجرای مصوبه  شماره 4745-139۶/9/7 شورای اسالمی شهر،  در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین  متعلق به شهرداری با 
شرح ذیل  از طریق مزایده کتبی با شرایط و مشخصات ذیل اقدام نماید .

مشخصات امالک مساحت / متر مربع کاربری وضعیت ملک موقعیت ردیف

 خیابان شهید جفایی –کوچه
) فاقد سند رسمی )دستارمی سنگرف –فرعی دوم 212/09 مسکونی  زمین شهرداری بابت سرانه

تفکیکی  ابوالقاسم جفایی 1

خیابان 25 متری ) فاقد سند رسمی )دستارمی مسکونی با قابلیت تجاری 87/11  زمین شهرداری خریداری از
خانم  مالیی 2

1-ش�رکت کنندگان درمزایده  جهت ردیف  )1( باید  مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ردیف دوم مبلغ 19/۰۰۰/۰۰۰  بابت س�پرده  ش�رکت در مزایده  به حس�اب  
۰1۰54۰2825۰۰۰  نزد بانک ملی شعبه شهید بهشتی آزادشهر  یا باجه نوده خاندوز و یا شماره  حساب 1۶99۰8۶9۰ نزد بانک رفاه آزادشهر واریز و فیش واریزی 
و یا اس�ناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی معتبر  معادل مبلغ مذکور  را به ضمیمه فرم ش�رکت در مزایده  )موجود در شهرداری (در پاکت درب بسته و روی پاکت 
نوش�ته ش�ود مربوط به مزایده فروش زمین  شهرداری ، به شهرداری تسلیم  نمایند . بدیهی است در صورت برنده نشدن سپرده واریزی عیناً مسترد خواهد 

شد 
2-داوطلبین شرکت در مزایده می توانند ضمن مراجعه به شهرداری امور مالی و یا واحد شهرسازی ضمن هماهنگی با مسئولین مربوطه زمین مورد نظر را مورد 

بازدید قرار داده و در صورت نیاز اطالعات الزم را  با مراجعه به سایت شهرداری به آدرس www.nowdehcity.ir کسب نمایند .
3- کلیه هزینه های نقل و انتقال و هزینه های نشر آگهی ، مالیات ، بیمه و غیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

4-هرگاه برندگان نفرات اول – دوم- سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نباشند و از انجام معامله استنکاف نمایند سپرده واریزی آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط و ثبت خواهد شد .

5- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت بهاء مورد مزایده اقدامات الزم برای انعقاد قرارداد و مراحل 
تحویل و تحول بعمل آورد .

۶- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات در صورتی که به صرفه و صالح شهرداری نباشد ، مختار است 
7-داوطلبین ش�رکت در مزایده می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز  دوش�نبه   مورخ  11/ 1۰ / 139۶   پیش�نهادات خود را در قالب فرم  شرکت در مزایده 
)موجود در شهرداری( و به ضمیمه فیش واریزی و یا اسناد خزانه و یا ضمانت نامه بانکی معتبر )در بند 1 ( در پاکات الف و ب درب بسته و روی پاکت نوشته شود 
)مربوط به مزایده فروش زمین شهرداری (  به دبیرخانه شهرداری تسلیم  و رسید اخذ نمایند . بدیهی است به پیشنهادات مخدوش و یا اینکه پس از مهلت مقرر 

واصل شود و یا فاقد )سپرده ( ضمائم مورد نظر باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
8-جلسه مزایده و بازگشایی پاکات با حضور اعضاء کمیسیون مربوطه در مورخه 139۶/1۰/13  روز   چهارشنبه     ساعت  12:3۰ در  محل شهرداری نوده خاندوز 

برگزار و نسبت به پیشنهادات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .
نوبت اول : چهارشنبه 9۶/9/22-نوبت دوم : چهارشنبه 9۶/9/29

مهدی جعفری-شهردار نوده خاندوز

نوبت اول

اجراي طرح هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب با 

هدف سالم سازي محیط زیست ، افزایش سطح بهداشت 
عموم��ي ، ممانعت از آلودگي آبه��اي زیرزمیني همواره 
مورد تاکید شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي 

مي باشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت 
: در حال حاضر 60 درصد از جمعیت شهري استان و70 
درصد از جمعیت کالنشهر تبریزتحت پوشش تاسیسات 
جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب قرار دارد که بیش از 

میانگین کشوری می باشد .
وی ادام��ه داد : در ح��ال حاضر در 17 ش��هر اس��تان و 
همچنین در مس��کن مهر کالنش��هر تبریز       ) شهر 
جدید سهند( لوله گذاري خط انتقال و شبکه فاضالب و 
به تبع آن واگذاري انشعابات فاضالب اجرا مي گردد و در 
6 ماهه اول س��الجاری 88 کیلومتر لوله گذاری ش��بکه 

فاضالب در س��طح استان احداث ش��ده که بیش از 51 
کیلومتر در کالن شهر تبریز بوده و بقیه درسایر شهرهای 
اس��تان اجرا شده که طول ش��بکه فاضالب در استان به 

بیش از 3349 کیلومتر رسیده است .     
وی اضافه کرد : ش��رکت آب و فاضالب اس��تان با تالش 
پرسنل زحمتکش در تمامي زمینه هاي کاري توانسته 
اس��ت خدمات قابل قبولي را به شهروندان و مشترکین 
محترم ارائه نماید بطوریکه در 6 ماهه اول س��ال بیش از 
29700 فقره انش��عاب فاضالب به مش��ترکین گرامی 
واگ��ذار نموده و امیداوریم درادامه س��الجاری نیز طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری که “ سال اقتصاد مقاومتی 
،تولید - اش��تغال “ نامگذاری ش��ده اس��ت با پویایي و 
خالقیت در کارهاي محوله شاهد تداوم خدمات رساني 

مطلوب به مشترکین عزیز باشیم .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  بیان کرد :

واگذاری بیش از 2۹700 فقره انشعاب فاضالب در 6 ماهه اول سال ۹6



11نفت و انرژينفت و انرژي
نفت برنت از مرز 65 دالر عبور كرد

ــمال كه عرضه قابل  به دنبال تعطيلى خط لوله درياى ش
ــتين بار از  توجهى را از بازار خارج كرد نفت برنت براى نخس

سال 2015 به باالى 65 دالر در هر بشكه صعود كرد.
به گزارش ايسنا، بهاى معامالت نفت برنت كه قيمت پايه 
براى بازار جهانى نفت است، با 60 سنت يا 0.9 درصد افزايش 
نسبت به معامالت روز دوشنبه، به 65.29 دالر در هر بشكه 
رسيد. براى نخستين بار از ژوئن سال 2015 بود كه برنت از 

مرز 65 دالر عبور كرد.
نفت وست تگزاس اينترمديت آمريكا با 31 سنت يا 0.5 
ــبت به روز گذشته، به 58.30 دالر در هر  درصد افزايش، نس

بشكه رسيد.
ــركت  ــد بازار در ش ــه گفته جفرى هالى، تحليلگر ارش ب
،OANDA نفت برنت تحت تاثير خبر تعطيلى خط لوله 
ــدت چندين هفته به دليل  ــمال به م نفت فورتيز درياى ش
ــودى پيدا كرد.  ــت كوچك در آن روند صع ــف يك نش كش
واكنش بازار نشان مى دهد كه در يك بازار با عرضه محدود، 
هرگونه مشكل عرضه به افزايش قيمت ها منجر خواهد شد.

خط لوله نفت فورتيز كه بزرگترين خط لوله نفت انگليس 
ــكه در روز است، روز دوشنبه  با ظرفيت حمل 450 هزار بش

پس از كشف نشت تعطيل شد.
    

قيمت بنزين عربستانى ها را نقره داغ مى كند
عربستان سعودى قصد دارد در ژانويه قيمت هاى داخلى 
ــتاى برنامه حذف تدريجى  ــوخت جت را در راس بنزين و س

يارانه هاى انرژى در اين كشور، افزايش دهد.
به گزارش ايسنا، بلومبرگ به نقل از يك منبع آگاه نوشت: 
ــتان قرار است حدود 80 درصد  قيمت هاى بنزين در عربس
افزايش پيدا كند در حاليكه قيمت هاى سوخت جت به سطح 
قيمت هاى بين المللى افزايش پيدا خواهد كرد. بنزين و ساير 
ــوخت ها مانند ديزل، كروسن و نفت كوره سنگين شاهد  س
افزايش قيمت تدريجى ظرف مدت چند سال آينده خواهند 

بود.
قيمت ها به استثناى سوخت جت، زودتر از سال 2023 و 
ــطح بين المللى نخواهد رسيد.  ــال 2025 به س نهايتا تا س
ــتقيما افزايش پيدا نمى كند اما همراه با  تعرفه هاى برق مس

ساير قيمت هاى انرژى به تدريج افزايش خواهد يافت.
ــه اصالحات يارانه  ــتان كه بر برنام ــى عربس وزارت داراي

نظارت مى كند، در اين باره اظهارنظر نكرد.
برنامه جديد زمانبندى آهسته ترى براى حذف يارانه ها را 
ــان مى دهد زيرا دولت عربستان تالش مى كند تاثير اين  نش
ــش دهد. مقامات  ــور را كاه ــر بر اقتصاد راكد اين كش تدابي
عربستان پس از سال ها بحثT براى نخستين بار يارانه ها را 
در دسامبر سال 2015 پس از اينكه قيمت هاى نفت ريزش 
ــال  ــش دادند و بعدها اعالم كردند يارانه ها را تا س كرد كاه
ــذف يارانه ها  ــور كامل حذف خواهند كرد. ح ــه ط 2020 ب
ــلمان، وليعهد  ــق 2030 محمد بن س ــى از برنامه اف بخش

عربستان براى دوران پسا نفت است.
ــراى كنار ماندن با  ــن صادركننده نفت جهان ب بزرگتري
ــختى تالش مى كند و كاهش  ــاى پايين نفت به س قيمت ه
هزينه ها با هدف كاهش كسرى بودجه انجام مى گيرد كه در 
ــال 2015 به حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلى بالغ  س
ــال ميالدى جارى  ــتان در نيمه اول س ــد. اقتصاد عربس ش

كوچك شد.
    

بزرگ ترين خط لوله نفت انگليس تعطيل شد
بزرگترين خط لوله نفت انگليس همزمان با سرماى شديد 
در اين كشور، به دليل كار تعميراتى غيرمنتظره احتماال به 

مدت چند هفته تعطيل خواهد بود.
به گزارش ايسنا، سيستم خط لوله فورتيز كه حدود 450 
ــمال به پايانه  ــكه در روز نفت فورتيز را از درياى ش هزار بش
فرآورى كينيل در اسكاتلند منتقل مى كند، از هفت دسامبر 
كه يك بازرسى متداول نشتى اندكى را برمال كرد، با ظرفيت 

پايين ترى فعاليت كرده است.
ــركت اينونس كه مالك اين خط لوله است، اعالم كرد  ش
ــتم به طور كامل تعطيل  ــده كه اين سيس تصميم گرفته ش

شود.
ــت برآورد كرده اند كه تعطيلى كامل اين  معامله گران نف
ــتم براى نخستين بار از سال 2011 كه شركت بى پى  سيس
اداره كننده وقت اين خط لوله آن را در زمان بررسى يك بمب 
مربوط به جنگ جهانى دوم است بر سر دريا تعطيل كرده بود 

روى داده است.
سخنگوى شركت اينوس اعالم كرد هنوز زود است مدت 
زمان مشخصى را براى كار تعميرات اعالم كنيم. ما نمى توانيم 
برآورد دقيقى داشته باشيم و تنها مى توانيم بگوييم اين كار 

چند هفته طول خواهد كشيد.
اينوس كمتر از دو ماه پيش، سيستم خط لوله نفت فورتيز 

را از شركت BP به مبلغ 250 ميليون دالر خريدارى كرد.
ــارم از كل توليد نفت  ــه حدود يك چه ــن خط لوله ك اي
ــمال را حمل مى كند، همچنين يك مسير بزرگ  درياى ش
ــه به صورت  ــت ك ــال گاز طبيعى به انگليس اس براى ارس
ــاحلى توليد مى شود. انگليس با يك جبهه هواى سرد  فراس
ــراه آورده و باعث  ــنگينى را به هم ــت كه برف س روبه روس
ــفر در سراسر اين كشور  ــدن س تعطيلى مدارس و مختل ش
شده است.اينوس كه همچنين مالك پااليشگاه گراندماوت 
ــكه در روز در اسكاتلند است، اعالم  به ظرفيت 200 هزار بش
كرد اين كارخانه به دنبال تامين نفت جايگزين خواهد بود اما 
در حال حاضر نفت كافى در مخازن اين پااليشگاه وجود دارد 
تا اين شركت بتواند اوضاع را مديريت كند.براساس گزارش 
ــط لوله از پنج خط لوله درياى  رويترز، فورتيز بزرگترين خ

شمال است.
    

مقام ارمنستانى بر راه اندازى خط لوله انتقال گاز 
ايران به ارمنستان تاكيد كرد

ــتان و  ــتى پارلمانى جمهورى ارمنس رئيس گروه دوس
ــدن توافقات و راه  ــران بر عملياتى ش ــالمى اي جمهورى اس

اندازى خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان تأكيد كرد.
ــاريان» در ديدار فريدون  به گزارش ايرنا، «واهرام باغداس
حسنوند رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اين مطلب افزود: توسعه مناسبات در بخش انرژى و راه 
ــتان مى تواند به  ــدازى خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنس ان

تأمين امنيت انرژى ارمنستان كمك فراوانى مى نمايد.
رئيس گروه دوستى پارلمانى جمهورى ارمنستان و ايران 
با تأكيد بر اهميت ارتباطات دو كشور گفت: دولت و پارلمان 
ــطح  ــتان هيچگونه محدوديتى در جهت ارتقاى س ارمنس
ــبات با تهران قائل نيستند و بر بهره گيرى از ظرفيت  مناس

هاى اقتصادى در دو كشور تأكيد دارند.

خبر

سخنگوى كميسيون اقتصاد مجلس با 
ــدى نرخ  ــش 20 درص ــه افزاي ــاره ب اش
ــنهادى  حامل هاى انرژى در اليحه پيش
ــال 97 دولت گفت: مجلس با  بودجه س
ــاى انرژى مخالف  ــش نرخ حامل ه افزاي
است.به گزارش صدا و سيما، رحيم زارع 
افزايش 20 درصدى نرخ آب و گازوئيل را 
طبق اليحه بودجه سال آينده يادآور شد 
ــت:  افزايش قيمت بنزين خط قرمز  و گف

ــت چون متناسب با  نمايندگان مردم اس
افزايش چند برابرى سال هاى گذشته آن 
ــت، بر  ــده اس خدماتى به مردم ارائه نش
ــاى اليحه با  ــاس اين بخش ه همين اس
يكسرى اصالحات در كميسيون تلفيق و 

صحن علنى مجلس مواجه خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون ويژه حمايت از 
ــه رقم كلى  ــاره به اينك ــد ملى با اش تولي
ــزار و 194 هزار  ــنهادى ه ــه پيش بودج

ــت گفت: از اين ميزان  ميليارد تومان اس
ــزار ميليارد تومان منابع عمومى  368 ه
بودجه، 56 هزار ميليارد تومان درآمدهاى 
ــزار ميليارد تومان  اختصاصى و 813 ه
بودجه شركت هاى دولتى تعيين و طبقه 
ــت.اين نماينده مجلس  ــده اس بندى ش
ــالمى درباره ميزان تطبيق  ــوراى اس ش
پذيرى اليحه بودجه با سياستهاى كلى 
ــز گفت: در دو فصل  اقتصاد مقاومتى ني

اشتغال و حمايت از توليد 58 هزار ميليارد 
ــع بودجه ،بانك ها و  تومان از محل مناب
صندوق توسعه ملى تخصيص داده شده 
ــت  ــا منطبق با سياس ــه اين بخش ه ك
اقتصاد مقاومتى است. در بخش هايى از 
اليحه هم برخالف سياست هاى اقتصاد 
ــده مانند استفاده 12  مقاومتى عمل ش
ــهم صندوق توسعه ملى از  درصدى از س
ــب دولت كه چنين موضوعى به اذن  جان

مقام معظم رهبرى و مجلس را نياز دارد.
سخنگوى كميسيون اقتصاد مجلس 
گفت: در مجموع حدود 50 درصد بودجه 
متناسب با سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
ــت و براى يكسال مى  و برنامه ششم اس
تواند اليحه خوبى محسوب شود كه اگر 
دولت طبق روال بودجه عمل كند بخش 
ــم تحقق  ــداف برنامه شش ــادى از اه زي

خواهد يافت.
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سخنگوى كميسيون اقتصاد مجلس:
افزايش نرخ حامل هاى انرژى خط قرمز مجلس است

ــور پااليش و  ــر نفت در ام معاون وزي
ــرح ايجاد  ــراى اجراى ط پخش گفت: ب
شركت هاى زنجيره اى توزيع سوخت بايد 
ــش از پيش ارتباط  ــانه هاى ملى بي با رس
برقرار كرد.به گزارش شانا، عليرضا صادق 
آبادى در نشستى با مسئوالن شركت ملى 
ــى، نمايندگان  ــش فرآورده هاى نفت پخ
ــركت هاى حمل و نقل  جايگاه داران و ش

ــور افزود: بايد با  ــوخت در سراسر كش س
ــكيل كميته اى متشكل از مسئوالن  تش
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى و  ش
و  ــى  صنف ــن  انجم از  ــى  نماينده هاي
ــاى نهايى براى  ــگاه داران، تصميم ه جاي
اجراى طرح دريافت شود.وى اعالم كرد: 
در نخستين گام بايد مشخص شود كه در 
ايجاد شركت هاى زنجيره اى و زير پوشش 

آنها قرار گرفتن اجبارى وجود ندارد و هيچ 
فرقى بين شركتى كه چند جايگاه را تحت 
ــش دارد با شركتى كه يك جايگاه را  پوش
ــت.به گزارش  ــش دارد، نيس تحت پوش
ــش فرآورده هاى نفتى  ــركت ملى پخ ش
ــران، صادق آبادى با بيان اينكه اجرايى  اي
شدن اين طرح، كاهش هزينه ها و افزايش 
ــت، افزود:  ــود را به دنبال خواهد داش س

ــود دارد كه  ــدارى هزينه ضرورى وج مق
نمى توان كاهش داد و تعدادى هزينه هاى 
غير ضرورى نيز هست كه با تجميع شدن 
ــوان آن را كاهش داد؛ اين موضوع از  مى ت
ــت. ــب و كار در دنياس ــات كس بديهي
ــركت ملى پااليش و پخش  مديرعامل ش
اظهار كرد: شركت هاى زنجيره اى براى 
افزايش سوددهى مى توانند توزيع سوخت 

اينترنتى و خدمات جانبى داشته باشند، 
ــركت ها از يك فضاى  ضمن اينكه اين ش
كسب و كار كوچك، به استانداردهاى بين 
ــب و كار نزديك خواهند شد. المللى كس

وى بر تشكيل كميته اى براى اصالحات 
دستورعمل ها و روش هاى اجرايى و مرور 
ــى و همچنين تهيه  ــدى نهاي و جمع بن

اساسنامه تاكيد كرد.

ــانى به روستاها درحالى  پروژه گازرس
بايد در سال 1399 بايد به پايان برسد كه 
ــه در اليحه  ــورت گرفت ــق برآورد ص طب
بودجه سال 1397، تا آن زمان بايد 271 
ميليارد تومان براى اين كار تخصيص داده 
ــود، درحالى كه قرار است تعداد خانوار  ش
ــال  ــتايى بهره مند از گاز تا پايان س روس
جارى به 77 درصد برسد، بودجه در نظر 
گرفته شده براى گازرسانى به روستاها تا 
آذر سال آينده (زمان تقديم اليحه بودجه 
ــا 500 ميليون تومان  ــال 1398) تنه س

است.

ــنا، طبق اخبارى كه از  به گزارش ايس
ــركت ملى گاز ايران ارائه شده  ــوى ش س
ــاس طرح هاى گازرسانى كه  است، بر اس
ــتند و تا پايان  ــال اجرا هس ــون در ح اكن
ــال به بهره بردارى مى رسند، درصد  امس
خانوار روستايى بهره مند از گاز به عدد 77 
ــهرى بهره مند از گاز به  و درصد خانوار ش
عدد 98 مى رسد.تا تاريخ 30 مهرماه سال 
ــت خانوار  ــد از جمعي ــارى، 74 درص ج
روستايى ايران از گاز برخوردار شده بودند 
ــركت ملى گاز  ــئوالن ش كه به گفته مس
ايران اين ميزان تا پايان امسال و با تكميل 

برخى طرح ها به 77 درصد افزايش خواهد 
ــتايى در ايران به  يافت.تعداد خانوار روس
ــت  طور كلى پنج ميليون و 523 هزار اس
ــهريور ماه، چهار ميليون و  كه تا پايان ش
110 هزار خانوار از گاز برخوردار شدند كه 
ــال به 4 ميليون و  اين ميزان تا پايان امس
280 هزار خانوار مى رسد. در حال حاضر 
ــتا گازرسانى  حدود 24 هزار و 400 روس
شده اند و 5000 روستا نيز تا پايان سال به 
ــود.همچنين در  ــن تعداد اضافه مى ش اي
ــود دارد كه از اين  ــهر وج ايران 1254 ش
تعداد 1101 شهر گازرسانى شده اند. البته 

اين آمار با تعداد مشتركان گاز برابر نيست 
ــت برخى افراد داراى چند  زيرا ممكن اس
ــاس 21  ــند. بر اين اس ــتراك گاز باش اش
ــترك شهرى در  ميليون و 600 هزار مش
ايران وجود دارد. تعداد خانوارهاى شهرى 
زير پوشش گازرسانى 14 ميليون و 683 
هزار خانوار است. اين تعداد برابر 96 درصد 
ــه 98 درصد  ــال ب ــت كه تا پايان امس اس
ــهر در حال  افزايش مى يابد. اكنون 86 ش
ــانى هستند كه بخش  پايان طرح گازرس
زيادى از آنها در دهه فجر به بهره بردارى 
مى رسند.در فرآيند گازرسانى به روستاها 

ــركت ملى گاز ايران صورت  كه توسط ش
مى گيرد، سال شروع پروژه 1387 و سال 
اتمام آن 1399 است. عملكرد سال هاى 
ــدود 23 ميليارد  ــل از برنامه پنجم ح قب
ــرد دوران برنامه پنجم نيز  تومان و عملك
ــت.بر  ــدود 18 ميليارد تومان بوده اس ح
ــاس اين گزارش، بودجه مصوب سال  اس
1396 براى گازرسانى به روستاها حدود 
يك ميليارد و 500 ميليون تومان بوده و 
برآورد سال 1397، 500 ميليون تومان و 
ــده براى سال هاى  بودجه پيش بينى ش

بعد حدود 227 ميليارد تومان است.

ازسوى معاون وزير نفت در امور پااليش مطرح شد:
تاكيد بر لزوم ارتباط با رسانه هاى ملى براى آشنايى با طرح برندينگ

برنامه ريزى عجيب بودجه براى گازرسانى روستاها

خبر
آرامكو كاهش صدور نفت به آسيا 

را ادامه مى دهد
وزارت نفت عربستان با صدور بيانيه اى 
ــعودى  ــركت دولتى س اعالم كرد كه ش
ــتريانش را در  آرامكو صادرات نفت به مش
آسيا از ابتداى سال 2018 ميالدى يعنى 
كمتر از يك ماه ديگر به منظور آنچه ايجاد 
تعادل در قيمت نفت در بازار خوانده است، 
ــاس اين گزارش،  ــش مى دهد.بر اس كاه
ــكه  آرامكو در حالى روزانه يكصد هزار بش
نفت از صادرات خود را به آسيا كاهش مى 
ــه اروپا و  ــطح صادراتش ب ــد كه در س ده
آمريكا تغييرى ايجاد نمى كند.اين كاهش 
صادرات همسو با توافق كاهش توليد نفت 

صورت مى گيرد.
    

پرتامينا روزانه تا 250 هزار بشكه 
نفت وارد مى كند

شركت دولتى نفت اندونزى (پرتامينا) 
قصد دارد در سال 2018 ميالدى تا سقف 
روزانه 250 هزار بشكه نفت وارد اين كشور 

كند.
اين شركت اعالم كرد كه از حدود 800 
هزار بشكه نفتى كه اندونزى روزانه توليد 
مى كند، 500 هزار بشكه از آن به مصرف 
پااليشگاه هاى داخلى اين كشور مى رسد 
ــورت لزوم، واردات خود را افزايش  و در ص

مى دهد.
    

توقف فعاليت بزرگترين خط لوله 
انتقال نفت درياى شمال

ــزرگ ترين خط لوله  در پى تعطيلى ب
انتقال نفت درياى شمال در انگليس با نام 
«فرتينز يا اف پى اس»، به دليل تعميرات، 
ــه باالترين  ــاخص برنت ب قيمت نفت ش
ــطح خود از سال 2015 ميالدى يعنى  س

65 دالر و 29 سنت رسيد.
ــا ظرفيت انتقال روزانه  اين خط لوله ب
450 هزار بشكه نفت، نزديك به 40 درصد 
از نفت و گاز توليد شده در درياى شمال را 

انتقال مى دهد.
    

امور آموزشى دانشكده نفت 
آبادان به روال عادى بازگشت

ــى و برنامه هاى  همه كالس هاى درس
تحصيلى دانشجويان دانشكده نفت آبادان 

به حال عادى بازگشت.
ــانا، همه دانشجويان در  به گزارش ش
ــى خود حاضر شده اند و  كالس هاى درس
ــى طبق برنامه در حال انجام  امور آموزش

است.
ــاس اعالم دانشگاه صنعت نفت،  بر اس
ــه كارگروه مشورتى براى  نخستين جلس
ــجويان  ــرى مطالبات صنفى دانش پيگي
ــور كريم  ــت نفت با حض ــگاه صنع دانش
سلحشور، معاون وزير نفت در امور توسعه 
سرمايه انسانى و مديريت، برخى مسئوالن 
ــجويى از دو  ــگاه و نمايندگان دانش دانش
دانشكده نفت آبادان و اهواز، در دانشكده 
نفت آبادان برگزار و مقرر شد اين جلسه ها 
ــه اى در اين باره  ــداوم برگزار و آئين نام م

تدوين و اجرائى شود.
ــتوران  ــه و رس ــور از محوط سلحش
دانشكده بازديد و با دانشجويان گفت وگو 
ــپس نشستى صميمانه با اعضاى  كرد، س
هيئت علمى و مسئوالن برگزار شد كه در 
اين نشست، معاون توسعه سرمايه انسانى 
ــن تاكيد بر  ــت وزارت نفت ضم و مديري
شتاب بخشى به آغاز فعاليت هاى متوقف 
ــگاه خواست با  ــئوالن دانش شده، از مس
برنامه ريزى و تشكيل كالس هاى جبرانى 
نسبت به جبران وقفه به وجود آمده اقدام 

شود
    

وزير نفت جديد كويت 
منصوب شد

كويت يكى از مسئوالن بخش پااليشى 
اين كشور را به عنوان وزير نفت در هيئت 

دولت جديد منصوب كرد.
ــرى بلومبرگ،  ــبكه خب به گزارش ش
بخيت شبيب بخيت الرشيدى كه پيش از 
ــت پتروليوم  ــركت كوي ــس ش ــن رئي اي
ــنال بود، به عنوان وزير نفت اين  اينترنش

كشور منصوب شد.
وى جايگزين عصام المرزوق مى شود 
ــال 2016 ميالدى  ــامبر س كه از ماه دس
ــئوليت وزارت نفت كويت را به عهده  مس

داشت.
ــد از ذخاير نفت  ــت حدود 6 درص كوي
ــن  ــار دارد و پنجمي ــان را در اختي جه
ــازمان  ــزرگ نفت در س ــده ب توليدكنن
ــورهاى صادركننده نفت (اوپك) به  كش

شمار مى آيد.

سخنگوى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــاره به برخى اخبار در مورد افزايش قيمت  نفتى با اش
بنزين، گفت: هر قيمت جديدى كه براى بنزين اعالم 
مى شود كذب محض است.زيبا اسماعيلى در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اين كه اليحه بودجه سال 1397 به تازگى 
تقديم مجلس شوراى اسالمى شده است، اظهار كرد: 
ــى نكرده و هنوز  ــس هنوز اليحه بودجه را بررس مجل
نمى توان نظر قطعى در مورد چگونگى اجراى اين اليحه 
ــه كرد.وى با تاكيد بر اين كه قيمت گذارى در مورد  ارائ
بنزين در اختيار شرط ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 

نفتى نيست، توضيح داد: مجلس و دولت بايد در مورد 
افزايش قيمت بنزين تصميم بگيرند و هر تصميمى كه 
مجلس و دولت اخذ كنند شركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى اجرا خواهد كرد.سخنگوى شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با اشاره به اعالم 
ــخص براى بنزين،  برخى قيمت ها در بازه زمانى مش
گفت: افزايش قيمت بنزين نهايى نشده است و بنابراين 
هر مبلغ و هر زمانى كه براى افزايش قيمت بنزين اعالم 
شده تكذيب مى شود، زيرا هنوز مجلس شوراى اسالمى 

به اليحه بودجه رسيدگى نكرده است.

سخنگوى شركت ملى پااليش و پخش:
هر قيمت جديدى كه براى بنزين اعالم مى شود كذب محض است

ــبات  ــيون برنامه، بودجه و محاس ــو كميس عض
ــتگى بودجه سال 97 به  مجلس با بيان اين كه وابس
درآمدهاى نفتى كاهش يافته است، گفت: دولت در 
ــراى كاهش  ــبى ب ــه 97، اقدام مناس اليحه بودج

وابستگى به درآمدهاى نفتى انجام داده است.
ــاره به  ــانا، محمدرضا تابش با اش ــزارش ش به گ
ــال 97 در مجلس شوراى  ــى اليحه بودجه س بررس
اسالمى، گفت: دولت براى تدوين اليحه بودجه 97 
به صورت عملياتى عزمى جدى دارد و ما از اين اقدام 

دولت قدردانى مى كنيم.

ــيون برنامه، بودجه و محاسبات  اين عضو كميس
ــالمى با تاكيد بر اين كه كاهش  ــوراى اس مجلس ش
وابستگى بودجه سال 97 نسبت به سال هاى گذشته 
كاهش يافته است، افزود: دولت در اليحه بودجه 97، 
اقدام مناسبى براى كاهش وابستگى به درآمدهاى 
نفتى انجام داده است.وى يكى از آثار مثبت كاهش 
ــكوفايى  ــتگى بودجه به درآمدهاى نفتى را ش وابس
اقتصادى و رونق توليد دانست و تصريح كرد: كاهش 
ــتگى بودجه به درآمدهاى نفتى سبب گردش  وابس

چرخ صنعت و توليد مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
وابستگى بودجه 97 به درآمدهاى نفتى كاهش يافته است

وزير نفت با بيان اينكه افزايش قيمت 
بنزين در بودجه سال 97 ديده شده است، 
ــى افزايش قيمت  ــزود: زمان و چگونگ اف

بنزين هنوز مشخص نيست.
به گزارش خانه ملت، بيژن نامدار زنگنه 
ــارى مبنى بر  ــار اخب ــوص انتش در خص
افزايش قيمت بنزين، گفت:هر وقت الزم 
شد دولت موضوع افزايش قيمت بنزين را 

عنوان مى كند.
وزير نفت با بيان اينكه افزايش قيمت 
بنزين در بودجه سال 97 ديده شده است، 
ــه زمانى و چگونه افزايش  افزود: اينكه چ
قيمت بنزين اعمال شود، هنوز مشخص 

نيست.
ــت دوازدهم، تصريح  عضو كابينه دول
ــن هنوز باز  ــث مبلغ قيمت بنزي كرد:بح
است و اين تصميم در مجلس جاى بحث 

دارد.
ــان  ــه داد: در آن زم ــت ادام ــر نف وزي
مستندات قانونى ام را بيان كردم و عنوان  
ــت هاى وزارت نفت در پخش  آن را سياس
ــاى نفتى تعيين كردم. حاال اين  فرآورده

سياست ها چه بود؟
ــت وقت تصميم  ــار كرد: دول وى اظه
گرفت شركت ملى نفت در سال 88 را به 
ــد ولى اين  ــى واگذار كن بخش خصوص

ــد. وقتى به  ــال 90 اجرا نش تصميم تا س
ــت رفتم، چون  ــر نفت به دول عنوان وزي
ــى مى تواند توان  مشخص نبود چه كس
اداره چنين شركت بزرگى را داشته باشد 
اجراى اين مصوبه دولت گذشته را متوقف 
ــى  ــام دادم. يك ــدام انج ــردم و دو اق ك
جايگاه هاى عرضه سوخت را واگذار كردم 
و دوم انبارهاى اصلى توزيع سوخت را در 

تملك وزارت نفت نگه داشتم.
ــه داد: در روندى كه در  وزير نفت ادام
ــته با آن روبرو بوديم كه مشكالت  گذش
فراوانى را هم براى دولت و هم براى بخش 
خصوصى به وجود مى آورد، مبالغ فروش 
رفته بنزين و گاز مستقيما به خزانه واريز 
ــد و وزارت نفت نمى توانست پول  مى ش
ــت و بنزين و  ــه نف ــگاه عرض 3500 جاي
ــى ان جى و  ــه س ــگاه عرض 2500 جاي
ــاى تانكرهاى حامل  ــتمزد راننده ه دس
بنزين و گاز را بدهد و مجبور به التماس به 
خزانه مى شد تا بتواند پول آنها را بدهد و 
ــئله پيچيدگى هاى زيادى را به  اين مس
وجود مى آورد و دعواهاى حقوقى فراوانى 

راه مى افتاد.
ــش براى  ــاع از تصميم ــه با دف زنگن
ــركت هاى واسط بين شركت  تشكيل ش
ــاى عرضه  ــت و گاز و جايگاه ه ــى نف مل

ــالح روند  ــوخت گفت: بنده براى اص س
معيوب گذشته تصميم گرفتم بنزين و گاز 
ــركت ملى  را در محل  انبارهاى اصلى ش
ــيم و  ــه جايگاه داران بفروش نفت و گاز ب
جايگاه داران خود بنزين و گاز حمل كرده 
ــگاه به مردم عرضه كنند. قيمت  و در جاي
هر ليتر بنزين فروخته شده را 945 تومان 
تعيين كرديم و از 55 تومان بقيه پول هر 
ــول جايگاه داران و رانندگان  ليتر بنزين پ
تانكرهاى حامل بنزين را پرداخت كرديم 
و به اين ترتيب همه دعواهاى بين دولت و 

پيمانكاران فروكش كرد.
ــه اين منظور تصميم  وى ادامه داد: ب
گرفتيم شركت هايى توسط جايگاه داران 
عرضه سوخت و رانندگان تانكرهاى حامل 
بنزين و گاز تاسيس شود كه البته اين كار 
ــگاه ها انجام گرفت. اين  با اولويت پااليش
ــوخت را از ما خريدارى و به  شركت ها س
جايگاه هاى عرضه سوخت حمل كرده و 
ــان كرده اند و دولت نيز هيچ  كار ما را آس

سهمى در اين شركت ها ندارد.
ــت ادامه داد: در عين حال اين  وزير نف
شركت ها در دو مسئله بسيار مهم يعنى 
ــوخت و  ــى در جايگاه هاى عرضه س ايمن
كيفيت سوخت عرضه شده به مردم نقش 
ــئله حائز  ناظر را ايفا مى كنند كه اين مس

اهميت بسيارى است. همين روند را براى 
ــى ان جى دنبال  ــاى عرضه س جايگاه ه

كرديم.
ــان كرد: 85 شركت  زنگنه خاطر نش
درخواست دادند و صالحيتشان بررسى 
ــد و مجوز اوليه آنها صادر گرديد و 25  ش
ــروع كردند.  ــود را ش ــركت هم كار خ ش
حداقل دارايى و تاسيسات جايگاه داران و 
راننده هاى حامل بنزين و گاز 7.5 ميليارد 
تومان است و هيچ انحصارى در كار نيست. 
ــركت هم كاغذى  هيچ يك از اين 85 ش
نيست و نظارت مى كنند و هيچ داللى هم 
وجود ندارد.وى يادآور شد: اين اختيار در  
ــده تا وضع  ــه وزير داده ش ــون نفت ب قان
ــتورالعمل ها براى  ــررات و صدور دس مق
مديريت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت 
بر فرآيند تجارت نفت و گاز و فرآورده هاى 
نفتى گازى انجام شود. اگر اين مبنا اشكال 
دارد، در كميسيون انرژى بنشينيم، بحث 

كنيم و اشكال كار را رفع كنيم.
ــده با اين  ــرد: بن ــان ك وى خاطر نش
تصميم هم مالحظه جايگاه داران عرضه 
ــون داران هم مالحظه  ــوخت و كامي س
مصرف كنندگان سوخت و هم مالحظه 
دولت را در نظر گرفتم و نمى توانستم يك 

طرفه اقدام كنم.

زنگنه گرانى بنزين را تكذيب نكرد

افزايش قيمت بنزين در اليحه بودجه 97 ديده شده است

خبرى از آغاز عمليات ساخت سكوهاى 
فاز 11 ميدان گازى پارس جنوبى نيست 
و توتال به عنوان رهبر كنسرسيوم توسعه 
ــكا براى ادامه  ــخ امري اين فاز منتظر پاس
ــا اين وجود،  ــت، آيا ب حضور در ايران اس
پايان آذرماه سال 1399 شاهد آغاز توليد 
گاز از فاز 11 پارس جنوبى خواهيم بود؟

ــنيم، دوازدهم تيرماه  ــزارش تس به گ
سال جارى در تهران با حضور وزير نفت و 
ــه و چين و  ــفراى فرانس معاونان وى، س
ــوراى  ــدادى از نمايندگان مجلس ش تع

ــالمى قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11  اس
پارس جنوبى بين شركت ملى نفت ايران 
و كنسرسيومى به رهبرى توتال فرانسه و 
ــركت هاى CNPC چين و  با حضور ش

پتروپارس ايران به امضا رسيد. 
برآورد هزينه سرمايه گذارى مستقيم 
ــارد و 879 ميليون دالر  اين طرح 4 ميلي
بود كه 2,4 ميليارد دالر آن در فاز نخست 
ــاز دوم به  ــروژه و بقيه در ف ــعه اين پ توس
ــار  ــب تجهيزات افزايش فش منظور نص
ميدان گازى صورت مى گيرد.زمانبندى 

ــرارداد بر اين  ــده در اين ق پيش بينى ش
ــد از امضاى  ــت كه 40 ماه بع ــاس اس اس
قرارداد، توليد اوليه از ميدان آغاز شود. با 
توجه به زمانى حدودا يك ماهه كه به اخذ 
تأييديه هاى الزم براى آغاز اجرايى شدن 
ــپرى شد و اعالم «مرتضى  اين قرارداد س
ــرح هاى  ــعه ط ــن گل» معاون توس زري
ــاز آماده  ــت و گاز پارس از آغ ــركت نف ش
ــز كارگاه عملياتى طرح  ــازى و تجهي س
ــط  ــاز 11 پارس جنوبى توس ــعه ف توس
ــى ام  ــيوم اين طرح در تاريخ س كنسرس

ــيدن به  مردادماه 96، زمان 40 ماهه رس
ــد اوليه گاز از فاز 11 پارس جنوبى از  تولي
ــورده و طبق  ــرداد 96 كليد خ ــان م پاي
ــه پايان آذرماه  برآوردهاى صورت گرفت
سال 1399 بايد شاهد توليد گاز از فاز 11 
ــعه  ــيم.معاون توس ــارس جنوبى باش پ
ــت و گاز پارس 30  ــركت نف طرح هاى ش
ــاخت سكوهاى فراساحل  مرداد 96 از س
فاز 11 پارس جنوبى در ياردهاى صنعتى 
كشور خبر داد و  گفت: ”عمليات ساخت 
دو سكوى فاز 11 پارس جنوبى با مديريت 

كنسرسيوم طرح ، مشاركت پيمانكاران 
ايرانى حوزه فراساحل و خلق ظرفيت هاى 
جديد اشتغال در ياردهاى صنعتى كشور 
در ماه هاى پيش رو آغاز مى شود.با وجود 
ــن تاريخ هنوز  ــت حدود 4 ماه از اي گذش
ــاخت سكوهاى  خبرى از آغاز عمليات س
فاز 11 ميدان گازى پارس جنوبى نيست.

پاتريك پويان مديرعامل شركت فرانسوى 
ــته در بخشى از مصاحبه  توتال ماه گذش
خود با CNN عنوان كرد: «ما داريم روى 

پروژه گازى ايران كار مى كنيم. 

توسعه فاز 11 پارس جنوبى ايران در انتظار مجوز آمريكا



برند خودرویی جدیدی در ترکیه معرفی می شود
بازار خودروی ترکیه که یکی از بزرگ ترین بازارها در اروپا شناخته می شود 

به زودی شاهد معرفی یک برند خودروی 100 درصد ترکیه ای خواهد بود.
فروش ساالنه خودروهای جدید در این بازار حدود 1 میلیون دستگاه است و 
برندهایی همچون رنو، هیوندای، هوندا، تویوتا و فیات همگی دارای کارخانه هایی 

در این کشور هستند.
اخیرا پنج شرکت خودرویی و تکنولوژی بومی در یک پروژه تاریخی جدید و 
تحت امر رئیس جمهور این کش��ور، رجب طیب اردوغان گرد هم آمده اند. این 

طرح “اتومبیل ترکیه” نامیده می شود.
اولین نمونه اولیه از این برند جدید در سال 2019 معرفی شده و مدل تولیدی 
آن در سال 2021 وارد نمایندگی های فروش خواهد شد. تمرکز اصلی این برند 
بر تولید خودرویی تمام برقی با هدف ثبت و معرفی برندی مش��هور و معتبر به 

اندازه تسال است.
در نمای اول، ساخت یک برند خودرویی جدید یک امر بسیار چالش برانگیز 
اس��ت اما با حمایت جدی دولت و رئیس جمهور، این گروه ش��رکت ها فرصت 
خوبی برای رسیدن به هدف خود دارند. با توجه به موقعیت مناسب این کشور از 
نظر توزیع، اگر ترکیه بتواند این پروژه را با موفقیت اجرا کند، این برند جدید می 

تواند برندهای دیگر در این صنعت را به چالش بکشد.
    

فروش 1.4 میلیارد دالر سهام رنو توسط دولت فرانسه
دولت فرانس��ه 4.7 درصد از س��هام خود در رنو به ارزش 1.4 میلیارد دالر را 
فروخته است.دولت این کشور مالک 19.7 درصد از سهام شرکت رنو بوده است 
که با این اتفاق، میزان سهام آن به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.در کل، 14 
میلیون سهام رنو فروخته شده است، از این میزان 1.4 میلیون سهم توسط خود 

کمپانی خریداری شده و قرار است بین کارکنان شرکت تقسیم شود.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در آوریل 2015 به عنوان وزیر اقتصاد 
وقت، این میزان سهام رنو را خریداری کرده بود. پس از انتخاب به عنوان رئیس 
جمهور، ماکرون قول فروش این میزان س��هام خریداری ش��ده را داده بود. وی 
امیدوار است با این حرکت تنش های موجود بین دولت فرانسه و کارلوس گوسن، 

مدیرعامل رنو از بین برود.

خبر

خبر
احتمال عرضه نسل دوم خودروی 

نیمه خودران توسط اوبر
نسل دوم خودروهای نیمه خودران اوبر 
ممکن است همین امسال وارد خیابان ها 
شوند.برایان زایاک، مهندس ارشد اوبر در 
مصاحبه ای با فاکس نیوز گفته: “نسل دوم 
این خودرو از بیرون ش��اید تغییری نکرده 
باش��د، ولی زیر کاپوت ما تغییرات بسیار 
زی��ادی روی آن انجام داده ایم.” زایاک در 
ادامه توضیح داده که مدل های جدید به 
دوربین های با رزولوشن باالتر مجهز شده 
ان��د، موضوعی که به آن ها اجازه می دهد 
دید بیش��تری داشته و در نتیجه، سرعت 

رانندگی آن ها اندکی بیشتر شود.
این دوربین ها همچنین به سیس��تم 
تمی��ز کننده بهت��ری مجهز ش��ده اند تا 
دوربی��ن ها در آب و هوای بد به مش��کل 
نخورند. این تغییر به دوربین ها اجازه می 
دهند تا هنگام بارش ش��دید باران و دیگر 
ش��رایط رانندگی خطرناک دید بس��یار 
بهتری داشته باشند.عالوه بر دوربین های 
بهت��ر، نس��ل دوم ای��ن خودروهای نیمه 
خودران به کامپیوتر هایی مجهز شده اند 
که فضای کم تری اشغال می کند. زایاک 
در این مورد توضیح داده که کامپیوترهای 
نس��ل فعلی این خودرو در حال حاضر در 
قس��مت صندوق عقب خودرو قرار گرفته 
اند، ولی این موضوع نمی تواند مشکل ساز 
باش��د زیرا کامپیوترهای سیستم جدید 

بسیار کوچک تر هستند.
    

تراشه هوش مصنوعی تسال برای 
خودروهای خودران

الون ماسک مدیرعامل تسال می گوید 
این شرکت س��ازنده خودروهای برقی در 
ح��ال طراحی تراش��ه ه��وش مصنوعی 
خاصی است که در نسل تازه خودروهای 
خودران به کار گرفته می شود.به گزارش 
وی ت��ری، وی می گوید تس��ال در زمینه 
تولید خودروهای خودران پیشرفته جدی 
است و به دنبال ارتقای نرم افزاری و سخت 
افزاری گسترده آنهاست و به همین منظور 
تراشه های س��خت افزاری خاص خود را 
طراحی خواهد کرد.البته الون ماسک هنوز 
جزئیات بیش��تری را در این زمینه اعالم 
نکرده ولی منابع مطلع می گویند تس��ال 
برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه با 
تعدادی از مهندسان طراح تراشه که قبال 
در ش��رکت ه��ای ای ام دی و اپل کار می 
کردند، همکاری خواهد کرد.ماسک پیش 
از این تصریح ک��رده بود هوش مصنوعی 
طی 7 تا 8 سال آینده به طور گسترده در 

خودروها مورد استفاده قرار می گیرد .
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مدیرعامل ایران خودرو خراس��ان 
گفت : خط تولید انبوه هایما اس 5 در 
سایت ایران خودرو خراسان با حضور 
مدیران ارش��د گروه صنعت��ی ایران 
خودرو و شرکت هایما به بهره برداری 
رس��ید. به گزارش ایکوپ��رس، بیژن 
زاهدی فر در این مراسم اظهارداشت: 
چش��م انداز نیاز محصوالت Suv در 
کشور تا سال 1400 حداقل 2۶0هزار 
دس��تگاه درسال خواهد بود که طبق 
اهداف اس��تراتژیک گ��روه صنعتی 
ایران خودرو، دس��ت کم 25درصد از 
ای��ن محص��والت در ای��ران خودرو 
خراسان تولید خواهد شد.وی تاکید 
کرد: در استراتژی 5ساله سایت ایران 
خودرو خراسان که تاکنون سه سال از 
آن سپری ش��ده، معرفی و تولید یک 
محصول جدید در دستور کار بوده که 
تاکن��ون محصوالت هایم��ا2000، 

هایما1800توربو، س��وزوکی فیس 
لیفت و هم اکنون هایما اس5 به سبد 
محصوالت این ش��رکت اضافه شده 
است.مدیر عامل ایران خودرو خراسان 
افزود: نصب و راه اندازی خطوط بدنه 
اس5 در م��دت زم��ان ده روز  و تولید 
نخستین سری این خودروها از نتایج 
توانمن��دی و تخص��ص مهندس��ان 

ایران خودرو  خراسان است.

تغییر ذائقه مصرف کننده 
ایرانی

مصطف��ی خ��ان کرمی،مع��اون 
بازاریابی و فروش ایران خودرو در این 
مراس��م گفت:ش��رکت هایما یکی از 
مهمترین شرکای تجاری ایران خودرو 
در عرضه مستقیم محصوالت جدید 
است. همکاری ایران خودرو و  هایما از 
س��ال 1۳9۳ آغاز شده و در این زمان 

کوت��اه دو ط��رف در ارائ��ه محصول 
باکیفیت و متناسب با نیازهای مصرف 
کنندگان ایرانی حداکثر تالش خود را 
انجام داده اند.وی افزود:رشد اقتصادی 
ایران در سال هاي اخیر منجر به تغییر 
ذائق��ه مصرف کننده ایرانی و افزایش 
تمایل به خرید خودروهای SUV در 
کشور شده اس��ت.معاون بازاریابی و 
فروش ایران خودرو ادامه داد: مطالعات 
انجام ش��ده نش��ان می ده��د میزان 
 SUV و  CUV تقاضای خودروهای
در 9س��ال گذشته رش��د 5 برابری را 
تحربه کرده و این روند در 7ماه سپری 
شده از سال جاری، با رشد چشمگیری 
مواجه ش��ده اس��ت. پیام آشکار این 
تغییر، ل��زوم تدوی��ن و برنامه ریزی 
ش��رکت ایران خ��ودرو در راس��تای 
افزایش تولید این محصوالت است و 
در این راستا خودرو هایما اس5 پس 
از تولید هایما اس7 در ایران  به تولید 

انبوه رسید.
خان کرمی افزود: با توجه به تجربه 
موف��ق خودروه��ای اس7 و اس5 در 
بازار ایران، شرکت های ایران خودرو  و 
هایما برای ارائه محصوالت باکیفیت و  
جدید ب��ه مصرف کنن��دگان ایرانی 

همکاری خود را توسعه خواهند داد.

نقطه عطف همکاری های 
هایما و ایران خودرو

ویلیام دانگ،مدیرعامل ش��رکت 
بین المللی خ��ودرو هایما نیز در این 

مراس��م تاکید کرد: امروز شاهد آغاز 
تولید انبوه دومین خودروی تولیدی با 
همکاری ایران خودرو  و  هایما هستیم. 
هایما تاکنون توانس��ته با ده ها کشور 
همکاری  کرده و محصوالت خود را به 
خاورمیانه، ش��مال آفریقا، آس��یای 
جنوب ش��رقی، آمری��کای مرکزی و 

جنوبی صادر کند.
وی ادام��ه داد: هایم��ا اس5 یک 
خودرو SUV دارای شتاب باال، موتور 
ق��وی و عملک��رد پایدار اس��ت. این 
محصول س��تاره محصوالت شرکت 
هایما اس��ت که با خودروهای ژاپنی 

و کره ای برابری می کند.
مدیرعامل ش��رکت بی��ن المللی 
خودرو هایما اظهار داش��ت: مراسم 
اغاز تولید انبوه این خودرو در ایران، 
نقطه عطف هم��کاری های هایما و 
ایران خودرو اس��ت و در آینده هایما 
به حض��ور قدرتمند خ��ود در ایران 
ادامه خواهد داد و همکاری با شریک 
فوق العاده خود یعنی ایران خودرو، 
تقاض��ای  در خص��وص  مطالع��ه 
مش��تریان ایرانی و عرضه مدل های 
جدید در بازار ایران را دنبال خواهد 

کرد.
 وی افزود: این ش��رکت س��رمایه 
گ��ذاری خود را برای بهبود خدمات و 
افزایش رضایت مشتریان و شناخت 
بیشتر مشتریان از برند و محصوالت 
هایما و در نهایت دس��تیابی به هدف 
رهبری بازار در بخش SUV در بازار 

ایران افزایش خواهد داد.

همکاری هایما با شرکت های 
جهانی

همچنی��ن در این مراس��م، چن 
گائوچائو معاون مدیرعامل ش��رکت 
خودروسازی هایما گفت: هایما دارای 
تحربه ۳0ساله در تولید خودرو است و 
15س��ال س��ابقه همکاری با شرکت 
م��زدا، زیربن��ای مدیریت��ی و فن��ی 
مس��تحکمی برای این شرکت فراهم 
کرده است.وی تصریح کرد: هایما در 
چین به لحاظ طراح��ی خودروهای 
س��بک، کارایی باال و اطمینان، جزو 
رهبران بازار است و هایما اس5 نتیجه 
فرآین��د هم��کاری هایما و ش��رکت 
طراحی LDA ایتالیاست که توسط 
هایما در طول س��ه س��ال تولید شده 

است.
ش��رکت  مدیرعام��ل  مع��اون 
خودروسازی هایما گفت: فرآیند تولید 
این محصول با همکاری نزدیک بین 
هایما و شرکت های بوش، پانچ، اتولیو 
و دیگ��ر ش��رکت های برت��ر جهانی 
صورت گرفته اس��ت.وی افزود:هایما 
اس5 پ��س از انجام چند میلیون متر 
تست دوام، ده ها هزار تست ارتعاش، 
صدها هزار کیلومتر تست انطباق در 
جاده های کوهستانی و  بیابانی و تست 
های متعدد در چین ثابت کرده است 
که ی��ک خ��ودرو SUV ب��ا قابلیت 

اطمینان و پایداری باالست.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان:

خط توليد انبوه هايما اس ٥ به بهره برداري رسيد

مع��اون خدمات پ��س از فروش 
ش��رکت خدم��ات فنی رن��ا گفت: 
مدرسین بین المللی شرکت خدمات 
فنی رن��ا موفق به دریافت گواهینامه 

سطح 5 ولوو شدند.
 به گزارش سایپا نیوز؛ محمدرضا 
مه��ری با بی��ان مطلب ف��وق افزود: 
ش��رکت خدمات فنی رن��ا به منظور 
ارتق��اء س��طح دان��ش فنی ش��بکه 
نمایندگ��ی ها و ارایه خدمات هر چه 

بهتر به مشتریان از تجربیات مدرسین 
ولوو استفاده می کند. با برنامه ریزی 
های صورت گرفته در شرکت رنا  دو 
تن از کارشناسان این شرکت  که جزء 
مدرس��ین تائید شده شرکت ولوو در 
منطقه خاورمیانه محسوب می شوند 
موفق به گذراندن دوره های آموزش 
بین المللی ولوو و دریافت گواهینامه 
سطح 5 شدند.معاون خدمات پس از 
فروش ش��رکت خدمات فن��ی رنا با 

اشاره به برگزاری دوره های آموزشی 
ولوو در مرکز بین المللی آموزش رنا 
افزود: با توجه به ض��رورت آموزش، 
بدون تردید دوره های آموزشی برگزار 
شده از سوی شرکت ولوو، از کیفیت، 
استاندارد باال و به روز جهانی برخوردار 
اس��ت. ل��ذا در هر مرحل��ه، با حضور 
ارزیابان و مدرس��ان ول��وو، منجر به 
ارتقای سطح مدرسان ایرانی می شود 
ک��ه در نهایت، باعث ارتقای س��طح 

آموزشی شبکه خدمات پس از فروش 
خواهد شد.وی در ادامه گفت: به طور 
کلی، پروژه آموزشی ولوو، دارای پنج 
س��طح اس��ت. ک��ه در ای��ن فرایند 
آموزش��ی، ابتدا آموزش های فنی و 
تخصصی در مراکز آموزشی ولوو در 
کش��ور امارات ی��ا مرکز آموزش��ی 
گوتنبرگ س��وئد برگزار و پس از آن، 
افراد ارزیابی و مدرک اخذ می کنند.

مهری در ادامه با بیان اینکه ارتقاء 

کیف��ی س��طح دانش کارشناس��ان 
نمایندگی ها در ارائه خدمات پس از 
فروش از مهمترین دستاوردهای این 
پروژه اس��ت، گفت: با امکانات مرکز 
آموزش بین المللی ولوو که در شرکت 
خدمات فنی رنا موجود است و با بهره 
گیری از مدرسان تائید شده ولوو، رنا 
در مسیر درس��تی قدم بر می دارد و 
م��ی تواند به اهدافش در س��ال های 

نزدیک برسد.

معاون خدمات پس از فروش شرکت خدمات فنی رنا:

مدرسان رنا موفق به دریافت گواهینامه سطح 5 ولوو شدند

کارهای��ی که پرس��نل ش��رکت آب و 
فاضالب استان انجام می دهند همواره با 
اجر اخروی همراه اس��ت کارکنان ش��ما 
بصورت گمن��ام کار می کنند و هرچقدر 
هم کار بصورت گمنام باش��د اجر و ثواب 
آن نیز بیش��تر خواهد ب��ود بنابراین باید 
تدبیر و دوراندیش��ی را سرلوحه کار خود 
قرار دهیم تا مردم با مش��کل کمبود آب 

مواجه نشوند .
 حضرت حجت االس��الم والمسلمین 
دکت��ر آل هاش��م نماینده ول��ي فقیه در 
استان و امام جمعه محبوب تبریز با مدیر 
عامل ، معاونین و کارکنان ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان از نزدیک دیدار و گفتگو 
کرد . حجت االس��الم والمس��لمین آل 
هاشم نماینده ولي فقیه در استان پس از 
استماع سخنان و گزارش مهندس ایمانلو 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ، 
طی س��خنانی ضمن ابراز خرس��ندی از 
دیدار با مس��ئولین شرکت آب وفاضالب 
اس��تان ، آب و فاض��الب را یکی از ادارات 
مه��م قلمداد کرد که ارتباط مس��تقیم با 
کل مردم جامعه داشته و خدماتش کاماًل 

حیاتی و حساس است.
ام��ام جمع��ه تبریز با اش��اره به برخی 
اس��تفاده ه��ای ناصحی��ح از آب ش��رب 
بهداش��تی گفت : فرهنگ سازی در نحوه 
مص��رف درس��ت آب بای��د م��ورد توجه 
همگان قرار گیرد ت��ا در کارهای روزمره 
که از آب اس��تفاده می ش��ود اس��راف و 
ه��درروی آن کاهش یابد و در راس��تای 
فرهنگ س��ازی الگوی مصرف بهینه آب 
ائمه جمعه و جماعات و مبلغان می توانند 

موثر باشند.
نماینده ولي فقیه در استان ادامه داد : 
آب مای��ه حیات ب��وده و بحث حیاتی هر 
فرد می باش��د و اگر آب نباشد همه چیز 
مختل خواهد ش��د  فلذا بحث قطعی آب 

اثرات منفی در روحیه مردم می گذارد.
ام��ام جمع��ه تبریز در ادام��ه به هفته 
بسیج اشاره کرد و افزود : بسیج در تمامی 
عرصه های انقالب اسالمی به این مردم و 

انق��الب خدم��ت ک��رده و عم��ده دلیل 
دش��منان که نتوانس��تند به اهداف خود 
برسند حاکم ش��دن فرهنگ بسیجی در 
کش��ور می باش��د بنابراین الزم است به 

بسیج و بسیجیان توجه ویژه ای شود .
امام جمعه تبری��ز در پایان از مهندس 
ایمانلو مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی که 
بطور ش��بانه روزی در جه��ت تامین آب 
ش��رب ش��هروندان عزیز تالش میکنند 

تشکر و قدردانی نمودند .
در این دی��دار مهن��دس ایمانلو مدیر 
فاض��الب  و  آب  ش��رکت  عام��ل 
آذربایجانش��رقي گزارش��ی از فعالیتها و 
اقدامات انجام یافته را برش��مرد و گفت : 
این ش��رکت در حال حاض��ر 100درصد 
جمعیت ش��هری در ۶1 ش��هر استان با 
جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 810 هزار نفر 
را تحت پوش��ش آب شرب بهداشتی قرار 
داده و همچنین در حال حاضر ۶0 درصد 
از جمعیت شهري اس��تان و70 درصد از 
جمعیت کالنش��هر تبریزتحت پوش��ش 
تاسیس��ات جمع آوري و دفع بهداش��تي 
فاض��الب قرار دارد که بی��ش از میانگین 

کشوری می باشد . 
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی در خص��وص اجرای 

م��دول دوم تصفی��ه خان��ه فاض��الب 
تبریزگف��ت : یکی از اه��داف مهم اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 
تبریز استفاده از پس��اب تولیدی بعنوان 
تامی��ن کننده بخش��ی از آب م��ورد نیاز 
احیای دریاچه ارومیه بوده که بالغ بر 75 
میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه 
ش��ده اش پس از بهره برداری به دریاچه 

ارومیه انتقال می یابد .
مهن��دس ایمانلو در ادامه با اش��اره به 
انتقال آب ارس به تبریز گفت : با توجه به 
نیاز روزافزون کالنش��هر تبری��ز ، تامین 
منابع جدید آبی برای این ش��هر ضروری 
است ویکی از منابع پیش بینی شده انتقال 
آب از طرح آبرس��انی ارس به تبریز است 
که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود 
و در حال حاضر در نقطه سر به سر تولید 

و مصرف هستیم.
وی در ادامه با قدردانی از کلیه کارکنان 
ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان گفت : 
خوشبختانه این ش��رکت با تالش شبانه 
روزی کارکنان و همکاری مشترکین عزیز  
و با مدیریت مصرف آب تنش آبی روزهای 
گرم سالجاری را با موفقیت و بدون مشکل 
جدی پشت سر گذاش��ته و مدیران ما از 
هم اکنون به فکر و برنامه ریزی سال آبی 

آتی هستند .

نماینده ولي فقیه در استان  در دیدار با کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی :

باید تدبیر و دوراندیشی را سرلوحه کارخود قرار دهیم تا مردم با مشکل کمبود آب مواجه نشوند
)) آگه�ی مزای�ده عموم�ی کتب�ی ((

جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر نیاز و اسقاطی را براساس شرایط مندرج در اسناد 
شرکت در مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی کتبی اقدام نماید .

1 - مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید : از روز چهارشنبه 96/09/22 لغایت تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 96/09/29
2 - مهلت ارسال پیشنهادات : آخر وقت اداری روز دوشنبه 96/10/11

3 - زمان بازگشایی پاکات و اعالم برنده : روز سه شنبه 96/10/12
4 - مدارک مورد نیاز : الف – تصویر کارت شناسایی ملی . ب – معرفی نامه شرکت در مزایده .

ج - اص�ل فی�ش واری�زی به مبل�غ-/500/000 ری�ال ) پنجاه هزار تومان( به حس�اب ج�اری ج�ام  49033364/79 با شناس�ه واریز 
120008028119  بانک ملت بنام جمعیت هالل احمر استان .

5 - محل دریافت اسناد و تحویل پاکات : جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی - امور قراردادها .
آدرس :  ارومیه – بلوار شهید باهنر – روبروی تصفیه خانه آب . با شماره تلفن: 33857236 با آقای تمری فر ) کارشناس امور قراردادها 

( تماس حاصل فرمایند .
6 - جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سامانه های :

الف – سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )  setadiran.ir www.( مراجعه نمایند .
ب – جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی)  http://www.rcs-ag.ir ( مراجعه نمایند .

ضمناً شرکت کنندگان در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد بایستی از محل مزایده بازدید بعمل آورده و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام 
نمایند .

ج - آدرس :  ارومیه – دروازه مهاباد – اول خیابان وحدت – انبار پایگاه امدادی جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی .
•به درخواست متقاضیان قبل و بعد از تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود .

•حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات در ستاد استان بالمانع است .
تاریخ انتشار نوبت اول :96/9/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/9/23
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی

ضمنا  هزینه های  اگهی برعهده  برنده مناقصه  خواهد بود . 

Web site.www.arrw.ir         Email:info@arrw.ir

نوبت اول : سه  شنبه :96/9/21            نوبت  دوم : چهارشنبه :96/9/22

روابط عمومی  شرکت  آب  منطقه ای  اردبیل

شرکت آب  منطقه ای  اردبیل )به  نشانی  اردبیل – میدان  ارتش(نام و نشانی  کارفرما1

عملیات  اجرایی سد های معیشتی  بالهاوردموضوع مناقصه2

استان اردبیل -  شهرستان گرمیمحل  اجرای  کار۳

18 ماه  شمسیمدت  اجرای  کار4

120 میلیارد  ریال بر اساس فهرست  بها سال  1۳9۶مبلغ  برآورد  اولیه 5

حداقل  پایه  چهار  رشته  آبرشته  و گروه  پیمانکار۶

شرکت مهندسین مشاور آبسارانمشاور7

مهندسین  مشاور  آبساران – تهران  - خیابان  سید جمال الدین  اسد آبادی  -پایین  تر از میدان  اسد آبادی محل  تهیه  اسناد ارزیابی کیفی8
–پالک ۳40 تلفن 02188214581

از  مورخه 1۳9۶/9/20 لغایت 1۳9۶/9/2۶ مهلت  تهیه اسناد ارزیابی  کیفی9

تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخه 1۳9۶/10/11 زمان تسلیم  اسناد تکمیل  شده10

اردبیل  -میدان  ارتش شرکت  آب  منطقه ای  اردبیل دفتر  قراردادهامحل تسلیم اسناد تکمیل  شده11

هر  قطره صرفه  جویی من،زمینی  تش�نه  را  س�یراب  خواهد  کرد
مناقص�ه  عموم�ی  ی�ک  مرحل�ه ای  ب�ا  ارزیاب�ی  کیف�ی

شماره:18/ط/9۶-تاریخ:9۶/9/20

نوبت دوم


