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شاخص بورس در پایان داد وستدهای دیروز با بیش از ۲۷۰۰ واحد رشد به 
۱۳۷ هزار و ۹۸۳ واحد رســید.در حالی که همه بازارهای مالی همانند ارز، 
طال و سکه با رشد شدید قیمت ها مواجه شده اند اما بازار سهام تحت تاثیر 
شرکت های صادرات محور همچنان با افزایش شاخص ها روبرو شده است.

بر اساس آمارهای معامالتی، دیروز شاخص های بورس با رشد مواجه شدند 
به طوری که شــاخص کل با ۲۷۲۶  واحد رشد معادل ۲.۰۲ درصد به ۱۳۷ 
هزارو ۹۸۳ واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشــی« با ۷۹۷ واحد افزایش 
معادل ۲.۰۲  درصد به ۴۰ هزار و ۳۵۰ واحد، شاخص کل »هم وزن« با ۲۵۱ 

واحد رشد معادل ۱.۱۶ درصد به ۲۱ هزار و ۹۷۶ واحد، ...
 صفحه7صفحه2

در پایان  معامالت  دیروزآیت اهلل جنتی:
شاخص بورس در مرز کانال ۱۳۸ هزار واحدچرا نابسامانی ها را به پای رهبری می گذارند

رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: مســئله ای که االن گرفتارش هستیم 
این است که نابســامانی هایی که در مملکت اســت را به پای رهبری می 
گذارند. آیت اهلل احمد جنتی طی ســخنانی در پنجمین اجالسیه رسمی 
مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجــم( با تبریک روز مباهله اظهار کرد: اگر 
قرآن همیشــه پیش روی ما باشــد از تاریکی عبور می کنیم و به روشنایی 
می رســیم پس این کتاب الهی باید سرمشــق و نور راه ما در همه کارهای 
اجتماعی، سیاسی و زندگی شخصی مان باشد.  وی افزود: ما مسئله ای که 
االن گرفتارش هستیم این است که نابسامانی هایی که در مملکت است را 

به پای رهبری می گذارند، انگار که فعال مایشا در همه امور اقتصادی...

روزانهم

فضا برای مفسدان 
 اقتصادی ناامن تر

 می شود

دخالت نظامیان 
در محیط زیست و 

کشاورزی 

اظهارنظر در
خصوص  برگزاری 

کنسرت های خیابانی

صفحه2

صفحه 12

صفحه4

صفحه 9

صفحه10

صفحه11

انتقاد  جهرمی از »زندگی 
تجمل گرایانه« برخی از 

مدیران استانی

ورود فراکسیون مبارزه
 با مفاسد اقتصادی به 

»موضوع گراني خودرو«

آیین نامه شیوه های 
»رفع تعهد ارزی« از 

صادرکنندگان آماده شد

صفحه2

 انتقاد بلژیک از
 »سوء استفاده آمریکا 
از دالر« بر ضد ایران

تقدیم بسته حمایت از تولید به دولت
از سوی وزارت صمت صورت گرفت

صفحه6

افزایش 75   درصدی صادرات پتروشیمی
سه طرح پتروشیمی با حضور رییس جمهور افتتاح شد

صفحه 5 صفحه 3

رئیس منطقه فالنــدر بلژیک با انتقــاد از آمریکا به دلیل 
اســتفاده از دالر به عنوان اســلحه گفت که همکاری ها با 
ایران ادامه خواهد یافت. به گزارش اسپوتنیک، ماه گذشته 
اتحادیه اروپا از تخصیص بسته ارزی 18 میلیون یورویی به 
ایران خبر داد که به منظور0 محافظت از شرکت های دارای 
روابط تجاری و مالی با ایران و تقویت بخش خصوصی در نظر 

گرفته شده بود...  

دادنامه
پرونده کالسه 9409980227300926 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9609970227300862 خواهان اقای سید مهدی نورالدینی فرزند سید حسین به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران 
ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست گل پالک 5 بلوک یک واحد9 خواندگان صنایع برق گستر ساعی اقای حسین رصاف فرزند 
حسنعلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار- 
خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای اقای سید مهدی نورالدینی 
فرزند سید حسین به طرفیت اقای حسین رصاف فرزند حسنعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 12967250-
92/1/25 و 13431597-92/1/25 عهده بانک پارسیان شعبه هروی و میدان تجریش به مبلغ مجموع 600/000/000 ریال به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به 
دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت زا بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ واطالع در جلسه دادرس حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و هیچگونه دفاعی جهت هرد ادعای خواهان 
ارایه و اقامه نکرده است ونظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر 
دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد198 و515 و519 و522 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی و مواد310و313 
قانون تجارت و ماده 19 و تبصره ذیل ماده 2 قانون اصالحی صدور چک حم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ600/000/000ر یال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تایخر تایده از زمان صدور چک ها مصووف تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صاد رواعالم می دارد ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعالم از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه واز محکوم علیه وصول و پس از کسر هزینه دادرسی به محکوم له ایصل دارد در خصوص دعوای خواهان مصووف 
به طرفیت شرکت صنایع برق گستر ساعی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چکهای صدرالوصف بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان طی الیحه مثبوت به شماره 1440854 دعوای خود را در بخش 
اخیر مسترد نموده است لذا مستندا به بند ال فماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می دارد رای 
صادره در فراز اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در فراز دوم قرار ابطال دادخواست 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
64650 رئیس شعبه13 دادگاه عمومی وحقوقی تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی کبری 
کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه 
فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار 

مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما افشار 
مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفار زاده

خواهان  ها محمدعلی گوهرچی غالمعلی جوهرچی کاظم پاکات  دادخواستی به طرفیت خوانده گان محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی 
کبری کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران 
مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما 
افشار مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفارزاده خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تسلیم مبیع تحویل مورد 
معامله مالی غیر منقول مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9609980227201000 شبعه 12 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران   ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/8/20 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64651 منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجراییه
مشخصات محکوم له  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نشانی تهران خ بزرگمهر خ برادران مظفر شمالی پ8 مشخصات 
بلوار والیت بوستان 14  انتهای  آباد  آباد خرم  نوری نشانی استان لرستان شهرستان خرم  بابایی یوسف  ناصر  محکوم علیه 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای  آباد خرم  نیا استان لرستان شهرستان خرم  پ 24- یوسف نوری  - علی مومن 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط  آباد خرم  لرستان شهرستان خرم  تعاونی افالک گستر مهدی استان  زرین چقاء- شرکت 
روستای زرین چقاء عبدالحمید  جابری استان لرستان شهرستان خرم آباد خرم اباد دره گرم ک بوستان پنجم فرعی دوم 
پ4- زینب خسروی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 60 متری هزار دستگاه ب لوک 53 واحد16 منزل اقای جابری 
هرمز مرادی نشانی استان لرستان شهرستان خرم اباد خرم اباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای زرین چقاء محکوم به 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 6722 و شماره دادنامه مربوطه 9609970228501628 محکوم علیهم به 
نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 300/000/000ر یال بابت اصل خواسته وتادیه مبلغ11/946/000ر یال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته و پرداخت نصف حق الوکاله وکیل بابت دستمزد نماینده قضایی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/19 تا زمان وصول  محکوم به بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64652 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

 اجراییه
امیری  اسماعیل  علیه  محکوم  تهران خ سهدی شمالی مشخصات  نشانی  ایران  بیمه  له شرکت سهامی  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان محکوم به به موجب دادنامه شماره 0208 مورخ92/3/4 صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
نمایندگی  ونیز حق  ریال هزینه دادرسی  پرداخت 696760  به  ونیز  اصل خواسته  به عنوان  یال  31138000ر  بملغ  پرداخت 
قضایی طبق تعرفه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ91/11/18 لغایت اجرا حکم به 
ماخذ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له هزینه اجرا به عهده محکوم علیه است. محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 
( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64654 رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای هوشنگ کیاییه
خواهان  اقای عباله عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه وجه سفته   مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709982210300222 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/8/27 
ساعت11/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64653 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مصطفی دشتی فرزند  غالم 
  خواهان آقای خانلطفی  محبی حسن آبادی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای مصطفی دشتی  به خواسته الزام به تنظیم  سند 
خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988603400159  شعبه 34  حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/7/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبیر شعبه 34  حقوقی  مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید اصغر کرمانی دارای شناسنامه شماره 285بشرح دادخواست به کالسه 970299 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرمانی  بشناسنامه 412 در تاریخ 91/6/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به...1-فاطمه محمدپور کندالی ش ش 483 ت ت 1333 همسر متوفی2-لیال کرمانی ش ش 1455 ت ت 1364 

دختر متوفی3-رقیه کرمانی ش ش 252 ت ت 1357 دختر متوفی4-سیداصغر کرمانی ش ش 285 ت ت 1359پسر متوفی5- 
سیدجعفر کرمانی ش ش 771 ت ت 1362پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.15
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای طالب شهرت ملهان نام پدر شفیع بشناسنامه 673 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور آگهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرم مرحوم سهلوله شهرت ملهانی بشناسنامه 68 صادره هندیجان در تاریخ 91/9/24 در آغاجاری اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی آقای طالب ملهان به ش.ش 673 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( 2- خانم حمیده ملهان به 
ش.ش 8 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( والغیر...اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت¬نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
  غالمحسن قلندرنژاد رئیس  شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی آغاجاری

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی خط 
گذار به شماره ثبت 110282 و شناسه ملی 10101540109 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22 و تاییدیه 
استان تهران  تعاون  اداره کل  شماره 962/15/143572 مورخ 1396/5/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علیمحمددوست به شماره ملی 1551706806 
به عنوان بازرس اصلی و سروش توکلیان به شماره ملی 0083920102 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب رسید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239745(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بند آب سهامی خاص به 
شماره ثبت 43416 و شناسه ملی 10100887772 

مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سودوزیان 

سال مالی96 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239746(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 253882 و شناسه ملی 

10102942948
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس :شهر تهران سعادت آباد 
باالتر از میدان کاج کوچه نمازی زاده پ 13 زنگ دوم کدپستی 

1998733684 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239747(

آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی خاص به شماره 
ثبت 344310 و شناسه ملی 10103897205 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجتبی اسمعیلی به شماره ملی 2490472631 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسداله امید بخش به شماره ملی 
2491146797 بسمت مدیرعامل شرکت ) خارج از سهامداران و هیئت 
مدیره ( انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل 
چک و سفته و بروات و کلیه قرار دادها و نامه هاو اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای اکبر نیک پور یا خانم الهه مجاهد یا آقای اسداله امید بخش 

هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239748(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی حملیران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 26591 و شناسه ملی 10100720563 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
وتاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به 
شماره 11/23500 مورخ97/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم 
زینال زاده با کدملی 2830447387 باپرداخت مبلغ 110000000ریال 
بصندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. لیال رمضانی با کدملی 
شرکت  بصندوق  45000000ریال  مبلغ  باپرداخت   2830755162
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  درنتیجه  گرفت  قرار  شرکا  درردیف 
155000000ریال بمبلغ 310000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به 
قرار ذیل می باشد: جهانگیر لشکری به شماره ملی 0039593312 
دارنده 83000000 ریال علیرضا لشکری به شماره ملی 0063096579 
دارنده 40000000 ریال آرزو لشکری به شماره ملی 0053558235 
دارنده 15000000 ریال معصومه بیگم حسینی فرد به شماره ملی 
4321902045 دارنده 17000000 ریال ابراهیم زینال زاده با کدملی 
2830447387 دارای مبلغ 110000000ریال لیال رمضانی با کدملی 

2830755162 دارای مبلغ 45000000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239749(

آگهی تغییرات شرکت مهر نامان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
157816 و شناسه ملی 10102005420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
ملی  کد  به  ریاضی  نگار  : خانم سیده  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
0078478499 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم سیده ترانه ریاضی 
به کد ملی 0015276619 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم فریبا احمدنیا 
رودسری به شماره ملی 2690076284 با پرداخت 10000000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 
20000000 ریال به 34000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. لیست شرکاء و سهم الشرکه 
هوشنگ  آقای  است:  ذیل  قرار  به  سرمایه  افزایش  از  پس  آنها 
پاکشاد)0044329504( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه آقای پویا 
پاکشاد)0016854330( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم تینا 
پاکشاد)0440654718( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم بیتا 
پاکشاد)0018537642( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
علی اکبر ریاضی)0322484278( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم سیده نگار ریاضی)0078478499 ( دارای 5000000 ریال سهم 
الشرکه خانم سیده ترانه ریاضی)0015276619 ( دارای 5000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فریبا احمدنیا رودسری)2690076284 ( دارای 

10000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239750(

آگهی تغییرات شرکت طرح تجهیز ایده تدبیر سهامی خاص به 
شماره ثبت 353242 و شناسه ملی 10104008174 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: عباس شیبانی به شماره ملی 0061962643 به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره. امیرحسین عظیمی به شماره ملی 0452514398 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. نوید صانعی به شماره ملی 1229712372 
به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداٌ همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. -مهدی حقیقی به شماره ملی 1289663327 
به سمت بازرس اصلی آقای آرش بهنام طلب به شماره ملی 0069219850 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239751(

آگهی تغییرات شرکت پدیده ساز کهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 427089 و شناسه ملی 10320802193 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/05/10 
: شهریار  به  : محل شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
خیابان  مریم  شهرک  طالقانی  بلوار  یک  فاز  اندیشه 
دانش کوچه حافظ دهم پالک 12 واحد 6 کد پستی : 

1853966119 انتقال یافت
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239752(

آگهی انتقال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب 
پویا به شناسه ملی 10980002869

 به موجب نامه شماره 97/20/237مورخ 97/4/27 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخة 1396/12/15مرکز اصلی موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به نشانی 
مرکزی - شهر  بخش   - تهران  تهران - شهرستان  استان 
بلوچستان- پنجم-خیابان  نصر-کوچه  کوی  تهران-محله 

پالک 11-طبقه همکف-واحد شمالی به کد پستی کدپستی 
1446933714 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تحت شماره 29827 به ثبت رسیده است .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239753(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی 
خاص به شماره ثبت 229386 و شناسه ملی 10102704860

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت 
مدیره از این پس )2 ( نفر می باشد و بدین شرح ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239754(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 200521 و شناسه ملی 10102422801 

 1397/02/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آ قای جلیل مجاهد به شماره ملی 
2491057417 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مریم روان 
به شماره ملی 2491063670 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمد عباس زاده فرد به شماره 
ملی 0082782415 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء و 
سهامداران ( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد ا ور از قبیل چک و سفته و بروات 
و کلیه قرار دادهای عادی و اداری با امضای آقای جلیل مجاهد 
یا الهه مجاهد یا اکبر نیک پور به ک.م 0044568584 هر یک 
به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد موتور 
سیکلت و اتومبیل با امضای مهدی ثابت فرد همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239755(

آگهی تغییرات شرکت طرح وصنعت وپاالیش با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 229355 و شناسه ملی 10102704554 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات مدیره به2 نفر کاهش 

یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239756(

فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1397/2669

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس  تهران خ طالقانی نرسیده  به چهارراه مفتح  ساختمان شماره 200  در نظر دارد خدمات تنظیفات  
و اداره آبداخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران را برای مدت  یک سال در مبلغ حدود شصت و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 81314491- 

81313542- 021 تماس و با مراجعه  به نشانی  WWW.NIGCENG.IR متن کامل آگهی را رویت  نمایند.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه )تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت506/59  مورخ 94/9/22  

هیئت وزیران( به مبلغ حدود دو میلیارد و  هشتصد و پنجاه میلیون ریال.
- مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه 7  روز پس از تاریخ آگهی  نوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی  کیفی آدرس فوق 

می باشد. 
- اسناد  مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود 30 روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به واجدین شرایط تحویل می گردد و زمان 

ارائه پاکات پیشنهادات حدود 10 روز پس از تودیع اسناد مناقصه می باشد. 
- گشایش  پیشنهادات  مالی حدود 2 روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گردد. 

»روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران« 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/15

مناقصه گذار :شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
موضوع مناقصه :بروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ،ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور سنجی شهرستان سلماس 

به شرح :
*احداث خط تغذیه )250PSIG( با لوله های فوالدی به اقطار 4 تا 12 اینچ              به طول تقریبی 18252 متر 

* احداث ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  250.60.5000                                           به تعداد یک ایستگاه 
* احداث ایستگاه حفاظت کاتدی )cps(از نوع چاهی آبی                                  به تعداد یک ایستگاه

3-  محل اجرای پروژه : شهرستان سلماس 
استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 

شرایط متقاضیان :
 داشتن شخصیت حقوقی 

 داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 

 توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :

 تقاضای دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ،مبلغ ودرصد پیشرفت هر یک. 
 گواهی نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

7 – مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :                         10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی       25 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

9- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ،خیابان مولوی ،شرکت گاز استان آذربایجان غربی ،طبقه اول ،اتاق 102 میباشد. بدیهی است متعاقبا دعوت 
نامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه ،به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره 123402/ت  50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران واصالحیه های بعدی آن خواهد بود .
11- محل تامین اعتبار مالی پروژه:  اعتبار پروژه از محل تامین اعتبارات سرمایه ای خواهد بود .

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت وانرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس www.SHANA.Ir و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی به آدرس 
نمابر شماره 044-33444475  از طریق  یا  و  تلفن شماره 33477170-044 تماس  با  بیشتر  به کسب اطالعات  لزوم  WWW.NIGC–WAZAR.Ir درج گردیده است. درصورت 

مکاتبه نمایند .
ضمنا اطالعات واسناد مربوط به اگهی در کد شماره 3،173،108 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گردیده است.

برای آگاهی از اخبار ،آگهی های مناقصه ،مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی میتوانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS  @ مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی  

نوبت اول 

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شماره: گ37536/080/31
تاریخ: 1397/06/10

نوبت اول  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( شماره 2201/97/33

به گزارش دفتر روابط عمومی - امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن با داشتن 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین به عنوان یکی از 5 استان رتبه یک کشوری است. این 
امور همزمان با شروع جنگ تحمیلی جهت بازسازی مناطق جنگ زده کشور شروع بکار نموده 
و پس از تکمیل آئین نامه تشکیالتی بعنوان اولین ماموریت،در بازسازی مناطق گیالن غرب به 
فعالیت خود رسمیت بخشید در سال 1369همزمان با وقوع دلخراش زلزله رودبار و پر رنگ شدن 
نقش امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی،تسهیالت خاصی را برای خرید تعداد محدود دستگاه در 
اختیار بنیاد مسکن گذاشته که پس از حضور قدرتمند بنیاد در حوادث زلزله آوج و بم و همچنین 
نحوه نگهداری از ماشین آالت در اختیار، مسئولین بنیاد مسکن در مرکز موفق به اخذ تسهیالت 
تکمیلی برای خرید دستگاههای مورد نیاز شدند که در حال حاضر، این استان با بهره بردن از امکانات 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و متخصص از 
قطبهای ماشین آالتی استان به شمار می آید.ماشین آالت فعال استان شامل کمپرسی های جفت 
و تک محور،گریدر،لودر،بیل مکانیکی،غلطک،آبپاش،بیل بکهو و کشنده می باشند.ضمن آنکه یک 
ایستگاه سنگ شکن و تولید شن و ماسه امامزاده هاشم)ع( و یک واحد ایستگاه بتن با آزمایشگاه 
در منطقه جیرده مشغول فعالیت هستند. عمده وظایف امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی ارائه 
خدمات در حوادث طبیعی:این امور بعنوان وظیفه اول و ذاتی بنیاد،بعد از دوران بازسازی جنگ 
قزوین،بم،آذربایجان،آواربرداری گسترده در  زلزله رودبار،  برداری  آوار  تحمیلی،شرکت در عملیات 
روستای امامزاده ابراهیم)ع( پس از حادثه حریق سال 92،حضور مقتدرانه در حوادث بارش برف 
در سنوات 83،86،92،امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن به محوریت و نقش 
ارزنده و توانمند بنیاد مسکن استان،با فعالیت بیش از 6000 ساعت ماشین،ضمن کسب رضایت 
عمومی،توانست کارنامه خوبی برای بنیاد رقم زده که این عملکرد مورد تقدیر استاندار محترم و دیگر 
مسئولین استانی قرار گرفت. آخرین اقدام این امور همکاری در ریشه کن نمودن گیاه سنبل آبی در 
تاالب عینک رشت می باشد. ارائه خدمات در پروژه های استانی:امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی 
جهت ایفای وظیفه دوم خود یعنی انجام پروژه های عمران روستایی و مشارکت در پروژه های بخش 
خصوصی خدمات شایانی را ارائه نموده است.در همین راستا این امور با اجرای صدها پروژه طرح 
هادی روستایی،ضمن رعایت کامل نکات فنی بشکلی متفاوت توانسته جایگاهی مناسب همراه با 
رضایت مسئولین امر و اهالی روستاها برای بنیاد ترسیم نماید.ضمن آنکه در بخش خصوصی نیز 
آماده سازی قسمت اعظم نیروگاه گازی پره سر ، مشارکت در اجرای آماده سازی پروژه های مسکن 
مهر، مشارکت در پروژه موج شکن انزلی،همکاری در اجرای رمپ شرقی پل جانبازان ،شرکت در پروژه 
های آبرسانی مناطق املش،سیاهکل و الکان رشت،توسعه فرودگاه رشت،پروژه های روستایی منطقه 
آزاد انزلی،اجرای پروژه های آبنما در شهرستان شفت،پروژه های مسکن مهر و دهها پروژه راه سازی و 
ماشین آالتی را در کارنامه خود دارد. باتوجه به جایگاه منابع انسانی بعنوان سرمایه ارزشمند،امکانات 
اداره میگردد که  از همکاران زحمتکش،تحصیلکرده و مجرب  نفر  از 85  با پشتیبانی بیش  فوق 
این طیف دارای تحصیالت در مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند. گزیده ای 
آبنمای  بنیاد مسکن گیالن 1(احداث  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی  از عناوین پروژه های 
روستای سفید مزگی شهرستان شفت 2(آماده سازی)محوطه سازی( پروژه های مسکن مهر کیاشهر 

از آماده سازی سطوح  و املش 3(اجرای قسمتی 
پروازی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت 4(

اجرای طرح هادی)شن ریزی(بیش از 124 روستا 
5(اجرای طرح هادی روستاهای منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی 6(احداث پل آبنمای دو طبقه جیرده 

بطول 105 متر 7( پروژه توسعه بندر کاسپین منطقه 
آزاد انزلی 8( احداث دیوار حفاظتی روستای ناصران شهرستان شفت 9( آماده سازی زمین کارخانه 
ورقه های الیافی ناب در شهرک صنعتی سپیدرود رشت -----دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 
حضرت امام خمینی )ره( و انجمن خیرین مسکن ساز استان گیالن 1- واریزی نقدی به حساب 
100 حضرت امام خمینی)ره( 602 میلیون ریال 2- کمک نقدی حساب 100 حضرت امام خمینی 
)ره( 1120 میلیون ریال 3- کمک به ساخت و یا تعمیر و تکمیل واحدهای نیمه تمام شهری و 
روستایی و یا کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند با کمک های بالعوض حساب 
100 حضرت امام )ره( برای 19 خانوار 4-کمک به ساخت واحد های مسکونی روستایی و شهری 
برای محرومین با مشارکت خیرین )24 واحد مسکونی( عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز گیالن 
در سال 1396 : 1-پروژه 627 واحدی حضرت ثامن االئمه )ع( رشت توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز استان در زمینی به مساحت 27000 متر مربع در سایت مسکن مهر رشت )پل تالشان( در حال 
احداث میباشد که کلیه واحد ها دو خوابه با زیر بناء70 مترمربع دارای پارکینگ و انباری می باشد، 
مساحت و زیربنای کل واحدها62 هزار و هفتصد متر مربع و تعداد بلوکهای 110 بلوک 3 طبقه 
بر روی پیلوت )99 بلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن )حساب 100 حضرت امام )ره(( به 
عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و ارگان انقالب اسالمی ، مفتخر است که در هفته مبارک دولت با 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با عشق به امام)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به 
اهتمام کلیه دستگاههای دولتی، در دولت تدبیر و امید نسبت به افتتاح و بهره برداری رسانیدن پروژه 
ها در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر اقدام نماید. میزان سرمایه گذاری بالغ بر 
1582 میلیارد ریال از منابع مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، تسهیالت بانکی، و بخش 
خصوصی بوده است. اهم وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی الف( معاونت عمران روستایی تهیه و 
بازنگری طرح های هادی: به عنوان عالی ترین سند توسعه همه جانبه پایدار در روستا ها.اجرای 
طرح های هادی روستایی:اجرای ساماندهی، زیر سازی و آسفالت، جوی، جدول، کانیو، پل، مبلمان 
روستایی، سنگفرش، و... در روستاها صدور اسناد روستایی : با مشارکت ثبت اسناد و امالک، نسبت 
به سند دار کردن عرصه و اعیان امالک روستائیان عزیز در داخل طرح های هادی روستایی اقدام می 
گردد. همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز این مهم صورت می پذیرد. 
تملک و واگذاری اراضی : تملک و واگذاری اراضی با مشارکت منابع طبیعی ، نسبت به تملک اراضی 
ملی در داخل طرح های هادی روستایی اقدام و در جهت رفاه آسایش و تأمین مسکن روستائیان 
عزیز، این عرصه ها به آنها واگذار می گردد. ب( امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی آماده سازی : با 
بهره گیری از ناوگان مجهز ماشین آالت سنگین، نسبت به آماده سازی اراضی روستایی جهت احداث 

پروژه های عمرانی روستایی و سایر پروژه های عام المنفعه اقدام میگردد. 

عملکرد )یکساله( بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن

شماره مجوز :1397،2648

شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

دادنامه
پرونده کالسه 9409980227300926 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9609970227300862 خواهان اقای سید مهدی نورالدینی فرزند سید حسین به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران 
ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست گل پالک 5 بلوک یک واحد9 خواندگان صنایع برق گستر ساعی اقای حسین رصاف فرزند 
حسنعلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار- 
خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای اقای سید مهدی نورالدینی 
فرزند سید حسین به طرفیت اقای حسین رصاف فرزند حسنعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 12967250-
92/1/25 و 13431597-92/1/25 عهده بانک پارسیان شعبه هروی و میدان تجریش به مبلغ مجموع 600/000/000 ریال به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به 
دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت زا بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ واطالع در جلسه دادرس حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و هیچگونه دفاعی جهت هرد ادعای خواهان 
ارایه و اقامه نکرده است ونظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر 
دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد198 و515 و519 و522 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی و مواد310و313 
قانون تجارت و ماده 19 و تبصره ذیل ماده 2 قانون اصالحی صدور چک حم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ600/000/000ر یال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تایخر تایده از زمان صدور چک ها مصووف تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صاد رواعالم می دارد ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعالم از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه واز محکوم علیه وصول و پس از کسر هزینه دادرسی به محکوم له ایصل دارد در خصوص دعوای خواهان مصووف 
به طرفیت شرکت صنایع برق گستر ساعی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چکهای صدرالوصف بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان طی الیحه مثبوت به شماره 1440854 دعوای خود را در بخش 
اخیر مسترد نموده است لذا مستندا به بند ال فماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می دارد رای 
صادره در فراز اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در فراز دوم قرار ابطال دادخواست 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
64650 رئیس شعبه13 دادگاه عمومی وحقوقی تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی کبری 
کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه 
فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار 

مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما افشار 
مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفار زاده

خواهان  ها محمدعلی گوهرچی غالمعلی جوهرچی کاظم پاکات  دادخواستی به طرفیت خوانده گان محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی 
کبری کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران 
مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما 
افشار مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفارزاده خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تسلیم مبیع تحویل مورد 
معامله مالی غیر منقول مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9609980227201000 شبعه 12 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران   ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/8/20 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
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اجراییه
مشخصات محکوم له  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نشانی تهران خ بزرگمهر خ برادران مظفر شمالی پ8 مشخصات 
بلوار والیت بوستان 14  انتهای  آباد  آباد خرم  نوری نشانی استان لرستان شهرستان خرم  بابایی یوسف  ناصر  محکوم علیه 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای  آباد خرم  نیا استان لرستان شهرستان خرم  پ 24- یوسف نوری  - علی مومن 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط  آباد خرم  لرستان شهرستان خرم  تعاونی افالک گستر مهدی استان  زرین چقاء- شرکت 
روستای زرین چقاء عبدالحمید  جابری استان لرستان شهرستان خرم آباد خرم اباد دره گرم ک بوستان پنجم فرعی دوم 
پ4- زینب خسروی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 60 متری هزار دستگاه ب لوک 53 واحد16 منزل اقای جابری 
هرمز مرادی نشانی استان لرستان شهرستان خرم اباد خرم اباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای زرین چقاء محکوم به 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 6722 و شماره دادنامه مربوطه 9609970228501628 محکوم علیهم به 
نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 300/000/000ر یال بابت اصل خواسته وتادیه مبلغ11/946/000ر یال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته و پرداخت نصف حق الوکاله وکیل بابت دستمزد نماینده قضایی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/19 تا زمان وصول  محکوم به بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
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 اجراییه
امیری  اسماعیل  علیه  محکوم  تهران خ سهدی شمالی مشخصات  نشانی  ایران  بیمه  له شرکت سهامی  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان محکوم به به موجب دادنامه شماره 0208 مورخ92/3/4 صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
نمایندگی  ونیز حق  ریال هزینه دادرسی  پرداخت 696760  به  ونیز  اصل خواسته  به عنوان  یال  31138000ر  بملغ  پرداخت 
قضایی طبق تعرفه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ91/11/18 لغایت اجرا حکم به 
ماخذ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له هزینه اجرا به عهده محکوم علیه است. محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 
( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
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اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای هوشنگ کیاییه
خواهان  اقای عباله عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه وجه سفته   مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709982210300222 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/8/27 
ساعت11/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64653 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مصطفی دشتی فرزند  غالم 
  خواهان آقای خانلطفی  محبی حسن آبادی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای مصطفی دشتی  به خواسته الزام به تنظیم  سند 
خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988603400159  شعبه 34  حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/7/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبیر شعبه 34  حقوقی  مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید اصغر کرمانی دارای شناسنامه شماره 285بشرح دادخواست به کالسه 970299 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرمانی  بشناسنامه 412 در تاریخ 91/6/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به...1-فاطمه محمدپور کندالی ش ش 483 ت ت 1333 همسر متوفی2-لیال کرمانی ش ش 1455 ت ت 1364 

دختر متوفی3-رقیه کرمانی ش ش 252 ت ت 1357 دختر متوفی4-سیداصغر کرمانی ش ش 285 ت ت 1359پسر متوفی5- 
سیدجعفر کرمانی ش ش 771 ت ت 1362پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.15
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای طالب شهرت ملهان نام پدر شفیع بشناسنامه 673 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور آگهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرم مرحوم سهلوله شهرت ملهانی بشناسنامه 68 صادره هندیجان در تاریخ 91/9/24 در آغاجاری اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی آقای طالب ملهان به ش.ش 673 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( 2- خانم حمیده ملهان به 
ش.ش 8 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( والغیر...اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت¬نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
  غالمحسن قلندرنژاد رئیس  شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی آغاجاری

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی خط 
گذار به شماره ثبت 110282 و شناسه ملی 10101540109 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22 و تاییدیه 
استان تهران  تعاون  اداره کل  شماره 962/15/143572 مورخ 1396/5/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علیمحمددوست به شماره ملی 1551706806 
به عنوان بازرس اصلی و سروش توکلیان به شماره ملی 0083920102 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب رسید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239745(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بند آب سهامی خاص به 
شماره ثبت 43416 و شناسه ملی 10100887772 

مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سودوزیان 

سال مالی96 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239746(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 253882 و شناسه ملی 

10102942948
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس :شهر تهران سعادت آباد 
باالتر از میدان کاج کوچه نمازی زاده پ 13 زنگ دوم کدپستی 

1998733684 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239747(

آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی خاص به شماره 
ثبت 344310 و شناسه ملی 10103897205 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجتبی اسمعیلی به شماره ملی 2490472631 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسداله امید بخش به شماره ملی 
2491146797 بسمت مدیرعامل شرکت ) خارج از سهامداران و هیئت 
مدیره ( انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل 
چک و سفته و بروات و کلیه قرار دادها و نامه هاو اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای اکبر نیک پور یا خانم الهه مجاهد یا آقای اسداله امید بخش 

هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239748(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی حملیران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 26591 و شناسه ملی 10100720563 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
وتاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به 
شماره 11/23500 مورخ97/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم 
زینال زاده با کدملی 2830447387 باپرداخت مبلغ 110000000ریال 
بصندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. لیال رمضانی با کدملی 
شرکت  بصندوق  45000000ریال  مبلغ  باپرداخت   2830755162
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  درنتیجه  گرفت  قرار  شرکا  درردیف 
155000000ریال بمبلغ 310000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به 
قرار ذیل می باشد: جهانگیر لشکری به شماره ملی 0039593312 
دارنده 83000000 ریال علیرضا لشکری به شماره ملی 0063096579 
دارنده 40000000 ریال آرزو لشکری به شماره ملی 0053558235 
دارنده 15000000 ریال معصومه بیگم حسینی فرد به شماره ملی 
4321902045 دارنده 17000000 ریال ابراهیم زینال زاده با کدملی 
2830447387 دارای مبلغ 110000000ریال لیال رمضانی با کدملی 

2830755162 دارای مبلغ 45000000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239749(

آگهی تغییرات شرکت مهر نامان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
157816 و شناسه ملی 10102005420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
ملی  کد  به  ریاضی  نگار  : خانم سیده  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
0078478499 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم سیده ترانه ریاضی 
به کد ملی 0015276619 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم فریبا احمدنیا 
رودسری به شماره ملی 2690076284 با پرداخت 10000000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 
20000000 ریال به 34000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. لیست شرکاء و سهم الشرکه 
هوشنگ  آقای  است:  ذیل  قرار  به  سرمایه  افزایش  از  پس  آنها 
پاکشاد)0044329504( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه آقای پویا 
پاکشاد)0016854330( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم تینا 
پاکشاد)0440654718( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم بیتا 
پاکشاد)0018537642( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
علی اکبر ریاضی)0322484278( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم سیده نگار ریاضی)0078478499 ( دارای 5000000 ریال سهم 
الشرکه خانم سیده ترانه ریاضی)0015276619 ( دارای 5000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فریبا احمدنیا رودسری)2690076284 ( دارای 

10000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239750(

آگهی تغییرات شرکت طرح تجهیز ایده تدبیر سهامی خاص به 
شماره ثبت 353242 و شناسه ملی 10104008174 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: عباس شیبانی به شماره ملی 0061962643 به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره. امیرحسین عظیمی به شماره ملی 0452514398 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. نوید صانعی به شماره ملی 1229712372 
به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداٌ همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. -مهدی حقیقی به شماره ملی 1289663327 
به سمت بازرس اصلی آقای آرش بهنام طلب به شماره ملی 0069219850 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239751(

آگهی تغییرات شرکت پدیده ساز کهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 427089 و شناسه ملی 10320802193 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/05/10 
: شهریار  به  : محل شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
خیابان  مریم  شهرک  طالقانی  بلوار  یک  فاز  اندیشه 
دانش کوچه حافظ دهم پالک 12 واحد 6 کد پستی : 

1853966119 انتقال یافت
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239752(

آگهی انتقال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب 
پویا به شناسه ملی 10980002869

 به موجب نامه شماره 97/20/237مورخ 97/4/27 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخة 1396/12/15مرکز اصلی موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به نشانی 
مرکزی - شهر  بخش   - تهران  تهران - شهرستان  استان 
بلوچستان- پنجم-خیابان  نصر-کوچه  کوی  تهران-محله 

پالک 11-طبقه همکف-واحد شمالی به کد پستی کدپستی 
1446933714 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تحت شماره 29827 به ثبت رسیده است .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239753(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی 
خاص به شماره ثبت 229386 و شناسه ملی 10102704860

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت 
مدیره از این پس )2 ( نفر می باشد و بدین شرح ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239754(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 200521 و شناسه ملی 10102422801 

 1397/02/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آ قای جلیل مجاهد به شماره ملی 
2491057417 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مریم روان 
به شماره ملی 2491063670 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمد عباس زاده فرد به شماره 
ملی 0082782415 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء و 
سهامداران ( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد ا ور از قبیل چک و سفته و بروات 
و کلیه قرار دادهای عادی و اداری با امضای آقای جلیل مجاهد 
یا الهه مجاهد یا اکبر نیک پور به ک.م 0044568584 هر یک 
به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد موتور 
سیکلت و اتومبیل با امضای مهدی ثابت فرد همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239755(

آگهی تغییرات شرکت طرح وصنعت وپاالیش با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 229355 و شناسه ملی 10102704554 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات مدیره به2 نفر کاهش 

یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239756(

فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1397/2669

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس  تهران خ طالقانی نرسیده  به چهارراه مفتح  ساختمان شماره 200  در نظر دارد خدمات تنظیفات  
و اداره آبداخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران را برای مدت  یک سال در مبلغ حدود شصت و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 81314491- 

81313542- 021 تماس و با مراجعه  به نشانی  WWW.NIGCENG.IR متن کامل آگهی را رویت  نمایند.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه )تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت506/59  مورخ 94/9/22  

هیئت وزیران( به مبلغ حدود دو میلیارد و  هشتصد و پنجاه میلیون ریال.
- مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه 7  روز پس از تاریخ آگهی  نوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی  کیفی آدرس فوق 

می باشد. 
- اسناد  مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود 30 روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به واجدین شرایط تحویل می گردد و زمان 

ارائه پاکات پیشنهادات حدود 10 روز پس از تودیع اسناد مناقصه می باشد. 
- گشایش  پیشنهادات  مالی حدود 2 روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گردد. 

»روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران« 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/15

مناقصه گذار :شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
موضوع مناقصه :بروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ،ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور سنجی شهرستان سلماس 

به شرح :
*احداث خط تغذیه )250PSIG( با لوله های فوالدی به اقطار 4 تا 12 اینچ              به طول تقریبی 18252 متر 

* احداث ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  250.60.5000                                           به تعداد یک ایستگاه 
* احداث ایستگاه حفاظت کاتدی )cps(از نوع چاهی آبی                                  به تعداد یک ایستگاه

3-  محل اجرای پروژه : شهرستان سلماس 
استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 

شرایط متقاضیان :
 داشتن شخصیت حقوقی 

 داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 

 توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :

 تقاضای دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ،مبلغ ودرصد پیشرفت هر یک. 
 گواهی نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

7 – مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :                         10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی       25 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

9- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ،خیابان مولوی ،شرکت گاز استان آذربایجان غربی ،طبقه اول ،اتاق 102 میباشد. بدیهی است متعاقبا دعوت 
نامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه ،به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره 123402/ت  50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران واصالحیه های بعدی آن خواهد بود .
11- محل تامین اعتبار مالی پروژه:  اعتبار پروژه از محل تامین اعتبارات سرمایه ای خواهد بود .

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت وانرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس www.SHANA.Ir و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی به آدرس 
نمابر شماره 044-33444475  از طریق  یا  و  تلفن شماره 33477170-044 تماس  با  بیشتر  به کسب اطالعات  لزوم  WWW.NIGC–WAZAR.Ir درج گردیده است. درصورت 

مکاتبه نمایند .
ضمنا اطالعات واسناد مربوط به اگهی در کد شماره 3،173،108 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گردیده است.

برای آگاهی از اخبار ،آگهی های مناقصه ،مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی میتوانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS  @ مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی  

نوبت اول 

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شماره: گ37536/080/31
تاریخ: 1397/06/10

نوبت اول  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( شماره 2201/97/33

به گزارش دفتر روابط عمومی - امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن با داشتن 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین به عنوان یکی از 5 استان رتبه یک کشوری است. این 
امور همزمان با شروع جنگ تحمیلی جهت بازسازی مناطق جنگ زده کشور شروع بکار نموده 
و پس از تکمیل آئین نامه تشکیالتی بعنوان اولین ماموریت،در بازسازی مناطق گیالن غرب به 
فعالیت خود رسمیت بخشید در سال 1369همزمان با وقوع دلخراش زلزله رودبار و پر رنگ شدن 
نقش امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی،تسهیالت خاصی را برای خرید تعداد محدود دستگاه در 
اختیار بنیاد مسکن گذاشته که پس از حضور قدرتمند بنیاد در حوادث زلزله آوج و بم و همچنین 
نحوه نگهداری از ماشین آالت در اختیار، مسئولین بنیاد مسکن در مرکز موفق به اخذ تسهیالت 
تکمیلی برای خرید دستگاههای مورد نیاز شدند که در حال حاضر، این استان با بهره بردن از امکانات 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و متخصص از 
قطبهای ماشین آالتی استان به شمار می آید.ماشین آالت فعال استان شامل کمپرسی های جفت 
و تک محور،گریدر،لودر،بیل مکانیکی،غلطک،آبپاش،بیل بکهو و کشنده می باشند.ضمن آنکه یک 
ایستگاه سنگ شکن و تولید شن و ماسه امامزاده هاشم)ع( و یک واحد ایستگاه بتن با آزمایشگاه 
در منطقه جیرده مشغول فعالیت هستند. عمده وظایف امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی ارائه 
خدمات در حوادث طبیعی:این امور بعنوان وظیفه اول و ذاتی بنیاد،بعد از دوران بازسازی جنگ 
قزوین،بم،آذربایجان،آواربرداری گسترده در  زلزله رودبار،  برداری  آوار  تحمیلی،شرکت در عملیات 
روستای امامزاده ابراهیم)ع( پس از حادثه حریق سال 92،حضور مقتدرانه در حوادث بارش برف 
در سنوات 83،86،92،امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن به محوریت و نقش 
ارزنده و توانمند بنیاد مسکن استان،با فعالیت بیش از 6000 ساعت ماشین،ضمن کسب رضایت 
عمومی،توانست کارنامه خوبی برای بنیاد رقم زده که این عملکرد مورد تقدیر استاندار محترم و دیگر 
مسئولین استانی قرار گرفت. آخرین اقدام این امور همکاری در ریشه کن نمودن گیاه سنبل آبی در 
تاالب عینک رشت می باشد. ارائه خدمات در پروژه های استانی:امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی 
جهت ایفای وظیفه دوم خود یعنی انجام پروژه های عمران روستایی و مشارکت در پروژه های بخش 
خصوصی خدمات شایانی را ارائه نموده است.در همین راستا این امور با اجرای صدها پروژه طرح 
هادی روستایی،ضمن رعایت کامل نکات فنی بشکلی متفاوت توانسته جایگاهی مناسب همراه با 
رضایت مسئولین امر و اهالی روستاها برای بنیاد ترسیم نماید.ضمن آنکه در بخش خصوصی نیز 
آماده سازی قسمت اعظم نیروگاه گازی پره سر ، مشارکت در اجرای آماده سازی پروژه های مسکن 
مهر، مشارکت در پروژه موج شکن انزلی،همکاری در اجرای رمپ شرقی پل جانبازان ،شرکت در پروژه 
های آبرسانی مناطق املش،سیاهکل و الکان رشت،توسعه فرودگاه رشت،پروژه های روستایی منطقه 
آزاد انزلی،اجرای پروژه های آبنما در شهرستان شفت،پروژه های مسکن مهر و دهها پروژه راه سازی و 
ماشین آالتی را در کارنامه خود دارد. باتوجه به جایگاه منابع انسانی بعنوان سرمایه ارزشمند،امکانات 
اداره میگردد که  از همکاران زحمتکش،تحصیلکرده و مجرب  نفر  از 85  با پشتیبانی بیش  فوق 
این طیف دارای تحصیالت در مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند. گزیده ای 
آبنمای  بنیاد مسکن گیالن 1(احداث  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی  از عناوین پروژه های 
روستای سفید مزگی شهرستان شفت 2(آماده سازی)محوطه سازی( پروژه های مسکن مهر کیاشهر 

از آماده سازی سطوح  و املش 3(اجرای قسمتی 
پروازی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت 4(

اجرای طرح هادی)شن ریزی(بیش از 124 روستا 
5(اجرای طرح هادی روستاهای منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی 6(احداث پل آبنمای دو طبقه جیرده 

بطول 105 متر 7( پروژه توسعه بندر کاسپین منطقه 
آزاد انزلی 8( احداث دیوار حفاظتی روستای ناصران شهرستان شفت 9( آماده سازی زمین کارخانه 
ورقه های الیافی ناب در شهرک صنعتی سپیدرود رشت -----دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 
حضرت امام خمینی )ره( و انجمن خیرین مسکن ساز استان گیالن 1- واریزی نقدی به حساب 
100 حضرت امام خمینی)ره( 602 میلیون ریال 2- کمک نقدی حساب 100 حضرت امام خمینی 
)ره( 1120 میلیون ریال 3- کمک به ساخت و یا تعمیر و تکمیل واحدهای نیمه تمام شهری و 
روستایی و یا کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند با کمک های بالعوض حساب 
100 حضرت امام )ره( برای 19 خانوار 4-کمک به ساخت واحد های مسکونی روستایی و شهری 
برای محرومین با مشارکت خیرین )24 واحد مسکونی( عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز گیالن 
در سال 1396 : 1-پروژه 627 واحدی حضرت ثامن االئمه )ع( رشت توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز استان در زمینی به مساحت 27000 متر مربع در سایت مسکن مهر رشت )پل تالشان( در حال 
احداث میباشد که کلیه واحد ها دو خوابه با زیر بناء70 مترمربع دارای پارکینگ و انباری می باشد، 
مساحت و زیربنای کل واحدها62 هزار و هفتصد متر مربع و تعداد بلوکهای 110 بلوک 3 طبقه 
بر روی پیلوت )99 بلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن )حساب 100 حضرت امام )ره(( به 
عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و ارگان انقالب اسالمی ، مفتخر است که در هفته مبارک دولت با 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با عشق به امام)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به 
اهتمام کلیه دستگاههای دولتی، در دولت تدبیر و امید نسبت به افتتاح و بهره برداری رسانیدن پروژه 
ها در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر اقدام نماید. میزان سرمایه گذاری بالغ بر 
1582 میلیارد ریال از منابع مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، تسهیالت بانکی، و بخش 
خصوصی بوده است. اهم وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی الف( معاونت عمران روستایی تهیه و 
بازنگری طرح های هادی: به عنوان عالی ترین سند توسعه همه جانبه پایدار در روستا ها.اجرای 
طرح های هادی روستایی:اجرای ساماندهی، زیر سازی و آسفالت، جوی، جدول، کانیو، پل، مبلمان 
روستایی، سنگفرش، و... در روستاها صدور اسناد روستایی : با مشارکت ثبت اسناد و امالک، نسبت 
به سند دار کردن عرصه و اعیان امالک روستائیان عزیز در داخل طرح های هادی روستایی اقدام می 
گردد. همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز این مهم صورت می پذیرد. 
تملک و واگذاری اراضی : تملک و واگذاری اراضی با مشارکت منابع طبیعی ، نسبت به تملک اراضی 
ملی در داخل طرح های هادی روستایی اقدام و در جهت رفاه آسایش و تأمین مسکن روستائیان 
عزیز، این عرصه ها به آنها واگذار می گردد. ب( امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی آماده سازی : با 
بهره گیری از ناوگان مجهز ماشین آالت سنگین، نسبت به آماده سازی اراضی روستایی جهت احداث 

پروژه های عمرانی روستایی و سایر پروژه های عام المنفعه اقدام میگردد. 

عملکرد )یکساله( بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن

شماره مجوز :1397،2648

شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

نوبت دوم

رجوع به صفحه ۱۱م.الف ۱۸02

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 97/۱۳

)خدمات نصب و راه اندازی 
دکل و آنتن و فیدر(

روی خط خبر

افزایش پوشش شبکه همراه اول در 
سیستان و بلوچستان

  با حضــور وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات ســایت 
های جدید همراه اول در اســتان سیستان و بلوچستان 
به بهره برداری رســید.  به گــزارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات سیار ایران، سایت های نوسازی شده و 
جدید همراه اول در استان سیستان و بلوچستان دیروز 
با حضور محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات، حمید فرهنگ مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، ســید مجید صدری مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران، دانیال محبی استاندار سیستان 
و بلوچســتان، نمایندگان این استان در مجلس شورای 
اســالمی و جمعی از مقامات و مدیران اســتانی به بهره 
برداری رســید.   در این مراسم سایت های نوسازی شده 
و جدید همراه اول در نســل دو، سه و چهار همراه اول در 
۱۲۳ ســایت به منظور افزایش پوشش جاده ای، ریلی و 
روستایی همراه اول در سطح استان سیستان و بلوچستان 
به بهره برداری رسید.  عالوه بر این، ایجاد پوشش نسل سه 
و چهار همراه اول در روستای هدف گردشگری کلپورگان 
از توابع سراوان موجب رونق کســب و کار در این روستا 
خواهد شد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات 
با بیان اینکه تا پایان ســال ۵۰۰ روســتای استان تحت 
پوشــش تلفن ثابت و اینترنت روستایی قرار می گیرند، 
گفت: در  ۶۰۰ روســتا خدمات همراه اول به نسل های 
باالتر ارتقا پیدا می کند و ۵۰۰ کیلومتر فیبرنوری جدید 

نیز به شبکه فیبر نوری اضافه می شود.

فراخوان سمینار تئاتر ایران پس از 
انقالب اسالمی منتشر شد

فراخوان سمینار تئاتر ایران پس از انقالب اسالمی سی 
و هفتمین جشــنواره ی بین المللی تئاتر فجر منتشر 
شد.به گزارش روابط عمومی جشنواره، فراخوان سمینار 
تئاتر ایران پس از انقالب اسالمی که از برنامه های بخش 
تکریم چهل سالگی انقالب اسالمی است، منتشر شد. 
www.fitf.متقاضیان می توانند با مراجعه به ســایت

ir)بخش چهل سالگی انقالب اســالمی( و مطالعه ی 
شــرایط مندرج در فراخواِن ســمینار تئاتر ایران پس 
از انقالب اسالمی نســبت به ثبت آثار خود اقدام کنند.
الزم به ذکر است مهلت ارسال چکیده )مقاالت علمی-

پژوهشی( ۱۵ مهرماه و همچنین آخرین مهلت ارسال 
اصل مقاله ها )بخش علمی ،پژوهشی و نگارش آزاد( ۱۰ 
آذرماه است. گفتنی است سی و هفتمین جشنواره ی 
بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ 

بهمن لغایت ۴ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. 

وزیر امور خارجه با اشــاره به برگزاری اجالس 
سه جانبه سران ایران، روســیه، ترکیه )روند 
آستانه( گفت: تالش ما بر این است که خروج 
تروریست ها از ادلب با کمترین هزینه انسانی 
انجام شــود.محمدجواد ظریف عصر دیروز در 
پایان جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به پرسش صداوسیما درباره 
توئیت امــروز ترامپ درخصوص عملیاـــت 
آزادســازی ادلب افزود: آنها بیشتر دنبال این 
هســتند که از این آب گل آلــود برای اهداف 
سیاست داخلی خودشان بهره مند شوند، می 
دانید که شرایط آقای ترامپ در داخل امریکا 
شرایط خوبی نیست و متاســفانه وی یک بار 
دیگر می خواهد این شــرایط را با اقدام علیه 
مردم سوریه جبران کند.وی خاطرنشان کرد: 
شــرایط در سوریه شرایطی نیســت که برای 
اهداف سیاست داخلی کســی استفاده شود؛ 
امریکایی ها خیلی ســابقه خوبی در مقابله با 
افراطی گری و تروریســم از خود نشان نداده 
اند و خود آقای ترامپ هم قبال به این ســابقه 

اشاره کرده است.ظریف تصریح کرد: آنها باید 
کنار بایســتند و اجازه بدهند آنهایی که واقعا 
با تروریســم و افراطی گری در سوریه مقابله 
کردند کارشــان را ادامه دهند؛ آنهایی که در 
روند صلح ســوریه و در روند آستانه بودند که 
تا االن تنها روند موفق برای کاهش تشــنج در 
سوریه بوده اســت.وی تأکید کرد: اگر دخالت 
دیگران نباشــد بهتر می توانیم این روند را به 
نتیجه برسانیم.وزیر امور خارجه همچنین در 
پاسخ به ســوال دیگر مبنی بر اینکه در بحث 
روند بازسازی سوریه، جمهوری اسالمی ایران 
تاکنون چه اقداماتی انجام داده است و با توجه 
به برگزاری اجالس سه جانبه با موضوع سوریه 
در این خصوص چــه برنامه هایی دارید گفت: 
بازســازی ســوریه و عراق فرصت خوبی هم 
برای شــرکت های ایرانی و هم برای صادرات 
خدمــات فنی و مهندســی و اشــتغال برای 
ایرانیان اســت و لذا در این زمینه که در واقع 
بازی برد - برد اســت ضروری است کار جدی 

تری انجام دهیم.

معاون وزیر امور خارجه کشور گفت: دوباره شکل گرفتن اجماع جهانی علیه 
ایران و بازگشت موضوع ایران به شورای امنیت به نفع ما نیست.

ســید عباس عراقچی در گفت وگویی در شبکه ۴ تلویزیون تاکید کرد: بیشتر 
از تحریم هایی که تاکنون اعمال شده است در ۱۴ آبان از سوی آمریکا شاهد 
نخواهیم بود. آمریکایی ها االن کشور به کشور، کمپانی به کمپانی و حتی فرد 

به فرد تحریم های ایران را سعی دارند عملی کنند.
وی در پاسخ به این ســوال که چقدر به اروپا امیدواریم، گفت: ما به هیچ کس 
به جز خودمان و خدا امید نداریــم. اروپایی ها تعهدات محکمی را برای حفظ 
برجام و تامین منافع ایران از این توافق داشــتند اما راه حل های عملیاتی را 

هنوز اجرا نکرده اند.

یک فعال سیاســی با تاکید بر اینکه در مدیریت، جوانی، میان ســالی یا پیری شرط نیست، گفت: 
طی ۴۰ ســالی که از عمر انقالب می گذرد، مردم تجربیات بســیاری از مدیران جوان، میان سال و 
پیر دیده اند، اما از هیچ کدام خیری ندیده اند.ســید محمد غرضی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
تصویب ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه»معموال هزینه مدیر جوان خیلی باالست«، 
اظهار کرد: برای اینکه یک جوان بخواهد در مدیریت تجربه الزم را کسب کند، هزینه های بسیاری 
روی دوش دولت قرار می گیــرد.وی با تاکید بر اینکه دارا بودن مــدرک تحصیلی کمکی به بهبود 
وضعیت مدیریتی کشور نمی کند، گفت: داشتن تحصیالت دانشگاهی تنها زمینه را برای ورود افراد 
به کارهای تخصصی فراهم می کند، اما کمکی به بهبود وضعیت مدیریتی کشور نمی کند؛ بنابراین 
به همین دلیل است که در دنیا در ادارات مختلف برای کارمندان دوره های ضمن خدمت و آموزش 
مدیریت برگزار می شود. در کشــور ما نیز دولت باید به  جای پرداخت هزینه های گزاف برای کسب 
تجربه مدیران جوان، هزینه اندکی بابت آموزش و تربیت آنها پرداخت نماید تا ضمن استعداد یابی 
میان آنها، نیاز مدیریتی کشــور را نیز تامین نماید.این فعال سیاسی با اشاره به دوران مدیریت خود 
در بخش های مختلف خاطر نشان کرد: طی ۴۰ ســالی که از عمر انقالب می گذرد، مردم تجربیات 
بسیاری از مدیران جوان، میان ســال و پیر دیده اند، اما از هیچ کدام خیری ندیده اند؛ در این سال ها 

مردم دائماً از مدیران کشور آسیب دیده اند.

فشارهای آمریکا از این بیشتر نمی شودتالش برای خروج تروریستها از ادلب با کمترین هزینه انسانی

کشور نیازمند مدیران توانمند است

جناب آقای
  محمد رحیمی

اندوه ما در غم از دســت دادن آن 
عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد 
تنها می توانیــم از خداوند برایتان 
صبری عظیم و بــرای آن مرحوم 

روحی شاد و آرام طلب کنیم.

 همکاران شما در روزنامه
 اقتصاد ملی
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آلیستر برت: گفت وگوهای 
سازنده ای درباره توافق هسته ای و 

مسائل منطقه داشتیم
آلیستر برت پس از بازگشــت از ایران اظهار کرد که 
طی این ســفر » گفت وگوهای ســودمندی« درباره 
توافق هسته ای و مسائل منطقه داشته و به تبادل نظر 

درباره مسائل کنسولی با ایران نیز پرداخته است.
به گزارش ایســنا، آلیســتر برت، معــاون وزیر امور 
خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شــمال آفریقا در 
توییتر خود نوشــت: آخر هفته را در تهران گذراندم. 
گفت وگوی ســودمندی با عراقچی، معاون وزیر امور 
خارجه درباره توافق هســته ای و مسائل گسترده تری 
در منطقه داشــتم. همچنین  مطرح کردن مســائل 

کنسولی ملی دوجانبه را ادامه دادم.
 ســید عباس عراقچی، معــاون سیاســی وزیر امور 
خارجه و آلیســتر برت معاون وزیــر خارجه انگلیس 
در امــور غرب و آســیا و شــمال آفریقــا دور جدید 
گفت وگوهای دوجانبه ایران و انگلیس را شنبه هفته 

جاری برگزار کردند.
 همکاری های اقتصادی دو جانبه در پی خروج آمریکا 
از برجــام، نحوه  تامین ســازوکارهای پولــی و مالی 
بین دو کشــور به رغم تحریم های آمریکا اصلی ترین 
محورهای گفت وگوی این دو دپیلمات ارشــد ایرانی 
و انگلیســی بود. در این دیدار طرفیــن همچنین در 
خصوص آخرین تحوالت منطقه بــه رایزنی و تبادل 
نظر پرداختند.  برت همچنیــن با همراهی راب مکر، 
ســفیر بریتانیا در تهران و هیات همراه از موزه ایران 
باســتان در دیداری با جبرئیل نوکنده، مدیرکل موزه 
ملی ایران، دیدار و طرفین درباره گسترش روابط بین 
موزه ای دو کشور و اهمیت برگزاری نمایشگاه های دو 
طرفه از آثــار موزه های بریتانیا در ایــران و آثار موزه 
ملی ایران در آن کشور به گفت وگو پرداختند و معاون 
وزیر خارجه انگلیس در ایــن مالقات بر نقش موزه ها 
در نزدیکی دو کشــور تاکید کرد و گفــت که از امضا 
کنندگان صدور مجوز انتقال استوانه کوروش به ایران 

و نمایش آن در موزه ملی ایران بوده است.
 همچنیــن در این دیدار ســفیر بریتانیا نســبت به 
آمادگی خــود بر همکاری های علمــی در حوزه های 

موزه داری و باستان شناسی تاکید کرد.
 
 

 ترامپ: کری پدر توافق پایان یافته 
ایران است

پس از آن که بر اســاس گزارش برخی منابع خبری 
جان کری، احتمــال نامــزدی اش در انتخابات آتی 
ریاست جمهوری آمریکا را رد نکرد، دونالد ترامپ وی 
را »پــدر توافق پایان یافتــه ایران«خواند.  به گزارش 
ایسنا، رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: 
می بینم که جان کری پدر توافق پایــان یافته ایران، 
به فکر نامزدی برای ریاســت جمهوری افتاده است.  
وی افزود: این برای من خوش شانسی است - اگرچه 
آرایشی که در حال شکل گیری در میدان است واقعا 

خوب به نظر می رسد برای من!

اظهارات بی سابقه وزیر کشور سابق عربستان
ملک سلمان و پسرش مسئول تمام 

جنایات عربستان هستند
یک شاهزاده سعودی در اظهارات بی سابقه »سلمان 
بــن عبدالعزیــز« و »محمد بــن ســلمان« ولیعهد 
عربستان را مسئول تمام جنایاتی دانست که از سوی 

این رژیم در داخل و خارج کشور انجام می شود.
گــزارش ایرنــا حاکیســت ؛ شــاهزاده» احمد بن 
عبدالعزیز« وزیر سابق کشــور عربستان در یک فیلم 
ویدیویی در پاســخ به شــعارهای جمعــی از تظاهر 
کنندگان علیه آل ســعود به آنها مــی گوید : خاندان 
آل سعود هیچ دخالتی در مســایل سیاسی ندارند و 
کسانی که مسئولیت اصلی اوضاع کنونی در یمن را بر 

عهده دارند شخص پادشاه و ولیعهد می باشند.
این گزارش حاکیست : شاهزاده احمد ضمن نزدیک 
شدن به تظاهرکنندگانی که با تجمع در مقابل منزل 
شخصی وی در لندن با شعارهای مرگ بر آل سعود ، 
جنایات ائتالف سعودی در یمن را محکوم می کردند 
با جدا کردن حساب خاندان آل سعود از ملک سلمان 
و پســرش ، گفت : ما امیدواریم جنگ در یمن همین 

امروز و نه فردا پایان یابد.
 

از دولت جدید
 عراق حمایت می کنیم

سفارت جمهوری اســالمی ایران در بغداد اعالم کرد 
که این کشــور برغم کارشــکنی برخی، همانطور که 
تاکنون بوده اســت، از دولت جدید عراق نیز حمایت 

خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه که نســخه ای از آن در 
اختیار ایرنا قرار داده شــد، با تبریک و گرامیداشــت 
افتتاح چهارمین دوره پارلمان ملی عراق، این رویداد 
بعنوان یک موفقیت و گامی مهم در راه ثبات سیاسی 

و امنیتی در عراق خوانده شده است.
بیانیه تصریح کرده است که جمهوری اسالمی ایران 
همــواره اهمیت ویــژه ای برای روابط خــود با عراق 
قائل بوده اســت و بر ادامه همکاری ها، حمایت ها و 
هماهنگی در زمینه های گوناگون سیاســی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی با عراق تاکیــد دارد و این تاکید 
برغم تکرار برخی تالش ها برای ایجاد فضای منفی و 

ضربه زدن به روابط دو کشور صورت می گیرد.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد تاکید کرده 
است که تهران همانگونه که با همه دولت های پیشین 
عراق چنین بوده اســت با دولت جدید این کشور نیز 
که از ســوی پارلمان جدید و طبق قانون اساسی این 
کشور برگزیده خواهد شــد، همکاری خواهد کرد هر 
چند برخی برای کارشکنی در روابط دو کشور از هیچ 

کاری فروگذار نمی کنند.
بیانیه افزوده اســت که ســفارت ایــران در بغداد بر 
همکاری کامل و حمایت خــود از دولت و ملت عراق 
برای حل مشــکالت این کشــور از جمله مشکالت 
اســتان بصره تاکید دارد و دو کشــور شــاهد روابط 
برادرانه، مســتحکم و با ثبات خواهــد بود. چهارمین 
دوره پارلمان عراق روز دوشــنبه رسما آغاز بکار کرد. 
ثبت و اعالم ائتالف )فراکســیون( بــزرگ که اختیار 
تشــکیل دولــت جدیــد را خواهد داشــت از جمله 

نخستین ماموریت های مهم پارلمان جدید است.

کدخدایی:
 کاش کروبی خودش می نوشت!

سخنگوی شورای نگهبان در توییتی به نامه منتسب 
به مهــدی کروبی کــه در روزهای اخیــر در فضای 

مجازی منتشر شده است، واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا، متن توییت عباسعلی کدخدایی به 
نامه منتســب به مهدی کروبی دربــاره حزب اعتماد 
ملی به این شرح اســت: »متن روزهای اخیر منتسب 
به آقای کروبی یادآور بیانیه های ایشــان در سال ۸۸ 
است. متن هایی که از آن ایشان نیست و ظاهرا برای 
او می نویسند، همانند تصمیماتی نیز که برای او می 
گیرند. ای کاش ایشان از حصر فکری اطرافیان در می 
آمد، خودش فکر می کرد! خودش تصمیم می گرفت 

و خودش می نوشت!«

آیت اهلل جنتی:
چرا نابسامانی ها را به پای رهبری 

می گذارند
رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: مســئله ای که 
االن گرفتارش هســتیم این است که نابسامانی هایی 

که در مملکت است را به پای رهبری می گذارند.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل احمد جنتی طی سخنانی 
در پنجمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری 
)دوره پنجم( بــا تبریک روز مباهله اظهــار کرد: اگر 
قرآن همیشــه پیــش روی ما باشــد از تاریکی عبور 
می کنیم و به روشنایی می رسیم پس این کتاب الهی 
باید سرمشــق و نور راه ما در همه کارهای اجتماعی، 

سیاسی و زندگی شخصی مان باشد.
 وی افزود: ما مســئله ای که االن گرفتارش هســتیم 
این است که نابسامانی هایی که در مملکت است را به 
پای رهبری می گذارند، انگار که فعال مایشا در همه 
امور اقتصادی و اجتماعی و سیاســی رهبری است و 
مجلس و دولت بیکاره هستند. باید مراقب باشیم که 
این نقشه شوم دشمن اســت و این درحالی است که 
رهبری پیگیر اجرای برنامه هایی برای حل مشکالت 
کشور اســت. رئیس مجلس خبرگان با تشکر از آملی 
الریجانی بــرای نگارش نامه بــه رهبری در خصوص 
برخورد با مفســدان، اظهار کــرد: رهبری همچنین 
در سخنرانی اخیرشــان مطرح کردند که تیم مذاکره 
کننده هســته ای خطوط قرمز را در مذاکرات رعایت 
نکردند و این موضوع هم نشــان می دهد که ایشــان 
خطوط قرمز را برای آنان مشــخص کــرده اند ما می 

بینیم که آنان به رعایت این موضوع نپرداخته اند.
 جنتی با تاکید بر اینکه باید با آســیب های اجتماعی 
برخورد شــود، گفت: این کار را چه کسی باید انجام 
دهد؟ معلوم اســت که وظیفه قوای اجرایی در کشور 
اســت. این کار نمایندگان مردم و قوای اجرایی است. 
رهبری هــم مرتب دارند در این زمینــه رهنمود می 

دهند و مسائل را پیگیری می کنند.
 وی ادامه داد: مکرر گفته ام و بازهم خواهم گفت و تا 
زمانی که زنده باشم و زبانم کار کند می گویم که کار 
این کشور تا زمانی که روحیه انقالبی نداشته باشیم و 
جوانان انقالبی کارها را به دســت نگیرند و مدیران ما 
اعتقادی به مســائل انقالبی نداشته باشند و بخواهند 
همه چیز را کارمنــدی جلو ببرند کار به همین جا می 

رسد که االن هست.
 وی با اشــاره به خروج آمریکا از برجــام، اظهار کرد: 
هرچند اروپا اعالم کرده که از برجام خارج نمی شــود 
امــا االن در مورد مســائلی مثل قدرت موشــکی ما، 
همان راهی را می رود که آمریکا رفته اســت و در این 
زمینه پیگیر همان خواسته هاســت، پس اعتماد به 

شیطان بزرگ اشتباه است.
 جنتی افزود: ضعف مذاکــره کنندگان و عدم رعایت 
خطوط قرمز رهبری توســط آنان از یک سو و تالش 
عده ای بــرای مرتبط کردن مشــکالت این مذاکرات 
به رهبری از مسائلی اســت که با آن روبه رو هستیم و 
ترامپ هم به دنبال شیطنت هایی است که در حاشیه 
اجالس ســازمان ملل با آقای روحانی دیدار کند، در 
حالی که رهبری هم مکــررا گفته اند که هیچ مقامی 
حق ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند و اعضای دولت 
که به ســازمان ملل مــی روند به ایــن رهنمودهای 

رهبری توجه کنند. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیــان اینکه باید با 
کسانی که عامل این نوسانات در بازار و اقتصاد کشور 
هستند برخورد شــود، گفت: رئیس قوه قضاییه باید 
در این موضوع پیگیر باشــد و بدانند که الزم است با 
آن کســانی که متهمان اصلی در این زمینه هستند 

برخورد شود و آنان را به دست عدالت بسپارند.
وی تاکید کرد: مردم ناراضی هســتند و حق دارند که 
ناراضی باشند اما ما مسئوالن باید طوری عمل کنیم 
که قلب آنان آرام شــود و بتوانند راحت تر این شرایط 
را پشت سر بگذارند و سیاست پولی و ارزی درست در 
کشــور حاکم شود و جلوی احتکار ســود جویانی که 

خون مردم را در شیشه کرده اند گرفته شود.
رئیس مجلس خبرگان رهبــری افزود: این محتکران 
به گونه ای عمل کرده اند که حتی پوشــک نوزادان را 
در انبارها نگه داشته اند و مردم را حتی در این زمینه 
دچار مشکل کرده اند. در این شــرایط نباید مدیری 
حقوق نجومی دریافت کند. در این شرایط باید اهتمام 
جدی مجلس و دولت برای حل مشکالت مردم وجود 
داشته باشــد و تریبون ها باید در اختیار این موضوع 

باشند.
 جنتی با اشــاره به پیروزی محور مقاومت در منطقه 
اظهار کرد: مقاومت مردم یمن در برابر کودک کشــی 
و وحشی گری سعودی ها ســتودنی است که در این 
شــرایط هم ایســتاده اند و مقاومــت می کنند و این 
درحالی است که دشمنان این مردم، دالرهای زیادی 
برای رسیدن به موفقیت در این زمینه خرج کرده اند.

 رئیس مجلس خبرگان رهبــری در پایان اظهار کرد: 
آمریکا و وابســتگانش کمر به قتل نظام اسالمی بسته 
اند و مسئله براندازی از ســوی آنان در حال پیگیری 
اســت اما همه دنیا باید بدانند که ما برجای خود می 
مانیــم و بر پای خود می ایســتیم و تحریــم ها را به 

فرصت بدل می کنیم. 

سیاسی

بین الملل
سفیر دانمارک در تهران با بیان افزایش مبادالت تجاری با ایران گفت: اتحادیه اروپا تالش دارد تا مشکالت 
حاصل از تحریم بر طرف شود، فعالیت شــرکت های دانمارکی از جمله یک شرکت دارویی و همکاری های 
دانشــگاهی با ایران ادامه دارد و باستان شناســان دانمارکی نیز در ایران هستند. به گزارش ایرنا، دنی عنان 
در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با مرکز مالکیت معنوی ایران در اقامتگاه خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
پرسش ایرنا مینی بر اقدامات کشــور دانمارک با وجود تحریم ها این مطلب را اعالم کرد. وی افزود: اتحادیه 

اروپا همه شــرایط را در حال بررســی دارد تا مشــکالت حاصل از تحریم را برطرف کند. عنان اضافه کرد: 
سختی راه این مشکل برای ما تعجب آور است اما این سختی ها موجب دست کشیدن فعالیت هایمان نمی 
شود. سفیر دانمارک در تهران با بیان اینکه در سال های اخیر شــاهد همکاری های رو به رشد بین ایران و 
دانمارک بوده ایم، گفت: همکاری سیاســی، اقتصادی خوبی بین دو کشور وجود داشته و دارد. مقامات دو 

کشور بازدیدهایی از کشورهای یکدیگر داشته اند و در آینده نزدیک انتظار ارتباط بیشتر می رود. 

اتحادیه اروپا در تالش بر حل مشکالت تحریم است
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رئیس دســتگاه قضــا تأکیــد کرد: 
برخورد با مفسدان اقتصادی سریع تر 
و قاطع تر خواهد بــود و در این زمینه 

هیچ مسامحه ای نمی کنیم.
آیــت اهلل آملی الریجانی در حاشــیه 
اجالس مجلس خبــرگان رهبری در 
جمع خبرنگاران افزود: کسانی که در 
بازار ارز و سکه و طال و خودرو و مانند 
آن اخالل ایجاد و از رانت استفاده می 
کنند مطمئن باشند که با آنها برخورد 

قاطع خواهیم کرد. 
وی با اشــاره به نامه اخیــرش به مقام 
معظم رهبــری دربــاره برخــورد با 
مفســدان اقتصادی گفت: البته پیش 
از این هم با مفســدان برخورد می شد 
اما با توجه به شرایط جدید درخواست 
کرده ایم که این برخوردها و رسیدگی 
به پرونده ها سریع تر باشد به گونه ای 
که هم اکنون نیز رســیدگی به پرونده 
مفســدان اقتصادی هم در مقدمات و 
هــم در دادگاه ها ســریعتر انجام می 

شود. 
رئیس قــوه قضائیه تصریــح کرد: بر 
همین اســاس برای اخاللگران نظام 
اقتصــادی حتی کیفرخواســت هایی 
در حد افســاد فی االرض یعنی اعدام 
درخواست شــده و حتی اگر اعدام هم 
نباشــد، مجازت ســنگینی در انتظار 
آنان اســت بنابراین مــردم مطمئن 
باشــند که در رســیدگی بــه پرونده 

مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود. 
وی بــا بیــان اینکه دســتگاه قضا در 
مبارزه با مفســدان در چارچوب قانون 
و حیطه وظایف خود اختیاراتی دارد و 
براساس آن عمل می کند خاطرنشان 
کــرد: بنابراین چنیــن امکانی وجود 
ندارد که قوه قضائیه به همه انبارهای 

سراســر کشور سرکشــی کند چراکه 
بخشی از این مهم در حوزه اختیارات 

تعزیرات است. 
آیت اهلل آملی الریجانــی با بیان اینکه 
اصل موضوع در رســیدگی به مفاسد 
اقتصادی به ریشــه های مفاسد برمی 
گــردد تصریح کرد: بارها گفته شــده 
است و باز هم می گوییم باید در بخش 
های اجرایی کشور جلوی ایجاد فساد 
و رانت گرفته شود و در مرحله آخر اگر 

به هر علتی موضوعی به فســاد منجر 
شــد دســتگاه قضا وارد عمل شود و 

برخورد کند. 
وی در ادامه گفت: البته 
ما در مســائل اخیر نباید 
از عملیات روانی دشمن 
غافــل شــویم چراکــه 
آمریکایــی هــا و اذناب 

منطقه ای اش به صراحت اعالم کرده 
اند که مــی خواهند منابع کشــور را 

محدود کنند و مثاًل فروش نفت ایران 
را به صفر برسانند هرچند حرف های 
بیخود می زنند و در عمل نمی توانند 
و ما هم از آنها هراســی 

نداریم. 
آیــت اهلل آملی الریجانی 
ادامه داد: در شرایط امروز 
همه مــردم باید به دولت 
کمک کنند و دولت هــم همه تالش 
خود را بــا روحیه جهــادی به منصه 

ظهور برساند و ما و ســایر قوا هم باید 
به دولت کمک کنیم تــا امور را پیش 
ببرد که این مهم را بارها در جلســات 
مشترک سران قوا و موارد دیگر اعالم 

کرده ایم. 
وی تأکید کرد: باالخره باید به گونه ای 
تدبیر شود تا فســادی صورت نگیرد و 
فضا برای مفسدان تنگ شود و اگر کار 
به مرحله برخورد قوه قضائیه رسید ما 

هم کوتاهی نخواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه:

فضا برای مفسدان اقتصادی نا امن تر می شود

  درپی حرف و حدیث هایی که اخیراً در فضای مجازی و رسانه ای 
نسبت به سفر زائران عراقی به شــهرهای ایران مطرح شده، الزم 
است برای تنویر افکار عمومی نسبت به این موضوع، مطلبی ارائه 

شود. 
 »ان هذه امتکــم امة واحده و انا ربکم فاعبــدون« »انبیاء، 92«» 
و براستی این امت شــما ،امت واحده ای اســت ،یعنی همه یک 
طایفه و یک ملت هســتید و من پروردگار شــما هستم پس تنها 
مرا بپرستید« یکی از اهداف انبیاء پایان دادن به اختالفات جوامع 
بوده اســت و برای همین ســعی می کردند ملت ها را با هم متحد 
کنند و امت واحده تشــکیل دهند و پیامبر مکرم اســالم نیز بر 

تشکیل این امت واحده اسالمی تأکید فراوان داشتند.
در نظام اســالمی همه مســلمانان از هر ملیتی که باشــند با هم 
برادرند و لذا فرمــود: انما المؤمنون اخــوه فاصلحوا بین اخویکم 
)حجرات، 9( به درســتی که مؤمنــان همه با هــم برادرند و اگر 
اختالفی بین آنها پدید آمد آن را اصالح کنید، از همین رو اســالم 
مرزهای جغرافیایی را کنار گذاشــته و تمام مسلمانان از هر نژاد و 
ملتی را به هم نزدیک کرده و همه را برادر یکدیگر خوانده و همگی 
یک امت را تشکیل می دهند، بنابراین باید همه مسلمانان به هوش 
باشند از هر تالش تفرقه افکنانه پرهیز کنند تا مبادا وحدت امت ا 

سالمی مخدوش شود.
آنچه که سبب نوشــتن این مقال شده آن اســت که در ماه های 
اخیر در فضای مجازی و در بعضی از سایت های خبری و رسانه ای 
تبلیغات اغواگرانه و مســمومی نسبت به ســفر زائران و برادران 
عراقی به ایران می شــود و الزم است برای روشنی اذهان قدری به 

آن پرداخته شود تا مبادا در زمین دشمن بازی کنیم.
اصاًل پیوند ملت های ایران و عراق ریشه ای دیرینه دارد و حتی به 
صدر اسالم بر می گردد و یکی از دالیلی که امیرالمؤمنین علی )ع( 
مرکز خالفت خود را از مدینــه به کوفه منتقل کردند برای همین 
نزدیکی به ایرانی ها بود و آن زمان مدائن در نزدیکی بغداد امروزی 
پایتخت ساسانیان بود و در حقیقت سرزمین کوفه آن روز به نوعی 
مرز بین عرب و عجم هم محسوب می شد و حضرت می خواستند 
این مرزبندی ها را از بین ببرند و قلوب ایرانیان که تشــنه عدالت 
بود را جذب اســالم کنند و موفق هم شــدند و اولین بذر محبت 
به اهل بیت در بین ایرانیان از همان زمان کاشــته شد و البته در 
زمان ائمه اطهار )ع( این روند ادامه یافت و در زمان امامت حضرت 
رضا )ع( با تشریف فرمایی ایشــان به خراسان به اوج خود رسید و 
سراسر ایران همگی محب اهل بیت بودند و لذا بسیاری از سادات 
از مدینه و مکه و حجاز به ایران کــوچ کردند و در مناطق مختلف 
از خراسان و طبرســتان و طالقان و ری و قم و دیگر مناطق ایران 
ســکنی گزیدند و مردم نیز همیشه یاور و پشــتیبان آنها بودند و 
درمقابل ســتمگری های بنی عباس و یا دیگر زمامــداران ظالم 
ایســتادگی می کردند و در زمان صفویه نیز که قدرت شیعیان به 
اوج خود رســید تمام حرم های اهل بیت )ع( در عتبات عالیات و 
ایران به طرز باشکوهی مرمت و بازسازی شد به طوری که معماری 
صحن ها و بارگاه ها و گنبدهای طالیی آنها همچنان باقی اســت و 
همین عشــق به اهل بیت موجب جوشش ملت های عراق و ایران 

نسبت به یکدیگر در قرون متمادی شده است.
اما از هنگامی که اســتعمار انگلیس عراق را اشغال کرد و ممالک 
اســالمی را تکه تکه کردند، همواره سعی داشــتند اختالف بین 
عرب و عجم و یا اختالفات بین شــیعه و ســنی ایجاد کنند و این 
سیاست اختالف افکنی بین مسلمانان را به شدت دنبال می کردند، 

لذا این حرف هایی که گاهــی در فضای مجازی بر علیه عرب ها در 
بین فارس هــا و یا بر علیه فارس ها در بین عرب ها همزمان نشــر 
پیدا می کند در حقیقت از یک جا نشــأت می گیرد و قصدشــان 

اختالف افکنی بین ملت های ایران و عراق است.
دشــمنان می دانند که در ایران و عــراق جاذبه ها و ظرفیت هایی 
هست که این دو ملت را همواره به هم نزدیک می کند و مهمترین 
آنها عالوه بر هم کیش و هم مذهب بودن، وجود حرم های اهل بیت 
)ع( در عراق و ایران اســت و دل های مشتاقان از هر دو ملت برای 
زیارت آنها می تپد و مخصوصاً  در این ســال های اخیر با همایش 
ده ها میلیونی اربعین در کربال دشــمنان به وحشــت افتاده و به 
هر شــکلی درصدد به هم زدن این نمایش وحدت امت اســالمی 

هستند.
اگر شــما می بینید امروزه در فضای مجازی تبلیغات مســمومی 
نسبت به ســفر زائران عراقی به ایران می شود باید به هوش باشیم 
که وهله نخست روزنامه گاردین انگلیس ســه سال پیش با درج 
گزارشی از ســفر زائران عراقی به مشــهد بحث مبتذل توریسم 
سکس را مطرح کرد و پس از آن رســانه های وابسته به آل سعود 
این تبلیغات منفی را برای برانگیختن غیــرت مردم ایران دنبال 
کردند و ســپس همین بافته های آنها در فضای مجازی دست به 

دست می شود!
جالب است بدانید که مشابه همین حرکت را بالعکس در عراق هم 
انجام می دهند ولی ایرانی ها از آن غافل هســتند و نمی دانند که 
همین دشمنان برای سفر زائران ایرانی به عراق و مخصوصاً در ایام 
اربعین چه تبلیغات مسموم و دروغین می کنند که یک نمونه آن 
در ایام اربعین سال گذشته این بود که روزنامه فرا منطقه ای الشرق 
االوســط وابسته به ســعودی ها در صفحه اول خود برای تحریک 
غیرت عراقی ها نســبت به ایرانی ها نوشــت این ســیل جمعیت 
میلیونی که در اربعین از ایران به عــراق می آید زن های عراقی را 

باردار می کند و برمی گردد!!
خوشــبختانه این توطئه سعودی ها که چشــم دیدن این ارتباط 
عمیق بین ملت های عراق و ایران را ندارند، تیرشان کمانه کرد و به 
خود سعودی ها برگشت و تمام مسئولین و مردم عراق یکپارچه و 
متحد و با صدای رسا این سخنان زشت روزنامه الشرق االوسط را 
محکوم کردند و حتی دفتر این روزنامه را در بغداد بستند و آنچنان 
اعتراض ها شدید شد که روزنامه الشرق االوسط به خاطر درج این 
مطلب از ملت عراق عذرخواهی کرد و نویسنده آن مطلب را از آن 

روزنامه ظاهراً اخراج کرد.
ملت ایران به خوبی واقف است مخصوصاً در این شرایط که صنعت 
توریسم خوابیده اســت و صرفاً از نعمت توریسم زیارتی به برکت 
مرقد مطهر امام هشــتم حضرت امام علی ابن موسی الرضا )ع( در 
مشــهد و خواهر واالمقامش حضرت فاطمه معصومه )س( در قم 
برخورداریم و ســاالنه میلیون ها عراقی به ایران ســفر می کنند 
فرصت مغتنمی اســت تا در پرتو گردشگری زیارتی چرخ اقتصاد 
به حرکت درآید و هزاران هتل و مســافرخانه در شهرهای مذکور 
و حتی مناطق شمالی کشــور که مورد عالقه بازدید و گردشگری 

آنهاست، خالی نماند.
به هر حال ارتباط بین مردم ایران و عراق ضروری است و درزمان 
رژیم صدام ســی ســال این دو ملت را از هم دور نگه داشــتند و 
بحمداهلل آرزوی دیرینه مردم ما برای زیارت عتبات عالیات به نحو 
احسن محقق شده است و مردم عراق نیز که ایران را ندیده بودند 
و مشتاق زیارت امام رضا )ع( نیز بودند با سفر به ایران با مردم ایران 
هم آشنا شده و با جاذبه های طبیعی و گردشگری ایران نیز بیشتر 
آشنایی پیدا کرده و حتی بسیاری از آنها برای طبابت و مداوا نیز به 

جمهوری اسالمی ایران سفر می کنند.

البته این نکته بدیهی اســت در یک جمعیت میلیونی که بین دو 
کشــور جابجا می شــود، امکان هر گونه اتفاقی هست، کما اینکه 
گاهی هتل زائران مــا در کربال و نجف آتــش گرفته و یا بالعکس 
هتل و مسافرخانه آنان در مشــهد و یا قم و یا دیگر شهرها طعمه 
حریق شــده اســت و یا گاهی اتوبوس زائران ما تصادف کرده و یا 
گاهی اتوبوس زائران آنها تصادف می کند و یا ممکن است در این 
ازدحام ها کیف قاپی هم برای هر دو گروه زائر در ایران و عراق اتفاق 

بیفتد، اما هیچگاه این گونه حوادث را بسط عمومی نمی دهند.
علی ایحال تالش دشمنان در ایجاد بدگمانی بین دو ملت است و 
باید حواسمان جمع باشد که تحت تأثیر القائات آنان قرار نگیریم 
و البته اگر تخلفی در جایی صورت پذیرد در هر دو کشور مکانیزم 
قانونی برای پیگیری وجود دارد و البته افزایش 90% ســفر زائران 
عراقی و همچنین افزایش 70% ســفر زائران آذربایجانی در سال 
جاری بسیار ارزنده است و مسئولین ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشــگری باید از این فرصت پدید آمده حداکثر بهره برداری را 
داشته باشند و با تمهیدات الزم زمینه اقامت باکیفیت و بهتر آنان 

را فراهم نماید.
چرا روزنامه گاردین انگلیس و الشرق االوسط سعودی از این همه 
ســفرهای عراقی ها و ایرانیان به تأتیانی ، آنتالیا و ســواحل دیگر 
کشــورها و جاهایی که بساط عیش مهیاســت، حرفی نمی زنند، 
اما چشم دیدن ســفر میلیون ها زائرایرانی و عراقی به کشورهای 
یکدیگر را نمی توانند تحمل کنند و لــذا با لجن پراکنی و یا حتی 
کلیپ های ســاختگی و غیرواقعی در پی تخریب اذهان عمومی 
مردم هر دو کشور هستند تا اینکه بتوانند آنان را نسبت به یکدیگر 

بدبین کرده وموجبات افتراق بین آنان را فراهم آورند.
راهپیمایی اربعین نیز هم اکنون برای بسیاری از جوان های ایرانی 
به یک سنت تبدیل شــده و همه ساله با شور و عشق حسینی این 
مســیر طوالنی را طی می کنند تا به بارگاه قــدس حرم اباعبداهلل 
الحسین )ع( و ابوالفضل العباس )ع( برسند و تجدید میثاقی دوباره 
داشته باشند، آن وقت شما ببینید چنین حرکت عارفانه و معنوی 
را روزنامه الشرق االوسط سعودی چگونه تفسیر می کند و درصدد 
بدبین کردن اذهان مردم عراق نسبت به زائران ایرانی است و حتی 
شــاید ادعای این روزنامه ســعودی در جمعیت میلیونی زائران 
ایرانی حتی یک مورد هم مصداق نداشــته باشــد! اتحاد دو ملت 
ایران و عراق خیلی ضروری است، هر دو کشور مشترکات بسیاری 
دارند و دشمنان مشترک هم دارند و با همبستگی دو ملت، قدرت 
آنها شکست ناپذیر خواهد شد و یک نمونه آن مبارزه با داعش بود 
که با وحدت عملی دو کشــور، اســتقالل عراق حفظ شد و نقشه 
دشمنان بر تقســیم این کشور نقش بر آب شــد و همین اتحاد و 
همبســتگی بین دو دولت و دو ملت باید با قدرت بیشتر انشاءاهلل 
ادامه یابد تا بر توطئه های دشــمنان مشترک فائق آیند. »ان  هذه 

تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیاًل«

سخنی درخصوص سفر زائران عراقی به ایران 
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مرغ ۲۵۰۰ تومان گران تر از
 نرخ مصوب

در حالیکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم 
گوشــت مرغ تازه در بازار مصرف نهایتا ۸۱۷۵ تومان 
باید فروخته شــود، ایــن محصول بــه کیلویی ۱۲ 
هزار تومان هم رســید که طــی دو روز اخیر مقداری 
قیمت ها کاهشــی شــد و به گفته رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان مرغ و ماهی، به ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان 

کاهش یافته است.
مهدی یوســف خانی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه 
با شــرایط بازار مرغ و ماهی، اظهار کــرد: طی دو روز 
گذشته برخالف روند یک ماه گذشته که بخش دولتی 
خواهان عدم اعالم نرخ از سوی اتحادیه فروشندگان 
مرغ و ماهی بود، اتحادیه نرخ منطقی و قابل قبول مرغ 

را در بازار اعالم کرد.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهــی تهران 
ادامه داد: بــا اعالم نرخ از ســوی اتحادیه قیمت مرغ 
روند کاهشــی به خود گرفت و طی دو روز گذشــته 
قیمت مرغ زنده با کاهش ۸۰۰ تومانی مواجه شــد و 
این کاهش قیمت در مرغ گرم بــا روند تندتری قابل 
مالحظه اســت. بخش دولتی در یک ماه گذشــته بر 
این عقیده بود کــه اگر اتحادیه قیمتــی اعالم نکند 
بازار دچار تنش و افزایش قیمت نخواهد شــد که این 
موضوع کاماًل اشــتباه بود و عاملی شد تا قیمت مرغ 
زنده به کیلویی ۸۰۰۰ تومان و مــرغ تازه به کیلویی 

۱۲ هزار تومان برسد.
او میزان عرضه را کافي دانســت و افزود: میزان عرضه 
گوشــت مرغ و مرغ زنده بیش از نیاز بازار است که در 
ساعات انتهایی روز یکشنبه هر کیلوگرم گوشت مرغ 
۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شــد و پیش بینی بر آن 
اســت تا طی عرضه مرغ گرم در روز دوشنبه حداکثر 
قیمت هر کیلوگرم گوشــت تازه مرغ ۱۰ هزار و ۶۰۰ 

تومان عرضه شود.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان مــرغ و ماهی قیمت 
گوشــت مرغ را کاهشــی بیان کرد و گفــت: به طور 
میانگین مصــرف روزانه تهــران ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن 

است.
یوسف خانی در رابطه با شرایط بازار ماهی بیان کرد: 
قیمت انواع ماهی در روزهای اخیر همچنان نسبت به 
گذشته گران اســت و این موضوع به واسطه کم آبی و 
شرایط نامســاعد پرورش ماهی رخ داده که قیمت هر 
کیلو ماهی پرورشــی قزل آال را از ۱۴ هــزار تومان به 
۲۱ هزار تومان افزایش داده اســت. قیمت ماهی های 
غیر پرورشی در چند وقت اخیر روند صعودی به خود 
گرفته که این موضوع به دلیــل کاهش عرضه ماهی 
اســت و جای ســؤال دارد که از میان اجازه نداشتن 
صیــادی و کاهش میزان صید کــدام موضوع محقق 

شده و بر کاهش عرضه تأثیرگذار است.

رقابت قيمتي موز و دالر
رئیــس اتحادیه فروشــندگان میــوه و تره بار گفت: 
قیمت موز متناســب با نرخ دالر در نوســان اســت. 
اسداهلل کارگر در گفت وگو با ایلنا با اشاره به نوسانات 
قیمتي میوه و صیفی، گفت: : کاهش قیمت در برخی 
میوه جات و صیفي جات اتفاق افتاده است.  وي افزود:  
قیمــت محصوالتی چون هندوانــه از ۳۰۰ تا ۱۱۰۰ 
تومان متغیر است. بادمجان دلمه ای ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ 
تومان، بادمجان قلمــی از ۱۳۰۰ تــا ۱۵۰۰تومان، 
بادمجان گلخانه ای از ۳هزار تــا ۵ هزار تومان، گوجه 
فرنگی گلخانــه ای از ۲هزار تا ۵هــزار تومان، گوجه 
فرنگی نــو از ۱۵۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان اســت.  یکی از 
دالیلي که موجــب کاهش قیمت هندوانــه در بازار 
شده است اینکه این محصول دیگر از استان های دور 
به تهران نمی آید و محصول فعلــی در بازار مربوط به 
اســتان های همجوار اســت و هزینه حمل و نقل آن 
کاهش یافته اســت. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و تره بار افزود: هویــج فرنگی از ۲هزار تا ۳۵۰۰ تومان 
متغییر است. مالک ما در قیمت گذاری فاکتور خرید 
اســت و هرکدام از این محصوالت در خرده فروشــی 
باید با فاکتور خرید ســنجیده شــود و درصد تعیین 
شده بر حسب فاکتور افزایش می یابد.  کارگر با اشاره 
به این موضوع که میوه های پاییزه با قیمت مناســب 
وارد بازار شــده است، تشــریح کرد: اخبار مربوط به 
میوه های تابســتانه همه ناگوار بــود و تنها از افزایش 
قیمت و عدم کاهش صحبت می شــد امــا میوه های 
پاییزه با اقبال بیشتری همراه هستند. وی افزود: البته 
ما امسال گرانی میوه داشــتیم و گران فروشی در کار 
نبوده اســت. از میوه های جدید نارنگی به بازار آمده 
که خوشــبختانه با ورود آن از ۵ هــزار تومان تا ۱۰ 
هزار تومان قیمت گذاری شــده که به نسبت نوبرانه 
بودن خیلی باال نیســت. رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و تره بار با اشــاره به اینکه قیمت موز به تناسب 
قیمت دالر متغیر اســت، خاطرنشان کرد: قیمت موز 
که هفتگی به ما اعالم می  شــود در هفته  گذشــته تا 
۱۱ هزار تومان افزایش داشت که در این هفته با ۵۰۰ 

تومان کاهش به ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

اقتصاد

خبر
رئیس اتحادیه سراســری شــرکت های تعاونی تولیدکنندگان فرش دســتباف کشــور گفت: در سه ماهه 
نخست امسال، ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در فرش دستباف داشتیم.  عبداهلل بهرامی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: نوســانات نرخ ارز بر مواد اولیه این صنعت تأثیر منفي داشته است. مواد اولیه را ۱۲ 
هزار تومان خرید و فروش می کردیم، اما هم اکنون این رقم به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
است. وي ادامه داد: فرش دستباف گرفتار مشکالت زیادي اســت که بیشتر آن ناشی از تحریم های داخلی 

است. باتوجه به سود کم این صنعت، سرمایه گذاری در این صنعت مقرون به صرفه نیست. 
بهرامی، از به ثبت رســیدن فرش های دســتباف خبر داد و گفت: بســیاری از فرش ها به ثبت رسیده اند و 
این درحالی است که فرش دســتباف از منظر انواع طرح ها، هنوز با تولید رقبا فاصله دارد. باید مطمئن بود 
که فرش دســتباف در آینده به کمتر از نصف خواهد رسید چرا که اگر در گذشــته بافنده به دومیلیون نفر 

می رسید در آینده این رقم نصف تر خواهد شد.

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت فرش دستباف

طرح جامــع مالیاتــی درگیر یــک توقف 
ناخواســته شــد. همین توقف که از کنترل 
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی خارج بوده 
بهره برداری کامل را به سال یازدهم رسانده 
است.  تاخیرها، حضور پررنگ خارجی ها در 
نبود مهندسان داخلی، موضوع امنیت سامانه، 
همه از مهم ترین پرسش ها پیرامون اجرای 
این طرح بزرگ مالیاتی است. پرسش هایی 
که البته رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی 
کشور با جزئیات پاســخ داد تا ماجرای طرح 
۱۱ ســاله مالیاتی شفاف شــود. سید کامل 
تقوی نژاد نقدها به عدم حضــور ایرانیان در 
مناقصات را وارد ندانســت و توضیح داد: در 
دولت دهم که آغــاز اجرای طــرح بود، در 
ابتدا یک مناقصه بین المللی برگزار شــد و 
شــرکت بول فرانســه برای انجام این طرح 
انتخاب شــد. در همان زمان مطرح شد که 
چرا از توانمندی های شــرکت های داخلی 
برای پیاده سازی طرح اســتفاده نمی شود. 
بنابراین فرایند قرارداد با بول منتفی شــد و 
در سه نوبت مناقصه داخلی برگزار کردند اما 
هیچ شــرکت داخلی در آن شرکت نکرد که 
البته مستندات آن هم موجود است. مجددا 
با برگزاری جلسه ای از شرکت های توانمند 
داخلی دعوت شد تا با مشارکت و تحت یک 
کنسرســیوم این پروژه را پیاده سازی کنند 
که باز هم موافقت نکردند. پس از طی شدن 
این فرایند که باعث شــد در آن مهروموم ها 
اجرای طرح ســه ســال به تعویق بیفتد، با 
امضای سه وزیر و رئیس سازمان برنامه بودجه 
وقت مقرر شد که پیاده سازی طرح جامع بر 
اســاس مناقصه قبلی با همان شرکت انجام 
شود. تقوی نژاد همچنین درخصوص حرف 
و حدیث هایی که درباره حضور فرانسوی ها 
مطرح می شــود گفت: درواقع این شــرکت 
از خردادماه امســال هیچ گونه قــراردادی با 
سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و با دراختیار 
گرفتن کلیه ســورس کدها عمال مسئولیت 
توسعه و نگهداری سامانه با تکیه بر تخصص و 
توانمندی های داخلی، برعهده همکاران ما در 
سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. مشروح 
گفت و گو با سید کامل تقوی نژاد، را در ادامه 

می خوانید.

طرح جامع مالیاتی طرحی است 
که بیــش از یک دهــه در حال 
پیاده سازی است. درابتدا بفرمایید 
اساسا طرح جامع مالیاتی چیست 
و با اجرای آن قرار است شاهد چه 
رخداد ویــژه ای در نظام مالیاتی 

باشیم؟
طرح جامع مالیاتی به عنــوان کلیدی ترین 
محور اصالح نظام مالیاتی و بزرگ ترین پروژه 
فناوری اطالعــات در حوزه اقتصادی مطرح 
اســت. این طرح یک تغییر رفتار مبتنی بر 
فناوری اطالعات و ارتباطات اســت که تمام 
ارکان ســازمان شامل ســاختار، فرایندها، 
تغییر قوانیــن و مقررات، فنــاوری و منابع 
انسانی را در برمی گیرد و پس از برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه و اجرای پروژه های بنیادین، 
هم اکنــون در مرحلــه اجــرای پروژه های 
محوری )اصلی( به ویژه اجرای پروژه طراحی 
و اجرای سراسری سامانه نرم افزاری یکپارچه 
مالیاتی قرار دارد. درواقع طرح جامع مالیاتی 
باهدف افزایش کار آیی نظام مالیاتی از طریق 
کاهش هزینه های وصول مالیات، تســهیل 
امور مودیان و افزایش رضایت مندی ایشان و 
افزایش درآمدهای مالیاتی در حال اجراست.

اما یــک دهه، زمــان کمی برای 
اجرای یک پروژه نیست. این طرح 
چه دســت اندازهایی برای اجرا 
داشت و دلیل به تأخیر افتادن آن 

چیست؟
درابتدا الزم اســت تاکید کنــم طرح جامع 
مالیاتی یک پروژه معمولی نیست. این طرح 
قرار بوده و هست که نظام مالیاتی کشور را از 
یک نظام سنتی به مدرن تبدیل کند. یعنی 
تمامی زیرســاخت های نظام مالیاتی کشور 
باید دچار تغییر می شد، مخصوصا زیرساخت 

فناوری که قطعا مشکالت و موانع زیادی در 
این مسیر وجود داشت.

طرح جامع مالیاتی در راستای تحقق اهداف 
برنامه سوم توسعه کشــور و در سال ۱۳۸۳ 
در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه دولت 
در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه 
کشور، موظف به اجرای طرح جامع مالیاتی 
شد، دفتر طرح جامع مالیاتی، در سال ۱۳۸۴ 
تأسیس و فعالیت آن زیر نظر ریاست سازمان 
امور مالیاتی آغاز شد. در سال ۱۳۸۴ ضمن 
برگزاری یک مناقصه بین المللی، شــرکت 
دیلویت )Deloitte( کانادا به عنوان »مشاور 
بین المللی« طرح انتخاب شد. مشاور، وظیفه 
مطالعه، تهیه و ارائه طرح جامع مالیاتی، تهیه 
RFP برای پروژه نرم افــزار یکپارچه مالیاتی 
)ITS( و ارزیابی پیشنهاد پیمانکاران متقاضی 

این پروژه را بر عهده داشت.
در ادامه سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده 
از دانش و تخصص مجموعه ای از خبرگان و 
متخصصان درون ســازمانی و برون سازمانی 
و همچنین شرکت های مشاوره ای داخلی و 
خارجی شرکت )Deloitte(، نقشه راه طرح 
جامع مالیاتی را در قالــب ۵ مجموعه و ۳۲ 
پروژه طراحی کرد. به رغم برگزاری مناقصه 
بین المللی بــرای پروژه طراحــی و اجرای 
آزمایشی ســامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی 
 BULL S.A.S و انتخاب شــرکت پیمانکار
فرانسه به عنوان برنده، انعقاد قرارداد این پروژه 

بــه دالیلی خــارج از کنترل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و سازمان امور مالیاتی کشور تا 
سال ۱۳۸۸ به تعویق افتاد. با 
آغاز عملیات اجرایی این پروژه 

محوری در سال ۱۳۸۹، زمینه مناسب برای 
آغاز، اجرا و تکمیل پروژه های طرح در قالب 

برنامه های تدوین شده فراهم شد.

دلیل اینکه در برگزاری مناقصات 
اولیــه، شــرکت های ایرانــی 
شــرکت داده نشــدند چه بود؟ 
برنامه نویســان داخلی توانایی 

پیاده سازی این طرح را نداشتند؟
همان طور که اشاره کردم در دولت دهم که 
آغاز اجرای طرح بود، یک مناقصه بین المللی 
برگزار شد و شرکت بول برای انجام این طرح 
انتخاب شد. در همان زمان مطرح شد که چرا 
از توانمندی های شــرکت های داخلی برای 
پیاده ســازی طرح اجرا نمی شــود. بنابراین 
فرایند قرارداد با بول منتفی شــد و در ســه 
نوبت مناقصه داخلــی برگزار کردند اما هیچ 
شــرکت داخلی در آن شرکت نکرد که البته 
مســتندات آن هم موجود اســت. مجددا با 
برگزاری جلسه ای از شــرکت های توانمند 
داخلی دعوت شد تا با مشارکت و تحت یک 
کنسرسیوم این پروژه را پیاده سازی کنند که 
باز هم موافقت نکردند. پس از طی شدن این 
فرایند که سه سال به طول انجامید، با امضای 
سه وزیر و رئیس سازمان برنامه بودجه وقت 
مقرر شد که پیاده سازی طرح جامع بر اساس 

مناقصه قبلی و با همان شرکت انجام شود.

اینکه ســورس کدهــای چنین 
پروژه مهمی در اختیار پیمانکاران 
خارجی باشــد به لحاظ امنیتی 
داشته  تبعات سنگینی  می تواند 
باشد. در این خصوص چه تدابیری 

اتخاذ شده است؟
انعقاد قرارداد با شرکت بول فرانسه دو مسئله 
مهم داشت: عدم دریافت سورس کد )منبع( و 
عدم انتقال دانش فنی تغییر و توسعه. به این 
ترتیب موضوع دریافت سورس کدها )منابع( 
و همچنین آمــوزش نیروی انســانی برای 
استفاده از ســامانه های طرح جامع به یکی 
از اولویت های ســازمان امور مالیاتی مبدل 
شد. برای رفع اشــکاالت، چند الحاقیه برای 
قرارداد طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته شد 
که در الحاقیه اول موضوع واگذاری سورس 
کد و در الحاقیه ســوم دانش فنی لحاظ شد. 
به عبارت دیگر با دریافت ســورس کدهای 
E-RIS و Flex امکان رفع اشــکال تغییر و 

توسعه نرم افزار برای ســازمان امور مالیاتی 
میسر شده اســت. این دو موضوع وابستگی 
به طرف خارجــی را برطرف کــرده و به این 
ترتیب ســازمان مالیاتــی می تواند تغییر و 
توسعه سامانه را با اســتفاده از ظرفیت های 

داخلی انجام دهد.
علی ایحال هم اکنون تمام ســورس کدهای 
 Flex و E-RIS نرم افــزار یکپارچه مالیاتــی
از شرکت فرانســوی بول دریافت شده و در 
حال پیاده سازی فرایندهای ارتقا و نگهداری 
از طریق دانش و سرمایه های داخلی هستیم. 
باز هم تاکید می کنم، چه پیمانکار خارجی و 
چه پیمانکارهای داخلی امکان دسترسی به 
اطالعات مودیان را نداشته و نخواهند داشت. 
در این خصوص نظــرات گروه های نظارتی و 
امنیتی اخذشده و مشورت های الزم صورت 
گرفته است نتیجه اینکه هیچ گونه مشکل یا 

ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

آیا برای جلوگیری از نفوذ هکرها 
صورت  خاصی  طرح ریــزی  نیز 

گرفته است؟
چندین میلیارد رکــورد اطالعاتی از مودیان 
اخذ و در ســامانه های سازمان از آن استفاده 
می شــود. به رغم هزاران حمله سایبری طی 
سنوات گذشته، تاکنون هیچ نفوذ و اختالل 
امنیتی در این سیســتم صورت نگرفته که 
این امر نشان از امنیت باالی سامانه ها دارد. 
تاکنون  دقیق تــر  به صــورت 
بیــش از یک میلیــون حمله 
انجام شده اما حتی یک نفوذ به 
سیستم های ما صورت نگرفته 
اســت. ســامانه های خدمات 
الکترونیکی ســازمان به صــورت دوره ای از 
طریق مراجع امنیتی ذی ربط تســت نفوذ 
می شوند. اخیرا هم سیســتم، مورد ارزیابی 
قرارگرفته که موارد اعالمی در حال بررسی و 
رفع است. البته باید یادآوری کنم که »سنیم« 
یک سامانه صرفا درون سازمانی است و به جز 
کاربران ســازمان در شبکه داخلی، کسی به 
آن دسترســی ندارد. با این حال ارزیابی های 

امنیتی بسیاری بر روی آن انجام می شود.

درحــال حاضر ادامــه این طرح 
توسط چه گروهی انجام می شود؟

این شــرکت از خردادماه امســال هیچ گونه 
قراردادی با ســازمان امور مالیاتی کشــور 
ندارد و همان طور که در ســواالت قبل اشاره 
کردم با در اختیار گرفتن کلیه سورس کدها 
عمال مسئولیت توسعه و نگهداری سامانه با 
تکیه بر تخصص و توانمندی های داخلی، بر 
عهده همکاران ما در ســازمان امور مالیاتی 
کشــور قرار دارد. باید به این موضوع اشــاره 
کنم که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی 
بزرگ ترین دارایی فاوایی سازمان امور مالیاتی 
کشور است و با عنایت به اهمیت و حساسیت 
اطالعات ســازمان امور مالیاتــی برای نظام 
اقتصادی کشور این سامانه به عنوان بخشی 
از ســرمایه ملی سایبری کشــور محسوب 
می شود. همان طور که پیش تر عنوان کردم، 
سامانه یکپارچه مالیاتی توسط شرکت بول 
فرانســه طراحی و تولیدشده است، بنابراین 
ضروری بود که دانش فنی تغییر، توســعه و 
مدیریت بهره بــرداری از آن به طور کامل در 
اختیار همکاران ســازمان امور مالیاتی قرار 
گیرد. ازاین رو موضوع انتقال دانش مدیریت 
و توســعه ســامانه مذکور در کلیه ابعاد و در 
قالب »ســند رویکرد کالن انتقــال دانش 
فنی« از طرف ســازمان امور مالیاتی دنبال 
شد و همکاران توانمند ما در کنار متخصصین 
شــرکت بول دانــش و مهــارت الزم برای 
توسعه و نگهداری این سامانه را فراگرفتند. 
می توان به جرات عنــوان کرد که هم اکنون 
متخصصین مجرب ســازمان امور مالیاتی 
کلیه امور مربوط به این ســامانه را در اختیار 

دارند.
 یکی از بخش های پر سروصدای 
این طرح، مربوط به بخشی است 
باید  مختلف  دســتگاه های  که 
با ســازمان مالیاتی جهت ارائه 

اطالعات مودیان همکاری کنند. 
متاســفانه در مدتــی که طرح 
به صورت مرحله ای به اجرا درآمده 
است عدم همکاری های زیادی از 

سوی دستگاه ها دیده می شود.
بدیهی است برای تشخیص دقیق و عادالنه 
مالیات نیازمند اطالعات هستیم. اطالعات 
نیز بر اســاس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم و همچنین به استناد 
ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، باید از 
سوی دستگاه های ذی ربط در اختیار سازمان 
امور مالیاتی کشــور قرار گیرد. بر اســاس 
تکالیف قانونی که برای دستگاه های مختلف 
ایجاد شــده باید برخی دستگاه ها اطالعات 
الزم را در اختیار سازمان قراردهند. تعدادی از 
دستگاه ها همکاری خوبی داشتند و اطالعات 
را برای ما ارســال کردند. اما متاسفانه به رغم 
پیگیری های متعدد از ســوی این سازمان 
و وزارت متبــوع و همچنین دســتگاه های 
نظارتی، ارســال اطالعات توسط تعدادی از 
دســتگاه ها با تأخیر همراه بوده است. اخیرا 
با شهرداری و سازمان ثبت اسناد هم تفاهم 
شده و وزارت راه و شهرسازی هم در تدارک 
انجام الزم برای انجام این کار است. مجموع 
این اقدامات سبب شده بیش از ۳/۱ میلیارد 
رکورد اطالعات به این پایگاه وارد شــود که 
برخی از این رکوردهای اطالعاتی، خود حاوی 
صدها رشته اطالعاتی هستند. این پایگاه که 
بزرگ ترین پایگاه اطالعات اقتصادی کشور 
محسوب می شود، کلید رمز و موفقیت طرح 
جامع مالیاتی و مبنای شناســایی مودیان، 
ارزیابی ریســک و انجام عملیات حسابرسی 

مالیاتی است.

گفته می شــود برای اجرای این 
طرح بین 7۰۰ تا یک هزار میلیارد 
تومان هزینه شــده. این حجم از 
منابع چطور برای این طرح صرف 

شده است؟
طرح جامع مالیاتــی دارای ۳۲ پروژه بود که 
هدف از آن ها ایجاد تغییر و تحول در تمامی 
ابعاد نظام مالیاتی ازجمله زیرســاخت های 
نرم افزاری، ســخت افزاری، شبکه و بهبود و 
بازسازی فضای فیزیکی ادارات مالیاتی بوده 
و هست. فضای فیزیکی شــامل ادارات امور 
مالیاتی اســت که عمدتا فرســوده و سنتی 
بودنــد. بنابراین الزم بــود به منظور تکریم 
مودیان چه در قالب طرح جامع مالیاتی و چه 
بدون طرح جامع، بازسازی شوند تا سازمان 
در فضایی مناسب با شــان مودیان پذیرای 

آنان باشد.
از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۶، مجموعا حدود 
۷۳۰ میلیــارد تومان در این طــرح هزینه 
شده اســت. از این مبلغ ۷۵ درصد طی ۱۵ 
سال گذشــته صرف اصالح فضای فیزیکی، 
ایجاد زیرساخت ها و اصالح شبکه مربوط به 
ساختمان های در اختیار سازمان و مراکز داده 
در کل کشور شده که با توجه به وجود بیش 
از ۶۰۰ ساختمان درکل کشور و هزینه باالی 
آنالین کردن این مراکز به صورت یک شبکه 
یکپارچه، مابقی اعتبــارات طرح باید فراهم 
شــود. بر اســاس اعتبارات تخصیص یافته، 
تاکنون سازمان زیرساخت های الزم را انجام 
داده و مابقی اعتبــارات نیز هنوز تخصیص 

نیافته است. 

اساســا چه ضرورتی برای اجرای 
این طرح وجود داشت؟

طرح جامــع مالیاتی که مبتنــی بر رویکرد 
سیستمی است بدین گونه برنامه ریزی شده 
که امکان بالقوه ای برای شفاف سازی مبادالت 
اقتصادی، الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای 
مالیاتی و سرانجام تحقق عدالت مالیاتی در 
کشــور فراهم خواهد شــد. این طرح بر سه 
فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطالعات 
فعالیت هــای اقتصــادی کشــور، پردازش 
الکترونیکی اطالعات و پیاده ســازی فرآیند 
حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک به منظور 
وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی، 
ایجاد شــفافیت و کاهش عنصر انســانی به 

حداقل ممکن در فرآیند تشخیص و وصول 
مالیات در اقتصاد تمرکز دارد.

یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی، 
مالیات  کاهش هزینه های وصول 
بوده، این هدف چگونه محقق شده 

است؟
کاهش هزینه های وصول مالیات جنبه های 
مختلفی دارد. اول آنکه طرح جامع مالیاتی 
سبب می شود با اســتفاده از زیرساخت های 
اطالعاتی و سیســتمی شــدن فرآیندها، 
رسیدگی بخش زیادی از پرونده ها به صورت 
کامال سیستمی انجام شــد و وقت و انرژی 
کارکنان صرف رســیدگی بــه پرونده های 
با ریســک باالتر شــود. این امــور موجب 
صرفه جویــی در امکانات و وقت ســازمان 

مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.
همچنین درخصوص کاهــش هزینه های 
حاصل از اجرای این طرح، برآورد می شــود 
از محل الکترونیکی شــدن اظهارنامه ها که 
پیش تر به صــورت کاغذی بود، ســاالنه از 
قطع شــدن حدود ۱۳ هزار تا ۱۵ هزار اصله 
درخت جلوگیری می شود. این در حالیست 
که فرایندهای رسیدگی نیز منجر به مصرف 
کاغذ بسیاری می شد و ممیزان مالیاتی نیز 
عموما اقــدام به بایگانی مــدارک برای خود 
می کردند. با اجرای سنیم، عمال صرفه جویی 
عظیمی در مصرف کاغذ و هدر رفت بودجه 
صورت گرفته است. هم اکنون در کمیته های 
خبرگی، بازنگری فرم ها در حال انجام است 
و تعداد اوراقی که ســامانه تولید می کند، به 
کمتر از نصف کاهش میابد. همچنین با برنامه 
ابالغ الکترونیک که در شهریورماه راه اندازی 
می شود بخش زیادی از همین اوراق به صورت 
الکترونیکی ابالغ خواهد شد که بخش قابل 

توجهی از مصرف کاغذ کاهش پیدا می کند.
بدیهی است اخذ میلیون ها اظهارنامه مالیاتی 
به صــورت الکترونیکــی، در وقــت، انرژی، 
هزینه و توان کارکنان ســازمان و همچنین 
وقت و انرژی مودیــان، صرفه جویی زیادی 
ایجاد می کند. در اینجا تنهــا مروری بر آمار 
اظهارنامه های مالیاتی اخذ شــده، اهمیت 
این موضوع را نشان می دهد. پورتال اینترنتی 
خدمات الکترونیکــی مودیان مالیاتی، تمام 
تعامالت دوســویه با مودیان را غیرحضوری 
و الکترونیکی کرده و امــکان انجام تکالیف 
قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز 
خدمات الکترونیکی فراهــم آورده و موجب 
کاهش مراجعــه حضوری و تســهیل امور 
مودیان شده و افزایش رضایتمندی آن ها را 

در پی داشته است.
درمجموع، طی خرداد و تیرماه سال ۱۳۹۷، 
تعداد ۴ میلیــون و ۸۶۳ هــزار و ۱۱۳ فقره 
اظهارنامه الکترونیکی بابت عملکرد ســال 
۱۳۹۶ به ســازمان ارسال شــده است که از 
این تعداد حدود ســه میلیــون و ۳۰ هزار 
اظهارنامه مربوط به صاحبان مشــاغل است 
و یک میلیــون و ۱۱۱ هزار اظهارنامه مربوط 
به مشــاغل خودرو اســت. همچنین تعداد 
۲۷۸.۵۸۲ اظهارنامــه از اشــخاص حقوقی 
و تعــداد ۴۲۶.۳۸۲ اظهارنامــه از صاحبان 
مستغالت اجاری به صورت کامال الکترونیکی 
دریافت و منجر به حــذف کامل مراجعات 

حضوری شد. ســاالنه در حدود یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار اظهارنامــه در بخش مالیات بر 
ارزش افزوده -طی ۴ فصل- اخذ می شــود. 
همچنین به طور متوسط در هر فصل از سال 
۱۷ میلیون رکورد اطالعات به سامانه صورت 
معامالت فصلی ارســال می شود. هم اکنون 
بالغ بر چهار میلیون مودی در پورتال سازمان 
به صورت الکترونیکی ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد حدود ســه میلیون ثبت نام نهایی 
شده اند. همچنین به طور ماهانه هرماه ۲۵۰ 
هزار لیست حقوق به ســامانه مزبور ارسال 

می شود.

کجای  مودیان  به  خدمات رسانی 
این فرآیند دیده شده است؟

تاکنــون ۱۸ خدمــت ســازمان به صورت 
الکترونیکی درآمــده و مودیان تمام تکالیف 
قانونــی مالیاتــی خــود را الکترونیکــی و 
غیرحضوری انجام می دهند کــه این اقدام 
منجر بــه کاهش ارتباط مســتقیم مودیان 
و مامــوران مالیاتــی و کاهــش مراجعات 
ارباب رجوع به ادارات مالیاتی و تســریع در 
انجام امور شده است. در حال حاضر خدماتی 
به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می شود 
که نمونه هایی از آن، ثبت نــام الکترونیکی 
شماره اقتصادی، ارائه اظهارنامه الکترونیکی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، ارائه اظهارنامه 
الکترونیکی اجاره امالک، ارائــه اظهارنامه 
الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت 
الکترونیک انواع مالیات ها، ثبت الکترونیکی 
صندوق و نرم افزار فروش، ارســال اطالعات 
صورت معامالت فصلی موضــوع ماده ۱۶۹ 
قانون مالیات های مستقیم، خالصه پرونده 
مالیاتی مودیان، ســامانه صدور گواهی ماده 
۱۸۶ قانون مالیات های مســتقیم، سامانه 
الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق، استعالم 
الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، اســتعالم 
الکترونیکی کد منحصربه فرد اتباع خارجی، 
عملیات الکترونیکی مالیات مشاغل خودرو، 
عملیات الکترونیکــی مالیات بر نقل وانتقال 
امالک، امکان تبــادل الکترونیکی اطالعات 
مالی پیمانکاران با ســازمان برنامه وبودجه، 
دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، 
دریافت الکترونیکی شــکایات مودیان طرح 
است. این خدمات امکانات خوبی را در اختیار 
مودیان قرار داده است. به عنوان مثال مودیان 
پس از ثبت نام الکترونیکی می توانند خالصه 
پرونده مالیاتی خــود را از طریق این درگاه 
مشــاهده کنند و در جریان رونــد کار خود 
قرار گیرند. اظهارنامه های مالیاتی در منابع 
اعالم شده به صورت الکترونیکی ارسال کرده 
و مالیات خود را نیــز الکترونیکی پرداخت 
کنند. در گذشــته فعاالن اقتصادی مجبور 
بودند هر ســه ماه یک بار صــورت معامالت 
فصلی خود را حضوری به ادارات تحویل دهند 
یا لیســت مالیات بر درآمد حقوق به صورت 
دســتی به ادارات تحویل داده می شــد که 
همه این فرآیندها الکترونیکی شدند. سامانه 
خطایاب نیز مشکالت پیش آمده در سیستم 
را به صورت سیستمی و شبانه روزی برطرف 
می کند. از طریق ســامانه پیــام کوتاه نیز 
به صورت مستمر اطالع رسانی الزم به منظور 

انجام تکالیف قانونی مودیان انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:

ماجرای ورود فرانسوی ها به یک طرح ملی
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بانک مرکزی از اختصاص بیــش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابــت ورود کاال های 
اساســی و ضروری مورد نیاز کشــور در ۵ ماهه اول ســال خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، بنا بر سیاست های جدید ارزی، تامین ارز کاالهای 
اساســی و ضروری بر مبنای نرخ ارز مصوب دولت به صــورت معمول در حال 
انجام اســت و از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود 
کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور تامین شده است. همچنین عملکرد 
بازار ثانویه با ورود ارزهای حاصل از صادرات محصوالت پتروشــیمی و ســایر 
کاالهای صادراتی از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۳ میلیارد یورو بوده است. ارز 
تامین شــده در این بازار برای واردات مواد اولیه، ماشین آالت و سایر کاالهای 
مورد نیاز کشور توسط واردکنندگان بر مبنای مکانیزم بازار با نرخ توافقی خرید 
و فروش شده است. در خصوص بازار ثانویه سیاست بانک مرکزی بر آن است که 

صادرکنندگان با توجه به مکانیزم بازار، ارز خود را عرضه کرده و واردکنندگان 
و تولیدکننــدگان نیز برای تامین ماشــین آالت، مواد اولیه و ســایر کاالهای 
مورد نیاز خود در این بازار ارز مورد نیاز را تامین کنند. بر این اســاس، از زمان 
اجرای سیاســت جدید ارزی دولت در مورخ ۱۳۹۷،۵،۱۶ قریب به یک میلیارد 
یورو در بازار ثانویه برای ورود کاالهای با نرخ متوســط ۹۰۰۰ تومان به ازاء هر 
یورو معامله شده است. همچنین مقرر اســت بانک ها و صرافی ها برای تامین 
نیازهای ارزی واقعی مردم به صورت اســکناس و در جهت مصارف خدماتی بنا 
بر سیاست های اعمال شده نسبت به ورود و تامین ارز به صورت اسکناس اقدام 
کنند. بر این مبنا به تمام بانک ها و صرافی ها اجازه داده شــده است تمهیدات 
الزم برای تامین اســکناس معمول کنند؛ لذا انتظار میرود به تدریج اسکناس 

الزم برای تامین نیاز واقعی مردم توسط بانکها و صرافیها تامین شود.

رئیس منطقه فالندر بلژیک با انتقاد از آمریکا به دلیل اســتفاده از دالر به عنوان 
اسلحه گفت که همکاری ها با ایران ادامه خواهد یافت.

به گزارش اســپوتنیک، ماه گذشــته اتحادیه اروپا از تخصیص بســته ارزی ۱۸ 
میلیون یورویی به ایــران خبر داد که به منظور محافظت از شــرکت های دارای 

روابط تجاری و مالی با ایران و تقویت بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود. 
گــرت بورگوئیز- رئیــس منطقه فالنــدر بلژیک وعــده داده اســت که بانک 
سرمایه گذاری اروپا از ســرمایه گذاری در ایران حمایت خواهد کرد و بروکسل به 

تالش هایش برای مقابله با تحریم های ضد ایرانی آمریکا ادامه خواهد داد.
 وی افزود: شرکت های اروپایی نیز از تحریم های آمریکا متضرر شده اند و آمریکا 

از دالر به عنوان یک اسلحه بر ضد کشورهای دیگر استفاده می کند. 
وی با ابراز امیدواری نســبت به تداوم همکاری شــرکت های ایرانی و اروپایی با 

یکدیگر، تحقیق و توســعه، فناوری دیجیتال و نفت و انرژی را از زمینه های مهم 
همکاری ایران و بلژیک خواند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که واشنگتن 
تهدید کرده شــرکت هایی که به روابط خود با ایران ادامه دهند را تحریم خواهد 
کرد. فاز نخســت تحریم های ضد ایرانی آمریکا از مردادماه اجرایی شد و تحریم 

های صنعت نفت از آبان اجرایی خواهد شد. 
به جز ۱۸ میلیون یوروی تخصیص داده شده از سوی اروپا، قرار است ۳۲ میلیون 
یورو دیگر از طرف اتحادیه اروپا به منظور کاهش تبعات تحریمی آمریکا و جبران 
زیان شــرکت های دارای روابط اقتصادی، مالی و تجاری با ایران تخصیص داده 

شود
 به جز این بسته، اتحادیه اروپا یک ردیف بودجه ای به نام ایران در بودجه خود در 

نظر گرفته است. 
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رادیوتراپی، مؤثرترین درمان سرطان
عضــو انجمــن رادیوتراپی انکولــوژی با اشــاره به 
برگــزاری همایش بین المللی رادیوتراپی پیشــرفته 
در کشــورهای درحال توســعه گفت: رادیوتراپی و 
جراحــی اصلی ترین درمان های ســرطان به شــمار 
می روند. دکتــر احمد عامری در ارتبــاط با برگزاری 
همایــش بیــن المللــی رادیوتراپی پیشــرفته در 
کشورهای درحال توسعه اظهار داشت:  در این کنگره 
تکنیک های پیشــرفته رادیوتراپــی از منظر علمی و 
اقتصادی مورد بحث قــرار می گیرد و همچنین موانع 
و مزایای توسعه این تکنیک ها در کشورهای در حال 
توسعه مورد بررسی واقع می شــود و از آنجایی که بر 
اساس آمارهای سازمان بهداشــت جهانی مؤثرترین 
درمان ســرطان رادیوتراپــی و جراحی اســت بنابر 
این توجه به این مســئله از ضروریاتیست که انجمن 
رادیوتراپــی انکولوژی بــه آن پرداخته اســت .وی 
افزود: شــیمی درمانی و ایمنوتراپی جزء درمان های 
کم اثرتری در حوزه سرطان بوده و نوعی درمان فرعی 
به شــمار می روند البته برای بخشی از بیماران درمان 
ترکیبی از جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپ ارجح 
است.دبیر همایش بین المللی رادیوتراپی پیشرفته در 
کشورهای درحال توسعه با اشاره به اینکه رادیوتراپی 
امروزه با پیشرفت های فراوانی همراه بوده ولی کشور 
ما به دلیل تحریم های ظالمانه از این تکنولوژی عقب 
مانده است گفت: دســتگاه های جدید رادیوتراپی در 
دوره پســابرجام به ایران آمده و در نــگاه اول به علت 
هزینه باال مورد توجه بســیاری از مســئوالن ما قرار 
نمیگیردو خیلی قابل توجیه برای آنها نیست در حالی 
که سرطان در حال تبدیل شدن به اصلی ترین معضل 
بهداشتی کشور است و توجه به رادیوتراپی مقرون  به 
صرفه تر از بسیاری از حوزه ها از جمله دارو است.عضو 
انجمن رادیوتراپی انکولوژی بیان داشــت: با کاهش 
تحریم ها طی ســال های گذشته موفق شدیم بخشی 
از این دستگاه ها را وارد کشور کنیم ولی عقب افتادگی 
دانش کاربردی ســبب نگرانی انجمــن رادیوتراپی 
وانکولوژی شد به ویژه اینکه این دستگاه ها در بخش 
خصوصی خریداری شده است و نگران بودیم به دلیل 
کمبود دانش کاربردی تکنیکهای پیشــرفته خدمات 
مناسبی به بیماران ارائه نشــود. لذا این کنگره برگزار 
تا دانش همکاران به روزرسانی شود.عضوهیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی اعالم کرد: این 
کنگره با همکاری انجمن رادیوتراپی و انکولوژی اروپا 
برگزار شــده و 8 مدرس از این انجمن اروپایی جهت 
شرکت در کنگره حضور خواهند داشت. همچنین از 
آنجایی که تجویز اشــعه تحت نظارت انرژی اتمی و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است برگزاری کنگره با 
استقبال آژانس همراه بود و آژانس بین المللی بخشی 
از ساپورت مالی را انجام داد همچنین انجمن فیزیک 
پزشــکی آمریکا، انجمن فیزیک پزشکی ایران، انرژی 
اتمی ایران و مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری این 
کنگره مشــارکت علمی دارند.گفتنی است همایش 
بین المللی رادیوتراپی پیشرفته در کشورهای درحال 
توسعه 4 تا 6 مهرماه سال جاری در مرکز همایش های 
توسعه صنعتی در شــهرک والفجر با حضور اساتید و 
صاحبنظران برجسته ایرانی و خارجی برگزار خواهد 

شد.

وجود 4۰۰ نوع میکروب 
در روده انسان

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران با اشاره به وجود 
4۰۰ نوع میکروب در روده انســان گفت: اســتفاده 
بیــش از حــد از آنتی بیوتیک ها،  تغذیه نامناســب و 
استرس سبب شده امروزه میکروب های ایجاد کننده 
عفونت های فرصت طلب افزایــش یابند.دکترمحمد 
مهدی فیض آبادی در افتتاحیــه  نوزدهمین کنگره 
بین المللی میکروب شناســی ایران اظهار داشت: این 
کنگره ابعــاد گوناگونی از لحاظ توجــه به حوزه های 
تخصصی میکروب شناســی داشــته که جدیدترین، 
مباحث علمــی و کاربــردی در این زمینه توســط 
دانشمندان و اساتید برجسته داخلی و خارج از کشور 
مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.وی با اشــاره به 
اینکه میکروب شناســی پزشــکی، میکروب شناسی 
و  دامپزشــکی  میکروب شناســی  کاربــردی، 
میکروب شناســی مــواد غذایی ازجملــه مباحث و 
محورهای اصلی این کنگره اســت افزود: موضوعات 
مطرح شده متناسب با نیاز روز کشور، منطقه و جهان 
بوده که توســط نام آوران رشــته میکروب شناســی 
ارائه می شود. همچنین دانشــجویان و دانش پژوهان 
می تواننــد اطالعات خود را با شــرکت در این کنگره 
به روز کــرده و تبــادل تجربه و دانش انجــام دهند.

رئیس نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی 
ایران اضافه کرد: پیش بینی می شــود بیش از ۱۲۰۰ 
میهمان داخلی در این کنگره حضور یابند همچنین از 
کشورهای خارجی و مراکز تحقیقاتی جهان همچون 
آلمــان، ایتالیا، فنالند، پاکســتان، ترکیــه، عراق و 
افغانستان نیز میهمانانی خواهیم داشت.فیض آبادی با 
اشاره به اینکه مخاطبان این کنگره از مرزهای کشور 
باالتر اســت گفت: تشخیص میکروب  در علم پزشکی 
سبب شناســایی عالم بیماری می شود که هرچه این 
مسئله سریع تر صورت گیرد درمان به موقع و مفیدتر 

خواهد بود.
وی با اشــاره بــه اینکــه در روده انســان 4۰۰ نوع 
میکروب از نژاد و رنگ های مختلف شناســایی شده 
اســت گفت:  تنها درصــد کمی از ایــن میکروب ها 
بیماری زا هســتند و در شــرایطی که فرد وضعیت 
تغذیــه ای یا جســمانی مناســبی نداشــته باشــد 
میکروب های غیرمفید بــر میکروب های مفید غلبه 
می کنند.رئیس انجمن میکروب شناسی ایران عنوان 
کرد: وضعیت جســمانی و ایمنی فرد و نوع میکروب 
سبب می شود که فرد بیمار شود و یا بتواند در مقابل 
میکروب و عفونــت مقابله کند.فیض آبــادی با بیان 
اینکه اســتفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها،  تغذیه 
نامناسب و استرس ســبب شده امروزه میکروب های 
ایجاد کننده عفونت هــای فرصت طلب افزایش یابند 
گفت: پانلی در این کنگره در ارتباط با کنترل عفونت 
در نظر گرفته شــده و موضوع میکروب های نوپدید و 
بازپدید نیز که امروزه انســان ها را مورد طغیان قرار 
داده اند در پنل جداگانه مــورد بحث و گفت وگو قرار 
می گیرند.وی با اشاره به اینکه شواهد نشان می دهد 
بیماری های مشــترک انســان و دام امروزه افزایش 
یافته اســت گفت:  میهمانان ویژه ای در این زمینه در 
کنگره حضور دارند  تا شاهد مقابله و پیشگیری بهتر 

این مسئله باشیم.

امروز؛ آغاز به کار
 نمایشگاه بوی ماه مهر

نمایشــگاه بزرگ بوی ماه مهر و همچنین نمایشگاه 
عرضه مستقیم کاال )نمایشگاه فروش پاییزه( امروز با 
حضور بیش از ۲۰۰ واحــد تولیدی از مناطق مختلف 
کشور در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( گشایش می 
یابد.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی نمایشگاه 
بوی ماه مهر و عرضه مستقیم کاال )فروش پاییزه(؛ در 
این نمایشــگاه تولید کنندگان داخلی انواع مختلف 
پوشاک دخترانه و پســرانه و روپوش مدارس، مقنعه 
و لباس فرم معلمــان مدارس، انــواع کیف مدارس، 
انواع کوله، انواع کفش، انواع لوازم التحریر و ملزومات 
مدارس و دانشگاه ها ،خودکار، مداد، مداد رنگی، خط 
کش، خودنویس، ماژیک، انواع دفتــر خط دار، دفتر 
نقاشی، دفاتر طراحی و دیگر ملزومات دانش آموزان و 

دانشجویان عرضه می شود.
در بخش دیگر این نمایشــگاه که مربــوط به عرضه 
مستقیم کاال است نیز انواع مایحتاج شهروندان شامل 
گوشت قرمز و ســفید، روغن، برنج، آجیل و خشکبار، 
فرش، لوازم آشــپزخانه،چراغ های تزئینی و شیرینی 
و شــکالت و دیگر کاالها و اجناس خانــواده ها ارائه 
می شود.نمایشــگاه بزرگ بوی مــاه مهر و همچنین 
نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاال)نمایشــگاه فروش 
پاییزه( در مجموعه چهلســرای ضلع جنوبی مصلی 

امام خمینی)ره( برپا می شود.
نمایشــگاه بزرگ بوی ماه مهر و همچنین نمایشگاه 
عرضه مســتقیم کاال )نمایشــگاه فــروش پاییزه( با 
هدف تامین مایحتاج و نیــاز عمومی دانش آموزان و 
دانشجویان و شهروندان در آستانه آغاز سال تحصیلی 
جدید و همچنیــن حمایت از تولیــد داخلی برگزار 
می شــود.همه اجناس و کاالی عرضه شــده در این 
نمایشــگاه ها با تخفیف ۱۰ تا 3۰ درصدی به فروش 

می رسد.
تالش های بســیاری صورت گرفته تا این نمایشگاه 
تفاوت های محتوایی و کیفــی از نظر تنوع و تخفیف 
اجناس نســبت بــه دوره های قبل داشــته باشــد.

نمایشــگاه بزرگ بوی ماه مهر و همچنین نمایشگاه 
عرضه مستقیم کاال )نمایشگاه فروش پاییزه( از امروز 
الی ۲3 شــهریور هر روز از ساعت ۱۱ الی ۲۲ در ضلع 
جنوبی مصلی بزرگ امام خمینــی )ره( آماده بازدید 

عالقمندان است.

شورای شهر کیش، امین و 
نماینده مردم در پیگیری مطالبات 

شهروندان است
سرپرست شــرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد 
کیش در دیدار با اعضای شــورای شــهر کیش گفت: 
این شــورا نماینده امین مــردم در پیگیری مطالبات 
شــهروندان اســت.به گزارش روابــط عمومی وامور 
بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، علی عرب در 
نشستی که با حضور اعضای شورای شهر کیش برگزار 
شــد، از این شــورا به عنوان نمایندگان مردم و یار و 
همراه این شرکت در رفع مشکالت شهروندان جزیره 

کیش یاد کرد.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف شرکت عمران، آب 
و خدمات منطقــه آزاد کیش، کســب رضایتمندی 
شــهروندان اســت افزود: شورای شــهر می تواند به 
عنوان یک کارگــروه تخصصی پل ارتباطی بین مردم 
و مسئوالن باشــد و در تمام امور، ایده ها، توانمندی 
ها و نیازهای شــهروندان را به مسئوالن این شرکت 

منتقل کند.
سرپرســت شــرکت عمران، آب و خدمــات کیش 
برگزاری جلسات مســتمر با اعضای شورای شهر را 
از اقدامات موثر در بررسی و پیگیری مسائل موجود 
جزیره کیش دانســت و اظهار داشت: مواردی که در 
این جلسات مطرح می شــود در چارچوب مقررات 
و اختیارات شــرکت و منابع موجود، مرتفع خواهد 
شــد.علی عرب گفت: در نیمه دوم امســال به لحاظ 
شرایط مساعد آب و هوایی، عملیات اجرایی بسیاری 
از پروژه ها در حوزه های عمرانی و امور شهری ادامه 
می یابد و در تالش هســتیم پروژه های نیمه تمام را 
تا پیش از دهه مبارک فجر و عید نوروز تکمیل کرده 
و به بهره برداری برسانیم.شرفی رییس شورای شهر 
کیش نیز ضمن اشــاره به نگاه مثبت دکتر انصاری 
الری مدیر عامل ســازمان منطقــه آزاد کیش برای 
تحقق مناســبات جامعه مدنی و مشــارکت مردمی 
در جزیــره کیش، گفــت: باید بــرای کاهش فاصله 
بین مردم با مســئوالن با هدف کسب رضایتمندی 
و برآورده کردن مطالبات به حــق آنها، تالش کرد.

رییس شورای شــهر کیش، انتصاب مدیران جوان و 
با انگیزه را عامل مهمی در راه توســعه و رونق همه 
جانبه کیش خواند و بیان کــرد: مدیران می توانند 
به واســطه نیروی جوانی ارتباط موثری با مراجعان 
برقرار کننــد و در جهت رضایتمندی شــهروندان 
واجرای بهتر امور با ایجاد رابطه ای نزدیک و دوسویه  
بین مردم و مســئوالن شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش که در حکم یک شــهرداری انجام 
وظیفــه می کند نســبت به رفع موانع و مشــکالت 
اقدام کنند.وی با بیان اینکه شــورای شهر کیش در 
تمام شــورای های جزیره دارای کرسی است افزود: 
در این مدت اعضای شــورای شــهر کیش به عنوان 
نمایندگان شهروندان در جلســات متعدد با نهادها 
و ارگان های مختلف جزیره کیش حضور داشــته و 
اعمال نظر کرده اند.شایان ذکر است، تکمیل پروژه 
های فرهنگســرای بزرگ کیش، مصلی، ساختمان 
راهنمایــی و رانندگی، روکش آســفالت و پیاده رو 
ســازی معابر، ترمیم و بهســازی پیســت دوچرخه 
ســواری، مدرسه  شــریف، خط کشــی معابر، بروز 
رسانی و نصب تابلوهای ترافیکی، احداث ساختمان 
جدید دادگســتری و دو مدرســه جدیــد از جمله 
اقدامات گســترده شــرکت عمــران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش در نیمه دوم سال 97 است که در 

این نشست به آنها اشاره شد.

اجتماعی

سالمت

اخبار

عضو شــورای شــهر تهران گفت: مافیای زباله هر روز درآمد تعداد زیادی از این کودکان را غارت می کند و 
شرایط زیست تاســف باری برای آنها فراهم کرده است امیدوارم با دســتور رئیس جمهور، وزیر اطالعات و 
فرمانده ناجا با مسببین برخورد شود. فراهانی گفت: دیروز عوامل فاسد مافیای زباله برای حفظ منافع مالی 
خود و القای ترس و نمایش قدرت بی حد و حصر فسادشــان گوش یک کودک محروم و بی پناه را بریدند تا 
لوح خیانت خود را در پیوند با بخشی از بدنه فاسد شهرداری به نمایش بگذارند. واقعا باید پرسید به کدامین 

گناه فرزندان و کودکان بی گنــاه ما این چنین عقوبت می بینند.وی به علت این رخداد غیرانســانی از همه 
شهروندان عذرخواهی کرده و افزود: به این فرزند بی پناه قول می دهم تا آخرین لحظه پیگیر احقاق حقوقش 
باشم. رئیس کمیته بودجه شورای شهر با بیان اینکه پیش از این در این خصوص تذکر داده است، گفت: این 
مافیا هر روز درآمد تعداد زیادی از این کودکان را غارت می کند و شرایط زیست تاسف باری برای آنها فراهم 

کرده است امیدوارم با دستور رئیس جمهور، وزیر اطالعات و فرمانده ناجا با مسببین برخورد شود.

مافیایپسمانددرآمدکودکانراغارتمیکند
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فرمانده ناجــا از اجرای طرح جمــع آوری اراذل 
و اوبــاش در تمام اســتان ها خبــر داد. فرمانده 
ناجا در جمع خبرنــگاران با بیــان اینکه نیروی 
انتظامی به صورت شــبانه روزی آماده کامل برای 
خدمت رسانی به مردم است، تصریح کرد: نیروی 
انتظامی تالش می کند با آمادگی کامل امنیت را 
که باالترین ســرمایه برای مردم و کشور است با 
عنایت الهی و هدایت مقام معظم رهبری و همت 
مردم و کارکنان خدوم نیروی انتظامی در کشور 
ســاری و جاری ســازد و هر روز تالش کند این 
امنیت آرامش و نظم ارتقا پیدا کند.سردار حسین 
اشــتری با تاکید بر اینکه امروز در مرزها، شهرها، 
روســتاها و جاده ها وضعیت امنیت مناســبی را 

داریم بیان کرد: نیروی انتظامی با آمادگی کامل 
و استفاده از تجهیزات به روز آماده خدمت رسانی 
به مردم است و برگزاری این نشست و تبادل نظر 
در راستای اجرای ماموریت ها باعث ارتقای توان 
همکارانم در اجرای ماموریت هایشــان می شود. 
روحیه ای که امــروز فرماندهان و کارکنان نیروی 
انتظامــی دارنــد ســتودنی و مجاهدانه اســت.

وی با اشــاره به نظرســنجی های بــه عمل آمده 
خاطرنشان کرد:  اعتماد مردم به نیروی انتظامی 
در نظرسنجی دســتگاه های معتبر افزایش پیدا 
کرده و نیروی انتظامی جزو دســتگاههایی است 
که مردم به آن اعتماد دارند و امیدوارم بتوانیم در 
حفظ این سرمایه ملی و با ارتقای دانش همکاران 

و به روزآوری تجهیزات موفق شویم.وی در بخش 
دیگری از صحبت هایش با اشــاره به جمع آوری 
اراذل و اوباش در همه شهرهای کشور گفت: طرح 
جمع آوری اراذل و اوباش در همه اســتان ها اجرا 
می شــود و اگر مردم افرادی را مشاهده می کنند 
که رفتارهای اوباشگرانه داشته و ایجاد مزاحمت 
می کنند به ســامانه ۱۱۰ اطالع داده و ماموران 
ما نیز با کســانی که مخل نظم و امنیت هســتند 
با شــدت و اقتدار برخورد می کنند.فرمانده ناجا 
درباره هتک حرمت به مامور نیروی انتظامی نیز 
گفت: ما هیچ گونه بی احترامی به ماموران نیروی 
انتظامی را برنمی تابیم و با شدت براساس قانون با 
کســانی که با ماموران ما درگیر می شوند برخورد 

می کنیم. نمونه آن نیز اخیرا در هتک حرمتی که 
به نیروی مامور انتظامی در شــیراز بود را شاهد 
بودیم و این فرد به سرعت شناسایی، دستگیر و به 

مقام قضائی تحویل داده شد.

اجرای طرح جمع آوری اراذل و اوباش در تمام استان ها 

ســرویس اجتماعی:رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در سخنانی 
مدعــی شــد کــه آتش ســوزهای 
هورالعظیم عمدی اســت تا پول برق 

ندهند. 
دربــاره   کالنتــری  عیســی 
در  هورالعظیــم  آتش ســوزی های 
خوزستان مدعی شــد که  هورالعظیم 
را آتش می زنند تا پــول برق ندهند و 
این گونه بــرای ما گرفتــاری ایجاد و 
به مــا جفا می کنند.کالنتــری در این 
باره توضیح بیشــتری نداد و در ادامه 
بــه وضعیت کشــور در حــوزه آب و 
کشــاورزی اشــاره و خاطرنشان کرد: 
انجمن های علمی کشــور باید در این 

حوزه ها تجدید نظر کنند.

 سرزمین ایران به شدت در حال 
تهدید است

وی در ادامه با انتقاد از آنچه »سکوت« 
بسیاری از انجمن های علمی در حوزه 
آب خواند، گفت که » بســیاری از این 
انجمن ها از قبل می دانستند که کشور 
به چه سمتی می رود اما سکوت کردند 
و همین کار باعث شــد تصمیم گیران 
تصمیم اشتباه بگیرند و امروز به جایی 
برسیم که سرزمین ایران به شدت در 

حال تهدید است.«
معــاون رئیــس جمهوری بــا طرح 
این ســوال که »چه کســی در حوزه 
کشاورزی تصمیم گیر است؟« از اظهار 
نظر برخی مســئوالنی کــه این حوزه 
به وظایــف و اختیارات آنهــا ارتباطی 
ندارد، گله کرد و گفت: » وقتی سردار 
نقدی به عنــوان یک نظامــی اظهار 
نظر می کند که ایــران ظرفیت تولید 
غذا بــرای جمعیت زیــادی را دارد و 
انجمن هــای علمــی مــا در قبال آن 
ســکوت می کنند، باعث می شود همه 

منحرف  تصمیم گیــران 
شوند.«

وی ادامــه انتقاداتش را 
متوجــه مجلــس کرد و 
افــزود: » وقتــی رئیس 

کمیسیون کشــاورزی هم اعالم کند 
می توان این حجم از غذا را در سرزمین 
ایران تولید کرد تصمیم گیران منحرف 
می شــوند و کشــور به جایی می رسد 
که بخشــی از همین کشــاورزی هم 
باید تعطیل شــود. وقتی انجمن های 
ما ســکوت می کنند و فکر و ذکرشان 
ارتقای تشــریفات اداری خودشــان 

می شــود، یک نظامی یا چند نماینده 
می آیند و سیاست گذاری می کنند.«

 از سال 77 می دانستیم دریاچه 
ارومیه خشک می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در بخش دیگر حرفهایش با اشــاره به 
وضعیت دریاچه ارومیه گفت که » در 
سال 77 دکتر جواهری - آب شناس - 
به من گفت که با ادامه سدســازی در 
اطراف دریاچــه ارومیه، 
این دریاچه تا ســال 9۵ 
خشک می شــود اما آن 
زمان برخــی گفتند که 
بــا این همــه آب چطور 
حرف از خشک شــدن می زنید.«وی 
خطاب بــه انجمن هــای علمی گفت 
که آینده کشــور به دســت آنهاست؛ 
بنابراین آنها باید برنامه ریزی درازمدت 
داشته باشند.معاون رئیس جمهوری 
همچنین با اشاره به آنچه » تالش های 
نادرست وزارت کشاورزی برای احیای 
کشــاورزی در زابل« خواند، گفت که 

در چهارسال گذشته وزارت کشاورزی 
8۵۰ میلیون دالر برای آبرسانی به 46 
هزار هکتار از اراضی زابل هزینه کرده 
اما فقط ســه میلیــون مترمکعب آب 
وارد هامون شده است.وی افزود: 8۵۰ 
میلیون دالر یعنی ســهم هر کشاورز 
در ایــن منطقه 4۰۰ میلیــون تومان 
می شــود.کالنتری در ادامه به کاهش 
بارشــها هم اشــاره کرد و افزود : » ما 
دیگر بارش های گذشــته را نخواهیم 
داشت اما وزارت کشاورزی اصال تغییر 
اقلیم را قبول ندارد. آیا با این تغییرات 
اقلیمی نباید تجدید نظر کنیم؟ امروز 
حیات وحش ما بــرای آب له له می زند 
و در تمامی زیستگاه های ما چشمه ها 
و قنات ها خشک شــده اند. آیا در این 
وضعیت باید همــان نگرش های اول 

انقالب دنبال شود؟«

 چــرا نظامیان به خــود اجازه 
و  زیســت  محیط  در  دخالــت 

کشاورزی را می دهند؟
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط 

زیســت همچنین بــا بیــان اینکه » 
ارگان های  متاسفانه دفاتر سیاســی 
دیگر برای کشــاورزی تصمیم گیری 
می کنند،افــزود: در حــوزه اصالح و 
روش های مهندســی ژنتیک کسانی 
که توهــم نفوذ دارنــد تصمیم گیری 
می کننــد و در قبــال آن انجمن های 
علمــی ســکوت می کننــد. مگر ما 
حق داریــم در امور نظامــی دخالت 
کنیــم؟ ولــی آنها بــه خــود اجازه 
می دهند تفکراتشــان را بر ما تحمیل 
کنند و این ناشــی از سکوت ماست.

معاون رئیــس جمهــوری در ادامه 
انتقاداتش بدون نام بــردن از فعاالن 
محیط زیســتی بازداشــت شــده به 
جرم جاسوســی، افــزود: » چند نفر 
را به عنــوان الگو احضــار می کنند، 
ممنوع الخروج می کننــد ، انجمن ها 
هم تماشــاچی هســتند و از حقوق 
حداقلی خود دفاع نمی کنند و به یک 
مشت انجمن خلع سالح شده تبدیل 
شــده اند.«کالنتری در بخش دیگری 
از صحبت هایــش بر لــزوم ارتباط با 

انجمن هــای علمی مختلــف تاکید و 
خاطرنشــان کرد: » دانشــگاه تهران 
برای بهبود وضعیت تاالب انزلی یک 
هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برآورد 
کرده اســت اما یک گــروه از جوانان 
متخصص اصفهانی اعالم کرده اند که 
با یک دهــم این هزینــه کار را انجام 

می دهند.«

 برداشت 13۰ درصدی از منابع 
آب تجدیدپذیر

وی در ادامه از برداشــت زیاد آب از 
منابع تجدیدپذیر هــم انتقاد کرد و 
گفت:» هیچ کشــوری نباید بیش از 
4۰ درصد ظرفیت منابع تجدیدپذیر 
را مصــرف کند ولی مــا ۱3۰ درصد 
در  می کنیم.کالنتــری  برداشــت 
پایان با اشــاره دوباره به لزوم اصالح 
روش های قدیمــی تاکید کرد: » باید 
بپذیریم که تغییر اقلیم هست، آب ها 
کــم و شــور می شــوند و روش های 
گذشــته برای وضع موجود پاسخگو 

نیست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرد

دخالت نظامیان در محیط زیست و کشاورزی 

REPORT

گزارش

دهمیــن نمایشــگاه بین المللــی کف پوش، 
موکت، فرش ماشــینی و صنایع وابســته فردا 
با حضــور  مقامــات وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، مقامات اتــاق بازرگانی ایران، برخی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و همچنین 
مشارکت صدها شــرکت تولید کننده داخلی 
و خارجی در محل دائمی نمایشــگاه های بین 

المللی تهران گشایش می یابد.
به گزارش روابــط عمومی و اطالع رســانی 
دهمین نمایشــگاه بین المللــی کف پوش، 
موکت، فرش ماشــینی و صنایع وابســته؛در 
این نمایشــگاه بیش از ۱۲۰شرکت داخلی و 
خارجی از ایران و کشــورهای ترکیه، چین و 
تایوان نوین ترین تولیدات خود را در معرض 
عالقمندان قرار می دهند.در این نمایشــگاه 
فرش های ضدلــک، ضد میکــروب و فرش 
های با عرض بلند که در کارخانه های ایرانی 
تولید شــده برای اولین بار به نمایش عموم 
گذاشــته می شــود، همچنین معرفی فرش 
آنتی باکتریال صد در صــد اکریلیک از دیگر 
برنامه های ویژه این نمایشگاه است.دهمین 

نمایشــگاه بین المللی کف پــوش، موکت، 
فرش ماشــینی و صنایع وابســته در فضایی 
به مســاحت بیش از 3۲ هزار متر مربع و در 
 a۲۵ ، ۱۱ ، ۱۰ ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ســالن هــای
و ۲7 و همچنیــن فضــای باز محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار می 
شود.داود کاشــفی فرد رئیس ستاد اجرایی 
دهمین نمایشــگاه بین المللــی کف پوش، 
موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته گفت؛ 
در این نمایشــگاه انواع فرش های ماشینی، 
صنایــع و تجهیــزات وابســته، واحد های 
تولید کننــدگان نخ، انواع پارکت، واحد های 
طراحی فرش، دستگاههای خط تولید، انواع 
کف پــوش، موکت، قطعات و ماشــین آالت 
مربوطه ، مواد اولیــه و همچنین نوآوری در 
عرضه تولید و خدمات ایــن حوزه به نمایش 

گذاشته می شود. 
وی اضافــه کرد: برگزاری جشــنواره و کارگاه 
های آموزشی طراحی فرش ماشینی، بازیافت 
فرش و کــف پوش، نــخ فرش و مــواد اولیه، 
برگزاری نشست هم اندیشی روسای اتحادیه 

ها و هماهنگی برای حضور دو هیئت تجاری و 
بازرگانی خارجی برخــی از برنامه های جانبی 
دهمیــن نمایشــگاه بین المللــی کف پوش، 
موکت، فرش ماشــینی و صنایع وابسته است.

کاشــفی فرد همچنین افزایش راندمان تولید، 
توجه به توســعه این صنعت، یافتن بازارهای 
جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشــنایی با 
نوین ترین صنایع و تجهیــزات صنعت فرش 
ماشــینی، موکــت و کــف پــوش در جهان، 
اشتغالزایی، توجه مســئوالن به این صنعت و 
افزایــش و باال رفتن ســطح اطالعات و دانش 
عمومــی، علمی و فنــی بازدیدکننــدگان را 
مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان 
کرد. گفتنی است صنعت فرش ماشینی یکی 
از صنایع تأثیرگذار در صنعت نســاجی کشور 
اســت که طی سال های اخیر رشــد و توسعه 
مناسبی داشته و تنها در منطقه کاشان، آران 
و بیدگل بیش از هزار واحد تولیدکننده فرش 
ماشــینی ابجاد و این منطقه را به قطب تولید 
این محصول در کشــور و حتی منطقه تبدیل 
کرده اســت.صنعت فــرش ماشــینی حدود 

۵۰ درصــد از ارزش صادرات ســالیانه صنایع 
نســاجی را به خــود اختصــاص داده و عالوه 
براشــتغال زایی مناســبی که در کشور ایجاد 
کرده، ساالنه حدود 3۵۰ میلیون دالر ارزآوری 
به همراه دارد.ظرفیت نصب شده صنعت فرش 
ماشــینی در کشــور بالغ بر ۱۲۰ میلیون متر 
مربع است و تولید ســالیانه آن به 8۰ میلیون 
مترمربع می رســد که حدود ۵۰ میلیون متر 
مربع آن در داخل کشــور مصرف می شود. به 
عبارت دیگر، مصرف ســرانه فرش ماشینی در 
کشور حدود ۲.3 متر مربع اســت و مازاد آن 
نیز به بازارهای جهانی صادر می شــود که در 
صــورت تأمین نقدینگی مورد نیاز و تســهیل 
تجارت خارجــی، امکان تولید ســاالنه تا مرز 
۱۰۰ میلیون متر مربع و صادرات ۵۰ میلیون 
متر مربع دور از ذهن نیست.دهمین نمایشگاه 
بین المللی کف پوش، موکت، فرش ماشــینی 
و صنایــع وابســته از فردا تا ۱8 شــهریورماه 
هر روز از ســاعت ۱۰ تــا ۱8 در محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید 

عالقمندان است. 

فردا؛آغاز بکار دهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش،موکت و فرش ماشینی 



5 نفت و انرژی

عراق در ماه اوت رکورد جدیدی در صادرات نفت از بنادر جنوبی خود برجای گذاشــت و ۳.۵۸ 
میلیون بشکه نفت در روز در ماه گذشته صادر کرد. آمار وزارت نفت عراق نشان داد دولت فدرال 
۳.۵۸۳ میلیون بشکه در روز یا معادل ۱۱۱ میلیون و ۶۱ هزار بشکه از مرکز و جنوب کشور نفت 
صادر کرده و بر مبنای میانگین قیمت ۶۹.۵۹۳ دالر هر بشــکه نفت، ۷.۷۳ میلیارد دالر درآمد 

داشته است.

عراق در ژوییه ۳.۵۴۳ میلیون بشــکه در روز نفت از بنادر جنوبی خود صادر کرده بود. این کشور 
که دومین صادرکننده بزرگ نفت عضو اوپک پس از عربستان سعودی است، بدنبال توافق اخیر 
کشورهای اوپک و غیراوپک برای بازگشت به پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق محدودیت عرضه، 

صادرات نفت خود را افزایش داده است.
اما افزایش صادرات نفت عراق از بنادر جنوبی تنها برای دنبال کردن تصمیم اوپک برای تسهیل 

پایبندی به محدودیت عرضه نبوده بلکه با هدف جبران کاهش صادرات از شمال این کشور انجام 
گرفته است. حدود ۳۰۰ هزار بشــکه نفت در روز که پیش از این در استان کرکوک تولید و صادر 
می شــد، از زمانی که دولت فدرال در اکتبر کنترل میادین نفتی را از نیروهای کرد پس گرفت، 
متوقف شده است. اختالف دولت فدرال عراق و دولت منطقه ای کردستان در خصوص صادرات 

نفت از طریق ترکیه هنوز حل نشده است.

صادرات نفت از جنوب عراق جهش یافت

 چهارشنبه14  شهریور    1397 - 24 ذی الحجه    1439 - 5 سپتامبر  2018 - سال ششم )دوره جدید(-شماره 333
روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

سه طرح پتروشــیمی  جدید دیروز با حضور 
رییس جمهور و وزیر نفت شــامل فاز ســوم 
توسعه پتروشــیمی پردیس، متانول مرجان 
و فاز یک توسعه پتروشــیمی دماوند به طور 
رســمی راه اندازی شــد. به گفته مسئوالن، 
فاز دو پتروشــیمی دماوند ۲۴ طرح دارد که 
۳۵ میلیون تن محصوالت پتروشــیمی را به 
تولیدات کشــور اضافه می کند و ۲۰ میلیارد 
دالر هزینه ســرمایه گذاری آن است. شرکت 
پتروشیمی دماوند، تامین کننده سرویس های 
جانبی مورد نیاز ۲۴ طرح پتروشیمی مستقر 
در فاز دو توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه استان 
بوشهر در زمینی به مساحت ۹۰ هکتار احداث 
شده است. همچنین پروژه شرکت پتروشیمی 
پردیس از سال ۱۳۸۳ شروع شد. فاز یک سال 
۸۹ به تولید رســید؛ فاز دو آن ســال ۱۳۸۴ 
شروع و ســال ۱۳۸۹ به تولید رسید و فاز سه 
سال ۹۰ شــروع شد و ســال ۱۳۹۶ به تولید 
رسید. ظرفیت هر فاز حدود ۶۸۰ هزار تن در 
سال آمونیاک و حدود یک میلیون و ۷۵ هزار 
تن اوره است.در حال حاضر با توجه به احداث 
این ســه واحد ظرفیت آمونیاک ما حدود دو 
میلیون و ۴۰ هزار تن در ســال و حدود ســه 
میلیون و ۲۲۵ هزار تن اوره در ســال اســت. 
از این مقــدار اوره ۷۰۰ هزار تن مصرف داخل 
اســت و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن هم صادر 

می شود.

 بار ســنگینی بر دوش پتروشیمی ها 
قرار دارد

رییس جمهوری در مراســم بهره برداری از 

چند طرح بزرگ پتروشــیمی در عسلویه با 
تاکید بر این که امــروز بخش های نفت، گاز 
و پتروشیمی در خط مقدم جنگ اقتصادی 
و روانی که علیه ملت ایران ایجاد شده، قرار 
دارنــد، اظهار کرد: همچنــان با همه تالش 
خود مسیر را ادامه می دهیم و هم نفت خود 
را تولید و هم آن را صــادر می کنیم. گرچه 
ممکن اســت پیچ و خم هایی در این مسیر 
داشته باشیم.حســن روحانی با بیان این که 
امروز، روز جنگ اقتصــادی و روانی در برابر 
ملت ایران اســت، اظهار کرد: در صف مقدم 
جنگی که امروز علیه ملت ایران برپا شــده، 
بخش های مهمی که بــار اقتصاد را بردوش 
دارند از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
حضور دارند.وی خاطر نشــان کرد: در این 
شرایط ما همچنان با همه تالش خود مسیر 
را ادامــه می دهیم و هم نفت خــود را تولید 
و همان را صــادر می کنیــم. گرچه ممکن 
اســت پیچ و خم هایی در این مسیر داشته 
باشــیم. رییس جمهوری تاکید کرد: امروز 
در تامین نیازهای ارز کشــور بار ســنگینی 
بر دوش بخش پتروشیمی قرار گرفته است. 
بخش عظیمی از بار تامین ارز در بازار ثانویه 
ارز بــرای تولید کننــدگان و وارد کنندگان 
برعهده بخش پتروشیمی قرار دارد. روحانی 
در بخش دیگــری از صحبت هــای خود بر 
لزوم به فروش رســاندن واحدهای عمرانی 
بهره برداری شده از سوی بخش های دولتی 
و بخش های عمومــی غیردولتی تاکید کرد.

وی همچنین در مــورد امضای قراردادهای 
جمــع آوری گازهــای همراه نفــت، اظهار 
کرد: مســاله ی محیط زیست موضوع بسیار 

مهم برای دولت اســت.رییس جمهوری در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به افتتاح ۱۴ طرح بزرگ پتروشیمی از سال 
۱۳۹۲ تا امروز، خاطر نشــان کرد: تا پایان 
سال طرح های دیگری در این بخش افتتاح 

خواهد شد. همچنین براساس 
اعالم وزارت نفت حدود شــش 
طرح دیگــر در این حــوزه در 
ســال ۱۳۹۸ بــه بهره برداری 
خواهد رســید و کار و تالش و 

ســازندگی دولت هیــچ گاه متوقف نخواهد 
شد.

 در سال های اخیر اتفاقات مهمی در 
پتروشیمی افتاد

وزیر نفت نیز در این مراســم  از افزایش ۷۵ 
درصدی صادرات محصوالت پتروشیمی در 

پنج سال اخیر خبر داد. 
 بیژن نامدار زنگنه در مورد تحوالت صنعت 
پتروشــیمی در پنج ســال اخیر گفت: در 
طی این پنج ســال به جز ســه طرحی که 
امروز افتتاح می شــود ۱۲ طرح افتتاح شده 
که ارزش آن هــا به قیمت هــای امروز ۳.۵ 
میلیارد دالر اســت و ارزش این ســه طرح 
یک و نیم میلیون دالر اســت. وی افزود: در 
ســال های اخیر اتفاق های مهمی در صنعت 
پتروشیمی افتاد. ۳۳ درصد وزن محصوالت 
پتروشــیمی افزایــش یافتــه و ۷۶ درصد 
صادرات محصوالت پتروشیمی اضافه شده، 
همچنیــن ۱۳ درصد عرضــه داخلی برای 
صنایع پایین دستی افزایش یافته است. گاز 
تحویلی به صنعت پتروشــمیی به مقدار ۳۵ 

درصد رشد کرده است. وزیر نفت ادامه داد: 
نکته مهمی که خدمــت رییس جمهور باید 
عرض کنم تحوالت در مورد تولید اتان است 
که جزو با ارزش ترین محصوالت اســت و ما 
در حــال حاضر در تولیــد آن کمبود داریم.   
زنگنه افزود: در ســال ۹۲ کل 
تولید اتان مــا ۳.۸ میلیون تن 
بوده است در سال ۹۶ به ۶.۱۱ 
رســیده و پیش بینی میکنیم 
در ۹۸ به بیــش از ۱۲ میلیون 
تن تولید اتان برســیم.  باید به تولیدکننده 
ها فشــار بیاوریم که واحدهــای الفین باید 
راه بیافتد تا اتان تولید شود.وی اضافه کرد: 
یکــی از بزرگترین و بهتریــن واحدهای ما 
بوشهر اســت که اصلی ترین محصولش اتان 
اســت. برای ما خوراک پتروشیمی به خوبی 
قابل تامین اســت. مجتمع پاالیشی سیراف 
ظرفیت خیلی خوبی دارد ولــی با توجه به 
مشکالتی که پیش آمد کسی آن را فاینانس 
خارجی نمیکند. زنگنه افــزود: امروز برای 
جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت دو 
قرارداد امضا می شود. با این قرارداد ما دیگر 
در خوزســتان و کهگیلویه و بویر احمد گاز 
فلر نخواهیم داشــت بخش عمده این گاز ها 

به خوراک تبدیل می شود.

 افتتاح طرح های پتروشــیمی نماد 
اجرای اقتصاد مقاومتی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  نیزدر 
مراســم بهره برداری از ۲ واحد پتروشیمی و 
فاز یک نیروگاه مجتمع پتروشیمی دماوند، 
اجرای ایــن طرح ها را نماد اجــرای اقتصاد 

مقاومتی، جذب ســرمایه  و افزایش صادرات 
و ارزآوری برای کشور عنوان کرد.

 ســرتیپ امیر حاتمی در عسلویه خطاب به 
رئیس جمهوری گفت: این مراســم مبارک، 
نمادی از اجــرای اقتصــاد مقاومتی و بلوغ 
مدیریتی کشور در آســتانه دهه پنجم عمر 
انقالب اسالمی اســت. وی افزود: اکنون در 
شــرایط تحریم و اوج عناد دشمنان انقالب 
اســالمی شاهد رشــد و توســعه طرح های 
بزرگی در کشــور هستیم که ســبب تولید 
ســاالنه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول 
در پتروشــیمی مرجان و تولید ساالنه یک 
میلیون و ۷۵۵ هزار تــن اوره و آمونیاک در 
پتروشــیمی پردیس می شود، طرح نیروگاه 
دماوند نیز برای تامین آب و بخار این طرح ها 

و ۲۲ طرح پتروشیمی راه اندازی شده است.
حاتمی، رقم ســرمایه گذاری بــرای اجرای 
طرح های یاد شــده را حدود یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون یورو عنوان کرد که ۱۵ درصد 
از این مبلغ، سرمایه گذاری مستقیم است و 
بقیه نیر از طریق فاینانــس خارجی تامین 
شده اســت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح راه اندازی طرح های پتروشیمی جدید 
در منطقه ویــژه اقتصادی انــرژی پارس را 
سبب ایجاد اشتغال مســتقیم برای بیش از 
یک هزار و ۲۰۰ نفر نیروی انسانی اعالم کرد 
که افزون بر تامین نیازهای داخلی، ســبب 
ارزآوری و افزایش صادرات برای کشور شده 

و گامی بلند برای مقابله با دشمنان است.
وی موفقیت آمیز بودن راه اندازی طرح های 

پتروشــیمی پردیس، مرجــان و دماوند را 
در ســایه همکاری صمیمانــه وزارت نفت، 
صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح و 
ســرمایه گذاران دانســت و گفت: مدیران 
صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح در 
آســتانه آغاز دهــه پنجم انقالب اســالمی 
توانســته اند رویه جهــادی در پیش گیرند 
تا نه تنهــا در عرصه دفاع، بلکــه در عرصه 
صنعــت و انقــالب گام بلنــدی بردارند که 
نماد هوشمندی مدیریتی و اقتصادی است 
تا منافع حــدود ۳ میلیون نفــر از جمعیت 
کشور یعنی بازنشستگان نیروهای مسلح را 
تامین کنند، بنابراین سرمایه این صندوق را 
در یکی از ســودآورترین منابع کشور یعنی 

پتروشیمی سرمایه گذاری کردند.

سه طرح پتروشیمی با حضور رییس جمهور افتتاح شد
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REPORT

گزارش

بندرعباس - دهقانی
شهر  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  نهمین  و  شصت 
اعضای  تعیین   « جلسه  کار  دستور  با  بندرعباس 
شهر  اسالمی  شورای  تخصصی  کمیسیون های 

بندرعباس » برگزار شد.
فیصل دانش« در شصت و نهمین جلسه رسمی شورای  
با تبریک  شهر و نخستین جلسه هیات رئیسه جدید 
و  نیت  کرد:  بیان  دولت  هفته  و  غدیرخم  سعید  عید 
به  ما در خدمات رسانی  الگوی همه  باید  رفتار شهدا 
شهروندان قرار گیرد تا رضایت خدای متعال را به همراه 
بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای   رئیس  باشد.  داشته 
گفت: ما اعضای شورای شهر با حضور در گلزار شهدای 
بندرعباس با شهدای عزیزمان تجدید میثاق کردیم که 
یادمان نرود میز خدمت و مسئولیت هایمان را مدیون 
شهداهستیم. دانش گفت: در هر جلسه مطابق قانون 
اخذ وقت  با  توانند  اعضای شورا می  از  نفر  نهایتا سه 
قبلی، در زمان سه تا پنج دقیقه ای نطق پیش از دستور 
داشته باشند و مسئولیت نطق هر شخص بر عهده خود 
فرد است نه شورا وعضو دیگر شورا فقط با داشتن وقت 

قبلی می تواند پاسخ دهد. 
به دستور کار  اشاره  با  بندرعباس  رئیس شورای شهر 
جلسه تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورای 
تعیین  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس  شهر  اسالمی 
ریاست  دلیل عدم حضور  به  کمیسیون های شورا هم 
دیگری  جلسه  به  رئیسه  هیات  نظر  با  شورا  قبلی 
موکول شد. وی با بیان اینکه روند انتخاب هیئت رئیسه 
کمیسیون ها در صحن شورا نبوده و در جلسات خود 
کمیسیون باید مطرح شود، تصریح کرد: هر کمیسیون 
حداقل پنج نفر و هر فرد باید حداقل در دو کمیسیون 
حضور داشته باشند.. دانشگفت: جهت صرفه جویی در 
و... مجبور  پرسنل شورا، مدیران  اینکه  و  برق  مصرف 
نباشند در ساعت عصر و غیر اداری حضور یابند، تصمیم 
گرفته شده است که یکشنبه ها وسه شنبه ها ساعت ده 
صبح جلسات برگزار شود که اعضای شورا هم می توانند 
در این خصوص نظر داشته باشند و رای گیری می شود. 
جواد بالرک، نایب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس 
نیز در این جلسه افزود: در خصوص تعیین اعضا برای 
حضور در سازمان های شهرداری نظر بنده هم این است 

به رأی گذاشته شود، در خصوص خزانه داری هم  که 
اعضا باید نظر بدهند که خزانه دار از میان اعضای شورا 
انتخاب شود یا یکی از کارمندان شهرداری بندرعباس 
البته از نظر بنده اگر از میان یکی از اعضای شورا انتخاب 
شود بهتر خواهد بود. مجید عسکری زاده، منشی اول 
افزود:  این جلسه  در  بندرعباس  اسالمی شهر  شورای 
شورا محلی است برای خرد جمعی، اگر بحثی می شود 
می خواهیم تصمیمی گرفته شود که منشأ آبادانی شهر 
باشد. وی اظهار کرد: قطعاً مشکالتی در شهر بندرعباس 
وجود دارد و این مشکالت با بی برنامگی هایی که قباًل 
بوده بصورت یک معضل در آمده که بایستی این معضل 
جراحی و ترمیم شود. عسکری زاده با اشاره به اینکه 
در آستانه سال تحصیلی بوده و مردم در تنگنا هستند، 
در خصوص حمل ونقل عمومی و فضای سبز باید توجه 
بیشتری شود، ابراز کرد: هر جا آموزش و تعامل باشد به 
تناسب جلوی کم و کاستی ها گرفته می شود، بهترین 

جا برای آموزش در مدارس است. 
و  مالیات  بایستی  بندرعباس  شهر  صنایع  گفت:  وی 
عوارض پرداخت کنند و به مسئولیت های اجتماعی خود 
عمل کنند. عسکری زاده افزود : ساحل نشینان وصیادان 
گالیه مندند  چینی  شناورهای  توسط  صید  به  نسبت 
و بایستی متولیان مربوطه هم بایستی پاسخگو باشد. 
حجت االسالم احمد عامری سیاهویی عضو دیگر شورای 
شهر هم با تبریک عید سعید غدیرخم گفت: شهرداران 
نسبت به برنامه های بنیاد بین المللی همکاری داشتند 
که قدردانی می کنم. عامری گفت: ۵۰۰ زوج به همین 
مناسبت جهیزیه در جشن های گل های علوی دریافت 
نیز در  می کنند. وی اظهار داشت: نقش شورای شهر 
برگزاری این برنامه ها بخصوص در محالت بسیار اثرگذار 
است. کیانوش جهانبخش، عضو دیگر شورای اسالمی 
جمعی  بصورت  باید  شورا   : گفت  بندرعباس  شهر 
کارها را پیش ببرد و گاهی حرکت و تالش فردی هم 
مورد متوجه قرار می گیرد و در نهایت منجر به ارتقا 
سطح کیفی شورا می شود. وی عنوان کرد: امیدوارم 

افزایش  سال   1۰ شورا  سنی  میانگین  که  همان طور 
یافته، عملکرد آن نیز پختگی بیشتری داشته باشد و 
سایر اعضا هم در کنار ایشان خواهد بود. وی گفت: از 
هیئت رئیسه برای موکول کردن موضوع کمیسیون ها به 
جلسه بعد تشکر می کنم چون همه اعضا باید در این 

جلسه حضور داشته باشند. 
جهانبخش بیان کرد: هدایت و ریاست کمیسیون جای 
کسب تجربه نیست باید از تجرببات خود و بکار گیری 
راه ها و استفاده از مشاورین در این جلسات استفاده 
کرد و کیمسیون ها بنا به نیاز باید مشاورین را معرفی 
و از این ظرفت استفاده کنند. وی تأکید کرد: کار شورا 
در یک یا دو رشته خالصه نمی شود و نیاز است که 
از ظرفیت مشاورین ، متخصصان و نخبگان دانشگاهی 
تا کارها براساس کارشناسی شده و  نیز استفاده شود 
تعداد   داد:  ادامه  جهانبخش  شود.  انجام  اصول  طبق 
کمیسیون ها باید بر اساس نیاز باشد و بعضی کمیسیون 
ها قابلیت یک کمیسیون را ندارند و باید در غالب یک 

کمیته اداره شوند. 
بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  عضو  ساالری،  پرویز 
هر  اعضای  قانون  مطابق  کرد:  تصریح  جلسه  این  در 
من  پیشنهاد  و  باشد  نفر  تا 7  بین ۵  باید  کمیسیون 
این است که 7 نفره باشد تا اگر برخی از اعضا غیبت 
داشتند جلسات به حدنصاب رسیده و تشکیل شوند. 
به  بستگی  کمیسیون ها  انتخاب  کرد:  خاطرنشان  وی 

شرایط زمانی و مکانی شهرها دارد.
 گفتنی است، ساعت برگزاری جلسات شورا در ساعت 
1۰ صبح روزهای سه شنبه که در گذشته در ساعت 14 
برگزار می شد به رأی گذاشته شد که با دو رأی موافق 
و 8 رأی مخالف قرار شد جلسات طبق روال گذشته 
در روزهای یکشنبه ساعت ده و سه شنبه ها ساعت14 
برگزار شود. شایان ذکر است شورا هم رای داد جلسه 
تعیین کمیسیون ها به زمان دیگری موکول شود. تا آن 
زمان هم پیشنهادات اعضا برای عضویت در کمیسیون ها 

به دفتر شورا اعالم کنند.

رئیس شورای  اسالمی شهر بندرعباس:
نیت و رفتار شهدا باید الگوی همه ما در خدمات رسانی به شهروندان قرار گیرد

وزیر  معاون  با حضور طاهرخانی  مراسمی  در 
و  راه  مدیرکل  ,غالمی  شهرسازی   و  راه 
شهرسازی استان اصفهان, احمدی مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان و جمعی 
از مسئوالن بیش از 1۰ عنوان پروژه عمرانی 
هفته  مناسبت  به  بهارستان  عمران  شرکت 

دولت به بهره برداری رسید.
 بر این اساس عملیات احداث ایستگاه متروی 
بهارستان با مساحت 4۰۰۰ مترمربع زیربنای 
8۵۰۰ متر مربع و ,هزینه 4۰۰ میلیارد ریال 

آغاز شد.
و  مسکن  اسبق  )وزیر  کازرونی  الدین  سراج  مرحوم  نام  با  ای  مدرسه  از  برداری  بهره   
شهرسازی( مساحت یک هزار و 817 متر مربع هزینه ۲۰ میلیارد یال و مدت اجرای 1۰ 
ماه و کالنتری بهارستان با مساحت یک هزار و ۹۰۰ مترمربع هزینه 1۹ میلیارد ریال و مدت 

اجرای 1۲ ماه از جمله این پروژه ها است .
بهره برداری از روشنایی بلوار های رسالت و قائم مقام فراهانی با طول مسیر ۹ کیلومتر, 
تعداد پایه ۲1۲ اصل با هزینه ۲۰ میلیارد ریال و مدت زمان 7 ماه پیاده رو سازی مسکن 
مهر جنوبی با مساحت ۳۹ هزار مترمربع هزینه 17 میلیارد ریال و مدت زمان 8 ماه بهره 
برداری از پارک سایت جانبازان با مساحت 8۵۰۰ متر مربع هزینه 7 و نیم میلیارد ریال و 
مدت اجرای ۹ ماه آغاز عملیات احداث پیاده روسازی محور میانی پردیس و آغاز عملیات 
اجرایی پروژه های مشارکتی شامل اندیشه پرند پردیس و بهار آن از دیگر پروژه های مذکور 

است.
 معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها با بیان اینکه 
دسترسی و حمل و نقل مناسب میان اصفهان و شهر جدید بهارستان بسیار مهم است ابراز 
پروژه  و  دارد  پیشرفت خوبی  بهارستان  اصفهان  قطار شهری  پروژه  راستا  این  :در  داشت 
آینده قطعاً  ماه  تا 18  به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی شد که  نیز  بهارستان  ایستگاه 

افتتاح می شود .
بهارستان خواهد  تاثیر ویژه در جایگاه  پروژه  این  :افتتاح  ادامه داد  حبیب اهلل طاهرخانی 

داشت و اقبال به سکونت و سرمایه گذاری در این شهر افزایش پیدا می کند.
 وی با اشاره به اینکه در هفته دولت ۹ واحد آموزشی افتتاح شد که ۶ مورد در فوالدشهر 
دو واحد در بهارستان و یک مورد نیز در شهر من کسی افتتاح شد بیان داشت :در مجموعه 

ساخت سد مدرسه دیگر را در دستور ساخت داریم که بخش عمده به مناسبت ۲۲ بهمن 
افتتاح می شود .

از  جدید  شهرهای  سازی  اجتماعی  و  روبنایی  خدمات  :انجام  کرد  تاکید  راه  وزیر  معاون 
مهم ترین فعالیت های ما در ارتباط با شهرهای جدید در کشور است .

در ادامه این مراسم مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت :در هفته دولت 
بافت های  17۳ کیلومتر راه ۲۹۶ واحد مسکن مهر و هشت پروژه عمران و بهسازی در 

ناکارآمد شهری در استان اصفهان افتتاح شد .
استان  های  راه  جمع  سر  به  مسیر  کیلومتر   17۳ اساس  این  افزود:بر  غالمی  اهلل  حجت 
اصفهان اضافه شد و با دو بانده و چهار بانده کردن بسیاری از مسیرهای حادثه آفرین جاده 

ای به کاهش بروز حوادث و تصادفات کمک می شود.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در کشور دو میلیون و صد مسکن 
مهر داشتیم و بر این اساس به هر استان 7۰ تا 1۰۰ مسکن شامل ۶ درصد کل اختصاص 
می یافت گفت: استان اصفهان هم اکنون ساخت حدود 11 درصد مسکن مهر کل کشور را 

برعهده دارد که شامل 1۶1 هزار واحد شهری و ۵۰ هزار واحد روستایی است.
 وی ادامه داد :بیش از ۶۹ واحد سایت مسکن مهر را در شهرهای مختلف استان داشتیم 
و سه شهر بزرگ جدید مجلسی فوالدشهر و بهارستان حدود ۲۵ درصد مسکن مهر را به 

خود اختصاص داده است.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد :از سرجمع واحدهای مسکونی آغاز شده 
در دولت قبل 4۹ درصد قبل از دولت یازدهم و دوازدهم افتتاح و ۵1 درصد باقیمانده در 

۶ سال اخیر به سرانجام رسید .
وی با بیان اینکه همه واحدهای مسکن مهر به جز ۳۰۰ واحد در شهرضا و ۲۵۰۰ واحد در 
فوالدشهر افتتاح شده است گفت: همزمان با این پروژه ها ۲۹۶ مسکن مهر در نایین شهرضا 
و آران و بیدگل افتتاح و ۳1 پروژه روبنایی شامل ۲۶ واحد تجاری اداری در سایت های 

مسکن مهر در سطح استان و دو باغ مدرسه و سه باب مسجد نیز در اصفهان افتتاح شد.
 در ادامه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اظهار داشت :امروز در آستانه صد 
این شهر مورد توجه  بهارستان 1۰ میلیارد تومان پروژه در  هزار نفری شدن شهر جدید 

وبهره برداری قرار گرفته است و ۲۵۰ میلیارد تومان پروژه جدید نیز آغاز خواهد شد.
 محمدرضا احمدی با بیان اینکه مترو بهارستان در 18 ماه با هزینه بالغ بر 4۰۰ میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسد که از مهمترین پروژه های در دست اقدام است وی با اشاره به 
سیاست تکلیف شده توسط مجمع شهرهای جدید به منظور ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی 
در شهرهای جدید ابراز داشت :تعداد 8 هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد برای شهر بهارستان 

تکلیف شده است.
واحد  هزار  و  همچنین  اینکه  بیان  با  بهارستان  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر   
بنیاد  با  رایزنی  با  واحد  اظهار داشت: همچنین یک هزار  است  مسکونی در حال طراحی 
شهید به شکل پیمان سپاری ساخته می شود و ساخت 7۲۲ مورد نیز در قالب پروژه های 
مشارکتی بر ارزش ۲1۹ میلیارد تومان انجام خواهد شد و بدین ترتیب درآمد پایدار طی 

سه سال آینده خواهیم داشت.
 وی تأکید کرد :امروز نرم افزار سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید بهارستان رونمایی 
شد که فرصت های سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران شهر و استان اصفهان قرار 

می دهد .
داشت  اظهار  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  بیگی  معصوم  مهدی  سردار  ادامه  در 
:بهارستان یکی از شهرهای جدید خوب در کشور است و باید بخش امنیتی آن نیز الگو و 
نمونه باشد به همین منظور یک کالنتری جدید در این شهر با حضور معاون وزیر و دیگر 

مسئوالن افتتاح شد.
 فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: در بهارستان استقرار ۳ کالنتری برنامه ریزی 

شده بود و با دستور معاون وزیر که کالنتری دیگر نیز اضافه خواهدشد.

خبرهای خوشی برای شهرجدید بهارستان در راه است

عملیات احداث ایستگاه متروی بهارستان با مساحت ۴هزارمترمربع آغازشد
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تقدیم بسته
 حمایت از تولید به دولت

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعالم کرد : بسته حمایت 
ازتولید را تهیه کردیم که به دولت تقدیم شده است و 
هدف از تدوین این بســته این است که بتواند برخی از 
نواقص ناشی از افزایش نرخ پایه برای خرید مواد ولیه 

واحدهای تولیدی را تا حدودی جبران کند .
به گزارش شــاتا محمد شــریعتمداری در نشســت 
مشــترک بخش خصوصــی و دولت د رمحــل اتاق 
بازرگانی و صنایــع و معادن ایران افــزود : برای حل 
مشــکل واحدهای تولیدی بســته حمایــت ازتولید 
پبیشنهاد کردیم که تقدیم دولت شده است این بسته 
هم اکنون در ســازمان برنامه رســیدگی شده و طرح 
مشترکی اســت که از ســوی وزارت صمت و سازمان 
برنامه تهیه شده است . وی در تشریح این بسته اضافه 
کرد : کشــوربه لحاظ ارزی ازنقطــه ای به نقطه دیگر 
حرکت کرده اســت به این دلیل باید بخشی از کاالها 
را بر اســاس نرخ دوم تنظیم کند و یکی از مهمترین 
مجموعه واحدهای تولیدی هستند که با دریافت مواد 
اولیه تولیــد با نرخ باالتر محصول نهایــی آنها در بازار 
حداقل در شروع با مشکل روبرو می شود و تا زمانی که 
سطح قدرت خرید مردم در سطح باالتری تنظیم شود 
و قیمتها درمداری باالتر در اقتصاد ایران شکل بگیرد 
طبیعتا واحدهای تولید با مشکل مواجه هستند و برای 

این منظور بسته مذکور تهیه شد .
شریعتمداری افزود : این بسته در اولین جلسه هیات 
دولت در دستور کار قرار خواهد گرفت که بتواند برخی 
نواقص ناشی از افزایش نرخ پایه برای خرید مواد اولیه 
واحد هــای تولیدی را تا حدودی جبــران کند اما در 

مورد بقیه موارد باید تصمیمات مشابهی اتخاذ شود .
وی تصریح کرد : در عین حال لحاظ کردن همه اقالم با 
نرخ باالتر در بسته حمایتی هم ممکن است مشکالتی 
ایجاد کند و کســانی در مورد نرخ نان یا بنزین و سایر 
محصوالتی که از یارانه استفاده می کنند با این تصمیم 
مخالفند . نظرات درست است و باید با در نظر گرفتن 
آثار اینها برهم و توجه به این نکته که ســطح عمومی 
قیمتها را در چه شرایطی تنظیم می کند نتیجه نهایی 
آیا قابل تحمل هســت یا نه تصمیم گیــری کرد ودر 
این رابطه اینکه آیا نظام تامین اجتماعی و رســیدگی 
به وضع افرادی که دارای درآمدهای ثابت هســتند در 
کشور به گونه ای هست که بتواند چنین تحولی را در 
اقتصاد در کنار افزایش نرخ ارز پوشــش بدهد؟ اینها 
نقاطی است که نیاز به بررســی کارشناسانه تر دارد ، 
مثال دارو از یارانه استفاده می کند و نمی توان در این 
زمینه ها بدون کار کارشناســی عمــل کرد و نیازمند 

بررسی کارشناسانه عمیق تری است.
 شــریعتمداری اظهار کرد : درباره نــرخ ارز تصمیمی 
گرفتیم که نرخ رســمی 4200 تومان باشــد و برخی 
کاالهای اساســی مورد نیازو دارو تجهیزات پزشــکی 
با این نرخ وارد شــود و بقیه امور وکاالها از مواد اولیه 
تولید تا .. به شبکه نیما ســپرده شده که ارز حاصل از 
صادرات غیر نفتی را در بر می گیــرد و با نرخ توافقی 
که در بازار ثانویه به طور طبیعی اتفاق می افتد تعیین 
می شود عملیات ارزی انجام شود ، اما در بعضی موارد 
هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است مثال نرخ مورد عمل 
در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و مباحث گمرکی 

همان ارز4200 تومان است .
وی افــزود : در مورد نــرخ مورد عمــل در مورد نحوه 
خروج سرمایه از کشور برای سرمایه گذاران نرخ مورد 
عمل در بورس و برخی خدماتی که در حوزه صادرات 
، کشــوردریافت می کند تصمیمی اتخاذ نشده اما در 
بعضی مــوارد هم تصمیاتی داریم مثــل نرخ خدمات 

هوایی خارجی که تصویب شده است .
شــریعتمداری ادامــه داد : هر کدام ایــن تصمیمات 
تبعاتی دارد مثل محدود نکردن سقف و کف مچینگ 
و اجازه دادن به معامله ، یا مجموعه کاالهای اساســی 
با ارز 4200 تومان وارد کشور شود و به وفور در اختیار 
مردم قرار بگیرد، اصلش یک فکر و اندیشه و پیشنهاد 

است و تبعاتی هم دارد .
به گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، درابتدا تصمیم 
اولیه بســته ارزی تصمیم اولیه تصمیم کاملی نبود و 
باید تحولی در آن اتفاق می افتاد و این درحالی اســت 
که تعدد بخشــنامه ها حتما برای فعــاالن اقتصادی 
مشکل ساز است اما ماندن واحدهای تولیدی و تجاری 
و اقتصادی در مشــکل و عدم رسیدگی به آن از ترس 

عدم صدوربخشنامه جدید خود معضل بدتری است .
وی ادامه داد : فرضا دولت برایــن تصمیم که به همه 
کاالها ارز 4200 تومانی داده پا فشاری می کرد و بازار 
ثانویه را تاسیس نمی کرد و این خود بخشنامه جدید با 
رویکرد جدید بود و همه راضی نبودند و مصر بودند که 
تصمیم جدید تری صورت بگیرد یا وقتی بســته ارزی 
که ابالغ شــد و ماده 5 آن که دریافت مابه التفاوت از 
همه کاالها بود، به همین ســبک باقی می ماند و مواد 
اولیه قطعات یدکــی و منفصله ، ماشــین آالت و .. را 
مســتثنی نمی کرد این گرفتاری را بــرای واحدهای 
تولیدی که کاالیشان در گمرک بود به وجود می اورد 
اما با هر ســختی تصمیم جدید کــه بخش خصوصی 
مطرح کرد ما هم به دولت ارایــه دادیم از آن هم دفاع 
کردیم تا تحقق یافت و قدمی به جلو بود .. پس باید از 
بخشنامه های جدید در تسهیل امور استفاده کنیم و 

از بخشنامه های مخل بگذریم .

سرمایه گذاری عظیم پرویی ها در 
پروژه جدید مس

کمپانی معدنی مینســور وام 900 میلیون دالری از 
16 بانک برای پروژه مس Mina Justa در منطقه ایکا 
)Ica( واقع در جنوب پرو اخذ کرده اســت. به گزارش 
معدن نیوز، خبرگزاری های محلــی اعالم کردند که 
انتظار می رود حجم ســرمایه گذاری برای توسعه این 
معدن بالغ بر 5/1 میلیارد دالر باشد و کمپانی مینسور 
)Minsur( از طریــق جریان نقدی و ســهام، ســایر 
هزینه های باقی مانده را تأمین کند. مدیر اجرایی این 
کمپانی، »خوان لوئیس کروگر« گفته است که برآورد 
هزینه های مربوط به این پروژه در حال نهایی شــدن 
است و انتظار می رود تا پایان سه ماهه جاری جزئیات 
دقیق آن مشخص شود.  عملیات ساخت از ماه نوامبر 
آغاز خواهد شــد و تولید از ماه می سال 2020 شروع 
می شــود. طی این عملیات حجم کاتد و کنسانتره به 
حدود 100 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. این 
عملیات به عنوان واحــد زیرمجموعه Marcobre که 
یکی از کمپانی های تابعه Minsur است، اداره خواهد 
شد.  کمپانی مذکور قباًل پیش بینی کرده بود که این 

وام را طی سه ماهه سوم سال دریافت خواهد کرد.

تامین مالی یک فوالدساز دیگر از 
طریق ابزارهای بازار سرمایه

تعداد 832 هزار و 500 اوراق سلف استاندارد موازی 
شــمش فوالدی شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیش 
به ارزش تقریبــی 2 هزار میلیارد ریــال درحالی در 
بورس کاالی ایران عرضه شــد که کل این اوراق طی 
23 دفعه معامالتی به قیمت پایــه اعالمی به فروش 
رســید تا تامین مالی این شــرکت فوالدی در بورس 
کاال بــا موفقیت به پایان برســد. به گــزارش معدن 
نیوز، براســاس اعالم مدیریت توســعه بازار مشتقه 
بورس کاال، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد 
شمش فوالد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش، در نماد 
»عکاوه« به تعداد 832 هزار و 500 قرارداد و با قیمت 
2 میلیون و 402 هزار و 400 ریال در هر قرارداد صد 
کیلوگرمی، از طریق شــرکت کارگزاری بانک توسعه 
صادرات انجام شــد و بــا فروش کل ایــن اوراق، این 
عرضه اولیه با موفقیت به پایان رســید. گفتنی است 
معامــالت ثانویه آن نیز از تاریخ 14 شــهریورماه 97 
آغاز شده و برای مدت یکســال تا تاریخ 13 شهریور 
سال 98 ادامه خواهد داشت. براساس اطالعیه عرضه، 
قیمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه برابر است 
با قیمت پایه در زمان عرضه اولیه به عالوه 17 درصد 
سالیانه به صورت روز شــمار؛ همچنین بازدهی این 

اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است.

مجوز افزایش سرمایه میدکو صادر شد
مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزایش ســرمایه میدکــو را بالمانع خواند. به 
گزارش معــدن نیوز، براســاس این مجــوز میدکو 
می تواند ســرمایه فعلی خــود را از 23 هزار و 760 
میلیارد ریــال به 29 هــزار میلیارد ریال برســاند. 
میزان افزایش ســهم 22 درصد ســرمایه فعلی و به 
مبلغ 5 هــزار و 240 میلیارد ریال می باشــد و قرار 
است از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدی آنها باشد. این افزایش سرمایه با هدف جبران 
مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های 

زیرمجموعه انجام می شود.

واردات سنگ آهن ژاپن در ماه 
جوالی کاهش یافت

براســاس آمار وزارت اقتصاد ژاپن، واردات سنگ آهن 
این کشــور در ماه جوالی 9 میلیــون و 240 هزار تن 
گزارش شده که در مقایســه با جوالی سال قبل 10.5 
درصد افت داشته است. واردات سنگ آهن دانه بندی 
ژاپن در مدت مذمور 7 میلیون و 880 هزار تن بود که 
13 درصد کاهش نســبت به جوالی سال قبل داشت. 
بیشتر واردات سنگ اهن از استرالیا به میزان 5 میلیون 
و 900 هزار تن بود. بزریل دومین صادرکننده ســنگ 
آهن به ژاپن در مدت مذکور 970 هزار تن و کانادا 698 
هزار تن سنگ آهن به ژاپن صادر کردند. واردات گندله 
ســنگ آهن نیز حدود یک میلیــون و 350 هزار تن 
بود که 7.3 درصد رشــد نسبت به جوالی سال 2017 
داشت. برزیل بیشــترین گندله را به ژاپن ارسال کرده 
که تناژ آن به یک میلیون و 50 هزار تن می رسد. کانادا 
هم 32 هزار تن و شــیلی 80 هزار تــن گندله به ژاپن 

صادر کردند.

صنعت ،معدن

خبر

بازار سرمایه

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: قیمت پایه فوالد با ارز 4200 تومانی در 
بورس تعیین می شود . سیف اهلل امیری در گفت و گو با شاتا افزود: مصرف کنندگان محصوالت فوالدی می توانند 
از طریق بورس کاال ، کاالی مورد نیاز خود را )مشــروط به عرضه درصدی محصول تولیدی در بورس ( خریداری 
کنند و واحدهای کوچک و واحدهایی که امکان خرید از بورس را ندارند می توانند به صورت مچینگ و طبق روال 
گذشته از واحدهای تولید کننده خرید کنند. وی تاکید کرد : دستورالعمل تنظیم محصوالت فوالدی توسط وزیر 

صنعت ، معدن و تجارت ابالغ و معاونت امور معادن و اداره کل صنایع معدنی مسوول اجرای آن است . امیری ادامه 
داد: بر اساس دستورالعمل مذکور کاالهای فوالدی باید در بورس عرضه و به فروش برسد و صرفا واحدهای مصرف 
کننده واقعی قادر به خرید از بورس هستند نه واسطه ها و دالالن .  وی با تشریح نحوه قیمت گذاری فوالد افزود : بر 
اساس دستورالعمل تنظیم بازار نحوه قیمت گذاری پایه در بورس بر اساس میانگین آخرین قیمت متال بولتن و 

کشورهای cis ) دریای سیاه( ضرب در ارز رسمی کشور به عالوه ده درصد رقابت تعیین می شود . 

تعیین قیمت پایه فوالد با ارز 4200 تومانی در بورس کاال

در ماه هــای گذشــته در خصــوص 
قیمت گــذاری دســتوری محصوالت 
فوالدی و ســایر محصــوالت معدنی، 
آلومینیوم و مس تصمیماتی از ســوی 
وزارت صنعت معــدن و تجارت اتخاذ 
شــده که این تصمیمات فقط موجب 
ایجاد رانت در فضای کسب و کار شده 
است. از ســویی مهمترین عامل ایجاد 
رانت در صنعت مادر یعنی فوالد کشور 
وجود دالالن در این صنعت اســت در 
حالی که وزارت صنعت معدن و تجارت 

به این موضوع توجهی نداشته است.
اســتیضاح وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت در یک هفته گذشته به قدری 
جدی شــده اســت که نمایندگان در 
دو طیف مختلف خواســتار استیضاح 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت شــده، 
زیرا عــالوه بر رانــت واردات خودرو و 
ثبــت ســفارش، از 21 فروردین ماه 
ســال جاری تا به امروز حدود 5000 
میلیــارد تومان رانت ناشــی از قیمت 
گذاری دســتوری فوالد نصیب دالالن 
شده اســت. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس درباره اســتیضاح وزیر صنعت 
و معدن و تجــارت در گفتگو با موج با 
اعالم اینکه منتفی شــدن اســتیضاح 
وزیر آمــوزش و پــرورش ارتباطی با 
موضــوع اســتیضاح وزیــر صنعت و 
معدن و تجارت نــدارد، گفت: در مورد 
استیضاح آقای شــریعتمداری 70 نفر 
از نمایندگان مجلــس امضا کرده اند و 
من به شــخصه درباره موضوع قیمت 
گذاری دستوری فوالد به طور جداگانه 
خواســتار پاســخگویی وزیر صنعت، 

معدن و تجارت هستم.
محمد حســن نژاد با اشــاره به اینکه 
طبق قانون، درخواســت استیضاح از 
هیات رییســه در ابتدا به کمیسیون 
مربوطــه ارجــاع مــی شــود گفت: 

درصورتی که اعضای کمیسیون ها از 
پاسخ های وزیر قانع نشدند استیضاح 
به هیات رییســه ارجاع می شــود تا 
وزیر در جلسه ای از خود دفاع نماید. 
بر همین مبنــا از چهارشــنبه هفته 
گذشــته درخواست اســتیضاح وزیر 
صمت در کمیســیون مربوطه ارجاع 
شد تا مشکالت اخیر درباره احتکار و 
افزایش قیمت خودرو، ثبت ســفارش 
ها، قیمت گذاری دســتوری فوالد از 
وزیر پرســیده شود، اما ســوال من از 
شریعتمداری مربوط به قیمت گذاری 
دستوری فوالد اســت که توسط خود 
بنده انجام می شود پس از آن بررسی 

کمیســیون نتیجه به اطــالع هیات 
رئیسه مجلس خواهد رسید.

 از 21 فروردین ماه ســال جاری تا به 
امروز حــدود 5000 میلیــارد تومان 
رانت ناشــی از قیمت گذاری دستوری 

فوالد نصیب دالالن شده 
است. در این رابطه عضو 
اقتصــادی  کمیســیون 
مجلس با تاکید بر اینکه 
باید مشخص شود قیمت 

گذاری دســتوری بر چه مبنایی انجام 
شده افزود: این مسئله رانت زیادی در 
صنعت فوالد ایجاد کــرده و آقای وزیر 
باید پاسخ رانت 5000 میلیارد تومانی 

ناشی از قیمت گذاری دستوری باشد، 
هرچند بــه بهانه حمایــت از مصرف 
کننده ایجاد شــده اما به جیب کسانی 
رفته که باید آقای شریعتمداری پاسخ 
دهد. در ماه های گذشــته در خصوص 
قیمت گذاری دســتوری 
فــوالدی  محصــوالت 
محصــوالت  ســایر  و 
و  آلومینیــوم  معدنــی، 
مس تصمیماتی از سوی 
وزارت صنعت معــدن و تجارت اتخاذ 
شــده که این تصمیمات فقط موجب 
ایجاد رانت در فضای کسب و کار شده 
است. از ســویی مهمترین عامل ایجاد 

رانت در صنعت مادر یعنی فوالد کشور 
وجود دالالن در این صنعت اســت در 
حالی که وزارت صنعت معدن و تجارت 
به این موضوع توجهی نداشــته است. 
تولید کنندگان فوالد هم بر این باورند 
که با توجه به افزایش هزینه ها و سایر 
موارد قیمــت فوالد در بــورس کاال با 
قیمت به مراتب ارزان تری  عرضه می 
شــود اما چیزی که به مصرف کننده 
نهایی می رســد دســت کــم دو برابر 
قیمت فروش در بورس کاال اســت که 
نشــان دهنده وجود رانت سنگین در 
این صنعت است که باید وزیر مربوطه 

پاسخگوی شرایط موجود باشد

نماینده مجلس دالیل استیضاح وزیر صنعت را تشریح کرد

قیمت گذاری دستوری و رانت در فضای کسب و کار

گردهمایی روســای ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ها با حضــور معاونان وزارت 
صمت در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی 

تهران برگزار شد.
به گــزارش شــاتا ، در این گردهمایــی که با 
اهداف تخصیــص ارز به اســتان ها و برگزاری 
نمایشگاه ها، بیان مشــکالت فراروی صادرات 
و واردات کشــور، تامین مواد اولیه واحدهای 
تولیــدی، ارتباط صنعت و دانشــگاه و تحقیق 
و توســعه فنی واحدهای تولیدی برگزار شد؛ 
محمود نوابــی، مجتبی خســرو تــاج، برات 
قبادیان، یونس الســتی و محمد رضا مودودی 
به همــراه روســای صنعت، معــدن و تجارت 

استان ها حضور داشتند.
در ایــن نشســت معــاون امــور صادراتی و 
رییس ســازمان توســعه تجارت ایران درباره 
ممنوعیت هایی که برای صادرات تعیین شــده 
توضیح داد و نقش ســامانه های کنترل کننده 
صادرات و واردات را در تســهیل این امر بسیار 

موثر دانست.
خســرو تاج در همین مورد گفت: بر اســاس 
بخشــنامه صادرشــده توســط روســای سه 
قوه ممنوعیــت صــادرات و همچنین تعیین 
شــرایطی برای صادرات کاالها به عهده وزارت 

صنعت،معدن وتجارت است.
 وی در ادامه افزود: در همین راستا مسئولیت 

تنظیم بازار در خصوص قیمت گذاری، تعیین 
شــبکه توزیع و...به ســتاد تنظیم بازار واگذار 

شده است.
 رییس ســازمان توســعه تجارت ایران ضمن 
بیان ایــن نکته تاکید کرد: در بخش اســتانی 
هم روسای ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
هر استان موظف هســتند کاالهایی که به ارز 
دولتــی احتیاج دارنــد را شناســایی کرده و 
به وزارت صمت اطــالع دهند. ایــن موضوع 
بعد از اطالع مدیران اســتانی به سرعت برای 

تخصیص ارز دولتی پیگیری خواهد شد.
خســروتاج در ادامه تعیین نرخ عوارض را هم 
برعهــده وزارت صمت دانســت و توضیح داد: 
تعیین نــرخ عــوارض و بررســی آن به عهده 
شــورای اقتصاد بود و الزم بود این مراحل طی 
شود اما با مصوبه ســران سه قوه که تصمیمات 
فراقانونی دارد دیگر این مراحل الزم نیســت و 

وزارت صمت نرخ عوارض را تعیین می کند.
 مجتبی خســروتاج در ادامــه فرآیند واردات 
کاال ، ثبت درخواست در ســامانه تا اخذ مجوز 
را تشــریح کرد و در این میان یادآور شد سقف 
قیمت کاالها توسط کارشناسان کنترل خواهد 

شد.
در ادامه جلســه مدیرعامل ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان درباره 
موضوعاتی با محوریت بازرســی انبارها برای 

تشخیص احتکار و اختفا صحبت کرد.
نوابی با طــرح این موضوع یادآورشــد: متولی 
تشــخیص این اختفا یا احتــکار وزارت صمت 
است و در همین راســتا این وزارت خانه سطح 
تعامل خود را با ســازمان تعزیــرات باال برده و 
تالش می شود ارتباط بین این دو نهاد در سطح 

قابل قبولی ادامه یابد.
 وی همچنیــن از تالش بــرای تقویت حوزه 
نظــارت و بازرســی در ایــن زمینــه خبرداد 
وافــزود: به همیــن منظور ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان تفاهم نامه 
ای با بســیج مهندســین امضا کرد که باعث 
نظام مند شدن برخوردها ما محتکرین خواهد 
شد اما با این حال متولی تشخیص احتکار تنها 

وزارت صمت است.
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت در ادامه 
از برنامه تشکیل معاونت های نظارت و بازرسی 
اســتانی خبر داد و تشــریح کرد: این اقدام به 
منظور تقویت بازرســی و نظارت های استانی و 
همچنین نظام مند کردن فعالیت های نظارتی 

انجام خواهد شد.
در ادامــه ایــن گردهمایی معــاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صمت از اجرای طرح 
توامندســازی تولید و توسعه اشــتغال پایدار 
)تاپ(برای به کارگیــری دانش آموختگان در 

واحدهای تولیدی خبر داد.

قبادیان درباره اهــداف این طرح گفت: اهداف 
اصلی این طــرح تمرکز بر ایجاد اشــتغال در 
چارچــوب ظرفیت ســازی مبتنی بــر ایجاد 
و توســعه واحدهــای r&d، ایجــاد تحــرک 
در نیروی کار و اســتقرار نظــام برنامه ریزی 
دانشــگاهی،جذب متراکم دانشجویان مقاطع 
کارشناســی و باالتر دانشگاه و موسسات عالی، 
رســوب دانش نوین در بنگاه هــای اقتصادی، 
خلق ارزش افزوده از طریق توسعه تولید کاالها 
و خدمات و عملکرد دانش بینان، اشتغال زایی 

و... است.
 همچنین در این جلسه معاون توسعه صادرات 
کاال و خدمات ســازمان توســعه تجــارت به 
بررســی چالش های تجارت خارجی و عملکرد 

تجارت خارجی در 4 ماهه اول سال پرداخت.
وی صادرات 15.5 میلیارد دالر، واردات 15.2 
میلیارد دالر و تراز تجاری را 270میلیون دالر 

مثبت اعالم کرد.
محمدرضا مودودی در ادامه مشــارکت بیشتر 
اســتان ها در تصمیم گیــری و تمرکز زدایی و 
همچنین اعطای اختیارات ویژه به استان ها در 

دوران تحریم را ضروری دانست.
همچنیــن در ادامــه جلســه ســاماندهی 
رویدادهــای تجــاری و تفویــض اختیــار به 
اســتان ها در اعزام و پذیرش نمایشــگاه های 

خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار
در گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مطرح شد: 
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عبدالرضا صالحی با اشــاره به ممنوعیت ثبت سفارش واردات قعطعات یدکی و 
تجهیزات ماشــین آالت معدنی گفت: تولید این قطعات در داخلی وجود ندارد 
و همین مســئله باعث زمین گیری ماشین آالت و در نتیجه توقف تولید معادن 
در آینده نزدیک خواهد شــد. دبیر انجمــن تولیدکننــدگان و واردکنندگان 
ماشین آالت ســنگین معدنی، با اعالم اینکه محدودیت واردات قطعات باعث 
انجام نشدن گارانتی ماشــین آالت معدنی شده اســت، افزود: کمبود قطعات 
باعث شده ماشــین آالت خریداری شده نتوانند گارانتی را انجام دهند و همین 
مســئله هزینه های باالیی را به معدنکار تحمیل کرده و نمایندگی های فروش 
نیز نبود قطعات را بهانه کنند و در برخی موارد سو استفاده می کنند.  او درباره 
تاثیر توقف ثبت ســفارش قطعات و تجهیزات با اعالم اینکه عدم امکان داخلی 
سازی بســیاری از قطعات یدکی و تجهیزات معدنی اشــاره کرد و گفت: باید 
توجه داشت که ســاخت قطعات آن هم در تعداد اندک برای تولیدکننده صرفه 
اقتصادی نداشته و این در حالیســت که تداوم فعالیت بزرگترین تولید کننده 

ماشین آالت معدنی کشــور نیز به واردات بیش از 70 درصدی قطعات وابسته 
است. صالحی با اعالم اینکه مذاکراتی برای حل این مشکل با بخش مربوطه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده گفت: ما به مسئوالن وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت نگرانی خود را درباره مشــکالت ارزی و اثر آن در توقف تولید 
معادن به دلیل نبود ماشــین آالت در نتیجه ممنوعیــت واردات خودرو اعالم 
کرده ایم، با این وجود اقدامی تاکنون برای تســهیل در ثبت ســفارش واردات 
قطعات معدنی انجام نشــده و بررســی عدم قابلیت داخلی سازی این ماشین 
آالت به مدیرکل نیرو محرکه و خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار 
شده است.  پیش از این قرار بود معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هماهنگی الزم برای خروج ردیف وارداتی ماشــین آالت معدنی از خودروهای 
لوکس را پیگیری کند. با این حال این محدودیت باعث شــده هم اکنون طرح 
احیــای 500 معدن متروکه بــه دلیل عدم تولید برخی ماشــین آالت معدنی 

همچنان متوقف شده باشند.

سازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران در جهت حمایت از تولید و 
فراهم کردن زمینه های اشــتغال و ســرمایه گذاری در بخش صنعت و کسب و 
کارهای کوچک و متوســط، با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه 

تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
به گزارش شــاتا ، این تفاهم نامه به منظور افزایش تعامــل و همکاری میان دو 
طرف در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوســط و بهره مندی آنها از ارتقای 
آگاهی حقوقی و افزایش ضریب امنیت ســرمایه گذاری به امضای صادق نجفی 
» مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران« و محمد باقر 

الفت» معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه« رسید.
 در این تفاهم نامه بــا توجه به وظایف قانونی معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
جرم قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقامتی، پیگیری رسیدگی تخصصی به پرونده 
های سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی اســتانها به منظور تسریع و تسهیل و 
رونق فعالیتهای اقتصادی در شــهرکها و نواحی صنعتی کشور در جهت تثبیت و 

توسعه اشتغال و سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفت.
 ارتقــای امنیت اقتصادی، افزایش ســرمایه گذاری و صادرات با هدف توســعه 
اشــتغال، اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه جهت جلوگیری از ورشکســتگی واحدهای 
صنعتی و ایجاد زمینه تــداوم فعالیت کارآفرینان از طریــق هماهنگی با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری 
از وقوع جرم در حوزه شــهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوســط از 

مهمترین اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.
 اعتبار تفاهم نامه ســه ساله اســت و طرفین توافق کردند که ماموریت و اهداف 

کالن طرف دیگر را در مراحل مختلف همکاری مشترک مدنظر قرار دهند.
 مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در مراسم امضای 
این تفاهم نامه کــه در محل معاونت اجتماعی و پیشــگیری از جرم قوه قضاییه 
برگزار شد، با اشاره به شرایط سختی که کشور در آن قرار دارد، گفت: با همدلی و 

هم افزایی از شرایط سخت موجود عبور خواهیم کرد.

دبیر انجمن ماشین آالت سنگین معدنی خبر داد:

توقف طرح های معدنی در نتیجه ممنوعیت واردات ماشین آالت معدنی
امضای تفاهم نامه مشترک سازمان صنایع کوچک با قوه قضاییه

حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بخش صنعت

خبرکوتاه
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شاخص بورس در مرز کانال ۱۳۸ 
هزار واحد

شــاخص بورس در پایان داد وستدهای دیروز با بیش از 
۲۷۰۰ واحد رشــد به ۱۳۷ هزار و ۹۸۳ واحد رسید.در 
حالی که همه بازارهای مالی همانند ارز، طال و ســکه با 
رشد شدید قیمت ها مواجه شده اند اما بازار سهام تحت 
تاثیر شــرکت های صادرات محور همچنان با افزایش 
شاخص ها مواجه شده است.بر اساس آمارهای معامالتی، 
دیروز شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری 
که شاخص کل با ۲۷۲۶  رشــد معادل ۲.۰۲ درصد به 
۱۳۷ هزارو ۹۸۳ واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشی« 
با ۷۹۷ واحد افزایش معــادل ۲.۰۲  درصد به ۴۰ هزار 
۳۵۰ واحد، شــاخص کل »هم وزن« با ۲۵۱ واحد رشد 
معادل ۱.۱۶ درصد به ۲۱ هزار و ۹۷۶ واحد، شــاخص 
قیمت »هم وزن« با ۱۷۸ واحــد افزایش، معادل ۱.۱۶ 
درصد به ۱۵ هزار و ۵۴۳ واحد، شــاخص آزاد شناور با 
۲۹۳۶ واحد صعود، معــادل ۲.۰۳ درصد به ۱۴۷ هزار 
و ۲۹۸ واحد، شــاخص بازار اول با ۲۱۷۶ واحد افزایش 
معادل ۲.۱۹ درصد به ۱۰۱ هزار و ۶۰۷ واحد و شاخص 
بازار دوم با ۴۶۲۱ واحد رشد معادل ۱.۷۱ درصد، به ۲۷۵ 
هزار و ۳۶ واحد رسید.از سویی دیگردیروز ۷ نماد »فارس 
با ۳۱۸ واحد، فوالد با ۲۱۴ واحــد، کگل با ۲۰۱ واحد، 
فملی با ۱۸۰ واحد، شــبندر با ۱۷۶، پارس با ۱۷۴ واحد 
و پارسان با ۱۶۴ واحد« رشــد، بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.این گزارش می 
افزاید،دیروز اکثر شاخص های صنایع تاالر شیشه ای با 
نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع »سایر 
معادن با ۷۵۱ واحد رشد معادل ۴.۸۸ درصد به ۱۶ هزار 
و ۱۵۰ واحد، زراعت بــا ۲۶۲ واحد افزایش معادل ۴.۵۳ 
درصد به ۶ هــزار و ۵۹ واحد، ذغالســنگ با ۱۱۱ واحد 
صعود معادل ۴.۵۳ درصد به ۲ هزار و ۵۷۲ واحد، فرآوده 
نفتی با ۲۳۹۷۶ واحد رشد معادل ۴.۵۰ درصد به ۵۵۶ 
هزار و ۷۸۹ واحد، وسایل ارتباطی با ۷۴ واحد افزایش، 
معادل ۴.۴۶ درصد به یک هزار و ۷۳۹ واحد، محصوالت 
چوبی بــا ۴۵۷۷ واحد افزایش معــادل ۳.۹۷ درصد به 
۱۲۰ هزار و ۲۲ واحد، حمل و نقل با )۱۳۶( واحد ریزش 
معادل )۳.۶۴( درصد به ۳ هزار و ۶۰۳ واحد« رسید.در 
عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی دیروز بازار سهام 
مشــخص می کند: قیمت ســهام نمادهای »فردوس، 
خچرخش، تکشا، شتران، شبریز، کفپارس و حفارس« 
بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای »وسینا، دسبحا، 
غمهرا، ســکرما، کلوند، حکشــتی و غشان« بیشترین 
کاهش قیمت را در بازار ســهام رقم زدند.طی معامالت 
دیروز نماد معامالتی شــرکت های »توســعه خدمات 
دریایی و بندری سینا، آهن و فوالد ارفع، شیمی دارویی 
داروپخش، فیبر ایران، سرمایه گذاری ملی ایران، حفاری 
شمال، حق تقدم خرید سهام باما، بیمه رازی،، لیزینگ 
رایان سایپا، و بانک قرض الحسنه رسالت«و ... بازگشایی 

شدند. 
 به این ترتیب، در پایان معامالت دیروز بورس، در ۱۳۸ 
هزار و ۸۲۰ نوبت معامالتــی، ۲ میلیارد و ۵۶۱ میلیون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۶۱۹ میلیارد تومان در بورس 
معامله شــد و ارزش بازار به ۵۲۶ هــزار و ۲۷۷ میلیارد 

تومان رسید.

مهلت تعویض دسته چک های قدیم 
بانک آینده تمدید شد

با توجه به ابالغ بانک مرکــزی ج.ا.ایران، مهلت تعویض 
دسته چک قدیم، با دسته چک صیادی برای مشتریان 
بانک،  تا ششــم آبان ماه ســال جاری تمدید شد.پیش 
تر، زمان واگذاری چک هــای غیرصیادی )طرح قدیم( 
تا روز ۳۰ مردادماه ســال ۱۳۹۷، اعالم شــده بود که بر 
اساس تصمیم جدید و اعالم بانک مرکزی ج.ا.ایران، این 
مهلت تا ششم آبان ماه ســال جاری، تمدید شده است.

در همین راستا؛ بانک آینده، با قدردانی از مشتریانی که 
نسبت به تعویض دسته  چک های خود و دریافت دسته 
چک جدید صیـادی اقدام نموده، اعالم کرد: بـه منظور 
همراهی با مشتریان بانک ها و مردم عزیز، اجرای نهایی 
طرح صیاد به تاریخ ۶ آبان مــاه ۱۳۹۷، موکول گردید.

ضروری است؛ آن دسته از مشتریان محترمی که هنوز 
چک صیادی دریافت نکرده اند؛ طی این مدت نســبت 
به دریافت دسته  چک های جدید، اقدام کنند.بر همین 
اســاس؛ پذیرش و پــردازش چک های بــا طرح قدیم 
)غیرصیادی( به صورت بین بانکی در ســامانه چکاوک، 
از تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۷، ممنوع بوده و وجه این قبیل 
چک هــا ِصرفاً بــا مراجعه حضوری مشــتری به بانک 

صادرکننده چک، قابل پرداخت خواهد بود.

»بام« بانک ملی تغییر چهره داد
طراحی صفحه نخست ســامانه »بام« بانک ملی ایران 
برای راحتی کاربران، به روز شد. »بام« سامانه اینترنتی 
بانک ملی ایران است که در آن عالوه بر خدمات معمول 
بانکی مانند انتقال وجه، خرید شارژ، محاسبه و پرداخت 
اقساط تسهیالت، امکان مدیریت وجوه نیز برای کاربران 
فراهم شده است.پیش از این کاربران مجبور بودند برای 
دسترسی به بخش های مختلف این ســامانه از منوی 
سمت راســت، آیکون مورد نظر را انتخاب کنند. حجم 
باالی خدمات ارائه شــده در سامانه بام، به طور طبیعی 
تعداد این آیکون ها را زیاد و دسترســی به آنها را با کمی 
تاخیر مواجه می کرد.در طراحی جدید، این امکان برای 
کاربر ایجاد شــده که در صفحه نخســت، آیکون های 
پرکاربرد به صورت کامال اختیاری چیدمان شود.بر این 
اساس، کاربر سامانه می تواند هر کدام از بخش های مورد 
نظر را به صورت سلیقه ای به آیکون های صفحه نخست 
اضافه و یا از آن حذف کند.این کار عالوه بر تسریع در ارائه 
خدمات به کاربر، شکل ظاهری مطلوبی را نیز ایجاد کرده 
است.»بام« سامانه اینترنتی بانک ملی ایران است که در 
آن عالوه بر خدمات معمول بانکــی مانند انتقال وجه، 
خرید شارژ، محاسبه و پرداخت اقساط تسهیالت، امکان 

مدیریت وجوه نیز برای کاربران فراهم شده است.

بورس، بانک و بیمه 

خبر

بانک 

مدرسه قرقان از توابع بخش انگوران استان زنجان با مشارکت بانک ملی ایران به بهره برداری رسید.
رییس اداره امور شعب استان زنجان بانک در مراسم افتتاح این مدرسه که با حضور نماینده ماهنشان 
و ایجرود در مجلس و مسئوالن اســتانی برگزار شد، با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران با ۹۰ سال قدمت 
عالوه بر رســالت اقتصادی خود همواره در کنار اقشــار مختلف مردم حضور دارد. سید احمد طاهری 
میزان مشارکت بانک در احداث مدرسه قرقان را دو میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد که احداث 

این مدرسه آغازی برای احداث پروژه های دیگر در سایر مناطق استان زنجان باشد.
وی اظهار کرد: بانک ملی ایران در راســتای مسئولیت اجتماعی خود که خدمت رسانی به آحاد جامعه 
در اقصی نقاط کشور است، همواره در طرح های عام المنفعه مانند آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، 
احداث مراکز نگهداری ایتام و کودکان بی سرپرســت و معلوالن ذهنی، بازسازی شیرخوارگاه، احداث 

مدرسه، درمانگاه و... نیز مشارکت داشته است.

افتتاح مدرسه در قرقان با مشارکت بانک ملّی

 چهارشنبه۱4  شهریور    ۱۳97 - 24 ذی الحجه    ۱4۳9 - 5 سپتامبر  20۱۸ - سال ششم )دوره جدید(-شماره ۳۳۳

 دولت یازدهم با فرمان های اقتصادی 
دکتر حســن روحانی به وزارتخانه ها 
برای ســاماندهی وضعیت اقتصادی 
کشــور آغاز بــه کارکرد و بــه اعتقاد 
بســیاری از کارشناســان و مسئوالن 
توسعه اشتغال مولد و حمایت از تولید 
داخلی محور اصلــی این فرمان ها بود 
در دولت دوازدهــم عالوه بر ادامه این 
سیاســت، رونق تولید، اشتغال زایی، 
حل مشــکالت معیشــت، تســهیل 
ازدواج و توســعه روستایی و کمک به 
اقشار آسیب پذیر هم جزو برنامه های 

اولویت دار اعالم شد.
بانک سپه به عنوان بانک مورد اعتماد 
و یکــی از بانک هــای تأثیرگــذار در 
اجرای برنامه های اقتصــادی دولت، 
برنامه ها و سیاســت های خود را برای 
کمک به تحقــق اهــداف اقتصادی 
دولت و اقتصــاد مقاومتــی طراحی 
کرد و گام های مهمــی در این زمینه 
محمدکاظــم  گفتــه  برداشــت.به 
چقازردی مدیرعامل بانک ســپه در 
نشســت خبری با خبرنــگاران که به 
مناســبت هفته دولت صورت گرفت، 
بدون احتساب حمایت ها از طرح های 
کالن و ملــی این بانک بــا اختصاص 
حدود ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از منابع 
داخلی خود به واحدهــای کوچک و 
متوسط، ســاماندهی مشاغل خانگی، 

بهســازی و نوســازی 
روســتایی،  مســکن 
خوداتکایی خانواده های 
پوشــش کمیته  تحت 
بهزیســتی  و  امــداد 

آســیب دیــدگان ناشــی از حوادث 
قهری و همچنین پرداخت تسهیالت 
خردنقــش تأثیرگــذاری در اجرای 
سیاست های اقتصادی دولت یازدهم 

و دوازدهم ایفا کرد.

 دومین بانک کشــور در حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوســط 

هستیم
وی بــا تأکید بر همراهی و همســویی 
برنامه های بانک ســپه باسیاست های 
تصریح  دولــت  اقتصادی 
کرد: این بانک برای حفظ 
در  اشــتغال  افزایــش  و 
کشور، حمایت از واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط 
را در اولویت برنامه هــای خود قرارداد 
و با پرداخت ۹۰ هــزار و ۱۵۲ میلیارد 
ریال تســهیالت به رونق ۴۳ هزار ۶۱۰ 
واحد کوچک و متوسط تولیدی تا پایان 
اســفندماه سال گذشــته کمک کرد.

چقازردی خاطرنشــان کرد: بانک سپه 
با پرداخــت ۳۱ هــزار و ۶۴۹ میلیارد 
ریال به ۲ هــزار و ۵۹۲ بنگاه اقتصادی 
کوچک و متوســط در قالــب ثبت در 
سامانه هماهنگ به عنوان دومین بانک 
کشــور در حمایت از ایــن واحدهای 

تولیدی شناخته شد.

  220 هــزار زوج جــوان با وام 
قرض الحســنه بانک سپه زندگی 

مشترک خود را آغاز کردند
مدیرعامل بانک سپه به تسهیل ازدواج 
به عنوان یکــی از برنامه های اولویت دار 
دولت اشاره کرد و افزود: این بانک برای 
کمک به تحقق اهداف دولت درزمینه 

تسهیل ازدواج ۲۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحسنه به ۲۲۰ 
هزار زوج جوان از ابتدای ســال ۹۲ تا 
پایان مردادماه ســال جاری پرداخت 
کرد.وی یادآور شــد: بانک ســپه برای 
کمک بــه تســریع ازدواج جوانان در 
مدت زمان آذرماه سال ۹۴ تا خردادماه 
امســال ۱۷ هــزار میلیارد ریــال وام 
قرض الحســنه ازدواج پرداخــت کرده 

است.

  توجه به توسعه روستایی
چقازردی توســعه روســتایی و کمک 
به اقشــار آســیب پذیر را یکی دیگر از 
برنامه های مهم دولت دانســت و گفت: 

بانک ســپه با پشــتیبانی از طرح های 
مشــاغل خانگی، بهینه سازی مسکن 
روستایی، اشتغال زایی خانواده ها تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی و همچنین کمک 
به آســیب دیدگان ناشــی از حوادث 
قهری گام هــای مهمی بــرای اجرای 
اهداف دولت در این زمینه ها برداشت.

وی افــزود: از ابتدای ســال ۱۳۹۲ تا 
پایان مردادماه ســال جاری ۹۰۴ طرح 
مشاغل خانگی با استفاده از ۴۸ میلیارد 
ریال تســهیالت بانک سپه ساماندهی 
شده اســت.رئیس هیئت مدیره بانک 
ســپه ضمن تأکید بر ضرورت توسعه 
روستایی تصریح کرد: ۴۹ هزار مسکن 
روستایی با ۸ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال 
تســهیالت بانک ســپه از ابتدای سال 
۹۲ تا پایان مردادماه امسال بهسازی و 

نوسازی شده است.

 کســب رتبــه دوم در کمک به 
تحت  خانواده های  خوداتکایــی 

پوشش کمیته امداد
وی در موردحمایــت بانــک ســپه از 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی 
گفت: برای خوداتکایی و خوداشتغالی 
این خانواده هــا بانک ســپه ۴۷ هزار 
فقره تسهیالت از محل بند )د( تبصره 
قانون بودجــه ســال ۱۳۹۶ پرداخت 
کرده اســت. چقازردی افزود: ســال 
گذشته بانک سپه ضمن عمل به ۱۰۰ 
درصــد تکالیف خــود درزمینه کمک 
به خانواده های تحت پوشــش کمیته 
امداد و سازمان بهزیســتی با پرداخت 
بیشترین میزان تسهیالت ارزان قیمت 
برای اشــتغال زایی این خانواده ها رتبه 
دوم را در نظــام بانکی کشــور به خود 

اختصاص داد. 

اقدامات عملی بانک سپه برای تحقق اهداف دولت؛

 کمک به رونق تولید، رفع مشکالت معیشت 

REPORT

گزارش

دادنامه
پرونده کالسه 9409980227300926 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9609970227300862 خواهان اقای سید مهدی نورالدینی فرزند سید حسین به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران 
ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست گل پالک 5 بلوک یک واحد9 خواندگان صنایع برق گستر ساعی اقای حسین رصاف فرزند 
حسنعلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار- 
خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای اقای سید مهدی نورالدینی 
فرزند سید حسین به طرفیت اقای حسین رصاف فرزند حسنعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 12967250-

92/1/25 و 13431597-92/1/25 عهده بانک پارسیان شعبه هروی و میدان تجریش به مبلغ مجموع 600/000/000 ریال به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به 
دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت زا بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ واطالع در جلسه دادرس حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و هیچگونه دفاعی جهت هرد ادعای خواهان 
ارایه و اقامه نکرده است ونظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر 
دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد198 و515 و519 و522 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی و مواد310و313 
قانون تجارت و ماده 19 و تبصره ذیل ماده 2 قانون اصالحی صدور چک حم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ600/000/000ر یال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تایخر تایده از زمان صدور چک ها مصووف تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صاد رواعالم می دارد ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعالم از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه واز محکوم علیه وصول و پس از کسر هزینه دادرسی به محکوم له ایصل دارد در خصوص دعوای خواهان مصووف 
به طرفیت شرکت صنایع برق گستر ساعی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چکهای صدرالوصف بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان طی الیحه مثبوت به شماره 1440854 دعوای خود را در بخش 
اخیر مسترد نموده است لذا مستندا به بند ال فماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می دارد رای 
صادره در فراز اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در فراز دوم قرار ابطال دادخواست 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
64650 رئیس شعبه13 دادگاه عمومی وحقوقی تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی کبری 
کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه 
فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار 

مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما افشار 
مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفار زاده

خواهان  ها محمدعلی گوهرچی غالمعلی جوهرچی کاظم پاکات  دادخواستی به طرفیت خوانده گان محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی 
کبری کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران 
مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما 
افشار مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفارزاده خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تسلیم مبیع تحویل مورد 
معامله مالی غیر منقول مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9609980227201000 شبعه 12 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران   ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/8/20 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64651 منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجراییه
مشخصات محکوم له  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نشانی تهران خ بزرگمهر خ برادران مظفر شمالی پ8 مشخصات 
بلوار والیت بوستان 14  انتهای  آباد  آباد خرم  نوری نشانی استان لرستان شهرستان خرم  بابایی یوسف  ناصر  محکوم علیه 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای  آباد خرم  نیا استان لرستان شهرستان خرم  پ 24- یوسف نوری  - علی مومن 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط  آباد خرم  لرستان شهرستان خرم  تعاونی افالک گستر مهدی استان  زرین چقاء- شرکت 
روستای زرین چقاء عبدالحمید  جابری استان لرستان شهرستان خرم آباد خرم اباد دره گرم ک بوستان پنجم فرعی دوم 
پ4- زینب خسروی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 60 متری هزار دستگاه ب لوک 53 واحد16 منزل اقای جابری 
هرمز مرادی نشانی استان لرستان شهرستان خرم اباد خرم اباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای زرین چقاء محکوم به 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 6722 و شماره دادنامه مربوطه 9609970228501628 محکوم علیهم به 
نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 300/000/000ر یال بابت اصل خواسته وتادیه مبلغ11/946/000ر یال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته و پرداخت نصف حق الوکاله وکیل بابت دستمزد نماینده قضایی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/19 تا زمان وصول  محکوم به بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64652 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

 اجراییه
امیری  اسماعیل  علیه  محکوم  تهران خ سهدی شمالی مشخصات  نشانی  ایران  بیمه  له شرکت سهامی  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان محکوم به به موجب دادنامه شماره 0208 مورخ92/3/4 صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
نمایندگی  ونیز حق  ریال هزینه دادرسی  پرداخت 696760  به  ونیز  اصل خواسته  به عنوان  یال  31138000ر  بملغ  پرداخت 
قضایی طبق تعرفه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ91/11/18 لغایت اجرا حکم به 
ماخذ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له هزینه اجرا به عهده محکوم علیه است. محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 
( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64654 رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای هوشنگ کیاییه
خواهان  اقای عباله عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه وجه سفته   مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709982210300222 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/8/27 
ساعت11/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64653 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مصطفی دشتی فرزند  غالم 
  خواهان آقای خانلطفی  محبی حسن آبادی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای مصطفی دشتی  به خواسته الزام به تنظیم  سند 
خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988603400159  شعبه 34  حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/7/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبیر شعبه 34  حقوقی  مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید اصغر کرمانی دارای شناسنامه شماره 285بشرح دادخواست به کالسه 970299 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرمانی  بشناسنامه 412 در تاریخ 91/6/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به...1-فاطمه محمدپور کندالی ش ش 483 ت ت 1333 همسر متوفی2-لیال کرمانی ش ش 1455 ت ت 1364 

دختر متوفی3-رقیه کرمانی ش ش 252 ت ت 1357 دختر متوفی4-سیداصغر کرمانی ش ش 285 ت ت 1359پسر متوفی5- 
سیدجعفر کرمانی ش ش 771 ت ت 1362پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.15
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای طالب شهرت ملهان نام پدر شفیع بشناسنامه 673 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور آگهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرم مرحوم سهلوله شهرت ملهانی بشناسنامه 68 صادره هندیجان در تاریخ 91/9/24 در آغاجاری اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی آقای طالب ملهان به ش.ش 673 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( 2- خانم حمیده ملهان به 
ش.ش 8 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( والغیر...اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت¬نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
  غالمحسن قلندرنژاد رئیس  شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی آغاجاری

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی خط 
گذار به شماره ثبت 110282 و شناسه ملی 10101540109 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22 و تاییدیه 
استان تهران  تعاون  اداره کل  شماره 962/15/143572 مورخ 1396/5/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علیمحمددوست به شماره ملی 1551706806 
به عنوان بازرس اصلی و سروش توکلیان به شماره ملی 0083920102 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب رسید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239745(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بند آب سهامی خاص به 
شماره ثبت 43416 و شناسه ملی 10100887772 

مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سودوزیان 

سال مالی96 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239746(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 253882 و شناسه ملی 

10102942948
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس :شهر تهران سعادت آباد 
باالتر از میدان کاج کوچه نمازی زاده پ 13 زنگ دوم کدپستی 

1998733684 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239747(

آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی خاص به شماره 
ثبت 344310 و شناسه ملی 10103897205 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجتبی اسمعیلی به شماره ملی 2490472631 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسداله امید بخش به شماره ملی 
2491146797 بسمت مدیرعامل شرکت ) خارج از سهامداران و هیئت 
مدیره ( انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل 
چک و سفته و بروات و کلیه قرار دادها و نامه هاو اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای اکبر نیک پور یا خانم الهه مجاهد یا آقای اسداله امید بخش 

هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239748(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی حملیران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 26591 و شناسه ملی 10100720563 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
وتاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به 
شماره 11/23500 مورخ97/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم 
زینال زاده با کدملی 2830447387 باپرداخت مبلغ 110000000ریال 
بصندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. لیال رمضانی با کدملی 
شرکت  بصندوق  45000000ریال  مبلغ  باپرداخت   2830755162
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  درنتیجه  گرفت  قرار  شرکا  درردیف 
155000000ریال بمبلغ 310000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به 
قرار ذیل می باشد: جهانگیر لشکری به شماره ملی 0039593312 
دارنده 83000000 ریال علیرضا لشکری به شماره ملی 0063096579 
دارنده 40000000 ریال آرزو لشکری به شماره ملی 0053558235 
دارنده 15000000 ریال معصومه بیگم حسینی فرد به شماره ملی 
4321902045 دارنده 17000000 ریال ابراهیم زینال زاده با کدملی 
2830447387 دارای مبلغ 110000000ریال لیال رمضانی با کدملی 

2830755162 دارای مبلغ 45000000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239749(

آگهی تغییرات شرکت مهر نامان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
157816 و شناسه ملی 10102005420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
ملی  کد  به  ریاضی  نگار  خانم سیده   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
0078478499 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم سیده ترانه ریاضی 
به کد ملی 0015276619 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم فریبا احمدنیا 
رودسری به شماره ملی 2690076284 با پرداخت 10000000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 
20000000 ریال به 34000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. لیست شرکاء و سهم الشرکه 
هوشنگ  آقای  است:  ذیل  قرار  به  سرمایه  افزایش  از  پس  آنها 
پاکشاد)0044329504( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه آقای پویا 
پاکشاد)0016854330( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم تینا 
پاکشاد)0440654718( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم بیتا 
پاکشاد)0018537642( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
علی اکبر ریاضی)0322484278( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم سیده نگار ریاضی)0078478499 ( دارای 5000000 ریال سهم 
الشرکه خانم سیده ترانه ریاضی)0015276619 ( دارای 5000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فریبا احمدنیا رودسری)2690076284 ( دارای 

10000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239750(

آگهی تغییرات شرکت طرح تجهیز ایده تدبیر سهامی خاص به 
شماره ثبت 353242 و شناسه ملی 10104008174 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: عباس شیبانی به شماره ملی 0061962643 به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره. امیرحسین عظیمی به شماره ملی 0452514398 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. نوید صانعی به شماره ملی 1229712372 
به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداٌ همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. -مهدی حقیقی به شماره ملی 1289663327 
به سمت بازرس اصلی آقای آرش بهنام طلب به شماره ملی 0069219850 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239751(

آگهی تغییرات شرکت پدیده ساز کهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 427089 و شناسه ملی 10320802193 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/05/10 
: شهریار  به  : محل شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
خیابان  مریم  شهرک  طالقانی  بلوار  یک  فاز  اندیشه 
دانش کوچه حافظ دهم پالک 12 واحد 6 کد پستی : 

1853966119 انتقال یافت
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239752(

آگهی انتقال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب 
پویا به شناسه ملی 10980002869

 به موجب نامه شماره 97/20/237مورخ 97/4/27 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخة 1396/12/15مرکز اصلی موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به نشانی 
مرکزی - شهر  بخش   - تهران  تهران - شهرستان  استان 
بلوچستان- پنجم-خیابان  نصر-کوچه  کوی  تهران-محله 
پالک 11-طبقه همکف-واحد شمالی به کد پستی کدپستی 
1446933714 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تحت شماره 29827 به ثبت رسیده است .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239753(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی 
خاص به شماره ثبت 229386 و شناسه ملی 10102704860

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت 
مدیره از این پس )2 ( نفر می باشد و بدین شرح ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239754(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 200521 و شناسه ملی 10102422801 

 1397/02/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آ قای جلیل مجاهد به شماره ملی 
2491057417 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مریم روان 
به شماره ملی 2491063670 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمد عباس زاده فرد به شماره 
ملی 0082782415 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء و 
سهامداران ( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد ا ور از قبیل چک و سفته و بروات 
و کلیه قرار دادهای عادی و اداری با امضای آقای جلیل مجاهد 
یا الهه مجاهد یا اکبر نیک پور به ک.م 0044568584 هر یک 
به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد موتور 
سیکلت و اتومبیل با امضای مهدی ثابت فرد همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239755(

آگهی تغییرات شرکت طرح وصنعت وپاالیش با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 229355 و شناسه ملی 10102704554 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات مدیره به2 نفر کاهش 

یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239756(

فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1397/2669

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس  تهران خ طالقانی نرسیده  به چهارراه مفتح  ساختمان شماره 200  در نظر دارد خدمات تنظیفات  
و اداره آبداخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران را برای مدت  یک سال در مبلغ حدود شصت و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 81314491- 

81313542- 021 تماس و با مراجعه  به نشانی  WWW.NIGCENG.IR متن کامل آگهی را رویت  نمایند.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه )تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت506/59  مورخ 94/9/22  

هیئت وزیران( به مبلغ حدود دو میلیارد و  هشتصد و پنجاه میلیون ریال.
- مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه 7  روز پس از تاریخ آگهی  نوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی  کیفی آدرس فوق 

می باشد. 
- اسناد  مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود 30 روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به واجدین شرایط تحویل می گردد و زمان 

ارائه پاکات پیشنهادات حدود 10 روز پس از تودیع اسناد مناقصه می باشد. 
- گشایش  پیشنهادات  مالی حدود 2 روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گردد. 

»روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران« 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/15

مناقصه گذار :شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
موضوع مناقصه :بروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ،ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور سنجی شهرستان سلماس 

به شرح :
*احداث خط تغذیه )250PSIG( با لوله های فوالدی به اقطار 4 تا 12 اینچ              به طول تقریبی 18252 متر 

* احداث ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  250.60.5000                                           به تعداد یک ایستگاه 
* احداث ایستگاه حفاظت کاتدی )cps(از نوع چاهی آبی                                  به تعداد یک ایستگاه

3-  محل اجرای پروژه : شهرستان سلماس 
استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 

شرایط متقاضیان :
 داشتن شخصیت حقوقی 

 داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 

 توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :

 تقاضای دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ،مبلغ ودرصد پیشرفت هر یک. 
 گواهی نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

7 – مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :                         10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی       25 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

9- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ،خیابان مولوی ،شرکت گاز استان آذربایجان غربی ،طبقه اول ،اتاق 102 میباشد. بدیهی است متعاقبا دعوت 
نامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه ،به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره 123402/ت  50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران واصالحیه های بعدی آن خواهد بود .
11- محل تامین اعتبار مالی پروژه:  اعتبار پروژه از محل تامین اعتبارات سرمایه ای خواهد بود .

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت وانرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس www.SHANA.Ir و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی به آدرس 
نمابر شماره 044-33444475  از طریق  یا  و  تلفن شماره 33477170-044 تماس  با  بیشتر  به کسب اطالعات  لزوم  WWW.NIGC–WAZAR.Ir درج گردیده است. درصورت 

مکاتبه نمایند .
ضمنا اطالعات واسناد مربوط به اگهی در کد شماره 3،173،108 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گردیده است.

برای آگاهی از اخبار ،آگهی های مناقصه ،مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی میتوانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS  @ مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی  

نوبت اول 

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شماره: گ37536/080/31
تاریخ: 1397/06/10

نوبت اول  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( شماره 2201/97/33

به گزارش دفتر روابط عمومی - امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن با داشتن 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین به عنوان یکی از 5 استان رتبه یک کشوری است. این 
امور همزمان با شروع جنگ تحمیلی جهت بازسازی مناطق جنگ زده کشور شروع بکار نموده 
و پس از تکمیل آئین نامه تشکیالتی بعنوان اولین ماموریت،در بازسازی مناطق گیالن غرب به 
فعالیت خود رسمیت بخشید در سال 1369همزمان با وقوع دلخراش زلزله رودبار و پر رنگ شدن 
نقش امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی،تسهیالت خاصی را برای خرید تعداد محدود دستگاه در 
اختیار بنیاد مسکن گذاشته که پس از حضور قدرتمند بنیاد در حوادث زلزله آوج و بم و همچنین 
نحوه نگهداری از ماشین آالت در اختیار، مسئولین بنیاد مسکن در مرکز موفق به اخذ تسهیالت 
تکمیلی برای خرید دستگاههای مورد نیاز شدند که در حال حاضر، این استان با بهره بردن از امکانات 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و متخصص از 
قطبهای ماشین آالتی استان به شمار می آید.ماشین آالت فعال استان شامل کمپرسی های جفت 
و تک محور،گریدر،لودر،بیل مکانیکی،غلطک،آبپاش،بیل بکهو و کشنده می باشند.ضمن آنکه یک 
ایستگاه سنگ شکن و تولید شن و ماسه امامزاده هاشم)ع( و یک واحد ایستگاه بتن با آزمایشگاه 
در منطقه جیرده مشغول فعالیت هستند. عمده وظایف امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی ارائه 
خدمات در حوادث طبیعی:این امور بعنوان وظیفه اول و ذاتی بنیاد،بعد از دوران بازسازی جنگ 
قزوین،بم،آذربایجان،آواربرداری گسترده در  زلزله رودبار،  برداری  آوار  تحمیلی،شرکت در عملیات 
روستای امامزاده ابراهیم)ع( پس از حادثه حریق سال 92،حضور مقتدرانه در حوادث بارش برف 
در سنوات 83،86،92،امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن به محوریت و نقش 
ارزنده و توانمند بنیاد مسکن استان،با فعالیت بیش از 6000 ساعت ماشین،ضمن کسب رضایت 
عمومی،توانست کارنامه خوبی برای بنیاد رقم زده که این عملکرد مورد تقدیر استاندار محترم و دیگر 
مسئولین استانی قرار گرفت. آخرین اقدام این امور همکاری در ریشه کن نمودن گیاه سنبل آبی در 
تاالب عینک رشت می باشد. ارائه خدمات در پروژه های استانی:امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی 
جهت ایفای وظیفه دوم خود یعنی انجام پروژه های عمران روستایی و مشارکت در پروژه های بخش 
خصوصی خدمات شایانی را ارائه نموده است.در همین راستا این امور با اجرای صدها پروژه طرح 
هادی روستایی،ضمن رعایت کامل نکات فنی بشکلی متفاوت توانسته جایگاهی مناسب همراه با 
رضایت مسئولین امر و اهالی روستاها برای بنیاد ترسیم نماید.ضمن آنکه در بخش خصوصی نیز 
آماده سازی قسمت اعظم نیروگاه گازی پره سر ، مشارکت در اجرای آماده سازی پروژه های مسکن 
مهر، مشارکت در پروژه موج شکن انزلی،همکاری در اجرای رمپ شرقی پل جانبازان ،شرکت در پروژه 
های آبرسانی مناطق املش،سیاهکل و الکان رشت،توسعه فرودگاه رشت،پروژه های روستایی منطقه 
آزاد انزلی،اجرای پروژه های آبنما در شهرستان شفت،پروژه های مسکن مهر و دهها پروژه راه سازی و 
ماشین آالتی را در کارنامه خود دارد. باتوجه به جایگاه منابع انسانی بعنوان سرمایه ارزشمند،امکانات 
اداره میگردد که  از همکاران زحمتکش،تحصیلکرده و مجرب  نفر  از 85  با پشتیبانی بیش  فوق 
این طیف دارای تحصیالت در مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند. گزیده ای 
آبنمای  بنیاد مسکن گیالن 1(احداث  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی  از عناوین پروژه های 
روستای سفید مزگی شهرستان شفت 2(آماده سازی)محوطه سازی( پروژه های مسکن مهر کیاشهر 

از آماده سازی سطوح  و املش 3(اجرای قسمتی 
پروازی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت 4(

اجرای طرح هادی)شن ریزی(بیش از 124 روستا 
5(اجرای طرح هادی روستاهای منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی 6(احداث پل آبنمای دو طبقه جیرده 

بطول 105 متر 7( پروژه توسعه بندر کاسپین منطقه 
آزاد انزلی 8( احداث دیوار حفاظتی روستای ناصران شهرستان شفت 9( آماده سازی زمین کارخانه 
ورقه های الیافی ناب در شهرک صنعتی سپیدرود رشت -----دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 
حضرت امام خمینی )ره( و انجمن خیرین مسکن ساز استان گیالن 1- واریزی نقدی به حساب 
100 حضرت امام خمینی)ره( 602 میلیون ریال 2- کمک نقدی حساب 100 حضرت امام خمینی 
)ره( 1120 میلیون ریال 3- کمک به ساخت و یا تعمیر و تکمیل واحدهای نیمه تمام شهری و 
روستایی و یا کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند با کمک های بالعوض حساب 
100 حضرت امام )ره( برای 19 خانوار 4-کمک به ساخت واحد های مسکونی روستایی و شهری 
برای محرومین با مشارکت خیرین )24 واحد مسکونی( عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز گیالن 
در سال 1396 : 1-پروژه 627 واحدی حضرت ثامن االئمه )ع( رشت توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز استان در زمینی به مساحت 27000 متر مربع در سایت مسکن مهر رشت )پل تالشان( در حال 
احداث میباشد که کلیه واحد ها دو خوابه با زیر بناء70 مترمربع دارای پارکینگ و انباری می باشد، 
مساحت و زیربنای کل واحدها62 هزار و هفتصد متر مربع و تعداد بلوکهای 110 بلوک 3 طبقه 
بر روی پیلوت )99 بلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن )حساب 100 حضرت امام )ره(( به 
عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و ارگان انقالب اسالمی ، مفتخر است که در هفته مبارک دولت با 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با عشق به امام)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به 
اهتمام کلیه دستگاههای دولتی، در دولت تدبیر و امید نسبت به افتتاح و بهره برداری رسانیدن پروژه 
ها در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر اقدام نماید. میزان سرمایه گذاری بالغ بر 
1582 میلیارد ریال از منابع مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، تسهیالت بانکی، و بخش 
خصوصی بوده است. اهم وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی الف( معاونت عمران روستایی تهیه و 
بازنگری طرح های هادی: به عنوان عالی ترین سند توسعه همه جانبه پایدار در روستا ها.اجرای 
طرح های هادی روستایی:اجرای ساماندهی، زیر سازی و آسفالت، جوی، جدول، کانیو، پل، مبلمان 
روستایی، سنگفرش، و... در روستاها صدور اسناد روستایی : با مشارکت ثبت اسناد و امالک، نسبت 
به سند دار کردن عرصه و اعیان امالک روستائیان عزیز در داخل طرح های هادی روستایی اقدام می 
گردد. همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز این مهم صورت می پذیرد. 
تملک و واگذاری اراضی : تملک و واگذاری اراضی با مشارکت منابع طبیعی ، نسبت به تملک اراضی 
ملی در داخل طرح های هادی روستایی اقدام و در جهت رفاه آسایش و تأمین مسکن روستائیان 
عزیز، این عرصه ها به آنها واگذار می گردد. ب( امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی آماده سازی : با 
بهره گیری از ناوگان مجهز ماشین آالت سنگین، نسبت به آماده سازی اراضی روستایی جهت احداث 

پروژه های عمرانی روستایی و سایر پروژه های عام المنفعه اقدام میگردد. 

عملکرد )یکساله( بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن

شماره مجوز :1397،2648

شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

دادنامه
پرونده کالسه 9409980227300926 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9609970227300862 خواهان اقای سید مهدی نورالدینی فرزند سید حسین به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران 
ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست گل پالک 5 بلوک یک واحد9 خواندگان صنایع برق گستر ساعی اقای حسین رصاف فرزند 
حسنعلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار- 
خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای اقای سید مهدی نورالدینی 
فرزند سید حسین به طرفیت اقای حسین رصاف فرزند حسنعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 12967250-
92/1/25 و 13431597-92/1/25 عهده بانک پارسیان شعبه هروی و میدان تجریش به مبلغ مجموع 600/000/000 ریال به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به 
دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت زا بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ واطالع در جلسه دادرس حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و هیچگونه دفاعی جهت هرد ادعای خواهان 
ارایه و اقامه نکرده است ونظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر 
دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد198 و515 و519 و522 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی و مواد310و313 
قانون تجارت و ماده 19 و تبصره ذیل ماده 2 قانون اصالحی صدور چک حم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ600/000/000ر یال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تایخر تایده از زمان صدور چک ها مصووف تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صاد رواعالم می دارد ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعالم از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه واز محکوم علیه وصول و پس از کسر هزینه دادرسی به محکوم له ایصل دارد در خصوص دعوای خواهان مصووف 
به طرفیت شرکت صنایع برق گستر ساعی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چکهای صدرالوصف بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان طی الیحه مثبوت به شماره 1440854 دعوای خود را در بخش 
اخیر مسترد نموده است لذا مستندا به بند ال فماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می دارد رای 
صادره در فراز اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در فراز دوم قرار ابطال دادخواست 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
64650 رئیس شعبه13 دادگاه عمومی وحقوقی تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی کبری 
کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه 
فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار 

مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما افشار 
مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفار زاده

خواهان  ها محمدعلی گوهرچی غالمعلی جوهرچی کاظم پاکات  دادخواستی به طرفیت خوانده گان محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی 
کبری کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران 
مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما 
افشار مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفارزاده خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تسلیم مبیع تحویل مورد 
معامله مالی غیر منقول مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9609980227201000 شبعه 12 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران   ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/8/20 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64651 منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجراییه
مشخصات محکوم له  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نشانی تهران خ بزرگمهر خ برادران مظفر شمالی پ8 مشخصات 
بلوار والیت بوستان 14  انتهای  آباد  آباد خرم  نوری نشانی استان لرستان شهرستان خرم  بابایی یوسف  ناصر  محکوم علیه 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای  آباد خرم  نیا استان لرستان شهرستان خرم  پ 24- یوسف نوری  - علی مومن 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط  آباد خرم  لرستان شهرستان خرم  تعاونی افالک گستر مهدی استان  زرین چقاء- شرکت 
روستای زرین چقاء عبدالحمید  جابری استان لرستان شهرستان خرم آباد خرم اباد دره گرم ک بوستان پنجم فرعی دوم 
پ4- زینب خسروی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 60 متری هزار دستگاه ب لوک 53 واحد16 منزل اقای جابری 
هرمز مرادی نشانی استان لرستان شهرستان خرم اباد خرم اباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای زرین چقاء محکوم به 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 6722 و شماره دادنامه مربوطه 9609970228501628 محکوم علیهم به 
نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 300/000/000ر یال بابت اصل خواسته وتادیه مبلغ11/946/000ر یال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته و پرداخت نصف حق الوکاله وکیل بابت دستمزد نماینده قضایی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/19 تا زمان وصول  محکوم به بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64652 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

 اجراییه
امیری  اسماعیل  علیه  محکوم  تهران خ سهدی شمالی مشخصات  نشانی  ایران  بیمه  له شرکت سهامی  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان محکوم به به موجب دادنامه شماره 0208 مورخ92/3/4 صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
نمایندگی  ونیز حق  ریال هزینه دادرسی  پرداخت 696760  به  ونیز  اصل خواسته  به عنوان  یال  31138000ر  بملغ  پرداخت 
قضایی طبق تعرفه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ91/11/18 لغایت اجرا حکم به 
ماخذ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له هزینه اجرا به عهده محکوم علیه است. محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 
( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64654 رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای هوشنگ کیاییه
خواهان  اقای عباله عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه وجه سفته   مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709982210300222 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/8/27 
ساعت11/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64653 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مصطفی دشتی فرزند  غالم 
  خواهان آقای خانلطفی  محبی حسن آبادی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای مصطفی دشتی  به خواسته الزام به تنظیم  سند 
خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988603400159  شعبه 34  حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/7/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبیر شعبه 34  حقوقی  مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید اصغر کرمانی دارای شناسنامه شماره 285بشرح دادخواست به کالسه 970299 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرمانی  بشناسنامه 412 در تاریخ 91/6/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به...1-فاطمه محمدپور کندالی ش ش 483 ت ت 1333 همسر متوفی2-لیال کرمانی ش ش 1455 ت ت 1364 

دختر متوفی3-رقیه کرمانی ش ش 252 ت ت 1357 دختر متوفی4-سیداصغر کرمانی ش ش 285 ت ت 1359پسر متوفی5- 
سیدجعفر کرمانی ش ش 771 ت ت 1362پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.15
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای طالب شهرت ملهان نام پدر شفیع بشناسنامه 673 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور آگهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرم مرحوم سهلوله شهرت ملهانی بشناسنامه 68 صادره هندیجان در تاریخ 91/9/24 در آغاجاری اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی آقای طالب ملهان به ش.ش 673 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( 2- خانم حمیده ملهان به 
ش.ش 8 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( والغیر...اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت¬نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
  غالمحسن قلندرنژاد رئیس  شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی آغاجاری

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی خط 
گذار به شماره ثبت 110282 و شناسه ملی 10101540109 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22 و تاییدیه 
استان تهران  تعاون  اداره کل  شماره 962/15/143572 مورخ 1396/5/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علیمحمددوست به شماره ملی 1551706806 
به عنوان بازرس اصلی و سروش توکلیان به شماره ملی 0083920102 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب رسید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239745(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بند آب سهامی خاص به 
شماره ثبت 43416 و شناسه ملی 10100887772 

مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سودوزیان 

سال مالی96 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239746(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 253882 و شناسه ملی 

10102942948
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس :شهر تهران سعادت آباد 
باالتر از میدان کاج کوچه نمازی زاده پ 13 زنگ دوم کدپستی 

1998733684 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239747(

آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی خاص به شماره 
ثبت 344310 و شناسه ملی 10103897205 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجتبی اسمعیلی به شماره ملی 2490472631 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسداله امید بخش به شماره ملی 
2491146797 بسمت مدیرعامل شرکت ) خارج از سهامداران و هیئت 
مدیره ( انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل 
چک و سفته و بروات و کلیه قرار دادها و نامه هاو اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای اکبر نیک پور یا خانم الهه مجاهد یا آقای اسداله امید بخش 

هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239748(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی حملیران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 26591 و شناسه ملی 10100720563 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
وتاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به 
شماره 11/23500 مورخ97/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم 
زینال زاده با کدملی 2830447387 باپرداخت مبلغ 110000000ریال 
بصندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. لیال رمضانی با کدملی 
شرکت  بصندوق  45000000ریال  مبلغ  باپرداخت   2830755162
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  درنتیجه  گرفت  قرار  شرکا  درردیف 
155000000ریال بمبلغ 310000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به 
قرار ذیل می باشد: جهانگیر لشکری به شماره ملی 0039593312 
دارنده 83000000 ریال علیرضا لشکری به شماره ملی 0063096579 
دارنده 40000000 ریال آرزو لشکری به شماره ملی 0053558235 
دارنده 15000000 ریال معصومه بیگم حسینی فرد به شماره ملی 
4321902045 دارنده 17000000 ریال ابراهیم زینال زاده با کدملی 
2830447387 دارای مبلغ 110000000ریال لیال رمضانی با کدملی 

2830755162 دارای مبلغ 45000000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239749(

آگهی تغییرات شرکت مهر نامان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
157816 و شناسه ملی 10102005420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
ملی  کد  به  ریاضی  نگار  : خانم سیده  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
0078478499 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم سیده ترانه ریاضی 
به کد ملی 0015276619 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم فریبا احمدنیا 
رودسری به شماره ملی 2690076284 با پرداخت 10000000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 
20000000 ریال به 34000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. لیست شرکاء و سهم الشرکه 
هوشنگ  آقای  است:  ذیل  قرار  به  سرمایه  افزایش  از  پس  آنها 
پاکشاد)0044329504( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه آقای پویا 
پاکشاد)0016854330( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم تینا 
پاکشاد)0440654718( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم بیتا 
پاکشاد)0018537642( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
علی اکبر ریاضی)0322484278( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم سیده نگار ریاضی)0078478499 ( دارای 5000000 ریال سهم 
الشرکه خانم سیده ترانه ریاضی)0015276619 ( دارای 5000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فریبا احمدنیا رودسری)2690076284 ( دارای 

10000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239750(

آگهی تغییرات شرکت طرح تجهیز ایده تدبیر سهامی خاص به 
شماره ثبت 353242 و شناسه ملی 10104008174 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: عباس شیبانی به شماره ملی 0061962643 به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره. امیرحسین عظیمی به شماره ملی 0452514398 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. نوید صانعی به شماره ملی 1229712372 
به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداٌ همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. -مهدی حقیقی به شماره ملی 1289663327 
به سمت بازرس اصلی آقای آرش بهنام طلب به شماره ملی 0069219850 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239751(

آگهی تغییرات شرکت پدیده ساز کهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 427089 و شناسه ملی 10320802193 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/05/10 
: شهریار  به  : محل شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
خیابان  مریم  شهرک  طالقانی  بلوار  یک  فاز  اندیشه 
دانش کوچه حافظ دهم پالک 12 واحد 6 کد پستی : 

1853966119 انتقال یافت
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239752(

آگهی انتقال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب 
پویا به شناسه ملی 10980002869

 به موجب نامه شماره 97/20/237مورخ 97/4/27 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخة 1396/12/15مرکز اصلی موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به نشانی 
مرکزی - شهر  بخش   - تهران  تهران - شهرستان  استان 
بلوچستان- پنجم-خیابان  نصر-کوچه  کوی  تهران-محله 
پالک 11-طبقه همکف-واحد شمالی به کد پستی کدپستی 
1446933714 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تحت شماره 29827 به ثبت رسیده است .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239753(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی 
خاص به شماره ثبت 229386 و شناسه ملی 10102704860

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت 
مدیره از این پس )2 ( نفر می باشد و بدین شرح ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239754(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 200521 و شناسه ملی 10102422801 

 1397/02/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آ قای جلیل مجاهد به شماره ملی 
2491057417 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مریم روان 
به شماره ملی 2491063670 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمد عباس زاده فرد به شماره 
ملی 0082782415 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء و 
سهامداران ( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد ا ور از قبیل چک و سفته و بروات 
و کلیه قرار دادهای عادی و اداری با امضای آقای جلیل مجاهد 
یا الهه مجاهد یا اکبر نیک پور به ک.م 0044568584 هر یک 
به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد موتور 
سیکلت و اتومبیل با امضای مهدی ثابت فرد همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239755(

آگهی تغییرات شرکت طرح وصنعت وپاالیش با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 229355 و شناسه ملی 10102704554 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات مدیره به2 نفر کاهش 

یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239756(

فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1397/2669

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس  تهران خ طالقانی نرسیده  به چهارراه مفتح  ساختمان شماره 200  در نظر دارد خدمات تنظیفات  
و اداره آبداخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران را برای مدت  یک سال در مبلغ حدود شصت و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 81314491- 

81313542- 021 تماس و با مراجعه  به نشانی  WWW.NIGCENG.IR متن کامل آگهی را رویت  نمایند.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه )تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت506/59  مورخ 94/9/22  

هیئت وزیران( به مبلغ حدود دو میلیارد و  هشتصد و پنجاه میلیون ریال.
- مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه 7  روز پس از تاریخ آگهی  نوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی  کیفی آدرس فوق 

می باشد. 
- اسناد  مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود 30 روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به واجدین شرایط تحویل می گردد و زمان 

ارائه پاکات پیشنهادات حدود 10 روز پس از تودیع اسناد مناقصه می باشد. 
- گشایش  پیشنهادات  مالی حدود 2 روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گردد. 

»روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران« 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/15

مناقصه گذار :شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
موضوع مناقصه :بروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ،ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور سنجی شهرستان سلماس 

به شرح :
*احداث خط تغذیه )250PSIG( با لوله های فوالدی به اقطار 4 تا 12 اینچ              به طول تقریبی 18252 متر 

* احداث ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  250.60.5000                                           به تعداد یک ایستگاه 
* احداث ایستگاه حفاظت کاتدی )cps(از نوع چاهی آبی                                  به تعداد یک ایستگاه

3-  محل اجرای پروژه : شهرستان سلماس 
استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 

شرایط متقاضیان :
 داشتن شخصیت حقوقی 

 داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 

 توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :

 تقاضای دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ،مبلغ ودرصد پیشرفت هر یک. 
 گواهی نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

7 – مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :                         10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی       25 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

9- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ،خیابان مولوی ،شرکت گاز استان آذربایجان غربی ،طبقه اول ،اتاق 102 میباشد. بدیهی است متعاقبا دعوت 
نامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه ،به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره 123402/ت  50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران واصالحیه های بعدی آن خواهد بود .
11- محل تامین اعتبار مالی پروژه:  اعتبار پروژه از محل تامین اعتبارات سرمایه ای خواهد بود .

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت وانرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس www.SHANA.Ir و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی به آدرس 
نمابر شماره 044-33444475  از طریق  یا  و  تلفن شماره 33477170-044 تماس  با  بیشتر  به کسب اطالعات  لزوم  WWW.NIGC–WAZAR.Ir درج گردیده است. درصورت 

مکاتبه نمایند .
ضمنا اطالعات واسناد مربوط به اگهی در کد شماره 3،173،108 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گردیده است.

برای آگاهی از اخبار ،آگهی های مناقصه ،مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی میتوانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS  @ مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی  

نوبت اول 

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شماره: گ37536/080/31
تاریخ: 1397/06/10

نوبت اول  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( شماره 2201/97/33

به گزارش دفتر روابط عمومی - امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن با داشتن 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین به عنوان یکی از 5 استان رتبه یک کشوری است. این 
امور همزمان با شروع جنگ تحمیلی جهت بازسازی مناطق جنگ زده کشور شروع بکار نموده 
و پس از تکمیل آئین نامه تشکیالتی بعنوان اولین ماموریت،در بازسازی مناطق گیالن غرب به 
فعالیت خود رسمیت بخشید در سال 1369همزمان با وقوع دلخراش زلزله رودبار و پر رنگ شدن 
نقش امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی،تسهیالت خاصی را برای خرید تعداد محدود دستگاه در 
اختیار بنیاد مسکن گذاشته که پس از حضور قدرتمند بنیاد در حوادث زلزله آوج و بم و همچنین 
نحوه نگهداری از ماشین آالت در اختیار، مسئولین بنیاد مسکن در مرکز موفق به اخذ تسهیالت 
تکمیلی برای خرید دستگاههای مورد نیاز شدند که در حال حاضر، این استان با بهره بردن از امکانات 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و متخصص از 
قطبهای ماشین آالتی استان به شمار می آید.ماشین آالت فعال استان شامل کمپرسی های جفت 
و تک محور،گریدر،لودر،بیل مکانیکی،غلطک،آبپاش،بیل بکهو و کشنده می باشند.ضمن آنکه یک 
ایستگاه سنگ شکن و تولید شن و ماسه امامزاده هاشم)ع( و یک واحد ایستگاه بتن با آزمایشگاه 
در منطقه جیرده مشغول فعالیت هستند. عمده وظایف امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی ارائه 
خدمات در حوادث طبیعی:این امور بعنوان وظیفه اول و ذاتی بنیاد،بعد از دوران بازسازی جنگ 
قزوین،بم،آذربایجان،آواربرداری گسترده در  زلزله رودبار،  برداری  آوار  تحمیلی،شرکت در عملیات 
روستای امامزاده ابراهیم)ع( پس از حادثه حریق سال 92،حضور مقتدرانه در حوادث بارش برف 
در سنوات 83،86،92،امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن به محوریت و نقش 
ارزنده و توانمند بنیاد مسکن استان،با فعالیت بیش از 6000 ساعت ماشین،ضمن کسب رضایت 
عمومی،توانست کارنامه خوبی برای بنیاد رقم زده که این عملکرد مورد تقدیر استاندار محترم و دیگر 
مسئولین استانی قرار گرفت. آخرین اقدام این امور همکاری در ریشه کن نمودن گیاه سنبل آبی در 
تاالب عینک رشت می باشد. ارائه خدمات در پروژه های استانی:امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی 
جهت ایفای وظیفه دوم خود یعنی انجام پروژه های عمران روستایی و مشارکت در پروژه های بخش 
خصوصی خدمات شایانی را ارائه نموده است.در همین راستا این امور با اجرای صدها پروژه طرح 
هادی روستایی،ضمن رعایت کامل نکات فنی بشکلی متفاوت توانسته جایگاهی مناسب همراه با 
رضایت مسئولین امر و اهالی روستاها برای بنیاد ترسیم نماید.ضمن آنکه در بخش خصوصی نیز 
آماده سازی قسمت اعظم نیروگاه گازی پره سر ، مشارکت در اجرای آماده سازی پروژه های مسکن 
مهر، مشارکت در پروژه موج شکن انزلی،همکاری در اجرای رمپ شرقی پل جانبازان ،شرکت در پروژه 
های آبرسانی مناطق املش،سیاهکل و الکان رشت،توسعه فرودگاه رشت،پروژه های روستایی منطقه 
آزاد انزلی،اجرای پروژه های آبنما در شهرستان شفت،پروژه های مسکن مهر و دهها پروژه راه سازی و 
ماشین آالتی را در کارنامه خود دارد. باتوجه به جایگاه منابع انسانی بعنوان سرمایه ارزشمند،امکانات 
اداره میگردد که  از همکاران زحمتکش،تحصیلکرده و مجرب  نفر  از 85  با پشتیبانی بیش  فوق 
این طیف دارای تحصیالت در مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند. گزیده ای 
آبنمای  بنیاد مسکن گیالن 1(احداث  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی  از عناوین پروژه های 
روستای سفید مزگی شهرستان شفت 2(آماده سازی)محوطه سازی( پروژه های مسکن مهر کیاشهر 

از آماده سازی سطوح  و املش 3(اجرای قسمتی 
پروازی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت 4(
اجرای طرح هادی)شن ریزی(بیش از 124 روستا 
5(اجرای طرح هادی روستاهای منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی 6(احداث پل آبنمای دو طبقه جیرده 

بطول 105 متر 7( پروژه توسعه بندر کاسپین منطقه 
آزاد انزلی 8( احداث دیوار حفاظتی روستای ناصران شهرستان شفت 9( آماده سازی زمین کارخانه 
ورقه های الیافی ناب در شهرک صنعتی سپیدرود رشت -----دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 
حضرت امام خمینی )ره( و انجمن خیرین مسکن ساز استان گیالن 1- واریزی نقدی به حساب 
100 حضرت امام خمینی)ره( 602 میلیون ریال 2- کمک نقدی حساب 100 حضرت امام خمینی 
)ره( 1120 میلیون ریال 3- کمک به ساخت و یا تعمیر و تکمیل واحدهای نیمه تمام شهری و 
روستایی و یا کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند با کمک های بالعوض حساب 
100 حضرت امام )ره( برای 19 خانوار 4-کمک به ساخت واحد های مسکونی روستایی و شهری 
برای محرومین با مشارکت خیرین )24 واحد مسکونی( عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز گیالن 
در سال 1396 : 1-پروژه 627 واحدی حضرت ثامن االئمه )ع( رشت توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز استان در زمینی به مساحت 27000 متر مربع در سایت مسکن مهر رشت )پل تالشان( در حال 
احداث میباشد که کلیه واحد ها دو خوابه با زیر بناء70 مترمربع دارای پارکینگ و انباری می باشد، 
مساحت و زیربنای کل واحدها62 هزار و هفتصد متر مربع و تعداد بلوکهای 110 بلوک 3 طبقه 
بر روی پیلوت )99 بلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن )حساب 100 حضرت امام )ره(( به 
عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و ارگان انقالب اسالمی ، مفتخر است که در هفته مبارک دولت با 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با عشق به امام)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به 
اهتمام کلیه دستگاههای دولتی، در دولت تدبیر و امید نسبت به افتتاح و بهره برداری رسانیدن پروژه 
ها در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر اقدام نماید. میزان سرمایه گذاری بالغ بر 
1582 میلیارد ریال از منابع مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، تسهیالت بانکی، و بخش 
خصوصی بوده است. اهم وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی الف( معاونت عمران روستایی تهیه و 
بازنگری طرح های هادی: به عنوان عالی ترین سند توسعه همه جانبه پایدار در روستا ها.اجرای 
طرح های هادی روستایی:اجرای ساماندهی، زیر سازی و آسفالت، جوی، جدول، کانیو، پل، مبلمان 
روستایی، سنگفرش، و... در روستاها صدور اسناد روستایی : با مشارکت ثبت اسناد و امالک، نسبت 
به سند دار کردن عرصه و اعیان امالک روستائیان عزیز در داخل طرح های هادی روستایی اقدام می 
گردد. همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز این مهم صورت می پذیرد. 
تملک و واگذاری اراضی : تملک و واگذاری اراضی با مشارکت منابع طبیعی ، نسبت به تملک اراضی 
ملی در داخل طرح های هادی روستایی اقدام و در جهت رفاه آسایش و تأمین مسکن روستائیان 
عزیز، این عرصه ها به آنها واگذار می گردد. ب( امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی آماده سازی : با 
بهره گیری از ناوگان مجهز ماشین آالت سنگین، نسبت به آماده سازی اراضی روستایی جهت احداث 

پروژه های عمرانی روستایی و سایر پروژه های عام المنفعه اقدام میگردد. 

عملکرد )یکساله( بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن

شماره مجوز :1397،2648

شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

اســدي مدیر نظارت بر طرح هاي بانک صنعت 
و معدن به همراه کاملي رئیــس اداره نظارت بر 
طرح ها و کاویانپور رئیس شــعبه ایالم از چند 
طرح صنعتي که توسط این بانک در استان ایالم 

تامین مالي شده اند بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني بانک صنعت و 
معدن، بیژن اســدي ضمن بازدید از طرحهای 
فوالد گســتر آتنا تولید کننــده مقاطع فوالدی 
بــا تکنولوژی پیشــرفته بــا ســرمایه گذاری 

۲۱ میلیــون یــورو و ۱۰میلیــارد تومــان و 
اشتغال مســتقیم ۸۰ نفر ، فوالد زاگرس ایوان 
تولیدکننده شــمش فوالد با ســرمایه گذاری 
۱۷ میلیون یورو و ۷ میلیارد تومان و اشــتغال 
مستقیم ۱۰۲ نفر و کوشــاب غرب تولیدکننده 
انواع نوشــیدنیها با ســرمایه گذاری ۹ میلیون 
یورو و اشتغال مستقیم ۶۰ نفر آخرین وضعیت 
طرحهاي یاد شــده را مورد بررســی قرار داد.

بانک صنعت و معدن در این اســتان طرح هاي 

در دست اجراي پتروشــیمی ایالم با تسهیالت 
۲۲۰ میلیون یورو و اشــتغال مستقیم ۸۶۷ نفر 
و ماداکتو استیل با تســهیالت ۸۰ میلیون یورو 
و ۸ میلیارد تومان و اشــتغال مستقیم ۲۵۳ نفر 
را نیز تامین مالی میکند.گفتني است این بانک 
در راستای ماموریت توسعه ای و با هدف توسعه 
صنعتی مناطق کمتر برخــوردار، بیش از ۳۵۰ 
میلیون یورو تســهیالت به صنایع استان ایالم 

پرداخت کرده است.

بازدید مدیر نظارت بر طرح های بانک صنعت و معدن از طرح های صنعتی استان ایالم

افتتاح دو طرح صنعتی در سمنان با تسهیالت بانک صنعت و معدن
در مراسمي با حضور شــریعتمداري وزیر صنعت، معدن و تجارت و به مناسبت 
هفته دولت دو طرح صنعتي با اســتفاده از تســهیالت بانــک صنعت و معدن 
در استان ســمنان به بهره برداري رســید.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک 
صنعت و معدن ، طرح توسعه شــرکت مهربان الیاف گرمسار با تسهیالتي بیش 
از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر، تولید کننده کیســه پروپیلن بافت ساده و لمینت 
شده و با ۱۷۳ نفر اشــتغال در شهرستان گرمســار به بهره برداري رسید.خط 

تولید جدید شــرکت صنایع اتومبیل ســازي فردا نیز کــه از ۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت این بانک بهره مند شده به تولید و مونتاژ خودروي ام 
جي مي پردازد و با اشــتغال زایي براي ۲۰۰ نفر در شهرســتان سمنان به بهره 
برداري رسیده است.گفتني اســت در سال هاي اخیر طرح هاي صنعتي زیادي 
با تامین مالــي بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشــور بــه بهره برداري 

رسیده است.



عبدلی - مرکزی: مدیــرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی گفت: از ۸۳ کتابخانه 
عمومی فعــال در اســتان ۷۳ کتابخانه نهادی 
و ۱۰ کتابخانــه مشــارکتی هســتند. ســیر 
صعودی گســترش کتابخانه هــا از اول انقالب 
تاکنون حاکــی از افزایش ۱۲ برابری اســت. 
حجت االســالم عبــاس دانشــی، مدیــرکل 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی به آیه ۱۶ 
سوره مبارکه»مائده« که می فرماید؛»َقْد َجاَءُکم 
ِبیٌن، حّقاً و تحقیقاً از جانب  ِمَن الَلِ نُوٌر َو ِکَتـٌٰب ُمّ
خداوند، نوري و کتاب آشــكاری به سوی شما 
آمد« استناد کرد و گفت: بیان این آیه از سوی 
خداوند متعال نشان از اهمیت و منزلت کتاب و 
کتابخوانی دارد. امسال در جشنواره کتابخوانی 
رضوی ۱۴ هزار نفر شــرکت کردندوی تصریح 
کرد: امســال در جشــنواره کتابخوانی رضوی 
۱۴ هزار نفر شرکت کردند که نسبت به مشابه 

سال قبل شــاهد رشــد ۳۳ درصدی هستیم. 
در ایــن دوره از جشــنواره کتابخوانی رضوی 
۱۵ نفر برگزیده شــده و ۲۴ نفر شایسته تقدیر 
شدند.دانشــی به تشــریح وضعیت مقایسه ای 
کتابخانه هــای اســتان از ســال ۵۷ تاکنون 
پرداخت و اظهار کرد: اســتان مرکزی در سال 
۵۷ ۷ کتابخانه عمومی در شهرستان های اراک، 
تفرش، آشتیان، دلیجان، ساوه، محالت، خمین 
داشت که این رقم در سال ۷۷ به ۲۸ کتابخانه 

رسید و در سال ۹۷ به ۸۳ مورد.

 رشــد ۱۲ برابری کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی طی چهل سال گذشته

وی اضافه کــرد: از ۸۳ کتابخانه عمومی فعال 
در اســتان ۷۳ کتابخانه نهادی و ۱۰ کتابخانه 
مشارکتی هســتند. ســیر صعودی گسترش 
کتابخانه هــا از اول انقالب تاکنــون حاکی از 

افزایش ۱۲برابری است. 
این تعداد کتابخانه فقط زیر مجموعه اداره کل 
کتابخانه های عمومی هســتند اگــر بخواهیم 
کتابخانه هــای حــوزه علمیــه، دانشــگاه ها، 
کانون هــای فرهنگی هنری، کانــون پرورش 
فكــری اســتان را نیز محاســبه کنیــم رقم 

کتابخانه ها بسیار بیشتر از این آمار است.
 ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینكــه نهاد 
کتابخانه های عمومی از ســال ۸۲ فعالیت خود 
را به صورت مستقل آغاز کرد، بیان کرد: فعالیت 
کتابخانه ها تنها به ارائه کتب خالصه نمی شود، 
بلكه برگزاری نشســت های کتابخــوان، نقد و 

رونمایی از کتب، معرفی آثــار مؤلفان، برپایی 
کارگاه های داستان نویسی، برپایی کتابخانه در 
مســاجد و مدارس، برگزاری دوره های ارتقای 
دانش و مهارت کتابــداران از دیگر برنامه های 

نهاد کتابخانه هاست.

 ضرورت پرداختن نهــاد کتابخانه ها به 
مباحث آسیب های اجتماعی

وی بر ضــرورت پرداختن نهــاد کتابخانه ها به 
مباحث آســیب های اجتماعی تأکیــد کرد و 
افزود: برگزاری دوره های آموزش پیشگیری از 
ســوء مصرف موادمخدر، پرداختن به ضرورت 
شــاخصه های عفاف و حجــاب، آموزش های 
خانــه و خانــواده در راســتای جلوگیــری از 
طــالق از برنامه هایی اســت که در راســتای 
منویــات رهبری در پیشــگیری از گســترش 
ناهنجاری های اجتماعی انجام شــده اســت. 
حجت االســالم دانشــی در ادامه به وضعیت 
کتابخانه های عمومی اســتان نیز اشاره کرد و 
گفت: کتابخانه های اســتان مرکــزی ۵۱ هزار 
عضو از جمله ۲۰ هزار مــرد و ۳۰ هزار و ۶۳۷ 
خانم دارد و ۲۰ هزار کودک و نوجوان نیز عضو 

کتابخانه های استان هستند.
 آمار اعضای نابینا ۳۱۴ و عضوهای رایگان ۲۲ 

هزار و ۸۶۷ است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اضافه 
کرد: آمار مراجعه کنندگان در یک سال منتهی 
به شــهریور ۸۰ هزارنفر است که این تعداد ۵۰ 

هزار عنوان کتاب را به امانت گرفتند. 

یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۲۷۹ تعداد کل نسخ 
کتاب می باشد.

 سرانه مطالعه دقیق اعالم نمی شود
حجت االســالم دانشــی اظهار کرد: برای ارائه 
گــزارش ســرانه مطالعه کتاب دســتگاه های 
مختلف ارائه گــزارش می کنند به همین دلیل 
سرانه مطالعه دقیق اعالم نمی شود. آماری که 
اعالم می شــود مورد تایید نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور نیســت. ســال ۹۰ شــورای 
فرهنــگ عمومی اعالم کــرد میانگین مطالعه 
کشــور نســبت به میانگین جهانی کمتر است 
اما رقمی که در برخی رســانه ها از سطح سرانه 
مطالعه در کشــور عنوان می شود هم منصفانه 
نیست. برای ســنجش میزان سرانه مطالعه در 
کشور باید مكانیزم بهتری در نظر گرفته شود. 
وی تأکید کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی 
اســتان آمادگی خود برای همكاری با آموزش 
و پرورش اســتان جهت برگزاری زنگ مطالعه، 
زنگ انشای دانش آموزان، نشست کتابخوان و یا 
هر گونه فعالیت دیگر در راستای ترویج فرهنگ 

مطالعه را اعالم می کند.
 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
در پایان با اشاره به اینكه برای فعالیت در حوزه 
مدارس قطعا مخاطب شناسی صورت می گیرد 
تا کتب مورد نیاز با توجه به ســن دانش آموزان 
در اختیار آنان قرار گیرد، اظهار کرد: پراکندگی 
کتابخانه های عمومی در اســتان رضایت بخش 

است.
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رد پای شهرداری در پروژه های توسعه محور 
بندرعباس؛

بازدید خبرنگاران از روند اجرایی 
بزرگترین آزادراه هرمزگان

بندرعباس- دهقانی :  جمعی از اهالی رســانه با 
همراهی معاون امور عمرانی اســتانداری، قائم مقام و 
معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس 
از رونــد اجرایی آزادراه ســاحلی شــرق بندرعباس 
بازدید کردنــد، مــدرس در جریان بازدیــد از روند 
اجرایی فاز نخســت آزادراه ۱۱۰ متری ساحلی شهر 
بندرعباس که از آن با نام»آزادراه بندرعباس - تیاب« 
نیز یاد می شود، اظهار کرد: با توجه به مطالعات انجام 
شده، یكی از عوامل توسعه و خروج شهر بندرعباس به 
عنوان مرکز استان، از بن بست موجود، احداث عوامل 
دسترسی و توسعه ساحل است. وی افزود: با توجه به 
وضعیت موجود شهر بندرعباس، تنها جایی که شهر 
را از بن بست خارج می کرد، کریدور نوار ساحلی شرق 
این شهر است که اقدامات الزم برای دستیابی به این 
هدف بزرگ آغاز شده و به ســرعت در حال پیشرفت 
است. معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره 
به اینكه بخش نخست این پروژه عظیم به شهرداری 
بندرعباس واگذار شده که از سرعت قابل مالحظه  ای 
برخوردار اســت، ادامه داد: بر اساس توافقات صورت 
گرفته، شــهرداری بندرعباس ۱۸ کیلومتر از مسیر 
آزادراه اصلی و همچنین مسیر آنتی شمال - جنوب، 
به طول ۱۰ کیلومتر را اجرا خواهد کرد. مدرس با بیان 
اینكه این آزادراه از محل بلوار خلیج فارس آغاز شده و 
تا رودخانه شور دوم توسط شهرداری اجرا خواهد شد، 
اضافه کرد: شــهرداری با برنامه ریزی الزم برای اجرا، 
مســیر ابتدای آزادراه تا رودخانه شــور اول و احداث 
مســیر آنتنی شــمال - جنوب را، مجموعــا به طول 
۲۰ کیلومتر احداث می کند. وی با اشــاره به اهمیت 
اجرای این پروژه، بیان کرد: توســعه پتانســیل های 
حوزه گردشــگری، ایجاد منظر ســاحلی قابل توجه، 
تســهیل عبور و مرور از مهمترین اهداف احداث این 
آزادراه است. معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: در واقع این آزادراه جداکننده مرز 
بین منطقه حفاظت شــده و تاالب بین المللی تحت 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در ضلع 

جنوب، هیچگونه ساخت و سازی صورت نمی گیرد.
عبدالرضــا بهادر، معــاون امور زیربنایــی و عمرانی 
شــهرداری بندرعباس نیز در این بازدید اظهار کرد: 
احداث آزادراه ســاحلی، با توجه بــه حجم کارهایی 
که دارد، خاکبرداری، خاکریــزی و غیره، یک پروژه 

منحصر به فرد در استان است.
 وی با اشــاره بــه بهره گیــری از تــوان پیمانكاران 
هرمزگانــی در اجرای این پــروژه، افــزود: عملیات 
اجرایی از حدود شــش ماه قبل آغاز شده و امیدواریم 
فاز نخســت آن تا پایان ســال مورد بهره برداری قرار 

بگیرد. 
معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس 
اضافه کرد: عــرض ۱۸ کیلومتر از آزادراه در مســیر 
شــرق به غــرب و بلعكس که بــر عهــده مجموعه 
شهرداری بندرعباس گذاشته شــده، ۱۱۰ متر بوده 
و عرض آنتنی مسیر شمال - جنوب نیز ۴۵ متر است. 
بهادر با تاکید بر اینكه کلیه مطالعات زیست محیطی 
پروژه انجام شده اســت، بیان کرد: این آزادراه شامل 
دو مسیر رفت و برگشت تندرو، رفوژ میانی، دو مسیر 
رفت و برگشــت کندرو، دو مســیر پیاده روی رفت و 
برگشت و همچنین دو مســیر دوچرخه سواری رفت 

و برگشت است.
 وی با بیــان اینكــه قراردادهای منعقد شــده برای 
اجرای فاز نخســت قسمتی که به شــهرداری محول 
شده، شامل ۱۰ کیلومتر از مسیر شرق به غرب و ۱۰ 
کیلومتر مســیر شــمال به جنوب، بالغ بر یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۵۰ میلیارد تومان اســت، 
اظهار کرد: ایجاد فضای ســبز بخش قابل توجهی از 

این پروژه است.

بهمن نژاد بندری خبر داد:
احداث مسیر ارتباطی ایمن در 

آرامستان بندرعباس
رئیــس ســازمان مدیریت آرامســتان شــهرداری 
بندرعبــاس از احداث مســیر ارتباطــی در محوطه 
آرمســتان خبر داد، علیرضا بهمن نژاد بندری با اعالم 
این خبر اظهار کرد: احداث مســیر ارتباطی ایمن، در 
راستای افزایش ایمنی عبور و مرور عابران پیاده یكی 

از اولویت های این سازمان است.
 رییــس ســازمان مدیریت آرامســتان شــهرداری 
بندرعباس با اشــاره به اینكه تاکنون حمل متوفی از 
ساختمان غســالخانه تا محل نمازخانه از مسیر عبور 
و مرور وســایل نقلیه صورت می گرفت، بیان کرد: با 
توجه به نیاز این پروژه و با هدف پیشــگیری از بوجود 
آمدن اختالل در تردد وسایل نقلیه و تردد شهروندان، 
این سازمان در راستای رفاه و آسایش شهروندان این 

مسیر ارتباطی را احداث کرده است.
 بهمن نژاد بندری احداث مســیرهای ارتباطی ایمن، 
پیاده رو ســازی و ایجاد فضای مناســب برای عابران 
پیاده، از لحاظ زیباســازی و حفظ امنیت عبور و مرور 
آنان را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و خاطرنشان 
کرد: این مســیر تردد با مســاحت ۶۶۰ متر مربع از 
محل اعتبارات داخلی ســازمان و بــا همت و تالش 

کارکنان این سازمان اجرا شده است. 

توسط آبفای شهرها و شهرکهای غرب 
استان تهران کسب شد

 رتبه برتر آزمایشگاه باکتریولوژی آب
شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب تهران 
موفق به کسب رتبه برتر آزمایشگاه باکتریولوژی آب 

در سطح کشور شد. 
  مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشــت آب شــرکت 
ضمــن اعالم این خبــر گفت: برای چهارمین ســال 
متوالی در آزمون کفایت تخصصی از میان  شــرکت 
های آب و فاضالب در سراســر کشــور برگزار شــد، 
موفق به کســب رتبــه برتر شــدیم. او افــزود: این 
 Total آزمونها بصورت مشــترک جهت تشــخیص
 Heterotrophicو   Coliform ، Coliform Fecal
Bacteria می باشد.  محمد بزرگمهر در پایان ضمن 
تقدیــر از تالش همــكاران آزمایشــگاه به خصوص 
خانم ها فرهنگ پور، شبســتری و سیاوشــی-اظهار 
داشت: کســب این گواهینامه موجب افزایش اعتبار 
آزمایشــگاه های شــرکت آب و فاضالب شــهرها و 

شهرکهای غرب استان تهران شده است.

افتتاح پروژه روکش آسفالت محور 
زرنه - سومار در شهرستان ایوان

ایالم-حاتم نژاد: مدیرکل راهــداری وحمل ونقل 
جاده ای اســتان ایالم در اخرین روز از هفته دولت و 
در مراســم افتتاح این پروژه ضمن گرامیداشت هفته 
دولت و یاد شــهیدان رجایی و باهنر اظهار داشــت: 
روکش آســفالت محور زرنه به سومادر در شهرستان 
ایوان به طــول ۸ کیلومتــر و با اعتبــاری بالغ بر۲۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و اســتانی به طور 
صد درصد به پایان رســیده اســت.  دلخواه گفت: به 
منظور رفع خرابی های موجــود و نگهداری مطلوب 
و بهینه وارتقای کیفی سطح راههای استان ایالم این 
اداره کل عملیات روکش آســفالت را در مســیرهای 
ارتباطی استان آغاز کرده است.  وی افزود: در صورت 
تأمین به موقعــه منابع اعتبــاری الزم ،هر نقطه ای 
از راههای اســتان که نیاز به روکش آســفالت باشد 
عملیاتی می شود.  وی با اشاره به اهمیت ترمیم راهها 
و نگهداری از وضع موجود کــه وظیفه ای اصلی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است، از مسئولین 
کشور و اســتانی درخواست نمود نســبت به تأمین 
اعتبارات مناســب جهت ایمن ســازی و ارتقاء سطح 

ایمنی محور های مواصالتی  اقدام نمایند.

دیدار صمیمانه مدیرعامل آب 
منطقه ای گیالن با عوامل اجرایی 

آبیاری برگزار شد
به گــزارش روابط عمومــی آب منطقــه ای گیالن 
در دیــدار صمیمانه لطفــی رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت ســهامی آب منطقه ای گیالن با 
مجموعه آب ســواران و مأموران وصول ضمن تشكر 
گفت: افرادی که در خط مقدم این شــرکت هستند 
باید دیده شــوند و حق حقوق این اشــخاص باید به 
صورت عادالنه پرداخت شــود مامورین وصول نقطه 
آغازین ارتقای درآمدی شــرکت هســتند اگر مورد 
غفلت واقع شــوند شــرکت ما وارد چالش می شود. 
لطفی در ادامه گفت: امسال فصل آبیاری مثال زدنی 
بود و من این افتخار را مدیون زحمات شــما می دانم 
. همــكاران آبیاری در بحث آبیاری امســال خوب در 
خشیده اند وظایفی در حوزه شــرکت بهره برداری و 
آب منطقه ای اســت که باید در راستای هم حرکت 

بكنند. 
  مدیرعامل آب منطقه ای گیالن افزود: افرادی که در 
بحث وصول خوب عمل کننــد ماتعهد می کنیم که 
کلیه مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت شود.  وی 
اظهار داشت: منابع انســانی یک سازمان معجزه می 
کند اگر یک نفر به سازمان خود هیچ تعصبی نداشته 
باشــد و همچنین به وی احترام گذاشــته نشود، وی 
برای ســازمان هیچ کاری نمی کند.  ما قانوناً وابسته 
به درآمدهای جاری هســتیم که در چند آیتم تعریف 
شده که مهمترین آن در بحث آب کشاورزی می باشد 
که اگر بتوانیم این بخش را ساماندهی و مكانیزه کنیم 
آب گیالن از وضعیت بســیار خوبی برخوردار خواهد 
بود که این مهــم با همكاری ماموریــن وصول و آب 

سواران عزیز ایجاد خواهد شد. 

ایران زمین

بندرعباس

چهارسوق

کرج-خاکپور: سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به موفق بودن جشنواره گل و گیاه گفت: 
ششمین نمایشگاه گل و گیاه در ایجاد نشاط اجتماعی عملكرد موفقی داشت. به گزارش خبرنگار اقتصاد ملی به نقل 
از  روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند اصغر نصیری در آیین اختتامیه ششمین دوره جشنواره گل و گیاه، اظهار 
داشت: با توجه به مشكالت موجود و تحت فشار بودن مردم  برپایی نمایشگاه هایی مانند جشنواره گل و گیاه می تواند 
به عنوان رویدادی حماسی نشاط اجتماعی را دوچندان کند.  وی با اشاره به اینكه، شهر، استان و حتی کشور تشنه 

این اتفاق بود، شور و شعف ایجاد شده در جشنواره گل و گیاه را در تقویت روحیه مردم موثر دانست وافزود : استمرار 
این نمایشگاه در چهار گوشه از شهر امری ضروری است.نصیری تصریح کرد: واقعیت این است اگر چنین جشنواره 
های نداشته باشیم حرفی نیز برای گفتن به مردم نداریم و کسب رضایت شهروندان که اصلی ترین رسالت مجموعه 
مدیریت شهری است با مشكل روبرو خواهد شد. وی اضافه نمود: استقبال شــهروندان از این دستاوردها نشان از 

رضایت آنان و موفق بودن جشنواره ششم دارد که امیدوارم روز به روز به کیفیت و کمیت آن نیز افزوده شود.

نمایشگاه گل و گیاه در ایجاد نشاط اجتماعی موفق بود
 

 

 تــالش بیش از دو ســال همــكاران   
نگهــداري و تعمیرات ماشــین آالت 
دوار شــرکت پاالیش نفت اصفهان  به 
ثمر نشست و موفق شــدند اشكاالت 
طراحــي اولیه پنكــه هــاي هوایي 
واحدهاي مجتمع بنزین ســازي این 
شرکت را مرتفع کنند.       در واحدهاي 
بنزین ســازي شــرکت پاالیش نفت 
  NHT-CCR-ISO (اصفهان) شــامل
براي خنک کردن مــواد نفتي یكصد 
وچهار دستگاه پنكه هوایي نصب شده  
که  به دلیل اشكاالت  در طراحي اولیه 
ناشي ازعدم انطباق شــافت و فالویل 
)حدود ۴ ســانتیمتر فالویــل  بیرون 
تر از شــافت مربوطه نصب شده بود (

شــرایط ناایمني به وجودآمده بودکه 
باتوجــه بــه وزن بــاالي فالیویل ها 
احتمال رهاشــدن  آن ازروي  شافت و 
در نهایت پرتاب فالویل وجود داشــت  
و در نهایــت  مــي توانســت منجربه 
وقوع حوادث ناگواري گــردد.       بنابر 
پیشنهاد یكي از  مهندسین نگهداري 
و تعمیــرات ماشــین آالت دوار واحد 
پاالیش منطقه ج،  بــا تغییراتي  که بر 
روي شاســي فن ها انجــام گردید  نه 
تنها ایرادات ذکر شــده مرتفع شــد، 
بلكه  مشــكالت مربوط بــه هوزینگ 
بیرینگ این فن هاکه ازلحاظ طراحي 
مشكل داشــتند، نیز اصالح و درطول 
این مدت تمام این فن ها که درارتفاع 
باالنصب شده است وتعمیرات اساسي 
آنهادراورهال واحدامــكان پذیرنبود، 
تعمیرات اساسي گردید.  باقر صالحي 
که پیشــنهاد اولیه این پــروژه را ارائه 
کرده، در گفت و گو بــا روابط عمومي 
گفت:  با توجه به شرایط عملیاتي و در  
سرویس بودن واحد، اهمیت کار بیش 
از پیش نمود مي کرد؛  اما خوشبختانه 
به همت کارکنان ماشــینري مستقر 
در واحد بنزین ســازي  موفق شدیم 
مشــكالت مزبور را به مرورزمان  ودر 
مدت دو سال و سه ماه تالش مستمر، 
مرتفع نماییم .   بــا حضور معاون وزیر 

راه وشهرســازی و رییــس ســازمان 
راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور 

در اصفهان صورت گرفت.

 اضافه شدن ۱73 کیلومتر راه به 
شبکه راههای استان اصفهان

اســتان اصفهــان یكــی از قطــب 
های حمــل ونقــل بار و 
باید  که  مسافرکشوراست 
به مقوله توســعه راهها در 
این اســتان توجه ویژه ای 

شود.
عبدالهاشم حســن نیا معاون وزیر راه 
وشهرسازی و رییس سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشور با حضور 
در اســتان اصفهان، پــروژه پل دوم 
اســتراتژیک و عظیم غدیر را بر روی 
رودخانه زاینده رود در محور اصفهان 
به شــهرکرد افتتاح نمود. معاون وزیر 
و رییس ســازمان راهــداری و حمل 

ونقل جاده ای کشــوردر آیینی که به 
همین مناســبت در محل پروژه واقع 
در شهرستان لنجان برگزارشد گفت: 
بخش عظیمی از حمل بار و مســافراز 
جاده های اســتان اصفهان عبور می 
کند که با توجه به مجاورت با ۹ استان 
و عبور کریدورهای شــمال - جنوب و 
شرقی - غربی  از جمله 
 - تهران  کریدورهــای 
اصفهان - شیراز ، داران 
- الیگــودرز به ســمت 
خور و مشــهد و تهران  
اصفهان به سمت شهرکرد و خوزستان 
نقــش اســتان اصفهان بســیار حائز 
اهمیت است. حســن نیا گفت: استان 
اصفهان یكی از قطب های حمل ونقل 
بار و مسافر کشــور است که الزم است 
به مقوله توسعه راهها در آن توجه ویژه 
ای شود . وی بیان داشت: پل غدیر در 
محور اصفهان - شــهرکرد با توجه به 

شرایط گردشــگری و توریستی بودن 
منطقه،  نقش بسزایی در کاهش زمان 
سفر در محور و تسهیل در عبور و مرور 
وسایل نقلیه ایجاد خواهد کرد.  حجت 
ا... غالمی مدیر کل راه وشهرســازی 
اســتان اصفهان نیزبا گرامیداشــت 
هفته دولت، در این آیین بیان داشت:  
استان اصفهان به لحاظ قرارگیری در 
مرکز کشور و وجود صنایع مادر در آن 
و همچنین وجود مناطق گردشگری و 
توریســت پذیری آن، حجم انبوهی از 
ســفرها را به خود اختصاص داده که 
باید زیرســاختهای خاص خودش را 
داشته باشد که با توجه به طرح جامع 
حمل ونقل و طرح آمایش استان الزم 
اســت به صورت ویژه به شبكه راهها 

پرداخته شود.
وی بــا توجه به افتتاحیــه های هفته 
دولت در حوزه راه وشهرســازی اظهار 
داشــت: در این هفتــه ۱۷۳ کیلومتر 

راه با صــرف هزینــه ۱۶۰۰ میلیارد 
ریال بــه ســرجمع راههای اســتان 
اضافه شد که در جریان این افتتاحیه 
ها شــاهد به بهــره برداری رســیدن 
پل دوم اســتراتژیک غدیــر در محور 
اصفهان - شهرکرد هستیم . مدیرکل 
راه وشهرســازی اســتان با اشــاره به 
انتظارهمه مردم اســتان وشهرستان 
بــه افتتاح پــروژه پل غدیر افــزود: با 
توجه به گردشــگری بودن منطقه به 
ویژه در ایام تعطیل، این محور یكی از 
محورهای پر ترافیک اســتان بوده که 
مردم انتظار افتتــاح و به بهره برداری 
آن را می کشــیدند که خوشبختانه با 
توجه به برنامه زمان بندی شــده و با 

تامین اعتبارات الزم به افتتاح رسید.
گفتنــی اســت در این ســفر کلنگ 
احداث کمربنــدی باغبادران به چمها 
بطول ۳ کیلومتر و با برآورد هزینه ۹۰ 

میلیارد ریال به زمین خورد. 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان محقق شد:

اصالح  طراحي اوليه پنكه هاي هوايي واحد هاي مجتمع بنزين سازي

رشد ۱۲ برابری کتابخانه های عمومی استان مرکزی طی چهل سال گذشته

ایالم-حاتم نژاد: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم اظهار کرد: استان ایالم سرشاراز فرصت 
های سرمایه گذاری است ،همه باید کمک کنند با معرفی درســت این فرصتها ،زمینه حضور سرمایه گذاران 
را در استان فراهم کنند مرتضی دارایی افزود: در اســتان ایالم صنایع کوچک ومتوسط قریب به ۹۵ درصد از 
صنعت اســتان را تشكیل داده اســت .با توجه به نقش واهمیت این صنایع ،ماباید به دنبال مدلی برای توسعه 
آن در سطح استان باشــیم. دارایی ادامه داد: در حال حاضر ۵۳۵واحد کوچک ومتوسط صنعتی دارای پروانه 
بهره برداری دراســتان ایالم وجود دارد که از این میزان  ۶۵درصد فعال هســتند. وی بیان داشــت: براساس 
قانون تمامی واحدهای کوچک ومتوســط باید درشهرکهای صنعتی تاسیس شوند که این موضوع به حفاظت 
از اراضی ملی کمک شایانی نموده اســت. به گفته دارایی؛ با پیگیری های انجام شده گاز۸ شهرک،تامین آب 
۳ شهرک، و نیز تامین آب ۲ شــهرک و هم چنین فیبر نوری و برق تعدادی از شهرک های صنعتی در استان 
ایالم انجام شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: خروجی ۳۶ جلسه ستاد 

تسهیل ورفع موانع  ،بیش از ۲۱۶ مصوبه مهم در راستای رفع موانع کاری صنایع مختلف استان بوده است.

معاون امور زیربنایی و عمرانی شــهرداری بندرعباس از بهره برداری میدان میوه و تره بار جدید این شــهر به 
عنوان بزرگترین میدان میوه و تره بار در جنوب کشــور طی دهه فجر سال جاری خبر داد. عبدالرضا بهادر در 
بازدید خبرنگاران از این پروژه ها که در قالب تور خبری با همراهی معاون امور عمرانی اســتانداری برگزار شد، 
اظهار کرد: طراحی اولیه این پروژه بزرگ در زمینی به مساحت ۲۵ هكتار بوده که در آن ۹۲ غرفه عرضه میوه 
در نظر گرفته شده اســت. وی از پیش بینی ۱۲ غرفه بزرگ عرضه ســبزی خبر داد و افزود: پنج هكتار فضای 
سبز، جایگاه عرضه سوخت، باسكول، رستوران، کافی شــاپ، مهمانسرا و استراحت گاه رانندگان، بانک و سایر 
نیازمندی های الزم در این طرح پیش بینی شده اســت. معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس 
از استقرار دفاتر حمل و نقل در این پروژه پس از بهره برداری خبر داد و خاطرنشان کرد: حجم خاکبرداری در 
این پروژه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مكعــب و میزان خاکریزی نیز حدود ۲۰۰ هزار متر مكعب بوده 
است. بهادر با اشاره به ایجاد بخش بســته بندی میوه در این پروژه، اضافه کرد: سه هزار و ۲۰۰ متر کانال دفع 

آبهای سطحی نیز در میدان میوه و تره بار جدید ساخته شده است. 

عضو گروه دامپزشــكی فرهنگستان علوم با تاکید بر لزوم رســیدگی و توجه ویژه مسئوالن به موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی از برنامه این نهاد برای ایجاد شورای مشورتی دامپزشكی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد ملی به  نقل از روابط عمومی موسسه رازی، دکتر سید محمد مهدی کیایی با اشاره به 
لزوم تقویت هماهنگی بین حوزه های دامپزشــكی در کشور اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان شاهد فقدان بلوغ 
مدیریتی هستیم و بسیاری از برنامه ریزی های حوزه دامپزشكی در یک راستا نبوده و یكدیگر را همپوشانی نمی 
کنند.   وی با تاکید بر وجود آفت در بخش های مدیریتی کشور، گفت: گروه دامپزشكی فرهنگستان علوم در نظر 
دارد با هدف ایجاد هماهنگی بییشتر بین موسسه رازی، ســازمان دامپزشكی، دانشكده های دامپزشكی و سایر 
نهادهای تصمیم گیر این بخش ساختاری مشورتی به وجود آورد تا با در نظر گرفتن اهداف مشترک، برنامه های 
مشترکی نیز برای دامپزشكی کشور تدوین شود.  دکتر کیایی که در نشست هم اندیشی با رئیس و معاونان موسسه 
رازی سخن می گفت با بیان اینكه موسسه رازی از ارکان این شورا خواهد بود، تاکید کرد: به حتم شكل گیری این 

شورا در یكپارچه سازی تصمیات، هماهنگی ها و اقدامات حوزه دامپزشكی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

موسسه رازی مانند درختی  است  که بدون رسیدگی میوه می دهدبهره برداری بزرگترین میدان میوه و تره بار جنوب کشور در دهه فجر65درصد از صنایع کوچک ومتوسط استان ایالم فعالند

خبرکوتاه

NEWS

خبر
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رئیس اتاق ایران:
تر و خشک در شیوه کنونی مقابله با 

احتکار، با هم می سوزند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: مخالف مقابله با احتکار نیســتیم اما در شــیوه 
های کنونــی مقابله با احتکار، تر و خشــک با هم می 

سوزند.
به گزارش ایرنا، »غالمحســین شــافعی« در نشــت 
صبحانــه کاری بــا »ســید علیررضا آوایــی« وزیر 
دادگســتری، افزود: بعد از بروز مسایل ارزی و تنش 
های اقتصادی، هر روز شــاهد اعالم اخباری در مورد 
کشــف انبارها هســتیم که به نظر می رسد این نوع 

مقابله به صورت فله ای صورت می گیرد.
وی افــزود: در این بین، شــاهدیم که انبــار برخی 
بنکداران ســالم و معتمد بازار نیز بــه اتهام احتکار، 

پلمپ شده است.
رئیس اتاق ایران با طرح این پرســش که آیا تصمیم 
های اشتباه به کشور لطمه می زند یا نمی زند، گفت: 
سیاستگذاران باید پاســخگوی عواقب تصمیم های 

خود باشند.
هفته گذشــته بود که ســازمان تعزیراتی اعالم کرد 
ســه هزار و 600 تن برنج وارداتی، بیش از 2 هزار قلم 
لوازم خانگی خارجــی، 950 تن نخ و مواد اولیه تولید 
پوشاک و 450 تن کاغذ احتکار شده با حکم تعزیرات 
از انبارها خارج و روانه شــبکه توزیع شد تا التیامی بر 

زخم بازار باشد.
بر اساس قانون، احتکار و اختفای کاال هر کدام احکام 
جداگانه ای دارد؛ در حالی که محتکران به ضبط کاال 
و پرداخت جریمه محکوم می شوند و مجازات سنگین 
تری برای آنان در نظر گرفته می شود، حکم اختفای 
کاال متفاوت اســت و کســانی که کاالها را در انبارها 
مخفی کــرده اند، باید پس از محرز شــدن تخلف، به 
حکم قانون ســریعا کاالهای خود را بــه نرخ مصوب 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

در بازار توزیع کنند.
شافعی ادامه داد: »در کشور گرفتار مدیریت یکطرفه 
هســتیم؛ به عنوان شهروندان این کشــور اگر به هر 
دلیلی نتوانســتیم به وظایف خود عمل کنیم به طور 
حتم مجــازات می شــویم اما اگر به دلیــل کوتاهی 
دســتگاه های حکومتــی متضرر شــویم، هیچکس 

پاسخگو نیست.«
وی گفت: به عنوان نمونه، اگر یک واحد تولیدی پول 
برق خود را پرداخت نکند، شــرکت بــرق آن را قطع 
می کند اما در تابســتان امســال خاموشی ها ضرر و 
زیان هنگفتــی به واحدهای تولیــدی تحمیل کرد و 

هیچکس نیز پاسخگو نیست.
رئیس پارلمــان بخــش خصوصی در حضــور وزیر 
دادگســتری به موضوع »ممنــوع الخروجی فعاالن 
اقتصادی« نیز اشــاره کرد و گفــت: فعاالن اقتصادی 
بابت دریافت تســهیالت از سیســتم بانکــی، وثیقه 
گذاشــته اند اما برای خروج از کشــور و گفت و گو با 
طرف های اقتصــادی خارجی، با ممنــوع الخروجی 
مواجه می شوند. وی اضافه کرد: آیا ممنوع الخروجی 
باید با حکم قاضی انجام شــود و یا هر بانک می تواند 

این کار را انجام دهد؟
مراجع قضایی و اداره اجرای اســناد رســمی - ثبت 
اســناد و امالک بــه اســتناد قانون »شــیوه اجرای 
محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری« و ماده 
17 قانون گذرنامه می توانند به درخواســت ذینفع یا 
به اقتضای پرونده، اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج 

کنند.
طبق مصوبه بیســتم اردیبهشــت ماه 1359 شورای 
انقالب درباره ممنوعیت خــروج بدهکاران بانکی، به 
بانک مرکزی ایران اجازه داده شــده برای جلوگیری 
از خروج اشــخاصی که به بانک های کشور بدهکارند 
و نام آنان از ســوی بانک ها به این نهاد اعالم شــده 
اســت و همچنین واردکننــدگان و صادرکنندگانی 
که به تعهــدات خــود عمــل نکرده انــد، از طریق 
دادســرای عمومی تهران ممنوعیت خــروج آنان از 
کشور را خواستار شــود. خروج این اشخاص از کشور 

منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.

برندسازی در توسعه بازار صنعت 
دانش بنیان دارو، اهمیت حیاتی دارد

دارو به لحاظ ارزشــی، هشــتمین گروه کاالیی برتر 
دنیاســت که بازاری در حدود 500 میلیارد دالر را به 
خود اختصاص داده است و از جمله صنایع استراتژیک 

و حیاتی به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت 
ایــران، محمدرضا مــودودی در همایــش ملی روز 
داروســازی که در هتل المپیک تهران برگزار شد، با 
اشــاره به این مطلب افزود: »صادرات ایران در بخش 
دارو، ســاالنه در حدود 150 میلیون دالر است و این 
در حالی اســت که بازار منطقه  ای و پیرامونی ایران، 
ساالنه حدود 16 میلیارد دالر دارو وارد و مصرف می-

کند و بنابراین سهم ایران از این بازار بزرگ منطقه  ای 
کمتر از یک درصد است.«

همچنین وی افزود: صادرات 4 ماهه امســال حدود 
36.5 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل حدوداً رشد 5% داشته است.
معاون ســازمان توســعه تجارت ایران یادآور شــد: 
مهمترین عامــل کم بودن عدد صادراتــی دارو، بازار 
بزرگ داخل اســت که همچنان بــا کمبود در برخی 
اقالم مواجه اســت و بــرای تولیدکننــدگان داخلی 
جذابیت دارد. ضمن آنکه اســتانداردهای ثبت برند 
دارو و اخذ مجوزهای بهداشتی مرتبط تقریباً در تمام 
کشــورها، فرآیندی پیچیده و زمان بر اســت و حین 
بروکراسی غلیظ مانع شده تا داروسازان داخلی سهم 

باالیی در بازارهای هدف صادراتی داشته باشند.
 مــودودی همچنین افزود: از عوامــل دیگر کم بودن 
عدد صادرات داروی کشــور، کوچــک بودن مقیاس 
واحدهای تولیدی داخل اســت که بســیاری از این 
صنایع را غیر رقابتی کرده است. واحدهایی که عمدتاً 
با نگاه به داخل احداث شــده اند و مقیاس صادراتی 

ندارند.
 به اعتقاد دبیر کمیســیون ملی برند: برندسازی نیز 
در این صنعت دانش بنیان جدی گرفته نشــده و در 
حالیکه بزرگترین شــرکت های داروســازی جهان 
با قدرت برند خــود و مقیاس های بــزرگ صادراتی 
محصوالت دارویی خود در حــال رقابت با یکدیگر در 
عرصه بازارهای بین المللی هســتند، در ایران توجه 

چندانی به این ابزار مهم توسعه بازار نشده است. 

رایزن بازرگانی ایران در عمان خبر داد؛
نشانه های رشد تجارت با عمان

رایــزن بازرگانی ایــران در عمان گفت: بــا توجه به 
اشتراکات فراوان فرهنگی و اجتماعی و روابط سیاسی 
حسنه ایران و عمان و تسهیل صدور روادید برای اتباع 
ایرانی در فرودگاه مســقط در اوایل سالجاری، تعداد 
مراجعات فعاالن تجاری ایرانی به ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران در مسقط نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته دو برابر شده اســت. به گزارش روابط عمومی 
ســازمان توســعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی با 
اعالم این خبر افزود: به صورت متوســط ماهانه هزار 
نفر فعال تجاری در زمینه های مختلف از تمام مناطق 
کشور جهت راهنمایی و اخذ اطالعات و مشورت های 
الزم به دفتر رایزنی بازرگانی ایران در مسقط مراجعه 
می کنند. وی اظهار داشــت: حوزه های مواد غذایی، 
مصالح ســاختمانی، خدمات گردشــگری سالمت و 
ســرمایه گذاری در عمان جهت صــادرات مجدد به 
بازارهــای پیرامونی مهم ترین موضوع پرســش های 
تجار و بازرگانان ایرانی را شامل می شود. خاطر نشان 
می ســازد، بر اســاس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران حجم مبــادالت تجاری بین ایــران و عمان در 
چهارماهــه منتهی به تیرماه ســالجاری 116 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

هم افزایی تجاری ایران و افغانستان
معاون صادراتی وزیر و ریاســت کل ســازمان توسعه 
تجارت ایــران با مشــاور رییس جمهور افغانســتان 
در امــور مناطق آزاد دیدار و گفتگــو کرد. به گزارش 
روابط عمومی ســازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی 
خســروتاج در این نشســت که به منظور استفاده از 
تجربیات ایران در زمینه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی 
برگزار شــده بود، اظهار داشــت: مردم افغانستان با 
تولیدات و کاالهای ایرانی آشــنا هستند و اشتراکات 
فرهنگی و همچنین ظرفیت خوب ایران و افغانستان  
در بخــش معــدن و کشــاورزی  در توســعه روابط 
تجاری و اقتصادی  دو کشــور موثــر خواهد بود.  وی 
در خصوص چهار دهه تجربــه ایران در زمینه مناطق 
اقتصــادی افزود: هدف اولیه مــا از ایجاد مناطق آزاد 
تولید و فرآوری، ایجاد اشــتغال و تســهیل تجارت و 
همچنین ایجاد زیرســاخت های مناسب گردشگری 
و توریســم برای این مناطق بود.  در ادامه این جلسه 
داوود سلطان زوی، مشــاور رئیس جمهور افغانستان 
با اشــاره به اینکه سیاســت های اقتصادی تحمیلی 
آمریکا بر منطقه نمی تواند روابط تاریخی دو کشــور 
را خدشــه دار کند گفت: مناطق مختلف افغانستان 
از لحاظ معدن غنی اســت و هم افزایی در این بخش 
به پیشرفت دو کشــور کمک خواهد کرد و استفاده از 
تجارب ارزنده ایران در توســعه مناطق آزاد تجاری با 
توجه به مشترکات زبانی و فرهنگی در دستور کار این 

کشور قرار دارد.

آیین نامه شیوه های رفع تعهد ارزی 
از صادرکنندگان آماده شد

وزیــر صنعت،معدن و تجــارت از تدویــن آیین نامه 
چگونگی رفع تعهــد ارزی صادرکننــدگان، با توجه 
به مهلت شــش ماهه دولت برای بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات خبر داد و گفت:اگر الزم باشــد این مهلت 
را تمدیــد می کنیم. محمد شــریعتمداری در گفتگو 
با مهر در پاســخ به این ســوال که 21 مهرماه، فرصت 
صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی که از سوی دولت 
به مدت شــش ماه در نظر گرفته شــده بود، به اتمام 
می رسد، اما هنوز شــیوه نامه یا دســتورالعملی برای 
بازگشــت ارز صادراتی تدوین نشده است، گفت: همه 
صادرکنندگان باید نســبت به ارز حاصــل از صادرات 
خود، رفع تعهد نمایند، یعنی حتی اگر دستورالعملی 
هم موجود نباشد، باز هم صادرکنندگان مکلفند که رفع 
تعهد ارزی نمایند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
اصل اینکــه صادرکنندگان تعهــد ارزی دارند، در هر 
شرایطی برقرار است. به هر حال مطابق با بخشنامه های 
دولت، تمامی صادرکننــدگان باید ظرف مدت تعیین 
شده، از ارز حاصل از صادرات خود رفع تعهد کنند.  وی 
تصریح کرد: دســتورالعمل مرتبط با شیوه رفع تعهد 
ارزی برای آن دســته از صادرکنندگانی که از شمول 
ارایه ارز به ســامانه نیما خارج شــده اند و 20 درصد از 
صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند، تهیه شده 
و جهت نظرخواهی بــه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران ارسال شده است، البته در نظرخواهی 
از اتاق کمی معطل شــده ایم، اما به محض اینکه نظر 
اتاق را دریافت نماییم، دســتورالعمل را ابالغ خواهیم 
کرد.  شــریعتمداری در پاسخ به این ســوال که چند 
روزی بیشتر به پایان مدت زمان قانونی برای رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان باقی نمانده است، تصریح کرد: این 
موضوع را تمدید خواهیم کرد، ضمن اینکه باید توجه 
داشت که تمامی صادرکنندگان، صادرات خود را شش 
ماه قبل انجام نداده اند، بلکه عــده ای که اول فروردین 
ماه صادرات انجام داده اند، مهلت شش ماهه آنها رو به 
اتمام اســت، اما اگر صادرکننده ای، مردادماه صادرات 
انجام داده باشــد، فعال زمان دارد و شش ماه سررسید 
نشده است. وی اظهار کرد: اگر این دستورالعمل ابالغ 
شود، شامل همه صادرکنندگان خواهد شد، به جز آن 
دســته از صادرکنندگانی که در روزهای اول فروردین 
صــادرات کرده اند. آیین نامه هم مشــخص اســت و 
منتظریم که نظــر اتاق را دریافت کــرده و آن را ابالغ 
نماییم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نظر اتاق 
را به زودی دریافت خواهیم کرد. به گزارش مهر، دولت 
در دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی که در بیست و 
یکم فروردین ماه سال جاری مبنی بر تک نرخی کردن 
ارز و تعیین دالر 4200 تومانی بعنوان قیمت رســمی 
ارز صادر کرد، برای صادرکنندگان مهلت شش ماهه ای 
در نظر گرفت تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور 
بازگردانند. البته این مهلت در مقطعی با ابالغیه معاون 
صادراتی وزیر صنعت، به ســه ماه تقلیل یافت، اما در 

عمل همان شش ماه از سوی دولت رسمیت یافت .

بازرگانی

ستون خبر

 خبر

نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی گفت: لوازم خانگی هایی که برندهای کره ای تولید می کردند با 
کمبود قطعات مواجه شده اند. عزیز اکبریان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: تاثیر اعمال تحریم ها بر 
صنعت خودروی کشور کامال مشهود است به طوری که خودروسازان امروز برای تامین قطعات خود با مشکل 
مواجه شــده اند. وی ادامه داد: سوال این جاست که چرا وقتی خودروســازان از اعمال تحریم های جدید خبر 
داشتند نسبت به خرید قطعات مورد نیاز خود اقدام نکردند تا الاقل تحریم ها با تاخیر بیشتری بر روی آنها تاثیر 

بگذارد.  وی توضیح داد: در حال حاضر خودروســازان به دنبال این هستند که  قطعات مشابه قطعات موجود 
در انبارهای خود را مجــددا از طریق بازارهای دیگر تامین کنند که این اصــال توجیه ندارد.این عدم مدیریت 
مناسب باعث شده حباب شدیدی در قیمت خودروها ایجاد شود و قیمت ها یک شبه دو برابر شود.  اکبریان با 
اشــاره به اینکه کمبود قطعات تنها برای صنعت خودرو دردسر ایجاد نکرده، بیان کرد: کمبود قطعات گریبان 

تولیدکنندگان لوازم خانگی ای که برندهای کره ای را در کشور تولید می کردند را هم گرفته است.

مشکل کمبود قطعات به لوازم خانگی هم رسید

جانشین ســفیر چین در ایران گفت: 
حجم تجــارت ایران و چیــن در نیمه 
نخســت ســال 2018 به 19 میلیارد 
و 660 میلیون دالر رســید که نسبت 
به پارســال 2.2 درصد افزایش نشان 

می دهد.
به گزارش ایرنا، »شــو وی« در نهمین 
همایش ســالیانه انجمن های دوستی 
ایران و چین در محل هتل پارســیان 
اوین افزود: در سال های اخیر پیشرفت 
زیادی در روابط سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بین ایران و چین 

مالحظه می شود.
وی به ســفر رئیس جمهــوری چین 
از ایــران در ســال 2016 و رئیــس 
جمهوری ایران به ســازمان همکاری 
های شــانگهای در ژوئن)خرداد- تیر( 
امسال اشــاره کرد و گفت: هر دو مقام 
بر توســعه و پیشــرفت هرچه بیشتر 

روابط تاکید داشتند.
جانشین سفیر چین یادآورشد: سعی 
داریم روابط تجاری خود را با ایران به 
عنوان یک شریک بزرگ حفظ کنیم و 
برای تحقق این هدف، نیازمند تالش 

بیشتر دو طرف است.
هفتم شــهریورماه امسال سفیر چین 
در تهران، اعالم کــرد که حجم روابط 
تجاری دو کشــور در نیمه اول ســال 
2018 به 19 میلیــارد و 660 میلیون 

دالر رسید.
به گفتــه »پانگ ســن« در این مدت 
صادرات چین به ایران هشت میلیارد 
و 400 میلیون دالر بود که 4.8 درصد 
کاهش یافــت، درحالی کــه واردات 
ایــن کشــور از ایــران 11 میلیارد و 
260 میلیون دالر بود که رشــد 22.7 

درصدی را نشان می دهد.
رییس انجمن دوســتی ایران و چین 
نیــز در ایــن همایش گفــت: روابط 
ایران و چین در همه سطوح سیاسی، 
اقتصادی و همکاری های بین المللی 
در حال گســترش و رشــد اســت به 
طوری که این کشور همچنان جایگاه 
خــود را به عنوان شــریک نخســت 

تجاری ایران حفظ کرده است.
»احــد محمــدی« افــزود: بایــد از 

ظرفیت هــای فرهنگــی و روابط بین 
مردم دو کشور که از تنوع و گستردگی 

باالیی برخوردار است بهره  مند شویم.
وی یادآور شــد: انجمن دوستی ایران 
و چین در آســتانه بیســتمین سال 
تاســیس و فعالیت خود قــرار دارد و 
همراه با انجمن دوستی سایر کشورها 
فعالیت های مســتمر و مفیدی برای 
نزدیکی و شــناخت مردم دو کشــور 

انجام داده است.
به گفتــه محمــدی، حضــور هیات 
32 نفــره علمی، فرهنگــی، هنری و 
اقتصادی چین در نشســت سالیانه 2 
انجمن و همچنین همایش چشم انداز 
توسعه روابط دو کشــور در چارچوب 
طرح »یک کمربند - یک راه« گویای 

این مدعاست.

وی ادامه داد: آموزش جوانان سرفصل 
اصلی محتوایی نشســت جــاری دو 
انجمن خواهد بــود؛ همچنین انجمن 
دوستی چین با سایر کشورها با دعوت 
از گروهی از اســتادان دانشگاهی این 
کشور، در این زمینه تبادل نظر خواهد 

کرد.
این مقام مســئول یادآور 
شــد: حضــور هیاتی از 
و  »لیائونینگ«  اســتان 
سفر به استان البرز برای 

برقراری روابط اقتصــادی و فرهنگی 
بین 2 اســتان صنعتی ایران و چین و 
پیگیری موضوع خواهرخواندگی میان 
2 اســتان، فصل جدیدی در ارتباطات 
ســازمان های مــردم نهاد 2 کشــور 

خواهد بود.

محمدی تاکیــد کــرد: انجمن های 
دوســتی ایران و چین بــه عنوان بال 
های دیپلماسی عمومی، در چارچوب 
سیاست های کالن ترسیم شده توسط 
مقام های عالی دو کشــور فعالیت و به 
پیشــبرد اهداف کالن مناسبات ایران 
و چیــن در عرصــه های 
اقتصــادی و  فرهنگــی 
سیاســی دوجانبه کمک 

خواهد کرد.
وی با تقدیر از ســفارت 
چین در تهران که برای توسعه روابط 
دو کشور تالش می کند، گفت: دولت 
و مردم چیــن در دوران دفاع مقدس 
و تحریم های ظالمانــه، حمایت های 

خوبی از ایران داشتند.
دومین همایش چشــم انــداز روابط 

ایران و چیــن امروز چهارشــنبه در 
ســالن همایش های برج میالد برگزار 

می شود.
این همایــش در چارچوب طرح »یک 
کمربنــد - یــک جــاده« دو کارگاه 
تخصصی در حوزه های گردشــگری 
و بازرگانی برگزار می شــود؛ در یکی 
از آنها »مســائل بانکی«، »ســرمایه 
گذاری ایجاد شــهرک های صنعتی«، 
»اســتاندارد«، »بیمــه« و »گمرک« 

مورد بررسی قرار می گیرد.
در کارگاه دوم مســائلی مانند »علت 
موفق نبــودن آژانس هــای ایران در 
جذب توریســت، ایجاد بــازار صنایع 
دستی ایرانی در چین و تسهیل صدور 
روادید برای اتباع دو کشــور« گفت و 

گو خواهد شد.

جانشین سفیر چین اعالم کرد:

افزایش 2.2 درصدی تجارت ایران و چین در نیمه نخست 2018

ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشــیرین یکی از وعده های رئیس 
جمهوری در سفر تیرماه 95 به کرمانشــاه بود که سرانجام 12 

شهریور در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا، دولت وعده خود را در عرض چند ماه محقق کرد 
و قصرشیرین را در فهرست مناطق آزاد تجاری کشور قرار داد و 
در مرحله بعد در قالب الیحه ای تقدیم مجلس شــورای اسالمی 

کرد تا نمایندگان ملت برای آن تصمیم گیری کنند.
ســرانجام پس از کــش و قوس های فــراوان و بــا رایزنی های 
گسترده مسئوالن دولت در اســتان و تالش ها و زحمات شبانه 
روزی نمایندگان مردم اســتان در مجلس شــورای اســالمی، 
الیحه منطقه آزاد تجاری قصرشــیرین 12 شهریور در مجلس 
به تصویب رسید. در کنار تصویب الیحه منطقه آزاد قصرشیرین، 
نمایندگان ملت با ایجــاد منطقه ویژه اقتصــادی اورامانات نیز 

موافقت کردند.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد تجاری طرح 
هایی است که دولت برای کمک به توسعه این مناطق در استان 
کرمانشاه به تصویب رسانده که در صورت اجرایی شدن آن، نفع 

آن به کل منطقه و استان خواهد رسید.
استان کرمانشاه 371 مرز مشترک با کشور عراق دارد و اکنون 2 
مرز رسمی پرویزخان و خسروی در شهرستان قصرشیرین فعال 
اســت و در پنج بازارچه مرزی نیز در سایر شهرستان ها فعالیت 

های تجاری انجام می شود.
استان کرمانشــاه هشت سال به صورت مســتقیم درگیر جنگ 
تحمیلی بود و براثر اشغال بخش هایی از استان مانند قصرشیرین 

از سوی رژیم بعث و بمباران های موشکی و شیمیایی، خسارات 
فراوانی به زیرساخت های این استان وارد آمد.

این اســتان همچنین از یک عقب ماندگی تاریخی ناشــی از بی 
توجهی رژیم قبل نیز رنج می برد و این عوامل باعث شــده که از 

روند توسعه کشور دور بماند.
مرزهای این اســتان که تــا دیروز تهدیدی علیــه امنیت مردم 
بودند؛ امروز با استقرار امنیت و آرامش می توانند دروازه ای برای 

تجارت و بازرگانی باشند و مردم از قبال آن به درآمد برسند.
استان کرمانشــاه و به ویژه شهرســتان مرزی قصرشیرین تمام 
شــرایط الزم برای تبدیل به منطقه آزاد تجاری را دارد و ایجاد 
این منطقه می تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشــتغال و افزایش 

سطح معیشت و بهبود زندگی مردم کمک شایانی کند.
دولت با تصویب الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری در قصرشیرین 
ثابت کرد که برای اســتان های مرزی و کمتر توسعه یافته مانند 
کرمانشاه برنامه های توســعه ای کالن دارد و ایجاد منطقه آزاد 
تجاری به دلیل نقش آن در پیشــبرد اهداف توســعه ای یکی از 

برنامه های دولت برای این استان است.
مناطق ُکردنشین ایران به دلیل مرزی بودن و درگیری مستقیم 
در جنگ هشــت ســاله و ناآرامی های بعد از آن از روند توسعه 
کشور عقب مانده اند و توسعه در این مناطق تنها با اجرای برنامه 
ها و طرح های جهشی مانند مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 
و اختصاص اعتبارات ویژه شــکل می گیرد که دولت یازدهم به 
درســتی اولویت این مناطق را تشــخیص داده و برای عملیاتی 

کردن این اولویت ها تالش می کند.

در کنار تبدیل قصرشــیرین به منطقه آزاد تجاری، ایجاد منطقه 
آزاد تجاری، صنعتی بانه و مریوان در اســتان کردســتان نیز به 
تصویب رســید که می تواند به جهش اقتصــادی منطقه غرب 

کشور کمک کند.
به دلیل وقوع زلزله مهیب 7.3 ریشتری 21 آبان سال 96 استان 
کرمانشــاه که عالوه بر کشته شــدن 620 نفر و مصدومیت 12 
هزار و 300 نفر، منجر به از بین رفتن زیرســاخت های فراوان از 
جمله مشاغل متعددی شده است؛ این منطقه این بار نیاز جدی 

به طرح های جهشی مانند تبدیل به منطقه آزاد تجاری دارد.
بحران بیکاری و نبود شغل در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
امروز لزوم ایجاد ســرمایه گذاری را بیش از پیش ضروری کرده 
است و تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری می تواند بخشی 
از ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی را به سوی خود جذب 

کند.
نرخ بیکاری 19 درصدی استان کرمانشاه و وجود 173 هزار نفر 
جویای کار در این استان، شرایط اقتصادی سختی را برای مردم 
رقم زده و طرح های جهشــی اقتصادی یکی از راهکارهای برون 

رفت از این وضعیت است.
قصرشــیرین شهرســتانی مــرزی در 166 کیلومتــری غرب 
کرمانشاه با بیش از 27 هزار تن جمعیت، 186 کیلومتر با کشور 

عراق مرز مشترک دارد.
این شهرســتان جزو مناطق گرمســیری کشــور محسوب می 
شود که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی، 2 سال به تصرف 
کامل رژیم بعث عراق درآمد و در جریان جنگ خســارات های 
زیادی دید و بســیاری از ساکنان آن آواره شــدند، روند آبادانی 
قصرشیرین بعد از جنگ شروع شــد اما تبعات جنگ و ناآرامی 

هنوز در این شهرستان قابل مشاهده است.
شهرستان قصرشیرین از گذشــته معبر واردات و صادرات کاال و 
تردد زوار عتبات عالیات بوده است و اکنون 2 مرز رسمی و فعال 
پرویزخان و قصرشــیرین در این شهرستان فعال است و بیش از 
54 درصد از حجم صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان به عراق 
از طریق مرز رســمی و بین المللی پرویزخان قصرشیرین انجام 

می شود.
مرز پرویزخان در شهرســتان قصرشیرین که ســال 86 به مرز 
رسمی تبدیل شد، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی 
به منطقه کردستان عراق اکنون به یکی از مرزهای مهم در حوزه 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال تبدیل شده است.
پرویزخان اکنون یکی از مرزهای راهبردی و مهم کشــور است 
که بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی ایران به عراق را به خود 
اختصاص داده و نقش کلیدی و حیاتی در جذب بازار این کشور 

همسایه دارد.
اکنون عمــده کاالهــای صادراتــی از مرز رســمی پرویزخان 
قصرشــیرین با مناطق ُکردنشــین عراق به ویژه شهرهای کالر، 
ســلیمانیه، موصل، خانقیــن و کرکوک در بخــش مرکزی این 

کشور انجام می شود. 

مناطق آزاد گامی بلند برای رسیدن به توسعه پایدار
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ایرانسل به مشترکانی که دوباره از 
خدمات TD-LTE استفاده کنند 

تخفیف می دهد

مشــترکان ایرانســل که بیش از 30 روز از خدمات 
اینترنت ثابــت خــود )TD-LTE( اســتفاده نکرده 
باشند، می توانند با اســتفاده دوباره و تهیه بسته های 

اختصاصی خود تا 80 درصد تخفیف بگیرند.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، مشــترکانی که 
 TD-LTE بیــش از 30 روز اســت از خدمات مــودم
خود اســتفاده نکرده اند می توانند از طریق  فروشگاه 
اینترنتی ایرانسل shop.irancell.ir بسته اختصاصی 
اینترنت ثابت نســل های 4 و 4.5 را که تا 80 درصد 

تخفیف دارد، تهیه کنند.
بسته های ویژه با توجه به مدت زمان عدم استفاده از 
خدمات اینترنت ثابت یا TD-LTE مشــترک درنظر 

گرفته شده است. 
مشــترکان می تواننــد بــا مراجعــه به زیرشــاخه  
»بســته های اینترنت«، قســمت »پیشــنهاد ویژه 
مشترکین غیرفعال« در فروشــگاه اینترنتی ایرانسل 
بــا وارد کردن شــماره TD-LTE خود از بســته های 

ویژه شان با خبر شوند.
ایرانســل، به عنوان اپراتور پیشــرو در کسب رضایت 
مشتری دو روز قبل با انتشار خبری شیوه های بازیابی 

شماره های TD-LTE را اعالم کرد.
 بر اساس این خبر مشــترکان می توانند از سه طریق، 
نرم افزار کاربردی و وب سایت ایرانسل من و همچنین 
شماره گیری کد دســتوری *555*8*8#   با وارد 
کردن کد IMEI درج شــده روی مودم و شماره ملی 

مالک، شماره TD-LTE خود را دریافت کنند.
اینترنت نســل چهــار ثابــت یــا TD-LTE آخرین 
نســل اینترنت ثابت است و برای اســتفاده در منازل 
مســکونی، تامین اینترنت ســازمان ها، موسسات و 

شرکت ها گزینه مناسبی است. 
خدمات TD-LTE در مقایسه با دیگر خدمات اینترنت 
ثابت موجود مثل ADSL، تجربه ســرعت باالتری را 
برای کاربر همراه دارد و محدودیت هایی نظیر فناوری 
قدیمــی، محدودیت مکانی و عدم امــکان جابجایی 
مودم، نیــاز به اســتفاده از خط تلفن و لــزوم وجود 
ظرفیت خالــی در مرکز مخابــرات منطقه را برطرف 
کرده و از پایداری بــاال در آپلود و دانلــود برخوردار 

است.
ایرانســل به عنوان ارائه دهنده گســترده ترین شبکه 
اینترنت نســل چهار ثابت )TD-LTE(، این سرویس 
را مرداد ماه 95 در مشــهد مقــدس راه اندازی کرد و 
تاکنون 150 شــهر  ایران را تحت پوشــش قرار داده 

است.

تاثیر اپلیکیشن های موبایل برای 
یادآوری زمان مصرف دارو

بر اساس نتایج یک پژوهش در استرالیا، اپلیکیشن های 
موبایلــی که برای یــادآوری زمان مصــرف دارو برای 
بیماران و ســالمندان بــکار برده می شــود، می تواند 
تاحد زیادی به درمــان آن ها کمــک کند.به گزارش  
وب ســایت thestar، یــک تیم پژوهشــی فعال در 
یکی از دانشــگاه های اســترالیا به تازگی در پژوهشی 
دریافته اند که اپلیکیشــن های موبایلی که بیماران و 
سالمندان از آن به منظور یادآوری در مصرف داروهای 
خود استفاده می کنند، به میزان قابل توجهی در روند 
درمان آن ها تاثیرگذار بوده و از پیشرفت بیماری آن ها 
جلوگیری به عمل آورده است.   دکتر کارال سانتو یکی 
از پژوهشگران فعال در این تحقیقات می گوید: بیماران 
قلبی که باید در طول یک شبانه روز سه بار قرص و دارو 
مصرف کنند، بدون شــک دچار فراموشی شده و زمان 
مصرف داروهایشان را از یاد می برند. وی در ادامه افزود: 
نتایج تحقیقات صورت گرفته بسیار امیدوارکننده بود 
چراکه آن دســته از بیماران و کاربرانــی که از چنین 
اپلیکیشن هایی استفاده می کردند، توانستند به راحتی 
زمان مصرف داروهایشان را به یاد آورده و از فراموشی 
آن جلوگیری کنند.این تحقیقات با بیش از 150 نفر از 
بیماران داوطلب صورت گرفت که به دو گروه تقســیم 
شدند که یکی از آن ها از اپلیکیشن های مذکور استفاده 
می کردنــد و دیگری از آن ها اســتفاده نمی کردند. در 
انتهای این پژوهش و پس از گذشت سه ماه، محققان 
به این نتیجه رسیدند که اســتفاده از اپلیکیشن های 
یادآوری جهت مصرف دارو به بیمارانی که باید چندین 
قرص را در زمان هــای مختلفی در طول شــبانه روز 
مصرف کنند، کمک به سزایی کرده و موجب بهبودی 

سریع تر آن نسبت به سایرین شده است.

گوگل ۲0 ساله شد
۲0 ســال پیش در چنیــن روزی موتور جســتجوی 
اینترنتی گــوگل فعالیت خود را آغــاز کرد.به گزارش 
دویچه وله، گوگل ۲0 ســاله شــد. گــوگل امروز یک 
شــرکت بزرگ فناوری اســت، اما لری پیج و سرگی 
برین آن را به عنوان یک پروژه دانشگاهی آغاز کردند. 
در ســال 1995 پیج و برین دانشجوی مقطع دکتری 
دانشــگاه اســتنفورد بودند و به خاطر عالقه شان به 
ویژگی هــای ریاضیاتــی world wide web، مقاله 
اصلی خود را برهمین اساس انجام دادند.سال بعد آنها 
google. نسخه اولیه موتور جستجوی اینترنتی را در

stanford.edu ســاختند و در 4 ســپتامبر 1998 
میالدی این خدمت را به شکل امروزی ارائه کردند.

فناوری
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فضای مجازی

مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ریاســت جمهوری، نسبت به نشت اطالعات 
حساس در سیستم عامل اندروید و دسترســی برنامه های نصب شده به اطالعات گوشی کاربر، هشدار داد.

اخیرا مشاهده شده که سیســتم درونی پخش اطالعات )System broadcasts( در سیستم عامل اندروید 
اطالعات حساس کاربر و جزئیات دستگاه را ممکن اســت در معرض افشا قرار دهد و برنامه های نصب شده 
روی گوشــی می توانند بدون اطالع کاربر و یا اجازه وی به این اطالعات دسترسی پیدا کنند.اطالعات نشت 

شده شامل نام شبکه WiFi متصل، BSSID شــبکه WiFi، آدرس IP محلی، اطالعات سرور DNS و آدرس 
MAC دستگاه است.

 اگرچه این نوع داده ها ممکن اســت در ظاهر بی اهمیت باشــند، اما از آنها می توان بــرای ردیابی آنالین 
کاربران و تعیین مکان دقیق یک کاربر استفاده کرد.نشت این اطالعات به دلیل وجود یک ویژگی داخلی در 

سیستم عامل اندروید به نام intents است. 

نشت اطالعات حساس در سیستم عامل اندروید
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وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با 
انتقاد از زندگی تجمــل گرایانه برخی 
از مدیران اســتانی گفت: در شرایطی 
که دشــمنان بــا حمله اقتصــادی به 
مردم هجوم آورده اند شنیده ام برخی 
از مدیران اســتانی عالوه بر خود برای 
خانواده شــان نیز ماشــین و امکانات 

دولتی استفاده می کنند.
 محمدجواد آذری جهرمی در نخستین 
روز از ســفرش  به اســتان سیستان و 
بلوچستان بعد از چابهار راهی ایرانشهر 
شد و در دانشگاه والیت این شهرستان 
و در جمع شورای اداری و معتمدان این 
شهر، با انتقاد از زندگی تجمل گرایانه 
برخی از مدیــران اســتانی گفت: در 
شرایطی که دشمنان با حمله اقتصادی 
به مردم هجــوم آورده اند شــنیده ام 
برخــی از مدیران اســتانی عــالوه بر 
خود برای خانواده شــان نیز ماشین و 

امکانات دولتی استفاده می کنند.  
وی با انتقاد از این شیوه سوال کرد: مگر 
مدیر به جز اینکه مســوولیت سنگین 
تری بر عهده دارد با مــردم عادی چه 
فرقی می کند؟ آذری جهرمی با اشاره 
به این نکته که انجام برخی از کارهای 
روزمره خانوادگــی مانعی در ماموریت 
های محول ایجاد نمی کند، گفت: بنده 
به نانوایی مــی روم و نان خانه را خودم 
تهیه می کنم و بچه هایم را درصورتیکه 
از سرویس جا بمانند خودم به مدرسه 
می رسانم و بســیاری از امور منزلم را 
انجام می دهم بــدون اینکه خللی به 
کار و ماموریت هایم وارد شــود.  وزیر 
جــوان کابینه دولــت دوازدهم اظهار 
کرد: نخستین تعهد من اجرای برنامه 
ایست که در نظام اسالمی تصویب شده 
است و مطابق آن تا پایان امسال تعداد 
روســتاهای دارای ارتباطــات کامل و  
مناسب در این اســتان را از پنج درصد 

به ۲5 درصد می رسانیم. 
وی بــا بیان اینکه تا پایان ســال 500 
روســتای اســتان تحت پوشش تلفن 

اینترنــت  و  ثابــت 
روســتایی قــرار مــی 
گیرند، افزود: همچنین 
در  ۶00 روستا خدمات 
همــراه اول به نســل 

های باالتر ارتقا پیــدا می کند و 500 
کیلومتر فیبرنوری جدید نیز به شبکه 

فیبر نوری اضافه می شود. 

آذری جهرمــی با اشــاره بــه جنگ 
اقتصادی دشــمن با کشورمان تصریح 
کرد: البته فشــارهای اخیر بی سابقه 
نیســت و قبال نیــز گاه با 
وجود  بیشــتری  شــدت 
داشته اســت و در هر مورد 

بی نتیجه ماند. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکه 
جلب اعتماد مردم با حرف امکان پذیر 
نیســت بلکه با عمل به دست می آید، 
افزود: شاید مدیری بتواند ظاهرسازی 

کند و با یک خودروی معمولی رفت و 
آمد کند اما مردم ماشــین لوکسی که 
خانواده و فرزندان او را جابجا می کنند 
می بینند و این تناقــض و دوگانگی را 

درک می کنند.
آذری جهرمی با اشــاره به مشــکالت 
فرهنگی استان که گاهی باعث صدمه 
زدن به تجهیزات ارتباطی و فیبر نوری 
می شــود، گفت: از همه علمای شیعه 
و اهــل ســنت و بــزرگان و معتمدان 
سیستان و بلوچســتان می خواهم در 

این زمینه فرهنگسازی کنند.
بر اســاس این گزارش؛ آذری جهرمی 
و هیئت همراه که صبح دوشنبه برای 
افتتاح تعدادی از طــرح های ارتباطی 
و مخابراتــی به اســتان سیســتان و 
بلوچســتان ســفر کرده اند از شهرها 
و شهرســتان های چابهار، ایرانشــهر، 
ســراوان و ســیب و ســوران دیدن و 
وضعیت ارتباطی مناطق روســتایی و 
جاده های اســتان را بررسی خواهند 

کرد.

اضافه شدن 500 کیلومتر فیبر نوری به شبکه سیستان و بلوچستان 

انتقاد  جهرمی از زندگی تجمل گرایانه برخی از مدیران استانی
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دادنامه
پرونده کالسه 9409980227300926 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9609970227300862 خواهان اقای سید مهدی نورالدینی فرزند سید حسین به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران 
ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست گل پالک 5 بلوک یک واحد9 خواندگان صنایع برق گستر ساعی اقای حسین رصاف فرزند 
حسنعلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار- 
خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای اقای سید مهدی نورالدینی 
فرزند سید حسین به طرفیت اقای حسین رصاف فرزند حسنعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 12967250-
92/1/25 و 13431597-92/1/25 عهده بانک پارسیان شعبه هروی و میدان تجریش به مبلغ مجموع 600/000/000 ریال به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به 
دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت زا بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ واطالع در جلسه دادرس حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و هیچگونه دفاعی جهت هرد ادعای خواهان 
ارایه و اقامه نکرده است ونظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر 
دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد198 و515 و519 و522 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی و مواد310و313 
قانون تجارت و ماده 19 و تبصره ذیل ماده 2 قانون اصالحی صدور چک حم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ600/000/000ر یال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تایخر تایده از زمان صدور چک ها مصووف تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صاد رواعالم می دارد ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعالم از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه واز محکوم علیه وصول و پس از کسر هزینه دادرسی به محکوم له ایصل دارد در خصوص دعوای خواهان مصووف 
به طرفیت شرکت صنایع برق گستر ساعی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چکهای صدرالوصف بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان طی الیحه مثبوت به شماره 1440854 دعوای خود را در بخش 
اخیر مسترد نموده است لذا مستندا به بند ال فماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می دارد رای 
صادره در فراز اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در فراز دوم قرار ابطال دادخواست 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
64650 رئیس شعبه13 دادگاه عمومی وحقوقی تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی کبری 
کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه 
فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار 

مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما افشار 
مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفار زاده

خواهان  ها محمدعلی گوهرچی غالمعلی جوهرچی کاظم پاکات  دادخواستی به طرفیت خوانده گان محبوبه فرحزادی مسعود فرحزادی 
کبری کاتوزیان احمد افشار مازندران زهرا فرحزادی مهدی فرحزادی محمود افشار مازندران فاطمه فرحزادی محمد ابراهیم افشار مازندران 
مرجان فرحزادی صغری بیگم عبد منافی بتول افشار مازندران مریم فرحزادی رضا صفارزاده زهری افشار مازندران شهال صفارزاده سیما 
افشار مازندران مجید فرحزادی ماندانا صفارزاده هوشنگ صفارزاده خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تسلیم مبیع تحویل مورد 
معامله مالی غیر منقول مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9609980227201000 شبعه 12 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران   ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/8/20 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64651 منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجراییه
مشخصات محکوم له  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نشانی تهران خ بزرگمهر خ برادران مظفر شمالی پ8 مشخصات 
بلوار والیت بوستان 14  انتهای  آباد  آباد خرم  نوری نشانی استان لرستان شهرستان خرم  بابایی یوسف  ناصر  محکوم علیه 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای  آباد خرم  نیا استان لرستان شهرستان خرم  پ 24- یوسف نوری  - علی مومن 
آباد بخش مرکزی دهستان رباط  آباد خرم  لرستان شهرستان خرم  تعاونی افالک گستر مهدی استان  زرین چقاء- شرکت 
روستای زرین چقاء عبدالحمید  جابری استان لرستان شهرستان خرم آباد خرم اباد دره گرم ک بوستان پنجم فرعی دوم 
پ4- زینب خسروی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 60 متری هزار دستگاه ب لوک 53 واحد16 منزل اقای جابری 
هرمز مرادی نشانی استان لرستان شهرستان خرم اباد خرم اباد بخش مرکزی دهستان رباط روستای زرین چقاء محکوم به 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 6722 و شماره دادنامه مربوطه 9609970228501628 محکوم علیهم به 
نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 300/000/000ر یال بابت اصل خواسته وتادیه مبلغ11/946/000ر یال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته و پرداخت نصف حق الوکاله وکیل بابت دستمزد نماینده قضایی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/19 تا زمان وصول  محکوم به بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64652 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

 اجراییه
امیری  اسماعیل  علیه  محکوم  تهران خ سهدی شمالی مشخصات  نشانی  ایران  بیمه  له شرکت سهامی  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان محکوم به به موجب دادنامه شماره 0208 مورخ92/3/4 صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
نمایندگی  ونیز حق  ریال هزینه دادرسی  پرداخت 696760  به  ونیز  اصل خواسته  به عنوان  یال  31138000ر  بملغ  پرداخت 
قضایی طبق تعرفه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ91/11/18 لغایت اجرا حکم به 
ماخذ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له هزینه اجرا به عهده محکوم علیه است. محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 
( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
64654 رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای هوشنگ کیاییه
خواهان  اقای عباله عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه وجه سفته   مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709982210300222 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/8/27 
ساعت11/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
64653 منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مصطفی دشتی فرزند  غالم 
  خواهان آقای خانلطفی  محبی حسن آبادی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای مصطفی دشتی  به خواسته الزام به تنظیم  سند 
خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988603400159  شعبه 34  حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/7/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبیر شعبه 34  حقوقی  مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید اصغر کرمانی دارای شناسنامه شماره 285بشرح دادخواست به کالسه 970299 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرمانی  بشناسنامه 412 در تاریخ 91/6/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به...1-فاطمه محمدپور کندالی ش ش 483 ت ت 1333 همسر متوفی2-لیال کرمانی ش ش 1455 ت ت 1364 

دختر متوفی3-رقیه کرمانی ش ش 252 ت ت 1357 دختر متوفی4-سیداصغر کرمانی ش ش 285 ت ت 1359پسر متوفی5- 
سیدجعفر کرمانی ش ش 771 ت ت 1362پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.15
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای طالب شهرت ملهان نام پدر شفیع بشناسنامه 673 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور آگهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرم مرحوم سهلوله شهرت ملهانی بشناسنامه 68 صادره هندیجان در تاریخ 91/9/24 در آغاجاری اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی آقای طالب ملهان به ش.ش 673 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( 2- خانم حمیده ملهان به 
ش.ش 8 صادره از بهبهان ) فرزندمتوفی ( والغیر...اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت¬نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
  غالمحسن قلندرنژاد رئیس  شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی آغاجاری

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی خط 
گذار به شماره ثبت 110282 و شناسه ملی 10101540109 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22 و تاییدیه 
استان تهران  تعاون  اداره کل  شماره 962/15/143572 مورخ 1396/5/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد علیمحمددوست به شماره ملی 1551706806 
به عنوان بازرس اصلی و سروش توکلیان به شماره ملی 0083920102 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب رسید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239745(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بند آب سهامی خاص به 
شماره ثبت 43416 و شناسه ملی 10100887772 

مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سودوزیان 

سال مالی96 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239746(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 253882 و شناسه ملی 

10102942948
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس :شهر تهران سعادت آباد 
باالتر از میدان کاج کوچه نمازی زاده پ 13 زنگ دوم کدپستی 

1998733684 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239747(

آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی خاص به شماره 
ثبت 344310 و شناسه ملی 10103897205 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مجتبی اسمعیلی به شماره ملی 2490472631 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسداله امید بخش به شماره ملی 
2491146797 بسمت مدیرعامل شرکت ) خارج از سهامداران و هیئت 
مدیره ( انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل 
چک و سفته و بروات و کلیه قرار دادها و نامه هاو اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای اکبر نیک پور یا خانم الهه مجاهد یا آقای اسداله امید بخش 

هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239748(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی حملیران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 26591 و شناسه ملی 10100720563 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
وتاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به 
شماره 11/23500 مورخ97/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم 
زینال زاده با کدملی 2830447387 باپرداخت مبلغ 110000000ریال 
بصندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. لیال رمضانی با کدملی 
شرکت  بصندوق  45000000ریال  مبلغ  باپرداخت   2830755162
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  درنتیجه  گرفت  قرار  شرکا  درردیف 
155000000ریال بمبلغ 310000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به 
قرار ذیل می باشد: جهانگیر لشکری به شماره ملی 0039593312 
دارنده 83000000 ریال علیرضا لشکری به شماره ملی 0063096579 
دارنده 40000000 ریال آرزو لشکری به شماره ملی 0053558235 
دارنده 15000000 ریال معصومه بیگم حسینی فرد به شماره ملی 
4321902045 دارنده 17000000 ریال ابراهیم زینال زاده با کدملی 
2830447387 دارای مبلغ 110000000ریال لیال رمضانی با کدملی 

2830755162 دارای مبلغ 45000000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239749(

آگهی تغییرات شرکت مهر نامان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
157816 و شناسه ملی 10102005420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
ملی  کد  به  ریاضی  نگار  خانم سیده   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
0078478499 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم سیده ترانه ریاضی 
به کد ملی 0015276619 با پرداخت 2000000 ریال به صندوق سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 5000000 ریال افزایش داد. خانم فریبا احمدنیا 
رودسری به شماره ملی 2690076284 با پرداخت 10000000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 
20000000 ریال به 34000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد. لیست شرکاء و سهم الشرکه 
هوشنگ  آقای  است:  ذیل  قرار  به  سرمایه  افزایش  از  پس  آنها 
پاکشاد)0044329504( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه آقای پویا 
پاکشاد)0016854330( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم تینا 
پاکشاد)0440654718( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه خانم بیتا 
پاکشاد)0018537642( دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
علی اکبر ریاضی)0322484278( دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم سیده نگار ریاضی)0078478499 ( دارای 5000000 ریال سهم 
الشرکه خانم سیده ترانه ریاضی)0015276619 ( دارای 5000000 ریال 
سهم الشرکه خانم فریبا احمدنیا رودسری)2690076284 ( دارای 

10000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239750(

آگهی تغییرات شرکت طرح تجهیز ایده تدبیر سهامی خاص به 
شماره ثبت 353242 و شناسه ملی 10104008174 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: عباس شیبانی به شماره ملی 0061962643 به سمت مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره. امیرحسین عظیمی به شماره ملی 0452514398 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. نوید صانعی به شماره ملی 1229712372 
به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداٌ همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. -مهدی حقیقی به شماره ملی 1289663327 
به سمت بازرس اصلی آقای آرش بهنام طلب به شماره ملی 0069219850 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239751(

آگهی تغییرات شرکت پدیده ساز کهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 427089 و شناسه ملی 10320802193 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/05/10 
: شهریار  به  : محل شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
خیابان  مریم  شهرک  طالقانی  بلوار  یک  فاز  اندیشه 
دانش کوچه حافظ دهم پالک 12 واحد 6 کد پستی : 

1853966119 انتقال یافت
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239752(

آگهی انتقال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب 
پویا به شناسه ملی 10980002869

 به موجب نامه شماره 97/20/237مورخ 97/4/27 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخة 1396/12/15مرکز اصلی موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به نشانی 
مرکزی - شهر  بخش   - تهران  تهران - شهرستان  استان 
بلوچستان- پنجم-خیابان  نصر-کوچه  کوی  تهران-محله 
پالک 11-طبقه همکف-واحد شمالی به کد پستی کدپستی 
1446933714 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تحت شماره 29827 به ثبت رسیده است .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239753(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی 
خاص به شماره ثبت 229386 و شناسه ملی 10102704860

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت 
مدیره از این پس )2 ( نفر می باشد و بدین شرح ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239754(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 200521 و شناسه ملی 10102422801 

 1397/02/02 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آ قای جلیل مجاهد به شماره ملی 
2491057417 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مریم روان 
به شماره ملی 2491063670 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، خانم الهه مجاهد به شماره ملی 2491598825 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای محمد عباس زاده فرد به شماره 
ملی 0082782415 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء و 
سهامداران ( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد ا ور از قبیل چک و سفته و بروات 
و کلیه قرار دادهای عادی و اداری با امضای آقای جلیل مجاهد 
یا الهه مجاهد یا اکبر نیک پور به ک.م 0044568584 هر یک 
به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد موتور 
سیکلت و اتومبیل با امضای مهدی ثابت فرد همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )239755(

آگهی تغییرات شرکت طرح وصنعت وپاالیش با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 229355 و شناسه ملی 10102704554 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیات مدیره به2 نفر کاهش 

یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)239756(

فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1397/2669

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس  تهران خ طالقانی نرسیده  به چهارراه مفتح  ساختمان شماره 200  در نظر دارد خدمات تنظیفات  
و اداره آبداخانه، پست و کپی و چاپ و تکثیر در تهران را برای مدت  یک سال در مبلغ حدود شصت و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 81314491- 

81313542- 021 تماس و با مراجعه  به نشانی  WWW.NIGCENG.IR متن کامل آگهی را رویت  نمایند.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه )تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت506/59  مورخ 94/9/22  

هیئت وزیران( به مبلغ حدود دو میلیارد و  هشتصد و پنجاه میلیون ریال.
- مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه 7  روز پس از تاریخ آگهی  نوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی  کیفی آدرس فوق 

می باشد. 
- اسناد  مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود 30 روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به واجدین شرایط تحویل می گردد و زمان 

ارائه پاکات پیشنهادات حدود 10 روز پس از تودیع اسناد مناقصه می باشد. 
- گشایش  پیشنهادات  مالی حدود 2 روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گردد. 

»روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران« 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/15

مناقصه گذار :شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
موضوع مناقصه :بروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ،ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور سنجی شهرستان سلماس 

به شرح :
*احداث خط تغذیه )250PSIG( با لوله های فوالدی به اقطار 4 تا 12 اینچ              به طول تقریبی 18252 متر 

* احداث ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  250.60.5000                                           به تعداد یک ایستگاه 
* احداث ایستگاه حفاظت کاتدی )cps(از نوع چاهی آبی                                  به تعداد یک ایستگاه

3-  محل اجرای پروژه : شهرستان سلماس 
استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 

شرایط متقاضیان :
 داشتن شخصیت حقوقی 

 داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 

 توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :

 تقاضای دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ،مبلغ ودرصد پیشرفت هر یک. 
 گواهی نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

7 – مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :                         10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی       25 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

9- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ،خیابان مولوی ،شرکت گاز استان آذربایجان غربی ،طبقه اول ،اتاق 102 میباشد. بدیهی است متعاقبا دعوت 
نامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه ،به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره 123402/ت  50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران واصالحیه های بعدی آن خواهد بود .
11- محل تامین اعتبار مالی پروژه:  اعتبار پروژه از محل تامین اعتبارات سرمایه ای خواهد بود .

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت وانرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس www.SHANA.Ir و شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی به آدرس 
نمابر شماره 044-33444475  از طریق  یا  و  تلفن شماره 33477170-044 تماس  با  بیشتر  به کسب اطالعات  لزوم  WWW.NIGC–WAZAR.Ir درج گردیده است. درصورت 

مکاتبه نمایند .
ضمنا اطالعات واسناد مربوط به اگهی در کد شماره 3،173،108 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گردیده است.

برای آگاهی از اخبار ،آگهی های مناقصه ،مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی میتوانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS  @ مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی  

نوبت اول 

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شماره: گ37536/080/31
تاریخ: 1397/06/10

نوبت اول  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( شماره 2201/97/33

به گزارش دفتر روابط عمومی - امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن با داشتن 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین به عنوان یکی از 5 استان رتبه یک کشوری است. این 
امور همزمان با شروع جنگ تحمیلی جهت بازسازی مناطق جنگ زده کشور شروع بکار نموده 
و پس از تکمیل آئین نامه تشکیالتی بعنوان اولین ماموریت،در بازسازی مناطق گیالن غرب به 
فعالیت خود رسمیت بخشید در سال 1369همزمان با وقوع دلخراش زلزله رودبار و پر رنگ شدن 
نقش امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی،تسهیالت خاصی را برای خرید تعداد محدود دستگاه در 
اختیار بنیاد مسکن گذاشته که پس از حضور قدرتمند بنیاد در حوادث زلزله آوج و بم و همچنین 
نحوه نگهداری از ماشین آالت در اختیار، مسئولین بنیاد مسکن در مرکز موفق به اخذ تسهیالت 
تکمیلی برای خرید دستگاههای مورد نیاز شدند که در حال حاضر، این استان با بهره بردن از امکانات 
بیش از 50 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و متخصص از 
قطبهای ماشین آالتی استان به شمار می آید.ماشین آالت فعال استان شامل کمپرسی های جفت 
و تک محور،گریدر،لودر،بیل مکانیکی،غلطک،آبپاش،بیل بکهو و کشنده می باشند.ضمن آنکه یک 
ایستگاه سنگ شکن و تولید شن و ماسه امامزاده هاشم)ع( و یک واحد ایستگاه بتن با آزمایشگاه 
در منطقه جیرده مشغول فعالیت هستند. عمده وظایف امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی ارائه 
خدمات در حوادث طبیعی:این امور بعنوان وظیفه اول و ذاتی بنیاد،بعد از دوران بازسازی جنگ 
قزوین،بم،آذربایجان،آواربرداری گسترده در  زلزله رودبار،  برداری  آوار  تحمیلی،شرکت در عملیات 
روستای امامزاده ابراهیم)ع( پس از حادثه حریق سال 92،حضور مقتدرانه در حوادث بارش برف 
در سنوات 83،86،92،امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن گیالن به محوریت و نقش 
ارزنده و توانمند بنیاد مسکن استان،با فعالیت بیش از 6000 ساعت ماشین،ضمن کسب رضایت 
عمومی،توانست کارنامه خوبی برای بنیاد رقم زده که این عملکرد مورد تقدیر استاندار محترم و دیگر 
مسئولین استانی قرار گرفت. آخرین اقدام این امور همکاری در ریشه کن نمودن گیاه سنبل آبی در 
تاالب عینک رشت می باشد. ارائه خدمات در پروژه های استانی:امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی 
جهت ایفای وظیفه دوم خود یعنی انجام پروژه های عمران روستایی و مشارکت در پروژه های بخش 
خصوصی خدمات شایانی را ارائه نموده است.در همین راستا این امور با اجرای صدها پروژه طرح 
هادی روستایی،ضمن رعایت کامل نکات فنی بشکلی متفاوت توانسته جایگاهی مناسب همراه با 
رضایت مسئولین امر و اهالی روستاها برای بنیاد ترسیم نماید.ضمن آنکه در بخش خصوصی نیز 
آماده سازی قسمت اعظم نیروگاه گازی پره سر ، مشارکت در اجرای آماده سازی پروژه های مسکن 
مهر، مشارکت در پروژه موج شکن انزلی،همکاری در اجرای رمپ شرقی پل جانبازان ،شرکت در پروژه 
های آبرسانی مناطق املش،سیاهکل و الکان رشت،توسعه فرودگاه رشت،پروژه های روستایی منطقه 
آزاد انزلی،اجرای پروژه های آبنما در شهرستان شفت،پروژه های مسکن مهر و دهها پروژه راه سازی و 
ماشین آالتی را در کارنامه خود دارد. باتوجه به جایگاه منابع انسانی بعنوان سرمایه ارزشمند،امکانات 
اداره میگردد که  از همکاران زحمتکش،تحصیلکرده و مجرب  نفر  از 85  با پشتیبانی بیش  فوق 
این طیف دارای تحصیالت در مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند. گزیده ای 
آبنمای  بنیاد مسکن گیالن 1(احداث  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی  از عناوین پروژه های 
روستای سفید مزگی شهرستان شفت 2(آماده سازی)محوطه سازی( پروژه های مسکن مهر کیاشهر 

از آماده سازی سطوح  و املش 3(اجرای قسمتی 
پروازی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت 4(

اجرای طرح هادی)شن ریزی(بیش از 124 روستا 
5(اجرای طرح هادی روستاهای منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی 6(احداث پل آبنمای دو طبقه جیرده 

بطول 105 متر 7( پروژه توسعه بندر کاسپین منطقه 
آزاد انزلی 8( احداث دیوار حفاظتی روستای ناصران شهرستان شفت 9( آماده سازی زمین کارخانه 
ورقه های الیافی ناب در شهرک صنعتی سپیدرود رشت -----دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 
حضرت امام خمینی )ره( و انجمن خیرین مسکن ساز استان گیالن 1- واریزی نقدی به حساب 
100 حضرت امام خمینی)ره( 602 میلیون ریال 2- کمک نقدی حساب 100 حضرت امام خمینی 
)ره( 1120 میلیون ریال 3- کمک به ساخت و یا تعمیر و تکمیل واحدهای نیمه تمام شهری و 
روستایی و یا کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند با کمک های بالعوض حساب 
100 حضرت امام )ره( برای 19 خانوار 4-کمک به ساخت واحد های مسکونی روستایی و شهری 
برای محرومین با مشارکت خیرین )24 واحد مسکونی( عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز گیالن 
در سال 1396 : 1-پروژه 627 واحدی حضرت ثامن االئمه )ع( رشت توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز استان در زمینی به مساحت 27000 متر مربع در سایت مسکن مهر رشت )پل تالشان( در حال 
احداث میباشد که کلیه واحد ها دو خوابه با زیر بناء70 مترمربع دارای پارکینگ و انباری می باشد، 
مساحت و زیربنای کل واحدها62 هزار و هفتصد متر مربع و تعداد بلوکهای 110 بلوک 3 طبقه 
بر روی پیلوت )99 بلو بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن )حساب 100 حضرت امام )ره(( به 
عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و ارگان انقالب اسالمی ، مفتخر است که در هفته مبارک دولت با 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با عشق به امام)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به 
اهتمام کلیه دستگاههای دولتی، در دولت تدبیر و امید نسبت به افتتاح و بهره برداری رسانیدن پروژه 
ها در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر اقدام نماید. میزان سرمایه گذاری بالغ بر 
1582 میلیارد ریال از منابع مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، تسهیالت بانکی، و بخش 
خصوصی بوده است. اهم وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی الف( معاونت عمران روستایی تهیه و 
بازنگری طرح های هادی: به عنوان عالی ترین سند توسعه همه جانبه پایدار در روستا ها.اجرای 
طرح های هادی روستایی:اجرای ساماندهی، زیر سازی و آسفالت، جوی، جدول، کانیو، پل، مبلمان 
روستایی، سنگفرش، و... در روستاها صدور اسناد روستایی : با مشارکت ثبت اسناد و امالک، نسبت 
به سند دار کردن عرصه و اعیان امالک روستائیان عزیز در داخل طرح های هادی روستایی اقدام می 
گردد. همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز این مهم صورت می پذیرد. 
تملک و واگذاری اراضی : تملک و واگذاری اراضی با مشارکت منابع طبیعی ، نسبت به تملک اراضی 
ملی در داخل طرح های هادی روستایی اقدام و در جهت رفاه آسایش و تأمین مسکن روستائیان 
عزیز، این عرصه ها به آنها واگذار می گردد. ب( امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی آماده سازی : با 
بهره گیری از ناوگان مجهز ماشین آالت سنگین، نسبت به آماده سازی اراضی روستایی جهت احداث 

پروژه های عمرانی روستایی و سایر پروژه های عام المنفعه اقدام میگردد. 

عملکرد )یکساله( بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن

شماره مجوز :1397،2648

شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

بندرعباس - دهقانی
شهر  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  نهمین  و  شصت 
اعضای  تعیین   « جلسه  کار  دستور  با  بندرعباس 
شهر  اسالمی  شورای  تخصصی  کمیسیون های 

بندرعباس » برگزار شد.
فیصل دانش« در شصت و نهمین جلسه رسمی شورای  
با تبریک  شهر و نخستین جلسه هیات رئیسه جدید 
و  نیت  کرد:  بیان  دولت  هفته  و  غدیرخم  سعید  عید 
به  ما در خدمات رسانی  الگوی همه  باید  رفتار شهدا 
شهروندان قرار گیرد تا رضایت خدای متعال را به همراه 
بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای   رئیس  باشد.  داشته 
گفت: ما اعضای شورای شهر با حضور در گلزار شهدای 
بندرعباس با شهدای عزیزمان تجدید میثاق کردیم که 
یادمان نرود میز خدمت و مسئولیت هایمان را مدیون 
شهداهستیم. دانش گفت: در هر جلسه مطابق قانون 
اخذ وقت  با  توانند  اعضای شورا می  از  نفر  نهایتا سه 
قبلی، در زمان سه تا پنج دقیقه ای نطق پیش از دستور 
داشته باشند و مسئولیت نطق هر شخص بر عهده خود 
فرد است نه شورا وعضو دیگر شورا فقط با داشتن وقت 

قبلی می تواند پاسخ دهد. 
به دستور کار  اشاره  با  بندرعباس  رئیس شورای شهر 
جلسه تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورای 
تعیین  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس  شهر  اسالمی 
ریاست  دلیل عدم حضور  به  کمیسیون های شورا هم 
دیگری  جلسه  به  رئیسه  هیات  نظر  با  شورا  قبلی 
موکول شد. وی با بیان اینکه روند انتخاب هیئت رئیسه 
کمیسیون ها در صحن شورا نبوده و در جلسات خود 
کمیسیون باید مطرح شود، تصریح کرد: هر کمیسیون 
حداقل پنج نفر و هر فرد باید حداقل در دو کمیسیون 
حضور داشته باشند.. دانشگفت: جهت صرفه جویی در 
و... مجبور  پرسنل شورا، مدیران  اینکه  و  برق  مصرف 
نباشند در ساعت عصر و غیر اداری حضور یابند، تصمیم 
گرفته شده است که یکشنبه ها وسه شنبه ها ساعت ده 
صبح جلسات برگزار شود که اعضای شورا هم می توانند 
در این خصوص نظر داشته باشند و رای گیری می شود. 
جواد بالرک، نایب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس 
نیز در این جلسه افزود: در خصوص تعیین اعضا برای 
حضور در سازمان های شهرداری نظر بنده هم این است 

به رأی گذاشته شود، در خصوص خزانه داری هم  که 
اعضا باید نظر بدهند که خزانه دار از میان اعضای شورا 
انتخاب شود یا یکی از کارمندان شهرداری بندرعباس 
البته از نظر بنده اگر از میان یکی از اعضای شورا انتخاب 
شود بهتر خواهد بود. مجید عسکری زاده، منشی اول 
افزود:  این جلسه  در  بندرعباس  اسالمی شهر  شورای 
شورا محلی است برای خرد جمعی، اگر بحثی می شود 
می خواهیم تصمیمی گرفته شود که منشأ آبادانی شهر 
باشد. وی اظهار کرد: قطعاً مشکالتی در شهر بندرعباس 
وجود دارد و این مشکالت با بی برنامگی هایی که قباًل 
بوده بصورت یک معضل در آمده که بایستی این معضل 
جراحی و ترمیم شود. عسکری زاده با اشاره به اینکه 
در آستانه سال تحصیلی بوده و مردم در تنگنا هستند، 
در خصوص حمل ونقل عمومی و فضای سبز باید توجه 
بیشتری شود، ابراز کرد: هر جا آموزش و تعامل باشد به 
تناسب جلوی کم و کاستی ها گرفته می شود، بهترین 

جا برای آموزش در مدارس است. 
و  مالیات  بایستی  بندرعباس  شهر  صنایع  گفت:  وی 
عوارض پرداخت کنند و به مسئولیت های اجتماعی خود 
عمل کنند. عسکری زاده افزود : ساحل نشینان وصیادان 
گالیه مندند  چینی  شناورهای  توسط  صید  به  نسبت 
و بایستی متولیان مربوطه هم بایستی پاسخگو باشد. 
حجت االسالم احمد عامری سیاهویی عضو دیگر شورای 
شهر هم با تبریک عید سعید غدیرخم گفت: شهرداران 
نسبت به برنامه های بنیاد بین المللی همکاری داشتند 
که قدردانی می کنم. عامری گفت: ۵۰۰ زوج به همین 
مناسبت جهیزیه در جشن های گل های علوی دریافت 
نیز در  می کنند. وی اظهار داشت: نقش شورای شهر 
برگزاری این برنامه ها بخصوص در محالت بسیار اثرگذار 
است. کیانوش جهانبخش، عضو دیگر شورای اسالمی 
جمعی  بصورت  باید  شورا   : گفت  بندرعباس  شهر 
کارها را پیش ببرد و گاهی حرکت و تالش فردی هم 
مورد متوجه قرار می گیرد و در نهایت منجر به ارتقا 
سطح کیفی شورا می شود. وی عنوان کرد: امیدوارم 

افزایش  سال   1۰ شورا  سنی  میانگین  که  همان طور 
یافته، عملکرد آن نیز پختگی بیشتری داشته باشد و 
سایر اعضا هم در کنار ایشان خواهد بود. وی گفت: از 
هیئت رئیسه برای موکول کردن موضوع کمیسیون ها به 
جلسه بعد تشکر می کنم چون همه اعضا باید در این 

جلسه حضور داشته باشند. 
جهانبخش بیان کرد: هدایت و ریاست کمیسیون جای 
کسب تجربه نیست باید از تجرببات خود و بکار گیری 
راه ها و استفاده از مشاورین در این جلسات استفاده 
کرد و کیمسیون ها بنا به نیاز باید مشاورین را معرفی 
و از این ظرفت استفاده کنند. وی تأکید کرد: کار شورا 
در یک یا دو رشته خالصه نمی شود و نیاز است که 
از ظرفیت مشاورین ، متخصصان و نخبگان دانشگاهی 
تا کارها براساس کارشناسی شده و  نیز استفاده شود 
تعداد   داد:  ادامه  جهانبخش  شود.  انجام  اصول  طبق 
کمیسیون ها باید بر اساس نیاز باشد و بعضی کمیسیون 
ها قابلیت یک کمیسیون را ندارند و باید در غالب یک 

کمیته اداره شوند. 
بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  عضو  ساالری،  پرویز 
هر  اعضای  قانون  مطابق  کرد:  تصریح  جلسه  این  در 
من  پیشنهاد  و  باشد  نفر  تا 7  بین ۵  باید  کمیسیون 
این است که 7 نفره باشد تا اگر برخی از اعضا غیبت 
داشتند جلسات به حدنصاب رسیده و تشکیل شوند. 
به  بستگی  کمیسیون ها  انتخاب  کرد:  خاطرنشان  وی 

شرایط زمانی و مکانی شهرها دارد.
 گفتنی است، ساعت برگزاری جلسات شورا در ساعت 
1۰ صبح روزهای سه شنبه که در گذشته در ساعت 14 
برگزار می شد به رأی گذاشته شد که با دو رأی موافق 
و 8 رأی مخالف قرار شد جلسات طبق روال گذشته 
در روزهای یکشنبه ساعت ده و سه شنبه ها ساعت14 
برگزار شود. شایان ذکر است شورا هم رای داد جلسه 
تعیین کمیسیون ها به زمان دیگری موکول شود. تا آن 
زمان هم پیشنهادات اعضا برای عضویت در کمیسیون ها 

به دفتر شورا اعالم کنند.

رئیس شورای  اسالمی شهر بندرعباس:
نیت و رفتار شهدا باید الگوی همه ما در خدمات رسانی به شهروندان قرار گیرد

وزیر  معاون  با حضور طاهرخانی  مراسمی  در 
و  راه  مدیرکل  ,غالمی  شهرسازی   و  راه 
شهرسازی استان اصفهان, احمدی مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان و جمعی 
از مسئوالن بیش از 1۰ عنوان پروژه عمرانی 
هفته  مناسبت  به  بهارستان  عمران  شرکت 

دولت به بهره برداری رسید.
 بر این اساس عملیات احداث ایستگاه متروی 
بهارستان با مساحت 4۰۰۰ مترمربع زیربنای 
8۵۰۰ متر مربع و ,هزینه 4۰۰ میلیارد ریال 

آغاز شد.
و  مسکن  اسبق  )وزیر  کازرونی  الدین  سراج  مرحوم  نام  با  ای  مدرسه  از  برداری  بهره   
شهرسازی( مساحت یک هزار و 817 متر مربع هزینه ۲۰ میلیارد یال و مدت اجرای 1۰ 
ماه و کالنتری بهارستان با مساحت یک هزار و ۹۰۰ مترمربع هزینه 1۹ میلیارد ریال و مدت 

اجرای 1۲ ماه از جمله این پروژه ها است .
بهره برداری از روشنایی بلوار های رسالت و قائم مقام فراهانی با طول مسیر ۹ کیلومتر, 
تعداد پایه ۲1۲ اصل با هزینه ۲۰ میلیارد ریال و مدت زمان 7 ماه پیاده رو سازی مسکن 
مهر جنوبی با مساحت ۳۹ هزار مترمربع هزینه 17 میلیارد ریال و مدت زمان 8 ماه بهره 
برداری از پارک سایت جانبازان با مساحت 8۵۰۰ متر مربع هزینه 7 و نیم میلیارد ریال و 
مدت اجرای ۹ ماه آغاز عملیات احداث پیاده روسازی محور میانی پردیس و آغاز عملیات 
اجرایی پروژه های مشارکتی شامل اندیشه پرند پردیس و بهار آن از دیگر پروژه های مذکور 

است.
 معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها با بیان اینکه 
دسترسی و حمل و نقل مناسب میان اصفهان و شهر جدید بهارستان بسیار مهم است ابراز 
پروژه  و  دارد  پیشرفت خوبی  بهارستان  اصفهان  قطار شهری  پروژه  راستا  این  :در  داشت 
آینده قطعاً  ماه  تا 18  به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی شد که  نیز  بهارستان  ایستگاه 

افتتاح می شود .
بهارستان خواهد  تاثیر ویژه در جایگاه  پروژه  این  :افتتاح  ادامه داد  حبیب اهلل طاهرخانی 

داشت و اقبال به سکونت و سرمایه گذاری در این شهر افزایش پیدا می کند.
 وی با اشاره به اینکه در هفته دولت ۹ واحد آموزشی افتتاح شد که ۶ مورد در فوالدشهر 
دو واحد در بهارستان و یک مورد نیز در شهر من کسی افتتاح شد بیان داشت :در مجموعه 

ساخت سد مدرسه دیگر را در دستور ساخت داریم که بخش عمده به مناسبت ۲۲ بهمن 
افتتاح می شود .

از  جدید  شهرهای  سازی  اجتماعی  و  روبنایی  خدمات  :انجام  کرد  تاکید  راه  وزیر  معاون 
مهم ترین فعالیت های ما در ارتباط با شهرهای جدید در کشور است .

در ادامه این مراسم مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت :در هفته دولت 
بافت های  17۳ کیلومتر راه ۲۹۶ واحد مسکن مهر و هشت پروژه عمران و بهسازی در 

ناکارآمد شهری در استان اصفهان افتتاح شد .
استان  های  راه  جمع  سر  به  مسیر  کیلومتر   17۳ اساس  این  افزود:بر  غالمی  اهلل  حجت 
اصفهان اضافه شد و با دو بانده و چهار بانده کردن بسیاری از مسیرهای حادثه آفرین جاده 

ای به کاهش بروز حوادث و تصادفات کمک می شود.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در کشور دو میلیون و صد مسکن 
مهر داشتیم و بر این اساس به هر استان 7۰ تا 1۰۰ مسکن شامل ۶ درصد کل اختصاص 
می یافت گفت: استان اصفهان هم اکنون ساخت حدود 11 درصد مسکن مهر کل کشور را 

برعهده دارد که شامل 1۶1 هزار واحد شهری و ۵۰ هزار واحد روستایی است.
 وی ادامه داد :بیش از ۶۹ واحد سایت مسکن مهر را در شهرهای مختلف استان داشتیم 
و سه شهر بزرگ جدید مجلسی فوالدشهر و بهارستان حدود ۲۵ درصد مسکن مهر را به 

خود اختصاص داده است.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد :از سرجمع واحدهای مسکونی آغاز شده 
در دولت قبل 4۹ درصد قبل از دولت یازدهم و دوازدهم افتتاح و ۵1 درصد باقیمانده در 

۶ سال اخیر به سرانجام رسید .
وی با بیان اینکه همه واحدهای مسکن مهر به جز ۳۰۰ واحد در شهرضا و ۲۵۰۰ واحد در 
فوالدشهر افتتاح شده است گفت: همزمان با این پروژه ها ۲۹۶ مسکن مهر در نایین شهرضا 
و آران و بیدگل افتتاح و ۳1 پروژه روبنایی شامل ۲۶ واحد تجاری اداری در سایت های 

مسکن مهر در سطح استان و دو باغ مدرسه و سه باب مسجد نیز در اصفهان افتتاح شد.
 در ادامه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اظهار داشت :امروز در آستانه صد 
این شهر مورد توجه  بهارستان 1۰ میلیارد تومان پروژه در  هزار نفری شدن شهر جدید 

وبهره برداری قرار گرفته است و ۲۵۰ میلیارد تومان پروژه جدید نیز آغاز خواهد شد.
 محمدرضا احمدی با بیان اینکه مترو بهارستان در 18 ماه با هزینه بالغ بر 4۰۰ میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسد که از مهمترین پروژه های در دست اقدام است وی با اشاره به 
سیاست تکلیف شده توسط مجمع شهرهای جدید به منظور ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی 
در شهرهای جدید ابراز داشت :تعداد 8 هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد برای شهر بهارستان 

تکلیف شده است.
واحد  هزار  و  همچنین  اینکه  بیان  با  بهارستان  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر   
بنیاد  با  رایزنی  با  واحد  اظهار داشت: همچنین یک هزار  است  مسکونی در حال طراحی 
شهید به شکل پیمان سپاری ساخته می شود و ساخت 7۲۲ مورد نیز در قالب پروژه های 
مشارکتی بر ارزش ۲1۹ میلیارد تومان انجام خواهد شد و بدین ترتیب درآمد پایدار طی 

سه سال آینده خواهیم داشت.
 وی تأکید کرد :امروز نرم افزار سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید بهارستان رونمایی 
شد که فرصت های سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران شهر و استان اصفهان قرار 

می دهد .
داشت  اظهار  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  بیگی  معصوم  مهدی  سردار  ادامه  در 
:بهارستان یکی از شهرهای جدید خوب در کشور است و باید بخش امنیتی آن نیز الگو و 
نمونه باشد به همین منظور یک کالنتری جدید در این شهر با حضور معاون وزیر و دیگر 

مسئوالن افتتاح شد.
 فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: در بهارستان استقرار ۳ کالنتری برنامه ریزی 

شده بود و با دستور معاون وزیر که کالنتری دیگر نیز اضافه خواهدشد.

خبرهای خوشی برای شهرجدید بهارستان در راه است

عملیات احداث ایستگاه متروی بهارستان با مساحت ۴هزارمترمربع آغازشد
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شرایط فروش انواع محصوالت 
گروه خودروسازی سایپا اعالم شد 

بر اساس اعالم شــرکت خودروسازی ســایپا، پیش 
فروش نقدی و اینترنتی گروه خودروســازی سایپا از 
ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه  آغاز شد. به گزارش 
ایلنا، شرکت خودروسازی سایپا شرایط فروش نقدی 
شــهریور ماه خود در مورخ چهارشــنبه 97.6.14  را 
اعالم کــرد. در این دوره فــروش، محصوالت خانواده 
ســایپا 131، 132، 151  به همراه ساینا، تیبا و وانت 
نیسان عرضه می شود. این ثبت نام شرایط محدودیت 
کد ملی دارد و فاقد امکان صلح است همچنین امکان 
ویرایــش کد ملی، نــام و نام خانوادگــی پس از ثبت 
نام وجود نخواهد داشــت. براســاس اعالم این گروه 
خودروســازی تحویل خودروهای ثبت نامی از آذر 97 
تا خرداد 98 به قیمــت روز خواهد بــود. مدیرعامل 
ســایپا درباره زمان و چگونگی عرضه محصوالت این 
شــرکت اظهار کرده بــود: از ســاعت 10 صبح امروز 
چهارشــنبه همین هفته 50 هزار دســتگاه خودرو از 
خانواده محصوالت پراید، تیبا و وانت نیســان با قیمت 
مصوِب زمان تحویل، عرضه خواهد شد. وی همچنین 
خواستار قیمت گذاری خودروهای داخلی در حاشیه 
بازار شــده و گفته بود: در گذشته خودروسازان تجربه 
مناســب و موفقی در زمینه قیمت گذاری خودرو در 
بازار آزاد داشــتند که با این روند مشــکالت موجود 

برطرف خواهد شد.

قیمت خودرو افزایش نمی یابد
رئیس شورای رقابت از قابل قبول نبودن دالیل خودرو 
سازان برای افزایش قیمت خودرو خبر داد.  به گزارش 
خبرگزاري صداوسیما، رضا شیوا رئیس شورای رقابت 
اظهار کرد: خودرو ســازان معتقد بــه افزایش قیمت 
مواد اولیه ماننــد فوالد،   آلومینیوم،  شیشــه و مابقی 
مواد مصرفی این صنعت هســتند کــه به علت واضح 
نبودن دالیل عنوان شــده افزایش قیمتی در خودرو 
وجود نخواهد داشــت. وی گفت: درباره تغییر قیمت 
خودرو پس از اســتعالم از بانــک مرکزی درخصوص 
صحت تغییرات مواد اولیه تصمیم گیری خواهد شد. 
رئیس شورای رقابت با اشــاره به جلسه برگزار شده با 
خودرو سازان افزود: این جلســه در رابطه با تقاضای 
خودروســازان در خصــوص افزایش قیمــت با مدیر 
عامالن و برخی از اعضا این شرکتها برگزار شده است. 
شیوا با اشــاره به ارائه توضیح دالیل یکی از شرکتهای 
خودروســاز در خصوص کاهش تولید امسال نسبت 
به ســال گذشته ادامه داد: این شــرکتها اعالم کردند 
حاشیه بازار ایجاد شده در خودرو به دلیل حجم باالی 

تقاضای کاذب است.
 

ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی به موضوع گراني خودرو

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی گفت: 
خودروسازان قطعات را با دالر 3200 تومانی خریده اند 
و خودروهایی را که مشــتری زیادی نداشت را در انبار 
دپــو کرده اند و اکنــون می خواهند بــا دالر 10 هزار 
تومانی در بــازار بفروشــند.  به گزارش ایســنا، امیر 
خجســته با انتشــار پســتی در صفحه شخصی خود 
در اینســتاگرام از ورود فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی به بحــث افزایش قیمت خودرو در کشــور 
خبر داده و نوشــته اســت: تیم ما اکنــون بحث باال 
رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودرو سازان 
در این مورد را بررســی می کند. آیا آمریکا یا افرادی 
خارج از کشــور قیمت خودروها را تعیین می کنند یا 
خودروسازهایی که خودروها را از پیش در انبارها دپو 
کرده اند؟ وی با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر 
اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر 
گذاشــته است، تاکید کرده اســت: آن ها قطعات را با 
دالر 3200 تومانــی خریده انــد و خودروهایی را که 
مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کرده اند و اکنون 
می خواهند با دالر 10 هزار تومانی خودروها را در بازار 
بفروشند و بعد می گویند قطعه نداریم. آیا این انصاف 
اســت؟ رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در ادامه با اشــاره به اینکه در حقیقت این مســائل به 
نوعی رها شدن بازار را نشان می دهد، بیان کرده است: 
دستگاه های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و 
معدن متولی نظارت بر عملکرد خودرو ســازان و بازار 
خودرو هســتند و همین مورد یکی از موارد استیضاح 
شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت 
و معدن به ویژه در بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو 

این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.
 

دولت سفته بازان را از بازار خودرو 
بیرون کند

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت: دولت باید با واقعی ســازی قیمت های رسمی 
خودرو، زمینه خروج دالالن و ســفته بازان از این بازار 
را فراهم کند. در آن صورت مصرف کنندگان واقعی نیز 
موفق به خرید خودرو به قیمت های رســمی خواهند 

شد.
شــهرام آزادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصرار 
بر تعیین دســتوری قیمــت خودرو بــدون توجه به 
واقعیت های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ 
ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم 

به مصرف کننده و هم به خودروساز می رسد.
وی ادامــه داد: وضعیت فعلی که قیمــت خودرو در 
کارخانه پایین تر از قیمتهای واقعی اســت، شرایط را 
برای حضور دالالن و ســفته بازان فراهم کرده است؛ 
به گونه ای کــه همه به دنبال این هســتند که خودرو 
را به قیمت رســمی از خودروســاز دریافت و در بازار 
آزاد بفروشــند. عضو هیات علمی دانشــگاه خواجه 
نصیرالدین طوســی افزود: چنین وضعیتی از یک سو 
به ضرر مصرف کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم 
تقاضا نمی توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت 
رسمی تهیه کنند و از آن ســو نیز به ضرر خودروساز 
است که باعث می شود ســود تولید به جیب دالالن و 
ســفته بازان برود. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت 
خــودرو هم به نفــع مصرف کننده و هم خودروســاز 
خواهد بود، خاطرنشــان کرد: در صورت از بین رفتن 
اختالف بین قیمت رســمی و آزاد خودرو، تقاضاهای 
سفته بازانه از این بازار خارج شــده و با کاهش شدید 

تقاضای خرید از خودروسازان مواجه خواهیم شد. 

خودرو

روی خط خبر

خبر

وزارت صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرد: فعال افزایش قیمت خودرو نداریم و شــورای رقابت از این 
پس می تواند قیمت کاالها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ســتاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت 

است.
 در پی اعالم خبرهایی مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خــودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع 
افزایش قیمت خودرو را تکذیب و به ایســنا اعالم کرد: افزایش قیمت خودرو فعال در دستور کار نیست و این 

وزارتخانه برنامه ای برای افزایش قیمت ندارد.
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، براســاس مصوبه شــورای هماهنگی سران ســه قوه، از این پس 
شورای رقابت در مورد همه کاالها از جمله خودرو مســئول قیمت گذاری نیست و می تواند پیشنهاد دهنده 
باشد و ســتاد تنظیم بازار قیمت ها را تعیین و تصویب می کند. پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای 

زیر 45 میلیون تومان قیمت گذار بود.

 وزارت صمت: قیمت خودرو افزایش نمی یابد

تب نوسانات قیمتي بازار خودرو در حال 
عبور از آستانه تحمل جامعه است. رشد 
جهشي چند ده درصدي و چند صد در 
صدي قیمتها از ابتداي ســال تاکنون 
موجب تشکیل مستمر جلسات متعدد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان 
وزارت خانــه با مدیران عامل ســایپا و 
ایران خودرو و ســایر خودروســازان و 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شد. در این جلســات درباره علل شکلي 
و محتوایي پــرواز قیمتهــا صحبت و 
تصمیمات مختلفــي از جمله ثبت نام 
و پیش فــروش خــودرو اتخاذ شــد و 
تولیدات خودروســازان تا خرداد 1398 
هم پیش فروش شد اما هر بار شوکي به 
بازار خودرو وارد شد و تب قیمتها اکنون 
در مرز خطرناکي قرار گرفته است و بیم 
آن مي رود رشــد قیمتها، آستانه تحمل 
جامعه را هم درنوردد. به گزارش اقتصاد 
ملي، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا با 
حضور در گفت وگوي ویژه خبري شبکه 
دو ســیما به تفصیل به کالبد شــکافي 
صنعت خودروســازي کشور پرداختند. 
مشروح سخنان  جهرودي و یکه زارع را 

در ادامه بخوانید.

 مدیرعامل سایپا: قیمت های فعلی 
بازار خودرو غیرواقعی است

مدیرعامل ســایپا با بیان اینکه درگیر 
اقدامات ســودجویانه در بــازار خودرو 
هســتیم، گفــت: قیمت تولیــدات در 
کارخانه پایین اســت ولی قیمت فعلی 
خودرو در بازار را نیز قبول نداریم. حجم 
تقاضای فعلی در بازار خودرو غیرعادی و 
فراتر از تصور است. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر با حجم شدیدی از تقاضا در 
بازار خودرو مواجه شده ایم، خاطرنشان 
کرد: این تقاضا بسیار بیشــتر از میزان 
تولید خودرو در ایران است. برآوردهای 
سایپا و ایران خودرو نشان می دهد کشش 
و نیاز مردم به خودرو در ایران ســالیانه 
حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه 
اســت که سال گذشــته محقق شد اما 
امسال شکل هجوم مشــتریان به بازار 
خودرو بیشتر شبیه ســفته بازی است 
و ناشی از نیاز نیســت. جهرودی افزود: 
گروه خودروسازی ســایپا در پنج ماهه 
نخست امســال حدود 18 هزار دستگاه 
خودرو بیشــتر از مدت مشــابه ســال 
گذشــته تولید و عرضه کرده به گونه ای 
که هدف تولید خود را علی رغم تحریم ها 

محقق کرده است.

وی با بیان اینکه هر چــه از بحران ارزی 
که از حدود اردیبهشت ماه آغاز شد، مردم 
گرایش فراوانی برای خرید خودرو پیدا 
کرده اند، تصریح کرد: به نظر می رسد که 
این گرایش بیشتر با هدف حفظ ارزش 
دارایی ها اســت به گونه ای که خودرو در 
ایران به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل 

شــده اســت. خــودرو 
احتکارپذیر نیســت و 9 
هزار خــودرو تنها تولید 
ســه روز کاری گــروه 
خودروسازی سایپا است 

که اصوال امکان احتکار آن وجود ندارد.
جهرودی با بیان اینکــه برخی قطعات 
در خودروهــا جزو قطعــات های تک 
است که فعال امکان تولید آن را نداریم، 
خاطرنشــان کرد: به همین دلیل بعضا 
کسری برخی قطعات نیز موجب تجاری 

نشدن برخی خودروهای تولیدی شد.
وی درباره شــبهات مطرح شده مبنی 
بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان 
گفت: خودرو اصوال قابل احتکار نیست 
و این ارقامی که درباره تعداد خودروهای 
احتکارشــده اعالم می شود تولید چند 
روز سایپا اســت. خودرو به محض اتمام 
تولید در سایپا شــماره سریال دریافت 
می کند و صاحب آن مشخص می شود. 
در چنین شرایطی اساساً امکان احتکار 
و نگهداری آن وجود نــدارد. جهرودی 
افزود: سایپا تنها یک انبار دارد و آن هم 
داخل این مجموعه اســت و هیچ انبار 
دیگری ندارد که بخواهــد خودروها را 
تولید و در آن احتکار کنــد. وی درباره 
تخلــف نمایندگی هــای فــروش این 
شرکت و فروش خودروها با قیمت های 
بازار آزاد گفت: ســایپا تمام فروش های 
اخیر خود را به صــورت اینترنتی انجام 

داده و اگــر خودرویــی در نمایندگی ها 
عرضه شــود مردم می توانند این تخلف 
را اعالم کنند. سایپا نســبت به قیمت 
کنونی پراید در کارخانه معترض اســت 
اما قیمت 40 میلیون تومانی را به هیچ 
عنوان قبول ندارد. در این شــرایط نباید 
به التهاب قیمتی در بازار دامن زده شود. 
قیمــت محصوالت ســایپا 
تحت نظارت تعیین شــده 
و ســایپا نمی تواند به نرخی 
بیشــتر از نرخ های مصوب 
محصوالت خــود را عرضه 
کنند. جهرودی درباره زمان و چگونگی 
عرضه محصوالت این شرکت اظهار کرد: 
از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه همین 
هفته 50 هزار دستگاه خودرو از خانواده 
محصوالت پراید، تیبا و وانت نیســان با 
قیمت مصوِب زمان تحویل عرضه خواهد 
شد. وی همچنین درباره قیمت گذاری 
خودروهای تولید داخل خواستار تعیین 
قیمت ها در حاشیه بازار شد و گفت: در 
گذشته خودروســازان تجربه مناسب و 
موفقی در زمینــه قیمت گذاری خودرو 
در بازار آزاد داشــتند که بــا این روند 

مشکالت موجود برطرف خواهد شد.
مدیرعامــل ســایپا دربــاره تحویــل 
خودروهای سیتروئن C۳ فروخته شده 
گفت: ســایپا دو هزار دســتگاه خودرو 
ســیتروئن C۳ را پیش فروش کرده که 
تحویل مشــتریان خواهد شــد. در این 
زمینه با تــالش همکاران توانســتیم 
مشــکالت را رفع کنیم و در حال تولید 
این محصول هســتیم. در حال حاضر 
بیشترین مشکل ما در زمینه تاخیر در 
تحویل خــودرو در حوزه محصوالت رنو 
است. زیرا در گذشته روزانه حدود 570 
دستگاه خودرو از خانواده محصوالت رنو 

تولید می کردیم کــه در حال حاضر این 
عدد به روزی 90 دســتگاه کاهش پیدا 
کرده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
درخصوص ســایر محصوالت نیز تالش 
می کنیم زمان تاخیــر در تحویل را به 

کمتر از یک ماه برسانیم.

 اطالعات خودروهای ناقص را به 
بازرسی کل کشور اعالم کردیم

مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو 
گفــت: تمــام اطالعــات مربــوط به 
خودروهای ناقص را به سازمان بازرسی 

کل کشور اعالم کرده ایم.
هاشــم یکه زارع نیز در گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما گفت: احتکار یک 
کار زشــت و کثیف است و تولید خودرو 
ناقص به دلیل کسری در قطعه نمی تواند 
احتکار باشــد ضمن آنکه مشتری پول 
این خودروهــا را پرداخته و ما موظف به 

تحویل آنها هستیم.
وی بــا بیان اینکه چرا خودروســاز باید 
خودرویــی را فروخته و مشــتری اش 
مشخص است، احتکار کند، خاطرنشان 
کرد: اگر در تحویل خودرو به مشــتری 
تاخیر کنیم باید جریمه پرداخت کنیم. 
بنابراین هیچ دلیل منطقی برای احتکار 
خودرو وجود ندارد و واقعیت این اســت 
که به دلیــل تاخیــر در تامین قطعات 
نتوانستیم خودرو را به موقع به مشتری 

تحویل دهیم.
مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: ما 10 
روز قبل از این اتفــاق تمامی موجودی 
انبار خود را که مربوط بــه خودروهای 
ناقص بود به ســازمان تعزیــرات اعالم 
کرده ایــم. ما خودروســازان خودمان را 
مسئول می دانیم که مشکالت تولید را 
حل و خودرو را به موقع تحویل مشتریان 

دهیــم با این حــال سیاســت ها جای 
دیگری تعیین می شود.

وی دربــاره اجرای اســتانداردهای 85 
گانه خودرویی از دی ماه امسال گفت: با 
سازمان ملی استاندارد در این زمینه در 
حال هماهنگی هستیم. ما وظیفه داریم 
ابالغیه ســازمان ها از جمله ســازمان 
استاندارد و محیط زیست را اجرا کنیم 
و انشاءاهلل این اســتانداردها را نیز اجرا 
خواهیم کرد. مدیرعامل ایران خودرو در 
رابطه با دلیل تاخیر و تحویل خودروهای 
پــژو 2008 فروخته شــده، گفت: پژو 
2008 محصــول جدیدی بود که تولید 
آن همزمان با تحریم های ظالمانه شد. 
بنابراین تحویل خودروهــای فروخته 
شــده به تاخیر افتاد که از مشــتریان 
عذرخواهی می کنم. یکه زارع همچنین 
از پیش فروش 40 هزار دستگاه خودرو 
در هفته آینــده خبــر داد. مدیرعامل 
ایران خودرو دربــاره ممنوعیت واردات 
خودرو گفت: خودروهــای وارداتی که 
وارد می شد تاثیر رقابتی بر خودروهای 
رقابتی نداشت زیرا این خودروها اصوال 
در کالس خودروهــای داخلی نبودند. 
خودروهــای  وارداتــی  خودروهــای 
گران قیمت بودند که فاقد اثــر در بازار 

خودروهای داخلی هستند.
وی اظهار کــرد: در خودروهای برجامی 
از جمله خــودرو پــژو 2008 قیمتی 
که مــا پیش بینی کرده بودیــم از تمام 
خودروهــای وارداتــی در آن مقطــع 
کمتر بود که این نشــان می دهد اصوال 
خودروهــای وارداتی و داخلــی از نظر 

قیمتی در یک رده قرار نمی گیرند.
دربــاره  ایران خــودرو  مدیرعامــل 
قیمت های کاذب فعلــی در بازار خودرو 
مانند پرایــد 40 میلیون تومانی و پژوی 
56 میلیــون تومانی اظهار کــرد: این 
قیمت ها کاذب است و چنانچه کل ایران 
را بگردید، 500 یا هزار دســتگاه خودرو 

هم با این قیمت معامله نشده است.
وی افزود: ما برای این قیمت های کاذب، 
راهکار داریم؛ به عنوان مثال اگر قیمت 
پراید در بازار 40 میلیون تومان است، اگر 
به خودروساز اجازه بدهند این محصول 
را پنج درصد زیر قیمت بازار بفروشــد، 
قطعاً بعد از دو ســه روز قیمت آن به 37 
میلیون تومان کاهش خواهد یافت و بعد 
از آن هم به قیمت مصوب خواهد رسید. 
حتی می توان مابه التفاوت قیمت مصوب 
و قیمت بــازار را به خودروســاز نداد و 
سازوکار دیگری برای آن اندیشید. با این 
اقدام قیمت ها در بازار سیاه شدیداً افت 
خواهد کرد و خودرو با قیمت مصوب به 

فروش خواهد رسید.

پاسخ هاي مدیران ایران خودرو و سایپا 

تب سوزنده قيمت ها در بازار خودرو

و  داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رییــس 
فروشــندگان خــودرو ضمــن ناکارآمد 
توصیف کردن برنامه هــای پیش فروش 
خودرو در شــرایط فعلی بازار، خواســتار 
آن شد که خودروســازان ابتدا به تعهدات 
پیشــین خود در برابر مــردم عمل کنند. 
ســعید موتمنی در گفــت وگو بــا ایرنا، 
کاهش 11 میلیــون تومانی قیمت خودرو 
پراید در روزهای گذشــته در بازار یادآور 
شد و افزود: حدود 25 روز است که قیمت 
ها بدون حســاب و کتاب باال رفته و وقتی 
چنین باشد، بی حساب و کتاب هم پایین 
می آیــد. به گفته این فعــال صنفی، بازار 
امروز خودرو در دســت واســطه ها قرار 
گرفته و مصرف کننــدگان واقعی و حتی 
ســرمایه گذاران در چنیــن قیمت های 
کاذبی خرید نمی کنند. واسطه ها و دالل 
ها با فعالیت گســترده در فضای مجازی، 
ســایت ها و کانال هــای اجتماعی قیمت 
های باالیی برای فروش خودروها اعالم و 
در این میان عده ای نیز وسیله قرار گرفته 
اند و اقدام به خرید می کنند. مشــکل این 
اســت که خودرو به بازار عرضه نمی شود، 
در صورتــی که چنانچه بــه تعداد 2000 
دســتگاه انواع خودرو به بازار عرضه شود، 
کاهش دســتکم 30 درصدی قیمت ها را 
به دنبال خواهد داشت. وی ضعف نظارتی 
در بازار خودرو را مورد انتقــاد قرار داد و 
گفت: برخی نمایندگــی ها که خریدهای 
عمده )ســبدی( از خودروسازان داشتند، 
اکنون به شــیوه حداقلی خــودرو به بازار 
عرضه می کنند و اکثر آنها نیز در سایت ها 
و کانال ها فعالیت دارند و هیچ نظارتی هم 

بر آنها وجود ندارد.

و  داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رییــس 
فروشندگان خودرو اضافه کرد: نمایندگی 
ها در سراســر تهران دفتر فروش دارند و 
مرتــب جابجایــی مکانی دارنــد، عالوه 
براین در کانال های خــود نیز بدون درج 
آدرس، فقط تلفن تمــاس در اختیار می 
گذارند و هر یک بــا 30 تا 40 دفتر فروش 
در ارتباطند و »حتی تماس ها با این دفاتر 
را محدود به تماس های واتساپی، ایمویی 
و غیره در فضای مجازی کرده اند«. پیش 
فروش خودروهــا باید شــرایط و ضوابط 
خاص خود را داشته باشــد و در حالی که 
خودروســازان به تعهداتی که در گذشته 
ایجــاد کرده اند، پاســخ نــداده و خودرو 
تحویل مشتریان نشــده، صحبت از پیش 

فروش نباید مطرح شود. 
به گفته این فعال صنفی، »مشــکل فعلی 
نمایشــگاه داران تامیــن خــودرو برای 
مشــتری در ســال 97 اســت، نه اینکه 
خودروها برای تحویل در ســال 98 پیش 
فروش شود«. موتمنی اظهار داشت: امروز 
در شــرایط فعلی، خودروســازان داخلی 
جلوی فــروش تولیدات خــود را گرفته 
انــد و چنانچه خودروســازان به تعهدات 
پیشــین خود در قبال مشتریان و تحویل 
خودروهای پیش فروش شده اقدام کنند، 
اختالف قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا 
می کند. بررســی وضعیت ایــن روزهای 
نمایشگاه ها، حاکی از خرید و فروش های 
اندک در طول روز اســت که در بسیاری 
موارد به یک یا 2 معاملــه در روز محدود 
می شــود، زیرا نبض اصلی بازار در دست 
دالل ها و واســطه هــا و نمایندگی های 

متخلف است. 

خودروسازان قبل از پیش فروش جدید
 به تعهدات خود عمل کنند

REPORT

گزارش

  هادي فرهنگ زاد
گروه خودرو

وقتی 20 هزار خودرو 15 دقیقه ای 
نیست می شود

رئیس انجمن قطعه سازان اســتان البرز با بیان اینکه 
بخش زیادی از نقدینگی سرگردان در کشور به سمت 
بازار خودرو آمده اســت گفت: به همین دلیل اگر 20 
هزار خودرویی که ســایپا اعالم کرده به فروش خواهد 
گذاشت وارد سایت خرید شود تمام آن ظرف مدت 15 

دقیقه به فروش خواهد رفت.

 30 واحد قطعه ساز در استان البرز تعطیل شده است
علی فراهانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مشکالتی 
که اخیراً در صنعت خودروســازی و قطعه ســازی به 
وجود آمده است گفت: پیش از وضعیت کنونی حدود 
180 واحد قطعه ســازی در اســتان البــرز فعال بود؛ 
اگرچه برآورد دقیقی از تعداد قطعه سازی های تعطیل 
شــده در این مدت وجــود ندارد اما به نظر می رســد 
تاکنون 30 واحد قطعه ســاز در اســتان تعطیل شده 
باشــد. فراهانی افزود: تعدادی از واحدها نیز دست به 
تعدیل نیرو زده اند؛ بر همین اساس می توان گفت که 
در حال حاضر بین 110 تا 120 هــزار نفر در صنعت 
قطعه سازی استان البرز مشــغول به کار هستند. وی 
با بیان اینکه قطعه ســازی های استان وضعیت خوبی 
ندارند خاطرنشــان کرد: این وضعیت به دلیل نوسان 
ارز، بــاال رفتن قیمت مواد اولیــه و پایین آمدن تولید 

خودرو به وجود آمده است.

 قطعه سازان در وضعیت مبهمی قرار دارند
فراهانــی خاطرنشــان کــرد: قــرار بــود دولت به 
قطعه ســازی ها هم ارز 4200 تومانی اختصاص دهد؛ 
مدتی هم اختصاص داده شد اما دوباره تصمیم تغییر 
کرد و ارز 4200 تومانی شامل قطعه سازی ها نشد. ما 
در وضعیت مبهمی قــرار داریم و نمی دانیم باید چکار 
کنیم؛ قطعه سازی و خودروسازی مجموعاً 27 درصد 
از ارزش افزوده کشــور را به خود اختصاص داده اند و 
در زمینه اشــتغال صنعتی در جایگاه دوم قرار دارند 
اما متأسفانه وارد بحران شده اند. وی خاطرنشان کرد: 
خودروسازان در ســال جاری قصد داشتند 200 هزار 
خودرو به تولیــدات خود اضافه کنند امــا نه تنها این 
محقق نشد بلکه تولید خودرو کاهش نیز یافت و همین 
وضعیت ما را پیچیده تر کرده است. خودروسازان بین 
7 تا 10 هزار میلیارد تومان به قطعه ســازان بدهکارند 
فراهانی یکی از مشکالتی که در این صنعت وجود دارد 
را بدهی خودروسازان به قطعه ســازی عنوان و اعالم 
کرد: آن چیزی که مــن از رقم این بدهی شــنیده ام 
بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان اســت. وی ادامه داد: 
خودروسازان معتقدند برای بهبود این وضعیت، قیمت 
خودرو باید از وضعیت تحمیلی شورای رقابت خارج و 
به حاشیه بازار نزدیک شود تا اختالف قیمت بین بازار 

و کارخانه از بین برود و داللی در این میان کمتر شود.

 20 هزار خودرو اگر به فروش گذاشــته شود 
ظرف 15 دقیقه تمام می شود!

رئیس انجمن قطعه ســازان استان البرز در مورد داللی 
در خرید و فروش خودرو نیز خاطرنشــان کرد: بخش 
زیادی از پول های سرگردان در کشــور به سمت بازار 
خودرو آمده است؛ دالالن در این وضعیت خودرویی را 
از کارخانه به قیمت 27 میلیون تومان می خرند اما در 
بازار 36 میلیون تومان می فروشند. وی ادامه داد: همین 
وضعیت باعث شــده در شــرایط کنونی خودروسازان 
برای فروش محصوالت خود سردرگم شوند؛ مثال سایپا 
اعالم کرده که قصد دارد 20 هزار خــودرو را وارد بازار 

کند اما راه فروش آن مشخص نیست.  

قانون   12 ماده  ج  بند  اجرايي  نامه  آئين  مطابق  دارد  نظر  در  زيرساخت  ارتباطات  شركت 
برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران بمنظور خدمات نصب وراه اندازی 
دكل وآنتن وفيدراقدام وخدمات فوق رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله ای به 
اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوزفعاليت پيمانکاری دررشته ارتباطات ازسازمان 
برنامه وبودجه بارتبه 4 وباالترمي باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نمايد. لذا واجدين 
شرايط جهت كسب اطالعات بيشتربه نشانیwww.setadiran.irمراجعه وازدرگاه سامانه 

تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( باتوجه به مواردذيل نسبت به تهيه اسناداقدام نمايند:
1-شماره ثبتی درسامانه تداركات الکترونيکی دولت)ستاد(:200971022000007  

2-نام ونشانی مناقصه گزار:شركت ارتباطات زيرساخت به نشانيخيابان شريعتی-نرسيده 
ارتباطات  شركت  مركزی  شهيدقندی-ساختمان  خيابان  سيدخندان-روبروی  پل  به 

زيرساخت-دورنگار88466779
3-بهای فروش اسناد:رايگان می باشد.

4-زمان ومهلت دريافت اسنادازسامانه ستاد:تاساعت 16روزيکشنبه مورخ97/6/18
پيشنهادات  بايست  می  گران  ستاد:مناقصه  درسامانه  پيشنهادات  ثبت  مهلت  5-آخرين 
خودراطبق اسنادموردنيازاعالم شده درسامانه تاساعت16روزدوشنبه مورخ97/7/2درسامانه 

ثبت نمايند.
مورخ97/7/3درمحل  شنبه  روزسه  صبح   9 كيفی:ساعت  ارزيابی  بررسی  ومحل  6-زمان 
مركزيشركت  ساختمان  اتاق1509   15 درطبق  واقع  معامالت  كميسيون  امورهماهنگی 

ارتباطات زيرساخت .
واجدشرايط  ازشركتهای  مقررات  براساس  اسنادومستندات  وبررسی  كيفی  ازارزيابی  پس 
هيچگونه  مدارک  ارائه  است  خواهدآمد.بديهی  بعمل  دعوت  اسنادمناقصه  دريافت  برای 

حقی رابرای متقاضيان ايجادنخواهدكرد.

م.الف:1802                                                                                               شركت ارتباطات زيرساخت

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه شماره 97/13 
) خدمات نصب وراه اندازی دكل وآنتن وفيدر(

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي 
مناقصه شماره 97/13 

) خدمات نصب وراه اندازی دكل 
وآنتن وفيدر(

م.الف:1802                           رجوع به صفحه داخلی

مهندس نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و 
گو با  ما  با تاکید بر دست یابی به اهداف فراتر از برنامه وموفقیتهای این 
پیش  اهداف  به   نیل  گفت:  و  پرداخت  یکسال گذشته  در سال  شرکت  
برنامه  اجرای  از جمله  های شرکت،  فعالیت  توسعه  برنامه  در  بینی شده 
های استخراج و تولید محصوالت. پوشش 109 درصدی درآمد هر سهم در 
سال 1396. استفاده بهینۀ مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های 
معدنی و صنعتی چادرملو و استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخِل لوازم، 
تجهیزات و قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع های تولیدی، حاصل تالش 
توسط  اتخاذ شده  و سیاستهای  و همراهی صاحبان سهام  کارکنان  کلیۀ 
بر  بالغ  سال 1396  در  تنها  چادرملو  گفت.  .وی  است  بوده  مدیره  هیأت 
550 قلم ، قطعات و لوازم مصرفی وارداتی را ساخت داخل نموده است و 
تاکنون 10 هزار و745 قلم قطعات و لوازم یدکی را از منابع داخلی تأمین 
و جایگزین قطعات مشابه ساخت خارج کرده است . مدیر عامل چادرملو 
همچنین با اشاره به پروژه های مطالعاتی، تحقیقـاتی و پـژوهشی شرکت 
بـا هدِف کـاهِش مصـارف و هزینه ها، بهینه سازی و کاهِش مصرف انرژی، 
استفاده از فن آوری های جدید، انجام اصالحات در خطوط تولید و بومی 
سازی افزود: در سال گذشته بیش از 65 هزار نفر ساعت، دوره های آموزشِی 
هاِی  دوره  ساعت،    نفر   500 هزارو   12 و  پیمانکاران،  و  امانی  کارکنان 
کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، در گرایشهای استخراج ، فرآوری 
و تولید در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با دانشگاه در مجتمع های معدن 

و صنعتی چادرملو، برگزار گردیده است .
عملکرد توليد در سال  1396  :

مهندس نوریان در ادامه در خصوص عملکرد تولید شرکت در سال گذشته 
و 660  میلیون   72 باطله  سنگ  استخراج  میزان  سال 1396  در   : گفت 
هزارتن و مقدار سنگ آهن استخراج شده ، معادل 15 میلیون و 195 هزار 

تن بوده است. 
همچنین مقدار 9 میلیون و 389  هزار تن کنسانتره سنگ آهـن تـولید 

نموده که 25 درصد فراتر از ظرفیت اسمی بوده است. 
  3 میزان  به  گندله  تولید  شامل  را  چادرملو  تولیدی  سایرمحصوالت  وی 
میلیون و 517 هزار تن ، سنگ آهن دانه بندی 515 هزار و 300 تن و 

شمش فوالد به میزان 428 هزار تن ، عنوان کرد.
انجام شده و عوامل موثر در اجرای برنامه های  نوریان همچنین اقدامات 
کـاهش  بدلیل،  را   1396 سال   در  آهن  سنگ  کنسانتره  تولید  افزایش 
میزان  به  مفید،  کار  ساعات  و  وری  بهره  افزایش  و  ای  بـرنامه  تـوقفات 

21درصد . 
- افزایش ضریب بازیافت از 61 درصد طبق محاسبۀ ظرفیت تولید کارخانه 

، به 65/4 درصد.
- افزایش گروه های تعمیرات و تسریع در برنامه های تعمیراتی استفاده 

حداکثری از لوازم ساخت داخل دانست
طرحهای بهره برداری شده در سال 1396  و در دست تکميل:

نوریان سپس با اشاره به طرح های بهره برداری شده شرکت در سال 96  
شامل  طـرح احداث کارخانۀ فوالد چادرملو به ظرفیت 1 میلیون تن و قابل 
ارتقاء تا 1 میلیون و 300 هزار تن - طرح افزایش ظرفیت کارخانۀ گندله 
سازی از 3 میلیون و 400 هزار تن به 4 میلیون تن و طرح تأمین آب از 
محل اجرای شبکه فاضالب شهرستان اردکان، به تشریح طرح های در دست 
اقدام شرکت پرداخت و گفت : طـرح احداث کارخانۀ احیاء )آهن اسفنجی( 
با ظرفیت 1 میلیون و 550 هزارتن  مهمترین طرح چادرملو است که بالغ 

بر 10 هزارو 633 میلیارد ریال پیش بینی سرمایه گذاری برا ی اجرای آن 
بعمل آمده است و انتظار می رود  راه اندازی آزمایشی  این پروژه تا پایان  

نیمه اول سال جاری انجام گیرد.
طرحهای آتی شركت :

مدیر عامل چادرملو از جمله طرح های آتی که در دورنمای توسعه شرکت 
آنومالی دی 19 -  ساخت  از پهنه معدنی  ترسیم شده است را، استفاده 
کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت 4 میلیون تن در سال با برآورد سرمایه 
فاینانس خارجی که  از  استفاده  با   ریال  اقل 9 هزار میلیارد  گذاری حدا 
مذاکرات اولیه آن نیز به عمل آمده است. و همچنین طرح احداث کارخانۀ 
نورد با ظرفیت 1 میلیون و 200 هزار تن در سال با پیش بینی  سرمایه 

گذاری حداقل به میزان 3 هزار میلیارد ریال عنوان کرد .
مشاركت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای توليد فوالد :

محمود نوریان سپس به طرح های مشارکتی چادرملو اشاره کرد و گفت : در 
راستای مصوبات هیأت مدیره و در جهت مشارکت با بخشهـای خصوصی، این 
شرکت اقدام به مشارکت در سرمایۀ شرکت آهن و فوالد غدیر ایـرانیان بـه 
میزان 30 درصد، شـرکت آهـن و فوالد ارفع به میزان 43 درصد و شـرکت 

صنـایع آهـن و فوالد َسرمد اَبرکوه به میزان 65 درصد سهام نموده است.
چادرملو در اجرای طرح احداث کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 
30 هزار تن در سال ، به میزان 27 درصد در سهام آن ، مشارکت نموده که 

در مرحلۀ قبل از بهره برداری است.
همچنین در اجراِی مصوبۀ هیأت مدیرِه، شرکت چادرملو در طرح  انتقال 
آب از خلیج فارس به صنایع معدنی کشور، به میزان 22 درصد مشارکت 
دارد. هـدف از اجزای این طرح، شیرین سازی و انتقال آب نمک زدائی شده 
به میزان 500 میلیون متر مکعب در سال در سه فاز جهت تأمین بخشی 
از نیازها و مصارف آب مجتمع هـای تـولیدی در حـال بهره برداری و طرح 
های توسعۀ سنگ آهن گل گـهر ، معـادن مـس سرچشمه و سنگ آهن 
چادرمـلو می باشد.  برای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس مبلغ 62 هزارو 

651 میلیارد ریال ، هزینۀ پیش بینی شده است.
 یادآوری می شود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 1396 موفق 
رتبه  ، در  معادن  برداری  بهره  و  استخراج   ، اکتشاف  دّوم گروه  رتبۀ  شد، 
بندی 500 شرکت بزرگ کشور را به دست آورد و در مجمع عمومي سالیانه 
صاحبان سهام خود برای سال مالی 1396 مبلغ 330 ریال سود برای هر 

سهم تقسیم کند .

روند  رو به رشد و تحقق برنامه ها توسعه 
بخش چادرملو

نوبت اول نوبت دومنوبت اول



مهاجم تیم ملی ایران در بین 
ارزشمندترین انتقاالت فوتبال اروپا

روزنامــه گاردین در گزارشــی نام »ســامان قدوس« 
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را که تابســتان جاری به 
»آمیان« فرانسه پیوســت، در بین ارزشمندترین نقل 
و انتقاالت پنجره تابســتانی اروپا قرار داد. این روزنامه 
انگلیسی دیروزنوشت: پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
در کشــورهای جهان همواره با جابجایی های زیادی 
همراه بوده اســت، جابجایی هایی کــه برای یک تیم 
گاهی ســودآور اســت و گاه ضرربار. در این بین، تیم 
آمیان فرانســه که با قراردادی 5 ســاله قــدوس را به 
خدمت گرفته اســت ظاهرا در زمره تیم های منتفع از 
بازار نقل و انتقاالت محســوب می شود چرا که خرید 
ایرانی این تیم در نخســتین بازی خود با لباس آمیان 
موفق به گلزنی شــد. گاردین در مورد قدوس نوشت: 
ایــن بازیکن )مهاجم( از اوسترشــوند ســوئد با مبلغ 
3.4 میلیون پوند به آمیان پیوســت. وی که ســابقه 
پوشــیدن پیراهن دو تیم ملی را در کارنامه دارد، یکی 
از مهره های کلیدی در ترکیب »گراهام پاتر« سرمربی 
اوسترشوند محسوب می شد و حاال با قدرت تهاجمی 
خود، مــی تواند خطوط دفاعی لیگ یک فرانســه را با 

خطرات گوناگونی مواجه کند.
 

سرمربی کوراش: 
پایمال شدن طالی ملک محمدی 

توطئه ازبک ها بود
ســرمربی تیم ملی کوراش با تاکید براینکه نصیرنژاد 
رییس ایرانی کمیتــه برگزاری رقابت هــای کوراش 
بازی های آســیایی هیچ نقشــی در پایمال شدن حق 
ورزشکار ایران نداشــت، گفت: این توطئه ازبک ها بود 
و به هر شــکل ممکن آن را اجرایی کردند.  خسرو دلیر 
در گفتگو با ایسنا، درباره ادعای مطرح شده مبنی بر زد 
و بند برای شکســت محمد ملک محمدی کوراش کار 
ایران در بازی های آسیایی که باعث حذف او در همان 
دور نخست و مهیا شدن شرایط برای قهرمانی نماینده 
ازبکســتان شــد، اظهار کرد: این موضوع را به حساب 
بدشانسی این بنده  خدا بگذارید. او از شانس بد در روز 
آخر به میدان رفت و ایــن در حالی بود که ایران در روز 
نخست به مدال های خوبی رسیده بود بنابراین ازبک ها 
که نفوذ بسیار زیادی در کوراش دارند می خواستند به 
هر شــکل ممکن جلوی قهرمان شدن ملک محمدی 
و تیم ایران را بگیرند. ازبک ها از روز نخســت هر کاری 
کردند تا ایران قهرمان نشود و خودشان طالها را صید 
کنند و به همین خاطر با نفــوذ در داوری کاری کردند 
ملک محمدی در همان مبارزه نخست شکست بخورد 
و با همه شایستگی برای کسب مدال طال حذف شود.  
وی در پاســخ به این ســوال که چرا با این وجود هیچ 
پاداشــی از سوی مســئوالن کاروان به ملک محمدی 
داده نشد گفت: اتفاقا از سجادی سرپرست کاروان هم 
خواســتم به او پاداش بدهند چون واقعا حق این بچه 
که ماه ها زجر کشــیده بود و براحتی طال می گرفت را 
خوردند، اما او در جواب گفــت در اندونزی نمی توانیم 
این کار را انجام بدهیم و باید به تهران برسیم ببینیم چه 

کار می توانیم بکنیم!

لیست جدید تیم ملی فوتبال 
ناجوانمردانه بود

»داریوش مصطفوی« رییس اسبق فدراسیون فوتبال 
ایران، گفت: لیســت جدید بازیکنان تیم ملی از سوی 
»کارلوس کی روش« را ناجوانمردانه ترین لیست تاریخ 
تیم ملی نام گذاری می کنــم. مصطفوی در خصوص 
حضور کی روش در ایران و ادامه همکاری او با تیم ملی 
فوتبال ایران به ایرنا گفت: بــا توجه به فاصله کمی که 
تا آغاز جام ملت هــا داریم، تصمیم تاج برای حفظ کی 
روش بســیار حرفه ای بود.  وی ادامه داد: تمام رقبای 
جدی ما برای قهرمانــی در جام ملت ها تمرینات خود 
را شروع کرده اند و ما تنها تیم مدعی هستیم که هنوز 
بازی دوستانه نداشته ایم. دلیل این اتفاقات کج خلقی 
های کی روش است که خوشبختانه با مدیریت درست 
»مهدی تاج« رییس فدراســیون فوتبال، این مســاله 
بیش از این ادامه پیدا نکرد.  رییس اســبق فدراسیون 
فوتبال ایران گفت: کی روش در صحبت های اخیر خود 
به دو مساله برای شــروع کار با تیم ملی تاکید زیادی 
دارد. شرایط مالی شخصی او و حل مشکالت مالی تیم 
ملی مهم ترین خواســته های او است که فکر می کنم 
رییس فدراســیون تا حد توان برای حل این مشکالت 
قول داده است.  وی در خصوص حمایت های مردمی از 
کی روش در شبکه های اجتماعی تصریح کرد: وجهه 
ایجاد شــده از کی روش منطقی نیســت و دلیل این 
مساله هوش باالی سرمربی پرتغالی است. چهار ماه تا 
جام ملت ها بیشتر فاصله نداریم و به همین دلیل هیچ 
سرمربی حاضر نیست مسئولیت تیم ملی را قبول کند 
و به همین دلیل بهترین گزینه فدراســیون کی روش 
اســت که بیش از هفت ســال در این تیم حضور دارد. 
بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به بهبود 
رفتار کی روش طی ســال های اخیر اظهار داشــت: با 
وجود اینکه این مربی هنوز هم بسیار پرحاشیه است، 
اما باید اعالم کنم تاج نسبت به »علی کفاشیان« رییس 
سابق فدراســیون فوتبال در کنترل این مربی موفق تر 
بوده است.  رییس اسبق فدراسیون فوتبال گفت: نکته 
بسیار جالبی برای ادامه همکاری کی روش وجود دارد و 
آن نداشتن پیشنهاد است. مطمئن باشید اگر کی روش 
حتی یک پیشنهاد داشت به ســراغ آن می رفت. تاج 
از این مســاله به خوبی بهره برد و مطمئن باشــید اگر 
ســرمربی تیم ملی نتواند در جام ملت ها نتیجه الزم را 

بگیرد، از سمت خود کنار می رود. 

  از خروج رونالدو شگفت زده شدم
لیونل مســی می گوید او از رفتن رونالدو به یوونتوس 

شگفت زده شده و رئال مادرید بدون او بدتر است!
 لیونل مسی، ســتاره بارســلونا در گفت و گو با رادیو 
کاتالونیا اظهار داشــت: رئال مادرید به همراه بازیکنان 
خوب یکی از باشگاه های قوی جهان است و این آشکار 
اســت که بدون رونالدو آنها یک مقدار تیم ضعیف تری 
هســتند و این باعــث می شــود یوونتــوس یکی از 
باشگاه های مورد عالقه برای قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا باشد.  او ادامه داد: خروج کریستیانو من را شگفت 
زده کــرد، من او را خارج از رئــال مادرید و هیچگاه در 
یوونتوس تصور نمی کردم. تیم های زیادی وجود دارند 

که برای همکاری با او عالقه مند هستند.

تیم ملی بســکتبال بــا ویلچر بانــوان ایران که 
خود را برای بازیهای پاراآســیایی جاکارتا آماده 
می کند، در ســومین دیدار خود در رقابت های 
بین المللی بســکتبال با ویلچر بانوان در تایلند 

برابر تیم میزبان به برتری رسید.
به گزارش فدراســیون جانبازان و معلولین، در 

این دیدار که دیروز برگزار شــد، تیم بسکتبال 
با ویلچر ایران با نتیجه 47 بر 42 تیم ملی تایلند 
را شکست داد. تیم بســکتبال با ویلچر ایران در 
ادامه این رقابت ها دیــروز بعدازظهر به مصاف 

تیم کره جنوبی رفت.
پیش از این تیم بســکتبال با ویلچر بانوان برابر 
تیم الئوس با نتیجه 64 بر 16 و برابر تیم کامبوج 
با نتیجه 71 بر هشت به برتری قاطع دست پیدا 

کرده بود. 
رقابت های بیــن المللی بســکتبال بــا ویلچر 
بانوان تا امــروززدر بانکوک تایلنــد ادامه دارد. 
تیم بســکتبال با ویلچر بانوان ایران خود را برای 
حضور موفق و مقتدر در سومین دوره بازی های 
پاراآسیایی آماده می کند. این دوره از بازی ها از 
14 تا 21 مهرماه سال جاری در جاکارتا پایتخت 

اندونزی برگزار خواهد شد.

کمک داور جنجالی داربی 69 که گل سالم محمد 
نوری را به اشــتباه آفســاید اعالم کرد، از پشت 
پرده چرایی منتشر شدن شایعه پول گرفتنش از 
اســتقاللی ها پرده برداشت. مرتضی کریمی داور 
داربی 69 درباره شــایعه پــول گرفتنش در این 
دیدار اظهــار کرد: این خبر کذب محض اســت. 

یک مربی پس از داســتان غش کردن محســن 
قهرمانی در دیدار پرسپولیس و سپاهان و صحبت 
علیه این داور بخاطر دوستی که با او داشتم، از من 
خواست تا علیه این داور مصاحبه کنم اما من این 
کار را نکردم. متاسفانه رفاقت یک خبرنگار با این 
مربی باعث شد چنین خبری روی خروجی یک 
خبرگزاری  برود. وی ادامه داد: با پیگیری های من، 
این خبرگزاری مجبور به عذرخواهی شد و حتی 
آن خبرنگار هم از من پوزش خواست. اکنون یک 
روزنامه با استناد به همان خبر دوباره پرونده این 
قضیه را باز کرده، قرار است من و پرویز مظلومی 
به دادگاه برویم تا از این روزنامه شــکایت کنیم.  
این کمک داور افزود: اگر قرار بود من چنین کاری 
انجام دهــم، حداقل رقمــی می گرفتم که وضع 
زندگی ام عوض شــود.حتما دوباره آن را پیگیری 

می کنم تا با خاطیان این قضیه برخورد شود.

ورزش و جوانان

فرهنگ و هنر

پشت پرده شایعه رشوه گرفتن کمک داور دربی 69ثبت سومین پیروزی بسکتبال با ویلچر بانوان 

اگرچه بیشــتر مردم »پهپاد« یا همــان »پرنده 
هدایــت پذیــر از دور« با کاربردهــای نظامی و 
امنیتی می شناســند امــا این وســیله امروز در 
کنــار کاربردهای مختلف آن مانند ســرگرمی و 
تصویربرداری، امداد و نجــات و تحقیقات علمی 
به یکی از ابزارهای ســریع و مطمئن انتقال کاال 
نیز تبدیل شده اســت. به لطف وزن کم، سرعت 

باال، قدرت مانور عالی و مصرف انرژی پایین، این 
پرنده های هدایت شــونده به گزینه ای مناسب 
برای تحویل بســته ها و مرســوالت پســتی در 
کشــورهای پیشــرفته تبدل شــده اند پهپادها 
در ترافیک گرفتار نمی شــوند و نیازی به دنبال 
کردن مسیرهای پر پیچ و خم خیابان ها و کوچه 
ها ندارند. این ربات ها ســریع تر از هر دوچرخه، 

موتورســیکلت و خودرویی مــی توانند تحویل 
کاال در یک شــهر را به انجام برسانند بنابراین به 
هیچ وجه عجیب نیســت که کمپانی های بزرگ 
متعددی در سراســر دنیا به دنبال استفاده از این 
پســتچی های کوچک و ســبک در شبکه های 
توزیع باشــند. به تازگی یک شــرکت چینی در 
شرایطی که روزانه میلیون ها بسته پستی جابجا 

می کند مجوز استفاده از پهپاد را برای ارسال این 
مرســوله ها از دولت دریافت کرده است. شرکت 
پستی » شونگ فونگ« مشهورترین و قوی ترین 
موسسه ارسال مرسوله های مختلف در این کشور 
می گوید اســتفاده از پهپاد باعث خواهد شــد تا 
قدرت و ســرعت بیشــتری به این بخش تزریق 
شود. این شرکت خاطر نشان کرده است در سال 

های پیش رو از میلیون ها پهپاد برای این برنامه 
و ارسال بسته ها استفاده خواهد کرد و دهها هزار 
پهپاد نیز ساخته خواهد شــد. انتظار می رود که 
در پنج ســال آینده یک میلیــون پهپاد در چین 
برای مصارف پشتیبانی و ارسال بسته های پستی 
بکار گرفته شــوند و 10 هزار پایانه نیز برای آنها 

ساخته شود.

پهپادها، پستچی های جدید چین

»لجن درمانی«
  دریاچه ارومیه در طول تاریخ همواره 
برای استفاده از خواص درمانی آن 
مورد توجه بوده و از جمله مهم ترین 
این خواص درمانی خاصیت درمانی 
لجن های دریاچه ارومیه است، لجن 
دریاچه ارومیه با داشتن امالح فراوان 
معدنی به ویژه کلر، سولفات، گوگرد، 
مواد رادیواکتیو، ید، آهن و مواد آلی 
متعدد یکی از مرغوب ترین لجن های 
طبی به شمار می آید و در درمان 
بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های 
پوستی و روماتیسمی، بیماری های 
سایکوسوماتیک )روان تنی(، 
بیماری های زنان خصوصاً التهاب لگن 
و اختالالت قاعدگی و بسیاری دیگر از 
بیماری ها موثر است. در گذشته لجن 
دریاچه ی ارومیه  عالوه بر چند کشور 
خارجی به صورت انبوه به بیمارستان 
شوروی در تهران که هم اکنون به نام 
پانزده خرداد فعالیت می کند، برای 
درمان بیماران منتقل می شد ولی در 
سال های اخیر متاسفانه بجز  استفاده 
عموم مردم و  گردشگران از این 
خاصیت درمانی هیچ استفاده دیگری 
از آن نمی شود

پست الکترونیکی:

support@eghtesademeli.com
www.eghtesademeli.com

روزانهم

ایستگاه چای و قهوه
 در کیلومتر 30 شهرها سبب کاهش تصادف است

محمدیان: 
۳۰ درصد مدال های بازیهای 

آسیایی توسط بانوان بدست آمد
 

به گزارش پایــگاه خبــری وزارت ورزش وجوانان ، 
فریبا محمدیان، ، اظهار کرد: در همه استان هاورزش 
بانوان با برنامه ریزی و حمایتی که مســئوالن انجام 
می دهند روند رو به رشدی داشــته به طوری که در 
استان اردبیل نیز نشانه هایی از جهش ورزش بانوان 

را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه در حوزه ورزش بانوان 
شــعاری عمل نکردیم بلکه ســعی کردیم شــرایط 
مطلوب و مناســب را تقویت کنیم، خاطرنشان کرد: 
با تجدیدنظر در برنامه های ارائه شــده سعی کردیم 
تابراساس سیاست کلی وزارت ورزش و جوانان سند 
جامع ورزش بانوان را تدوین و تصویب کنیم تا بانوان 
در بهترین شــرایط به فکر سالمتی و تندرستی خود 

باشند.
معاون امور بانــوان وزارت ورزش و جوانان نمونه این 
طرح های عملیاتی را طرح ملی غربالگری ســاختار 
قامتی بانوان روســتایی و همچنین حمایت از بانوان 
مدال آور اعالم کرد و گفت: به دلیل آنکه اســتان ها 
در خط مقدم برنامه های اجرایی قرار دارند ما تالش 
کردیم تــا ورزش بانوان دراســتان ها بیشــتر مورد 

حمایت و تقویت قرار گیرد.
محمدیان در مــورد بازی های آســیایی جاکارتا 
و افتخارآفرینــی بانوان نیز بیــان کرد: 30 درصد 
حجم کاروان ورزشــی کشــورمان را در بازی های 
آســیایی بانــوان تشــکیل دادند کــه 30 درصد 
مدال های کسب شده نیز توســط بانوان به دست 

آمده است.
محمدیان در مورد ورودبانوان به ورزشــگاه ها اظهار 
کــرد: ورود بانوان به ورزشــگاه ها انجام می شــود و 
درهمین استان اردبیل که میزبان مسابقات آسیایی 
و جهانی بود بانوان ما در ورزشــگاه هاحاضر شــده و 
در یک فضای مناسب نظاره گر مسابقات برگزار شده 

بودند.
وی بــه کمبود ســالن های ورزشــی بانــوان نیز 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه تعداد 
زیادی ســالن نیمه تمــام از دولت های گذشــته 
به ارث رســیده اســت ما بااولویــت در دهه فجر 
امسال بخشــی از این پروژه ها را افتتاح کرده و به 

بهره برداری می رسانیم.

معاون گردشگری کشــور گفت: با توجه به 
اینکه بیشترین تصادفات در 30کیلومتری 
شــهرها اتفاق می افتــد، ایجاد ایســتگاه 
های چای و قهــوه در این محدوده ســبب 
کاهــش تصادفات می شــود. بــه  گزارش 
سازمان میراث فرهنگی، ســی  و پنجمین 
نشست ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات 
ســفر با حضــور »محمــد محب خدایی« 
معاون گردشــگری کشــور، »عبدالهاشم 
حسن نیا« رئیس ســازمان راهداری و حمل 
 و نقل جاده ای، »مجید خدابخش« استاندار 
آذربایجان شرقی، »مرتضی آبدار« مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان شرقی و نمایندگان دستگاه های 
عضو ستاد به  میزبانی ســازمان راهداری و 

حمل  و نقل جاده ای دیروز برگزار شد.
معاون گردشــگری در این نشســت گفت: 
بهینه ســازی در عملکــرد دســتگاه های 
عضو ستاد در حوزه ســفر یکی از مهم ترین 
موضوعات ســتاد ســفر اســت کــه باید 

موردتوجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکالت موجود 
به دلیل مدیریت جزیره ای اســت، مســافر 
و گردشگر به ســبد خدمت توجه می کند و 
تمام جزئیات را موردبررســی قرار می دهد، 

باید یک نقشه مشخص برای تهیه این بسته 
خدمت داشته باشــیم، این ستاد برای ایجاد 

هم افزایی تشکیل شده است.
معــاون گردشــگری گفت: ســامان دهی 
وضعیت فروش بلیــت در حوزه حمل ونقل 
جاده ای با انعقاد تفاهم نامه ای بین ســازمان 
میراث فرهنگی و ســازمان راهداری اجرایی 
و عملیاتی می شــود. محب خدایی افزود: در 
مورد بحث ســرویس های بهداشــتی شاید 
سازمان راهداری توان مالی کافی برای انجام 
این کار را در ســطح کشــور نداشته باشد و 
ما باید با اســتفاده از توان بخش خصوصی 
این معضل را رفع کنیــم، همچنین اصالح 
منظرهای بین راهی باید در دستور کار قرار 
گیرد. وی ابــراز امیدواری کــرد که تداوم 
جلسات و هماهنگی و همکاری دستگاه های 
عضو به ارتقای سطح بهره وری ستاد مرکزی 

هماهنگی خدمات سفر بیانجامد.
به گزارش ایرنا، »ســتاد مرکزی هماهنگی 
خدمات سفر« به منظور توسعه گردشگری 
داخلی و ایجاد هماهنگی و انســجام در ارائه 
خدمات مناســب برای رفاه حال مسافران و 
گردشــگران و همچنین مدیریت یکپارچه، 
سیاســت گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی 
و نظارت بر انجام فعالیت های سفر در سال 

1392 با 18عضو تشــکیل شد و اکنون 21 
عضو دارد. بنا به این گزارش، هجده سازمان 
عضو این ستاد شامل وزارت کشور، سازمان 
صدا و ســیما، نیــروی انتظامی، ســازمان 
تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، وزارت آموزش و پــرورش، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، سازمان حفاظت 
محیط زیست، ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده  ای، شــرکت فرودگاههای کشور، 
راه آهــن، ســازمان هواپیمایی کشــوری، 
سازمان هواشناسی کشور، دبیرخانه شورای 
هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی، ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر، سازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر و کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی 
و ســازمان امور عشایری، ســازمان بنادر و 
کشــتیرانی و ســازمان اردویی گردشگری 
راهیان نور اســت.  همچنین ستاد اجرایی 
خدمات سفر در استانها به ریاست استانداران 
و در شهرستانها به ریاســت فرمانداران و در 
مناطق آزاد به ریاســت مدیر عامل منطقه 
آزاد شکل گرفته و ریاســت ستاد مرکزی با 
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری کشور است.
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گسترش ارتباطات فرهنگی ایران و 
روسیه آرزوی دیرینه ماست

معاون وزیر فرهنگ روســیه گسترش روابط فرهنگی 
کشورش با ایران را ضروری دانست و گفت: ارتباط با 
ایــران از آرزوهای دیرین ما بــوده و تمایل داریم این 

ارتباطات به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
»پاول اســتپانوف« در دیــدار با» ابــوذر ابراهیمی  
ترکمان« رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛ 
سطح روابط فرهنگی دو کشــور را خوب ارزیابی کرد 
و خواستار توســعه همکاری ها در حوزه های فرهنگی 

و هنری شد .
وی همچنین بر لزوم پایبندی بــه اصول تفاهمنامه 
همکاری بین دو کشور و گسترش مناسبات و اهتمام 

بر تداوم برگزاری هفته  های فرهنگی تاکید کرد.
ابــوذر ابراهیمی  ترکمــان رییس ســازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی نیــز در این دیدار بــا تاکید بر 
گسترش همکاری های فرهنگی و توسعه مناسبات دو 
جانبه در حوزه های مختلف فرهنگی ایران و روســیه 
گفت: امروز در کنار روابط اقتصادی و سیاسی، توسعه 

روابط فرهنگی نیز باید همزمان رشد پیدا کند.
  

آخرین اخبار از انتخاب نماینده 
ایران در اسکار 2۰19

کمیتــه انتخاب نماینده ســینمای ایران در اســکار 
2019 از پنجشنبه این هفته کار خود را آغاز می کند.

جلســات بازبینی فیلم های مورد نظــر برای انتخاب 
نماینده ســینمای ایــران در اســکار 2019 از روز 
پنجشنبه 15 شهریور ماه با حضور کمیته انتخاب در 
موزه ســینما به مدت 4 روز و هر روز در 2 سانس آغاز 

می شود.
رائد فریدزاده دبیر شــورای عالی بین الملل سینمای 
ایران و معاون امور بین الملل بنیاد ســینمایی فارابی 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه به زودی 
کمیتــه انتخاب نماینده ســینمای ایران در اســکار 
انتخاب می شــود، گفــت: کمیته انتخــاب نماینده 
سینمای ایران در اســکار نود و یکم به زودی براساس 
فهرســت پیشنهادی خانه ســینما انتخاب و تشکیل 
می شود تا مانند روال سابق جلســه هایی تشکیل و 
در نهایت نماینده ایران به این رقابت جهانی ســینما 

معرفی شود.
وی در پایــان بیان کــرد: کمیته انتخــاب نماینده 
ســینمای ایران در اسکار 9 نفر شــامل یک نماینده 
از سازمان ســینمایی که من هســتم و 8 نفر اعضای 

پیشنهادی خانه سینما است.

اظهارنظر عضو شورای
 شهر تهران درخصوص برگزاری 

کنسرت های خیابانی
عضو هیئت رییســه شــورای شــهر تهران از اهالی 
رســانه خواســت توجه ویژه ای را نســبت به انتشار 
اخبار کنســرت های خیابانی در کنار اخبار بد اعم از 

خودسوزی در شهر داشته باشند.
زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران 
با اشاره به خودسوزی یک شــهروند تهرانی در مقابل 
ســاختمان شــهرداری تهران اظهار کرد: حتما باید 
این موضوع مورد بررســی و تحقیق قرار بگیرد که در 
جای خود باید بررسی شود. متاســفانه از روش های 
خودسوزی که دردناک ترین روش ها هستند برخی از 
افراد برای بیان مشکالتشان در شهر و کشور استفاده 

می کنند. 
نژادبهرام در ادامه از اهالی رسانه خواست تا نسبت به 
انتشــار اخبار خوب نیز توجه ویژه ای را داشته باشند 
و اخباری که ایــن روزها از برگزاری کنســرت های 
خیابانی به صــورت رایگان و برگزاری مراســم های 
عیدانه توجه داشته باشند. شرایط به گونه ای است که 
شهر ما به سمت شهر خاکستری حرکت می کند و هم 
اکنون شاهد باال رفتن نرخ ارز، کاالهای داخلی و ظلم 
به چرخ های تولیدی هســتیم و همــه نگرانند و ما به 
سمت شهر خاکستری گام بر می داریم اما با همه این 

شرایط ما باید به دنبال اخبار خوب نیز باشیم. 


