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طرح های شورابه ید و صنایع غذایی عالیا 
گلستان با تسهیالت بانک صنعت و معدن

همزمان با سفر رياست جمهوري و هيات دولت به 
استان گلستان و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت 
طرح هاي شورابه يد گلستان و صنايع غذايي عاليا گلستان 

با تسهيالت بانك صنعت و معدن به بهره برداري رسيد.
طرح ش��ورابه يد گلس��تان با مشاركت اين بانك و 
پرداخت 300 ميليارد ريال جهت توليد س��االنه 375 
تن يد كريستال و اشتغال 45 نفر به طور مستقيم آغاز 
به كار كرد. همچنين طرح عاليا گلستان نيز با مشاركت 
اين بانك و با تسهيالت 150 ميليارد ريالي جهت توليد 
انواع روغن گياهي تا 300 تن در روز و با ايجاد اشتغال 

50 نفر به بهره برداري رسيد.

 پرداخت 55 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت مضاربه بانک مّلی 
بان��ك ملی ايران در ادامه سياس��ت های كالن خود 
ب��رای حمايت از بنگاه ه��ای اقتص��ادی و رونق تجارت 
داخلی كش��ور در نه ماه ابتدای س��ال جاری بيش از 55 
هزار ميليارد ريال تسهيالت مضاربه پرداخت كرده است.

اين بانك در راستای حمايت از بخش های مختلف 
اقتصادی و همسويی با اهداف كالن دولت جهت حمايت 
از بازار اشتغال آمادگی دارد با پرداخت تسهيالت در قالب 
مضاربه، نقدينگی مورد نياز بنگاه ها و فعاالن اقتصادی را 
تامين كند. در چارچوب تسهيالت مضاربه، سرمايه مورد 
نياز اش��خاص حقيقی و حقوقی برای انجام فعاليت های 
تجاری و بازرگانی به منظور خريد و فروش كاال در داخل 
كش��ور )بازرگانی داخلی( و خريد و صدور كاال به خارج 
از كش��ور )صادرات( از سوی بانك تامين و بدين ترتيب 
بانك نيز از س��ود حاصل از فعاليت های مذكور، مطابق 

سهم پيش بينی شده در قرارداد، منتفع می شود.

رعایت پرداخت سود سپرده و تسهیالت 
در بانک کشاورزی 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك كش��اورزی 
در ديدار با كاركنان مديريت و روسای شعب اين بانك 
در استان گلستان، عملکرد 9 ماهه بانك كشاورزی را 

تشريح و مثبت ارزيابی كرد.
روح اله خدارحمی كه همزمان با سفر كاروان دولت 
تدبير و اميد به اين اس��تان سفر كرده بود، ضمن ارائه 
گزارش��ی از عملکرد 9 ماهه اول س��ال 97 بانك، آن را 
رضايت بخش دانس��ت و گفت: عملکرد بانك كشاورزی 
طی س��ال جاری رضاي��ت هئيت دول��ت، و نمايندگان 

مجلس و استانداران را به دنبال داشته است.

تامین مالی مسکن یک سوم خانوارهای 
شهری از سوی بانک مسکن

مديرعام��ل بانك مس��کن با حضور در نمايش��گاه 
مس��کن، شهرس��ازی وبازآفرينی ش��هری به تش��ريح 
مهم ترين اهداف بانك مسکن در سال آينده پرداخت. 
ابوالقاس��م رحيمی اناركی اظهار كرد: قانون تشکيل 
 بانك رهنی ايران در دی ماه س��ال 1317 مصوب ش��د. 
وی با ابراز خوشحالی از آغاز دهه نهم فعاليت بانك مسکن 
گفت: 8 دهه فعاليت بانك مسکن به دو دوره چهل ساله 
مربوط به قبل از انقالب اسالمی تحت عنوان بانك رهنی 
و بعد از دوره پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی در قالب 
بانك مس��کن تقسيم می ش��ود. بانك رهنی در 40 سال 
اول فعاليت خود در حوزه های توس��عه ای فعاليت كرده و 
تاثيرگذاری قابل توجهی در فرهنگ سازی آپارتمان  نشينی، 

استاندارد سازی ساخت ساختمان و... داشته است.

اخبار

دغدغه ای به نام افزایش حق مسکن 
ش��ورای عالی كار در حالی افزايش حق مس��کن 
كارگران را در دس��تور كار قرار داده كه س��ه س��ناريو 
در اين نشس��ت از سوی نمايندگان شركای اجتماعی 

مطرح شده است.
در نشست هفته جاری شورای عالی كار »افزايش 
حق مسکن كاركنان مش��مول قانون كار« در دستور 
كار قرار گرفت و ش��ركای اجتماعی يعنی نمايندگان 
وزارت كار، كارگران و كارفرمايان پيش��نهادات خود را 

ارائه دادند.
حق مسکن كارگران كه آخرين بار آبان ماه سال 95 
ب��ا افزايش 100 درصدی از ۲0 هزار تومان به 40 هزار 
تومان افزايش پيدا كرد، بارديگر در دستور كار شورای 
عالی كار قرار گرفته اس��ت. هر چند كه اين موضوع در 
بحبوحه درخواس��ت نمايندگان كارگری برای بازنگری 

در مزد در دستور كار اين شورا قرار گرفت. 
ب��ا اين ح��ال در نشس��ت اخير ش��ورای عالی كار 
س��ناريوهای مختلف مطرح شد اما در نهايت هيچ يك 
از طرفي��ن در اين خصوص به توافق نرس��يدند. در اين 
جلس��ه وزارت كار پيش��نهاد افزايش ۶0 درصدی حق 
مسکن را ارائه داده است كه با اين پيشنهاد حق مسکن 
با ۲4 هزار تومان افزايش به ۶4 هزار تومان می رسد. اما 
نمايندگان كارگری افزايش حق مس��کن به ۲50 هزار 

تومان را به شورای عالی كار ارائه دادند.  مهر

کسب و کار

دو راهکار تبادل مالی ایران با دنیا در شرایط تحریم
رئيس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و كشاورزی تهران با اشاره به راهکارهای 
تب��ادل مالی در دوران تحريم، از حركت بانك مركزی به س��مت ايجاد كانال های 

مالی خبر داد.
مسعود خوانساری با اشاره به تمركز تحريم ها بر روی نظام بانکی ايران، گفت: 

اگرچه دشمنان تالش دارند كه حلقه تحريم ها بر عليه اقتصاد ايران را با فشار وارد 
آوردن بر نظام بانکی بيشتر كنند اما ايران نيز برخی تدابير را برای دورزدن تحريم های 

بانکی درنظر دارد؛ به خصوص اينکه بانك های دنيا تنها در قالب مواد غذايی و دارو اجازه 
كار كردن با ايران را دارند.

وی افزود: اولين روش تعامالت بانك مركزی ايران به صورت مس��تقيم با بانك های 
مركزی دنيا اس��ت كه با برخی كش��ورها امکان برقراری اين رابطه وجود دارد اما روش 

دوم، راه اندازی كانال های مالی با كشورهای مختلف دنيا كارگشا است.  مهر

تجارت
خودروهای پیش فروش مشمول گرانی نمی شود

وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اعتراض برخی خريداران خودرو 
در مقابل اين وزارتخانه تاكيد كرد كه خودروهايی كه پيش از اين با قيمت قطعی 

پيش فروش شده اند، مشمول افزايش قيمت های جديد نمی شوند.
برخی از خريداران خودروهای داخلی در اعتراض به برخی شرايط تحويل خودرو 

از جمله افزايش قيمت های اخي��ر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض 
كردند كه اين موضوع واكنش رضا رحمانی را به دنبال داشت. طبق اعالم اين وزارتخانه، 

رحمانی اعالم كرد:  وزير صمت در كنار مردم و مطالبه گر حقوق مردم از خودروسازان است. 
در جلسات روزهای اخير به جد از مديران دو خودروساز بزرگ خواسته كه براساس قراردادها 

روند تحويل خودروها تسريع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزايش قيمت نمی شود".
هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان، قيمت جديد خودروهای پرتيراژ داخلی اعالم شد.  ایسنا

اتول
اختصاص ۸۰ درصد درآمد اقشار بی مسکن به اجاره بها

وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه رشد تقاضا و عدم عرضه مسکن باعث می شود 
اقشار بی مسکن 80 درصد درآمد خود را صرف اجاره بها كنند گفت: بحث قاطع مردم 

بحث مسکن است و سياست های ما می تواند به توليد مسکن شتاب دهد.
 محمد اس��المی با بيان اينکه رش��د تقاضا و عدم عرضه يا كاهش عرضه در 

جامعه هدف، وضعيتی به وجود می آورد كه اقشار فاقد مسکن بيش از 80 درصد 
درآمد ماهانه خود را بابت اجاره بها پرداخت می كنند، گفت: اين فقر و سختی كه به 

خانواده های فاقد مس��کن تحميل می شود، آس��يب های اجتماعی پيرامون خود دارد كه 
بايد در راستای بهبود اين وضعيت حركت شود.

وی اظهار داش��ت: وزارت راه و شهرس��ازی به طور مس��تقيم و بی واسطه به زندگی 
فردی و اجتماعی مردم متصل اس��ت و تفکرات، ايده ها و سياس��ت گذاری مسئوالن اين 

وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی مردم تأثيرگذار است.  وزارت راه و شهرسازی

خونه به خونه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ 
مجوز واردات دام زنده صادر شد

معاون وزير جهاد كش��اورزی و رئيس سازمان دامپزشکی گفت: اين  س��ازمان در راس��تای تامي��ن نياز گوش��ت قرمز با انج��ام الزام های بــــازار روز
بهداشتی و نظارتی مجوز واردات دام زنده را صادر كرده است.

عليرضا رفيعی پور افزود: نياز داخلی كش��ور به گوشت قرمز ساالنه 100 تا 150 هزار تن 
است كه توليد داخلی جوابگوی مصرف نيست براين اساس مجبور به واردات اين ماده پروتئينی 
هستيم.  در همين راستا بوشهر به عنوان استان پايلوت در انتقال دام سبك )گوسفند و بز( با 
كشتی از كشورهای با سطح بهداشتی باال مانند استراليا، نيوزلند و برزيل مشخص شده است. 

وی ادامه داد: برهمين اساس كشور قطر در اين بخش سرمايه گذاری های الزم را انجام 
داده و بايد دام در مراكز قرنطينه مشخص شده از سوی سازمان دامپزشکی تخليه شود. 

رفيعی پور تاكيد كرد: واردات دام زنده به كش��ور طرح جديدی اس��ت كه اجرای آن 
برای استان بوشهر از نظر تجارت و اقتصاد می تواند كمك بزرگی به شمار آيد. وی افزود: 
همچنين 100 هزار راس دام سنگين برای بندر چابهار سيستان و بلوچستان و 30 هزار 

راس دام از استان های غربی از جمله آذربايجان غربی وارد كشور می شود. 
رفيعی پ��ور گف��ت: همچنين در زمان كوتاهی پنج هزار راس دام س��بك با هواپيما از 
كش��ور رومانی به كرج وارد و در كشتارگاه كشتار می شود. وی اضافه كرد: در حوزه دامی 
برای تامين گوش��ت بايد به س��مت بهتر گزينی دام به اين معنی كه دام ها با سرعت رشد 
و مقاومت بيش��تر در ش��رايط سخت اقليمی و چند قلوزا باشند و توليد به حدی برسد كه 
نيازی به واردات 130 تا 140 هزار تن نباشيم.  روزانه 100 تا 150 هزار تن واردات گوشت 
گرم و س��االنه 130 هزار تن گوش��ت منجمد برزيلی در كشور توزيع می شود ولی نوسان 

ارزی باعث شده اين التهاب به وجود آيد. 
معاون وزي��ر جهاد كش��اورزی بيان كرد: 
در زمان حاضر مش��کلی درخص��وص ذخيره 
استراتژيك مرغ و گوشت در كشور وجود ندارد 
و براساس جوجه ريزی انجام شده در ۲ ماه آخر 

سال در حوزه تامين مرغ نياز مردم با توليد داخلی 
تامين شود. با توجه به جوجه ريزی های انجام 
شده در ماه بهمن ۲00 هزار تن گوشت مرغ 
در كش��ور توليد می شود كه اين ميزان با 

توج��ه به مصرف 170 هزار تن مازاد بر 
مصرف است.  ایرنا

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:
 برنامه دوازده ساله برای 

خوداتکایی گندم تهیه شده است
مجری ط��رح گن��دم وزارت  ســــبز جهاد كشاورزی گفت: با توجه راه 
ب��ه اينکه گندم به عنوان غذای اصلی مردم كش��ور 
شمرده می ش��ود، طرح افزايش ضريب خوداتکايی 

گندم برای سال های 9۲ تا 1405 تهيه شده است.
اسماعيل اس��فندياری پور افزود: از سال 9۲ 
ك��ه به عنوان مجری طرح گندم در وزارت جهاد 
كش��اورزی انتخاب شدم، براس��اس سابقه قبلی، 
طرح دوازده س��اله افزايش ضري��ب خوداتکايی 
گندم برای سال های 139۲ تا 1405 يعنی پايان 
برنامه هفتم را نوش��تيم كه در اي��ن طرح تمام 
موضوع��ات گندم اعم از ارقام مختلف و كش��ت، 

داشت و برداشت نوشته شده است.
وی افزود: متوسط ضريب خوداتکايی گندم طی 
س��ال های 90 تا 9۲ به رقم ۶8 درصد رسيده بود، 
يعنی 3۲ درصد از گندم مورد نياز كشور از طريق 
واردات تأمين می ش��د، اما در طرح افزايش ضريب 
خوداتکايی گندم با توجه به افزايش جمعيت تا آن 
زمان كه به حدود 87 ميليون نفر خواهد رسيد، نياز 

گندم كشور در داخل تأمين شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد كش��اورزی 
گفت:  در طرح خوداتکايی به موضوعات مختلفی 
از جمل��ه اينکه نهاده های تولي��د در حد كفايت 
تأمين شود، كود مورد نياز به اندازه كافی تأمين 
شود و بعد به اصالح برخی فرايندها و روش های 
تولي��د پرداخته ش��د. به گفته اس��فندياری پور، 
مي��زان توليد بذر گندم قبال حدود ۲80 تا ۲90 
هزار تن، بذر گواهی شده در كشور توليد می شد 
كه اكن��ون اين رقم به 475 هزار تن بذر گواهی 

ش��ده افزايش يافته است و هم اكنون 100درصد 
بذر مورد نياز گندم در كشور توليد می شود. 

وی اف��زود: البت��ه طبق تب��ادل محصوالت 
ژنتيک��ی، بين المللی انجام می ش��ود، اما واردات 

بذر گندم به كشور اصال صورت نمی گيرد. 
ب��ه گفته اس��فندياری پور رويکرد گندم اين 
اس��ت كه بذر ۶5 درصد مزارع آبی تحت پوشش 
بذر گواهی شده و 45 درصد مزارع ديم گندم از 

بذور اصالح شده و گواهی شده استفاده شود. 
اي��ن مقام مس��ئول در مورد مکانيزاس��يون 
كش��اورزی گفت: اقدام ويژه ای با همکاری بانك 
كش��اورزی انجام شد كه منابع مالی اين بانك به 
سمت تهيه تراكتور و كمباين و تهيه دنباله بندها 
و س��مپاش های تراكتوری اختصاص يابد كه در 
تاكنون طی چهار پنج س��ال گذشته بيش از 80 
ه��زار تراكتور و ۲ هزار و ۶00 دس��تگاه كمباين 
نو گندم و انواع دنباله بندها مانند؛ دس��تگاه های 
خط��ی  كار، سمپاش��ی، گاوآهن مرك��ب و ديگر 
ادوات كش��اورزی دراختي��ار گندم��کاران برای 

ارتقای ضريب مکانيزاسيون قرار گرفت. 
وی در م��ورد اينکه آيا مکانيزاس��يون باعث 
بيکاری كارگران كش��اورزی نمی شود، گفت: اين 
اشتباه است كه فکر كنيم مردم بايد هنوز عملگی 
كنند، بلکه بايد با به كارگيری ماش��ين آالت، كار 
عاقالنه ت��ر، س��الم تر با درآمد و محص��ول بهتر و 
بيشتر داشته باشند و علت اينکه فارغ التحصيالن 

رغب��ت نمی كنند كه در كش��اورزی بمانند، به 
همين نگاه ها مربوط است. اگر تکنولوژی وارد 

عرصه كشاورزی شود، جالب می شود.
اس��فندياری پور تأكي��د ك��رد: 

نمی ت��وان مانند 150 س��ال قبل 
كش��اورزی ك��رد كه در 
آن ص��ورت عمده مردم 

گرس��نه می مانند، بلکه تکنول��وژی وارد مزرعه 
ش��ده و افزايش توليد و بهره وری در واحد سطح 
را بدون افزايش س��طح كش��ت ارتق��ا می دهد و 
رويک��رد مه��م در مکانيزاس��يون اين اس��ت كه 

بهره وری در توليد افزايش يابد. 
به گفته وی، يك ماشين خطی كار وقتی وارد 
مزرعه می ش��ود، هم زمان بذر و كود می پاشد كه 
هم برای گندم ديم و هم آبی اس��تفاده می شود، 
در حالی كه قبال كشاورز سه روز از صبح تا غروب 
با كيس��ه بذر وارد زمين می ش��د و انواع ديسك 
كم��ر و گردن می گرفت و بذر به اندازه كافی هم 
پخش نمی ش��د. يا اگر كمباين نباشد، گندم دير 
درو می ش��ود، در آن صورت خوشه ها می شکند و 

دانه از غالف گندم بيرون می ريزد. 
اس��فندياری پور افزود: ميانگين س��طح كشت 
گندم در س��ال 90 تا 9۲ در گندم آبی ۲ ميليون و 
47۲ هزار و برای گندم ديم به طور ميانگين ساالنه 
3 ميليون و ۶97 ه��زار هکتار و در مجموع، بيش 
از ۶.3 ميليون هکتار از زمين های كش��ور به كشت 
گندم اختصاص پيدا می كرد، اما ميانگين پنج سال 
بعد يعنی از 93 تا 97 برای گندم آبی ۲ ميليون و 
11۲ هزار هکتار، برای گندم ديم 3 ميليون و 580 
هزار هکتار سطح كشت بوده است.  وی توليد گندم 
را س��ه سال 90 تا 9۲ رقم 8 ميليون 933 هزار تن 
اعالم كرد كه ميزان خريد سه سال 4 ميليون و 80 
هزار تن بوده است، اما در پنج سال 93 تا 97 به طور 
ميانگين، توليد گندم ساالنه 1۲ ميليون و 479 
هزار ت��ن و ميانگين خريد 
نزديك 9  تضمين��ی 
ت��ن  ميلي��ون 
است.  بوده 
 فارس

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: على محمد كفاش زاده مجهول المكان ، ،مشخصات محكوم له: محمد 
رئيسى كيا به نشانى كاشان ميدان جهاد بيمه سامان ، به موجب راى شماره 184 تاريخ 96/3/17 
حوزه ســيزدهم شــوراى حل اختالف شهرســتان كاشان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – 
دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 2/250/000 
ريال بابت اصل خواسته به موجب يك فقره چك به شماره 634588-88/1/25 و پرداخت مبلغ 
21/000 تومان خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل انتخاب و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه 
سند تجارى هستند و دعوى از تاريخ سررسيد تا زمان وصول تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه 
نيم عشر دولتى قابل پرداخت است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 

خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 13 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم شقايق شريعتى بموجب 2 برگ استشهاد محلى گواهى شده در دفتر رسمى شماره 128 
خرمشهر مدعى است كه سند مالكيت به شماره مسلسل 848260د/94 مربوط به سه دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالك 722 واقع در ناحيه 1 و 2 بخش 3 خرمشــهر مورد ثبت شــماره الكترونيكى 
139620317004001316 كه بموجب ســند قطعى 47641 مورخه 96/3/20 دفترخانه 128 
خرمشهر به وى منتقل شده است بعلت سهل انگارى مفقود شده و درخواست صدور سند مالكيت 
نموده است لذا در اجراى تبصره 1 اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هركس 
كه مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت مذكور در نزد خود مى باشند از تاريخ انتشار  آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند خريدارى به اين 
اداره اعالم نمايند و در غير اين صورت ســند مالكيت المثنى به نام مالك صادر و اســناد مالكيت 

مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف/9/1129
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت خرمشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى عين اله توكلى ف اسمعيل ساكن محمودآباد خ آزادى كوچه ستار توكلى 7 ش ش 345 در 
تاريخ 97/10/25 درخواستى به خواسته صدور گواهى حصر وراثت به اين دادگاه تقديم داشته 
و توضيح داده به اين كه پدرش مرحوم اسمعيل توكلى در تاريخ 1386/3/10 در شهر محمودآباد 
آخرين اقامتگاه دائمى خود فوت نموده وراث حين الفوت آن مرحوم عبارتند از:1-منيرالســادات 
نيك بخت ش ش 35 صادره محمودآباد همسر دائمى متوفى2-سلطون ش ش 343    3-عبداهللا 
ش ش 344  4-عين اهللا ش ش 345    5-حبيب اله ش ش 391   جبار ش ش 392   7-محمد 
ش ش 391   همگــى صــادره نوربيمك   8-نــورى ش ش 97   9-زرى ش ش 206 هردو صادره 
محمودآباد –شهرت همگى توكلى-فرزندان متوفى . اينك پس از ثبت به كالسه 970827 و انجام 
تشــريفات مقدماتى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالبانتشــار آگهى مى شــود تا هر كس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد ظرف مهلت يك ماه پس از الصاق آگهى در 
روزنامه فوق به اين دادگاه ارائه نمايد واالّ گواهى صادر خواهد شد . هر وصيت نامه اى جز سّرى و 

رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى محمودآباد-كرمانى خليلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم معصومه نصارى فرزند كاظم
خواهان آقاى ســيد حســينعلى و فاطمه و زينب و زهرا و معصومه و ولى شــهرت همگى سيدى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم معصومه نصارى فرزند كاظم به خواســته مطالبه قيمت 
روز ســهم خواهان ها از يك باب خانه پالك ثبتى 72 فرعى از 2226 مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9709986310400096 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
آبادان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/11/29ســاعت 9/30 تعيين كه حســب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960161 محكوم له:بانك مهر اقتصاد –سارى ميدان امام نبش خيابان جام جم 
محكوم عليهم:1-رضا يزدانى 2-موسى يزدانى هردو مجهول المكان **فهيمه مالئى پاشايى ف داود 
نماينــده حقوقى بانك مهر اقتصاد محكوم به: به موجب دادنامه شــماره 9709972073900002 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت تضامنى خواندگان موصوف به تاديه 54000000 ريال بابت 
اصل خواسته مبلغ 895000 ريال بابت هزينه دادرسى خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 96/6/11 

تا يوم االدا به عالوه حق الوكاله وكيل و نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-نيره معصومى قاجارى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960162 محكوم له:بانك مهر اقتصاد –سارى ميدان امام نبش خيابان جام 
جم محكوم عليهم:1-على جرگونى2-امين جرگونى هردو مجهول المكان **فهيمه مالئى پاشــايى ف 
داود نماينده حقوقى بانك مهر اقتصاد محكوم به: به موجب دادنامه شماره 9709972073900006 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت تضامنى خواندگان موصوف به تاديه 155,000,000ريال بابت 
اصل خواســته مبلغ 2,187,500 ريال بابت هزينه دادرســى  500,000 ريال حق الوكاله وكيل به 
عالوه حسارت تاخير تاديه از تاريخ چك الى يوم االدا در  حق خواهان و نيم عشر دولتى هزينه اجرايى 

طبق تعرفه.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-نيره معصومى قاجارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده:97-1171/2  وقت رســيدگى: 97/12/11  ســاعت: 9:30  خواهان: صادق 
عبداله نژاد خوانده: مير فاضل تقوى كالهى  خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع 
شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به 
ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا ابالغى 

بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم  مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهی ابالغ 
خواهان: آقای مهدی قشونی به طرفیت سیدمصطفی مشهدی به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
شورای حل اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند - میدان 17 شهریور ساختمان قدیم 
دادگستری نموده و به کالسه 667/2/97 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 
ساعت: 15/30 عصر تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف حوزه 2 دماوند

اس��ناد ب��ه دس��ت آم��ده از  بان��ك اصــــل 44 ايمي��درو،  مکاتب��ات 
صنعت و معدن، سازمان خصوصی سازی و... نشان 
می ده��د در پ��ِس واگذاری المه��دی و هرمزال به 
بخش خصوصی، نه تنها ابهامات جدی وجود دارد 
بلکه در اين ماجرا، اقتصاد، صنعت و آبروی كش��ور 

وجه المصالحه اين قرارداد قرار گرفته است.
 ماجرای واگذاری آلمينيوم المهدی و هرمزال 
به بخ��ش خصوصی هر روز ابع��اد جديدتری پيدا 
می كند. درحاليکه ميراشرف عبداهلل پوری حسينی 
در گفت وگويی، از كاه��ش 1000 ميليارد تومانی 
قيمت واگذاری المهدی و هرمزال به دليل عهده دار 
شدن خريدار برای بازپرداخت فاينانس ۲80 ميليون 
يوروي��ی يونی كردي��ت با تضمين س��اچه ايتاليا به 
خريدار اين مجتمع خبر داده و اعالم كرده بود طی 
3 سال و 3 ماه گذشته، خريدار المهدی و هرمزال 
نزديك به 1000 ميليارد تومان بابت اقساط ساچه 
و اقساط خزانه پرداخت كرده است، اسناد و مدارک 

به دست آمده گويای ماجرای ديگری است.
 براساس اين اسناد و مدارک، با توجه به عدم 
بازپرداخت بدهی يونی كرديت و س��اچه توس��ط 
خري��دار المهدی و هرمزال ك��ه علی رغم تعهدات 
قبل��ی، خريدار اين مجموعه، متعهد به بازپرداخت 
آن ش��ده بود، ب��ه موقع و به ط��ور كامل بدهی را 
نپرداخت��ه اس��ت و اي��ن موض��وع باعث ش��ده تا 
»ساچه«، پوشش بيمه ای را برای كشورمان معلق 
كند. س��ازمان ايميدرو )مالك قبلی هرمزال( برای 
رفع اين محدوديت كه به اعتبار كشور گره خورده 

ب��ود مجبور به جبران آن ش��د و اين س��ازمان در 
تاريخ ۲9 فروردين ماه 9۶، تسهيالتی ارزی از بانك 
صنعت و معدن دريافت می كند تا اقس��اط مربوط 
ب��ه خريدار هرم��زال را پرداخت كن��د و در مقابل 
خريدار، ظرف 5 سال، تسهيالت مذكور را طی ۶0 

قسط پرداخت كند.
عدم پرداخت به موقع اقساط بيمه ساچه توسط 
خريدار المهدی و هرمزال باعث شد تا كشور و بانك 
صنعت و معدن و ايميدرو در شرايط بسيار سختی 
ق��رار گيرند؛ اين درحالی اس��ت كه به گفته پوری 
حس��ينی رئيس سازمان خصوصی سازی، در زمان 
واگذاری اين دو مجموعه، 1000 ميليارد تومان از 
قيمت خريد به منظور بازپرداخت اقساط فاينانس 
خارجی، از قيمت المهدی و هرمزال كاسته شد تا 
خريدار اين دو مجموعه، خ��ودش بازپرداخت اين 
وام را متقبل ش��ود ولی خريدار نه تنها از پرداخت 
اقساط س��اچه س��رباز زد بلکه در پرداخت اقساط 
وام��ی معادل ۲۲8 ميليون ي��ورو را كه ايميدرو از 
بان��ك صنعت و معدن برايش گرفته بود تعلل كرد 
و همه اينها به جايی ختم ش��د كه به گفته مهدی 
كرباس��يان، بانك های ايتاليايی هم��کاری خود با 

شركت های ايميدرو را قطع كردند.

حاال س��وال اينجاس��ت كه اوال چرا زمانی كه 
خري��دار المهدی و هرمزال نس��بت به بازپرداخت 
بدهی س��اچه تعل��ل كرد، تصمي��م قاطعی گرفته 
نش��د؟ چرا بجای تحت فش��ار قراردادن وی برای 
انج��ام تعهدات ارزی اش، وام ۲۲8 ميليون يورويی 
به وی اعطا ش��د؟ چرا سازمان خصوصی سازی در 
نق��ش ضامن خريدار به اين ماجرا وارد ش��د؟ چرا 
پس از تعلل های مجدد وی در بازپرداخت اين وام 
نيز هيچ فش��ار قانونی بر وی اعمال نش��د؟ و ده ها 
سوال ديگر كه الزم است سازمان خصوصی سازی 

و مراجع نظارتی و قانونی به آن ها پاسخ دهند؟

خیانت در امانت
در همين رابطه سخنگوی كميسيون اصل 90 
مجل��س گفت: خريدار آلوميني��وم المهدی برخی 
م��وادی كه به صورت امانت در انبار كارخانه وجود 

داشته را با بدهی برق خود تهاتر كرده است.
بهرام پارس��ايی با اشاره به س��فر روز يکشنبه 
كميس��يون اصل 90 مجلس ش��ورای اس��المی به 
اس��تان هرمزگان به منظور بررسی شکايت از نحوه 
واگ��ذاری مجتم��ع آلومينيوم المه��دی و هرمزال، 
گفت: كميسيون پيش از اين نشست هايی با ديوان 

محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان خصوصی سازی، 
ايمي��درو، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و وزارت 

امور اقتصادی و دارايی برگزار كرده است.
سخنگوی كميسيون اصل 90 مجلس شورای 
اس��المی با بيان اينکه در بازديد ميدانی از مجتمع 
آلوميني��وم المه��دی و هرمزال با س��رمايه گذار و 
كارگ��ران مجموعه مذاكراتی صورت گرفت، افزود: 
در بازدي��د از مجتمع آلومينيوم المهدی و هرمزال 
انبارهای اين مجموعه نيز مورد بررس��ی و بازديد 

قرار گرفت.
وی با اش��اره به اينکه خريدار مجتمع آلومينيوم 
المه��دی و هرم��زال در ح��ال حاض��ر با س��ازمان 
خصوصی س��ازی به دليل عدم انجام تعهدات مشکل 
دارد، ادامه داد: براساس قرارداد اگر خريدار به تعهدات 
خود عمل نکند، س��ازمان خصوصی س��ازی می تواند 
طبق قان��ون اقداماتی انجام ده��د، بنابراين عالوه بر 
ايراداتی كه به نحوه واگذاری وارد شده بود خريدار بايد 

شرايط مشخص شده در قرارداد را نيز اجرايی كند.
نماين��ده م��ردم ش��يراز در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بيان اينکه بخش زيادی از فعاليت های 
كارخانه ط��ی ماه های اخير متوقف ش��ده بود كه 
دغدغ��ه اصلی جامع��ه كارگری اس��ت و آنها اين 
موضوع را ب��رای خود تهديد می دانس��تند، تاكيد 
كرد: خري��دار آلومينيوم المهدی برخی موادی كه 
در انبار موجود بوده و جز سرمايه های كارخانه در 
زمان واگذاری نبوده و به صورت امانت در كارخانه 
وجود داشته است را با بدهی برق خود تهاتر كرده 
ب��ود كه اين موض��وع خارج از ق��رارداد و قواعدی 

است كه بايد انجام شود.
وی با اشاره به اينکه در بازيد كميسيون اصل 
90 مجلس شورای اس��المی صحبت های خريدار 
ش��نيده ش��د، افزود: خريدار توقف فعاليت بخش 
زيادی از كارخانه را تحريم و عدم همکاری بخش 
مع��ادن وزارت صنعت، معدن و تج��ارت عنوان و 
تاكيد كرد كه كه در بخش صادرات و واردات دقت 
كافی ص��ورت نمی گيرد و اف��راد مجبور به عرضه 

محصوالت خود در بورس می شوند.
پارس��ايی با بيان اينکه در اين بازيد مديران و 
مس��ئوالن اس��تانی اعم از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی سازی 
ني��ز حضور داش��تند، ادامه داد: پ��س از بازديد از 
مجتم��ع آلوميني��وم المهدی و هرمزال نشس��ت 
كوتاه��ی با اس��تاندار هرم��زگان برگزار ش��د كه 
جمع بندی اين بازديدها و نشس��ت ها اين است كه 
جلسه ای با قيد فوريت با سازمان خصوصی سازی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو و سازمان 

بازرسی برگزار و اين موضوع تعيين تکليف شود.
سخنگوی كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره 
به اينکه رئيس س��ازمان خصوصی سازی در يکی از 
مصاحبه های خود واگ��ذاری آلومينيوم المهدی و 
هرم��زال را به عنوان يکی از موفق ترين واگذاری ها 
عنوان كرده است، تصريح كرد: عنوان اين موضوع 
از س��وی رئيس س��ازمان خصوصی س��ازی بسيار 
نگران كنن��ده اس��ت و اين موض��وع می تواند تمام 
خصوصی سازی ها را زير سوال ببرد كه نياز به تامل، 

نظارت و پيگيری جدی دارد.  خانه ملت

اسناد جدید فساد درخصوصی سازی آلومینیوم المهدی و هرمزال رونمایی شد؛

رخنه فساد در واگذاری


