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 ظرفیت ۳۰ هزار میلیاردی
انتشار اوراق رهنی در بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن خواستار رفع موانع انتشار 
اوراق رهن��ی ش��د و گفت:۳۰ ه��زار میلی��ار تومان از 
مطالبات بانک مس��کن بابت تسهیالت اعطایی، قابلیت 

انتشار اوراق را دارد.
ابوالقاس��م رحیمی انارک��ی که به اتف��اق جمعی از 
مدیران ارش��د بانک مس��کن میزبان عباس معمارنژاد 
مع��ان امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی در بانک 
مس��کن بود، با اعالم رش��د ۱۳ درص��دی دارایی بانک 
مس��کن در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، گفت: در سال 
گذش��ته بدهی های بانک مس��کن نیز به همین میزان 
رشد کرد و البته با افزایش ۱۶۳ درصدی سرمایه بانک 
نیز مواجه بودیم. وی با بیان اینکه به دلیل مش��کل در 
بحث یارانه مسکن مهر، افزایش سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد 
تومانی بانک مس��کن هنوز ثبت نش��ده است، خواستار 

تسریع در زمینه ثبت این افزایش سرمایه شد.

 موفقیت بانک توسعه صادرات
در ارزیابی عملکرد بانک های دولتی

در بررسی عملکرد بانک های دولتی در سال ۱۳۹۶ 
ک��ه به تازگی از س��وی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
صورت گرفته است، عملکرد بانک توسعه صادرات موفق 

و "خوب" ارزیابی شد.
در نتایج نهایی این ارزیابی بانک توس��عه صادرات 
در مقام دوم بین ش��ش بانک دولتی قرار گرفته اس��ت. 
ای��ن بانک در ارزیابی عملکرد ش��اخص های اختصاصی 
بانک های دولتی در س��ال ۹۶، از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز 

اختصاصی ۹۵7 امتیاز را از آن خود کرده است.

قیصری، ششمین برنده خوش اقبال 
جشنواره باشگاه مشتریان بانک تجارت

شش��مین خ��ودروی 2۰۶، جایزه ویژه جش��نواره 
حساب های جاری باشگاه مشتریان بانک تجارت به بهنام 
قیصری مشتری شعبه ایستگاه دفتر شهر تهران رسید. 

قرعه کش��ی شش��مین دوره جش��نواره  مراس��م 
حس��اب های جاری باشگاه مش��تریان بانک تجارت با 
حضور کاظم پور رئیس هیات مدیره، سامری مدیرعامل، 
پیری نایب رییس هیات مدیره ش��رکت چابک تجارت 
آس��یا و نمایندگان اداره ه��ای رواب��ط عمومی، کارت 
و خدم��ات نوین، مدیریت امور حراس��ت بانک تجارت 
برگزار و برندگان جوایز این دوره ش��امل یک دس��تگاه 
خ��ودروی 2۰۶ و ۱2۰ تور مس��افرتی به قید قرعه و با 

استفاده از گوی و گردونه مشخص شدند. 

 بانک آینده
رتبه هشتم در بین صد شرکت برتر ایران

 س��ازمان مدیریت صنعتی ایران، از سال ۱۳77، 
رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران را هر ساله )۱۰۰- 

IMI( انجام داده است.
در بیست و یکمین سال رتبه بندی سازمان مدیریت 
صنعتی ایران در سال ۹7، بانک آینده موفق شد؛ به مانند 
سال ۹۶، براساس روند رشد چهار ساله اخیر؛ مجدداً به  عنوان 

یکی از شرکت های پیشرو در ایران، انتخاب گردد. 

اخبار

قیمت زعفران به 11/5 میلیون تومان رسید
نای��ب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران قیمت خری��د هر کیلوگ��رم زعفران از 
کشاورزان را حداقل ۶.۵ میلیون تومان و حداکثر ۱۱.۵ میلیون تومان اعالم کرد 

و گفت: خرید توافقی این محصول، امسال انجام نمی شود.
غالمرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات نس��بی رس��یده 

است، قیمت خرید هرکیلوگرم زعفران از کشاورزان را حداقل ۶.۵ میلیون تومان و 
حداکثر ۱۱.۵ میلیون تومان اعالم کرد. هم اکنون نوسانات قیمت این محصول بسیار 

جزئی است و بسته به میزان عرضه محصول، قیمت دچار نوسان می شود. 
وی با بیان اینکه س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی امسال دستورالعملی برای خرید 
توافقی طالی سرخ ندارد، گفت: بنابراین خرید توافقی این محصول توسط سازمان مرکزی 
تعاون روستایی متوقف شده است. البته برخی از تعاونی های زیرمجموعه سازمان مرکزی 

تعاون روستایی که سرمایه دار و در کار تجارت هستند، زعفران را می خرند .  مهر

راه سبز
شبکه ریلی کشور به افغانستان متصل می شود

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور گفت: ش��بکه ریلی کش��ور از طریق طرح خ��واف - هرات به 

افغانستان متصل می شود.
خیراهلل خادمی در آیین آغاز عملیات اجرایی خط آهن بس��تان آباد - سراب اعالم 

کرد: خط ریلی خواف در خراسان رضوی تا هرات در افغانستان بطول 2۰7 کیلومتر در 
حال احداث است و عملیات اجرایی آن پیشرفت خوبی دارد. وی با اشاره به اینکه 7۶ کیلومتر 

این خط ریلی در داخل است، گفت: اجرای ۶2 کیلومتر از این خط در داخل افغانستان نیز جزو 
تعهد ایران بوده که عملیات زیرسازی آن پایان یافته و روسازی ۶۰ کیلومتر آن اجرا شده است. 

خادمی گفت: ۶۹ کیلومتر دیگر این خط آهن قرار است توسط دولت افغانستان اجرا 
ش��ود. وی با اش��اره به اینکه ۹ هزار کیلومتر خط ریلی در کش��ور طراحی شده و ۳2۹7 

کیلومتر در دست اجراست.  ایرنا

کوپه 
عرضه 1۰۰ میلیارد تومان اوراق منفعت هواپیمایی ماهان به زودی

مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی از پذیره نویس��ی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق 
منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند در بازار سرمایه خبر داد و گفت: به زودی 

اوراق منفعت یکصد میلیارد تومانی هواپیمای ماهان نیز در بازار سهام عرضه می شود.
غالمرض��ا ابوترابی گفت: ش��رکت توس��عه نفت و گاز صبا ارون��د به منظور 

 بهره برداری و خرید منافع حاصل از  توسعه ۱۱ حلقه چاه نفت، درخواست انتشار 
اوراق منفعت به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان را از طریق شرکت مشاوره سرمایه گذاری 

تمدن به سازمان بورس ارسال کرده بود.
وی افزود: پس از بررس��ی مس��تندات، موافقت اصولی برای انتش��ار ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان اوراق منفعت این ش��رکت با نرخ سود ساالنه ۱۹ درصدی از طریق شرکت واسط 
مالی مهر، صادر شده و سررسید این اوراق سه ساله و ضامن  بازپرداخت مبلغ اصل این 

اوراق شرکت ملی نفت ایران اعالم شده است.  فارس

خیابان حافظ

آگهى مفقودى
كارت خودرو ، برگ ســبز ، ســند كمپانى خودروى سوارى پژو 405GLX-XU7 رنگ خاكسترى 
بــا شــماره شاســى NAAM01CA8EK091203 به شــماره موتور 124K0556846 به شــماره 
انتظامى 433س64- ايران 99 به نام حميد رجبى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

م الف/5792- دماوند

پــالك عقــب خــودرو تويوتــا 2000 به شــماره پــالك ايــران 85-743ع33 و شــماره موتور 
5R2024881 و شــماره شاســى RK110604296 بنام مصدق درازهى مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان

كارت هوشــمند راننده بشماره 2538324 بنام آقاى حسين احمدآبادى فرزند رجبعلى شماره 
شناســنامه 1154 شــماره ملى 0793604842 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط ميباشــد.

(سبزوار)

برگ سبز وبرگ كمپانى سوارى پژوپارس مدل1387 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران42-
123ن89 بشــماره موتور 12487063198  وشماره شاســى NAAN01CA98E716893 بنام 

موسى الرضا ميرزايى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز خودرو ســوارى206 مدل1394 بشــماره پالك ايران36-874م25 بشماره موتور 
165A0002522  وشــماره شاســى NAAP03ED2EJ597756 بنام نغمه آزادى فرزند مسعود 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

بــرگ ســبز (شناســنامه)و ســند كمپانــى خــودروى ســوارى پرايــد مدل1388بــه شــماره 
انتظامى569ج45ايران49و شــماره موتور 3109575و شماره شاسى S1422288106252  بنام 

يوسف فاضليان فرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. ياسوج

اينجانب جعفر گله بچه فرزند عبدالرحمان به شماره ملى 4880167355 مالك خودروى سوارى 
سيستم سمند تيپ LX مدل 1384 به رنگ خاكسترى-متاليك بشماره موتور 12484019368 و 
شماره شاسى 14512163 به شماره پالك 69-826 ط 37 بعلت فقدان اسناد (سند كمپانى و سند 
مالكيت برگ ســبز) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى 
ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 
جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

اينجانب اعظم منظمى مالك خودرو پژو 206 به شــماره شاســى  83654006 و شــماره موتور 
10FSS14859774  به علت فقدان برگ ســبز و ســند كمپانى( اســنادفروش) تقاضاى رونوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 
ده روز بــه دفتر حقوقى ســازمان فروش ايران خودرو واقع در كيلومتــر 14 جاده قديم تهران كرج 
درب 16 مراجعــه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. گرمسار

بــرگ ســبز ســوارى پرايــد مــدل 1384 رنــگ مشــكى ش موتــور 01082353 شاســى 
S1412284463827 پالك 76-614ب18مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پروانه بهره بردارى واحد توليدى شاليكوبى به شماره جواز تأسيس 69/11/16-24/1235 
به نام حيمدرضا عباسى با ظرفيت ساليانه 800 تن برنج در يك شيفت واقع در محمودآباد-روستاى 

زردآب مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

جواز تفنگ شكارى ساچمه زنى دولول كنار هم كاليبر 12 مدل كوسه ساخت فرانسه به شماره 
بدنه 721665 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 NAS811100G5703407 برگ ســبز سوارى تيبا مدل 1395 پالك 42-825هـ53 شاسى
ش موتور M15/8317853 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت 

ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

مجوز حمل ســالح و مهمات شــكارى به نام ابراهيم اصغرى ف حسين ت ت 1337/10/10 ش 
ش 701 ش ملى 5010050129 شماره شناسه 00012110643 نوع سالح ساچمه زنى تك لول 
كاليبر12 به شــماره ســالح 242898 مدل چخماقى ســاخت تركيه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 
باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فســاد احتمالى را به عهده 

گيرد. سارى

ســند كمپانــى پــژو 206 مــدل 87 رنــگ شــكالتى متاليــك پــالك 72-628و45 ش موتور 
14187017851 شاسى NAAP03ED38J015491 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك 

متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

كارت ماشين و سند كارت سوخت خودرو پژو پارس خاكسترى پالك 72-779س32 ش موتور 
12488086808 شاســى NAAN01CA19E840786 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

سند كمپانى و برگ سبز سوارى سايپا تيپ 131SX رنگ سفيد روغنى مدل 1390 ش موتور 
4061530 شاســى S1412290752014 پالك 62-151س11 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

بــرگ ســبز پرايد مشــكى مــدل 83 پــالك82-282ن56 ش موتــور  01004973 شاســى 
S1412283381749 به نام ابراهيم حاجى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى و شناســنامه مالكيت وانت پيكان پالك 82-856ن48 به  نام ســيف اهللا فتحى  
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

يك فقره پروانه (مدارك) حمل ســالح شــكارى گلوله زنى كاليبر 7/92 به شــماره 2145 مدل 
گلنگدنى ســاخت نامعلوم متعلق به آقاى مســعود عربى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. 

برگ سبز (شناسنامه)خودرو سوارى پژوپارس مدل 88 به شماره انتظامى 935 ب 64ايران 49 
و به شماره موتور 12487262995و به شماره شاسى NAAN01CAX9E813263 به نام حمداله 

كرمى حميد آباد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

ســند ، برگ سبز(شناســنامه)و كارت خودرو ســوارى پژوROAمدل 87نقــره اى آبى متاليك 
بــه شــماره انتظامــى 422ب62ايــران49 و به شــماره موتور 11686105981و شــماره شاســى 
NAAB21AA48H000160به نام مهدى رحيمى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط مى باشد 

. ياسوج

شــماره  مدل1385بــه  روغنــى  ســفيد  رنــگ  بــه  پرايــد  ســوارى  خــودرو  پــالك  كارت 
پالك16ق482ايران65و شــماره شاســى s1412285844237 و شــماره موتور 1521455 بنام 
مســعود دادخدايى فرد فرزند گل محمد با شــماره شناسنامه 390 و شــماره ملى 3160276015 

مفقود از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(كرمان)

اينجانب محمد امين گوهرى پور مالك خودروى پژو PARS XU7 به شــماره انتظانى  41/ 855 
   124K0190901 و شماره موتور  NAAN01CA3DH677565   م 93 مدل 1392 شماره بدنه
به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را 
نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است 

پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

اينجانب امين عباس زاده مالك خودروى پژو 405 جى ال ايكس آى به شماره انتظانى  31/ 215 
ب 99 مدل 1398 شماره بدنه   NAAM01CA7AR508859  و شماره موتور 12489008008  
به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) برگ سبز مذكور را 
نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 

سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است 
پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

ســند و بــرگ ســبز ســوارى هيونــداى ســوناتا  YF2400مــدل 2013 بــه شــماره شاســى 
KMHEC41CBDA510512 و شــماره موتور G4KECA212071 به شــماره انتظامى 698/41 

م 46 به مالكيت منيره رملى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اجراييه
ش بايگانى شعبه:970025 محكوم له: مجتبى باقريان ف نقى محكوم عليه:سيد مهدى حسينى 
كردخيلى محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709972074200020 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 52,000,000 ريال اصل خواسته 
و 1,795,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد به استناد يك فقره چك 
به شماره 611429-92/5/20 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك 
مركــزى اعالم مى گــردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق 

تعرفه پرداخت گردد.م/الف
مسول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى-سيده زهرا جمالى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960011 محكوم له: ميالد باكرى پاشاكاليى ف على جان محكوم عليه:عليرضا 
رمضانى عباسعلى كش **ايمان آقاجانى دالور ف عسكرى-وكيل ميالد باكرى پاشاكاليى محكوم به: به 
موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972074200361 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 23,000,000 ريال اصل خواســته و 357,500 ريال هزينه 
دادرســى 828,000 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تادهى از تارخ سرســيد يك فقره چك 
به شماره 941/268408-95/4/1 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط 
بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق 

تعرفه پرداخت گردد.م/الف
مسول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى-سيده زهرا جمالى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى قربانعلى چراغى دادوكاليى ف ســيف على دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
ســينا مهرصادقى ف سيدرضا تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 1397039  شوراى سارى 
ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/12/22 ساعت 11 در شعبه 13  شوراى 
حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت 

.م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى عابدين محمديان نژاد عربى ف على اصغر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 971101 
اين شــعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
علــى اصغــر محمديان باالنژاد عربى ف قنبر ش ش 1017 صادره بابلســر در تاريــخ 97/8/26 در 
شهرستان بابل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-مهربان آقا ش 
ملــى 4989310871 ت ت 35/7/12   2-مريــم بانو ش ملــى 4989325605 ت ت 36/8/10   
3-زينب خاتون ش ملى 4989357035 ت ت 38/12/5   4-على اكبر ش ملى 4989399560 
ت ت 41/1/6   5-عابديــن ش ملــى 4989446658 ت ت 45/4/3   6-ابراهيــم ش ملــى 
4989459008 تــت 46/3/20   7-مهــران ش ملــى 4989523768 ت ت 52/1/1   همگــى 
محمديــان نژاد عربى ف علــى اصغر-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالسه 2/973680 له جواد فالح راد با وكالت آقاى قديرى عليه خانم فاطمه 
نورى جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف 
و به مبلغ 568,800,000 ريال ارزيابى و مقرر شــد در روز شــنبه 97/12/4 از ســاعت 9 الى 10 
ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان 
ارزيابى شــده شــروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 
10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم چنين 
در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شــد. مال مورد مزايده واقع در ســارى-جاده فرح آباد جاده پالژها روبه روى پالژ اداره 
ثبت اســناد و امالك كوچه شبنم چهارراه دوم سمت چپ –اراضى تفكيكى غالمى – خيابان 10 مترى 
پالك شماره 10 به مساحت 237 مترمربع با حدود مشخصات اربعه: شماال با طول 27,48 متر وصل 
به پالك 9 جنوبا به طول 28,03 متر وصل به پالك 11 شرقا به طول 9,19 متر وصل به زمين همسايه 
غربا به طول 9 متر وصل به كوچه احداثى 10 مترى .باتوجه به بررسى هاى به عمل آمده و تحقيقات 
انجام شــده قطعه زمين فوق الذكر فاقد كاربرى معين بوده و مجوز ساخت و ساز براى آن صادر نمى 
گردد و باتوجه به مراتب مذكور،موقعيت مكانى ملك،اندازه مساحت و شكل هندسى و در نظر گرفتن 
ســاير عوامل موثر در ارزش ملك در زمان بازديد از قرار مترمربعى 2,400,000 ريال جمعا به مبلغ 

568,800,000 ريال ارزابى و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پ: 11/838/97 نظربــه اين كه خواهــان آقاى مصطفى حبيب زاده كاشــى ف  حبيب 
اهللا با وكالت خانم معصومه حســين زاده فومشــى دادخواستى به خواســته مطالبه  وحه به طرفيت 
نادر زاهديان تجنكى ف عباســعلى در اين شــعبه تســليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به 
كالســه11/838/97 ثبت و براى تاريخ 97/12/14 ساعت 9 صبح تعيين وقت گرديده است ، لذا 
به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده، به تقاضاى خواهان و به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرســى 
مدنى ،مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در 
وقت رسيدگى در شعبه يازدهم حاضر و قبل از آن جهت دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن 
به دفتر شعبه يازدهم مراجعه نمايد.در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمايم ابالغ شده محسوب 

و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مسئول دفتر شعبه يازدهم شوراى حل اختالف بابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اصغر مهاجر شــجاعى داراى شناســنامه شماره 4072514055 به شــرح دادخواست به 
كالســه 1337/963/97 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان ميالد مهاجر شجاعى بشناسنامه 0021780838 در تاريخ 96/6/20 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر مهاجر شجاعى كدملى 
4072514055 پــدر متوفى 2- مريــم رضائى كدملى 1971310301 مادر متوفى، متوفى غير از 
نامبردگان ورثه ى ديگرى ندارد و اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5900
رئيس شعبه 963 شوراى حل اختالف شهررى

متن آگهى 
در اجــراى مــاده 115 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى آقاى 
مجيد گودرزى فرزند صادق فعال مجهول المكان كه در پرونده كالسه 971431 شعبه چهارم بازپرسى  
اين دادسرا به اتهام كالهبرداى تحت تعقيب ميباشد ابالغ گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى در اين شعبه بازپرسى حاضر و از خود دفاع نمايد واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد شد.
بازپرس شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

عملکرد وزارت نفت در حوزه  توس��عه تجارت گازی از عدم مشـعــــل
پیگی��ری الزم و کاف��ی ب��رای تقوی��ت این بخش 
حکایت دارد، نکته ای که 72 نفر از بهارس��تانی ها 
در نام��ه ای خطاب به س��ران قوا نی��ز بر آن تاکید 

ویژه داشتند.
طی دو روز گذشته 72 نفر از بهارستانی ها طی 
نامه ای خطاب به س��ران قوا با تاکید بر اینکه برای 
مقابله با تحریم ها راه حل های روش��نی وجود دارد، 
به ضربات و خس��ارات مدیریت��ی بیژن زنگنه وزیر 

نفت بر صنعت نفت و گاز کشور اشاره کردند.
بندهای��ی ک��ه در ای��ن نامه مورد اش��اره قرار 
گرفته، موضوعاتی اس��ت ک��ه خبرگزاری مهر طی 
دو سال گذشته در قالب نقد و نظرات کارشناسی و 
تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داده است. یکی 
از محورهایی که براساس نامه دیروز نمایندگان نقد 
جدی را به عملکرد وزارت نفت وارد می کند، تجارت 
گاز اس��ت. با توجه به اینکه ای��ران پس از انقالب 
اس��المی همواره آم��اج تحریم ه��ای ظالمانه علیه 
اقتصاد خود بوده اس��ت، استفاده از راهکارهایی که 
بتواند س��د تحریم ها را با حداقل ریسک و حداکثر 
س��ودآوری بش��کند، در اولویت ق��رار دارد. یکی از 
ای��ن راهکاره��ا ورود به حوزه تج��ارت گاز به ویژه 
با اس��تفاده از خط لوله اس��ت؛ چراکه قراردادهای 
گازی، بلن��د م��دت ) بالغ بر 2۰ س��ال( بوده و به 
دلیل وابستگی متقابلی که برای کشور مقصد ایجاد 
می کند و همچنین جریمه های سنگین بین المللی 
که برای لغو آن وجود دارد، ریسک صادرات کمتری 
نسبت به محصوالت مایع از جمله نفت خام دارد.به 
بهانه نامه دیروز نمایندگان و نقدی که به عملکرد 
این وزارتخانه در حوزه تجارت گاز وارد ش��ده بود، 
قراردادهای صادرات گاز کش��ور را که پیش از این 
در گزارش ه��ای مجزایی به آنه��ا پرداخته بودیم، 

مرور کوتاهی خواهیم کرد. 

 رشد چهاربرابری صادرات گاز
وعده ای که محقق نشد

زنگنه در روز رای اعتماد خود در بهارستان وعده 
داد تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات گاز کشور را حداقل 
به ۴ برابر میزان فعلی برساند؛ وعده ای که محقق نشد.

 تنها قرارداد صادراتی گاز که در دولت یازدهم 
منعقد ش��د صادرات گاز به بصره عراق بود که این 
ق��رارداد البته در دولت دهم نهایی ش��ده بود و با 
حرک��ت کند دولت یازدهم، س��رانجام در آبان ۹۴ 
امضا شد. البته صادرات گاز در قالب ال.ان.جی که 
در کشتی های اف.ال.ان.جی قرار بود انجام شود نیز 
ب��ه دلیل نقدهایی که درمورد فرمول قیمت گذاری 

آن مطرح شد، از سوی وزیر نفت لغو گردید.

سرعت الک پشتی توسعه تجارت گاز
حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود به عنوان 
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره اینکه برنامه این 
مجموع��ه برای تمدید ص��ادرات گاز به عراق که ۶ 
س��ال و همچنین صادرات گاز به ترکیه که ۶ سال 
به پایان آن باقی مانده است، چیست، گفت: عموماً 
برای مذاکره درباره تمدید قراردادهای صادراتی، 2 
تا ۳ س��ال آخر قرارداد وارد مذاکره می شویم؛ اما به 
طور کلی درباره صادرات گاز به عراق باید گفت که 
اکن��ون در ابتدای راه قرار داری��م و صادرات به این 
کش��ور را از دو نقطه بصره به تازگی آغاز کرده ایم؛ 
بنابرای��ن برای اظهارنظ��ر و ورود به حوزه مذاکرات 
برای تمدید قرارداد صادرات به این کشور زود است؛ 
چراکه ممکن اس��ت تقاضای ع��راق برای گاز ایران 
در تابس��تان س��ال آینده که میزان مصرف برق آن 

افزایش می یابد، رشد قابل توجهی داشته باشد.

بازار جذاب گاز عراق
نی��از روزاف��زون عراق ب��ه گاز به دلیل توس��عه 
ظرفیت های نیروگاهی این کشور در حال افزایش است. 
نیازی که ایران می تواند مبدا مطمئنی برای تامین آن 
به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور 
طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی برای ایجاد و 
توسعه زیرساخت های عمرانی و انرژی خود به دنبال 
منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران - 
دومین دارنده ذخایر گازی جهان - مذاکرات صادرات 
گاز به این کش��ور در دولت نهم آغاز شد و نخستین 
قرارداد صادرات گاز به بغداد در س��ال ۹2 و چند ماه 

پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.
طبق این ق��رارداد خط لوله ای احداث ش��د که 
ظرفی��ت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
در روز را دارد اما هم اکنون کمتر از ظرفیت خود گاز 
صادر می کند. مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز 
به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد 
شد و ایران برای تامین 2۵ میلیون مترمکعب گاز در 
روز متعهد شد. این خط لوله اما با 2۰ درصد ظرفیت 
خود فعال اس��ت و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به 
بصره می رساند. در مجموع صادرات گاز ایران به عراق 
بین 2۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب در روز و در قالب دو 
قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات گاز در این 

قراردادها، ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است.

طبق آخرین آمار رسمی، ۸2 درصد برق عراق، 
از گاز تامین می ش��ود که این رقم در سال 2۰27 
میالدی به ۸۴ درصد خواهد رس��ید. عراق طی دو 
س��ال آینده س��ه نیروگاه جدید را به مدار خواهد 
آورد که ب��ه دلیل عدم تامین گاز مورد نیاز آن، به 
س��مت جمع آوری گازهای همراه از میادین نفتی 
خود روی آورده است تا پس از پایان یافتن قرارداد 
خود با ای��ران، از این منابع بهره ببرد. با این وجود 
ام��ا عراق همچنان با کمبود گاز مواجه خواهد بود؛ 
هم اکنون عراق در مجموع دو قراردادی که با ایران 
منعقد کرده است از ۵۰ درصد ظرفیت دو خط لوله 
استفاده می کند. با توجه به خیز آمریکا و عربستان 
ب��رای تصاحب بازار گاز عراق ک��ه با هدف کاهش 
نفوذ اقتصادی ایران در عراق و ایجاد بازاری جدید 
برای خود اس��ت، باید مس��ئوالن کشورمان به این 

موضوع توجه بیشتری داشته باشند. 

غفلت ایران از بازار گاز ترکیه
ترکیه نیز به عنوان یکی از کش��ورهای مهم و 
تاثیرگذار منطقه، تنها یک ق��رارداد گازی با ایران 
دارد ک��ه عمر ای��ن قرارداد ۶ س��ال دیگر به پایان 
می رس��د. ظرفیت صادرات گاز ایران به ترکیه ۱۰ 
میلیارد مترمکعب در س��ال اس��ت ک��ه البته این 
رق��م هیچ گاه محقق نش��د و همواره بی��ن 7 تا ۹ 
میلیارد مترمکعب در س��ال، ص��ادرات گاز به ثبت 
رس��یده است. ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا یکی 
از مس��یرهای دسترس��ی به قاره س��بز اس��ت، اما 
اختالفاتی نظیر تخفیف های درخواس��تی از سوی 
این کشور و البته موضوع حق ترانزیت، مذاکرات را 

در شرایط سختی قرار داده است.
در دول��ت یازدهم بود که وزیر انرژی ترکیه از 
تمایل کشورش برای دو برابر کردن واردات گاز از 
ایران س��خن گفت  و حتی رجب طیب اردوغان در 
س��فری به تهران، این موضوع را با حسن روحانی 
در می��ان گذاش��ت. ترک ها به اس��تناد قیمت گاز 
تحویلی از روس��یه و آذربایجان، خواس��تار تعدیل 
قیمت ش��ده و به ایران پیش��نهاد دادند با تعدیل 
2۰ درصدی قیمت می ت��وان تجارت گاز با ترکیه 
را به دو برابر افزایش داد. این پیش��نهاد با مخالفت 
وزارت نفت همراه ش��د و در همان زمان، خبرهای 
موثقی درباره جدی ش��دن افزایش واردات ترکیه 
از روس��یه و آذربایجان ش��نیده ش��د که بر شدت 

نگرانی ها افزود.
با این وجود و علی رغ��م خطر بزرگی که بیخ 
گوش صادرات گاز به ترکیه وجود دارد، استراتژی 
ایران ب��رای تمدید این ق��رارداد و افزایش میزان 

صادرات به ترکیه مشخص نیست.

عمان نیز از دست می رود؟
ایده صادرات گاز به عمان به س��ال های ابتدایی 
دهه ۸۰ شمس��ی بازمی گردد و نخستین تفاهم نامه 
آن دراس��فند ۸۳ بین وزیران نفت ایران وعمان امضا 
شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال 2۰۰۸ 
می��الدی ص��ادرات گاز به عم��ان را ب��ا ۳۰ میلیون 
مترمکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال 2۰۱2 
میالدی به رقم 7۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش 
ده��د. رکن الدین ج��وادی مدیرعامل وقت ش��رکت 
ملی ص��ادرت گاز در رابطه با جزئیات این تفاهم نامه 
گفته بود ارزش مالی این تفاهم نامه که تا ش��ش ماه 
آینده به قرارداد رس��می تبدیل می شود ساالنه بیش 
از یک میلیارد دالر اس��ت که به این ترتیب طی 2۵ 
س��ال مدت قرارداد، درآمدی بین 2۵ تا ۳۰ میلیارد 
دالرنصیب کش��ور می شود. در همان روزها گفته شد 
مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا 

سه سال بعد، گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد.
با اس��تقرار زنگن��ه در وزارت نف��ت پس از ۸ 
سال غیبت، س��لطان قابوس، پادشاه کشور عمان 
در تاریخ ۴ ش��هریور ۹2 به تهران سفر کرد که در 
خالل این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت 
این کش��ور توافقنامه ای را در زمینه واردات گاز از 
ای��ران با زنگنه امضا کرد. بی��ژن زنگنه، وزیر نفت 
با اش��اره به جزئیات این توافق نامه گفت: عملیات 
صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.

وی در توضی��ح ای��ن توافق نام��ه گفت��ه بود: 
براس��اس قیمت امروز، بی��ش از ۶۰ میلیارد دالر 
ارزش گازی خواه��د بود که قرار اس��ت از ایران به 
عمان صادر ش��ود. طبق عمر متعارف قراردادهای 
گازی، عمر این قرارداد 2۵ سال خواهد بود؛ اما در 
مرحل��ه اول ایران به مدت ۱۵ س��ال به عمان گاز 
ص��ادر خواهد کرد. همه چی��ز در این زمینه کامال 
شفاف و روشن اس��ت و ما می توانیم خیلی سریع 

وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
با این وجود و علی رغم سفرهای مکرر وزیران 
نفت ای��ران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز 

ب��ه عمان روی کاغذ باقی مان��ده و وعده های وزیر 
ب��رای آغ��از آن به بهان��ه عدم توافق بر س��ر مدل 

همکاری عملی نشده است.

 تالش سعودی ها برای جایگزینی ایران
در بازار گاز ترکمنستان

ص��ادرات گاز ای��ران ب��ه کش��ورهای هند و 
پاکس��تان در دهه ۶۰ شمس��ی کلید خورد و قرار 
بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به 
هند صادر شود که پس از ارزیابی های مجدد، قرار 
شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه 
صادرات گاز ایران به هند و پاکس��تان، مش��کالت 
سیاس��ی اس��الم آباد و دهلی نو نی��ز کاهش یابد. 
هندوس��تان که به دلیل فش��ارهای آمریکا از این 
قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت ) انتقال( 
را بهانه ک��رد و در بهمن س��ال ۱۳۸۵ اعالم کرد 
برای حض��ور دراین خط لول��ه 7 میلیارد دالری، 
حاضر نیس��ت در جلسات سه جانبه شرکت کند و 
خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می کند، 
ام��ا در نهایت رس��ما تحریم های آمری��کا را عامل 

کناره گیری از این پروژه اعالم کرد.

با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد!
با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان 
منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد 
ک��ه به گفته مطلعی��ن از نظر قیمت��ی، نزدیک به 
قیمت صادرات گاز به ترکیه بود. ۱۵ خرداد ۸۸ بود 
که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور 
امض��ا و در تاریخ 2۱ اس��فند ۹۱ عملیات اجرایی 

احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.
براساس این قرارداد، ایران متعهد می شود روزانه 
2۱.۵ میلیون مترمکعب گاز به پاکستان تحویل دهد 
که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را 
دارد. خط لوله ای که گاز را به پاکستان می برد، خط 
لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و 
به شرق کشور می رود. این خط لوله در ایرانشهر، از 
شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم 
ش��ده و از جنوب نیز به دو انش��عاب بندر چابهار و 

نقطه صفر مرزی تقسیم می شد.
جواد اوجی مدیرعامل وقت ش��رکت ملی گاز 
ای��ران گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹2 ، نصب بیش 
از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده 
و تنه��ا کمتر از 2۵۰ کیلومتر باقی مانده بود که با 

تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.
در ح��ال حاضر وزارت نفت ب��ا تکیه بر اینکه 
پاکس��تانی ها باید اقدام به اح��داث خط لوله برای 
دریافت گاز ایران کنند همچنان این پروژه را نیمه 

تمام گذاشته اند.

وعده های تریبونی ژنرال محقق نشد؛

بازارهای گاز یکی پس از دیگری در مشت رقبا

رایزنی های حقوقی کارکنان به ۲۰ درصد ختم شد
با وجود اصراری که نمایندگان برای افزایش  كار و  بیش از رقم 2۰ درصد پیشنهادی دولت به كسـب 
منظور افزایش حقوق کارکنان در س��ال ۱۳۹۸ داشتند، آخرین 
اخب��ار از ای��ن حکایت دارد ک��ه بعد از مذاک��رات و رایزنی ها در 
کمیس��یون تلفی��ق در نهایت همان افزای��ش 2۰ درصدی مورد 

موافقت قرار گرفته است.
دولت در بخشنامه بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان را به 

طور متوسط 2۰ درصد در نظر گرفت و براساس همین رقم اعتبارات 
هزینه ای خود برای سال آینده را در الیحه بودجه گنجاند و به مجلس 
پیش��نهاد کرد. گرچه در مدت اخیر بارها برخی از نمایندگان تاکید 
داش��تند که با توجه به افزایش تورم در ماه ه��ای اخیر باید افزایش 
حق��وق بیش از 2۰ درصد باش��د، اما در نهایت دولت معتقد بود که 

منابع موجود، اجازه افزایش بیش از این رقم را نمی دهد.
آنچه که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح 
ش��د از این حکایت داش��ت ک��ه در مورد افزای��ش 2۵ درصدی 
حقوق کارکنان در مجلس توافقاتی انجام ش��ده اس��ت، ولی این 

در شرایطی است که آخرین دریافتی از مسئوالن بودجه ریزی از 
این حکایت دارد که چنین مصوبه و توافقی در کمیسیون تلفیق 
که اکنون الیحه بودجه در آن در حال بررسی است، انجام نشده 
و آنچه که مورد توافق قرار گرفته همان پیشنهاد دولت در الیحه 
اس��ت؛ به گونه ای که افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط 2۰ 

درصد بوده و رشد به صورت پلکانی انجام می شود.
این در شرایطی است که دولت در تبصره )۱2( الیحه بودجه 
س��ال آینده گرچه به طور مس��تقیم رقم افزای��ش حقوق را مورد 
اش��اره قرار نداده است، اما با توجه به متوسط 2۰ درصدی که در 

بخشنامه اعالم کرده بود، تاکید کرده که افزایش حقوق گروه های 
مختل��ف حقوق بگی��ر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کش��وری و 
لش��گری و قضات به طور جداگانه توس��ط دولت در قانون بودجه 
انجام می ش��ود به نحوی که تفاوت تطبی��ق در ماده )7۸( قانون 
مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.

همچنین در بودجه سال آینده تناسب سازی حقوق پرداختی 
به بازنشستگان نیز مورد توجه بوده و بر این اساس برای افزایش 
و متناسب س��ازی حقوق بازنشس��تگانی که کمت��ر از دو میلیون 

تومان باشد مورد توجه قرار دارد. ایسنا 


