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۲

خبر

نیازی به واردات گندم نداریم

مجری طرح تولید گندم گفت  :با وجود تنشهای محیطی  ۱۳.۵میلیون تن گندم در کشور
تولید میشود و نیازی به واردات نداریم .اسماعیل اسفندیاری پور گفت :باتوجه به مجموع
ش�رایط دمایی و آب و هوایی به ویژه در مناطق خشک کشور شاهد وارد شدن خسارات
به مزارع گندم دیم در این مناطق بودیم.مجری طرح تولید گندم گفت :خوش�بختانه در
مناطق سردسیر شمال و شمال غرب کشور خساراتی به مزارع دیم وارد نشده است.

روی خط آفتاب

حضرت امام علی(ع) میفرمایند :آنان که
وقتشانپایانیافتهخواهانفرصتاندوآنانکه
فرصتدارندکوتاهیمیکنند(.نهجالبالغه)
0938...

الزام درج قیمتهای واقعی و مورد تأیید،
اقدامیراهبردیبرایجلوگیریازافزایشتورم
و گرانی است و امکان هر نوع سوءاستفاده در
معامالت را به صفر میرساند.
0938...

حضرتامامعلی(ع)میفرمایند":فرصتها
مانند ابرها میگذرند پس هرگاه فرصتهای
نیک به دست آوردید آنها را غنیمت بشمارید".
0938...

ارتکاب گناه بزرگ ترین ناشکری و ظلم و
سرانجام تداوم آن کفر و نفاق است.
0938...

بیماریهای خطرناک��ی مانند هپاتیت،
دیابت،چربی و فشارخون،تاالسمی ،سرطانی،
اعص��اب و روان و ...که متأس��فانه گریبانگیر
بس��یاری از مردم شده است به دو علت اصلی
ع��دم اطالعرس��انیهای جامع و ع��دم انجام
معایناتدورهایحداکثرسالیانهمربوطمیشود.
0938...

چ��ه ش��د كه ط��رح دوفوریتی ب��ا امضا
بی��ش از 217نماین��ده م��ا مردم ب��رای لغو
ممنوعیت های2500سی سی40هزار دالری
غیر مردمی در حوزه خودرو یك دفعه تبدیل
به یك فوریت میشود؟ نمایندگان ما مردم در
مجلسچیكارمیكنند؟
0933...

کمکشهرداریبهمداحانیابهحسینیهها
برای پخت آش نذری لزومی ندارد .بهتر نیست
آن دو میلی��ارد تومان به داروی بیماران قلبی
دیابتی و کلیوی داده شود یا خرج سیلزدهها یا
زلزله زدهها شود.
0918...

حض��رت عل��ی (ع) میفرمای��د هرگاه
عصبانی ش��دید اول وضو بگیری��د بعد دو
رکعت نماز بخوانید.
0912...

متاسفانه با تهدید به اخراج اضافه کاریام
را با داشتن دو دختر دانشگاهی و دبیرستانی
برای تأمین معاش قط��ع و با تهمت بنده را
به کمکاری متهم کرده و شغل اداریام را که
طبق حکم کارگزینی کاربر سیستم پرسنلی
بودم ازم گرفتند.
0919...

سردبیر محترم نشریه آفتاب سالم .خسته
نباشید ،در صحنه تصادف همه کس خود را
از دست داده و از فرزندان ترخیصی بهزیستی
هس��تم که با حمایت مسئوالن محترم نظام
تحویل جامعه ش��دهام و در حال حاضر با28
سال سابقه رسمی و دیپلم در شرکت توسعه
گردش��گری ایران وابسته به میراث فرهنگی
گروه شغلی ام 3میباشد.
0919...

حمای��ت از صندوق بینالمللی پول از ارز
تکنرخی ای��ران راه به جایی نخواهد برد .این
حرفها مصرف داخلی دارد ت��ا کار به کاردان
سپرده نشود س��قوط ارزش پول کشور روز به
روز بدترخواهد شد .دو سال پیش مردم ماشین
داخلی چند ماهی نخریدند به علت بیکیفیتی
و گ��ران بودنش دولت 200میلیارد به کارخانه
ماشینس��ازی برای وام داد ،چه شد فقط سود
آن جیب کس��انی رفت که از هر خودرو مبالغ
هنگفتی س��ود میبرند .خودرو باز بیکیفیت
خریداران بدهکار آش همان آش کاسه همان
کاسه.

0918...

اگر چه در این زمانه هر کاری از انس��ان
بعید نیس��ت اما واقعیت دیگری وجود دارد
ک��ه مخزنه��ای جایگاهها وقتی همیش��ه
نصفه باشند س��قف آنها عرق میکند قطره
قط��ره در ت��ه مخزن جمع میش��ود حتی
ب��اک خودروها هم چنین اس��ت .با به آخر
رسیدن س��وخت مخازن احتمال وجود آب
هس��ت که حاصل عرق مخازن است .نفت
سفید را میش��ود با بنزین مخلوط کرد اما
آب سنگین اس��ت امکانش بسیار کم است
و گازوئیل چرب اس��ت به راحتی مشخص
میش��ود و دود دارد اما آب ع�لاوه بر ریپ
زدن ماش��ین بخار س��فیدی تولید میکند
ای��ن تجربه را با کار کردن در یک ش��رکت
راه سازی آموختهام.
0918...

نبود ،اما ایمیدرو برنامه اکتشاف در پهنه ای به وسعت  ۲۵۰هزار
کیلومتر مربع را کلید زد و  ۱۵محدوده معدنی آن را مشخص کرد
که با استقبال بخش خصوصی همراه شده است.وی گفت :معدن
روباز بزرگ برای س��نگ آهن در کشور پیشبینی نمیشود و از
لحاظ فناوری بخش معادن زیرزمینی در مضیقه هستیم .این ها
نشان می دهد در زمینه اکتشاف این بخش عقبماندگی داریم.
وی به صادرات شش میلیون تنی کنسانتره در سال  ۱۳۹۶اشاره
کرد و آن را نشان دهنده توجه به مقوله فرآوری برشمرد.

عرضه سنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاال باید
زودت��ر از این ها به اجرا در می آم��د و امیدوارم به
زودی ش��اهد عرضه این محصول در رینگ داخلی
بورس کاال باش��یم.وی تاکید ک��رد :نگرانی درباره
کمبود س��نگ آهن مورد نیاز ب��ه تدریج کمتر می
شود ،زیرا دولت به دنبال حمایت از معادن کوچک و متوسط بوده
و کشور از نظر اکتشافات معدنی بکر مانده است.کرباسیان تصریح
کرد :در سالهای گذشته معدن جزو اولویتهای اقتصادی کشور

سهامدارانبورس
نگراننباشند

رئیس س��ازمان بورس گفت :سهامداران بازار ،بر
عدم اثرات بلندمدت اقدامهای سیاس��ی واقفند
و تمایلی به فروش سهام ندارند.به گزارش ایلنا،
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار پیرامون
تأثیر خروج آمریکا از برجام بر روی بازار س��هام
گف��ت :بر اس��اس م��اده  ۲۸قانون رف��ع موانع
تولید «صندوق تثبیت بازار س��رمایه» عهدهدار
حمای��ت از س��هامداران خرد ب��وده و در مواقع
مختلف در بازار س��هام فعال است ،همچنین در
صورت نیاز نیز صندوق توس��عه بازار سرمایه که
وظایف مشابهی با صندوق تثبیت دارد همچنان
عملی��ات بازارگردانی س��هام را دنب��ال میکند.
ش��اپور محمدی با بیان اینکه جای هیچ نگرانی
برای حمایت از سهامداران در بازار سهام نیست،
عنوان کرد:سهامداران حرفهای بازار ،با اشراف به
آث��ار روانی اخبار پیرامون��ی برجام بر عدم اثرات
بلندمدت چنین اقدامهایی واقف بوده و هماکنون
با توجه به استراتژی بلندمدت خود و سودآوری
شرکتها تمایلی به فروش سهام ندارند.

صادرات گاز ایران
به بغداد دو برابر میشود

مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز با اعالم اینکه
ب��ه زودی صادرات گاز ایران به بغداد یک س��اله
میش��ود ،از افزایش حجم روزانه صادرات گاز به
این ش��هر به  ۱۴میلیون مترمکعب در روز خبر
داد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،بهزاد بابازاده
درباره افزایش مقدارصادرات روزانه گاز به بغداد
گفت :یکی از مهمترین قراردادهای صادراتی گاز
ایران مربوط به عراق اس��ت که شامل دو بخش
بغداد و بصره میش��ود.وی اف��زود :در دو قرارداد
میان ایران و عراق مقرر ش��ده تا صادرات گاز در
سال نخست ،روزانه حدود  ۶میلیون مترمکعب،
در س��ال دوم ح��دود  ۱۴میلی��ون مترمکعب و
در س��ال س��وم تا پایان قرارداد به س��قف  ۳۰تا
 ۳۵میلیون مترمکعب برسد.

رشد مصرف بنزین تشدید شد

مدیرعامل ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآوردههای
نفتی میزان میانگین مصرف بنزین کل کشور را
 ٨٥میلیون لیتر در روز اعالم کرد و گفت :اکنون
با رش��د مصرف  ١١.٥درصدی رو به رو هستیم
در حالیکه در مدت مش��ابه س��ال گذشته رشد
 ٧.٥درصدی را تجربه کردیم.محمدرضا موسوی
خواه تصریح کرد :با این حس��اب ،رش��د مصرف
بنزین تش��دید شده اس��ت و الزم اس��ت برای
مدیریت مصرف اقدامات موثری انجام شود.

استان

گیاهان دارویی زمینهای جهت
تامیناشتغالکشاورزان

آفتاب اقتصادی -محبوبه مظفری :نماینده
مردم یزد و اشکذر اظهار داشت :جهت مدیریت
مص��رف آب وتامین اش��تغال کش��اورزان یکی
از بهترین راهه��ا رو آوردن به گیاه��ان دارویی
اس��ت.در جلس��ه تخصص��ی آب که ب��ا حضور
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،نماینده
مردم یزد و اش��کذر در مجلس شورای اسالمی،
مدیران عامل ش��رکتهای آب منطق��های ،آب و
فاض�لاب روس��تایی ،جهاد کش��اورزی و برخی
دیگ��ر از مدیران مرتبط اس��تان و ب��ه میزبانی
ش��رکت آبفار برگزار شد ،موسوی نماینده مردم
یزد و اش��کذر اذعان داش��ت :یزد مرکز سالمت
خاورمیانه اس��ت و رو آوردن به گیاهان دارویی
میتواند زمین��های جهت مدیریت مصرف آب و
تامین اش��تغال کشاورزان باش��د .جوادیان زاده،
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای نیز در
ادامه اظهار داشت :باید به سوی مدیریت مصرف
 100برویم .بدین معنی که  50درصد مدیریت
مصرف در بخش کشاورزی 30 ،درصد در بخش
صنع��ت و  20درص��د در بخش ش��رب صورت
بگی��رد .وی همچنین افزود :کش��ت کم آبخواه
ب��ا بهره وری باال ،رو آوردن ب��ه گیاهان دارویی،
تامین اشتغال کشاورزان ،لوله خط انتقال آب به
اس��تان یزد از اقدامات این شرکت جهت بهبود
وضعیت آب اس��تان است .همچنین بازچرخانی
پساب ،فرهنگسازی مدیریت مصرف ،مدیریت
مش��ارکتی ،طرح پای��داری و آمایش آب و طرح
حفاظت نیز از موارد دیگر این اقدامات است .در
ادامه این جلسه فاتحی مدیرعامل آب و فاضالب
روس��تایی اظهار داش��ت 116 :پروژه آبرس��انی
روستایی در کاال از شرکت آبفار است.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز

دالر آمریكا
یورو

شنبه -قیمت (تومان)
2038000
1979000
105000
590000
370000
197505
4200
7981

گزارش آناتولی از تدابیر آنکارا پس از تصمیم ترامپ

سودترکیه

از لغو برجام ؟

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور دوست و همسایه همدیگر را به خوبی میشناسند
و از عهده این نوع مشکالت قطعا برخواهند آمد .تهران و آنکارا دارای حجم تجاری
تصاعدی هستند ،هر چند که تصمیم ترامپ شاید کمی تاثیرگذار باشد اما با توجه به
تجربیات گذشته در تجارت میان دو کشور چندان اثر درخوری نخواهد داشت
آفت�اب اقتصادی -گروه خب�ر :ترکیه بهعنوان
یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران چه در زمان
تحریمها و چه بعد از امضای برجام مطرح بوده است.
ضمن اینکه انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی نیز به
افزایش مبادالت طرفین منجر ش��ده است .اکنون
مقامات ترکیه پس از خروج آمریکا از برجام درصدد
هستند که از این موضوع به نفع اقتصاد کشورشان
اس��تفاده کنند .در همین باره ،وزیر اقتصاد ترکیه
خروج آمریکا از برجام را فرصتی برای ترکیه خوانده
و گفت :براساس تصمیمهای سازمان ملل به تجارت
با ایران ادامه خواهیم داد.نهاد زیبکچی درباره خروج
آمریکا از برجام اظهار داشت :این فرصتی برای ترکیه
تلقی میشود .ما بر اساس تصمیمهای سازمان ملل
ب��ه تجارت با ایران ادامه خواهی��م داد.وی در ادامه
تصریح کرد :ترکیه و ایران دو کشور دوست و برادر
هستند .اگر ترکیه رشد کند ،ایران نیز رشد خواهد
کرد .همچنین در صورت رشد ایران ،ترکیه نیز رشد
خواهد یافت.
ترکیه یکی از دروازه های اصلی ایران به اروپا

خبرگ��زاری آناتولی در گزارش��ی با عن��وان تاثیر
احتمال��ی خ��روج آمری��کا از برجام ب��ر مبادالت
تجاری ایران و ترکیه نوش��ت :مب��ادالت تجاری و
هم��کاری های اقتصادی با ترکی��ه به عنوان یکی
از اصلی ترین ش��رکای تجاری ای��ران همواره برای
هر دو کش��ور اهمیت زیادی داش��ته است .ترکیه
یک��ی از بزرگتری��ن وارد کنن��دگان م��واد نفتی
و بزرگتری��ن مش��تری گاز طبیعی ایران اس��ت.
همچنین همه ساله ش��مار زیادی از ایرانیها برای
گ��ردش ،تج��ارت ،آموزش و غیره به ترکیه س��فر
میکنن��د و به نوعی میت��وان گفت ترکیه یکی از

مشکلآبشربمیانه
بایدبهزودیبرطرفشود

آفتاب اقتصادی– لیال پاشائی :سرپرست
ش��رکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در
بازدید پروژه سد گرمی چای و خط آبرسانی
به میانه در جم��ع عوامل اجرایی نمایندگان
کارفرم��ا ،مش��اور و پیمانکار ضمن بررس��ی
مش��کالت مربوط به سد گرمی چای و خط
آبرس��انی میانه اعالم کرد :مشکل آب شرب
میان��ه باید هرچه س��ریعتر مرتفع ش��ود.به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،یوسف غفارزاده
از بخش های مختلف سد گرمی چای بازدید
و پس از ارائه توضیحات نماینده مجری طرح
و مش��اور ،بر تکمیل کاره��ای باقی مانده در
اسرع وقت تاکید کرد.
وی همچنین ضمن بازدید از محل تصفیه خانه
آب ش��رب ش��هر میانه و خط انتق��ال آب از
تصفی��ه خانه ت��ا میانه با حض��ور در کارگاه
ای��ن پ��روژه از نزدیک در جریان مس��ایل و
مش��کالت قرار گرفت.سرپرست شرکت آب
منطق��ه ای آذربایجان ش��رقی همچنین در
ابتدای س��فر به شهرستان میانه در نشستی
صمیمی ب��ا کارکن��ان امور مناب��ع آب این
شهرستان ،به مش��کالت همکاران رسیدگی
و دس��تورات الزم را ب��رای رف��ع آنها صادر
کرد.
مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امیرحسین صابریان
فرزند مصطفی به ش��ماره شناس��نامه  872و شماره
مل��ی  0057252211ص��ادره از ته��ران در مقط��ع
کارشناس��ی پیوس��ته رش��ته عمران ص��اره از واحد
دانش��گاهی س��منان با ش��ماره /٠٠١٨١٧ف مفقود
گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
س��منان به نشانی س��منان ،کیلومتر 5جاده سمنان
دامغان ،مجتمع دانش��گاه آزاد اسالمی واحد سمنان
ارسال نماید
مفقودی
مدرک ف��ارغ التحصیلی اینجانب فرزاد اصلی نس��ب
فرزند جمش��ید به ش��ماره شناس��نامه  ۱۳صادره از
گچس��اران در مقط��ع تحصیلی کارشناس��ی ارش��د
ناپیوس��ته رش��ته شیمی-ش��یمی تجزیه ص��ادره از
واحد دانشگاهی آزاد اس�لامی واحد شیراز به شماره
سریال  2130689مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باش��د .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد ش��یراز به نشانی شیراز،
خیابان قاآنی شمالی ،تلفن  ,07132342033دورنگار
 ، 07132334496صندوق پس��تی  364-71365یا
به نشانی شیراز جاده صدرا دانشگاه پردیس ساختمان
علوم واحد آموزش ارسال نماید.

دروازههایاصلیایرانبهاروپابهشمارمیرود.براساس
داده های سازمان آمار ترکیه طی سال 2017میالدی
سه میلیارد و  259میلیون و  338هزار دالر صادرات
از ترکیه به ایران صورت گرفته است .در سال گذشته
 2.1درصد از کل صادرات ترکیه به ایران بوده و این
کشور در رده یازدهم کشورهای جهان با بیشترین
میزان واردات از ترکیه قرار داشته است .کشورهای
آلمان ،انگلستان ،امارات متحده عربی ،عراق و آمریکا
طی سال  2017بیشترین میزان واردات از ترکیه را
به خود اختصاص دادند.همچنین در سال گذشته
می��زان واردات ترکی��ه از ای��ران هف��ت میلیارد و
 492میلیون دالر بوده اس��ت ،بدی��ن تریب ایران
در رده هفتم کش��ورها با بیشترین میزان صادرات
به ترکیه پس از کش��ورهای چین ،آلمان ،روسیه،
آمریکا ،ایتالیا و فرانسه جای گرفته است.
از س��وی دیگر رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکی��ه با انتقاد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق
هس��ته ای با ایران و تاکید بر این نکته که تاثیرات
منفی ای��ن اتفاق نه تنها متوجه ای��ران بلکه برای
منطق��ه و جه��ان خواهد بود ،گف��ت« :هم اکنون
مش��کل اقتصادی نه تنه��ا در مناطق خاص بلکه
در هم��ه نقاط جهان وج��ود دارد .ترکیه نیز از این
مسئله متاثر خواهد شد .ممکن است که آمریکا از
این مسئله سود کند ،اما بسیاری از کشورها متضرر
خواهند شد».
تهران و آنکارا
دارای حجم تجاری تصاعدی هستند

بیلگون آیگون ،کارش��ناس مسائل تجاری و رئیس
سابق شورای همکاریهای تجاری ترکیه و ایران در
گفتگو با خبرنگار آناتولی در این زمینه اظهار داشت:

ن��رخ دالر در ایران از چند هفت��ه پیش با افزایش
تقریبا دو برابری مواجه ش��ده اس��ت .در این راستا
دولت ایران نرخ ثابتی ب��رای دالر تعیین کرده ،اما
میشود گفت که بازار ایران در شرایط نامطلوبی قرار
دارد.آیگون با بیان اینکه همکاری اقتصادی دو کشور
در دوره پیش از برجام نیز گسترده بود ،افزود :ترکیه
هنگامی که تحریم های شدیدی علیه ایران اعمال
میشد نیز در کنار این کشور قرار داشت .در بخش
های مهم و خصوصی س��ازی همکاری های خوبی
بین دو کشور صورت گرفت .همچنین شرکت های
بزرگ ترک در ایران س��رمایه گ��ذاری انجام دادند.
البت��ه وض��ع جدید ب��ه وجود آم��ده م��ی تواند
به اندازه ای در همکاری های اقتصادی دو کش��ور
تاثیرگذار باشد.وی با بیان اینکه مراودات بازرگانی
میان ایران و ترکیه سیر صعودی دارد ،تصریح کرد:
البته ایران و ترکیه به عنوان دو کش��ور دوس��ت و
همس��ایه همدیگر را به خوبی میشناسند و قطعا
از عهده این نوع مش��کالت برخواهن��د آمد .به هر
صورت تهران و آنکارا دارای حجم تجاری تصاعدی
هس��تند ،هر چند که تصمیم ترامپ ش��اید کمی
تاثیرگذار باشد ،اما با توجه به تجربیات گذشته در
تجارت میان دو کشور چندان اثر درخوری نخواهد
داشت.
خروج آمریکا از برجام
وضعیت را پیچیده تر کرده است

انگین آلپ ،رئیس انجمن صنعتگران و کارآفرینان
ترکیه و ایران نیز با اش��اره به نوس��انات اخیر نرخ
ارز و دش��واری هایی که در تجارت با ایران به وجود
آمده ،اظهار داش��ت" :پیامدهای خ��روج ترامپ از
توافق هس��ته ای بر تجارت دو کش��ور را نمی توان

مفقودی
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب راحله فتاحیان طهران فرزند محمد به شماره شناسنامه
 11192صادره از شمیران در مقطع کارشناسی رشته مترجمی انگلیسی صادره از واحد
دانشگاهی تهران مرکزی با شماره  79101047594و تاریخ  79/11/20مفقود گردیده
اس��ت .از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد تهران
مرکزی به نش��انی تهران -خ آزادی -خ اس��کندری شمالی -خ فرصت شیرازی -پالک
 136صندوق پستی  768/13185ارسال نماید.

وزیر اقتصاد ترکیه :
خ��روج آمریکا از برج��ام فرصتی برای
ترکیه اس��ت.ما بر اس��اس تصمیمهای
س��ازمان ملل به تجارت ب��ا ایران ادامه
خواهیم داد
به این زودی پیش بینی کرد .این امر می تواند هم
تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی در پی داش��ته باشد.
هم اکن��ون وضعیتی نامعلوم بر ب��ازار ایران حاکم
اس��ت و کس��انی که می خواهند جنس بخرند یا
پول ارسال کنند نیز به همین دلیل منتظر روشن
ش��دن نرخ ارز هس��تند .خ��روج آمری��کا از برجام
نی��ز وضعیت را بی��ش از پیش پیچی��ده تر کرده
است".
ایران و ترکیه استفاده از پول ملی را
ادامه خواهند داد

آل��پ با تاکید بر طرح دو کش��ور برای اس��تفاده از
پول ملی در مراودات تجاری دوجانبه ،افزود :خروج
آمریکا البته در تجارت دو کشور تاثیر خواهد داشت.
این وضعیت ،کش��ورهایی که می خواهند با ایران
تجارت کنند را نیز تهدید می کند .ترکیه خواهان
همکاری با ایران است و ما نیز توقع ادامه مناسبات
تجاری دو کش��ور را داریم .ایران و ترکیه بر مبنای
اس��تفاده از طرح پول ملی به تجارت ادامه خواهند
داد.وی با اشاره به مشکالت مربوط به نقل و انتقال
ب��ه ایران ،ادامه داد :اما یکی از مش��کالت اصلی دو
کش��ور نقل و انتقال پول از طریق بانک ها اس��ت.
برخ��ی بانک های ترکیه از فعالیت در این زمینه با
ایران واهمه دارند.

مفقودی
گواه��ی موقت پایان دوره کارشناس��ی اینجانب پرس��تو بهمن فرزند اصغر به ش��ماره
شناسنامه  ٦٠٩صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر نرمافزار
صادره از واحد دانش��گاهی پرند با ش��ماره  ٥٥٣٩٧٥مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند به
نشاني كيلومتر  ٣٥اتوبان تهران ساوه ،شهر جدید پرند ،بلوار شهید باهنر ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد پرند ارسال نماید.

مفقودی
س��ند مالکیت راهور برگه سبز خودرو وليكس به شماره انتظامی ایران921-22ب54
و شماره موتور  GW4G151401028424و شاسی NA6NF211XEC002783
مفقود گردیده و از درجه اعبتار ساقط می باشد.

مفقودی
شناس��نامه اینجانب نظام محمدی کش��کولی فرزند خلیل به ش��ماره شناس��نامه ی
 2281518401و شماره سریال  596280نه صادره از شیراز مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
گواهی موقت پایان دوره کارشناس��ی اینجانب فریبا رضائی مرند فرزند ایوب به شماره
شناسنامه  5669صادره از تبریز در مقطع کارشناسی رشته معماری صادره ازدانشگاهی
آزاد اسالمی واحد جلفا با شماره  )13-32-4(1883مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا می شود گواهی موقت پایان تحصیالت کارشناسی را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد جلفا به نشانی جلفا -دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید .

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای /خانم محسن شیرپور فرزند بیوک
خواهان آقای راش��د چش��م میش��ی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای محسن
ش��یرپور ب��ه خواس��ته انتقال س��ند مطرح که ب��ه این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره
پرونده کالس��ه  9609988602900600ش��عبه  29ش��ورای حل اختالف مجتمع
امام خمینی (ره ) شهرس��تان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/20
س��اعت  12:00تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین
دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگه��ی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه
پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد.

مفقودی
گواهی موقت پایان تحصیالت دوره کارشناسی پیوسته در رشته اقتصاد نظری صادره از
دانش��گاه پیام نور تهران واحد شهریار به شماره 173/03/01/7گ مورخ1386/07/10
متعلق به اینجانب ویدا ولی زاده دیزج یکان فرزند یعقوب به ش��ماره شناسنامه  111و
ش��ماره ملی  1582655766مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .از یابنده
تقاضا می شود مدرک را به دانشگاه پیام نور تهران واحد شهریار ارسال نماید.

دبیر شعبه  29شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی ( ره)
شهرستان کرمانشاه  ،آتوسا الوندی

26/1425
1397/2/11

شهرداری اندیمشک

فراخوانمناقصهعمومیایجادوتوسعهمعابرشهریاندیمشک

ش�هرداری اندیمش�ک در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی نس�بت به ایجاد و توس�عه معابر ش�هری ش�هر اندیمش�ک
با اعتبار  53/718/422/000ریال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.
 vارائه رتبه  5ابنیه و راه که به تایید معاونت محترم برنامهریزی استانداری رسیده باشد.
الف) میزان س�پرده :متقاضیان میبایس�ت جهت ش�رکت در مناقصه نس�بت به ضمانت نامه 5درصد کل مبلغ پایه
به حساب شماره  21134387031973شهرداری نزد بانک انصار اقدام نمایند.
ب) محل و دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک�ی دولت (س�تاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.
 vتاریخ انتشار مناقصه در سامانه همزمان با انتشار نوبت دوم فراخوان میباشد.
 vمهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت 10روز یک شنبه مورخ 1397/2/23تا ساعت 14روز دو شنبه مورخ
1397/3/7میباشد.
 vمهلت زمانی ارائه پیشنهادات :تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1397/3/7میباشد.
 vبازگشایی پاکات که از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت  10روز سه شنبه مورخ 1397/3/8
انجام خواهد گرفت.
تاریخ چاپ
نوبت اول -پنجشنبه1397/2/13 :
نوبت دوم -یکشنبه1397/2/23 :

امور قراردادهای شهرداری اندیمشک

نوبت دوم

0918...

هدفمن��دی یارانهها یک ترفند بیهدف
ب��ود و گردابی بود برای اقتصاد کش��ور بدتر
از گرداب برمودا که ثروت کشور را بلعیده و
کسی توان مهارش ندارد چون که کار دست
کاردان نیست.

معاون وزیر صنعت از نیاز ایران به تولید ١٦٠میلیون
تن سنگ آهن برای تولید فوالد خبر داد و گفت :ایران
 ۶۰۰کیلو طال تولید کرد.مهدی کرباسیان در گفتگو
با مهر گفت :در ایمیدرو ش��دیدا از عرضه سنگ آهن
در بورس کاال حمایت می کنیم و معتقدیم این اقدام
بسیار کار مثبتی است و مزایای متعددی برای صنعت کشور در
پ��ی دارد.معاون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان اینکه باید
پرس��ید چرا عرضه سنگ آهن تا االن اجرایی نشده است ،افزود:

ایران ۶۰۰کیلو طال تولید کرد

خبر

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

