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تجارت کاالی کشاورزی
ایران و اوکراین  ۱میلیارد دالری میشود

وزارت کش��اورزی و غ��ذای اوکراین انتظار
دارد حج��م تج��ارت محصوالت کش��اورزی بین
ای��ران و اوکراین تا پایان س��ال  2017به رقم یک
میلیارد دالر برسد .به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه
خبری یوکراین فورم ،واسیل آنتوننکو -کارشناس
ارش��د همکاری های دو جانبه تجاری و اقتصادی
بخش همکاری های بین المللی وزارت کشاورزی
و غ��ذای اوکراین این خبر را در جریان نشس��ت
مشترک تجاری ایران و اوکراین بیان کرد .آنتوننکو
اف��زود :طی  7ماهه نخس��ت س��ال  ،2017ایران
هش��تمین وارد کننده بزرگ محصوالت کشاورزی
از اوکرای��ن ب��وده اس��ت .با توجه ب��ه تالشهای
مش��ترک ش��رکت های ایران و اوکرای��ن ،انتظار
می رود بتوانیم حجم تجارت محصوالت کشاورزی
میان دو کشور را تا پایان امسال به یک میلیارد دالر
برسانیم .جنایدی چیژیکوف -رئیس اتاق بازرگانی
و صنایع اوکراین نیز در نشس��ت مشترک تجاری
ای��ران و اوکراین اظهار کرد :در بازه زمانی ژانویه تا
م��ی  ،2017حجم کاالهای صادراتی از اوکراین به
ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 78 ،درصد
رشد نشان می دهد .گفتنی است؛ میزان کل مبادالت
تجاری ایران و اوکراین در سال  2016میالدی 745
هزار و  82دالر بوده است.

پنجشنبه  23شهریور1396

مدیرعامل شرکت ملی فوالد اعالم کرد

خبرنامه
صادرات هندوانه ایرانی
از افغانستان تا قبرس
هندوان��ه ب��از ه��م مانن��د م��اهها و س��ال
ن تری��ن صادرات
های گذش��ته ،در صدر س��نگی 
محصوالت کش��اورزی قرار گرف��ت و با بیش از
 ۵۰۳ه��زار ت��ن در پنج ماهه امس��ال ،حدود ۱۸
درصد بیش��تر از پارسال شد؛ اما با وجود افزایش
دو سنتی قیمت این محصول نسبت به سال گذشته،
ب دارترین صادرات
همچنان جزء ارزا ن ترین و آ 
ی ش��ود .به گزارش ایسنا ،در
ایران محس��وب م 
پنج ماهه نخس��ت امس��ال ۵۰۳ ،هزار و  ۷۹۸تن
و  ۶۳۵کیلوگرم هندوانه ب��ه ارزش  ۹۷میلیون و
 ۷۹۸هزار و  ۳۳دالر به  ۲۹کشور مختلف صادر
شد که نسبت به همین بازده زمانی در سال گذشته،
حدود  ۱۸درصد از نظر وزنی و حدود  ۳۳درصد
از نظر ارزش��ی افزای��ش یافته اس��ت .بالروس،
اتریش ،آذربایجان ،آرژانتین ،ارمنستان ،استونی،
افغانستان ،آلمان ،امارات متحده عربی ،انگلستان،
بحری��ن ،بلغارس��تان ،پاکس��تان ،تاجیکس��تان،
ترکیه ،ترکمنس��تان ،رومانی ،سوئد ،عراق ،عمان،
فدراسیون روسیه ،قبرس ،قزاقستان ،قطر ،کویت،
گرجستان ،لهس��تان ،مجارستان و هلند ،مشتریان
هندوانه ایرانی در پنج ماهه نخست امسال بودند.

صنعت ،معدن و تجارت
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 ۲۰درصد تولید ناخالص ملی ایران در اختیار صنعت فوالد
تفاهم -گروه گزارش :جلسه توزیع و معارفه
مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد برگزار ش��د که طی
آن از عبدالمجید شریفی به عنوان مدیرعامل سابق
شرکت ملی فوالد تقدیر شد و منصور یزدیزاده به
عنوان مدیرعامل جدید این ش��رکت پست خود را
تحویل گرفت .مدیرعامل جدید شرکت ملی فوالد
ب��ا بیان اینکه زنجیره صنع��ت فوالد نیاز به اصالح
س��اختار و تنظیم برنامه جامع دارد ،اظهار کرد :تا
پیش از این ،واحدهای فوالدی طبق س��لیقه خود
توسعه یافتهاند که همین موضوع باعث عدم توازن
در این زنجیره شده است .یزدیزاده در این مراسم
با اش��اره به اولویتهای عملکرد خود در شرکت
ملی فوالد با بی��ان اینکه صنعت فوالد نیاز به یک
مرکز هماهنگی دارد تا مطالبات و نیازهای خود را
در ح��وزه های مختلف ارائه و پیگیری کند ،عنوان
کرد :صنعت فوالد  ۲۰درصد از تولید ناخالص ملی
ایران را ش��امل می ش��ود که این نش��ان از اهمیت
حوزه فوالد در اقتصاد کشور دارد که نمیتوان آن
را نادیده گرفت و این تأثیرگذاری در حوزه اقتصاد
و سطح باالی اش��تغالی که صنعت فوالد میتواند
ایجاد کند ،به این معنا اس��ت ک��ه چهار وزارتخانه
اقتصادی که تعداد آنه��ا در آینده و بعد از تفکیک

به ش��ش وزارتخانه افزایش می یاب��د ،باید درگیر
موضوعات فوالدی ش��وند و مسیر را برای توسعه
آن هم��وار کنن��د .وی با اش��اره ب��ه ظرفیت های
موج��ود در ف��والد و نحوه توس��عهای ک��ه در آن
ایجاد شده است ،ادامه داد :تمرکز در صنعت فوالد

وضعیت اکتشاف معادن
مطلوب نیست

ت های معدنی
عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد :تنها  ۹درصد از ظرفی 
کش��ور به بهره برداری رس��یده است و این معادن نیز بیشتر سطحی هس��تند .عبدا ...رضیان در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،اوضاع اکتشاف در معادن کشور را نامطلوب عنوان کرد و افزود :در بسیاری از
کشورهای دارای معدن ،اکتشافات تا عمق  3000متری پیش رفته و این در حالی است که در ایران تنها
توانس��ته ایم به عمق  120متری زمین نفوذ کنیم .وی با اش��اره به این که مشکل اصلی در کمبود بودجه
سازمان زمین شناسی است یا خیر ،بیان کرد :عمده مشکل به دلیل عدم وجود تکنولوژی مناسب در این
زمینه اس��ت که باید تالش کنیم در آینده با بروز کردن تکنولوژی اکتشاف معدن ،محصوالت معدنی را با
قیمت پایین تر و قابل رقابت با محصوالت جهانی به بازار عرضه کنیم .نماینده مردم قائمشهر در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،تصریح کرد :بر اساس قانون ،بیشتر معادن کش��ور ملی است و ما در مجلس شورای
اسالمی در حال انجام تغییراتی در قوانین برای دخالت هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مالکیت
و سرمایه گذاری در معادن هستیم .عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی با اشاره به عدم توفیق
در حوزه هایی همچون تولید مس در کش��ور ،بیان کرد :هیچ نهادی در کش��ور به اندازه سازمان توسعه و
نوس��ازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو) ،امکانات الزم برای بهره برداری از معادن را نداشته است؛ ولی
با این حال این سازمان هم با منابع محدود خود ،قدرت رقابت با قدرت های معدنی دنیا را ندارد .عضو
کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسالمی ،راهکار اصلی در موفقیت بهره برداری از معادن کشور
را جذب س��رمایه های داخلی و خارجی دانس��ت و تأکید کرد :با پای کار آوردن شرکای جدید خارجی
و داخلی ،می توانیم ش��رکت های بزرگی را در زمینه بهره برداری معادن تأس��یس کرده و در این زمینه
دستاوردهای بیشتری کسب کنیم.

شركت ايده گستران فرناد

ش��ركت فرناد در راس��تاي تكميل كادر خود از افراد دارای ش��رايط در رديف هاي شغلي زير در تهران و كرج
دعوت به همكاري مي نمايد.

حلقه مفقوده اقتصادی است .در این مراسم ،مهدی
کرباس��یان -رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران با اش��اره به
عملکرد دولت یازدهم در حوزه فوالد عنوان کرد:
آمارها نشان می دهد که صادرات فوالد در ابتدای

س��ال  ،۱۳۹۲نزدیک به  ۲۰۰هزار تن بوده اس��ت
که امس��ال این رقم به ش��ش میلیون ت��ن افزایش
داش��ته است که این موضوع رشد چشمگیر صنعت
فوالد بعد از تحرکات فضای پس��ابرجام را نش��ان
م��یدهد؛ بنابراین الزم اس��ت جایگاه فوالد ایران
در بازاره��ای جهانی ارتقا یابد تا بتوانیم با رقبایی
که در بازار وجود دارند ،س��هم خ��ود را از بازار به
دس��ت آوریم .رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران با اش��اره بر
وظایفی که بر عهده شرکت ملی فوالد است ،تصریح
کرد :ش��رکت ملی ف��والد باید بداند ک��ه دیگر مثل
ی تواند بن��گاه داری کند؛ بلکه در جایگاه
س��ابق نم 
سیاستگذاری و حاکمیتی برای صنعت فوالد قرار
دارد و بای��د راهکارهای جدیدی را در حوزه فوالد
ی گیرد ارائه کند .در
ط��ی برنام ه هایی که به کار م�� 
ادامه این مراسم ،احمد صادقی -مدیرعامل شرکت
ذوب آهن اصفهان نیز با بیان اینکه امس��ال از اولین
ی گذرد،
ذوب صورت گرفته در کش��ور  ۵۰سال م 
اظهار کرد :امسال بنا داریم تا به مناسبت پنجاهمین
ب آهن ،این روز را جش��ن
س��الگرد تأس��یس ذو 
بگیریم و پیشنهاد ثبت روز ملی فوالد را برای درج
در تقویم رسمی به دولت ارائه کنیم.

سازمان ملی استاندارد
مسئول سیاستگذاری استاندارد حالل

تفاهم -گروه اقتصادی :رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در نشس��ت با قائم مقام وزیر اقتصاد
ترکیه در محل س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران اظهار کرد :دولت ایران برای هماهنگی با دیگر کش��ورهای
اسالمی ،تشکیل شورای سیاست گذاری حالل را به دبیری سازمان ملی استاندارد تصویب کرده است .نیره
پیروزبخت افزود :حدود  3س��ال پیش قانون عضویت ایران در 'س��میک' (  )SMIICبه تصویب مجلس
ش��ورای اسالمی رس��ید و از آن زمان ،موضو ع های مربوط به حالل به سازمان ملی استاندارد واگذار و با
تش��کیل ش��ورای سیاس��ت گذاری حالل ،تمام فعالیتهای مرتبط با این موضوع به این شورا سپرده شده
است .وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی زیر نظر رئیس جمهوری
است ،تصریح کرد :بهبود و گسترش روابط بین ایران و ترکیه به طور قطع مؤثر خواهد بود .رئیس سازمان
ف های تجاری عمده ایران ،ترکیه است و در 10سال اخیر ،چندین
ملی استاندارد ایران ادامه داد :یکی از طر 
تفاهم با ترکها توسط سازمان ملی استاندارد ایران مدنظر قرار گرفته است .بنابراین برای هماهنگی بیشتر،
ت های الزم را داش��ته باشند .در ادامه این نشست ،قدیربال -قائم مقام
باید هر دو کش��ور از یکدیگر حمای 
وزارت اقتصاد ترکیه با اش��اره به این که عمده محصوالت وارداتی از ایران نفت و پتروش��یمی است ،اظهار
کرد :به دلیل صادرات محصوالت دیگر ایران به ترکیه ،ما مایل به گسترش روابط تجاری هستیم .وی افزود:
نکته حائز اهمیت این اس��ت که اهمیت بخش حالل به خوبی درک ش��ده و کشورهای اسالمی باید در این
ت های قوی و موفقی ایجاد شده که
رابطه گام مؤثری بردارند ،چرا که در کش��ورهای غیرمس��لمان ،ش��رک 
در حال بهره برداری از این مس��أله هس��تند .وی ادامه داد :بنابراین نیاز است که جامعه اسالمی نیز هرچه
سری ع تر اهمیت این موضوع را بهتر درک کند و تشکیالتی در این زمینه ایجاد شود .گفتنی است؛ سمیک
مؤسسه وابسته به سازمان همکاری اسالمی است که مأموریت اصلی آن ،تهیه استاندارد غذای حالل است.

شركت نرم افزاری آسمان

ش��ركت راه كارهاي نرم افزاري آس��مان در تهران از
افراد دارای شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

-۱برنامه نويس نرم افزارهاي تحت وب:

 -1توسعه دهنده ويندوز

 مسلط به زبان برنامه نويسيC# مسلط به  ADO.NETو Entity Framework آشنا به طراحي و پياده سازي بانكهاي اطالعاتي SQL Server ترجيحا آشنا به متدولوژي هاي چابك مهندسي نرم افزار ( )Agileو اصول توسعه شئ گرا ()SOLID ترجيحا آشنا به الگوهاي طراحي نرم افزار -محل كار :كرج

 -2توسعه دهنده وب

 مسلط به زبان برنامه نويسيC# مسلط به  ASP.NTE MVCو آشنا با Web Forms مسلط به  SQL Server , Entity Frameworkو آشنا با ADO.NET مسلط به پياده سازي رابط كاربري با تكنولوژي هاي HTML, CSS, Bootstrapو كتابخانه jQuery ترجيحا آشنا به متدولوژيهاي چابك مهندسي نرم افزار ( )Agileو اصول توسعه شئ گرا ()SOLID ترجيحا آشنا به الگوهاي طراحي نرم افزار آشنايي با طراحي  UIو  UXمزيت محسوب مي شود. -محل كار :كرج

• آقا
• مسلط به SQL SERVER , C# , MVC
• آشنا به مفاهيم Object Oriented , Ajax , JQuery
• داراي روحيه كار تيمي
• با حداقل  ۲سال سابقه كار مفيد
• وظايف عمده:
• انجام عمليات توليد نرم افزار
• انجام عمليات تست و عيب يابي
• آناليز و طراحي پايگاه داده
• خالق در تحليل نرم افزار با رويكرد حل مساله

 -3كارشناس پشتيبان نرم افزار

 فوق ديپلم و ليسانس نرم افزار داراي حداقل دو سال سابقه كار ترجيحا آشنا با نرم افزارهاي مالي و حسابداري -محل كار :تهران

-۲پشتيبان حسابدار نرم افزار مالي:

 -4منشي

 جنسيت  :خانم ليسانس حداقل داراي دو سال سابقه كار مسلط به آفيس آشنا به امور مالي داراي روابط عمومي قوي -محل كار :تهران

 -5توسعه دهنده موبايل

 مسلط به توسعه اپليكيشن هاي  Nativeبراي سيستم عاملهاي اندرويد و )iOS (Swift مسلط در طراحي و استفاده از وب سرويسهاي  RESTبا  C#و Web API آشنا به طراحي  UIو  UXموبايل ترجيحا آشنا به متدولوژي هاي چابك مهندسي نرم افزار ( )Agileو اصول توسعه شئ گرا ()SOLID ترجيحا آشنا به الگوهاي طراحي نرم افزار -محل كار :كرج

مزاياي همكاري با ايده گستران:

محيط پويا ،دوستانه و مبتني بر احترام
فضاي حرفه اي و حمايت از رشد و ترقي
کارگاه هاي آموزشي درون سازماني منظم و پيوسته
موقعيت هاي شغلي بلند مدت و دائمي
حقوق و مزاياي باالتر از عرف بازار كار
پرداخت پاداش مازاد بر حقوق بر اساس عملكرد
بيمه تامين اجتماعي از ابتداي همكاري

اولويتها:

تجربه توسعه يا همكاري در پروژه هاي جدي تجارت الكترونيك و فروشگاه آنالين
تعهد و مسئوليت پذيري نسبت به انجام كار تميز و به موقع
داشتن روحيه كار تيمي
داشتن تخصص و تبحر در پشته فناوري مورد استفاده

شرايط عمومي متقاضي:

معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه (براي آقايان)
حداقل  ۲سال سابقه كار مرتبط
تعهد و مسئوليت پذيري
روحيه كار تيمي ،قدرت تحليل و حل مسئله
داوطلبان رزومه خود را با بیان عنوان شغلي به آدرس زير ارسال نمايند.

آدرس ايميلinfo@idegostaran.com :

• خانم/آقا
• جهت پشتيباني و استقرار نرم افزار مالي
• مسلط به مفاهيم حسابداري
• حداقل  ۲سال سابقه كاري مرتبط
• وظايف عمده:
• رفع اش��كاالت فني و آموزش��ي مش��تريان بصورت
تلفني و حضوري
• ارائه آموزش بصورت حضوري
• بررسي و تست نرم افزار حسابداري

-۳پشتيبان فني نرم افزار مالي :

• خانم/آقا
• آشنا به  SQLو C#
• وظايف عمده:
• ارائه پشتيباني حضوري و تلفني
• آموزش مشتريان به صورت حضوري و غير حضوري
• انجام عمليات استقرار و راه اندازي نرم افزار
توجه :حتما عنوان ش��غل مورد نظر خود را در قسمت
موض��وع ايميل بیان كنيد ،در غير اين صورت رزومه
مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
دارندگان ش��رايط مي توانند روزمه خود را به آدرس
ايميل زير ارسال نمايند.
آدرس ايميلjob@skysoftware.ir :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نجف جهانگیری فرزند جهانگیر
خواهان آقای منصور دهدار دادخواس��تی بطرفیت خواندگان نجف جهانگیری و غیره به خواس��ته
تنظیم سند ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982885500260
ش��عبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرس��تان اسالمشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/8/16ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی به علت مجهول مکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
باال جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اسالمشهر-
سید علوی
م الف 1137

تولید  96درصد
زعفران دنیا
در ایران

معاون ام��ور باغبان��ی وزارت جهاد اظهار
ک��رد :با توجه ب��ه نیاز کم طالی س��رخ به آب،
این محصول در تمام اس��تان های کش��ور مورد
توجه ق��رار گرفته ،به طوری که ایران توانس��ته
 96درص��د از زعفران کل دنیا را تأمین کند .همه
س��اله در سایه غفلت مسئوالن ،پیاز طالی سرخ
ایرانی از مرزهای کشور خارج می شود .قاچاق
پیاز زعفران و توس��عه سطح زیر کشت محصول
برای افغان ها ،درآمد هنگفتی رقم زده که گاهی
مس��ئوالن امر با ابراز نگرانی نسبت به این مسئه
از کنار آن رد می ش��وند .محمد علی طهماسبی
در گفتگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان ،نگرانی
کش��اورزان در زمینه قاچاق پی��از و زعفران را
بی مورد دانس��ت و تصریح کرد :بعد از گذش��ت
سال  ها تالش ،سطح زیر کشت زعفران به 100
هزار هکتار رسیده ،از این رو کشورهای همسایه
با قاچاق پیاز زعفران یک شبه نمی توانند به این
میزان دس��ت یابند .وی افزود :تصرف بازارهای
جهانی از سوی رقبا ،نیازمند شکل گیری صنایع
فرآوری و زیرس��اخت های تولید اس��ت که این
امر به س��هولت امکان پذیر نیس��ت .طهماس��بی
ادامه داد :طبق فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری
در جه��ت حمای��ت از تولی��د داخل و اش��تغال،
قاچاق محصوالت کشاورزی ،امری نگران کننده
اس��ت که باید اقدامات متعددی در جهت مقابله
با آن انجام ش��ود .ب��ه گفته مع��اون وزیر جهاد
کشاورزی ،تولید مستمر و سرمایه گذاری بخش
خصوص��ی در ف��رآوری و زنجیره ه��ای تولید،
ع�لاوه بر اقتصادی تر ک��ردن این امر ،از خروج
پی��از زعفران جلوگیری خواهد کرد .معاون امور
باغبانی وزارت جهاد تأکید کرد :با توجه به نیاز
ک��م طالی س��رخ به آب ،این محص��ول در تمام
اس��تان های کش��ور مورد توجه ق��رار گرفته ،به
ط��وری که ایران توانس��ته  96درصد از زعفران
کل دنی��ا را تأمی��ن کند .مع��اون باغبانی وزارت
جه��اد کش��اورزی در ادام��ه یادآور ش��د :همه
س��اله مقداری پیاز مازاد کشاورزان استان های
خراسان رضوی و جنوبی به سایر استانها منتقل
ی ش��ود که در این زمینه ،فعال سازی تشکل ها
م
در جهت جابه جایی بهداشتی پیاز و جلوگیری از
ش��یوع آفات و بیماری در مزارع امری ضروری
اس��ت .این مقام مس��ئول تصریح کرد :با توجه به
تقویت بخش خصوصی در برنامه شش��م توسعه،
تش��کل ها بای��د راهکارهای اساس��ی در زمینه
جلوگی��ری از خروج غیر قانونی پیاز زعفران از
کشور به کار گیرند.

مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت مدل  1394سیستم پرواز تیپ  125 CCبه شماره موتور 388035
 0125 N 2 Nش��ماره شاس��ی  N 2 N *** 125 R 9421769و ش��ماره انتظام��ی
 23395 -323متعلق به امیر طاهری به ش��ماره کد ملی  4072396729مفقود گردیده و از
م الف 44
درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
س��ند مالکی��ت مین��ی ب��وس -عمومی سیس��تم بن��ز تیپ
 309م��دل  1371ب��ه رن��گ آبی -س��فید ش��ماره موتور
 33491110132194شماره شاسی 37939116008220
ش��ماره پالک تهران  442م  12بنام اسداله نجارزاده مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دادنامه
پرونده کالسه  9609982885100577شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 9609972885100712
خواهان :آقای محمد اس��کندری فرزند علی به نش��انی تهران -اسالمش��هر سرنوری
پاساژ میالد نور ط  2واحد 152
خواندگان -1 :آقای علی بیطال  -2آقای س��یروس سعیدی فرزند صفدر علی همگی
به نشانی مجهول مکان
خواسته :تامین خواسته
قرار دادگاه
در خصوص درخواست محمد اسکندری به طرفیت علی بیطال و سیروس سعیدی مبنی
بر صدور قرار تامین خواس��ته در جهت توقیف اموال خوانده به میزان دویست و هفتاد
میلیون تومان مس��تند به  1فقره چک شماره  224/554771 -12عهده بانک ملی از
آنجایی که ارکان و شرایط پذیرش درخواست فراهم می باشد بنابراین دادگاه مستندا به
ماده  108قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین
خواسته به شرح باال توقیف دویست و هفتاد میلیون تومان از اموال بالمعارض خوانده
علی ایحال صادر و اعالم می نماید قرار صادره طی ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض
در این دادگاه می باشد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان بوده و بعد از ابالغ قابلیت
اجرا دارد و در خصوص درخواس��ت خواهان به طرفیت خوانده سیروس سعیدی قرار
رد درخواست به لحاظ عدم انتساب چک به وی صادر و اعالم می نماید.
سجاد صفری -دادرس محاکم اسالمشهر -شعبه اول
م الف 6295
آگهی مزایده اموال غیر منقول ( نوبت دوم )
-1شماره پرونده اجرایی  960152 :اجرائی شعبه سوم حقوقی
-2محک��وم له  :غ�لام عباس علیزاده -ف اکبر -کرمان ،بلوار مفتح ،کوچه درمانگاه ش��ماره
یک غربی
 -3محک��وم علی��ه  :ملکعلی میرزایی -ف غالم میاندوآب س��ه راه ش��اهیندژ کوچه حافظ
جنب مسجد
 -4محکوم به  :مبلغ  4/576/987/710ریال از بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و
خسارت تاخیرتادیه و مبلغ  238/849/385ریال از بابت نیم عشر دولتی
 -5م��ورد مزایده  :عبارت اس��ت از یک س��اختمان نیم��ه کاره ( %85اجرا ش��ده) به پالک
ثبت��ی  6513/18982فرع��ی از یک اصلی واقع در خیاب��ان  24متری حد فاصل خیابانهای
طالقانی و پاس��داران به مس��احت عرصه  165/75مترمربع کل پالک با توجه به تبدیل آن به
آپارتمانهای مس��کونی و تجاری و قابلیت تفکیک طبقات آن به قیمت 33/476/000/000
ریال برابر سی و سه میلیارد و چهارصدو هفتاد و شش میلیون ریال توسط کارشناس محترم
ارزیابی گردیده است  .که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به
از طرف محکوم علیه ملک مذکور از طریق مزایده فروخته خواهد شد  .مزایده از قیمت پایه
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد .
 -6شرایط مزایده :
الف-برنده مزایده بایس��تی ده درصد مبلغ پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت
مقرر قانونی پرداخت نماید .
ب -ش��رکت کنندگان میتوانند ظرف مدت  5روز قبل از ش��روع مزایده از مورد مزایده دیدن
نمایند .
ج -مزایده روز ش��نبه مورخه  96/07/15راس س��اعت 11صبح در دفتر شعبه سوم دادگاه
عمومی با حضور نماینده محترم دادس��تانی دادسرای عمومی و انقالب میاندوآب و متقاضیان
برگزار خواهد شد .
د -کلیه هزینه های نقل و انتقال و  ...به عهده برنده مزایده میباشد .
عبدالعلی زاده -مدیر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری میاندوآب
تاریخ انتشار 96/06/23 :
م الف18

