اقتصادی

»

5
صادراتنخستین
محمولهمیلگرد
ذوب آهن اصفهان
بهانگلیس

»

اقتصادتهران :مدیر بازاریابی شرکت ذوب آهن اصفهان از صادرات نخستین محموله میلگرد تولیدی این شرکت
به انگلیس خبر داد.مهدی سرلک روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا افزود :این محموله شامل پنج هزار تُن میلگرد به ارزش
 2میلیون و 300هزار دالر است که روز گذشته در بندرعباس به مقصد لندن بارگیری شد.وی افزود :مبلغ پیشفروش این
قرارداد 2ماه قبل به شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخت شد و قرارداد دیگری نیز با یک شرکت انگلیسی منعقد شده است.
سرلک با بیان اینکه شرکت ذوب آهن اصفهان در حال مذاکره با خریداران انگلیسی برای قراردادهای بیشتر است ،گفت:
اولین بار است که میلگرد تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان به بازارهای یک کشور معتبر اروپایی راه مییابد و این حاصل
تالش یکسال اخیر صنعتگران ذوب آهن اصفهان است که توانستند زمینه ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی را فراهم و
استانداردهایموردنظرکشورهایاروپاییرابهدستآورند.

بانک و بیمه

برندگانآذرماهجوایزقرعهکشی
«وینکارت»بانکسامانمشخصشدند

به گزارش اداره روابط عمومی بانک س��امان ،مرتضی حسینینژاد،
مدیر بازاریابی و توسعه محصول در اینباره گفت :در این قرعهکشی که
تنها قرعهکشی ماهانه نظام بانکی اس��ت ،برندگان 251جایزه به ارزش
5میلياردریالشاملیکجایزه500میلیونریالی50،جایزه50میلیون
ریالیو200جایزه10میلیونریالیمشخصشدند.

تسهیالت  1.5میلیارد دالری برای توسعه و اشتغالزایی روستایی

معاون توسعه روستایی معاون اول رئیسجمهوری
گفت :اس��تانها فقط  9م��اه برای بهرهگی��ری از منابع
 1/5میلیارد دالری پیشبینیش��ده صندوق توس��عه
ارزی کشور در قالب طرح توسعه و اشتغالزایی روستایی
فرصتدارند.
به گزارش ایرنا ،ابوالفضل رضوی روز چهارشنبه در
همایش حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی
اس��تان زنجان افزود :در صورتی که استانی در عملکرد
خودکوتاهیکند30،درصدتسهیالتپیشبینیشدهبه
استانیتعلقمیگیردکهعملکردبهتریداشتهباشد.وی
حداکثر زمان بهرهگیری از این منابع را  9ماه اعالم کرد و
یادآورشد:شهریورسال،97تماماستانهاودستگاههای
متولی باید گزارش نهایی خود را از اقدامات انجامش��ده
در این زمین��ه ارائه کنن��د .رضوی حداقل تس��هیالت
پیشبینیشده برای پروژههای اشتغالزایی روستایی در
قالب روستا تعاون را یک میلیارد ریال و سقف در اختیار
استانهای آن را  25میلیارد ریال اعالم و تاکید کرد :آن
نوع تعاونی مورد پذیرش برای پرداخت این تس��هیالت
اس��ت که اعضای آن را یک خانواده تشکیل ندهند و به
حتم باید چندین خانواده در آن مشارکت داشته باشند.
معاونتوسعهروستاییمعاوناولرئیسجمهوریگفت:
چهاربانکتوسعهتعاون،کشاورزی،پستبانکوصندوق
کارآفرینی امید مسئولیت پرداخت این تسهیالت را بر
عهده دارند و حداکثر زمانی که باید برای توجیهپذیری
طرحهای ارائهش��ده روس��تایی صرف کنن��د ،یک ماه
پیشبینیشدهاست.
وی ب��ه زمینههای مس��اعد با نی��از آبی ک��م برای
اش��تغالزایی در روس��تاها را خیاط��ی ،تولی��د لباس،
صنایعدستی و سنگهای زینتی معرفی کرد و از مذاکره
با انجمن قم��اشداران ایران برای حمای��ت از طرحها و

ابالغدادخواستوضمائموقترسیدگی

کارت و سند موتورسیکلت تاس�وکی  125رنگ مشکی ،مدل 1386
به شماره موتور  06091196شماره شاسی  8637496بنام کریم رجائیان
کیش فرزند ملی به ش.ش  4810167550مفقود گردید و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
م/الف51

فقدان
برگ س�بز خودرو پراید س�واری سیس�تم س�ایپا تیپ  131SEمدل 1395
به رن�گ س�فید روغن�ی ش�ماره موت�ور M 13/5787933ش�ماره شاس�ی
NAS 411100G3581107ش�ماره پالک 34ـ534هـ 13مفقود و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
م/الف51
نوبت دوم

آگهیموضوعماده 3قانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

پروژههایروستاییخبرداد.
رضوی از پیشبینی خدمات م��ورد نیاز اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،درمانی ،آموزش��ی و ورزشی برای
روستاییان خبر داد و گفت :بناست تمام این خدمات در
قالب مجتمعهای صنعتی ،فرهنگی ،درمانی ،آموزشی
و ورزشی برای دهستانها ارائه ش��ود و تمام روستاییان
حاضر در آن دهستان از این خدمات بهرهمند شوند .وی
ادامه داد :براس��اس مطالعات و ارزیابیهای انجامش��ده
 64درصد مش��کالت جامعه با تس��هیلگری اداری20،
درصد با تکریم و احت��رام و فقط  16درص��د با پرداخت
تسهیالتمرتفعمیشود.
رضوی ب��ه رون��د پرداخت تس��هیالت پیشبینی
شده از صندوق توس��عه ملی برای توسعه و اشتغالزایی
در روس��تاها اش��اره کرد و افزود :فقط  70درصد از سهم
پیشبینیشده اس��تانها در این برنامه به آنها بهتدریج
پرداخت میشود و مابقی در زمانی پرداخت خواهد شد
که تمام این منابع در محل درست هزینه شده و استان

نیازبهتسهیالتجدیدداشتهباشد.
بهگفتهاینمسئول،ریشههمهمشکالتومعضالت
سیاسی کش��ور به بیکاری برمیگردد و اگر در استانها
به حوزه اشتغال و اقتصاد توجه شود ،بسیاری از مسائل
مرتف��ع میش��ود .وی یادآورش��د :موض��وع پرداخت
تسهیالت با بهره بانکی پایین در سال  93مطرح شد اما
هیچ استانداری نپذیرفت که چنین برنامهای امکانپذیر
باشد و از همین رو هم بس��یاری از استانها از تسهیالت
پیشبینیشده محروم ماندند .رضوی اظهار کرد :در این
زمینهفقطاستانسیستانوبلوچستانوخراسانجنوبی
بدونبهرهبانکی و استان خراسانرضویبا سه درصدنرخ
بانکی از تسهیالت پیشبینیشده بهرهمند شدند .وی
تصریح کرد :هدف دولت برای اعطای این تسهیالت فقط
جلوگیریازمهاجرتروستاییانوعشایربهشهرهاوایجاد
حاشیهنشینی نیست ،بلکه در حقیقت دولت برای حفظ
مراکزتولیدکشورکههمهروستاهاوروستاییانهستند،
تالش میکند .رضوی با بیان اینک��ه تولید ثروت ملی را

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می برابر رأی ش��ماره  1979ـ  1396مورخ  96/6/4تصرفات خانم نوریه موسوی شماره
شناس��نامه  389صادره از رامهرمز فرزند سیدنعمه دارای کد ملی ش��ماره 1910915564
نسبت به یکباب یکباب ساختمان به مساحت  158/2مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک
 2684/10واقع در بخش  2اهواز اخبار خروجی بنام س��عید حشوش (امیر عبادی نصر احدی
از ورثه) منجر بصدور رأی گردیده برابر ماده  3قانون مزبور مراتب را در دو نوبت به فاصله پانزده
روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نس��بت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان
اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیماً
به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رس��ید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض
در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.

نصرتالهـکفیلادارهثبتاسنادوامالکناحیهدواهواز

کالسه پرونده960450 :
خواهان :ذبیح اله عبدولی س��اکن :دزفول ـ پش��ت بیمارس��تان یا زهرا بین انقالب  5و 6
انتهای خیابان بالل حبشی پالک  301با وکالت :سعید یوسف زاده س��اکن :دزفول ـ خیابان
شریعتی جنب بانک تجارت شهید طاهر بقال
خوانده :اشرف نورمحمدی فرزند قاسم ساکن مجهول المکان
بخواسته :مطالبه وجه
خواهان ،ذبیح اله عبدولی با وکالت آقای س��عید یوسف زاده دادخواستی بطرفیت خوانده
آقای اش��رف نورمحمدی بخواس��ته مطالب��ه 188/455/500ریال بانضمام کلیه خس��ارات
قانونی اعم از هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل ،به این ش��ورا تسلیم که به کالسه فوق ثبت
و پس از جری تش��ریفات قانونی وقت رسیدگی جهت استماع شهادت ش��هود خواهان برای
روز چهارش��نبه  96/11/25ساعت  9ش��عبه  4قاضی ش��ورا تعیین و به علت مجهول المکان
بودن خواندگان بنا به درخواست خواهان و دستور قاضی شورا و به تجویز ماده  73قانون آئین
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود و خوانده می
تواند از تاریخ نش��ر آگهی مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حاضر شود .عدم حضور تصمیم مقتضی
اتخاذ خواهد شد.
دفترشعبه 4قاضیشورایحلاختالفدزفولـافراش

دادنامه

خواهان ها1 :ـ صغری خیرعلی میش کش فرزند محمد 2ـ محمد ملکی فرزند مرتضی با وکالت آقای
سعید یوسف زاده فرزند غالمحسین به نشانی دزفول خ ش��ریعتی نبش آفرینش روبروی بانک پاسارگاد
ش��هید طاهر بقال خواندگان1 :ـ تورج کریمی 2ـ محمدعلی ظهرابی 3ـ پروانه کریم قصاب 4ـ مصطفی
ملکی فرزند مرتضی 5ـ فریدون ظهرابی 6ـ محمد ظهرابی همگی به نشانی مجهول المکان 7ـ صفرعلی
کالک بر فرزند محمدحسن با وکالت آقای علی جوالزاده فرزند مرتضی به نشانی دزفول خ شریعتی ـ جنب
پاساژ ولیعصر ـ کوچه میرزکیان ـ ط  2ـ مجتمع بهنام  1خواس��ته :ابطال سند رأی دادگاه  :در خصوص
دعوای آقایان و خانم ها حس��ن و محمد و ویدا ملکی و صغری خیرعلی میش کیش همگی با وکالت آقای
سعید یوسف زاده به طرفیت آقایان 1ـ مصطفی ملکی 2ـ صفرعلی کالکبر 3ـ تورج کریمی 4ـ محمدعلی
ظهرابی 5ـ محمد ظهرابی 6ـ فریدون ظهرابی 7ـ خانم پروانه کریم قصاب به خواسته ابطال سند مالکیت
ثبتی شماره  1677/48بخش س��ه دزفول به میزان  4946مترمربع به انضمام خسارات دادرسی مقوم به
20/000/000ریال به این شرح که خالصه ادعای خواهان ها در دادرسی این بوده که اراضی موضوع دعوا
متعلق به مورث خواهان ها بوده که تمامی ورثه به خوانده ردیف اول در خصوص اراضی مزبور وکالت داده
اند تا در آن به تأسیس گاوداری اقدام نماید لکن بعد از تأسیس گاوداری خوانده ردیف اول (آقای مصطفی
ملکی) گاوداری را به خوانده ردیف دوم آقای صفرعلی کالک ب��ر فروخته و آقای صفرعلی کالک بر نیز آن
را به س��ایر خواندگان انتقال داده و به این نحو محکومیت خواندگان را مطابق خواسته تقاضا نموده است
نظر به این که پذیرش دعوای خواهان ها مبنی بر ابطال س��ند مالکیت اراضی مارالذکر مس��تلزم و فرع بر
ابطال معامالت صورت گرفته قبل از آن می باش��د که منشاء صدور س��ند مالکیت مذکور بوده اند و ابطال
این معامالت موضوع خواس��ته خواهان ها نبوده و دادگاه مکلف به رس��یدگی در حدود خواسته خواهان
ها می باش��د لذا دعوای خواهان ها با کیفیت مطروح و در موقعیت فعلی قابل استماع تشخیص داده نمی
شود و دادگاه به استناد ماده  2قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعالم می نماید.
قرار صادره ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
می باشد.
دادرسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیدزفولـکاظمی

افزایش میدهد و منجر به توانمند ش��دن تولیدکننده
میشود ،خاطرنشان کرد :در حکومتی که مهر حاکمیت
علویونبویرابرپیشانیدارد،بایدتوسعهیافتگیدرتمام
بخشهامشهودباشدوبهحتمدریکجامعهتوسعهیافته
مردمنبایدازنظرمالیمشکلیداشتهباشند.معاونتوسعه
روستایی معاون اول رئیسجمهوری گفت :در پرداخت
تس��هیالت تمام مس��ئوالن در همه بخشها سه اصل
تس��هیالت اداری ،احترام و تکریم و پرداخت تسهیالت
مالیرابایدمدنظرداشتهباشند.ویبهتاکیدامامخمینی
(ره) مبنی بر وارد کردن مس��تضعفان ب��ه فعالیتهای
اقتصادی اش��اره کرد و ادام��ه داد :در صورت تحقق این
موضوع بهخصوص در جامعه تحت پوشش کمیته امداد،
بهزیستی و بسیج مستضعفان ،به حتم بخشی بزرگی از
مشکالتمالیومعیشتیخانوارهاینیازمندوروستاییان
مرتفعمیشود.
رضوی اضافه کرد :رهبر معظم انقالب در زمان ابالغ
سیاستهایاقتصادیمقاومتیتاکیدکردهاندکهتمامقوا
بدوندرنگوبالفاصلهبازمانبندیمشخصبرنامهریزی
الزم را برای فعالیتهای اقتصای و بهبود معیشت مردم
داشتهباشند.
معاون توسعه روستایی معاون اول رئیسجمهوری
گفت :چرا در زم��ان طرح موضوع اش��تغال و حمایت از
تولید که همان مباحث مورد تاکید رهبری است ،تمام
نگاههامتوجهقوهمجریهمیشود؟سایرقواهمبهتناسب
نقش خود باید زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و
تسهیلگریفعاالنحوزهتولیدفراهمکنند.
س��هم اس��تان زنجان از  120ه��زار میلی��ارد ریال
تس��هیالت پیشبینیش��ده کش��ور ب��رای توس��عه و
اش��تغالزایی روس��تایی به  2هزار و  850میلیارد ریال
رسید.

آگهیمزایدهمالغیرمنقول

نوبت اول

مفقودی

تاریخانتشارنوبتاول1396/10/05 :
تاریخانتشارنوبتدوم1396/10/21:
5/2721م/الف

آییننامه ساماندهی مشاغل ،اصناف و فعالیتهای شهری از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابالغ شد.
هیأت وزیران در جلسه  ۳۰مهرماه  ۹۶به پیشنهاد وزارت کشور در اجرای بند  ۲۰ماده  ۵۵اصالحی قانون
شهرداری مصوب  ،۱۳۴۵آییننامه ساماندهی مش��اغل و اصناف مزاحم شهری را تصویب کرد.در ماده ()۵
این آییننامه به وظایف و تکالیف دستگاهها برای س��اماندهی اصناف و مشاغل اشاره شده که بند (الف) آن
مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران اس��ت.طبق این گزارش که از س��وی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اختیار ایسنا گذاشته شده است ،ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود
در شهرها و شهرکهای صنفی و راهاندازی سامانههای خدمات الکترونیک مشاغل شهری از جمله مهمترین
تکالیف و وظایف هدفگذاریشده در این بند است.

معاون توسعه روستایی معاون اول رئیسجمهوری خبر داد:

روابطعمومیهادرمیزاناعتمادمردم
بهسازمانهانقشمهمیدارند

صبح دیروز نشس��ت ش��ورای هماهنگی مدی��ران روابط عمومی
س��ازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دکتر همتی،
رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد .به گزارش اداره کل روابط عمومی و
امور بینالملل بیمه مرکزی ،دکتر همتی در این نشست از مدیران روابط
عمومیبهعنوانقلبسازمانهایادکردوگفت:مدیرانبایدبابهرهگیری
ازشیوههاینوینارتباطیوتبلیغاتیخدماتسازمانخودرابهخوبیبه
مردم معرفی کنند .وی افزود :اقناع افکار عمومی با ارائه اطالعات صحیح
و به موقع از اهمیت باالیی برخوردار است و مدیران روابط عمومی باید با
شناسایی مشکالت سازمان خود نس��بت به اطالعرسانی شفاف اقدام و
اعتماد مردم را جلب کنند .دکتر همتی درخصوص استفاده مناسب از
بودجه تبلیغاتی گفت :این وظیفه مدیر روابط عمومی است که با توجه
به اهداف سازمان خود و اس��تفاده از شیوههای نوین ،تبلیغات اثربخش
در راس��تای معرفی محصوالت و خدمات خود به مردم داشته باشد و در
صورتیکهبتوانهماهنگیبرایانجامیککارگروهیمیاندستگاههای
تابعهوزارتاقتصادصورتگیرد،ایناثربخشیچندبرابرمیشود .رئیس
کل بیمه مرکزی گفت :اگر شرکتهای بیمه به خوبی اقدامات خود را در
راستایپرداختخسارتهایبزرگاخیرمنتشرمیکردند،صنعتبیمه،
امروز مورد انتقاد برخی قرار نمیگرفت چراکه صنعت بیمه در سالهای
اخیر نهتنه��ا در حوادث بزرگ همچ��ون معدن یورت ،قطار س��منان،
پالسکو و زلزلههای اخیر به خوبی ایفای نقش کرده است بلکه در بخش
مسئولیتهای اجتماعی نیز بسیار فعال بوده و شرایط خوبی بر صنعت
بیمهحاکماست.
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با توجه به محکومیت آقای ن��وروز علوانی بغالنی زاده و توقیف ملک به ش��ماره
 2440/16بخش  9با توجه به کارشناسی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری
آبادان از شش��دانگ پالک ثبتی  2440/16و دفتر  41و صفحه  568بخش  9آبادان
به واقع در آبادان ـ خیابان طیب ضلع جنوبی خیابان بیس��ت متری بین طیب یک و
دو پالک  8به ارزش  1/590/000/000ریال ارزیابی و اعالم می گردد و کارشناس��ی
پالک فوق توسط کارش��ناس و ابالغ نظریه وفق ماده  75قانون اجرای احکام مدنی و
عدم اعتراض مالک و با توجه به تقاضای محکوم له پالک موصوف براساس کارشناسی
انجام ش��ده ،از طریق درج آگهی مزایده در روزنامه بف��روش در تاریخ  96/11/4می
رس��د .محل انجام مزایده اجرای اح��کام کیفری بوده و مراتب مزای��ده یک نوبت در
جراید منتش��ر می گردد .مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پالک به باالترین قیمت
پیشنهادی بفروش می رسد .طالبین شرکت در مزایده می توانند  5روز قبل از تاریخ
مزایده با هماهنگی شعبه اجرای احکام کیفری از پالک بازدید و در جلسه مزایده در
س��اعت و تاریخ تعیین شده حضور بهم رس��انند .خریدار ده درصد بهای پالک را فی
المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودی��ع می نماید .در غیر اینصورت درصد
اخذ شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
1/830م/الف قاضیاجرایاحکامکیفریدادسرایعمومیوانقالبآبادانـمحمدرجبزاده

حصروراثت

آقای شاکر شهرت دریس�اوی فرزند اسمعیل بشناس�نامه  516صادره
از خرم شهر درخواستی درخواستی بخواس�ته صدور گواهی حصر وراثت
تقدی�م و توضی�ح داده که مرحوم غزل ش�هرت دریس�اوی بشناس�نامه
 7060096566صادره بندر ماهشهر در تاریخ  96/9/1در بندر امام خمینی
(ره) اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از 1ـ متقاضی فوأد دریس�اوی فرزند
ش�اکر به ش.ش  919صادره از بندر امام خمینی (ره) ب�ه عنوان پدر متوفی
2ـ صباح محفوظیان نژاد به ش.ش  6522صادره از آب�ادان به عنوان مادر
متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت
نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط
است.
قاضیشورایحلاختالفبندرامامخمینی(ره)

گزارش »
بخشی از سود  ۵۰تا  ۱۵۰هزار تومانی
سهام عدالت واریز شد

رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره با واریز مرحله
اول سود س��هام عدالت میگوید از این سود هیچ مبلغی
بابت هیچ چیزی کس��ر نشده اس��ت .علیاشرف عبداهلل
پوریحس��ینی در گفتگو با ایسنا ،در پاس��خ به اینکه آیا
س��ود س��هام عدالت که واریز ش��ده اس��ت از حسابها
برداشت ش��ده یا اینکه به عنوان مالیات یا بیمه مبلغی از
آن کسر شده ،اظهار کرد :خیر .از سود سهام عدالت هیچ
مبلغی کسر نشده اس��ت .وی که در میان صحبتهایش
چندین بار تاکید کرد بابت هیچ چیزی ،هیچ پولی از سود
سهام عدالت مشموالن کسر نشده ،در پاسخ به اینکه آیا
امکان دارد بانک اش��تباها مبلغی از س��ود سهام عدالت
کسر کرده باشد یا مبالغی را از حساب مشموالن برداشت
کرده باش��د؟ گفت :بانک هم اش��تباه نمیکند ،برای چه
چیزی بان��ک باید پول برداش��ت کند؟ رئیس س��ازمان
خصوصیس��ازی افزود :اگر کس��ی در این م��ورد چیزی
میداند با تلفن گویای س��ازمان خصوصیس��ازی تماس
گرفته و اطالعرس��انی کند تا ما این موض��وع را پیگیری
کنیم .من تاکی��د میکنم که اصال چنی��ن چیزی وجود
ندارد .به گزارش ایس��نا ،پرداخت س��ود س��هام عدالت
مربوط به س��ال مال��ی  ۱۳۹۵به ازای هر نف��ر  ۲۴هزار و
 ۶۰۰تومان از روز گذشته واریز ش��د ،این پرداخت برای
همه  ۴۷میلیون نفر به صورت یکجا امکانپذیر نیس��ت
و س��ود به مرور و در س��ه مرحله طی چهار ماه به حساب
مشموالن انتقال خواهد یافت ،اما به گفته پوری حسینی
اگر شرکتها تا پایان اسفندماه کل سود را به ما پرداخت
کردند ما آن مبالغ را در یک نوبت به حس��اب مشموالن
واری��ز خواهی��م کرد .مش��موالنی ک��ه ش��امل تخفیف
نمیش��دند و هیچ پولی هم بابت پر کردن حساب سهام
عدالتش��ان واریز نکردند ،اگر در گذش��ته سودی نگرفته
باش��ند ارزش س��هام عدالتش��ان در مجموع  ۵۳۲هزار
تومان است که سود سال مالی  ۱۳۹۵برای آنها  ۷۹هزار
و  ۸۰۰تومان میش��ود .طبق گفته مس��ئوالن س��ازمان
خصوصیسازی مشموالن سهام عدالت که از محل آورده
نقدی یا تخفیف ارزش س��هام عدالتش��ان ی��ک میلیون
تومان است ،سود س��ال مالی  ۱۳۹۵برای آنها  ۱۵۰هزار
تومان می ش��ود که روز گذش��ته در مرحله اول  ۵۰هزار
تومان دریافت کردند.

امسال سال سخت آبی است

وزیر نیرو ،امس��ال را به دلیل کمبود بارشها ،س��ال
س��ختی توصیف کرد و گف��ت:در کل کش��ور باتوجه به
ش��رایط فعلی در  47س��ال گذشته خش��کترین سال
را تجربه م��ی کنیم .ب��ه گ��زارش ایرنا ،رض��ا اردکانیان
روز چهارش��نبه در پایان جلس��ه هیات دول��ت در جمع
خبرن��گاران درباره وضعیت ب��ارش ها در کش��ور افزود:
در سه ماه ونیم گذش��ته فصل پاییز و زمس��تان در سال
آبی  96 – 97میزان بارشها در کش��ور بهطور متوس��ط
 34میلیمتر است که نسبت به سال قبل که سال نسبتا
خش��کی بود حدود  37درصد بارشها کمتر و نسبت به
متوسط درازمدت حدود  58درصد کمتر است .وی ادامه
داد :امیدواریم تا پایان زمستان برابر پیشبینیها وضعیت
بارندگی بهتر ش��ود .در کل کش��ور در ش��رایط فعلی در
 47سال گذشته خشکترین س��ال را تجربه میکنیم و
از نظر میزان بارندگی در بعضی استانها میزان بارندگی
تاکنون نسبت به  50سال گذشته در خشکترین حالت
قرار دارد.
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