
اولیانوف خطاب به اوبرایان: 
اگر تحریم هایتان برای تهران و مسکو ته کشیده 

دیپلماسی را امتحان کنید
نماینده روسیه در وین دولت آمریکا را به در پیش گرفتن دیپلماسی در ارتباط ایران به جای اعمال 

تحریم های یک جانبه علیه آن دعوت کرد.
به گزارش کاروکارگر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در واکنش به 
اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه با وجود اعمال تحریمهای زیاد علیه ایران و روسیه، دیگر کار 
زیادی نیست که آمریکا بتواند درباره این دو کشور انجام دهد، در پیامی توییتری نوشت: اگر تحریم ها تقریبا 
تمام شده اند، آیا زمان آن نرسیده است که درباره چیزی مفیدتر فکر کنید؟ مثال دیپلماسی؟ دیر شده است، اما 

ادامه در صفحه 2بهتر از این است که هرگز این کار انجام نشود.

رئیسی:  

سیاست قوه قضاییه انسجام و همکاری با دیگر دستگاه ها است
رئیس قوه قضاییه گفت: سیاست 
مــا در قــوه قضاییه این اســت که 
بــا انســجام و همکاری بــا دیگر 
دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین 
وقفه ای در امور کشور ایجاد شود.

بــه  گــزارش کاروکارگر، حجت 
ابراهیم  ســید  والمســلمین  االسالم 
رئیســی در نشســت شــورای عالی 
مســئوالن قضایی بــا تبریــک آغاز 
امامــت دوازدهمیــن اختــر تابناک 
آسمان والیت و منجی عالم بشریت، 
حضرت مهدی )عج(، اجرای عدالت 
را از ویژگــی هــای مهــم حکومت 

مهدوی عنوان کرد.
وی افزود: امروز مسأله »عدالت« 
از مهم ترین و محوری ترین مسائل 
جمهوری اســالمی به عنوان نظامی 
اســت که می تواند زمینه ساز ظهور 
و تشــکیل حکومت مهدوی باشد و 
اجرای عدالت، هم در قانون اساسی 
و هم در سیره و سلوک امامین جامعه 

مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیســی با بیان اینکه همه اجزای 
حکومت و کارگــزاران نظام ملزم به 
اجرای عدالت هســتند، قوه قضاییه 
را پیشانی اجرای عدالت معرفی کرد 
و گفت: همه همکاران دســتگاه قضا 
باید بدانند که مأمور به اجرای عدالت 
هســتند و هر اقدامی را باید با سنجه 

تحقق عدالت انجام دهیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه 
مردم باید اجرای عدالت را احساس 
کنند، افزود: همان طور که حرارت و 
برودت هیچ مانعی را نمی شناسد و 
وارد خانه و کاشــانه مردم می شود، 
عدالــت هم بایــد وارد زندگی مردم 
شــود و برای جامعــه کاماًل ملموس 

باشد.
و  قانونمــداری  از  رئیســی 
قانونگرایی به عنوان شاخص عدالت 
یــاد کــرد و گفت: مســئوالن و آحاد 
مردم باید عمل بــه قانون و مقررات 
را ارزش تلقــی کرده و قانون گریزی 
و قانون شکنی را ضد ارزش بدانند و 

همواره قانونمدار حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا 
از کرونا به عنوان یکی از دغدغه های 
امــروز جامعه یاد کرد و با اشــاره به 
تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
دســتگاه هــای ذیربط، اجــرای این 
تصمیمات و رعایت بایدها و نبایدها 
از سوی همگان مورد تأکید قرار داد.

از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی 
سخنانش با محکومیت هتک حرمت 
ســاحت مقدس نبی مکرم اسالم در 
فرانســه، اهانت به ســاحت قدسی 
پیامبر اعظــم )ص( را اهانت به همه 
ادیان و انبیای الهی دانســت و اظهار 
داشــت: توهین به مقدســات میلیون 
ها انســان خالف ادیــان ابراهیمی و 
توهین به انسان و خردگرایی و دفاع 
از جهــل و میدان دادن به افراد نادان 

است.
رئیــس قوه قضاییه افــزود: گاهی 
در یک گوشــه توهینی به مقدســات 
می شــود و دولت هــا هم به محض 
این که مطّلع می شوند، واکنش نشان 
مــی دهند اما حمایــت دولت مدعی 
آزادی و حقوق انســان از توهین به 
آخرین پیام آور الهی در واقع توهین 
به حضرت موسی و حضرت عیسی، 
مغایر با آزادی و حقوق انسان هاست.

رئیسی با بیان اینکه قاطبه آزاداندیشان 
عالم چه با تحریم کاالهای فرانسوی 
و چه بدون تحریم کردن کاالهای این 
کشــور از عامالن و حامیان اهانت به 
پیامبر اعظم )ص( ابراز انزجار کرده 
اند، یکی از اهداف اهانت کنندگان را 
حساسیت سنجی جهان اسالم نسبت 

به این نوع اقدامات عنوان کرد.
رئیسی گفت: آنها به خوبی دریافته 
اند این اقدام نه تنها در جهان اسالم 
کــه از نظر همه مــردم دنیا محکوم و 

منفور است.
رئیــس قــوه قضاییــه در بخــش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
پیگیری جدی جنگ روانی از سوی 

دشــمن در کنار جنگ اقتصادی علیه 
ملــت ایران به تحــرکات اخیر بنگاه 
های سخن پراکنی بیگانه در تضعیف 
نهادهای انقالبی اشــاره کرد و گفت: 
آنهــا وقتی تقدیر رهبــری و مردم از 
خدمــات و اقدامات امنیــت آفرین 
نیــروی انتظامــی را دیدند، عملیات 
روانی خود را برای تضعیف این نیرو 

آغاز کردند.
رئیســی افزود: هــر گونه تخلف 
در هر دســتگاهی نسبت به هر کسی 
قابل تعقیب و پیگیری اســت و خود 
دستگاه ها هم تخطی از قانون را نمی 
پســندند و با آن برخورد می کنند اما 
باید مراقب تحرکات دشــمن باشیم 
که مــی خواهد بــا سوءاســتفاده از 
یک حادثه که در گوشــه ای رخ داده، 
جایــگاه و هویت یک نهاد را به طور 

کامل مخدوش کند.
رئیس قــوه قضاییه خاطر نشــان 
کرد: امروز دشــمن در اتاق فکر خود 
ســناریویی را طراحــی مــی کند که 
بــا راه اندازی جنــگ روانی و بزرگ 
نمایی نارســایی هــا، مجموعه یک 
نیــروی خدمتگــزار و در میــدان که 
مقتدرانه وظایف خــود را انجام می 
دهــد، تضعیــف کند که بایــد با این 

حرکت هوشمندانه برخورد کرد.
 رئیســی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش به مواضع حکیمانه مقام 
معظم رهبری در حــرام اعالم کردن 
هتک حرمت مسئوالن نظام و تفاوت 
آن بــا نقد و نقدپذیری اشــاره کرد و 
گفت: هتک حرمــت و هرگونه افترا 
و تهمت، نه تنها نســبت به مسئوالن 
که نســبت به هر شــخصی مذموم و 

محکوم است.
رئیــس قوه قضاییه افــزود: همان 
طور که رهبری فرمودند، نقد و نقادی 
آزاد است و مسئوالن هم باید روحیه 
نقدپذیری داشــته باشــند و خود را 
در معرض نقد قــرار دهند اما حفظ 
حرمــت و آبــروی افــراد از حدود 
آزادی است که همه باید به آن توجه 

و اهتمام داشته باشند.
رئیســی با بیان اینکه باید مرز بین 
نظــارت و دخالــت را رعایت کرد، 
اظهار داشــت: بازرســی باید محکم 
بــه وظیفــه نظارتی خــود عمل کند 
و گــزارش آن را هــم ارائــه کنند و 
مســئوالن باید از مسئوالن احساس 

تعامل و همیاری کنند.
رئیس دســتگاه قضا حفظ حرمت 
افــراد در اجــرای عدالــت را هــم 
مورد تأکید قــرار داد و گفت: برخی 
تحت عنــوان مبارزه با فســاد بدون 
اینکه رســیدگی و صحت و سقم آن 
مشخص شود، اقدام به افشاگری می 
کننــد در حالی که هر خبــری الزامًا 
درســت نیســت و باید حتمــًا مورد 

تحقیق و بررسی قرار گیرد.
رئیسی با بیان اینکه »سوت زنی و 
اعالم فساد به تنهایی، اسمش مبارزه با 
فساد نیست«، مبارزه با فساد را در گرو 
اقدام و برخورد با زمینه های فســاد و 
مفسدان دانست و از همگان خواست 
که گزارش های خودشان درباره مفاسد 
را برای بررســی و رسیدگی به دستگاه 
مســئول مبارزه با فســاد یعنی دستگاه 

قضایی و مسئوالن ذیربط ارائه دهد.
رئیــس قــوه قضاییه بــا تأکید بر 
برخورد قاطع دســتگاه قضا با فساد 
اقتصادی افزود: فســاد را باید اعالم 
کرد تا پیگیری شــود اما این که کسی 
احســاس مســئولیت کنــد و قبل از 
اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد 
کار درستی نیست و برای جامعه نیز 

آورده ای نخواهد داشت.
رئیسی همچنین به مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای اعمال برخی 
محدودیت هــا در پایتخت و برخی 
اســتان ها در هفته جاری اشاره کرد 
و از مسئوالن دادگستری خواست که 
اجــرای طرح دورکاری کارکنان را به 
گونه ای مدیریت کنند که حقوق مردم 
و اربــاب رجوع رعایت شــده و در 
پیگیری کار مردم و رسیدگی به موقع 

به پرونده ها، وقفه به وجود نیاید.

وزیر امور خارجه:

سازمان ملل در برابر یکجانبه گرایی و جنگ بایستد

نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی، با بیان اینکه معتقد نیستم 
پشت رفتارهای مجلس یازدهم اتاق فکری وجود دارد، گفت: کار از 
دستشان در رفته و کنترلی بر آن ندارند و اگر مدیریت درستی در مجلس 

اعمال شود این حرف های بی ربط گفته نمی شود.
مصطفی کواکبیان در گفت وگو با ایرنا، درباره عملکرد مجلس یازدهم 
گفت: به دلیل کار رسانه ای، حزبی و سابقه نمایندگی اتفاقات مجلس را 
روزانه دنبال می کنم. اما اینکه مجلس یازدهم چگونه برآمد و میان مردم 
چه جایگاهی دارد می توان بحث کرد. در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
در دوم اســفند ۹۸ حدود ۶۰ درصد مردم حضور نداشتند و معموال هم 
نماینــده ای که رای می آورد از ایــن ۴۰ درصد حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد را 
نمایندگــی می کند. یعنی حداکثر این مجلس نماینده ۱۵ درصد کل مردم 
است. در نمونه آخر در انتخابات دور دوم مجلس در شهریورماه به شکل 
عجیبی زیر ۱۰ درصد مردم شــرکت کردند یعنی ۹۰ درصد مردم غیبت 
داشــتند.نماینده مردم تهران در مجلس دهم درباره نرخ مشارکت کم در 
دور دوم انتخابات مجلس، به استان البرز اشاره کرد و گفت: در این استان 

بیش از  یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند که فرد منتخب 
با ۲۷ هزار رای راهی مجلس شد. حتی می گفتند که ۳۷ تا ۳۸ هزار عامل 
اجرایی و نظارتی در این انتخابات رای ندادند.وی خاطرنشان کرد: معتقدم 
با توجه به اینکه حدود ۵ ماه از فعالیت این مجلس می گذرد،  نمی شــود 
درباره عملکرد آنها داوری نهایی داشت اما به مصداق آن ضرب المثل که 
می گوید »سالی که نکوست از بهارش پیداست«  ماه های آغازین شروع به 
کار مجلس نشان داد آنها ظاهرا در پی حل جدی مشکالت مردم نیستند 
و بیشتر دغدغه نمایش تحت عنوان نظارت قوی میدانی را دارند.کواکبیان 
در ادامه به برخی اقدامات مجلس یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: تقسیم 
مناصب در مجلس نشــان داد آنها خیلی دنبال شایسته ساالری نیستند. 
نمونه آن گماردن افرادی از میان خودشان برای پست های مدیریتی مجلس 
است. همچنین برخوردی که در موضوع رد اعتبارنامه تاجگردون شد در 
حالی که نهادهای اجرایی و نظارتی  او را تایید کرده بود یا گرفتن تذکر از 
رهبر انقالب به دلیل اتفاقات رخ داده بر سر حضور ظریف در مجلس و ...
ادامه در صفحه 2

کواکبیان:  
مشارکت کم مردم در انتخابات زیرزبان عده ای مزه کرده است

عضو کارگری شورای عالی کار:

دستمزد کارگران باید به سرعت ترمیم شود
صفحه 3
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با دستور علی اکبر صالحی
 اجرای فاز دوم پروژه 

رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد کلید خورد
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
پــس از بهبودی کامل و فائق آمدن بر بیماری ناشــی از ویروس کرونا، از 
مرکز ملی فناوری های کوانتومی ایران بازدید و دستور آغاز فاز دوم پروژه 

رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد را صادر کرد.
به گزارش کاروکارگر، در این بازدید معاون رئیس جمهور ضمن بررسی و  
پیگیری دستاوردهای این مرکز در حوزه های مختلف فناوری های کوانتومی، 
از اتاق های تمیز ساخته شــده بــرای پروژه های ســاعت اتمی، رمزنگاری 
کوانتومی، لیتوگرافی و مترولوژی کوانتومی بازدید کرد و از پیشــرفت های 
ثمربخش این فناوری سطح باال ) High-Tech ( در سازمان انرژی اتمی 

ابراز خرسندی کرد. 
در ادامه این بازدید رئیس ســازمان انرژی اتمی ضمن تشکر و قدردانی 
از اقدامات و زحمات دست اندرکاران پروژه ی کم نظیر رمزنگاری کوانتومی 
فضای آزاد که فاز اول آن با موفقیت در فاصله ی ۳۰۰ متری انجام و عملیاتی 
شده بود، دستور آغاز فاز دوم این پروژه که با محوریت ارسال فوتون های در 
همتنیده و رمزنگاری کوانتومی بین پردیس مرکزی سازمان انرژی اتمی)شهید 
شهریاری( و تراز مخابراتی رأس برج میالد است را صادر کرد. معاون رئیس 
جمهور ضمن تحســین نیروی علمی و توانمندی فوق العاده متخصصان و 
محققان ایرانی در دستیابی به نیازهای کشورمان، تصریح کرد: یقین دارم ملت 
بزرگ ایران اسالمی همانگونه که بر مشکالت بزرگی همچون جنگ تحمیلی، 
فشــارهای اقتصادی و اقدامات شیطانی قدرت های ظالم جهانی و بالیای 
طبیعی مختلف پیروز شــده اند، اکنون نیز با مجاهدت و ســخت کوشی و 
همدلی با مســئوالن و دســت اندرکاران کنترل و دفع ویروس کرونا بر این 
مصیبت جهانی فائق خواهند آمد.صالحی افزود: کشــورمان تنها یک گزینه 
دارد، آن هم پیشرفت همه جانبه در راستای تامین نیازهای کشور است. ما از 
تقویت و توسعه روابط بین المللی استقبال می کنیم و آمادگی ارائه خدمات و 
همکاری های هسته ای صلح آمیز با اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی 

بخصوص همسایگان زیر نظر این نهاد بین المللی را داریم.

وزارت دفاع آذربایجان:
ارتش ارمنستان توافق آتش بس را نقض کرده است

آذربایجان، ارتش ارمنســتان را به نقض آتش بس نســانی امضا شده با 
نظارت آمریکا و حمله به یگان های نظامی این کشور در روستای »الچین« 

متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، آذربایجان ارتش ارمنســتان را به 
نقض توافق آتش بس انسانی امضا شده تحت نظارت آمریکا پس از حمله به 
یگان های این کشور در روستای »الچین« و بمباران غیر نظامیان در شهر »ترتر« 
متهم کرد. وزارت دفاع آذربایجان روز دوشنبه گزارش داد که ارمنستان تنها پنج 
دقیقه پس از اجرایی شدن آتش بس راس ساعت هشت صبح به وقت محلی 
آن را نقض کرد. در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای آذربایجان به توافق 
آتش بس در همه جبهه ها پایبند هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعالم کرد 
که ارمنســتان و آذربایجان به توافق برای آتش بس دست یافته و این توافق از 

ساعت هشت صبح روز دوشنبه اجرا می شود.   

وزیر کشور: 
دفاع از حاکمیت، قدرت، امنیت و منافع ملی 

یک اصل است
وزیر کشور گفت: دفاع از حاکمیت، قدرت، امنیت و منافع ملی یک اصل 

است و همه ملت ایران رکن اساسی قدرت ملی هستند.
بــه گزارش کاروکارگر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشــنبه در نشســت 
ویدئو کنفرانســی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور با استانداران و روسای 
شورای پدافند غیرعامل استان ها اظهارداشت: دفاع از حاکمیت، قدرت، امنیت 
و منافع ملی یک اصل اســت و این را همه قوانین پذیرفتند و وظیفه ما هم به 
عنوان یک جزئی از حاکمیت های ملی جهانی همان اســت که از کشورمان در 
مقابل هر نوع اقدام و عملی که منافع ملی ما را به خطر بیندازد دفاع کنیم و به 
قول مقام معظم رهبری مصون نگه داریم.وزیر کشور افزود: این جزو واجبات 
حاکمیتی است و هر چقدر ما در این زمینه در عمل کوتاهی یا سهل انگاری کنیم 
یا نادیده بگیریم در مقابل خسارت های بسیار زیادی که به ما وارد خواهد آمد، 
نمی توانیم در درگاه خداوند متعال و ملت ایران و شهدا و امام پاسخگو باشیم.

رحمانی فضلــی عنوان کرد: ما نباید این موضــوع را به عنوان یک موضوع 
رســمی و یک وظیفه سازمانی تلقی کنیم، هر چند بخشی از وظایف سازمانی 
و رســمی ما این هســت،  ولی این موضوع باید به عنوان یک مسئله حیاتی و 
مهمــی اســت که در هر کاری و هر زمانی و مکانــی و در موضوعی باید ملکه 

ذهن ما باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما باید ذهنمان را به گونه ای تربیت کنیم که هر اقدامی 
انجــام می دهیم، اعم از خرد و کالن، شــاید در سلســله مراتبی بودن مســائل 
تفاوت هایی قائل شــویم، ولی در اصــل توجه فرقی نمی کند که موضوع بزرگ 

یا کوچک است، مکان آن مرز یا داخل کشور است، باید ملکه ذهن ما باشد.
وزیر کشور تصریح کرد: تصور این است که مساله پدافند غیر عامل مربوط 
بــه نیروی نظامی، انتظامی و امنیتی و نیروهای مشــابه آن اســت. در حالی که 
اینگونــه نیســت بلکه همه ملت ایران رکن اساســی قدرت ملی هســتند و به 
همــان میزان باید اهمیت و محوریت ملت ایران در پدآفند غیرعامل تعریف و 
جانمایی شود، مسئولیت واگذار شود، آموزش های الزم داده و فرهنگ عمومی 

ترویج شود.
رحمانی فضلی افزود: همه ما که به عنوان بخشــی از حاکمیت، مســئولیت 
پدافند غیرعامل بر عهده ما است، وظیفه مان سازماندهی، آماده سازی، آموزش، 
مهیا کردن شرایط و مقتضیات است اما نقش اصلی را همه مردم باید ایفا کنند 

و ما باید این را به عنوان یک اصل در جریان باشیم و پیگیری کنیم.

نوبخت: 
 الیحه بودجه ۱۴۰۰ با اصالح ساختار 

تقدیم مجلس می شود
رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: الیحه بودجه ســال آینده با اصالح 

ساختار به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.
به گزارش کاروکارگر، »محمد باقر نوبخت« در گفت و گوی زنده اینستاگرامی، 
افزود: مجلس شورای اسالمی اعالم کرده که آمادگی دارد اصالح ساختار بودجه را 

در الیحه بودجه ۱۴۰۰ انجام دهد و ما از شنیدن این خبر خوشحال هستیم. 
وی اطهارداشــت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ در زمان مقرر )۱۶ آذر ( ارائه می شود و 
با توجه به اینکه برنامه اصالح ساختار چند سالی است که آماده شده می توانیم در 

بودجه سال آینده اعمال کرده و مجلس نیز تصویب کند.
نوبخت درباره انجام ســفرهای استانی بعداز بهبودی بیماری گفت: سفرهای 
استانی تکمیل کننده کار دولت است و ما نیز تالش داریم تا پروژه های نیمه کاره را 
به اتمام برسانیم، بنابراین بعد از بهبودی کامل سفرهای استانی از سر گرفته می شود. 
وی درباره حق فوق العاده ویژه کادر درمان گفت: به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم شده است که فوق العاده ویژه را هر زمان که بتواند اجرا بکند، 

با آن موافقت خواهیم داشت و بودجه آن را تأمین خواهیم کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اجرای آن به عقب و اول مهر یا اول 

سال بازنخواهد گشت.
نوبخت خاطر نشان کرد: پرداخت فوق العاده محدود به قشر خاصی نیست و هر 

کسی بهره مند نشده از این فوق العاده برخوردار خواهد شد.

 ۳۷ میلیون نفر در نتیجه »جنگ های ابدی«

 ایاالت متحده آواره شده اند
 سازمان ملل متحد 
آمریکا را مهار کند 

 توهین به مسلمانان سوءاستفاده  فرصت طلبانه 
از آزادی بیان است

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت:

فروش گوشت گوساله بیش از ۱۴۰ هزار تومان 
گرانفروشی است

صفحه 13 صنعت و تجارت
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

 فوت ۳۳۷ بیمار کرونایی 
و۵۹۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹

صفحه 12 اجتماعی

صالحیت تعیین چارچوب کلی بودجه از سوی مجلس بررسی شد؛

 بوجه ۱۴۰۰ 
در کشاکش مجلس و دولت

صفحه 3 پول و سرمایه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 قوانین کار و تامین اجتماعی
مکمل هم هستند

صفحه 3 کارگری

شهردار کرمانشاه:
طوماِر رضایت امضا کنند

خیابان "مدرس" پیاده راه می شود
رجوع به صفحه ۱۴

خانواده محترم آقای مهدی طهماسبی
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت همکاری صادق و زحمتکش و دوستی با وفا و متعصب آقای مهدی طهماسبی عضو هیئت اجرایی خانه 
کارگرتشکیالت  شهرستانهای ساوه و زرندیه و عضو بیمه و درمان خانه کارگر کشور را به خاندان بزرگ طهماسبی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت 

و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت داریم 
داود میرزایی دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیالت شهرستانهای ساوه و زرندیه 
عباس کریمی - سرپرست روزنامه کاروکارگر

بازگشت همه به سوی اوست

عكس:  كاروكارگر- هوشنگ هادي



کواکبیان:  

مشارکت کم مردم در انتخابات زیرزبان عده ای مزه کرده است
ادامه از صفحه اول

دبیرکل حزب مردم ساالری افزود: در 
توییتی نوشــتم در این ۵ مــاه نرخ دالر از 
۱۲ تــا ۱۳ هزار تومان بــه ۲۷ تا ۲۹ هزار 
تومان )با نرخ امروز( یا بیشتر رسیده است. 
نمی گویم این مجلس مقصر اصلی است 
اما دســت کم در این مدت ایــن رقم باال 
رفته است. دست کم نرخ ۱۲ یا ۱۳ تومان 
را حفــظ می کردید که البتــه این نرخ هم 
غیرواقعی است یا همین وضعیت بورس 
که مردم به امیدی در آن ســرمایه گذاری 
کردند. مجلس باید همــکاری می کرد که 
شاخص بورس سقوط نکند. نگوییم این 
موضوعات کال به مجلس مربوط نیســت 
منظورم این است همکاری مجلس باعث 
می شد این کار شــکل صحیحی به خود 

بگیرد.
کواکبیان در ادامه به همکاری مجلس 
با ســایر دستگاه ها در ارتباط با جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: 
مقابلــه با کرونــا،  وظیفه دولت و ســتاد 
ملی مقابله با کرونا اســت. در شــرایطی 
که متاسفانه در دو هفته گذشته نزدیک به 
۲۵۰۰ نفر فوت کردند و باید با همکاری 
هم این وضعیت کنترل شود، مجلس برای 
سوال و استیضاح از رییس جمهوری امضا 
جمع می کند و یک آقایی هم بدون رعایت 
مباحث قانونــی و نزاکت از اعدام رییس 

جمهوری سخن می گوید.
وی یادآور شد: خود آنها هم می دانند 
این قبیل کارها بیهوده اســت، چون رهبر 
انقالب تاکیــد کردند این دولــت باید تا 
پایان عمر قانونی خود بر ســر کار بماند. 
در ایــن چارچــوب اســتیضاح و اعدام 
رییس جمهوری چــه مفهومی دارد؟ االن 
هم توجیه می کنند. یکی از اعضای هیات 
رییسه مجلس می گوید ۲ ماه طول می کشد 
تا سوال و استیضاح به جریان بیفتد و بعد 
هم به تعطیــالت فروردین می خوریم و... 
این ســخنان توجیه است و از اول اشتباه 
هم بود.کواکبیان خاطرنشان کرد: یادم است 
ذوالنوری در مجلس دهم برای استیضاح 
رییس جمهوری امضاء جمع می کرد. پیش 
من آمد، گفتم آقاجان برو پی کارت! امضا 
نمی کنم. سپس پشت تریبون رفتم و گفتم 
که »ما اصالح طلبان رشیدتر از آن هستیم 
که کار عبث و بیهوده انجام دهیم.« سر و 
صدا بلند شد گفتند یعنی ما رشید نیستیم؟ 
گفتم ما کاری به شما نداریم و داریم بحث 
خودمــان را می کنیم، مــا کار عبث انجام 
نمی دهیم. فردای آنروز به او گفته شده بود 
این بساط را جمع کنند بعد دیگر پیگیری 
نکردند.وی تاکید کرد: وقتی یک روزنامه 
آلمانی در تیتر یک خود  می نویسد رییس 
کمیسیون امنیت ملی کشور خواستار اعدام 
رییس جمهوری شــد، یعنــی چی و این 
موضوع را چگونه می خواهند جمع کنند؟ 
ایرادی ندارد شــما اگــر می توانید بروید 
رضایت رهبری را کسب کنید و بعد زمینه 
سوال و اســتیضاح را به شکل محترمانه 
فراهــم کنید اما بد و بیــراه و فحش دادن 

دیگر چیست؟
کواکبیان یادآور شد: نمی گویم نمی شود 
از دولــت انتقاد کرد خودمان منتقد دولت 
هســتیم. در مجلس هشــتم شــدیدترین 

انتقادات را به محمود احمدی نژاد داشتیم 
ولی هیچ وقت بی حرمتی، بی نزاکتی و بی 
ادبی نکردیم. حاال نماینده مجلس پشت 
تریبون می رود و میگوید که تمام کوچه و 
بازار می گویند لعنت به روحانی! و اینگونه 
پشــت تریبون مجلس صحبت می کنند. 
»البته معتقد نیســتم ایــن نمایندگان عدد 
چنین بحث هایی هستند ]بلکه[ زمینه پیدا 

می کنند.«
نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: معتقد 
نیستم پشــت رفتارهای این مجلس اتاق 
فکری وجود دارد. باز اگر بود خوشحال تر 
بودیم. معتقدم کار از دستشــان در رفته و 
کنترلی بر آن ندارند. اگر مدیریت درستی 
در مجلس اعمال شــود ایــن حرف های 
بی ربط زده نمی شــود مثــال یک نماینده 
بگویــد ۸ ماه پیش داروی ضــد کرونا را 
کشف کردم بعد مشخص شود آن داروی 
ضد ســرفه بوده است یا کارهای عجیب 
و غریــب دیگر، مثال یک بار می گویند که 
خودروی دنا پــالس را می گیریم به افراد 
می دهیم بعد می گویند نه آنرا به مدیریت 

می دهیم تا استفاده کند.
وی افزود: نمونه دیگر واکسن آنفلوآنزا 
بود که ۱۵۰۰ عدد آنرا گرفتند و پس دادند. 
یک آقایی برگشــت گفت که کواکبیان در 
مجلس دهم۲ بار واکسن انفلوآنزا استفاده 
کرده اســت. در خصوصی به او پیام دادم 
و گفتم آن زمان نمی دانستم آنفلوانزا چی 
هست که دنبال واکسن آن باشم! تازه مگر 
آن موقع این واکســن مثــل امروز اینقدر 
حساس بود؟ برو ثابت کن حتی تا خرداد 
۹۹ که مجلس دهم پایان گرفت حتی یکبار 
تست کرونا داده باشم، چه برسد به واکسن 
آنفلوآنزا!کواکبیان افزود: منظور این است 
که حرف های بی ربط زیــادی می زنند و 
کسی جلودار آنان نیست و واقعا در طول 
تاریخ مجالس اینطور بی حرمتی نســبت 
به مقام ها ندیدم. چرا می توان از دولت به 
شکل محترمانه انتقاد کرد و اشکاالتش را 
گفت.  این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه 
برخی از نماینــدگان با توهین، انتظار چه 
پاسخی را از رییس جمهوری دارند، گفت: 
یقیــن دارم تا پایان این دولــت در مرداد 
۱۴۰۰ این وضعیت ادامه خواهد داشت. 
حتی به برخی از دوستان اصالح طلب که 
گفته بودند وقتی دولت نمی تواند کاری کند 
زودتر استعفا کند، انتقاد کردم و گفتم این 
حرف درستی نیست. در این شرایط دولت 

بایستد و به مردم کمک کند.
کواکبیان یادآور شد: تصورم این است 
کسی که خودش را از لحاظ پایگاه مردمی 
و اجتماعــی مقبول بداند تقال نمی کند که 
نشــان دهد با سخنانش برای مردم چقدر 
فداکاری می کند! آنها می دانند که مقبولیت 
اجتماعــی الزم را ندارند و بــا این گونه 
جنجال هــا و بحث ها می خواهند جایگاه 
بهتری بدست آورند. به این دوستان توصیه 
می کنم چند طرح اقتصادی را به همراهی 

دولت به نفع مردم راه اندازی کنند.
مدیر مســوول روزنامه مردم ساالری، 
درباره توانایی مجلس یازدهم برای ارائه 
طرح و پیشــنهاد بــه دولت بــرای بهبود 
وضعیت معیشتی مردم، گفت: نمی خواهم 
آینده نگری یا پیشــگویی کرده باشــم اما 

امیدوارم در آینده بتوانند. اگر این مجلس 
به ســمتی حرکت کند که مردم صداقت و 
دلسوزی ببینند و مشاهده کنند کاری انجام 
می شود و خبری از شعار و حرف بی ربط 
نیست حتما طرفداری می کنند البته تا اینجا 
که ندیدیــم. یک طرح مصوب مجلس را 
بگویید که گره ای از تنگناهای معیشــتی 
مردم باز کرده باشد؟ گفتند برای ۲۰ میلیون 
نفــر می خواهیم یارانــه در نظر بگیریم و 

برای ۲۰ میلیون نفر دیگر به شکل دیگر...
کواکبیان بیان کرد: از اول مخالف یارانه 
به این شــکل بودم. ســال ۸۹ در مجلس 
هشــتم به دولــت احمدی نــژاد گفتم به 
جای اینکــه این ۴۵ هزارتومان را به طور 
صدقــه ای به مــردم دهید، ســاز و کاری 
تعریف کنید و بر مبنای کدملی، کارت هایی 
بدهید که مردم در امور پزشکی، اجتماعی 
و خدمات شهری از آن استفاده کنند. باید 
با تعریف زیرســاخت، این خدمات را از 
طریــق کارت به مردم ارائــه دهید. طرح 
معیشــتی مجلس یازدهم اگــر در قانون 
بودجه پیش بینی نشده باشد حتما باید با 
موافقت دولت انجام شــود و اگر بار مالی 
داشته باشــد باید منابع آن مشخص شود 

وگرنه در شورای نگهبان رد می شود.
وی درباره طرح بحث برانگیز اصالح 
قانون انتخابات از ســوی مجلس، گفت: 
یکی از مسوولیت های فعلی من در کمیته 
حقوقــی خانه احــزاب ایران اســت. در 
آنجا مصوب شــد تا خانه احزاب درباره 
دغدغه مجموعه تشــکل های اصولگرا و 
اصالح طلب نامه ای به مجلس و شورای 
نگهبان بنویسد. این طرح ۲۰ ایراد حقوقی 
و مغایرت با قوانین دارد. این طرح با اصل 
ششم قانون اساسی)اتکا همه امور بر آرای 
مردم( اصــل ۵۶ )حاکمیت ملی(  و اصل 

۵۷ )تفکیک قوا( مغایرت دارد.  
کواکبیــان ادامــه داد: طــرح اصــالح 
قانون انتخابات نه تنها همه اصول را بهم 
می ریزد، مشــارکت مردم را محدودتر می 
کنــد. »این آقایان انگار زیر زبانشــان مزه 
کرده که مردم هر چقدر کمتر شرکت کنند به 
نفع ]آنها[ است. « آنها با این قید و بندهای 
که می زننــد باعث مشــارکت کمتر مردم 
می شــود.رییس کمیته امور حقوقی خانه 
احزاب ایران با مطرح کردن بحث نامزدی 
زنــان در انتخابــات و اصطــالح »رجل 
سیاســی« پرداخت و گفت: ســخنگوی 
شورای نگهبان می گوید »زنان می توانند 
ثبت نام کنند و بعد بالفاصله می گوید البته 
نظر فقها فرقی نکرده، این واقعا یعنی چی؟ 
« عیب ندارد آقایان که قانون می نویســند 
کنار اصطالح رجل سیاسی، داخل پرانتز 
»اعم از زنان و مردان« درج کنند. حتی این 
کار هم انجام نمی شــود.وی افزود: وقتی 
این طرح را می خوانید گویی در جمهوری 
اسالمی چیزی به اسم حزب وجود ندارد. 
احزاب در نظام های پارلمانی، ریاســتی، 
نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی، نقش اصلی 
را بازی می کننــد و پاالیش اولیه را انجام 
می دهند. در این طرح گفته شده که احزاب 
برنامه هایشــان را تحویل شورای نگهبان 
دهند اما این طرح ها را باید به مردم بدهیم 
تا رای دهند.دبیرکل حزب مردم ســاالری 
درباره بخش های دیگری از طرح اصالح 

قانون انتخابات یادآور شــد: در این طرح 
مباحث غیرقابل ســنجش و اندازه گیری 
چون »روحیه جهادی« و »آرمان گرایی«  
آمده است. خانه احزاب به عنوان مجموعه 
تشــکل های اصولگرا و اصالح طلب به 
این طرح انتقاد دارند. اینقدر عجله نکنید 
و انتخابات ۱۴۰۰ هم می گذرد. بیایید کار 
پخته انجام دهید و طرح جامع انتخابات 
از سوی دولت را اصالح یا اضافه کنید و 

نظرات خود را بگویید.
کواکبیان با بیان اینکه دولت دوم حسن 
روحانی با کم شانسی بسیاری مواجه شد، 
گفت: باید بپذیریم شدیدترین تحریم های 
خارجی علیه این دولت اعمال شــد و در 
عین حال با بالیای طبیعی اعم از ســیل، 
زلزله و شــیوع ویروس کرونا مواجه بود. 
امــا در عین حال دولت در این ۸ ماه باقی 
مانده باید تحرک بیشــتری داشته باشد تا 
اوضاع بهتر شود. اولویت نخست دولت 
باید برنامه ریزی برای سیاســت خارجی 
و رفع تحریم های ظالمانه باشد. در بحث 
اقتصادی هم حداقل تیم اقتصادی دولت 
هماهنگ باشــند.وی دربــاره تاثیر ملحق 
 FATF نشــدن ایران به لوایــح مرتبط با
بر اقتصاد، گفــت: در مجلس دهم حدود 
۲ ســاعت و نیــم در قالب تذکــر، نطق، 
بیانــات و... حــرف زدم. ۲۰ نفری که در 
مجمع تشــخیص مصلحت مخالف این 
لوایح بودند به صراحت از دالیل مخالفت 
خود بگویند. چرا باید خودمان را تحریم 
کنیم؟ از پنجاه و خورده ای از اشــکاالت 
گرفته شــده، چند مورد باقی مانده بود که 
به مجمع تشخیص مصلحت رفت و  گیر 
کرد. در جلســه کمیســیون امنیت ملی با 
کارشناسان و مدیران بانکی می گفتند این 
لوایح از ابزارهای کاری سیســتم ماست. 
همیــن اواخر گفتند یکی از همســایگان 
غربــی برای مــراودات با ایران مشــکل 
دارد.  کواکبیان ادامه داد: می خواهم بگویم 
حسن روحانی همه واقعیت این موضوع 
را نمی گویــد! نمی دانــم چــرا مالحظــه 
می کند! رییس جمهــوری چرا به مجمع 
تشــخیص مصلحت نمی رود تا در آنجا 
در ایــن مــورد بحث کند و اگر هم نشــد 
دســت کم واقعیت ها را بگویــد و وزیر 
اقتصاد وضعیت را تشریح کند. مگر اینکه 
اینقدر بی اطالع باشیم که نمی دانیم بدون 
تصویــب آن دو الیحه کارهــا طبق روال 
انجام می شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس دهم با بیان اینکه 
به رخدادهای سیاسی نمی شود تک بعدی 
نگریست، گفت: چه بخواهیم و نخواهیم 
نتایج انتخابات سوم نوامبر یا سیزده آبان 
ریاســت جمهوری آمریکا در جهان تاثیر 
دارد. نمی شود »سرمان را زیر لحاف کنیم« 
چون مساله مهمی است.کواکبیان ادامه داد: 
خیلی ها معتقدند که جو بایدن بیاید بهتر 
است چون گفته تحریم های یک جانبه را 
برمی دارد و به برجام بر می گردد. اما بایدن 
هم یک مدت کوتاهی می آید حرف هایی 
می زنــد و بــا قــدرت اجماع ســازی که 
دموکرات هــا دارند اروپایی هــا را با خود 
همراه می کند. بنابراین بایــد دندان روی 
جگر بگذاریم و صبر کنیم چون تحوالت 

زیادی پیش رو داریم.

اولیانوف خطاب به اوبرایان: 
اگر تحریم هایتان برای تهران و مسکو ته کشیده 

دیپلماسی را امتحان کنید
ادامه از صفحه اول

گفتنی است، مشاور امنیت ملی آمریکا مطرح کرد که این کشور اکنون پس 
از اعمال تحریم های زیاد علیه ایران و روسیه، در زمینه مسائل مربوط به این 

کشورها کار زیادی از دستش بر نمی آید.
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید در جمع خبرنگاران 
گفت: یکی از مشکالتی که درباره روسیه و ایران وجود دارد این است که آن 
قدر تحریم های زیادی را بر آن ها اعمال کرده ایم که )اکنون( کار زیادی نیست 
که بتوانیم انجام دهیــم. اوبراین در ادامه گفت: اما به دنبال هر اقدام بازدارنده 
ممکنی برای این کشورها هستیم. اظهارات اوبراین در پی این مطرح می شود 
که آمریکا در ســال ۲۰۱۸ با خروج از توافق هســته ای، با ادعاهایی از جمله 
حمایت ایران از تروریســم و وجود اهداف نظامی در برنامه هســته ای ایران،  

تحریم های متعدد اقتصادی را بر ایران اعمال کرده است.

پایگاه استراتژیست بررسی کرد
تفاوت رویکرد ترامپ و بایدن در مورد ایران

پایگاه ای اس پی آی استراتژیست در تحلیل خود به تفاوت های رویکرد 
بایدن و ترامپ در مورد ایران پرداخت .

به گزارش ایلنا به نقل از ِای ِاس پی آی استراتژیســت، ترامپ و بایدن هر 
کدام با موضوع ایران مواجه هســتند و دســتور کار ویژه خود را برای این امر 
دارند. ترامپ و بایدن هر کدام در مورد ایران هدفی دارند و راه دستیابی به آن 

را متفاوت می دانند.
در ادامــه این گزارش آمده اســت: هدف ترامپ این اســت کــه دوباره بر 
ســر برجام که توافقی هسته ای است، مذاکره کند یا به توافقی جدید برسد که 
دربرگیرنده موارد جدید و بندهای تازه باشد و توافقی وسیع و گسترده محسوب 
شود. این در حالی است که پمپئو ۱۲ شرط را پیش از این برای مذاکره اعالم 
کرده بود. در واقع استراتژی ترامپ به معنی ادامه رویکرد خصمانه و درگیری 

و تقابل است. 
نویســنده این گزارش تاکید کرد: اما بایدن این رویه را رد کرده است. او به 
دنبال اســتفاده از دیپلماســی برای کاهش تنش و حل موضوع ایران است او 
می خواهد به برجام بازگردد و دوباره مذاکره کند. او نیز در مورد ایران سخت گیر 
اســت اما مسیری را ترجیح می دهد که در آن مذاکره ممکن است و نتایج آن 

برای هر دو طرف مطلوب است .
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: ترامپ معتقد به اســتفاده از  
»فشــار حداکثری« اســت. او خواهان انزوای ایران است در واقع می خواهد 
با اعمال تحریم ها ایران را به مذاکره وادار کند. شاید در صورت شکست این 
رویکــرد، خواهان ایجاد اعتراض های مردمی در ایران و در نهایت تغییر نظام 

باشد که تاکنون در این زمینه هم موفق نشده است.

اردوغان با درخواست از مردم ترکیه:
کاالهای فرانسوی را تحریم کنید

رئیس جمهور ترکیه  مردم این کشور را به تحریم کاالهای فرانسه در پی 
هتک حرمت پیامبر اسالم )ص( فرا خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، »رجب طیب اردوغان«، اردوغان در 
پیامی توئیتری نوشت: »مردم کشورم را ندا می دهم که هرگز کاالهای فرانسوی 
را خریداری نکنید.«اردوغان از رهبران جهان خواست که از مسلمانان مظلوم در 
برابر فرانسه حمایت کنند. وی تاکید کرد که »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهوری 
فرانسوی به درمان روانی نیاز دارد و حمله به اسالم و مسلمانان با رئیس روانی 
فرانسه آغاز شده است. اردوغان تاکید کرد که دشمنی با اسالم و مسلمانان به 
سیاستی مورد حمایت روسای برخی از کشورهای اروپایی تبدیل شده است. 

طبق داده های موجود، صادرات فرانســه به ترکیه در ســال ۲۰۱۹ به حدود 
شش میلیارد و ۶۵۵ دالر رسید و ترکیه در جایگاه چهاردهم فهرست بزرگ ترین 

کشورهای واردکننده محصوالت فرانسه قرار دارد.

پوتین:
خروج آمریکا از پیمان منع موشک های 
هسته ای میان برد اقدامی خطرناک بود

رئیس جمهور روســیه گفت که خروج آمریکا از پیمان منع موشک های 
هسته ای میان برد اقدامی »خطرناک« بود.

به گــزارش ایلنــا به نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، »والدیمیــر پوتین«، 
رئیس جمهوری روسیه گفت که این توافق عنصری کلیدی در معماری امنیتی 
جهان به حساب می آمد و تهدید علیه آن در اروپا  به خاطر تنش ها میان سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( و روسیه »محسوس« بود.پوتین افزود: »ما خروج 
آمریکا از این پیمان را به خاطر این مدعا که جوابگو نبوده اشــتباهی مهلک و 

جدی می دانیم که افزایش مواجهه و باال گرفتن تنش ها را افزایش می دهد.«

دونالد ترامپ:
هیالری کلینتون از جو بایدن باهوش تر است

رئیس جمهور آمریکا گفت که رقیب انتخاباتی اش از وزیر خارجه پیشین 
این کشور فرد بهتری است.

بــه گزارش کاروکارگر به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریکا گفت که »جو بایدن«، رقیب انتخاباتی اش از »هیالری 
کلینتون«، وزیر خارجه پیشــین این کشور فرد بهتری است وی البته افزود که 
هیالری از بایدن باهوش تر اســت. ترامپ گفت: »می پرسند فرق بین بایدن و 
هیالری کالهبردار چیست؟ به نظرم جفت شان کالهبردار هستند، اما بیایید این 
قضیه را کنار بگذاریم.«رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: »بزرگ ترین تفاوت 

این است که کیلنتون انرژی بیشتری دارد و البته آدم باهوش تری است.«

بایدن:
ترامپ هر دیکتاتوری را در آغوش می گیرد 

و انگشتش را در چشم دوستان ما می کند 
نامزد انتخابات آمریکا مدعی نزدیک شــدن ایران به ســاخت ســالح 
هسته ای شد و گفت: ترامپ هر دیکتاتوری را در آغوش می گیرد و انگشتش 

را در چشم دوستان ما می کند .
به گزارش ایلنا به نقل از ســی بی اس، جو بایدن نامزد انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا گفت: بزرگترین تهدید علیه ما، عدم وجود جایگاه ما در جهان 
اســت، ترامپ در مقابل مردم هر دیکتاتوری را در آغوش می گیرد و  انگشت 
خود را در چشم همه دوستان ما می کند .وی در ادامه گفت: اکنون کره شمالی  
موشک های پیشرفته و مرگبار بیشتری دارد و ظرفیت آنها بیشتر از قبل  شده 
است.بایدن در اظهاراتی بی اساس مدعی شد: ایران مواد شکاف پذیر کافی برای 

بدست آوردن سالح هسته ای نسبت به گذشته را در اختیار دارد.

سرتیپ حیدری: 
 قدرت دفاعی نیروهای مسلح 

پشتوانه امنیت ملی است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: قدرت دفاعی نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران پشــتوانه محکم برای امنیت ملی کشور 

است.
بــه گزارش ایرنا، ســرتیپ کیومرث حیدری در همایش سیاســی 
ویژه فرماندهان، مســئوالن عقیدتی سیاســی یگان های نیروی زمینی 
ارتش که هم زمان در تهران و به صورت ویدئو کنفرانســی در تمامی 
یگان های این نیرو برگزار شــد، اظهارکرد: قــدرت دفاعی نیروهای 
مســلح جمهوری اســالمی ایران، امنیت را برای مّلت شریف ایران 
در منطقه فراهم کرده است. قدرت دفاعی پشتوانه امنیت ملی است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به طرح های فرهنگی مصباح 
که از ســوی سازمان عقیدتی سیاســی در ارتش اجرا می شود افزود: 
طرح های فرهنگی مصباح ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش، دریچه 
و ســاختار جدیدی را برای اعتــالی مکتبی و معنوی کارکنان ارتش 

بوجود آورده است.
حیدری اجــرای برنامه های فرهنگی در ســطح یگان های نیروی 
زمینی ارتش را تکلیف مهم خواند و افزود: فرمان مقام معظم رهبری 
این اســت که در حوزه فرهنگــی، برنامه ها و فعالیت های بیشــتری 
انجام شود و طرح ها و برنامه های متنوعی در سطح ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در حال اجرا است.وی تصریح کرد: در حوزه ارتقای 
بینش و بصیرت سیاســی، تربیت و ســبک زندگی اســالمی ایرانی، 
ترویــج فرهنگ قــرآن و معنویت کارکنان باید گام هــای مؤثرتری را 
برداشــت. در نیروی زمینی با کمک سازمان عقیدتی سیاسی، طرح ها 
و برنامه های مطلوبی را در دستور کار خود قرار داده ایم و فرماندهی 
در هر شــرایطی حمایت کننده و پشتیبان اجرای طرح ها و برنامه های 

فرهنگی است.
فرمانــده نیروی زمینی ارتــش در بخش دیگری از ســخنانش به 
موضوع مهم تحریف اشــاره کرد و افزود: تحریف به معنای انحراف 
کشیدن انسان ها از واقعیت است. دشمن از این مؤلفه، استفاده فراوانی 
برده است. هدف دشمن از تحریف این است که مسائل واقعی جامعه 

را به انحراف کشیده و محاسبات ما را به اشتباه تبدیل کند.
حیدری با اشاره به اینکه تحریف پروژه خطرناکی است، خاطرنشان 
کرد: دشمن می خواهد، محاسبات ما را در حوزه مسائل داخلی کشور 
به خطا بکشــاند. دشمن امروز مهمترین ابزار تحریف خود را فضای 
مجازی می داند و در این حوزه برای به خطا کشیدن جامعه اسالمی به 

ویژه انحراف جوانان فعالّیت های وسیعی را آغاز کرده است.
حیدری تأکید کرد: فضای مجازی فضای فرصت و تهدید اســت؛ 
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، »اگر مســئولیتی در کشــور 
نداشــتم، مســؤلیت فضای مجازی را بر عهده می گرفتم« نشــان از 
اهمیت فضای مجازی دارد. باید از فرصت های موجود در این بستر 
به نحو  شایســته استفاده را ببریم.فرمانده نیروی زمینی ارتش برپایی 
همایش های سیاســی را بسیار ارزشمند خواند و اظهار کرد: این نوع 
همایش ها موجب می شــود که ســطح بصیرت و هوشیاری کارکنان 
افزایش یافته و با مســائل و مشــکالت به گونه ای روبرو شــوند که 

بتوانند با آنها مقابله کنند.

قاضی زاده هاشمی در دیدار با سفیر عراق:
رفع موانع بانکی ظرفیت  مبادالت اقتصادی و تجاری 

ایران و عراق را تقویت می کند
نایب رییس مجلس شــورای اســالمی بر توسعه و گسترش مبادالت 
اقتصادی و تجاری و رفع موانع بانکی میان جمهوری اســالمی ایران و 

عراق تأکید کرد.
به گزارش ایســنا، امیرحســین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی و  رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و 
عراق عصر روز گذشــته با نصیر عبدالمحسن عبداهلل سفیر عراق در تهران  

دیدار و گفت و گو کرد.
قاضی  زاده هاشــمی در ابتدای این دیدار با اشــاره به اشتراکات دیرینه 
تاریخــی و فرهنگــی دو ملت گفت: ارتباطات تاریخــی و پایدار دو ملت 
پشــتوانه محکمی برای توســعه و گسترش مناسبات سیاســی، اقتصادی، 

فرهنگی میان دو کشور است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس 
تصریح کرد: تشکیل گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و عراق 
نشان دهنده عالقمندی نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ارتقای سطح 

مراودات دوستانه و برادرانه با کشور عراق است.
وی با تأکید بر اهمیت تبادالت اقتصادی میان تجار و بازرگانان دو کشور 
خواستار رفع موانع بانکی موجود شد و اظهارکرد: توانمندی  های فراوانی 
در ایران و عراق به ویژه در اســتان  هــای مرزی و هم جوار وجود دارد که 
باید با تسهیل همکاری  های بانکی در راستای منافع دو ملت از آن بهره برد.

قاضی زاده هاشــمی در بخش دیگری از سخنانش بر همکاری مشترک 
دو کشور در امر مبارزه با شیوع ویروس کرونا تأکید کرد و افزود: همکاری  
های بهداشــتی، درمانی و دارویی میان مراکز بهداشــتی ایران و عراق می 

 تواند به کاهش و از بین بردن ویروس کرونا کمک فراوانی کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان خواستار، افزایش تعامالت 
هرچه بیشــتر مراکز علمی و دانشــگاهی در ایران و عراق، تبادل اســتاد و 
دانشجو، همکاری  میان نهادهای امنیتی در مبارزه با تروریسم و گروه  های 
تروریســتی و رایزنی و گفتگوهای مســتمر مقامات سیاسی و پارلمانی در 

موضوعات منطقه  ای و بین  المللی فیمابین شد.
سفیر عراق در تهران: دولت و پارلمان عراق از توسعه مناسبات با ایران 

استقبال می کند
 در ادامــه این دیدار نصیر عبدالمحســن عبداهلل ســفیر عراق در تهران 
ارتباطــات عراق و جمهوری اســالمی ایــران را روابطی نمونــه در میان 
کشورهای منطقه دانست و گفت: دولت و پارلمان عراق از هرگونه طرح و 
اقدامی برای توسعه مناسبات با جمهوری اسالمی ایران استقبال و حمایت 

می  کند.
وی با تأکید بر تقویت مناسبات اقتصادی و بازرگانی فیمابین بیان داشت: 
تشکیل کمیته  ای مشترک از فعاالن و متخصصان اقتصادی ایرانی و عراقی 
می  تواند بســتر گســترش همکاری  های فیمابین و رفــع موانع موجود را 

فراهم کند.
نصیر عبدالمحسن عبداهلل در پایان بر تبادل نظرات و گفتگو میان مقامات 

عالیرتبه دو کشور، توسعه توریسم زیارتی و سالمت تأکید کرد.
در این دیدار شارلی انویه تکیه، قدرت  اهلل  حمزه شلمزاری، انور حبیب 
 زاده بوکانی و ابراهیم رضایی نمایندگان آشــوریان، اردل و فارسان، بوکان 
و دشتســتان در مجلس شورای اســالمی و از اعضا گروه  دوستی پارلمانی 
جمهوری اسالمی ایران و عراق در اظهاراتی بر تقویت و تحکیم ارتباطات 
فیمابیــن، توســعه مراودات اقتصــادی، حمایت از روند سیاســی و حفظ 

تمامیت ارضی عراق تأکید کردند.

وزیر امور خارجه:

سازمان ملل در برابر یکجانبه گرایی و جنگ بایستد
وزیــر امور خارجــه جمهوری اســالمی ایران، 
مماشات را باعث رشــد قلدری آمریکا دانست و از 
سازمان ملل متحد خواست در برابر یکجانبه گرایی و 

جنگ بایستد.
به گــزارش کاروکارگــر، محمد جــواد ظریف روز 
دوشنبه در آئین هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان 
ملل متحد، افزود: ۷۵ سال پیش، سازمان ملل متحد برای 
بازگردانــدن صلح و امنیــت بین المللی پس از دو جنگ 
هولناک تاسیس شد. اما چقدر موفق بوده ایم؟ وی ادامه 
داد: طبــق یک مطالعه جدید، از ســال ۲۰۰۱ - از قضا، 
»ســال گفت وگوی تمدن های ملل متحد« - ۳۷ میلیون 

نفر در نتیجه »جنگ های ابدی« ایاالت متحده آواره شده اند. وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران اضافه کرد: هشــت جنگ 
خشــونت آمیز که ایاالت متحده از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده یا به آنها 
پیوسته است - تحت عنوان »جنگ علیه تروریسم« - منجر به از 
دست دادن صدها هزار جان بی گناه، گسستگی تعداد بی شماری 
از جوامع و خانواده ها، ناکامی و شکست دولت ها و افراط گرایی 
بی سابقه شده است.ظریف تاکید کرد: بنابراین امروز، باید از خود 
بپرسیم آیا دنیای ما نسبت به سال ۱۹۴۵ از امنیت بیشتر برخوردار 
است یا کمتر؟ چگونه می توانیم با یکجانبه گرایی و تحقیر حقوق 
بین الملل یک قلدر که فقط می داند از یک چوب بزرگ اســتفاده 
و متکبرانه صحبت کند، مقابله کنیــم.وی تصریح کرد: و چگونه 
می تــوان قدرتی را مهار کــرد که بیش از ۲۲۰ مــورد از کل ۲۴۴ 
سال تاریخ خود را در جنگ گذرانده است؛ از جنگ علیه بومیان 
خود، جنگ علیه جمعیت برده آن - که با بی رحمی شــدید ادامه 
دارد - و ۳۹ درگیــری نظامــی و از تقریبا ۱۲۰ جنگ اقتصادی از 
ســال ۱۹۴۵- که به طور فریبنده »تحریم« نامیده می شود. رئیس 

دســتگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه همواره در این »جنگ های 
ابدی« می بازد، یادآور شد: در واقع، هیچ کسی در جنگ پیروز نمی 
شود. وقت تغییر روش است- خون و ثروت آمریکایی ها و دنیا را 
از بدبختی بیشتر نجات دهید.ظریف خطاب به کشورهای جهان 
اظهار کرد: بی خیالی، اکسیژن مورد نیاز ایاالت متحده برای ادامه 
قلدری است. اشتهای ایاالت متحده فقط با مماشات، با گردن نهادن 
در برابر اقدامات غیرقانونی آن علیه دیگران، به امید جلوگیری از 
خشم آن، رشد می کند. این کارایی ندارد دوستان من.وی تصریح 
کرد: الزم اســت سازمان ملل متحد در ســن ۷۵ سالگی، خود را 
متعهد و متحد کند و در برابر یکجانبه گرایی و جنگ بایستد.ظریف 
در پیام دیگری به مناســبت هفتادوپنجمین سال تاسیس سازمان 
ملل، از این نهاد بین المللی خواســت آمریکا را که ۲۲۰ ســال از 
تاریخ ۲۴۴ ساله اش را در جنگ سپری کرده، مهار کند. وزیر امور 
خارجه در حساب کاربری توئیتر نوشت: سازمان ملل باید در هفتاد 
و پنجمین سالگی مهاری بر میزبانش باشد؛ میزبانی که ۲۲۰ سال از 
تاریخ ۲۴۴ ساله اش را در جنگ سپری کرده و تنها از سال ۱۹۴۵، 
علیه کســانی که به هوی و هوس او تن در نــداده اند، ۳۹ جنگ 

نظامی و ۱۲۰ جنگ اقتصادی به راه انداخته )و البته 
در اغلب آنها هم شکست خورده است(.وزیر امور 
خارجه همچنین در پیامی به امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانســه تاکید کرد: توهین به ۱.۹ میلیارد 
مســلمان - و مقدســات آنها- به واسطه جنایات 
شنیع افراط گرایان، سوءاستفاده ای فرصت طلبانه از 
آزادی بیان است.»محمدجواد ظریف« در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشت: »مسلمانان، قربانیان 
اصلی »فرقه نفرت« ]وهابیت[ هســتند؛ فرقه ای 
که رژیم های استعمارگر به آن  قدرت بخشیدند و 
توسط عمالشان به همه جا صادر کردند.« وی ادامه 
داد: »توهین به ۱.۹ میلیارد مسلمان- و مقدسات آنها- به واسطه 
جنایات شــنیع این افراط گرایان، سوءاستفاده ای فرصت طلبانه از 
آزادی بیان اســت. این چنین اقداماتی تنها بــر آتش افراط گرایی 
می دمد.« گفتنی است، نشریه فرانسوی »شارلی ابدو« طی روزهای 
گذشــته کاریکاتورهای توهین آمیزی را نسبت به ساحت مقدس 
پیامبر مکرم اســالم )ص( منتشر کرد که با حمایت رئیس جمهور 
فرانسه همراه شد. »امانوئل ماکرون« رییس جمهور فرانسه یکشنبه 
 شــب در پیامی توییتری نوشت: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما 
بــا روحیه ای صلح جویانه به همه تفاوت ها احترام می گذاریم. ما 
گفتار نفرت پراکنانــه را نمی پذیریم و از گفت وگوی عقالنی دفاع 
می کنیم. ما همیشــه در طرف کرامت انسانی و ارزش های جهان 
شمول خواهیم ماند.ماکرون پس از قتل یک معلم تاریخ در پاریس 
کــه تصاویر موهن از پیامبر اســالم )ص( را در کالس های درس 
به نمایش می گذاشــته، ضمن حمایت از انتشار چنین تصاویری، 
به بهانه آزادی بیان تاکید کرد که کشــورش به پشتیبانی از انتشار 

اینتصاویر ادامه خواهد داد.

با امضای رئیس جمهور
2 قانون مصوب مجلس برای اجرا، ابالغ شد

حســن روحانی رئیس جمهور، 2 قانون مصوب مجلس 
را برای اجرا به مجلس شورای اسالمی، سازمان حفاظت 
محیط زیســت، معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری و 
همچنین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ابالغ کرد.

بــه گــزارش کاروکارگر به نقــل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و 
بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، »قانون 
الحــاق یک تبصره به ماده )۵( قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساســی« را برای اجرا 

بــه وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و همچنین  »قانون فهرســت قوانین و احکام 
منســوخ در حوزه محیط زیســت« را بــرای اجرا به مجلس 
شورای اسالمی، ســازمان حفاظت محیط زیست و معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری ابالغ کرد.

  سه شنبه 6 آبان  1399 
  10 ربیع االول 1442 
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2 ایران و جهان



تنها نیمی از کارگران مشمول بیمه بیکاری هستند
سرویس کارگری. مدیرکل دفتر سیاست گذاری 
و توسعه اشــتغال وزارت کار تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: از بعد بیمه بیکاری برآوردهایی 
که داشــته ایم در ســطح کالن کشور تقریبا یک 
میلیون و 500هزار نفر )شغل( به صورت رسمی 
و غیررســمی از ناحیه کرونا آسیب دیده اند اما 
براســاس آمار رســمی و ثبت شــده در سامانه 
روابط کار، حدود 850هزار نفر بیکار شده اند که 

730هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند و متناسب 
با سیاســت هایی که ستاد ملی کرونا داشت بیمه 
بیکاری 670هزار نفر پرداخت شده و 60هزار نفر 

نیز در حال پرداخت است.
به گزارش کار و کارگر، عالالدین ازوجی در یک 
نشست تلویزیونی گفت: از خرداد ماه به این طرف 
بخش عمده ای از افراد بیکارشده، مجددا مشغول 
به کار شدند. طبق اطالعات ثبتی که ما داریم تقریبا 

۱۹۳هزار نفر کمــاکان بیکارند که به بیمه بیکاری 
بلندمدت سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند.

در ادامــه »مهــدی شــکوری« مدیــرکل امور 
بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی هم گفت: 
حــدود ۸۵۰هزار نفر در ســامانه وزارت کار از ۲۳ 
اسفند ثبت نام کردند که حدود ۱۲۰هزار نفر از آنها 
مشمول قانون کار نبودند. یکی از شرایط پرداخت 
بیمه بیکاری این است که افراد مشمول قانون کار 

باشــند. وی افزود: فرایند بیمه بیکاری باید به طور 
کامل الکترونیکی و غیرحضوری شــود. از طرف 
دیگر قانون بیکاری ما صرفا برای مشموالن قانون کار 
تدارک دیده شده است. وقتی با یک بحران مواجه 
می شویم قانون ظرفیت اجرا ندارد. در حال حاضر 
۱۴ میلیون بیمه شده داریم که ۷ میلیون آنها شامل بیمه 
بیکاری نمی شوند. از این جهت قانون باید اصالح 

شود.

عضو کارگری شورای عالی کار:

دستمزد کارگران باید به سرعت ترمیم شود
سرویس کارگری. نرخ تورم در مهر ماه 99، رکوردهای 
قبلی تورم را شکســت. هفت درصد افزایش در نرخ تورم 
ماهانه به اضافه افزایش چشمگیر قیمت اقالم خوراکی و 
سایر اقالم که از ابتدای سال آغاز شده بود، هزینه های زندگی 
کارگران را به شــدت افزایش داده است. سوال بسیاری از 
کارگران این اســت حال که نرخ تورم حتی با اســتناد به 
داده های رسمی در حال پشت سر گذاشتن تمام رکوردهای 
قلبی است، چرا هیچ کاری برای ترمیم مزد کارگران صورت 

نمی گیرد؟
»علی خدایی« عضو کارگری شــورای عالــی کار در این 
رابطه به ایلنا می گوید: بدون توجه به وعده های مکرر مسئوالن 
ازجمله رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر ترمیم دستمزد، 
باید بگویم به درخواســت اعضای کارگری شورای عالی کار 
برای برگزاری جلسه فوری نیز هیچ توجهی نشده است. به گفته 

وی، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در شهریور ماه برگزار شد، 
اعضای کارگری درخواست تشکیل جلسه فوری برای ترمیم دستمزد 
و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را به ثبت رساندند اما تا 
امروز این جلسه برگزار نشده است. خدایی ادامه می دهد: با توجه به 
تورمی که اتفاق افتاده، باید فوراً نســبت به ترمیم مزد کارگران اقدام 
شود. تورم فعلی، هم بی سابقه بوده و هم خارج از دایره پیش بینی های 

خود دولتی ها.
خدایی ضمن انتقاد از سیاســت گذاری هایی که منجر به رشــد 
بی سابقه قیمت ها شده، از تالش برای »گفتاردرمانی اقتصادی« انتقاد 
می کند و می گوید: برخی مسئوالن می خواهند با گفتاردرمانی، مشکالت 
اقتصادی را حل کنند. در جلسات مزدی ۹۹ همه تیم اقتصادی دولت 
ازجمله وزیر اقتصاد با ادعای کنترل تورم، مقابل افزایش قانونی مزد 

ایســتادند و نگذاشــتند مزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش 
یابد. این آقایان ادعا می کردند که تورم را کنترل خواهند کرد و اجازه 
نخواهند داد از محدوده ۱۵درصد تجاوز کند اما حاال که به نیمه دوم 
سال رسیده ایم، می بینیم حتی نرخ های رسمی تورم )که ما این نرخ ها 
را کامل قبول نداریم( بیش از دو برابر ادعای آقایان افزایش یافته است. 
عضو کارگری شورای عالی کار اضافه می کند: اتفاقات اقتصادی اخیر 
نشــان می دهد که دولت به هدفی که اعالم کرده، نرسیده و در نتیجه 
گرانی های سرسام آور، وضعیت معیشتی کارگران، نسبت به همیشه 

دشوارتر شده است.
خدایی از ارسال نامه ای خبر می دهد که اعضای کارگری شورای 
عالی کار، متفقًا به دبیرخانه این شورا ارسال کرده اند: بیست و سوم مهر 
ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار، نامه ای خطاب به دبیرخانه این 
شورا نوشته و درخواست کردند که جلسه فوق العاده شورای عالی کار 

با موضوع ترمیم دســتمزد برگزار شود. طبق قانون، این شورا 
موظف اســت بعد از ثبت درخواست اعضا، ظرف دو هفته 
جلسه درخواستی را برگزار کند. از آنجایی که نامه ۲۳ مهرماه 
ثبت شده، امروز در روزهای پایانی دو هفته قانونی هستیم و 
توقع داریم هرچه سریعتر جلسه فوق العاده برگزار شود. به گفته 
وی، در نامه قید شده که »وضعیت دشوار معیشت« تقریبًا به 
»وضعیت غیرممکن« رسیده است یعنی با درآمدهای فعلی 

کارگران، تامین هزینه های زندگی کاماًل غیرممکن شده است.
عضو کارگری شورای عالی کار اضافه می کند: عالوه بر نامه 
درخواســتی که در ۲۳ مهر فرستادیم، قانون تاکید بر برگزاری 
ماهانه جلسات شورا دارد. براساس تصریحات روشن قانون 
کار، شورای عالی کار باید ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد. 
عدم برگزاری مرتب جلســات شــورا هموراه مورد انتقاد ما 
اعضای کارگری بوده اما در این شــرایط بد و وخیم معیشتی 
کارگران، این پشت گوش انداختن و ترتیب اثر ندادن به درخواست ها، 
مشــکل آفرین تر از همیشه اســت. امیدواریم ظرف همین روزهای 
باقیمانده تا پایان هفته جلســه فوق العاده را برگزار کنند و بتوانیم در 
ارتباط با ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران، 
به راهکارهای مناسب دست پیدا کنیم. خدایی در پایان تاکید می کند: با 
توجه به اوضاع فعلی اقتصاد و تورم بی سابقه که حتی داده های رسمی 
مهرماه هم این واقعیت را به خوبی نشــان می دهد، اعضای کارگری 
شورای عالی کار، هیچ نوع تعللی را نمی پذیرند. همان گونه که در نامه 
هم تاکید کرده ایم، دیگر کارگران قادر به تامین هزینه های زندگی، حتی 
هزینه های بسیار ابتدایی و حداقلی نیستند و نمی توانند با دستمزد خود، 
یک زندگی حداقلی و بســیار ساده را اداره کنند. در این بین، وظیفه 
دولت و وزارت کار است که به سرعت جلسه سه جانبه را برگزار کنند.

سه کارگر در ایستگاه متروی توحید 
جان باختند

سرویس کارگری. مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران در 
مورد حادثه در ایستگاه در حال ساخت متروی توحید و مرگ سه 

نفر توضیحاتی ارائه کرد.
حمید هیدارن در گفت وگو با ایسنا گفت: در کارگاه ایستگاه در 
حال ساخت مترو )ایستگاه توحید(، ساعت ۱۰ روز دوشنبه پنجم 
آبــان ماه ۱۳۹۹ بر اثر وقوع یک حادثه، ۳ تن از کارگران پیمانکار 
کارگاه )دو جوشکار نیروی پیمانکار و یک اپراتور دستگاه باالبر 
پیمانکار( تقاطع خیابان های آزادی و شهید نواب صفوی جان به 
جان آفرین تسلیم کردند. وی با بیان اینکه براساس اطالعات اولیه، 
علت حادثه مذکور خروج کابین دستگاه باالبر پیمانکار پروژه از 
روی ریل و سقوط آن بوده، اظهار کرد: البته اطالعات تکمیلی پس 
از انجام تحقیقات تیم کارشناسی حادثه که در محل مستقر هستند، 
حاصل خواهد شــد. وی گفت: در این حادثه با تالش نیروهای 
سازمان آتش نشانی، نفراتی که در کارگاه ایستگاه مشغول کار بودند، 
از محل به سالمت به خارج کارگاه منتقل شدند اما متاسفانه اپراتور 
دستگاه باالبر و دو نفر جوشکار بر اثر سقوط آسانسور کارگاهی 
فوت کردند. وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی از آن است که دستگاه 
باالبر مذکور در تاریخ ۳۱ شــهریور ماه امســال، پس از بازرسی 
ادواری، گواهی تایید سالمت براساس استانداردهای مرجع ملی و 

بین المللی از مبادی قانونی ذیربط دریافت داشته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
 طلب تامین اجتماعی
 پرداخت خواهد شد

سرویس کارگری. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: 50هزار میلیارد تومان مصوب بند )و(، تبصره 2 
بودجه بدون هیچ تغییری کماکان در اختیار تامین اجتماعی باقی 

می ماند.
به گزارش ایلنــا، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: طرح تامین 
کاالهای اساســی دستور کار جلسه مشترک مجلس و دولت بود. 
منابع تامین کاالهای اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و 
بودجه در جهت تامین کاالهای اساسی بر مبنای ۱۲۰هزار تومان 
برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای ۴دهک بعدی خواهد 
بود. حاجی بابایی به لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در مناطق 
محروم هم اشــاره کرد و گفت: ۲۰هزار میلیارد تومان برای تومان 
تکمیل پروژه های نیمه تمام و مناطق محروم و تکمیل همسان سازی 
حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی پیش بینی 

شده است.

 استمداد کارگران اهوازی
 از نمایندگان مجلس

سرویس کارگری. 22 نفر از کارگران بیکار شده کمربند 
سبز اهواز که به دنبال بازگشت به کار خود هستند، پیش از 
ظهر دیروز با تجمع مقابل مجلس، از نمایندگان درخواست 

استمداد کردند.
به گزارش ایلنــا، این عده پیش از ظهر دیروز با برخی 
از مســئوالن مجلس و نمایندگان دیدار کردند. یکی از این 
کارگران گفت: بعد از دیدار با چند تن از مدیران و مسئوالن 
داخلی مجلس، در نهایت با »شبیب جویجری« نماینده اهواز 
مالقات و گفت وگو کردیم. وی بعد از شنیدن مشکالتمان با 
شهردار مرکزی اهواز، تلفنی صحبت کرد. وی با بیان اینکه 
شــهردار اهواز وعده بازگشت به کار همه کارگران کمربند 
سبز را به نماینده اهواز داد، افزود: با اعتماد به وعده های داده 
شــده، راهی محل سکونت و کار خود در اهواز می شویم. 
به گفته این کارگر، پیمانکار پروژه کمربند ســبز همزمان با 
اتمام بخش هایی از پروژه کمربند سبز اهواز نامه  عدم نیاز 
به کارگران را زده اســت در حالی که هنوز بخش زیادی از 
پروژه کمربند سبز اهواز به اتمام نرسیده است. به گفته وی، 
میانگین سوابق کار کارگران بیکار شده حدود ۸ سال است 
و در زمان تعدیل، آنها دو ماه مزد و ۴ ماه حق بیمه پرداخت 

نشده، طلبکار بودند.

 تعدیل ۱2 کارگر
 کارخانه آب معدنی داماش

سرویس کارگری. صبح دیروز )5 آبان ماه( 12 نفر از 
کارگران قراردادی کارخانه آب معدنی داماش به دلیل  عدم 

نیاز کارفرما، بیکار شدند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران این شرکت با بیان اینکه 
هنوز نزدیک به ۲۰ کارگر در این شــرکت مشــغول کارند، 
افزود: این تعدیل ها در راستای کاهش هزینه ها صورت گرفته 
و این نگرانی را به وجود آورده که همکاران باقیمانده نیز به 
سرنوشت مشابه مبتال شوند. بنا بر ادعای وی، اخیرا شورای 
تامین اســتان گیالن اقدام به بررسی مشکالت این واحد 
تولیدی کرده و قرار است سه میلیارد تومان اعتبار مالی برای 
این واحد تخصیص داده شود. کارفرما نیز برای دریافت این 
مبلغ متعهد شده امنیت شغلی کارگران را تامین کند. به گفته 
این کارگر، آنها در حال حاضر حدود سه ماه و نیم حقوق 
معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به 

تاخیر افتاده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قوانین کار و تامین اجتماعی، مکمل هم هستند

ســرویس کارگری. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهبود 10 امتیازی 
شاخص های بهره وری در این وزارتخانه خبر داد و آن را نشان دهنده همراهی 
و همکاری بخش های مختلف دانست و بر استمرار و بهبود این فرایند تاکید کرد.

به گزارش کار و کارگر، محمد شریعتمداری در نشست کمیته راهبردی ارتقای 
بهره وری افزود: تبیین درست شاخص های بهره وری، دستاوردهای مهمی را به همراه 
دارد. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص های ارزیابی، دارای پیچیدگی 
بیشتری نسبت به سایر دستگاه هاست و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع بهره وری 
در کشور، آمادگی خود را برای استفاده از تمامی تجهیزات، امکانات و ظرفیت ها در 
این مسیر اعالم می کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روابط کار به عنوان یکی 

از وظایف اختصاصی این وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای قانون کار با 
توجه به تاثیر معنادار آن در فضای کسب و کار، وظیفه تخصصی این وزارتخانه تلقی 
می شود. وی با بیان اینکه در حوزه بازار کار شاخص های مقایسه ای وجود دارد، افزود: 
در ارزیابی ها و شاخص های بهره وری، باید به رابطه بین قوانین و مقررات حاکم بر 
فضای کسب و کار و تنظیم روابط کار نیز توجه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی و قانون کار همواره مکمل هم هستند و در کنار 
یکدیگر قرار دارند، افزود: این دو قانون با هم می توانند فضای کسب و کار مطلوب و 
تسهیل گر ایجاد و با ارائه مشوق های الزم در حوزه نظام تامین اجتماعی، قوانین حاکم 
بر بازارکار را تعیین کنند. عالوه بر تنظیم روابط کار، موضوع تامین اجتماعی و آثار آن 

بر بازار کار یکی دیگر از ماموریت های اصلی این وزارتخانه محسوب می شود.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مداخله این وزارتخانه در امر کارآفرینی و 
اشتغال نیز موضوع مهمی محسوب می شود، افزود: در شرایط فعلی که تحت شرایط 
تحریم ها سلطه قرار داریم، سیاست های مداخله گرانه در بازار کار برای ایجاد تعادل 
یکی از اقداماتی است که باید به آن توجه شود. وی اظهار داشت: سیاست هایی نظیر 
یارانه دستمزد، توسعه مشاغل خانگی، تامین مالی خرد و فعالیت های تولیدی کوچک 
در روستاها و پرداخت تسهیالت به مشاغل پایدار روستایی و سهم این تسهیالت 
در حل مشکل بیکاری ازجمله وظایف مهم این وزارتخانه در حوزه های اقتصادی 

محسوب می شود.
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3 کارگری

 صنایع شــهید مســلمي در نظر دارد خريد موارد ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به طور جداگانه به پیمانكاران واجد 
شــرايط واگذار نمايد . الزم به ذكر اســت جهت دريافت اســناد مناقصه داشــتن رزومه شــركت ، معرفي نامه الزامي است و تنها در 
صورتي اســناد مناقصه به نماينده شــركت ارائه مي گردد كه رزومه مورد تايید صنايع واقع گردد . از كلیه متقاضیان واجد شرايط ، دعوت 
مي شــود از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اســناد مناقصه و پیوســت فني قبل از مراجعه با شماره تلفن هاي ذكر شده حتمًا هماهنگ شود 
:  36076253 و 36077569 و 36076248-021 ســپس مراجعه نمايند . مهلت دريافت اســناد مناقصه از تاريخ 1399/08/06 
لغايت 1399/08/18 از ســاعت 08:00 صبح الي 11:30 و از ســاعت 13ش:00 لغايت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه را 
مي بايست تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 1399/08/19 به آدرس مذكور تحويل نمايند . استعالم هاي واصله واجد شرايط 
در روز ســه شنبه مورخه 1399/08/20 راس ساعت09:00 صبح بازگشايي و بررسي خواهد شد . به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مهر 

يا ســپرده معتبر ، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 پرداخت هزینه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد .

 هر شركت كننده جهت حضور در یك یا چند موضوع مناقصه مختار مي باشد . 
1-  خريد نصب و راه اندازي دستگاه نیترو مات با كد 01200037 به تعداد يك دستگاه  

2- خريد قطعه با كد01-0028-01-154 به تعداد 20/000 عدد 
3- خريد قطعه باكد01-0029-01-154 به تعداد 20/000 عدد 

4- ماشینكاري قطعه با كد 0007-01-154 به تعداد 30/000 عدد 
5- پرسكاري قطعه باكد 0008-01-154   به تعداد 30/000 عدد 
6- خريد قطعه باكد 01-0034-01-154 به تعداد 20/000 عدد 

7- مونتاژ مجموعه قطعه با كد 307-01-154 به تعداد 33/000 عدد 
8- مونتاژ قطعه باكد 322-02-249 به تعداد 33/000 عدد 

9- اخذ خدمات تبديل لوله آلومینیومي 13٭24 جنس 2024 به میلگرد آلومینیومي قطر 106 جنس F-2024  به مقدار 20/000 كیلوگرم
10- خريد لوله فوالدي 55٭46/5 جنس41CR4 با كد011057 به مقدار 40/000 كیلوگرم 

11- خريد قطعه باكد 045-01-173 به تعداد 50/000 عدد 
12- تزريق قطعه باكد 093-01-173 به تعداد 100/000 عدد 

13- ماشینكاري قطعه با كد02-110-01 به تعداد 25/000 عدد 
14- خريد مجموعه قطعه باكد 002-01 به تعداد 15/000 عدد 

15- پرسكاري قطعه با كد 01-121-01 به تعداد 30/000 عدد 
16-  ماشینكاري قطعه با كد 01-110-01 به تعداد 25/000 عدد 
17- ماشینكاري قطعه با كد 02-121-01 به تعداد 25/000 عدد 

18- خريد جعبه چوبي با كد 140-01 به تعداد 2/500 عدد به همراه پالت باكد150-01 به تعداد313 عدد 
19- خريد كاور  VCI باكد29000120 به تعداد 15/000 عدد 

20- پرسكاري قطعه با كد 0037-01-154 به تعداد 100/000 عدد 
21- ماشینكاري قطعه باكد 20-14-239 به تعداد 40/000 عدد 

22-  سندبالست قطعه باكد 1540100210 به تعداد 20/000 عدد 
23- ماشینكاري قطعه با كد 20-16-239 به تعداد 20/000 عدد 

24- خريد قطعه با كد6000040 به مقدار 600 متر 
25- خريد مواد باكد00100870 به مقدار 2/500 كیلوگرم 

26- ماشینكاري قطعه با كد 048-01-173 به تعداد 20/000 عدد 
27- ماشینكاري و عملیات حرارتي قطعه باكد 01-100 به تعداد 20/000 عدد 

28- رول و جوشكاري قطعه باكد0019-01-154 و 0020-01-154 به تعداد 30/000 ست
29- اخذ خدمات نگهداري فضاي سبز در سطح صنعت به مدت يك سال شمسي

30- اخذ خدمات نظافت فضاي عمومي كارخانجات تولیدي به مدت يك سال شمسي 
31- اخذ خدمات حمل ضايعات كارخانجات تولیدي به مدت يك سال شمسي 

32- خريد میز ارتعاش 6 كیلو نیوتن با كد660100 و میز ارتعاش 32 كیلو نیوتن با كد 660200 به تعداد هركدام يك دستگاه
33- خريد میز سه درجه آزادي با كد 660300 به تعداد يك دستگاه

34- رول و جوشكاري قطعه با كد 0019-01-154 و قطعه باكد 0020-01-154 به تعداد 30/000 ست
35- فورج و ماشینكاري قطعه با كد 01-048-01-173 به تعداد 20/000 عدد

36- خريد قطعه با كد 01-310-141 به تعداد 100/000 عدد
37- خريد كانتینر كاركرده 40 فوت سالم به تعداد 30 دستگاه 

2358/م.الف38- خريد چیلر و فن كوئل ديواري به تعداد 2 دستگاه چیلر و تعداد 45 عدد فن كوئل به همراه متعلقات 

آگهي مناقصه عمومي شماره  99-10                                  

سازمان تامین اجتماعي

 نوبت اول
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 تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي
خرید سامانه پذیرش و پردازش الکترونیکی اسناد پزشکی

شماره: 1010 /  08/ ر/99 
سازمان تأمین اجتماعي در نظر دارد جهت خرید سامانه پذیرش و پردازش الکترونیکی اسناد پزشکی مطابق با نیازهاي خود، 
نسبت به انتخاب فروشنده با شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه بصورت تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شــماره ثبت ستاد 2۰99۰۰5797۰۰۰۰۰۴ ،از بین شرکتهای )داراي کد اقتصادي( واجد شرایط 

)طبق اسناد تجدید مناقصه( که سوابق تأمین کاالی مورد نظر در RFP را داشته و داراي حسن سابقه مي باشند اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری تجديد مناقصه اعم از دريافت/ تحويل اســناد تجديد مناقصه و تعین برنده تجديد مناقصه از طريق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اينترنتی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد، لذا الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در ســايت مذکور و دريافت امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در تجديد 

مناقصه محقق سازند.
الف( خرید اســناد تجدید مناقصه : مناقصه گران با مراجعــه به آدرس اينترنتــی www.setadiran.ir پس از واريز مبلغ  
327,000 ريال )شامل300,000 ريال هزينه خريد اسناد و 27,000 ريال مالیات بر ارزش افزوده( از طريق درگاه الکترونیکی 

نسبت به خريد اسناد تجديدمناقصه اقدام نمايند. 
ب( زمان دریافت وآخرین مهلت تحویل اســناد تجدید مناقصه : مناقصه گران از ســاعت 8 صبح روز سه شنبه 99/08/6 
)درج آگهی نوبت اول( لغايت ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 99/08/10 می توانند اسناد تجديد مناقصه را از طريق سامانه ستاد 
دريافت نموده و با توجه به مندرجات اســناد ، مدارک الزم را تهیه و مستندات مورد درخواست را مطابق ضوابط و مقررات حاکم 
بر ســامانه ياد شــده تا ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 99/08/20 در سامانه درج نمايند. تاکید می شود که به پیشنهادهای 

واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ج( زمان و محل برگزاري تجدید مناقصه و بازگشائي پاکات : مستندات ارسال شده از سوی مناقصه گران راس ساعت 10 روز 
چهارشنبه مورخ 99/08/21 در محل سالن اجتماعات سازمان تامین اجتماعي به نشاني: تهران، خیابان آزادي جنب وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعي پالک 359 ساختمان شهید معیري، طبقه اول، گشايش خواهد شد.
- حضور حداکثر دو نفر نماينده معرفی شده بصورت کتبی از سوی مناقصه گران در کمیسیون معامالت بال مانع می باشد. 

د( نوع سپرده و تضمین شرکت در تجدید مناقصه : تضمین شرکت در تجديدمناقصه به صورت واريز وجه نقد به حساب شماره 
جاري همراه بانک رفاه کارگران شــعبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به شــماره 1111809136 به نام اداره حسابداري غیر 
پرســنلي ســازمان تامین اجتماعي واريز و يا ضمانتنامه بانکي به نام سازمان تامین اجتماعي، با مهلت سه ماهه و قابل تمديد تا 6 
ماه توســط اين سازمان )بدون هیچگونه قید و شرطي(، از سوی مناقصه گر ارائه می شود که می بايست در سامانه ستاد ايران به 
آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir بارگذاری گردد. ضمنًا اصل فیش واريزی يا ضمانت نامه مذکور می بايســت در موعد 
مقرر )سه شنبه 99/08/20 ساعت 16:30( طبق اسناد تجديد مناقصه به نشاني تهران، خیابان آزادي جنب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي پالک 359 کدپستي 1457965595 ساختمان ستاد مرکزی، طبقه هفتم، دبیرخانه اداره کل حراست سازمان تامین 

اجتماعی )با عنوان پاکت "الف"( تحويل گردد.

مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه ) ریال (موضوع تجدید مناقصهردیف

خرید سامانه پذیرش و پردازش الکترونیکی اسناد ۱
۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر5 )پنج میلیارد( ریالپزشکی

اين آگهي در سايت اينترنتي به آدرس www.Tamin.ir نیز در دسترس مي باشد. جهت اطالع بیشتر با شماره 64503407 و 
64503429 تماس حاصل فرمائید.



تالش برای افزایش نرخ سود بانکی به بن بست خورد؛
کمای موقت جابجایی رانتی

علی پیرولی: افزایش یا کاهش نرخ ســود بانکی، مسئله این است؟! 
شــاید این جمله فلســفی تعجب برای یک موضــوع اقتصادی عجیب 
باشد، اما سالهاست که هراز گاهی متولیان نظام بانکی کشور برای کنترل 
نقدینگــی و صد البته نرخ تورم دســت به بازی االکلنگی با نرخ ســود 
بانکی کرده و فتیله آن را یا پایین می کشند، یا باال می برند؛ آن هم با اعالم 
حمایت از منافع مردم! به همین دلیل اســت که جمله فلســفی شکسپیر 

درنمایشنامه نمایش نامه هملت شاید بی ارتباط با این موضوع نباشد.
درحالی که اخباری مبنی برافزایش نرخ ســود بانکی در رسانه ها دراین 
چند روز اخیر منتشــر شده  بود، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
کشــور درصفحه اختصاصی خود در اینستاگرام از تکذیب این مسئله خبر 

داده است.
این مقام ارشــد بانک مرکزی، دراین باره گفته: “با توجه به وجود شوک 
منفی عرضه، ناترازی بانک ها و نیازمالی دولت؛ امروز افزایش نرخ ســود 
بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس بدنبال 

روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.”
اقتصاد ایران و به خصوص نظام بانکی کشــور درســی سال اخیر اسیر 
بی تدبیــری، برخوردهای جزیره ای و از همه مهمتــر از حضور گروه های 
انحصارگرا به نفع حاکمیت سرمایه داری تجاری بوده است؛ حاال اظهارات 
عالی ترین مقام نهاد پولی کشور می تواند نویدبخش باشد اگر مقاومت او در 

برابر همان صاحبان سرمایه های تجاری شکسته نشود.
بدون تردید، بازی پانزی یا به عبارتی سیاســتگذاری بدون اســتراتژی 
مدون رو به شکست بوده و باید دراین مسیر بانک مرکزی سیاست مستقلی 

را در پیش بگیرد.
به قول فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی، نباید اقتصاد را محض دید. اقتصاد با سیاست، فرهنگ و اجتماع 

گره خورده است.
به همین دلیل است که اگر بدون مالحظات بر یکی از مولفه های اثرگذار 

نظام بانکی تاثیر منفی گذاشته شود، دیگری دچار زبان خواهد شد.
به عبارتی هیچ تضمینی وجود ندارد که افزایش نرخ ســود بانکی باعث 
جمع آوری نقدینگی شود؛ همانطور که کاهش آن نیز نمی تواند تضامین الزم 

را برای عرضه تسهیالت ارائه کند.
بنابرایــن مادامی که بانک مرکزی به طور مســتقل، درباره نرخ بازار بین 
بانکی، ذخیره قانونی، نرخ حاشیه سود بانکی و … نمی توان با ابزارهایی 

مثل کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی معضل تورم را برطرف کرد.
فرشــادمومنی در یکی از سخنرانی های خود که در موسه دین و اقتصاد 
درباره کاهش نرخ سود بانکی برگزار شده بود، این موضوع را تنها جابجایی 

رانت توصیف کرده بود.
اظهــارات رئیس بانک مرکــزی آب پاکی روی دســت رانت جویان و 

سرمایه داران تجاری ریخت اگر برگفته  هایش ایستادگی کند.

صالحیت تعیین چارچوب کلی بودجه از سوی مجلس بررسی شد؛

بودجه 1400 در کشاکش مجلس و دولت
اگرچه رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس می گوید مجلس طبــق قانون 
نمی تواند بــا تعییــن چارچوب کلی 
بودجه، برای دولت تعیین تکلیف کند 
اما کارشناس شورای نگهبان می گوید 

مجلس چنین اختیاری را دارد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، اصالح 
ساختار بودجه سنواتی علیرغم وعده های 
متعدد دولت طی چند ســال گذشــته به 
سرانجام نرســیده و به اعتقاد کارشناسان 
در صورتی که منابع و مصارف یک سال 
کشور به صورت واقعی دیده شده باشد، 
دولت می تواند در کنترل تورم مؤثرتر ظاهر 
شود.مجلس یازدهم که با شعار اصالحات 

اقتصادی روی کارآمد اصالح ساختار بودجه را به عنوان 
یکی از اهداف خود معرفی کرده است بطوری که محمد 
باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
بــه رئیس جمهور اعــالم کرد که بودجــه ۱۴۰۰ باید با 
اصالحات ساختاری همراه باشد. در این باره، محسن 
زنگنه، رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس پیشتر 
گفته بود: از آنجا که اصالح ساختار بودجه زمان بر است 
اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای شروع حرکت 
اصالحی، طرحی را با توافق دولت تحت عنوان »طرح 
احکام کلی قانون بودجه سال ۱۴۰۰«، اعالم وصول کرده 

است.
طرح احکام کلی قانون بودجه 1400 شفافیت را 

افزایش می دهد
وی در این باره گفت: اکنون که مجلس سه ماه از آغاز 
فعالیتش می گذرد با کمک دوســتان مرکز پژوهش های 
مجلس تصمیم گرفتیم با تعامل با دولت، اصالح ساختار 
بودجه ریزی را )با طرح احکام کلی قانون بودجه سال 
۱۴۰۰( شروع کنیم، البته فعاًل فقط در این حد است که 
بگوییم ما اصالح را شروع کردیم. یعنی سطح انتظارات 
را باال نبردیم. ما فقط اصالح را شــروع کردیم و بخش 
عمده ای از اصالحی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر داریم در 

حوزه شفافیت و عدالت است.
زنگنه با اشاره به طرحی در زمینه احکام بودجه سال 
آتــی، گفت: در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در حوزه 

هزینــه و درآمد مســائل مربوط به شــفافیت را در نظر 
گرفته ایم. یکی از اقداماتی که باید مجلس محکم روی آن 
بایستد، این است که همه هزینه ها و پرداخت های دولت 
بر اساس شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود. این 
تحول بزرگ، جلوی بسیاری از انحرافات بودجه ای را 
می گیرد.این بیانات محسن زنگنه در حالی است که بنا 
بر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی به نظر می رسد بین 
کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی بر سر اینکه 
مجلس حق تعیین چارچوبی برای ارائه الیحه دولت دارد 

یا خیر، اختالف نظر وجود دارد.
مجلس حق تعیین تکلیف برای الیحه دولت را ندارد

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در پاسخ به این سوال مهر که آیا مجلس می تواند 
کلیــات الیحه بودجه دولت را تعیین کند یا خیر، اظهار 
داشــت: این کار مغایر اصل تفکیک قواست. دولت در 
ارائه الیحه اختیار دارد و شــورای نگهبان معتقد است، 
مجلس نباید اختیارات دولت را سلب کند بلکه باید اجازه 
دهد خود آنان تشخیص دهند که چه چیزی می خواهند 
بیاورند. البته زمانی که در الیحه دولت یک حکم قانونی 
نیامده و تخطی کرده است، می توانیم تکلیف کنیم که کار 
انجام شود اما اینگونه نیست که ما به دولت بگوییم که 
به چه روشی الیحه بیاورد. اگر اینگونه باشد، عماًل ما به 
جای دولت الیحه را می نویسیم. جای دولت و مجلس 
نباید عوض شود.وی ادامه داد: بعید است شورای نگهبان 
بپذیرد که مجلس در طرحی به دولت بگویید که الیحه 

چنین و چنان باشد بلکه می توان توصیه کرد 
یا اینکه ما می توانیم یک حکم قانونی تحت 
عنوان مالیات بر عایدی بیاوریم و تصویب 
کنیم که در آن صورت دولت مکلف است 
که مالیات بــر عایدی را در منابع خودش 
بیاورد. اما اینکه بگویید دولت باید در الیحه 
بودجه این عدد را با این روش اعمال کند 
شدنی نیست، دولت اختیار دارد که خودش 
الیحه را ارائه دهد و مجلس نمی تواند به 

جای دولت الیحه دهد.
کارشناس شورای نگهبان: 

مجلس می تواند چارچوب کلی 
بودجه را تعیین کند 

با توجه به اختالف این دو دیدگاه درباره 
اختیارات مجلس مرتضی خمسه، کارشناس پژوهشکده 
شورای نگهبان، گفت: مجلس می تواند چارچوب های 
کلی بودجه را تعیین کند و دولت نیز مکلف است الیحه 
را در آن چارچوب تنظیم کند مانند قانون برنامه و بودجه 
که مصوب سال ۵۱ است اما از آن موقع تاکنون تغییری 
نکرده است.وی با اشاره به متن قانون اساسی بیان داشت: 
بودجه ساالنه کشور طبق اصل ۵۲ قانون اساسی باید »به 
ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و 
برای رسیدگی و تصویب به مجلس فرستاده شود«. ذیل 
این اصل قانون اساسی نیز آمده است، »هرگونه تغییر در 

ارقام بودجه تابع مقررات قانونی است«.
پژوهشگر پژوهشکده شــورای نگهبان تاکید کرد: 
مجلس همیشه مدعی اســت که برای اجرای اصالح 
ساختار بودجه اجازه تغییر زیاد در الیحه بودجه ساالنه 
را ندارد این درحالی اســت که براساس اصل ۵۲ قانون 

اساسی می تواند چارچوب های اصلی را تعیین کند.
وی خاطرنشــان کرد: اساســًا به نظر می رسد اینکه 
مجلس چارچوبی کلی که از نوع خط مشــی گذاری و 
روح حاکم بر تهیه و تنظیم الیحه باشد را مصوب کند 
مورد اشــکال نخواهد بود اما باید در نظر داشت که اگر 
مصوبه مجلس، تغییراتی جزئی مانند جزئیات نحوه تعیین 
بودجه یک دستگاه خاص را در نظر داشته باشد و بخواهد 
اختیار دولت را محدود کند مورد ایراد شورای نگهبان قرار 

خواهد گرفت.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس: 
دولت و مجلس بر اجرای طرح تامین کاالهای اساسی موافقت کردند

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از توافق 
دولت و مجلس برای تامین منابع کاالهای اساسی، خبر داد.

به گزارش خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی، افزود: دراین 
توافق موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان بند)و(، تبصره ۲ دراختیار 
ســازمان تامین اجتماعی بــدون هیچگونه تغییــر کماکان باقی 

می ماند.
به گفته حاجی بابایی، منابع تامین کاالهای اساسی با رعایت 
مصوبه کمیســیون برنامه و بودجه برای تامین کاالهای اساســی 
برمبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان 

برای چهار دهک بعدی خواهد بود.

حاجی بابایــی افزود: طرح تامین کاالهای اساســی دســتور 
کار جلســه مشــترک مجلس و دولت بود و در این طرح پس از 
بررســی های الزم و توافق انجام شــده، مقرر شد پورمحمدی، 
معاون ســازمان برنامه و بودجه کشور مشورت الزم را به دولت 

بدهد.
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4 پول و سرمایه

 توسعه و اثر بخشی سیستم بیمه سپرده
 مستلزم نظارت بانکی قوی تر است

 احمد یزدان پناه، کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی
سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. لذا 
ثبات سیستم بانکی می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی داشته باشد. برای 
این منظور برخی  ازکشورها سیستم بیمه سپرده را معرفی کرده اند. اما سیستم 

بیمه سپرده یک مکانیزم نسبتا بسیار پیچیده است.
در دهه های اخیر کشورهای زیادی با بحران های اقتصادی ویران کننده ای 
روبرو شــدند که منشــا اصلی آنها بحران های رخداده در نظام بانکی شــان 

بوده است.
در همیــن کشــور خودمــان نیز این قبیل بحران ها مشــاهده شــده، مثل 
ورشکستگی موسســات مالی و اعتباری  که بسیاری از سپرده گذاران ناچار 
شــدند دست به دامان دستگاه قضایی شــوند و همه موسسات به طور کلی 

منحل شوند.
البته دولت ها برای جلوگیری از وقوع بحران، اقدامات پیشــگیرانه ای به 
عمل آورده اند می توان به بهبود قوانین و مقررات بانکی، سیستم های نظارتی 
و بررسی عملکرد بانک ها، اقتدار بانک مرکزی تا در هنگام کمبود نقدبنگی 
بانک ها به آنها وام دهد اشــاره کرد. عالوه براین، در دهه های اخیر دولت ها 
اقدام به برقراری سیستم بیمه سپرده صریح کرده اند، که برقراری این سیستم 

به طور فزاینده ای در حال افزایش است.
اما نتایج نشان می دهند که سیستم بیمه سپرده صریح احتمال وقوع بحران 
بانکی را افزایش می دهد مخصوصا هنگامی که ســطح بیمه ســپرده گذاران 
گسترده تر باشد و این سیستم تامین وجه شده باشد و عضویت در آن اختیاری 

و در جایی که توسط بخش دولتی به جای خصوصی اداره شود.
الزم به ذکر است که در تمام این تخمین ها متغیر های کنترل که شامل تورم، 
نرخ رشــد GDP واقعی، نرخ بهره واقعی، نسبت حجم پولی M۲به ذخایر 
ارزی، نســبت اعتبــارات بخش خصوصی بــه GDPو در نهایت ارزضش 
داخلی  یک دالر حضور داشــتند. که مطابق نتایج حاصله با سطح اطمینانی 
بیش از ۹۵ درصد متغیر رشد با عالمت منفی و سایر کنترل با عالمت مثبت 
ظاهر شدند که بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد واقعیGDPو رابطه مثبت 

بین سایر متغیرهای کنترل و وقوع بحران بانکی بوده است.
تقریبا در تمام پژوهش های صورت گرفته مربوط به سیستم بیمه سپرده به 
این موضوع که سیســتم بیمه سپرده صریح منجر به افزایش ریسک مخاطره 
اخالقی می شود، اشاره شده است و در برخی از تحقیقات، عالوه بر بررسی 
قرار گرفته اند که تمام آنها به این نتیجه دســت یافته اند که هر چه سیســتم 
نظارتی و مقرراتی حاکم برنظام بانکی ضعیف تر باشد، احتمال اینکه سیستم 

بیمه سپرده صریح تاثیر مثبتی بر شکنندگی بانک ها داشته باشد بیشتر است.
بنابریان تا حدودی می توان با فراهم کردن زیرساخت های الزم و افزایش 
قوانین و مقررات و نظارت دقیق و مســتمر بــر اجرای آنها و برقرار قوانین 
محدودکننده ای در آیین نامه این سیستم ریسک های همراه آن را کاهش داد.

یادداشت

معاون پشتیبانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر
بر چالش های شیوع کرونا در بخش حمل ونقل غلبه کردیم

معاون پشتیبانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر 
گفت: چالش بیماری کرونا به ویژه در ابتدای سال 
جاری مانع از انجام امور پشتیبانی و حمل ونقل در 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر نشــد و توانستیم 
حمل مواد اولیه و محصوالت را بدون کوچک  ترین 
مشــکلی طبق برنامه به انجام برســانیم. به گزارش 
روابط عمومــی و امور بین الملل شــرکت معدنی و 
صنعتی گل گهــر، محمدجــواد فریدونی پور اظهار 
داشــت: در چارت سازمانی مجتمع گل گهر، حوزه 
پشتیبانی سه مجموعه مدیریتی دربر دارد که شامل 
حمل ونقل، سفارشات و انبارها و همچنین رفاهی 

می شود.
وی افزود: در بخش حمل ونقل، هر محصولی که 
در شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر تولید می شود 
و یا اینکه از نیازهای تولید است، باید حمل شود. 
این یعنــی انتقال کل خوراک کارخانه های فرآوری 
و همه محصوالت، توسط بخش حمل ونقل انجام 
می شــود. این حمل هم در مســیرهای داخل و هم 
خارج شرکت صورت می گیرد؛ در فروش محصول 
نیز بــه همین صورت اســت. به طوری که محصول 
برخی از کارخانه ها، خــوراک واحدهای دیگر در 

حلقه های بعدی هستند.
معاون پشتیبانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر 
خاطرنشــان کرد: آمارهــا گویای آن اســت که در 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بیش از ۲۵ میلیون 
تن ماده معدنی جابه جا می شــود کــه مدیریت آن 
توســط بخش پشتیبانی اســت. این جابه جایی هم 
به صورت ریلی و هم به صورت جاده ای توســط 

کامیون انجام می شود.
فریدونی پــور با اشــاره به دیگــر وظیفه حوزه 
پشــتیبانی، بیان کرد: در بخش سفارشات و انبارها 
در شرکت گل گهر کاالها و قطعات برای کارخانه ها 
و ســایر قسمت ها کدبندی شــده اند. در این رابطه 
انبارهای متعددی در گل گهر وجود دارند که شامل 

انبار محصوالت و ضایعات و مستعمالت هستند.
وی عنــوان کــرد: بخــش پشــتیبانی در حوزه 
رفاهی برای کارکنان شــرایطی ماننــد حمل ونقل، 
رستوران ها، مهمان سرا و برنامه های مفرح همچون 

جشن های مناسبتی را فراهم می کند.
حمل ونقل پایدار در شرکت گل گهر

معــاون پشــتیبانی مجتمــع معدنــی و صنعتی 
گل گهر در خصــوص چالش بیمــاری کرونا و اثر 
آن بر وضعیت حمل ونقل شــرکت گل گهر، تصریح 
کــرد: بیمــاری کرونــا و همه گیری آن در کشــور، 
عمال بســیاری از شــرکت های تولیدی را به ویژه 
در حــوزه حمل ونقل درگیر خود کرده اســت. این 
امــر به ویژه در ابتدای ســال و نوروز که بســیاری 
از رانندگان در ســایت حضور نداشــتند و بیماری 
کرونــا و محدودیت های ایجاد شــده، به چالش ها 
اضافه می کرد. با این حال، همت بخش حمل ونقل 
شرکت گل گهر مانع از اثرگذاری وضعیت یاد شده 
بر شرکت شد. ضمن اینکه شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر سیستم حمل ونقل پیشرفته ای دارد.
فریدونی پــور اذعــان کــرد: ظرفیــت انبارهای 
محصوالت شرکت گل گهر محدود است و نمی توان 
حجم قابل توجهی از محصول در مدت زمان زیاد 
در آن هــا نگه داشــت. ضمن اینکــه کارخانه های 
فــرآوری نیز نبایــد پایین تر از حــد ظرفیت خود 
فعالیــت کنند. از این رو، با توجه به اینکه شــرکت 

گهرترابر مســئول حمل و نقل در شــرکت گل گهر 
بوده و در حوزه حمل ریلی نیز بســیار فعال است، 
شرکت های پیمانکاری را مجاب کردیم که به مقوله 
حمل ونقــل در گل گهر کمک کنند. به این ترتیب در 
موضــوع حمل ونقل حتی با وجــود بیماری کرونا، 
همه برنامه های شــرکت عملی شدند و هیچ اتفاق 

غیر مترقبه ای نیفتاد.
تامین به موقع قطعات در گل گهر

معاون پشتیبانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر 
ابراز کرد: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست 
طبق برنامه و پیش بینی ها هم محصوالت را به موقع 
به دست  مشتریان برساند و هم اینکه حمل خوراک 
و محصــوالت بیــن کارخانه ها و معــدن را بدون 
کمترین مشکلی پیش بردیم. هرچند که چالش هایی 
در خصوص تامین قطعات یدکی به ویژه الســتیک 
وجود داشــت امــا بر این چالش هــا غلبه کردیم و 

بدون هیچ مشکلی حمل ونقل انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: برای تامین پایدار قطعات، 
با توجه به اینکه از دو سه سال قبل احتمال تحریم 
مجدد وجود داشت، به اندازه کافی در انبارها حتی 
برای چند ســال آینده، قطعات مهــم را خریداری 
کردیــم و خوشــبختانه تاکنون در تامیــن قطعات 
مشــکلی نداشتیم. امیدوار هســتیم پس از این نیز 
روند کنونی ادامه داشــته باشــد و انبارهای گل گهر 
به انــدازه کافی قطعه در اختیار واحدهای مختلف 

قرار دهند.
فریدونی پــور در پایان خاطرنشــان کــرد: برای 
اطمینان از تامین پایدار قطعات در شرکت گل گهر، 
مدیریت معکوس و بومی ســازی نیز فعال شــده و 
با شناسایی شرکت های بسیار خوب حوزه ساخت 
قطعه که بــه صورت فعال در حال ســاخت قطعه 
هستند، نیازهای گل گهر را بومی سازی می کنند. در 
این حوزه نیز خوشــبختانه با چالش جدی مواجه 
نبوده ایم و تامین قطعات طبق برنامه انجام می شود.

بنگـــاه ها
با توجه به گزارش های منتشر شده در سامانه کدال:

 بیمه کوثر رتبه اول 
تحقق باالترین سود خالص را به دست آورد

شــرکت بیمه کوثر در ۶  ماهه اول ســال۹۹ و با توجه به گزارش های منتشر شده 
در ســامانه کدال در بین شرکت های بیمه ای رتبه اول تحقق باالترین سود خالص را 
کسب کرد. به گزارش کار و کارگر به نقل از روابط عمومی و اعالم مدیر اقتصادی و 
سرمایه گذاری بیمه کوثر، این شرکت با تحقق سود خالص۱۰هزارو۶۴۰میلیارد ریالی 
در گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده سال۹۹ باالترین رقم سوداوری را در بین بیمه ها 
به دســت آورد و از رشــد ۷۵۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته برخوردار 
شد. نوید خاندوزی خاطرنشان کرد: بیمه کوثر عالوه بر کسب باالترین سود خالص در 
بین شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس، باالترین رشد ریالی سود خالص 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نیز در بین شرکت های بیمه به دست آورد و در ۶ 

ماهه اول سال ۹۹ حدود  ۱۴هزارمیلیارد ریال سود از سرمایه گذاری ها داشته است.
 

عملکرد درخشان شش ماه ابتدای سال 99 
شرکت بیمه "ما"

بر اســاس اطالعات و صورت هــای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی بــه ۳۱/۰۶/۹۹  
)حسابرسی نشده( شرکت بیمه "ما" که منتشره در سامانه اطالع رسانی ناشران، سود خالص 

هر سهم شرکت بیمه "ما" تا پایان شهریور ماه  ۱۶۰۵ ریال رقم خورده است.
بــه گــزارش کار و کارگر به نقــل از روابط عمومی بیمه "ما" بر اســاس اطالعات و 
صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۹ )حسابرسی نشده( شرکت بیمه 
"ما" که در سامانه اطالع رسانی ناشران منتشر گردیده است، سود خالص هر سهم شرکت 
بیمه "ما" تا پایان شهریور ماه  ۱۶۰۵ ریال رقم خورده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
بیش از ۲۸۱% و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲۰۹% رشد داشته است و این در حالی است 
که پیش بینی می شود روند درآمدهای سرمایه گذاری بعد از افت ناشی از سقوط شاخص 
کل بورس به مرزهای ۱.۴۰۰.۰۰۰ واحد در یکی دو ماه اخیر مجددا مسیری صعودی را 
در پیش گیرد.   با توجه به سود خالص شناسایی شده هر سهم به میزان ۱۶۰۵ ریال برای 
شــش ماهه ابتدای ســال ۹۹، شاخص EPS )ttm( برای دوره یکساله گذشته منتهی به 
۳۱/۰۶/۹۹ با احتساب سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به رقم ۶۳۹ ریال ارتقا پیدا کرده  که با 
توجه به قیمت پایانی ۶۲۶۰ ریال برای هر سهم شرکت بیمه "ما" در تاریخ ۳۰/۰۷/۹۹، باعث 
کاهش P/E شرکت به زیر ۱۰ گردیده که نسبت به P/E بازار  و صنعت بیمه از شرایط بسیار 
مطلوبی برخوردار است ، لذا همین امر دلیلی است بر سودآوری و بازدهی مناسب شرکت و 
همچنین ارزندگی سهام شرکت بیمه "ما" که همیشه موفق به جلب نظر سرمایه گذاران گردیده 
است. پیاده سازی فرآیند بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری و هدایت و تمرکز سرمایه 
گذاری ها از بخش کم بازده به بخش پر بازده و بخصوص بازار سهام باعث افزایش قابل 
توجه درآمدهای سرمایه گذاری گردیده که بیش از کل برنامه سال ۹۹ بوده و در ادامه سال نیز 
ادامه پیدا خواهد کرد. از جمله برنامه های شرکت بیمه "ما" که از سال گذشته آغاز و در سال 
جاری نیز به شکل مطلوب ادامه یافته، تالش برای حفظ جایگاه واقعی ارزش، نقدشوندگی 
و شناوری سهام شرکت به منظور صیانت از حقوق و منافع سهامداران و افزایش هر چه 
بیشتر رضایت مندی ایشان است که این برنامه با اختصاص بودجه مناسب و در چارچوب 
صندوق اختصاصی بازارگردانی همچنان تقویت شده و با روندی مثبت ادامه خواهد یافت.

در ۶ ماه ابتدای سال بازده پرتفوی سرمایه گذاری به نحو مطلوبی باالتر از بازده بازار و 
سایر نهادهای سرمایه گذاری در بازار بوده و این نشاندهنده عملکرد بهینه شرکت در بخش 
سرمایه گذاری است. با توجه به عملکرد ۶ ماهه سرمایه گذاری و با در نظر داشتن پرتفوی 
بهینه سرمایه گذاری، وضعیت موجود و برنامه های آتی، پیش بینی می شود که تا پایان سال 
رکوردهای بی نظیری را در بخش سرمایه گذاری شاهد باشیم. طی شش ماهه ابتدای سال 
۹۹ در عملیات بیمه ای نیز شرکت عملکرد درخشانی داشته و درآمد حاصل از حق بیمه 
با ۵۵% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۴۸۹  میلیارد ریال بالغ گردیده است و 
ضریب خسارت کمتر از ۷۰ نشان از مدیریت بهینه ریسک و تمرکز بر جذب رشته های 
کم ریسک در پرتفوی بیمه ای دارد، همچنین با توجه به ثبت سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد ریالی در 

تاریخ ۰۶/۰۷/۹۹ اقدامات الزم در خصوص اخذ مجوز قبولی اتکایی آغاز گردیده است.
عملکرد شش ماهه ابتدای سال ۹۹ و برنامه های توسعه ای شرکت برای ارائه محصوالت 
جدید و تداوم ســودآوری از محل فعالیتهای بیمه ای و سرمایه گذاری طی سالهای آتی 

همگی بشارت از جایگاه ویژه فعلی و آینده روشن این شرکت در صنعت بیمه دارند. 

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
صورت های مالی شفاف پیش نیاز ارائه 
خدمات و تسهیالت در اگزیم بانک ایران

معــاون اعتبارات بانک توســعه صــادرات ایران گفــت: تصمیم گیری در 
خصوص پرونده شــرکت هایی که صورت های مالی شفاف و مناسبی دارند 

بدون وقفه انجام می پذیرد.
بــه گــزارش کار و کارگر به نقل از روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، رضا ساعدی فر، افزود: شرط دریافت تسهیالت از محل منابع صندوق 
توســعه ملی برخورداری حداقل بیست درصدی از نسبت مالکانه است. وی 
افزود: در صورتی که بنگاهی از نســبت مالکانه یادشــده برخوردار نباشــد، 
امکان ثبت اطالعات آن در ســامانه صندوق توســعه ملی به منظور دریافت 
تســهیالت تلفیقی، وجود نخواهد داشــت. ســاعدی فر با بیان اینکه نسبت 
مالکانه برای بنگاه هایی که خواهان استفاده از تسهیالت از محل منابع بانک 
هستند، حداقل ۱۵ درصد تعیین شده، اظهار داشت: دریافت تسهیالت برای 
بنگاه هایی که حداقل نسبت مالکانه یادشده)۱۵ درصد( را دارند، از سهولت 
بیشــتری برخوردار خواهد بود. معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران 
تصریح کرد: این بانک به شرکت هایی تسهیالت بدون وثیقه اعطا می کند که 
صورت های مالی شفاف خود را با امضا و مهر تایید حسابرس به بانک ارائه 
دهند، در غیر اینصورت باید وثیقه ای مناســب به بانک معرفی کنند. ساعدی 
فر اعالم کرد: اگر شرکتی تعهدات ارزی خود را طبق آخرین فهرست اعالمی 
بانک مرکزی ایفا کرده باشــد، بر اساس اختیاراتی که به سیستم بانکی کشور 
اعطا شــده، می تواند تســهیالت تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در قبال ارائه کامل 
مدارک اظهارنامه مالیاتی از بانک توسعه صادرات ایران دریافت کند. وی در 
ادامه خاطرنشــان کرد: هرچند برای ما مهم است که تسهیالت اعطایی بانک 
صرف صادرات شود اما اگر در مسیر صادرات مشتریان منع قانونی به وجود 
آمد، جریمه ای برای عدم انجام تعهد صادراتی مشتریان برای ایشان در نظر 
گرفته نمی شــود. ساعدی فر در مورد مقررات تغییرکاالی صادراتی،گفت: از 
آنجایی که در سیســتم بانکی ما قوانین بانکداری اســالمی رعایت می شود، 
مشتریان ملزمند تغییر برنامه صادراتی خود را کتبا به شعبه ذیربط اطالع داده 
و اســناد صادراتی مرتبط را به موقع به بانک ارائه دهند تا مشــکلی برایشان 
ایجاد نشود. معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در خصوص طرح 
های توسعه ای کشور، تصریح کرد: بانک در صورت موجه و صادراتی بودن 
طرح های مشتریان می تواند منابع مالی مورد نیاز شرکت ها را از طریق منابع 
بانک و یا معرفی شرکت ها به بازار سرمایه و از طریق شرکت تامین سرمایه 

بانک فراهم کند.

عرضه اوراق گواهی سپرده الکترونیکی 
۱8درصد در بانک تجارت

عرضه اوراق گواهی ســپرده سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب 
۱۸ درصد ســاالنه از روز چهارشــنبه ۳۰مهرماه در شعب بانک تجارت آغاز 

شد.
 بــه گــزارش کار و کارگر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، شــعب 
این بانک در سراسر کشور از روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه اوراق گواهی سپرده 

مدت دار عام با نرخ ۱۸درصد را به متقاضیان عرضه می کنند.
ایــن اوراق که بر اســاس مجوز بانک مرکزی انتشــاریافته به صورت عام 
، یک ســاله ، با نام ، پرداخت ســود اوراق در مقاطع ماهانه انجام می شــود . 
بازخرید این اوراق ، قبل از سررســید با نرخ سود ۱۰ درصد ساالنه از تاریخ 

انتشار محاسبه شده و قابل پرداخت است.
انتشــار اوراق گواهی ســپرده عام توســط بانک تجارت در راستای ارائه 
خدمات مالی به هم وطنان و با دریافت مجوز از بانک مرکزی صورت پذیرفته 
اســت. مشــتریان می توانند با حضور در شعب بانک تجارت نسبت به خرید 

این اوراق اقدام کنند.

با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران
72 حلقه چاه نفت و گاز در هفت ماه امسال حفر و تکمیل شد

با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران ۷۲ حلقه چاه های نفت و گاز در هفت ماه نخست سال جاری در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی 
کشور حفاری و تکمیل شد. 

به گزارش کار و کارگر به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران سرپرســت معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران در 
توضیح بیشتر در این باره گفت: از این تعداد چاه ۲۲ حلقه توسعه ای توصیفی، ۴۸ حلقه تعمیری و دو حلقه اکتشافی بوده است.

ســعید اکبری افزود: ۵۶ حلقه از این تعداد چاه در حوزه عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، هفت حلقه در شــرکت نفت فالت قاره، پنج حلقه در 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پروژه و دو حلقه در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

حفاری، تکمیل و تحویل  شرکت های متقاضی گردید. 
وی اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال در نتیجه هم افزایی و همکاری موثر میان متخصصان این شرکت و شرکت های کارفرما، عملیات 

حفاری و تکمیل ۱۳ حلقه چاه ۲۳۳ روز زودتر از برنامه به پایان رسید که ارزش اقتصادی باالیی دارد. 
اکبری با اشاره به اینکه هم اکنون کار جابجایی ۱۷ دستگاه حفاری سبک و سنگین ناوگان شرکت در گسترده عملیاتی استان های نفتخیز در حال انجام است، 

گفت: در هفت ماه گذشته سرجمع متراژ حفاری چاه ها به ۴۱ هزار و ۷۹۳ متر رسید.



 

 باید بنویسم!
به  دیدار یکی از دوســتان رفتم که ســالها می نوشــت و اکنون 

سالیانی است که از تنهایی اش می گذارد!
گفتم تو چرا دیگر نمی نویسی؟

گفت چه بنویسم؟ مگر توسالها ننوشتی؟
من سالها نوشتم و "چون می خواندند" هیچگاه قلم در دستهایم 
آرام و قرار نداشت ولی این روزها قلم در دست هایم به خواب 
می رود! دوســت خوبم از چه بنویســم؟ از هر آنچه نوشتم و هنوز 
تکرار می شود؟ مگر نمی گویند که "تکرار اشتباه را درست نمی کند"؟! 

از بیکاری کارگران کشورم بنویسم که شرمندگی توشه ی سالها کار و تالس آنها است؟
از صیادان کشورم بنویسم که این روزها در تور مشکالت گرفتار شده اند؟

از چهره ی نازیبای شهرم بنویسم که مدیران شهری هر روز صدها برنامه ارایه می دهند ولی 
برای رسیدن به خانه هر شب باید زمانی طوالنی رابه دلیل ترافیک و سایر معضالت معطل 
شویم؟ از کودکان کار بنویسم که هنوز جور کارفرمایان بی رحم را می کشند؟ از کولبران هموطن 

بنویسم که جانشان را بر سر سفره خانواده می گسترانند؟
از هموطنانی بنویســم که در چنین اوضاعی آبرو را بر ســر ســفره خانواده خود 
تمنا می کنند؟ از جوانان تحصیلکرده کشورم بنویسم که به شوق یافتن لقمه ای نان، بیگاری 
می کنند؟ یا از آنانی بنویسم که بدون هیچ تالش ، سواد، ذکاوت و ... سوار بر موج شده و 

خوش زندگی می گذرانند؟ از چه بنویسم؟
دیگر نگذاشتم ادامه دهد، گفتم که توبه جایی رسیده ای که دیگر نباید بنویسی!

گفت راستش خودم هم می دانم که دیگر نباید بنویسم!
امروزها دغدغه من تنها این است که اگر ننویسم با رسالت مطبوعاتی خود چه کنم؟!

 

قابل توجه دستگاه های نظارتی؛
 ۱۰ هزار چوب و کاغذی

 به شما امید بسته اند!
دوســتی پرسید:مدتی است کمتر نقد می کنی و کاغذ 
ســیاه!گفتم:فکر نمــی کنم بــرای بیان مشــکالت گوش 
شنوایی وجود داشــته باشد و خود نیز از بیان مطالب نا 
امید و قیمت کاغذ هم که ســر به فلک کشیده و اسراف 
هم که گناه و خالصه کالم اینکه ســکوت کنیم ســنگین 

تر هستیم!
گفــت: حتی زمانی کــه قاچاقچیان چــوب با حمله 
مســلحانه قرق بانان و جنگلبان صنایع چوب و کاغذ را 

در جنگل های نور خونین مال کردند؟!
گفتم خوشــا به حال صنایع چوب و کاغذ که چنین مردان بی ادعایی برای حراســت 
از جنگل دارد که از جان مایه می گذارند و بدا به حال مســئول و نماینده مجلســی که با 
تصویب و اجرای یک قانون غیر کارشناسی شده سفره کارگر را خالی تر از قبل می کند!

گفت:صنایع چوب و کاغذ دیگر کمر راســت کن نیســت و باید تعطیل شــود!گویی 
در کمــا به ســر می برد! به یکباره یــاد یکی از مطالب پدر مرحومم افتــادم که اتفاقا در 
خصوص صنایع چوب و کاغذ بود با این عنوان که صنعت مازندران را به کما نفرستید!

مطلبی که گالیه از چنبره سیاســیون در هیات مدیــره صنایع تخصصی بود که در آن 
کامال بی تخصص بودند و نتیجه اش امروز شــد که صنعت مازندران کامال در کماســت 

و با آمار ارقام واهی ســازمان صمت،روزگار می گذراند!
وضعیــت صنایع چوب و کاغــذ مازندران اما به دلیل صنایــع تخصصی و پر تقاضا 
بودن متفاوت اســت و کمی نیازمند حمایت دستگاه های اجرایی و البته نظارتی است!

و اما کالم آخر؛
این بار نه به دولت کار داریم و نه نمایندگان مجلس! ۱۰ هزار نفر که بصورت مستقیم و 
غیر مستقیم از سفره صنایع چوب و کاغذ مازندران ارتزاق می کنند به دستگاه های نظارتی 
چشــم امید دوخته اند تا علت تخلف برخی شــرکت های تولید کننده ام دی اف که با این 
مشکالت کمبود چوب داخلی و طرح استراحت جنگل و با وجود منع استفاده از چوب های 
داخلی برای تولیدات خود،همچنان به خرید چوب های داخلی مشغول هستند و بزرگ ترین ضربه را 

به بدنه نیمه جان صنایع چوب و کاغذ می زنند را بررسی کنند و جویا شوند!
خدایا چنان کن ســرانجام کار/تو خوشنود باشی و ما رستگار 

علی اصغر سلیمانی

محمد درخشنده
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5  اخبار استان ها

دستگیری شرورقاچاقچی مواد مخدر در کاشان
کاشان ماشااهلل خاکسارخبرنگارروزنامه کاروکارگر. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری شرور قاچاقچی مواد مخدر باکشف بیش 

از ۸۷ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.
سرهنگ حسین بساطی فرمانده نیروی انتظامی کاشان  با اعالم این خبر افزود: مأموران پلیس مبارزه بامواد مخدراین شهرستان درراستای 

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و طی کنترل خودروهای ورودی به شهر کاشان به یک دستگاه 
کامیون  به مقصد قم مظنون شدند.

وی درادامه گفت مأموران طی هماهنگی بادادســتان عمومی و انقالب کاشــان و در بازرسی از 
خودروی مذکور مقدار ۸۷کیلو گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای کف خودرو جاسازی شده بود کشف 

و ضبط کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در پایان بااشاره به اینکه قاچاقچی دستگیرشده پس از تشکیل 
پرونده تحویل مقام قضائی شد، افزود: برخورد با عامالن و توزیع کنندگان مواد مخدر به طور ویژه در 
دستور کار عوامل این فرماندهی قرار داشته و با هرگونه عمل مجرمانه بشدت برخورد خواهد شد. 

امضای تفاهمنامه اجرای برنامه های اقامه نماز در برق منطقه  ای یزد
یزد- میر رحیمی - خبرنگار کاروکارگر: نشست شورای فرهنگی شرکت برق منطقه  ای یزد با حضور مدیرعامل این شرکت و رئیس ستاد اقامه نماز استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
برق منطقه  ای یزد در این نشست که با حضور ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت، حجت االسالم سید علی اکبر موسوی رئیس ستاد اقامه نماز استان و سایر اعضای شورای فرهنگی شرکت برق 
منطقه ای یزد برگزار شد؛ اقدامات فرهنگی و اقامه نماز این شرکت تشریح شد. در این نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد افزایش مصرف، مشکالت نقدینگی، مشکالت تامین آب برای تولید 
برق و عدم صرفه اقتصادی احداث نیروگاه تنها به خاطر ایام پیک بار را، بخشی از چالش های صنعت برق برشمرد. وی همچنین به نقش موثر امور فرهنگی و دینی در موضوع مصرف بهینه انرژی 
و جلوگیری از اســراف با اســتفاده از عقاید و آموزه های دینی اشــاره کرد و خواستار ترغیب مردم به رعایت الگوی مصرف از این طریق شد. دکتر 
اسدی همچنین رایگان بودن برق مساجد و مدارس را یکی از مواردی دانست که نیاز به کار فرهنگی بیشتری دارد تا بتوان  راهکار های مناسبی برای 
آموزش و فرهنگ سازی مدیریت مصرف در نظر گرفت و با راهکار های کم هزینه یا بدون هزینه، کاهش مصرف در این اماکن را رقم زد.  در ادامه این 
نشست نیز رئیس ستاد اقامه نماز استان یزد ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف برق و همچنین امور فرهنگی شرکت 
برق منطقه  ای یزد، از اثرات بزرگ اقامه نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش بزهکاری در جامعه سخن گفت. در پایان نیز تفاهم نامه 
اجرای برنامه های نماز شرکت برق منطقه  ای یزد به امضای مدیرعامل این شرکت و رئیس ستاد اقامه نماز استان یزد رسید که این تفاهم نامه مالک 
ارزیابی فعالیت های ســالیانه نماز شــرکت در جشنواره شهید رجایی خواهد بود. تجلیل از سیدعلی امام و مجتبی رجبی برای فعالیت موثر در امور 

فرهنگی شرکت نیز از دیگر برنامه های اجرا شده در این نشست بود. 

 اجرای طرح ضربتی ماسک برای مهار کرونا 

در تمام نقاط گیالن
رشت- فتحی - خبرنگار کاروکارگر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از اجرای جدی  و 

سخت گیرانه  طرح ضربتی استفاده از ماسک برای مهار ویروس کرونا در اصناف استان بر داد
 آبتین حیدرزاده ، معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن گفت: طرح ضربتی ماسک با هدف 
نظارت بر رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی اصناف در گیالن از اول آبان آغاز شــده است و از امروز با 

جدیت بیشتر و سخت گیرانه تر ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در این طرح کارشناسان و بازرسان بهداشتی با بازدید از اصناف، صاحبان واحد های 
صنفی متخلف را شناسایی و به آن ها تذکر می دهند، افزود: تا پیش از این به اصناف متخلف برای رعایت 
شــیوه نامه اســتفاده از ماسک تا ۴۸ ســاعت فرصت داده می شــد، اما از امروز، پس از مشاهده تخلف، 
واحد های صنفی متخلف بالفاصله پلمب خواهد شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان 
اینکه این طرح در همه شــهر ها اجرا خواهد شــد، گفت: هیچ تخلفی از سوی اصناف از چشم بازرسان 
بهداشتی دور نخواهد ماند. حیدر زاده از روند افزایش آمار مبتالیان به کرونا و بستری شدن این بیماران 
در بیمارستان های استان خبر داد و گفت:  این روند افزایشی در سایه کم توجهی برخی از افراد نسبت 

به رعایت کردن دستورالعمل های بهداشتی است.

 هم افزایی ارکان شرکت،ذوب آهن

 در مسیر ارزش آفرینی
اصفهــان - زمانی - خبرنگار کاروکارگر: اولین نشســت  کمیته طرح هــای ارزش افزا  در  ذوب آهن اصفهان، با 
حضور اعضای هیات مدیره شرکت،و مدیر برنامه  ریزی و مهندسی صنایع و مدیران بخش های بهره برداری همزمان 
باجلســه دیسپاچری درسالن جلســات معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان برگزارشد. در این چلسه عضو هیات 
مدیره شرکت و رییس کمیته طرح های ارزش افزا در سازمان گفت  ذوب آهن اصفهان به  عنوان اولین  تولید  کننده  
فوالد در کشــور بعد از گذشــت نیم قرن از فعالیت خود با  تکیه   برنیروی  انســانی متخصص ،  ســازندگی  صنایع 
مختلف را داشــته اســت  وی افزود : این کارخانه عظیم،قابلیت های بسیار فراوانی دارد که می توان با تعریف پروژه 
های مختلف و ســپس اولویت بندی آنها به کمک نیروی انســانی بخش ها  از محل هم افزایی ایجاد شده سازمان را 

به سمت ارزش آفرینی بیشتر سوق داد.
رییس کمیته طرح های ارزش افزادرذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه این نشســت ها در بخش های مختلف 
برگزارمی شود، تصریح کرد: درراستا ازمدیران بخش های مختلف تقاضا داریم با توجه به حیطه فعالیت،پروژه هایی که 
می تواننددرزمان کوتاه ارزش آفرینی باالیی را برای سازمان درپی داشته باشند براساس دستورالعملی که تدوین شده 
است،اولویت بندی نمایند تا در نشست های تعاملی این پروژه ها موردبررسی قراروسیرتکاملی جهت حصول نتیجه 
دنبال شود. مهرداد توالئیان عضو هیات مدیره شرکت و معاون بهره برداری نیز ضمن تشکر از بخش های مختلف که 
در راستای تحقق اهداف کارخانه به  ویژه در شرایط تحریم فعلی تالش می کنند، گفت : جنس کاروفعالیت درحوزه 
بهره برداری تفاوت ازبخش های دیگر اســت و این موضوع ســبب شده پروژه های متنوعی در معاونت بهره برداری 

کارخانه طی دوره های مختلف تعریف شود که ثمرات قابل توجهی نیز در پی داشته است.
وی خاطر نشــان کرد  : تشــکیل کمیته طرح های ارزش افزا به صورت واحد و منسجم در سازمان ،فرصت بسیار 
مغتنمی اســت که بخش های مختلف پروژه های خود را در این قالب تعریف کنند وبتوانند درراســتای رشدواعتالی 
کارخانه بیش ازپیش به ســهم خود نقش آفرین باشــند. در این نشست مرتضی ربانی مدیرمهندسی صنایع شرکت نیز 
گفت : درســند چشم اندازشــرکت عنوان شده ذوب آهن اصفهان،پیشــتازدرتولیدمقاطع طویل فوالدی دخاورمیانه با 
سرآمدی،کیفیت،ســودآوری وبرندمعتبردربازارهای داخلی وخارجی این رسالت بسیارمهم با تشکیل کمیته طرح های 
ارزش افزادرســازمان موقعیت بســیار خوبی را فراهم  تا همه بخش های ســازمان بیش از گذشــته در ارزش آفرینی 
کارخانه ســهیم شــوند و از نتایج حاصله بهره مند گردند. وی افزود : پروژه هایی که در این راستا بخش های مختلف 
شرکت می توانند تعریف کنند به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : الف( پروژه هایی از از ابتدا تا انتها توسط 
بخش مربوطه قابل اجرا هستند، ب ( پروژه هایی که با همکاری بخش و سایر قسمت های کارخانه اجرا می شوند، 
ج( پروژه هایی که به پیمانکاران سپرده می شوند. در این تقسیم بندی،پروژه هایی که در گروه اول قرار می گیرند در 
اولویت می باشند و در مرحله بعد بر اساس منابع اقتصادی و سهولت در اجرا پس از نظر مدیر و معاون بخش مربوطه 

در کمیته طرح های ارزش افزا مورد بررسی قرار می گیرند و فرآیند اجرایی شدن آنها آغاز می شود.

 تحول بزرگ در شهر اصفهان

 با اجرای 777 کیلومتر مسیر دوچرخه
اصفهان -زمانی -خبرنگار کارو کارگر: شــهردار اصفهان گفت: یکی از مهمترین نکات ارزشمند جشنواره امسال 
فیلم کودک و نوجوان، فراموش نشدن مسئولیت اجتماعی جشنواره بود و فرصت هایی را شکوفا کرد که می تواند مسیر 
برگزاری آن را در سال های آینده متحول کرده و از تجربه امسال استفاده کنند، قدرت اله نوروزی از همه برگزارکنندگان 
این جشــنواره، خبرنگاران، هنرمندان و همه زحمتکشان آن قدردانی کرد و گفت : جشنواره امسال فیلم کودک دارای 
نکات ارزشمند بسیار زیادی است که یکی از مهمترین نکات ارزشمند جشنواره فراموش نشدن مسئولیت اجتماعی 
جشنواره بودکه رفتن گروه های هنری جشنواره به بنت سیستان و بلوچستان، اجرای برنامه برای کودکان در بیمارستان 
تخصصی کودکان امام حسین )ع(، صرفه جویی درهزینه هاوامکان تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان ازاعتبارات جشنواره 
برای حل مشکل عدم دسترسی دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار،امکانات آموزشی ازجمله گوشی ازاین نکات بود. 
وی اضافه کرد: با تصویب شورای ترافیک ۷۷۷ کیلومتر مسیر استاندارد و ایمن دوچرخه سواری در اصفهان احداث 
می شود که این کار نیز از ارزش باالیی به ویژه در شرایط کرونا برخوردار است. این مسیرها می تواند عالوه بر افزایش 
سالمتی مردم به حل مشکالت ترافیکی و کاهش آلودگی هوا کمک کند. نوروزی با بیان اینکه ۳۰۰ کیلومتر از این مسیر 
۷۷۷کیلومتری درجه یک است گفت : عرض این مسیر درجه یک، دو متر است که با جدول گذاری به صورت ایمن 
جداسازی شده و در قالب یک مسیر یک طرفه و دوطرفه اجرا می شود.   شهرداراصفهان با بیان اینکه ۳۵ کیلومتر از 
این مسیر نیز درجه سه محسوب می شود که با خط کشی در پیاده رو در سمت چپ خط پارک ساخته می شود، تاکید 
کرد: ۳۰ کیلومتر مسیر هم درجه ۴ است که در مسیر خط BRT ساخته می شود، هم اکنون در اصفهان ۴۲ کیلومتر مسیر 

دوچرخه سواری وجود دارد که نیاز به اصالحات دارد و این اصالحات در حال انجام است.

 

 مسئولین ازمردم فاصله گرفته اند!
طبیعیه، خدا کنه برعکس نشه!!! 

حکیم باشی 
یحیی اکبرینکته

مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم:
طرح آمران سالمت در استان ایالم اجرا می شود

ایالم-موسوی_خبرنگارکاروکارگر: مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان ایالم از اجرای طرح آمران سالمت همزمان با سراسر کشور در استان ایالم خبر داد. علی اصغر علی اکبری از اجرای طرحآمران سالمت در 
سراسر استان خبر داد و افزود: شیوع ویروسکرونا به یکی از بزرگترین دغدغه های حال حاضر کشور و استان تبدیل شده و شاهد وضعیت قرمز در استان هستیم. وی عنوان کرد: در راستای لبیک به فرمایشات روز گذشته 
مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تالش مضاعف، ابتکارات جدید و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود برای کنترل ویروسکرونا، طرح آمران سالمت با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری، جلب مشارکت مدنی 

و حمایت بهداشتی و درمانی از اقشار آسیب پذیر جامعه در مواجهه با کرونا و همچنین توسعه آموزش های همگانی به اجرا در خواهد آمد.
 علی اکبری تشــریح کرد: طرح  آمران ســالمت از پنجم تا پانزدهم آبان ماه با هدف دعوت مردم به رعایت پروتکل های بهداشــتی و با مشــارکت جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اجرا می شود. مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر استان ایالم ادامه داد: در این طرح اعضای جوانان و داوطلبان بشردوست جمعیت هالل احمر در قالب تیم های سحاب و سحر به ویژه در اماکن پرتردد به ارائه خدمت خواهند پرداخت. وی همچنین 
افزود: راهنمایی لسانی به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، توصیه به حفظ فاصله اجتماعی و امربه رعایت نکات بهداشتی با حفظ احترام به شان و منزلت انسانیبه منظور کمک به سالمت جامعه از 

اهم وظایف آمران سالمت است.

  سخنگوی کالنشهرشهرداری ارومیه:
ابتالی 5 مدیر شهرداری به کرونا

ارومیه کاروکارگر - علی صحرانورد :همزمان با موج جدید شــیوع کرونا پنج 
مدیر از شهرداری ارومیه به کرونا مبتال شدند.

بگزارش اختصاصی خبرنگار ســرویس اجتماعی کاروکارگر حافظی ریاست 
حوزه شــهردار ، مهرجو مدیر بازرســی و نظارت، کاظمی مدیــر مالی، قربانی فر 
مســئول آموزش شــهرداری و یارمحمدی مدیر امور بانوان بــه کرونا مبتال و هم 
اکنون روند درمان و بهبودی خود را طی می کنند.این گزارش میافزاید پیش از این 
نیز سحابی معاون خدمات شهری، یوسفی رییس سازمان مدیریت پسماند، مهدی 
پور مدیر سامانه ۱۳۷ و میالنی قائم مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به 

کرونا مبتال و بهبود یافته اند.
همچنین وضعیت جسمی و روند بهبودی حضرت پور شهردارکالنشهر  ارومیه 
مساعد گزارش شده و امید است با طی روند فعلی در مدت زمان کوتاهی دوباره 
امور مربوط به مدیریت شــهری را به جــای تلفنی و مجازی، حضوری و میدانی 

پیگیری کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:
شفافیت در موقوفات و نذورات اعتماد عمومی را افزایش و فرهنگ وقف را توسعه می دهد

مشهد -صبوری - خبرنگار کاروکارگر: تولیت آستان قدس 
رضوی شــفافیت در عملکرد موقوفــات و نذورات را موجب 
افزایــش اعتماد عمومی و توســعه فرهنگ وقــف در جامعه 
دانست.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار مدیر 
کل و معاونین ســازمان اوقاف و امور خیریه اســتان خراسان 
رضوی که به مناســبت هفته وقــف در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی انجام شد، ضمن تســلیت فرارسیدن سالروز شهادت 
امام حسن عسگری)ع( و عرض تبریک به مناسبت آغاز امامت 
امام زمان)عج(، با بیان اینکه طی سال های اخیر تحوالت بسیار 
خوبی در مجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه صورت گرفته 
اســت، فعالیت های آســتان قدس رضوی و ســازمان اوقاف 
را بســیار به یکدیگــر نزدیک خواند و ابــراز کرد: وقف یکی 
از بنیادهــای عمیــق دینی و اجتماعی و میراثــی ماندگار برای 
انسان های نیک اندیش است.وی با اشاره به جایگاه و عظمت 
وقف در فقه شــیعی، عنوان کرد: اســالم احکام بســیار دقیق، 
حســاس و مهمی را برای وقف و اجرای دقیق نیات واقف در 
نظر گرفته است که شاید یکی از حکمت های آن اطمینان بخشی 
به واقفان بالقوه برای قرار گرفتن موقوفاتشــان در چهارچوب 
قوانین شــرع باشد.وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین امام علی)ع( 
در امر وقف پیشگام بود و شاید ایشان را بتوان بزرگترین واقف 
دانست، تصریح کرد: حضرت علی)ع( نخلستان های بسیاری را 
پــس از آباد کردن، وقف می کرد، همچنین چاه ها و قنات هایی 
را حفر و سپس آنها را برای مصارف مختلف مسلمانان وقف 
می کــرد؛ بطوریکه در تاریخ نوشــته اند اگــر حضرت علی)ع( 
این موقوفات را انجام نمــی داد ثروتمندترین مردم عرب بود.

تولیــت آســتان قدس رضوی بــا بیان اینکه انقالب اســالمی 
موجب مقبولیت ســازمان اوقاف و امور خیریه میان مردم شد، 
اعتمادسازی و اجرای دقیق نیات واقفین را سبب توسعه سنت 
حسنه وقف در جامعه معرفی و اظهار کرد: وقف عملی مقدس 
است، از این رو سازمان اوقاف نیز نهادی مقدس بوده، چراکه 

برای ســامان بخشی به موقوفات، خیرات و از این دست امور 
عام المنفعه ایجاد شــده اســت.وی با تأکید بر اینکه تعامل با 
مردم در ســازمان هایی که پشتوانه مذهبی دارند، باید در کمال 
عطوفت، مهربانی و انعطاف باشــد، ابراز کــرد: رفتار کارکنان 
در نهاد های مقدســی همچون آســتان قدس رضوی و سازمان 
اوقــاف و امور خیریه، باید بگونه ای با ســایر ادارات متفاوت 
باشد که مردم این تفاوت را مشاهده و احساس کنند.وی افزود: 
در سازمان هایی همچون آستان قدس رضوی و اوقاف نباید به 
گونه ای خشــک و تنها در چارچوب اداری با مردم و مراجعان 
برخورد شود، خوشخویی و خوش رفتاری، لحن نرم، عطوفت، 
برخورد مناسب، بردباری، پیگیری امور مردم و خدمتگذاری از 
اصولی اســت که باید در این ســازمان ها نهادینه باشد تا مردم 
در مراجعــات احســاس صمیمیت کنند و تحقــق این معنا در 
آســتان قدس رضوی به مراتب سزوارتر است.حجت االسالم 
والمســلمین مروی با بیان اینکه آستان قدس رضوی و اوقاف 
باید برای ســایر دســتگاه ها و ســازمان ها الگو باشند، بر لزوم 
صیانــت از موقوفات تأکید و ابراز کرد: صیانت از موقوفات به 
معنای بهــره وری بهینه از رقبات وقفی و اجرای صحیح نیات 
واقفان است که منجر به اعتماد سازی نسبت به وقف در جامعه 
می شود.وی برخورد با متجاوزان به حقوق موقوفه و متصرفان 
و غاصبان اراضی وقفــی را از دیگر موارد حائز اهمیت برای 

اعتمادسازی درخصوص وقف در جامعه برشمرد و تأکید کرد: 
اجــرای امینانه و دقیق نیات واقفان در توســعه فرهنگ وقف 
بســیار مهم و ضروری اســت.تولیت آســتان قدس رضوی به 
روز رســانی نیات واقفان متناســب با نیاز روز جامعه را امری 
الزم و ناگزیر دانســت و عنوان کرد: با توجه به پیشــرفت های 
تکنولوژی و تحوالت زندگی بشــری ناگزیر به متناسب سازی 
برخی موقوفات هســتیم؛ باید برای کاربردی شــدن این قبیل 
موقوفات تدبیری اندیشــید.حجت االسالم والمسلمین مروی 
با تأکید بر اینکه موقوفات باید به ســمت وقف های اجتماعی 
و نیازهــای روز جامعه جهت دهی شــوند، ابــراز کرد: وقف 
در حــوزه علم و فناوری از نیازهای مهم جامعه امروز اســت 
و در دنیــا ایــن اتفاق می افتد.وی ازدواج، جهیزیه، مســکن و 
اشــتغال جوانان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، پیشگیری 
و درمان اعتیاد، آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، حوزه های 
پزشکی، شرکت های دانش بنیان و فعالیت های تحقیقاتی را از 
عرصه هایی دانست که امروز جامعه نیازمند وقف در آنهاست 
و باید موقوفات به ســمت آنها جهت دهی شود.تولیت آستان 
قدس رضوی شفاف سازی را موجب افزایش اعتماد عمومی 
و افزایش موقوفات و مشــاركت مردم در امور خیریه خواند و 
عنوان کرد: به مســئوالن امر در آســتان قدس گفته ام که ما باید 
به مردم نسبت به نذورات و موقوفات شان گزارش بدهیم و به 
عنوان مثال بگوییم این ماه چقدر نذورات گرفته ایم و چه مقدار 

و در چه مسیری هزینه کرده ایم.
حجت االسالم والمســلمین مروی در پایان تسریع فرآیند 
وقــف را از دیگر نکات مهم در توســعه فرهنگ وقف معرفی 
و ابراز کرد: تســهیل و تســریع فرآیند وقف و برداشتن موانع 
از پیش پای واقفان از دیگر مواردی است که باید به آن توجه 
شــود.گفتنی است، در ابتدای این دیدار حجت االسالم محمد 
احمــدزاده مدیر کل اوقــاف و امور خیریه خراســان رضوی 

گزارشی از اقدامات این سازمان ارائه کرد.

اصفهان -زمانی -خبرنگار کارو کارگر: به گزارش ســتاد اطالع رســانی ســی و 
ســومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهــان، اختتامیه 

این دوره از جشــنواره  از صفحات مجازی جشنواره پخش شد. 
اختتامیــه این جشــنواره که به دلیل شــیوع شــدید ویــروس کرونا مجازی 
برگزار شــد، پس از قرائت قرآن توســط کودکی خردســال، کلیپــی از مهمترین  

اقدامات انجام شــده در جشنواره سی و سوم پخش شد.
پــس از کلیــپ مجری اختتامیه ضمن تشــکر از همراهی مــردم، آن ها را به 

شنیدن ســخنان علیرضا تابش دبیر جشنواره دعوت کرد. 
تابش در اختتامیه این جشــنواره گفــت: کودکان و نوجوانان عزیز و والدین 
حاضــر در خانه، ســینماگران و همــکاران در دبیرخانــه و در دیگر بخش های 
جشــنواره به عنوان دبیر سی و ســومین دوره جشنواره در برابر شما ایستاده ام. 
برای رســیدن به این نقطه تردیدها و هراس های فراوان داشتیم. مسیری را باید 

می پیمودیم که کســی آن را طی نکرده بود.
وی ادامــه داد: وی او دی ها)VOD( می توانند مســتقیم و بی واســطه نظر 
ســینماگران را به مخاطبان برســانند. همه ما باید تالش کنیم فاصله نگاه کودکان 
و بزرگســاالن از آنچه که هســت کمتر شود. داوری کودکان در این دوره باعث 
تصحیح نگاه ما شــده اســت. باید به کودکان و نوجوانان  گوش دهیم و از آنها 

بیاموزیم بی تردید این مســیر را ادامه خواهیم داد.
او تاکید کرد: می شــد با انفعال و تســلیم جشــنواره امســال را تعطیل کنیم 
امــا وظیفه ملی خود می دانســتیم که بایــد تالش خود را برای ایفای نقشــمان 
برای زنده نگه داشــتن امید و نشــاط انجام دهیم و شــکل جدیدی از برگزاری 

جشــنواره ترکیبی آنالین و فیزیکی تجربه کنیم.
تابــش در ســخنان خود از نقش هوشــنگ  مرادی کرمانی و ایرج طهماســب 
در ترغیب کودکان و نوجوانان برای پیوســتن به دو کمپین جشــنواره گفت و از 
وزیر ارشــاد، رییس سازمان ســینمایی، وزیر بهداشت، وزیر فناوری اطالعات 
و شــهردار تهران، شــهردار اصفهان و دبیر ســتاد مقابله با کرونا و همه کسانی  
که کمک کردند قطار جشــنواره ســی و سوم مســیر خود را به سالمت طی کند 

کرد. تشکر 
پــس از ســخنان دبیــر جشــنواره، میان برنامــه ای از جایزه ســیفژ پخش 
شــد. در ادامــه مدیر بین الملِل جشــنواره در مــورد جایزه ســیفژ توضیحات 
مختصــری داد.  رائــد فریــدزاده مدیر بین الملل ســی و ســومین جشــنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان جایزه ســیفژ بــه فیلم 
ســینمایی فریتزی از کشــور آلمــان اهدا کرد. پــس از آن ویدیویی از برنده 

شد.  پخش  جایزه  این 
 رائد فریدزاده پس از ســخنان کارگردان فیلم فریتزی که برنده جایزه ســیفژ 
شــده بــود، از مخاطبان اختتامیه خواســت تا ســخنان علیرضا نصــر اصفهانی 
رئیــس شــورای شــهر اصفهان و قدرت اهلل نــوروزی، شــهردار اصفهان را که 
به دلیل حفظ پروتکل های بهداشــتی پیام ویدیویی ارســال کــرده  بودند ببینند.  
علیرضــا نصــر اصفهانی رئیس شــورای شــهر اصفهــان گفت: امســال ما اوج 
خالقیت و ابتکار را شــاهد هستیم. امروز جشــنواره در همه خانه های اصفهان 
و ایران حضور دارد. در سراســر اصفهان شاهد تبلیغات این جشنواره بودیم که 
نشــاط کودکان و نوجوانان را فراهم کرد. خوشــحالیم در این شرایط، جشنواره 

نشان داد که زندگی جاری است.
قــدرت اهلل نوروزی شــهردار اصفهان گفت: شــهردار اصفهان بــه اختتامیه 

جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان: 
جاری ست"  "زندگی   پیام 

در همه بخش های جشــنواره تحقق یافت
قدرت اهلل نوروزی شــهردار اصفهان گفت: از کادر درمانی بیمارســتان امام 

حســین تشــکر می کنم.  بســیار خرسند هســتم که در این شــرایط شیوع شدید 
ویروس کرونا، پیام جشــنواره کــه می گوید "زندگی جاریســت"در تمامی نقاط 
کشــور تحقق یافت .  وی ادامه داد: پیام  زندگی جاریست حتی در بنت سیستان 
و بلوچســتان ورود پیــدا کرد تا کودکان و نوجوانان ایــن منطقه از این فرصت 
اســتفاده کنند که این موضوع جای بســیار خوشــحالی دارد. نوروزی در پایان 
بیــان کرد: از تمامی دســت اندرکاران این جشــنواره بابت این موضوع تشــکر 

می کنم که توانســتند از بســتر فضای مجازی به بهترین شکل استفاده کنند. 
وی همچنیــن از تــالش کادر درمان و قهرمانان ســالمت تقدیر کرد و گفت: 
تقریبــًا ۵۰۰ میلیون تومان از هزینه های جشــنواره، بــه خرید لوازم و امکانات 
تحصیــل در فضای مجازی برای کودکان مناطق کمتر برخوردار اســتان اصفهان 
تخصیص داده شــد. خوشــحالیم که توانســتیم این کودکان را نیز شــاد کنیم و 
بــر لب هــای آنان، خنده بنشــانیم.   در ادامــه، بخش پویانمایــی، پروانه زرین 
بهتریــن فیلم پویانمایی کوتاه به دلیل پرداخــِت هنرمندانه  کارگردان به موضوع 
پیونــد با طبیعت و دوســتی با حیوانــات و همچنین تکنیــک بدیع و خالقانه به 
مریم کشــکولی نیا کارگردان فیلم قدم یازدهم اهدا شــد. • پروانه زرین بهترین 
دســتاورد فنــی هنری برای انیمیشــن لوپتو به عباس عســکری رســید. او بیان 
کرد: همکارانم ســال ها تالش کردند که تا این فیلم در ســطح ملی تولید شــود. 
امیــدوارم هر چه زودتر این ویروس از بین برود و در کنــار بچه ها فیلم ببینیم.

•  پروانه زریــن بهترین بازیگر و دیپلم افتخار به روح اهلل زمانی برای بازی 
در فیلم خورشــید تعلق گرفت. زمانی پس

بیان کرد:  این عنوان  از کسب 
• پروانــه زریــن بهتریــن فیلمنامــه بخــش بین الملــل به فیلم  »آن ســوی 
رودخانــه« تعلق گرفــت.  کومار رایزن فرهنگی هندوســتان گفــت: این عنوان 
باعــث افتخار اســت. این موضوع برای مــن این یادآوری رابطه مــا در زمینه 
ســینما اســت و پیونــدی دیگر بیــن ایران و هندوســتان کــه بــه یکدیگر گره 

خورده اند. امیدوارم این موضوع همکاری دو طرف را بیشــتر کند.
• پروانه زرین بهترین کارگردانی بین الملل توســط شــارل ِشُنوا در ویدئویی 
اعالم شــد. این جایزه تعلق گرفت به »خورشید« ساخته مجید مجیدی. او بیان 
کــرد: من می خواهم این جایزه را از طرف خودم به جامعه ســالمت پرســتارها 
و پزشــکان تقدیم کنم که این چند ماهه از جان خود گذشــتند. مطمئن باشــند 
مــا قــدر آنها را می دانیــم و پروتکل ها را رعایــت می کنیم تا آنها هم آســایش 
داشــته باشــند. امیدوارم هر چه زودتر کرونا از بین برود و جشنی در کنار این 

بگیریم. عزیزان 
بعــد از پخش کلیپ نفس هــای ایران که مربوط به بیمــاری کرونا در ایران 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در اختتامیه این جشنواره گفت: 
ســینمای کودک و نوجوان ایران بخش مهمی از ســینمای ایران اســت. بعد از 
انقــالب بیش از ۲۰۰ فیلم کودک و نوجوان ســاخته شــده که ایــن اهمیت این 

می دهد. نشان  را  سینما 
او در بخشــی از ســخنان خود اظهار داشــت: در ســال ۹۸، ۹ فیلم کودک 
و نوجوان اکران شــد. بخش مهمی از کســانی که در ســینمای ایــران به عنوان 
برجســتگان شــناخته می شوند کســانی هستند که در ســینمای کودک و نوجوان 
حضور داشــته اند. امســال این ســینما تحت فضای کرونا بود و جشنواره هم با 
ایــن فضــا در تماس بود. امــا تحت تاثیر این فضــا، اتفاقاتی کــه می تواند مبدا 
تحــوالت تازه باشــد، پدید آمد. فرصتی که از طریــق فضای جدید برای امکان 
ارتبــاط فراملی پدید آمد و امکان ورود بهتر به بازارهای جهانی را فراهم کرد. 
اگــر چه در تجربــه تهدید گونه پدید آمــد اما فرصتی جدید را برای ســینمای 
ایران پدید آورد. من از کســانی که این فرصت را برای ســینمای ایران و نگاه 

به افق های تازه پدید آوردند، تشــکر می کنم.

آمادگی کامل گل گهرسیرجان  جهت حمایت از 
قطعه سازان و صنعتگران استان کرمان

کرمان-سعید - خبرنگارکاروکارگر:
درنشســت ستاد اســتانی اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد 
حقوقی و قضایی به میزبانی دادگستری 
گل گهرســیرجان  در جهــت حمایت 
از قطعه ســازان و صنعتگران اســتان 
کرمــان  اعالم امادگی نمود. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنــی و صنعتی گل گهرســیرجان ،  

نشستی با محوریت بررسی راهکارهای 
کمک به قطعه ســازان استان کرمان با حضور حجت االسالم و المسلمین علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، آقایان؛ دکتر موحد رئیس کل دادگستری استان، ساالری، دادستان 
عمومی و انقالب استان، آبیار، مدیرکل بازرسی استان و نمایندگان ارگان های نظارتی و قطعه سازان و 
مدیران و نمایندگان شرکت های بزرگ معدنی استان برگزار شد.  در این نشست ضمن ارائه و بررسی 
راهکارهای الزم به منظور کمک به قطعه سازان استان، مدیران و نمایندگان شرکت های بزرگ معدنی 
به ارائه پیشــنهادات الزم و همچنین بیان مشــکالت و موانع موجود در این حوزه کاری پرداختند.  
رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی استان کرمان بر مبنای تاکیدات 
رهبر معظم انقالب اسالمی و ریاست قوه قضاییه درصدد حمایت همه جانبه و قانونی از سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان به منظور ایجاد اشتغال است و انتظار این مجموعه از مدیران اجرایی نیز همگامی در 
مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، آمادگی کامل خود 
را در جهت حمایت از قطعه سازان و صنعتگران استان اعالم و ضمن مطرح کردن مشکالت موجود 
در زمینه کیفیت، قیمت، زمان تحویل و مباحث قانونی مربوط به انتخاب پیمانکاران، پیشنهادهایی را به 
منظور کمک به این حوزه ارائه نمود.  شایان ذکر است، گل گهر به عنوان یکی از شرکت های موفق در 
حوزه بومی سازی و ساخت قطعات تاکنون ۱۲۰ هزار کدقطعه برای بومی سازی ایجاد کرده و تاکنون 

۹۰ هزار قطعه )۷۵ درصد( بومی سازی شده است.

 مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی

  کهگیلویه وبویراحمد از پرداخت ۱۰۰درصدی

 بهاء گندم کشاورزان خبرداد
محمــدی-  یاســوج- 
شرکت  مدیرکل  خبرنگارکاروکارگر: 
غلــه و خدمــات بازرگانی کهگیلویه 
و بویراحمــد گفت: ۱۰۰ درصد بهاء 
گندم خریداری شــده از کشــاورزان 
این اســتان پرداخت شــده اســت. 
بیان  “ابوالحســن صداقت کیش”با 
اینکه پــروژه خریــد تضمینی گندم 
و دانه روغنی کلــزا از ۱۰ مهرماه به 
اتمام رسیده است، افزود: همچنان از 

کشاورزان گندم با قیمت مصوب ۹۸-۹۹ خریداری می کنیم اما با توجه به افزایش قیمت گندم 
در سال آینده، کشاورزان حاضر به فروش گندم با این قیمت نمی شوند.

وی تصریح کرد: امسال نزدیک به ۶۰هزار تن گندم و ۲هزار و ۳۰۰ تن دانه روغنی کلزا در 
قالب خرید تضمینی از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شد. مدیرکل شرکت 
غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پرداخت ۱۰۰ درصد بهای گندم 
و کلزا خریداری شده از کشاورزان، اظهار کرد: این میزان خرید از ۱۰ مرکز خرید تضمینی گندم 
و ۴ مرکز خرید کلزا، جمع آوری و خریداری شد. صداقت کیش ادامه داد: در اسرع وقت نسبت 
به حمل و جابه جایی گندم و کلزا خریداری شــده به مراکز ذخیره ســازی از جمله ســیلوهای 
یاسوج و گچساران اقدام شد. وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد نیاز آرد استان کهگیلویه و 
بویراحمد تامین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد مابقی آرد 

مورد نیاز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از گندم سایر استان ها تامین خواهد شد.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبرداد؛
 پیشرفت 8۰ درصدی پروژه بازگشایی

 مسیر کوشش - خلج 
مشــهد -صبوری - خبرنگار کاروکارگر: معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشهد گفت: پروژه بازگشایی مسیر کوشش تا خلج درحال حاضر از حدود ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی برخوردار است. 
خلیل اهلل کاظمی دراین خصوص افزود: بازگشــایی مسیر کوشش تا خلج یکی از خواسته 
های چندین ساله ساکنان این منطقه است که با هدف بازگشایی انتهای کوشش و اتصال آن به 
شریان اصلی شهر اردیبهشت سال ۹۸ آغاز شد.وی اضافه کرد: اجرای این پروژه باعث کاهش 
ترافیک خیابان های کوشش و قائم )عج( و همچنین اتصال این معبر به خیابان های خلج، قائم، 
بولوار نماز و دسترسی راحت تر به منطقه گردشگری هفت حوض خواهد شد.معاون عمران، 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد تصریح کرد: درحال حاضرعملیــات اجرایی پروژه 
ازجمله پیاده روســازی، زیرسازی، آسفالت معبر، اجرای آیلند فضای سبز و تامین روشنایی به 
سرعت درحال انجام است .کاظمی با اشاره به این که پروژه بازگشایی کوشش تا خلج طبق زمان 
بندی درنظر گرفته شــده ۲۲ بهمن ماه سال جاری آماده بهره برداری خواهد شد، گفت: اجرای 

این پروژه بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت.

دانشگاه سمنان در رتبه بندی جهانی »یو. اس. نیوز« 
۱.9 ارتقاء یافت

ســمنان - سید محمد نجاتی-خبرنگار کاروکارگر:معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان 
گفت: دانشگاه سمنان با قرارگیری در رتبه بندی جهانی »یو. اس. نیوز« سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۹ 
نیز ارتقا یافت.  ســیف اهلل سعدالدین روز دوشــنبه به رسانه ها گفت: دانشگاه سمنان در جمع 
دانشــگاه ها و مؤسسه های ایرانی نمایه شــده در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان در »یو. 
اس. نیوز« در سال ۲۰۲۱  قرار گرفت و امتیاز آن از ۲۷ امتیاز سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۹  ارتقاء یافت.

وی اظهارداشت: بر اساس این رتبه بندی دانشگاه سمنان با امتیاز ۲۸.۹ توانست رتبه ۲۲ ملی 
را در میان دانشگاه های سراسر کشور و رتبه یکهزار و ۲۹۴ را در سطح جهانی به دست آورد.

ســعدالدین با بیان این مهم که یو اس نیوز، دانشــگاه ها را بر اســاس رده  بندی کارنیگی که 
رده  بندی مورد تائید آموزش عالی آمریکا اســت گروه بندی می کند، تصریح نمود: اعتبار جهانی 
و منطقه ای پژوهشــی، تعداد انتشــارات، کتاب ها، همایش ها، تأثیر اســتنادی نرمال شده، میزان 
استنادها و انتشــارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت ازجمله معیارهای ارزیابی موسسه 
»یو. اس. نیوز« اســت. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان بیان داشت : نسبت انتشارات 
در میان ۱۰ درصد انتشــارات باکیفیت، میزان همکاری های بین المللی، نسبت همکاری جهانی، 
تعداد مقاله های پر استناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت و نسبت مقاله های پر استناد در 
میان یک درصد انتشارات باکیفیت از دیگر معیارهای مهم برای ارزیابی دانشگاه ها در نظام رتبه 
بندی یو.اس نیوز اســت . وی با بیان این مطلب که حضور دانشــگاه سمنان در نظام های ملی و 
بین المللی رتبه بندی از اهداف این دانشگاه است خاطرنشان ساختند:  بر اساس رتبه بندی یواس 

نیوز ۲۰۲۱ دانشگاه سمنان باالتر از دانشگاه های گیالن، رازی، یاسوج و  اصفهان قرارگرفت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با بیان این مهم که این نظام به رتبه بندی بیش از یکهزار 
و ۵۰۰ مؤسســه برتر از بیش از ۸۰ کشور پرداخته است خاطر نشان ساخت : داده های ارزیابی این 

معیارها با همکاری شرکت »کالریویت آنالیتیکس«، ناشر پایگاه "اینسایتس" گردآوری می شود.

اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی
  فیلم های کودکان و نوجوان اصفهان



آگهی سه شنبه 6 آبان 1399 - 10 ربیع االول  1442 -  27 اکتبر 2020 - سال سی ام ـ شماره 68469

 تاســیس شــرکت ســهامی خاص راديــن تجــارت تفتان 
درتاريخ 1399/07/23 به شــماره ثبت 8465 به شناسه ملی 

14009513658 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه 
آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگــردد. موضوع فعالیت 
:صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز بازرگانی ،انبار داری ، ترخیص 
کاال از کلیه گمرکات و بنادر کشور ، تهیه و توزيع ، بسته بندی و پخش 
و انبــارداری انواع مواد غذايی ، آجیل ، خشــکبار و حبوبات و مواد 
شوينده و آرايشــی ، بهداشتی و مواد نفتی و پتروشیمی ، صادرات 
و واردات و نمايندگــی فروش و خدمات پــس از فروش تجهیزات 
صوتــی و تصويری ، خودرو و کامپیوتر ،لپ تــاپ ، موبايل و تبلت و 
دوربین عکاســی فیلمبرداری و لوازم جانبی آن و محصوالت خانگی و 
الکترونیکی و آشپزخانه وابزار آالت پزشکی ، تولید و خريد و فروش 
کلیه مصالح ساختمانی ، تهیه و توزيع و فروش و صادرات و واردات 
انواع کود ، بذر و ســموم کشاورزی و صنعتی ، دام سبک و سنگین 
شرکت در نمايشگاهای داخلی و خارجی ، دريافت کارت بازرگانی ،اخذ 
وام از کلیه بانک ها و موسســات دولتی و خصوصی شرکت در کلیه 
مزايدات و مناقصات دولتی و خصوصی ، ايجاد ســردخانه و دستگاه 
بسته بندی و ضد عفونی انبه و کلیه محصوالت کشاورزی ، درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سیستان وبلوچستان 
، شهرســتان زاهدان ، بخش مرکزی ، شــهر زاهدان، محله چهار راه 
رسولی ، کوچه چمران 11 ، بن بست ))مرجان(( ، پالک 0 ، طبقه اول 
کدپستی 9815649818 سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ريال نقدی منقســم به 100 ســهم 100000 
ريالــی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلــغ 10000000 ريال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 80 مورخ 1399/07/02 
نزد بانک ملی ايران شــعبه گمرک زاهدان با کــد 8208 پرداخت 
گرديده اســت اعضا هیئت مديره آقای محمدحسین ريگی به شماره 
ملی 3610400382 و به ســمت رئیس هیئــت مديره به مدت 2 
ســال آقای مهران ريگی به شماره ملی 3660182214 و به سمت 
نايب رئیــس هیئت مديره به مدت 2 ســال خانم معصومه ريگی 
به شــماره ملی 5330061393 و به ســمت مديرعامل به مدت 
2 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت 2 ســال 
دارندگان حق امضا : کلیه اســناد و اوراق اســناد بهادار و بانکی 
با امضاء معصومه ريگی همرا با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. و 
ســاير نامه های اداری با امضاء مهران ريگی همراه مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای مهراله براهوئی به شــماره ملی 3610381205 به ســمت 
بازرس علی البدل به مدت يک ســال مالــی آقای فاضل مالکی به 
شــماره ملی 3610578505 به سمت بازرس اصلی به مدت يک 
ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

 )1031265( 

 تاســیس شرکت ســهامی خاص رايین ابزار ســالمت جراحان 
درتاريخ 1399/08/03 به شــماره ثبت 19008 به شناسه ملی 

14009532559 ثبــت و امضا ذيــل دفاترتکمیل گرديده که خالصه 
آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارايه 
خدمات ، طراحی، ســاخت و تولید انواع تجهیزات پزشــکی و ايمپلنت 
دندان پزشــکی و فک صورت ، ارتوپدی و انجام هرنوع فعالیت مجاز - 
واردات و صادرات انواع تجهیزات پزشــکی و ماشین آالت و مواد اولیه 
و ســاير کاالهای وابسته . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان آذربايجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش مرکزی ، شهر ارومیه، 
محله میدان امام حســین ، میدان امام حســین ، خیابان شهیدمدنی2 
، پــالک 319 ، طبقــه دوم ، واحد جنوبی کدپســتی 5713815163 
سرمايه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 100,000,000 ريال 
نقدی منقســم به 1000 ســهم 100000 ريالی تعداد 1000 ســهم 
آن با نام عادی مبلغ 100000000 ريال توســط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 87 مورخ 1399/06/05 نزد بانک ملی شعبه میدان امام 
حســین ارومیه با کد 5108 پرداخت گرديده است اعضا هیئت مديره 
آقای مبین فخری فر به شــماره ملی 1810195527 و به سمت نايب 
رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مديره 
به مدت 2 ســال آقای محمدباقر حســین زاده بی صفر به شماره ملی 
2751733522 و به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت 2 سال 
و به ســمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 ســال آقای احسان حسین 
زاده بی صفر به شــماره ملی 2755671191 و به ســمت عضو اصلی 
هیئت مديره به مدت 2 ســال و به ســمت مديرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء ثابت آقای 
محمدباقر حسین زاده بی صفر رئیس هیئت مديره باتفاق يکی از اعضاء 
هیئت مديــره و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء آقای 
احســان حسین زاده بی صفر مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا صفر به 
شــماره ملی 0017396581 به سمت بازرس اصلی به مدت يک سال 
مالی آقای امیر صفری به شماره ملی 2753555443 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت يک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار کار و کارگر 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

 )1031095( 

 تاسیس شــرکت تعاونی تارال دام شیر درتاريخ 1399/08/01 
به شــماره ثبت 19000 به شناســه ملی 14009530255 ثبت و 

امضا ذيــل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تامین دامداری صنعتی -تولید شیر 
-تولید گوشت-و بقیه بر اســاس ماده 3 اساسنامه بموجب مجوز شماره 
7010 مورخ 1399/07/24 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
ارومیــه به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
برابر با شــماره مجوز 3725 در تاريخ 1399/04/25در استان مربوطه 
اين آگهی به ثبت رســید. مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : اســتان آذربايجان غربی ، شهرســتان ارومیه ، بخش مرکزی 
، دهستان ترکمان ، روســتا تازه کند، محله ندارد ، خیابان )روستای تازه 
کند( ، کوچه )دهیاری( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5731118137 
سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,500,000 ريال نقدی 
اولین مديران خانم زهرا رضائی ساراالن به شماره ملی 2740782608 
و به ســمت عضو علی البدل هیئت مديره به مدت 3 ســال خانم شوکت 
اســکندر نژاد کلیسا کندی به شــماره ملی 2755070439 و به سمت 
عضــو علی البدل هیئت مديره به مدت 3 ســال آقای فرهاد آهی هزين 
به شماره ملی 2755117011 و به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به 
مدت 3 ســال و به سمت مديرعامل به مدت 3 ســال و به سمت منشی 
هیئــت مديره به مدت 3 ســال آقــای مهدی آهی حزين به شــماره ملی 
2755143118 و به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت 3 ســال 
و به ســمت رئیس هیئت مديره به مدت 3 ســال آقای وحید آهی هزين 
به شــماره ملی 2755961058 و به ســمت نايب رئیــس هیئت مديره 
به مدت 3 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت 3 ســال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمی بــا امضاءريیس 
هیات مديره آقای مهدی آهی حزين به اتفاق مديرعامل آقای فرهاد آهی 
حزين به همراه مهر شــرکت معتبر می باشــد و همچنیــن کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدير عامل همراه مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
اختیارات مدير عامل : طبق اساســنامه بازرســان خانم المیرا رضائی به 
شــماره ملی 2740039026 به ســمت بازرس اصلی به مدت يک سال 
مالی خانم پريناز حقیقی مقدم به شــماره ملی 2740599595 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت يک ســال مالی بموجب مجوز شــماره 3725 
مورخ 1399/04/25 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس گرديد. 
روزنامه کثیر االنتشــار آراز آذربايجان به عنــوان روزنامه علی البدل و 
کار و کارگر به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شــرکت تعیین 

گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

 )1031096( 

 تاســیس شرکت سهامی خاص نوين ارتباطات پیام هوشمند 
سهند درتاريخ 1399/07/29 به شماره ثبت 1712 به شناسه 

ملــی 14009525124 ثبت و امضا ذيــل دفاترتکمیل گرديده که 
خالصه آن به شــرح زيــر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد. موضوع 
فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولــت الکترونیک از قبیل ايجاد 
و بهره بــرداری و انجام کلیه خدمات مرتبــط و قابل ارائه در دفاتر 
پیشــخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیــت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان آذربايجان غربی ، شهرستان 
نقده ، بخش محمديار ، شهر محمديار، محله محمد يار ، خیابان بسیج ، 
بلوار امام ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5766155811 سرمايه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ريال نقدی 
منقســم به 100 ســهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 1000000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
50 مورخ 1399/06/15 نزد بانک بانک ملی ايران شــعبه محمديار 
با کد 5216 پرداخت گرديده اســت اعضــا هیئت مديره خانم مینا 
علیزاده به شماره ملی 2900046122 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مديره به مدت 2 ســال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقای 
هادی جعفر پور به شــماره ملی 2900090504 و به سمت رئیس 
هیئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مديره به 
مدت 2 سال آقای علیرضا علیزاده به شماره ملی 2909383431 و 
به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت 2 سال و به سمت نايب 
رئیس هیئت مديره به مدت 2 ســال دارنــدگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء خانــم مینا علیزاده همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدير عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقای 
امیر شادولی به شماره ملی 2909664104 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت يک ســال مالی آقای علیرضا فیضی به شماره ملی 
2909814793 به ســمت بازرس اصلی به مدت يک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشــار کار و کارگر جهت درج آگهی های شــرکت 
تعییــن گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نقده

 )1031099( 

 آگهی تغییرات شرکت نیرو گستر چابهار سهامی خاص 
به شــماره ثبت 217 و شناســه ملی 10500013896 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/06/27 
تصمیمــات ذيــل اتخاذ شــد : 1. اعضــاء هیئــت مديره به 
قــرار ذيل انتخــاب گرديدند: آقــای احمد رضوانــی به کد 
ملی 4171963664 ، آقای حســین شــکريان بــه کد ملی 
6039260807 ، آقــای کوروش شــکری فرد بــه کد ملی 
0047927798 بــه عنوان اعضاء هیئــت مديره به مدت 2 
سال انتخاب گرديدند . 2. آقای حسن معصومی قوژدی به کد 
ملی 0937595861 به سمت بازرس اصلی ، آقای حبیب اله 
ناروئی به کد ملی 5339547851 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت يکسال انتخاب گرديدند . 3. روزنامه کثیراالنتشار 

کار و کارگر جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری چابهار 

 )1031263(

 آگهی تغییرات شرکت نیرو گستر چابهار سهامی خاص 
به شــماره ثبت 217 و شناســه ملی 10500013896 به 

اســتناد صورتجلســه هیئت مديره مــورخ 1399/06/27 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : 1. آقای کوروش شــکری فرد به 
کد ملــی 0047927798 به ســمت عضو هیئــت مديره و 
مديرعامل ، آقای حسین شکريان به کد ملی 6039260807 
به سمت رئیس هیئت مديره ، آقای احمد رضوانی به کد ملی 
4171963664 به ســمت نايب رئیس هیئت مديره برای 2 
ســال انتخاب گرديدند . 2. کلیه اوراق و اســناد تعهد اور از 
قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای کوروش شکری فرد و 
همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای کوروش 

شکری فرد و همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری چابهار 

 )1031266(

 آگهی تغییرات شــرکت ســنگبری يــک صدو هفتاد وهفت ســبز گرانیت 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 106 و شناسه ملی 10980047078 به استناد 

صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1398/09/02 و برابرنامه 
شماره 2573 مورخ 98/9/16 اداره محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه 
تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - عملیات ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالی منتهی 
به 97/12/29 شرکت که مورد تايید بازرسان قرار گرفته مطرح و کلیه ارقام و موارد 

سود و زيان آن تايید و مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قروه )1031131( 

 آگهی تغییرات شــرکت نساجی ســادات چهل ستون 
کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4730 و شناسه 

ملی 10980135690 به اســتناد صورتجلسه هیئت مديره 
مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : فاطمه گیوی 
به شــماره ملی 1260359719 به سمت عضو اصلی هیئت 
مديره و مینو روح االمینی به شــماره ملی 1260513572به 
ســمت نايب رئیس هیئت مديره و سید مسعود چهل ستونی 
به شــمارملی 1261965167 به سمت مدير عامل و رئیس 
هیئت مديره برای مدت دو ســال انتخاب گرديدندکلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء مديرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری کاشان 

 )1031785(

 آگهی تغییرات شــرکت نگین آروند آريا مهر ســهامی خاص به شــماره 
ثبت 12475 و شناســه ملی 14007483555 به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومــی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/16 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : 
جواد راســتگو چلمردی به شــماره ملی 4999941211 به سمت بازرس اصلی و 
زهرا جعفری اطربی به شــماره ملی 4990098021 به ســمت بازرس علی البدل 

برای مدت يک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )1031970( 

 آگهی تغییرات شــرکت مشــاور حســابداری رايا تراز امیر با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 3411 و شناســه ملی 14009054320 به استناد 

صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: محل 
شــرکت به نشــانی اســتان اصفهان ، شهرســتان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر 
فوالدشــهر، محله بی 4 ، بلوار شهید مطهری ، کوچه ))ويستا(( ، پالک 9 ، ساختمان 
ويســتا ، طبقه ســوم ، واحد 6 کدپســتی 8491753751 انتقال يافت و ماده 3 

اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )1031780( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان آژيراک گستران 
گنبد کاووس درتاريخ 1399/07/29 به شماره ثبت 7461 به 

شناسه ملی 14009525426 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده 
که خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :ايجاد و تأسیس و راه اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولت و 
بخش عمومی يا دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات در چهارچوب 
ضوابط ابالغی سازمان تنظیم مقررات و راتباط راديويی کشور. ارائه 
خدمات واگذاری يا برون ســپاری دستگاه های اجرايی موضوع ماده 
5 قانون مديريت خدمات کشــوری و دارندگان پروانه. ارائه خدمات 
مخابراتــی و فناوری اطالعات. ارائه کلیه خدمــات قابل واگذاری به 
بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايــران. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
گلستان ، شهرستان گنبدکاووس ، بخش مرکزی ، شهر گنبد کاووس، 
محله آزادگان ، خیابان آزادگان ، میدان مالک اشــتر ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپســتی 4971856687 سرمايه شخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ 1,000,000 ريال نقدی میزان سهم الشرکه هر يک 
از شــرکا خانم الهه خرم شاد به شماره ملی 0860154051 دارنده 
250000 ريال سهم الشــرکه آقای مرتضی مراديان به شماره ملی 
2020153221 دارنده 750000 ريال ســهم الشرکه اعضا هیئت 
مديره خانم الهه خرم شاد به شماره ملی 0860154051 و به سمت 
نايب رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود آقای مرتضی مراديان به شماره ملی 2020153221 
و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری بــا امضاء منفرد افراد ذيل همراه با مهر شــرکت معتبر می 
باشــد. - الهه خرم شــاد - مرتضی مراديان اختیارات مدير عامل : 
طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار کار و کارگر جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری گنبد کاووس 

 )1031958(

 تاسیس شرکت با مســئولیت محدود هوشمند سازی پارسیان افروز 
هیرکان درتاريخ 1399/07/30 به شــماره ثبت 13811 به شناسه ملی 

14009527694 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به شرح 
زير جهت اطــالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات هوشــمند 
ســازی و نظارت تصوير )دوربین مداربســته( - شــرکت در مناقصه و مزايده 
ســازمانهای خصوصی و دولتی-اخذ تســهیالت از بانکهــای خصوصی و دولتی-
صــادرات و واردات کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی درصورت لــزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مــدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، محله 
کوی انقالب ، خیابان نهضت ، کوچه نهضت 4 ، پالک 24 ، طبقه همکف کدپستی 
4915756481 سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 60,000,000 
ريال نقدی میزان سهم الشرکه هر يک از شرکا خانم کوثر محمدی به شماره ملی 
0371160911 دارنده 20000000 ريال ســهم الشرکه خانم زينب ملک به 
شماره ملی 2110556854 دارنده 20000000 ريال سهم الشرکه خانم مبینا 
نوروزی حداد به شــماره ملی 4860161947 دارنده 20000000 ريال سهم 
الشــرکه اعضا هیئت مديره خانم کوثر محمدی به شماره ملی 0371160911 
و به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود خانم زينب ملک به شماره ملی 2110556854 و به سمت نايب 
رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود خانم مبینا نوروزی حداد به شــماره ملی 
4860161947 و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء خانم 
زينــب ملک نائب رئیس هیات مديره و کوثر محمدی مديرعامل و مبینا نوروزی 
حداد رئیس هیات مديره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدير 
عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )1031995( 

 آگهی تغییرات شرکت مشــاوره سارويه باستان ايرانیان سهامی 
خــاص به شــماره ثبت 9804 و شناســه ملــی 10760372595 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/08/24 تصمیمــات ذيل اتخاذ شــد : 1 - اعضــاء هیئت مديره 
تاتاريخ 1399/08/24 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: حر حســنی بزمین 
آبادی به کدملی 2092700839 و حمزه حســنی بزمین آبادی به کدملی 
2093673207 و محســن نوربخش قادی بــه کدملی 2162208938 
2- روزنامه کثیراالنتشــار کاروکارگر جهت درج آگهی های داخلی شرکت 
انتخاب گرديدنــد . 3- رقیه علیزاده زرينی به کد ملی 4990031581 
و مســعود قنبری زيدی به کد ملی 2092670573 به ترتیب به عنوان 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت يکسال انتخاب گرديدند. رونوشت 
به :اداره کل میراث فرهنگی ،صنايع دستی وگردشگری استان مازندران 
عطف به نامه شماره 972/143/8512مورخ 1397/09/17جهت اطالع 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

 )1031916( 

 تاســیس شــرکت ســهامی خاص فرا ارتبــاط کیانســه درتاريخ 
1399/07/30 به شماره ثبت 8469 به شناسه ملی 14009527145 

ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهــی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمــات الکترونیک دولت در 
دفاتر پیشخوان، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سیستان 
وبلوچستان ، شهرســتان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله امام 
خمینی ، کوچه امام خمینی 1 ، خیابان امام خمینی ، پالک 795 ، طبقه همکف 
کدپستی 9815799897 سرمايه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ريال نقدی منقســم به 100 سهم 10000 ريالی تعداد 100 
ســهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ريال توســط موسسین طی گواهی 
بانکی شــماره 69 مورخ 1399/07/20 نزد بانک ملی ايران شعبه تفتان با 
کد 8311 پرداخت گرديده اســت اعضا هیئت مديره آقای سعید فراهی به 
شماره ملی 3610602181 و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال 
آقای محمدرضا فراهی به شماره ملی 3621388494 و به سمت عضو اصلی 
هیئت مديره به مدت 2 ســال و به ســمت مديرعامل به مدت 2 سال آقای 
علیرضا آريا پارس به شــماره ملی 3674151405 و به سمت نايب رئیس 
هیئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق اسناد 
بهادار و بانکی با امضاء محمدرضا فراهی همرا با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. و ســاير نامه های اداری با امضاء محمدرضا فراهی همراه مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نسرين 
میر به شــماره ملی 3621498656 به ســمت بازرس اصلی به مدت يک 
سال مالی خانم المیرا ارجونی بنجار به شماره ملی 3660691755 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر 
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )1031264( 

 آگهی تغییرات شرکت ســیلیکون پارت کیان شرکت سهامی خاص 
به شــماره ثبت 1239 و شناســه ملی 10700134632 به اســتناد 

صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/12 تصمیمات ذيل 
اتخاذ شــد : - عبارت : صادرات و واردات کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی به 
موضوع فعالیت شــرکت الحاق گرديدو درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قال )1031945( 

 تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ضايعاتی افســانه بــرادران 
جشــانی درتاريخ 1399/08/01 به شــماره ثبت 5 به شناســه ملی 

14009531110 ثبــت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به 
شرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :جمع آوری و خريد 
و فروش ضايعات و قراضه های فلزی يا غیرفلزی درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کهگیلويه وبويراحمد ، شهرستان بهمئی ، بخش مرکزی ، 
شــهر لیکک، محله جريده ، بلوار رهبری ، خیابان مولوی ، پالک 0 ، طبقه اول 
کدپستی 7575342586 سرمايه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ريال نقدی منقســم به 100 سهم 10000 ريالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 993449183 مورخ 1399/07/22 نزد بانک بان صادرات شعبه 
مرکزی با کد 3449 پرداخت گرديده است اعضا هیئت مديره آقای هدايت 
جشانی به شــماره ملی 4240055237 و به سمت رئیس هیئت مديره به 
مدت 2 سال آقای محمود بوستانی به شماره ملی 5999907438 و به سمت 
نايب رئیس هیئت مديره به مدت 2 ســال خانم فريبا جشانی به شماره ملی 
5999946638 و به ســمت مديرعامل به مدت 2 ســال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مديره 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم نسرين هاشمی نصر به شماره ملی 1850157162 به سمت 
بازرس اصلی به مدت يک ســال مالی آقای احمد رضا زمانی به شــماره ملی 
5990023979 به سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشــار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهمئی )1031889( 

 آگهی تغییرات شرکت کوشا پی سیويل سازه با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 1378 و شناســه ملی 10240134510 به اســتناد صورتجلسه هیئت 

مديره مورخ 1398/05/15 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : - نشــانی شرکت به استان 
اردبیل، شهرستان اردبیل، محله شهرک سبالن فازيک، خیابان 12 متری قائم ، کوچه 
قائــم 1،طبقه همکف،کدپســتی:5619763144 تغییر يافــت و بدين ترتیب ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن

 )1032003( 

 آگهی تغییرات شــرکت نگین آروند آريا مهر ســهامی خاص به شماره ثبت 
12475 و شناســه ملی 14007483555 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1399/07/16 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : سرمايه شرکت از مبلغ 
1,000,000 ريال منقســم به 100 ســهم 10,000 ريالی به مبلغ 501,000,000 
ريال منقســم به 50,100 سهم 10,000 ريالی با نام عادی از محل نقدی طی گواهی 
بانکی به شــماره 3100-185 از بانک توســعه تعاون نزد شــعبه گــرگان در تاريخ 
1399/07/16 افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )1031950( 

 آگهی تغییرات شــرکت نساجی ســادات چهل ستون 
کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4730 و شناسه 

ملی 10980135690 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : سید 
مسعود چهل ستونی به شــماره ملی 1261965167و فاطمه 
گیوی به شــماره ملی 1260359719و مینو روح االمینی به 
شماره ملی 1260513572 بعنوان اعضای هیات مديرهبرای 
مدت دو ســال انتخاب گرديدند فاطمه کافیان به شماره ملی 
1250208866 به ســمت بازرس اصلــی و مريم کارگر به 
شــماره ملی 1262196612 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت يک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان 

شرکت منتهی به سالهای 97 و 98 مورد تصويب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری کاشان 

 )1031786(

 آگهی تغییرات شرکت بهار نارنج نور بابل سهامی خاص به شماره ثبت 7432 
و شناسه ملی 14004285125 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1399/07/23 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - موضوع ذيل به موضوع شرکت 
الحاق يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: خريد و فروش، عرضه و پخش، 
صادرات و واردات، تولید و بسته بندی کود و سموم کشاورزی و باغات و مزارع و ارائه 
خدمات مربوطه. در صورت لزوم پس از مجوز از مراجع ذی صالح. ثبت فعالیت مذکور 

به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )1031307( 

 آگهی تغییرات شــرکت کوشــا پی سیويل سازه با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 1378 و شناســه ملی 10240134510 به استناد صورتجلسه 

هیئت مديره مورخ 1398/05/15 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : - نشــانی شرکت 
به اســتان اردبیل، شهرســتان اردبیل، محله شهرک ســبالن فازيک، خیابان 12 
متــری قائم ، کوچه قائم 1،طبقه همکف،کدپســتی:5619763144 تغییر يافت و 
تحت شــماره 10795 در اين اداره به ثبت رسید و بدين ترتیب ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )1031761( 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
عملیــات تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمیــن به پالک 395 

فرعی از سنگ 37 اصلی واقع در فشم رودبار قصران بخش 11 تهران 
بــه دلیل عدم حضور مالک تاکنون بعمل نیامده اســت ، لذا برحســب 
درخواســت کتبی آقای محمد حسین عالی مراتب طی اگهی تحديد حدود 
اختصاصی اعالم وعملیات تحديد حدود رقبه فوق از ساعت 10 صبح روز 
شــنبه 99/9/1 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد بنابراين چنانچه 
مالکین مشاعی و مجاورين نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی برای 
خود قائل هســتند می توانند مســتندا به تبصره 2 ماده واحده تعیین 
تکلیف پرونده  های معترض ثبتی مصوب 1373/2/25 مجلس شورای 
اسالمی موضوع ماده 16 قانون ثبت اعتراض خود نسبت به تحديد حدود 
را ظرف مدت 30 روز کتبا به اداره ثبت فشــم تســلیم و سپس ظرف 
مدت يک ماه دادخواست خود را به دادگاه عمومی حوزه مربوطه تسلیم 
و رسید آن رابه اداره ثبت فشم ارايه نمايند در غیر اين صورت پس از 
ســپری شدن مدت واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت به نام مالک 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
15144/م الف  تاريخ انتشار: سه شنبه 99/8/6 

 علی نجفی بانه – رییس اداره ثبت اسنادوامالک فشم

 تاسیس شرکت با مســئولیت محدود پارس محاسب اقتصاد قرن 
جوان درتاريخ 1399/05/29 به شماره ثبت 563685 به شناسه ملی 

14009375673 ثبــت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به 
شــرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضــوع فعالیت :انجام خدمات 
حســابداری ، مشــاوره مديريت و کنترل داخلی و خدمــات مالی و مالیاتی 
اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری و انتقال 
دانش فنی و دريافت تســهیالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذيربط مــدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: اســتان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محله فردوس ، خیابان شــهید مجیــد قبادی ، بلوار فــردوس ، پالک 54 ، 
طبقه ســوم ، واحد 10 کدپستی 1481773951 سرمايه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ريال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
يک از شــرکا آقای محمد امین عباس زاده به شــماره ملی 2754854150 
دارنده 250000000 ريال سهم الشــرکه خانم بهناز حسن پور به شماره 
ملی 2803359707 دارنده 250000000 ريال سهم الشرکه آقای پیروز 
جوانمیری به شــماره ملــی 3258929971 دارنــده 500000000 ريال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مديره آقای محمد امین عباس زاده به شماره ملی 
2754854150 و به سمت عضو هیئت مديره به مدت نامحدود خانم بهناز 
حســن پور به شماره ملی 2803359707 و به سمت عضو هیئت مديره به 
مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقای پیروز جوانمیری 
به شــماره ملی 3258929971 و به ســمت عضو هیئــت مديره به مدت 
نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مديره به مــدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدير عامل و ريیس هیئت مديره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کار و 
کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030946( 

 تاســیس شرکت با مســئولیت محدود ارتعاشــات صنعتی نوين 
لوتــوس درتاريــخ 1399/07/05 به شــماره ثبــت 565838 به 

شناسه ملی 14009466239 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که 
خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خريد و فروش انواع محصوالت تجاری و صنعتی و پااليشــگاهی از جمله 
اتصاالت آکاردئونی ، اتصاالت پارچه ای ، لرزه گیر های الستیکی،شــیلنگ 
هیدرولیک وفلزی انواع لرزه گیر و خريد و فروش ،واردادات وصادرات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، شــرکت در تمامی نمايشــگاه های داخلی و 
خارجی افتتاح حساب در تمای شعبات بانکی داخل وخارج. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان تهران - منطقه 11 ، شهرســتان 
تهــران ، بخش مرکزی ، شــهر تهــران، محله پارک شــهر ، خیابان خیام ، 
کوچــه قور خانــه ، پالک 106 ، ســاختمان فراهانی ، طبقــه دوم ، واحد 
1 کدپســتی 1114835341 سرمايه شــخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ريال نقدی میزان ســهم الشرکه هر يک از شرکا آقای 
احمد بخشــی به شــماره ملی 0010525920 دارنــده 100000 ريال 
سهم الشــرکه آقای محمد بخشی به شماره ملی 0076722511 دارنده 
900000 ريال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مديره آقای احمد بخشی به 
شــماره ملی 0010525920 و به ســمت رئیس هیئت مديره به مدت 
نامحدود و به ســمت عضــو هیئت مديره به مدت نامحــدود آقای محمد 
بخشی به شــماره ملی 0076722511 و به ســمت مديرعامل به مدت 
نامحدود و به ســمت عضو هیئت مديــره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بــروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری باامضاء مديرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدير عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گرديد. ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030953( 

 تاســیس شرکت با مســئولیت محدود کیان سیستم ويرا 
درتاريخ 1399/07/30 به شــماره ثبت 567271 به شناسه 

ملــی 14009527257 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که 
خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رايانه ای 
و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سويچنگ و آنتن و کابل های 
ارتباطی مربوطه طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری 
دوربین های مدار بسته و سیستم های رايانه ای تحلیل و طراحی 
و تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات 
مشــاوره در زمینه های فناوری اجرای طرح هــای جامع فن آوری 
اطالعات شــامل تحلیل و طراحی و تولید و اســتقرار و راه اندازی 
و پشــتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افــزار در بخش عمومی و 
دولتی و وزارتخانه ها و ســازمانها و شرکت های وابسته به دولت 
و بخش خصوصی شــرکت در مناقصات و مزايدات داخلی و خارجی 
در زمینه موضوع فعالیت شــرکت تهیه و تامین تجهیزات و قطعات 
يدکی رايانه ای و الکترونیکی و مخابراتی شرکت در نمايشگاههای 
رايانــه ای داخلی و خارجی طراحی و تولید و اجرای سیســتم های 
امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی 
بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط با اينترنت 
جهت سازمان ها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه 
موضوع فعالیت شــرکت مشــاوره و طراحی و اجرای سیستم های 
رايانه و پیاده ســازی شبکه های نوين رايانه ای و تجهیزات جانبی 
رايانــه ای درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع 
ذيربط مدت فعالیــت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: اســتان تهران - منطقه 14 ، شهرســتان تهــران ، بخش مرکزی 
، شــهر تهران، محله فردوس ، بزرگراه آيت اله کاشــانی ، خیابان 
شــهید محمد کاظم اعتماديان ، پالک -27 ، طبقه سوم ، واحد 11 
کدپستی 1481798594 سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ريال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر يک 
از شرکا آقای آرش دولتی به شماره ملی 0630069948 دارنده 
2000000 ريال سهم الشــرکه آقای هادی دولتی به شماره ملی 
0639885012 دارنده 8000000 ريال ســهم الشــرکه اعضا 
هیئت مديره آقای آرش دولتی به شــماره ملی 0630069948 و 
به ســمت رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود آقای هادی دولتی 
به شــماره ملی 0639885012 و به سمت نايب رئیس هیئت 
مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود 
دارنــدگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته،بروات، قراردادها ، عقود اسالمی 
و همچنیــن کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء هادی دولتی 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مديــر عامل : طبق 
اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار کار و کارگر جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030951( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دنیای پاک و تجهیز صمصام 
درتاريخ 1399/07/29 به شماره ثبت 567176 به شناسه ملی 

14009523880 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوعات 
مربوط به تجارت الکترونیک تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی تولیدی 
و بازرگانی -صــادرات و واردات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اســتان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، محله مهرآباد جنوبی ، بزرگراه آيت اله سعیدی ، کوچه شهید 
محسن نوروزی ، پالک 3 ، مجتمع آزادی )سیمان تهران ( ، ورودی هشتم 
، طبقه چهارم ، واحد 78 کدپســتی 1383957653 سرمايه شخصیت 
حقوقــی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ريال نقدی میزان ســهم 
الشرکه هر يک از شرکا خانم زهرا يگانه به شماره ملی 0071705821 
دارنده 100000 ريال سهم الشــرکه آقای صمصام احمدی به شماره 
ملی 2450734368 دارنده 900000 ريال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مديره خانم زهرا يگانه به شــماره ملی 0071705821 و به ســمت 
مديرعامل به مدت نامحدود و به ســمت عضــو اصلی هیئت مديره به 
مدت نامحدود آقای صمصام احمدی به شــماره ملی 2450734368 و 
به ســمت عضو اصلی هیئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمی، و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا ء صمصام 
احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدير عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030947( 

 آگهــی تغییرات شــرکت رهجويان صنعت زينو شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 560681 و شناســه ملی 

14009250897 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : آقای امیر قاسم 
پــور مطلق به کد ملــی 0059742682 با پرداخــت 5,000,000 
ريال سهم الشــرکه به صندوق شرکت در رديف شرکا شرکت قرار 
گرفتند .در نتیجه سرمايه شرکت از مبلغ 10000000میلیون ريال 
به 15000000ريال افزايش پیدا کرد. و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گرديد. لیست شــرکا پس از افزايش به شرح ذيل می باشد 
. 1- آقای محمد مهدی نجفی زهرائــی به کد ملی 0069740674 
دارنده 5,000,000 ريال سهم الشرکه 2- آقای محمد احمدی جالل 
دهی به کد ملی 0072316209 دارنده 5,000,000 ريال ســهم 
الشــرکه 3- آقای امیر قاسم پور مطلق به کد ملی 0059742682 

دارنده 5,000,000 ريال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030949( 

 آگهی تغییرات شــرکت رهجويان صنعت زينو شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 560681 و شناسه ملی 

14009250897 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذيل اتخاذ شد 
: آقای امیر قاســم پور مطلق و آقــای محمد مهدی نجفی زهرائی 
به شــماره ملی به عنوان اعضای هیئت مديره و به مدت نامحدود 
انتخاب و به شــرح ذيل تعیین سمت شدند: 1- آقای امیر قاسم 
پور مطلق بــه کد ملی 0059742682 به ســمت مدير عامل و 
عضو هیئت مديره 2- آقای محمد مهدی نجفی زهرائی به کد ملی 
0069740674 به سمت رئیس و عضو هیئت مديره .حق امضا 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته 
, بروات و قراردادها و عقود اســالمی و ساير مدارک و مکاتبات و 
اوراق عــادی و نامه ها با امضای مديرعامل و ريئس هیئت مديره 

هريک به تنهايی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1030948( 

 آگهی تغییرات شرکت راه گســتران سیلک شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 539226 و شناســه ملی 10980025569 به استناد صورتجلسه هیئت 

مديره مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : آقای محمد فالح تفتی با کدملی 
0077710398 به ســمت رئیس هیئت مديره ، - آقای محســن فردوسی با کدملی 
1239962649 به ســمت نائب رئیس هیئت مديــره و مديرعامل ، - و آقای فرزاد 
موســائی با کدملی 0062329162 به سمت عضو اصلی هیئت مديره برای مدت دو 
ســال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با 

امضای مديرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1030955( 

 آگهی تغییرات شرکت رهجويان صنعت زينو شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 560681 و شناسه ملی 

14009250897 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : آقای 
محمد احمدی جالل دهی به کد ملی 0072316209 با دريافت 
کلیه ســهم خود به مبلغ 5,000,000 ريال سهم الشرکه خود 
از شــرکت خارج شد.لیست شــرکا پس از کاهش : 1- آقای 
محمد مهدی نجفی زهرائی به کد ملی 0069740674 دارنده 
5,000,000 ريال سهم الشرکه 2- آقای امیر قاسم پور مطلق 
به کد ملی 0059742682 دارنده 5,000,000 ريال ســهم 
الشرکه .در نتیجه سرمايه شرکت از مبلغ 15000000 ريال 
به 10000000میلیون ريال کاهش پیدا کرد. و ماده مربوطه 

دراساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1030950( 

 آگهی تغییرات شــرکت راه گســتران سیلک شرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 539226 و شناســه ملی 

10980025569 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مــورخ 1399/03/20 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : 
ترازنامه سود و زيان سال مالی 1397 و 1398 به تصويب مجمع 
رسید. - آقای حسنعلی ابراهیمی با کدملی 0386050201 و 
آقای محسن چراغی بادی با کدملی 1239970005 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت يک 
سال مالی انتخاب شدند. - آقای محسن فردوسی فرزند رحمت 
اله باکدملــی 1239962649 ، آقای محمد فالح تفتی فرزند 
عباســعلی باکدملی 0077710398 و آقای فرزاد موســائی 
فرزنــد ابراهیم با کدملی 0062329162 به ســمت اعضاء 
اصلی هیئت مديره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1030954( 

 آگهی تغییرات شــرکت گــروه خط قرمز پارس با مســئولیت 
محدود به شماره ثبت 493903 و شناسه ملی 14005941079 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/25 
و بموجب ســند صلح بــه شــماره 112466 مــورخ1399/04/25 
صــادره از دفتراســناد رســمی434 حــوزه ثبتی تهــران آقای رضا 
هوشــمند دارنده کد ملی 4723752862 بخشــی از سهم الشرکه 
خــود را به مبلغ 25000000 ريال به آقای حســن رســتمی دارنده 
کد ملی 1229697020 و بخش ديگر از ســهم الشــرکه خود را به 
مبلغ 8500000 ريــال به آقای امیر هوتن هاشــمی قوچانی دارنده 
کــد ملی 0077841271 منتقل و از شــرکت خارج شــد. در نتیجه 
در ســرمايه شرکت تغییری حاصل نشــد. میزان سهم الشرکه شرکاء 
بعد از نقل و انتقال ســهم الشــرکه: 1 ـ آقای حسن رستمی دارنده 
کد ملی 1229697020 دارای58000000 ريال ســهم الشرکه 2ـ 
آقــای امیر هوتن هاشــمی قوچانی دارنده کد ملــی 0077841271 

دارای42000000 ريال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030952( 

آگهی مفقودی
اصل سندکمپانی و شناسنامه  مالکیت ) کلیه مدارک (  اتومبیل  

سواری ســمند تاکسی به رنگ زرد خورشــیدی    مدل   1389 به 
شماره پالک ايران 59- 926 ت 25    به شماره موتور 72502896 
شماره شاسی 12486028227 مربوط به اينجانب ابوالفضل شعبانی   

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
گرگان

فقدان پروانه چاه
بدينوســیله اعالم می گردد اصل پروانه بهــره برداری  از 

يک حلقه چاه دارای اجازه نامه به شماره 1117/1301 مورخ 
1359/5/16  با مصرف کشاورزی به نام آقای محمد حسینی 
واقع در اراضی روســتای کوکان شهرســتان تفرش از مورخ 
1385/2/13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تفرش

آگهی ماده 3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960331010002446 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فرديس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا ترابی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3 صادره از همدان در ششدانگ يک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 116 متر مربع پالک شماره1022 فرعی از162اصلی واقع در رزکان نو خیابان شهید کريمی نبش خیابان 
سورنا خريداری از مالک رسمی حجت فاضلی احدی ازوراث مرحوم مرتضی فاضلی محرز گرديده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی  داشته باشند میتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . م.الف122/115
نوبت اول :1399/08/06               نوبت دوم:1399/08/21

محمد سلیمانی- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي  فاقد  سند رسمي

مصوب 30 /9 /90
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتي  
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  و ماده 13 آئین نامه قانون 
فوق الذكر امالكي كه در هیئت  مندرج  در قانون مذكور مســتقر 
در اداره ثبت اسناد وامالك خمین مورد رسیدگي و راي آنها  صادر 

گرديده جهت اطالع  عموم به شرح  ذيل آگهي میگردد.
بخش 1

1-  برابر رای شماره 1271 هیئت اول آقای سیدحمیدرضا شجاعی 
فرزند سیدمحمد ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 165/87 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1143 -اصلی بخش 1 خمین 

خريداری از مالکیت محمد يونسی محرز گرديد.
2-  برابر رای شماره 1270 هیئت اول آقای محمد گودرزی فرزند 
امیر ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 201/22 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 1202 -اصلی بخش 1 خمین خريداری از 

مالکیت صمداله مرادی محرز گرديد.
3-  برابر رای شــماره 1339 هیئت اول آقای حیدر قبادی مقدم 
فرزند رحمن در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان 
بمســاحت 206/50 مترمربع در قســمتی از پالک شماره 1291 
-اصلی بخش 1 خمین خريداری از مالکیت حجت ســرمدی محرز 

گرديد.
4-  برابر رای شــماره 1338 هیئــت اول آقای احمد متولی زاده 
فرزند نظرعلی در 3 دانگ از  ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 
206/50 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1291 -اصلی بخش 

1 خمین خريداری از مالکیت حجت سرمدی محرز گرديد.
5-  برابر رای شــماره 1087 هیئت اول اشــرف صمدی فرزند 
عباس  ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 92/35 مترمربع در 
قســمتی از پالک شماره 7 فرعی از 1323 -اصلی بخش 1 خمین 
خريداری از مالکیت علیحسین رمضانی و حسینعلی مرتضوی محرز 

گرديد.
6-  برابر رای شماره 1276 هیئت اول آقای محمدباقر شاهوردی 
فرزند غالمعلی ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 168/73 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1512 -اصلی بخش 1 خمین 

خريداری از مالکیت محمد جاللی محرز گرديد.
بخش 2

7-  برابر رای شماره 1273 هیئت اول آقای بهشته شیخی فرزند 
خلیل ششدانگ يک باب ســاختمان بمساحت 162/61 مترمربع 
در قســمتی از پالک شــماره 5 فرعی از 2 -اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت محمد رحیمی محرز گرديد.
8-  برابر رای شــماره 1275 هیئت اول آقای نبی صابری فرزند 
محمدعلی ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 248/05 مترمربع 
در قســمتی از پالک شماره 126 و 128 فرعی از 2 -اصلی بخش 
2  خمین خريداری از مالکیت سهم االرث محمدعلی صابری محرز 

گرديد.
9-  برابر رای شماره 1287 هیئت اول آقای علیرضا آمدی فرزند 
حسین ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 198  مترمربع در 
قســمتی از پالک شــماره 85 فرعی از 3 -اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت يداله فريدونی محرز گرديد.
10-  برابــر رای شــماره 1082 هیئــت اول آقای محمد رضايی 
فرزند رضا ششدانگ يک باب گاراژ بمساحت 433/72 مترمربع 
در قســمتی از پالک شماره 92 فرعی از 3 -اصلی بخش 2  خمین 

خريداری از مالکیت ورثه مرحوم علی اکبر صديقی محرز گرديد.
11-  برابر رای شماره 1142 هیئت اول آقای علی قاسمی فرزند 
عباس ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 366/19  مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 30مکرر -اصلی بخش 2 خمین خريداری از 

مالکیت عباس قاسمی محرز گرديد.
12-  برابر رای شــماره 1278 هیئــت اول آقای کريم فرقدانی 
فرزند محمدجواد ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 175/85  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 35 -اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت مشاعی خود محرز گرديد.
13-  برابر رای شــماره 1268 هیئت اول آقای اســداله اسدی 
فرزند نصراله ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 116/20  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 36-اصلی بخش 2 خمین 
خريداری از مالکیت رحمان و غالمرضا کروندی احدی از ورثه 

غالمحسین کروندی محرز گرديد.
14-  برابر رای شــماره 1080 هیئت اول آقای محمدجواد کمانی 
فرزند علی جان ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 131/47  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 36 -اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت غالمرضا کروندی محرز گرديد.
15-  برابر رای شماره 1265 هیئت اول آقای مريم زينلی کروندی 
فرزند عبدالرحمن ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 147  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 36 -اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت بهرام کروندی و بهرام اسدی محرز گرديد.
16-  برابر رای شماره 1293 هیئت اول آقای محمدعلی عروجی 
فرزند فیروز ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 1565/17  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 42-اصلی بخش 4 خمین 
خريــداری از مالکیت فاطمه وحیــدی از ورثه خلیل وحیدی محرز 

گرديد.
17-  برابر رای شــماره 1269 هیئت اول آقای اسماعیل شیخی 
نژاد فرزند محمدباقر ششدانگ يک باب ساختمان مخروبه بمساحت 
1681/43  مترمربع در قسمتی از پالک شماره 57 -اصلی بخش 

2 خمین خريداری از مالکیت محمدباقر محرز گرديد.
18-  برابر رای شــماره 1283 هیئت اول آقای عبدالعلی خادمی 
فرزند رمضانعلی ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 121/75  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 27 فرعی از 62-اصلی بخش 2 

خمین خريداری از مالکیت محمد نباتی محرز گرديد.
19-  برابر رای شــماره  818 هیئــت اول آاقدس ربیعی فرزند 
غالمحســین ششــدانگ يک باب ساختمان بمســاحت 920/22  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 51 -اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت علی الوندی محرز گرديد.
20-  برابر رای شماره 1264 هیئت اول آقای يونس فیوجی فرزند 
محمدعلی ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 211/16  مترمربع 
در قســمتی از پالک شماره 61-اصلی بخش 2 خمین خريداری از 

مالکیت ورثه ولی اله مشايخی و محمد مشايخی محرز گرديد.
21-  برابر رای شــماره 1282 هیئــت اول زيور آقاجانی فرزند 
محمد ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 146/49  مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 61 -اصلی بخش 2 خمین خريداری از 

مالکیت غالمحسین مشايخی محرز گرديد.
22-  برابر رای شــماره 1288 هیئت اول شهربانو ندری فرزند 
خالق ششدانگ يک باب ســاختمان بمساحت 101/50  مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 61 -اصلی بخش 2 خمین خريداری از 

مالکیت يداله مشايخی محرز گرديد.
23-  برابر رای شــماره 1277 هیئت اول مهری شــیخی فرزند 
قدرت اله ششــدانگ يک باب ســاختمان بمســاحت 236/64  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 226 فرعی از 62-اصلی بخش 

2 خمین خريداری از مالکیت ابوالقاسم خم پیچی محرز گرديد.
24-  برابر رای شــماره 234 هیئت اول آقای امین حسنی فرزند 
عبداله ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 126/75  مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 226 فرعی از 62-اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت ناصر جديدی محرز گرديد.
25-  برابر رای شــماره 1295 هیئت اول آقای ناصر آســترکی 
فرزند خلیل اله ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 124/91  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 93 فرعی از 62-اصلی بخش 2 

خمین خريداری از مالکیت نعمت اله خم پیچی محرز گرديد.
26-  برابر رای شماره 1294 هیئت اول آقای اصغر عبدی فرزند 
حسین ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 189/27  مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 226 فرعی از 62-اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت محمد نباتی محرز گرديد.
27-  برابر رای شماره 1290 هیئت اول اعظم بهلول فرزند علی 
حسین ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 129/91 مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 65 فرعی از 62-اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت ابوالقاسم خم پیچی محرز گرديد.
28-  برابر رای شــماره 1280 هیئت اول میثم رضوانی فرزند 
محمدرضا ششدانگ يک باب عمارتی که سابقا باغ بوده بمساحت 
104/57  مترمربع در قسمتی از پالک شماره 136 فرعی از 63-
اصلی بخش 2 خمین خريداری از مالکیت محبوبه السادات صادقی 

با وکالت از آقای علی اکبر محمودی محرز گرديد.
29-  برابر رای شــماره 1334 هیئت اول مهديه عباسی فرزند 
غالمعلی ششدانگ يک باب ساختمان بمساحت 170/64  مترمربع 

در قسمتی از پالک شماره 64-اصلی بخش 2 خمین خريداری 
از مالکیت وراث براتعلی شیخی – محمد غالمحسینی – تیمور 

شیخی محرز گرديد.
30-  برابر رای شــماره 796 هیئت اول فخری السادات حسینی 
فرزند سید شجاع ششــدانگ يک باب ساختمان بمساحت 107 
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 64-اصلی بخش 2 خمین 

خريداری از مالکیت مشاعی خود محرز گرديد.
بخش 5

31-  برابر رای شــماره 1281 هیئت اول ســیدرضا موســوی 
فرزند سیدمحمد ششــدانگ يک قطعه زمین مزروعی بمساحت 
53625/83  مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1-اصلی بخش 
5 خمین خريداری از مالکیت ورثه سیدمحمد موسوی محرز گرديد.
32- برابر رای شــماره 1279 هیئت اول حســن فارسی فرزند 
امیر ششــدانگ يک قطعه زمین مزروعی بمساحت 81570/24  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 23-اصلی بخش 5 خمین 

خريداری از مالکیت سهم االرث پدری خود محرز گرديد.
33-  برابر رای شــماره 1081 هیئت اول طاهر کمانکش فرزند 
محمدباقر ششــدانگ يک باب ساختمان بمســاحت 1238/63  
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 28-اصلی بخش 5 خمین 

خريداری از مالکیت ابراهیم فتحی محرز گرديد.
بخش 6

34-  برابر رای شماره 1091 هیئت اول غفور سرلک فرزندرحیم 
ششــدانگ يک قطعه زمیــن مزروعی بمســاحت 52187/12  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 135 فرعی از 57-اصلی بخش 

6 خمین خريداری از مالکیت مشاعی خود محرز گرديد.
35-  برابر رای شماره 1088 هیئت اول غفور سرلک فرزندرحیم 
ششــدانگ يک قطعه زمیــن مزروعی بمســاحت 53296/91  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 135 فرعی از 57-اصلی بخش 

6 خمین خريداری از مالکیت مشاعی خود محرز گرديد.
36-برابر رای شماره 1092 هیئت اول غفور سرلک فرزندرحیم 
ششــدانگ يک قطعه زمیــن مزروعی بمســاحت 52038/47  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 135 فرعی از 57-اصلی بخش 

6 خمین خريداری از مالکیت مشاعی خود محرز گرديد.
37- برابر رای شماره 1093 هیئت اول غفور سرلک فرزندرحیم 
ششــدانگ يک قطعه زمیــن مزروعی بمســاحت 50551/74  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 135 فرعی از 57-اصلی بخش 

6 خمین خريداری از مالکیت مشاعی خود محرز گرديد.
اصالحی

1- برابر رای شماره 1259 و 1260 و 1261 آقای ناصر حدادی 
در 10/82 ســهم از 54/45 ســهم و آقای جواد شهبازی در در 
5/70 ســهم از 54/45 ســهم و آقای ناصر سلطانی در 37/93 
ســهم از 54/45 سهم از ششدانگ ســه باب مغازه و راه پله  و 
آپارتمان فوقانی بمساحت 54/45 مترمربع در قسمتی از پالک 5 
فرعی از 732 اصلی بخش 1 خمین خريداری از مالکیت محمدرضا 
موذنی محرز گرديد. که در رای قبلی مساحت از 37/39 مترمربه 

به 54/45 مترمربع تصحیح می گردد.
 - بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي  اراضي  و 
ساختمانها ي فاقد سند رســمي اين آكهي  نسبت به امالك  فوق 
الذكــر  در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز  از طريق  روزنامه كثیر 
االنتشــار   و محلي ،آگهي و  در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراء 
اعالم شده اعتراضي داشته باشند بايد از تاريخ  انتشارآگهي  و در 
روســتا ها از تاريخ الصاق  در محل  تا دو  ماه  اعتراض  خود را به 
اداره ثبت اسناد تسلیم و رسید اخذ نمايند . معترض بايد  ظرف 
يكماه  از تاريخ  تســلیم اعتراض  مبادرت  به تقديم  دادخواست  
به دادگاه عمومي محل  نمايد و گواهي  تقديم دادخواســت را  به 
اداره ثبت محل  تحويل دهد . در اين صورت  اقدامات  ثبت موكول 
به ارائه حكم  قطعي دادگاه اســت . اعالم میدارد در صورتي كه  
اعتراضي  در مهلت  قانوني واصل  نگردد يا معترض  گواهي تقديم  
دادخواســت به دادگاه عمومي  محل ارائه  نكند اداره ثبت  محل 
مبادرت  به صدور سند  مالكیت مینمايد .  صدور سند مالكیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاريخ انتشار  نوبت اول : 6   / 8    / 99                         تاريخ انتشار 

نوبت دوم :      20  / 8  /99
محسن محمدی  

 رئیس ثبت اسناد وامالک خمین

آگهي فقدان سند مالكیت
      نظر به اينكه سیف اله صالحی سیاوشانی فرزندسلطان مراد با ارائه يكبرگ 

استشــهاديه محلی كه به گواهي دفتر اسناد رســمي رسیده منضم به تقاضاي كتبی 
اعالم نموده سند مالکیت ايشان به میزان يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب عمارت  
تحت پالک 317 فرعی از 1659 – اصلی واقع در بخش ده حوزه ثبت ملک آشــتیان 
که سندمالکیت اولیه به شماره 405544بصورت دفتر چه ای ذيل ثبت 7932 صفحه 

37 دفتر جلد 45 صادرو به علت نامعلوم  مفقود گرديده است.
  لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول بنام خود نموده که مراتب باستناد 
مــاده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبــت ، يك نوبت آگهي و متذكر میگردد هركس 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي انجام داده يا مدعي وجود سند نزد خود مي باشد 
بايد ظرف ده روز از تاريخ انتشــار آگهي اعتراض كتبي خود را به  پیوست اصل سند 
مالكیت يا سند معامله رسمي به اين اداره  تسلیم  نمايد بديهي است در صورت  عدم 
اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالكیت  يا ســند معامله 
رسمي نسبت به  صدور سند مالكیت المثني و تسلیم آن به مالك اقدام خواهد شد. /

تاريخ انتشار99/8/6
م الف:416

 رئیس ثبت آشتیان - میرایی

آگهي فقدان سند مالكیت
  نظر به اينكه علی نوروزی  فرزندسلطان احمدبا ارائه يكبرگ استشهاديه 

محلی كه به گواهي دفتر اسناد رسمي رسیده منضم به تقاضاي كتبی اعالم نموده 
سند مالکیت ايشان به میزان ششدانگ يکباب عمارت تحت پالک 158 فرعی از 
368– اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت ملک آشتیان که سندمالکیت اولیه به 
شماره 91 ب 54697بصورت تک برگی ذيل ثبت 2847 صفحه 196 دفتر جلد 

22 صادرو به علت نامعلوم  مفقود گرديده است.
  لذا تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نوبت اول بنام خود نموده که مراتب 
باســتناد ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبــت ، يك نوبت آگهي و متذكر 
میگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي انجام داده يا مدعي وجود 
سند نزد خود مي باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض كتبي خود 
را به  پیوست اصل سند مالكیت يا سند معامله رسمي به اين اداره  تسلیم  نمايد 
بديهي اســت در صورت  عدم اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكیت  يا سند معامله رسمي نسبت به  صدور سند مالكیت المثني و 

تسلیم آن به مالك اقدام خواهد شد. /
تاريخ انتشار99/8/6

  م الف/417 
 رئیس ثبت اسناد وامالک آشتیان - میرایی

آگهی فقدان
برگ ســبز ،سند کمپانی وبنچاق خودرو سواری روآ مدل 1387 شــماره شاسی:  61383312شماره 

موتــور: 11686089158شــماره انتظامی  47—835د12 به نام کاظم محمدی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 
می باشد.

اراک

مفقودی
شناسنامه مالکیت خودرو مینی بوس بنز 309 مدل 55 به شماره پالک 328 ع 13 ايران 

28 وشماره موتور 020897 وشماره شاسی 0193819 به مالکیت خانم سهیال زارعی مفقود 
گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران

هیات موضوع قانون تعین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي  شــماره 139960315002000185 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مهران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شــهزاد حیدر پور فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1845 صادره از ايالم  
درششدانگ يك باب  خانه به مساحت 190/92 متر مربع پالك 489 فرعي از13  اصلي  صالح آباد واقع 
در شهرستان مهران بخش صالح آباد  بلوار شهید مدرس خريداري مع الواسط  از  مالك رسمي آقاي محمود 
منصوري محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است درصورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/06 

علي قاسمي پور 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قطعه يك ايالم
برابر راي شــماره139960315001002408  مــورخ  1399/07/16 هیات اول/ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضي  آقاي علي طهماســبي پور ،فرزنــد تمرخان ،به كد ملــي 4500127321 
)ششــدانگ( يك باب ساختمان ،به مساحت 170/81 متر مربع ،پالك شماره 1489فرعي از1249 اصلي 
،واقع در ايالم – بلوار شــهید بهشــتي – خ بلوط – كوچه غدير 6-خريداري شده از محمدرضا میكرمي و 

منتسب به مالكیت جاسم قنبربیگي .
  لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شــود در صورتیكه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد 
آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اولین آگهي ،اعتراض خود را به اين اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/07/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 08/06/ 1399

صفري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم 
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کارت ملی. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
اديــب زرين جــوی الوار با کد ملی 4061097806 شــماره شناســنامه 
اختصاصی فرزند اســداله خودرو 206 رنگ ســفید مدل 1389 شــماره 
پالک 35 س 643 ايران 31 در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حمید بندباز با کد ملی 0320449815 شــماره شناسنامه 22094 فرزند 
ســعید در تاريخ 1398/12/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ،
رضا ناصر با کد ملی 2971962581 شــماره شناسنامه 6 فرزند عین اله 
در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
فاطمه نیازاده با کد ملی 0016457285 شــماره شناســنامه اختصاصی 
فرزنــد مهدی در تاريخ 1399/07/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت پایان خدمت. 

کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
پرويز جهانشــاهلو با کد ملی 0321857453 شــماره شناسنامه 5325 
فرزنــد مهرعلی خودرو نیســان وانت رنگ ابی مدل 1386 شــماره پالک 
54 م 736 ايران 68 شماره شاسیk119768 شماره موتور407122به 
نام پرويز جهانشــاهلو در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت ،
محمد صادقی پری با کد ملی 0311218806 شماره شناسنامه اختصاصی 
فرزند عبدالحســین در تاريخ 1399/08/04 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
محمدتقی پورخرمی با کد ملی 0043198821 شــماره شناســنامه 592 
فرزند اســداله در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو. کارت 

بیمه خودرو ،
خســرو صفری ابیازنی با کد ملی 1239141416 شماره شناسنامه 840 
فرزند عباس خودرو پرايد رنگ سفید مدل 1396 شماره پالک 76 د 154 
ايران 68 شماره شاسی3358988 شماره موتورM135886385به نام 
خســرو صفری ابیازنی در تاريخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو ،
محمد اله وردی با کد ملی 0080460399 شــماره شناســنامه 31654 
فرزند اسماعیل خودرو ســمند رنگ سفید مدل 1399 شماره پالک 56 ه 
655 ايران 68 شماره شاسی680084 شماره موتور124K1441283به 
نــام محمد اله وردی در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
نوراله قارلقی با کد ملی 3309177912 شــماره شناسنامه 1280 فرزند 
خیرالــه در تاريخ 1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
مريم عرب با کد ملی 4219559711 شماره شناسنامه فرزند اله داد در 

تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
شــمس اله احمد بیگی با کد ملی 3329340347 شماره شناسنامه 632 
فرزنــد علی محمد در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
فــروزان فعال با کد ملی 0311600506 شــماره شناســنامه اختصاصی 
فرزنــد جبار در تاريــخ 1398/12/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
غالمحســن ريیســی با کد ملی 0321276744 شــماره شناسنامه 357 
فرزند مســلم در تاريخ 1399/07/26 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه. کارت پایان خدمت ،
محمد محمودی با کد ملی 1590264355 شــماره شناســنامه اختصاصی 
فرزنــد فتح اله در تاريخ 1399/07/22 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
مهناز شــاه منصوريان با کد ملی 2218469881 شماره شناسنامه 370 
فرزند مرتضــی در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
زری رهبــرزارع با کــد ملی 2200322501 شــماره شناســنامه فرزند 
عوضعلی در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. دفترچه بیمه. کارت 

شناسایی اموزش و پرورش. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
سیمین غیاثی نژاد با کد ملی 2993316427 شماره شناسنامه 21 فرزند 
علی اصغر خودرو پژو 206SD رنگ ســفید مدل 1396 شماره پالک 38 
س 663ايران 38 به نام ســیمین غیاثی نــژاد در تاريخ 1399/07/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
مرواريد اله ويرن لو با کد ملی 4283071013 شــماره شناسنامه 2153 
فرزنــد علی در تاريــخ 1399/06/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه ،
محمود بارانی گزنه با کد ملی 4911688572 شــماره شناســنامه 2497 
فرزند حســین در تاريخ 1399/07/26 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
علی هوشــمند با کد ملی 1638675384 شــماره شناسنامه 583 فرزند 
بهرامعلی در تاريخ 1399/07/16 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
جعفر کرمی با کد ملی 4530148270 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند 
قنبرعلی در تاريخ 1399/07/04 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
محمدحســین ســلیمی با کد ملــی 0312481489 شــماره شناســنامه 
اختصاصــی فرزند نبی در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه ،
مهال صادقی با کد ملی 0020330642 شماره شناسنامه اختصاصی فرزند 
فريدون در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

کارت ملی هوشمند ،
میرحمید شــعاع اســفهالن با کد ملی 1709169753 شــماره شناسنامه 
1825 فرزند سیداسماعیل در تاريخ 1399/06/20 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت ،
مرتضی قرجه داغی با کد ملی 1362251631 شماره شناسنامه 0 فرزند 
رســول در تاريخ 1399/06/09 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
محمدابراهیــم حفظ خاک با کد ملی 1378389158 شــماره شناســنامه 
1130 فرزنــد جعفر در تاريــخ 1399/06/15 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت 
خودرو ،

حمیدعلی مرادی با کد ملی 1652080376 شماره شناسنامه 2855 فرزند 
غالم خودرو پژو رنگ نقره ای مدل 98 شــماره پالک 15ايران679ه67 به 
نام میرجعفر موسوی پور سردرود در تاريخ 1399/08/03 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ،
صفیه نجفی کرکج با کد ملی 1370730896 شــماره شناسنامه 73334 
فرزند کاظــم در تاريخ 1399/05/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه موتور ،
حســین دانايی حق با کد ملی 1379113547 شــماره شناســنامه 125 
فرزنــد علی در تاريــخ 1396/06/30 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
قادر مشــمول کر با کد ملی 1710117982 شــماره شناسنامه 0 فرزند 
حمید در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت ،
عبدالحســین بقال باحجب با کد ملی 1377837531 شــماره شناسنامه 
602 فرزند مهــدی در تاريخ 1399/07/20 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
رحیم حســین زاد طاهر با کد ملی 1378582977 شماره شناسنامه 170 
فرزند ابوالحســن در تاريــخ 1399/07/20 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو ،
اکبر فعال بی نظیر با کد ملی شــماره شناسنامه فرزند غالم حسین خودرو 
پرايد رنگ ســفید مدل 86 شــماره پالک 15ايران278و69 به نام اکبر 
فعال بی نظیر در تاريــخ 1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمــد اقايــی امیرخیزی با کد ملی 1378202554 شــماره شناســنامه 
2491 فرزند علی اکبر در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه ،
رضا اعالمی با کد ملی 1361704421 شــماره شناسنامه فرزند کريم در 

تاريخ 1399/05/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
ســیامک حقی با کد ملی 1621794172 شماره شناسنامه 1069 فرزند 
امین اله در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو ،
پرويز پرنیان خواجه ديزج با کد ملی 1374997331 شــماره شناســنامه 
796 فرزنــد عبدالعلی خودرو پیکان رنگ ســفید مدل 82 شــماره پالک 
15ايران661ج29 به نام پرويــز پرنیان در تاريخ 1399/03/01 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
ياســین عابدی ايلخچــی با کد ملی 1361514663 شــماره شناســنامه 
فرزند شــهرخ خــودرو پــژو 206 رنگ مشــکی مدل 81 شــماره پالک 
35ايران353ی53 به نام ســحر ملیحی در تاريخ 1399/05/15 و کارت 
ماشــین وبیمه 99/06/15 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. 
دفترچه بیمه. کارت شناسایی. کارت پایان خدمت ،

عیســی چقامیرزايی با کد ملی 3257905068 شماره شناسنامه 1 فرزند 
کرم در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حســین فرنود با کد ملی 1502031949 شــماره شناسنامه 142 فرزند 
عیســی در تاريخ 1399/07/11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
علی عیوضــی با کد ملی 1381475280 شــماره شناســنامه 18 فرزند 
محمدعلی در تاريخ 1399/05/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
عبداله نهانی هريس با کد ملی 1739848251 شــماره شناســنامه 546 
فرزند عزيــز خودرو ال 90 لوگان رنگ نقره ای متالیک مدل 88 شــماره 
 NAPLSRALD91045083پالک 15ايران111ژ51 شــماره شاســی
شــماره موتورK4MA690D079405به نام عبدالــه نهانی هريس در 

تاريخ 1393/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
افســانه جلیل پور صابرجوی با کد ملی 1376709491 شماره شناسنامه 
2504 فرزنــد احمد در تاريــخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
ســمیرا حسین زاده با کد ملی 1361821892 شــماره شناسنامه فرزند 
محمد در تاريــخ 1399/06/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه ،
علی اصغر اژدری اکین اباد با کد ملی 1362481602 شــماره شناسنامه 
فرزند ذبیح اله در تاريخ 1399/07/18 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. کارت عابر بانک ، کارت موتور
مهدی میرزايی با کد ملی 1361812443 شماره شناسنامه فرزند نجفعلی 
در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. کارت عابر 
بانک ،

اشــکان کاردان با کد ملی 1362514101 شــماره شناسنامه فرزند رضا 
در تاريخ 1399/07/13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
مهدی تیزدست غازانی با کد ملی 0014255413 شماره شناسنامه فرزند 
محمد در تاريــخ 1399/03/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
علیرضا جمالی با کد ملی 1379185513 شــماره شناسنامه 1850 فرزند 
قربــان در تاريخ 1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه ، رسید کارت ملی هوشمند،
میرمعصوم غنی زاده با کد ملی 1582910308 شــماره شناســنامه 13 
فرزند میرقاسم در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
زهراسادات وحدانی اسکويی با کد ملی 1362371025 شماره شناسنامه 
فرزند ســیدمهدی در تاريــخ 1399/06/01 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
مرتضی جعفری با کد ملی 1360420878 شــماره شناسنامه فرزند تیمور 
در تاريخ 1399/05/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو ،
محمــود محمدباقری با کد ملی 1377081117 شــماره شناســنامه 869 
فرزنــد قوچعلــی خودرو پــزو روا رنگ نقــره ای مدل 88 شــماره پالک 
15ايــران725و36 به نــام حبیبه خرم منش در تاريــخ 1399/07/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
معصومه کاوه با کد ملی 1361031654 شــماره شناسنامه فرزند يوسف 
در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
عبداله رجبی با کد ملی 1672703433 شماره شناسنامه 88 فرزند ناصر 
در تاريخ 1399/08/04 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حمزه زارع سرشــت با کد ملی 1378251326 شماره شناسنامه 1229 
فرزنــد علی در تاريــخ 1399/05/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت عابر بانک. کارت پایان خدمت 
،

محســن حمیدی با کد ملی 4220361741 شــماره شناسنامه فرزند علی 
پناه در تاريخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
ناهید بخشايش با کد ملی 4231992231 شماره شناسنامه 526 فرزند 
علی شــیر در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. کارت عابر 
بانک ،

ســلیمان حسین پور با کد ملی 4220252320 شــماره شناسنامه فرزند 
علیرحــم و کارت ســوخت49 ايران229ج47 در تاريــخ 1399/07/29 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
میثم رســتگار تلزالی با کد ملی 4231703485 شــماره شناسنامه 684 
فرزند محمدحســین در تاريخ 1399/03/01 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
فائزه فلسفیان با کد ملی 4220777644 شماره شناسنامه فرزند نوراهلل 
در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نــوراهلل  فرزنــد  فلســفیان  اســماعیل  شناســنامه  و 
کدملی4220588027وشناسنامه ســمانه فلسفیان فرزند نوراهلل کدملی 

4220909842
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند المثنی. كارت هوشمند سوخت. کارت عابر بانک. کارت 
خودرو ،

سیدفرشید حســینی با کد ملی 4230399030 شماره شناسنامه 1471 
فرزنــد محمد خودرو مینی بوس بنز رنگ آبی روغنی مدل 1367 شــماره 
شماره  شاســی37930216003345  شــماره  49ايران973ع12  پالک 
موتور33491110105153بــه نــام سیدفرشــید حســینی در تاريــخ 

1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
فرشــته خجسته با کد ملی 4232213864 شــماره شناسنامه 11 فرزند 
فرود در تاريخ 1397/07/01 و شناســنامه وکارت ملی هوشمند و کارت 
عابربانک مهناز خجسته فرزندفرود به کدملی4220341129 که درتاريخ 

1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت عابر بانک ،
امیر زبرجدی مزرعه با کد ملی 6230032945 شــماره شناسنامه فرزند 
غالمحسین در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
معصومه خدايی تازه کند با کد ملی 1362236799 شــماره شناســنامه 
فرزنــد نادر در تاريــخ 1399/07/30 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
کبری میرحســینی با کد ملی 1374270016 شــماره شناســنامه 1916 
فرزند سیدحســین در تاريخ 1399/05/28 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت 
دانشجویی. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،

عرفــان ملکی با کــد ملــی 1680271547 شــماره شناســنامه فرزند 
قهرمــان خــودرو پــژو 405 رنگ ســفید صدفی مدل 91 شــماره پالک 
35ايــران144ب64 به نام حمیــده توحیدی در تاريــخ 1399/07/12 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو ،
رســول دلفرح با کد ملی 1376746212 شماره شناسنامه 2542 فرزند 
يونــس در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
لیال نادريان با کد ملی 2930255201 شــماره شناسنامه فرزند عادل در 

تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه. گذرنامه ،
محنا اصالنی با کد ملی 1738506215 شــماره شناســنامه 2623 فرزند 
ياســین در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت معافیت سربازی ،
باقــر قربانپور صومعه با کد ملی 1739636473 شــماره شناســنامه 8 
فرزند صفرعلی در تاريخ 1399/05/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه ، رسید کارت ملی هوشمند،
غالمرضا جدی بهادر با کد ملی 1377525767 شــماره شناســنامه فرزند 
نقدعلی در تاريخ 1399/04/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ، دسته چک بانک شهر
ناصر فرج پور کیويج با کد ملی شــماره شناســنامه 3245 فرزند حجت و 
بــرگ چک اقای رامین اکبری در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه ،
پوريا چگنی با کد ملی 1940675456 شــماره شناسنامه فرزند علیار در 

تاريخ 1399/07/29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه  پایه  یک. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
محمدالرحیم میالنی با کد ملی شــماره شناســنامه فرزند محمدعلی خودرو 
رنگ مدل شماره پالک در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
احــد علیپور شــادباد با کد ملــی 1381294189 شــماره شناســنامه 
10 فرزنــد احمد خودرو پــژو 405 رنگ نقره ای مدل 86 شــماره پالک 
15ايران522د72 به نام احد علی پــور در تاريخ 1399/07/01 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. 
گواهینامه موتور. کارت دانشجویی. دفترچه بیمه. کارت شناسایی. کارت 

پایان خدمت. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
ســیدمحمد اسحاقی سردرود با کد ملی 1360459332 شماره شناسنامه 
فرزند ســیدابراهیم موتورسیکلت فالت رنگ سفید مدل 94 شماره پالک 
397ايــران81663 به نام سیدمحمداســحاقی در تاريخ 1399/06/29 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کارت و بیمه خودرو مزدا 
مدل 89 برنگ نقره ای به پالک 66ايران812و12 نام مالک ازمون کیفیت 
،کارت ماشــین و بیمه خودرو پژو پرشیا مدل 86 برنگ خاکستری به پالک 
15ايران 914و94 نام مالک ســیدمحمد اسحاقی مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط میباشد
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
پوريا تاجــی احمدی فرد با کد ملی 1363276786 شــماره شناســنامه 
فرزند خســرو در تاريخ 1399/08/03 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
علیرضا پاشــايی با کد ملی 5679898391 شــماره شناسنامه 12 فرزند 
جواد خودرو اريسان رنگ ســفید مدل 95 شماره پالک به نام عزيز شايق 
در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. کارت عابر بانک. کارت پایان 
خدمت ،

محمــد همراهی با کــد ملی 1362477583 شــماره شناســنامه فرزند 
ســولدوز در تاريخ 1399/06/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. برگ سبز خودرو. کارت بیمه خودرو ،
نظام فــوالدی با کد ملی 2432103262 شــماره شناســنامه 10 فرزند 
جالل خــودرو پــژو پــارس رنگ ســفید صدفــی روغنی مــدل 1384 
شــماره پالک 63 ايران 118ن 39 شــماره شاســی19304802 شماره 
موتور12484010530به نــام نظام فــوالدی در تاريخ 1399/07/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. گواهینامه پایه دو. کارت پایان خدمت ،
کورش شالو با کد ملی 0056381689 شــماره شناسنامه 1796 فرزند 
رحم خدا در تاريخ 1399/06/28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت خودرو ،
مهدی کرمی با کد ملی شــماره شناســنامه 96 فرزند حبیب موتورسیکلت 
هیونــدا بلوچ 125 رنگ ســفید مدل 1395 شــماره پــالک 697 ايران 
28873 شــماره شاسی شماره موتور118573به نام میثم نجفی در تاريخ 

1399/04/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شاســی  شــماره   )0125NCT118573( موتــور  شــماره 

)125B9516093***NCT( مربوط به موتور سیکلت
_______________________________________________

کارت شناسایی ،
اسماعیل مســعودنیا با کد ملی 2529633118 شــماره شناسنامه 290 
فرزنــد محمد در تاريخ 1399/06/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
لطــف اله محمدپور با کد ملی 2511690268 شــماره شناســنامه 128 
فرزند سیف اله در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ،
امید بن خصی حســین پور با کد ملی 1815824859 شــماره شناسنامه 
15113 فرزند محمود در تاريخ 1399/07/24 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو ،
مجتبــی لقمانی بــا کد ملــی 2529691185 شــماره شناســنامه 274 
فرزنــد باقر خودرو پژو 206 رنگ ســفید مدل 1395 شــماره پالک 63 
ايران 998د 22 شــماره شاســی17AAP13FE4GJ95957 شماره 
موتور163BO346به نام مجتبی لقمانی در تاريخ 1399/07/28 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت پایان خدمت ،
عیســی جعفری خواه با کد ملی 2549944501 شماره شناسنامه 3733 
فرزنــد اکبر در تاريــخ 1399/07/13 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو ،
مجتبی لقمانی با کد ملی 2529691185 شــماره شناســنامه 274 فرزند 
باقر خودرو وانت پیکان رنگ ســفید مدل 1393 شــماره پالک 63 ايران 
336 د 22 شــماره شاســی17AAA36AAXEG694196 شــماره 
موتور118POO99718به نام مجتبــی لقمانی در تاريخ 1399/07/28 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
حســین زارع با کد ملی 2293359840 شماره شناســنامه 970 فرزند 
عبــداهلل در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حمیدرضــا فرهــادی بــا کد ملــی 2282078608 شــماره شناســنامه 
2282078608 فرزنــد محمدحســین در تاريــخ 1399/07/27 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
بهــزاد باجووند با کــد ملی 1817400185 شــماره شناســنامه فرزند 
عبدالرضا در تاريخ 1398/12/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه  پایه  یک. کارت 
خودرو ،

علی روانبخش با کد ملی 2432693361 شماره شناسنامه 36 فرزند قباد 
خودرو پژو 405 رنگ نقره ای مدل 1386 شماره پالک 63 ايران 646 ب 
64 شماره شاســیIN40448767 شماره موتور12486193909به نام 
علی روانبخــش در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
فاطمه فرازی با کد ملی 2281282368 شماره شناسنامه 2281282368 
فرزند مســیح در تاريخ 1399/06/15 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. دفترچه بیمه ،
ماه طال بويری با کد ملی 4669424181 شــماره شناســنامه 387 فرزند 
میرزا محمــد در تاريخ 1399/06/15 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
احمدرضا علی پور با کد ملی 2281834174 شــماره شناســنامه فرزند 
منصــور در تاريخ 1398/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمــد مهدی جاللی با کد ملی 2296499015 شــماره شناســنامه 872 
فرزند محمود در تاريــخ 1399/04/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمدحســن خنجری بــا کد ملــی 2282522680 شــماره شناســنامه 
2282522680 فرزنــد عباس علــی در تاريــخ 1399/02/01 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت معافیت سربازی ،
شناســنامه  شــماره   2420777573 ملــی  کــد  بــا  مهمــی  علیرضــا 
2420777573 فرزند ســپهدار در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. گواهینامه موتور ،
هومن برهانی با کد ملی 2300777533 شــماره شناسنامه 8593 فرزند 
حمید در تاريــخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه. گواهینامه پایه دو. کارت پایان خدمت ،
محمدرضا علیزاده با کد ملی 2292144735 شــماره شناســنامه 4789 
فرزند محمود در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه ،
مهــرداد کاظمــی بــا کــد ملــی 2440345393 شــماره شناســنامه 
2440345393 فرزند علیرضا در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
رباب حیدری کروش با کد ملی 2292897547 شــماره شناســنامه 826 
فرزند نصرالــه در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو. معاینه فنی خودرو ،
احمــد علــی مــکاری با کــد ملــی 2282448197 شــماره شناســنامه 
فرزند علــی اکبر خودرو پیکان ســواری رنگ ســفیدروغنی مدل 1383 
شــماره پالک 93 ايران 161ه 45 شــماره شاســی83473956 شماره 
موتور11283110463بــه نام احمدعلی مکاری در تاريخ 1399/07/28 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کد 100

کد 1800

کد 100 کد 1200کد 2000 کد 1901
کارت ملی هوشمند ،

فاطمه بازوبندی با کد ملی 1050824385 شــماره شناسنامه فرزند علی 
در تاريخ 1396/01/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمدابراهیم انتظاری با کد ملی 1063032911 شــماره شناســنامه 4 
فرزنــد محمدکاظم در تاريــخ 1399/06/20 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
فرشــته مرآتی با کد ملی 1061442888 شماره شناسنامه فرزند علی اکبر 

در تاريخ 1399/06/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. كارت  هوشمند  راننده. كارت هوشمند سوخت. 
گواهینامه پایه دو. چک. کارت پایان خدمت. کارت خودرو. کارت هوشمند 

خودرو. کارت بیمه خودرو. معاینه فنی خودرو. سایر مدارک ،
صاحــب نخعی با کــد ملی 1060342650 شــماره شناســنامه 35341 
فرزند قربان خودرو مینی بوس ســیترا رنگ ســبز خاکستری مدل 2006 
شــماره پــالک 59ع779 ايران42 شــماره شاســی6001784 شــماره 
موتور6006796 به نام پويا میش مست تیموری و قولنامه سیترا و سیم 
کارت ايرانســل، دو فقره چک بانک ملت، کارت هوشمند راننده به شماره 
2182624 ، کارت فعال بســیج در تاريخ 1399/08/01 سرقت گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محبوبــه فرخــاری با کد ملی 1064117481 شــماره شناســنامه فرزند 
براتعلی در تاريخ 1399/06/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت. 

کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
مهدی حمیدی زاده با کد ملی 1062803507 شــماره شناســنامه 1540 
فرزنــد حبیب اله خــودرو پرايد رنگ مســی مدل 1387 شــماره پالک 
28ل688 ايران36 شماره شاســیS1412287898046 شماره موتور  
M13/2725891 بــه نام مهدی حمیــدی زاده در تاريخ 1399/08/03 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
علی اکبر جغراتیان با کد ملی 1063471771 شــماره شناســنامه 173 
فرزنــد رمضانعلی در تاريــخ 1399/01/08 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمد قائمی با کد ملی 1050392655 شــماره شناسنامه فرزند حسن در 

تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
ســعید عمارلو با کد ملی 1050972211 شماره شناسنامه فرزند علیرضا 
در تاريخ 1399/07/21 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
لیــال نصیری با کد ملی 6439639951 شــماره شناســنامه 954 فرزند 
محمدعلــی در تاريخ 1399/08/01 ســرقت گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
يوسف امین االسالمی با کد ملی 1050210107 شماره شناسنامه فرزند رضا 

در تاريخ 1399/05/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
امیرمحمد نخعــی با کد ملی 0924717211 شــماره شناســنامه فرزند 
صاحب در تاريخ 1399/08/01 ســرقت گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ،
محمدعلی کابلی با کد ملی 6449812745 شــماره شناســنامه 4 فرزند 
غالمرضا در تاريخ 1399/06/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. کارت بیمه 
خودرو ،

میالد ســعدان بــا کد ملی 1050778375 شــماره شناســنامه 0 فرزند 
اصغر موتورســیکلت سیوان150سی سی رنگ قرمز زرشکی مدل 1392 
 NDR150F9242082شــماره پــالک 56718/777 شــماره شاســی
شــماره موتور0139NDR004594بــه نــام میالد ســعدان در تاريخ 

1399/08/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
احمد دامنجانی با کد ملی 1062252276 شــماره شناسنامه 288 فرزند 
محمدعلی در تاريخ 1399/07/12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. کارت عابر بانک ،
امیر ســلیمانیان بــا کد ملی 1050404416 شــماره شناســنامه فرزند 
غالمحســین در تاريــخ 1399/07/15 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمد قرائی با کد ملی 1050368371 شــماره شناسنامه فرزند ابراهیم 
در تاريخ 1399/03/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک. کارت مهارت فنی و حرفه ای. کارت 

پایان خدمت ،
اسماعیل ابراهیم پور با کد ملی 0690029047 شماره شناسنامه فرزند 
رمضانعلی در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

کد 1600کد 700

کد 301
سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ، سند ماشین و وکالتنامه

ام البنین چراغی با کد ملی شــماره شناســنامه فرزنــد محمد باقر خودرو 
پژو405 رنگ سفید روغنی مدل 1390 شماره پالک 51-639-47 شماره 
 NAAM01CA2BE04353112490054710-شماره شاسی موتور 
به نام ام البنین چراغی در تاريخ 1399/07/09 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه سه ،
زيبا خداپرســت سرشــکه با کد ملی 2722610124 شــماره شناسنامه 
فرزنــد علی اشــرف در تاريخ 1399/07/13 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه ،
ناصر کرد با کد ملی 0601346246 شــماره شناسنامه 1787 فرزند علی 
اوســط و کارت ســوخت بنام خانم میه میرزايی در تاريخ 1399/07/10 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
کبری نیاز خانی با کد ملی 0600506436 شــماره شناسنامه فرزند صفر 
علی در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. کارت خودرو ،
مصطفی خسروی ارشد با کد ملی 0780812360 شماره شناسنامه فرزند 
ابراهیم خودرو پرايد رنگ سفید مدل 1388 شماره پالک 42ه10-315 
به نام مصطفی خسروی ارشــد در تاريخ 1399/07/18 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه سه. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
موسی محمد قلرانباملو با کد ملی 5949979133 شماره شناسنامه فرزند 
شاپور خودرو آريسان رنگ سفید مدل 1396 شماره پالک 27و57-376 
به نام موســی محمد قلرانباملو در تاريخ 1399/07/16 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
معصومــه مومني بــا کد ملی 0490454550 شــماره شناســنامه فرزند 
غالمحســین در تاريــخ 1399/07/17 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت ملی ،
اکبرعلی صفرلو با کد ملی 2801511684 شــماره شناســنامه فرزند بابا 
در تاريخ 1399/08/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. کارت هوشمند خودرو ،
عبدالناصر عنصری قاسملويی با کد ملی 2755952717 شماره شناسنامه 
فرزند حیــدر خودرو رنگ مدل شــماره پالک در تاريــخ 1399/07/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. کارت عابر بانک و کارت ماشین ،
ســجاد تقی زاده باراندوزی با کد ملی 2755126574 شــماره شناسنامه 
فرزنــد رضا در تاريــخ 1399/08/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه. دفترچه بیمه ،
مصلــح حاجی زاده گوجار با کد ملی 6389871090 شــماره شناســنامه 
فرزند عبداله در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ، کارت انجمن برق و الکترونیک،
محمد مســعودی با کد ملی شــماره شناســنامه فرزند محمــود در تاريخ 

1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. کارت عابر بانک. کارت هوشمند خودرو ،

میراســکندر نعمتی با کد ملی 1582881421 شــماره شناسنامه فرزند 
میرحبیــب اله خودرو رنگ مدل شــماره پــالک در تاريخ 1399/07/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت ، کارت سوخت
ايرج اديب نیا با کد ملی 2830649494 شــماره شناســنامه فرزند رضا 
در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
بهزاد شــاکراربیالن با کد ملی 6380107411 شماره شناسنامه فرزند علی 

در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حسن احمدی نجف آباد با کد ملی 6379813608 شماره شناسنامه فرزند 
احمــد در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
زهرا عظیمی گمچی با کد ملی 2741531315 شــماره شناســنامه فرزند 
اســماعیل در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
زهرا تقی نژاد با کد ملی 2750832659 شماره شناسنامه فرزند حسن آقا 

در تاريخ 1399/02/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت پایان خدمت ،
عرفان نور آذر با کد ملی 2741441197 شــماره شناسنامه فرزند احمد 
در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ، کارت عابر بانک .کارت سوخت،
سعید ابراهیم زاده با کد ملی 2750592410 شماره شناسنامه فرزند بهمن 

در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ،
نوشــین اخالصی زاده با کــد ملی 3319761560 شــماره شناســنامه 
166 فرزند حســین خودرو تیبا2 رنگ ســفید مدل 1396 شــماره پالک 
 NAS821100H1106541شاســی شــماره  72ل978ايــران19 
شــماره موتور M15/ 8457100 به نام نوشــین اخالصی زاده در تاريخ 

1399/05/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو ،
آرزو حــق شــناس بــا کــد ملــی 3255309360 شــماره شناســنامه 
3255309360 فرزند ســهراب در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
جهانشــاه میری با کد ملی 4949450077 شماره شناسنامه 372 فرزند 
قهرمان در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
پری بوژانی کرمی با کد ملی شــماره شناسنامه فرزند منصور خودرو رنگ 
مدل شــماره پالک در تاريــخ 1399/07/25 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت معافیت سربازی ،
صادق هرمزی کرم بســتی با کد ملی 3241004211 شــماره شناسنامه 
فرزند شــیخ مراد در تاريــخ 1399/07/28 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو. کارت خودرو
 کارت بیمه خودرو ،

مهرداد نصرتی با کد ملی 3257405405 شــماره شناسنامه 985 فرزند 
عبداله خودرو سمند رنگ زرد مدل 1393 شماره پالک 19ت829ايران32 
به نــام مهردادنصرتی در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
گوهر تاج شــاطرآبادی با کد ملی 3253620212 شماره شناسنامه 198 
فرزند علی اکبر در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
بهروز صديقی با کد ملی 3241141081 شــماره شناسنامه فرزند جمال 
الديــن در تاريخ 1399/07/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. گذرنامه. کارت پایان خدمت ، مدارک فنی 
حرفه ای - برگه سهام عدالت،

احسان رضائی کیا با کد ملی 3240660202 شماره شناسنامه فرزند رضا 
در تاريخ 1399/05/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. کارت پایان خدمت. کارت خودرو. 
کارت بیمه خودرو ،

ســیدجعفر کرمــی کــرم بســتی با کــد ملــی 3253777669 شــماره 
شناســنامه فرزند عباس خودرو 405 رنگ نقره ای مدل 1386 شــماره 
پالک 68د924ايــران19 به نام ســیدجعفر کرمی کرم بســتی در تاريخ 

1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حســین ايرانی با کد ملی 3251284495 شماره شناسنامه 6127 فرزند 
علی حیدر در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. گواهینامه پایه سه ،
ســمیه محمدی با کد ملی 3379866938 شــماره شناسنامه 872 فرزند 
اســداهلل در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. برگ سبز خودرو ،
يزدان فیضی ســرينی بــا کد ملی 3257284489 شــماره شناســنامه 
170 فرزنــد علی خودرو ولیکس رنگ ســفید مدل 1394 شــماره پالک 
55ق776ايران19 شماره شاســیNA6NF2119FC004865 شماره 
موتورGW4G151401119145بــه نــام يــزدان فیضــی در تاريــخ 

1398/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملی هوشمند ،
رامین عمادی با کد ملی 3490034007 شــماره شناســنامه فرزند بهمن 
در تاريخ 1397/01/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت تردد -کارت نظامی ،
دانیــال ناصــری مقدم حســن آباد با کــد ملی 0860542221 شــماره 
شناســنامه فرزند محمدحســن در تاريخ 1399/07/26 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
کوثر حاجی زاده با کد ملی 2391448309 شــماره شناسنامه 76 فرزند 
ســردار خودرو پرايد 131EX رنگ ســفید روغنی مدل 1392 شــماره 
 NAS411100D4910308پالک 48ايران 916س46 شماره شاســی
شــماره موتور4855545به نام کوثرحاجــی زاده و گواهینامه : بنام علی 
حســین پیرالو فرزند امیرحمزه شــماره ملــی 2370723130 در تاريخ 

1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کد 1700
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کارت ملی هوشمند ،

محمدباقر ســالک اصفهانی با کد ملی 0381060292 شــماره شناسنامه 
فرزند ســیدمرتضی در تاريخ 1399/07/06 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
مطهــره خديوی با کد ملــی 0371246245 شــماره شناســنامه فرزند 
حسینعلی در تاريخ 1399/06/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو. کارت بیمه خودرو ،
حديقه جــوادی با کد ملــی 3781087468 شــماره شناســنامه فرزند 
محمدعلی خودرو پرايد رنگ مشکی مدل 82 شماره پالک 65ن931ايران 
16 شماره شاسیTRPC821V102180691 شماره موتور637743در 

تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
خديجه احســانی نکو با کد ملی 0376049057 شــماره شناسنامه فرزند 
حاج رمضان خودرو رنگ مدل شماره پالک در تاريخ 1399/07/26 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت ،
علی اکبر وفائی با کد ملی 0371367751 شــماره شناسنامه فرزند حسن 
در تاريخ 1399/07/06 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
علیرضا هفتانی با کد ملی 0384207731 شــماره شناسنامه فرزند محمد 
در تاريخ 1399/05/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،

محمدرضا دانش صفدر با کد ملی 5029199640 شماره شناسنامه فرزند 
علی خودرو پرايد رنگ ســفید مدل شماره پالک در تاريخ 1399/07/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه ،
حســن غفرانی بیرق با کد ملی 1376678683 شــماره شناسنامه فرزند 
محمدعلی در تاريخ 1399/05/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
علی محرمی با کد ملی 4031991886 شــماره شناســنامه فرزند مشتاق 
علی در تاريخ 1399/06/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
محمدمهدی صادقی با کد ملی 4360457219 شــماره شناســنامه فرزند 
قســمت خودرو رنگ مدل شــماره پالک در تاريخ 1399/06/01 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه ،
بیت اله شاهی لیقوان با کد ملی 0137470614 شماره شناسنامه فرزند 
عین اله در تاريخ 1399/06/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه ،
يوسف پیرمحمدی با کد ملی شــماره شناسنامه 34 فرزند حبیب در تاريخ 

1399/06/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
ســیدمجتبی رضوی زادقم با کد ملی 0371448689 شــماره شناسنامه 
فرزند ســیدابوالفضل در تاريخ 1399/06/25 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمد پرواز با کد ملی 0384018580 شماره شناسنامه فرزند عباس در 

تاريخ 1399/07/24 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
منیــژه دهدارگورابی با کد ملی شــماره شناســنامه 41 فرزند رجب علی 
خودرو ســاينا رنگ سفید مدل 99 شماره پالک 95ن757ايران16 شماره 
موتورM159004855در  شــماره   NAS931100L5880119شاسی

تاريخ 1399/06/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.

کارت ملی هوشمند ،
ســیف الدين بدری خزائی با کد ملی 2790616787 شــماره شناسنامه 
فرزنــد فیروز در تاريخ 1399/07/10 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
اکبر کوســه لو با کد ملی 2790028737 شماره شناسنامه فرزند رشید 
در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
بهنام قهرمانی با کد ملی 2803684391 شــماره شناســنامه 34 فرزند 
بهرام در تاريــخ 1399/05/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
ابراهیم خاصه تراش با کد ملی 2790613419 شــماره شناسنامه فرزند 
احمــد در تاريــخ 1399/08/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
جابر صفری با کد ملی 4930053404 شــماره شناسنامه فرزند جبرئیل و 
زينب محســن زاده نام پدرقربان باشماره ملی 2790832196کارت ملی 
هوشمند وشناســنامه در تاريخ 1399/02/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
حســین عبدلی با کد ملی 2790425647 شماره شناسنامه فرزند عسکر 
در تاريخ 1399/08/04 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت عابر بانک. کارت پایان 
خدمت ،

علی حسن پور با کد ملی 2802881442 شماره شناسنامه 3538 فرزند 
محمد و دوعددکارت ســوخت به نام های زينب شرفخانی ومعصومه حسن 
پــور در تاريخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
علی فتحلو با کد ملی 2800753031 شــماره شناســنامه 2163 فرزند 
نوروز در تاريــخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
رقیه حاج شــاه ولدی با کد ملی 2801229547 شماره شناسنامه فرزند 
حبیــب الــه و کارت فنــی وحرفه ايی بنام ايوب حســین نــژاد در تاريخ 

1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. کارت عابر بانک ،
ساالر حسنلو با کد ملی 2790578176 شماره شناسنامه فرزند امان اله 
در تاريخ 1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

سند مالکیت ،
حجت مددلو با کد ملی 2800584432 شــماره شناسنامه 1568 فرزند 
ســلیمان در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
سند شــش دانگ منزل مسکونی 148متردرشهرســتان خوی تخته پل 

کوچه ی میرباقربن بســت نصر1مفقود گرديده
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
امیر گلوانی با کد ملی 2790639655 شــماره شناســنامه فرزند حسین 
در تاريخ 1398/04/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کد500کد 702کد 1000 کد500کد7000
کارت خودرو. برگ سبز خودرو ،

میالد علیزاده با کد ملی 2020276331 شــماره شناســنامه فرزند جواد 
خودرو پــژو 405 رنگ آبی متالیک مدل 1377 شــماره پالک 842ط 96 
ايران 11 شماره شاسی76307614 شــماره موتور22527608133به 
نام محمد احســان در تاريــخ 1395/02/26 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

سند مالکیت. سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ،
محســن مقدم با کد ملی 0064890988 شماره شناسنامه 2169 فرزند 
نوروز علی خودرو پرايد رنگ ســفید مدل 1390 شماره پالک 36 ط 959 
ايران 21 شماره شاسیSl422289233853 شماره موتور3932096به 
نام محســن مقدم در تاريــخ 1398/09/20 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو ،
احمدرضــا تقــی زاده با کد ملــی 0480465002 شــماره شناســنامه 
فرزند محمدرضا خودرو پژو 207 رنگ مشــکی مدل 1397 شــماره پالک 
86ب648ايران20 در تاريــخ 1398/08/15 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. سند مالکیت. سند کمپانی/خودرو. کارت خودرو. 
برگ سبز خودرو. کارت بیمه خودرو. معاینه فنی خودرو ،وکالتنامه فروش،

حمید غفــوری قمصری بــا کد ملی 0082138265 شــماره شناســنامه 
24426 فرزنــد حســین خودرو پرايد رنگ ســفید مدل 1395 شــماره 
 nas411100g1245344پالک 38 ايران - 462ج94 شــماره شاســی
شــماره موتورm13/5675687بــه نام حمید غفوری قمصــری در تاريخ 

1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
محســن مقدم با کد ملی 0064890988 شماره شناسنامه 2169 فرزند 
نوروز علی خــودرو پرايد رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 شــماره پالک 
شماره شاسیSl412289649424 شــماره موتور3696705به نام حفظ 
الــه بهروزی در تاريــخ 1398/09/19 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ،
علی شــوهانی با کد ملی 5268534904 شــماره شناسنامه فرزند سعد 
موتورســیکلت کويــر 125 رنگ آبی مــدل 1393 شــماره پالک 568 - 
38349 شــماره شاسی125K9315529***N3C شماره موتوربه نام 
علی شــوهانی در تاريخ 1399/07/10 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو. کارت خودرو. معاینه فنی خودرو ،
حســین اردوخانی با کد ملی 2802886169 شــماره شناســنامه فرزند 
قدرت خودرو ال 90 رنگ خاکســتری مدل 1387 شماره پالک 43ط625 
20 در تاريــخ 1399/08/04 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

سند مالکیت. سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ،
شناســنامه  شــماره   3242160088 ملــی  کــد  بــا  طاهــری  هانیــه 
3242160088 فرزند علی خودرو تیبا رنگ ســفید مدل 1391 شــماره 
964م74 شــماره شاســیs5810091700010 شماره  پالک ايران19 
موتور8040258بــه نام خانــم مهین ســهرابی در تاريخ 1399/08/04 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو ،
کمــال حســنی نســب فرزانه بــا کــد ملــی 1382600380 شــماره 
شناســنامه 11234 فرزند محمــد تقی خودرو بنز C200 رنگ مشــکی 
متالیــک مدل 1996 شــماره پالک 15ايران688ن85 شــماره شاســی
WDB2020201F300702 شماره موتور11194110027668به نام 
کمال حســنی نســب فرزانه در تاريخ 1399/06/11 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ،
آزيتا قاســمی پور با کد ملی 1291945490 شــماره شناســنامه 1434 
فرزنــد شــهرام خــودرو پــژو tu5 206 رنــگ شــکالتی متالیک مدل 
1384 شــماره پالک 68 ايران 959 ه 23 شــماره شاســی11803469 
شــماره موتور10fx5v2295432بــه نام آزيتا قاســمی پــور در تاريخ 

1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو ،
مريــم جــاودان ايناللو با کــد ملی 1450067948 شــماره شناســنامه 
1450067948 فرزند علی خودرو کامیون بادسان رنگ سفید روغنی مدل 
 082A3868201024121382 شماره پالک 69ع913 شــماره شاسی
شــماره موتورADW0277Mبــه نام مريم جــاودان ايناللــو در تاريخ 

1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو ،
شناســنامه  شــماره   0013500570 ملــی  کــد  بــا  نصیــری  جــواد 
0013500570 فرزنــد ينصــر خــودرو 207 رنــگ ســفید مدل 97 
شــماره پالک 45ق494ايران20 شــماره شاســیJJ629229 شــماره 
نــام جوادنصیری در تاريــخ 1399/07/20  موتور179B0018794به 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه. سند کمپانی/خودرو ،
شناســنامه  شــماره   0013500570 ملــی  کــد  بــا  نصیــری  جــواد 
0013500570 فرزنــد ينصــر خــودرو 207 رنــگ ســفید مدل 97 
شــماره پالک 45ق494ايران20 شــماره شاســیJJ629229 شــماره 
نــام جوادنصیری در تاريــخ 1399/07/20  موتور179B0018794به 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو ،
نصیر برجســته واعظــی با کد ملی 4591379752 شــماره شناســنامه 
2252 فرزند محمد خودرو مزدا3 رنگ ســرمه ای مدل 86 شــماره پالک 
55ط116ايــران11 به نام ســیدمجتبی الری در تاريــخ 1399/01/10 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت معافیت سربازی ،
علی بابايی با کد ملی 0023911972 شــماره شناسنامه 0023911972 
فرزنــد رضا در تاريــخ 1398/06/28 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ، وکالت نامه بالعذل ،
حسین قربانیان عباسی قلعه با کد ملی 0077853970 شماره شناسنامه 
39064 فرزند حسن خودرو 206 رنگ خاکستری متالیک مدل 89 شماره 
 NAAP03ED7AJ115857پالک 29س495ايران99 شــماره شاسی
شــماره موتور14189007563به نام حســین قربانیان عباسی قلعه در 

تاريخ 1399/08/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو ، وکالت نامه بالعذل ،
حسین قربانیان عباسی قلعه با کد ملی 0077853970 شماره شناسنامه 
39064 فرزند حسن خودرو 206 رنگ خاکستری متالیک مدل 89 شماره 
 NAAP03ED7AJ115857پالک 29س495ايران99 شــماره شاسی
شــماره موتور14189007563به نام حســین قربانیان عباسی قلعه در 

تاريخ 1399/08/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو ،
ولی اله قاسمی با کد ملی 0074303813 شماره شناسنامه 9075 فرزند 
قــدرت در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. شناسنامه. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. گواهینامه 

پایه سه. گواهینامه موتور. دفترچه بیمه ، بیمه نامه موتور،
علی اصغر پازوکی با کد ملی 0421251433 شماره شناسنامه 32 فرزند 
حســین در تاريخ 1399/07/28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. کارت پایان خدمت ،
حســن عابدی با کد ملی 0791299449 شماره شناسنامه 1001 فرزند 
علی اصغر در تاريخ 1399/02/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
سیدهاشم غضنفری با کد ملی 0074204211 شماره شناسنامه 10545 
فرزند ســیدکاظم در تاريــخ 1399/06/01 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. کارت خودرو ، عابربانک رسالت
ثريا صادق زاده با کد ملی 1378285743 شماره شناسنامه 1268 فرزند 
محمدباقر خودرو ساينا رنگ ســفید مدل شماره پالک 23م695ايران20 
به نام ثرياصادق زاده در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
طاهــره خدادادی با کد ملی 1671275977 شــماره شناســنامه 1081 
فرزنــد علی در تاريــخ 1399/01/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
بهنام نکويی ريزی با کد ملی 1171257201 شــماره شناســنامه 7237 
فرزند حســین در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. مدرک تحصیلی ،
0012827460 شــماره شناســنامه  ملــی  کــد  بــا  ســاحل صــدری 
0012827460 فرزند میرجالل در تاريخ 1399/07/12 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه دو ،
رقیه فرهمندی زرنق با کد ملی 1738372553 شماره شناسنامه 4257 
فرزند عبدالعلی در تاريخ 1399/07/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

پروانه کسب فروشگاه ،جواز کسب 
فاطمه نوروزی با کد ملی 5249117831 شــماره شناسنامه 203 فرزند 
عیســی در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
فاطمــه نــوروزی با کد ملــی 5249117831 شــماره شناســنامه 203 
فرزنــد عیســی خودرو پــژو 405 رنگ نقــره ای مدل 90 شــماره پالک 
15ل889ايران26 شماره شاسی شــماره موتور12490206009به نام 
فاطمه نــوروزی در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. شناسنامه. كارت  هوشمند  راننده. گواهینامه پایه دو. گذرنامه. 
دفترچه بیمه. کارت شناسایی. سند کمپانی/خودرو. کارت خودرو. کارت 

هوشمند خودرو. کارت بیمه خودرو ، گواهینامه ویژه،
فاطمــه نــوروزی با کد ملــی 5249117831 شــماره شناســنامه 203 
فرزنــد عیســی خودرو پــژو 405 رنگ نقــره ای مدل 90 شــماره پالک 
15ل889ايران26 شماره شاسی شــماره موتور12490206009به نام 
فاطمه نــوروزی در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو ،
سینا حامل با کد ملی 0018028519 شماره شناسنامه 0018028519 
فرزنــد امیرحســین در تاريخ 1399/05/23 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
پری صالحی با کد ملی شــماره شناسنامه 20094 فرزند عربعلی در تاريخ 

1398/01/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
جعفر آخونــدی با کد ملــی 0064912906 شــماره شناســنامه فرزند 
محمدعیســی در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
عشــرت کله ويدی با کد ملی 3256144039 شماره شناسنامه 41 فرزند 
ســیدنورالدين در تاريخ 1399/02/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
اکرم الســادات حســینی شــیرازی با کد ملی 0036763152 شــماره 
شناسنامه فرزند سیدعباس در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. دفترچه بیمه ،
فائزه انوری با کد ملی 0016841621 شماره شناسنامه 0016841621 
فرزند محمدحســین در تاريخ 1399/02/01 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
غالمرضا عبادی نسب با کد ملی 0016353811 شماره شناسنامه فرزند علی 

در تاريخ 1398/11/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه. کارت پایان خدمت ،
نويد حســینی با کد ملی 0067432621 شماره شناســنامه 9307 فرزند 
ســعید در تاريخ 1396/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
نعیمه بهادری با کد ملی 0084649704 شــماره شناســنامه فرزند علی 
اصغر خودرو تیبا رنگ ســفید مدل 89 شــماره پالک 69ن686ايران20 
به نام نعیمه بهادری در تاريــخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
علیرضا درويشــی با کد ملی 0061433241 شــماره شناســنامه 7888 
فرزنــد اکبر در تاريــخ 1398/12/02 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو. گواهینامه موتور ،
يعقوب خانی با کد ملی 1728995604 شــماره شناسنامه 1776 فرزند 
جــواد در تاريــخ 1399/05/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. کارت ملی هوشمند. کارت شناسایی ، کارت کارمندی دانشگاه،

احمد بیابانی با کد ملی 0049132652 شماره شناسنامه 3292 فرزند علی 
در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

_______________________________________________
کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت ، عابربانک،

ســعید ندرخانی با کد ملی 0078947243 شــماره شناســنامه 18179 
فرزنــد محمد در تاريخ 1399/07/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
عرفان بیگی با کد ملی 4530184226 شماره شناسنامه 4530184226 
فرزند عباس خودرو پژو 405 رنگ خاکســتری متال مدل 94 شماره پالک 
 NAAM01CE5FK51277615س159ايــران44 شــماره شاســی
شــماره موتور124K0775775در تاريخ 1399/07/21 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 گواهینامه پایه سه ،
ابراهیم جلیلی با کد ملی 1738418057 شــماره شناسنامه فرزند حسن 
در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
علــی رضا جلیلی بــزوان با کد ملی 0011279397 شــماره شناســنامه 
فرزند ابراهیم موتورسیکلت گالکســی رنگ مشکی مدل 91 شماره پالک 
85275ايران122 به نــام علیرضاجلیلی بزوان در تاريخ 1399/07/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
داود پوســتینی با کد ملی 5899866772 شــماره شناسنامه 41 فرزند 
عزيــز در تاريــخ 1399/02/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
ســتار حاجی حســینی با کد ملــی 0021909725 شــماره شناســنامه 
0021909725 فرزنــد محمد در تاريخ 1398/02/10 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
اصغر دهباشــی قربانعلی با کد ملی 0052469999 شــماره شناســنامه 
1024 فرزنــد محمد در تاريــخ 1399/06/25 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. گواهینامه موتور. 
کارت شناسایی. کارت پایان خدمت. کارت خودرو. کارت هوشمند خودرو. 

کارت بیمه خودرو ،
مهدی جلیلوند با کد ملی شــماره شناســنامه 20 فرزنــد علی رحم خودرو 
هنــدا رنگ قهوه ای مدل شــماره پالک 96155ايــران132 به نام مهدی 
جلیلوند در تاريخ 1399/08/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. 

کد 501
گذرنامه ،

حســین قدمی با کد ملی 0039818845 شماره شناسنامه 1188 فرزند 
حســن در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت ،
ارش امیرارســالنی با کد ملی 0073744921 شــماره شناسنامه 2766 
فرزنــد عباس در تاريخ 1399/08/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت عابر 

بانک. کارت معافیت سربازی. کارت خودرو. کارت هوشمند خودرو ،
بهــزاد بهرامی با کد ملــی 5609672562 شــماره شناســنامه 1468 
فرزنــد جعفر خــودرو پژو206 رنگ نقــره ای مدل 1388 شــماره پالک 
32ق459ايران30 شــماره شاسیNAAP03EDX9J061899 شماره 
موتور14188027115به نام بهرامعلی بهرامی در تاريخ 1399/08/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. کارت هوشمند 

خودرو ،
احســان کوشــاری با کد ملی 0945109938 شــماره شناسنامه 7930 
فرزند اســماعیل خــودرو النترا رنگ مشــکی مدل 2015 شــماره پالک 
57ج562ايران99 به نام احســان کوشــاری در تاريــخ 1399/06/29 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ،
محمدحســن حبیبــی با کــد ملــی 0019963335 شــماره شناســنامه 
0019963335 فرزنــد محمدمهــدی در تاريــخ 1399/06/31 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت دانشجویی. کارت معافیت 

سربازی. کارت هوشمند خودرو. کارت بیمه خودرو ،
خشايار اســماعیلی با کد ملی 0453346261 شــماره شناسنامه 9837 
فرزند رحیم خودرو پژو پارس رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1390 شماره 
 NAAN01CA8BK119310پالک 29د712ايران44 شــماره شاسی
شــماره موتور12490233038بــه نــام رحیــم اســماعیلی در تاريــخ 

1399/07/24 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت عابر 

بانک. کارت شناسایی ،
عطااهلل مجیدی با کد ملی 0569667283 شــماره شناسنامه 208 فرزند 
لطــف اهلل و کارت شناســايی ســرهنگ خلبان عطــااهلل مجیــدی در تاريخ 

1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو ،
ســانا ظريف با کد ملی 0048216501 شــماره شناســنامه 357 فرزند 
حســین در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
رضا پشــیار با کد ملی 1950523888 شــماره شناسنامه 71 فرزند علی 
در تاريخ 1399/05/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. کارت پایان خدمت. کارت خودرو ،

محمدحســن اســالمی با کد ملــی 0440188210 شــماره شناســنامه 
0440188210 فرزنــد محمــد خودرو ال 90 رنگ ســفید مدل 1392 
شــماره پــالک 69ه773ايران66 به نام فخرالســاات موســوی در تاريخ 

1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
احمد نظری با کد ملی 4172780784 شــماره شناســنامه 9481 فرزند 
خداداد در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
مهری ارشــی با کد ملی 0453398804 شــماره شناســنامه 15079 
فرزند زهر در تاريــخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

باشد. می  ساقط 
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو. کارت هوشمند خودرو ،
علی رمضان با کد ملی 0071435654 شماره شناسنامه فرزند محمدعلی 
خودرو جوک رنگ سفید مدل 2016 شماره پالک 11ج927ايران20 شماره 
MR16411590Aشــماره موتور SJNFANF15U7311468شاسی
به نام علــی رمضان در تاريخ 1399/05/15 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه ،
وحید نقــی پور با کد ملی 0534726445 شــماره شناســنامه 13349 
فرزنــد محمد در تاريخ 1399/03/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گذرنامه ،
علــی اســماعیلی بــا کــد ملــی 0440037719 شــماره شناســنامه 
0440037719 فرزنــد غالمرضا در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
کهین فهندژســعدی با کد ملی 2291143506 شــماره شناسنامه 3195 
فرزنــد رضاقلی در تاريخ 1399/05/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
سیدحســین مرتضوی با کد ملی 0048557471 شماره شناسنامه 1431 
فرزند ســید احمــد در تاريخ 1399/07/01 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه ،کارت هنرمندان-رسید کارت ملی جدید ،
شــهین باغبان حمدگو با کد ملی 0044404085 شماره شناسنامه 1693 
فرزند حســین در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. گواهینامه پایه سه. برگ پارکینگ. کارت 
خودرو. برگ سبز خودرو. کارت بیمه خودرو ،

محرمعلی پرچینی با کد ملی 4410852175 شــماره شناسنامه 66 فرزند 
داداشــعلی خودرو مزدا وانت رنگ آبی-روغنی مدل 1388 شــماره پالک 
97 ايران 311 ب 11 در تاريخ 1399/08/03 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
آســیه اصغری با کد ملی 4322986412 شماره شناسنامه 1485 فرزند 
حســن در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
عمــاد همتی شــیرايه با کد ملــی 2680088573 شــماره شناســنامه 
2680088573 فرزند علی در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک. کارت شناسایی ،
هايده کاکاوند با کد ملی 4322101151 شــماره شناسنامه 533 فرزند 
علی کرم در تاريخ 1399/07/18 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو ،
کبری نوروزعلی با کد ملی 4320645561 شــماره شناســنامه 65206 
فرزند صفت اله در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حسین فرجی امامیه با کد ملی 1370941390 شماره شناسنامه 81186 
فرزنــد اصغر در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمدحســین بهاوری با کد ملی 6159233599 شــماره شناسنامه 298 
فرزنــد گل علی در تاريخ 1399/04/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت عابر بانک. 
کارت شناسایی ،

حجت اله حســینخانی با کد ملی 5839709158 شماره شناسنامه فرزند 
محمدرضا در تاريخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
مريم ســلطان زاده با کد ملی 3090630303 شــماره شناسنامه فرزند 
مهــدی خودرو ســمند رنگ نقره ای مدل 84 شــماره پــالک 65 ب414 
موتور12484211798در  ايران45 شماره شاسی17617698 شــماره 

تاريخ 1398/01/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
رضا ساالرزاده جمالی با کد ملی 2991341211 شماره شناسنامه 1148 
فرزنــد محمد در تاريخ 1399/05/29 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
مهین رعیــت پرور با کد ملی 2992514489 شــماره شناســنامه 941 
فرزنــد اصغر در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه دو. کارت عابر بانک ،
محمدمهدی محســنی با کد ملی 3180041811 شــماره شناسنامه فرزند 
عبــاس در تاريخ 1399/04/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
سرور پورامینی با کد ملی 3149174430 شماره شناسنامه 942 فرزند 
مرتضی در تاريخ 1399/07/29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

گذرنامه شماره 1479624،
جــواد جوادی با کــد ملی شــماره شناســنامه فرزند ابراهیــم در تاريخ 

1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
حمیدرضــا گنجعلی با کد ملی 0938035029 شــماره شناســنامه 727 
فرزند عبدالعلی در تاريخ 1399/07/06 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو ،
مجتبی ســرگزی با کد ملی 3622095040 شــماره شناسنامه فرزند رضا 
در تاريخ 1399/07/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
عابــد ســامیراد با کد ملــی 6680076579 شــماره شناســنامه فرزند 
پیرمحمــد خودرو رنگ مدل 98 شــماره پــالک 22ن845-95 در تاريخ 

1399/08/04 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه. کارت ایثار ،
حسین خمری قلعه نو با کد ملی 5339672824 شماره شناسنامه 1869 
فرزند فقیــر در تاريخ 1398/01/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه  پایه  یک ،
الیــاس ســهراب زهی با کــد ملی 3620278385 شــماره شناســنامه 
27943 فرزند حســین و کارت سوخت بنام صفورا سهراب زهی در تاريخ 

1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
عالیه سیفی با کد ملی 3621211934 شــماره شناسنامه فرزند مسعود 
در تاريخ 1399/07/29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو. کارت خودرو. برگ سبز خودرو ،
محمد کمالی با کد ملی 3621831150 شــماره شناسنامه 11007 فرزند 
رضا خودرو پــژو405 رنگ نقره ای مدل 97 شــماره پالک 97س573-
85 شماره شاسی389542 شماره موتور1184552به نام محمدکمالی در 

تاريخ 1398/10/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
فاطمه نارويی با کد ملی 3718859971 شماره شناسنامه فرزند جهانگیر 
در تاريخ 1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
حســین میرزايی با کد ملی 3621157689 شــماره شناســنامه 1352 
فرزنــد علی در تاريــخ 1399/07/20 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
زرخاتــون ريگی میرجاوه با کد ملی 6119821929 شــماره شناســنامه 
فرزند رســول در تاريخ 1395/04/11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمدعلی براهوئی گل میری با کد ملی 3611808301 شــماره شناسنامه 
فرزند شه محمد در تاريخ 1399/05/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه ،
زينب ناروئی نصرتی با کد ملی 3620500071 شــماره شناســنامه 728 
فرزند عبدالعلی و پريســا نارويی فرزند امیــن اهلل يک فقره کارت ملی ب 
ش 3611440604 در تاريــخ 1399/07/10 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ، دوفقره کارت بانکی
رضــوان روان بد با کد ملی 3580944940 شــماره شناســنامه فرزند 
علیرضا در تاريخ 1399/05/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. 

کد 1300

کد 200

کد 1400

کد 506

کد 503
کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه. کارت 

خودرو ،
اســماعیل محمدی يلوجه با کد ملی 1638478449 شــماره شناســنامه 
فرزنــد بختیــار خودرو پرايد رنــگ نقره ای متالیک مدل 1385 شــماره 
 S1412284720994شاســی شــماره   38 ايــران  47ق181  پــالک 
شــماره موتور01376447به نــام اســماعیل محمدی يلوجــه در تاريخ 

1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________
شناسنامه. کارت پایان خدمت. کارت ایثارگران ، دستگاه POS بنام بهبود 

عمران ،
بهبود اصغری با کد ملی 1671111826 شــماره شناســنامه 251 فرزند 
عمــران در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
منصور نورانی با کد ملی 2032159198 شماره شناسنامه 2848 فرزند 
انه قلیچ در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
حسین اســمعیل نژاد امیدوار قاضیانی با کد ملی 0062497952 شماره 
شناسنامه 5373 فرزند مهدی در تاريخ 1398/01/01 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. کارت بیمه 
خودرو. معاینه فنی خودرو ،

امین حاجیوند شــیخی با کد ملی 4210385255 شماره شناسنامه فرزند 
عبداله خودرو پرايــد141 ای رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 شــماره 
پالک 91 ق 799 ايران 38 شــماره شاسیS1482284136971 شماره 
موتور01393892به نام امین حاجیوندشــیخی در تاريخ 1399/06/18 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه ،
محمد نوری با کد ملی 5560157570 شــماره شناســنامه فرزند علیرضا 
در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو ،
اعظم آســترکی با کد ملی 4171733545 شــماره شناسنامه 79 فرزند 
ناصــر در تاريــخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

برگ سبز خودرو ،
علــی حیدريان بــا کد ملــی 0490773648 شــماره شناســنامه 931 
فرزند حســینعلی خودرو سمند سورن رنگ ســفید مدل 93 شماره پالک 
ايران44 شماره شاسیNAACS1HE0EF050794 شماره  49ه526 
موتور147H0105005بــه نام علی حیدريــان در تاريخ 1399/08/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه دو. گواهینامه موتور. کارت خودرو. 
کارت بیمه خودرو ،

علیرضــا آقــازاده بــا کــد ملــی 0016881818 شــماره شناســنامه 
0016881818 فرزند حســین خودرو پرايد رنگ سفید مدل 94 شماره 
 NSA411100F1127334ايران10 شــماره شاســی 14د149  پالک 
شــماره موتور5357016به نــام علیرضــا آقــازاده و کارت وبیمه نامه 
موتــور ســیکلت آزما مدل 95 رنگ مشــکی به شــماره پــالک 54727 
ايران132 بــه شــماره موتور 0149NBD811723 وشــمار شاســی 
150Y9502486*NBD بنام علیرضا آقازاده در تاريخ 1399/07/03 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
محســن وطنــی با کد ملــی 0066739942 شــماره شناســنامه 4693 
فرزنــد قربانعلــی خــودرو پــژو 405 رنگ نقــره ای متالیــک مدل 83 
شــماره پالک 91و813 ايران33 شــماره شاســی83052841 شــماره 
موتور12483120981بــه نام محســن وطنی و گواهینامــه پايه 2 بنام 
کاظــم کرمــی فرزند روح اله به شــماره ملــی 3979801330 در تاريخ 

1399/06/28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو. کارت خودرو ،
محمد اسالمی با کد ملی 0083711430 شماره شناسنامه 57894 فرزند 
بــاب اله خودرو پژو 207 رنگ ســفید مدل 98 شــماره پالک 89ل317 
شــماره   NAAR03FE3KJ3801415شاســی شــماره  ايــران10 
موتور163B0305595بــه نام محمد اســالمی در تاريخ 1399/07/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
سمیه دين محمدی با کد ملی شماره شناسنامه 1656 فرزند محمدنقی در 

تاريخ 1399/06/23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت شناسایی اموزش و پرورش ،
محبوبه ســمايی با کد ملی 0490129404 شــماره شناســنامه 12953 
فرزند حســن در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه. گواهینامه موتور ،
علیرضــا ابراهیــم زاده با کد ملی 0923116931 شــماره شناســنامه 
0923116931 فرزند احمــد در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
ســیدعلی کاظمــی بــا کــد ملــی 0480722900 شــماره شناســنامه 
0480722900 فرزنــد سیدســعید در تاريــخ 1399/06/30 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
حسین نفری با کد ملی 0480953708 شماره شناسنامه 0480953708 
فرزند مســعود در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

701
کارت ملی هوشمند ،

خديجه تاوريده با کد ملی 2899308890 شــماره شناسنامه 586 فرزند 
رحیم در تاريــخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو. برگ سبز خودرو ،
علی غفاری با کد ملی 2960252055 شــماره شناســنامه فرزند رمضان 
خودرو پرايد رنگ ســفید مدل 1383 شــماره پــالک 37ايران824ج46 
شماره شاســیS1482283107243 شــماره موتور00681360به نام 
علــی غفاری در تاريــخ 1398/10/01 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت
کارت بیمه خودرو ،

بابــک بهــاج ياريجان علیا با کد ملی 2971982556 شــماره شناســنامه 
33 فرزنــد نريمــان خودرو وانت نیســان رنگ ابی مدل 1396 شــماره 
پــالک 27ايران787ل49 بــه نام حســین دالوری و کارت خــودرو بنام 
حســین دالوری و بقیه مــدارک بنام بابک بهــاج ياريجان علیــا در تاريخ 

1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه
 کارت عابر بانک ،

خیرالــه محمدخواه با کد ملی 2970439931 شــماره شناســنامه 583 
فرزند محمدعلی در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
نوروز شهرت میاندواب با کد ملی 2971713024 شماره شناسنامه 309 
فرزند حســن در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
علــی عزيزی با کد ملی 2899307835 شــماره شناســنامه 494 فرزند 
اســمعیل در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کد 505
کارت ملی. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت ،

میالد مروتی با کد ملی 0410420190 شماره شناسنامه فرزند مستجاب 
در تاريخ 1399/08/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
نادر تاجمیری با کد ملی 4171253837 شــماره شناســنامه 110 فرزند 
حســن در تاريخ 1399/07/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

سند کمپانی/خودرو ،
سید حسن حسینی نژاد با کد ملی 0420278036 شماره شناسنامه فرزند 
سید حســین خودرو پیکان وانت رنگ سفید شــیری مدل 1393 شماره 
 NAAA36AA3EG704910ايران21-396م57 شماره شاسی پالک 
شماره موتور118P0115619در تاريخ 1396/02/01 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
زينب رحیمی با کد ملی 0946844070 شــماره شناسنامه فرزند سخاوت 
در تاريخ 1399/05/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو ، گواهینامه به 
کدملی6029075859

میکائیــل احمدی مهربانی با کد ملی 6029075853 شــماره شناســنامه 
فرزند محمد خودرو رنگ مدل شــماره پالک ايران78-781س89 به نام 
میکائیل احمدی در تاريخ 1399/02/26 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. دسته چک. کارت عابر بانک ،
بهزاد اکبری با کد ملی 0520818997 شــماره شناسنامه 0 فرزند داود 
در تاريخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه ،
احمد شــیرين آبادی فراهانی با کد ملی 0520978341 شماره شناسنامه 
0 فرزند علیرضا در تاريخ 1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. گواهینامه پایه دو. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
بیژن احمدی با کد ملی 0531612473 شــماره شناســنامه 647 فرزند 
علی خــان خــودرو پرايد رنگ ســفید شــیری روغنی مدل 75 شــماره 
پالک 12س448ايران47 شــماره شاســیS144227512666 شــماره 
موتور00017887به نام بیژن احمــدی در تاريخ 1399/06/25 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. شناسنامه ،
وحید ســلطانی با کد ملی 0520887530 شــماره شناســنامه 0 فرزند 
عزيزاله در تاريخ 1399/06/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

کد 300
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شرایط صدوررونوشت المثني سند اولیه
 و شناسنامه مالکیت خودرو

چون آقای مصطفی بابائی مالک خودرو وانت پیکان مدل 93 به شــماره پالک 
596 ص 44 ايران 18 وشــماره موتور 118P0116287 وشماره شاسی 
NAAA36AA2EG705319بــه علت فقدان اســناد فروش تقاضاي 
رونوشــت المثني اسناد مذکور را نموده اســت، لذا چنانچه هرکس ادعايي 
درمورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي ســازمان فروش 
شرکت ايران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر خواهد شد.

شرایط صدوررونوشت المثني سند اولیه 
و شناسنامه مالکیت خودرو

چون آقای عین اله شعبانی موثقی مالک خودرو سواری سمند مدل 88 به شماره 
پالک 242 د 71 ايران 18 وشــماره موتور 14788005068 وشماره شاسی 
NAACJ1JCXAF256357به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است، لذا چنانچه هرکس ادعايي درمورد خودروي 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو 
واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده )نوبت دوم(

صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی گلستان 
)سهامی عام(

 شماره ثبت 5757 و شناسه ملی 10700144582
بدينوســیله به اطالع ســهامداران محترم می رساند به علت 
نرســیدن به حد نصاب قانونی در نوبــت اول، مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( شــرکت صنايع پتروشیمی 
گلســتان )ســهامی عام(  در ســاعت 14:00 روز شنبه مورخ 
1399/08/17 در محــل ســالن اجتماعات شــرکت صنايع 
پتروشیمی گلستان واقع در گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت 

95، ساختمان دوم سمت راست، طبقه اول، برگزار می گردد.
لــذا از کلیه ســهامداران محترم، وکیل يا قائــم مقام قانونی 
صاحب سهم و همچنین نماينده و يا نمايندگان اشخاص حقوقی 
تقاضا میگردد با در دست داشتن اوراق سهام )مدارک مالکیت 
ســهام( و کارت ملی در روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه مورخ 
1399/08/14 و 1399/08/15 در ســاعت اداری جهــت 
دريافت برگه ورود به جلســه، به دفتر مرکزی شــرکت واقع 
در گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت 95، ساختمان پتروشیمی 

گلستان، واحد سهام؛ مراجعه فرمايند. 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.
2- بررسی و تصويب صورتهای مالی ) ترازنامه – صورت سود 

و زيان و ... ( سال مالی منتهی به 1398/12/29.
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت .
4- انتخاب حسابرس مســتقل و بازرس قانونی و تعیین حق 

الزحمه آنان .
5- ساير موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد . 

هیأت مدیره 
شرکت صنایع پتروشیمی گلستان

مفقودی
پروانه ســاختمان مســکونی تجــاری به شــماره پروانه 
2/14418 مــورخ 1387/10/10 به نشــانی همدان 
میدان بیمه به شماره پالک ثبتی 10/160 متعلق به آقای 
عین اله طاهروند فرزند صحبت اله به شماره شناسنامه 

2184 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت از شرکاء شرکت پاک ساز شیمی 
هیرکان )با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 1191 

و شناسه ملی 14006683362 جهت تشکیل مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده 

بدينوســیله از کلیه شرکاء شرکت پاک ساز شیمی هیرکان )با 
مســئولیت محدود( ثبت شده به شماره 1191 و شناسه ملی 
14006683362 دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شــرکت که در ســاعت 8 صبح مورخ 
1399/08/22 در آدرس استان گلستان، شهرستان آق قال، 
بخش مركزي، دهســتان گرگان بوي، آبادي شهرك صنعتي آق 
قال، خیابــان صنعت 1، خیابان كارگر1، پــالك 0، طبقه همكف 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.  
دستور جلسه :

1-انتخاب اعضاء هیئت مديره
هیئت مدیره شرکت پاک ساز شیمی هیرکان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حقويردی کراری با تســلیم دو برگ استشهاديه محلی 

مصدق مدعی ششــدانگ سند مالکیت ششدانگ يکباب خانه 
تحت پالک 24130 فرعــی از 1 اصلی بخش 14 مراغه حوزه 
ثبتی میاندواب واقع میانــدواب 236/4 متر مربع را به علت 
سهل انگاری مفقود نموده لذا مراتب برابر تبصره 1 الحاقی به 
ماده 120 آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی میشــود تا 
هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و يا وجود 
ســند انتقال داشته باشد میتواند از تاريخ انتشار آگهی ظرف 
مــدت 10 روز اعتراض خود را به اين اداره ثبت شهرســتان 
میاندواب تســلیم نمايد در صورت سپری شدن مدت مقرر و 
عدم دريافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.
قنبر محمدوند

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی تولید روستایی 
شادی مهر آق قال )در حال تصفیه( به شماره ثبت 41 و شناسه ملی 

10700005439 )نوبت سوم(
پیرو آگهی انحالل منتشر شــده در روزنامه رسمی به شماره 21082 مورخ 
1396/05/07 و آگهــی تغییرات مربوط به ختم تصفیه منتشــر شــده در 
روزنامه رســمی به شــماره 21964 مورخ 1399/05/22، در اجرای ماده 
225 اليحه اصالحی قســمتی از قانون تجارت مبنــی بر درج آگهی دعوت از 
بســتانکاران، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و بستانکاران شرکت تعاونی 
تولید روســتايی شــادی مهر آق قال )در حال تصفیه( به شــماره ثبت 41 و 
شناسه ملی 10700005439 دعوت به عمل می آيد تا ظرف مدت حداکثر 
6 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1399/06/03 با ارائه مدارک 
مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در استان گلستان، شهرستان 
آق قال، خیابان شهید بهشتی، محله دلیجه کسلخه، کمربندی، ايستگاه پمپاژ، 
شرکت تعاونی تولید روستايی شادی مهر آق قال مراجع نمايند. بديهی است 
که شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
هیئت تصفیه

 شرکت تعاونی تولید روستایی شادی مهر آق قال

آگهی مفقودی 
اصل کارت شناسايی هواپیمايی آسمان  به 
نام مهرام تاجیک به شماره پرسنلی 4537 
مفقــود گرديده وازدرجه اعتبار ســاقط می 

باشد. شیراز - ۱9۱2 - ف

آگهی مفقودی
اصل برگ سبزسواری پرايدمدل 1383 سفید به شماره 
نیــروی انتظامــی 452 ب 23 ايران 24 شــماره موتور 
00630713 و شــماره شاسی 1412282174679 به 
نام ابراهیم مقرب مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

r  - ۱9۱3 - می باشد. شیراز

آگهی مجمع عمومی فوق العاده)نوبت سوم(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل راه و ترابری 

استان آذربایجان شرقی به شماره ثبت 6440 
و شناسه ملی 10200124671

به اطالع  اعضاء محترم شــرکت تعاونــی اعتبار کارکنان اداره 
کل راه و ترابری اســتان آذربايجان شــرقی می رساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده) نوبت سوم( روز دوشنبه مورخه 19 
-08- 1399 درمحل نمازخانه اداره راه و شهرسازی واقع در 
منظريه بلوار آزادی بلوار حج اداره راه و شهرسازی تبريز رأس 
ســاعت 9 قبل از ظهر برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء جهت 

شرکت در اين جلسه دعوت می گردد.
دستور جلسه:

1-تصويب اساسنامه جديد براساس دستور العمل /  اصالحیه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

2- تغییر نام شرکت
3-تغییر آدرس و کد پستی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل راه و 
ترابری استان آذربایجان شرقی

آگهی مفقودی
دفترچه شناسايی يک دستگاه تراکتور رومانی به نام آقای مظفر نامجو به شماره 

موتور 519813  وشماره شاسی عقب 65080754 وشماره شاسی جلو65226930  
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز- ۱9۱۱- ف

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم اقبال قنبريان با ارائه دو برگ استشــهاديه محلی 

مصدق شــده توســط دفتر اسناد رسمی شــماره 17 سنقر به شما
وارده  تقاضــای  و  ره99/06/19-139921716009006351  
بــه شــماره 1399/06/16 - 139921716009006350 مبنی 
بر فقدان ســند مالکیت مقدار ســه دانگ مشاع از شش دانگ يک 
قطعه باغ مفروزه  تحت پالک ثبتی2679- اصلی که ذيل ثبت 834 
صفحه 35 دفتر 9/10 بشماره ســريال 496209 به نام آقای علی 
محمد يادگاری صادر و تسلیم که برابر خالصه سند شماره 64048-
1364/09/27 تنظیمی دفتر 17 سنقر مع الواسطه مقدار سه دانگ 
مشاع به اقبال قنبريان انتقال قطعی يافته که به دلیل سهل انگاری 
مفقود گرديده تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به اســتناد تبصره يک  ماده 120 آيین نامه  قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به پالک فوق و يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاريخ نشر 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبًا به ضمیمه اصل 
سند مالکیت و يا اصل ســند معامله به اداره ثبت ساغول تسلیم و 
رسید دريافت نمايند در غیر اينصورت پس از انقضاء مدت مذکور و 
نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
محمد ابراهیم بشیری 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر

اصالحیه
آگهی تجديد حدود عمومی نوبت ســوم سال 99 بخش 4 جنوب 

شرق قزوين – 119 فرعی 28 اصلی – خانم فاطمه ناصح فرد فرزند 
محمود نسبت به يک قطعه باغ به مساحت 779075 متر مربع صحیح 
است که اشتباها در مورخه 99/7/12 روز نامه کاروکارگر 199 فرعی 

28 اصلی چاپ شده که بدينوسیله اصالح  می گردد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت و سندکمپانی و کارت موتورسیکلت کبیرکاام 125 به شماره 

پــالک 19258 ايران 511 وشــماره تنــه 0124N30Y167301 به مالکیت آقای 
حمیدرضامکاری همدانی مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
اصل ســندکمپانی وبرگ ســبزوانت زامیــاد رنگ آبی 
مــدل 1394 بــه شــماره انتظامــی 699 ط 52 ايران 
73 شــماره موتور Z24697253Z و شــماره شاســی 
140BF0426434 بنام محمد اسفندياری مفقود شده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. فیروزآباد – ۱9۱۴

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مسکن مهر محلی بیست و شش ارومیه به شماره ثبت 9620

با عنايت به نامه شماره 6407 مورخ 99/4/10 سرپرست محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربايجان غربی منضم به نامه شــماره 99/115/345 مورخ 99/4/5 مدير کل محترم اداره راه 
و شهرسازی اســتان آذربايجان غربی و با توجه به مجوز شماره 6671 مورخ 99/4/12 اداره کل 
متبوع مبنی بر انتشــار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تعاونی مذکور راسا 
توســط اين اداره و با توجه به عدم اقدام مديران تعاونی جهت انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده  به منظور انتخاب هیات مديره و بازرس تعاونی بدينوسیله در اجرای مفاد 
موازيــن قانونی مقرر در تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرايی تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون 
اقتصاد جمهوری اســالمی ايران جلســه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مســکن مهر محلی بیست و شش ارومیه راس ســاعت 11 روز شنبه مورخ 1399/9/8 
در محل پارکینگ خود پروژه واقع در ايثار ول خیابان شــهید فرخی تشــکیل می گردد از عموم 
ســهامداران و اعضاء محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذيل در روز و 
ســاعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد ماده 19 آئین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را 
به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختیار از میان اعضاء يا غیر اعضاء واگذار نمايد 
در اين صورت هرعضوی می تواند عالوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت و هرشخص غیر عضو 
تنها يک رای با وکالت داشته باشد توضیحا اينکه وکالتنامه های عادی بايستی يک روز بعد از انتشار 
آگهی مذکور تا يک روز قبل از تشکیل مجمع و با حضور همزمان هر دو وکیل و موکل بغیر از ايام 
تعطیل و در ســاعات اداری از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان ارومیه تنظیم شــده و توسط اداره مذکور بررســی و تايید گردد و در غیر اينصورت 
وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بايستی به تايید يکی از دفتر خانه های اسناد رسمی رسیده باشد

دستور جلسه :
1-انتخاب 3 نفر هیات مديره اصلی و 2 نفر هیات مديره علی البدل به علت اتمام مدت ماموريت

2-انتخاب يک نفر بازرس اصلی و يک نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموريت
ضمنا کلیه کانديداهای عضويت در ســمت هیات مديره و بازرســی بايستی حداکثر تا ظرف مدت 
هفت روز از تاريخ انتشــار آگهی مذکور مدارک شناسايی ذيل را با مراجعه به دفتر شرکت واقع 
در فلکه مدرس اول خیابان شــهید رجايی اداره تعاون کارورفاه اجتماعی تحويل شرکت نموده و 

رسید دريافت دارند.
مدارک شامل: 

فتوکپی شناسنامه ، تصوير آخرين مدرک تحصیلی، فتوکپی حکم کارگزينی، تکمیل فرم کانديدای 
عضويت در سمت هیات مديره و بازرسی

تاريخ انتشار 1399/8/6
محمد عابدی کلشانی
 سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
مهر محلی بیست و شش ارومیه 

به شماره ثبت 9621
با عنايت به نامه شــماره 6407 مورخ 99/4/10 سرپرست محترم تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان آذربايجان غربی منضم به نامه شماره 99/115/345 مورخ 99/4/5 
مدير کل محترم اداره راه و شهرسازی استان آذربايجان غربی و با توجه به مجوز شماره 
6671 مــورخ 99/4/12 اداره کل متبوع مبنی بر انتشــار آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده به تعاونی مذکور راســا توســط اين اداره به منظور تمديد مدت فعالیت 
شــرکت تعاونی مذکــور و با توجه به عدم اقدام مديران تعاونی جهت انتشــار آگهی 
دعوت مجمع عمومی فوق العاده و اتمام مدت فعالیت تعاونی و عدم تطبیق اساسنامه 
بدينوسیله در اجرای مفاد موازين قانونی مقرر در تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرايی 
تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اســالمی ايران جلســه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مسکن مهر محلی بیست و شش ارومیه 
راس ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 99/8/20 در محل پارکینگ خود پروژه 
واقع در اول خیابان شهید فرخی تشکیل می گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم 
دعوت می شــود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذيل در روز و ســاعت مقرر 
در محل تعیین شــده حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد ماده 19 آئین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
رای خــود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختیار از میان اعضاء يا 
غیــر اعضاء واگذار نمايد در اين صورت هرعضوی می تواند عالوه بر رای خود حداکثر 
ســه رای با وکالت و هرشــخص غیر عضو تنها يک رای با وکالت داشته باشد توضیحا 
اينکه وکالتنامه های عادی بايستی يک روز بعد از انتشار آگهی مذکور تا يک روز قبل 
از تشــکیل مجمع و با حضور همزمان هر دو وکیل و مــوکل بغیر از ايام تعطیل و در 
ســاعات اداری از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان ارومیه تنظیم شده و توســط اداره مذکور بررسی و تايید گردد و در غیر 
اينصورت وکالتنامه رســمی حضور در مجمع بايســتی به تايید يکی از دفتر خانه های 

اسناد رسمی رسیده باشد
دستور جلسه :

1-تصويب تمديد مدت فعالیت شرکت تعاونی به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار 99/8/6

محمد عابدی کلشانی
سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به صورت فوق العاده سالیانه )نوبت اول و دوم(

شرکت تعاونی توزیعی عام اروم پیام به شماره ثبت 5903 
تاريخ انتشار: 99/8/6

بنابه تصويب هیات مديره جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه که بنا به شرايط جامعه به 
لحاظ شیوع ويروس منحوس کرونا تاکنون به تعويق افتاده است به حول و قوه الهی و 
با رعايت شیوه نامه های بهداشتی راس ساعت 10 صبح روز شنبه 99/8/10 در محل 
دفتر شرکت واقع در خیابان والفجر روبروی پارک ملت ساختمان 20 واحدی مخابرات 
طبقه اول واحد 13 برگزار می گردد از عموم ســهامداران و اعضاء محترم دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم در موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده 
حضور بهم رســانند  در صورت به حد نصاب نرســیدن اعضاء و عدم تشــکیل مجمع 
عمومی نوبت اول در موعد اعالم شــده ، مجمع عمومی نوبت دوم در مورخ 99/8/26 
راس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات مخابرات منطقه استان آذربايجان غربی 
تشــکیل خواهد شــد با توجه به مفاد ماده 19 آيین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
هــر عضو می تواند  حق رای خود را بــه موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام 
االختیار واگذار نمايد.توضیحا اين که وکالتنامه های عادی بايســتی تا يک روز قبل از 
تشکیل مجمع به غیر از ايام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط بازرس 

بررسی و تايید گردد .
دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیات مديره و بازرس
2-طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهای مالی سال 1398

3-اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود يا زيان سال 1398
4-طرح و تصويب گزارش تغییرات سرمايه سال مالی 1398

5-طرح و تصويب بودجه پیشنهادی هیات مديره برای هزينه های سال مالی 1399
6-انتخاب يک نفر بازرس اصلی و يک نفر بازرس علی البدل به علت اتمام ماموريت

7-طرح و تصويب حق الزحمه بازرس
8-طــرح و تصويب پاداش هیات مديره طبق دســتورالعمل وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی
9-اتخاذ تصمیــم در خصوص تعیین روزنامه ويا روش مجــازی برای درج آگهی های 

بعدی شرکت
شرکت تعاونی توزیعی عام اروم پیام

آگهی دعوت از هیئت امناء 
کانون سنگرسازان بی سنگر استان گلستان جهت تشکیل 

مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء
بدينوسیله از کلیه اعضاء هیئت امناء کانون سنگرسازان بی سنگر استان 
گلســتان ثبت شده به شماره 313 و شناســه ملی 10700171890 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء کانون 
که در ســاعت 10 صبح مورخ 1399/08/22 در آدرس گرگان، میدان 

مدرس، کوی طبیعت 15 تشکیل می گردد، حضور بهمرسانند.  
دستور جلسه :

1-تغییر محل کانون و اصالح ماده مربوطه اساسنامه کانون
هیئت مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر استان گلستان

آگهی دعوت از هیئت امناء کانون سنگرسازان بی سنگر استان 
گلستان جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

هیئت امناء
بدينوســیله از کلیه اعضاء هیئت امناء کانون سنگرسازان بی سنگر استان 
گلستان ثبت شــده به شماره 313 و شناسه ملی 10700171890 دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هیئت امناء کانون 
که در ساعت 8 صبح مورخ 1399/08/22 در آدرس گرگان، میدان مدرس، 

کوی طبیعت 15 تشکیل می گردد، حضور بهمرسانند.  
دستور جلسه :

1-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مديره
2-انتخاب بازرسین

هیئت مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر استان گلستان

کارت ملی هوشمند ،
علی قهرمانی با کد ملی 0078893151 شماره شناسنامه 7359 فرزند نصرت در 

تاريخ 1399/08/04 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
رضا ابوســعیدی منوچهری با کد ملی 0059959037 شــماره شناسنامه 
11609 فرزند عباس در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه سه ،
فرهاد مرادنژاد با کد ملی 0920953336 شماره شناسنامه فرزند محمد 
در تاريخ 1398/08/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
طوبی کشــاورز شاعری با کد ملی 5599763633 شــماره شناسنامه 13 
فرزند مسلمعلی در تاريخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
روشنک اشــتری النخعی با کد ملی 4284324942 شماره شناسنامه 34 
فرزنــد بهرام در تاريخ 1399/07/15 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
قاســم عزت ور با کد ملی 0059449586 شــماره شناســنامه 27857 
فرزند هاشــم در تاريخ 1399/05/25 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

کارت ملی هوشمند ،
محمدحســن احمدوند با کد ملی 3930642379 شــماره شناسنامه 270 
فرزند محمدحســن در تاريخ 1399/07/27 مفقــود گرديده و از درجه 

_______________________________________________اعتبار ساقط می باشد.
کارت ملی هوشمند ،

علــی دشــت آبــادی با کــد ملــی 3920686179 شــماره شناســنامه 
3920686179 فرزنــد مصطفی در تاريخ 1399/08/05 مفقود گرديده 

_______________________________________________و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ملی هوشمند. شناسنامه. گواهینامه پایه دو. گواهینامه موتور. کارت معافیت سربازی ،

مجید لطفی با کد ملی 3920161890 شماره شناسنامه 3920161890 
فرزند محمود در تاريــخ 1399/08/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

_______________________________________________ساقط می باشد.
شناسنامه ،

اســماعیل نــادری فرد با کــد ملی 3920111788 شــماره شناســنامه 
3920111788 فرزنــد عزيزمحمــد در تاريــخ 1398/02/10 مفقــود 

_______________________________________________گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ملی هوشمند ،

کاووس عطايی با کد ملی 3932709489 شماره شناسنامه 1004 فرزند 
محمدحســن در تاريــخ 1399/07/28 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

_______________________________________________ساقط می باشد.
شناسنامه ،

حسین ونايی با کد ملی 3920871741 شماره شناسنامه 3920871741 
فرزنــد محمد در تاريخ 1399/05/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

_______________________________________________ساقط می باشد.
کارت ملی. شناسنامه. كارت هوشمند سوخت. سند مالکیت ،

مهتاب شــاملو با کد ملی 3932782593 شماره شناسنامه فرزند ولی اهلل 
و 2عدد ســند مالکیت به شــماره2085-8 و1731 الی 1753 در تاريخ 

_______________________________________________1399/07/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ملی هوشمند ،

فردين نادی با کد ملی 3920481641 شماره شناسنامه 3920481641 
فرزنــد کاووس در تاريخ 29/07/399 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

_______________________________________________ساقط می باشد.
کارت ملی هوشمند. گواهینامه پایه سه. کارت پایان خدمت ،

حیــدر احمدونــد بــا کــد ملــی 3920113918 شــماره شناســنامه 
3920113918 فرزند فرهاد در تاريــخ 1398/05/05 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کد 502کد 401کد 5۰9 کد 1501
کارت ملی. شناسنامه ،

علی ابراهیمی با کد ملی 5268514628 شــماره شناسنامه فرزند صالح 
در تاريخ 1399/07/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

شناسنامه ،
حامد دودانگه با کد ملی 1990965784 شماره شناسنامه فرزند سبزعلی 
در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. كارت هوشمند سوخت ،
رامین محمدی با کد ملی 1990541755 شــماره شناســنامه فرزند پايی 
علی در تاريخ 1398/12/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت پایان خدمت ،
محمد رجبــی راد با کد ملی 2002906084 شــماره شناســنامه فرزند 
مرتضی در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

گواهینامه پایه دو. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ،
ناصــر بهرامی آســتوکی با کد ملی 1990675085 شــماره شناســنامه 
فرزند حســین خودرو هــاچ بک رنگ ســفید مدل 1391 شــماره پالک 
شــماره   S5430091714947شاســی شــماره  ايــران34-294و35 
موتــور4586701در تاريــخ 1399/05/01 مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی. کارت عابر بانک. کارت پایان خدمت. کارت خودرو. کارت بیمه خودرو ، بیمه 
روستایی-کارت بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی

غالمعباس نیلوفر با کد ملی 2001278632 شــماره شناســنامه فرزند 
جهانگیــر خــودرو پژو پــارس رنگ ســفید مدل 1392 شــماره پالک 
ايــران14-415ل65 در تاريــخ 1399/07/13 مفقــود گرديده و از 

باشد.  می  اعتبار ساقط  درجه 

کارت ملی. شناسنامه. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. کارت پایان خدمت. 
کارت خودرو. کارت بیمه خودرو. معاینه فنی خودرو ، رسید کارت ملی هوشمند،

امین باالمیرزازاده نوشــهر با کد ملی 1467744646 شــماره شناسنامه 
260 فرزند انصار خودرو پرايد131 رنگ سفیدروغنی مدل 1390 شماره 
پالک 44ايــران294ق92 در تاريــخ 1399/07/30 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
محمود اصغری گیلده با کد ملی 2721177699 شماره شناسنامه 1100 
فرزند حبیب اله در تاريخ 1399/08/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________
کارت ملی. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو. گواهینامه موتور. کارت خودرو ،

مجتبی عباســی با کد ملی 0056171986 شماره شناسنامه 3594 فرزند 
خلیل خودرو پرايد رنگ سفید مدل 1388 شماره پالک 10ايران566ج34 
در تاريخ 1399/07/27 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
طاهره شــهرابی فراهانی با کد ملی 0589917382 شــماره شناسنامه 3 
فرزند علی اکبر در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت عابر بانک ،
حســین بهادر با کد ملی 0022548696 شماره شناسنامه فرزند رضا در 

تاريخ 1399/06/28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی ،
میثم ســوهانی با کد ملی 0060832517 شماره شناسنامه 2647 فرزند 
محمدرضا در تاريخ 1398/03/08 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
وحید عزيزی با کد ملی 3732925277 شــماره شناسنامه 7597 فرزند 
ســعید در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. كارت هوشمند سوخت. کارت هوشمند خودرو. کارت 
بیمه خودرو ،

صــارم مراديان با کــد ملی 3720435911 شــماره شناســنامه فرزند 
محمدصالــح خودرو خاورفاو رنگ ســفید مدل 1396 شــماره پالک 84 ع 
875 ايــران 22 به نام شــرکت بهمن لیزينــگ در تاريخ 1399/08/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند ،
محمدامیر وفائی با کد ملی 3730604465 شماره شناسنامه 243 فرزند 
نبی در تاريخ 1399/06/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. کارت پایان خدمت ،
شــهرام محمدی با کد ملــی 3731987503 شــماره شناســنامه 114 
فرزند احمد و کارت ملی هوشــمند خانم ژيالرحمانی فرزند کمال باکدملی 
3730280971 در تاريــخ 1399/07/15 مفقــود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

کد 900

کد 201
کارت ملی هوشمند ،

علی اصغر هادی زاده گوکی با کد ملی 3189961328 شــماره شناسنامه 
667 فرزند يــداهلل در تاريخ 1399/07/20 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه دو ،
محمــد جــواد قربانــی هلــوج بــا کــد ملــی 2980137121 شــماره 
شناســنامه فرزنــد رمضــان و دو عــدد کارت ســوخت به شــماره پالک 
هــای:45_116ص42،،45_452س61 در تاريخ 1399/07/05 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_______________________________________________

کارت ملی هوشمند. شناسنامه ،
فاطمــه غضنفری بــا کد ملی 2980683991 شــماره شناســنامه فرزند 
مرتضی در تاريخ 1399/05/23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. 

کارت ملی هوشمند ،
وحید جنگی با کد ملی 1582610185 شــماره شناســنامه 37 فرزند 
اصغر در تاريخ 1399/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

باشد. می 

کارت ملی هوشمند. شناسنامه. گواهینامه پایه دو. دفترچه بیمه. کارت معافیت سربازی. 
کارت خودرو. کارت بیمه خودرو. معاینه فنی خودرو ،

عباس کريمی نیا با کد ملی 3320023608 شماره شناسنامه 3320023608 
فرزنــد علی ياور خــودرو پژو 206 رنگ ســفید مدل 1388 شــماره پالک 
36م169ايــران19 و يک عدددفترچه تامین اجتماعی به اســم ايوب مقدم 

_______________________________________________در تاريخ 1399/07/28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ملی هوشمند ،

مجتبی اکبرزاده با کد ملی 3252355094 شماره شناسنامه 279 فرزند علی 
در تاريخ 1399/07/14 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

کارت ملی هوشمند. كارت هوشمند سوخت. گواهینامه پایه سه
 کارت عابر بانک ملی ،

عبــداهلل کريم زاده با کد ملی 3762522111 شــماره شناســنامه 36 
فرزنــد ابراهیــم در تاريخ 1399/06/22 مفقــود گرديده و از درجه 

باشد. می  ساقط  اعتبار 

کد 1601
کد 703

کد 101
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 آگهی تغییرات شــرکت منحله در حال تصفیه تعاونی مصرف 
کارگران بنیاد مستضعفان و جانبازان مشهد شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 2908 و شناســه ملی 10860183624 به استناد صورتجلسه 
هیئت تصفیه مورخ 1399/04/30 و برابر نامه شماره 2/33288مورخ 
1399/7/5اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات 
ذيل اتخاذ شد :  1-  جواد رمضانزاده دباغ به شماره ملی0937602991 
بعنوان رئیس هیات تصفیه و مدير اجرا و حســن سعدآبادی به شماره 
ملی0933635303 بعنوان نايب رئیــس هیات تصفیه و  رمضانعلی 
لشکريان به شماره ملی 0848634667 بعنوان منشی هیات تصفیه 
انتخاب گرديدند  وکلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک 
، ســفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت جواد  رمضانزاده  )رئیس 
هیات تصفیه و مدير اجرايی( و امضای متغیر حســن سعدآبادی )نايب 
رئیس هیات  تصفیه( يا رمضانعلی لشکريان )منشی هیات تصفیه( با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

 )1032154( 

 آگهی تغییرات شــرکت فنی و مهندســی بانی گران 
بهســان راز ســهامی خاص به شــماره ثبــت 10780 و 

شناســه ملی 14004282555 به اســتناد صورتجلســه 
هیئــت مديره مــورخ 1399/07/21 تصمیمات ذيل اتخاذ 
شــد : - رضا کاشــفی به شــماره ملی 2110003618 به 
ســمت رئیس هیئت مديره و علی اصغر محرری به شــماره 
ملی0383506832 به ســمت نايب رئیس هیئت مديره و 
علی محرری به شــمارملی 2110001143 به ســمت مدير 
عامل و عضو هیئت مديره.انتخاب شدند -کلیه اسناد ، چک 
، اوراق بهادار ، تعهدآور ، قراردادها ، عقود اسالمی و اوراق 
عادی و اداری شرکت فقط با امضاء منفرد شخص مديرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری گرگان 

 )1031946(

 آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت شايان گلستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 1248 و شناسه ملی 14009061170 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/01 
تصمیمات ذيل اتخاذ شد : در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذيل 
تغییر و افزايش يافت: پرورش جوجه گوشتی-کشتار مرغ، قطعه 
بندی و بسته بندی خريد و فروش جوجه يکروزه گوشتی و مرغ 
گوشتی تهیه و توزيع نهاده هايی مرغداری ها اعم از ذرت سويا، 
گندم، جو، روغن و کنسانتره ترهین اسناد مالکیت شرکت برای 
شرکت و يا اشخاص ثالث جهت اخذ تسهیالت در کلیه موارد در 
صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذيصالح )ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد ( و 

ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری آق قال 

 )1031964(

 آگهی تغییرات شــرکت پوالد دژ ترشیز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1766 و شناسه ملی 10861970680 به 

استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1399/07/17 تصمیمات 
ذيل اتخاذ شــد : - حسن گنجی به شماره ملی 0901386820 
به ســمت رئیس هیات مديره و مدير عامل-ســمیرا صابری به 
شماره ملی 0890038041به سمت نائب رئیس هیات مديره - 
زهرا گنجی تل آباد فرزند نوروز به شماره ملی 0900172721 
به ســمت عضو اصلی هیئت مديره برای مدت دوســال انتخاب 
گرديدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و نیز و اوراق عادی 
و مکاتبات اداری باامضای رئیس هیئت مديره و مديرعامل آقای 

حسن گنجی همراه با مهر شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری کاشمر 

 )1032152(

 آگهــی تغییرات شــرکت اروم تاک ســهامی خاص به 
شــماره ثبت 1157 و شناســه ملی 10220043264 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/26 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - آقايان جلیل 
عبدالهی شــريف کد ملی 2753448205 – محمود جبارپور 
آذری کدملی 2753469970 – لعیا عبدالهی شــريف کدملی 
2753499101 بعنــوان اعضاء اصلی هیئــت مديره بمدت 
دوســال تعیین وانتخاب شدند . 2-خانم رحیمه علوی قره باغ 
کدملی 2753947732بعنوان بازرس اصلی و خانم شــهمیرا 
میر فخرائی کدملی 2754198423 بعنوان بازرس علی البدل 
شرکت بمدت يکسال انتخاب شدند . 3- روزنامه کار و کارگر 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری ارومیه 

 )1031930(

 آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی بانی گران بهسان 
راز ســهامی خاص به شــماره ثبت 10780 و شناســه ملی 

14004282555 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العــاده مــورخ 1399/07/21 تصمیمات ذيل اتخاذ 
شــد : - علی اصغر محرری به شــماره ملی 0383506832 و 
علی محرری به شــماره ملی 2110001143 و رضا کاشــفی به 
شــماره ملی 2110003618 بعنوان اعضای هیات مديره برای 
مدت دو ســال انتخاب شــدند - فاطمه چراغعلی به شماره ملی 
2122689838 به ســمت بازرس اصلــی و فرهاد مهردل به 
شــماره ملی 2020098891 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت يک ســال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و 
زيان شرکت منتهی به سال مالی 1398 مورد تصويب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری گرگان 

 )1031952(

 آگهی تغییرات شــرکت تولیدی صنعتی شن و ماسه زرين رود کتول 
ســهامی خاص به شماره ثبت 106 و شناســه ملی 10700012050 به 

اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/17 تصمیمات 
ذيل اتخاذ شــد : - موارد ذيل به موضوع شرکت الحاق گرديد: - رشته کاوش 
های زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل 
و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوســته زمین )در خشــکی و آب(، 
کاوشهای غیر مستقیم روی خشکی، حفاری های آبی، هیدرو کربوری و تزريق مواد 
و دفن زباله، کاوش های دريايی، حفاری در بستر دريا و ژئو تکنیک، بهره برداری 
از مواد بســتر دريا )به جز هیدرو کربورها(، سیستم های ثابت انتقال مواد در 
دريا و ايستگاههای آن شامل آب، فاضالب، هیدرو کربور ها و ديگر مواد، آماده 
سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز )در خشکی( و آماده سازی و ساخت 
و بهره برداری از معادن زيرزمینی )در خشــکی(، به غیر از استخراج و اکتشاف 
و بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشــیمی، انجام فعالیت های باالدستی 
صنعت نفت، گاز، پتروشیمی در کلیه موارد در صورت لزوم پس از کسب مجوز از 
مراجع ذيصالح )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت 

نمیباشد و درنتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

 )1031990( 

 آگهــی تغییــرات شــرکت منحلــه در حــال تصفیه 
تعاونــی مصرف کارگــران بنیاد مســتضعفان و جانبازان 

مشهد شرکت تعاونی به شــماره ثبت 2908 و شناسه ملی 
10860183624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ 1399/04/30 و برابر نامه شــماره 2/33288مورخ 
1399/7/5اداره تعــاون ،کارو رفــاه اجتماعی شهرســتان 
مشــهد تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : مدت تصفیه شــرکت 
برای دو ســال تمديد گرديــد.  جواد رمضانــزاده دباغ به 
شــماره ملی  0937602991   حسن ســعدآبادی به شماره 
ملی  0933635303   رمضانعلی لشــکريان به شــماره ملی 
 0848634667  به عنوان اعضای اصلی هیئت تصفیه برای 

مدت دو سال انتخاب گرديدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مشهد 

 )1032155(

 آگهی تغییرات شــرکت ســیلیکون پارت کیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 1239 و شناسه ملی 10700134632 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1399/06/12 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : - محمدرضا حســامی به کد ملی 
1989389651 به ســمت مدير عامل و رئیس هیئت مديره 
محمودرضا حسامی به کد ملی 2002427038 به سمت نائب 
رئیس هیئت مديره مريم بومری به کد ملی 2110412453 
دارای به ســمت عضوهیئت مديره به عنــوان اعضای هیئت 
مديره برای مدت دوســال انتخاب گرديدند - کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و ساير نامه های عادی و اداری 
شرکت با امضای محمدرضا حسامی ) مدير عامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری آق قال 

 )1031951(

 آگهی تغییــرات شــرکت مهر آرين زريــن گرگان 
ســهامی خاص به شــماره ثبــت 11547 و شناســه ملی 
14005636709 به اســتناد صورتجلســه هیئت مديره 
مــورخ 1399/01/25 تصمیمــات ذيل اتخاذ شــد : نگار 
کردجــزی به کد ملــی 2121731377 به ســمت رئیس 
هیئت مديــره کامیار فغانی به کد ملی 2121670831 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مديره مهیــار فغانی به کد ملی 
2121574972 به سمت مدير عامل و عضو هیئت مديره 
برای مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اســناد واوراق 
بهادار و تعهدآور و ســاير نامه های عادی و اداری شــرکت 
بــا امضای مديرعامل يا رئیس هیئــت مديره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهدبود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
 اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 

 )1031987(

 آگهی تغییرات شرکت مرتع داران مهرآباد میان خواف شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 444 و شناسه ملی 14000009871 به 

استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1398/06/31 و نامه شماره 
4335 مورخ 98/7/18 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان 
خواف تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاء هیئت مديره 
بــه قرار ذيل تعیین گرديدند: آقای شــجاع الدين قريب مهر آبادی 
0769576877 به ســمت رئیــس و آقای عبداللطیــف جواهری 
0769910564 به سمت نايب رئیس و آقای احمد رحمتی مهرآبادی 
0769090664 به ســمت منشی هیات مديره و مدير عامل شرکت 
برای مدت 3 ســال انتخاب گرديدند 2 - کلیه قراردادها و اســناد 
رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار 
با امضای مــدير عامل و آقای شجاع الدين قريب مهر آبادی )سمت: 
رئیس ( و يا آقای عبداللطیف جواهری )ســمت: نائب رئیس ( و مهر 
شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای احمد 
رحمتی مهرآبادی )سمت: مديرعامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف

 )1032156( 

 آگهی تغییرات شــرکت پوالد دژ ترشیز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1766 و شناسه ملی 10861970680 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/17 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : - آقای خانم محبوبه 
مهدی زاده به شــماره ملی 0731725621 به سمت بازرس 
اصلی و آقای رضا پرده نشین به شماره ملی 6519978787 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت يک سال مالی انتخاب 
شــدند. - اعضاء هیئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: 
- حسن گنجی به شماره ملی 0901386820 - سمیرا صابری 
به شماره ملی 0890038041 - زهرا گنجی تل آباد به شماره 
ملی 0900172721 به سمت اعضای اصلی هیات مديره برای 

مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری کاشمر 

 )1032153(

 آگهی تغییرات شرکت نمايشگاههای بین المللی همدان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 2400 و شناسه ملی 10861116371 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/06/19 
تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی رازدار به شماره ملی 
10100129086 به عنوان بازرس اصلی ،موسسه حسابرسی شراکت 
به شماره ملی 10100174240 به عنوان بازرس علی البدل برای يک 
سال مالی انتخاب گرديدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار کار و کارگر جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - اعضاء هیئت مديره به قرار ذيل 
برای مدت دو ســال انتخاب گرديدند: شهرداری همدان به شماره ملی 
14000278968 شــرکت سهامی نمايشگاههای بین المللی به شماره 
ملی 14002918474 سازمان همیاری شهرداريهای استان همدان به 
شماره ملی 4 14000118054- صورتهای مالی 98 شرکت مورد تايید 

و تصويب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

 )1032186( 

 آگهی تغییرات شرکت آروين قزل مرکزی سهامی خاص 
به شــماره ثبت 886 و شناســه ملی 10780041203 به 

اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده 
مورخ 1399/02/10 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : 1-مسعود 
ياوری به کدملی 0579872157 وفريده اســدی به کدملی 
0569369940 وفرج اله اسدی به کدملی 0385581785 
بــه عنوان اعضای هیــات مديره برای مدت دو ســال انتخاب 
شدند. 2-جواد رجبی به شماره ملی 0579912051 به سمت 
بازرس اصلی ومجید قدس به شماره ملی 0384564951 به 
سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت يکسال مالی انتخاب 
گرديدند. 3-روزنامه کثیراالنتشار کار و کارگر جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد./ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری دلیجان 

 )1032309(

 آگهی تغییرات شرکت آروين قزل مرکزی سهامی خاص به 
شماره ثبت 886 و شناسه ملی 10780041203 به استناد 

صورتجلســه هیئت مديره مــورخ 1399/02/10 تصمیمات 
ذيل اتخاذ شد : 1-مسعود ياوری به کدملی 0579872157 
به ســمت مديرعامل ورئیس هیات مديره وفريده اســدی به 
کدملی 0569369940 به ســمت نايب رئیس هیات مديره 
وفرج اله اســدی به کدملی 0385581785 به ســمت عضو 
هیات مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،سفته،بروات، 
قراردادهای شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مديرعامل 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد./ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری دلیجان 

 )1032310(

 آگهی تغییرات شرکت افق ارتباطات فناور پارسه شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 53548 و شناسه ملی 14009449699 به استناد صورتجلسه 

هیئــت مديره مورخ 1399/07/19 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : - تعیین دارندگان 
حق امضاء: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
،قراردادها و عقوداســالمی با امضاء هر يک از آقايان محمد مهدی تاجیکی با ســمت 
مدير عامل و محمد حسین حکیم آرا با سمت رئیس هیات مديره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1032210( 

آگهی تغییرات شرکت پاک تدبیر مکريان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
2308 و شناســه ملی 14005630100 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1399/01/23 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : -1 موارد ذيل به موضوع 
فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه اضافه گرديد: تهیه و توزيع و پخش کلیه 
کاالهــای مجاز. در صورت لزوم با اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذيربط - ثبت موضوع 

فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد 

 )1032251(

آگهی تاســیس تاسیس شرکت سهامی خاص لوتوس ســپهر تاراز درتاريخ 30/06/1399 
به شــماره ثبت 13935 به شناســه ملی 14009450695 ثبت و امضــا ذيل دفاترتکمیل 

گرديده که خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگــردد. موضوع فعالیت :تولید الیاف نانو 
طراحی و نصب شــبکه های فیبر نوری طراحی و تولید سیســتم های ژئوفیزيکی , زمین شناسی و توپو 
گرافی طراحی و تولید و نصب فرســتنده و گیرنده های راديويی برنامه نويســی انواع میکروکنترلر ها 
:Armو Avrو Picو … طراحی , تولید و نصب سیستم های اتوماتیک سازی و هوشمند سازی :منازل 
-کارخانه جات -کارگاه ها -مراکز پرورش دام و طیور-کشــاورزی -ادارات -مراکز تجاری و فروشگاه 
ها اجرای سیستم اتوماسیون اداری طراحی و تولید قطعات صنعتی طراحی و تولید سنسور های صنعتی 
طراحی ,تولید و نصب قطعات مکانیکی و الکترونیکی خودرو طراحی , تولید و نصب سیســتم های مسیر 
ياب و موقعیت ياب خودرو تولید فیلتر های نانو طراحی ,تولید و نصب تجهیزات هوشمند سازی خودرو 
طراحی ,تولید و نصب هوشــمند سازی ابیاری : فضای سبز -مراتع کشاورزی -گلخانه ها -باغات اجرای 
پروژه های : برق - مخابرات - عمران - محوطه ســازی - شــهر ســازی - راه و جاده ســازی - فضای 
ســبز - آب و فاضالب طراحی , تولید و نصب خطوط تولید , توزين , شــمارش و بسته بندی کارخانجات 
و کارگاه هــا طراحی , تولید و برنامه ريزی کامپیوتر های صنعتی طراحی , تولید و نصب سیســتم های 
اعالم و اطفای حريق هوشمند طراحی , تولید و نصب تجهیزات حفاری طراحی , اجرا , تعمیر و پشتیبانی 
شــبکه طراحی و تولید تجهیزات و ادوات کشــاورزی طراحی , اجرا , تعمیر و پشــتیبانی شــبکه های : 
بــرق - مخابرات - آب و فاضالب طراحی , تولید و نصب سیســتم های نور پردازی هوشــمند طراحی 
,تولید و نصب هوشمند سازی ابیاری : فضای سبز -مراتع کشاورزی -گلخانه ها -باغات طراحی , تولید 
و نصب ابزار االت صنعتی برنامه نويســی و برنامه ســازی تحت سیستم عامل های : ويندوز-لینوکس 
-اندرويد طراحی , تولید و نصب سیســتم های امنیتی هوشــمند طراحی و تولید برد های الکترونیکی 
طراحی و تولید کلیه سیســتم های الکترونیکی و مکانیکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان چهارمحال وبختیاری ، 
شهرســتان شهرکرد ، بخش مرکزی ، شهر شــهر کرد، محله میرآباد شرقی ، جالل آل احمد ، کوچه )2( ، 
خیابان بیســت متری اول ، پالک 45 ، طبقه همکف کدپستی 8815653415 سرمايه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلغ 17,500,000 ريال نقدی منقسم به 20 سهم 875000 ريالی تعداد 20 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 17500000 ريال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 2066/3214/99 
مورخ 04/04/1399 نزد بانک قرض الحســنه مهر ايران شعبه مرکزی با کد 3214 پرداخت گرديده 
اســت اعضا هیئت مديره آقای پیام رئیسی به شــماره ملی 4610505411 و به سمت رئیس هیئت 
مديره به مدت 2 ســال آقای پارسا رئیسی بیدکانی به شــماره ملی 4610818884 و به سمت نايب 
رئیس هیئت مديره به مدت 2 ســال و به ســمت عضو هیئت مديره به مدت 2 ســال آقای حشــمت 
اهلل رئیســی بیدکانی به شــماره ملی 4620273171 و به ســمت عضو هیئت مديره به مدت 2 سال 
و به ســمت مديرعامل به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل اسناد تجاری، چک برات و ســفته، قراردادها و عقود اسالمی با امضا آقای حشمت اهلل 
رئیســی بیدکانی يا آقای پیام رئیسی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدير عامل : طبق 
اساســنامه بازرسان آقای علی چراغپور احمد محمودی به شماره ملی 4610785048 به سمت بازرس 
اصلی به مدت يک ســال مالی خانم فاطمه چراغپور احمد محمودی به شــماره ملی 4670145975 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های 

شــرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد(1031857)

 آگهی تغییرات شرکت سنگ شکن گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1630 و شناســه ملی 10700085678 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1398/10/05 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : - افزايش ســرمايه : 
سرمايه شرکت از مبلغ 3000000000ريال )منقسم به 6000سهم 500000ريالی( 
به مبلغ 10050000000ريال منقسم به 20100 سهم 500000 ريالی با نام عادی 
از محل مطالبات حال شــده سهامداران افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گرديد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )1032006( 

 آگهی تغییرات شــرکت نمايشــگاههای بین المللی استان گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 2496 و شناسه ملی 10700097636 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/02 تصمیمات 
ذيل اتخاذ شــد :اساسنامه جديد شرکت مشــتمل بر 19 ماده و 30 بند به 

تصويب مجمع رسید و جايگزين اساسنامه قبلی شرکت گرديد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 

 )1032015(

 آگهی تغییرات شــرکت ويال اکباتان راشــا شرکت با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 13495 و شناســه ملی 14007896125 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 1399/06/20 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد : - محل 
شــرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش 
مرکزی ، شــهر همدان، محله شــهرک مدرس ، خیابان میالد ، کوچه غدير ، پالک 40 ، 
طبقه همکف کدپستی 6517817848 تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )1032184( 

آگهی مفقودی
 اينجانــب محمدحیــدری گــودرزی مالک خودروی ســواری پیکان به شــماره 

موتور11127937430وشــماره  33مدل1379شــماره  41-344م  انتظامــی 
بدنه79440592به علت فقدان اسنادسازمان فروش ايران خودروتقاضای رونوشت 
)المثنی( ســندکمپانی مذکور رانموده اســت.لذاچنانچه هرشــخص ادعايی در مورد 
خودروی مذکور داردظرف 10روزبه دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ايران خودرو 
واقع در پیکانشهرساختمان ســمندمراجعه نمايد. بديهی است پس ازانقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط مقرراقدام قانونی به عمل خواهدآمد
 بروجرد

تاريخ:99/7/28   شماره:895
آگهی تحدید حدود عمومی

پیرو آگهی های قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود امالک 
شماره های زير بشرح ذيل آگهی می شود

1- ششدانگ يکقطعه زمین محصور به مســاحت3439/82 متر مربع 
پالک 67فرعی از37-اصلی واقع در علی آباد قطعه يک زرنديه بخش 4 
ســاوه مورد درخواست آقايان حبیب اله و رضا و رامین و محمد شهرت 
همگــی نجفی فرزندان ابوالفضل و تقــی و خانم ها مه جبین و حلیمه و 

معصومه شهرت همگی نجفی فرزندان مسلم
تاريخ تحديد: روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ99/08/28

لــذا به موجب مــاده 14 قانون ثبت اســناد وامالک بــه مالک پالک 
ومجاورين فوق الذکر اخطار میگردد که در روز وســاعت مقرر  باال در 
محل حضور بهم رســانند چنانچه مالک يا نماينده قانونی وی در موقع 
مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانــون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات 
مجاورين نســبت به حدود وحقوق ارتفاقــی ونیز صاحبان ملک که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز 
از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد ودر اجرای تبصره 2 ماده 
واحده قانــون تعیین و تکلیف پرونده های معتــرض ثبتی معترضین 
می بايســت از تاريخ تســلیم اعتراض  به اداره ثبــت ظرف يک ماه 
دادخواســت اعتراض خود به مرجع ذيصــالح قضايی تقديم و گواهی 
الزم از مرجع مذکور اخذ وبه اداره تســلیم نمايند هر آينه در مدت 
مذکور دادخواســت اعتراض به مرجع قضايی تسلیم نشود اعتراض 

تسلیمی به مرجع ثبتی بال اثر خواهد بود.
تاريخ انتشار: 1399/08/02

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرندیه 
 عبداله نقدی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اينکه مرتضی يوسفی حیدری تقاضای کتبی جهت دريافت سند 

مالکیت المثنی خود به اين اداره مراجعه کرده و مدعی می باشد سند مالکیت 
چهار دانگ مشــاع از ششدانگ به شماره مسلســل 576526 الف 98 به 
شــماره پالک 86 فرعی از شــماره 4201 اصلی واقع در دلیجان که متعلق 
به نامبرده بوده به علت اســباب کشی  مفقود شــده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذيل دفتر الکترونیک بنام آقای مرتضی 
يوسفی فرزند رضا به شماره شناسنامه 402 صادره از دلیجان ثبت و سند  
صادر و تسلیم شــده و دفتر امالک بیش از اين حکايتی ندارد لذا باستناد 
ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هرکس نسبت به تملک مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشند بايستی ظرف مدت 10 روز ازتاريخ انتشار اين 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند معامله رسمی به اين اداره 
تسلیم نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا 
عدم وصول اعتراض بدون ارايه سند مالکیت يا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
رییس اداره ثبت اسنادوامالک دلیجان 57/م الف  

 غالمحسن فدایی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اينکه آقای بهروز محمدی فرزند خلیل اله  شــماره شناســنامه 

10 باســتناد تقاضای کتبی جهت دريافت ســند مالکیت المثنی بنام خود به 
اين اداره مراجعه کرده و مدعی می باشــد سند مالکیت به شماره مسلسل 
0143175 مقدار شــش دانگ پالک 8276 فرعی از شماره 4188 اصلی 
واقع در دلیجان حوزه ثبتی دلیجان که متعلق به نامبرده می باشــد به علت 
اسباب کشی  مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت 
اولیه ذيل ثبت 20150 صفحه 391 دفتر 93 بنام آقای بهروز محمدی صادر 
و تســلیم شــده و دفتر امالک بیش از اين حکايتی ندارد لذا باستناد ماده 
120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب  يک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هرکس نســبت به تملک مورد آگهی معامله ای انجــام داده يا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشند بايستی ظرف مدت 10 روز ازتاريخ انتشار اين 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند معامله رسمی به اين اداره 
تسلیم نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا 
عدم وصول اعتراض بدون ارايه سند مالکیت يا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
رییس اداره ثبت اسنادوامالک دلیجان 58/م الف  

 غالمحسن فدایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اينکه خواهان مهدی آقا قديری کاشــی دادخواستی به خواسته 

مطالبــه وجه به مبلــغ 111/000/000 ريال به طرفیت عبداله افشــانی 
به مجتمع شــوراهای حل اختالف کاشــان تقديم که پس از ارجاع به شعبه 
3حقوقــی شــورای حل اختالف به کالســه 9900710 ثبت و بــرای تاريخ 
99/9/15 ساعت 15/30 وقت رسیدگی تعیین گرديده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرســی 
دادگاههای عمومــی وانقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان

آگهی فقدان
برگ ســبز ، سندکمپانی وکارت خودروسواری ام وی ام X33 مدل 1395 شماره شاسی:  

NATGBAXK9F1035202شــماره موتور: MVM484FAFF035199 شماره انتظامی  
38-978ج95 به نام داريوش داوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.   اراک



سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:
فوت 337 بیمار کرونایی و596۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱9

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید19 
در کشور به 574 هزار و 856 نفر رسید، گفت: متاسفانه در طول 24 

ساعت گذشته، 337 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند. 
به گزارش کار و کارگر، دکتر ســیما سادات الری در اعالم آخرین 
آمارهای کرونا در کشور، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ آبان ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۹۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۲۱۳۵ نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس 

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۷۴ هزار و ۸۵۶ نفر رسید.

وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۷ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۳۲ 

هزار و ۹۵۳ نفر رسید.
به گفته الری، خوشبختانه تا کنون ۴۵۹ هزار و ۲۵۰ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی با بیان اینکه ۴۹۸۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، گفت: تا کنون چهار میلیون 
و ۷۵۳ هزار و ۳۵۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 

است.ســخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در استان ها 
نیز گفت: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 

شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
به گفته الری، همچنین اســتان های هرمزگان، فارس، گلســتان و 

سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

  سه شنبه 6 آبان  1399 
  10 ربیع االول 1442 

  27 اکتبر 2020
  سال سی امـ  شماره 8469
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12 اجتماعی- فرهنگی

 کشف 2/5 تن چوب قاچاق

 در جنوب غرب پایتخت 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های شهریار، رباط 
کریم، اسالمشــهر، قدس و بهارستان از کشــف و ضبط 2.5 تن چوب 

قاچاق خبرداد. 
به گزارش ایسنا حسن مسعودی افزود: چوب های قاچاق کشف شده که 
از گونه توســکا هستند توسط عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان 
شــهریار و همکاری اداره آگاهی نیروی انتظامی شهرستان بهارستان و طی 
عملیات گشت و بازرســی در محور مواصالتی شهریار- بهارستان کشف 
و ضبط شــده اســت.وی در ادامه اظهارکرد: در این راستا خودروی حامل 
چــوب های قاچاق توقیف و پرونده ای تشــکیل و حامالن این چوب ها 
بــه مراجع قضائی معرفی شــدند. رئیس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان های شهریار، رباط کریم، اسالمشــهر، قدس و بهارستان تأکید 
کرد: با توجه به اینکه شهرســتان های جنوب غربی استان تهران به عنوان 
محورهای مواصالتی با دیگر استان ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند 
بنابر تعامل ایجاد شــده با نیروی انتظامی اکیپ های گشت و مراقبت فعال 
هســتند و رصد و پایش شــبانه روزی این محورها توسط نیروهای یگان 
حفاظت منابع طبیعی شهرســتان شــهریار و پلیس شــرایط ناامنی را برای 
قاچاقچیان چوب ایجاد کرده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مسعودی از عموم مردم درخواست 
کرد: درصورت مشــاهده هر گونه تخریب و تصــرف در عرصه های ملی 
همچنیــن قاچاق چوب مراتب را فــورًا از طریق ســامانه ۱۵۰۴ به یگان 

حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند.

 تعویض پالک خودروی 6۰۰ هزار متقاضی

 با »نوبت دهی اینترنتی«

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا از ارائه خدمت تعویض 
پالک به صورت نوبت دهی اینترنتی به 600 هزار متقاضی خبر داد. 

ســرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص آخرین آمار  مراجعه هموطنان 
به مراکز تعویض پالک در سراســر کشــور اظهار داشت: تاکنون ۶۰۰ هزار 
نفر از متقاضیان شماره گذاری و تعویض پالک خودرو از طریق »نوبت دهی 
اینترنتی« خدمات مربوطه را دریافت کرده اند.سرهنگ محمدی به متقاضیان 
اعالم کرد که حتمًا در بازه زمانی رزروشده به مراکز تعویض پالک مراجعه 
کنند؛ نه زودتر و نه دیرتر؛ اگر زودتر بیایند معطل شده و اگر دیرتر مراجعه 
کنند نوبتشــان را از دســت می دهند.وی اضافه کرد: مسأله مهم دیگری که 
در نوبت دهی اینترنتی با آن مواجه هســتیم عدم مراجعه افراد در زمان های 
رزروشده است؛ افراد دقت کنند که اگر در بازه مشخص نمی توانند مراجعه 
کنند حتمًا نوبت را کنســل کنند تا فرد دیگری بتواند از آن نوبت اســتفاده 
کند و مدت زمان رزروشــده خالی نماند.رئیس مرکز شــماره گذاری پلیس 
راهور ناجا خاطرنشــان کرد: هم اکنون در سراسر کشور کار تعویض پالک 
و شــماره گذاری وســایل نقلیه اعم از خودروی سواری، موتورسیکلت و 

وسایل نقلیه سنگین به واسطه نوبت دهی اینترنتی امکان پذیر است.

فرماندار شهرستان ری خبر داد:
 نصب دستگاه آنالین پایش دودکش

 صنایع بزرگ در ری
فرمانــدار شهرســتان ری با تاکید بر لزوم توجــه واحدهای صنعتی 
به مسائل زیســت محیطی، گفت: نصب دستگاه آنالین پایش خروجی 

دودکش صنایع بزرگ مقیاس در شهرستان ری پیگیری خواهد شد. 
حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند تحقق جهش تولید 
و توســعه در سطح شهرســتان ری، افزود: قطعا صنایعی که پیوست های 
محیط زیســتی را رعایت کنند در این شهرستان حمایت خواهند شد و در 
نقطه مقابل با متخلفان زیســت محیطی در این شهرستان به شدت برخورد 
می شــود.وی ادامــه داد: بی تردید راهبرد اصلی در خصوص مشــکالت 
زیست محیطی پیشگیری و صدور اخطاریه است، ولی در صورت تکرار، 
با متخلفان به شــدت برخورد خواهد شــد و این متخلفیــن باید از حوزه 

سرزمینی ری خارج شوند.
به گفته فرماندار ری، این شهرســتان اولین نقطه برای ســرمایه گذاری 
صنعتی در استان تهران قلمداد می شود. بر همین اساس واحدهای تولیدی 
باید پیوست های اجتماعی و زیست محیطی و مسئولیت های این دو حوزه 
را کامــال رعایت کنند.وی ادامه داد: خوشــبختانه اداره کل محیط زیســت 
اســتان تهران نگاه ویژه ای برای حل مشکالت زیست محیطی شهرستان 
ری دارد و در همین راســتا مشکالت محیط زیستی شهرستان همانند بوی 
نامطبــوع اطراف فــرودگاه امام خمینی)ره(، حمل روزانــه ۸۰۰۰ تن زباله 
تهــران به مجتمع پــردازش و بازیافت آراد کوه در کهریــزک، کارگاه های 
چربی سوزی، آلودگی صنایع نفتی جنوب تهران و جمع آوری دام فروشان 
غیرمجاز در ری در حال پیگیری است.وی تاکید کرد: نصب دستگاه آنالین 
پایش خروجی دودکش صنایع بزرگ مقیاس و آغاز مطالعه برای جانمایی 
محل جدید آراد کوه توســط شــهرداری تهران از جمله اقداماتی است که 
بخشی صورت گرفته و بخشی دیگر از آنها نیز در حال پیگیری است و با 
تحقق این اقدامات گام بزرگی در راســتای بهبود زیست محیطی در سطح 

شهرستان ری برداشته شده است.

 تامین 2200 میلیارد تومان بودجه غیر نقد
 برای خط 10 متروی تهران 

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری 
و مشــارکت های مردمی شهرداری 
تهران گفت: تا پایان شهریور ماه سال 
جاری 2200 میلیــارد تومان بودجه 
غیر نقد برای خــط 10متروی تهران 
تامین شده است اما هنوز پیمانکاری 
از سوی شرکت مترو برای تهاتر این 

اعتبارات معرفی نشده است. 
به گزارش ایسنا، شکراهلل بنار گفت: 
تامیــن بودجه غیــر نقد در راســتای 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی و زیر 
ساخت ها در شــهرداری تهران یکی 
از وظایف اصلی این سازمان است به 
طــوری که در بودجه ســال ۹۹ بالغ بر 

۷۴۰۰ میلیارد تومان تعهدات مالی غیر نقد بر عهده 
این سازمان نهاده شــده است. این در حالی است 
که تعهدات مالی غیر نقد ســازمان سرمایه گذاری 
در ســال ۹۹ بیش از ۷۰۰ درصد نسبت به سال ۹۸ 

افزایش داشته است.
مدیر عامل ســازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
های مردمی شــهرداری تهران به تشــریح اقدامات 
این ســازمان در ســال جــاری و موانعی که بعضا" 
سبب شده تا اینطور به نظر آید که تعهدات سازمان 

محقق نشده، پرداخت.
وی گفت: در ســال جــاری دو تکلیف بزرگ بر 
عهده ســازمان نهاده شــده که نخست تامین ۳۴۰۰ 
میلیــارد تومان تعهد مالی غیر نقد و ســپس تامین  
۴۰۰۰ میلیــارد تومان تعهد مالی غیر نقد برای خط 

۱۰ مترو و پیش پرداخت های مربوط به آن.
وی افــزود: در حال حاضــر و در برخی محافل 

گفته می شود که شهرداری تهران در راستای تامین 
بودجه غیر نقد هیچ کاری انجام نداده است اما باید 
در نظر داشــت که کار سازمان سرمایه گذاری مهیا 
کــردن امالک و پروژه ها برای فروش و مشــارکت 
است و در همین راستا در پایان شهریور ماه ۲۲۰۰ 
میلیارد تومان اموال کارشناسی شده جهت اجرای 
خط ۱۰ مترو به شــرکت مترو اعالم کردیم و تفاهم 
نامــه ای نیــز در ایــن زمینه با حضــور آقای دکتر 
میرلوحی نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و عضو 
محترم شــورای اسالمی شهر تهران با شرکت مترو 

منعقد شده است. 
 بنار در ادامه افزود: شــرکت مترو باید در واقع 
پیمانکارانــی که حایز شــرایط دریافت این امالک 
هســتند را معرفی کند که یکی از شرایط داشتن کد 
و ردیف بودجه یا طلب اســت اما تا به حال کسی 
معرفی نشــد یعنی تا به حال پیمانکار مســتعد و یا 

طلبکاری را معرفی نکردند.

بنار در ادامه گفت: در خصوص ما 
بقی تعهدات مالی غیر نقد باید بگویم 
با برنامــه ریزی های صورت گرفته تا 
پایان سال به تمام ۷۴۰۰ میلیارد تومان 
تعهــد مالی غیر نقد عمل خواهیم کرد 
و بخشــی از این تعهــدات نیز برای 
پرداخت بدهی های بانک شــهر و دو 
بانک دیگر اختصاص خواهد داشت. 
مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری 
همچنین افزود: شــاید اینطور به نظر 
آید کــه این امالک مســتقیم از طریق 
خود مترو چرا بــه پیمانکاران واگذار 
نمی شــود؟ در پاســخ باید گفت: اگر 
شــرکت مترو بخواهد بطور مســتقیم 
امالک را به پیمانکاران خود واگذار کند ۲۵ درصد 
مالیات به آن تعلق می گیرد، ضمن اینکه کارشناسی 
امالک بایــد دوباره صورت گیرد، لــذا هزینه های 
شــهرداری چندیدن برابر می شود و این اقدامات  
همه در چارچوب ســند جامع ســرمایه گذاری و 
مصوبات شــورای اسالمی شــهر تهران است و ما 
کامال در چارچوب مصوبات شــورای شــهر عمل 

کرده ایم.
بنــا براعالم روابــط عمومی و امــور بین الملل 
سازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری تهران، وی در خاتمه یادآور شــد : این 
اقدامــات در حالــی صــورت گرفته کــه  در حال 
حاضر زمان کارشناســی امالک بالغ بر ۵ ماه شــده 
اما توانستیم با پیگیری های مستمر تا پایان شهریور 
ماه ۲۲۰۰ میلیارد تومــان تعهدات مالی غیر نقد را 

محقق کنیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد:
ساماندهی فعالیت های ورزشی 

در بوستان های پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حضور در سازمان ورزش شهرداری 
تهران از فعالیت های این ســازمان در توســعه ورزش شــهروندی در 
پایتخت تجلیل کرد و گفت: نقش ورزش درکاهش آسیب های اجتماعی 

انکارناپذیر است. 
به گزارش کار و کارگر، ســردار "حسین رحیمی" فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ که به همراه ســردار "محمدحســین حمیدی" رییــس پلیس راهور، 
ســرهنگ "مرادمرادی" معاون اجتماعی و ســرهنگ "جلیــل موقوفه ای" 
سرپرســت پلیس پیشــگیری فاتب در ســازمان ورزش حضــور یافت، از 
آمادگــی مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بــزرگ در تامین نظم و امنیت 

رویدادهای ورزشی تهران خبر داد.
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشــاره به نقش پر رنگ توسعه ورزش 
در کاهش آســیب هــای اجتماعی افزود: ســازمان ورزش اقدامات خوبی 
در توســعه ورزش همگانی داشته و با تعامل مناسبی که میان پلیس و این 
ســازمان وجود دارد، می توان شــاهد اتفاقات خوبی در ورزش  همگانی 

نیز بود.
وی با اشــاره به انجــام فعالیت های ورزش همگانی در بوســتان های 
پایتخت گفت: با همراهی سازمان ورزش، فعالیت های ورزشی بوستان ها 
ســاماندهی و نظم و امنیت الزم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم برقرار 

می شود.
"امیر محســنی" مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تهــران نیز در 
این دیدار با اشــاره بــه اینکه بیش از ۱۲۰۰ ایســتگاه ورزش همگانی در 
بوســتان های شــهر تهران با نظارت ســازمان ورزش فعالیت دارد، گفت: 
تعامل دوسویه خوبی پلیس تهران در برگزاری رویدادهای ورزشی دارد که 

امیدواریم به گسترش روز افزون ورزش شهروندی بیانجامد.

 آغاز پخش سریال جدید جواد رضویان

 و سیامک انصاری 

مجموعه تلویزیونی »صفر بیســت و یک« به کارگردانی ســید جواد 
رضویان و سیامک انصاری ساخته شده است.

به گزارش کارو کارگر،اولین قسمت مجموعه تلویزیونی »صفر بیست و 
یک« دیشب )۵ آبان( از شبکه سه سیما پخش شد.

فیلمبرداری فصل اول ســریال »صفر بیســت و یــک« از اواخر خرداد 
در تهران آغاز شــد و اواخر مهرماه به پایان رسید. فصل اول این مجموعه 
تلویزیونی در ۲۵ قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما ساخته شده است.

سیامک انصاری، سید جواد رضویان، امیرحسین رستمی، نگار عابدی، 
ســیاوش طهمورث، سروش جمشــیدی، رویا میرعلمی، علیرضا استادی، 
آزیتا ترکاشــوند، مریم شیرازی، افشین آقایی، پادینا کیانی، رابعه اسکویی، 
اتابک نادری، محمدرضا خســروی، علــی غالمی، میالدکیانی و مهبد بیور 

بازیگران این سریال هستند.

»ملکوت« بهترین انیمیشن جشنواره وحشت
 انیمیشن »ملکوت« موفق به کسب بیست و هفتمین جایزه بین المللی 

خود از جشنواره وحشت در یوتای آمریکا شد. 
به گزارش ایسنا، فیلم انیمیشن »ملکوت« به کارگردانی »فرنوش عابدی« 
که در مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده، موفق به دریافت 
 HORROR« جایزه بهترین فیلم انیمیشــن هجدهمین دوره جشــنواره
FEST« یوتــای آمریکا شــد.این فیلم نامزد جوایــز بهترین کارگردانی و 

بهتریــن فیلم در جشــنواره فیلم گنــاه SIN FILM FESTIVAL نیز 
شــده است که برپایه ی مضمون هفت گناه کبیره برگزار می شود.»ملکوت« 
درباره ی یک نوازنده پیانو اســت که پس از حادثه ای دســتش را از دست 
می دهد و دیگر قادر به ســاز زدن نیســت؛ سپس دســت های او پیوند زده 
می شود، اما این دست ها به سمت شرارت و پلیدی پیش می روند...عوامل 
ســاخت این فیلــم عبارتند از: نویســنده، کارگردان، تدوینگــر، تهیه کننده: 
فرنــوش عابدی، فیلمبــردار و نورپرداز: محمد غفــاری، انیماتور: فرنوش 
عابدی و ملیحه غالمزاده، صدابردار، صداگذار و موسیقی: سروش عابدی، 
مدیــر تولید و دســتیار کارگردان: نــگاه فردیار، پخش کننــده: نگاتیو آرت 

استودیو، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

کیهان کلهر در هلند می نوازد
کرونا،  پاندمــی  علیرغم 
»آمستردام  زهی  آنســامبل 
پروژه  هلنــد،  ســینفونیتا« 
»راهی به سوی ایران« را به 

صحنه خواهد برد. 
به گزارش ایســنا، در این 
از  معلــق«  اجرا »هفــت گاه 
فرخزاد الیق اجرا خواهد شد 
و کیهان کلهر، نوازنده مهمان 
ُسلیســت قطعه »آتشگاه« از 
ابریشــم(  جاکوبســن )جاده 

خواهد بود.
همچنین قطعه ای از کیهان 
کلهر برای کمانچه و وُیلنسل برای نخستین بار اجرا خواهد شد.کیان سلطانی 
وُیلن ُسلیســت، قطعات فولک شــیراز را به روایت رضا والی )آهنگساز(، 
اجرا خواهد کرد و در پایان کیهان کلهر و کیان ســلطانی با ارکســتر زهی، 
قطعه ای را از آهنگســاز جاِز رامبرانت تریــو، رامبرانت فرریش، خواهند 
نواخت.این اجرا از ۲۹ اکتبر در آمستردام آغاز خواهد شد و به مدت یک 

هفته در شهرهای دیگر هلند ادامه خواهد یافت.
در یادداشــت سایت آمستردام سینفونیتا آمده است: »در این برنامه، دو 

دنیای موسیقی ایرانی و موسیقی کالسیک غربی به هم می پیوندند.«
برنامه پنجشــنبه ۸ آبان )۲۹ اکتبر( مســتقیمًا از طریــق پایگاه اینترنتی 

www.cellobiennale.nlقابل مشاهده خواهد بود.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:
آمادگی کامل شهرداری تهران برای بارش برف و باران

ایستگاه مترو برج میالد تا آخر آبان ماه افتتاح می شود

محدودیت های کرونایی در مازندران تا 9 آبان تمدید شد

امور خدمات شــهری  مدیــرکل 
شهرداری تهران از آمادگی شهرداری 
تهران برای بارش نزوالت آســمانی 

خبر داد. 
به گزارش ایســنا، اصغر عطایی در 
خصوص آمادگی شهرداری تهران برای 
بارش نزوالت آسمانی، گفت: با توجه 
به تاکیدات شــهردار محترم تهران در 
خصوص  نحــوه اقدام در زمان بارش 
ها جلســات مســتمری برگزار شد و 
دستورالعمل هایی در دو بخش قبل از 
بارش و حین و پس از بارش به مناطق 
۲۲گانه شهر تهران ابالغ شد.عطایی در 
ادامه با بیان این که عملیات برف روبی 
با اســتفاده از نیروی انسانی و ماشین 
آالت الزم صــورت خواهــد گرفــت، 
گفت: نیروها و تجهیــزات با توجه به 
اولویت ها، موقعیت مکانی و منطقه ای 
در نقاط تعیین شــده مستقر می شوند 
تــا در کمترین زمان ممکن به خدمات 

رسانی بپردازند.

وی در ادامه به برنامه ها و اقدامات 
اجرایــی قبــل از بارش اشــاره کرد و 
گفت: بــه همین منظور نشســت ها و 
جلســات تخصصی با مناطق ۲۲ گانه، 
ســازمانها و شرکت ها و کلیه نهادهای 
ذیربــط در جهــت آمــاده ســازی و 
هماهنگی کلیه امور اجرایی و ســتادی 
برگــزار گردید.همچنیــن بازدیدهــای 
دوره ای نیز به منظور کنترل ســالمت 
و عملکــرد اجزای شــبکه و پیگیری 
و نظــارت مداوم و مســتمر مناطق ۲۲ 
گانه در خصوص عملیات پاکســازی، 
الیروبی و رســوب برداری سازه ها و 
مجاری عبوری صورت گرفته اســت.

عطایی اضافه کرد:هماهنگی بین بخشی 
با کلیه ارگان های خارج از شــهرداری 
و همراهی و همکاری مطلوب با کلیه 
واحدهای ســتادی و اجرایی شــرکت 
آب منطقــه ای، اســتانداری، وزارت 
کشــور، راهور، هواشناسی و مدیریت 
بحران در مواجه بــا بارش های پیش 

رو و مجهز شــدن مناطق به تجهیزات، 
ادوات کارگری، پمپ های کف کش و 
روبین و ماشــین آالت و سایر ادوات 
مورد نیــاز با همکاری ســازمان آتش 
نشــانی و خدمــات ایمنــی از جمله 
ایــن اقدامات می باشــد.مدیرکل امور 
خدمات شــهری شــهرداری تهران به 
اقدامات اجرایی شهرداری تهران حین 
و پس از بارش ها اشــاره کرد و گفت: 
ستادهای بحران منطقه ای با محوریت 
شهرداران مناطق ۲۲گانه تشکیل و طبق 
ســناریوها و برنامه هــای ابالغی کلیه 
امکانات و نیروهای کارگری و ماشین 
آالت در نقــاط حادثــه خیز اســتقرار 

خواهند یافت.
وی دیگــر اقدامات اجرایی حین و 
پــس از بارش ها را برشــمرد و گفت: 
اجرای مصوبات ابالغی ســتاد بحران 
و اعــالم آماده بــاش به کلیــه مناطق 
۲۲گانــه و حضور فعال کلیــه مدیران 
و کارشناســان و اکیپ هــای عملیات 

الیروبی و فوریت های خدمات شهری 
۱۳۷، پایش و کنترل مستمر کلیه دره ها 
و میزان جریان عبوری سیالب و کنترل 
نقاط حادثه خیز با انجــام بازدیدها و 
گشــت های نظارتــی در حین بارش، 
کنترل کلیه وقایع و نظارت مســتمر از 
آخرین وضعیت موجود معابر توســط 
دوربین هــای مرکز کنتــرل ترافیک و 
همکاری خــوب معاونت حمل و نقل 
و ترافیک و کنترل رفع نقاط آبگرفتگی 
نقطــه ای و موردی در ســطح معابر و 
بازرســی و کنترل ســالمت و عملکرد 
اجزا و تجهیزات شبکه و عبور جریان 
سیالب و رسوب برداری واریزه های 
انتقــال یافته به شــبکه پس از بارش و 
آمادگی کامــل حوزه معاونــت فنی و 
عمرانی در رفع مشــکالت مسیرهای 
بزرگراهی و پایش و بازبینی پایه های 
پل های بزرگراهی در مســیر رودخانه 
های شــهری از جمله این اقدامات در 

این خصوص می باشد.

تهران  مترو  شــرکت  مدیرعامل 
افتتاح  سرانجام  درباره  توضیحاتی 
12 ایستگاه جدید مترو در پایتخت 

ارائه داد.
 به گزارش کار و کارگر ،علی امام 
مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره 
ســرانجام افتتاح ۱۲ ایســتگاه جدید 
مترو در پایتخت، اظهار داشت: برای 
تحقق این مســأله نیاز به منابع کافی 
داریــم که منابع شــرکت مترو تهران 
برای ایستگاه های جدید به طور کلی 

از ســه طریق تأمین می شــود. اوراق 
مشارکت ســال ۹۷،  اوراق مشارکت 
ســال ۹۸ و  بودجه شهرداری تهران 
که مشکالتی در این زمینه ایجاد شده 
اســت.وی ادامه داد: اوراق مشارکت 
ســال ۹۷ محقق شــده ولــی اوراق 
مشــارکت ســال ۹۸ که هزار میلیارد 
تومان است هنوز به سرانجام نرسیده 
که در صورت محقق نشدن برنامه ها 
دچار خدشــه جدی خواهد شــد و 
کارها  در زمینه افتتاح ایســتگاه های 

جدید با آسیب همراه می شود.
تهران  متــرو  مدیرعامل شــرکت 
گفت: درباره بودجه شهرداری تهران 
نیز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای 
مترو در نظر گرفته شــده که  حداقل 
۵۰ درصد آن باید به دست مان برسد 
در غیر اینصورت برنامه ها به درستی 
محقق نخواهد شد و در حال حاضر 
کمتــر از ۱۰ درصــد ایــن بودجه به 
محقق شده است.امام گفت: به غیر از 
ورودی دوم کــه یکی در شــهریور و 

در ایســتگاه متر مهدیه و دیگری در 
مهر و در ایســتگاه نواب افتتاح شده 
بنا داریم که تا پایان سال، ۱۲ ایستگاه 
جدید مترو را افتتاح کنیم که نخستین 
مورد ایســتگاه برج میالد اســت که 
ان شاءاهلل در آبان این موضوع اجرایی 
خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: در 
صورتی که بودجه ها محقق نشــود و 
اوراق ۹۸ به سرانجام نرسد بخشی از 
افتتاح ها ممکن اســت به سال آینده 

موکول شود.

روند صعودی آمار ابتال به کرونا در مازندران 
و نگرانی از ورود اســتان به موج ســوم ابتال به 
بیماری کووید-19 ســبب شــده اســت تا ستاد 
استانی مقابله با کرونا محدویت های کرونایی را 
در این خطه شــمال کشــور تا پایان هفته جاری 

تمدید کند. 
به گــزارش کارو کارگر ، طبــق آخرین گزارش 
دانشگاه علوم پزشــکی بابل و مازندران هم اکنون 
۷۲۲ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در بیمارســتان های 
اســتان بستری هســتند. این رقم حدود ۲۰ درصد 
بیشــتر از هفته گذشــته و حدود ۲ برابر اوایل ماه 

مهر است.

بر اســاس گزارش این دو دانشــگاه ، ۱۷۰ نفر 
از بیماران کووید-۱۹ بســتری در بیمارستان های 
مازنــدران در بخــش مراقبت های ویژه بســتری 

هستند.
مســئوالن حوزه بهداشــت و درمان و اعضای 
ســتاد مقابله با کرونــای مازنــدران در تازه ترین 
نشســت خود هشدار داده اند که موج سوم شیوع 
کرونا در اســتان با گذشــت زمان به خاطر عادی 
انگاری پروتکل های بهداشتی و استفاده نکردن از 

ماسک با سرعت بیشتری نزدیک می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت :  با 
افزایش روند صعودی آمار بیماران مبتال به ویروس 
کرونا در استان ، محدودیت های ۱۳ گانه کرونایی 
در این اســتان تا پایان هفته جــاری ادامه خواهد 
داشــت و در صورت تداوم روند صعودی احتمال 

تمدید مجدد این محدودیت ها نیز وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران ، دکتر سید عباس موسوی افزود : مازندران 
در زمره اســتان های بــا وضعیت قرمــز کرونایی 
قــرار دارد و محدودیــت های کرونایی که شــامل 
تعطیلی فضای های آموزشــی اعم از دانشــگاه ها، 
مــدارس، مدارس شــبانه روزی، حوزه های علمیه، 

آموزشــگاه های فنی وحرفه ای، زبانســراها و سایر 
آموزشــگاه ها و کتابخانه ها باید تا پایان هفته ادامه 
داشــته باشد و آموزش در این شهرستان ها باید از 

طریق فضای مجازی ارایه شود.
وی خاطرنشــان کــرد : عــالوه بــر آن تعطیلی  
استخرهای سرپوشیده و مراکز آبی، سینما، تئاتر و 
مراکز مشابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 
آرایشــگاه های زنانه و ســالن های زیبایــی، کافه، 
قهوه خانه و چایخانه ها، مساجد و مصلی ها نیز باید 

ادامه داشته باشد..
 رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان مازندران 
گفت : همچنین ، مرکز تفریحی و گردشگری شامل 
باغ وحش و شــهربازی ها، باشــگاه های بدنسازی، 
باشــگاه های ورزشــی ورزش های پــر برخورد از 
جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه از دیگر 
اماکن و مشــاغلی هســتند که تا پایان هفته اجازه 

فعالیت ندارند.
موســوی گفت : کرونا در روزهــای اخیر روند 
افزایشــی پیدا کرد و تنها  راه کنترل این وضعیت، 
افزایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی، استفاده 
بیشتر از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

توسط همه افراد جامعه است.



 تمدید تعطیلی صنوف پرریسک
 تا پایان هفته به علت کرونا

رئیس اتاق اصناف تهران از تعطیلی مجدد صنوف پرریسک تا پایان هفته 
به علت کرونا خبر داد و گفت: تعطیلی این صنوف از دیروز، دوشنبه آغاز و 

تا پایان هفته جاری ادامه دارد. 
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، از تمدید تعطیلی برخی 
صنوف پرریسک خبر داد و گفت: صنوف شامل گروه های شغلی ۳ و ۴ مانند 
هفته های گذشته همچنان تعطیل و صنوف گروه های شغلی ۱ و ۲ با رعایت 
پروتکل های بهداشتی مجاز به ادامه فعالیت هستند.رئیس اتاق اصناف گفت: 
گروه های شغلی ۳ و ۴ در حوزه اصناف شامل آرایشگاه های زنانه، سالن های 
زیبایی، تاالرهای پذیرایی، چایخانه ها، کافه ها، قهوه خانه هستند که بنابر مصوبه 
شورای ملی کرونا تا پایان هفته جاری تعطیل هستند. وی با تاکید بر اینکه تمامی 
صنوف مکلف به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند، بیان داشت: در صورت 
مشاهده تخلف در این زمینه براساس دستور قضائی واحدهای صنفی متخلف 
پلمب می شوند.نوده فراهانی بیان داشت: تعطیلی صنوف پرخطر از دیروز، ۵ 

آبان ماه ۹۹ آغاز و تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:
افزایش 8 درصدی تولید محصوالت 

پتروشیمی در 7 ماه سال 99 
مدیر کنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هشت 
درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در هفت ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال خبر داد و گفت: مجتمع های پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال 

بیش از 35 میلیون تن تولید داشته اند. 
به گزارش ایلنا به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، ســیدجالل 
میرهاشــمی با اعالم این خبر اظهار کرد: واحدهای پتروشــیمی با ظرفیت 
مطلوبی درحال تولید هستند و با وجود برخی مشکالت موجود، روند تولید 
و فروش محصوالت مختلف پتروشــیمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد 
که با تالش صنعتگران پتروشیمی کشورمان پیش بینی می شود جهش تولید 
امسال در صنعت پتروشیمی محقق شود.مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع 
مادر از مهم ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش های گوناگون اقتصاد 
کشــور است، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره 
تولید، ایجاد تنوع در محصوالت، تأمین خوراک صنایع داخلی و همچنین 
ارتقای ارزش سبد محصوالت تولیدی این صنعت است.میرهاشمی اظهار 
کرد: با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های در حال انجام، شــرایط و 
زیرســاخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی فراهم شده 
است و در این مسیر افزون بر راه اندازی و بهره برداری از طرح های جدید، 
با اقدام های انجام شده بهره برداری حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع های 

پتروشیمی موجود در دستور کار قرار دارد.

پروازهای عبوری از آسمان ایران در مقایسه با پارسال 
44درصد افت کرد

نگاهی به آمار رســمی ارائه شــده نشــان 
می دهد طی شهریور ماه امسال تعداد 10 هزار 
و 376 فروند هواپیمای شــرکتهای خارجی از 
آسمان ایران تردد کرده اند که این رقم نسبت به 

مرداد رشد 18.7 درصدی داشته است. 
به گزارش مهر، شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، گزارشــی از وضعیــت پروازهای 
عبوری از آسمان ایران در شهریور ماه ۹۹ اعالم 
کــرد که براســاس آن ۱۰ هزار و ۳۷۶ ســورتی 
پرواز ایرالین های خارجی از آسمان ایران عبور 
کرده اند.بنابراین طــی ماه مذکور روزانه به طور 
متوســط۳۳۴.۷ پرواز عبوری در هر روز به ثبت 
رسیده اســت.رقم مذکور، باالترین میزان پرواز 
عبــوری از ابتدای امســال تا پایان شــهریور از 

آســمان ایران بوده اســت؛ آنهم در شرایطی که بدلیل شیوع 
ویروس کرونا، تعداد پروازهای ایرالین های مختلف جهان 
به شدت کاهش یافته است.اگرچه تعداد پروازهای عبوری از 

آسمان ایران در شهریور امسال نسبت به مرداد با رشد 
خوبی همراه شــده اما نســبت به شهریور پارسال که 
۲۳ هزار و ۵۱۱ ســورتی پرواز عبوری به ثبت رسیده 
بود، کاهش ۴۴.۱۳ درصدی داشــته است.در ۶ ماهه 
نخســت امســال تعداد پروازهای عبوری از آسمان 
ایران، ۴۱ هزار و ۲۵ سورتی پرواز بود در حالی که در 
۶ ماهه نخست سال گذشته، ۱۶۱ هزار و ۸۹۳ سورتی 
پرواز از آســمان ایران عبور کرده بود که کاهش ۷۴.۶ 
درصدی نشــان می دهد.طی ۱۰ سال اخیر، بیشترین 
تعداد پروازهای عبوری در یک ماه، به شهریور ۱۳۹۶ 
با انجام ۴۰ هزار و ۲۵۷ سورتی پرواز )متوسط ۱۲۹۸ 
پرواز عبوری در هر روز( اختصاص داشت؛ کمترین 
تعداد نیز در اردیبهشت امسال با انجام ۴ هزار و ۳۸۹ 
ســورتی پرواز )متوســط ۱۴۱.۵ پرواز عبوری در هر 

روز( ثبت شده است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت:

فروش گوشت گوساله بیش از ۱۴۰ هزار تومان گرانفروشی است
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از 
عرضه گوشت گوساله از طریق میادین میوه و 
تره بار از روز شنبه به قیمت 109 تا 114 هزار 
تومان خبر داد و گفت: قیمت مناســب برای 
عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت 
بین 120 تا 140 هزار تومان است و بیش از این 

قیمت گران فروشی محسوب می شود. 
به گزارش ایســنا، روز یکشــنبه سید احمد 
مقدســی، رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران 
ایران، عبــاس قبادی معــاون بازرگانی داخلی 
وزارت صمت و افشین صدر دادرس مدیر عامل 
اتحادیه دام سبک کشور با حضور در برنامه ۱۸:۳۰ 
شبکه خبر علل افزایش قیمت گوشت قرمز را 
تشریح کردند.عباس قبادی قیمت تمام شده تولید 
گوشت قرمز گوســاله را حدود ۹۹ هزار تومان 
عنوان کرد و گفت: در نقاط مختلف کشور قیمت 
عرضه گوشت قرمز برای مصرف کننده متفاوت 
است.  پیگیری های الزم برای توزیع گوشت از 

طریق میادین میوه و تره بار انجام خواهد شــد 
تا از روز شــنبه گوشــت قرمز در این میادین با 
قیمت تمام شده به عالوه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
ســود توزیع شود.وی همچنین وضعیت تولید 
گوشت قرمز را مساعد توصیف کرد و گفت: برای 
تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر شده بود که توزیع 
گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار شهرداری 
انجام شود به این ترتیب که میادین مکان هایی را 
برای توزیع گوشت قرمز در اختیار توزیع کننده 
با اجاره بهای پایین و یا به صورت رایگان قرار 
دهند که ظاهرا این موضوع مورد استقبال توزیع 
کنندگان گوشت قرمز قرار نگرفته است.به گفته 
قبادی با توافقی که بین شرکت پشتیبانی امور دام و 
تولید کنندگان  دام سنگین انجام شده است مقرر 
شد تا این شرکت ذخایر استراتژیک خود را از 
تولیدات داخلی خریداری و تامین کند و همچنین  
دام خریداری و کشــتار کند تا در میادین میوه و 
تره بار برای عرضه توزیع شود.وی با بیان اینکه 

قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست، 
تصریح کرد: وزارت جهــاد اعتقادی به قیمت 
گذاری این محصول ندارد. در حال حاضر قیمت 
مناســب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس 
نوع گوشــت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است 
و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می  
شود.افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام 
سبک کشور هم طی تماس تلفنی با این برنامه 
گفت: قیمت تمام شده گوشت گوسفندی برای 
تولید کننده در تهران بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان و 
میانگین کشور حدود ۵۱ هزار تومان است. قیمت 
کشتار دام درب کشتارگاه ۱۰۵ هزار تومان است 
که با احتساب ۱۰ درصد خرده فروشان گوشت 
گوسفندی باید حدود ۱۲۸ هزار تومان به دست 
مصرف کننده برسد.این درحالی است که مقدسی، 
رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران، قیمت 
دام زنده سنگین )گوساله( در میانگین کشوری را 
حدود ۳۸ هزار تومان عنوان کرد و گفت: قیمت 

گوشــت تابع نرخ ارز است که متاسفانه بانک 
مرکزی نتوانســته از ابتدای امســال بیش از ۵۴ 
درصد از ارز مورد نیاز نهاده های دامی را تامین 
کند و به همین دلیل، دامداران نهاده ها را در بازار 
آزاد تهیه می کنند لذا قیمت گوشت برای دامدار 
بسیار باال رفته است. البته قیمت هر کیلو گوشت 
بدون استخوان گوســاله باید ۹۹ هزار تومان به 
دســت مصرف کننده برسد که در این قیمت ده 
درصد سود خرده فروشان محاسبه شده است.

وی افزود: بخش اعظم واردات گوشت در سال 
گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومان بود که االن این ارز قطع 
شده و امروز ارز نیمایی دارد، دولت اگر بخواهد 
گوشت یخی از خارج از کشور وارد کند امروز 
کیلویی ۱۳۰ هزار تومان برای او تمام می شود و 
ما بارها به دولت اعالم کردیم که حاضریم با ۱۰ 
درصد قیمت کمتر که گوشت برزیلی یخی وارد 
کشور می کند، گوشت گرم درجه یک به مردم ارائه 

کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خبر داد:
 افتتاح طرح بزرگ آب رسانی

 به شهر تهران 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از افتتاح طرح عظیم 

آب رسانی به شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی 
زاده خامسی، در بازدید از تصفیه خانه ششم تهران با بیان این 
مطلب گفت: طرحی که این هفته با دستور ریاست جمهوری به 
بهره برداری خواهد رسید سامانه آبرسانی به مناطق ۲۱ ،۲۲، ۹، 
۵، ۱۰ و شهر پرند می باشد و این تصفیه خانه با ظرفیت ۷۵۰۰ 
لیتر در ثانیه در غرب تهران افتتاح می شود.خامسی با بیان اینکه 
این تصفیه خانه در واقع حدود یک پنجم شهر تهران را تحت 
پوشش خود قرار خواهد داد، عنوان کرد: این سامانه ۲۵۰ میلیون 
متر مکعب آب را تأمین می کند.معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه 
نیاز آبی تهران یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، 
ادامه داد: تا ابتدای تابســتان سال آینده بخش اول این تصفیه 
خانه با ظرفیت ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه راه اندازی می شود. آب 
این تصفیه خانه از نظر کــدورت یک دهم کدورت آب تهران 
را خواهد داشت که می تواند بر متوسط کیفیت آب تهران تأثیر 
گذار باشد.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین 
ضمن اشاره به اینکه شورای شهر تهران در تأمین و اعتبار این 
طرح بسیار نقش عمده ای داشته است، گفت: با بهره برداری از 
این تصفیه خانه مشکل مناطق ۲۱ و ۲۲ و همچنین شهر پرند 

حل خواهد شد.
خامســی میزان برداشت از آب های سطحی را در هر حال 
حاضر ۷۰ درصد و آب زیرزمینی را ۳۰ درصد دانست و اظهار 
کرد: طی ۲ سال گذشته که وضعیت آب سطحی بهبود پیدا کرده و 
حتی ۵ درصد نیز کاهش پیدا کرده است و طبیعتًا آب این تصفیه 
خانه از کیفیت باالیی برخوردار است. در گذشته آب رودخانه از 
سد کرج وارد تصفیه خانه می شد و با تمام آلودگی ها و ساخت و 
سازها و رستوران هایی که در مسیر است، همواره مشکالتی برای 
شرکت آب منطقه ای و محیط زیست به همراه داشت که اکنون 
با این طرح آب مستقیم وارد تصفیه خانه می شود و مشکالت 
یاد شده را در پی ندارد.وی در بخش دیگری از سخنان خود در 
خصوص شبکه فاضالب تهران عنوان کرد: تاکنون حدود ۶ هزار 
و ۷۰۰ کیلومتر لوله کشی، تونل، کانال و شبکه برای فاضالب 
تهران اجرایی شده است اما به صورت متوسط توزیع نشده و در 
بعضی مناطق همچنان با مشکل مواجه می باشیم. با شهرداری نیز 
به توافقاتی مبنی بر ساخت تصفیه خانه رسیده ایم که امیدوارم 
به نتیجه برسد و اگر تصفیه خانه فیروز بهرام هم امسال تکمیل 
شود، بخش عمده ای از مشکل فاضالب تهران قابل حل است.

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی:
افزایش قیمت مواد شوینده اجتناب ناپذیر است

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان گفت: به دلیل افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت 
مواد اولیه شــوینده ها، رشد قیمت مواد شوینده اجتناب ناپذیر 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مهدی پور در پاسخ به این 
ســوال که آیا مجوزی برای افزایش قیمت مواد شــوینده از سوی 
ســازمان حمایت صادر شــده است، اظهار داشــت: مواد شوینده 
تابع قیمت گذاری تثبیتی و تکلیفی سازمان حمایت نیست.مدیرکل 

نظارت بر محصوالت بهداشتی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان، افزود: قیمت گذاری محصوالت و مواد شــوینده 
و هر نوع کاالی تولیدی دیگری بر اساس مولفه های مختلف تاثیر 
گذار بر قیمت تمام شده انجام می شود.مهدی پور بیان داشت: مواد 
مصرفــی در بخش تولیدات مواد شــوینده ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت 
تمام شــده درب کارخانه به غیر از اعمال ســود واحد تولید کننده 

تشکیل می دهد.
وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت نرخ ارز بعد از آخرین 

افزایش قیمت مواد شوینده، اظهار داشت: مواد اولیه مورد نیاز تولید 
این بخش از دو طریق تامین می شــود که بخشــی از آن از طریق 
واردات و بخشــی نیز از بورس انرژی خریداری و کشــف قیمت 
می شود.وی با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه 
شوینده ها به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین افزایش قیمت مواد 
اولیه در بورس انرژی، گفت: افزایش قیمت مواد شوینده اجتناب 
ناپذیر است و تثبیت قیمت در این بخش با توجه به افزایش قیمت 

مواد اولیه با سیاست های حمایت از تولید مغایرت دارد.
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رنگ سبز روغني مدل1364به شــماره نیروي انتظامي252 ع65 ايران32  
داراي شــماره موتور10050113 و شماره شاســي16570452 به علت 
فقدان ســند كمپاني تقاضاي صدور المثني نموده است لذا چنانچه هركس 
ادعايــي در مورد خــودروي مذكور دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشــر 
آگهي با در دســت داشتن مدارك كافي به دفتر شركت ايران خودرو ديزل 
واقع درتهران كیلومتر 8 جاده قديم ساوه مراجعه نمايد بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط اقدام خواهد گرديد.          امید 

  کد 229
کارت سوخت محمدعلی يوسفی مايوان فرزند عباسعلی دارای شماره شناسنامه 4663 
و کــد ملی 6359141329 متولد 1362 مورخ 1397/1/1 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

برگ ســبز هندا 125 مدل 1391 به شــماره انتظامی 121 22788 و شماره موتور 
156FMI0228980 و شــماره شاســی 125R9110912***N2N به مالکیت 

محمدعلی يوسفی مايوان مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

شناسنامه نســیم حافظی فرزند داوود دارای شماره شناسنامه 0016784197 و کد 
ملی 0016784197 متولد 1372 مورخ 1399/6/6 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

کارت ماشــین پرايد مدل 1393 به شــماره انتظامی 99 762 و 73 و شــماره موتور 
5045048 و شماره شاسی NAS412100E1005423 به مالکیت مهناز ابوالقاسم 

قزوينی مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

گواهینامه پايه 2، کارت هوشــمند ملی مهناز ابوالقاســم قزوينی فرزند حسن دارای 
شماره شناســنامه 253 و کد ملی 0041773888 متولد 1341 مورخ 1399/2/25 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

گواهینامه پايه 2، کارت هوشــمند ملی فريدون شاکری نوری فرزند غالمحسین دارای 
شــماره شناســنامه 566 و کد ملی 0043066127 متولد 1320 مورخ 1399/8/1 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت هوشمند ملی مهدی نجاتی راد فرزند محمدحسن دارای شماره شناسنامه 175 و 
کــد ملی 2721646591 متولد 1360 مورخ 1397/10/1 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

کارت هوشمند ملی زهرا احمدلو فرزند خیراله دارای شماره شناسنامه 0021066264 
و کــد ملی 0021066264 متولد 1377 مورخ 1399/1/1 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

گواهینامه پايه 2، کارت سوخت، کارت هوشمند ملی میثم کاظم پور فرزند حسین دارای 
شماره شناســنامه 6213 و کد ملی 0081595115 متولد 1364 مورخ 1399/8/4 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

شناســنامه حبیب اله رئیسی دالینی فرزند محمدحسین دارای شماره شناسنامه 720 
و کــد ملی 2549507681 متولد 1332 مورخ 1398/7/6 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

گواهینامه پايه 2 افسانه احمدی ايوانکی فرزند موسی دارای شماره شناسنامه 3929 
و کــد ملی 0062618776 متولد 1356 مورخ 1399/1/1 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

گواهینامه پايه 2، کارت هوشــمند ملی صادق دژدار هفشــجانی فرزند محسن دارای 
شماره شناسنامه 2 و کد ملی 1940238447 متولد 1370 مورخ 1399/4/1 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت هوشــمند ملی امیر سعیدی فرزند شمسعلی دارای شماره شناسنامه 33169 و 
کــد ملی 0080188877 متولد 1366 مورخ 1399/7/25 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

کارت هوشــمند ملی برديا منشــی خیــاط فرزند منصور دارای شــماره شناســنامه 
0022702921 و کد ملــی 0022702921 متولد 1378 مورخ 1399/7/1 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت هوشمند ملی سوسن کامیابی ثابت فرزند حسین دارای شماره شناسنامه 11535 
و کــد ملی 0036583375 متولد 1332 مورخ 1399/7/1 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

گواهینامه پايه 2، کارت هوشــمند ملی ســعید روزبه نیا فرزند غالمرضا دارای شماره 
شناســنامه 7774 و کد ملی 0075400200 متولد 1362 مورخ 1399/3/1 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت هوشمند ملی مهدی رمضانی فرزند حسن دارای شماره شناسنامه 0630178143 
و کد ملی 0630178143 متولد 1372 مورخ 1399/7/25 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  

دادنامه
تاريخ 98/4/4 پرونده کالسه 98/ن/223 شماره دادنامه 221/98

مرجع رسیدگی: حوزه دهم شورای حل اختالف مرکزی رباط کريم 
خواهان: صادق دست پاک آدرس: جاده ساوه – روبروی ده حسن ورودی شهرک صنعتی نصیر آباد گاراژ دست پاک 

خوانده: جواد میگوئی آدرس: تهران – قیامدشت- خ شهید بهشتی – کوچه 21 غربی – پالک330 – واحد 3
خواســته: اعسار از پرداخت محکوم به پرونده کالسه 324/10/97 شــماره دادنامه97-395 محکومیت هشت 

میلیون و هفتصد هزار تومان
گردشــکار: پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و جری تشريفات قانونی و مالحظه نظريه مشورتی اعضای 

محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نمايد . 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی صادق دســت پاک بطرفیت جواد میگوئی به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه 
شــماره 97-395 مورخه 97/9/24 همین شعبه که خواهان محکوم به پرداخت 20/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته وخســارت تاخیر از تاريخ صدور چک لغايت يوم الوصول گرديده شــورا با مبلغ 302/301/265 ريال 
بابت هزينه دادرســی با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده و مودای گواهی گواهان که حکايت از استطاعت 
پرداخت محکوم به توسط خواهان به صورت دفعتا واحده را ندارد لذا قاضی شورا مستندا به مواد 1 و 20 قانون 
اعسار حکم به اعسار و تقسیط محکوم به با پیش پرداخت با توجه به اينکه در حال حاضر صادق دست پاک هشت 
میلیــون و هفتصد هزار تومان بدهکار اســت و بقیه بدهی خويش را پرداخت کــرده مبلغ باقی مانده به صورت 
اقســاط پرداخت شود و اقســاط ماهیانه هفتصد هزار تومان از تاريخ قطعیت حکم تا استهالک کامل محکوم به را 
صــادر و اعالم می نمايد رای صادره حضوری  و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محکام 

عمومی دادگستری می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه دهم شهرستان رباط کریم 

آگهی مفقود شدن پروانه بهره برداری
1- نام و نام خانوادگی متقاضی: محمدرضا نصرآباد2- نام و موقعیت دقیق معدن وشماره 

و تاريخ صدور پروانه بهره برداری: سنگ الشه نصر،50 کشمالمشهد1428547 مورخ 93/9/1- 
3- خالصه ادعای ازبین رفتن يا گم شدن پروانه مفقود شدن4- کل نقل و انتقاالتی که به موجب 
سوابق واظهاردارنده پروانه مستندبه سندرسمی باشد ندارد5- تذکر به اين که هرکس نسبت 
به پروانه بهره برداری مدعی  می باشدبايد تا ده روزپس از انتشار آگهی به سازمان استان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل پروانه تسلیم نمايدواگر ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد يا در 
صورتی که اعتراض اصل پروانه ارائه نشــود سازمان استان پروانه المثنی راطبق مقررات به نام 

متقاضی صادروبه متقاضی) دارنده پروانه (تسلیم  خواهد کرد.
 تبصره:در صورتی که در آگهی مذکوراشــتباهی رخ دهد تشــخیص اشــتباه صدوردســتوررفع 

اشتباهات به عهده سازمان استان خواهد بود.م الف :5033

آگهی مفقودی برگ کمپانی 
اينجانب  اکبرمحمو د آبادی  مالک خودروی ســواری سیســتم ســمند تیپ ال 

ايکس به  رنگ  خاکستری   - خاکستری – متالیک به شماره انتظامی57- 547 ن18 
مدل:1385 شماره موتور : 12485164078شــماره شاسی 17640505 به علت 
فقدان اســناد ســازمان فروش ايران خودرو وتقاضای رونوشت )المثنی ( مذکور را 
نموده اســت . لذا چنانچه هر شخصی ادعايی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نمايد . بديهی اســت پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی به عمل خواهدآمد.
سنندج 

آگهی مفقودی
 دفترچــه تراکتــور رومانی مــدل 650 به شــماره موتور 

16514 وشــماره شاسی 878387 به نام محمد جواد بهرامی 
میمندی مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. لذا از 
کلیه کســانی که نسبت به  تراکتور فوق  ادعائی دارند. تقاضا 
می شــودظرف مــدت 20 روز از تاريــخ درج آگهی به تعاونی 

تراکتورداران فارس مراجعه نمايند. فیروزآباد - ۱925

ملکی به مســاحت 1600 متر مربع واقع در انتهای خیابان دربندک 
پالک 114 روســتای ينگی قلعه از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه 

که در ابتدا متعلق به آقای محمد حســین يزدلی و بعد از طريق مبايعه نامه 
شــماره 9993552864 مورخ 97/8/3 به آقای سجاد يزدلی انتقال داده 
شــده و در حال حاضر به خريدار فعلی آقای ســعید مرادی طی مبايعه نامه 
مورخ 99/8/1 واگذار گرديده چنانچه شخصی چه حقوقی چه حقیقی نسبت 
به مورد مذکــور حق يا ادعايی دارد ظرف مهلت يکماه به شــورا و دهیاری 

روستای ينگی قلعه مراجعه و اطالع دهد
قم

ابالغ رأى شورا
تاريخ : 31/٩٩/٦

كالسه : 159/٩٩ 
شماره دادنامه : ٣٤٨/99

مرجع رسیدگى كننده : شوراى حل اختالف دلوار
خواهان : حسن شوركى  فرزند عبدالخضر به نشانى دلوار خیابان غدير پالك ١ منزل شخصى

خوانده : مصطفى عباسپور فرزند حسین به نشانى : مجهول المكان
خواسته : مطالبه وجه به مبلغ ٣/٠٠٠/000 ريال بابت اصل خواسته بعالوه خسارت تأخیر تأديه ، هزينه 

دادرسى 
رأى شورا

در خصوص دادخواســت حسن شوركى فرزند عبدالخضربه خواسته مطالبه وجه  به مبلغ 000/٣/٠٠٠ 
ريال بابت يك فقره 

 چك بانكى به شماره ٨٦٨٢٧٨ به عهده بانك كشاورزى، شورا با عنايت به دادخواست تقديمى و ضمائم 
پیوستى و اينكه خوانده با اطالع از دعوا در جلسه رسیدگى حاضر نگرديده و هیچ گونه ايراد و دفاعى به 
عمل نیاورده و دلیل بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه نموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت 
تشخیص و مستندًا به مواد ٥٢٢ و ٥١٩ و ٥١٥ و ١٩٨ قانون آيین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و 
انقالب حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ٣/٠٠٠/000 ريال بابت اصل خواسته و بعالوه خسارت 
تأخیر تأديه از تاريخ ٩٠/١/31  تا زمان اجراى حكم و مبلغ  1/٤٠٦/117 ريال بابت هزينه دادرســى و 
هزينه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد . رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى شهر دلوار مى باشد /

قاضى شورا-غالمرضا اسمعیلى

ابالغ رأى شورا
تاريخ : 28/٩٩/٧

كالسه : ١٥٧/99
شماره دادنامه : ٤١٢/99

مرجع رسیدگى كننده : شوراى حل اختالف دلوار
خواهان : حسن شوركى  فرزند عبدالخضر به نشانى دلوار خیابان غدير پالك ١ منزل شخصى

خوانده : فتح اله شهاب زاده فرزند امیر به نشانى : مجهول المكان
خواســته : مطالبه وجه به مبلغ ١٢٥/٠٠٠/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره  ١٢٨٥١١/115301  عهده 
بانك ملى با احتســاب كلیه خســارات قانونى ، بعالوه خسارت تأخیر تأديه تا اجراى حكم ، هزينه دادرسى و هزينه 

نشر آگهى
رأى شورا

در خصوص دادخواســت حسن شــوركى فرزند عبدالخضربه طرفیت خوانده فتح اله شهاب زاده  فرزند امیر به 
خواسته مطالبه وجه  به مبلغ ١٢٥/٠٠٠/000 ريال بابت يك فقره 

 چك بانكى به شــماره ١٢٨٥١١/115301 به عهده بانك ملى ، با احتساب كلیه خسارات قانونى ، بعالوه خسارت 
تأخیر تأديه تا اجراى حكم ، هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى شورا با بررسى محتويات پرونده ، فتوكپى مصدق 
چكها و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانك محل علیه و وجود چكهاى مســتند دعوا در يد خواهان و عنايت به 
دادخواســت تقديمى و ضمائم پیوســتى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگرديده و هیچ 
گونه ايراد و دفاعى به عمل نیاورده لذا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشــخیص و مستندًا به مواد ٥٢٢ و ٥١٩ و 
٥١٥ و ١٩٨ قانون آيین دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
١٢٥/٠٠٠/000 ريال بابت اصل خواسته و بعالوه خسارت تأخیر تأديه از تاريخ ٩٠/٢/11 تا زمان اجراى حكم و 
مبلغ  2/٩٣١/117 ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد . رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از بیست روز قابل اعتراض در 

قاضى شورا-غالمرضا اسمعیلىدادگاه عمومى شهر دلوار مى باشد /

آگهی مفقودی 
اصل سندکمپانی سواری سپند پی کی مدل 1384 نقره ای به شماره انتظامی 995 

د 87 ايران 16 به شماره موتور 131053120 و شماره شاسی 049363  بنام رضا عرب 
خراسانی مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز - ۱8۱7 - ا

آگهی مفقودی
اصل سندکمپانی وبرگ سبزسواری پرايدمدل 1395 سفید به شماره نیروی انتظامی 811 

ط 27 ايران 93 شــماره موتور 5748250 و شــماره شاسی 5893910 به نام عبدالرضا صفری 
وزيرآباد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. شیراز - ۱9۱6 - ا

آگهی مفقودی 
اصل ســندکمپانی و برگ سبزسواری میتسوبیشی پاجرو مدل 1385 قهوه ای به شماره 

انتظامی 417 ج 76 ايران 63 شــماره موتور RS7137 وشماره شاسی 50038  بنام جهانبخش 
عشايری مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز - ۱92۰ - ا

آگهی مفقودی 
اصل ســندکمپانی ، کارت و برگ سبزســواری فولکس پاساط مدل 1978 سبز به شماره 

انتظامی 547 ط 38 ايران 12 شماره موتور 176918 وشماره شاسی 3282213252  بنام مجید 
پورمحمد مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز - ۱922 – ا

مفقودی 
ســند برگ سبز وکارت خودروی ســواری پرايد مدل  1382به رنگ سفید شیری روغنی به 

شماره شاس   s  141228216373به شما موتور 614874به شماره پالک انتظامی 42- 617و53 به 
مالکیت مصطفی براتی مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد  تربت جام

آگهی مفقودی
کارت هوشــمند ناوگان شــماره 2170114کامیون کشنده رنوبه شماره 

662ع69- ايران 14 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
اصل سندکمپانی وبرگ سبز وانت نیسان مدل 1391 رنگ آبی به شماره نیروی 

انتظامی 916 م 65 ايران 63 موتور 614907 شماره شاسی 330896 به نام شیرين 
خلیفه مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. شیراز- ۱9۱8 - ا

آگهی مفقودی 
اصل ســندکمپانی ، دفترچه مالکیت و برگ سبزســواری فولکس مدل 1972 نارنجی به 

شماره انتظامی 76523 تهران ص شماره موتور 3321510 وشماره شاسی 1122345803  بنام 
پرويز فتحی مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز - ۱92۱ - ا

آگهی مفقودی
کارت هوشــمند رانندگی شــماره 2947638 به نام میثم نجار 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
کارت هوشــمند رانندگی شــماره 1391730به نام اصغر 

سلیمی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
اصل برگ سبزسواری جک S5 رنگ سفید مدل 1397 به شماره انتظامی 585 

ج 13 ايران 63 به شــماره موتور  0000619 و شماره شاسی  155188  بنام جالل 
دهقان مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. شیراز - ۱92۴ - آ

آگهی مفقودی 
اصل ســندکمپانی و برگ سبز  پژو 405 مدل 1391 خاکستری به شماره انتظامی 

574 ج 89 ايران 73 به شماره موتور 139B0002298 و شماره شاسی 849767 بنام  
r - ۱9۱5 - ابوذر اکبرزاده مفقود شده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز

آگهی مفقودی
کارت هوشــمند رانندگی شماره 3352270 به نام علی محمدی 

ارمندی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
کارت هوشمند ناوگان شــماره 2330830 کامیون کشنده رنو به شماره 

944ع 76- ايران79 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی 
اصل برگ سبز سواری چری تیگو 5 رنگ قهوه ای مدل 1395 به شماره انتظامی 393 ص 22 

 NATGBATL6G1004344 484 وشماره شاسیFTAG004601 ايران 93 شماره موتور
r - ۱923 - بنام زهره شرفی مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز

-157MJمدل 1395با شماره موتورcF برگ سبزموتورسیکلت باسیستم
6A190604*3با شماره تنه NE8ACCJFFGAT00377با شماره پالک 

132ايران 65645به نام امید ويســی با شــماره ملی 0010357300سوخته و از 
درجه اعتبار ساقط است .

آگهی مفقودی
کارت هوشمند ناوگان شماره 4232914 کامیون بنز شش چرخ به شماره 

18723- اصفهان 92 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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 قابل توجه اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان
 دانشگاه افسری امام علی)ع(

بدينوسیله برای آخرين مرحله به اطالع اعضا می رساند جهت تعیین تکلیف 
وضعیت عضويت خود تا مورخ 1399/8/30 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 
نمايند. در غیر اينصورت از لیســت اعضا حذف و نفرات واجد شرايط ديگر 

جايگزين خواهند شد. 
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن دانشــگاه افسری امام علی )ع(- 

مهندس محمد رضا یاوری 

  آگهی تغییرات  هیات  مدیره انجمن صنفی کارفرمایی  
تولید کنندگان اسباب بازی

 به موجب صورتجلســه مــورخ99/4/9 هیات مديــره، با توجه به 
اســتعفای آقای محســن رجبی  از عضويت هیات مديــره، خانم منا 
عمادی- عضو علی البدل هیات مديره - به عنوان عضو اصلی هیات 
مديره جايگزين نامبرده گرديده اند كه تا تاريخ1400/12/24مورد 

تايید می باشد.
فرزاد یوسفی- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

اطالعیه پذیرش عضو 
انجمن صنفی تخصصی تولید کنندگان مکمل و کنسانتره دام، طیور و آبزیان

به اســتناد ماده 131 قانون کار و آيین نامه مصوب هیات وزيران، انجمن صنفی با عنوان فوق در 
شرف تاسیس می باشد. 

کلیه کارفرمايان شــاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت از تاريخ انتشار اين اطالعیه 
ظرف 7 روز کاری می توانند درخواســت کتبی خود را به  نشــانی تهران – خیابان آزادی- نبش 
خیابان دکتر قريب پالک 117 طبقه اول واحد 2 يا شــماره 02166564623 ارسال يا به شماره 

02166435055 فاکس نمايند. 
هیات موسس: 

1-دکتر ناصر علی 2-دکتر امیر حسین خلجی 3-دکتر حمید رضا قلمکاری
نماينده هیات موسس:مصطفی سیدمصطفوی  تلفن09123909971 

mos1329@gmail.com:پست الکترونیک

شرکت تعاونی مسافربری شماره 13
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده )نوبت اول(

بدينوســیله از کلیه اعضاء دعوت به عمل می آيد که در جلســه عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاونی شماره 13به شناسه ملی 10100841365 و شماره ثبت 38725 که راس 
ســاعت 10 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1399/8/28 که در محل دفتر شــرکت واقع در پايانه جنوب 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش هیات مديره و بازرس
2-طرح و تصويب بیالن مالی سال 1398

3-طرح و تصويب بودجه سال 1399
4-طرح و تصويب اخراج اعضاء و سهامداران غیر فعال 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
6-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

توضیحات: 
1-اعضايی که تمايل به کانديداتوری ســمت بازرســی دارند ضروريست ظرف مدت يک هفته پس از 
انتشــار اين آگهی تقاضای خود را به همراه تصوير شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و فرم تکمیل 
شــده درخواست کانديداتوری را به دفتر تعاونی و يا هیات مديره تحويل داده و رسید دريافت نمايند 
هیات مديره جهت ثبت متقاضیان حداکثر يک هفته پس از انتشار آگهی در محل دفتر تعاونی واقع در 

پايانه جنوب مستقر می باشد . 
2-چنانچه امکان حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد می تواند نماينده تام االختیار يا وکیل 
قانونی خود را اعزام نمايد که ارائه وکالت حداکثر به 1 نفر اعضاء غیر فعال و به 3 نفر از اعضای فعال 

امکان پذير است . 
توجه: زمان الزم برای واگذاری وکالتنامه يک هفته پس از انتشار آگهی دعوت يک روز قبل از برگزاری 
مجمع بوده و تائید وکالتنامه ها توســط هیات مديره قانونی شرکت و با حضور همزمان وکیل و موکل در 

دفتر تعاونی پايانه جنوب صورت می پذيرد. 
هیات مدیره شرکت تعاونی شماره 13

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده)نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کارمندان شهرداری منطقه 15

بدينوسیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی مسکن دعوت می شود تا 
در مجمــع عمومی عادی به طورفوق العاده)نوبت دوم( که رأس ســاعت 12 
روز دوشــنبه مورخ 99/08/19 در ســالن آمفی تئاتر ، ساختمان شماره1 

شهرداری منطقه15
واقع در: میدان بسیج ، ابتدای خیابان خاوران تشکیل می گردد، حضور بهم 

رسانند.
٭ توجــه : 1-در صورتیکه هريک از اعضــاء نتوانند در مجمع عمومی فوق 
حضور يابند، می توانند اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در 
مجمع عمومی به يک نماينده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر 
عضوء حداکثر 3 رأی و هرشــخص غیر عضوء تنها 1 رأی خواهد بود.الزم به 
ذکر اســت تائید نماينده تام االختیار با بازرس تعاونی و عضوء هیئت مديره 
تعاونی خواهد بــود. بدين منظور عضوء متقاضی بايد حداکثر ظرف5 روز از 

انتشار اين آگهی بهمراه نماينده خود به دفترتعاونی مراجعه نمايد.
2-ضمنًا يادآوری می شــود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت 
می يابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء)اعم از غائب 

و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

1( بررسی و اخذ نظرات اعضاء در خصوص پروژهای پیشنهادی مشارکتی
2( بررسی و تعیین تکلیف پیشنهاد مشارکت در پروژه قائم2 جهت انعقاد قرارداد

3( تعیین تکلیف آن تعداد از اعضايی که نســبت به تقسیط وام خود اقدام 
ننموده اند و يا اقساط خود را به روز پرداخت نکردند.

 هیأت مدیره تعاونی

آگهی مفقودی 
اصل برگ ســبز  پژو 405 مدل 1381 مشکی به شماره انتظامی 177 ه 78ايران 63 به 

شماره موتور 22528016543 و شماره شاسی 80323186 بنام جابر حیدری سروستانی مفقود 
شده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد. فیروزآباد – ۱926

نوبت دوم ای(  مناقصه عمومی )یک مرحله  آگهی 
محمديه گذار:شهرداری  1_مناقضه 

2_موضــوع مناقصه:عملیات احداث پرديس ســینمای امید شــهر 
محمديــه با بــر آورد اولیه 39/857/720/307 ريال بر اســاس 

فهارس بهای ابنیه،برق و مکانیک ســال 1399می باشد.
3_ مهلت محل دريافت اســناد از تاريخ نشــر آگهی مناقصه نوبت دوم حداکثر تا پايان وقت 

اداری روز چهار شــنبه مورخ 99/08/21 امور قرارداد های شهز محمديه.
4_ مبلغ ســپرده1/993/000/000 ريال به صورت ضمانت نامــه بانکی و يا فیش واريزی 

نزد بانک ملی شــعبه محمديه به شماره حساب 3100002331001
5_ در صورتی که برندگان اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده آنان به 

ترتیب به نفع شــهرداری ضبط خواهد شد.

6_ ســاير اطالعات و جزيیات مربوط به معامله در اســناد مناقصه مندرج میباشد.
7_ شــهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهاد ها مختار است.

8_ مدت و محل ارايه پیشــنهادات:از تاريخ نشــر آگهی مناقصه نوبــت دوم حداکثر تا روز 
شنبه مورخ 99/08/24 و محل تحويل اســناد دبیر خانه شهرداری محمديه.

9_زمان و محل بازگشــايی پاکات روز يکشــنبه مورخ 1399/08/25 راس ساعت 10 صبح 
در محل دفتر شــهردار می باشــد و حضور شــرکت کنندگان  و يا نماينده آنان با معرفی نامه 

کتبی در جلسه باز گشــايی  پیشنهاد بال مانع می باشد.
10_ هزينه نشــر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

تاريخ چاپ اول:99/07/29
تاريخ چاپ دوم:99/08/06

محمدیه شهرداری  عمومی  روابط 

شهرداری همدان

آگهی مزایده
  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يک  قطعه تجاری از طريق مزايده کتبی اقدام نمايد. متقاضیان  می توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند. 

آدرسمبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(کل مبلغ کارشناسی )ریال(مساحت )مترمربع(مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف

برج پاستور۴722۱,92۱8,۴82,۰۰۰,۰۰۰2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /23مغازه تجاري طبقه همكف با نیم طبقه بالكن

شرایط شرکت در مزایده: 
1- متقاضیان می بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانک شهر واريز و يا معادل 
رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشارکت بی نام و يا اسناد خزانه را در پاکت 
الــف قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداری 99/8/18  تحويل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمايند.
2-متقاضیان می بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت 
زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت 

الف تحويل دبیرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاريخ ابالغ نتیجه مزايده نسبت به واريز ٪90 
وجه پیشنهادی اقدام و 10٪ الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

4- برنده مزايده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهرداری واريز نموده و هیچگونه تهاتری 
قابل قبول نمی باشد در صورت عدم واريز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به 

نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداری خواهد ماند. 
7-شرکت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم 

به رعايت آن می باشند. 
8- شهرداری در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است . 

9- حداکثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزاری مزايده يک ماه بوده و برنده مزايده مکلف است ظرف مهلت 
مذکور جهت انتقال سند و واريز الباقی وجه ) 10٪ باقیمانده ( اقدام نمايد در غیر اينصورت مزايده ابطال 
و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگری که برنده 

مزايده وی را کتبا با رضايت نامه محضری به شهرداری معرفی نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پیشنهادات رسیده در تاريخ 99/8/19  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی 

قرار خواهد گرفت. 

شــهردار کرمانشاه با بیان اینکه امکانات شــهر محدود است و باید با اولویت بندی توزیع شود 
گفت: نمی توانیم شهر را فدای منافع عده ای کنیم و همه باید یاد بگیرند به خاطر مردم و شهر منافع 

شخصی شان را کنار بگذارند.
دکتر سعید طلوعی در نشست خبری با بیان اینکه شهر پویا و فعال است و تمام امورات شهر کمافی 
ســابق جریان دارد گفت: در این یک ســال و نیمی که به عنوان شــهردار کرمانشاه خدمت کردم، تالش 
داشتم که کمتر حرف زده و بیشتر عمل کنم، چرا که گوش مردم از حرف پر است و در حال حاضر فقط 

کار و عمل می خواهند.
وی افزود: متاســفانه آنها که دور می نشــینند و فقط حرف می زنند و کاری نمی کنند اعتماد مردم را 

کم کرده اند و حال باید خیلی کار و تالش کنیم تا دوباره این اعتماد برگردد.
وی تصریــح کــرد: به طور مثال در محله آقاجان زمانی که برای آســفالت محله مراجعه کردیم مردم 
برخورد قهری داشــتند، اما وقتی دیدند کار آســفالت محله با تمام سختی ها و بصورت دستی در حال 
انجام اســت خودشــان پای کار آمدنــد و کمک کردند و به خاطر همین اقــدام کوچک که حداقل حق 

آنهاست، چقدر قدردانی کردند.
شــهردار کرمانشــاه تاکید کرد: خادم مردم بودن به حرف زدن و شــعرخواندن نیست و باید در عمل 

ثابت کرد و نشان دادکه خادم واقعی مردم هستیم و تمام تالشمان را برای رفاه آنها به کار می گیریم.
وی افزود: مردم خدمت ببینند خودشان اعتماد می کنند و نیازی به حرف زدن نیست، همین که دروغ 
نگوییم و با مردم صادق باشیم و برای رفاه آنها کار کرده و بدعهدی نکنیم مردم هم به ما اعتماد کرده و 

هم قدردان خدمات مسئوالن خواهند بود.

برخی "کرونا" را برای کار نکردن بهانه کرده اند
 23۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر ریخته شده

طلوعی با اشاره به فشارهای تحریم و کرونا گفت: متاسفانه برخی کرونا را بهانه ای برای کار نکردن 
کرده اند و بسیاری کارها و برنامه ها را به همین خاطر تعطیل کرده اند، اما در شهر کرمانشاه علی رغم 

این شرایط و با وجود فشارهای سخت تحریم، کارها و پروژه ها ادامه دارد و شهر فعال است.
وی افزود: در طول مدت شیوع کرونا، پروژه های شهری به قوت خود ادامه داشته و خوشبختانه شهر 

با همکاری خوب مردم و رســانه ها و مجموعه شــهرداری و شورای شهر به سمت 
آبادانی در حال حرکت است.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه نهضت خوبی در حوزه آسفالت شهر صورت گرفته 
گفت: در مدت ۱۸ ماه گذشــته ۲۳۰ هزار تن آسفاالت در سطح معابر و خیابان های 

شهر ریخته شده که کار بزرگی است.
وی افزود: اولویت آســفالت با معابر حاشــیه نشین است و اگر سری به محالت 

حاشیه شهر بزنید متوجه تفاوت اوضاع نسبت به سالهای گذشته خواهید شد.

تدوین "سند چشم انداز توسعه کرمانشاه" 
 با همین مدل پیش برویم تا ۴ سال دیگر کار زمین مانده 

در شهر نداریم
طلوعــی تاکید کرد: اگر کارها به همین منوال پیش برود و با همین مدل فعلی کار 
کنیم، ظرف چهار سال آینده درتمام حوزه های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری 
عمال کارها تکمیل شــده و تمام می شــود و فقط کارهای نگهداری و رنگ آمیزی 

جداول و... باقی خواهد ماند و عمال پروژه های بزرگ شهر به سرانجام می رسد.
طلوعی از تدوین ســند چشم انداز توسعه شهر کرمانشاه خبر داد وافزود: مشاور 

طرح گرفته شده و به زودی این سند تدوین و در اختیار همگان گذاشته می شود.
وی با اشــاره به ضرورت تدوین این ســند گفت: با وجود این سند مدیران آینده 

نمی توانند ســلیقه ای در خصوص امور حکومتی شــهر تصمیم بگیرند و همه اصول شهر طبق قاعده 
پیش خواهد رفت.

طلوعی از الکترونیکی کردن اســناد و پرونده های شــهرداری خبر داد وافزود: انجام این کار که هم 
اکنون در حال انجام اســت مفسده را در شهرداری پایین آورده و شهرداری را به سمت شیشه ای شدن 

پیش می برد و موجب تسریع در امورات مردم و شهر و شهرداری خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به موانع بسیار در راستای اجرای هر پروژه ای در کرمانشاه گفت: متاسفانه به 
محض اینکه می خواهیم پروژه ای را شــروع کنیم، ســنگ اندازی ها شروع می شود و آدم می ماند که 

سنگ های مسیر را جمع کند یا کارهای پروژه را پیش ببرد.
شهردار کرمانشاه به مقاومت های صورت گرفته در راستای اجرای پیاده راه پارکینگ شهرداری اشاره 
کرد وافزود: ابتدای برخی با این طرح بدون اینکه شــناختی نســبت به آن داشته باشند مخالفت کردند، 
اما وقتی نتیجه کار را دیدند که باعث رونق کسب و کار در این محدوده هم شده، همان ها که مخالف 

بودند استقبال کردند.

برای پیاده راه سازی "مدرس" کسبه باید طومار رضایت امضا کنند
طلوعــی به برخی مخالفت ها در خصوص پیاده راه ســازی خیابان مدرس هم اشــاره کرد و گفت: 
اجرای این پروژه یک کار ســنگین و دشــوار است و به خاطر بهبود وضعیت این محدوده تالش داریم 

این طرح را انجام دهیم.
وی افزود: اجرای این طرح به اینصورت اســت که حدفاصل کوچه لک ها تا میدان شهرداری سابق 
قرار اســت بصورت پیاده راه اجرا شــود. فاز اول این طرح تا چهارراه مــدرس بطول ۱۴۰۰ متر اجرا 
خواهد شــد که محدوده وســطی خیابان بصورت دو الین رفت و برگشــت برای خط ویژه اتوبوس در 

نظر گرفته شده و در دو طرف هر کدام به عرض سه تا چهار متر بصورت پیاده راه اجرا خواهد شد.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: حتی برنامه داریم در فازهای بعدی تمام تابلوهای کسبه در مسیر پیاده 

راه یکدست شده و ظاهری زیبا به خود بگیرد و از این آشفتگی خارج شود.
طلوعی تاکید کرد: قطعا پیاده راه سازی این محدوده به افزایش رونق کسب و کار کسبه مستقر در آن کمک 
خواهد کرد، البته اصراری برای اجرای این طرح با آن همه دشواری و سختی اجرا نداریم و اعالم کردم تا 

زمانی که کسبه این محدوده طومار امضا نکنند که خواستار اجرای این طرح هستند، آن را انجام نمی دهیم.

6۰ مغازه "ضایعاتی" در شهر داریم
 روزی 3 بار زباله جمع می کنیم

شهردار کرمانشاه در ادامه به پروژه انتقال مشاغل مزاحم ضایعاتی از شهر هم اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر ۵۶۰ مغازه ضایعاتی در سطح شناسایی شده که باید به خارج از شهر منتقل شود.

وی افزود: برای انتقال این مشــاغل مزاحم، محدوده ای در انتهای شــهرک مالحسینی در نظر گرفته 
شده است که این محدوده غرفه غرفه شده و مشاغل مزاحم ضایعاتی به آنجا منتقل می شوند.

طلوعی به مشــکالت جمع آوری زباله در شهر هم اشــاره ای داشت و افزود: در حال حاضر عمده 
ماشین آالت جمع آوری زباله فرسوده اند و خرید دستگاه های نو هزینه بر است و تالش داریم با تعمیر 

دستگاه های فعلی همچنان از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: متاســفانه در شهر کرمانشاه به جای یکبار، روزانه سه بار جمع آوری زباله داریم و علت 
این است که مردم سر یک ساعت مشخص زباله ها را در مخازن یا جلوی درب 
منازل نمی گذارند و همین امر موجب فرسودگی دستگاه ها و خستگی نیروهای 

خدمات شهری شده و الزم است در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

نمی توانم کرمانشاه را فدای منافع شخصی عده ای کنم
وی در ادامه در خصوص رابطه شــورای شــهر و شهرداری کرمانشاه، گفت: 
خوشبختانه شورای شهر همکاری خوبی با شهرداری دارد و در انجام امور شهر 
کمک می کند و این میان تنها برخی اعضای شورا هستند که نظرات مخالف دارند 

و نظراتشان برای ما قابل احترام است.
طلوعی تصریح کرد: همه ما باید یاد بگیریم برای مردم و شهر تالش کنیم. 
به شــخصه نمی توانم شهر را فدای خواسته ها و منافع شخصی عده ای کنم.

وی افزود: امکانات شــهر محدود اســت و باید طبق برنامه ریزی و اولویت 
بنــدی هزینه کنیم و برای همین نمی توانم برای انجام امور شــهر به حرف این 

و آن و خواسته شخصی هرکسی گوش دهم. شهر برای من در اولویت است.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: اگر همه یاد بگیریم منافع شخصی را کنار بگذاریم 
و تنها به آبادانی شــهر فکر کنیم باور کنید ریالی اعتبار دولتی هم نیاز نخواهیم 
داشت، چرا که منابع ثروت در همین شهر است و می توانیم با همین منابع شهر 

را آباد کنیم.

طوماِر رضایت امضا کنند، خیابان "مدرس" پیاده راه می شود
     شهردار کرمانشاه:

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان          
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

آگهی ابالغ رأی
نظر به اينکه فرد مشــروحه ذيل به استناد قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری و آيین نامه اجرائی آن به مجازات اخراج از 
دستگاه متبوع محکوم شده است ، لذا به علت عدم دسترسی 
به نامبرده ، طق تبصره ماده 302 قانون آيین دادرسی دادگاه 
هــای عمومی وانقالب ) درامور مدنــی ( به نامبرده ابالغ می 
گــردد تا در صورت اعتراض ظرف مدت يک ماه از تاريخ اين 
ابالغیه مراتب را کتبًا به دفتر هیأت تخلفات به نشانی ستاد 
دانشــکده طبقه دوم ارائه نماينــد . درغیر اين صورت رای 

صادره به اجراء گذاشته خواهد شد. 
محل خدمتپست سازمانینام ونام خانوادگیردیف

کارشناس خانم زینب گودرزی۱
فیزیوتراپی

بیمارستان شهید بهشتی 
آبادان

سوپروایزر در خانم شکوفه ناصری2
گردش

شبکه بهداشت و درمان 
شادگان

ن هیات بدوی رسیدگي هب تخلفات اداری کارمندا



صدور مجوز شکار در نبود آمار قرق هایی که به شکارگاه سلطنتی تبدیل شدند
80 نفــر از کارشناســان و 
دانش آموختگان محیط زیست 
و حیات وحــش در نامه ای به  
عیسی کالنتری، رییس سازمان 
حفاظــت از محیــط زیســت 
شکار  قانون  اجرای  خواستار 
قرق های  آیین نامــه  و  و صید 
اختصاصــی بــا همــکاری و 
مجریان  متخصصان،  مشارکت 
با  و جامعــه محلی، همــگام 
شفافیت مالی در روند صدور 
پروانه هــای شــکار و نحــوه 
از  ناشی  درآمدهای  هزینه کرد 

آن در جهت حفاظت، شوند.
فروش شــکار برای حفاظت 

از حیات وحــش؛ شــاید ایــن 
جمله بــه نظر تناقض آمیز بیاید، 
اما سال هاســت که کشــورهای 
مختلف با این کار از طبیعتشان 
حفاظت می کنند. در چند ســال 
اخیر سیاســت گذاران در ایران 
اســتفاده  روش  ایــن  از  هــم 
می کننــد، سیاســتی کــه نحــوه 
اجرای آن بــا انتقادات فراوانی 
همراه بوده اســت.در ســه سال 
گذشته، مسئوالن سازمان محیط 
 زیســت تصمیــم گرفتنــد که با 
توجه به افزایش جمعیت برخی 
گونه ها، کــه برای تعــدادی از 
شکارچی ها پروانه شکار صادر 

کنند و با دریافت هزینه حدودا 
۲۰هــزار دالری بــرای هرکدام 
از ایــن پروانه ها، این بودجه را 
صرف حفاظت از محیط زیست 

کنند.
روش اجــرای ایــن تصمیم 
در چند ســال گذشته مشکالت 
مختلفــی بــرای حیات وحــش 
کشــور به وجود آورده است و 
حتی به گفته برخی میزان شکار 
غیرقانونی را افزایش داده است، 
البته که به نظر می رسد هیچ آمار 
دقیقی از شــکار غیرقانونی در 

کشور وجود ندارد.
فعــال  درویــش،  محمــد 
محیط زیســت و رئیــس کمیته 
محیط زیست در کرسی سالمت 
اجتماعی یونسکو به خبرآنالین 
اینجاســت  »مشــکل  می گوید: 
کــه محلی ها و شــکارچی های 
ســنتی می پرســند اگر شکار بد 
است، چرا چشــم  آبی ها اجازه 
دارند با دالر شــکار کنند؟ این 
باعث شــده که شــکاف ایجاد 
شود و این باعث شده است که 
میزان شکار غیرقانونی به شدت 

افزایش پیدا کند.«
نامــه ۸۰ متخصص به رئیس 
ســازمان محیــط زیســت؛ بــا 
شــفافیت قانون شــکار را اجرا 
کنیدمســائل ایــن چنینی باعث 
شــد که ۸۰ نفر از کارشناسان و 
دانش آموختگان محیط زیست 
و حیات وحــش در نامــه ای به  
سازمان  رییس  کالنتری،  عیسی 
زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
قانون شکار  اجرای  خواســتار 
و صیــد و آیین نامــه قرق های 
و  همــکاری  بــا  اختصاصــی 
مشــارکت متخصصان، مجریان 
و جامعــه محلــی، همــگام بــا 
شــفافیت مالی در روند صدور 
نحــوه  و  شــکار  پروانه هــای 
از  ناشــی  درآمدهای  هزینه کرد 

آن در جهت حفاظت شوند.
در بخشــی از این نامه آمده 
اســت: »با علم به کاســتی ها و 
ضعف هــای موجــود در روند 
مدیریــت حیات وحش کشــور 
که بــا همــکاری متخصصان و 
مشــارکت مــردم محلــی قابل 
رفع هســتند  حمایــت خود را 
از تصمیمات آن ســازمان برای 
بهره گیری از ابزارهای منطقی و 

کارآمد حفاظت از حیات وحش 
بدیهــی  می داریــم.  اعــالم 
اســت قرق هــای اختصاصــی 
و  مردمــی(  )حفاظتگاه هــای 
صــدور پروانه شــکار مدیریت 
که  تاثیرگذارند  ابزارهایی  شده، 
با بهره گیری هوشمندانه از آنها، 
حفاظت پایدار از زیستگاه ها و 

حیات وحش فراهم می شود.«
بــه نظــر می رســد کــه این 
کارشناســان مخالفتــی با قانون 
کالنتــری  از  بلکــه  ندارنــد، 
در  کــه  کرده انــد  درخواســت 
مختلــف  مســائل  آن  اجــرای 

رعایت شوند.
درویــش دربــاره ایــن نامه 
می گویــد: »این نامــه که بخش 
قابل توجهی از متخصصان قابل 
احتــرام امضایــش کردند تاکید 
می کند که سازمان محیط  زیست 
باید شفافیت داشــته باشد و تا 
زمانی که ظرفیت زیســتگاه در 
مناطق حفاظت شــده مشخص 
نشــده ســازمان محیط زیست 
مجاز نیســت که پروانه شــکار 
صــادر کنــد، این نامه بــه زبان 
محترمانــه بــه رییس ســازمان 
محیط زیســت می گوید به جای 
این کــه برای مناطــق حفاظت 
شــده که قادر به سرشماری آن 
نیســتند، پروانــه شــکار صادر 
کننــد از قرق هــای اختصاصی 
حمایــت کنند و بــه این ترتیب 
کارآفرینی کنند تــا هم مردم به 
مشــارکت دعوت شــوند و هم 
روی  را  طبیعــت  هزینه هــای 

دوش جذابیت هایش بیافتد.«
ظرفیت زیست گاه ها معلوم 

است
در واقــع به نظر می رســد که 
وجــود موانــع مختلــف باعث 
شــده اســت تا برنامه سازمان 
محیــط  زیســت بــرای فروش 
پروانه شــکار در راستای حفظ 
حیات وحــش بــه طــور کاملی 

اجرا نشود.
محیط زیســت  مســئولین 
می گویند که نحوه صدور پروانه 
شــکار برای گونه هــا در مناطق 
مختلــف از ایــن قرار اســت؛ 
مناطــق حفاظت شــده توســط 
ســازمان محیط زیســت ســالی 
دوبار سرشماری می شوند، بعد 
از ارزیابــی جمعیت یک کمیته 

فنی بــا حضور افــراد مختلف 
تشــکیل می شــود تا مشــخص 
شود که برای یک منطقه پروانه 
شــکار صادر بشود یا نه، سپس 
اعالم می شود که برای هر گونه 
با چه ســنی چه تعــداد مجوز 

صادر شود.
امــا انجــام این کار بــه این 
ســادگی ها هــم نیســت چراکه 
نســبت به نحــوه سرشــماری 
محاســبه  نحــوه  و  حیوانــات 
ابهاماتی  زیســت گاه ها  ظرفیت 
وجــود دارد و همیــن موضوع 
به پروانه های  سواالتی نســبت 
صادر شــده به وجود می آورد.

درویــش در این رابطه، توضیح 
می دهــد: »خیلــی ساده ســت، 
۱۷درصــد  حــدود  می گوینــد 
مناطــق  کشــور  کل  مســاحت 
حفاظت شده اند. سازمان محیط 
زیســت در ســایتش به تفکیک 
اعالم کند ظرفیــت هر کدام از 
این زیســت گاه ها برای هرگونه 
چقدر اســت، باید این ها را به 
تفکیک هرســال اعالم کنند بعد 
بگویند مثال چون در یک سالی 
جمعیت بیشتر از ظرفیت است 
یک تعدادی پروانه شکار صادر 
می کننــد. امــا ســازمان محیط 
زیست کجا چنین شــفافیتی به 

خرج داده است؟«
در بخــش دیگری از نامه ۸۰ 
آن ها  حیات وحش،  کارشــناس 
خواســتار اســتفاده از قرق هــا 
برای مدیریت شــکار هســتند؛ 
نزدیــک  در  مناطقــی  قرق هــا 
مناطق حفاظت شــده هســتند 
کــه در آن بــا شــروط مختلف 
و رســیدن جمعیــت گونه ها به 
اندازه ای مشخص اجازه شکار 
۳ تــا ۶درصد جمعیــت صادر 

می شود.
بسیاری از متخصصان وجود 
این مناطق را راهــکاری برای 
کاهش شکار غیرقانونی و نجات 
حیات وحش کشور می دانند، اما 
آنچه داخل برخی از قرق ها رخ 
به  می دهد نگرانی هــای زیادی 

وجود آورده است.
رئیــس کمیته محیط زیســت 
در کرســی ســالمت اجتماعی 
یونسکو، در این رابطه می گوید: 
»برخی از قرق ها کارنامه بسیار 
مخصوصــا  داشــتند،  موفقــی 
NGO آن هایی کــه از ظرفیت

فارق التحصیل  جوانــان  و  هــا 
اســتفاده کردند. اما مشــکالتی 
وجود دارد و متاسفانه برخی از 
آن ها به شــکارگاه های سلطنتی 
تبدیــل شــده اند، یعنی یک فرد 

ثروتمنــد چنــد نفــر را اجیــر 
می کند و اصال روح مشــارکت 
در گروهشــان وجود ندارد. بعد 
هم قرقر را به محلی برای شکار 
تبدیل  برای دوستانش  تفریحی 
می کند. از سویی انقدر آبشخور 
و علوفه دســتی در منطقــه رها 
تــا دام های وحشــی  می کننــد 
وارد منطقه شــان شــوند. ایــن 
کار عین دامداری ســنتی است، 
یعنی به این حیوانات آب  غذا 
داده می شــوند که بعدا آن ها را 

بکشند.«
در واقــع منظــور درویش از 
شکارگاه های ســلطنتی مناطقی 
اســت که فقط یک گــروه افراد 
ثروتمنــد اجــازه شــکار در آن 
دارند، حدود ۱۰۰ سال پیش هم 
به شــکل مشابهی شکارگاه های 
خاصی فقط برای پادشاهان در 
ایران وجود داشتند، برای مثال 
تنگه واشی یکی از شکارگاه های 

معروف ناصرالدین شاه بود.
از ســوی دیگــر انتقاداتــی 
نســبت به هدف اصلی تاسیس 
ایــن قرق هــا هم وجــود دارد، 
که در نامــه کارشناســان به آن 

اشاره ای نشده است.
درویــش می گویــد: »نهایت 
آرزوی ما در قرق ها این اســت 

که در نهایت آن ها به اکوسافاری 
تبدیــل شــوند، یعنی مــردم به 
آن جــا بیایینــد و از تماشــای 
حیوانــات لذت ببرنــد و نه از 
کشتار آن ها، من در این بخش با 
محتوای این نامه زاویه دارم. در 
محتوای نامه باید تاکید می شــد 
کــه هرچند قرق هــای حفاظتی 
به مراتب دســت آورد بهتری از 
سازمان  مدیریت  کنونی  شــیوه 
محیط زیست داشته اند و توانسته 
به مراتب میزان مشارکت مردم 
را افزایــش بدهند، اما بهتر بود 
که این قرق ها اوال از این حالت 
ســلنطتی خــارج بشــوند و به 
تدریج به اکوســافاری ها تبدیل 
شــوند و به تدریج شــاهد منع 
هر گونه شکار در آن باشیم.«او 
راهبرد  ادامه می دهد: »اصــوال 
بلندمدتمــان باید این باشــد که 
هزینه شــکار را باال ببریم و به 
جایی برسیم که هیچ شهروندی 
فکــر نکند کــه انتشــار عکس 
افتخار  قابــل  شــکارش  کنــار 
است. تا رســیدن به اینجا باید 
از قرق های حمایتی مشــارکتی 
حمایت کنیــم و نه از قرق های 
اختصاصی که افراد ثروتمند آن 
را به یک شــکارگاه اختصاصی 
برای خودشان تبدیل کرده اند.«

پول بدهید شکار کنید
صحبت های چندی پیش رئیس سازمان محیط زیست درباره 

صدور مجوز شکار حواشی زیادی به وجود آورد.
صدور مجوز ۲۰هزار دالری برای شــکار برخی گونه ها؛ این 
سیاســت چند سال اخیر سازمان حفاظت از محیط زیست برای 
کاهش شکار غیرمجاز در کشور است، سیاستی که البته که از ابتدا 

با انتقادهای شدیدی روبرو شد.
اگرچه به گفته مسئوالن سازمان محیط زیست از ابتدای سال 
تاکنون به دلیل شرایط پاندمی هنوز هیچ مجوزی برای شکار صادر 
نشــده است، اما صحبت های چندی پیش رئیس سازمان محیط 
زیســت درباره این نوع مجوزها، باعث شد که دوباره موجی از 

انتقادات نسبت سیاست شکار قانونی راه بیافتد.
عیســی کالنتری در این رابطه گفته بود که هر ســال تعدادی 
مجوز شکار برای شــکارچیان داخلی و خارجی صادر می شود 
و حیوانات نر که باالی ۹ سال عمر دارند، می توانند شکار شوند 
چراکه عمر مفید هر حیوان ۱۰ تا ۱۱ سال است، همچنین تعدادی 
از شــکارچیان متقاضــی خارجی هســتند و در مقابل هر رأس 
حیوان حــدود ۲۰ هزار دالر می پردازند و محیط بانان ما به آن ها 
می گویند که حق دارند چه حیوانی را شــکار کنند.صدور مجوز 
برای شکار اتفاق جدیدی در ایران نیست، این سیاست از سال 
۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ هم اجرایی می شد به طوری که در این شش سال 
در مجموع ۲۰۱۶ پروانه شــکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه 
شــکار برای اتباع خارجی صادر شد. پس از آن برای چند سالی 
این اتفاق رخ نداد و تعداد انگشت شماری مجوز صادر شد، اما 
پایان سال ۱۳۹۶ درست زمانی که سرشماری ها خبر از افزایش 
جمعیت برخی گونه ها می داد، دوباره برنامه های فروش شکار آغاز 
شد و سال گذشته با تاخیر سه ماهه، ۵۴۷مجوز برای شکار آهو، 
کل، قوچ و گراز صادر شــد.برخالف ادعاهای مسئوالن سازمان 

محیط زیست، از نظر بسیاری از کارشناسان این سیاست ها برای 
حیات وحش ایران مخرب هستند و می توانند گونه های زیادی را 

خطر قرار بدهند.
 اسماعیل کهرم، مشاور سابق سازمان محیط زیست، بوم شناس 
و فعال محیط زیســت، یکی از این افراد است. او در این رابطه 
به خبرآنالین می گوید: »مشاورین آقای کالنتری افرادی عالقه مند 
به شکار هستند و به همین دلیل چنین تصمیماتی گرفته می شود، 
این ها گفتند، کل و بز و قوچ و میش آب زیاد می خورند به همین 
دلیل باید شــکار شــوند، این چه نوع منطقی است؟ قبال وقتی 
صدای تیر در مناطق حفاظت شده می آمد در منطقه همه نگران 
شکار غیرمجاز می شدند، االن شکارچی می گوید جواز دارد. آقای 

کالنتری باید رئیس کمیته شکار می شدند.«
سرشماری حیوانات در ابهام

به نظر می رســد، نحوه ارزیابی و صدور جواز شکار یکی از 
دالیل انتقاد نســبت به این سیاست هاست، براساس توضیحات 
دفتــر حفاظت و مدیریت حیات وحش ایــن فرایند از این قرار 
اســت؛ مناطق حفاظت شده توسط سازمان محیط زیست سالی 
دوبار سرشماری می شوند، بعد ارزیابی جمعیت یک کمیته فنی 
با حضور افراد مختلف تشکیل می شود تا مشخص شود که برای 
یک منطقه پروانه شــکار صادر بشود یا نه، سپس اعالم می شود 
که برای هر گونه با چه ســنی چه تعداد مجوز صادر شــود.اما به 
نظر می رسد مشکالتی در این فرایند وجود دارد که روال این کار 
را به این ســادگی ها هم نمی کند، برای مثال نسبت به سرشماری 
دقیق برخی گونه ها که اتفاقا مجوز شکار آن ها هم صادر می شود، 

شبهاتی وجود دارد.
کهرم در این رابطه می گوید: »این حرف به چند دلیل درست 
نیســت، اول این که در دوره قبلی سازمان محیط زیست آهوها و 

جبیرها را سرشــماری کردیم که جمعیت آن ها حداکثر ۲۲ هزار 
راس بیشــتر نیســتند،  درباره قوچ و میــش و کل و بز که اصال 
سرشماری انجام ندادیم، این کار غیرممکن است مگر چند نیرو 
در کوه هســتند؟ از سویی تجهیزات سرشــماری هوایی  هم که 

وجود ندارد. پس این حرف اصال درست نیست.«
اعالم دیر به دیر آمار برخی گونه ها مناطق حفاظت شــده هم 
مهر تاییدی بر این موضوع اســت، البته مسئوالن سازمان محیط 
 زیســت این انتقاد را نمی پذیرند.شهاب الدین منتظمی، مدیر کل 
دفتــر حفاظت و مدیریت حیات وحش، به خبرآنالین می گوید: 
»من می پذیرم که این انتقاد به وارد اســت که به موقع آمارها را 
اطالع رسانی نمی کنیم، اما برخی کارشناسان در اتاقشان نشسته اند 
و نســبت به خود آمار اشــکاالتی انتقاداتــی وارد می کنند، مثال 
می گویند آمار منطقه ای اشتباه است، من پیشنهاد می دهم این افراد 
با همکاران من به سرشماری بیایند، دوستان پوتین پا نمی کنند که 
بــه عرصه بروند. ما کامال انتقادات را می پذیریم، انتقاداتی که به 

ارتقا موضوع کمک کند.«
از سوی دیگر به گفته منتظمی، آمار دقیقی از وضعیت شکار 
غیرقانونی در کشور وجود ندارد و تنها موارد توقیف شده حساب 
می شوند. به نظر می رسد نبود این آمار هم شیوه تصمیم گیری در 
کمیته فنی صدور مجوز شکار را با مشکل مواجه کند و همچنین 
مشخص نشود که اثرات این تصمیم گیری ها در وضعیت شکار در 

مناطق مختلف چگونه است.
شکار گونه های باالی 9 سال، ایرادی ندارد

یکی دیگر استدالل های صدور مجوز شکار در ایران این است 
که این مجوزها تنها برای گونه های باالی ۹ سال صادر می شود، 
چراکه به گفته عیسی کالنتری "عمر مفید هر گونه ۱۰ تا ۱۱ سال 

است."

منتظمی در این رابطه می گوید: »وقتی در یک منطقه ۴۰ یا ۵۰ 
راس باالی ۹ ســال وجود دارد، نسبت به شکار چند مورد آن ها 
مجوز داده می شود، البته در سرشماری جمعیت باالی ۵ سال به 
طور ویژه انجام می شــود و بعد مجوز صادر می شــود، به همین 
دلیل به ۹۵درصد مناطق اصال مجوز نمی دهیم. اما وقتی کمیته فنی 

مجوزی را صادر کند، قطعا همه چیز در نظر گرفته شده است.«
اما تصاویر منتشــر شــده در فضای مجازی نشان می دهد که 
برخی مواقع شکارچیان خارجی نشان می دهد که این موضوع به 
شکل سفت و سختی اجرا نمی شود.از سوی دیگر به نظر می رسد، 
حتی اگر این قانون به شکل دقیقی اجرا بشود، باز هم پیامدهایی 
برای محیط زیست به همراه دارد و برای مثال شکار این گونه ها 
می تواند، زنجیره غذایی را هم با مشکل مواجه کند.کهرم می گوید: 
»اوال که گزارش هایی از پدر شدن قوچ ۱۴ ساله هم وجود دارد، 
حاال فرض کنیم این قوچ ها شکار شوند، آن زمان پلنگ، گرگ و 
شغال به دنبال چه بروند؟ معموال در طبیعت  پیرها و ناتوان ها از 
بین می روند اگر آن ها نباشند حیوانات وحشی به دنبال جوان ها 

می روند.«
آلمان مجوز می دهد، پس ایران هم مجوز بدهد

البته با وجود همه این انتقادات بساری از مناطق مثل ایاالت 
متحده آمریکا، اســترالیا، کانادا و ... فرایند صدور مجوز شکار به 
هدف حفظ محیط زیست و درآمدزایی وجود دارد. به نظر می رسد 
این یکی از دالیل اجرای این سیاست در ایران هم باشد.یک سال 
پیش روزنامه همشــهری گزارش داده بود که در سال ۱۳۹۷ تنها 
با صدور مجوز شکار، برای شکارچیان خارجی ۴میلیارد تومان 

کسب شــده است، عددی که با افزایش صدور مجوزها احتماال 
بیشتر هم می شود. سایت شکارچیان بالکان، هزینه شکار برخی 
گونه ها ایران در مناطق حفاظت شده را بین ۹۵۰۰ تا ۳۴۵۰۰ یورو 

تخمین زده است.
مدیــر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در این باره 
می گوید: »کشوری مثل پاکستان برای گونه ای در حال انقراض کل 
مارخور، مجوز شکار صادر کرد تا پای مردم را به بحث حفاظت 
باز کند. ما هم باید از مشارکت مردمی در بخش حفاظت استفاده 
کنیم، جامعه محلی اگر به حفظ یک گونه کمک کند و مجوز هم 
صادر شود، ۳۰درصد درآمد به همین جوامع برمی گردد.«مارخور، 
گونه ای است که در دهه ۹۰ میالدی تا معرض انقراض رفت، اما 
بعد دولت این کشــور به کلی برای چندین سال شکار این گونه 
را ممنوع کرد و حاال جمعیت این حیوان به ۴هزار راس رســیده 
اســت، بعد از افزایش جمعیت این گونه پاکستان شروع به ارائه 
مجوزهای ده ها هزار دالری برای شکار این گونه کرد، اتفاقی که 
البته باعث افزایش جمعیت این گونه در ســال های گذشته شده 
اســت.در ایران هم ده ها گونه مانند مارخور وجود حضور دارند 
که در قهرســت خطر انقراض قرار دارند،  فهرســتی که احتماال 
یوزپلنگ در صدر فهرســت آن قرار می گیرد و انواع پستانداران، 
خزندگان و ... در آن قرار دارد. همین موضوع نگرانی ها را نسبت 
به صدور مجوز شکار در کشور بیشتر می کند.کهرم در این رابطه 
می گوید: »سال گذشته در آلمان تعداد زیادی شوکا )نوعی گوزن( 
شکار شدند، برای این که تعداد آن ها زیاد است و در قرق ها آن ها 

را تکثیر می کنند، ما اصال با آن ها قابل مقایسه نیستیم.«

  سه شنبه 6 آبان  1399 
  10 ربیع االول 1442 

  27 اکتبر 2020
  سال سی امـ  شماره 8469
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15 گزارش

کویر کاراکال؛ قدم در زیستگاه سریع ترین گربه سان جهان

از مناطق کوهستانی با دشت ها و تپه ماهورهای 
پراکنده تا کویری با نخلســتان ها و تپه های شنی، 

همه بخشی از طبیعت محافظت شده بافق را رقم 
می زنند. با کاراکال یکی از معروف ترین کویرهای 

ایران و عجایب آن آشنا شویم. 
در قلب کویرهای ایران جایی در حوالی شــهر 
بافق از توابع اســتان یزد، کویر نام آشنای کاراکال 
واقع شده است. بافق شهری در فاصله حدود ۱۰۰ 
کیلومتری در جنوب یزد است که از سمت شرق به 
دلیل وجود مناطق کوهســتانی، آب و هوای معتدل 
دارد و سمت غرب آن به کویر منتهی می شود و آب 
و هوایی خشــک دارد. کویر کاراکال یا همان کویر 
صادق آباد که در نزدیکی روستایی با همین نام است 

نیز در همین منطقه قرار دارد.
ایــن کویر، همزمان تصویری از نخلســتان های 
ســر به فلک کشــیده و تپه های کویــری با حرکت 

روان شــن ها بر روی آنها را در مقابل چشمان تان 
پدید می آورد. کاراکال، همچون تابلوی نقاشــی از 
ترکیب رنگ هایی شکل گرفته که چشم هر بیننده ای 
را بــه خود خیــره می کنــد. مانند تمــام کویرهای 
مرکزی ایــران، یک معجزه بزرگ در دل خود دارد. 
تماشای آســمان شب و آنچه در آن است، یکی از 

شگفتی های وصف نشدنی کویر کاراکال است.
این کویر که طبیعتی منحصر به فرد و زیبا دارد، 
نام عجیب خود را از گربه سانانی مشهور به کاراکال 
وام گرفته اســت که در این منطقه زیست می کنند. 
گربه کاراکال یا ســیاه گوش یکی از ســنگین ترین 
و ســریع ترین انــواع زیرخانواده گربه هاســت که 

در خاورمیانــه و آفریقا زندگــی می کند. گربه هایی 
شکارچی، که به سرعت فوق العاده، استعداد و هوش 
باال در شکار شهرت دارند و شکارچیان بسیاری را 
شیفته خود کرده اند. در گذشته در کشورهای هند و 
ایران از کاراکال برای شــکار پرندگان، خرگوش یا 
غزال های جوان مورد استفاده قرار می گرفت. جدا 
از این گونه نایاب، گونه های جانوری متنوع دیگری 
نیــز در این طبیعت کویــری زندگی می کنند که این 
موضوع توانسته وجه تمایزش با دیگر کویرها شود 
و توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب کند.

یک گردش تمام عیار
بســیاری از گردشــگرانی که قصد سفر به کویر 

کاراکال را می کننــد، می دانند کــه می توانند بعد از 
ساعت ها پیاده روی بر روی شن های نرم و ابریشمی 
و غرق شــدن در آسمان پرستاره شب کویر، دل به 
یک برنامه تفریحی جانانه خــوش کنند. این کویر 
کــه این روزها مورد توجه و اســتقبال عالقه مندان 
به طبیعت و کویر دوســتان گرفته است، برنامه های 
بســیاری برای یک گردش تمام عیار چیده اســت. 
گردشــگران می توانند با موتورهــای کویری به دل 
کویر بزنند، شتر سواری در شن ها را تجربه کنند و 
یک ســافاری حسابی را امتحان کنند. در این کویر، 
همچنین اقامتگاه های ســنتی نیز بــرای میزبانی از 

مهمانان مهیاست.

تاريخ 99/7/19 شماره 99/368
رونوشت اگهی حصر وراثت

اقای عبــاس صابری بشــماره ملی 3559679001 صادره از تنگســتان به شــرح 
دادخواســت به کالسه 99،368 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان حسین رستمی به شماره ملی3559673747 فرزند 
زاير محمــد در تاريخ 1370 در اقامتگاه دايمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت ان مرحوم منحصر است به:
1-خضر رســتمی فرزند حسین به شماره شناسنامه 103  2- خديجه رستمی فرزند 
حســین به شــماره ملی 3559673771    3- مرواريد رستمی فرزند حسین فاقد 

مشخصات.
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت اگهی می نمايد تا 
هرکســی اعتراضی داردويا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین 

اگهی ظرف يک ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف دلوار

علی نوروزی

تاريخ 99/7/19   شماره 99/369
رونوشت اگهی حصر وراثت 

اقای عباس صابری دارای شــماره ملی 3559673771 صادره از تنگستان به شرح دادخواست به کالسه 
99/369 اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خديجه رستمی 
بشماره ملی 3559673771 فرزند حسین در تاريخ 84/12/23 اقامتگاه دايمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- ابراهیم صابری فرزند حسین به شماره ملی 3559678994 
2- عباس صابری فرزند حسین به شماره ملی 3559679001 پسران متوفی 3- عصمت صابری فرزند 
حسین به شماره ملی 3559679761 دختر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک نوبت اگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد ويا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستین اگهی ظرف يک ماه به اين شورا تقديم داردواال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف دلوار-علی نوروزی

آگهی مفقودی 
اصل برگ ســبزوکارت وانت پیکان مدل 1386 سفید به شماره انتظامی 333 و 85 

ايران 83 موتور  11486006638وشــماره شاســی 31615046  بنام امید حیدری مفقود 
شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز - ۱927 - ق

آگهی مفقودی 
اصل برگ ســبز  پژو پارس مدل 1383 نقره ای به شماره انتظامی 665 ب 48 ايران 

63 به شــماره موتور 12483088500 و شماره شاسی 83809563 بنام محمد کاظم چمانه 
مفقود شــده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد. شیراز - ۱926 - ق

آگهی مفقودی
اصل برگ سبزســواری پرايدمدل 1389 سفید به شماره نیروی انتظامی 494 ط 37 

ايران 58 شــماره موتور 3379236 و شماره شاســی 1412289156844 به نام مصطفی 
رســتمی مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. شیراز - ۱928 – ق



پیوس: جداشدگان حسرت موفقیت های 
پرسپولیس را خواهند خورد

ایرادهای فیفا رفع شد؛
 تعیین زمان برگزاری  مجمع فدراسیون  فوتبال

سرویس ورزشی : نشست هیات رییسه فدراسیون فوتبال با موضوع اصالح 
اساسانامه و تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون برگزار شد.

جلسه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال  با حضور حیدر بهاروند، مهدی 
محمدنبی، محمود اسالمیان، علی کفاشیان، عبدالکاظم طالقانی، محمود شیعی، 
فریدون اصفهانیان، هدایت ممبینی و لیال صوفی زاده در دفتر ریاست فدراسیون 
برگزار شد.در ابتدای این نشست، سرپرست فدراسیون به مسیر قانونی طی شده 
درباره اساســنامه طی ۶ ماه گذشته اشــاره کرد و از تالش های موثر و ارزشمند 
اعضای مجمع، هیات رئیسه، دبیرکل، کمیته حقوقی و تدوین مقررات و دپارتمان 
بین الملل و همچنین ارائه طریق وزارت ورزش و جوانان و دیگر سازمان های 
ذی ربط تقدیر کرد.بهاروند در این باره عنوان کرد: خوشبختانه پیش نویس اساسنامه 
و مقررات انتخاباتی واصل گردید و می بایست جلسه مجمع عمومی به منظور 
تصویب اساسنامه و مقررات انتخاباتی و متعاقبا مجمع انتخاباتی نیز تعیین و برگزار 

شود.
در ادامه موارد ذیل به تصویب اعضای هیات رییسه رسید؛

۱_ اساسنامه، مقررات انتخاباتی و دستور العمل برگزاری مجمع مورد تایید 
اعضای هیات رییسه قرار گرفت و مقرر شد در موعد زمانی مقرر به فیفا ارسال 

گردد.
۲_دستور جلسه مجمع عمومی درباره تصویب اساسنامه، مقررات انتخاباتی، 
دستورالعمل انتخاب اعضای کمیته های انتخاباتی و سایر موارد مورد تصویب قرار 

گرفت.
۳_ با توجه به شدت شیوع ویروس کرونا برگزاری مجمع عمومی به صورت 
مجازی در روز شنبه ۸ آذر ۹۹ در اولویت قرار گرفت و در صورت عادی شدن 
شرایط با رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی مجمع به صورت حضوری برگزار 

خواهد شد.
۴_دبیرخانه مجمع با توجه به مفاد مواد ۲۷ و ۲۸ اساسنامه فعلی، نسبت به 
صدور اطالعیه رسمی و همچنین ارسال دعوتنامه و کلیه مدارک به اعضا مجمع 
اقدام خواهد کرد. بدیهی است به منظور سهولت در فرآیند انجام امور اداری مجمع، 
از طریق سامانه الکترونیک مجمع نسبت به ارسال کلیه مدارک اقدام و مالک عمل 

خواهد بود.

 رکورد عجیب لواندوفسکی

تهدید دوباره گرد مولر

سرویس ورزشــی ؛مهاجم بایرن مونیخ با رکورد خیره کننده ای که در 
فصل جاری بوندسلیگا داشته است بازهم تهدیدی جدی برای شکستن 

رکورد اسطوره بایرن و ژرمن ها به شمار می آید.
روبرت لواندوفســکی در فصل جاری بوندسلیگا شروعی توفانی داشته 
است.لواندوفسکی در ۵ بازی که برای بایرن مونیخ در فصل جاری انجام داده 
موفق شده است که ۱۰ گل به ثمر رساند تا با اقتدار در صدر جدول بهترین 
گلزنان قرار گیرد.مهاجم بایرن مانند فصل قبل نه تنها شانس نخست آقای گلی 
است بلکه این شانس را دارد که رکورد بیشترین گل زده در یک فصل که متعلق 
به گرد مولر بمب افکن ژرمن ها است را بشکند. گرد مولر با زدن ۴۰ گل رکورد 
دار بیشــترین گل زده در یک فصل در تاریخ بوندسلیگا است.لواندوفسکی 
فصل قبل هم این شانس را داشت که رکورد گرد مولر را بشکند اما در نهایت  
توانست ۳۴ گل به ثمر رساند. زدن ۱۰ گل در ۵ بازی نشان می دهد که ستاره 
لهستانی بایرن مونیخ در فصل جاری هم تهدیدی جدی برای شکستن رکورد 
بمب افکن ژرمن ها به شمار می آید.البته مولر در ۳۸ بازی توانست که ۴۰ به 
ثمر رساند چرا که در زمان او رقابت های بوندسلیگا با حضور ۲۰ تیم برگزار 

می شد و اکنون بازی ها با حضور ۱۸ تیم برگزار می شود.

 با ارزش ترین بازیکنان لیگ بیستم

 از نگاه ترانسفرمارکت
ســرویس ورزشــی : شــیخ دیاباته از نگاه ســایت ترانسفرمارکت 

ارزشمندترین بازیکن لیگ بیستم است.
سایت ترانسفرمارکت ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در 
فصل پیش رو را معرفی کرده اســت که در میان آن ها شــیخ دیاباته مهاجم 
اســتقالل با ارزش گذاری ۲.۴ میلیون یورو گران قیمت ترین بازیکن لیگ 
بیســتم است.پس از او احسان حاج صفی بازیکن تراکتور قرارداد که یک 
میلیون یورو ارزش گذاری شده اســت.احمد نوراللهی، کیروش استنلی و 
آیاندا پاتوسی بازیکنان تیم های پرسپولیس، سپاهان و فوالد دیگر بازیکنانی 
هســتند که با قیمت ۸۰۰ هــزار یورو با ارزش تریــن بازیکنان لیگ ایران 
هستند.هم چنین سیامک نعمتی، بشار رسن، پیام نیازمند و فرشید اسماعیلی 
با ۷۲۵ هزار یورو در میان با ارزش ترین بازیکنان لیگ بیستم حضور دارند.

سرویس ورزشی : پیشکسوت 
تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این 
بازیکنان  هستند که از جدایی از 
پرســپولیس ضرر می کنند نه تیم؛ 
جداشدگان حسرت موفقیت های 

این تیم را خواهند خورد.
مــورد  در  پیــوس«  »فرشــاد 
حواشــی اخیر پرســپولیس اظهار 
داشت: این روزها سرخپوشان باید 
برای فصلی ســخت آماده شــوند، 
اما واقعا چنین حواشــی برای تیم 
بزرگــی مانند پرســپولیس که باید 
برای فینال آسیا و قهرمانی در لیگ 
قهرمانــان خــودش را آمــاده کند، 

اصال خوب نیست.
وی افزود: فصل ســختی پیش 
روی تیم اســت و پرســپولیس در 

این شرایط نباید دغدغه جزئی ترین مسائل را داشته 
باشــد، اما متاسفانه شرایطی را به وجود آوردند که 
باید نگرانبرخی مســایل و حتــی جدایی بازیکنان 
تحت قرارداد باشیم. امیدوارم مشکالت حل شود 
تا پرســپولیس بهترین تدارک را برای فصل جدید 

داشته باشد.
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس با اشــاره 
به استعفای »مهدی رســول پناه« خاطر نشان کرد: 
وظیفه مدیریت حمایت و پشتیبانی از تیم است نه 

اینکه خودش برای تیم حاشیه ســازی کند. شاید او 
دوســت داشت که برای تیم کار کند اما توانایی اش 

در همین حد بود.
پیــوس تصریح کرد: کاری به رســول پناه ندارم 
امــا انتظار ما از مدیر بعدی این اســت که بهترین 
پشتیبانی را از تیم داشته باشد و آرامش پرسپولیس 
را حفظ کند. برای تیمی که فینالیســت آســیا است 
خوب نیســت که چنین مشکالت پیش پا افتاده ای 
داشته باشد. با این حال امیدوارم برای یکبار هم که 

شده تغییرات به نفع باشگاه باشد.

وی در مورد جدایی »شجاع 
داشــت:  اظهــار  خلیــل زاده« 
سرنوشــت بازیکن بــه خودش 
بســتگی دارد اما ســوال من این 
اســت که چرا بازیکنی که تحت 
قرارداد پرسپولیس است توانسته 
قراردادش را فســخ کند. باشگاه 
اگر به تعهداتش در قبال بازیکن 
عمــل می کرد چنین مســائلی را 
شاهد نبودیم.پیوس همچنین در 
نادری«  »محمد  پیوســتن  مورد 
به اســتقالل هم گفــت: بازیکن 
گیرنده  تصمیــم  برای خــودش 
است. نمی توانم در مورد شخص 
خاصــی صحبت کنم امــا زمان 
مشــخص می کند که چه کســی 
ضرر کرده اســت.وی تاکید کرد: 
پرســپولیس همان تیمــی بود که بــا ۱۱ بازیکن به 
فینال آسیا رفت. به طور حتم این بازیکنان  هستند 
که از جدایی از پرســپولیس ضــرر می کنند نه تیم. 
پرســپولیس هنوز هــم مهره های قابلــی دارد که با 
آنها می توانیم به موفقیت تیم امید داشــته باشــیم.

پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس تصریح کرد: 
پرسپولیس امســال هم در لیگ قهرمان خواهد شد 
و هم در آســیا. به طور حتم جدا شــده ها حسرت 

موفقیت پرسپولیس را خواهند خورد.
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منشور اخالقی
 دانســتن حق مردم است و گسترش عدالت، بقاء و پایداری جامعه بشری را تضمین می کند و آن را 
قوام می بخشد و زندگی را معنادار می کند. روزنامه کاروکارگر باهدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه 
اسالمی بخصوص جامعه کارگری که امروزه محروم ترین قشر جامعه را تشکیل می دهد پا به عرصه گذاشته 
و متعهد به حمایت از حقوق این قشر زحمتکش و ملزم به رعایت اخالق حرفه ای و نظام ارزشی حاکم بر 
جامعه اســالمی است. آگاهی بخشی درباره حقوق صنفی و اجتماعی کارگران رسالت مهم روزنامه کارگری 

است؛ رسالتی که به زندگی میلیون ها بیمه شده تامین اجتماعی گره خورده است.

»پوگبا« خداحافظی با تیم ملی فرانسه را تکذیب کرد
سرویس ورزشــی :  »پل پوگبا« 
منتشــر شــده در خصوص  اخبار 
خداحافظی با تیم ملی فرانســه را 
به دلیل اظهــارات جنجالی رییس 

جمهوری این کشور، رد کرد.
براســاس منابع خبــری در منطقه 
خاورمیانه، ســتاره مســلمان باشگاه 
منچستریونایتد پس از اظهارات تند 

»امانوئل مکرون« در خصوص اسالم 
از ادامــه حضور در جمــع آبی های 
فرانســه استعفا کرد.اما حاال براساس 
گــزارش دیلی میل، پوگبــا هیچ گونه 
قصــدی برای خداحافظی با تیم ملی 
کشورش را نداشــته و در واکنش به 
این خبر با انتشار پستی در اینستاگرام 
نوشــت: »غیرقابــل قبــول؛ اخبــار 

جعلی.«اظهــارات مکرون پس از آن 
مطرح شــده که »ساموئل پتی« معلم 
۴۷ ســاله فرانســوی در راه بازگشت 
به خانه خود از مدرســه ای در شــهر 
کنفالن-ســنت-اونورین واقع در ۴۰ 
کیلومتری شمال غربی پاریس، به قتل 
رسید.گفته می شد انگیزه خداحافظی 
پوگبــا از تیم ملی فرانســه اظهارات 

مکرون بوده است.
روزنامه سان انگلیس گزارش داد 
که پوگبــا در واکنش به این هتاکی از 
تیم ملی کناره گیری کرده است اما در 
زمان انتشــار این خبر نــه پوگبا و نه 
فدراسیون فوتبال فرانسه به صورت 
رســمی درباره این مسئله اظهار نظر 

نکرده  بود.

اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري قم

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
 شهرداري قم در نظر دارد  پروژه ذيل را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.

مبناي برآوردفهرست بهاء سال برآورداولیه)ریال(عنوان پروژه
۱399

حداقل رتبه 
مناقصه گر

مدت 
اجرا

مبلغ 
ضمانتامه)ریال(

هزینه 
خریداسناد)ریال(

تکمیل بوستان محله 
رتبه 5 تأسیسات و ابنیه و تأسیسات برقي و مکانیکي ۴,87۰,32۰,82۴هفت منطقه هشت

2۴3,52۰,۰۰۰2،۰۰۰،۰۰۰ 5 ماهتجهیزات یا نیرو

شرایط: 
-مبلغ هزينه خريد اسناد مناقصه مي بايست به شماره حساب 100600160021 بانک شهر به نام هزينه شهرداري قم واريز گردد)هزينه خريد اسناد مناقصه غیرقابل استرداد 

مي باشد(
-نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق يک يا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذيل قابل ارائه می باشد:

1-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(
2- ارائه اصل فیش واريز وجه نقد به شماره حساب  100300430054 بانک شهر به نام شهرداري قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده4آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22
4-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم

-ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان  برنامه و بودجه کشور
-ارائه گواهینامه تأيید صالحیت ايمني پیمانکاري از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است.

-ساير اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.
-حداکثر مهلت خريد اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم مي باشد.
-مبلغ پیشنهادی می بايست از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.

-مناقصه گران بايد يک نسخه از اسناد مناقصه را خريداري نموده و با قید قبولی و بدون قید و شرط ،مهر و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمايند.عدم انجام اين مهم از 
جانب هر يک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرايند مناقصه مي گردد.

-طبق شرايط خصوصی پیوست اسناد، اين پروژه داراي پیش پرداخت می باشد.
-طبق شرايط خصوصی پیوست اسناد، اين پروژه داراي تعديل می باشد.

-هزينه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-محل توزیع اسناد: 

۱-حضوري: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-  بلوک B -طبقه دوم-معاونت فني و عمراني شهرداري قم-اداره برنامه ريزي و هماهنگي اعتبارات عمراني-
شماره تماس :025-36104585

2-غیر حضوري: مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداري قم به نشاني Peyman.Qom.ir و خريد اسناد به صورت الکترونیکي
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خريد اسناد مناقصه به صورت الکترونیکي از سامانه، بايد يک نسخه از آن را چاپ نموده و با قید قبولي شرايط کارفرما، تمامي صفحات آنرا 

مهر و امضا نموده و در داخل پاکات مربوطه قرار دهند.
- محل تحویل پاکات: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-بلوک A -طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه
تاريخ انتشار نوبت اول:99/08/05                     تاريخ انتشار نوبت دوم:99/08/06  

حمید قاسمیان-  شهردار گلستان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
شهرداری گلستان در نظر دارد براساس آيین نامه مالی شهرداريها و بودجه مصوب سال 99 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با اعتبار و مشخصات ذيل اقدام نمايد.

سپرده شرکت در مناقصهسقف مبلغ اعتبارموضوع عنوان
25۰/۰۰۰/۰۰۰ریال5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالجابجایی تاسیسات شهری )جاده ساوه حد فاصل انبار بستنی میهن تا ورودی خیابان امیر کبیر(تجدید مناقصه عمومی

25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالاحداث پایانه مسافربری )جنب ساختمان اتوبوسرانی(مناقصه عمومی
بدينوســیله از کلیه متقاضیان دارای صالحیت دعوت می شــود برای دريافت و استرداد اســناد مناقصه عمومی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاريخ درج نوبت دوم آگهی )مطابق  
مندرجات اســناد( به واحد امور مالی اين شــهرداری واقع در تهران – کیلومتر 25 جاده تهران – ســاوه –  انتهای خیابان 24 متری شهید چمران – تقاطع بلوار واليت – جنب سالن 

ورزشی واليت – طبقه فوقانی ايستگاه 5 آتش نشانی ( شهرداری گلستان مراجعه نمايند.
هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد شهرداری در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار می باشد شرکت کنندگان 5٪ مبلغ کل را به صورت ضمانت نامه بانکی يا 
واريز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسالمشهريا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری  به عنوان سپرده شرکت در 
مناقصه ارايه نمايند در صورت انصراف نفرات اول، دوم ، سوم سپرده شرکت در مناقصه ايشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد ساير موارد در اسناد مناقصه عمومی قید 

گرديده است. قیمت فروش اسناد 2/000/000 ريال می باشد.
تاريخ انتشارنوبت اول: 99/8/6                تاريخ انتشارنوبت دوم : 99/8/14

سید مهدی حسینی -شهردار ساوه

آگهی  مناقصه نوبت اول
شــهرداری ساوه در نظر دارد امور خدماتی شهرداری مرکز و 
مناطق يک و دو   را  از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نمايد  .  لذا 
داوطلبان واجد شرايط می توانند از تاريخ 99/08/14 تا 99/08/25   ضمن 
اخذ شرايط مناقصه  از دبیر کمیسیون معامالت شهرداری پیشنهاد خود را در 
پاکت ممهور شــده سر بسته تا تاريخ 99/08/26 تحويل دبیرخانه شهرداری 

نموده و رسید دريافت نمايند .
1 – قیمــت برآورد اولیه  مبلغ  35/375/082/050  ) ســی و پنج میلیارد 
و ســیصد و هفتاد و پنج میلیون و هشــتاد و دو هزارو پنجاه ( ريال  سالیانه 

می باشد . 
2 – مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه  1/768/754/103  ) يــک 
میلیاردوهفتصد و شصت و هشــت میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و 
يکصد و سه  (  ريال  اســت که بايد به حساب شماره 0111711289001  

نزد بانک ملی  شعبه مرکزی ساوه واريز يا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری 
ساوه باشد . ) اصل فیش يا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامی است ( 

3 – تاريخ بازگشــايی و قرائت پیشنهادهای رســیده روز 99/08/27  راس 
ساعت 14 ظهر در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت شهرداری خواهد بود .

4 – برندگان اول و دوم و سوم مناقصه  به ترتیب هر گاه حاضر به انعقاد قرار 
داد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .

5 – شهرداری ساوه در رد يک يا کلیه پیشنها دهای رسیده مختار است .
6 – ســاير اطالعات و جزئیات مربوط ، در اســناد مناقصه  مندرج است و در 
صورت نیاز متقاضیان می توانند با شــماره تلفن 42222820-086 تماس 

حاصل نمايند .
نوبت اول : سه  شنبه مورخ 99/08/06

نوبت دوم : چهار شنبه مورخ 99/08/14 

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي

شناسه آگهی: ۱۰2965۰

 آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو 
مرحله اي همراه با ارزیابي كیفي )فشرده(

)مناقصه شماره  99/414(          1399.4066
۱ـ موضوع مناقصه: خريد ايستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار

2ـ نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالي به آدرس بجنورد- خیابان طالقاني 
شرقي- نبش خیابان دهخدا- كد پستي 94156-75949

3ـ نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از كلیه تولیدکنندگان/تأمین کنندگان كاال )دارای 
گواهینامه مورد تأيید شــركت ملــي گاز VENDOR LIST( دعوت به عمل مي آيد دعوت به عمل 
مي آيد جهت شــرکت در مناقصه صدرالذکر از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.
٭ تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواسته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی کیفی صرفًا 
تا تاريخ 1399/08/24 امکان پذير است. ضمنًا ضروری است اسناد بارگذاری شده از کیفیت الزم 
برخوردار باشند. به نحوی که تصوير آن و نیز مهر و امضای صاحبان مجاز بطور خوانا قابل رؤيت باشد.
٭ ٭ تحويل اصل ضمانت نامه شرکت در فرآيند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشايی پاکت ها الزامی 
است. در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر، مناقصه گر از فرآيند مناقصه حذف 

خواهد شد.
٭ ٭ ٭  شرکت های دارای هیأت مديره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان 

در اين مناقصه نخواهند بود.
۴- نوع و میزان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 5 آئین نامه تضمین 

معامالت دولتي به مبلغ ـــ/2/030/000/000 ريال )دو میلیارد و سی میلیون ريال( مي باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه به مبلغ: ـــــ/40/600/000/000 ريال )چهل میلیارد و 

ششصد میلیون ريال( می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اســناد مناقصه: اســناد مناقصه حداکثر تا تاريخ 1399/08/10 از طريق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دريافت می باشد.
شماره مركز تلفن: كد شهري )058(  32403333-9

تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342
كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات:  23658550 

شركت گاز استان خراسان شمالي
 نوبت دوم

)سهامي خاص(

شرکت تعاونی مسکن کارگران و کارکنان سایپا دیزل به شماره ثبت 13599
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

بدينوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
ســوم که راس ســاعت 10 روز شــنبه مورخ 99/8/17 در محل قانونی شرکت تشکیل میگردد 

حضور بهم رسانند .
توجه: در صورتیکه هريک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور يابند میتوانند اســتفاده 
از حق خود را برای حضور و اعمال رای به يک نماينده تام االختیار واگذار کنند .تايید نماينده تام 
االختیار با هیئت مديره تعاونی خواهد بود .بدين منظور عضو متقاضی اعطای نمايندگی بايد حداکثر 

ظرف 10 روز به دفتر تعاونی مراجعه و نماينده خودرا کتبا معرفی نمايد. 
دستورجلسه :1- تمديد مدت شرکت

هیئت مدیره 

شرکت تعاونی مسکن کارگران و کارکنان سایپا دیزل
 به شماره ثبت 13599

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
از اعضا محترم اين شــرکت دعوت میشود در مجمع عمومی عادی  بطور فوق 
العاده نوبت دوم که در ســاعت 12 روز شــنبه مــورخ 99/8/17 در محل 

قانونی شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
توجه: در صورتیکه هريک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور يابند 
میتوانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای به يک نماينده تام 
االختیار واگذار کنند .تايید نماينده تام االختیار با بازرس  تعاونی خواهد بود 
.بدين منظور عضو متقاضی اعطــای نمايندگی بايد حداکثر ظرف 20 روز به 

دفتر تعاونی مراجعه و نماينده خودرا کتبا معرفی نمايد. 
دستورجلسه :1-استماع گزارش هیئت مديره و بازرس  2- انتخاب هیئت 

مديره و بازرس
هیئت مدیره

WWW.KARVAKARGAR.COM

روزنامه جدید  وب سایت 

سند کمپانی و شناسنامه سبز و کارت خودرو سواری پژو 405 جی ال ايکس 
آی 8/1 مدل1383  رنگ نقره ای متالیک شماره انتظامی521ص61  ايران24 

شماره موتور12483092056 شماره شاسی 83042515 بنام قنبر سلطانی قندعلی 
فرزند محمد قاسم مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.


