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"آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران"
بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علمی 
مدیریت راهبردی ایران که در روز دوشنبه تاریخ 1400/05/18 راس ساعت 16:00 در محل برگزاری جلسه 

مجمع به آدرس: تهران – اقدسیه – بازار صدف طبقه اول واحد 3 برگزار می شود حضور بهم رسانید.
شرایط شرکت در مجمع:

- صرفا اعضا پیوسته حق حضور خواهند داشت
شـماره:  بـه  انجمـن  جـاری  حسـاب  بـه  ریـال   1000.000 مبلـغ  بـه  انجمـن  در  عضویـت  حـق  پرداخـت   -
0342516556 شـعبه اسـکان کـد 033 انجمـن از تاریـخ 99/1/27 تـا تاریـخ حداکثـر 1400/4/31 حداقـل 
بـرای یکبـار و ارائـه و یـا ارسـال اصـل یـا تصویـر فیـش واریـزی بـه همـراه درج نـام و نـام خانوادگـی و رشـته و 
مقطع تحصیلی و شماره تماس و یا آدرس ایمیل عضو پیوسته به دبیر برگزاری مجمع از طریق ایمیل و یا 
تلگـرام و یـا پیامـک: بـه آدرس: gmail.com@Gbpaeeze1389 و یا شـماره همراه تلگرامـی 09121251959 

حداکثـر تـا تاریـخ 1400/4/31.
- به اسناد و مدارکی که بعد از تاریخ 1400/4/31 ارائه گردد و یا ناقص ارسال شود رسیدگی نخواهد شد.

- بـرای کلیـه اعضایـی کـه مـدارک آنهـا کامـل بـوده دعـوت نامـه رسـمی بـا مهـر و امضـا دبیـر اجرایـی ارسـال 
خواهـد شـد.

- حضور در جلسه مجمع بدون ارائه دعوت نامه به هر دلیل ممنوع است.
- غیبت و یا عدم حضور افراد ثبت نامی که دعوت نامه دریافت کرده باشـند با اطاع قبلی و هماهنگی و 

اخذ مجوز از دبیر اجرایی برای اعزام نماینده برای انتخابات بامانع خواهد بود.
- داوطلبی برای انتخاب و حضور در هیات مدیره او یا بازرسـین انجمن برای کلیه اعضای پیوسـته و مدعو 

بامانع است.
دستور جلسه:

1- انتخاب هیات رئیسه مجمع -  2- ارائه گزارش عملکرد انجمن

آگهی تغییرات شـرکت خدمات بیمه ای پوشـش فردای ایرانیان شـرکت سـهامی خاص 
به شماره ثبت 430523 و شناسه ملی 10320825594 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/03/15 ومجـوز شـماره 1400/226507 
مـورخ 1400/3/26 بیمـه ایـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : : اعضـای هیـات مدیـره 
عبارتنـد از - آقـای مهـران خوارزمـی بـه شـماره ملـی 3257709668 ) مدیرعامـل و عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره ( - آقـای مهـدی خوارزمـی بـه شـماره ملـی 0071055754 ) رئیـس 
هئیـت مدیـره ( - خانـم راضیـه اسـامی نسـب بـه شـماره ملـی 0068482851 ) نایـب 
رئیـس هیئـت مدیـره ( - خانـم ملیـکا شـبانی بـه شـماره ملـی 0440789591 ) عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره ( بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند آقـای سـارنگ خـان امیـری به 
شماره ملی 2219344770 به سمت بازرس اصلی - خانم مینا لطفی ایناللو به شماره 
ملـی 0083819101 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . 
ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت منتهی به سـالهای 1398 و 1399 مورد تصویب 
قـرار گرفـت. کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور شـرکت بـه امضـاء مشـترک و منفـرد 

مدیـر عامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت دارای اعتبـار مـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1162210(

بـه  فـاوا شـرکت سـهامی خـاص  ارتبـاط  آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد 
اسـتناد  بـه   10320522797 ملـی  شناسـه  و   401048 ثبـت  شـماره 
صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1399/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
گردیـده  پرداخـت  توسـط صاحبـان سـهام  تعهـدی شـرکت  کلیـه سـرمایه 

اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1162211(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
401048 و شناسه ملی 10320522797 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/27 و اجـازه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/12/21 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : سـرمایه شـرکت از مبلـغ 500000000 ریـال بـه مبلـغ 8531000000 
ریـال منقسـم بـه 8531000 سـهم 1000 ریالـی بـا نـام از طریـق مطالبـات حـال شـده 
افزایـش یافتـه و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـاح و ذیـل ثبـت از 

لحـاظ افزایـش سـرمایه در تاریـخ فـوق الذکـر تکمیـل امضـاء گردیـده اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1162215(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی  401048 و شناسـه ملـی 10320522797 
فـوق العـاده مـورخ 1399/12/21 تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : ارزش اسـمی هر سـهم 
از 5000000 ریالی به هر سـهم 1000 ریالی کاهش یافت در نتیجه سـرمایه شـرکت 
مبلـغ 500000000 ریـال. منقسـم بـه 500000 سـهم بانـام 1000 ریالـی مـی باشـد کـه 
کلیـه سـرمایه تعهـدی از طـرف صاحبـان سـهام پرداخـت شـده اسـت. و مـاده مربوطـه 

بـه شـرح فـوق اصـاح مـی گـردد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1162242(

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 

خرم آبـاد به شـرح ذیـل:
پرونده کاسه 1399114425001001011 و رای شماره 140060325001001953 مورخه 1400/03/15 
به تقاضای سیاوش اسدیان فیلی فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 454/74 متر مربع تحت پاک شماره 26 اصلی واقع در بخش 5 شهرستان خرم آباد 
خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه ماشـااله اسـدیان فیلـی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردید.مراتـب در 
اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه 
فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
می گردد در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.م/الف415590748
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/4/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/4

صیدآقا نجفوند دریکوندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
برگـه کمپانـی وانـت پیـکان  مـدل 1390 بشـماره پـاك ایـران 
30-951 ل 43 شـماره موتور 11490083872 شـماره شاسـی 
NAAA36AA9CG263720  مفقـــود گـــردیــــده  و از درجــــه 

اعتبار ســـاقط می باشـد.

مفقودی
سندکمپانی و برگ سبز خودرو سواری هوندا CRV به شماره 
 K24W92126966 پاک 638 ب 13 ایران77 و شماره موتور
بنـام شـهاب   5J6RM4859GL700752 و شـماره شاسـی

عباسـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده سه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجـرای مـاده 3قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقدسـند رسـمی وماده13آییـن نامـه 
اجرایـی قانـون یادشـده متقاضیانـی كـه اسـنادعادی یارسـمی آنهادرهیـاًت مسـتقردراداره ثبـت اسـناد و امـاك 
شهرسـتان چـرداول مـورد رسـیدگی وهیـاًت رای بـه صحـت بیـع وتصرفـات آنـان راصادرنمـوده جهـت اطـاع عمـوم 

دردونوبـت بـه فاصلـه 15روز بشـرح ذیـل آگهـی مـی گـردد.
1- آقـای علـی نجـات ترحمـی فرزندبابا،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 204.97مترمربـع پاك 

6467فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه صیدنظری سـفلی.
مسـاحت  بـه  مسـکونی  تجـاری  سـاختمان  یكبـاب  فرزندمحمد،ششـدانگ  سـلطانیان  محمدحسـین  آقـای   -2
246.73مترمربـع پـاك6468 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه سـلطانقلی 

سـفلی.
3- آقـای علـی سـارائی نـژاد فرزندخلیل،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی دوطبقـه به مسـاحت 300مترمربع 

پـاك2022/6469 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد روسـتای کل کل.
4- آقای مراد شـریفی فرزندعلی جان،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 288.42مترمربع پاك 

6459فرعی از 198 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آباد روسـتای جا جان.
یكبـاب  ملـی 0100830184،ششـدانگ  سـفلی(به شناسـه  ایام)شـعبه صیدنظـری  اسـتان  کشـاورزی  بانـک   -5
سـاختمان اداری مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت168.53 مترمربـع پـاك 6457فرعـی از198 اصلـی واقـع 

درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه صیدنظـری سـفلی.
6- خانـم ریحـان بخشـی فرزندبهرام،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 63.30مترمربع پـاك 6456 فرعی 

از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه محمدقلی.
7- آقـای صیدمحمـد رزم گیرفرزندعلـی محمد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 439.06مترمربـع پـاك 

5929فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد روسـتای جـان جـان.
8 - آقای روح اله سـلیمی فرزندنوراله،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 1958.09مترمربع پاك 

6460 فرعی از198 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آباد محله سـلطانقلی علیا.
9- آقای رحیم احمدزاده فرزند وسین،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی به مساحت 368.30 مترمربع پاك 

6458 فرعی از198 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرآسمان آباد روستای کل کل.
10- خانم طوران سـلطانیان فرزندرضا،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 1017.33مترمربع پاك 

6461 فرعی از198 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آباد محله سـلطانقلی سـفلی.
بـه  11- آقـای علـی اصغرباقـری فرزندعزیزمراد،سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دیمـی 
مساحت24300مترمربع پاك380فرعی از198اصلی واقع درشهرستان چرداول،آسمان آباد روستای جان جان.

بـه  دیمـی  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ازششـدانگ  مشـاع  دانـگ  فرزندعزیزمراد،سـه  باقـری  حیـدر  آقـای   -12
مسـاحت24300مترمربع پـاك380 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،آسـمان آبـاد روسـتای جـان 

جـان.
مسـاحت  بـه  مسـکونی  یكبـاب سـاختمان  فرزندمیـرزا حسن،ششـدانگ  الـه جعفـرزاد طرهانـی  کـرم  آقـای   -13

چغاسـبز. چرداول،روسـتای  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك10805  246.94مترمربـع 
پـاك  792.10مترمربـع  مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزنداسمعیل،ششـدانگ  رحیمـی  عزیزالـه  آقـای   -14

بردبـل. چرداول،روسـتای  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی   204 از  10832فرعـی 
بـه مسـاحت 449.93مترمربـع  یكبـاب سـاختمان  آقـای حیـات فتاحـی هزارچشـمه فرزندحیدر،ششـدانگ   -15

از 204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای چـم کبـود. پـاك10839 فرعـی 
16 - آقای احمد بیگی فرزندشیخه،ششدانگ یكباب خانه به مساحت316.11 مترمربع پاك 10842فرعی از 204 

اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،باوه تره سـفلی.
بـه مسـاحت 282.40مترمربـع پـاك  17- آقـای نورمحمـد ملکـی فرزنـدگل محمد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان 

چرداول،شهرشـباب. درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   2/10836
18- آقـای نعمـت الـه صیـدی فرزندرحـم خدا،سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی دوطبقـه 

بـه مسـاحت 278.1مترمربـع پـاك 6799/10827 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرشـباب.
19- آقـای محمدجـواد صیـدی فرزندحشمت،سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی دوطبقـه 

بـه مسـاحت 278.1مترمربـع پـاك 6799/10827 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرشـباب.
20- آقـای نعمـت الـه صیـدی فرزندرحـم خدا،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 152.98مترمربع 

پـاك 6799/10826 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرشـباب.
پـاك  269.90مترمربـع  مسـاحت  بـه  خانـه  یكبـاب  محمد،ششـدانگ  فرزندعلـی  بیگـی  ولـی  سـهیا  خانـم   -21

تـره. بـاوه  چرداول،روسـتای  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   7700/10671

22- خانم خاور امامی فرزندموسی،ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مسـاحت 5649 مترمربع پاك 
5887/10828 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای شورابه.

23- خانم خاور امامی فرزندموسی،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 12291 مترمربع پاك 
5887/10829 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای شورابه.

24- آقـای کانتـر محمـدزاده فرزندولی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت347.99 مترمربـع پـاك 10833 
فرعـی از 204اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای دراشـکفت.

25- آقـای منوچهـر رضائـی فرزندکریم،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 348.17 مترمربـع پـاك10835  
فرعـی از 204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای دراشـکفت.

26- خانم نازار میرزائی فرزندغامعلی،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 650مترمربع پاك 10834فرعی 
از 204 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،روسـتای باوه خشـکه.

27- آقـای قـدرت الـه ولـی بیگـی فرزندحسن،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 320.43مترمربـع پـاك 
7700/10847 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای بـاوه تـره.

28- آقـای قـدرت الـه ولـی بیگـی فرزندحسن،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 711.33 مترمربـع پـاك 
7700/10846 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای بـاوه تـره.

پـاك  1093.72مترمربـع  مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندحسن،ششـدانگ  بیگـی  ولـی  بهـرام  آقـای   -29
تـره. بـاوه  چرداول،روسـتای  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   7700/10845

پـاك  مترمربـع  مسـاحت 248.25  بـه  یكبـاب سـاختمان  فرزندبهرام،ششـدانگ  بیگـی  ولـی  آقـای شـهرام   -30
تـره. بـاوه  چرداول،روسـتای  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   7700/10848

31- آقـای علـی مـراد فیلـی فرزندابراهیم،ششـدانگ یـك قطعـه زمین مزروعی آبی به مسـاحت 1000مترمربع پاك 
3058فرعی از204 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرشـباب.

32- آقای شـفیع فتاحی پور فرزندسـهراب بگ،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت1848.30 مترمربع پاك 
10840 فرعی از204 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،روسـتای چم چرود.

33- آقـای شـفیع فتاحـی پـور فرزندسـهراب بگ،ششـدانگ یـك قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 2194.38مترمربـع پـاك 
10850 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،روسـتای چـم چـرود.

34- آقـای رضـا مهدیـه فرزندفرهـاد معـروف بـه فکه،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان تجـاری مسـکونی بـه مسـاحت 
202.19مترمربـع پـاك 7700/10849 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شـهر بـاوه تـره.

35- آقای صفی هللا سـعیدی فرزندمهدی،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 266.5مترمربع پاك 10838 
فرعی از204 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرشـباب.

36- آقـای سـعیدرحمانی فرزنداشرف،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 24.35مترمربـع پـاك18584 
فرعـی از205 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرسـرابله.

37- آقـای غـام پیـری فرزندمحمد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت124.48 مترمربـع پـاك 245فرعـی 
از136اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان شـهرتوحید.

38- آقـای سیدمحسـن حسـینی فرزندسیدحسین،ششـدانگ یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 274.51مترمربـع پـاك 
18673فرعـی از205 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرسـرابله.

39- آقای عبدالسـتار اسـفندیاری فرزندصحبت،ششـدانگ یكباب سـاختمان و دکاکین متصل به آن به مسـاحت 
441.92مترمربع پاك18672 فرعی از205 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،روسـتای زنجیره سـفلی.

40- آقای علی اکبر ملک زاده فرزندملک،شـش سـهم از یازده سـهم یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مسـاحت 
12000مترمربع پاك 1885فرعی از205 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،شهرسـرابله.

بـه مسـاحت 4400مترمربـع  زمیـن مزروعـی  یـك قطعـه  پرویـزی فرزندحسین،ششـدانگ  آقـای صیدمیـران   -41
سـرابله. مزروعـی  چرداول،اراضـی  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از205  فرعـی  پـاك1009/18583 

42- آقای علی ملکی حاجی آبادی فرزنداله قلی،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت254.46 مترمربع پاك 
18669 فرعی از205 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای زنجیره سفلی.

43- آقـای منوچهـر پورمهـدی فرزنداحمد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان چهـار طبقـه بـه مسـاحت 100.46مترمربـع 
پـاك 1818/18670 فرعـی از205 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرسـرابله.

بـه مسـاحت  آبـی  مزروعـی  زمیـن  یـك قطعـه  نورملکـی جوبشهرفرزندحسن،ششـدانگ  آقـای منصورخـان   -44
17695.78مترمربـع پـاك 7فرعـی از159 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان اراضـی روسـتای شـیراوند.

45- آقـای مجاهـد عبـدی فرزندرسـتم، ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی آبـی بـه مسـاحت 10548.02مترمربع 
پـاك 780فرعـی از126 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان اراضـی کشـاورزی کهره.

46- آقـای مجاهـد عبـدی فرزندرسـتم، ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعی آبی به مسـاحت 30558.25مترمربع 
پـاك779 فرعـی از126 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیان اراضی کشـاورزی کهره.

47- آقـای مجاهـد عبـدی فرزندرسـتم، ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی آبی به مسـاحت10401 مترمربع پاك 

781فرعـی از126 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیان اراضی کشـاورزی کهره.
پـاك  مترمربـع  مسـاحت1588.14  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندحسین،ششـدانگ  زاد  نجـف  آرش  آقـای   -48

شـهرتوحید. چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از136  249فرعـی 
بـه مسـاحت  49- خانـم کبـری حیـدری فرزندالـه مراد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان تجـاری مسـکونی دوطبقـه 

شـهرتوحید. چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از136  فرعـی  پـاك248  548مترمربـع 
پـاك  190.04مترمربـع  مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندمهدیخان،ششـدانگ  هاشـمی  فاطمـه  خانـم   -50

شـهرتوحید. چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  136اصلـی  از  247فرعـی 
51- آقای مهدی بگلری فرزندیوسف،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 1714.05مترمربع پاك 230فرعی 

از167 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان روسـتای چشـمه ماهی.
52- آقای ساسان آزادی فرزنداسمعیل،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 502.08مترمربع پاك 119فرعی 

از 160اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان شهرک امام)ره(.
53- خانـم تـاج الدولـه نیـک جوفرزندآزادخان،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 1000مترمربـع پـاك 224 

فرعـی از168 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای خـورده چشـمه.
54- آقای ولی نوری جوبشـهرفرزندرضا،دو دانگ مشـاع ازششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مسـاحت 

184801.19مترمربع پاك4 فرعی از125 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان روسـتای شـیراوند.
55- آقـای حبیـب الـه نـوری جوبشـهرفرزندآقارضا،دو دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی دیمی به 

مسـاحت 184801.19مترمربع پاك4 فرعی از125 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان روسـتای شـیراوند.
56- آقای علی نوری جوبشـهرفرزندرضا،دو دانگ مشـاع ازششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مسـاحت 

184801.19مترمربع پاك4 فرعی از125 اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان روستای شیراوند.
57- آقای علی اکبری فرزندکاظم بیگ،ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 196.15مترمربع پاك 246فرعی 

از136 اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان شهرتوحید.
بـه  دیمـی  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـك  ازششـدانگ  مشـاع  دانـگ  فرزندآقارضـا،دو  نـوری  الـه  حبیـب  آقـای   -58
مسـاحت45788.36 مترمربـع پـاك 14فرعـی از125 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای شـیراوند.

بـه  دیمـی  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـك  ازششـدانگ  مشـاع  دانـگ  جوبشـهرفرزندرضا،دو  نـوری  علـی   آقـای   -59
مسـاحت45788.36 مترمربـع پـاك 14فرعـی از125 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای شـیراوند.

بـه  دیمـی  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـك  ازششـدانگ  مشـاع  دانـگ  جوبشـهرفرزندرضا،دو  نـوری  ولـی   آقـای   -60
مسـاحت45788.36 مترمربـع پـاك 14فرعـی از125 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای شـیراوند.

پـاك  918.06مترمربـع  مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  مراد،ششـدانگ  فرزندکاکـه  زارعـی  کیومـرث  آقـای   -61
سـفلی. پیامـن  روسـتای  چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از143  194فرعـی 

بـه مسـاحت5284.85  دیمـی  مزروعـی  زمیـن  یـك قطعـه  فرزندآقارضا،ششـدانگ  نـوری  الـه  آقـای حبیـب   -62
شـیراوند. روسـتای  چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از125  10فرعـی  پـاك  مترمربـع 

63- آقای حبیب اله نوری فرزندآقارضا،ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت11183.52مترمربع 
پاك 18فرعی از125 اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان روستای شیراوند.

64- آقـای علـی  نـوری جوبشـهر فرزندرضا،ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت16874.23مترمربع 
پـاك 19فرعـی از125 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای شـیراوند.

65- آقـای ولـی نـوری جوبشـهر فرزندرضا،ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت23360.58مترمربع 
پـاك 17فرعـی از125 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان روسـتای شـیراوند.

66- آقـای مجیـد شـیری فرزندرضاعلی،ششـدانگ یكبـاب دکان بـه مسـاحت 50 مترمربـع پـاك 251 فرعـی از136 
اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان شـهرتوحید.

67- شـرکت روسـتایی فروردین هلیان به شناسـه ملی 10300008438،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 
2553.54 مترمربع پاك 512 فرعی از 158 اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان شهرتوحید.

68- آقای قباد محمدی فرزندبهرام،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 205.85 مترمربع پاك 250 فرعی 
از 136 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان شـهرتوحید. لـذا چنانچـه اشـخاص ذینفـع بـه آراء اعـام شـده 
اعتـراض دارنـد میتواننـد ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ انتشـار نوبـت اولیـن آگهـی و در روسـتاها پـس از الصـاق در 
محـل اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاك شهرسـتان چـرداول تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد، معتـرض 
باید ظرف یكماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد، در صورتـی كـه اعتـراض در موعـد قانونـی واصـل نگـردد و 
یـا معتـرض  دادخواسـتی را بـه دادگاه محـل ارائـه ننمایـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند بـه نـام متقاضیـان را 

خواهـد نمود،ضمنـاً صـدور سـند مالكیـت مانـع ازمراجعـه متضرربـه دادگاه نخواهـد بـود/.
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در انتخابــات هیئت مدیره شــرکت بورس کاالی 
ایران که در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت 
انجام شد، شرکت فوالد مبارکه با کسب اکثریت آرا 
بــه یکی از کرســی های ارزشــمند هیئت مدیره بورس 

کاالی ایران تا 2 سال آینده دست یافت.
شــرکت فوالد مبارکه از بدو تأســیس بورس کاال 
حضور پررنگی در این سازمان داشته و به منظور حفظ 
و صیانــت از حقــوق خــود، شــفافیت قیمت گــذاری و 
عرضه بخش عمده ای از محصوالتش از طریق بورس 
کاال، همواره سعی بر داشتن نماینده در هیئت مدیره 
ایــن ســازمان داشــته اســت. ایــن شــرکت در آخریــن 
انتخابــات هیئت مدیــره شــرکت بــورس کاالی ایــران 
بــا کســب اکثریــت آرا موفق به دســت یابی بــه یکی از 
کرســی های ارزشــمند هیئت مدیره بورس کاالی ایران 

تا 2 سال آینده شد.
و  ســرمایه گذاری  معــاون  طاهــری،  غالمرضــا 
ایــن  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  شــرکت های  امــور 
خصــوص بــه خبرنــگار فــوالد گفــت: بــورس کاال یکی 
از شــرکت هایی اســت که عملیات عرضه بســیاری از 
محصــوالت تولیــدی در کشــور از جملــه محصــوالت 
فــوالدی در آن انجــام می شــود؛ حــال بــا توجــه بــه 
اینکــه کشــف قیمــت محصــوالت فــوالدی در بــورس 
کاالی ایــران انجــام می گیــرد و بخشــی از محصــوالت 
دیگــر  عمــده  بخــش  و  مســتقیم  عرضــه  به صــورت 
براســاس قیمــت کشف شــده از طریــق مچینــگ بــه 
فــروش می رســد، داشــتن یــک کرســی متناســب بــا 
ایــن امــر در هیئت مدیــره بــورس کاالی ایــران بســیار 
حائــز اهمیــت اســت.وی دربــاره اینکه آیا بــورس کاال 
توانســته در عرضــه محصــوالت و رونــد قیمت گــذاری 
عملکــرد شــفافی داشــته باشــد افــزود: بــورس کاال 
محلــی بــرای عرضــه و تقاضاســت و به طــور طبیعــی 
بهتریــن و مهم تریــن فاکتور فعالیت در آن شــفافیت 

اســت کــه به یقیــن ایــن مهم رقــم خــورده و در بورس 
کاال متناســب بــا مکانیســم عرضــه و تقاضــا، قیمــت 
برای خریدار و فروشــنده مشخص می شود تا شرایط 
رقابتی برای عرضه کنندگان کاال در بورس ارائه گردد؛ 
بنابرایــن می تــوان گفــت شــفافیت کافــی در عرضه و 

قیمت گذاری محصوالت محقق گردیده است.

 شفافیت قیمت شاخص کلیدی

برای بورس
معاون ســرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت 
فــوالد مبارکــه بــا تأکید بــر اینکه یکی از شــاخص های 
کلیــدی مکانیســم عرضــه و تقاضــا در بــورس بحــث 
شــفافیت قیمــت اســت، خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
بــورس کاال بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه ماننــد دیگــر 
شرکت های تولیدکننده، یکی از مباحث کلیدی است؛ 
چراکــه بخش عمده محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه 
از طریق بورس به فروش رسیده و این شرکت نقش 
کلیدی در فرایند قیمت گذاری محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه داراســت؛ خوشــبختانه نگاه ســازمان بورس از 
شــفافیت کامــل برخوردار بــوده و این امر یک موضوع 
کلیــدی و مشــترک بیــن شــرکت بــورس کاالی ایــران و 

شرکت فوالد مبارکه است.

بورس کاال ابزاری مناسب برای 
تعیین قیمت عادالنه

مرتضــی شــبانی، مدیــر امــور مجامــع و ارزیابــی 
شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه نیز درخصــوص روند 
شــکل گیری بــورس کاال و حضــور فــوالد مبارکــه اذعان 
داشــت: بــورس کاالی ایــران حاصــل ادغــام دو بــورس 
فلــزات و کشــاورزی در ســال 1387 اســت؛ در همیــن 
مســیر نیــز بــا توجــه بــه اهمیتی کــه بــورس در روند و 
مکانیسم قیمت گذاری محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
داشــته، ایــن شــرکت بــا دوراندیشــی ضمــن ســهام دار 
شــدن در بــورس کاال، بخشــی از ســهام بــورس کاال را 
بــرای کارکنــان فــوالد مبارکــه پذیره نویســی کــرد و 800 
نفــر از کارکنــان ایــن شــرکت ســهام دار بــورس کاالی 
ایــران شــدند. وی ادامه داد: اهمیــت بورس کاال از این 
جهــت اســت که مکانیســم قیمت گــذاری محصوالت و 
کشــف قیمــت در آن انجــام می شــود و بر اســاس آن، 
صورت حساب برای مشتریان ارسال می شود؛ بنابراین 
الزم اســت شــرکت هایی کــه محصوالتشــان در بورس 
کاال عرضــه می شــود در هیئت مدیــره بــورس کاال نیــز 
نماینــده ای داشــته باشــند تــا بتوانند از حقوق شــرکت 

دفاع کنند.

ایجاد شفافیت اطالعاتی از طریق 
بورس کاال

مدیر امور مجامع و ارزیابی شــرکت های گروه فوالد 
مبارکــه تأکیــد کرد: علی رغــم مخالفت های برخــی نهادها 
بــا بــورس کاال، یکی از کارکردهای بورس ایجاد شــفافیت 
اطالعاتی اســت؛ چراکه عرضه کننــدگان و تقاضاکنندگان 
زیــادی در بــورس حضــور دارند. بنابرایــن از طریق بورس، 
قیمت هــا بــا ســرعت بیشــتری بــه ســمت نــرخ عادالنــه و 
منصفانه حرکت می کند و مزایای وجود بورس کاال به مراتب 
بیشــتر از معایــب آن اســت. به طــور قطع اگر بــورس کاال 
وجــود نداشــت، ممکن بود قیمت گذاری به سمت وســوی 

دیگری برود و واسطه ها قیمت را تعیین کنند.

ورود سنگ آهن و گندله به بورس 
کاال به عنوان دو محصول مهم برای 

صنعت فوالد
شبانی با بیان اینکه در سال گذشته سنگ آهن و 
گندله به عنوان دو محصول مهم برای صنعت فوالد وارد 
بورس کاال شدند، عنوان داشت: تا پیش از این اقدام، 
مکانیســم قیمت گــذاری توســط وزارت خانه و براســاس 
درصدی از شمش فوالد خوزستان مشخص می شد که 

اکنون نیز قیمت پایه بر همین اصل است؛ اما براساس 
عرضــه و تقاضــا ممکن اســت از قیمت پایه نیز بیشــتر 
شــود.وی تصریــح کــرد: به تازگی ســیمان نیز بــه بورس 
کاال اضافــه شــده و فراینــد قیمت گــذاری آن در بــورس 
انجــام می شــود؛ در واقــع هــدف ایــن اســت کــه فرایند 
قیمت گذاری بسیاری از کاالهای اساسی ازجمله مسکن 
و خودرو در بورس کاال انجام شود.مدیر امور مجامع و 
ارزیابــی شــرکت های گــروه فــوالد مبارکه بیان داشــت: 
قیمت محصوالت معدنی نسبت به سال گذشته رشد 
چشــم گیری داشــته اســت؛ برای مثال قیمت گندله که 
23.5 درصــد شــمش فوالد خوزســتان بود، امســال به 
حــدود 30 درصــد قیمت شــمش فــوالد رســیده و ورود 
آن هــا بــه بــورس کاال بر قیمــت بی تأثیر نبــوده و باعث 
شده بهای تمام شده تولید فوالد در کشور افزایش پیدا 
کنــد؛ چراکــه گندله و ســنگ آهن از اساســی ترین مواد 

اولیه برای فوالدسازان به شمار می آیند.

تأمین بخشی از برق موردنیاز فوالد 
مبارکه از بورس انرژی

وی با اشــاره به بورس انرژی یادآور شــد: شرکت 
فوالد مبارکه بخشی از برق موردنیاز خود را با فرایندی 
شبیه بورس کاال، از بورس انرژی تأمین می کند؛ ناگفته 

نماند که بسیاری از شرکت های خصوصی تولیدکننده 
برق تمایل دارند تا برق تولیدی خود را به جای فروش 
به دولت، در بورس انرژی به فروش برسانند و بهای آن 
را نقدا دریافت کنند. شبانی اضافه کرد: شرکت فوالد 
مبارکه نیز طی سال های اخیر موفق به تأمین بخشی 
از بــرق موردنیــاز خود از طریــق بورس انرژی با قیمتی 
مناســب نســبت به نــرخ مصوب گردیده و بهــای آن را 
نیــز به صورت نقــدی پرداخت می کند کــه این موضوع 
 هــم بــه نفــع تولیدکننده و هــم به نفــع مصرف کننده 

اســت. فــروش محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکــه در 
بــورس کاال کــه مطابــق با قوانین تعریف شــده کشــور 
است، یکی از راهکارهای مناسب جهت حفظ شفافیت 
کاال و همچنین ایجاد فضای رقابتی برای تولید است؛ 
به عبارت دیگر، حذف واسطه ها و دسترسی مستقیم 
مصرف کننده واقعی به مواد اولیه که از طریق بورس، 
کشــف قیمــت و پــس از آن عرضــه می شــود، از دالیل 
مهــم افزایش حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

بیش از گذشته در بورس است.

فوالد مباركه با رأی حداكثری 2 سال دیگر عضو هیئت مدیره بورس كاالی ایران شد

ت روزنــــامــه 
س ســــای

آدر
عصــــــر اقتصــــــــــاد
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