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محمود داودی نژادسرمقاله

  لرستان در چنبره مدیران غیر بومی / 
لرستان حیاط خلوت مدیران ایالمی و بویر احمدی

رئیس  و  وزیر  معاون  سوی  از  حکمی  طی 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان 
عنوان  به  حیدری«  »محمدرضا  کشور 
لرستان«  استان  مدارس  نوسازی  »مدیرکل 

منصوب شد.
فضای  در  سرعت  به  که  بود  خبری  این 
محمد  تند صید  واکنش  با  استان  مدیریتی 
و چگنی  آباد  مردم خرم  نماینده  بیرانوندی 
مواجه شد. محمدرضا حیدری مدیر کل نوسازی مدارس ایالم به عنوان مدیر کل 
نوسازی مدارس لرستان معرفی شد و متاسفانه در سکوت محض دیگر نمایندگان 
این  لغو  و خواستاار  داد  نشان  واکنش  انتصاب  این  به  به شدت  ،بیرانوند  لرستان 
انتضاب شد. متاسفانه این روزها لر ستان حیاط خلوت مدیران ایالمی ،بویر احمدی 
و ... شده واستان از مدیران بومی شایسته و توانمند خالی و وضعیت مدیریت ادارات 
استاندار  عنوان  به  خادمی  با حضور  است.  قبول  قابل  وغیر  بحرانی  بسیار  استان 
لرستان انتظار می رفت با توجه به شعار های وی در  زمان حضور در استان یک 
انقالب در معرفی مدیران بومی باشیم ولی وی با سکوت معنادار خود و حمایت از 
حضور مدیران غیر بومی خاصه ایالمی ،بویر احمدی، چهارمحالی و..... عمال لرستان 
کلیه  در  لرستان  افول  شاهد  روزها  این  و  کرده  کوتوله  مدیران  خلوت  حیاط  را 
باید شاهد  حضورمدیران ضعیف  تا کی  حوزهها در سطح کشور هستیم.براستی 
از استانهای کمتر برخودار و محروم تر از لرستان بر صندل سبز مدیریت استان 
برای احیای رزومه خود باشیم؟ درهرحال در سال های اخیر استان لرستان  میزبان 
مدیرانی ناکارآمد و ضعیف از استان های چهارمحال، ایالم، کهکیلویه، هرمزگان و 
تاسف  نکته  و  نداشته اند  مطلوبی  و سوابق  عملکرد  متاسفانه  که  است  بوده  غیره 
اگر  که  است  لرستان  نمایندگان  بستن  فرو  دم  و  سکوت  مسئله  این  برانگیزی 
برای  نکنند تصمیمی  و سوال  آنان مطالبه  از  را  این مسئله  نیز  چنانچه رسانه ها 
لرستان  نمایندگان  معنادرا مجمع  های  آیا سکوت  ندارند.  پیگیری  و  پاسخگویی 
خود  کردن  مهیا  و  مدیریتی  ابهامات  از  خیلی  دهنده  نشان  ها  انتصاب  این  در 
برای انتخابات مجلس یازدهم نیست؟  رِد پای حضور  مدیران ایالمی در آموزش 
مالیاتی  ،اداره کل  استاندارد،دیوان محاسبات،جهاد کشاورزی  پرورش،اداره کل  و 

،نوسازی مدارس ،صداوسیما و.....چه کسانی هستند. 
حضور مدیران بویر احمدی و چهارمحالی بر مسند  برخی معاونت های استانداری 
،فرمانداری ،میراٍفرهنگی و گرئدشگری و دیگر ادارات می تواند بیانگر چه چیزی 

باشد؟
انتصاب افراد غیربومی سبب نخبه کشی در استان لرستان است مدیران غیربومی 
افرادی محترم و کارشناس هستند اما برای شهر خودشان به همین دلیل انتصاب 

افراد غیربومی بی حرمتی به مردم  لرستان  است
ادامه در صفحه 3

استاندار:
اعتبار هزار میلیارد 
تومانی کمک های 

بالعوض به 
سیلزدگان لرستان

رییس کل دادگستری 
لرستان:

کم کاری ادارات 
تل انبار شدن تخلفات 

را رقم زده است
ضرورت تعیین تکلیف 
پروژه برج های دوقلو

صفحه2

صفحه4

صفحه2

روابط عمومي آب و فاضالب استان لرستان

کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب 
لرستان موفقیتی بزرگ است که 

نشان از تالشهای بی دریغ مد یریت و 
کارکنان د ارد.

این موفقیت بزرگ را به همه عزیزان 
و همکاران تبریک و تهنیت می گویم.

ناتوانـی بهزیستـی  و شهـرداری هـای لرستـان 
در ساماندهـی کودکـان کـار 
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رییس کل دادگستری لرستان:
کم کاری ادارات تل انبار شدن تخلفات را رقم زده است

ضرورت تعیین تکلیف پروژه برج های دوقلو
رییس کل دادگستری لرستان گفت: کم کاری ادارات موجب 

تل انباری تخلفاتی شده که رسیدگی به آن ها دشوار است.
جعفر بدری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع 
طبیعی این شهرستان اظهار کرد: مادامی که دستگاه های 
اجرایی در رسیدگی به تخلفاتی مانند ساخت و سازهای غیر 
مجاز اهمال می کنند، زمینه تل انبار شدن تخلفات فراهم 
می شود. وی با انتقاد از عدم برخورد به موقع با تخلفاتی مانند 

ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان کرد: اگر قرار باشد کارها به همین منوال پیش رود، به یک باره با 
حجم تل انبار شده تخلفاتی روبرو می شویم که به آن ها رسیدگی نشده است. رییس کل دادگستری 
لرستان بیان کرد: وقتی دستگاه های اجرایی مسوول اجازه می دهند در منطقه ای انواع تخلفات شکل 
بگیرد، آنگاه برخورد قانونی با متخلفان دشوار می شود. بدری خاطرنشان کرد: نمی شود به این دلیل 
که ماموران دستگاه ها کوتاهی کرده و جلوی تخلفات را نمی گیرند، دست روی دست گذاشت تا 
تخلفی آنقدر بزرگ شود که برخورد قانونی با آن دشوار شود. وی با تاکید بر ضرورت اجرای وظایف 
دستگاه های اجرایی در زمینه مبارزه با فساد، افزود: باید با دستگاه هایی که در این زمینه اهمال و کم 
کاری می کنند، برخورد شود.رییس کل دادگستری لرستان با انتقاد از به هنگام نبودن برخی اقدامات 
حقوقی ادارات گفت: به طور نمونه چرا باید ۲۰ هزار متر مربع از بهترین اراضی شهرداری بروجرد به 
صورت مجانی در اختیار یک نفر قرار گرفته و طی بازه زمانی ۱۰ ساله اقدامی در جهت بازپس گیری 
آن ها انجام نشود؟ بدری تصریح کرد: تصرف اموال دولتی توسط برخی افراد و عدم برخورد به هنگام 

قانونی آن ها موجب سلب اعتماد مردم شده و نارضایتی آن ها را به دنبال دارد.
وی با اشاره به استخدام های بی ضابطه در بدنه ادارات، اظهار کرد: سالمت اداری تنها منحصر به فساد 

مالی نمی شود، بلکه باید در همه موارد از جمله ضابطه مند بودن استخدام ها رعایت شود.
رییس کل دادگستری لرستان بیان کرد: استخدام ۳۰۰ نیروی مازاد در شهرداری بروجرد مصداقی از 

استخدام بی ضابطه، سلیقه ای و با اعمال فشار است که بر مشکالت این نهاد افزوده است.
نبود  اداری خاطرنشان کرد:  ادارات در زمینه تحول  با ضعیف خواندن عملکرد مجموعه  بدری 
شفافیت، وجود دیوار بلند استخدام پیش روی نخبگان از یک سو و جذب افراد فاقد تخصص و 
توانمندی از مهمترین عواملی است که موجب عقب ماندگی دستگاه های اداری و به دنبال آن 
نارضایتی مردم شده است. وی در انتقادی دیگر به عدم اجرا و پیگیری مصوبات جلسات شورای 
حفاظت از اراضی ملی گفت: با ادامه این رویه نادرست کاری معلوم است که مصوبات اجرایی و 
عملیاتی نشده و بستر برای فعالیت متخلفان فراهم می شود. رییس کل دادگستری لرستان در بخش 
دیگری از سخنان خود با بازدارنده نخواندن برخوردها با متخلفان افزود: باید میزان جرائم به گونه ای 
باشد که تصرف غیر قانونی برای متصرفان مقرون به صرفه نبوده و مجازات ها به نحوی بازدارنده باشد 
که دیگر کسی تمایل به تخلف نداشته باشد. بدری به موضوع خرید و فروش اراضی به تعاونی های 
مسکن اشاره و تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی این زمین ها در اختیار 
تعاونی های مسکن قرار گیرد. وی با اشاره به پشت پرده برخی از قراردادها ادامه داد: گاه پیش می آید 
که دستگاه اجرایی در پشت پرده تبانی کرده اما برای رفع مسوولیت پرونده تخلف را به دستگاه 

قضایی ارجاع می دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان:
دفع بهداشتی فاضالب یکی از شاخص های اصلی زیست محیطی است

تصفیه  پنج  لرستان گفت: ساخت  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
از  بزرگی در راستای حفاظت  خانه فاضالب در شهرهای استان گام 

محیط زیست است.
حمیدرضا کرم وند اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب استان با اجرای 
پروژه های ارزشمندی درحوزه شبکه های خط انتقال فاضالب و عملیات 
اجرایی ساخت پنج تصفیه خانه فاضالب در شهرهای استان گام بزرگی 
در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی برداشته 
است. وی ادامه داد: با افتتاح این پنج تصفیه خانه تمامی شهرهای باالی 

۲۰ هزار نفر جمعیت از تصفیه خانه فاضالب بهره مندخواهند شد. کرم وند بیان کرد: در دنیای کنونی 
موضوع دفع و دور کردن بهداشتی فاضالب خانگی به عنوان یکی از شاخص های اصلی زیست 
محیطی مطرح است. به این دلیل سازمان بهداشت جهانی همیشه تاکید می کند که لوله کشی آب 
شهری وقتی اهمیت و ارزش اصلی خود را خواهد داشت که در جوار آن شبکه جمع آوری، انتقال و 
تصفیه فاضالب نیز وجود داشته باشد. این مسئول گفت: به این منظور طراحی و اجرای این تصفیه 
خانه ها به صورت کامال مهندسی و بی نقص، همواره مدنظر مهندسان و کارشناسان فعال شرکت 
آب وفاضالب استان بوده است. این تصفیه خانه ها از قسمت های مختلفی از جمله ایستگاه پمپاژ، 
واحد آشغالگیری، واحد دانه گیری، حوض ته نشینی اولیه، حوض هوادهی، حوض ته نشینی نهایی، 

فیلترهای چکنده، واحد کلرزنی و واحد پردازش لجن تشکیل شده اند.
 

مدیر عامل آبفار لرستان؛
تامین آب پایدار 8۷6 روستای سیل زده لرستان

 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان از پایدار شدن منابع آب 
۸۷۶ روستای سیل زده در لرستان خبر داد.  علیرضا کاکاوند اظهار داشت: 
در سیل اخیر لرستان ۹۶۴ روستا با قطعی آب و تخریب خطوط انتقال یا 
مشکل در تأمین آب شرب مواجه شدند که با تالش های شبانه روزی مشکل 
این روستاها در کمتر از دو هفته رفع شد. وی تصریح کرد: شرکت آبفار 
لرستان برای تأمین منابع آب پایدار این روستاها در تالش است و تنها ۵۶ 
روستا در شهرستان پلدختر و ۳۲ روستا در شهرستان چگنی برای تأمین آب 

پایدار مشکل دارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان افزود: این تأخیر نیز به دلیل 
کمبود اعتبارات بوده که در صورت تأمین اعتبار موردنیاز، مشکل این روستاها نیز در کمترین زمان 
ممکن رفع می شود. کاکاوند در خصوص آب رسانی سیار به برخی روستاهای استان نیز اظهار داشت: 
در حال حاضر ۵۰ روستا با تانکر سیار آب رسانی می شود که با افزایش گرما پیش بینی می شود در 

ماه های آینده این تعداد افزایش یابد.
وی اضافه کرد: درمجموع دو مرحله سیل لرستان بیش از ۲۶۲ میلیارد تومان به تأسیسات لرستان 

خسارت واردشده که متأسفانه تاکنون تنها ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
 

مدیرعامل توزیع برق لرستان:

مشکلی قطعی برق در خرم آباد 2 یا 3 روز آینده برطرف می شود  
مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان از رفع مشکل قطعی برق خرم آباد 
طی ۲ یا ۳ روز آینده خبر داد. فریدون خودنیا اظهار داشت: در سال 

جاری با افزایش ۱۲ درصدی مصرف برق مواجه ایم.
وی با اعالم این که شبکه توزیع برق در برخی مناطق امکان انتقال برق 
را ندارد، تأکید کرد: روز گذشته نیز برخی از سیم های ما در سطح شهر 
بریده شده بود. وی بیان داشت: فقط خرم آباد مشکل قطعی دارد و در 
سایر شهرستان ها مشکلی نداریم. خودنیا تاکید کرد: وزیر نیرو نگفته 

است امسال خاموشی نداریم بلکه گفته است اگر مردم در مصرف برق رعایت کنند مشکلی نخواهیم 
داشت.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری لرستان:

فعالیت 49 بانو در حوزه های مختلف مدیریتی لرستان
بانوان در شوراها حضوری پررنگ تر داشته باشند  

معاون توسعه منابع انسانی استانداری لرستان نگاه دوگانه به زنان در گذشته را عامل توسعه نیافتگی 
جامعه عنوان کرد. سید محمد موحدپور در نخستین نشست مجمع مشورتی بانوان شورای استان 
با اشاره به نگاه ضعیف جامعه به زنان در گذشته، اظهار کرد: بانوان همواره نشان داده اند که دارای 
توانایی و ایده های نو در عرصه های مختلف جامعه هستند.  وی بیان کرد: استاندار محترم از بدو 
ورود به لرستان نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت بانوان در حوزه های مختلف داشته است.  معاون 
توسعه منابع انسانی استانداری با بیان اینکه تا قبل از مدیریت استاندار لرستان تنها در دو حوزه 
مدیریتی از بانوان استفاده شده بود، گفت: در حال حاضر ۴۹ بانو در حوزه های مختلف مدیریتی 
استان ابالغیه گرفته اند که جای امیدواری دارد.  وی حضور بانوان و فعالیت آنها را قابل تحسین 
دانست و افزود: بانوان بخش عظیمی از جمعیت ایران را تشکیل داده اند بنابراین باید عرصه های 
مختلف را در زمینه های اقتصادی و اجتماعی برای بکارگیری آنان بررسی و مشخص کرد تا بتوانند 
بهتر از گذشته فعالیت کنند.  موحدپور نگاه دوگانه به زنان در گذشته را عامل توسعه نیافتگی جامعه 
برشمرد و تاکید کرد: این جلسات باید در راستای توانمندسازی و ایده پردازی بانوان به منظور توسعه 

استان تشکیل شوند.  

نماینده مردم خرم اباد در مجلس:
دهیاران مرجع مطمئن برای حاکمیت هستند  

مجلس  در  خرم آباد  شهرستان  مردم  نماینده ی 
برای  مطمئن  مرجع  گفت:دهیاران  اسالمی  شورای 

حاکمیت بوده و نمایندگان قانونی دولت هستند.
بخش  دهیاران  گردهمایی  در  بیرانوندی  محمد 
دهیاران  داشت:  اظهار  آباد  خرم  شهرستان  مرکزی 
عالوه بر اینکه نمایندگان قانونی دولت هستند معتمدین واقعی ملت نیز به 
شمار می روند. وی افزود: مشکالت و معضالت شما را به خوبی می دانم اما 
وزن و جایگاه واقعی شما به زحمات شما بستگی دارد. وی ادامه داد: دهیاران 
مرجع مطمئنی برای حاکمیت هستند و اگر دهیاران به امور روستاها بخوبی 
می شود  فراهم  روستا  به  شهر  از  مهاجرت  برای  زمینه ای  کنند،  رسیدگی 

چراکه اکنون در برخی از روستاها مهاجرت معکوس رخ داده است.

ارسال ۵00 شناسنامه کودکان سیل زده لرستان به 
استان های دیگر  

از  لرستان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
محسنین  و  ایتام  کودکان  شناسنامه   ۵۰۰ ارسال 
آذربایجان  اصفهان،  تهران،  استان های  به  سیل زده 

شرقی و فارس خبر داد.
نخستین  در  کرد:  اظهار  فارسانی  محمدی  جاسم 
از  حمایت  در  حامی   ۷۰۰ قدر  شب های  از  شب 
طرح  از  مردم  استقبال  به  وی  کردند.  ثبت نام  لرستان  اکرام  طرح  کودکان 
مراجعه  با  نیکوکار   ۷۰۰ کرد:  اضافه  و  اشاره  قدر  لیالی  در  حامی  جذب 
را  طرح  این  مشمول  کودک   ۸۰۰ از  حمایت  امداد  کمیته  پایگاه های  به 
اکرام و ۳۳۰ کودک مربوط  این تعداد ۷۴۰ کودک طرح  از  پذیرفته اند که 
در  مردم  مشارکت  بر  تأکید  با  فارسانی  هستند.محمدی  محسنین  طرح  به 
توانمندسازی و تأمین کمک های الزم در کنار خدمات امداد به کودکان ایتام 
و محسنین، افزود: سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۵۰ حامی به طور مستقیم حمایت 
بالغ  بر ۱۹۴  ایتام و محسنین را به عهده گرفته و  از ۹ هزار و ۶۰۳ کودک 
میلیارد ریال به صورت نقد و کاال به این خانوارها کمک کردند.مدیرکل کمیته 
و  ایتام  کودکان  شناسنامه   ۵۰۰ ارسال  به  لرستان  خمینی)ره(  امام  امداد 
محسنین سیل زده به استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس 
اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۵ حامی از این استان ها حمایت از ۱۲۴ نفر از 

کودکان سیل زده لرستانی را عهده دار شده اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان:
کارگاه ها را در اختیار دانشجویان قرار 

خواهیم دهیم

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای از راه اندازی مرکز ارتقاء مهارت در دانشگاه 
در  فارغ التحصیالن  اکثر  کرد:  اظهار  آذرخش   محمدرضا  داد.  خبر  لرستان 
فنی  رشته های  در  کرد:  تصریح  وی  ندارند.  را  الزم  مهارت  فنی  رشته های 
و نظری  تئوری  دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه دنبال درس های 
هستند. مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان خاطرنشان کرد: متاسفانه بحث های 

مهارتی و عملی کمتر در دانشگاه ها دیده شده است. 
راستا  این  در  و  برده ایم  پی  این ضعف  به  کرد: خوشبختانه  اضافه  آذرخش 
تفاهم نامه ای با دانشگاه لرستان منعقد شده و یک مرکز ارتقاء مهارت شغلی 
دانشجویان در آنجا راه اندازی شده است. وی بیان کرد: مربیان فنی و حرفه ای 

در آنجا حضور دارند و خدمات را به دانشجویان و متقاضیان ارائه می دهند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان ادامه داد: اگر دانشجویان متقاضییان 
با  را  خود  کارگاه های  نباشد  دانشگاه  در  آن  تجهیزات  که  باشد  رشته هایی 
آغوش باز در اختیار آنها قرار خواهیم دهیم تا پیوند محکمی بین بحث های 

تئوری و عملی برقرار شود. 
  

عضو شورای شهر خرم آباد:
اعضای شورا بدانند دادن فرصت دوباره به شهردار 

باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد  
عضو شورای شهر خرم آباد گفت: مردم و اعضای 
شهرداری  عملکرد  از  خرم آباد  اسالمی  شورای 
به عملکرد ضعیف  با توجه  لذا  و  نیستند  راضی 

شهردار باید او استیضاح شود.
از  پس  کرد:  بیان  نسب  صالحی  محمد  علی   
منتخب  اعضای  خرم آباد  شهر  شورای  انتخابات 
بیشتر  بر خالف گذشته که  تصمیم گرفتند که 
انتصاب ها جناحی و قومی بود بر اساس برنامه  شهردار جدید را انتخاب کنند 
گذشته  در  اینکه  اساس  بر  و  کامل  برنامه ای  ارائه  با  نیز  فعلی  شهردار  که 
عهده دار این مسئولیت بوده و به دنبال اصالح روندهای غلط این مجموعه 
و  مردم  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی  شد.  انتخاب  شهردار  عنوان  به  است، 
افزود:  نیستند،  راضی  شهردار  عملکرد  از  خرم آباد  اسالمی  شورای  اعضای 
متاسفانه طی دو سال گذشته شاهد بازگشت به عقب در حوزه های عمرانی 
خالف  بر  خرم آباد(   رشیدی)شهردار  و  بوده ایم  خرم آباد  در  سبز  فضای  و 
سایر مدیران موفق نتوانست تهدید سیل را به فرصتی برای توسعه خرم آباد 
تحقق  شاهد  بم  و  کرمانشاه  زلزله  در  که  است  حالی  در  این  کند،  تبدیل 
این امر بوده ایم. عضو شورای شهر خرم آباد اظهار کرد: شهردار خرم آباد در 
توسعه شهر  برای  برنامه های خوبی  اعضای شورای شهر  با  جلسه های خود 
ارائه می دهد اما متاسفانه در دو سال گذشته شاهد اجرا شدن هیچ کدام از 
این برنامه ها نبوده ایم و رشیدی با ارئه این برنامه ها تنها به دنبال افزایش عمر 
مدیریتی خود است. صالحی نسب با اشاره  به اینکه هیچگونه دشمنی شخصی 
و جناحی با رشیدی ندارم، تصریح کرد: عده ای گمان می کنند که انتقادهای 
من از شهردار برای کسب منافع بوده این در حالی است که قبل از انتخاب 
به عنوان عضو شورای شهر از جایگاه اجتماعی و مالی بهتری نسبت به امروز 
برخوردار بودم و تنها هدف من از این انتقادات برداشتن گامی کوچک برای 
توسعه خرم آباد است. وی در بخش دیگر از صحبت های خود خاطرنشان کرد: 
پس از وقوع سیل و به دنبال بازدیدهای متعدد، در قالب مکاتبات و تاکیدات 
اداری، وضعیت بالتکلیف خسارات ناشی از سیل در شهر خرم آباد به شهرداری 
اعالم شد اما متاسفانه با گذشت بیش از دو ماه از سیل فروردین ماه، هنوز 
برخی مشکالت شهری ناشی از این واقعه از جمله پل ها و معابر تخریب شده 
یا خسارت دیده پا برجاست. عضو شورای اسالمی شهر خرم آباد با بیان اینکه 
با توجه به عملکرد ضعیف شهردار باید او استیضاح شود، اظهار داشت: اعضای 
شورای شهر باید بدانند که دادن فرصت دوباره به شهردار نه تنها باعث حل 
مشکالت نمی شود بلکه باعث بدتر شدن اوضاع فعلی خواهد شد و آن ها به 
عنوان نمایندگان مردم باید هر چه زودتر تصمیم نهایی خود در مورد شهردار 

فعلی اعالم کنند.

آماده ساخت و ساز هستیم
اعتبار هزار میلیارد تومانی  از   استاندار لرستان 

کمک های بالعوض در استان خبر داد.
  سید موسی خادمی در جلسه قرارگاه بازسازی 
با حضور  استان که  مناطق سیل زده  نوسازی  و 
علی رضا تابش رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

دادن  سرعت  به  اشاره  با  شد،  تشکیل  کشور 
اظهار کرد:  بانک ها،   توسط  تسهیالت  پرداخت 
اکنون بانک  ها ابالغیه جدید را دریافت کرده اند 
که از محل قرض الحسنه تسهیالت را پرداخت 
کنند.  وی در ادامه با بیان اینکه تا به حال اکثر 
دریافت  را  بال عوض  کمک های  شدگان  معرفی 
کرده اند، افزود: بانک ها تا به حال همکاری بسیار 
انجام  را  کار  سریعتر  است  قرار  و  داشته  خوبی 
شروع  برای  داد:  خبر  لرستان  استاندار  دهند.  

کار  مقدمات  سیل زدگان  برای  مسکن  ساخت 
نظام  ساخت،  پروانه  صدور  زمین،  تهیه  مانند 
مهندسی، تامین اجتماعی و تعیین حریم ها در 
استان فراهم شده و آماده ساخت و ساز هستیم. 
وی در رابطه با افرادی که خانه هایشان تخریب 
شده و فعاًل محلی برای اسکان ندارند، گفت: قرار 
است که اجاره مسکن و کمک معیشتی آنان به 

طور کامل پرداخت شود.
اعتبار هزار میلیارد تومانی  به  با اشاره   خادمی 

کمک های بالعوض در استان تصریح کرد: قرار 
اعتبار عالوه  این  تومان  شد مبلغ ۲۲۰ میلیارد 
بر خانه های مردم برای زیرساخت های روستایی 

مانند سیل بند ها و... اختصاص داده شود.
کمک های  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی   
بالعوض، تسهیالت بانکی ساخت و تعمیر خانه ها 
که عدد باالیی است پرداخت می شود که با این 
اعتبارات از حیث تامین منابع برای مردم مشکلی 

نخواهیم داشت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس از بی برنامگی 
برای  عمرانی  اعتبارات  جذب  در  مسووالن 

لرستان انتقاد کرد.
برنامه ریزی  عدم  از  انتقاد  با  خدابخشی  محمد 
عمرانی  پروژه های  اعتبار  جذب  برای  مناسب 
جذب  مهلت  آخرین  گفت:  لرستان،  استان  در 
تاریخ  تا   ۹۷ سال  به  مربوط  عمرانی  اعتبارات 
بوده  حالی  در  این  و  است  امسال  ماه  تیر   ۳۱
وجود  با  مواصالتی  محورهای  از  بخشی  در  که 
تخصیص های خوبی که در نظر گرفته شده بود 
متاسفانه هنوز جذب اعتبار صورت نگرفته است.

مواصالتی،  مهم  محورهای  از  یکی  افزود:  وی 
از  که  است  سلیمان  مسجد  به  الیگودرز  محور 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۸ گذشته  سال  اعتبارات 
این  اما  شد  گرفته  نظر  در  آن  برای  عید  شب 

اعتبار هنوز جذب نشده است.
شورای  مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده 
در  الیگودرز  قطعه  برای  داشت:  اظهار  اسالمی 
از  تومان  میلیارد   ۳ نیز  داران  الیگودرز  محور 
اعتبارات سال ۹۷ باقیمانده و این در حالی است 
که نقشه ها و مشخصات هنوز در اختیار پیمانکار 
جدید  قرار نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: در 
محور الیگودرز- خمین نیز ۳ میلیارد تومان از 
اعتبارات سال ۹۷ برای قطعه الیگودرز در شب 
عید تخصیص گرفته شد که هنوز جذب نشده 
احداث شده  مسیر  این  در  گذر خمه  زیر  نه  و 
و نه  نواقص موجود در این محور به طور کامل 
رفع شده است. خدابخشی ضمن انتقاد از عدم 

رفع مشکالت جاده های روستایی یادآور شد: در 
روستایی  راه های  شده  ابالغ  اعتبارات  خصوص 
و  مسیرها  این  بازسازی  و  آسفالت  روکش  و 

بازآفرینی شهری نیز همین مشکل وجود دارد.
حوزه  در  استان  مسووالن  برخی  عملکرد  وی 
عمرانی را دارای ضعف دانست و بیان داشت: عدم 
نظارت بر پروژه های عمرانی و بی تفاوتی برخی 
مسووالن موجب شده دولت در حوزه عمرانی در 

لرستان عملکرد مطلوبی نداشته باشد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: انفعال 
رفع  عدم  و  خصوص  این  در  استان  مسووالن 
بخش  بر  نظارات  عدم  پیمانکاران،  مشکالت 
پیمانکاران  تمکین  عدم  حتی  و  پیمانکاران 
مردم  حق  تضییع  باعث  مربوطه،  مسوولین  از 
لرستان شده است. وی خواستار توجه مسووالن 
دولتی در لرستان به حل مشکالت مردم و تالش 
برای جذب اعتبارات عمرانی در زمان باقی مانده  
و پیگیری ردیف های ملی ایجاد شده در بودجه 
افزود: مدیرانی که در  الیگودرز شد و  برای   ۹۸
جذب اعتبار برای رفع مشکالت مردم ناتوان بوده 
خودشان  است  بهتر  ندارند  مناسبی  عملکرد  و 

استعفا دهند و کار را به افراد توانمند بسپارند.

لرستان،  استان  ارشاد  استعفای مدیرکل  از  بعد 
»احمد حسین فتایی« به عنوان سرپرست این 

اداره کل معرفی شد.
مدیرکل  حنان«  »حمیدرضا  حجت االسالم 
منظور  به  لرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شرکت در عرصه انتخابات از سمت خود استعفا 
کرد و »احمد حسین فتایی« به عنوان سرپرست 

این اداره کل جانشین وی شد.
دارای  و  است  کوهدشت  شهرستان  اهل  فتایی 

کارشناسی  مدرک 
مالی  مدیرت  ارشد 

است.
اداره  رییس  وی 
اداره  مالی  اداری- 

کل   فرهنگ و ارشاد اسالمی را بر عهده داشت.
کنون  تا   ۱۳۹۳ سال  مردادماه   ۳۰ از  حنان 
مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان را بر 

عهده داشته است.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  معاون 
لرستان بر لزوم شناسایی مفاخر و مشاهیر 
لرستانی توسط مدیران فرهنگی تاکید کرد.

دکتر  از  تجلیل  همایش  در  دولتشاه  ناصر 
حسین مهرداد درباره ظرفیت های فرهنگی 
استان اظهار کرد: لرستان امروز با دهه های 
توانسته  چراکه  دارد  عجیبی  تفاوت  پیش 
هنر  و  فرهنگ  پایتخت  به عنوان  را  خود 
ادامه  ایران و دنیا معرفی کند.وی  به  عامه 
داد: لرستان از حیث شاخص های فرهنگی 
شاخص  به  توجه  با  و  کرده  ترقی  بسیار 
جمعیت پیشروترین استان در بخش چاپ 
کتاب است.دولتشاه افزود: امروز لرستان از 
حیث فرهنگی نیازمند یک حرکت کوچک 
پایتخت  به عنوان  را  استان  این  اگر  است؛ 
اقتصاد فرهنگ  فرهنگ عامه معرفی کنیم، 
ناکام  اقتصاد  گره گشای  می تواند  هنر  و 
کل  اداره  فرهنگی  باشد.معاون  استان  این 
فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان خاطرنشان 
خود  هنرهای  با  می تواند  لرستان  کرد: 
ازجمله موسیقی ازلحاظ فرهنگی و هنری 

در  پیشرو  استانی 
وی  باشد.  کشور 
در بخش دیگری از 
سخنان خود درباره 
منابع  و  ظرفیت 
لرستان  در  انسانی 
که  ممالکی  گفت: 
توانسته اند   امروزه 

مفاخر خود را به دنیا معرفی کنند، در بعد 
فرهنگی بسیار موفق بوده اند.

منطقه ای،  مفاخر  اینکه  بیان  با  دولتشاه 
ملی و بین المللی هستند تأکید کرد: وظیفه 
از  مفاخر  وضعیت  تبدیل  فرهنگی  مدیران 
سطح منطقه ای و ملی به سطح بین المللی 
ما  مفاخر  گیرد  انجام  کار  این  اگر  و  است 
خواهند  معرفی  جوانان  الگوی  به عنوان 
شد. این مسئول افزود: باید در یک برنامه 
کنیم  را شناسایی  لرستان  مفاخر  هدفمند 
و  مفاخر  این  سطح  کنیم  سعی  سپس  و 

گسترش شناخت از آن ها را توسعه دهیم.

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان گفت: بر اثر سیل 
خسارات عمده ای به زیرساخت های استان وارد 

شده است. 
مسعود رضایی اظهار کرد: بر اثر سیل فروردین 

ماه خسارات عمده ای به زیرساخت ها وارد شد. 
جداول،  از  قسمت های  کرد:  تصریح  وی 
در  پل ها  و  مسیرها  آسفالت،  زیرساخت ها، 
روستاها تخریب شدند که اینها در اولویت دوم 
و  مردم  اسکان  ما  اول  اولویت  چون  بودند  ما 
سروسامان دادند آنها بود. مدیرکل بنیاد مسکن 
استقرار  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  لرستان 
خسارت  برآورد  کار  استان  در  معین  ستادهای 
که  اصالحی  کارهای  و  کار  اجرایی  برآورد  و 
برای زیرساخت های روستایی باید انجام شود و 
در دستور کار قرار دارد و تامین مناسب اعتبار 
شده است. رضایی اضافه کرد: قسمتی از کارهای 
زیرساختی توسط ستادهای معینی که در استان 
انجام  بازسازی  کار  موازات  به  هستند  مستقر 

می شود. 
قطعا  کرد:  بیان  وی 
با  همگام  و  همزمان 
روستایی  بازسازی  کار 
کار اصالح زیرساخت ها 
اعم از جدول، آسفالت 

و... نیز انجام می شود و با پایان یافتن کار بازسازی 
دنبال این هستیم که زیرساخت ها نیز اجرا شده 
داد:  ادامه  لرستان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  باشد. 
عمدتا روستاهای که دچار سیل شدند مسیرهای 
از بین رفته است و گسترده کار  زیرسازی آنها 
بنیاد مسکن در روستاهای باالی ۲۰ خانوار است. 
که  بازسازی  قسمت  این  در  اظهارکرد:  رضایی 
درگیر آن هستیم روستاهای شهرستان چگنی، 
پلدختر و قسمتی در شهرستان خرم آباد است و 
در شهرستان های دیگر مانند نورآباد، الیگودرز و 
ازنا نیز بحث رانش ها در کنار آنها داریم که باید 

این موضوعات را نیز حل کنیم. 

 ۴۰۰ گفت:  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گازرسانی خواهد شد. غالمرضا  استان  روستای 
لطفعلیان در مراسم گازرسانی به شهر شول آباد 
و ۴۳روستای الیگودرز، اظهار کرد: آخرین تعهد 
سال  که  بود  آباد  شول  به  گازرسانی  همین  ما 
گذشته تعهد کرده بودیم که تا مهرماه مجوز آن 
برای  انشعاب  هزینه  اینکه  توجه  اما  بگیریم  را 
زیادی  پیگیری های  بود  باال  بسیار  منطقه  این 
انجام شد و مجوز آن گرفته شد که امید می رود 
برسد.   سرانجام  به  زمان بندی  براساس  پروژه 
در  بی سابقه ای  کار   ۹۷ سال  کرد:  تصریح  وی 
استان اتفاق افتاده است و توانستیم ۴۲۰روستا 
را گازرسانی کنیم شهر درب گنبد عملیات آن 

برسانیم. اتمام  به  را 
مدیرعامل شرکت گاز 
خاطرنشان  لرستان 
سال  همچنین  کرد: 
۳۰۰واحد  گذشته 

صنعتی عملیات گازرسانی آنها به اتمام رسیده 
است. لطفعلیان اضافه کرد: به طور میانگین هر 
۱۵ساعت یک روستا را گازرسانی کرده ایم. وی 
بیان کرد: نرم گازرسانی در ایران ۷۵درصد است 
است.  لرستان۸۷درصد  در  نرم  این  در حالی که 
لرستان گفت: گازرسانی  مدیرعامل شرکت گاز 
به ۴۰۰روستا برای سال ۹۸ تعریف شده است 

امید می رود براساس زمان بندی به اتمام برسد. 

هماهنگی  معاون 
اقتصادی  امور 
لرستان  استانداری 
از  صنایع دستی  گفت: 
مردم  فرهنگ  عمق 
در  امیری  گودرز  مهندس  است.  گرفته  نشات 
اینکه  بیان  با  صنایع دستی  روزجهانی  مراسم 
صنایع دستی از عمق فرهنگ مردم نشات گرفته، 
است  از صنایعی  یکی  اظهار کرد: صنایع دستی 
که فرهنگ در ذات آن نهفته شده و یک صنعت 
طبیعت  و  محیط زیست  با  سازگار  کامال  بومی 
عین  در  صنایع دستی  داد:  ادامه  وی  است. 
کمترین  با  و  بوده  ارزان  صنعت  یک  که  حال 
سرمایه گذاری به بهره برداری می رسد، بیشترین 
طوریکه  به  است  دارا  را  ارزآوری  و  اشتغالزایی 
گاهی با ساخت یک قطعه کوچک معادل چندین 

بشکه نفت درآمدزایی داشته است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
صنعت  این  ویژگی های  از  دیگر  یکی  لرستان 

کرد:  تصریح  و  دانست  بودن  ناپذیر  تحریم  را 
تکنولوژی  نه  و  وارداتی  کاال  نه  صنایع دستی 
وابسته به دیگران الزم دارد و از توانمندی های 

صنعتگران نشات می گیرد.
امیری افزود: صنایع دستی یک محصول صادرات 
محور است البته به شرطی که آموزش های الزم 

ارائه شود و تشکل های صادراتی ایجاد کنیم.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
دیگر  یکی  را  بودن صنایع دستی  بومی  لرستان 
از مزایای این صنعت دانست و اظهار کرد: بومی 
است  منطقه  هر  شرایط  با  بودن  متناسب  و 
خود  توانمندی های  با  متناسب  منطقه  هر  و 

صنایع دستی خاص خود را تولید می کند.
را  صنایع دستی  و  گردشگری  صنعت  امیری 
این  ما  اگر  افزود:  و  دانست  درآمدزا  صنایعی 
صنایع را به بهره برداری برسانیم درآمدی چند 
کشور  عاید  محصوالت  سایر  به  نسبت  برابری 

خواهد شد.

استاندارد  مدیرکل 
اهمال  از  لرستان 
در  شهرداری 
وسائل  استانداردسازی 
خرم آباد  شهر  بازی 

خبر داد. 
مهندس مرضیه قنبریان  با اشاره به اینکه تمام 
وسایل بازی در پارک های خرم آباد غیر استاندارد 
شده  انجام  بررسی های  با  کرد:  اظهار  هستند، 
توسط کارشناسان و بازرسان سازمان استاندارد، 
مشاهده شد که تمام وسایل بازی در پارک های 
این شهر غیر استاندارد اند. وی ادامه داد: در این 
قرار شد  و  دادیم  به شهرداری هشدار  خصوص 
بندد،  می  برداران  بهره  با  که  قراردادهایی  در 
بندی اضافه کند تا بهره بردار قبل از نصب این 
وسائل، نسبت به اخذ مجوز استاندارد از سازمان 
استاندارد اقدام کند.وی اضافه کرد: متاسفانه با 
وجود هشدارهایی که به شهرداری در خصوص 
پارک های  در  بازی  وسایل  نبودن  استاندارد 
از طرف  اقدامی  اما هنوز  شهر خرم آباد داده ایم 

آنها انجام نگرفته است.قنبریان خاطرنشان کرد: 
مجوز  بازی  وسایل  از  بهره برداری  از  قبل  باید 
صورت  این  غیر  در  شود  گرفته  آنها  استاندارد 
اگر اتفاق ناگواری برای استفاده کنندگان از این 
بیفتد  پارک های شهر خرم آباد  در  بازی  وسایل 

مسبب آن شهرداری است.
کرد: ۱۰۰  تصریح  لرستان  استاندارد  کل  مدیر 
خرم آباد  شهر  پارک های  بازی  وسایل  درصد 
غیر استاندارداند که یا باید جمع آوری شوند یا 
و  بهره بردار  توسط  آنها  استانداردسازی  سریعتر 
بهره برداران  ادامه داد:  انجام شود .وی  شهرداری 
وسائل بازی در پارک های شهر خرم آباد باید به 
سامانه نظارت بر وسایل تفریحی مراجعه کرده و 
پیگیری های الزم برای اخذ مجوز استاندارد این 
این صورت  غیر  انجام دهند در  را  بازی  وسائل 

شهرداری نباید به آنها اجازه فعالیت دهد. 
قنبریان گفت: مجوزهای استاندارد وسایل بازی 
یک ساله هستند و هر سه ماه یکبار باید بازدید 
بازرسان  و  کارشناسان  توسط  آنها  از  ادواری 

سازمان استاندارد انجام گیرد است.

زندان مرکزی  از  استان  ارشد قضایی  مسئولین 
خرم آباد و بازداشتگاه این شهر بهمره مسئوالن 

اداره کل زندانهای استان بازدید بعمل آوردند.
رازانی  لرستان،  دادگستری  کل  رئیس  بدری 
کل  مدیران  و  معاونین  استان،  مرکز  دادستان 
دادگستری  زیرمجموعه  قضایی  دستگاههای 
لرستان از زندان مرکزی خرم آباد بازدید نمودند.

در این دیدار پس از ورود هئیت قضایی و مراسم 
تشریفات ، آنها بالفاصله از بازداشتگاه خرم آباد 
و دو بند در دست احداث زندان مرکزی دیدن 
کردند و در جریان مراحل ساخت و تکمیل آن 
مدعوین،  کلیه  با حضور  ادامه  در  گرفتند.  قرار 
کارکنان و پرسنل زندان و تعدادی از مددجویان 
توسط  ای  برنامه  زندان  تئاتر  آمفی  سالن  در 
اداره فرهنگی، تربیتی زندان مرکزی و اداره کل 
پس  که  بود  شده  داده  ترتیب  استان  زندانهای 
از تالوت آیاتی از قرآن کریم و سرود جمهوری 
اسالمی با سخنان رضا محمدی اصل مدیر کل 

زندانهای لرستان آغاز شد.
خیرمقدم مدیرکل به مسئولین قضایی

مدیرکل زندانها ضمن خیر مقدم به رئیس کل 
به  استان  قضایی  ارشد  مسئولین  و  دادگستری 
ارائه گزارشی موجز و مختصر از فعالیتهای انجام 
شده در حوزه های مختلف زندانهای لرستان اعم 
از فرهنگی ، عمرانی ، انتظامی ، اشتغال ، قضایی 

و بهداشت و درمان پرداخت.
دستگاه  شک  بدون  گفت:  اصل  محمدی  رضا 

قضایی لرستان یکی از بی نظیرترین دوره های 
خود را تجربه می کند

محمدی اصل تصریح کر : خوشبختانه با حضور 
زندانها  کل  مدیر  بعنوان  استان  در  بنده  مجدد 
در  متاسفانه  که  دیدیم  امور  بررسی  از  پس 
استان دچار  زندانهای  از  تعدادی  حوزه عمرانی 
فضای  سرانه  به  توجه  با  یا  و  شده  فرسودگی 
مناسب برای زندانیان نیاز به تکمیل و بازسازی 
با  رایزنی  از  پس  لذا  باشد  می  جدید  بندهای 
سازمان متبوع و سازمان برنامه و بودجه استان 
توانستیم اعتبار مورد نیاز را جذب کنیم و مراحل 

ساخت و ساز را آغاز کنیم.
وی افزود : به تبع شرح وظایف ابالغی در بخش 
زندانهای  در  همکارانم  به همت  نیز  دیگر  های 
انجام شده است که  استان کارهای ارزشمندی 
قضایی  شورای  عضو  باشد.  می  اغماض  قابل 
از  تشکر  با  خاتمه سخنانش  در  لرستان  استان 
رئیس کل و معاونین دادگستری ، دادستان مرکز 
استان و مجموعه قضایی استان خاطرنشان شد: 
بی  از  یکی  استان  قضایی  دستگاه  شک  بدون 
و  کند  تجربه می  را  دوره های خود  نظیرترین 
این جای بسی خوشحالی است. در ادامه برنامه 
کلیپی از فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و عمرانی 
مورد  برای حضار پخش شد که  مرکزی  زندان 
اجرای  برنامه بعدی  قرار گرفت،  توجه مدعوین 
سرود توسط گروه سرود کانون اصالح و تربیت 

استان لرستان بود.

استاندار خبر داد:
اعتبار هزار میلیارد تومانی کمک های بالعوض به سیلزدگان لرستان

انتقاد نماینده الیگودرز از بی برنامگی مسووالن 
در جذب اعتبارات عمرانی برای لرستان

جانشین حنان مشخص شد

لزوم شناسایی مفاخر و مشاهیر لرستانی توسط مدیران فرهنگی

انجام ایمن سازی روستاها در کنار طرح های هادی و بازسازی

400 روستای استان گازرسانی خواهد شد

برای ایجاد یک شغل در صنایع دستی و گردشگری نیاز 
به 20 تا 100 میلیون است

مدیرکل استاندارد لرستان: اهمال در استانداردسازی وسائل بازی خرم آباد

بازدید مسئولین ارشد قضایی استان از زندان مرکزی خرم آباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
فریبا اسدی پور دارای شناسنامه شماره ۱۳۶۳  
به شرح دادخواست به کالسه ۹۷-۹۸  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان نور بانو سبزی 
گله دار بشناسنامه۳۱۳  در تاریخ ۹۸/۲/۳۰ در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-فریبا اسدی پور  به ش ش ۱۳۶۳ متولد 

۱۳۶۶ فرزند متوفی 
۲-فریده اسدی  به ش ش ۸۵ متولد ۱۳۶۴ 

فرزند متوفی 
۳-ابراهیم اسدپور  به ش ش ۶۱۳۰۰۸۲۱۱۸  

متولد ۱۳۷۹ فرزند متوفی 
۴- الهام اسدی پور  به ش ش ۴۰۶۰۲۱۷۵۶۵ 

متولد ۱۳۶۹  فرزند متوفی

۵-حسین اسدی پور به ش ش ۱۴۸۳ متولد 
۱۳۶۱ فرزند متوفی

۶-نورالدین اسد پور به ش ش ۶۱۳۰۰۴۵۰۸۵  
متولد ۱۳۷۴ فرزند متوفی

۷-صالح اسدی پور به ش ش ۱۳۴۴ متولد 
۱۳۵۹ فرزند متوفی

۸- گل پسندخانی دالور   به ش ش ۱۵۸۱ 
فرزند علی داد متولد ۱۳۱۸مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

حقوقی  اختالف  حل  شورای  شعبه  رئیس 
شهرستان دوره چگنی 

آگهی حراج 
به موجب مواد ۱۱۳-۱۳۷-۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه ۶۷۰۵۴۵ صادره از سوی 
شعبه سوم دادگاه حقوقی خرم آباد میزان یک دانگ و یک سوم دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی ۲۸۵ فرعی 
از ۲۰۳ اصلی بخش یک خرم آباد به مالکیت آقای احسان صفاری و مقدار پنج سهم و سه هزار و سیصد و سی و 
دو ده هزارم سهم مشاع از شش دانگ پالک موصوف به مالکیت آقای احسان شامل یک باب منزل مسکونی در 
سه طبقه به مساحت عرصه ۱۵۹متر مربع که متراژ اعیان طبقه همکف ۱۲۵ متر و طبقه اول آن ۱۳۰ متر مربع و 
طبقه دوم به مساحت ۱۳۰ متر مربع یک واحد مسکونی به صورت نیمه کاره سازه اسکلت فلزی و پوشش سقف 
تیرچه واقع در آدرس خرم آباد کوی جهاد گران خ صدرا کوچه صدرا ۲ که حسب نظر کارشناس محترم رسمی 
دادگستری جمعا به مبلغ ۲/۰۹۲/۳۵۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است به درخواست محکوم له : با در نظر گرفتن 

شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد . 
۱-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای مال از مبلغ فوق الذکر شروع و در اجرای ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام 

مدنی برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
۲-برنده مزایده در اجرای ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی از پیشنهاد خود منصرف شود سپرده او پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . 
۳-طالبین می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون فوق ۵ روز قبل از حراج با دریافت مجوز قبلی از این اجراء از ملک 

موصوف بازدید نماید. 
۴-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به عهده خریدار و بدهی های معوقه بر عهده مالک میباشد . 

۵-زمان مزایده : شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ صبح واقع در آدرس :محل ملک 

مدیر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد - بهزاد رومیانی . 
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لرستان در چنبره مدیران غیر بومی3
 لرستان حیاط خلوت مدیران ایالمی 

و بویر احمدی
 ولی متاسفانه با باند بازی و جناحی شدن انتصابها و 
افزایش مخالفان مدیران بومی و افزایش تعداد مدیران 
غیر بومی کام مردم استان برای محرومیت از داشتن 
مدیری از جنس خودشان تلخ شد و مدیرانی که قرار 
بود اتوبوسی و به قول امروزی ها یهویی بیایند و در راه 
مانده بودند، اکنون با حذف مدیران بومی تک تک، سر و 
کله شان پیدا شده و گویی با آژانس خود را از میان راه 

به استان می رسانند.
و  مردم  خواست  مخالف  بومی  مدیران  این حذف  که 
و... شهر است و  ناخوشایند فعاالن اجتماعی، سیاسی 
مسئولین  و  ارشد  مدیران  دارند،  امید  مردم  همچنان 
پایبندی  بومی  مدیران  بکارگیری  با  دوادهم   دولت  
یکبار دیگر  انتخاباتی خود  آرمانها وشعارهای  خودرابه 
نشان دهند، چرا که توفیق جریان همسو با دولت در 
انتخابات پیش رو، تا حد زیادی در گرو استفاده از مدیران 
بومی است.سکوت نمایندگان استان هم در خصوص این 
انتصاب تأمل برانگیز است؛ چرا نمایندگان استان که در 
زمان انتخابات شعار بومی گرایی سر می دادند هیچ گونه 
برای  ضعیف  غیربومی  مدیران  انتصاب  به  واکنشی 
دستگاه های اجرایی استان نشان نمی دهند؟ آیا زمان آن 
نرسیده که استاندار و نمایندگان از ورود مدیران غیربومی 
جلوگیری کنند و از نیروهای توانمند و کارآمد بومی در 
آیا  کنند؟  استفاده  استان  اجرایی  دستگاه های  رأس 
بی توجهی به نخبگان و مدیران توانمند و شایسته بومی 

باعث سرخوردگی و مهاجرت آنان از استان نمی شود؟
 هرچند در میان مدیران غیربومی در استان افراد کاردان، 
قدردان  باید  و  دارد  وجود  هم  شایسته ای  و  توانمند 
انتصاب  در  برابر  شرایط  در  ولی  باشیم  آن ها  زحمات 
مدیران بومی و غیربومی حتماً مؤلفه بومی بودن باید 

یکی از اولویت ها باشد.
برخی از صاحبنظران معتقدند برای انتخاب، انتصاب و 
برای تصدی یک پست مدیریتی کالن  تغییر مدیران 
درسطح استان، عالوه بر دو معیار تعهد وتخصص می 
اولویت  مهمترین  عنوان  نیزبه  گزینی  بومی  بایست 
وارجحیت های انتخاب مدیران مد نظر قرار گیرد چرا 
وخطا  وآزمون  سوزی  فرصت  بدون  بومی  مدیران  که 
روزآغاز  ازنخستین  خود  تجربه  انباشت  از  توانند  می 
فعالیت باتوجه به شناختی که ازفرهنگ، آداب، عقاید 
وقدرت  راباقوت  دارند،کارخود  و...  منطقه  جغرافیای  و 
زا  وتنش  نادانسته  اتخاذتصمیمات  واز  نمایند  شروع 
اجتناب کرده واین باعث می شودکه آسیبهای مدیریتی 

رابه حداقل ممکن کاهش دهد.
از  به مدیران غیربومی بیش تر  حمایت و توجه خاص 
حد انتظار رخ داده به طوری که این موضوع نگرانی های 
زیادی در پی داشته است. تا کنون استاندار محترم نیز 
پاسخی در این خصوص نداده و نگفته به چه علت از 
فرزندان لرستان در کابینه ي خود کم تر استفاده می کند؟! 
لذا شاهد ضعف های اساسی و مشکالتی که مردم با آن ها 

در این خصوص دست و پنجه نرم می کنند هستیم.

دستگاههای  روزها  این  متاسفانه 
کاردر  کودکار  ساماندهی  متولی 
و  ضعیف  کامال  عملکرد  با  لرستان 
توپ  و  ،تعامل  ریزی  برنامه  عدم 
عمال  انداختن  دیگری  زمین  در  را 
شهر  کلیه  در  کار  کودکان  رشد  در 
از  را  سبقت  گوی  لرستان  های 
عملکرد  جز  به  و  ربوده  دیگری 
عاید  را  چیزی  پوپولیستی   های 
کرد.  نخواهند  پذیر  آسیب  قشر   این 
در اینکه برای ساماندهی کودکان کار 
11دستگاه باید وظیفه قانونی خود را 
انجام دهند شکی نیست ولی سئوال 
شهرداری  و  لرستان  بهزیستی  از  ما 
اصلی  شالوده  عنوان  به  استان  های 
صورت  به  است  این  پیکره  این 
شفاف و ملموس عملکرد خود را در 
 ساماندهی کودکان کار بیان کنید ؟ 
شاهد  فقط  باید  کی  تا  براستی 
های  مصاحبه  و  کاغذی  آمارهای 
خیالی مسئوالن متولی بدون خروجی 
؟  باشیم  کار  کودکان  ساماندهی   در 
هر روز شاهد افزایش کودکان کار در 
استان  اصلی شهر های  خیابان های 
دستگاههای  ریزی   برنامه  بدون 
متولیان  متاسفانه  و  باشیم  اجرایی 
امر در خواب عمیق زمستانی فقط با 
شعار زدگی و افکار عوام فریبانه بوده و 
مدیریت ارشد استان هم گوی گوش 
این  دیدن  در  بینای  چشم  شنواو 
 آسیب اجتماعی ویران کننده ندارد . 
صورت  به  لطفا  استاندار  آقای 
گوشه  چهار  از  بازدیدی  نامحسوس 
استان  های  شهر  اصلی  مناطق  و 
بزنید تا شاهد جوالن کودکان کار در 
 معابر اصلی شهر های استان باشید ؟ 
تصور  آنکه  علی رغم  دیگری  معضل 
شهرهای  مختص  فقط  می شود 
دو  یکی  در  اما  است  استان  بزرگ  
هم  در شهرهایی کوچک  اخیر  سال 
به چشم می خورد تولد نوزادان برای 
مردانی  و  زنان  توسط  کار  و  گدایی 

است که بدون آنکه میان آنها رابطه 
باشد  داشته  وجود  شوهری  و  زن 
و  هستند  ساکن  آلونک هایی  در 
بچه  آوردن  دنیا  به  فقط  آنها  کار 
افراد  به  نوزاد  فروختن  هم  بعد  و 
استثمار  و  هره کشی  برای  دیگر 
مسئولین  آنکه  محض  به  و  است 
شهری از این امر مطلع و یا خواهان 
فرار  شهر  آن  از  باشند  آنها  درمان 
می روند. دیگری  شهر  به  و   کرده 

نباید فراموش کرد زمانی که کودکان 
کار کنند و از آنها بهره کشی شود از 
بهداشت  مناسب،  آموزش_وپرورش 
با محروم  و  تفریح محروم می ماند  و 
ماندن از این امکانات درگیر آسیب های 
اجتماعی و یا بزهکاری و وقوع جرم 
چه  می شوند.   بزرگسالی  در  حتی 
بسا ده یده ایم کودکانی که از تحصیل 
باز مانده اند در دام  امکانات  این  یا  و 
افتاده اند. اطفال  بزه های  و   اعتیاد 

چه  که  است  اینجا  سوال  حال 
بین  هماهنگی  این  باید  کسی 
برقرار  را  مربوطه  های  دستگاه 
این  سازماندهی  کار  و  ساز  و  کرده 
کند؟ اجرا  و  فراهم  را   کودکان 

به  کودکان  این  که  این  نه  مگر 
جامعه  هر  اصلی  سرمایه های  عنوان 
برنامه ریزی های  اولویت  در  باید 
بگیرند؟ قرار   سیاستمداران 

در  کودکان  دانید  می  که  همانطور 
مواجهه با فقر و آسیب های اجتماعی 
و  دولت  و  پذیرند.  آسیب  بشدت 
برنامه  باید  مربوطه  های  دستگاه 
قشر  این  برای  اساسی  و  جامع  ای 
آسیپ پذیر و آینده ساز کشور داشته 
باشند تا شاهد افزایش روز افزون این 
نباشیم. کشور  در  بار  تاسف   پدیده 

همچنین در سوی دیگر ماجرا با توجه 
به اینکه عمده کمک های مردمی به 
باندهای  سردسته  به  کودکان  این 
از  نباید  مردم  می رسد،  کار  کودکان 
روی دلسوزی به این کودکان کمک 

نکنند زمانی که کودکان کار مشاهده 
می کنند می توانند در خیابان ها پول 
در بیاورند، از سوی خانواده برای کار 
باید  کردن حمایت می شوند و مردم 
بهزیستی  ساماندهی  با  دهند  اجازه 
این  مشکل  مربوطه  های  ارگان  و 
شود.    حل  ریشه ای  طور  به   کودکان 
اندکی از مصاحبه مدیر کل یهزیستی 
را  کار  کودکان  با  ارتباط  در  لرستان 
حدیث  خود  تو  خوانیم  می  زیر  در 
مجمل؟ این  از  بخوان   مفصل 

تعداد  لرستان  بهزیستی  مدیرکل 
در  اغلب  کودکان    از  زیادی 
مختلف  طرق  به  مدرسه   کنار 
این  از  برخی  که  می کنند  کار 
دارد. آنها  بر  منفی  اثر   کارها 

وی با بیان اینکه 11 دستگاه متولی 
هستند،  کار  کودکان  ساماندهی 
جمع آوری  مسئولیت  کرد:  تصریح 
نیروی  به  استان  در  کار  کودکان 
 انتظامی و شهرداری واگذار شده است.

بهزیستی  داد:  ادامه  مسئول  این 
حمایتی،  مرکز  سه  راه اندازی  با 
استان  آموزشی کودک و خانواده در 
حمایت و نگهداری از این کودکان را 
 در دستور کار خود قرار داده است .

سال  اینکه  به  اشاره  با  توکلی 
گذشته تعداد کودکان کار در استان 
این  کرد:  بیان  بودند،  نفر   600
تعدادی  شدن  خارج  دلیل  به  آمار 
مهاجرت  یا  کودکی  سن  از  آنها  از 
است. رسیده  کودک   524  به 

چه  که  است  اینجا  سوال  حال 
بین  هماهنگی  این  باید  کسی 
برقرار  را  مربوطه  های  دستگاه 
این  سازماندهی  کار  و  ساز  و  کرده 
کند؟ اجرا  و  فراهم  را   کودکان 

مگر نه این که این کودکان به عنوان 
سرمایه های اصلی هر جامعه باید در 
اولویت برنامه ریزی های سیاستمداران 

قرار بگیرند؟

 سر مقاله  

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

پرونده کالسه 208/97 و رای شماره 4854 مورخه 1397/7/12 به 
نام آسا مرادی پور فرزند پاپا ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی آبی 
به مساحت 10179/26  متر مربع پالک 70 اصلی  26 فرعی  کار 
تائید  و  پور رسیدگی  آسا مرادی  آقای  مالکیت  از  بخش 9 خروجی 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
می  نهایی  حکم  ارائه  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد  می  نهایی 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر 
حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 4155762
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد 

ملک نیاز اسدالهی 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

114/4/1381 - 98/2/22 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور 
 : ذیل  بشرح  دورود  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
تعیین  قانون  ماده 3  اجرای  مراتب در  انشاء گردید  تایید  و  رسیدگی 
به  نوبت  دو  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و در برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی 
نخواهد بود. پرونده کالسه 1397114425005000276   و رای شماره 
139860325005000199 مورخه 98/02/14 به تقاضای محمد ثنائی 
به  باب ساختمان  به ششدانگ یک  فرزند  حسینعلی  نسبت  مقدم  
مساحت 91/85 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 286- فرعی از 
119 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت :میر 

عالی لیریائی  فرزند حسینعلی .م الف 32
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود- 

مصطفی امان اله بهاروندی .

آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب مواد 113-137-138 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه بایگانی 971011 صادره از سوی شعبه ششم دادگاه 
حقوقی خرم آباد یک واحد مسکونی -تجاری واقع در خرم آباد خیابان امام خمینی)ره( روبروی پادگان امام حسین )ع( حد فاصل پل 
حاجی و 24 متری حکیم پالک 25 به مالکیت مرحوم محمد علی خرم آبادی را که حسب نظر کارشناس محترم دادگستری به قیمت 
69/022/000/000 ریال ارزیابی گردیده است به درخواست وکیل خواهان ها با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش 
میرسد.  1-ملک موضوع تحت پالک 7 فرعی مجزی شده از زمین پالک78اصلی به شماره ثبت 3873 بخش یک خرم آباد که دارای 
یک واحد ویالیی مسکونی و شش دهنه تجاری در مرکز شهر خرم آباد به مساحت کل مسکونی و تجاری 392/93 متر مربع که مساحت 
عرصه :تجاری :99/31 متر مربع و مساحت عرصه مسکونی 293/63 متر مربع بوده که قسمتی از ملک دارای شش دهنه تجاری ولی 
هیچگونه مدرکی از طرف شهرداری در دست نبوده و از طرف ضلع شمالی و جنوبی دارای عقب نشینی میباشد با قدمت بیش از 50 
سال با سازه ای بنائی و بدون نماسازی و فاقد ارزش اعیانی بوده که قسمت مسکونی فاقد مستاجر بوده لکن چهاردهنه تجاری در ید 
مستاجر بوده بدین شرح که : دودهنه از واحد های تجاری دارای حق کسب و پیشه بوده به قدمت حدود 55 سال اجاره  به ارزش تقریبی 
15 درصد ارزش مغازه دارای حسب کسب و پیشه بوده و دو دهنه واحد تجاری دیگر به مدت حدود 45 سال اجاره که دارای حق سر 
قفلی بوده و ارزش تقریبی 50 درصد ارزش مغازه دارای حق سرقفلی بوده که مبالغ مذکور از اصل وجهی که میبایست توسط برنده 
مزایده پرداخت گردد کسر و پرداخت این حقوق پس از کسر بعهده برنده مزایده بوده و در صورت تمایل به تخلیه بایستی به مستاجرین 
پرداخت شود  که نهایتا با توجه به موقعیت ملک و مرغوبیت نوع کاربری و دیگر عوامل موثر 69/022/000/000 ریال ارزیابی شده است .

2-برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
3-برنده مزایده در اجرای ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا به حساب سپرده دادگستری 

واریز و چنانچه به هر دلیل منصرف شود ده درصد پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
4-طالبین خرید میتوانند در اجرای ماده 126 قانون فوق 5 روز قبل از مزایده با دریافت مجوزقبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید 

نمایند. 5-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به عهده خریدار میباشد. 
6-زمان و مکان مزایده :مزایده مذکور روز یکشنبه مورخه 1398/4/16راس ساعت 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی 
خرم آباد به آدرس :خرم آباد انتهای بلوار سی متری )شهید پژوهنده(روبروی تامین اجتماعی دادگستری شهرستان خرم آباد طبقه دوم 

اجرای احکام شعبه سوم حقوقی برگزار میگردد. 
مدیر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
با پرونده  به موجب مواد 113 الی 142 قانون اجرای احکام در رابطه 
کالسه 970278 ارجاعی از اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی بخش 
سپیددشت صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی بخش سپیددشت یک باب 
منزل مسکونی و دو زمین زراعی در روستای ایمان آباد )ازنا سگوند ( 
با مالکیت مرحوم آقای مرادعلی خورشیدوند با عرصه و اعیان 325 متر 
مربع با مختصات جغرافیایی با عرض 3695922 و طول 277757  و دو 
قطعه زمین زراعی دیم یکی به مساحت 688/24 متر مربع با مختصات 
متر  مساحت 922/16   با  دیگری  و   X=274912 و  y=3694781 جفرافیایی
طریق  از  زیر  شرایط  با  و   X=274418 و  y=3699695 با جفرافیایی  با  مربع 

مزایده به فروش میرسد . 
1-امالک مورد مزایده یک باب منزل مسکونی روستایی با عرصه و اعیان 
325 متر مربع داخل کوچه با عرض 3/5 متر با ارزش 913/000/000 
میلیون ریال معادل نود و یک میلیون و سیصد هزار تومان و یک قطعه 
 y=3694781 زمین زراعی دایم با مساحت 688/24 و مختصات جغرافیایی
و X=274912 که جز مستثنیات اراضی پالک روستایی مذکور می باشد 
به ارزش ریالی 2/221/920/000  ریال معادل دویست و بیست و دو 
میلیون صد و نود دو هزار تومان و یک قطعه زمین زراعی دیم با مساحت 
922/16 متر مربع و مختصات جغرافیایی با عرض 3699695 و طول 

یک  صدو  معادل  ریال   1/015/320/000 ریالی  ارزش  به   274418
میلیون و پانصد و سی و دو هزار تومان که توسط کارشناس دادگستری 
پایه  قیمت  عنوان  به  کارشناس  نظر  که  است  گردیده  ارزیابی  مبلغ 
محسوب و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایید 
فی  را   پیشنهادی  قیمت  از  درصد  ده  بایست  می  مزایده  2--برنده 
المجلس پرداخت یا همان روز به حساب دادگستری خرم آباد واریزنماید 
پیشنهاد خود منصرف شودیا حداکثر ظرف  از  دلیل  به هر  و چنانچه 
یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت ملک را نپردازد ده درصد 

پرداخت شده پس از کسر هزینه ها   به نفع دولت ضبط میگردد.
3-طالبین میتوانند 5 روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوزاز اجرای 

احکام مدنی دادگستری خرم آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایید .  
4-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک وهزینه های نقل و انتقال بر 

عهده خریدار میباشد. 
5-زمان مزایده روزچهار شنبه مورخه 1398/4/12 راس ساعت 11 ظهر 
در محل شعبه 5 اجرای احکام مدنی )ویژه نیابت (دادگستری شهرستان 

خرم آباد برگزار می گردد. 
دادورز شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شهرستان خرم آباد 

علی فیروز . 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
احکام  اجرای  قانون  الی 142  مواد 113  به موجب 
در رابطه با پرونده کالسه 970649 ارجاعی بایگانی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  احکام  اجرای 
کرمان صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی دادگستری 
یک  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  کرمان  شهرستان 
دستگاه ساختمان مسکونی تحت پالک ثبتی شماره 
دفتر 230  به شماره 21فرعی شماره  اصلی   1956
صفحه 19 به شماره ثبت 24375 واقع در بخش یک 
خرم آباد به مساحت عرصه چهارصد و چهل هشت 
متر و نود و پنج صدم متر در نظر گرفتن شرایط زیر 

از طریق مزایده به فروش میرسد.
دانگ  نیم  و  یک  ارزش  مزایده  مورد  1-ملک 
ملک  دانگ  شش  از  رومیانی  حیدر  آقای  مالکیت 
نهصد  معادل  تومان   904/550/000 با  است  برابر 
و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان توسط 
کارشناس دادگستری مبلغ ارزیابی گریده است که 
نظرکارشناس به عنوان قیمت پایه محسوب و برنده 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده 
نمایید .2-برنده مزایده میبایستی ده درصد قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس پرداخت یا همان روز به 
نماید و چنانچه  واریز  آباد  حساب دادگستری خرم 
به هر علت از پیشنهادخود منصرف شود یا حداکثر 

ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت 
خودرو را نپردازد ده درصد پرداخت شده پس از کسر 

هزینه های به نفع دولت ضبط میگردد
 3-طالبین می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده با 
دریافت مجوز از اجرای احکام مدنی دادگستری خرم 

آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایید
 4-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک و هزینه 

های نقل و و انتقال بر عهده خریدار میباشد
راس   1398/4/4 مورخ  شنبه  سه  روز  5-مزایده   
ساعت 11 ظهر در شعبه 5 اجرای احکام مدنی )ویژه 
می  برگزار  آباد  خرم  شهرستان  (دادگستری  نیابت 
گردد.توصیف ملک: حدود اربعه ملک مشاع: شماال 
به طول سی و هشت متر و ده سانتیمتر )38/10( 
دیوار به دیوار گاراژ احداثی از پالک یکهزارو نهصد 
شرقا   ، محمدی  شیر  آقای  اصلی  شش  و  پنجاه  و 
بطول پانزده متر دیوار به دیواریست به گاراژ احداثی 
از پالک اصلی مرقوم ،جنوبا به طول سی و هفت متر 
و نیم )37/5( دیواراست به گاراژ مرقوم ،غربا به طول 
هشت متر و هفتادو پنج سانتیمتر )8/75 (و دکان به 

خیابان شریعتی. 
مدیر شعبه پنجم اجرای احکام مدنی 

شهرستان خرم آباد - علی اصغر نصیری . 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب مواد 113-137-138 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه بایگانی 961656 صادره از سوی شعبه 
آباد  خرم  در  واقع  رسمی  سند  فاقد  و  ای  قولنامه  بصورت  تجاری  مسکونی  واحد  یک  آباد-  خرم  حقوقی  دادگاه  ششم 
-کرگانه -خیابان اندیشه نبش خ اندیشه 11 را که حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسان محترم دادگستری به قیمت 
10/444/495/000 ریال ارزیابی گردیده است به درخواست وکیل محکوم له با در نظرگرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به 
فروش میرسد. 1-اوصاف ملک : زیر بنای طبقه همکف ملک موضوع مزایده 150/37 متر مربع که فعال از آن بصورت تجاری 
استفاده میگردد و زیر بنای طبقه اول 146 متر مربع و کاربری مسکونی داشته و زیر بنای طبقه دوم 110 متر مربع در دو 
واحد مجزای مسکونی بوده و مجموع زیر بنای طبقات 406/37 متر مربع و اعیانی در سه طبقه شامل تجاری در طبقه همکف 
و یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه اول و دو واحد مسکونی در طبقه دوم می باشد و قدمت بنا 17 سال و دارای پروانه 
ساخت به تاریخ 1362/11/17 بوده و نوع سازه اسکلت فلزی و دیوار باربر در ضلع شرقی و نمای آن اجر گری و سیمان سیاه 
و سقف طبقات همکف و اول طاق ضربی و سقف طبقه دوم از نوع شیروانی و ملک دارای یک اشتراک آب و دو اشتراک برق 
و سه اشتراک گاز و فاقد پایانکار و سند تفکیکی بوده بنابراین کاربری مغازه های طبقه همکف هم رسمیت تجاری نداشته و 
مغازه های تجاری همگی در ید 4 نفر مستاجر بوده که نهایتا با توجه به موقعیت ملک قدمت و نوع مصالح دسترسی ملک و 

مرغوبیت نوع کاربری و جمیع عوامل موثر در ارزیابی ملک 10/444/495/000 ریال ارزیابی شده است . 
2-برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 

3-برنده مزایده در اجرای ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا به حساب سپرده 
دادگستری واریز و چنانچه به هر دلیل منصرف شود ده درصد پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و 

مزایده تجدید خواهد شد .
4-طالبین خرید میتوانند در اجرای ماده 126 قانون فوق 5 روز قبل از مزایده با دریافت مجوزقبلی از این اجرا از ملک موصوف 

بازدید نمایند. 5-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به عهده خریدار میباشد. 
6-زمان و مکان مزایده:مزایده مذکور روز سه شنبه مورخه 1398/4/18 راس ساعت 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه 
سوم حقوقی خرم آباد به آدرس :خرم آباد - انتهای بلوار سی متری شهید پژوهنده روبروی تامین اجتماعی - دادگستری 

شهرستان خرم آباد -طبقه دوم -اجرای احکام شعبه سوم حقوقی برگزار میگردد. 
مدیر شعبه 3 اجرای احکام مدنی  شهرستان خرم آباد - حمید بازوند  

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

114/4/1468 -98/2/24  آرای صادره هیات حل اختالف قانون 
امالک شهرستان دورود  و  اسناد  ثبت  اداره  مذکور مستقر در 
بشرح ذیل : رسیدگی و تایید انشاء گردید مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوق در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
اداره  به  را کتبا  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  الصاق  تاریخ  از 
برابر  ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و در 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصالح 
و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر 
حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی 
و    1392114425005000446 کالسه  پرونده  بود.  نخواهد 
رای شماره 139560325005002421 مورخه 95/08/26 به 
تقاضای ذبیح فالحی  فرزند چهارشنبه  نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 103/30 متر مربع مفروز و مجزا شده 
از پالک 93 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی 
از مالکیت :رحیم نیک بخت و حسین نیک بخت و محمد علی 

رحیمی .م الف 43
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود- 

مصطفی امان اله بهاروندی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1396/09/08 139660325009001264مورخ  شماره  1-برابررای 
و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  ساختمانهای 
الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس امیری 
فرزنداحمد بشماره شناسنامه4180021471 صادره ازالشتربه شماره ملی 
به  عمارت  یکباب  دانگ   از شش  مشاع  دانگ  درسه    4180021471
مساحت 150 متر مربع پالک شماره28 فرعی از 91  اصلی واقع در الشتر 
خیابان طالقانی شرقی خریداری از مالک رسمی آقای صید احمد الهیار 
پور محرز گردیده است. 2- برابر رای شماره 139660325009001262 
مورخ 1396/09/08 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد 
امیری فرزندپاپی علی بشماره شناسنامه5 صادره ازالشتربه شماره ملی 
به  عمارت  یکباب  دانگ   از شش  مشاع  دانگ  درسه    4209471577
مساحت 150 متر مربع پالک شماره28 فرعی از 91  اصلی واقع در الشتر 
خیابان طالقانی شرقی خریداری از مالک رسمی آقای صید احمد الهیار 
پور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/22
رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  -فرشاد بازوند نژاد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر 

)سلسله(
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
.آگهی موضوع ماده  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مورخ    139860325009000212 شماره  برابررای 
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات   1398/2/23
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  )سلسله(  الشتر 
سمیه باقری نیا فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
 4189801577 ملی  شماره  ازالشتربه  صادره   97
متر   153 مساحت  به  عمارت  یکباب  درششدانگ 
مربع پالک شماره 81 فرعی از 104  اصلی واقع در 
دادگستری  بروجردی خیابان 24متری  الشتر خیابان 
پور   احمدی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/22

رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  -
فرشاد بازوند نژاد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر 

)سلسله( 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مورخ    139760325009002299 شماره  برابررای 
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات   1397/11/21
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف 
ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   ) )سلسه  الشتر 
شناسنامه  بشماره  خلیل  فرزند  حسنوند  اله  هدایت 
3097  صادره ازالشتربه شماره ملی 4188830352 
متر   50/60 مساحت  به  عمارت  یکباب  درششدانگ 
مربع پالک شماره  فرعی از 97اصلی واقع در الشتر 
مالک  از  8خریداری  گلستان  کوچه  رودکی  خیابان 
رسمی آقای شیخ احمد غالمی  محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/22
رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  -

فرشاد بازوند نژاد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر 

)سلسله( 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ماده  موضوع  .آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مورخ    139860325009000212 شماره  برابررای 
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  1398/02/23هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   ) )سلسه  الشتر 
ایرج گل پور کاکولوند فرزند حسن بشماره شناسنامه 
 4188883081 ملی  شماره  ازالشتربه  صادره   1340
درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 196/40  متر 
مربع پالک شماره  فرعی از 102اصلی واقع در الشتر 
از  خریداری  ندری   شهید  کوچه  امام  یادگار  خیابان 
مالک رسمی آقای احمد بگ ندری محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/22
رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  -

فرشاد بازوند نژاد 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

اداره ثبت  آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

-پرونده کالسه 632/97 و رای شماره 8086 مورخه 1397/10/10به 
نام زهرا فرضی پور فرزند صید علی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 159/50 متر مربع پالک  2142 اصلی ---فرعی بخش 
1  خروجی از مالکیت آقای عبدالرضا تقی خانی رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
االنتشار  کثیر  روزنامه  در  حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین  اطالع 
تا چنانچه  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  و محلی آگهی 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
برابر  و  آباد تسلیم دارند  اسناد و امالک شهرستان خرم  اداره ثبت 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  است ظرف  مکلف  معترض  مقررات 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155769
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد 

ملک نیاز اسدالهی 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

114/4/1465 - 98/2/24 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور 
 : ذیل  بشرح  دورود  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
رسیدگی و تایید و انشاء گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
روزنامه کثیر  در  و سایر صاحبان حقوق  مالکین  اطالع  روز جهت   15
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق  تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
برابر مقررات  در  و  دارند  تسلیم  امالک شهرستان دورود  و  اسناد  ثبت 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضائی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به 
به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی 
نخواهد بود. پرونده کالسه 1398114425005000103 و رای شماره 
139860325005000205 مورخه98/02/14 به تقاضای آقای محمود 
هاشمی  فرزند حیدر  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
298/80 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 1 فرعی از 118 اصلی 
واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت :نقی لشنی زند 

فرزند تقی  .م الف 45 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم  1398/03/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود- 

مصطفی امان اله بهاروندی .

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

114/4/1749 -98/2/30  آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور 
 : ذیل  بشرح  دورود  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
رسیدگی و تایید انشاء گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
به  نوبت  دو  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و در برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 
مراجع قضائی نخواهد بود. پرونده کالسه 1396114425005000287  
به   98/02/28 مورخه   139860325005000272 شماره  رای  و 
تقاضای احمد کهزاد چکانی فرزند  آقا صید نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان )گاوداری ( به مساحت 2991/15متر مربع مفروز و مجزا 
شده از پالک 65 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از 

مالکیت :احمد کهزاد چکانی  فرزند آقا صید  م الف 47
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود- 

مصطفی امان اله بهاروندی .

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  صادره  آرای   98/2/19-114/4/1317 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل: رسیدگی 
و تایید انشاء گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از  اعتراض دارند  به مورد تقاضا 
اداره ثبت اسناد و  الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به  تاریخ 
امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضائی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
ارائه حکم نهایی می باشد  اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نخواهد بود. پرونده کالسه 
1397114425005000221   و رای شماره 139860325005000246  
به  نسبت  فرزندعلی   لک  محمد  آقای  تقاضای  به    98/02/16 مورخه 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور که تواما با پالک 156 فرعی از 100 
اصلی تشکیل یک باب ساختمان را داده است به مساحت 5000متر مربع 
پالک 100 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت 

:محمد لک   فرزند علی.م الف 30
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود- 

مصطفی امان اله بهاروندی .

ناتوانی بهزیستی  و شهرداری های لرستان در ساماندهی کودکان کار 
حمایت وبرنامه ریزی حلقه مفقوده در ساماندهی کودکان کار در لرستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رسمی پرونده کالسه 118/97 برابررای شماره 1486 مورخ 
97/12/26  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
مالکانه  تصرفات  پلدختر  ملک شهرستان  ثبت  ثبتی حوزه 
بالمعارض متقاضی بختیار کرمی پورفرزند جمشید بشماره 
شناسنامه 520صادره ازپلدختر  در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب عمارت مسکونی  به مساحت93/50 مترمربع پالک 
1 فرعی از 116  اصلی واقع درکاوکالی  شهرستان  پلدختر  
بخش 7 خریداری از مالک رسمی محمد مرادی )شاه بخشی 
(  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت  است در صورت  بدیهی  نماید  تقدیم  قضایی 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/23

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر - 
جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

قانون  نامه  آیین  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی پرونده کالسه88/97  برابررای شماره 1464 
مورخ 97/12/19  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد عبدی پوروسطی 
فرزند غالم شا بشماره شناسنامه 430صادره ازپلدختر  در 
به  مسکونی   عمارت  باب  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
مساحت 126 مترمربع پالک 1 فرعی از 116  اصلی واقع 
درکاوکالی  شهرستان  پلدختر  بخش 7 خرم آباد  خریداری 
از مالک رسمی محمد مرادی )شاه بخشی (  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  مذکور و عدم وصول 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/23

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر - جهانگیر آزاد بخت

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: پرونده کالسه 929 و رای شماره 
1010014 مورخه 1397/12/16 به تقاضای محمد مولوی  فرزند احمد 
شا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 590/00متر مربع مجزی 
شده از پالک1 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی (آقای علی مردان دهقانی رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155786
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد - ملک نیاز اسدالهی 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 1-پرونده کالسه 765و 
رای شماره 11688 مورخه 1396/12/2 به تقاضای مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان لرستان نسبت به از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی ابیکار  به مساحت 129417/13 متر مربع شده از پالک/9اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 

از مالکیت مالک اولیه )رسمی (آقای محمد جواد ناصریان خرم آبادی 
2- پرونده کالسه 764و رای شماره 12201مورخه 1396/12/19 به تقاضای مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان لرستان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 114084/17متر مربع پالک از 5 فرعی از 9اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد 

خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی (آقای محمد جواد ناصریان خرم آبادی 
3- پرونده کالسه 262 و رای شماره 8272 مورخه 1396/8/25به تقاضای مرکز تحقیقات آموزش منابع طبیعی استان لرستان نسبت  
ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 382287/48 متر مربع از 15 فرعی پالک 9  اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت زارعین رحیم خانی طوالبی و جمعه کوهزادی و صحرای هرول صید محمد طوالبی -اسد طوالبی و طهماس طوالبی -علی 
حسین طوالبی و عبداله طوالبی -رامین احمدی -مراد علی علی پناه -اسفندیار سام نژاد -حمید حبیبی و محمد حسین بابا عباسی -نجم 
کوهزادی -علی محمد طوالبی مقدم -فریدون شیر خان -عابدین طوالبی و میرزا علی نظر نظر پور -عزت رضای -بیژن طوالبی -عهلی 
احمد بابا عباسی -اله قلی طوالبی -ابراهیم بهزادی -علی طوالبی -ابراهیم بهزادی- علی طوالبی -عزت فیلی -نجم الدین آهو قلندری 
-بهرام طوالبی -محمد خوش حساب -اصغر احمدی و رضا علی احمدی و مراد سام نژاد -امان اله نوری زاده -عبدالحسین سام نژاد 
-صدیقه رجب زاده -فرخنده سام نژاد کسر گردد. مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155751

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23   رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد - ملک نیاز اسدالهی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  رسمی.  سند  فاقد  ساختمانهای 
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده 13 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی پرونده کالسه 127/97 برابررای 
شماره 1478 مورخ 1397/12/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی سجاد محمودی فرزند علی اکبر  بشماره 
شناسنامه 2370صادره ازپلدختر  در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی  به مساحت  203/84  متر مربع پالک 1 
فرعی از 116  اصلی واقع درکاوکالی  شهرستان  پلدختر  بخش 
7 خریداری از مالک رسمی صید جعفر عالی پور  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/23
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر - جهانگیر آزاد بخت

البرز  ساختمان  سروش  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   2658 ثبت  شماره  به  درتاریخ97/9/11 
14008117500 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- امور 
پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه 
ها ، آزاد راه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال 
هوایی پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راههای زیر زمینی و سیستم های 
حمل و نقل ) تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ( و راهداری 
و عملیات آسفالتی و نظایر آن . 2- امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی 
، سازه های ساختمانی ، محوطه های کوچک ، دیوار کشی ، اجرای 
پیاده روها و نظایر آن . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع 
اصلی : استان لرستان ، شهرستان دورود ، بخش مرکزی ، شهر دورود، 
پالک   ، )رهبر(  بست  بن   ، ودوم  بیست  گلستان  کوچه   ، منوچهری 
33 ، طبقه همکف کدپستی 6881994118 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای محمد لک به شماره ملی 4219502033 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه آقای فرشید رهبر به شماره ملی 4219545654 
محمد  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  ریال سهم  دارنده 990000 
لک به شماره ملی 4219502033و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای فرشید 
رهبر به شماره ملی 4219545654و به سمت رئیس هیئت مدیره 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 با امضاء رئیس هیئت مدیره 
طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه 
پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  اساسنامه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دورود )500969(

آگهی تغییرات شرکت بهین بعثت سازان خرم هفت هزار و دویست 
و هفتاد و پنج شرکت تعاونی به شماره ثبت 10777 و شناسه ملی 
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10740101143
قرار  به  مدیره  اعضای هیئت   - اتخاذ شد:  ذیل  تصمیمات   97/8/22
ملی  شماره  به  فرد  مرادی  کاظم  محمد   : گردیدند  انتخاب  ذیل 
فریبا   4072642835 ملی  شماره  به  کولیوند  علی   4070554149
اعضای اصلی مینا  به عنوان  به شماره ملی 4072551031  کولیوند 
کولیوند به شماره ملی 4070335781 حسن کولیوند به شماره ملی 
 - تاریخ1400/8/22  تا  البدل  علی  اعضای  عنوان  به   4072284564
امین کولیوند به شماره ملی 4072248551 به عنوان یازرس اصلی ، 
محمد کولیوند به شماره ملی 4070235401 به عنوان بازرس بازرس 
علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  و امالک استان لرستان 

خرم آباد )500970(

و  هزار  هفت  خرم  سازان  بعثت  بهین  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   10777 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  پنج  و  هفتاد  و  دویست 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10740101143 ملی  شناسه 
هیئت  اعضای  سمت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  97/8/22تصمیمات  مورخ 
ملی  شماره  به  کولیوند  علی   : گردیدند  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره 
4072642835 به سمت رئیس هیئت مدیره فریبا کولیوند به شماره 
ملی 4072551031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد کاظم 
مرادی فرد به شماره ملی 4070554149 به سمت نتشی هیئت مدیره 
و مدیرعامل تا تاریخ1400/8/22 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس 
با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد )500971(

شرکت  خرم  راهبر  ساختمانی  و  سازی  راه  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 353 و شناسه ملی 10740021049 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ98/2/17 تصمیمات 
قبلی  آدرس  از  بروجرد  ثبتی  واحد  اتخاذ شد: محل شرکت در  ذیل 
به آدرس: استان لرستان ، شهرستان بروجرد ، بخش مرکزی ، شهر 
بروجرد، اندیشه ، خیابان شهید علی حسن نوری ، بلوار عاشورا ، پالک 
0 ، مجتمع نگین B5 8 ، طبقه پنجم به کد پستی 6919733611 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بروجرد )500972(

آگهی تغییرات
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حضور  با  کشاورزی  جهاد  هفته  از  روز  دومین  در 
سازمان،  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاونت  ابراهیمی 
رئیس اداره مکانیزاسیون استان، مدیر جهاد کشاورزی 
جهاد  سازمان  کارشناسان  از  جمعی  و  شهرستان 

کشاورزی استان و شهرستان اجرایی شد.
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  ابراهیمی  مهندس 
سازمان  از کشت نشایی چغندر قند برای اولین بار در 
کوهدشت خبر  داد و گفت؛ کشت نشایی چغندرقند 
برای اولین بار در سطح   نیم هکتار و تعداد۵0 هزار 
نشاء چغندر قند در مزارع کشاورزی  روستایی باباقلی 
از توابع جهاد مرکزی کوه دشت جنوبی اجرا می شود. 
از  یکی  نشایی  کشت  افزود:  ابراهیمی  مهندس 
مصرف  درکاهش  می تواند  که  است  کشت  روش های 
علف کش های  و  نباتی  آفات  سموم  آبیاری ،  آب 
شیمیایی موثر باشد . رقم چغندرقند کشت شده رقم 

موریل است.

دکتر امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت 
نیز اعالم داشتند: در این روش بخشی از طول دوره 
رشد محصول در خزانه و درمساحت بسیار محدودتری 
نسبت به کشت مستقیم بذر در مزرعه سپری می شود 

و در مصرف نهاده های تولید صرفه جویی می شود . 
را  قند  چغندر  نشایی  کشت  مزایای  دیگر  از  وی 
یکنواختی سطح سبز محصول، افزایش تولید و کاهش 
هزینه های عملیات وجین و تنک کردن مزرعه ، کوتاه 
کاهش  و  کنترل  و  برداشت  تا  کاشت  مرحله  شدن 
و  آفات  و  هرز  علف های  مانند  خسارت زا  عوامل 

بیماری ها عنوان کرد. 
بیان  با  کوهدشت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اینکه چغندر قند یک محصول با نیاز آبی باال با طول 
افزود:  است،  روز   200 تا   180 حدود  در  رشد  دوره 
ضرورت  و  آب  تامین  منابع  محدودیت  به  توجه  با 
مصرف بهینه آب ، کشت نشایی چغندرقند   با توجه به 

کاهش 3 تا 4 نوبت در آب آبیاری که مهم ترین ویژگی 
این نوع کشت است، در دستور کار قرار گرفته و در 
امنیت   ، تولیدی  )رونق  سیاست های  اجرای  راستای 

غذایی است.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  بازدار  دکتر 
لرستان سخنران ویژه پیش از خطبه های نماز وحدت 
الغدیر  بخش جمعه مورخ 24 خرداد 98 در مصالی 
برنامه  کشاورزی  جهاد  هفته  مناسبت  به  آباد  خرم 
شمیم خدمت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان 
سازمان  رئیس  و  برگزار  تابعه  کل  ادارات  و  لرستان 
جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران ستادی سازمان و 
مدیران ادارات کل تابعه پاسخگویی نمازگزاران محترم 

در خصوص مسائل مختلف بخش کشاورزی بودند.
در ادامه این مراسم دکتر بازدار رئیس سازمان جهاد 
از  پیش  عنوان سخنران  به  لرستان  استان  کشاورزی 
هفته  رسیدن  فرا  تبریک  با  جمعه  نماز  های  خطبه 
جهاد کشاورزی به تمامی بهره برداران، تولیدکنندگان 
و فعاالن این بخش اعالم داشتند؛ خدمات سازنده و 
عمرانی جهاد سازندگی سابق در سطح روستاها و اقصا 

نقاط کشور قابل تقدیر و تمجید می باشد.
دکتر بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: در 
مقدس سازمان  دفاع  و  تحمیلی  طول 8 سال جنگ 
با تقدیم 86 شهید، 22 آزاده، 3۵0  جهاد کشاورزی 
نفر جانباز و ساماندهی و اعزام 7000 نفر از نیروهای 
مقدس  نظام  مدافع  علیه  های حق  به جبهه  مردمی 
بوده  عزیزمان  کشور  و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری 

است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره 
به ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان،  لرستان را با 
سرد،  و  معتدل  اقلین  و  مناسب  هوای  و  آب  داشتن 
ارزشمند  و  حاصلخیز  خاک  و  دائمی  های  رودخانه  
کشاورزی  بخش  در  کشور  مستعد  نقاط  از  یکی 

برشمرد.
و  اقدامات  از  گزارشی  خود  سخنان  ادامه  در  ایشان 
برای  را  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  فعالیت های 

نمازگزاران محترم بیان نمودند.
جهاد  سازمان  رئیس  بازدار  دکتر  مطالب  مهمترین 
کشاورزی استان لرستان در سخنرانی پیش از خطبه 

های نماز جمعه در مورخه 24 خرداد 98؛
 پرداخت 320 میلیارد تومان تسهیالت بانکی سرمایه 
و سرمایه در گردش از منابع مختلف برای حمایت از 
محل  از  تومان  میلیارد   14۵ مبلغ  این  از  که  تولید 
برای  که  نفر   7۵0 برای  روستایی  پایدار  تسهیالت 
و  کشاورزی  بخش  تولیدی  مختلف  طرح های  اجرای 
با سود و دوران بازپرداخت مناسب پرداخت شده است.

39 میلیارد تومان تسهیالت طرح توسعه مکانیزاسیون 
از طریق خط اعتباری ویژه بانک کشاورزی برای خرید 
تراکتور و کمباین و ادوات دنباله بند به کشاورزان یک 

سال گذشته پرداخت شده است.
سیستم  و  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   3۵00 تجهیز 
فنی  کمک های  اعتبارات  محل  از  آبیاری  نوین  های 

و اعتباری در یک سال گذشته.
 تامین مایحتاج مورد نیاز در قالب طرح تنظیم بازار، 
نیز  و  تن  هزار   2 بر  بالغ  مرغ  و  قرمز  گوشت  تامین 
سال  یک  در  تن  هزار   1۵0 بر  بالغ  دامی  نهاده های 

گذشته.
 پیش بینی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان  توسط 
مراکز خرید گندم در سال جاری بالغ بر 400 هزار تن.

 وجود بیش از چهار و هشت دهم میلیون واحد دامی 
دامی  تولیدات  مازاد  از  عمده ای  بخش  که  استان  در 

استان به سایر استانها صادر می شود
 تولیدات دامی استان در سال ؛تولید گوشت قرمز 29 
هزار تن در سال و شیر خوام 247 هزار تن در سال، 
مرغ گرم 73 هزار تن در سال، تخم مرغ ده هزار تن 

در سال و آبزیان 27 هزار تن در سال.
 ۵0 هزار هکتار باغات استان و تولید انواع محصوالت 
مهمترین  و  بهترین  از  یکی  لرستان  استان  در  باغی 

ظرفیت های استان لرستان .
  توسعه باغات در اراضی شیبدار  و کم بازده در طی 
و  هکتار    600 و  هزار   3 میزان  به  گذشته  سال  دو 
سطح توسعه کشت گیاهان دارویی در استان دو هزار 

هکتار  بوده است.
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کشت نشایی چغندرقند برای اولین بار در در شهرستان کوهدشت

نشست  زیست،  محیط  هفته  مناسبت  به 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  خبری 
استان لرستان با اصحاب رسانه در 22 خرداد 
کل  اداره  جلسات  سالن  محل  در   1398

محیط زیست لرستان برگزار شد.
محیط  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبری  نشست  لرستان،  استان  زیست 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
با  زیست  محیط  هفته  مناسبت  به  لرستان 
های  پایگاه  ها،  خبرگزاری  رنگ  پر  حضور 
خبری و نشریات سراسری و محلی، در محل 

سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.
مهرداد فتحی  بیرانوند در نشست با اصحاب 
با  زیست  محیط  هفته  مناسبت  به  رسانه 
گرامی  داشت این ایام اظهار کرد: این هفته 
آن  طی  و  شده  تعیین  سمبلیک  صورت  به 
چرا  می شود  بیان  زیست  محیط  حساسیت 

که ارتباط مستقیمی با زندگی دارد.
وی با بیان اینکه امروزه به خاطر زیاده  خواهی 
 ها و بی مهری های گذشته محیط زیست با 
مخاطرات سنگینی مواجه شده است، افزود: 
اگر این مسائل اطالع رسانی نشوند و جامعه 
به سطح مناسبی از آگاهی نرسد با مشکالتی 

بیشتری روبرو خواهیم شد.
فتحی  بیرانوند بیان کرد: در کشوری زندگی 
قوانین  لحاظ  به  خوشبختانه  که  می کنیم 
بوده و اصل پنجاهم  زیست  محیطی پیشرو 
را  زیست  محیط  صراحت  به  اساسی  قانون 

مطالبه عمومی عنوان کرده است.
در  لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گلستان  باغ  درختان  قطع  به  اشاره  با  ادامه 

به  اقدام  واهی  بهانه های  با  نمی توان  گفت: 
این کار کرد و این موضوع باید در کمیسیون 
نیاز  جا  هر  و  شود  بررسی  و  مطرح  شهری 

باشد ورود خواهیم کرد.
وی به موضوع تاالب  ها نیز اشاره کرد و آن 
ها را با ارزش  ترین اکوسیستم  های روی کره 
زمین دانست و افزود:  طی سنوات گذشته 
گرفتند  قرار  کم  لطفی  مورد  تاالب  ها 
اما امروزه این حساسیت باال رفته و در 

دستور کار سازمان قرار گرفته است.
فتحی  بیرانوند تاالب  ها را به دو نوع بیابانی 
اینکه  بیان  با  و  کرد  تفکیک  کوهستانی  و 
ادامه  است،  کوهستانی  نوع  دارای  لرستان 
اکولوژیک  ارزش  دارای  تاالب  نوع  این  داد: 
مطالعات  بحث  هم  اکنون  و  است  باالیی 
تاالب  ها را در دستور کار خود قرار داده ایم.

لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
برنامه  کشور  سطح  در  کرد:  خاطرنشان 
در  تاالب   11 برای  زیست  بوم  مدیریت 
دستور کار قرار گرفته که دو مورد به استان  

اختصاص یافته است.
فتحی  بیرانوند با بیان اینکه برنامه مطالعاتی 
تاالب  های پلدختر نیز تدوین شده و باالی 
90 درصد از جوامع محلی حاضر به واگذاری 
اراضی تحت تصرف خود شده  اند، اظهار کرد: 
مشارکتی  یک طرح  عنوان  تحت  است  قرار 

کار درآمدزایی را با آنان آغاز کنیم.
در  لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ادامه از احداث 18 آبشخور در مناطق تحت 
مدیریت خبر داد و بیان کرد: 11 مورد آن 
ها در پناهگاه حفاظت شده ازنا و مابقی در 

خرم  آباد  سفیدکوه  شده  حفاظت  منطقه 
حیات  به  آسیب  شاهد  تا  اند  شده   ایجاد 

وحش نباشیم.
با کمبود محیط  بان،  اینکه  به  اذعان  با  وی 
گفت:  هستیم،  مواجه  تجهیزات  و  امکانات 
مبانی زیست  محیطی  تبیین  با  خوشبختانه 
بانان  محیط   مردم  تمامی  جامعه  سطح  در 
از  اقدام به حفاظت  ما شده اند و خودجوش 

محیط زیست می کنند.
فتحی  بیرانوند با یادآوری اینکه سال گذشته 
رفع  مدیریت  تحت  اراضی  از  هکتار  صد 
 1۵ برای  نیز  امسال  افزود:  شدند،  تصرف 
هکتار رای به نفع محیط زیست صادر شده و 

پرونده مابقی در جریان است.

لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در  که  هستیم  استانی  تنها  کرد:  تصریح 
محیط  ویژه  شعب  شهرستان  ها  تمامی 
نوبت  از  خارج  پرونده  ها  و  داریم  زیست 

رسیدگی می شوند.
را  استان  ریزگردهای  درصد   8۵ کانون  وی 
لرستان  در  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  خارجی 
با ریزگرد  بار سند جامع مبارزه  اولین  برای 
تدوین شده و 2۵ دستگاه دخیل هستند که 
هر کدام وظیفه ای دارند اما اولویت اعتبارات 

ملی مربوط به کانون  ریزگردهاست.
لرستانی  سمندر  به  اشاره  با  فتحی  بیرانوند 
گونه  این  آن گفت:  بودن  قرمز  لیست  در  و 
توجه جوامع زیست  محیطی  مورد  ارزش  با 

که  بازرسی  هایی  با  خوشبختانه  و  است 
قاچاق  هیچ  گونه  تاکنون  داشته  سازمان 

سازمان  یافته ای گزارش نشده است.
این مسئول با بیان اینکه سال گذشته مصوبه 
گرفتیم،  را  وژن  آب  وحش  حیات  پناهگاه 
اظهار کرد: پرونده زیستگاه سمندر 2 نیز در 

نوبت است.
جهانی  مهم  معضل  را  پسماندها  وی 
پسماندها  تولید  افزود:  و  کرد  عنوان 
را  زیست  مندان  از  بسیاری  زندگی 
درگیر کرده و در لرستان نیز بعضی 
شهرداری  ها همکاری الزم را ندارند 
قضایی  پرونده  مورد  چند  برای  که 

تشکیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: 
در 2 ماه اول امسال 232 پرونده که شامل 
تشکیل  متخلفان  برای  بوده  تخلف   198
و  این مدت 12 سالح مجاز  در  است،  شده 
پنج قبضه سالح غیرمجاز کشف شده، ۵44 
مورد صید غیرمجاز، 14 مورد شکار غیرمجاز 
پرندگان، سه مورد شکار پستانداران و 199 
همگی  که  بوده  پرندگان  گیری  زنده  مورد 
در طبیعت رها شدند و با متخلفان برخورد 

شده است.
درپایان این نشست مهندس فتحی بیرانوند 
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اصحاب رسانه 
موزه  از  رسانه  اصحاب  و  معاونین  همراه  به 
تاریخ طبیعی و تنوع زیستی لرستان بازدید 

نمودند.

نشست خبری مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اصحاب رسانه برگزار شد

نمی توان 
با بهانه های 

واهی اقدام به این 
کار کرد و این موضوع 

باید در کمیسیون شهری 
مطرح و بررسی شود و 
هر جا نیاز باشد ورود 

خواهیم کرد.

لقمه های سالمت )اولین بار در استان(

به صورت کلی و جزیی
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