
ضرورت قطع واردات شکر و خرید شکر 
مازادکارخانه ها توسط دولت

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر:کارخانه ها نباید جریمه 
تصمیم های تأخیری دولت بپردازند

تولید نزدیک به 1.9 میلیون تن شکر در سال زراعی جاری به معنای این 
است که تارسیدن به خود کفایی در این محصول استراتژیک فقط یک گام 
دیگر باقی مانده است به این ترتیب واردات شکر برای امسال و سال آتی 

بطور کلی منتفی خواهد شد.
به گزارش ایلنا،  در حالی که این اتفاق بزرگ در صنعت قند و شکر در 
حال رخ دادن است اما کاهش قیمت شکر در بازار داخلی به دلیل تأخیر در 
اعالم قیمت توافقی از ســوی برخی دستگاه های ذیربط و همچنین مشکل 
مازاد اندک چغندر قند تولید شده نسبت به ظرفیت کارخانه ها و قراردادهای 

منعقده شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است.
بهمن دانائی ، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در گفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصــادی ایلنا ضمن تأکید بر اینکــه کارخانه ها نباید جریمه 
تصمیم های تأخیری برخی ســازمان ها و اشــتباه در رفتار برخی نهادهای 
زیرمجموعه دولت را بدهند، گفت: در تازه ترین نشســت برگزار شــده با 
حضور مســئولین دولتی و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر مصوب 
شــد که  دولت بخشی از شکر انبار شده در کارخانه ها را با قیمت مصوب 
خریداری کند و همچنین 600 میلیارد تومان از بدهی دولت به کارخانه های 
قند نیز پرداخت شــود تا به این ترتیب مشــکل پرداخت پول چغندرکاران 

حل شود.
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر افزود: در حال حاضر قیمت 
شکر در بازار هر کیلوگرم زیر 2500 تومان است که حدود 220 تومان کمتر 
از قیمت مصوب اســت. دلیل این کاهش قیمت در بازار که به معنای زیان 
شــدید کارخانه هاســت تأخیر در اعالم قیمت ازسوی سازمانهای مربوطه 
و عرضه یکباره شــکر از سر اضطرار توســط کارخانه هاست. در حالی که 
اگر قیمت مصوب زودتر اعالم می شــد کارخانه ها نیز به مرور شکر عرضه 
می کردند و طلب چغندرکاران نیز ســر وقت داده می شد و متأسفانه تاوان 

این تأخیر بر دوش تولید افتاده است.
وی درباره برخی مشــکالت که درباره فروش چغندر به کارخانه ها بیان 
می شــود نیز توضیح داد : متأســفانه یک تصمیم غلط از مدیری کم تجربه 
که باید با بخش تولید هماهنگ شــود منجر به آزاد ســازی بذر شــد. وقتی 
این تصمیم اشــتباه گرفته شده و فروشــندگان بذر بدون محاسبه بذر را به 
کشــاورزان دادند و کارخانه ها حذف شدند، محاسبات نیز از تعادل خارج 
شــد. فکر می کنم که آن مدیر باید پاســخگوی هرج و مرج به وجود آمده 
باشد. پیش از این ، کارخانه ها 120 سال بود که مطابق با ظرفیت تولیدشان 

اقدام به عقد قرارداد و تحویل بذر به کشاورزان می کردند.
وی  در پایان تأکید داشــت که اصواًل افراد دولتی نباید در مسائل بخش 
خصوصی دخالت کنند که اینگونه مشکالت برای کارخانه ها و کشاورزان 

ایجاد شود.

افزایش قیمت برخی فرآورده های لبنی

مدیر انجمن صنایع لبنی ایران: کارخانجات منتظر 
ابالغ نرخ جدید نماندند

دبیر انجمــن صنایع لبنــی ایران 
گفــت: در حالــی که هنــوز مصوبه 
نرخ جدید فــرآورده های لبنی ابالغ 
نشده است، برخی کارخانجات برای 
خــروج از زیاندهی اقدام به افزایش 
قیمت محصوالتی چون شیر و ماست 

کرده اند.
»رضا باکری« روز یکشنبه در گفت 
و گــو با ایرنــا دربــاره افزایش قیمت 
شــیر و ماســت برخــی کارخانجات 
لبنی افــزود: افزایش قیمــت فرآورده 
های لبنی برخی کارخانجات با وجود 
ابالغ نشــدن مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
بــه دلیل زیان کارخانجــات کوچک و 
متوسط و حتی پایین بودن حاشیه سود 

کارخانجات بزرگ بوده است.
به گفتــه وی، به طــور معمول باید 
حاشــیه ســود کارخانجــات لبنی 17 

درصد باشد، در حالی که طبق آخرین بررسی های 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
سال 95 حاشیه سود کارخانجات بزرگ 1.8 درصد 
بــود و کارخانجات کوچک و متوســط نیز متضرر 

بودند.
وی اظهار داشــت: بنابراین برخی کارخانجات 
برای جلوگیری از ضــرر و زیان و در نهایت دامن 
نزدن به بحران بیکاری، انجام نشــدن تعهدات در 
مقابــل پرداخت مالیــات، موضوعــات مربوط به 
تامین اجتماعی، حقوق و دســتمزد کارگری ناچار 
به افزایش قیمــت برخی فرآورده های خود کردند 
تا قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار ابالغ شود.

دبیر انجمــن صنایع لبنی ایران گفت: ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان برای 
واقعــی کردن قیمــت فرآورده های لبنــی از بهمن 
ماه ســال گذشــته اقدام به حسابرسی قانونی دفاتر 
کارخانجات لبنی از ســالهای 93 تــا 96 کردند که 

نتایــج حاصل آن وجود مغایــرت هایی بین قیمت 
های بازار و نرخ های مصوب را نشان داد.

وی اظهار داشــت: با اعالم نتایج بررســی های 
سازمان حمایت، طی یک ماه اخیر ستاد تنظیم بازار 
نرخ های جدید فــرآورده های لبنی را به تصویب 
رســاند اما برای اجرا تاکنون ابالغ نشــده که علت 
آن ناشی از درخواست تولید کنندگان شیرخام برای 

تغییر قیمت های این ماده اولیه است.
به گفته وی، از ســال 93 تاکنون مصوبه قانونی 
برای افزایش نرخ فرآورده های لبنی صادر نشــده 
بود.باکــری تصریــح کــرد: همزمان با ابــالغ نرخ 
مصوب فــراورده های لبنی، دامــداران نیز به دلیل 
افزایش هزینه های تمام شده تولید و افزایش نرخ 
نهاده ها خواســتار تغییر قیمت شــیرخام تولیدی 
خود شدند به همین دلیل ستاد تنظیم بازار، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف 
به بررسی و واقعی کردن قیمت شیرخام کرد تا طبق 
اســناد و مدارک موجود و همزمان قیمت شیرخام 

و فــرآورده های لبنی به ســتاد تنظیم بــازار ارایه، 
تصویب و ابالغ شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در بحث صادرات 
فــرآورده های لبنی نیز اظهار داشــت: طبق آمارها 
تاکنــون 10 درصد تولیدات فــرآورده های لبنی به 

کشورهای هدف صادر شده است.
بر اساس این گزارش ، طبق آمارها در سال 95، 
حدود 9 میلیون و 650 هزارتن شــیر خام در کشور 
تولید شــد که 850 هزارتن آن معادل 8.5 درصد از 
فرآورده های شــیر کشور در قالب 30 نوع فرآورده 
لبنی از قبیل انواع پنیر، خامه، دوغ، ماست و شیر با 
طعم های مختلف و با کیفیت باال در سبد صادراتی 

قرار گرفت.
ســال 94 نیز حدود 600 هزارتن فرآورده های 

لبنی به کشورهای هدف صادر شده بود.
برای امســال نیــز تولید 10 میلیون تن شــیر در 
کشــور تولید پیش بینی شــده که به فــرآورده های 

مختلف و متنوع لبنی تبدیل می شود.

تهران میزبان یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
کاال،خدمات و فروشگاه های زنجیره ای

محل داائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران از 12تا 15دی ماه 
میزبان نمایشــگاهی اســت که در آن صنعتگران و فعالین حوزه کاال، 
خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشــگاه های زنجیره ای گردهم 
میآیند و جدیدترین تجهیزات،ماشین آالت،تولیدات و خدمات خود 

را به نمایش عموم می گذارند.
بــه گــزارش کاروکارگــر: در این نمایشــگاه که بــا حمایت وزارت 
صنعت،معــدن و تجــارت، اتــاق اصناف ایــران، خانــه صنعت،معدن 
و تجــارت جوانان ایران و همچنین اتحادیه کشــوری فروشــگاه های 
زنجیــره ای برگزار می شــود، بیش از 80 شــرکت داخلــی و خارجی 

حضور و مشارکت دارند.
گفتنی اســت حمایت از کاالها و محصوالت داخلی ،آشنایی مصرف 
کننــدگان بــا کاالها و خدمــات با کیفیت، توســعه صــادرات کاالهای 
داخلی، معرفــی محصوالت ایرانی قابل رقـــابت در بازارهای جهانی، 
خرید آســان، مطمئن و ســریع ، تامین سالیق مصرف کنندگان، ایجـــاد 
رقـــابت در تـولیـــد، ترویج فرهنگ خرید از فروشگاه های زنجیره ای 
بمنظورکاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف ســوخت، انرژی و جلوگیری 
از اتالف وقت،کنترل و نظارت ســازمان یافته بر بهداشــت و ســالمت 
کاالهــا، نــرخ گذاری و نظارت در قیمتها وآشــنایی بــا آخرین فناوری 
هایحوزه تجهیزات فروشــگاهی؛ مهمترین اهداف برپائی این نمایشگاه 

است.

 وزارت صنعت هرگونه تصمیم برای
 گران شدن خودرو داخلی را تکذیب کرد

وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعالم کرد: موضوع گرانی خودرو 
داخلی کذب محض است و انتشــار خبری درباره اینکه ورود سازمان 

بازرسی مانع از گران شدن خودرو شده نیز تکذیب می شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم این وزارتخانه، خودداری از گران شدن 
خودرو نقدی داخلی در شــرکت خودرو سازی سایپا، یک تصمیم داخلی 

بوده است و در یک فرآیند قانونی انجام شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین هر گونه تصمیمی برای گران 
شــدن خودرو داخلی را رد کرد.بر اســاس این گزارش ، پیشــتر »محسن 
جهرودی« مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در راســتای حمایت از 
مصرف کنندگان و سیاســت های دولت تدبیــر و امید، به معاونت فروش 
و بازاریابی این شــرکت دســتور داد که قیمت خودرو سراتو افزایش نیابد 
و قیمت آن به شــرایط قبل بازگــردد و بنابراین موضوع افزایش قیمت آن 
در مقطع فعلی اجرا نمی شود.برپایه این گزارش، اکنون طرح ویژه فروش 
و تحویل فوری خودروی ســراتو آپشــنال با قیمت قبلــی 104 میلیون و 

158هزار تومان در نمایندگی های سراسر کشور در جریان است.

انرژی انباشته شده در گسل های تهران خطرآفرین است
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی از وقوع 
5۰ زلزله کوچک در گســل مالرد طی یک ماه و نیم گذشــته خبر داد و 
گفت:با این وجود، اینها ســبب نمی شود که گسل های تهران را گسل 

فعال بنامیم.
به گزارش مهر،شــنبه شب رئیس شورای شــهر تهران در برنامه زنده 
تلویزیونــی جهان آرا درباره زلزله پایتخت گفت: تهران به طور متوســط 
روزانه 10 زلزله دارد.این در حالی است که بسیاری از زلزله شناسان و زلزله 
پژوهان معتقدند بیش از 4 دهه است که گسل های تهران فعالیتی نداشته 
اند که همین مساله، سبب تجمیع انرژی الیه های درونی زمین شده است؛ 
این انباشت انرژی، خطرآفرین خواهد بود.علی بیت اللهی، رئیس بخش 

زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره فعال بودن یا غیرفعال بودن گســل های تهران اظهار داشت: در 25 
سال گذشته در گسل ماهدشت در حوالی مالرد )نقطه ای که کانون زلزله 
چهارشنبه شب هفته گذشــته در تهران بود( 90 زلزله کوچک رخ داده که 
ساکنان این منطقه و حتی شهروندانی که روی همین گسل سکونت دارند 
هــم آنها را احســاس نکرده بودند.وی ادامــه داد: در همین یک ماه و نیم 
گذشته نیز در همین منطقه )گسل ماهدشت در مالرد( 50 زلزله کوچک رخ 
داده بود اما هیچ کدام از اینها سبب نمی شود تا گسل های تهران را گسل 
فعال بنامیم.رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با 
بیان اینکه در 40 تا 50 سال گذشته در گسل شمال تهران با توجه به اینکه 

گسل جوان و لرزه خیزی است، ولی زلزله کم مشاهده شده است، تصریح 
کرد: این موضوع در خصوص سایر گسل های اطراف تهران شامل گسل 
های ری، نیاوران، اشــتهارد، پاکدشــت و ... نیز صدق می کند و فعالیت 
لرزه ای مهم در آنها مشاهده نشده است که این، بسیار خطرناک است.وی 
درباره اظهارات محسن هاشمی که گفته بود تهران هر روز 10 زلزله دارد، 
گفت: منظور رئیس شورای شهر تهران، زلزله های خرد هستند که اصال در 
محاسبات لرزه نگاری مورد بررسی قرار نمی گیرند؛ ضمن اینکه در صورتی 
می توان این تعداد زلزله را پذیرفت که منظور از تهران را خود شهر با حومه 
آن تا شــعاع 100 کیلومتری در نظر گرفت. ولی گســل شمال تهران که در 

حریم شهر قرار دارد، زلزله قابل توجهی ندارد.
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آگهی دعوت جلسه  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران ساوه 

به اطالع کلیه اعضاء شــرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران ساوه می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح 
روز یکشــنبه مورخ 96/11/8 در محل تعاونی تشکیل می گردد از کلیه اعضاء دعوت 
بعمل می آید در این جلســه حضور به هم رسانده و یا نماینده تام االختیار خود را با 

وکالتنامه معرفی نمایند .
دستور جلسه : 

– گزارش هیئت مدیره و بازرسین  .
– تصویب صورت های مالی سال 95 .

– انتخاب بازرسین شرکت  
– طرح و تصویب حقوق رئیس هیئت مدیره 

                             هیئت مدیره تعاونی 
تذکر 

1 – هــر عضو عالوه بر رای خود تا ســه نفر وکالت کتبــی اعضاء دیگر و هر غیر عضو 
تنها یک وکالت عضو می تواند داشــته باشند . بدین منظور وکیل و موکل می بایستی 
همزمان جهت تنظیم وکالتنامه ها و حداکثر از تاریخ انتشــار آگهی تا یک روز قبل از 
برگزاری مجمع عمومی در محل تعاونی حضور داشته باشد وکالتنامه ها بایستی به تائید 

هیئت مدیره و ممهور به مهر تعاونی گردد .
2 – کاندیدای بازرســین می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت 
مجمع ، ضمن مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند .

  تاریخ انتشار آگهی : 1396/10/4

آگهي دعوت مجمع عمومي موسس شركت صندوق حمایت ازتوسعه 
فعالیتهاي کشاورزی زنان روستایي  استان کردستان

 ) سهامي خاص (
به اطالع كلیه اشخاصي كه نســبت به واریز سهم مشاركت خود اقدام  و مدارك مربوطه 
را تحویل نموده اند ، مي رساند جلسه مجمع عمومي موسس صندوق مذكور در ساعت  9  
صبح روز شــنبه مورخه 1396/10/16 درمحل سالن جلسات صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشــاورزی استان کردســتان  واقع درســنندج ، میدان ظفریه ، خیابان خضر زنده  

برگزار مي گردد.
بدینوســیله از نمایندگان قانوني تشكل هاي فوق الذكر دعوت به عمل مي آید شخصا در 

روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه

1(   اســتماع گزارش هیئت اجرایي موســس درخصوص احراز پذیره نویسي كلیه سهام 
شركت و تادیه مبالغ الزم

2(  بررسي و تصویب اساسنامه
3( بررسي و تصویب آیین نامه هاي معامالت ، اعطاي تسهیالت ، نقل و انتقال سهام ، اداري 

و استخدامي ، نظارت و همچنین شرایط انتخاب مدیران و حسابرس قانوني وغیره
4( انتخاب اعضاء هیئت  مدیره

5( انتخاب بازرس قانوني وحسابرس
5 ( انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهي ها
7 ( سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومي موسس

قابل ذكر است اساسنامه و آئین نامه هاي ذكر شده در بند 3 در محل آدرس درسنندج ، 
میدان ظفریه ، خیابان خضر زنده آماده ارائه به پذیره نویسان محترم مي باشد.

 هیئت اجرایي موسس

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری

بدینوسیله از کلیه بازنشستگان عضو کانون فوق دعوت 
بعمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
مذکورکه در مورخه 96/11/1 روز یکشنبه ساعت 9 
صبح در محل خانه کارگر واقع در شهرری خیابان شهید 
رجائی جنوب بلوار بهشــتی سرکوچه گلحصار پالک73 

برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

تصویب اساسنامه جدیدکانون مطابق با دستور العمل 
جدید

هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته
 شهرستان ری

آگهی ثبت نتیجه آخرین تغییرات  تجدید  انتخابات تکمیلی انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران برق 
شهرستان ساری   

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آئین نامه اجرایی 1371/10/6 مصوب هیات محترم وزیران و به 
موجب صورتجلسه مورخ 94/3/24 مجمع عمومی و به استناد صورتجلسه مورخ 95/94/2-95/9/7-96/8/27 اعضای 
هیات و به استناد صورتجلسه انتخابات تکمیلی مجمع عمومی مورخ 96/9/8 و سایر مدارم ارسالی ، اسامی و سمت هر یک 
از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن صنفی مذکور که در تاریخ 97/6/9 و بازرســان از تاریخ 96/9/10 به 

مدت یکسال که به شماره 27/3/2/284 ثبت این اداره کل گردیده به شرح ذیل اعالم می گردد:
1-یوسف زیاری  رئیس

2- علیرضا رضائی ریکنده نائب رئیس
3- حسینعلی برزگر سلوکالئی خزانه دار

4- محمد علی قاسم زاده دبیر
5- مسعود دهگشائی عضو اصلی

6-احد کریمی  عضو اصلی
7-مهدی رستمی اسطلخی عضو اصلی

8-هادی پناهی صاحبی عضو علی البدل
9-غفور غفوری عضو علی البدل

10-رضا معصومی فرح آبادی بازرس اصلی
11- هادی اسبوچین بازرس اصلی

12- عین اله حسنی بازرس علی البدل
ضمنا برابر ماده 22 اساسنامه  و تبصره مربوطه کلیه مکاتبات اداری اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر 
ممهور به مهر انجمن و کلیه اســناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قرار دادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده 

باشند با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر کانون مذکور معتبر خواهد بود.
کامران اصغری – مدیر کل

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهرداری آبیک در نظر دارد بهره برداری از 

پارکینگ عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آبیک واقع در ابتدای جاده 
احمد آباد جنب پل هوایی را از طریق مزایده عمومی به شــرکت ها و پیمانکاران و 

افراد واجد شرایط به مدت یکسال به صورت اجاره بهاء واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی نوبت دوم جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در مزایده 
در ساعات اداری به ساختمان سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آبیک واقع 
در خیابان طالقانی- خیابان شــهید محمد دوســت- خیابان شهید حسامی واحد 

مالی مراجعه نمایند. 
ضمنا سازمان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی 
به تعداد دفعات انتشار به عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطالعات و جزییات 

در اسناد مزایده مندرج می باشد. 
نوبت اول: 96/10/4

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری آبیک- علیرضا منجم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولیدی 
قطعات جلوبندی اتومبیل ساوه سهامی خاص به شماره ثبت 3025 

و شناسه ملی 10861593580
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 1396/10/16 روز شــنبه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1396/10/16 روز شــنبه در 
ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در ساوه ، ابتدای جاده قدیم  همدان، بعد از پلیس راه ، سمت راست، کد پستی 

3918998114 تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

اصالح ماده 31 اساسنامه تعیین تعداد نفرات  هیات مدیره
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره
تعیین دارندگان حق امضا

انتخاب بازرس
هیات مدیره شرکت

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی
پیرو آگهی مناقصــه عمومی مندرج در همین روزنامه در 
تاریــخ 1396/09/30 با موضوع تخریب، زیرســازی و 
آســفالت بدینوسیله به اطالع می رســاند پروژه فوق بر 

اساس فهرست بهای ابنیه سال 96 می باشد.
محمود کرمانشاهی- دهیار فیلستان

اصالحیه آگهی 
بدین وسیله اعالم می دارد درآگهی  دعوت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده شــرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه  
نوبت اول  که درمورخ 96/9/7 درروزنامه کاروکارگر منتشر شده 
بود تاریخ برگزاری مجمع روز دوشنبه مورخ 96/10/11 صحیح 

میباشدضمن پوزش بدین وسیله اصالح می گردد.
هیات مدیره شرکت اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه 

 آگهی تشخیص مطالبات بستانکاران شرکت
 در حال تصفیه آذران صنعت بهاران )سهامی خاص ( 

با توجه به وحدت مالک ماده 36 آیین نامه امور ورشکســتگی و رای 
اصداری شماره 628 مورخ 45/4/23 هیات عمومی دیوانعالی کشور 
چنانچه بستانکاران به مبالغ تصدیق شده یا رد شده یا به طور موقت 
تشخیص داده شــده به شرح زیر اعتراضی دارند و هر کس به این 
صورت اعتراضی داشته باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مهلت 20 
روز اعتراض خود را به دادگاه صادر کننده حکم توقف شــعبه دوم 

دادگاه حقوقی شهرستان بهار تقدیم و اقامه دعوی کنند
مبلغ )ریال(نام بستانکار ردیف 

4/488/631/256 ریال بانک صنعت و معدن شهرستان همدان 1
101/728/533 ریال شرکت شهرک های صنعتی استان همدان 2
49/769/209 ریال شرکت خدماتی شهرک صنعتی بهاران 3
4/707/000 ریال اداره برق شهرستان بهار 4
2/935/000 ریال اداره مخابرات شهرستان بهار 5
139/789/200 ریال به طور موقت اداره امور مالیاتی شهرستان بهار 6

ابراهیم نور علیئی – مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آذران 
صنعت بهاران 

حل جدول شماره 6611  

6612

1- جاي بي هوا - مجلس اعیان - 
بانك ارتشي! - حرارت 

2- از حروف یوناني - مجموعه - 
همسر فرعون 

3- ننر - دارالمجانین 
4- از شــهرهاي مازندران - كلمه 

شگفتي - بي خطر 
5- شهر مدفن مولوي - با - نا پیدا 

افقي

عمودی

1- حیوان عسل دوست - تگاب - موي 
گردن اسب - رتبه بندي كاراته 

2- افشاي راز - نقاش معروف ایتالیایي 
- پیشین 

3- گودال و چاله - آبدرماني 
4- از ســبك هاي نقاشي - دویار هم قد 

- سخن ناگفتني 
5- از شــهرهاي لرستان - سفید تركي - 

سایه گاه 
6- منقــار كوتــاه - طاقچــه قدیمــي - 

كارگردان 
7- كشور بزرگ اقیانوسیه - فصیح 

8- حــرف دهان كجي - پــرده دریدن - 
حرف تاسف 

9- كشــتي ژاپني - فیلمــي با هنرنمایي 
فرامرز قریبیان 

10- ماوا - پوستین - آب روستایي 
11- باب روز - باالبر ماشین - كارگاه هنر 
12- پسوند شباهت - همسر مرد - رها 

شدن 
13- تشویق عامیانه - نشانه الهي 

14- وسط - جوهر بید - شامل همه مي 
شود 

15- تهم - سایبان كوچك دسته دار - كج 
دهان - جوانمرد 

6- عالمــت مصدر جعلــي - فرمان 
خودرو - آنتي بیوتیك 

7- اثري از جالل الدین محمد بلخي 
- الغر 

8- از حــروف یونانــي - از حروف 
یوناني - خاندان 

9- شب دراز - تمساح 
1۰- تركیب ســیمان با پنبه نســوز - 

گوشت آذري - آب آذري 
11- آبكي - زمان خواب - بزك 

12- پــرده - ضمیــر جمع - ســفره 
نوروزي 

13- وادي درود - تكه پارچه كهنه 
14- نوعــي پخــت تخم مــرغ - از 

شهرهاي خراسان - بخار دهان 
15- مغز استخوان - اندوه و دلتنگي - 
تكه چوب كلفت مكانیك - عقل و ادراك 


