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آگهــى آراء هيات حل اختــالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

در اجــراى مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شــده اســامى 
افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك  
بجنورد مورد رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در دو نشــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشــار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى 

گردد:
بخش يك بجنورد

1-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پالك 755  اصلى به مساحت101/27متر 
مربع ابتياعى آقاى گل حسن نظرى از محل مالكيت ثبتى عبدالجواد كفاش  برابر راى 

شماره1461-97 مورخه 1397/05/27 كالسه 95-0587
2-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پــالك2 فرعى از 1650اصلى به مســاحت 
36/80متر مربع ابتياعى خانم عشــرت يادگاراز محل مالكيت ثبتى:شخص متقاضى 
و آقاى محمد امين بدرى برابر راى شماره 1501-97مورخه 1397/05/30 كالسه 

96-0515
بــه  1650اصلــى  از  فرعــى  پــالك2  از  ســاختمان  يكبــاب  3-ششــدانگ 
مســاحت36/82متر مربع ابتياعى خانم عشرت يادگاراز محل مالكيت ثبتى:شخص 
متقاضى و آقاى محمد امين بدرى برابر راى شماره 1500-97 مورخه 1397/05/30 

كالسه 96-0514
4-ششدانگ يكباب مغازه از پالك7 فرعى از 2690اصلى به مساحت12/25متر 
مربع ابتياعى آقاى محمد جعفر غفورى فراز محل مالكيت ثبتى:شخص متقاضى برابر 

راى شماره1460-97 مورخه 1397/05/27 كالسه 96-0724
بخش دو بجنورد پالك 144- اصلى اراضى پيش كمر

5-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك2 فرعى از 144اصلى به مساحت150متر 
مربع ابتياعى آقاى غالمعلى رحيمياز محل مالكيت ثبتى:غالمحسين كالته اى برابر راى 

شماره1480-97 مورخه1397/05/28  كالسه  95-0321
بخش دو بجنورد پالك 148-اصلى اراضى كالته حسينى

6-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك25 فرعى از 148اصلى فوق به مساحت 
77متر مربع ابتياعى آقاى صولت ترخانياز محل مالكيت ثبتى: غالمعلى سعيدى برابر 

راى شماره1459-97 مورخه 1397/05/27 كالسه 96-0433
بخش دو بجنورد پالك 154- اصلى اراضى طارمى

بــه  فــوق  اصلــى  از 154  پالك70فرعــى  از  خانــه  يكبــاب  7-ششــدانگ 
مســاحت85/45متر مربع ابتياعى خانم عزت بيگــم ابراهيمياز محل مالكيت ثبتى: 
شــهردارى بجنورد برابــر راى شــماره1473-97 مورخه  1397/05/27كالســه  

96-0583
بخش دو بجنورد پالك 169-اصلى اراضى صدرآباد

بــه  8-ششــدانگ يكبــاب منــزل از پالك63فرعــى از 169 اصلــى فــوق 
مســاحت246/50متر مربع ابتياعى خانم ناحيد طاهرياز محل مالكيت ثبتى:سكينه 
حقانى برابر راى شماره  1441-96مورخه 1397/05/24 و راى اصالحى  1474-

97 مورخه 1397/05/28 كالسه 96-0577
9-ششــدانگ يكبــاب خانــه از پــالك 92فرعــى از 169اصلــى فــوق بــه 
مســاحت191/27متر مربــع ابتياعــى آقاى على نيســتانى در چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ و خانم كبرا نيستانى در دو دانگ مشاع از ششدانگاز محل مالكيت ثبتى: 
قربــان محمد پوررمضان  برابــر راى هاى شــماره 1493-97 و 1494-97 مورخه  

1397/05/29كالسه  0685-96 و 96-0687
10-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 93 فرعى از 169 اصلى فوق به مســاحت 
290/02متــر مربع ابتياعى آقايان جواد و مهدى شــاكر و آقاى حســن شــاكرى ( با 
سرپرستى خانم گل جمال حميدى) هريك در دو سهم مشاع از 10 سهم از ششدانگ 
و خانم ها ســارا و حميده و كبرى و فاطمه شــهرت همگى شاكر، هريك در يك سهم 
مشــاع از 10 سهم ششــدانگ از محل مالكيت: محمد على معصومى  برابر راى هاى 
و  و 97-1418  و 97-1420  و 97-1478  و 97-1417  شــماره 97-1413 
1419-97 و 1421-97  مورخه 1397/05/23 و 1397/05/28 و راى اصالحى 
شــماره 1479-97 مورخه 1397/05/28  كالســه هــاى 375-96 و 376-96 و 

377-96 و 378-96 و 379-96 و 380-96 و 96-381
11-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پــالك134 فرعــى از 169 اصلى فوق به 
مســاحت108/75متر مربــع ابتياعــى آقاى غالمعلــى رحيمياز محــل مالكيت ثبتى: 
محمدعلــى معصومى برابر راى شــماره 1464-97 مورخه 1397/05/27 كالســه  

95-0327
12-ششــدانگ يكبــاب خانــه از پالك160فرعــى از 169 اصلــى فــوق بــه 
مساحت170/50متر مربع ابتياعى آقاى على ايزانلو از محل مالكيت ثبتى : امان اله 

قولو برابر راى شماره 1488-97  مورخه 1397/05/28 كالسه  95-0253
13-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك202فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 
130/24متر مربع ابتياعى آقاى محسن پيره ئياز محل مالكيت ثبتى محمدعلى ثائبى 

برابر راى شماره 1462-97مورخه1397/05/27  كالسه 97-0021
14-ششــدانگ يكبــاب خانــه از پــالك1206 فرعــى از 169اصلــى فوق به 
مســاحت93/75متر مربع ابتياعى آقاى على اكبر نيــك خواهاز محل مالكيت ثبتى: 
محمــد امانى كالته  برابــر راى شــماره 1495-97مورخه  1397/05/29كالســه 

95-0164
15-ششــدانگ يكبــاب خانــه از پالك1222فرعــى از 169 اصلــى فــوق به 
مساحت168/99متر مربع ابتياعى آقاى سهراب بيان فر از محل مالكيت ثبتى: عوض 
محمد بيان فر برابر راى شماره1428-97مورخه 1397/05/24  كالسه  0043-

97
بخش دو بجنورد پالك 171- اصلى اراضى سوهانى

16-ششــدانگ يكبــاب خانه از پــالك باقيمانده 66فرعــى از 171اصلى فوق 
به مســاحت323/38متر مربع ابتياعى خانم شــيرين حســن زادهــاز محل مالكيت 
ثبتى:ذبيح اله ريحانى برابر راى شــماره 1438-97 مورخه 1397/05/24  كالسه 

96-0593
بخش دو بجنورد پالك 172- اصلى اراضى ميان النگ

17-ششــدانگ يكبــاب انبــارى از پالك1045 فرعــى از 172اصلــى فوق به 
مســاحت228/22متر مربــع ابتياعى آقاى مرتضــى محمدياز محــل مالكيت ثبتى: 
رمضانعلى محمــدى برابــر راى شــماره1505-97 مورخه 1397/05/30كالســه 

96-0599
18-ششــدانگ يكباب خانــه از پالك1045فرعى از پــالك172 اصلى فوق به 
مساحت 193متر مربع ابتياعى آقاى حميد شاكرياز محل مالكيت ثبتى: احمد شاكرى 

برابر راى شماره 1455-97 مورخه 1397/05/25 كالسه 96-0547
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم 
شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از 
تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع  ملك تسليم 
و رســيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحويل دهند در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/06/15   تاريخ انتشار نوبت دوم:97/06/31

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى احضار متهم
حســب پرونده كالسه 970301 شــعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب سنندج موضوع شكايت 
آقاى ســيروان لهونى عليه متهم آقاى فردين عليزاده لكندشــت فرزند مالك به اتهام كالهبردارى ، كه از ســوى 
اين بازپرســى تحت تعقيب مى باشــد به واســطه مجهول المكان بودن و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى مصوب 1392 ، مراتب در روزنامه و در يك نوبت آگهى ميگردد، تا متهم ضمن داشــتن حق معرفى وكيل 
به همراه خود ، ظرف ســى روز از تاريخ انتشــار در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب سنندج حاضر و 
از اتهام انتســابى دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار نظر و تصميم گرفته خواهد 

شد. م/الف: 6955
كيوان محمدى – بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا نصراله جليل سرقلعه داراى شناسنامه شماره383 به شرح دادخواست به كالسه 584/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على ميرزا جليل سرقلعه بشناسنامه 474 
در تاريــخ 1395/12/29 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- مهين جليل سرقلعه ، فرزند على ميرزا ، ت ت 1342/7/16 ، ش ش 188، فرزند متوفى 2- نصراله جليل 
سرقلعه ، فرزند على ميرزا ، ت ت 1345/12/1 ، ش ش 383، فرزند متوفى 3-مهرنساء جليل سرقلعه ، فرزند 
على ميرزا ، ت ت 1351/10/4 ، ش ش 544، فرزند متوفى 4-نبى اله جليل سرقلعه ، فرزند على ميرزا ، ت ت 
1361/7/1 ، ش ش 1256، فرزند متوفى5-اسداهللا جليل سرقلعه ، فرزند على ميرزا ، ت ت 1341/1/1 ، ش 
ش 3، فرزند متوفى 6- جواهرجليلى، فرزند على ميرزا ، ت ت 1353/3/7 ، ش ش 717، فرزند متوفى 7-زليخا 
جليلــى ، فرزنــد على ميــرزا ، ت ت 1355/6/1 ، ش ش 788، فرزند متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/: سيد نقى حسينى فرزند نورمحمد شغل آزاد به نشانى چاهگاه سادات. مشخصات محكوم 
عليه: مجهول المكان. محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973896900603 مورخ 96/08/29شوراى حل 
اختالف لردگان شــعبه نهم كه وفق دادنامه شــماره شــعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه 
محكوم گرديد به پرداخت مبلغ هفده ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ1/357/500 ريال بابت هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 96/7/15 و پرداخت نيم عشر در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. درصورتيكه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از 
دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از 
قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى 

مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاقاضى شورا –اسماعيل باقرى

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/: زليخا اكبرى چاهگاهى فرزند راه خدا به نشــانى لردگان-ارمند-روســتاى چاهگاه 
سادات. مشخصات محكوم عليه: حسين چاوشى اناركى فرزند محمد به نشانى مجهول المكان. محكوم به: بموجب 
دادنامه شــماره 9709973852200023 شــوراى حل اختالف لردگان شعبه دوم كه وفق دادنامه شماره شعبه 
دوم دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديد به تنظيم سند رسمى يك دستگاه 
خودروى سوارى پژو به شماره انتظامى 71 س 118 ايران 81 و نيز هزينه دادرسى به مبلغ يك ميليون و سيصد 
هزار ريال و نيم عشــر هزينه دولتى در حق صندوق. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد  2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى 
كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. درصورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى 
فــرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يــا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد 
بــاال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشــد، به مواردى از قانــون اجراى احكام و قانون آئين 
دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه 

ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده وو به آن عمل نمايد. 
محل امضا قاضى شورا-عنات اهللا احمدى

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى محمدرضا انصارى ميرزا به شــماره شناســنامه 491 به شــرح دادخواســت به كالســه 384/2/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان عبداله انصارى ميرزا به 
شــماره شناســنامه 208 در تاريخ 96/9/19 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 
1- محمدرضا انصارى ميرزا فرزند عبداله به ش ش 491 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- ابوالفضل انصارى 
ميرزا فرزند عبداله به ش ش 305 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- شهين انصارى ميرزا فرزند عبداله به ش 
ش 39 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- شهناز انصارى ميرزا فرزند عبداله به ش ش 4 صادره از دماوند فرزند 
متوفى 5- شمسيه انصارى ميرزا فرزند عبداله به ش ش 405 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- سكينه انصارى 
ميرزا فرزند عبداله به ش ش 2 صادره از دماوند فرزند متوفى 7- راحله انصارى ميرزا فرزند عبداله به ش ش 
2 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5529
 شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى تغييرات شركت بازرگانى مشكات نور استوار شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 367262 و شناسه ملى 10320171151 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,03,01 تصميمات ذيل اتخاذ 
 1396 سال  به  منتهى  مالى  سال  زيان  و  سود  و  حساب  نامه  -تراز   : شد 
بتصويب رسيد - موسسه حسابرسى و خدمات مديريت آرمان نگر سيستم 
بشماره ثبت 3396 و شناسه ملى 10320510898 و آقاى محمود محمودى 
البدل  على  و  اصلى  بازرسين  بترتيب بسمت  ملى 0032971605  بشماره 

شركت براى مدت يكسال مالى تعيين گرديدند 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241201)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  ليدوما  تجارت  آروين  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320463640 ملى  شناسه  و   395954
: - محل  اتخاذ شد  العاده مورخ 1395,08,12 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
گيالن  خيابان  دوم-  بوستان  انتهاى  پاسداران-  خيابان  تهران-  به  شركت 
-پالك 5 - طبقه 4 - واحد 7 كدپستى 1664967681 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. - تعداد اعضاى هيئت مديره 
از 3 نفر به 2 نفر كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241202)

مسئوليت  با  رازپروازجهان  هوايى  مسافرت  خدمات  شركت  تغييرات  آگهى 
محدود به شماره ثبت 205038 و شناسه ملى 10102466949 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,08,16 و بموجب 
مجوز شماره 962,126,2300 مورخ 96,11,30 اداره كل ميراث فرهنگى ، 
صنايع دستى و گردشگرى استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : - معصومه 
حسين نژاد به شماره ملى 5919527633 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و مرتضى آللهى به شماره ملى 2122701110 به سمت رئيس هيئت مديره 
و مريم رفيع زاده به شماره ملى 0034483675 به سمت مديرعامل (خارج 
از شركاء و اعضاء هيئت مديره) براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. - كليه 
اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از جمله چك - سفته - برات و قرارداد ها 
و امضاى كليه اسنادى كه براى شركت ايجاد تعهد مى نمايد و با عقود اسالمى 
با امضاى آقاى مرتضى آللهى رئيس هيئت مديره به تنهايى با مهر شركت و 
يا با يكى از اعضاى هيئت مديره متفقا با مهر شركت معتبر مى باشد و امضاء 
كليه اوراق و اسناد عادى و ادارى و مرسوالت با امضاى خانم مريم رفيع زاده 

(مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241203)

به  محدود  مسئوليت  با  پوريا  ساحل سالمت  شركت  سرمايه  افزايش  آگهى 
شماره ثبت 5038 و شناسه ملى 14005216719 به استناد صورتجلسه 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,03,19 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
 2,000,000 پرداخت  با   1570177627 ملى  شماره  به  مهديلوى  مسعود 
ريال به صندوق شركت در زمره شركاء درآمد. و آريا مهديلوى به شماره ملى 
با پرداخت 1,000,000 ريال به صندوق شركت در زمره   0155228439
پرداخت  با  ملى 0312412649  به شماره  پوريا مهديلوى  و  شركاء درآمد. 
1,000,000 ريال به صندوق شركت در زمره شركاء درآمد. در نتيجه سرمايه 
يافت.  افزايش  ريال  به 14,000,000  ريال  مبلغ 10,000,000  از  شركت 
افزايش  از  بعد  شركاء  ليست  گرديد.  اصالح  دراساسنامه  مربوطه  ماده  و 
مقصود  و  الشركه  سهم  ريال   1,000,000 داراى  كشاورزى  زهرا  سرمايه: 
داراى  مهديلوى  و مسعود  الشركه  ريال سهم  داراى 9,000,000  مهديلوى 
ريال   1,000,000 داراى  مهديلوى  آريا  و  الشركه  سهم  ريال   2,000,000
سهم الشركه و پوريا مهديلوى داراى 1,000,000 ريال سهم الشركه حجت 
اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى شهرستانهاى 

استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(241204) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

به  محدود  مسئوليت  با  فردا  تجارت  پردازان  الهام  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت 502580 و شناسه ملى 14006423037 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,05,11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
تهران  شهرستان   - تهران  استان  آدرس  به  تهران  ثبتى  واحد  در  شركت 
بهارستان  شمالى-خيابان  آباد  جنت  تهران-محله  شهر   - مركزى  بخش   -
پانزدهم-خيابان جنت آباد شمالى- پالك 310-طبقه دوم-واحد شمالى كد 
پستى 1478784414 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241197)

آگهى تغييرات شركت سراج سامانه آرين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103439223 ملى  شناسه  و   309253
عمومى عادى مورخ 1397,04,09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : فائزه ارشادى 
به شماره ملى 0386156670 به سمت رئيس هيئت مديره مهرداد حسين 
با شماره ملى 0493145370 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره براى 
مدت نامحدود انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدير عامل 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241198)

آگهى تغييرات شركت دى الكتريك نيرو تجهيز شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 226874 و شناسه ملى 10102680337 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,04,20 تصميمات ذيل اتخاذ 
و  مديره  هيئت  رئيس  بسمت  كدملى221942211  بهادرى  مرتضى   : شد 
سيد  و  مديره  هيئت  عضو  بسمت  كدملى0014129655  بهادرى  نسترن 
محمد جعفر موسوى نسب كدملى 1860972349 بسمت مديرعامل وعضو 
هيئت مديره خارج از شركاء و نيما كمالى كدملى 0945071019 بسمت عضو 
هيئت مديره خارج از شركاء براى مدت نامحدود انتخاب شدند . امضاء كليه 
اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چك برات سفته قراردادها 
وعقود اسالمى و اوراق عادى وادارى باامضاء رئيس هيئت مديره به تنهايى 

همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241199)

آگهى تغييرات موسسه مديريت ارزيابى و توسعه آرتا دانش به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006468249 ملى  شناسه  و   40562
عمومى فوق العاده مورخ 1397,05,02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى عسگر 
كميلى اصل به كدملى 1465217010 با پرداخت مبلغى به صندوق موسسه 
خانم  داد.  افزايش  ريال   5000000 مبلغ  به  را  خود  الشركه  سهم  ميزان 
مژده افشار به كدملى 0056846444 ا پرداخت مبلغى به صندوق موسسه 
ميزان سهم الشركه خود را به مبلغ 5000000 ريال افزايش داد. سرمايه 
ماده  و  يافت  افزايش  ريال   10330000 به  ريال   1000000 از  موسسه 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد ليست شركاء و ميزان سهم الشركه هريك 
بعد از افزايش سرمايه: آقاى فرشيد رعايت صنعتى كدملى 0937790648 
دارنده مبلغ 330000 ريال سهم الشركه آقاى عسگر كميلى اصل كدملى 
مژده  خانم  الشركه  سهم  ريال   5000000 مبلغ  دارنده   1465217010
افشار كدملى 0056846444 دارنده مبلغ 5000000 ريال سهم الشركه 
آدرس موسسه به نشانى استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى 
- شهر تهران-محله جمالزاده-خيابان شهيد يداهللا اميرلو(گلبار)-بن بست 
تغيير  پستى 1419715483  كد   2 اول-واحد  زار-پالك 18-طبقه  سبزه 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . دارندگان حق امضاء كليه 
و  تعهدآور  اسناد  برات-   – سفته   – چك  قبيل  از  بهادار  اسناد  و  اوراق 
قراردادها و عقود اسالمى و نامه هاى عادى و ادارى را هيأت مديره تعيين مى 

كند.و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (241200)

شھرستان ھا10 پنج شنبه  15 شهريور 1397  شماره41133 

مشهد زيباترين شهر ايران است
تقى زاده خامسى شب گذشته در نشست صميمى 
ــاره به  ــراق با اش ــدگان پارلمان ع ــن از نماين ــا 15 ت  ب
ــهد و  ــهردارى مش ــده ميان ش ــكارى هاى انجام ش هم
ــخ به  ــهردارى هاى نجف، كربال و كاظمين و در پاس ش
درخواست اين نمايندگان براى انتقال تجربيات شهردارى 
مشهد به اين شهرها گفت: آمادگى داريم تجربياتمان را 

در اختيار شهرهاى عراق قرار دهيم.
ــترك  ــى توانيم همكارى هاى مش ــزود: ما م وى اف
ــه ويژه ــهرهاى عراق ب ــهردارى هاى ش ــترى با ش  بيش
ــيم و  ــته باش ــهرهاى مذهبى داش ــهردارى هاى ش  ش

تجربياتمان را در اختيارشان بگذاريم.
ــتر  وى اضافه كرد: اميدوارم براى همكارى هاى بيش
و تبادل تجربيات به زودى براى ديدار با شهرداران نجف 
و كربال به اين دو شهر سفر كنم و يا از آنها دعوت كنيم 

به مشهد بيايند .
*پيشرفت وآبادانى را در مشهد ديديم

ــا تقدير از  ــراق ب ــان ع ــدگان پارلم ــى از نماين  يك
ــهردار مشهد گفت: شهر مشهد يكى از  مهمان نوازى ش
زيباترين شهرهايى است كه ديده ام و احساس مى كنم 
دائم در حال پيشرفت است و در مشهد احساس غريبى 
نكرديم. وى با اشاره به اقدامات انجام شده توسط مديريت 
شهرى مشهد تصريح كرد: آبادانى و پيشرفت را در شهر 
مشهد ديديم كه اميدواريم اين آبادانى ادامه داشته باشد.

ــهد براى  ــهردارى مش ــك از ش ــت كم  *درخواس
خدمات رسانى در اربعين

نماينده ديگرى از جمع نمايندگان پارلمان عراق نيز 
با تقدير از اقدامات انجام شده توسط شهردارى مشهد در 
اربعين گذشته اظهار كرد: با توجه به حضور 25 ميليون 
ــال گذشته نيز در  زائر در روز اربعين در كربال و اينكه س
پذيرايى از زائران اربعين در كربال كمك كرديد درخواست 
داريم تا امسال نيز كمك ها و پشتيبانى شهردارى مشهد 
را براى پذيرايى از زائران امام حسين(ع) در روز اربعين در 
اختيار ما بگذاريد زيرا نمى توانيم به تنهايى از اين زائران 

پذيرايى كنيم.
ــهد نشان دهنده  *پذيرايى از 30ميليون زائر در مش

مديريت قوى شهردارى مشهد است
يكى ديگر از نمايندگان پارلمان عراق نيز به حضور 
ساالنه 30 ميليون زائر در شهر مشهد اشاره كرد وافزود: 
ــده مديريت قوى  ــان دهن پذيرايى از اين تعداد زائر نش

شهردارى به ويژه شهردارمشهد است..
*مشهد بهشت روى زمين است

يكى از نماينده گان زن پارلمان عراق نيز از اين جمع 
با اشاره به اينكه مشهد بهشت روى زمين است، اظهار كرد: 
بايد به اين نكته توجه داشت كه ميان شهر قم ومشهد به 

عنوان دو شهر زيارتى تفاوت زيادى وجود دارد .
ــهردارى مشهد  *وزارت خارجه از همكارى هاى ش

وشهردارى هاى عراق حمايت مى كند

ــا اخبار ــانه ب ــى رس ــى از اهال جمع ــاون امور عمرانى بـندرعبـاس همراهى مع
ــور زيربنايى و  ــاون ام ــام و مع ــتاندارى، قائم مق اس
ــهردارى بندرعباس از روند اجرايى آزادراه  عمرانيش

ساحلى شرق بندرعباس بازديد كردند.
ــتاندارى هرمزگان در  ــور عمرانى اس معاون ام
ــت آزادراه  ــد از روند اجرايى فاز نخس ــان بازدي جري
 110 مترى ساحلى شهر بندرعباس كه از آن با نام
«آزادراه بندرعباس –تياب»نيزيادمى شود،اظهاركرد: 
باتوجه به مطالعات انجام شده،يكى ازعوامل توسعه 
ــهر بندرعباس به عنوان مركز استان، از  و خروج ش
ــت موجود، احداث عوامل دسترسى و توسعه  بن بس

ساحل است.
ــزود: با توجه به وضعيت موجود  رضا مدرس اف
ــهر بندرعباس، تنها جايى كه شهر را از بن بست  ش
ــاحلى شرق اين شهر  خارج مى كرد، كريدور نوار س
ــت كه اقدامات الزم براى دستيابى به اين هدف  اس

بزرگ آغاز شده و به سرعت در حال پيشرفت است.
ــاره به اينكه بخش نخست اين پروژه  وى با اش
ــده كه از  ــهردارى بندرعباس واگذار ش عظيم به ش
سرعت قابل مالحظه  اى برخوردار است، ادامه داد: بر 
اساس توافقات صورت گرفته، شهردارى بندرعباس 
18 كيلومتر از مسير آزادراه اصلى و همچنين مسير 
ــمال - جنوب، به طول 10 كيلومتر را اجرا  آنتى ش

خواهد كرد.
ــن آزادراه از محل بلوار  ــدرس با بيان اينكه اي م
ــده و تا رودخانه شور دوم توسط  خليج فارس آغاز ش
ــد، اضافه كرد: شهردارى  ــهردارى اجرا خواهد ش ش
ــير ابتداى  ــرا، مس ــراى اج ــزى الزم ب ــا برنامه ري ب

ــير آنتنى  ــور اول و احداث مس آزادراه تا رودخانه ش
ــول 20 كيلومتر ــمال –جنوب را،مجموعا به ط  ش

احداث مى كند.
ــاره به اهميت اجراى اين پروژه، بيان  وى با اش
ــيل هاى حوزه گردشگرى، ايجاد  كرد: توسعه پتانس
ــهيل عبور و مرور از  ــاحلى قابل توجه، تس منظر س

مهمترين اهداف احداث اين آزادراه است.
ــتاندارى هرمزگان  ــى اس ــور عمران ــاون ام مع
ــن آزادراه جداكننده  ــرد: در واقع اي ــان ك خاطرنش
ــده و تاالب بين المللى  ــرز بين منطقه حفاظت ش م
ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس ــارت س ــت نظ تح
ــازى ــاخت و س  بوده و در ضلع جنوب، هيچگونه س

 صورت نمى گيرد.
عبدالرضا بهادر، معاون امور زيربنايى و عمرانى 
ــهردارى بندرعباس نيز در اين بازديد اظهار كرد:  ش
ــا توجه به حجم كارهايى  ــاحلى، ب احداث آزادراه س
ــردارى، خاكريزى و غيره، يك پروژه  كه دارد، خاكب

منحصر به فرد در استان است.
ــرى از توان پيمانكاران  ــاره به بهره گي وى با اش
ــزود: عمليات  ــن پروژه، اف ــى در اجراى اي هرمزگان
اجرايى از حدود شش ماه قبل آغاز شده و اميدواريم 
ــورد بهره بردارى ــال م ــت آن تا پايان س ــاز نخس  ف

 قرار بگيرد.
ــهردارى  ــى و عمرانى ش ــور زيربناي ــاون ام مع

بندرعباس اضافه كرد: عرض 18 كيلومتر از  آزادراه 
در مسيرشرق به غرب و بلعكس كه برعهده مجموعه 
شهردارى بندرعباس گذاشته شده، 110 متر بوده و 
عرض آنتنى مسير شمال –جنوب نيز 45 متراست.

ــه مطالعات  ــه كلي ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــادر ب به
زيست محيطى پروژه انجام شده است، بيان كرد: اين 
ــامل دو مسير رفت و برگشت تندرو، رفوژ  آزادراه ش
ــت كندرو، دو مسير  ــير رفت و برگش ميانى، دو مس
ــير  ــت و همچنين دو مس ــاده روى رفت و برگش پي

دوچرخه سوارى رفت و برگشت است.
وى با بيان اينكه قراردادهاى منعقد شده براى 
ــت قسمتى كه به شهردارى محول  اجراى فاز نخس
ــامل 10 كيلومتر از مسير شرق به غرب و  شده، ش
10 كيلومتر مسير شمال به جنوب، بالغ بر يك هزار 
و 500 ميليارد ريال معادل 150 ميليارد تومان است 
اظهار كرد: ايجاد فضاى سبز قابل توجه، بخش قابل 

توجهى از اين پروژه است.

بزرگترين آزادراه هرمزگان در دست اجراست 

وستای شھرستان  مشعل گاز ۱۵ ر
وشن شد ودبار ر  ر

ــى گاز  ــزارش روابط عموم ــه گ ب ــاالرى گـيــالن ــا حضور دكتر س گيالن- ب
استاندار گيالن، معاون هماهنگى امور عمرانى، مديرعامل 
شركت گاز استان، فرماندارى شهرستان رودبار و مسؤولين 
ــانى به 15 روستاى  ــتانى پروژه گازرس استانى و شهرس
شهرستان رودبار در روستاى شيركده افتتاح و مورد بهره 

بردارى قرار گرفت.
ــات و  از زحم ــاالرى  ــر س ــم دكت ــن مراس اي  در 
ــركت گاز بجهت  ــل و كاركنان ش ــالش هاى مديرعام  ت
ــتاييان عزيز از نعمت گاز تقدير و تشكر  بهره مندى روس
نمود. در ابتداى اين مراسم مهندس اكبر با ارائه گزارشى از 
وضعيت گازرساى در استان گفت: در اين چند ساله عمليات 
توسعه اى گازرسانى به نحو چشمگيرى رشد داشته و هم 
اكنون با افتتاح 34 روستا در هفته دولت درصد بهره مندى 
خانوارهاى روستايى استان به 94,2 درصد افزايش يافته 
ــت. وى در ادامه گفت: براى گازرسانى به اين روستاها  اس
80 كيلومتر عمليات شبكه گذارى انجام شده و مجموع 
روستاهاى گازدار شهرستان رودبار به 108روستا رسيده 
ــت. مديرعامل شركت گاز استان گيالن اظهار داشت:  اس
امروز عالوه بر شهرستان رودبار، مشعل گاز 12 روستا در 
ــتان لنگرود و 3 روستا در شهرستان املش روشن  شهرس
شد و در چهارمين روز از هفته دولت نيز طرح گازرسانى به 
4 روستاى شهرستان تالش با حضور فرماندار و مسؤولين 
شهرستانى به بهره بردارى رسيد. مهندس اكبر در پايان 
گفت: در مجموع براى گازرسانى به 34 روستا كه در هفته 
دولت افتتاح شد اعتبارى بالغ بر 110 ميليارد ريال هزينه 
ــت و با اين كار 2 هزار و 215 خانوار روستايى از  شده اس

نعمت گاز بهره مند مى شوند.

ومیت  احداث سومین میدان شھری محر
را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند

علي شمسي با اشاره به پروژه هاي  شاخص منطقه 14 افزود: عمليات اصـفـهـان
ــتگاه ــج ايس ــا پن ــهري ب ــار ش ــط دو قط ــي خ  اجراي
ــق  ــين (ع)، حرم حضرت زينب، مهديه، عاش  امام حس
ــده كه  ــه در محدوده منطقه 14 واقع ش اصفهاني و الل
ــرم ــين (ع)، ح ــام حس ــتگاه ام ــار ايس ــداث چه  اح
ــروع شده  ــق اصفهاني ش  حضرت زينب، مهديه و عاش

است.    
وي با بيان اين كه ايستگاه هاي مترو در منطقه 14 به 
دليل كاهش حجم ترافيك در زير زمين ساخته مي شود، 
ــتگاه ها با خط يك مترو  ــت: ساخت اين ايس اذعان داش
ــت و خاكبرداري بعد از پايان حفاري  بسيار متفاوت اس
تونل و احداث ايستگاه ها و به گونه اي انجام خواهد شد 

كه كمترين مشكل ترافيكي براي مردم ايجاد شود. 
ــهرداري اصفهان احداث خيابان  مدير منطقه 14 ش
ــگان را از ديگر طرح هاي  ــري در ادامه بلوار فرزان 36 مت
شاخص اين منطقه برشمرد. اين خيابان به بلوار فرزانگان 
متصل مي شود و تردد خودروهاى سنگين را از مركزيت 
منطقه خارج مي كند. اين طرح فراتر از منطقه 14 است 
و به واسطه آن جمعيت ساكن در مناطق 10، 7 و 14 از 
امنيت جانى و زيست محيطى بيشترى برخوردار مى شوند. 
ــهيد اردستانى به عنوان بخشي از  وي اضافه كرد: پل ش
رينگ چهارم ترافيكي شهر نيز در اين منطقه احداث مي 
شود و شهردارى منطقه 14 آزادسازى مسير را بر عهده 
گرفته است.   شمسي، احداث ترمينال مسافربري درون 
شهري شمال شرق را از ديگر پروژه هاي شاخص منطقه 
معرفي و بيان كرد.  وي از احداث سومين ميدان شهري 

در محدوده بافت فرسوده منطقه 14 خبرداد .

انجام عملیات حفر وتجھیز یک حلقه چاه 
در شھر گلستان 

ــگار ما مدير امور  به گزارش خبرن آبفاى شهرستان بهارستان با اعالم بـهـارستـان
ــت : با عنايت به مهاجرپذيرى و  خبر مذكور اظهار داش
گسترش حوزه جمعيتى و سكونتى در اين شهرستان و 
ــهرهاى تحت پوشش ، و همچنين ساخت و سازهاى  ش
ــذا پيرو  ــهرى ، ل ــعه محدوده ش ــورت گرفته و توس ص
تاكيدات و دستور مدير عامل محترم شركت در خصوص 
تامين و توزيع آب شرب شهروندان و مشتركين محترم 
ــت مطلوب ، عمليات حفارى و تجهيز  با كميت و كيفي
يك حلقه چاه در دستور كار قرار گرفته و مطابق برنامه 

ريزى صورت گرفته عملياتى و به اتمام رسيد . 
ــريح مشخصات  ــيد محمد رضا زاده  ضمن تش س
ــان ساخت : عمليات حفارى چاه  پروژه مذكور خاطر نش
ــت ميليارد ريال از  مذكور با هزينه اعتبارى معادل هش
محل اعتبارات جارى و داخلى و از اوايل مرداد ماه امسال 
ــهيد ستارى آغاز شد و در اوايل  در خيابان 30 مترى ش
شهريور ماه جارى نيز با اتمام حفارى چاه مذكور با عمق 
ــت متر به اتمام رسيد . ضمن اينكه اين  دويست و بيس
ــينگ 24 اينچ  ــا لوله جداره 16 اينچ و لوله كيس چاه ب
تجهيز گرديده و پس از آزمايش پمپاژ با آبدهى 20 ليتر 

در ثانيه در مرحله بهره بردارى قرار دارد .
ــر مديريت مصرف آب  ــدس رضازاده با تاكيد ب مهن
آشاميدنى توسط شهروندان و مشتركين محترم ياد آور 
ــد : عليرغم فصل گرم و اوج مصرف آب الحمدهللا در  ش
تابستان امسال شاهد مشكالت قطعى و كم آبى در اين 
ــاميدنى  ــتان نبوديم و در حال حاضر نيز آب آش شهرس
ــى تامين و  ــت مطلوب ــت و كيفي ــا كمي ــهروندان  ب  ش

توزيع مى گردد . 

 اجرای ۶۵ دوره آموزشی مقدماتی 
و تخصصی د در ھالل احمر گلستان

ــر عامل  ــروى مدي ــد على ه محم جمعيت هالل احمر گلستان ضمن گـلسـتـان
اشاره به اهميت ارتقاى سطح علمى و آمادگى امدادگران و 
نجاتگران جمعيت هالل احمر از اجراى 65 دوره آموزشى 
مقدماتى و تخصصى امداد و نجات در دو ماهه اول تابستان 

در جمعيت هالل احمر گلستان خبر داد.
 هروى خاطر نشان كرد: آموزش و پژوهش در جمعيت 
ــعار هرخانواده يك  ــيار ضرورى است و ش هالل احمر بس
ــوى جمعيت هالل  امدادگر بايد با آموزش هايى كه از س

احمر صورت ميگيرد در جامعه نهادينه شود.
ايشان افزود: ارتقاء سطح آمادگى امدادگران و نجاتگران 
ــش توانمندى هاى آنان از  جهت مقابله با حوادث و افزاي
ــمار مى آيد و  ــالل احمر به ش ــداف اصلى جمعيت ه اه
ــزارى دوره هاى تخصصى  ــا برگ ــت هالل احمر ب جمعي
نيروهاى متخصص رابراى خدمت رسانى به همنوع خود 

و تسكين آالم بشرى آموزش ميدهد.
وى با اشاره به حادثه خيزبودن استان گلستان گفت: 
ــاى امدادى آمادگى  ــه مردم بايد با دريافت آموزش ه هم
ــا حوادث طبيعى و غيرطبيعى را دركنار  الزم در مقابله ب

امدادگران و نجاتگران جمعيت هالل احمر داشته باشند.
ــتان گفت: در  مدير عامل جمعبت هالل احمر گلس
ــتان 1397 تعداد 46 دوره مقدماتى  دو ماهه آغازين تابس
امداد و مقدماتى نجات به عنوان پيشنياز ورود بهدوره هاى 
تخصصى به تعداد 446 برادر و 442 خواهر آموزش ديدند 
و طى 19 دوره تخصصى به تعداد 430 نفر امداگر و نجاتگر 
در قالب دوره هاى تخصصى پيش بيمارستانى، نجات در 
جاده، نجات در آوار، نجات در كوهستان و حمايت هاى پايه 

روانى اجتماعى آموزش ديدند.


