
شهرستانها4 سه شنبه  7 اسفند 1397  شماره 4971 

آگهى تاسيس
تاســيس شركت ســهامى خاص توليدى بازرگانى آفاق نشان طوس درتاريخ 
1397/11/28 به شماره ثبت 67243 به شناسه ملى 14008155598 ثبت 
و امضــا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :موضوع فعاليت توليد و بســته بندى كليه اقالم 
مجاز ازجمله بسته بندى انواع حبوبات /ادويجات/زعفران / گياهان دارويى/مواد 
معدنى و ســاير اقالم مجاز بازرگانى كليه اقالم مجاز بازرگانى صادرات و واردات 
كليه اقالم مجاز بازرگانى از جمله وسايل نقليه زمينى /هوايى و دريايى و لوازم 
يدكى مربوطه از جمله باترى /استارت/ دينام/ لوازم برقى /لوازم تزينى /لوازم 
موتورى و ســاير اقالم مربوطه خريد و فروش صادرات و واردات ســرب /قلع /
آنتى موان/ پلى پروپلين سبك و سنگين /سلنيون /آرسنيك /باترى ضايعاتى 
/پليــت و صفحــات ســربى/جلد و درب /سپراتور/اســيدنما/باترى ضايعاتى/
ضايعات آهن /فوالد /اســتيل /مس و ساير فلزات درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليــت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى : اســتان خراســان رضوى ، شهرستان مشــهد ، بخش مركزى ، شهر 
مشــهد، شــهرك گاز ، كوچه آپادانا 3 ، كوچه توفيق 15 ، پالك 179 ، طبقه اول ، 
واحد شمالى كدپستى 9185888651 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ريال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ريالى تعداد 100 
ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ريال توســط موسسين طى گواهى بانكى 
شماره 026998418 مورخ 24/09/1397 نزد بانك قوامين شعبه سپاد با كد 
02699 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاى مصطفى فالح زيارانى به 
شماره ملى 0083147330و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم 
سميه خوشحال به شــماره ملى 0942551842و به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 سال خانم مهديه خوشحال به شماره ملى 0946147345و به 
سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء ثابت مديرعامل همراه بامهرشركت معتبرميباشد اختيارات مدير عامل : 
طبق اساســنامه بازرسان آقاى حديثه تيموريان به شماره ملى 0945809557 
به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى آقاى مرضيه بهدانى به شماره ملى 
0946822239 به ســمت بازرس على البدل به مدت يك ســال مالى روزنامه 
كثير االنتشــار سياســت روز جهت درج آگهى هاى شــركت تعيين گرديد. ثبت 

موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى مشهد (392951)

آگهى تغييرات شركت كيوان ترابر طوس شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
8991 و شناسه ملى 10380247460 

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/14 به استناد نامه 
شــماره 8914 مورخ 1397/11/28 انجمن صنفى شــركتهاى حمل و نقل بين 
المللى خراسان تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى صادق امينى مشهد ريزه ئى به 
كدملى 0749880031 به ســمت رئيس هيئت مديره آقاى محمد آخوندزاده 
بهلولــى به كدملى 0748958088 به ســمت نايب رئيــس هيئت مديره خانم 
منيره دلقندى به كد ملى 0780151380 به ســمت مدير عامل و عضو هيئت 
مديــره خانم مليحــه احمدى به كد ملى 0701333928 به ســمت عضو هيئت 
مديره براى مدت دو سال اعضاء انتخاب گرديدند و كليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاى 
ثابــت رئيس هيئــت مديره و متغيير مديرعامل يا نائــب رئيس هيئت مديره و 
همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدير عامل يا رئيس هيئت مديره 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسات غيرتجارى مشهد (392938)

آگهى تغييرات شــركت پيشگام زيرســاخت فرداى تبرستان سهامى خاص به 
شماره ثبت 8259 و شناسه ملى 14007310039 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/24 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : -1 اعضاء هيئــت مديره تا تاريخ 
1399/11/24 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى رضا پورمند مطلق به شماره 
ملى 2064741690 و آقاى نيما حســين پور به شماره ملى 2064735674 و 
آقاى ميثم گلعموئى به شــماره ملى 2092180150 تا تاريخ 24/11/1399. 
-2 آقاى عادل جعفرى سرونى به شماره ملى 2064203958 به عنوان بازرس 
اصلى ، خانم هانيه خطيرزاده بابلى به شــماره ملــى 2050523394 به عنوان 
بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. -3 روزنامه كثيراالنتشار 

سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بابل (392614)

آگهى تغييرات شــركت پيشگام زيرســاخت فرداى تبرستان سهامى خاص به 
شماره ثبت 8259 و شناسه ملى 14007310039 

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/11/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : -1 سمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/11/24 به قرار ذيل 
تعييــن گرديدند: آقاى رضا پورمند مطلق به شــماره ملــى 2064741690 به 
سمت رئيس هيئت مديره و آقاى نيما حسين پور به شماره ملى 2064735674 
بــه ســمت نايب رئيس هيئــت مديــره و آقاى ميثــم گلعموئى به شــماره ملى 
2092180150 به ســمت عضو هيئت مديره و آقاى نيما حسين پور به شماره 
ملى 2064735674 به ســمت مديرعامل. -2 كليه اسناد بانكى (چكها، سفته، 
بروات) وكليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاى مشــترك آقاى رضا پورمند مطلق (رئيس هيئت مديره) و آقاى 

نيما حسين پور (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بابل (392613)

آگهى تغييرات شــركت كيوان ترابر طوس شــركت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 8991 و شناسه ملى 10380247460 

العــاده مــورخ  بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق 
1397/10/14 به اســتناد نامه شــماره 8914مورخ 1397/11/28 
انجمن صنفى شركتهاى حمل و نقل بين المللى خراسان تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : تعداد اعضاى هيات مديره از 3 نفر به 4 نفر مورد تصويب 

قرار گرفت 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (392948)

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139760306011007410 مورخه 1397/11/16 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى جعفر گندمى باغخيراتى به شناســنامه شــماره 1 كدملــى 0794533851 صادره 
سبزوار فرزند محمدرضا در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 59,75 مترمربع قسمتى از پالك 88 فرعى از 3362 
اصلى واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى اسداله عباسى باداشيانى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1882)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه 
اســناد عادى يا رســمى آنان در هيات مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد 
مورد رســيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد: 
بخش دو بجنورد پالك 129- اصلى اراضى ملكش

1-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 108 فرعى از پالك 129 اصلى فوق به مســاحت 
18/66 مترمربــع ابتياعى آقاى مجيد نيســتانى از محل مالكيت ثبتى على آذرى نيســتانى 

فرزند عباسقلى برابر راى شماره 2476-97 مورخ 97/11/17 كالسه 330-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 155- اصلى اراضى كهنه كند

2-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 187/53 مترمربع 
ابتياعى آقاى محمد داورى از محل مالكيت ثبتى حسين قلى على آبادى فرزند عباسقلى برابر 

راى شماره 2469-97 مورخ 97/11/17 كالسه 329-97  هيات
3-ششدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 172 مترمربع ابتياعى 
آقاى يوســف دژوان از محل مالكيت ثبتى رضا صديق زاده فرزند محمد برابر راى شــماره 

2386-97 مورخ 97/11/14 كالسه 267-97 هيات
4-ششدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 176 مترمربع ابتياعى 
آقاى مصطفى گوهرى از محل مالكيت ثبتى غالمحســين على آبادى فرزند حسين برابر راى 

شماره 2387-97 مورخ 97/11/14 كالسه 307-97 هيات
5-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 112/50 مترمربع 
ابتياعى آقاى حكيم پيدخت از محل مالكيت ثبتى برات رســتمى فرزند عزيز اله برابر راى 

شماره 2379-97 مورخ 97/11/14 كالسه 97/186 هيات 
6-ششدانگ يكباب منزل از پالك 318 فرعى از 155 اصلى فوق به مساحت 124/55 
مترمربع ابتياعى خانم گل جمال پرويزى از محل مالكيت ثبتى عزت وحدانى بجنوردى برابر 

راى شماره 97/11/14 كالسه 220-97 هيات 
7-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 246 فرعى از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 
105/06 مترمربع ابتياعى خانم خورشــيد فرحدل از محل مالكيت ثبتى حسن نامور برابر 

راى شماره 2467-97 مورخ 97/11/17 كالسه 355-97 هيات
8-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 111/25 مترمربع 
ابتياعى آقاى حميد ميرشكار از محل مالكيت ثبتى محمد حسين تركانلو فرزند حسن برابر 

راى شماره 2392-97 مورخ 97/11/14 كالسه 97-2392
9-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 180/15 مترمربع 
ابتياعى آقاى محمد داورى از محل مالكيت ثبتى حسينعلى على آبادى فرزند رضا قلى برابر 

راى شماره 2384-97 مورخ 97/11/14 كالسه 221-97 هيات
10-ششــدانگ يكبــاب انبارى از پــالك 155 اصلى فوق به مســاحت 175 مترمربع 
ابتياعى خانم اوغل بايرام بهمن از محل مالكيت ثبتى رســتم رستمى فرزند عزيز اله برابر 

راى شماره 2703-97 مورخ 97/12/5 كالسه 389-97 هيات
11-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 147/35 مترمربع 
ابتياعى آقاى موسى اسفنديارى از محل مالكيت ثبتى حسينعلى على آبادى فرزند رضا قلى 

برابر راى شماره 2390-97 مورخ 97/11/14 كالسه 304-97 هيات
12-ششدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 178 مترمربع ابتياعى 
آقاى اميد كمالى از محل مالكيت ثبتى شهردارى بجنورد برابر راى شماره 2393-97 مورخ 

97/11/14 كالسه 136-97 هيات 
13-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 248/45 مترمربع 
ابتياعى آقاى خانم حميده ضيغمى از محل مالكيت ثبتى موســى ضيغمى برابر راى شــماره 

2462-97 مورخ 97/11/17 كالسه 69-97 هيات
14-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 165/60 مترمربع 
ابتياعى خانم حســنى پرويــزى از محل مالكيت ثبتى شــهردارى بجنورد برابر راى شــماره 

2468-97 مورخ 97/11/17 كالسه 262-97 هيات
15-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان از پالك 155 اصلــى فوق به مســاحت 204/25 
مترمربع ابتياعى آقاى سيد درگاه لنگرى از محل مالكيت ثبتى شهردارى بجنورد برابر راى 

شماره 2463-97 مورخ 97/11/17 كالسه 109-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 163- اصلى اراضى پنبه زار

16-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به مســاحت 
168/40 مترمربع ابتياعى آقاى على اكبر زهرائى از محل مالكيت ثبتى شــهردارى بجنورد 

برابر راى شماره 2466-97 مورخ 97/11/17 كالسه 26-97 هيات
17-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان از پالك 907 فرعــى از پــالك 163 اصلى فوق به 
مساحت 168 مترمربع ابتياعى آقاى بهمن گريوانى از محل مالكيت ثبتى شهردارى بجنورد 

برابر راى شماره 2464-97 مورخ 97/11/17 كالسه 46-97 هيات 
بخش دو بجنورد پالك 173- اصلى اراضى معصوم زاده

18-ششدانگ يكباب خانه از پالك 1255 فرعى از پالك 173 اصلى فوق به مساحت 
190/17 مترمربــع ابتياعى آقاى بهروز عرفان نيــا از محل مالكيت ثبتى على اكبر حصارى 

برابر راى شماره 2498-97 مورخ 97/11/18 كالسه 242-97 هيات
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده 
ابــالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشــار آگهى و در روســتاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 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 
بــه دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول سه شنبه 97/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 97/12/22
احمد  اصغرى شيروان – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه اين كه خواهان سيد يعقوب موسوى مهر ف حسين با وكالت محمدتقى محمدى دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفيت1-بهزاد حسرتى نژاد دشتيان ف مهدى 2-على اصغر محمدى اطاقسرا ف على در اين شعبه 
تســليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالســه 1/951/97 ثبت و براى تاريخ 98/1/18 ســاعت 10 
صبــح تعييــن وقت گرديده،لذا  به علت مجهول المكان بودن خوانده و تقاضاى خواهان، به اســتناد ماده 73 قانون 
آييــن دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و به خوانــده ابالغ مى گردد كه 
در وقت رســيدگى در شــعبه يكم حاضر و قبل از آن جهت دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمائم آن به دفتر 
شعبه يكم مراجعه نمايد در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل 

خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه يكم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى كالســه 970785 اين دادگســترى و به  موجب حكم صادره از شعبه اول عمومى و حقوقى 
رامســر محكوم عليه محســن اسالمى بابجستى ف حسن محكوم اســت به پرداخت 350 عدد سكه تمام بهار آزادى 
بابت مهريه و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق نجمه عباســى نســب با وكالت احمد جوربنيان و پرداخت 
نيم عشــر اجرايى در حق دولت لذا اجراى احكام رامســر در راســتاى عمليات اجرايى اقدام به توقيف يك دستگاه 
خودرو پژو پارس به شماره پالك 75 ايران519ص37 نموده كه به موجب صورتمجلس 97/4/21 توسط كالنترى 
سخت سر رامسر به صورت فيزيكى توقيف و به پاركينگ منتقل شده ، وكيل محكوم له در راستاى ادامه عمليات 
اجرايى تقاضاى ارجاع امر به كارشناســى نموده كه ســتار رحمانى به عنوان كارشــناس منتخب انتخاب و نظر خود را 
 Pars ش P به شــرح ذيل اعالم نموده اســت . مشــخصات مورد مزايده از قرار ذيل است:خودرو ســوارى پژو تيپ
xu7 به شــماره پالك 75ايران519ص37 شــماره موتور 1054315 شماره شاسى 329391 رنگ سفيد محور 2 
مدل 1396 ســوخت بنزينى ، وســيله نقليه در پاركينگ صداقت رامسر جنب دادگسترى توقيف كه بر اثر سيالب 
و آب گرفتگى در قســمت موتور و داشــبورد و داخل اتاق و صندوق عقب دچار خســارت شده كه توسط مسئولين 
پاركينگ موتورشــويى و داخل اتاق شستشــو گرديده و نياز به بازسازى و تعمير كلى دارد.كارشناس منخب قيمت 
آن را 70,000,000 تومان برآورد نموده است.نظريه كارشناسى به طرفين پرونده ابالغ و از  اعتراض مصون مانده 
است  لذا در اجراى مبحث اول/مبحث دوم از فصل سوم قانون اجراى احكام مدنى ملك موصوف در روز پنج شنبه 
97/12/23 از ســاعت 11 لغايت 12 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى رامســر از طريق مزايده به فروش مى رسد 
بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبل از روز مزايده از مورد مزايده بازديد به عمل آورند.ضمنا خريداران مى 
بايستى جهت حضور در جلسه مزايده ده درصد قيمت كارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در 

جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

آگهى حصر وراثت
آقاى شاهين رياضى ف عبدالرضا به شرح درخواستى كه به شماره 971279 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ســپيده صبحى ف ناظم ش ش 0040654656 
صادره تهران در تاريخ 97/11/10 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-ناظم صبحى ف كاظم كدملــى 2750324815 ت ت 1308/3/11 پدر متوفى2-عبدالرضا رياضى 
ف محمدحسين كدملى 1378831081 ت ت 1334/6/27 همسر متوفى3-شاهين رياضى ف عبدالرضا كدملى 
0453632912 ت ت 1364/6/28 فرزند متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اكبر رضانژاد قادى

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139760306011006935 مورخه 1397/11/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر نجم آبادى به شناسنامه شماره 68 كدملى 0795107048 صادره سبزوار فرزند 
حسن در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 133,75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 12128 فرعى از 6 اصلى 
واقع دراراضى كلوت بخش 3 حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت اقاى غالمرضا دانا محرز گرديده اســت. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1839)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139760306011006568 - 1397/10/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى سيدمحمد حسينى نصر به شناسنامه شماره 227 كدملى 0828373711 صادره شيروان فرزند 
ميرزامحمدعلى در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107,90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4559- فرعى از 
6- اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 حوزه ثبت ملك سبزوار از محل مالكيت مالكين رسمى مشاعى سعيدومهدى 
و مريم و على شــهرت همگى قندى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1896)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139760306011006740 مورخه 1397/11/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم فاطمه درقدمى به شناســنامه شــماره 42 كدملى 0795202113 صادره سبزوار فرزند 
عباس در ششــدانگ يكباب ســاختمان به مساحت 93,55 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 506 فرعى از 5 اصلى 
واقع در اراضى فتح آباد بخش 12 سبزوار از محل مالكيت رسمى آقاى على اصغر برازنده دولت آبادى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1883)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى نصراله يزدانى طهرانى داراى شناســنامه شماره 197 بشــرح دادخواست به كالسه 97/ش388/6 از 
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه امير هوشنگ يزدانى طهرانى به شناسنامه 
266 در تاريخ 1397/11/7 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- نصرالــه يزدانى طهرانى فرزند ابوالقاســم ش م 0037666681 ت ت 1312/02/16 پدر متوفى 2- زهرا 
صبرنگر طهرانى فرزند حســين ش م 0038921480 ت ت 1317/7/21 مادر متوفى 3- ســهيال حمدانى فرزند 
صادق ش م 0034832221 ت ت 1339/09/26 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5863
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

شھرستان ھا10 سه شنبه  7 اسفند 1397  شماره41271 

جلسه اى پيرامون هماهنگى اتمام و اجراى 
پروژه هاى بزرگ در محورهاى مواصالتى 

استان برگزار گرديد
ــازى  به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرس
استان گيالن مهندس پدرام مديركل راه و شهرسازى در 
اين جلسه با اشاره به در پيش بودن ايام عيد و به تبع آن 
آغاز سفرهاى نوروزى و ورود ميليونى گردشگران به استان 
خاطرنشان كرد :در لنگرود و پره سر به جهت قرار گرفتن 
ــيرهاى پرتردد جاده اى و شريانهاى اصلى شرق  در مس
ــتان ، زيربار ترافيك رفتن پروژه هاى  ــمال غربى اس و ش
كنارگذر لنگرود و پره سر از اهميت بسيار بااليى برخوردار 
است كه بايد تمام توان خود را به كار بگيريم  تا بتوانيم 
ــاى باقيمانده از جمله نصب تابلو و عالئم  با اجراى كاره
ــير ها ، به روان سازى و كاهش بار  استاندارد در اين مس
ترافيك كمك نمائيم. گفتنى است : در پايان در خصوص 
واگذارى زمين جهت احداث ساختمان جديد فرماندهى 

پليس راه استان نيز تبادل نظر گرديد.

آموزش استفاده ايمن از گاز طبيعي در 
مدارس شاهرود

ــاهرود از برگزارى  ــتان ش ــس اداره گاز شهرس رئي
ــى " استفاده ايمن از گاز طبيعى " در  كارگاه هاى آموزش

مدارس اين شهرستان خبر داد و گفت:
با توجه به رسالت و تعهد اين شركت مبنى بر آموزش 
ــازى نكات ايمنى و صرفه جويى در مصرف  و فرهنگ س
ــى با حضور كارشناسان شركت گاز  گاز، جلسات آموزش
ــاهرود برگزار شد. وى  ــه بهار شهرك بعثت ش در مدرس
دانش آموزان را سفيران ايمنى در جامعه دانست و افزود: 
هدف از برگزارى اين كارگاه هاى آموزشى در مرحله اول 
آشنايى كامل كودكان و نوجوانان با اصول ايمنى گاز و در 
مرحله بعدى ترويج اين اصول در بين مردم است. يحيى 
زاده گفت: اين كارگاه هاى آموزشى همه ساله در مدارس 
ــوزان و اولياء برگزار  ــاهرود ويژه دانش آم ــتان ش شهرس
ــود. رئيس اداره گاز شهرستان شاهرود با تأكيد بر  مى ش
اهميت فرهنگ سازى در اين خصوص ابراز اميدوارى كرد: 
انجام چنين اقداماتى ضمن صرفه جويى در مصرف گاز 
طبيعى باعث كاهش حوادث ناشى از مصرف اين نعمت 

خدادادى در سال جارى مى گردد.

براى مبارزه با مواد مخدر بايد با برنامه ريزى 
پيش برويم

ــليمان پور فرماندار  به گزارش خبرنگار ما ، بيژن س
بهارستان در سيزدهمين جلسه شوراى هماهنگى مبارزه 
ــت: جلسات شوراى  ــتان اظهار داش با مواد مخدر شهرس
ــتمر برگزار مى شود و از تمامى  هماهنگى به صورت مس
اعضاى اين شورا قدردانى و تشكر مى كنم. وى افزود: در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر كارهاى بزرگى انجام مى شود 
كه اين توفيقات حاصل تالش ها و زحمات اعضاى شوراى 

مبارزه با مواد مخدر شهرستان است.

اخبار

ثبت ۲۱ میلیون تردد در محورھای 
وین مواصالتی استان قز

مدير كل راهدارى وحمل و نقل جاده  اى استان قزوين از ثبت 21 ميليون و قـزويــن
ــارى در محورهاى  ــال ج ــزار تردد در بهمن ماه س 261 ه

مواصالتى استان قزوين خبر داد.
ــون و 261 هزار  ــين پيرنون با بيان ثبت 21 ميلي افش
وسيله نقليه در محورهاى مواصالتى استان قزوين در بهمن 
ــاس اطالعات دريافتى  ــال جارى اظهار داشت: بر اس ماه س
ــمار موجود 81.5 درصد از كل تردد  ــامانه تردد ش از 59 س
ــتان در آزادراهها به ثبت رسيده كه اين خود گواهى بر  اس
ــتان به عنوان شريانهاى اصلى  اهميت نقش آزادراههاى اس

تردد است.
ــوع كل تردد  ــوى ديگر از مجم ــح كرد: از س وى تصري
شمارش شده، استان قزوين پذيراى 2 ميليون و 528 هزار 
و 300 تردد معادل 11.9 درصد وسايل نقليه سنگين بوده 
ــتان را در جابجايى بار و  ــتراتژيك اس ــن امر جايگاه اس و اي

مسافر متمايز مى سازد.

ــه قابليتهاى  ــا توجه ب ــت : ب ــه افزود داش وى در ادام
دستگاه هاى تردد شمار اين اداره كل در دريافت و پردازش 
اطالعات مربوط به سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز و عدم 
ــايل نقليه عبورى متاسفانه در ماه  رعايت فاصله طولى وس
ــايل نقليه، فاصله طولى مجاز بين  گذشته 25.5 درصد وس
ــترين تخلف عدم رعايت  دوخودرو را رعايت نكرده اند. بيش
ــه آزاد راه قزوين - كرج با 733  ــه طولى نيز مربوط ب فاصل
هزار و 649 وسيله نقليه «معادل نيمى از خودروهاى تردد 

كننده» بوده است.
ــا تحليل ها يكى  ــان كرد : مطابق ب ــون خاطر نش پيرن
ــدم رعايت فاصله طولى  ــده داليل وقوع تصادفات، ع از عم
ــيله نقليه بوده كه  مجاز و همچنين عدم توانايى كنترل وس
ــودن ايام تعطيالت  ــن روى و با توجه به در پيش ب از همي
ــش بينى افزايش قابل مالحظه حجم تردد در  نوروزى و پي
آزاد راههاى قزوين – كرج، قزوين- زنجان و قزوين – رشت 
ــود با رعايت فاصله طولى و  ــت مى ش از هموطنان درخواس
ــى به جريان ترافيك  ــى مطمئنه، عالوه بر نظام بخش عرض
ــاير  ــى را در حفظ جان و مال خود و س ــورى نقش اصل عب
هموطنان ايفا نموده و از انجام هرگونه تغيير مسير ناگهانى 

و حركات مارپيچ جداً بپرهيزند.

و و فوالد مبارکه تعامل   ایمیدر
بسیار مؤثری دارند

ــداداد غريب پور با تأكيد بر نقش فوالد  خ ــور اصـفـهـان مباركه اصفهان در صنعت فوالد كش
ــه ارتباط مؤثرى دارند.  ــان كرد: ايميدرو و فوالد مبارك خاطرنش
ــرفت  ــات ايميدرو و فوالد مباركه به خوبى در حال پيش موضوع
ــت و در يك كالم بايد گفت، ايميدرو و فوالد مباركه تعامل  اس

بسيار موثرى دارند.
ــراى حمايت از  ــؤال كه ايميدرو ب ــخ به اين س وى در پاس
فوالدسازان چه راهكارهايى در نظر دارد، اظهار كرد: با مشاركت 
صنعتگران و واحدهاى بزرگ توليدى، بانك مركزى و نيز گمرك، 
جلسه هاى متعددى برگزار كرده ايم كه خوشبختانه تسهيالتى 
ــده و همكارى خوبى هم از جانب بانك مركزى شكل  ايجاد ش
ــدن و تجارت درخصوص  ــت. معاون وزير صنعت، مع گرفته اس
راهكارهاى حمايتى از فوالد مباركه خاطرنشان كرد: تأمين مواد 
اوليه يكى از مهم ترين مسائل فوالد مباركه است كه خوشبختانه 
با همكارى خوب ايميدرو با اين شركت فوالدى اين امر صورت 
پذيرفته و موضوعاتى همچون تسهيالت گمركى و همكارى بانك 

مركزى نيز در حال پيگيرى است. وى اضافه كرد: ساير موضوعات 
ــركت فوالد مباركه با ايميدرو داخلى،   مطرح شده و موردنياز ش
ــت كه مديران فوالد مباركه عزم خود را جزم كرده اند و پاى  اس
كار ايستاده اند؛ اما بايد در نظر داشت كه بخشى از مسائل به ساير 

نهادهايى بازمى گردد كه تصميماتشان در اين زمينه مؤثر است.
وى درخصوص بـــــرگزارى بيست  و  يكمـــــين سمپوزيوم 
فوالد نيز بيان كرد: اين يك رويداد علمى است؛ يعنى صنعتگران 
نيازهايشان را مطرح مى سازند و محققان مقاالت و دستاوردهاى 
علمى شان را ارائه مى كنند. آنچه مسلم است صنعت به نوسازى و 

استفاده از   فناورى هاى روز نيازمند  مى باشد.
ــان در جريـــان  ــدس حميدرضا عظيمي ــن مهن همچني
بــــــرگزارى بيست  و  يكمـــــين سمپوزيوم فوالداظهار كرد: 
ــمپوزيوم ها براى تبادل اطالعات،  ــكيل اين س به طور حتم تش
گفت وگوهاى فنى و مهندسى، مذاكرات تجارى و انعقاد قراردادها 
بسيار مؤثر است. وى با اشاره به اين كه در مذاكرات چهره به چهره 
ــكل مى گيرد،  ــيارى از اتفاق هاى بعدى ش و نزديك، زمينة بس
افزود: در برنامه هاى جنــــــبى همايـــــش ها و رويدادهايى 
نظير سمپوزيوم ها، كارشناسان مى توانند با ارائة مقاالت علمى و 
تخصصى همگام با دانش روز و يافته هاى علمى، از نزديك آشنا 

شوند و تجارب مؤثر را با يكديگر به اشتراك بگذارند.

عليرضا رزم حسينى در جلسه  ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى مـشـهـد
خراسان رضوى كه در شهرستان سرخس برگزار شد، 
ــتان قدس رضوى به صورت داوطلبانه  اظهار كرد: آس
ــئوليت خطير معين اقتصادى منطقه سرخس را  مس
ــده گرفت كه اميدواريم نتايج مثبتى را به دنبال  برعه

داشته باشد. 
وى افزود: مقام معظم رهبرى در آستانه دهه پنجم 
ــالمى،  انقالب، در ابالغ راهبردهاى گام دوم انقالب اس
ــان هاى متعددى را مطرح كردند كه بايد با كار و  آرم
تالش و مشاركت مردم و بخش خصوصى زمينه اجراى 

آن ها فراهم شود. 
استاندار خراسان رضوى به ظرفيت هاى اقتصادى 
ــاره كرد و گفت: سرخس  شهرستان سرخس هم اش
امكانات و زيرساخت هاى بسيار خوبى مانند فرودگاه 
ــتى در  ــن ظرفيت ها به درس ــون از اي ــا تاكن دارد ام
ــعه اقتصادى و رفع محروميت ها استفاده  مسير توس

 

نشده است.
رزم حسينى با بيان اينكه هدف اقتصاد مقاومتى 
ايجاد معيشت و اشتغال پايدار براى مردم است، اظهار 
كرد: امكانات زيربنايى بسيار خوبى در سال هاى پس 
از پيروزى انقالب به همت و تالش همه دولت ها ايجاد 
شده است اما هدف اصلى كه توانمندسازى و رفاه مردم 

بوده، هنوز تحقق نيافته است.
ــاخت جاده  وى تاكيد كرد: پول نفت را صرف س
ــيارى از جوانان اين  و پرداخت حقوق كرده ايم اما بس

 مرز و بوم اشتغال ندارند و در نتيجه آن شاهد افزايش 
برخى از آسيب هاى اجتماعى بوده ايم. 

وى با بيان اينكه نبايد از دولت ديوان ساالر انتظار 

توسعه اقتصادى داشته باشيم، افزود: برخى مى گويند 
ــت اما  نبايد اين حرف را زد چراكه تضعيف انقالب اس
بنده معتقدم اين حرف عين تقويت انقالب است؛ اگر 
صادقانه اين حرف ها به مردم گفته شود، همراهى شان 
ــد.  رزم حسينى گفت در آغاز دهه  مضاعف خواهد ش
پنجم انقالب اسالمى بايد زمينه توسعه اقتصادى را با 
مشاركت بخش خصوصى و فعاالن اقتصادى فراهم كرد.  
وى با بيان اينكه سرمايه گذاران و كارآفرينان، مجاهدان 
اقتصادى هستند، تاكيد كرد: نبايد اينطور تلقى كرد كه 
كارآفرينان غارت گر و زالوصفت هستند زيرا اگر گاهى 
اوقات فسادى هم ايجاد مى شود در نتيجه فسادزا بودن 

بروكراسى ادارى كشور است.
استاندار خراسان رضوى ادامه داد: به منظور بهره 

گيرى از ظرفيت هاى مردمى در مسير توسعه و آبادانى، 
طرح مدل توسعه اقتصادى را در خراسان رضوى كليد 
ــراى 16 منطقه، معين اقتصادى  ــم و تاكنون ب زده اي
تعيين شده است. وى با بيان اينكه يكى از اركان اصلى 
ــعه اقتصادى نمايندگان مجلس هستند،  مثلث توس
تاكيد كرد: ما براى جايگاه نمايندگى مردم در مجلس 
شوراى اسالمى اهميت قائل هستيم و با سليقه سياسى 
نمايندگان هيچ كارى نداريم زيرا معتقديم كه مردم به 
افراد راى داده اند كه مشكالت اقتصادى و معيشتى را از 
دولت و مجلس پيگيرى كنند.  رزم حسينى با تاكيد بر 
اينكه علماى دين بايد نهضت فرهنگ توسعه اقتصادى 
را در جامعه نهادينه كنند، گفت: ائمه جمعه بايد بگويند 
ــتن عزت است و از  ــتن شغل به معناى نداش كه نداش

اين طريق زمينه مشاركت مردم در اجراى طرح مثلث 
توسعه اقتصادى را فراهم كنند.  

وى از توليت آستان قدس رضوى به دليل پذيرش 
مسئوليت معين اقتصادى شهرستان سرخس تقدير 
ــى سال ها قبل مسئوليت  كرد و گفت: آيت اهللا رئيس
توسعه اقتصادى يك روستا در استان كرمان را پذيرفت 
ــرخس در ــعه اقتصادى منطقه س ــاال براى توس  و ح

 خراسان رضوى پاى كار آمده است. 
رزم حسينى تاكيد كرد: خوشحالم از اينكه مجموعه 
ــرخس شده است  ــتان س اى معين اقتصادى شهرس
ــتن بعد  كه هم مديران اليقى دارد و هم به دليل داش
معنوى، زمينه مشاركت همه اقشار جامعه را در مسير 
تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى فراهم خواهد كرد.  
ــرخس و فريمان در مجلس شوراى  نماينده مردم س
ــالمى هم در اين جلسه گفت: مشكالت اقتصادى،  اس
ــائل اين  ــرمايه گذارى از مهم ترين مس ــتغال و س اش

شهرستان به شمار مى رود.

هدف اصلى مدل توسعه اقتصادى، توانمندسازى مردم است

ــاره به  ــيان با اش مختار بخش ــال اصـفـهـان اين كه توليد گندله در س
ــبت به برنامه، به 7  جارى با 2.7 درصد افزايش نس
ــيد، ادامه داد:  ــون و 500هزار تن خواهد رس ميلي
ــد كالف گرم از مرز 6 ميليون و 400هزار تن  تولي
ــد از برنامة  ــزان تولي ــت كه اين مي ــد گذش خواه
هدف گذارى شده بيشتر است.وى پيش بينى توليد 
ــش دار تا پايان سال جارى  محصوالت سرد و پوش
ــد فراتر از  ــزار تن و 4درص ــون و 555ه را 1 ميلي
ــركت فوالد مباركه  ــالم و اضافه كرد: ش برنامه اع
ــبت به ظرفيت و نياز بازار  اين قابليت را دارد تا نس

در سال آينده نيز رشد توليد داشته باشد.
ــه يكى از  ــوالد مبارك ــردارى ف ــاون بهره ب مع
ــال آتى را  ــوالد مباركه در س ــاى اصلى ف برنامه ه
ــژة موردنياز صنايع  ــز بر توليد محصوالت وي تمرك
ــش توليد  ــرش، افزاي ــط گاز ت ــت و گاز و محي نف

ــر از 2 ميلى متر  ــوالت گرم با ضخامت كمت محص
ــازى اعالم  و محصوالت موردنياز صنايع خودروس
كرد.وى گفت: در سال جارى توليد 5 نوع محصول 
ــتور كار قرار  ــد و با ارزش افزودة باالتر در دس جدي
گرفت و يكى از محصوالت بسيار راهبردى و مهم 

ــت،  ــى اس كه هم اكنون هم در حال توليد آزمايش
ــط گاز ترش و  ــتفاده در محي محصوالت مورداس
ــت. مختار  ــال نفت و گاز اس ــد لوله هاى انتق تولي
ــان كرد: فوالد مباركه تاكنون  ــيان خاطرنش بخش
به جز محصوالت مذكور، سفارش هاى ويژة ديگرى 

ــاز لوله هاى انتقال گاز  ــه توليد ورق موردني ازجمل
ــياالت و آب را نيز دريافت  ــاالت س ــيرين، انتق ش
كرده كه پس از توليد، آن ها را به مشتريان تحويل 
داده است. معاون بهره بردارى شركت فوالد مباركه 
ــال آينده به منظور تأمين حداكثرى نياز   گفت: س
ــركت فوالد مباركه توليد 700هزار  بازار داخل، ش
ــلب و 6ميليون و 500 هزار تن محصوالت  تن اس
گرم، سرد و پوشش دار را هدف گذارى كرده است. 
وى در همين راستا از تالش تمامى كاركنان نواحى 
و خطوط توليد شركت و همچنين از پيمانكاران و 

تأمين كنندگان  تشكر و قدردانى كرد.

معاون بهره بردارى فوالد مباركه

همة اهداف توليدى فوالد مباركه در سال 1397 محقق خواهد شد


