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  ابزارهای خالقانه راهکار خروج
از بن بست های اقتصادی کشور

در ح��ال حاضر ام��کان بهره گی��ری از روش های 
تکنولوژی��ک برای مدیریت ثروت مردم با اس��تفاده از 
راهکارهای سیس��تم مهن��دس مالی وج��ود دارد و با 
استفاده از آن می توان ابزارهایی را در اختیار مردم قرار 

داد تا ثروت خود را در راه اهدافشان به کار گیرند.
مدیرعامل ش��رکت تامین سرمایه تمدن با اشاره به 
برگزاری هفتمین همایش ملی مهندسی مالی به همت 
انجمن مهندسی مالی و ش��رکت تامین سرمایه تمدن 
گفت: در این همایش درخصوص آینده کس��ب و کار و 
نتایج مهندسی مالی بر آن گفت و گو شد و راه حل بسیاری 
از مسائل اقتصادی کش��ور توجه به ابزارها و محصوالت 

مالی و سیستم های مهندسی مالی خوانده شد.
محم��ود خواجه نصیری ب��ا بیان اینک��ه خروج از 
بن بست های موجود در سیستم اقتصادی کشور نیازمند 
س��اختار و ابزارهای خالقانه و جدید اس��ت، گفت: در 
تمام دنیا با استفاده از محصوالت و پیشرفت های مالی 
وضعیت اقتصادی توسعه می یابد و در کشور ما نیز باید 

سیستم های مهندسی مالی فعال شوند. 
نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران تاکید کرد: 
روش های تکنولوژیک مدیریت ثروت مردم با استفاده 
از راهکارهای سیستم مهندس مالی ممکن می شود تا 
ابزارهایی را در اختیار مردم قرار دهیم که ثروتشان را 

در راه اهدافشان به کار گیرند.
خواجه نصی��ری ب��ا بی��ان اینکه امروز بخش��ی از 
مش��کل اقتصاد این اس��ت که پس اندازهای مردم به 
سیستم بانکی کشور تزریق می شود، گفت: به موجب 
سیاست های سیستم بانکی، تورم های ناشی از این امر 
به وجود می آید و باید راه های مدیریت سرمایه و جذب 
پس انداز و سرمایه های مردم از طریق تکنولوژی های 
ب��ه روز دنیا ص��ورت گیرد. وی ب��ا بی��ان اینکه باید 
ارتباط مستقیم مردم با سیس��تم های سرمایه گذاری 
فراهم ش��ود، گفت: در ش��رکت تامین سرمایه تمدن 
این امر اتفاق افتاده اس��ت و الزم است سازمان بورس 
سیاست های خودش را به منظور توسعه زیرساخت های 
مدیریت ثروت و کمک به مدیریت س��رمایه مشخص 

کرده و به توسعه آن کمک کند.
مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه تمدن تصریح 
ک��رد: هم اکنون در آمریکا بیش از ده هزار صندوق، در 
اروپا و آسیا چند هزار صندوق در یک زیر ساخت و از 
یک درگاه، فرصت های س��رمایه گذاری متفاوت مربوط 
به مدیران س��رمایه گذاری مختل��ف را در اختیار مردم 
قرار می دهند و مردم می توانند از این طریق به صندوق 

سرمایه گذاری مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.
مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه تمدن اضافه 
ک��رد: در این حالت قدرت بازار س��رمایه در کنار بازار 
پ��ول ق��رار می گیرد و ای��ن پلتفرم بای��د مدنظر نهاد 

متولیان بازار سرمایه قرار گیرد.
گفتنی اس��ت؛ هفتمین همایش ملی مهندس��ی 
مالی با حضور اس��اتید برجس��ته حوزه مالی و اقتصاد 
داخلی و خارجی و جمع کثیری از مش��اهیر علمی و 

حرفه ای حوزه مالی برگزار شد.

خیابان حافظ

 میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان
به ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در بهمن ماه س��ال جاری به ۹.۳ هزار واحد مس��کونی 
رس��ید که نس��بت به م��اه قبل با رش��د ۳۹ درصدی 
و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل ب��ا افزایش ۴۹.۲ 

درصدی روبه رو بوده است.
الزم به ذکر اس��ت که در بهمن ماه متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل با رش��د ۱.۷ درصدی و نس��بت به ماه مشابه 

سال قبل ۸۵.۱ درصد افزایش داشته است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد توزیع تعداد واحد های 
مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمربنا 
در بهمن ماه سال جاری از مجموع ۹۳۴۳ واحد مسکونی 
معامله شده، واحد های تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴.۳ 
درصدی بیشترین س��هم را به خود اختصاص داده اند. 
گفتنی است بیشترین رشد متوسط قیمت در بهمن ماه 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل به منطقه ۹ با ۱۰۹.۲ 
درصد و کمترین میزان رش��د مربوط به منطقه ۱۲ با 

۶۱.۲ درصد تعلق دارد.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین 
متوس��ط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله 
ش��ده ۲۱ میلی��ون و ۸۱۰ هزار توم��ان در منطقه ۱ و 
کمتری��ن آن ب��ا قیمت ۴ میلی��ون و ۵۳۰ هزار تومان 
مربوط به منطقه ۱۸ بوده است که نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل با رش��د ۸۹.۱ و ۸۶.۷ درصدی روبه رو بوده 
است. همچنین بررسی ش��اخص کرایه مسکن اجاری 
در ش��هر تهران و در کل مناطق ش��هری در بهمن ماه 
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد ۲۰.۴ 

درصدی و ۱۷.۵ درصدی روبه رو بوده است.

خونه به خونه

مشکالت مدیریتی و سرمایه در گردش، موانع واحدهای صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مش��کالت مدیریتی و سرمایه در گردش 

از عمده ترین موانع پیش روی فعالیت واحدهای صنعتی است.
رضا رحمانی افزود: ارائه کمک های موردی در ش��هرک های صنعتی مناطق 
محروم راهکاری برای توس��عه صنعت در این مناطق است. مشکالت مدیریتی و 

س��رمایه در گردش از عمده ترین موانع پیش روی فعالیت واحدهای صنعتی است. 
وی تصریح کرد: امروزه دشمنان با تمام قوا در حال جنگ اقتصادی با کشور هستند.

رحمان��ی عن��وان ک��رد: اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د دارای طبیع��ت خوب و 
زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری است. وی گفت: در حال حاضر توجه دولت 
به واحدهای تولیدی اس��تان های کمتر توس��عه یافته است. کس��انی که بتوانند معادن 
کوچ��ک را فع��ال ک��رده و در آنها س��رمایه گذاری کنند ما با آنها ق��رارداد جهت خرید 

محصول به صورت بلند مدت منعقد خواهیم کرد.  ایسنا

مسیر توسعه
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس در سفرهای نوروزی

 رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
بلیت اتوبوس در سفرهای نوروزی امسال خبر داد.

عبدالهاش��م حس��ن نیا گفت: ۳۴۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده های کش��ور 
داریم که تاکنون ۱۵۰۰ نقطه آن برطرف ش��ده و مابقی را با اس��تفاده از عالئم، 

آشکارسازی کرده ایم که آشکارسازی نقاط حادثه خیز می تواند در کاهش حوادث 
جاده ای اثرگذار باشد. وی افزود: با همکاری انجمن های صنفی و تشکل های حرفه ای 

ش��رکت های حمل ونقل بار و مسافر، قرار است ۲۰ درصد به قیمت بلیت اتوبوس افزوده 
شود که این اعمال قیمت از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین ادامه خواهد یافت.

به گفته وی با توجه به افزایش هزینه نگهداری اتوبوس و رسیدن قیمت هر دستگاه 
اتوبوس به ۱.۵ میلیارد تومان در نظر داریم تا این ۲۰ درصد افزایش قیمت بلیت اتوبوس 

پس از تعطیالت نوروز نیز ادامه داشته باشد.  مهر

یل گاردر
ضرورت حفظ روابط با بانک های خارجی

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور، حفظ و 
تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک های خارجی را یک ضرورت دانست.

عبدالناص��ر همتی با اش��اره ب��ه نگرانی های ایجادش��ده درباره سررس��ید 
سپرده های ویژه  ۲۰ درصدی بانک ها و احتمال ورود درصدی از آن به بازار ارز، 

اظهار کرد: در این مورد نگرانی هایی مطرح ش��ده بود که با تدابیر اتخاذ ش��ده و 
همراهی مدیران بانک ها به نحو مطلوبی مدیریت ش��د. به گفته وی، میزان آن ۱۶۰ 

هزار میلیارد تومان بود که این موضوع نشانی به اعتماد مردم به نظام بانکی است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه برخی فعاالن اقتصادی بر این باورند 
که نرخ ارز در س��امانه نیما س��قف دارد، تصریح کرد: این مطل��ب صحت ندارد، چراکه 
اطالع��ات مربوط به حج��م مبادالت و میانگین ن��رخ روزانه برای اطالع عموم منتش��ر 

می شود و طبعاً حجم عرضه پتروشیمی ها در میانگین نرخ، مؤثر است.  ایسنا

پشت باجه

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/07/23 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء هيئــت مديره به قرار 
ذيــل بــراى مدت 2 ســال انتخــاب گرديدند: آقــاى يوســف حيدرى(كد ملى 
3858865524) آقــاى آكــو رضائيان(كدملــى3762285225) آقاى آزاد 
خالقى(كد ملى3762001014) - روزنامه كثيراالنتشــار سياست روز جهت 

نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395255)

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : آقاى يوســف حيدرى(كد ملى 3858865524) به سمت رئيس 
هيئت مديــره آقــاى آكــو رضائيان(كدملى3762285225)به ســمت نايب 
رئيس هيئت مديره آقاى آزاد خالقى(كد ملى3762001014)به عنوان عضو 
هيئت مديره آقاى ساالر ساكت( خارج از سهامداران و هيئت مديره)(كد ملى 
3762061351) به عنوان مديرعامل - كليه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور 
از قبيل چك، سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مشترك دونفر 
از ســه نفر رئيس هيئــت مديره(آقاى يوســف حيدرى) ، مدير عامل(ســاالر 
ســاكت) و مســئول امورمالى(اميــد كريميــان بــا كد ملــى3762424659) 
همراه با مهرشــركت معتبراست . - محل شركت به آدرس استان كردستان ، 
شهرستان سقز ، بخش مركزى ، شهر سقز، سه رپه چه ، خيابان آزاد ى ، كوچه 
احســان ، پالك 1 ، طبقه همكف به كد پســتى6681849955 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395254)
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 139760301053004936 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا كلهر فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 318 صادره از شهررى در ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 8911 مترمربع پالك – فرعى از 177 اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك 
رسمى آقاى رضا كلهر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت 

اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م الف/6018
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004932 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم فرهاد رضا ســالمت شــريف فرزند كريم بشــماره شناســنامه 4468 صادره از 
شــميران در ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 4980 مترمربع پــالك 12 فرعى از 177 
اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد على حاجى احمدى 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 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/12/11 - م الف/6016
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004940 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى داود رضائى على آباد فرزند ولى اله بشماره شناسنامه 132 صادره از رى در ششدانگ 
يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 27320 مترمربع پالك 312 فرعــى از 85 اصلى واقع در كبيرآباد 
خريدارى از مالك رســمى آقايان داود و حســن رضائى على آبادى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م 

الف/6015
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 10- آيين نامه اجرايى قانون الحاق موادى به قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن مصوب 1388

برابــر آراء صــادره از هيئت قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن مســتقر در واحد ثبتى 
شهرســتان ميامــى تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز لذا مشــخصات متقاضيــان و امالك مورد تقاضا 
واقع در شهر ميامى به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در يك نوبت منتشر مى گردد تا چنانچه اشخاصى نسبت 
به اصل ملك معترض مى باشــند از تاريخ انتشــار آگهى و اشــخاصى كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقى 
اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را بصورت مكتوب 
به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضائى 

تقديم و گواهى مربوطه را به اين اداره ارائه نمايند. 

تاريخ انتشار 97/12/11- م الف/267
حميدرضا حسين پور – رئيس ثبت اسناد و امالك ميامى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو ســهم مشاع از هشت سهم به اســتثناء ثمن اعيانى ششدانگ پالك ثبتى 2916/7 واقع 
در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 64 صفحه 164 ذيل ثبت 8116 به نام آقاى محمدرضا زرگران صادر 
و تســليم گرديده اســت ســپس برابر گواهى حصر وراثت 970354 مورخ 1397/09/27 شوراى حل اختالف 
ورثه نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى 
مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به 
اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت 
المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى سند دفترچه اى به شــماره 3/355514 مى باشد.  تاريخ 

انتشار 1397/12/11
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين ديم كار به پالك 482 فرعى از سنگ 72 اصلى قريه وادان كه بنام 
آقايان خسرو مجيديان و لطف اله امير افشار و پرويز امير افشار و خانم ها شهين چار برارى و محترم چاربرارى 
فريده امير افشار و فرشته چار برارى فرزندان على محمد چار برارى و خانم ربابه معصومى همسر متوفى و داود 
امير افشــار طاهره امير افشــار فرزندان لطف اله و ربابه معصومى مادر متوفى و فضه معصومى همســر متوفى 
و فرشــته امير افشــار و فريده امير افشار و شــهين چاربرارى و پرويز امير افشار و محترم چار برارى فرزندان 
متوفى ، رضا ، آرمان ، ســميه ، ســمانه شــهرت همگى مجيديان فرزند خســرو مجيديان و خديجه پيشرو همسر 
متوفى و ربابه معصومى مادر متوفى ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده 
از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در 
روز يكشــنبه مورخ 1398/2/29 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى 
و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور 
بهمرســانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/11- م الف/5864
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

شماره و تاريخ رايمساحتنوع ملکنام پدرنام و نام خانوادگيپالک ثبتيرديف

قسمتي از پالک ١١٦٨ ١
ساختمان حسينعليمهدي تيموريفرعي از يک اصلي

٦٧/٦٠مسکوني
٥٩

١٣٩٧/١١/٢٨

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/07/23 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء هيئــت مديره به قرار 
ذيــل بــراى مدت 2 ســال انتخــاب گرديدند: آقــاى يوســف حيدرى(كد ملى 
3858865524) آقــاى آكــو رضائيان(كدملــى3762285225) آقاى آزاد 
خالقى(كد ملى3762001014) - روزنامه كثيراالنتشــار سياست روز جهت 

نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395255)

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : آقاى يوســف حيدرى(كد ملى 3858865524) به سمت رئيس 
هيئت مديــره آقــاى آكــو رضائيان(كدملى3762285225)به ســمت نايب 
رئيس هيئت مديره آقاى آزاد خالقى(كد ملى3762001014)به عنوان عضو 
هيئت مديره آقاى ساالر ساكت( خارج از سهامداران و هيئت مديره)(كد ملى 
3762061351) به عنوان مديرعامل - كليه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور 
از قبيل چك، سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مشترك دونفر 
از ســه نفر رئيس هيئــت مديره(آقاى يوســف حيدرى) ، مدير عامل(ســاالر 
ســاكت) و مســئول امورمالى(اميــد كريميــان بــا كد ملــى3762424659) 
همراه با مهرشــركت معتبراست . - محل شركت به آدرس استان كردستان ، 
شهرستان سقز ، بخش مركزى ، شهر سقز، سه رپه چه ، خيابان آزاد ى ، كوچه 
احســان ، پالك 1 ، طبقه همكف به كد پســتى6681849955 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395254)
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 139760301053004936 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا كلهر فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 318 صادره از شهررى در ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 8911 مترمربع پالك – فرعى از 177 اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك 
رسمى آقاى رضا كلهر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت 

اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م الف/6018
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004932 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم فرهاد رضا ســالمت شــريف فرزند كريم بشــماره شناســنامه 4468 صادره از 
شــميران در ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 4980 مترمربع پــالك 12 فرعى از 177 
اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد على حاجى احمدى 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 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/12/11 - م الف/6016
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004940 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى داود رضائى على آباد فرزند ولى اله بشماره شناسنامه 132 صادره از رى در ششدانگ 
يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 27320 مترمربع پالك 312 فرعــى از 85 اصلى واقع در كبيرآباد 
خريدارى از مالك رســمى آقايان داود و حســن رضائى على آبادى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م 

الف/6015
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 10- آيين نامه اجرايى قانون الحاق موادى به قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن مصوب 1388

برابــر آراء صــادره از هيئت قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن مســتقر در واحد ثبتى 
شهرســتان ميامــى تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز لذا مشــخصات متقاضيــان و امالك مورد تقاضا 
واقع در شهر ميامى به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در يك نوبت منتشر مى گردد تا چنانچه اشخاصى نسبت 
به اصل ملك معترض مى باشــند از تاريخ انتشــار آگهى و اشــخاصى كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقى 
اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را بصورت مكتوب 
به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضائى 

تقديم و گواهى مربوطه را به اين اداره ارائه نمايند. 

تاريخ انتشار 97/12/11- م الف/267
حميدرضا حسين پور – رئيس ثبت اسناد و امالك ميامى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو ســهم مشاع از هشت سهم به اســتثناء ثمن اعيانى ششدانگ پالك ثبتى 2916/7 واقع 
در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 64 صفحه 164 ذيل ثبت 8116 به نام آقاى محمدرضا زرگران صادر 
و تســليم گرديده اســت ســپس برابر گواهى حصر وراثت 970354 مورخ 1397/09/27 شوراى حل اختالف 
ورثه نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى 
مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به 
اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت 
المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى سند دفترچه اى به شــماره 3/355514 مى باشد.  تاريخ 

انتشار 1397/12/11
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين ديم كار به پالك 482 فرعى از سنگ 72 اصلى قريه وادان كه بنام 
آقايان خسرو مجيديان و لطف اله امير افشار و پرويز امير افشار و خانم ها شهين چار برارى و محترم چاربرارى 
فريده امير افشار و فرشته چار برارى فرزندان على محمد چار برارى و خانم ربابه معصومى همسر متوفى و داود 
امير افشــار طاهره امير افشــار فرزندان لطف اله و ربابه معصومى مادر متوفى و فضه معصومى همســر متوفى 
و فرشــته امير افشــار و فريده امير افشار و شــهين چاربرارى و پرويز امير افشار و محترم چار برارى فرزندان 
متوفى ، رضا ، آرمان ، ســميه ، ســمانه شــهرت همگى مجيديان فرزند خســرو مجيديان و خديجه پيشرو همسر 
متوفى و ربابه معصومى مادر متوفى ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده 
از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در 
روز يكشــنبه مورخ 1398/2/29 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى 
و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور 
بهمرســانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/11- م الف/5864
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

شماره و تاريخ رايمساحتنوع ملکنام پدرنام و نام خانوادگيپالک ثبتيرديف

قسمتي از پالک ١١٦٨ ١
ساختمان حسينعليمهدي تيموريفرعي از يک اصلي

٦٧/٦٠مسکوني
٥٩

١٣٩٧/١١/٢٨

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/07/23 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء هيئــت مديره به قرار 
ذيــل بــراى مدت 2 ســال انتخــاب گرديدند: آقــاى يوســف حيدرى(كد ملى 
3858865524) آقــاى آكــو رضائيان(كدملــى3762285225) آقاى آزاد 
خالقى(كد ملى3762001014) - روزنامه كثيراالنتشــار سياست روز جهت 

نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395255)

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : آقاى يوســف حيدرى(كد ملى 3858865524) به سمت رئيس 
هيئت مديــره آقــاى آكــو رضائيان(كدملى3762285225)به ســمت نايب 
رئيس هيئت مديره آقاى آزاد خالقى(كد ملى3762001014)به عنوان عضو 
هيئت مديره آقاى ساالر ساكت( خارج از سهامداران و هيئت مديره)(كد ملى 
3762061351) به عنوان مديرعامل - كليه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور 
از قبيل چك، سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مشترك دونفر 
از ســه نفر رئيس هيئــت مديره(آقاى يوســف حيدرى) ، مدير عامل(ســاالر 
ســاكت) و مســئول امورمالى(اميــد كريميــان بــا كد ملــى3762424659) 
همراه با مهرشــركت معتبراست . - محل شركت به آدرس استان كردستان ، 
شهرستان سقز ، بخش مركزى ، شهر سقز، سه رپه چه ، خيابان آزاد ى ، كوچه 
احســان ، پالك 1 ، طبقه همكف به كد پســتى6681849955 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395254)

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004936 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا كلهر فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 318 صادره از شهررى در ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 8911 مترمربع پالك – فرعى از 177 اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك 
رسمى آقاى رضا كلهر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت 

اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م الف/6018
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004932 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم فرهاد رضا ســالمت شــريف فرزند كريم بشــماره شناســنامه 4468 صادره از 
شــميران در ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 4980 مترمربع پــالك 12 فرعى از 177 
اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد على حاجى احمدى 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 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/12/11 - م الف/6016
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004940 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى داود رضائى على آباد فرزند ولى اله بشماره شناسنامه 132 صادره از رى در ششدانگ 
يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 27320 مترمربع پالك 312 فرعــى از 85 اصلى واقع در كبيرآباد 
خريدارى از مالك رســمى آقايان داود و حســن رضائى على آبادى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م 

الف/6015
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 10- آيين نامه اجرايى قانون الحاق موادى به قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن مصوب 1388

برابــر آراء صــادره از هيئت قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن مســتقر در واحد ثبتى 
شهرســتان ميامــى تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز لذا مشــخصات متقاضيــان و امالك مورد تقاضا 
واقع در شهر ميامى به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در يك نوبت منتشر مى گردد تا چنانچه اشخاصى نسبت 
به اصل ملك معترض مى باشــند از تاريخ انتشــار آگهى و اشــخاصى كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقى 
اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را بصورت مكتوب 
به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضائى 

تقديم و گواهى مربوطه را به اين اداره ارائه نمايند. 

تاريخ انتشار 97/12/11- م الف/267
حميدرضا حسين پور – رئيس ثبت اسناد و امالك ميامى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو ســهم مشاع از هشت سهم به اســتثناء ثمن اعيانى ششدانگ پالك ثبتى 2916/7 واقع 
در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 64 صفحه 164 ذيل ثبت 8116 به نام آقاى محمدرضا زرگران صادر 
و تســليم گرديده اســت ســپس برابر گواهى حصر وراثت 970354 مورخ 1397/09/27 شوراى حل اختالف 
ورثه نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى 
مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به 
اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت 
المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى سند دفترچه اى به شــماره 3/355514 مى باشد.  تاريخ 

انتشار 1397/12/11
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين ديم كار به پالك 482 فرعى از سنگ 72 اصلى قريه وادان كه بنام 
آقايان خسرو مجيديان و لطف اله امير افشار و پرويز امير افشار و خانم ها شهين چار برارى و محترم چاربرارى 
فريده امير افشار و فرشته چار برارى فرزندان على محمد چار برارى و خانم ربابه معصومى همسر متوفى و داود 
امير افشــار طاهره امير افشــار فرزندان لطف اله و ربابه معصومى مادر متوفى و فضه معصومى همســر متوفى 
و فرشــته امير افشــار و فريده امير افشار و شــهين چاربرارى و پرويز امير افشار و محترم چار برارى فرزندان 
متوفى ، رضا ، آرمان ، ســميه ، ســمانه شــهرت همگى مجيديان فرزند خســرو مجيديان و خديجه پيشرو همسر 
متوفى و ربابه معصومى مادر متوفى ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده 
از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در 
روز يكشــنبه مورخ 1398/2/29 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى 
و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور 
بهمرســانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/11- م الف/5864
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

شماره و تاريخ رايمساحتنوع ملکنام پدرنام و نام خانوادگيپالک ثبتيرديف

قسمتي از پالک ١١٦٨ ١
ساختمان حسينعليمهدي تيموريفرعي از يک اصلي

٦٧/٦٠مسکوني
٥٩

١٣٩٧/١١/٢٨

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/07/23 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء هيئــت مديره به قرار 
ذيــل بــراى مدت 2 ســال انتخــاب گرديدند: آقــاى يوســف حيدرى(كد ملى 
3858865524) آقــاى آكــو رضائيان(كدملــى3762285225) آقاى آزاد 
خالقى(كد ملى3762001014) - روزنامه كثيراالنتشــار سياست روز جهت 

نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395255)

آگهى تغييرات شــركت گروه سرمايه گذارى ارزش آفرينان كردستان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10980236265 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : آقاى يوســف حيدرى(كد ملى 3858865524) به سمت رئيس 
هيئت مديــره آقــاى آكــو رضائيان(كدملى3762285225)به ســمت نايب 
رئيس هيئت مديره آقاى آزاد خالقى(كد ملى3762001014)به عنوان عضو 
هيئت مديره آقاى ساالر ساكت( خارج از سهامداران و هيئت مديره)(كد ملى 
3762061351) به عنوان مديرعامل - كليه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور 
از قبيل چك، سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مشترك دونفر 
از ســه نفر رئيس هيئــت مديره(آقاى يوســف حيدرى) ، مدير عامل(ســاالر 
ســاكت) و مســئول امورمالى(اميــد كريميــان بــا كد ملــى3762424659) 
همراه با مهرشــركت معتبراست . - محل شركت به آدرس استان كردستان ، 
شهرستان سقز ، بخش مركزى ، شهر سقز، سه رپه چه ، خيابان آزاد ى ، كوچه 
احســان ، پالك 1 ، طبقه همكف به كد پســتى6681849955 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (395254)
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 139760301053004936 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا كلهر فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 318 صادره از شهررى در ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 8911 مترمربع پالك – فرعى از 177 اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك 
رسمى آقاى رضا كلهر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت 

اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م الف/6018
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004932 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم فرهاد رضا ســالمت شــريف فرزند كريم بشــماره شناســنامه 4468 صادره از 
شــميران در ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 4980 مترمربع پــالك 12 فرعى از 177 
اصلى واقع در رســتم آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد على حاجى احمدى 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 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/12/11 - م الف/6016
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053004940 هيات اول/ دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى داود رضائى على آباد فرزند ولى اله بشماره شناسنامه 132 صادره از رى در ششدانگ 
يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 27320 مترمربع پالك 312 فرعــى از 85 اصلى واقع در كبيرآباد 
خريدارى از مالك رســمى آقايان داود و حســن رضائى على آبادى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/11/25- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/11 - م 

الف/6015
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 10- آيين نامه اجرايى قانون الحاق موادى به قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن مصوب 1388

برابــر آراء صــادره از هيئت قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن مســتقر در واحد ثبتى 
شهرســتان ميامــى تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز لذا مشــخصات متقاضيــان و امالك مورد تقاضا 
واقع در شهر ميامى به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در يك نوبت منتشر مى گردد تا چنانچه اشخاصى نسبت 
به اصل ملك معترض مى باشــند از تاريخ انتشــار آگهى و اشــخاصى كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقى 
اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را بصورت مكتوب 
به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضائى 

تقديم و گواهى مربوطه را به اين اداره ارائه نمايند. 

تاريخ انتشار 97/12/11- م الف/267
حميدرضا حسين پور – رئيس ثبت اسناد و امالك ميامى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو ســهم مشاع از هشت سهم به اســتثناء ثمن اعيانى ششدانگ پالك ثبتى 2916/7 واقع 
در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 64 صفحه 164 ذيل ثبت 8116 به نام آقاى محمدرضا زرگران صادر 
و تســليم گرديده اســت ســپس برابر گواهى حصر وراثت 970354 مورخ 1397/09/27 شوراى حل اختالف 
ورثه نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى 
مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به 
اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت 
المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى سند دفترچه اى به شــماره 3/355514 مى باشد.  تاريخ 

انتشار 1397/12/11
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين ديم كار به پالك 482 فرعى از سنگ 72 اصلى قريه وادان كه بنام 
آقايان خسرو مجيديان و لطف اله امير افشار و پرويز امير افشار و خانم ها شهين چار برارى و محترم چاربرارى 
فريده امير افشار و فرشته چار برارى فرزندان على محمد چار برارى و خانم ربابه معصومى همسر متوفى و داود 
امير افشــار طاهره امير افشــار فرزندان لطف اله و ربابه معصومى مادر متوفى و فضه معصومى همســر متوفى 
و فرشــته امير افشــار و فريده امير افشار و شــهين چاربرارى و پرويز امير افشار و محترم چار برارى فرزندان 
متوفى ، رضا ، آرمان ، ســميه ، ســمانه شــهرت همگى مجيديان فرزند خســرو مجيديان و خديجه پيشرو همسر 
متوفى و ربابه معصومى مادر متوفى ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده 
از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در 
روز يكشــنبه مورخ 1398/2/29 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى 
و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور 
بهمرســانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/11- م الف/5864
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

شماره و تاريخ رايمساحتنوع ملکنام پدرنام و نام خانوادگيپالک ثبتيرديف

قسمتي از پالک ١١٦٨ ١
ساختمان حسينعليمهدي تيموريفرعي از يک اصلي

٦٧/٦٠مسکوني
٥٩

١٣٩٧/١١/٢٨

مفقودى
مــدرك تحصيلــى اينجانب ســيد محمــد باقــرزاده فرزند ســيد تعارف به شــماره ملى 
1660308151 صادره از پارس آباد در مقطع  كاردانى رشــته برق صنعتى صادره از واحد 
آموزشكده سما پارس آباد مغان با شماره 2196 به تاريخ94/5/26 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به آموزشكده سما  به نشانه 

پارس آباد مغان آموزشكده سما ارسال نمايد.  (نوبت دوم)           
پارس آباد مغان

 پروانــه مجــوز آب از رودخانــه  گنگير ســومار بنام جمعــه راد فرزند كريم به شــماره
 بهره بردارى 16779/520 به شماره اشتراك 102/450 و ابالغيه 500/9183 در تاريخ 

72/8/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان ســهام شــركت سروش سپهر 
هامون (سهامى خاص)  به شماره ثبت 57613 و شناسه ملى 14005696043

بدينوســيله به اطالع كليه ســهامداران محترم شــركت سروش ســپهر هامون (سهامى 
خاص) مى رســاند مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شــركت مربوط به ســال مالى منتهى 
به 97/12/29 راس ســاعت 15 مورخه 97/11/15 در محل شــركت واقع در مشهد جاده 
طرقبه انتهاى امام رضا 9/1 پالك 25 منعقد خواهد شــد لذا خواهشــمند اســت شخصا در 

جلسه مذكور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيئت مديره
2-تصويب صورتهاى مالى منتهى به سال مالى 1397/12/29

3-اتخاذ تصميم درباره افزايش مبلغ سرمايه 
4-ساير مواردى كه درصالحيت مجمع عمومى باشد

 هيئت مديره شركت 

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

طی روزهای اخیر رئیس جمهور  با مطرح کردن این مس��اله که اصــــل 44
تامین اجتماعی به هیچ عن��وان نباید کار اقتصادی 
انج��ام دهد موضوع واگ��ذاری آن را عنوان و اینگونه 
اع��الم کردند ک��ه "ابتدا باید از خود ش��روع کنیم و 
سپس سازمان به روی پای خود بایستد. باید هر چه 
اموال، ش��رکت و... دارد را به کار بگیرد. شما امروز به 
هیچ عن��وان نباید کار اقتصادی انج��ام دهید، البته 
سهام داشتن ایرادی ندارد. مدیریت اقتصادی برعهده  
ش��ما نیس��ت ولی باید هر جا ک��ه بخش خصوصی 
سرمایه گذاری کرد و شما دیدید می تواند سودآوری 
داشته باش��د، شما هم سهام داش��ته باشید زیرا در 
جایی که بخش خصوصی س��رمایه گذاری می کند، 
حتماً س��ودده خواه��د بود به ای��ن دلیل که بخش 
خصوصی به راحتی س��رمایه خ��ود را در جایی که 

نباید، هدر نمی دهد." 
حسن روحانی با اشاره به اینکه "باید شرکت های 
زیرمجموعه آزاد ش��وند و مدیریت در دست دولت 
نباش��د؛ من به مجل��س و مردم ق��ول داده ام." این 
مس��اله را مطرح کردند ک��ه " من در مجلس اعالم 
کردم س��ال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت های 
شستا است و الزم است که شستا مدیریت اقتصادی 
نداشته باشد بلکه ۲۰ تا ۳۰ درصد سهامدار باشد." 

قول های عملی نشده
این گفته رئیس جمهوردر حالی مطرح می شود 
که در کنار این قول؛ وعده های بس��یاری تاکنون از 
سوی دولتمردان و اعضای هیات دولت سرداده شده 
که از جمله آن می توان به افزایش قدرت پول ملی؛ 
کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم و افزایش 
رش��د اقتصادی و البته کاهش تورم را برشمرد؛ که 
هنوز عملی نشده است اما گویا از میان این همه قول 

واگذاری شستا از اهمیت و اولویت باالتری برخوردار 
بوده که نسبت به آن اینگونه اقدام شده است. 

رئیس جمهور در س��خنان خود به این مس��اله 
مقاومت های موجود بر سر واگذاری ها اشاره داشته و 
اینگونه عنوان کرده که "می دانم که در واگذاری های 
شستا، برخی کارشکنی می کنند با این وجود تأکید 
ص��د درصدی من و مقام معظم رهبری بر واگذاری 
شستا اس��ت. در آغاز دولت دوازدهم که به خدمت 
مقام معظم رهبری رس��یدم، ایش��ان به من گفت 
دولت دس��ت از اقتصاد بردارد. باید توجه کنیم که 
یک دولت داریم و یک منهای دولت و این متفاوت 

از بخش خصوصی و تعاونی است."
رئیس جمهور در شرایطی از واگذاری شستا به 
عنوان یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور 
لب به سخن گشوده که تاکنون هیچ کارنامه قابل 
قبولی از متولیان گذش��ته و کنونی در این زمینه 
وج��ود ن��دارد و انحراف��ات و زد و بندهای صورت 
گرفت��ه درخصوص هریک از واگذاری های بزرگ و 
کوچک هر روز توس��ط یه نهاد ناظر مطرح شده و 
می شود و هنوز که هنوزه سرانجام مشخصی برای 

متخلفان آن اعالم نشده است.
ام��ا در این بین نکته قابل تامل در صحبت های 
رئیس جمهور آن بوده که اعالم کرد؛ "کس��ی جرات 
نمی کن��د به خصولتی ها نظارت کن��د. دولت از کار 
آنها بی اطالع اس��ت. مردم هم اطالع��ی ندارند". به 
ای��ن ترتیب ک��ه وی در حالی از نب��ود نظارت خبر 
داد که پیش ازآن اعالم کرده بود واگذاری شس��تا از 
اولویت هاست. با این وجود این مساله مطرح می شود 
که اگر تاکنون درخصوص واگذارهایی که به مراتب 
کوچکتر از شستا بوده اند و به هر شکل واگذار شده اند؛ 
نمی توان نظارتی داشت چطور می توان پذیرفت که 
بنگاه اقتصادی عریض و طویلی مانند شستا را بتوان 
به گونه ای مدیریت و واگذاری کرد که هیچ ش��ائبه 

رانت و فساد و یا عدم نظارتی پدید نیاید.

مولفه های خصوصی سازی
کارشناس��ان اقتصادی براین اعتقاد هس��تند 
ک��ه در ط��ول چند ده��ه گذش��ته متولی��ان در 
مس��اله واگذاری ه��ا و اجرای سیاس��ت های اصل 
۴۴ چندان توفیقی نداش��ته اند و در پی آن عمده 
خصوصی س��ازی ی��ا واگذاری های ص��ورت گرفته 
ممل��و از ابهامات و ایراداتی بوده که یا خیلی زود و 
یا به مرور زمان خودش را نشان داده است. هرچند 
در طول این س��ال ها شرکت های بزرگ و کوچک 
بس��یاری این مس��یر را به همت مدیران کنونی و 
س��ابق و اس��بق طی کرده اند اما وقتی صحبت از 
واگذاری هلدینگ بزرگ و اقتصادی به نام شس��تا 
می شود شرایط به مراتب تغییر میکند به این معنا 
که اگر متولیان نتوانس��ته اند آن شفافیت و نظارت 
و دقت الزم را در واگذاری ها داشته باشند قطعا در 
واگذاری بنگاه اقتصادی بزرگی مانند شس��تا باید 

چشم انتظار مشکالت و معضالت بزرگتری بود.
این منتقدان می گویند؛ در مساله خصوصی سازی 
باید به ۲ مولفه مهم افزایش مشارکت مردم در عرصه 
اقتصادی کشور و حضور فعاالنه فعاالن اقتصادی در 
بخ��ش خصوصی توجه کرد به این معنا که با هدف 
کاهش هزینه های دولت و رشد اقتصادی همراه باشد. 
به س��خن دیگر اگر بنا داریم که در این واگذاری ها 
بخش واقعی خصوصی سازی بتواند آن طور که باید 
نقش آفرینی کند ش��رایط ایده آلی برای ش��کوفایی 
داش��ته باشد باید بستر و ش��رایط واقعی آن را مهیا 
کرد وگرنه صرف اینکه بنگاه اقتصادی از دست دولت 
خارج ش��ود و به دس��ت یک نهاد خصولتی و یا یه 
فردی که به نوعی به س��ایر بدنه های دولتی وابسته 
است نمی تواند نشانی از موفقیت در اجرای اصل ۴۴ 

و تحقق اهداف خصوصی سازی باشد. 

بررس��ی گزارش های منتشر شده درخصوص 
نچه ک��ه ازآن تح��ت عنوان خصوصی س��ازی یاد 
می ش��ود به خوبی نش��ان می دهد که نه تنها هیچ 
یک از مولفه های مدنظر در این بحث محقق نشده 
و هی��چ گاه اقتصاد ب��ه صورت کام��ل از بهره وری 
مناس��ب، س��رمایه گذاری ای��ده آل و نی��روی کار 
انتفاعی نداش��ته اس��ت. به س��خن دیگر با وجود 
تاکیدات فراوان برای کاه��ش حجم دولت و عدم 
افزای��ش هزینه های جاری دولت، متاس��فانه بدنه 

دول��ت روز ب��ه روز فربه و بزرگ تر ش��ده و بخش 
عظیمی از بودجه کش��ور توسط هزینه های جاری 

دولت بلعیده می شود. 
براس��اس اعالم نظر کارشناسان و منتقدان این 
حوزه؛ آنچ��ه موجب عدم تحقق خصوصی س��ازی 
ب��ه معنای واقعی و کارب��ردی و البته تاثیرگذار آن 
در بهره وری اقتصاد کش��ور شده چیزی نیست جز 
عدم ش��فافیت در اقتصاد است که زمینه اخالل در 
فعالیت های اقتصادی یا واگذاری ها درخصوصی سازی 
را فراه��م کرده اس��ت. عدم ش��فافیت در موضوع 
واگذاری ها درخصوصی سازی شرایطی را در اقتصاد 
ای��ران ایجاد کرده که عمال اگر یک بنگاه اقتصادی 
واگذار شد، دیگر نمی توان عنوان بنگاه اقتصادی را 
بر بخش واگذار ش��ده نهاد چراکه اطالعات دقیقی 
از می��زان به��ره وری قبل��ی واحد تولی��دی، میزان 
س��رمایه گذاری قبلی ی��ا س��رمایه گذاری جدید و 
انتظارات به��ره وری بعد از واگذاری آن بنگاه وجود 
ندارد، بنابراین نمی توان به صورت دقیق مولفه های 
مورد نیاز برای فعال تر شدن صنعت سرمایه گذاری 
را عن��وان نمود تا براس��اس آن میزان پیش��رفت و 

تحقق خصوصی سازی روشن شود.
 به باور این کارشناس��ان در طول این سال ها 
عدم فرآیند نادرس��ت و انحرافی موجود در مسیر 
راه واگذاری ها؛ منجر به آن شده تا اهداف این مهم 
آن طور که باید محقق نش��ود به این ترتیب که یا 
واگذاری ه��ا ناموفق بوده و یا اینکه بعد از واگذاری 
ریش��ه ای فساد در آن نمایان شده است و یا اینکه 
این قبیل شرکت های واگذار شده پس از واگذاری 

به ورطه نابودی و توقف فعالیت رسیده اند.
 کارشناس��ان ای��ن حوزه معتقدن��د عدم وجود 
ش��فافیت در اقتصاد س��بب ش��ده تا بحث رانت در 
واگذاری ها مطرح ش��ود به این معن��ا که افرادی که 
دسترسی آس��انی به اطالعات دارند بیش از سایرین 
در واگذاری ها ذی نفع هس��تند و دست به اقداماتی 
می زنند ک��ه واحدهای اقتص��ادی و تولیدی به آنها 
واگذار شود یا در واگذاری ها اتفاقاتی صورت گیرد که 
در نهایت به نفع مجموعه آنها تمام شود و در نهایت 
این عدم ش��فافیت منجر به ایجاد رانت و فساد؛ عدم 
افزایش سرمایه گذاری و رشد کار تولیدی شده است.

سیاست روز اولویت دولت در واگذاری شرکت های تامین اجتماعی را بررسی می کند؛

 بخش بزرگ اقتصاد نقشه چشم بندی شستایی
در دست دولت

براساس اعالم مرکز پژوهش های 
یازدهم  دولت  عملکرد  درباره  مجلس 
همچنان  ؛   ۴۴ اصل  قانون  اجرای  در 
دولتی  ایران  اقتصاد  از  بزرگی  بخش 
عمال  شرکت ها  خصوصی سازی  و  است 

در مسیر صحیح قرار ندارد.
درخصوص  مرکز  این  بررسی  در 
بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال 
اجرای  در   ۹۵ اول  ماه  شش  و   ۹۴
قانون اصل ۴۴؛ هر چند سهم عمده ای 
و  دولت  اختیار  در  ملی  اقتصاد  از 
شرکت های دولتی است، ولی گزارشی 
جهت  در  اقداماتی  انجام  از  حاکی  که 
این  بهره وری  و  بازدهی  افزایش 
است.  نشده  ارائه  باشد،  شرکت ها 
طبق مفاد این گزارش در ۶ ماهه اول 
سال ۱۳۹۵، سرمایه گذاری جدیدی از 
سوی دستگاه ها در گروه یک گزارش 
مصوبات  مطابق  بنگاه   ۹۳ و  نشده 
واگذاری  فهرست  در  واگذاری  هیئت 
این  در  دارند.  قرار   ۱۳۹۵ سال 
هرچند  که  است  شده  اعالم  گزارش 
سهم عمده ای از اقتصاد ملی در اختیار 
دولت و شرکت های دولتی است، ولی 
گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در 
جهت افزایش بازدهی و بهره وری این 
شرکت ها و در نتیجه ارتقای بهره وری 

اقتصاد باشد، ارائه نشده است.

نمای نزدیک

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی
غ در بازار به ثبات رسید قیمت مر

گوش��تی گفت: نرخ هر کیل��و مرغ زنده بــــازار روز مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران 
درب مرغ��داری ۱۰ ه��زار و ۲۰۰ و م��رغ آماده ب��ه طبخ در 

خرده فروشی ۱۶ هزار تومان است.
برومند چهارآیین از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
نرخ ه��ر کیلو مرغ زنده درب مرغ��داری ۱۰ هزار و ۲۰۰، مرغ 
آم��اده به طبخ میدان بهمن ۱۴ هزار و خرده فروش��ی ۱۶ هزار 
تومان اس��ت. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده 
تولید را ذرت، کنجاله س��ویا و جوجه یکروزه تشکیل می دهد، 
بیان کرد: با توجه به آنکه قیمت نهاده ها در هزینه تمام ش��ده 

تولی��د تأثیر بس��زایی دارد، از این رو ام��کان عرضه مرغ با نرخ 
مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در بازار وجود ندارد.

چهارآیین با انتقاد از این مسئله که آشفتگی بازار نهاده های 
دام��ی همچنان ادامه دارد، بیان کرد: اگرچه مش��کالت توزیع 
نهاده های دامی نس��بت به هفته های گذش��ته تا حدی بهبود 
یافت��ه، اما همچن��ان اختالف نرخ های موج��ود در بازار آزاد با 

مصوب بسیار باالست.
این مقام مس��ئول نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
۲۰۰ و کنجاله س��ویا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: 
ه��ر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۸۰۰ و کنجاله س��ویا ۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان در بازار به مرغداران عرضه می ش��ود. وی کمبود 
عرضه، افزایش تقاضا در روز های پایانی س��ال و نوس��ان سایر 
محصوالت پروتئینی از جمله گوشت قرمز را دلیل اصلی گرانی 

مرغ در بازار اعالم کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران با اش��اره به اینکه 
کمبودی در عرضه مرغ ش��ب عید وجود ن��دارد، بیان کرد: با 
توجه به افزایش جوجه ریزی نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
در واحد های مرغداری پیش بینی می ش��ود که قیمت مرغ در 

بازار شب عید تنها ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد.
چهارآیی��ن با اش��اره ب��ه اینکه قیمت 

دس��توری مرغ راهکار کنترل تنظیم 
بازار نیس��ت، اظهار کرد: با توجه 

به آنک��ه قیمت م��رغ کیفی 
نیس��ت و براس��اس آم��ار و 
ارق��ام و هزینه ه��ای تولید 

محاسبه می شود، از این رو 

نمی دانیم که مبنای محاسبه کارشناسان چیست که قیمت ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان را اعالم می کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی قیمت مرغ 
را تاب��ع عرضه و تقاضا دانس��ت و گفت: فروش مرغ با قیمت های 
دستوری جوابگو نیس��ت و تحت میزان عرضه و تقاضا، قیمت ها 
با نوس��اناتی در بازار روبه رو  می ش��ود. وی افزود: طبق 
روال سال های گذشته عرضه مرغ با نرخ مصوب و 
دخالت مسئوالن در تنظیم بازار تنها 
به عنوان ُمسکن عمل می کند، به 
همین دلیل از مس��ئوالن انتظار 
داریم که به جای توزیع مرغ با 
نرخ مصوب به تولید بها دهند. 

 باشگاه خبرنگاران


