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رابطين بازرسى پشتوانه هاى بسيار قوى براى 
مخابرات استان مى باشند

مدير مخابرات منطقه گلستان در نشست با رابطين 
ــى پشتوانه هاى  ــتان : رابطين بازرس ــى  سطح اس بازرس
بسيار قوى براى مخابرات استان مى باشند شهمرادى در 
ــى  مخابرات سطح استان ضمن  ــتى با رابطين بازرس نش
ــعادت حضرت فاطمه زهرا (س)  بيان  تبريك والدت باس
ــى مخابرات هميشه جزء بازرسى هاى پيشتاز  كرد :بازرس
بوده ونوع آورى هاى مختلفى در زمينه هاى كارى داشته 
است .  وى گفت:بحث انتصاب رابطين بازرسى ابتكارى بوده 
ــطح كشور در استان گلستان وبا  كه براى اولين بار در س
ــنهاد مهندس ضابط رئيس اداره بارزسى مطرح شد  پيش
وباعث الگوبردارى استانهاى ديگر گرديده است .  شهمرادى 
ارزيابى هايى كه حوزه بازرسى از شهرستانها انجام مى دهد 
را يكى از ابتكارات موثر وعلمى دانست و گفت : جهت رفع 
ــود از روشها وراهكارهاى  مشكالت ومسائل فعلى نمى ش
ــه ها  از ــددر اين زمين ــتفاده كردباي ــنتى وقديمى اس  س
ــى بهره برد .  وى بحث انتخاب  ــل هاى نوين وعلم  راه ح
رابطين برتر را يكى ديگر از اقدامات موثر بازرسى عنوان كرد 
و ضمن تشكر اظهار داشت ارزيابى هايى كه اخيرا در اين 
حوزه صورت گرفته نشان دهنده اين است كه يك رويكرد 

بسيار خوب در اين حوزه انجام شده است .

آغاز پويش خانه تكانى در گيالن با شعار من 
مراقب آبم

ــى و آموزش همگانى  ــزارش دفتر روابط عموم به گ
شركت آب و فاضالب استان گيالن ، مديرعامل اين شركت 
با اشاره به آغاز پويش خانه تكانى ، مديريت مصرف آب در 

خانه تكانى را بسيار حائز اهميت دانست.
سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
آبفاى گيالن با  اعالم آغاز اين رويداد فرهنگى با شعار من 
ــكل  ــب آبم گفت: لزوم همراهى مردم براى رفع مش مراق
ــت و اميدواريم همه  ــم آبى ضرورتى اجتناب ناپذير اس ك
ــهروندان در اين پويش همراه شوند و به مراقبت از آب  ش
همت گمارند. وى در ادامه افزود: با نزديك شدن به روزهاى 
پايانى سال، شهروندان بر اساس سنتى كهن از جنس پاكى 
و تازگى، اقدام به خانه تكانى و نظافت منازل مى كنند كه به 
همين علت، ميزان مصرف آب در روزهاى پايانى سال روند 
رو به رشدى خواهد داشت و اين ميزان مصرف در مقايسه 
با فصل گرما نيز بيشتر است و اين امر سبب مى شود در 
ــال در برخى از نقاط استان با افت فشار  روزهاى پايانى س
آب و اختالل در توزيع مناسب آب مواجه شويم. مديرعامل 
آبفاى گيالن با اشاره به تمهيدات انجام شده اطمينان داد: 
نياز شهروندان گيالنى به آب سالم و بهداشتى تأمين شده 
ــهروندان خواست با پيوستن به اين پويش و  است و از ش
اصالح روش هاى مصرف آب، با مديريت زمان، مصارف آب 
را به روزهاى پايانى سال موكول نكنند تا در ساعات منتهى 
به حلول سال نو با كمبود آب ناشى از مصارف همزمان در 

استان مواجه نشويم.

اخبار

برگزاری مراسم اختتامیه نخستین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه در یزد  

مراسم اختتاميه جشنواره بين المللى فيلم  ــالنيـــزد ــزد در س ــى ي ــهر جهان ــاه ش  كوت
 همايش هاى هالل احمر يزد برگزار و از برندگان اين جشنواره 

تجليل شد. 
ــنى 14 تا 17 سال و 18 تا 21  ــنواره در دو رده س اين جش
ــده ، 31 اثر پذيرفته و  ــال برگزار شد و بين 63 اثر ارسال ش س
انتخاب شدند . آثار رسيده به دبيرخانه اين جشنوراه توسط داورى 
ــين روشن بخش ، حسين صالحى آرا داورى  نرگس آبيار ، حس
ــنى 14 تا 17 سال بنا به درخواست هيئت  ــدند .  در رده س ش
ــه كارگردانى محمدرضا  ــه فيلم "برج هاى خاموش" ب داوران ب
ــفيد " با بازى سيد آرش هاشمى و  مرادى رنجبر ، " بادكنك س
" جاى خالى فيروزه" به كارگردانى محمدمهدى فدايى مبلغ دو 
ميليون ريال اهدا شد .  در بخش ديگر براى حمايت از توليد فيلم 
از سوى انجمن سينماى جوانان بدون ترتيب به فيلم " نگاه گربه" 
ــين اميريان ، " همسايه " اثر مهرنوش بهروزى ، " حال  اثر حس
 خوب"  اثر زهرا بقائيان و " خبروك " اثر مهدى حاتميان مبلغ

 ده ميليون ريال اهدا شد . 
ــال شده در رده سنى 14 تا 17 سال  از ميان فيلم هاى ارس
، فيلم هاى " هزارسال زندگى " اثر اميرحسين دهقان بنادكى ، 
ــرزمين آب ، باد ، خاك ،  ــوب " اثر زهرا بقائيان ، " س ــال خ " ح
ــفيد " اثر شايان  ــهريارى راد ، " بادكنك س آتش " اثر آناهيتا ش
زارع ، " همسايه " اثر مهرنوش بهروزى و " خبروك " اثر مهدى 
حاتميان نامزد بهترين فيلم شدند كه تنديس اين جشنواره مبلغ 
چهل ميليون ريال و تقدير نامه به دو فيلم " سرزمين آب ، باد، 
ــال زندگى " تعلق گرفت . در بخش  خاك ، آتش " و " هزار س
رده سنى 18 تا 21 سال نيز براى حمايت از توليد فيلم از سوى 
انجمن سينماى جوانان ، مبلغ ده ميليون ريال به فيلم هاى : " 
ــاد  كوير بارانى " اثر آناهيتا اهللا يارى و " يزد " به كارگردانى فرش

ميرافضلى اهدا شد . 
در بخش برگزيدگان رده سنى 18 تا 21 سال داوران به دليل 
عدم دقت نظر و خالقيت در آثار اسالى هيچ فيلمى را به عنوان 

برگزيده انتخاب نكردند . 
همچنين در اين مراسم محمد على طالبى استاندار يزد با 
اشاره به اينكه يزد استعدادهاى هنرى بسيار دارد كه نمونه هاى 
ــناخته شده هستند گفت : بايد زمينه  موفق آن براى جهان ش

درخشش بيشتر استعدادهاى هنرى يزد فراهم شود . 

وژه عمرانی در گیالن بھره برداری ۴پر
یاست جمھوری به گیالن ھمزمان با سفر ر

ــى اداره كل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب ــاكان پدرام گـيــالن ــالن م ــازى گي  راه وشهرس
مديركل راه وشهرسازى گيالن با بيان اين مطلب گفت: امروز با 
ــورى 4پروژه عمرانى  حضور رئيس جمهورمحترم ومقامات كش
ــدوعمليات اجرايى 8 كيلومتر  ــردارى مى رس ــتان به بهره ب اس

باقيمانده ازادراه نيز آغاز مى گردد
ــر ولنگرود،  ــامل كنار گذر پره س وى افزود: اين طرح ها ش
ــت ــتان 160 تختخوابى الهيجان و راه آهن قزوين رش  بيمارس
 مى باشدكه بهره بردارى از اين طرح ها بويژه راه آهن قزوين – 

رشت نقش ويژه اى در توسعه استان به همراه خواهد داشت.
هم چنين در اين روز عمليات اجرايى 8 كيلومتر باقيمانده 

ازادراه رشت- قزوين نيز آغاز مى گردد.
مديركل راه وشهرسازى گيالن با اشاره مختصرى در مورد 
ــت  اين پروژه ها گفت:كنار گذر لنگرود به طول 11 كيلومتر اس
ــن كنارگذر زيرعبور ترافيك قرار  ــه در حال حاضر باند اول اي ك
دارد و باند دوم آن با هدف حذف گلوگاه ترافيكى منطقه تكميل 

وهمزمان با سفر رياست جمهورى به بهره بردارى خواهد رسيد
ــردارى از اين كنارگذر را موجب حذف ترافيك  پدرام بهره ب
ــهر لنگرود دانست و عنوان كرد: با احداث اين كنارگذر  داخل ش
ــافران  ــود و تردد مس ــوگاه ترافيكى در اين نقطه رفع مى ش گل
ــهيل  ــمال تس ــاحلى ش ــت كاال در محور بزرگراهى س و ترانزي
ــد. وى برقرارى ترافيك روان وايمن ،كاهش تصادفات  خواهد ش

ــفر  ــوخت كاهش زمان س  جاده اى ،صرفه جويى در مصرف س
وتوسعه گردشگرى در شهرستانهاى مسير را از مهمترين مزيتهاى 
اين طرح عنوان كرد. پروژه كنارگذر پره سر نيز از ديگر پروژه هايى 
است كه به بهره بردارى مى رسد اين پروژه در محور پونل-تالش 
ــت وداراى سه تقاطع با ارتفاع 3 مترى و دهنه 8 مترى  واقع اس
ــد.  وى خاطر نشان كرد:شهر پره سر با توجه به وسعت  مى باش
ــتانهاى  زياد جغرافيايى و به دليل قرار گرفتن در محل تردد اس
شمال غربى كشور با مركز همواره شاهد ترافيك هاى سنگين در 
اين منطقه مى باشد كه با بهره بردارى از اين پروژه ملى مشكل 

ترافيكى اين محور نيزبر طرف خواهد شد.
مديركل راه و شهرسازى گيالن برقرارى ترافيك روان  و ايمن  و نيز 
كاهش تصادفات جاده اى را از اهداف احداث اين كنارگذر عنوان 
كرد و گفت : احداث كنار گذر تالش نقش مهمى در تسهيل آمد 

و شد و ترانزيت منطقه خواهد داشت.

ــتى  محمدرضا كاليى در نشس ــانه اظهار مـشـهـد خبرى با اصحاب رس
داشت حضور تيم فوتبال پديده شهر خودرو در 5 رده 
بااليى جدول در شادى مردم تاثيرگذار است، تصريح 
ــرد: مردم به ما مى گويند پول را در كجا خرج كنيم؛  ك
ــى مورد عالقه مردم است و اگر جرائم اين  حوزه ورزش
ــن تيم  ــم اي ــت نمى كردي ــم را در روز اول پرداخ تي

نمى توانست بازى كند و اين اثر اجتماعى منفى دارد.
شهردار مشهدمقدس خاطرنشان كرد: ما بشدت با 
تيم دارى مخالفيم و تالش ما بر تامين زيرساخت هاى 
مورد نياز ورزشى است، اطالع رسانى و حمايت معنوى 
و مذاكره و تامين سرمايه گذار براى تيم هاى ورزشى نيز 

از برنامه هاى ما براى حمايت از ورزش قهرمانى است.
وى با اشاره به اينكه اگر حمايت مالى انجام شده به 
اكراه و ناچارى بوده و تا هنگام يافتن سرمايه گذار موقت 
ــد بود بيان كرد: به عنوان مثال اگر به قضيه تيم  خواه

واليبال پيام كه ابتداى فصل دچار مشكالت مالى فراوان 
بود ورود نمى كرديم مطمئنا واليبال مشهد نابود شده 
ــود اما امروز مطمئنيم نماينده واليبال ما جزو 4 تيم  ب
برتر كشور است. شور و حالى كه هنگام بازى هاى تيم 
در سالن مهران برقرار است را با هيچ گونه سرمايه گذارى 
فرهنگى نمى توان ايجاد كرد. وى خاطرنشان كرد: در 
ــال 95 در هنگام  ــند بلندمرتبه سازى؛ در س مورد س
ــد اداره كل راه و  ــف ش ــدن طرح جامع تكلي آماده ش
ــازى ظرف سه ماه دو سند بلندمرتبه سازى و  شهرس
ــهد را تهيه كند. با توافقات انجام شده  پهنه بندى مش
مقرر شد براى تسريع كار سند، پهنه بندى حريم توسط 

شهردارى انجام شود.

ــاره به اينكه در حال  شهردار مشهدمقدس با اش
حاضر سند عمومى بلندمرتبه سازى آماده شده و آماده 
ابالغ است، گفت: درباره سند پهنه بندى آماده تفاهم و 
ــازى هستيم. دغدغه شورا نيز  همكارى با راه و شهرس

بجاست و در همان مسير گام برمى داريم. 
ــهردار مشهدمقدس با اشاره به اينكه ميانگين  ش
استفاده از اتوبوس در شهر مشهد كاهش پيدا كرده و 
اين مسئله واقعا بايد به صورت جدى توسط رسانه ها 
پيگيرى شود، گفت: افزايش تعرفه هاى حمل و نقل بايد 
در مراجع خودش بررسى شود. بيشترين سرمايه گذارى 
ما در بخش حمل و نقل است اما موضوعات فرهنگى و 
همكارى شهروندان نيز بسيار مهم است. كاليى در ادامه 

ــاره به اينكه موضوع مقابله با فساد براى ما جدى  با اش
ــت، تصريح كرد: اصالح ساز و كارها و الكترونيكى  اس
كردن پروسه ها، شناسايى و برخورد 3 رويكرد ما بوده 
است، در يك ماه و نيم گذشته 15 مورد از همكاران ما 
در شهردارى در واقع شناسايى شدند و دستگيرى اتفاق 

افتاده و شما درباره همه اين موارد خبرى نشنيده ايد. 
وى با اشاره به اينكه بازرسى شهردارى مشهد در 
مقابله با فساد بسيار فعال شده است، اظهار داشت: اين 
اطمينان را مى دهم كه در مبارزه با فساد جدى هستيم 
ــاد تنزل  ــردم در مبارزه با فس ــت م و ذره اى از خواس
نمى كنيم. در 26 هزار نفر نيروى شهردارى مشهد تعداد 
اندكى متخلف هستند و نسبت به همكاران خودمان در 

مبارزه با فساد مسئول هستيم. قصد مانور تبليغاتى در 
مبارزه با فساد نداريم. كاليى در ادامه با اشاره به اينكه 
از اين جهت كه شهروندى مشهدى رئيس قوه قضائيه 
شده سبب افتخار و خرسندى است و به آيت اهللا رئيسى 
تبريك مى گوييم، عنوان كرد: مشخصا الگوى مديريت 
يكپارچه شهرى مطلوب است اما ممكن نيست. ترجيح 
ما اين است به همكارى، هماهنگى و يكپارچگى شبكه 
خدمات محلى تكيه كنيم. وى افزود: نتيجه گفتگو را 
ــه آن ايمان داريم. در مثال بولوار نماز گره اى  ديده و ب
بود كه باالخره با الگوى گفتگو باز شد. تاكيد ما بر ادامه 
ــكالت به ظاهر  گفتگو و تعامل محورى براى رفع مش

سخت پروژه هاى بزرگ مشهد است.

من به اين شهر تعهد دارم و براى آبادانى شهر مشهد تمام تالشم را مى كنم 

ــا الزم از  ــرف هزينه ه ــا ص ب و آبفاى تهران ــارى  ج ــارات  اعتب ــل  مح
ــعابات در  ــبكه و انش ــات اصالح ش ــى عملي داخل

نصيرشهر در حال انجام ميباشد . 
ــركت آب و  ــى ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــران مدير امور  ــتان ته ــالب جنوب غربى اس فاض
ــت  ــهر با اعالم اين خبر اظهار داش آبفاى نصيرش
ــاخت  ــم جمعيتى باال و س ــه تراك ــت ب ــا عناي : ب
ــى  ــهرى و از طرف ــدوده ش ــعه مح ــاز و توس و س
ــبكه  ــوط و ش ــودگى خط ــت و فرس ــاظ قدم بلح

ــن خطوط  ــن قطر پايي ــانى و همچني ــاى آبرس ه
ــا اين ــش ب ــت تحت پوش ــق جمعي ــدم تطاب  و ع

 شبكه ها، علهيذا پيرو دستورات و تاكيد مديرعامل 
ــدس صدرائيه  ــاب آقاى مهن ــركت جن محترم ش

ــبكه هاى آبرسانى و  ــازى ش موضوع اصالح و بهس
ــهر در دستور كار قرار  ــعابات اين ش همچنين انش
ــورت گرفته در  ــه و مطابق اولويت بندى ص گرفت
ــاره به  ــد .  اصغر صبرى با اش ــال انجام مى باش ح

ــوص يادآور  ــال انجام در اين خص ــات در ح اقدام
ــبكه  ــفند ماه جارى 430 متر از ش ــد : طى اس ش
ــوده و قديمى در خيابان  ــانى فرس و خطوط آبرس
امام خمينى ( ره ) و همچنين كوچه هاى مرتبط 

ــه 18 از مدار توزيع خارج و بجاى آن  از جمله الل
 شبكه هاى آبرسانى جديد مطابق با استانداردهاى 
الزم و با استفاده از لوله هاى پلى اتيلن سايز 110 
ــدار توزيع مى گردد .  ــى مترى انجام و وارد م ميل
مهندس صبرى خاطرنشان كرد : همزمان با همين 
عمليات ، پروژه  بهسازى و به روز رسانى انشعابات 
ــتور كار قرار گرفته و انجام  ــبكه نيز در دس اين ش
ــته انشعاب  ــود . كه طى آن تعداد 150 رش مى ش
فرسوده و قديمى و كنتورهاى از كار افتاده تعمير 

و بهسازى و يا كًال تعويض مى شود . 

در آبفاى جنوب غربى استان تهران در حال انجام مى باشد  

عمليات اصالح شبكه و لوله گذارى در نصيرشهر 

شهرستانها4 سه شنبه  21 اسفند 1397  شماره 4983 

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو پرايد 132 رنگ سفيد مدل 1387 ش موتور 2610599 شاسى S1422287031236پالك 

62-182د48 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پروانه وكالت پايه يك صادره از كانون وكالى دادگســترى مركز متعلق به محســن يوسف نيا پاشا به شماره 
پروانه 19709 مربوط به شهر بندرلنگه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز سوارى پرايد  مدل 1376 شماره پالك 976 ل 16 ايران 42 شماره موتور 00048059 شماره 
شاســى S1412276538549 به نام مهين اســحقى فرزند على اصغر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.(سبزوار) 

اينجانب على احمد چشمكى مجد فرزند شريف به شماره ملى 4879508616 مالك خودروى وانت سيستم 
مزدا تيپ   1600 به شماره شهربانى 59-685 س 24 شماره موتور 227566 و شماره شاسى 7616001187 
مدل 1376 رنگ سرمه اى-متاليك اعالم مى دارم به علت فقدان سند مالكيت (برگ سبز) تقاضاى صدور المثنى 
سند مذكور را نموده ام، لذا چنانكه شخصى (حقيقى يا حقوقى) ادعايى درمورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده 
روز به اداره فروش گروه بهمن واقع در تهران –خ آزادى روبروى مخابرات شــهيد فرد اســدى كوچه نورافكن پ 
1/7 سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نماييد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام 

خواهد شد. گنبد

جواز ســالح تفنگ تك لول ســاچمه زنى شه پر كاليبر 12 ساخت كشــور تركيه به شماره B-23782 متعلق 
به آقاى امير مهديپور بيرگانى فرزند رضا به كدملى 1960108387 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. مسجد سليمان

برگ سبز (شناسنامه)خودرو ســوارى پژو405GLX XU7مدل 92به شماره انتظامى 642ج22ايران 49و 
به شماره موتور124K0193189  و به شماره شاسى NAAM11CA2DR915439 به نام هاشم بختيارمفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

برگ ســبز كاميون كشــنده دانگ فنگ به شماره پالك 817 ع 26 ايران 26 مدل 1391 بنام فرزانه قدرت 
زاده ضيغمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

سند كمپانى خودرو سوارى هاچ بك سيستم جك تيپ S5 مدل 1394 برنگ مشكى-متاليك بشماره موتور 
HFC4GA31DF3038795 و شــماره شاسى NAKSH7313FB113447 و شماره پالك ايران 84-373 ص 

19 به نام داريوش ساالرى پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت خودرو وانت سيســتم ســايپا تيپ 151 مدل 1393 برنگ سفيد-روغنى بشماره موتور 4952313 
و شــماره شاسى NAS451100D4901985 و شــماره پالك ايران 84-122 س 46 به نام سحر ذاكرى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند و فاكتور فروش به نام على چابوك و سند مالكيت(برگ سبز) به نام مسعود فرد متعلق به خودرو سوارى 
سيســتم پژو تيپ 405GLX-XU7 مدل 1393 برنگ خاكســترى-متاليك بشــماره موتور 124K0498080 و 
شــماره شاســى NAAM01CA2ER061427 و شــماره پالك ايران 94-112 ج 65 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

بــرگ ســبز ســوارى سيســتم MVM  تيــپ X22-MT بــه رنــگ ســفيد مــدل 1396 با شــماره موتور 
MVMD4G15BAFH008519 و شــماره شاسى NATFBAAV6H1007326 و شماره پالك 639 ص 94 – 
ايران 84 به نام افشين صفى زاده فرزند حسين با شماره ملى 3120279341 مفقود گرديده  واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . ( كرمان ) 

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

فاقد سند رسمى 
پرونده كالســه 5/97 برابر راى شــماره 1342  مورخ 1397/11/16 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرستان پلدختر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  طاهر حاتمى پور فرزند سعيد بشماره شناسنامه 537  صادره از پلدختر  
در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب واحد تجارى  به مساحت 158  مترمربع پالك 1  فرعى از 116  اصلى  واقع در 
كاوه كالى پلدختر  بخش 7 خرم آباد خريدارى از مالكيت رسمى آقاى محمدحسن جودكى نژاد 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 سند مالكيت متقاضى اعتراض 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد .  
تاريخ انتشار اول : 1397/12/05

تاريخ انتشار دوم : 1397/12/21 
جهانگير آزادبخت - رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

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

فاقد سند رسمى 
پرونده كالســه 110/96 برابر راى شــماره 423  مورخ 1397/04/05 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرستان پلدختر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  حســين جودكى نژاد فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 5025 صادره 
از پلدختر  در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب انبار به مساحت 545  مترمربع پالك فرعى از 13  اصلى  واقع در 
قريه ســراب حمام پلدختر  بخش 8 خرم آباد خريدارى از مالكيت رســمى آقاى على آقا بابايى  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 سند مالكيت متقاضى اعتراض 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد .  
تاريخ انتشار اول : 1397/12/05

تاريخ انتشار دوم : 1397/12/21 
جهانگير آزادبخت - رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

ابالغ وقت رسيدگى 
بدينوسيله به خانم الله چراغى زاده فرزند على فاقد مشخصات ديگر فعال مجهول المكان ابالغ ميگردد خانم 
مرحمت عرب پور شكايتى مبنى بر افترا و مزاحمت تلفنى ( از طريق ارسال پيامك در فضاى مجازى ) و توهين به 
اشــخاص عادى و جعل رايانه اى ( ايجاد صفحه در فضاى مجازى ) و تهديد عليه شــما در اين دادگاه مطرح نموده و 
براى مورخه 1398/02/7 ساعت 8 صبح وقت رسيدگى دارد لذا به تجويز ماده 344 ق آدك از اين طريق به شما 
اخطار مى گردد جهت دفاع از خود در جلسه رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد در غير اين صورت دادگاه اتخاذ 

تصميم خواهد نمود . م.الف: 1970 
 دفتر شعبه 105 دادگاه كيفرى دو كرمان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشرح 

ذيل :   
پرونده كالسه 377 و راى شماره 7670 مورخ 97/10/2 بنام حميد بهاروند فرزند اسد ششدانگ يك باب 
عمارت به مســاحت 673/95 مترمربع از 42 اصلى بخش 2 خرم آباد خروجى از مالكيت آقاى اســد خان بهاروند. 
رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار و محلى آگهى انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى 
و در روستاها از تاريخ الصاق به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد 
تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات 
ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس 
از انقضاى مدت مذكور ويا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر 

خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.م الف 4155611
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/05- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/21

ملك نياز اسداللهي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان حامد خدامى دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم سند به طرفيت 1- امير حسين 
چراغى 2- رضا هاشــمى 3- مريم قافليانى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به 
شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 1250/97 ثبت و براى تاريخ 98/1/31 ساعت 18/00 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف كاشان

مزايده
بستانكار:خانم سحر حسنيان فرزندعلى ساكن سبزوار

بدهكار:مرحوم حسن قلعه نوى كه ورثه وى عبارتند از:سيده فاطمه برآبادى ساكن سبزوار
موردمزايده و محل آن:2ســهم مشاع از5سهم ششــدانگ پالك نود وهفت فرعى جداشده از زمين چهل و 
شش فرعى واقع در اراضى فتح آباد پالك 5 اصلى بخش12 سبزوار به استثناى يك هشتم بهاى عرصه واعيان كه 
ششدانگ ذيل صفحات84دفتر22مورد ثبت 4226 بنام مرحوم محمدرضا قلعه نوى ثبت و سندمالكيت صادروسهم 
االرث مديون حســن قلعه نوى كه برابرگواهى حصروراثت شماره8/566/106-96/8/27شعبه8شــوراى حل 
اختالف سبزوار جزو ورثه محمدرضا قلعه نوى ميباشد بازداشت شده و ششدانگ محدود به حدود ذيل است:شماال 
پى ديواربه كوچه4مترى شرقا پى ديوار به پى ديوارزمين92جنوباپى ديوار به پى ديوارزمين96غرباپى ديوار به 
باقيمانده زمين46وبرابرنظريه كارشناس رسمى دادگسترى ششدانگ بمبلغ يك ميلياردودويست وشصت ميليون 
ريال ارزيابى قطعى گرديده وبصورت يكقطعه زمين فاقد اعيان ميباشدكه در قبال مبلغ چهارصدوچهل ويك ميليون 
ريال قسمتى از طلب بستانكار درپرونده اجرائى كالسه9400486در روزسه شنبه مورخ98/1/27 از ساعت 9 
صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى ثبت اسناد سبزوار از طريق مزايده حضورى نقدا بفروش مى رسد، مزايده 
از مبلغ چهارصدوچهل ويك ميليون ريال شــروع و به باالترين رقمى كه خريدار داشــته باشد فروخته مى شود و 
هزينه هاى ســند انتقال اعم از عوارض شهردارى، ماليات،دارايى و ديگر ادارات ذيربط مشخص نبوده و به عهده 
برنده مزايده و تنظيم سند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب مى باشد و اجراى ثبت تكليفى در تخليه ملك مشاع 
نداشته و ضمنا هزينه هاى قانونى و اجرايى مطابق مقررات وصول ميگردد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل 

رسمى گردد،جلسه مزايده روز بعد از آن در همان ساعت و مكان تشكيل ميگردد.
تاريخ انتشار: سه شنبه 21/ 12/ 97

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى حصر وراثت
آقاى كورش صيادى ف ناصرقلى به شــرح درخواســتى كه به شماره 836/97ش6 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان خديجه رستمى نژاد ف رستم ش ش 
315 صــادره تنكابن در تاريــخ 97/12/6 در اقامتگاه دائمى خود تهران  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-كوروش  صيادى ف ناصرقلى همســر متوفى2-ســامان 3-شايان هر دو صيادى 
ف كوروش –فرزندان متوفى4-رقيه معصومى هرنجى طالقانى ف داود –مادر متوفى والغير، اينك شــورا 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 ششم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
 97/10/30-1296 شــماره  دادنامــه  براســاس  صادرشــده  رأى   2/879/97 پرونــده:  كالســه 
خواهان:محمداسمعيل كردى خوانده:غضنفر لطفى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در 
جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 
1296-97/10/30 صادر نمود كه براســاس اين حكم خوانده محكوم اســت به پرداخــت 18,338,600 تومان 
بابت اصل خواسته پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 

97/5/30 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
 97/10/30-1295 شــماره  دادنامــه  براســاس  صادرشــده  رأى   2/1166/97 پرونــده:  كالســه 
خواهان:محمداسمعيل كردى خوانده:محمد مرادى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در 
جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 
1295-97/10/30 صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 6,717,000 تومان بابت 
اصل خواســته پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 

97/9/27 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى حصر وراثت
خانم زرى قريشى سيدمحله ف محسن به شرح درخواستى كه به شماره 970118 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ســيد تقى محمدى ســيد كالئى ف 
ميرصادق ش ش 2331 صادره قائم شــهر در تاريخ 97/5/31 در شهرســتان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســيد ميالد محمدى سيدكال ش ش 2150167697 پسر متوفى2-
ســيده مرضيه محمدى ســيدكال ش ش 2150361140 دختر متوفى3-زرى قريشــى سيد محله ش ش 3084 
همســر متوفى والغير، اينك شــورا 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/الف97/114
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ-سعيد بابازاده

آگهى تغييرات شركت مسافربرى همسفر چابكسواران خواف شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 112 و شناسه ملى 10380021118 
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مــورخ 1397/5/9 ونامه 
شــماره 3/3012 مــورخ 13/05/1397 انجمن صنفــى كارفرمايان 
شركت ها و موسسات مسافربرى تربت حيدريه خواف ، تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : آقاى محمد باهيئت رودى به شماره ملى 0769454976 
به ســمت رئيس هيات مديره وآقاى امير محمد پرست به شماره ملى 
0769854591 بــه ســمت نايب رئيس هيات مديــره و آقاى محمد 
صــادق ممكن رودى به شــماره ملى 0769491529 به ســمت عضو 
هيــات مديره و آقاى عبدالقيوم ممكن رودى كدملى 0768866634 
به سمت مدير عامل (خارج از شركت) انتخاب گرديدند. كليه اوراق و 
اسناد بهادارو تعهد آورررسمى و بانكى با امضاى آقاى عبدالقيوم ممكن 
رودى (مديرعامل) و يكى از اعضاى هيات مديره همراه با مهر شــركت 

معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى خواف (410068)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/11 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1-آقــاى حامد رضائى 
صالح شــماره ملــى 0933788274 و آقاى حســن حســينى فاميلى 
شــماره ملــى 1062585798 و آقاى محمدرضا رضائى صالح شــماره 
ملى 0936274085 به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال 
انتخــاب گرديدنــد. - بازرس اصلى عليرضا منظم رمضانى به شــماره 
ملــى 0943326281 و بــازرس علــى البدل جالل فاطمى به شــماره 
ملى 0945203731 براى مدت يكسال مالى تعيين شدند - روزنامه 

صاحب قلم جهت درج آگهى و دعوت نامه هاى شركت تعيين شد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (409983)

آگهى تغييرات شركت مسافربرى همسفر چابكسواران خواف شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 112 و شناسه ملى 10380021118 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/5/9 
ونامه شماره 3012/3  مورخ 1397/5/13 انجمن صنفى كارفرمايان 
شركت ها و موسسات مسافربرى تربت حيدريه خواف ، تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - آقاى محمد باهيئت رودى به شماره ملى 0769454976 
و آقاى امير محمد پرست به شماره ملى 0769854591 و آقاى محمد 
صــادق ممكن رودى به شــماره ملى 0769491529 به ســمت اعضا 
هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. - آقاى احمد احمدى 
سلمانى به شماره ملى 2030733695 به سمت بازرس اصلى و آقاى 
جمشــيد پيشــقدم رودى به شــماره ملى 0769464505 به سمت 

بازرس على البدل شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى خواف (410062)

آگهى تاسيس
تاســيس شركت سهامى خاص مهندسى بازرگانى خالق الكترونيك 
مدرن سبز شــمال درتاريخ 1397/10/10 به شماره ثبت 3502 به 
شناسه ملى 14008046210 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
كــه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهــى ميگردد. موضوع 
فعاليت :صادرات و واردات به همراه خريد و فروش دستگاه كارتخوان 
و تجارت الكترونيك مجاز و انواع گوشى و تبلت وكامپيوتر و محصوالت 
مجاز بازرگانى و وســايل و لــوازم مرتبط با موضوعات شــركت، انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى، اخذ و اعطاى نمايندگى،شركت در 
نمايشگاههاى داخلى و خارجى،ايجاد شعب در سراسر كشور، شركت در 
مناقصات و مزايدات، اخذ وام و تسهيالت از سيستم بانكى و مؤسسات 
مالــى و اعتبــارى. انجام امور خدماتى و تأمين نيروى انســانى از قبيل 
نظافتچى، آبدارچى، باغبان، ماشــين نويس و بايگان،حسابدار،اسباب 
كش،تايــپ، پرينت،اســكن،رايت و... تأميــن كارگــر ســاده و ماهر و 
پشــتيبانى امور ادارى و تهيه ســرويس اياب و ذهاب و طبخ و توزيع 
سرويس غذا و اجرا و نگهدارى فضاى سبز و هر گونه عمليات ديگرى 
كــه با موضوعات خدماتى مرتبط باشــند ثبت و موضوع فعاليت مذكور 
به منزله اخذو صــدور پروانه فعاليت نميباشــد درصورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليــت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان مازندران ، شهرســتان بهشهر 
، بخش مركزى ، دهســتان ميان كاله ، آبادى حســين آباد، حسين آباد 
، جــاده زاغمــرز ، جاده بهشــهر _ زاغمــرز ، پــالك 583 ، طبقه همكف 
كدپســتى 4865115458 ســرمايه شــخصيت حقوقى عبارت است 
از مبلــغ 20000000 ريال نقدى منقســم به 100 ســهم 200000 
ريالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 20000000 ريال توسط 
موسســين طى گواهى بانكى شــماره 2948 مورخ 1397/9/27 نزد 
بانك ملى شعبه بهشهر با كد 9731 پرداخت گرديده است اعضا هيئت 
مديره آقاى ابوذر دارابى به شــماره ملى 2170009183و به ســمت 
مديرعامل به مدت 2 ســال و به ســمت رئيس هيئت مديره به مدت 
2 ســال خانم فاطمه دارابى به شماره ملى 2170240799و به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت 2 ســال آقاى ســيف اله دارابى به شماره 
ملى 2180150393و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور ازقبيل 
چك ،سفته، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى و همچنين كليه نامه هاى 
عادى ادارى با امضا منفرد مدير عامل آقاى ابوذر دارابى همراه با مهر 
شركت معتبر ميباشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى عليرضا روشــن به شماره ملى 2170190341 به سمت بازرس 
على البدل به مدت يك ســال مالى خانم سليمه جهانگيروند به شماره 
ملى 2180149433 به ســمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى 
روزنامه كثير االنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 
گرديــد. ثبت موضوع فعاليت مذكــور به منزله اخذ و صــدور پروانه 

فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى بهشهر (410706)

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/7 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - تغير مركز فعاليت شــركت : محل شــركت از 
آدرس استان كردستان ، شهرستان سقز ، به آدرس استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مركزى ، شــهر تهــران، فردوس ، خيابان بيســت مترى وليعصر 
، خيابان شــهيد ابوالفضل ظرافتــى ، پالك 20 ، طبقه ششــم ، واحد 22 با كد 
پســتى : 1481787159 تغيير يافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح 

مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (409587)


