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آب  توزیع  شبکه  در  شکستگی  مورد   265
شهرستان تالش رفع شد 

سید محمدتقی اصلح نژاد با اشاره به جدیت و تالش 
امور آبفای تالش به منظور رفع شکســتگی ها در شبکه 
توزیع آب شهرستان اظهار داشت: طی سالجاری بیش از 
265 مورد شکستگی در شبکه توزیع آب، خطوط انتقال 
و انشعاب آب در سطح شهرستان با هزینه ای بالغ بر 480 
میلیون ریال رفع شد. مدیر امور آبفای تالش در ادامه افزود: 
به منظور کاهش هدر رفت آب تیم های اتفاقات شــبکه 
توزیع آب در طول ساعات شبانه روز در حال رصد شبکه 

جهت رفع شکستگی ها هستند.

راهیابی جودوکار تیم نفت مسجدسلیمان به 
ترکیب تیم ملی

بــا تصمیم کادر فنی ، امین کامیابی جودو کار عضو 
تیم نفت مسجدسلیمان به ترکیب تیم ملی کشورمان راه 
یافت . با تصمیم کادر فنی امین کامیابی جودو کار دسته 
81- کیلوگرم به ترکیب تیم ملی کشورمان جهت حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا راه یافت . هجدهمین دوره 
رقابت های قهرمانی اسیا هفتم و هشتم مرداد ماه در چین 
تایپه برگزار می شود و تیم ملی کشورمان با 7 جودوکار در 

این مسابقات حضور خواهد داشت .  

مانور هماهنگی پدافند غیرعامل ارتباطات سیار 
درمخابرات منطقه مرکزی برگزار شد

مانور هماهنگی پدافند غیر عامل ارتباطات ســیار با 
حضور مهندس البرزی  نماینده معاون فنی مهندســی 
وپدافند غیرعامل و مهندس صفاهانی رییس اداره پدافند 
غیرعامل حراست  ارتباطات سیار واعضای کمیته بحران 

مخا برات منطقه مرکزی  در اراک برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی 
درابتدای این جلســه مهندس احمدی جانشین معاون 
شبکه مخا برات منطقه مرکزی گزارشی از فعالیت های 
کمیته بحران منطقه مرکزی ارایه نمود ودر ادامه مهندس 
البرزی و مهندس صفاهانی به مدیریت ارتباطات سیار در 
برقراری وحفظ ارتباط  ومهار بحران های جاری شــدن 
سیل در تعدادی ازاستان های کشور اشاره نمودند و نقطه 
نظرات وپیشنهادات خود را برای آمادگی هرچه بیشتر در 

مواقع بروز بحران مطرح کردند.

جفت  پالسمای  دستگاه  اندازی  راه  و  نصب 
شده القایی در آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفار 

گیالن
برای نخستین بار بین شــرکت های آب و فاضالب 
روســتایی کشور، دستگاه پالســمای جفت شده القایی 
" ICP " در آزمایشــگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب 
روستایی گیالن نصب و راه اندازی شد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی گیالن امروز با اعالم این خبر گفت: 
20 میلیارد ریال برای خرید، نصب و راه اندازی این دستگاه 
هزینه شد.محب علی رنج ور، اندازه گیری فلزات سنگین 
آب همچون سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، کادمیوم، مس، 
 ICP نیکل، آلومینیوم و ... را از کارکردهای مهم دستگاه

عنوان کرد.

اخبار

از  گلستان  برق  شرکت  مدیرعامل  استمداد 
مر دم؛ در مصرف برق صرفه جویی کنید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی  گلســتان  برق گلســتان با اشــاره به  
افزایش دما و گرم تر شدن هوا به 
صرفه جویی در مصرف برق تأکید کرد و هشدار داد درصورت 
عدم رعایت مصرف بهینه شاهد خاموشی در استان خواهیم 
بود.علی اکبر نصیری با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای 
اخیر و باال رفتن مصرف انرژی در استان اظهارداشت: با توجه به 
گرمای شدید هوای امروز و فشار مضاعف به شبکه های توزیع 
برق از مردم استان می خواهیم برای پیشگیری از خاموشی های 

احتمالی مصرف بهینه را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: برای کمک به پایداری خطوط توزیع برق در 
امروز و روزهای آینده شهروندان باید نسبت به صرفه جویی و 

مدیریت مصرف برق اقدامات جدی تری به کار گیرند.
نصیری به مردم توصیه کرد برای اینکه در روزهای گرم 
سال دچار قطعی برق نشوند به ویژه در ساعات پیک مصرف 
برق از ساعت 14 الی 16 از استفاده از لوازم برقی غیر ضروری 
خودداری کنند. همچنین از پنکه بجای کولر گازی و در روز نیز 

از نور طبیعی به جای نور مصنوعی استفاده شود.
همچنین شرکت آب و فاضالب گلستان نیز با توجه به 
گرمای هوا از هم استانی ها خواست در مصرف آب صرفه جویی 

کنند.
این شــرکت اعالم کرده است به علت گرمای شدید هوا 
و افزایش مصرف آب علیرغم اســتفاده از تمام ظرفیت های 
تولید، ذخیره و توزیع آب، ممکن است در برخی نقاط شهرها 
شهروندان با قطعی و یا کاهش فشار آب مواجه شوند؛ بنابراین 
ضروری است از مصارف غیرضروری مانند شستن خودروها، 

حیاط منزل و آبیاری فضای سبز خودداری شود.
هنوز چند روزی به آغاز تابستان مانده است، گلستانی ها 
در این روزها گرمای باالی 40 درجه را تجربه می کنند. در عین 
حال هواشناسی استان نیز اعالم کرد از اواخر وقت امروز دمای 
هوا در اغلب مناطق استان سه تا چهار درجه کاهش پیدا کند

یم و احترام به ارباب رجوع در  دوره آموزشي تكر
شرکت گاز استان سمنان برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومي؛  ســمنان مســئول   همتــی  کلثــوم 
استان  گاز  شرکت  آموزش 
ســمنان از برگزاري دوره آموزشي تکریم و احترام 
بــه ارباب رجوع در این شــرکت خبر داد و گفت: 
ارباب رجوع ولــی نعمت این نظام محســوب می 
شــود و در هر شــرایطی باید مــورد تکریم قرار 
گیرند و مشــکالت و نیازهای آنان برطرف شــود، 
بنابرایــن ایــن دوره در راســتای ارج نهــادن به 

انســانیت و کرامت انسانی برگزار گردید.
وی افــزود: ایــن آموزش با حضــور جمعی از 
کارکنان ســتاد به صــورت حضــوری و همزمان 
مشــارکت گروهــی از همکاران شهرســتان ها به 

گردید. برگزار  کنفرانس  ویدیو  صورت 
ایــن مقام مســئول افــزود: در ایــن دوره به 
اهمیت حقوق شــهروندي و ارباب رجوع پرداخته 
شــد و همچنین بر ضــرورت رعایت حفظ احترام، 
آبرو و شــأن مردم در نظام اداري تأکید گردید و 
کارکنان با تعاریف و مفاهیم ســازمان، مشــتري، 
ارباب رجوع، خدمت رســاني و مدل هاي خدمت 

... آشنا شدند. رساني و 
همتــی در پایان ابراز امیدواري کرد: با اجراي 
فرایند طــرح تکریم ارباب رجــوع و رضایتمندي 
مــردم شــاهد نتایــج مثبتــي از جملــه بهبــود 
رضایتمنــدي اربــاب رجــوع، کاهــش نارضایتي 
هــاي احتمالي، کاهش هزینه هــا، تغییر و اصالح 
الگوهاي رفتاري در شــرکت گاز اســتان سمنان 

باشیم.

داخلی  و  جاری  اعتبارات  از  استفاده  با 
جنوب  آبفای  در  کنتور  دستگاه   96 تعداد 

غربی تعویض شد
آبفاجنوبغرب        بــه منظور ارتقاء کمی و  کیفی آب آشامیدنی شهروندان  
کنتورهای  فرسوده و قدیمی 
در شهرک امام حسین علیه السالم جمع آوری و تعویض 
میگردد   به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوبغربی 
استان تهران مدیر امور آبفای شهرک امام حسین با اعالم 
خبر مذکور اظهار داشت : با عنایت به فرسودگی و قدمت 
شبکه آبرسانی و همچنین انشــعابات و کنتورهای مورد 
اســتفاده در بخش هایی از این شــهر  ، لــذا پیرو برنامه 
زمانبندی شــده در خصوص خارج سازی این شبکه ها و 
انشعابات مذکور از مدار توزیع ، عملیات مذکور در دستور 

کار قرار گرفته و در حال انجام می باشد .
       ســید علی حســینس گنجی ضمن تشــریح 
مشــخصات پروژه انجام شده در این خصوص یادآور شد : 
طرح مذکور از اوایل سال جاری و به منظور کاهش میزان 
آب به حســاب نیامده ، افزایش درآمد و همچنین جمع 
آوری خطوط و شــبکه ها و انشعابات فرسوده و قدیمی از 
مدار توزیع آغاز گردید و تا اواسط خرداد ماه جاری با صرف 
هزینه هــای الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی تعداد 
96دستگاه کنتور قدیمی و فرسوده در شهرک امام حسین 
علیه السالم جمع آوری و به جای آن کنتور های جدید به 

همراه اتاقک کنتور بر روی دیوار ها نصب شد . 
       مدیر امور آبفای شهرک امام حسین ع همچنین 
خاطرنشان ساخت : با توجه به اینکه انشعابات و شبکه های 
فرسوده به لحاظ عدم کار آیی الزم و شکستگی های پی در 
پی موجب هدر روی و پرت آب قابل توجهی می گردند ، 
لذا در همین راستا و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته 
بهسازی و به روز رسانی سایر انشعابات فرسوده در دست 
انجام است و مطابق اولویت بندی صورت گرفته انجام می 

پذیرد . 

بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول 
شبكه فاضالب خوانسار

مدیرعامــل شــرکت آب و  اصفهــان فاضالب استان اصفهان در     
برداری  بهره  مراســم 
از تصفیه خانه و فاز اول شــبکه فاضالب خوانسار، با بیان 
اینکه یکی از مطالبات دیرینه شهر خوانسار اجرای شبکه 
فاضالب در این شهر بود، گفت: با بهره برداری از تصفیه 
خانه فاضالب خوانسار بیش از ۳2 هزار نفر در این منطقه 

تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند. 
مهندس هاشــم امینی اظهارداشت: در حال حاضر 
با تکمیل کلیه مراحل ســازه ای و مکانیکال  این پروژه، 
دبی متوسط فاضالب ورودی به تصفیه خانه 72 لیتر بر 
ثانیه اســت. وی به ضرورت احداث تصفیه خانه فاضالب 
در شــهر خوانسار پرداخت و اظهار داشت: بافت زمین در 
شــهر خوانسار بسیار سخت و سنگی است که آب در آن 
به سختی نفوذ می کند، بنابراین به منظور دفع بهداشتی 
فاضالب و ارتقای ســطح بهدشت عمومی مردم  نیاز به 

احداث تصفیه خانه فاضالب در این شهر  وجود داشت. 
 وی افزود: شهرســتان خوانسار به دلیل داشتن آب 
و هوای کوهســتانی دارای چشمه ها و رودهای بسیاری 
اســت، این در حالی است که سطح آبهای زیرزمینی به 
دلیل جنس سخت زمین بســیار باالست و در مدار قرار 
گرفتن تصفیه خانه فاضــالب برای جلوگیری از آلودگی 

آبهای زیرزمینی  از ضرورت باالیی برخوردار است.
 مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 
با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضالب در شهر 
خوانسار از سال 82، بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه 
طی دو سال گذشته سرعت گرفت و تاکنون 40 کیلومتر 
شبکه فاضالب اجرا شده و نیز تا کنون بیش از 450 فقره 

انشعاب فاضالب وا گذار شده است. 

جانگــداز،  رضــا  مشــهد با   مشــهد  شــهردار 
تاکید بر اینکه جلب رضایت شــهروندان از 
اهمیــت ویژه ای بــرای مدیریت شــهری 
برخوردار است، گفت: با توجه به این مهم 
باالترین  با  باید  بهسازی و آســفالت معابر 

شود. انجام  کیفیت 
آغاز  مراســم  در  کالئــی  محمدرضــا 
عملیــات اجرایــی آســفالت ۳ میلیون و 
600 هزار مترمربع از معابر شــهر مشــهد 
کــه با حضــور جمعی از اعضای شــورای 
شهر و مدیران شــهری برگزار شد، افزود: 
شــهروندان به جزئیات کار نیز توجه دارند 
لذا معاونت فنی و عمران به ویژه ســازمان 
باید نظــارت دقیقی  عمــران شــهرداری 
بــر کار پیمانــکاران در آســفالت معابر با 

باشند. داشته  کیفیت  باالترین 

وی اضافــه کرد: 
نیــز  شــهروندان 
صورت  در  می توانند 
هرگونــه  مشــاهده 
آسفالت  در  مشــکل 
موضوع  شــده  اجرا 
را از طریق ســامانه 
 1۳7 مردمی  ارتباط 

کنند. اطالع رسانی 
کالئــی بــا بیان 
طرح  اجــرای  اینکه 
مشهد  معابر  آسفالت 
فرهنگی  اقدامــی  با 
اســت،  همزمان  نیز 
اظهار کرد: سال 98 
فرهنگ ســازی برای 
خودروهــا  توقــف 

پشــت خطــوط عابــر پیاده 
و همچنیــن عبــور عابــران 
یکی  پیــاده  عابــر  از خــط 
فرهنگــی  اولویت هــای  از 
شهرداری مشهد است لذا در 
زیرسازی  معابر  آسفالت  روند 
جهت  مناسب  گذرگاه های  و 
قرار  توجه  مورد  عابران  عبور 

گیرد.
شــهردار مشــهد تصریح 
اقــدام  امیدواریــم  کــرد: 
مدیریت شــهری مشــهد در 
۳ میلیون  بهسازی و آسفالت 
از  مترمربــع  هــزار   600 و 
معابر مشــهد در دوره ای که 
شــهرداری ها  می شود  گفته 
رضایت  دارند،  قرار  رکود  در 

باشد. را در پی داشته  شهروندان 
وی در ادامه به افتتاح راســتگرد فدک 
اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت جدی 
میدان شــهید فهمیده ترافیک سنگین این 
محل به دلیل عبــور خودروها از کندروها 
بود لــذا برای کاهش ترافیــک و رفع این 
بزرگراه  ورودی  راســتگرد  ایجاد  مشــکل 
شــهید چراغچی به فدک )خین عرب( در 

قرار گرفت. کار  دستور 
برنامه ریزی های  افــزود: طبــق  کالئی 
انجام شــده قرار بود این پروژه ظرف 70 
روز به بهره برداری برســد اما با تالش های 
و عمران،  فنــی  معاونت  همکارانمــان در 
پروژه راســتگرد فــدک 10 روز زودتر به 
اتمام رســید که امیدواریم این سرعت در 
همه پروژه هــا همراه با کیفیت مورد توجه 

گیرد. قرار 

شهردار مشهد در مراسم آغاز عملیات بهسازی و آسفالت معابر:
آسفالت معابر با باالترین کیفیت انجام شود/ فرهنگسازی توقف خودروها قبل از خط عابر پیاده اولویت مدیریت شهری در سال 98

یک شنبه  2 نیر 1398  شماره 5052  شهرستانها10

آگهی مفقودی
اینجانب رضا گودرزی مالک خودروی سواری سمند LX XU7  به شماره انتظامی  41/ 497 
 124K0870985 و شماره موتور NAAC91CEXGF093674  ب 91 مدل 1395 شماره بدنه
به علت فقدان اســناد ســازمان فــروش ایران خودرو تقاضای رونوشــت )المثنی( ســند و برگ 
کمپانی مذکور را نموده اســت.لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
10 روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی 

به عمل خواهد آمد.
********************************

موتــور  شــماره  بــه  مــدل 1397   G410LA4X2MNA اســکانیا  ســند  و  ســبز  بــرگ 
DC13158L018304808  و شــماره شاســی NACG4X200J3915467 بــه شــماره انتظامی 

513/31 ع 46 به مالکیت مجید ترکاشوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
********************************

بــرگ ســبز خــودرو پــژو 206 بــه شــماره موتــور 165A0055747 و شــماره شاســی 
NAAP03EE0GJ820838 و شــماره پالک ایران 18- 577ج99 بــه نام حمید خوش رفتار به 

شماره ملی 3874482006 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
********************************

کلیه مدارک )برگ سبز)شناســنامه( - ســند و کارت ( و...سواری ام وی ام 315  مدل  94  
بــه شــماره انتظامی 121  ط 17 ایران 54 و به شــماره موتــور  MVM477FJAE030694 و به 
شــماره شاســی NATFBAKD2E1006109 به نام عباس انتیک چی مفقــود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد . یاسوج
********************************

برگ سبز )شناسنامه(خودرو سواری پراید مدل 87 به شماره انتظامی 428  ب  64 ایران  
49  و به شماره موتور 2762324 و شماره شاسی S1412287910801  به نام اسکندر درست 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد . یاسوج
********************************

ســند و برگ سبز )شناســنامه( خودرو سواری پژواسکندر درست مفقود گردیده واز درجه 
اعتبار ساقط می باشد . یاسوج

********************************
ســند و برگ ســبز )شناســنامه( خودرو ســواری پــژو206 نقــره ای متالیک مــدل 84 به 
شــماره انتظامی 447 ص 29 ایران 49 و شــماره موتور 10FSS15131181  و شــماره شاســی 

19825741 به نام معصومه راه نورد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد . یاسوج
********************************

بــرگ ســبز 0شناســنامه ( خــودرو ســواری ولیکــس C30 مــدل 93 بــه شــماره انتظامی 
453  ج 31 ایــران 49 و بــه شــماره موتــور GW4G151401035557 و بــه شــماره شاســی 
NA6NF2110EC003327 بــه نــام ایمان جهان پناه مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . یاسوج 
********************************

ســند مالکیت وســیله نقلیه برگ سبز سیســتم پیکان وانت تیپ 1600OHV مدل 1390 
به رنک ســفید شــیری روغنی به شــماره شاســی NAAA46AA2BG210787  شــماره موتور 
11490042096 بشــماره پــالک 27-546و63 بنــام جمــال آذربرزیــن مفقود وفاقــد اعتبار 

میباشد.
********************************

کارت پایان خدمت ،گواهینامه بشــماره9600564872، کارت تاکسیرانی)کد992( معاینه 
فنی وبیمه اینجانب اکبر اســماعیلی خوشــمردان فرزند علی اصغر بشماره ملی0791878902 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)سبزوار(
********************************

اینجانــب بهــزاد امیرنژاد فرزنــد ولی اله به شــماره ملــی 2032127458 مالک خودروی 
ســواری سیســتم ســمند تیپ SEXU7 مدل 1394 به رنگ ســفید - روغنی شــماره شاســی  
NAACN1CW9FF743595 و شــماره موتــور 124K0756983 به پالک 69-393 و 55 بعلت 
فقدان اســناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی سواری سیســتم پراید تیپ 132 رنگ سفید-روغنی 
مدل 1387 به شماره موتور 2389449 و شماره شاسی S1422287005057   به شماره پالک 
69-385 م 22 متعلق به رحمت اله پقه فرزند امامقلی به شماره  ملی 4979106951 مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************

شناســنامه)برگ ســبز( کامیون کشنده سیســتم ماک تیپ DM685S برنگ قرمز-معمولی 
مدل 1975 بشماره موتور 000317 و شماره شاسی 025569 و شماره پالک ایران 84 - 581 

ع 18 به نام جواد عتیقه زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
********************************

شناســنامه)برگ ســبز( و کارت خودرو ســواری هاچ بــک تیبا 2 مدل 1396 برنگ ســفید 
بشــماره موتور M15 / 8436888 و شــماره شاســی NAS821100H1096163 و شــماره پالک 
ایران 84 - 489 ص 83 به نام کریم مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

بندرعباس
********************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســمند ال ایکس مدل 1386 رنگ شــکالتی متالیک ش موتور 
12486103676 شاســی 73213173 پالک 62-684س83 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 

باشد.ساری
********************************

برگ ســبز ام وی ام 110 مدل 1392 شاســی 033507 ش موتور 1012249 پالک 46-
672ط38 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.ساری

********************************
کلیه مدارک ســند سواری مزدا 3 مدل 1390 پالک 298و38ایران55 شاسی 8601018 

ش موتور 11117466 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.ساری
********************************

ســند کمپانی تاکســی پژو ROA رنگ زرد خورشیدی با نوار شــطرنجی مشکی مدل 87 ش 
موتــور 11686039596 شاســی 61360573 پــالک 62-124ت25مفقود گردیــده و فاقد 

اعتبار می باشد. ساری
********************************

سند ماشین - برگ کمپانی- برگ سبز و کلیه مدارک غیر از کارت ماشین سواری پژو رنگ 
زغالــی متالیک مدل 1381 ش موتــور 3632400 شاســی 81610845 پالک 82-527ق23 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************

برگ ســبز و ســند کمپانی پراید مدل 1377 رنگ سفید شــیری پالک 72-286س23 ش 
موتور 00097899 شاسی S141227757851 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

********************************
سند کمپانی و برگ سبز خودرو چری هاچ بک تیپ TIGGO5FL مدل 1396 رنگ قهوه ای 
متالیک ش موتور MVM484FTAH024541 شاســی NATGBATL8H1020630 پالک 72-

729ل92 به نام سهراب آذرگون مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  ساری

       سازمان اوقاف و امور خیریه
        اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان                              آگهی مزایده

        اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام

بدینوســیله به اطالع میرســاند اداره اوقاف  امور خیریه بسطام و 
متولی موقوفه در نظر دارند سردرختی موجود در باغ موقوفه مالمحمد 
ملک مجن شــامل ســیب واقع در مجن را از طریق نشــریه مزایده به 
شماره 97/298360 مورخ 98/03/30 برگزار نماید جهت اطالعات 

بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه بسطام مراجعه شود. 
محمدرضا بخشی ، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9301187
شــماره مزایده: 139804331051000097 ، به موجب پرونده اجرائی 
کالســه فوق یک دستگاه ســواری سمند ســفید روغنی تیپ LX مدل 1390 
دارای پالک انتظامی 142 و 89 ایران 68 متعلق به مرتضی حیدری می باشــد 
، شــماره موتور 12490103804 و شــماره شاسی 871893 میباشد و درب 
عقب و گلگیر جلو ســمت راســت آثار تصادف دارد و بقیه قســمت های اطاق 
ســالم و بدون خط و خش است ، شــماره موتور 103804 برابر اسناد فابریک 
اســت ولیکن به جهت فقدان یوئیچ و علیرغم تهیه باطری امکان روشن نمودن 
موتور مقدور نگردید و قطعات منصوبه محفظه موتور کامل بود ، رنگ اتومبیل 
ســفید روغنی بدون زیررنگ است و حک شــماره شاسی 871893 فابریک و 
اصل است و مطابق اسناد اتومبیل و پالکت مشخصات منصوبه حاوی مشخصات 
فنی وســیله با پرچ فابریک اســت الستیک ها  آفتاب خورده است و با توجه به 
تاریخ توقیف 1395/2/19 که بیش از سه سال از آن می گذرد ، شیشه جلو 
شکسته است و باطری شارژ ندارد ، اتومبیل فاقد بیمه نامه شخص ثالث است 
و ســپر جلو خط و خش دارد و چراغ خطر عقب راســت شکسته است ، اتومبیل 
دارای چهار عدد باند از نوع پانیونی و آمپلی و خازن اســت به سریال 2720 و 
ارزش تعیین شــده منوط به سالمت موتور و گیربکس می باشد. اتومبیل فوق 
واقع در کرج بین ایســتگاه گرم دره و وردآورد جنب آزاد راه شــهید فهمیده 
پارکینــگ روبــاز خودروهای توقیفی متوقف می باشــد که بابت چک برگشــتی 
170246/20 مورخ 1393/7/12 به عهده بانک ملت مهرشــهر بابت پرونده 
کالســه 9301187 موضــوع طلــب حمیدرضا مهربــان توقیف گردیده اســت 
و طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری در مورخ 1398/02/24 به مبلغ 
450/000/000 ریال ارزیابی شده ، از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1398/4/18 واقع در )کرج بین ایستگاه گرم دره و وردآورد جنب   آزاد راه 
شــهید فهمیده پارکینگ روباز خودروهای توقیفی( از طریق مزایده به فروش 
میرســد. مزایده از مبلغ 450/000/000 ریال شــروع و بــه باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقداً فروخته می شــد و کلیــه هزینه های قانونی بــه عهده برنده 
مزایده اســت و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه 
روز مزایــده تعطیل رســمی اعالم گردد ، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/4/2
معاون اجرای اسناد رسمی کرج ، قاسمی

آگهی تغییرات شــرکت حفاری آبرون خراســان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 953 و شناسه ملی 10861352666 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محل شــرکت به 
آدرس اســتان خراسان شــمالی ، شهرستان شــیروان ، بخش 
مرکــزی ، شــهر شــیروان، کاشــانی ، کوچــه کاشــانی 7 ، بلوار 
آیــت اهلل کاشــانی ، پــالک 377 ، طبقه همکف و به کدپســتی 
9461617982 تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه 
بشــرح فوق اصالح گردید. - هریک از اعضا هیئت مدیره باید 
در مدت تصدی خود الاقل یک ســهم از ســهام خود را بعنوان 
وثیقه خســاراتی که ممکن اســت درنتیجه اعمال اداری هیئت 
مدیــره یا یکی از اعضاء آن به شــرکت وارد شــود به صندوق 
شــرکت بسپارند و به تصویب مجمع رســید و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )508420(

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانب ابراهیم حاجی نورمحمدی مالک 3 دانگ سهم مشاع ازششدانگ 
مشــاع پالک ثبتی 1177 مفروز از 49 فرعی از ســنگ 72 اصلی واقع در قریه وادان به نشانی 
دماوند روســتای وادان موضوع ســند / اسناد مالکیت شــماره 0744458 - 87/الف به شماره 
ثبت 25292صادره به تاریخ 1370/2/8 متقاضی تعیین بســتر و حریم  رودخانه/ مسیل/ نهر 
کافرجوی در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر 
اساس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور 
آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در دســت داشتن 
مــدارک مالکیت خــود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهــی به امور آب دماوند به نشــانی 
گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی اســت عدم 
مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای تهران ) امور 
آب ( نبوده و بســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشــاعی الزم الرعایه می باشــد. 6099- 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/23 - نوبت دوم: 1398/4/2
اداره امورآب دماوند

آگهــی تغییــرات شــرکت صنــدوق غیردولتی پژوهــش و فناوری 
اســتان سمنان سهامی خاص به شــماره ثبت 3684 و شناسه ملی 

 14001930618
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : افراد ذیل به عنوان 
اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: 1- پارک 
علم و فناوری اســتان سمنان به شناســه ملی 14003092420 
به نمایندگی آقای دکتر ســید محمد اسماعیل جاللی به شماره ملی 
4590152509 . 2- صنــدوق مالی توســعه تکنولوژی ایران به 
شناســه ملی 10101229702 به نمایندگی آقای محسن سلطانی 
ممقانی به شــماره ملــی 0322342686 . 3- شــرکت تولیدی و 
صنعتی ســیم و کابل مغان به شناســه ملی 10480033664 به 
نمایندگــی آقای منصور قدیری به شــماره ملــی 4590137380 
. 4- شــرکت مهندسین مشاور آبیاران گســتر قومس به شناسه 
ملی 10102416395 به نمایندگی آقای عبدالحســین برنجی به 
شــماره ملی 4591234371 . 5- شرکت توربوژنراتور شاهرود 
به شناســه ملــی 10480070602 به نمایندگی آقــای علی اکبر 
باغبانی ششــتمد به شــماره ملــی 0794000983 .آقــای جمال 
بابایی به شــماره ملی4591054659 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای حسین اســکندری به شماره ملی 4591708233 به عنوان 
بازرس علی البدل تا تاریخ 1397/12/29 تعیین شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار »سیاســت روز« برای درج آگهی هــا و اطالعیه های 

صندوق انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )507746(

آگهی تغییرات شــرکت رستم سازه شــاهرود سهامی خاص به 
شماره ثبت 2454 و شناسه ملی 10480090844 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 
مــورخ 1397/4/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : اعضــای 
هیــات مدیــره عبارتند از آقای رســتم علی محمدی به شــماره 
ملــی 4591957594 و آقــای رضــا علــی محمدی به شــماره 
ملی4590784157 و آقای محمدرضا علی محمدی به شــماره 
ملی 4592039408برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجمع 
تصویب نمود در اجرای ماده 124 الیحه اصالحی قانون تجارت 
میتوانــد رئیــس هیئــت مدیره و مدیــر عامل یک نفر باشــد.

خانــم زهــرا بیگم جاللــی به شــماره ملــی 4590784254به 
ســمت بــازرس اصلی وخانــم کبــری طباطبایی به شــماره ملی 
4569842951 به ســمت بازرس علــی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار سیاست روز 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان ســمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )507745(

آگهی تغییرات شرکت رستم سازه شاهرود سهامی خاص 
به شماره ثبت 2454 و شناسه ملی 10480090844 
مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1397/4/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1ـ آقــای 
رســتم علی محمدی به شــماره ملی 4591957594 به 
ســمت رئیــس هیئت مدیــره 2ـ آقای رضا علــی محمدی 
به شــماره ملــی 4590784157به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3ـ آقای محمدرضا علی محمدی به شمارملی 
4592039408بــه ســمت مدیــر عامل و عضــو هیئت 
مدیره. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 

امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )507744(

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860301024000376 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم مرضیه نجف زاده فرزند ارســالن بشــماره 
شناسنامه 9883 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
60 مترمربع پالک 10043 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 179 فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 518 واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رســمی طبق سند مالکیت مشاعی 
به نام متقاضی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/18- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 98/4/2 - م الف/519
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9600642
بســتانکار: مریم خسروی ســودجانی- بدهکار: ورثه عبداهلل صادقی ســودجانی به اسامی 
آقایان و خانمها غالم حســین- محمدعلی- فرخ- زیبا- حســین- ســکینه- عبداهلل- اسماعیل- 
محمود شــهرت همگی صادقی ســودجانی و سهیل- ســینا و مهسا شــهرت همگی صادقی. مورد 
مزایده: تمامت نه ســهم مشاع از هفتاد و دو ســهم ششدانگ یکباب خانه مسکونی بپالک نهصد 
و چهل و هشــت فرعی از دواصلی )2/948( واقع در شــهرکرد خیابان ســعدی شرقی کوچه 11 
پالک 24 به مالکیت عبداهلل صادقی ســودجانی که به درخواســت بستانکار مورد ثبت فوق بابت 
وصــول طلب مهریه ســند شــماره 2769 مورخــه 76/4/30 تنظیمــی دفترخانــه ازدواج 128 
ســامان درخواســت مزایده نموده است. ششدانگ بمساحت دویست و پنجاه و هفت متر مربع و 
چهارصدم مترمربع )257/04( که محدود است شماال بطول بیست و شش متر و سی صدم متر 
)26/30( دیوار بدیوار پالک 947 فرعی شرقا بطول نه متر و هشتاد صدم متر )9/80( درب و 
دیواریست بکوچه جنوبا بطول بیست و پنج متر و هفتاد و سه صدم متر )25/73( دیوار بدیوار 
پــالک 949 فرعــی غربا بطول ده متــر )10( دیوار بدیوار پالک 968 و 967 فرعی. ســاختمان با 
کاربری مسکونی با اعیانی قدیمی و سنتی و فاقد ارزش اقتصادی- سیستم گرمایش بخاری گازی 
می باشد. دارای انشعابات آب- برق و گاز می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ جمعا 
بمبلــغ )12/400/000/000 ریال( دوازده میلیارد و چهارصد هزار ریال براورد شــده اســت 
کــه برابر گزارش مورخه 98/3/21 مامور اجرای ثبت شــهرکرد در تصــرف ورثه مالک )محمود 
صادقی( می باشد- مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/24 در اداره 
اجرای اســناد رسمی شهرکرد در قبال طلب خانم مریم خســروی سودجانی و هزینه های اجرایی 
پرونده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون 
ریال )1/550/000/000 ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیــل رســمی گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مــکان مقرر برگزار 

خواهد شد تنظیم سند انتقال اجرائی موکول به ارائه مفاصا حسابهای مربوطه خواهد بود. 
 ایرج علیاری- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی شهرکرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  مجهول المکان علی اکبر یدالهی
کالسه پرونده:9/87/98  بدین وسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان 
حسن توکلی دادخواستی دایر بر مطالیه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع  
و پس از ثبت به کالسه 9/87/98 جهت رسیدگی به تاریخ 98/5/6 ساعت 10:30 تعیین وقت 
گردیده لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده 73 ق آ د م و حسب 
تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول 
دادرســی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر 
این صورت شــورا غیابا رســیدگی و تصمیم شایســته را اتخاذ خواهد نمود.ضمنا چنانچه منبعد 

نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد.م/الف
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بابل

اصالحیه
در آگهی مندرج در روزنامه سیاســت روز مــورخ 1398/4/1، بنام خانم مینو زیبا نژاد راد 
فرزند حسن، رای اصالحی مورخ 1/ 12 / 1397 صحیح می باشد که به اشتباه 1397/12/21 

درج گردید که بدینوسیله اصالح می گردد. 
 دماوند


