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چهاردهمین جشنواره بین المللی 
فرهنگ اقوام به میزبانی گلستان 

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایــع  و  گردشــگری 
دستی گلستان از برگزاری 
مجازی چهاردهمین دوره 
بین المللــی  جشــنواره 
اســتان  در  اقوام  فرهنگ 
خبر داد و گفت: در مدت 
برگزاری این جشــنواره عالوه بر برپایی نمایشگاه 

صنایع دستی، ۲۰ گروه موسیقی نیز اجرا دارند.
احمد تجری در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
استان گلستان، اظهار داشت: طی سال های گذشته 
سیزده دوره جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در 
اســتان گلستان برگزار شــده و یکی از جامع ترین 

جشنواره های گردشگری در کشور است
وی افزود: چهاردهمین دوره جشــنواره بین المللی 
فرهنگ اقوام نیز امسال تحت تأثیر شیوع کرونا از 
9 تا 1۲ بهمن به میزبانی استان گلستان در گرگان 

و  به صورت مجازی برگزار می شود
تجری ادامه داد: هزار و 5۰۰ هنرمند صنایع دستی 
که 6۰۰ نفر گلســتانی هســتند با هفت هزار قلم 
محصول صنایع دســتی در این سامانه ثبت نام و 

محصوالت خود را بارگزاری کرده اند
وی اضافه کرد: اجرای موســیقی ســنتی و آئینی 
اقوام کشــور به صورت حضــوری و مجازی برگزار 
می شود که اجرای زنده بدون حضور تماشاگران در 

تاالر فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود
وی یادآور شــد: ســه وبینار آموزشــی برای این 
جشــنواره در نظر گرفته شــده که موضوعات آن 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی گلســتان با اشــاره به اهداف چهاردهمین 
دوره جشــنواره فرهنگ اقوام ایــران زمین، گفت: 
معرفی آداب و رســوم روستاهای هدف گردشگری 

یکی از مهم ترین اهداف این جشنواره است
تجری خاطرنشــان کرد: ۲۰ گروه موسیقی سنتی 
و آئینی از اقوام مختلف کشــور و اســتان گلستان 
در ایــن برنامه اجــرا خواهند داشــت، همچنین 
نظرســنجی و مشــورت با مخاطبان در قالب یک 

سامانه طراحی شده است
وی ادامــه داد: در جشــنواره های آینــده معرفی 
بازی های بومی محلی در اولویت است و امیدواریم 
شــرایط به نحوی باشــد کــه ایــن برنامه ها طی 

سال های آینده به صورت حضوری برگزار شود

خبر

مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان از آغاز طرح پایش و 
کنترل مصارف مراکز تعطیل سطح استان خبر داد.

 سید مصطفی علوی، مدیرعامل این شرکت، گفت: این طرح 
از ابتدای بهمن ماه به منظوربررســی مصرف مراکز تعطیل 
نظیر مدارس، دانشــگا ها، رستوران هاو تاالرهای مراسمات 

و ... اجرایی می شود.
وی، با اشــاره به افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته، افزود: با توجه به اینکه در 

ســال جاری اکثرمراکزآموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی 
و عمومی به خاطربیماری کرونا تعطیل بود انتظار می رفت 

که مصرف گاز با کاهش محسوسی مواجه شود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: در این 
طرح مصرف جاری و گذشــته  مشــترکین مراکز تعطیل 
بررسی می شود تا مشخص گردد که آیا در زمان تعطیعلی، 

وسایل گاز سوز این مراکز خاموش بوده است یا خیر؟
مهندس علوی، همچنین ضمن تاکید بر بررسی زیر ساخت 

ها برای پشتیبانی و بهره برداری مناسب از تاسیسات شرکت، 
پایش و کنترل مصرف ادارات ســطح استان را یک ضرورت 

مهم و اساسی دانست.
وی، افزود: بنا به گزارش ســازمان هواشناسی با ورود جبهه 
هوای ســرد به استان و سرد شدن هوا در روزهای پیش رو، 
از مشترکین گرامی تقاضا می شود تا ضمن توجه به مسائل 
ایمنی، مصرف گاز خود را مدیریت کنند چرا که همکاری و 
همیاری مشترکین خانگی در زمینه مدیریت بهینه مصرف 

می تواند کمک بسیار خوبی برای استمرار جریان گاز باشد 
و ایــن عزیزان می توانند با کاهش حداقل یک درجه دمای 
منزل خود، حــدود 6 درصد در مصــرف گاز صرفه جویی 
کنند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان پوشیدن لباس 
های گــرم، تنظیم دمای اتاق درحد اســتاندارد بین 1۸ تا 
۲1 سانتیگراد و خاموش کردن وسایل گرمایشی در هنگام 
خروج از منزل و محل کار را از اقدامات مهم دیگری که می 

تواند در زمینه صرفه جویی گاز کمک کند، عنوان کرد.

سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری 
مشهد خبر داد:

انتشار مزایده فروش زمین و 
پروانه ساخت پروژه 

مهر و ماه
مشهد- رضا جانگداز، سرپرست معاونت اقتصادی 
شهرداری مشهد از انتشار مزایده عمومی فروش 
و واگذاری زمین ها و پروانه های ســاخت پروژه 

مهر و ماه خبر داد.
 مهدی حاتمی اظهار داشــت: در راستای تحقق 
اهداف توسعه شهری و اســتفاده از توان بخش 
خصوصی، شهرداری مشهد اقدام به انتشار مزایده 
عمومی فروش و واگذاری زمین ها و پروانه های 
ساخت پروژه مسکونی،تجاری، اداری و پارکینگ 
مهر و ماه با مجموع زیربنای ۲55 هزار متر مربع 

نموده است.
وی در خصوص سابقه این پروژه گفت: در اوایل 
دهه ۸۰  به منظور اتصال محور الدن جنوبی به 
شــمال بلوار وکیل آباد و نیــز امتداد محور بلوار 
الدن به الدن شــمالی، قطعــه بزرگی از اراضی 
این محــدوده طی مذاکــرات و توافق با مالکان 
در تملک شــهرداری مشهد قرار گرفت اما طرح 
مذکور به دلیل تغییرات طرح تفصیلی به محور 
الدن جنوبی محدود و زمین فوق االشــاره برای 
اجرای پروژه های بزرگ شــهری در نظر گرفته 
شــد.  حاتمی در ادامه افــزود: در اواخر دهه۸۰ 
شــهرداری مشهد قرارداد مشــارکتی با سرمایه 
گذار بخش خصوصی جهت ساخت و اجرای دو 
برج با بیش از 5۰ طبقه منعقد کردکه متاسفانه 

به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار 
قرارداد مذکور فسخ شد.

وی به تالش های متعدد شهرداری در سال های 
گذشته در راستای اجرای پروژه بزرگ مهرو ماه 
تاکیدکرد و گفت:  از سال 91 شهرداری مشهد 
به منظور جذب و شناســایی ســرمایه گذاران 
مذاکرات متعددی را در راســتای ساخت مرتفع 
ترین ســاختمان شمال شرق کشــور انجام داد  
کــه با توجه به باال بودن حجم ســرمایه گذاری 
و عدم صدور مجوزات مربــوط به پروژه به ویژه 
مصوبه کمیسیون ماده پنج، این پروژه با استقبال 
و پیشنهاد جدی از سوی سرمایه گذاران مواجه 
نشد. حاتمی با اشاره به اهمیت و توجه مدیریت 
شهری  به این پروژه یادآور شد: با توجه به تامین 
مالی پروژه های عمرانی و زیرســاختی شــهری 
توســط معاونت اقتصادی، طبق دستور شهردار 
مشــهد مجددا پروژه مهر و ماه به عنوان اصلی 
ترین و مهمترین پروژه جهت تامین منابع مالی 
غیر نقد مــورد بازنگری قرار گرفت و با همکاری 
حــوزه معاونــت شهرســازی و نهــاد مطالعات 
شــهرداری قرارداد الزم با مشاور ذیصالح منعقد 
و طی برگزاری جلســات متعدد و در نظرگرفتن 
کلیه مالحظات الزم مصوبه کمیسیون ماده پنج 
برای این پروژه ها اخذ گردید. سرپرست معاونت 
اقتصادی شهرداری مشهد بیان داشت: این پروژه 
در حال حاضر شامل 6 برج مسکونی در ۲۲طبقه 
و یک برج تجــاری در ۲6طبقه با خدمات مورد 
نیاز رفاهی مختــص هر برج در طبقات هم کف 
با زیربنایی به مســاحت ۲55 هزار متر مربع در 
عرصه ای به مســاحت 4۲ هــزار متر مربع می 

باشد.

شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال 
۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورا کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت، ســید محمد احمدی شهردار رشت با حضور در صحن علنی 
شــورا الیحه بودجه پیشنهادی سال 14۰۰ شهرداری را تقدیم شورا 
کرد و در ســخنانی اظهار داشــت: یکی از اولویت های ما در ســال 
آینده تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام شــهرداری رشــت است.

شــهردار رشت رقم کلی بودجه سال آینده شهرداری را هزار و ۲4۰ 
میلیــارد تومان اعالم کرد و بیان داشــت: در الیحــه بودجه ای که 

تنظیم شــده و امروز تقدیم شورای شهر شد برای هزینه های جاری 
شــهرداری 59۰ میلیارد تومان و بــرای پروژه های عمرانی هم 615 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شــده اســت.احمدی از افزایش 
۳۷ درصدی بودجه شهرداری رشت در سال 14۰۰ خبر داد و گفت: 
البته نگاه من به عنوان شــهردار رشــت این بود که افزایش بیش از 
۲5۰ درصدی بودجه را برای شورای شهر مطالبه کنم که البته برای 
آن منطق تئوری و عملی هم داشــتم. شــهردار رشت بودجه سال 
99 شــهرداری را حدود 9۰5 میلیارد تومان اعالم کرد و یادآور شد: 
رویکرد شــهرداری رشت در بودجه ســال 14۰۰ تمرکز بر کسب و 

تولید درآمدهای پایدار در شهرداری است.

بهره برداری از ۴۱ پروژه حوزه آب و 
فاضالب گیالن در ایام هللا دهه فجر

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت امروز گفت: برای اجرای 
ایــن پروژه ها بیــش از 59۸ میلیارد ریال از محــل اعتبارات ملی و 
استانی هزینه شده اســت. سید محسن حسینی افزود: این پروژه ها 

که در دو بخش آبرســانی روســتایی و دفع بهداشتی فاضالب است 
در شهرســتان های رشت، صومعه سرا، ماســال، الهیجان، لنگرود، 
رودســر، انزلی، املش، رودبار، سیاهکل، شــفت، فومن و رضوانشهر 
اجرا شده است مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن تصریح کرد: 
از این 41 پروژه، تعداد ۲5 پروژه در بخش آب و 16 پروژه در بخش 
فاضالب اســت که در روزهای فرخنده دهه فجر با حضور مسئوالن 

افتتاح می شود.

پیمانکار نفت ماسک اهدا کرد و تشویق شد؛ 

پیمانکار نفت مسجدسلیمان 5۰۰۰ ماسک 
به کادر درمان اهدا کرد

در یک کار پســندیده و انسان دوســتانه ، یکی از پیمانکاران شرکت 
بهــره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان تعداد 5۰۰۰ عدد ماســک 

پزشکی را به کادر بهداشت و درمان این شهرستان اهداء کرد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
آقای عارف چمبری مدیر شــرکت خصوصی ماغر گســتر زاگرس که 
پیمانکار تهیه و توزیع غذای مدیریت خدمات این شــرکت می باشد 

هدف از این اقدام را قدرشناسی از زحمات کادر درمانی و مشارکت با 
این افراد زحمت کش در مبارزه با کرونا اعالم کرد. وی طی این اقدام 
تعداد 5۰۰۰ عدد ماســک ۳ الیه پزشــکی را با حضور در دفتر دکتر 
شایســته شمی پور مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان به وی 
تحویل داد تا در اختیار کادر بهداشــت و درمان شهرستان قرار گیرد. 
در همین راستا ، مهندس قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان نیز در جلســه ای که با حضور مدیران و 
روسای بخش های مختلف این شرکت برگزار شد پس از کسب اطالع 
از این اقدام ایشان ، ضمن ستایش و تقدیر از آقای چمبری ، با تأکید 
بر استمرار این حرکت های خیرخواهانه ، آن را موجب افزایش انگیزه 

کادر بهداشت و درمان در مقابله با این ویروس منحوس دانست. 

خبــر

آگهی مفقودی
کلیه مدارک یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600i به رنگ سفید روغنی مدل 1382 به 
شماره موتور 11158293631 و شماره شاسی IN82481775 به شماره پالک ایران 873-23 
ب 29 متعلق به محمد سید علی زاده برزکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 

**********************************************************
بدینوســیله اعالم میدارد برگ ســبز و سند مالکیت خودرو سواری - کار نیسان تیپ رونیز 
رنگ نوک مدادی روشــن متالیک - مدل 1387 شماره موتور KA24897164Y و شماره شاسی 
PTBGNLEMD22708225 و بــه شــماره پــالک انتظامــی ایــران 96- 614 ص 18 متعلق به 
اینجانب حامد رضا حیدری بشــماره ملی 0794686141 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد. شاهرود 
**********************************************************

بــرگ کمپانــی و ســند محضــری یــک دســتگاه وانت پیــکان تیــپ OHV 1600 بــه رنگ 
ســفید شــیری روغنــی مــدل 1390 بــه شــماره موتــور 11490080043 و شــماره شاســی 
NAAA46AA0CG312056 و شــماره پالک ایران 18- 662 ص 94 متعلق به ســجاد مهرابی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
**********************************************************

برگ ســبز )شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو تیــپ 405جی ال ایکــس آی 8/1 
برنــگ نقــره ای-متالیــک مــدل 1390 بشــماره موتــور12490061675  و شــماره شاســی 
NAAM01CA3BE224654  و شــماره پــالک ایــران 84-165س62 به نام شــعیب عالیقدر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************

برگ ســبز )شناســنامه( خودرو وانت سیســتم زامیاد تیپ Z24NIB  برنــگ آبی - روغنی 
مدل 1390 بشــماره موتور 622445  و شــماره شاســی NAZPL140TBO336987  و شماره 
پــالک ایران 84-656د82 به نام فرشــاد شــفیعی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
**********************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز ســواری پژو 405GLX-TU5 مدل1398 شماره پالک ایران74-
578ل27 شــماره موتور 164B0246955 شماره شاســی NAAM31FE7KK237151 به نام 

محمدحسین کوشکی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************

ســندکمپانی و برگ ســبز کلمیون بــاری فلزی بنــزال1921/52 مدل1355شــماره پالک 
ایران42-745ع52 شــماره موتور 10012127 شماره شاسی 14196930به نام اصغر کالته 

سیفری مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************

ســندکمپانی و فاکتــور فــروش خودرو ســواری ام وی ام  x33مــدل91 به شــماره انتظامی 
شاســی شــماره  و    MVM484FAFA008089 موتــور  شــماره  بــه  و  ایــران49   69 ج   755

NATGBAXK40100  بــه نــام یار علی حجت اهلل مفقــود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط می 
باشد. یاسوج

**********************************************************
برگ سبز)شناســنامه( خودروی ســواری پژو 206 نقره ای-متالیک مدل 1384به شــماره 
انتظامــی 122 ب 19 ایــران 83 بــه شــماره موتــور 1013084021093 و شــماره شاســی 

10823441 به نام قاسم نیکنام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
**********************************************************

آگهی اخطاریه
نــام و نــام خانوادگی مخاطب: آقای مهدی ســرلک ، شــغل آزاد ، مجهول المــکان ، موضوع: 
آقــای مهــدی ســرلک فرزند حبیب الــه به اطــالع میرساندهمســر جنابعالی خانم آســیه حدادی 
فرزند قربانعلی بر اســاس دادنامــه بشــماره 990997812320080 - 99/8/27 و پرونده 
کالســه 9809988148800013 صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقی کبودرآهنگ 
دادخواســت طــالق داده و به دفترخانه طالق 57 کبودرآهنگ واقــع در کبودرآهنگ میدان امام 
حسین ع مراجعه نموده است برای ثبت طالق مقتضی است جهت اجرای صیغه طالق و ثبت آن به 
دفترخانه طالق 57 کبودرآهنگ مراجعه فرمایید بدیهی است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی فرصت دارید به دفترخانه طالق مذکور نمایید در غیر این صورت طالق دادنامه قطعی 

شده صیغه طالق اجرا و ثبت خواهد گردید.
دفترخانه طالق 57 کبودرآهنگ

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت اعیانی ششدانگ پالک شــماره 1/263 - بخش سه ثبتی شاهرود در صفحه 
488 دفتر 58 ذیل شــماره 767904 به نام علی بابا نادعلیان صادر و تســلیم گردیده اســت و 
بموجب ســند قطعی 7146 مورخ 1381/8/1 دفتر اسناد رســمی شماره 3 شاهرود به شرکت 
تعاونی تولیدی زرین نما منتقل شــده اســت ســپس نماینده مالک با ارائه دو برگ استشــهادیه 
محلی اعالم نموده اســت که ســند مالکیت به علت نقل و مکان مفقود گردیده اســت و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت لذا برابر تبصره یک مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب 
را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود 
اعــالم در غیر ایــن صورت پس از انقضــای مهلت قانونی اعتراض ، ســند مالکیــت المثنی وفق 
مقررات صادر خواهد شــد . ســند مالکیت دفترچه ای بشــماره چاپی 767904 می باشد. تاریخ 

انتشار 1399/11/7
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود - مصطفی بخشی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3058 واقع در راهدار برازجان بخش سه بوشهر
خانم افســانه دهقان با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه اعالم نموده اند که یک فقره ســند 
دفترچه ای یک ســهم مشاع از 8 سهم سهام ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک زمین معروف به 
پاگــچ پالک 3058 واقع در راهدار برازجان بخش ســه بوشــهر که در دفتــر امالک 308 صفحه 
120 ذیل ثبت 55086 بنام افســانه دهقان صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس به موجب 
ســند قطعی 159836 دفتر 9 برازجان مورخه 89/4/24 موازی 1237/5 سهم از 14394/5 
ســهم سهام دو سهم از و سند قطعی 161182 مورخه 89/8/30 دفتر 9 برازجان موازی 360 
ســهم از 14394/5 سهم سهام دو سهم از 8 سهم سهام سه دانگ از ششدانگ به شرکت ملی 
نفت خیز جنوب انتقال نموده اند و نامبرده به موجب درخواســت شــماره 99/111/20215 - 
1399/9/4 اعالم نموده اســت که سند مالکیت پالک مذکور در اثر آتش سوزی مفقود گردیده 
اســت اکنون نامبرده در خواســت صدور المثنی ســند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق 
اصــالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اعالم میشــود که هرکس نســبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس 
از انتشار این اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند طبق مقــررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی 1399/11/7- م الف /917
مهرداد پرنیان خوی - رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان

دادنامه
بــه تاریخ 99/8/26، شــماره پرونــده: 436/99 ش112 ح ، شــماره دادنامه: 536/99 
، مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 112 شــورای حل اختالف اللجین، خواهان: حسن ریاحی منفرد 
فرزند یقینعلی به آدرس اللجین پشــت شــهرداری قدیم انتهای 16 متری بسیج ، خوانده: یاسر 
خلیلی ســالمت فرزند ابوالقاســم به آدرس مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــکار: 
خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته کــه پس از ارجاع 
به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل 
شده و قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید )رای شورا( در خصوص دادخواست آقای حسن ریاحی منفرد فرزند یقینعلی 
بطرفیت آقای یاســر خلیلی ســالمت بخش فرزند ابوالقاسم به خواســته مطالبه وجه 2 فقره چک 
جمعا به مبلغ 37/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده و خسارات تاخیر تادیه 
، بدین شــرح که خواهان با استناد به 2 فقره چک عنوان داشته مبلغ مندرج در آن را از خوانده 
طلبکار اســت که )اســناد تجاری( در سررسید کارسازی نشده و منتهی به صدور گواهینامه عدم 
پرداخت از ســوی بانک محال علیه گردیده اســت خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرســی در جلسه 
شــورا حضور نیافته و دفاع یا ایراد موثری ابراز ننموده اســت شورا با توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمی و مالحظه تصویر مصدق چکهای مستند دعوا به شماره و تاریخ 867482 -91/11/20 
بــه مبلغ 12/000/000 ریــال و 867481 - 91/12/20 به مبلــغ 15/000/000 ریال هر 
دو عهــده بانــک رفاه کارگران و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره از جانب بانک محال علیه و 
نظر به اینکه وجود سند تجاری )چک( در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خوانده در برابر وی 
میباشد و اشتغال ذمه یقینی مستلزم برائت ذمه یقینی است نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و هر چند 
خواهان با تاخیر چندین ســاله از تاریخ سررســید اسناد اقدام به طرح دعوی نموده است منتهی 
اســناد موصوف به عنوان ســند عادی قابلیــت پذیرش به عنوان دلیل علیــه خوانده را داردلذا 
دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و522  از قانون آیین دادرسی 
مدنــی و ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/447/500 بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/7/7 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص خواسته 
خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت تاریخ مطالبه نظر به 
اینکه خواهان در مقام دارند چک متعاقب اخذ گواهی عدم پرداخت با تاخیر اقدام به طرح دعوی 
نمــوده و در واقع با تاخیــر در طرح دعوی به ضرر خود اقدام نموده لذا دعوی مطروحه را در این 
قسمت غیر قابل پذیرش تشخیص و مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
بــی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی بخش اللجین می باشد و در خصوص بی حقی ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در همان مرجع می باشد.
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین

دادنامه
به تاریخ 99/9/30 ، شــماره پرونده: 497/99 ش 112 ح ، شــماره دادنامه: 602/99 ، 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین ، خواهان: پیمان کوروش میرزایی 
فرزنــد محمدرضــا بــه آدرس اللجیــن خیابان توحید جنب مســجد حــاج جلیل ، خوانــده: مجتبی 
ابراهیمــی فرزند محمد تقی مجهول المکان ، وکیــل خواهان: امین صادقی فرزند علی به آدرس 
صالح آباد خیابان شــهدا دفتر وکالت امین صادقی ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــکار: خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل شده و قاضی 
شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید )رای شــورا( در خصوص دعوی مطروحه از ســوی خواهان آقای پیمان کوروش میرزایی 
فرزنــد محمدرضا با وکالت امین صادقی بطرفیت خوانده آقای مجتبی ابراهیمی فرزند محمدتقی 
دائر به خواســته مطالبــه مبلغ یکصد میلیون ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 4/620709 
عهده بانک ســپه با احتســاب کلیه خســارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه شــورا با عنایت به 
جمیــع اوراق محتویات پرونده به ویژه متن دادخواســت تقدیمی و مســتندات ابرازی مشــتمل 
بر رونوشــت مصدق چک مرقوم و نیز گواهینامه عدم پرداختی صادره از ســوی بانک محال علیه 
و مســتفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با اســتناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء 
اســناد تجاری در مقابل دارنده با حســن نیت که چک نیز جزء آنها محســوب گردیده و از آنجا که 
صرف صدور یا ظهر نویســی چک ظهور و داللت بر اشــتغال ذمه صادر کننده داشــته و به همین 
جهــت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب 
بقاء آن به علت عدم تقدیم هر گونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مســتفاد از ماده 310  
قانون تجارت نظر به اینکه چک ماننده سفته و برات وسیله پرداخت دین میباشد و شورا دعوی 
مطروحه را وارد و موجه تشــخیص و مســتندا به مواد 310 و 310 به بعد قانون یاد شــده و با 
رعایــت مقــررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یاد شــده خصوصا ماده 249 به بعد 
قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی 
مصــوب 1379 و همچنین مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون اخیرالذکر حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و نیز مبلغ 1/425/000 ریال 
بابــت هزینه دادرســی و ابطال تمبر و تصدیــق اوراق دفتری و پرداخت حــق الوکاله وکیل طبق 
تعرفــه قانونی با احتســاب خســارات تاخیر در امــر تادیه از تاریخ چک الی وصــول محکوم به بر 
اســاس شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران که از ناحیه واحد اجرا محاســبه و وصول 
خواهد شــد در حق خواهان صادر و العام می گردد رای صادره غیابی و بدوا ظرف مدت بیســت 
تــروز پــس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین شــورا و متعاقبا ظرف همان مهلت 

قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی بخش اللجین می باشد.
 قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960301053001545 مــورخ 1399/9/22 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم مریم 
کربالئی علی فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 9 صادره از کهریزک در یک قطعه زمین 
بــا بنای احداثی )ســوله و دفتری( به مســاحت 2243 مترمربع پــالک 109 فرعی از 58 
اصلــی واقــع در واقع در کهریزک تور قوز آباد در ازای مالکیت رســمی مشــاعی متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

99/11/7- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/23 - م الف/1057
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

دادنامه
بــه تاریخ 99/10/3 ، شــماره پرونــده 495/99 ش 112 ح ، شــماره دادنامه: 598/99 
، مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 112 شــورای حل اختالف اللجین ، خواهان: رضا به بین فرزند 
نصرت اله به آدرس اللجین پشــت شــهرداری ســابق الله نبش کوچه دانش ، خوانده: ذوالفقار 
بحرینی فرزند گرگعلی مجهول المکان ، وکیل خواهان: امین صادقی فرزند علی به آدرس همدان 
صالح آباد خیابان شــهدا دفتر وکالت امین صادقی ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــکار : خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل شده و قاضی 
شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. )رای شــورا( در خصوص دعوی خواهان آقای رضــا به بین فرزند نصرت اله به وکالت 
آقــای امین صادقی بــه طرفیت خوانده آقای ذوالفقــار بحرینی فرزند گرگعلی دائر به خواســته 
مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال و جبران خسارات قانونی و تاخیر تادیه بابت یک فقره فاکتور 
با احتســاب کلیه خســارات دادرسی و نیز خســارت تاخیر تادیه به شرح ســتون خواسته و متن 
دادخواســت تقدیمی شــورا با عنایت به مفاد دادخواســت تقدیمی و همچنین مستندات ابرازی 
مشــتمل بر فاکتور پیوســت دادخواســت که ممضی به امضای خوانده بوده و مصون از هرگونه 
ایــرادی مانــده و حکایت ازمدیونیت خوانــده دارد و با التفات به عدم حضور خوانده در جلســه 
رســیدگی و عدم ارائــه هرگونه ادله ای به منظــور برائت ذمه خود ضمن اســتصحاب مدیونیت 
خوانده دعوی خواهان را مقرون تشــخیص و مستندا به مواد 10 از قانون مدنی و همچنین مواد 
198و 502و515و 519و522 از قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی وانقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخــت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنیــن مبلغ 1/497/500 ریال بابت هزینه 
دادرســی و ابطال تمبر از بابت تســبیب در طرح دعوی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر در امر 
تادیه از تاریخ دادخواست لغایت اجرای دادنامه بر اساس شاخص بانک مرکزی که از ناحیه واحد 
اجرا محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و بدوا ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شعبه و متعاقبا ظرف همان مهلت 

قابل تجدیدنظر در دادگاه بخش اللجین می باشد.
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای شعیب بزم دارای شناسنامه 3640821629 به شرح دادخواست به کالسه 173/99 
از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرادبخش 
بزم بشناســنامه 3651198375 در تاریخ 95/11/10 در آخریــن اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- حیات بی بی پیلواز فرزند قادر 
بخش ش ملی 3650122571 همســر متوفی 2- شــمس خاتون بزم فرزند مرادبخش ش ملی 
3640037928 دختــر متوفی 3- رضیه بــزم فرزند مرادبخش ش ملی 3650356937 دختر 
متوفــی 4- فاطمه بزم فرزند مرادبخش ش ملی 3651935388 دختر متوفی 5- شــعیب بزم 
فرزند مرادبخش ش ملی 3640821629 پسر متوفی 6- فرزاد بزم فرزند مرادبخش ش ملی 
7010026297 پسر متوفی 7- ماه نسا بزم فرزند مرادبخش ش ملی  7010197601 دختر 
متوفــی 8- بهــزاد بزم فرزند مرادبخــش ش ملی 7010084084 پســرمتوفی 9- فرهاد بزم 
فرزند مرادبخش ش ملی 7010111375 پســر متوفی 10- محبوب بزم فرزند مرادبخش ش 
ملی  7010228604 پســر متوفی 11- الناز بزم فرزنــد مرادبخش ش ملی  7010331359 
دختــر متوفــی 12- مهرزاد بزم فرزنــد مرادبخش ش ملی 7010154031 پســر متوفی 13- 
پرینــاز بزم فرزند مرادبخــش ش ملی 3641631645 دختر متوفی ، اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانبان  مریم و مرضیه و معصومه و ســارا افشــارپور و فاطمه خالقی   
مالکین 4/5 ســهم مشاع از نه سهم مشــاع سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی96 فرعی از 
21 اصلی واقع در قریه آردینه به نشانی رودهن روستای آردینه  موضوع سند / اسناد مالکیت 
شــماره  668201 الی 668206 صادره به تاریخ 1371/06/21 متقاضی تعیین بستر و حریم  
رودخانه/ مســیل/ نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور 
آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین 
مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در 
دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب دماوند به 
نشــانی گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی است 
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.تاریخ 

انتشارنوبت اول: 1399/11/07 - نوبت دوم: 1399/11/17
اداره امور آب دماوند

آگهی تغییرات شرکت سبز دشت میامی سهامی خاص به شماره 
ثبت 8 و شناسه ملی 10480001027 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی بطــور فوق 
العاده مورخ 1399/5/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضای 
هیــات مدیره عبارتنــد از: 1- آقای عربعلی رحیمی به شــماره 
ملــی 5209312331  2- آقــای جواد رحیمی به شــماره ملی 
5209318801 3- خانــم صدیقــه شــکاری به شــماره ملی 
5209325229 برای مدت دو ســال انتخاب شدند. آقای علی 
رضا مقدسی با شــماره ملی 5209744515 به سمت بازرس 
اصلــی و آقای مهدی رحیمی با شــماره ملی5200035724 به 
ســمت بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشــار: روزنامه کثیراالنتشار سیاست 

روز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری میامی )1083838(

آگهی در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
هیــأت محترم قانون ســاماندهی حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر در ثبت اســناد 
دماوند با صدور ســند مالکیت بنام افرادذیل موافقت نموده اســت ، لذا مراتب از طریق انتشار 
آگهی به اطالع عمومی می رســد که چنانچه کسی نسبت به صدور سندمعترض می باشد از تاریخ 
انتشــار آگهی ظرف مدت بیست روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت دماوند تحویل و از تاریخ 
اعتــراض ظرف مــدت یک ماه با مراجعه به دادگســتری دماوند گواهی طرح دعــوی را اخذدارند 
نمایــد.385- بهرام ولی اشــرفی فرزند ولی اله نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین و بنای 
احداثی به مســاحت194/43 متر مربع قسمتی از پالک 74/24 کوهان از سهم حبیبه )رکسانا( 
محبی 383 - همایون شــمخالی چنار فرزند انوشــیروان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 200/99متر مربع قســمتی از پالک 310 / 75 کیالن از سهم روح اله روح 
اله طیبی 382 - هاجر بابایی گلوجه فرزند آدی شــیرین نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 230/01 متر مربع قسمتی از پالک 310 / 75 کیالن از سهم روح اهلل روح 

اله طیبي.6972
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی تغییرات شــرکت بذر افشــان کویر ســهامی خاص به 
شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10860276517 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/7/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای غالمعلی رحیمی به شــماره 
ملــی 5209786587 به ســمت مدیر عامــل و عضو هیئت 
مدیره و آقای یاســر رحیمی به شــماره ملی 459173239 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر رحیمی به شماره 
ملی 4592087641 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و 
نیز سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا ء غالمعلی رحیمی به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبرمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری میامی )1083839(

آگهــی تغییرات شــرکت معدنــکاران منگنز وکرومیت میامی)ســهامی 
خاص(به شماره ثبت 169 و شناسه ملی 14008069114 

مــورخ  العــاده  فــوق  اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  بــه 
1398/8/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : تعداد اعضاء هیأت مدیره 
از 5 نفر به 3 نفر کاهش پیدا نمود و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

مزبور اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری میامی )1083840(

آگهــی موضوع ماده 10- آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن مصوب 1388

برابــر آراء صــادره از هیئت قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر 
در واحــد ثبتی شهرســتان میامی تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا واقع در شــهر میامی به شــرح ذیل بــه منظور اطالع عموم در یک 
نوبت منتشــر می گردد تا چنانچه اشــخاصی نســبت به اصــل ملک معترض می باشــند از تاریخ 
انتشــار آگهی و اشــخاصی که نســبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ 
تنظیــم صورت مجلس تحدید حدود ظرف مــدت 20 روز اعتراض خود را بصورت مکتوب به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذیصالح 

قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به این اداره ارائه نمایند.

تاریخ انتشار 99/11/7
حمیدرضا حسین پور - رئیس ثبت اسناد و امالک میامی

نام و پالک ثبتیردیف
شماره ومساحتنوع ملکنام پدرنام خانوادگی

 تاریخ رای

1
از  قســمتی 
 270 پــالک 
فرعی از یک 

اصلی

حســن 
ساختمان رمضانعلیجاورتنی

182- 107/59مسکونی
1399/10/28

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تأکید کرد:

آغازطرح پایش و کنترل مصارف مراکز تعطیل در سطح استان اصفهان


