
 تعمیر پنج هزار مسکن توسط 
کمیته امداد خراسان شمالی

امداد  خراســان شــمالی- مدیرکل کمیتــه 
خراسان شمالی گفت: این نهاد برای مددجویان زیر 
پوشــش پنج هزار و ۶۹۰ واحد مسکونی در حال 

ساخت و تعمیردارد.
امــداد  کمیتــه  مدیــرکل  راد،  الهــی  مجیــد 
خراسان شمالی در گفت وگو با رسانه ها اظهار کرد: 
تاکنــون این نهاد با کمک نیکــوکاران ۷۶ میلیارد 
و ۹۱۶ میلیــون تومان برای ســاخت و تعمیر این 
مسکن ها هزینه کرده  است. وی گفت: از این تعداد 
هزار و ۴۹۲ مســکن روســتایی در حال ســاخت 
اســت که تاکنون ۹۹ مــورد تحویل داده شــده 
اســت.مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی افزود: 
همچنین ۱۶۴ مورد مسکن شهری در حال ساخت 
است که در سال ۱۴۰۰، ۲۰ مورد آن تحویل داده 
شــد.وی ادامه داد: برای ساخت این مسکن ها ۵۶ 
میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان هزینه شــده اســت.

الهــی راد گفت: همچنیــن در مجموع ۱۲۱ مورد 
مسکن شهری و ۳۶۰ مورد مسکن روستایی نیمه 
کاره بــوده، که برای این تعــداد ۲ میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون تومان هزینه شد.  فارس

کشف ۱۶۰ هزار لیتر روغن موتور 
احتکار شده در اصفهان

اصفهــان- جانشــین فرمانده انتظامی اســتان 
اصفهــان از کشــف ۱۶۰ هزار لیتــر روغن موتور 
خودروهای سبک و سنگین احتکار شده به ارزش 

۶۰ میلیارد ریال خبر داد.
ســردار محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: در پی 
اخبار واصله مبنی بر عدم عرضه روغن موتور مورد 
نیــاز خودروها بــه ویژه روغن موتــور خودروهای 
ســنگین که باعث عرضه این کاال در بازار ســیاه 
به قیمت گزاف شــده و به همین جهت نارضایتی 
رانندگان این دسته از خودروها را به همراه داشته 
است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا مأموران طی هماهنگی 
با مرجع قضائی به همراه کارشناسان تعزیرات، اداره 
صنعت، معدن و تجارت و پلیس آگاهی شهرستان 
شاهین شهر از انبار یکی از شرکت های تولید روغن 
موتور بازدید کردند که در نتیجه حدود ۱۶۰ هزار 
لیتر انواع روغن موتور خودروهای سبک و سنگین 

احتکار شده کشف شد.  فارس

اخبار گزارش

یزد- مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران یزد گفت: 
نخبــگان جامعه ایثارگری این اســتان در قالب گروه های 
جهادی ســاماندهی و برای ارائه خدمات محرومیت زدایی 

به مناطق محروم اعزام می شوند.
اعزام ۵۰۰ نفر از نخبگان جامعه ایثارگری یزد به اردوهای 

جهادی مناطق محروم
 حجت االسالم شیخ عباس زارع  زاده ظهر در جمع برخی 
از خبرنگاران اســتان حاضر و با بیان این که دشــمنان در 
عصــر امروز به دنبــال کم رنگ کــردن ارزش ها و اهداف 
انقالب هستند، اظهار کرد: استکبار جهانی سعی دارد مردم 
را نســبت به نظام جمهوری اسالمی ایران بی اعتماد کند و 

این مهم رسالت اصحاب رسانه را چند برابر کرده است.

وی تبیین دســتاوردها و دشــمنی های استکبار جهانی را 
یکــی از مهمترین وظایــف خبرنگاران در قبــال انقالب 
اســالمی ایران دانست و افزود: دســت اندرکاران هم باید 

اصحاب رسانه را در این راستا حمایت کنند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان یزد در ادامه 
با اشاره به اهمیت برنامه های در دستور کار این اداره  کل، 
گفت: اجرای طرح ســپاس در قالب انجام ۸۵۰۰ دیدار با 
خانواده شــهدا و جانبازان دفاع مقــدس از جمله اقدامات 
در دستور کار اســت.زارع زاده تبدیل وضعیت استخدامی 
ایثارگران در ادارات دولتی را از دیگر اقدامات در دســتور 
کار دانســت و بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی در این امر 

همکاری مطلوبی داشته است.

وی در خصوص مســکن ایثارگــران، تصریح کرد: زمین در 
اختیار ایثارگران گذاشــته می شود که ۱۰۰ متر مربع آن از 
سوی بنیاد شهید واگذار و مابقی را باید با قیمت کارشناسی 
و منطقه ای خریداری کنند.مدیرکل بنیاد شــهد برگزاری 
کنگره تجلیل از ۲۰ ایثارگران فتح خرمشــهر را یکی دیگر 
از اقدامات در دســتور کرا دانســت و بیان کرد: ساماندهی 
گلزار شهدای خلدبرین و تبدیل کردن این مهم به مجتمع 
فرهنگی، زیارتی اســتان، از جمله شاخص ترین اقدامات مد 
نظر این اداره کل اســت.حجت االسالم زارع با بیان این که 
۵۱۹ نفر از نخبگان جامعه ایثارگری کشــور به استان یزد 
اختصاص دارند، تصریح کرد: نخبگان جامعه ایثارگری استان 
یزد از رشــته ها و گرایش های علمی مختلف هستند.وی در 

حوزه دانشگاهی هم خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالغ بر 
۳۰ نفر از جامعه ایثارگری عضو هیأت علمی دانشــگاهای 
مختلف اســتان و کشور هســتند.مدیرکل بنیاد شهید یزد 
برگزاری اردوهای جهادی از دیگر برنامه های در دستور کار 
استان است، گفت: طبق برنامه ریزی انجان شده قرار است، 
شــش گروه جهادی پزشکی، آموزشی و فرهنگی از خانواده 
شهدا و ایثارگران به مناطق محروم کشور و استان یزد اعزام 
می شوند.زارع زاده در پایان خاطرنشان کرد: در استان یزد 
۵۰۰ دانشــجو، پزشک، معلم و مهندس نخبه فعالیت دارند 
که قرار اســت در قالب شش گروه جهادی ساماندهی و در 
فصول تابستان و زمستان به مناطق محروم شمال و جنوب 

کشور اعزام شوند.
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کرج- رییس کمیســیون فرهنگی، هنری، ورزشــی و 
اجتماعی شورای اســالمی شهر کرج از اختصاص سوله 
شــهید فخری زاده کرج به اداره کل بهزیســتی البرز با 

هدف آموزش کودکان کار خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین »علیرضا سعیدی« روز شنبه 
به خبرنگاران گفت: ســاماندهی و آموزش کودکان کار با 
توجه به اینکه این افراد از اقشــار بسیار آسیب پذیر و در 
معرض خطر جامعه به شــمار می آیند اهمیت بســزایی 
دارد. وی  با اشــاره به اینکه ســاماندهی و رسیدگی به 

کودکان کار جزو وظایف اداره کل بهزیســتی محســوب 
می شود، اظهارداشــت: وظیفه شهرداری کرج  محدود به 
جمع آوری این کودکان از ســطح شهر است. سعیدی با 
بیان اینکه شورای شهر در موضوعاتی مشابه نیز رویکرد 
مشــارکتی را در پیش می گیرد بیان داشت: به طور مثال  
اگر شهرداری زمین یا محیطی را در اختیار دستگاهی قرار 
دهد دستگاه مربوطه موظف است ضمن اعالم برنامه ای 
که منطلق با اصول ما در کمیســیون فرهنگی و مدیریت 

شهری باشد امکانات خود را نیز به اشتراک بگذارد.

سوله آموزشی برای کودکان کار در کرج اختصاص یافت
کرمان- رییس پلیس امنیت اقتصادی کرمان از کشف 
۱۵۰ تن انواع نهاده های دامی احتکار شده به ارزش ۲۲ 

میلیارد ریال در یک انبار در شهر کرمان خبر داد.
 ســرهنگ حمیدرضا میرحبیبی افزود: ماموران پلیس 
امنیت اقتصــادی کرمان در پی گــزارش های مردمی 
بــا فوریت های پلیس ۱۱۰ از احتــکار انواع نهاده های 
دامی در انباری واقع در حاشــیه شــهر کرمان، موضوع 
را در دســتور کار قرار دادند.وی اظهار داشت: ماموران 
بــا هماهنگی قضایــی و باهمکاری کارشناســان جهاد 

کشاورزی از انبار مورد نظر بازدید و در مجموع ۱۵۰ تن 
انــواع نهاده های دامی بدون مجوز که به منظور احتکار 
در این مکان نگهداری می شــد، را کشف کردند.رییس 
پلیس امنیت اقتصادی اســتان با اشــاره به دستگیری 
یک متهم در این عملیات، خاطرنشان کرد: کارشناسان 
ارزش ایــن کاالی احتکاری را بیش از ۲۲ میلیارد ریال 
برآورد کردند، کــه قطعا نگهــداری غیرمجاز و فروش 
آن ها در مواقع نیاز کشــاورزان و دامداران هزینه های 

بیشتری را بر این قشر جامعه تحمیل خواهد کرد.

۱۵۰ تن نهاده دامی قاچاق در کرمان کشف شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد خبر داد: 

اعزام 500 نخبه جامعه ایثارگری به اردوهای جهادی مناطق محروم

بروجرد- رییــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجــرد گفت: ۳۵ درصد 
پوشش گیاهی مراتع شهرستان بروجرد طی ۲ سال گذشته از بین رفته است.

امیر ثقلینی در جلســه ستاد اطفا حریق منابع طبیعی شهرستان بروجرد که در 
فرمانداری برگزار شــد، افزود: یکی از دالیل از بین رفتن پوشــش گیاهی مراتع، 

خشکسالی در سال های گذشته می باشد.
وی اظهار داشــت: خشک شدن پوشش گیاهی در مراتع باعث افزایش حریق می 
شود، حدود ۱۰۰ هزار هکتار از منابع طبیعی شهرستان بروجرد مرتع است.رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت: در شهرســتان بروجرد حریق در 
اراضی ملی، حریق در باغات و اراضی کشاورزی، حریق در مناطق حفاظت شده و 
تاالب بیشه داالن حریق در فضای سبز شهری و باغات اطراف شهر از جمله آتش 
ســوزی ها می باشــد. ثقلینی افزود: اراضی ملی و پوشش گیاهی مراتع به دلیل 
چرای بی رویه دام های عشــایر کوچ رو، برداشــت از سفره های آب زیر زمینی، 

کاربریهای غیر مجاز، باعث تخریب می شــود.وی اظهار داشت: کانون های حریق 
در بخش اشترینان و بخش مرکزی و شیروان شناسایی شده است، که مهمترین 
عامل حریق در مراتع انســانی است، در آزاد راه بروجرد به خرم آباد راه دسترسی 
به مراتع منطقه مسدود شده و اگر حریق اتفاق بیفتد دسترسی مشکل است.وی 
بیان کرد: دهیاران باید کمک کنند تا حریق های احتمالی رصد شود، چهار دیده 
بان برای اطالع از حریق در مناطق شناســایی شــده و کانون های حریق گمارده 
شده است، در روزهای تعطیل و آخر هفته که گردشگران به طبیعت اطراف شهر 
مراجعه می کنند احتمال حریق زیاد است که برای این منظور هماهنگی های الزم 

انجام شده است.معاون اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: کانون بحران زا 
برای حریق در محیط زیســت شهرستان منطقه شکار و ضید ممنوع تاالب بیشه 
داالن است.مسعوده سعادت فر افزود: حق آبه تاالب بیشه داالن رعایت نمی شود، 
۱۰۰ درصد ایجاد حریق در تاالب عمدی اســت و امکانات الزم برای حفاظت از 
جلوگیری از حریق در تاالب وجود ندارد.وی اظهار داشــت: اداره محیط زیســت 
بروجرد برای نیاز اطفا حریق احتمالی در تاالب به کمک دستگاه های امدادی نیاز 
دارد.رییس اداره جهاد کشاورزی بروجرد نیز در این جلسه گفت:  سوزاندن بقایای 
اراضی کشــاورزی ممنوع است و کشاورزان با کالس های آموزشی توجیحی شده 
اند، لذا کشاورزان آگاهی الزم را در این خصوص دارند.جواد گودرزی افزود: حریق 
در اراضی کشاورزی عمدتا عمدی است، در برخی موارد نیز رها کردن بطری های 
شیشه ای در زمین های کشاورزی باعث حریق می شود، به علت اینکه مانند ذره 

بین عمل می کند و آتش سوزی ایجاد می کند.

 ۳۵ درصد پوشش گیاهی مراتع بروجرد
 از بین رفته است

آگهی تاسیس 
تاســیس شــرکت ســهامی خاص پیشــگامان برق امید بــدر درتاریخ 
1401/2/26 به شــماره ثبت 1992 به شناســه ملی 14011145404 
ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی میگــردد. موضوع فعالیــت :امور پیمانــکاری مربوط به 
تولیــد، توزیــع و انتقال نیرو ) به جــز امور حاکمیتی( اعــم از نیروگاه ها، 
شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص 
،سیســتم های کنترل برق و ابزاردقیق و نصب و راه اندازی کارخانجات و 
کارگاه های صنعتی و هوشمندســازی تاسیسات و مشاوره ، طراحی، اجرا و 
نظارت خدمات مهندســی و اجرای تاسیســات الکتریکی و سیستم ارتینگ 
امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب و گاز و شبکه گازرسانی شهری 
و روستایی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد 
کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( 
و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، 
وسایل انتقال)آسانسور و پله برقی ( ،سیستم های خبر و هشداردهنده، 
تجهیــزات آشــپزخانه و ســلف ســرویس و رختشــویخانه، سیســتم های 
ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ، ماسه پاشی)سندبالست(،حفاظت 
کاتودی، پوشــش )الینینگ(، ایســتگاه هــای پمپــاژ آب و فاضالب کوچک 
،کارخانجــات ابزارآالت و ماشــین هــا و تجهیزات اندازه گیــری و کنترل و 
تاسیســات صنعتی، پس از اخذ مجوزهای الزم انجام کلیه کارها و فعالیت 
هــا و امور پیمانکاری مربــوط به حوزه انرژی، انرژی هــای نو و انرژی های 
تجدیــد پذیر، از جمله انجام کلیه مراحــل مدیریت طرح )مدیریت پیمان( 
پــروژه های حــوزه انرژی، مدیریت انــرژی و انرژیهای نــو و تجدید پذیر. 
مدیریت انرژی، توســعه و ترویج استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر 
بخصوص انرژی های بادی و خورشــیدی. مدیریت تأمین، ســاخت، انتقال 
تکنولوژی، نصب و راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تاسیسات، 
تجهیزات و مولدهای انرژیهای نو و تجدید پذیر. مشارکت در انتقال، جذب 
و بومــی ســازی فناوری احداث و بهره برداری از مولــد های انرژی های نو 
و تجدیــد پذیر. مدیریت، پشــتیبانی فنی و مهندســی و همکاری با صنایع 
داخل کشــور جهت ظرفیت سازی و طراحی و راه اندازی خطوط تولید اجرا 
مختلف تاسیســات و تجهیزات مربوط بــه مولد های انرژی های نو و تجدید 
پذیــر. مشــاوره و مدیریت اجــرای پروژه هــای فنی و مهندســی در کلیه 
مراحل شــامل مطالعه، طراحی، ســاخت و تأمین، نصب و راه اندازی، بهره 
برداری و تعمیر و نگهداری مولد های انرژیهای نو و تجدید پذیر. مدیریت 
انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی)فنی - اقتصادی( و 
نظارت بــر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح های تولید انرژی های نو 
و تجدید پذیر. تهیــه و نصب و بهره برداری تجهیزات فتوولتائیک، تطبیق 
طرح و مشخصات فنی تجهیزات، کنترل و نظارت بر ساخت، تست و تحویل 
تجهیــزات مرتبــط در آزمایشــگاههای داخــل و خارج از کشــور . مدیریت، 
بررسی، تدوین، اجرا یا مشــارکت در اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی 
و انتقــال تکنولوژیهــای مرتبط بــا حوزه فعالیــت کشــور . مدیریت انجام 
فعالیتهای بازرگانی در رابطه با ســاختگاه احــداث مولد ها و تأمین یا وارد 
کــردن هر نوع تجهیزات، دســتگاهها و ابزار کار مرتبــط با موضوع فعالیت 
شــرکت پــس از اخذ مجوزهــای الزم . عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی شــرکت در مناقصات داخلــی و خارجی مرتبط با موضــوع فعالیت 
شــرکت . شــرکت در نمایشــگاههای داخلی و خارجی در ارتبــاط با موضوع 
فعالیت شــرکت . فعالیت در تاســیس و احداث نیروگاه - خرید - فروش 
انرژیهای تجدیدپذیر - تامین - ســاخت - انتقال تکنولوژی- نصب و راه 
اندازی و بهره برداری نیروگاه خورشیدی-بهره برداری، تعمیر و نگهداری 
تاسیســات و تجهیزات مربوط به مولد های انرژی تجدیدپذیر پس از اخذ 
مجوزهــای الزم - عقد قرار داد با اشــخاص حقیقــی و حقوقی در رابطه با 
موضوع شــرکت - انجام خدمات مشــاوره دربخشــهای مشــترکین طراحی 
و نظــارت وبهره بــرداری صنعت برق- تهیه و تامین و فــروش متعلقات و 
تجهیــزات مورد نیاز پــروژه های صنعت برق درصورت لــزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبــت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان کردستان ، شهرستان قروه ، بخش مرکزی ، 
شــهر قروه، محله شــهرک آزادگان ، تعاونی 7 بلوک1 ، خیابان بالل ، کوچه 
مســکن مهر ، پالک 0 ، طبقه پنجم ، واحد 000 کدپستی 6661861999 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 397/1187 
مورخ 11/02/1401 نزد بانک بانک رفاه کارگران شــعبه شــهید تعریف 

با کد 397 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم آرزو زرین به 
شــماره ملی 3790046681 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال خانم ژاله زرین به شماره 
ملی 3801917878 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه کلوندی به 
شــماره ملی 4011118702 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 ســال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، 
ســفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضاء آرزو زرین همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقای سجاد شاهرخی به شماره ملی 
3790163686 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم اکرم زرین 
به شــماره ملی 3801698106 به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 
ســال روزنامه کثیر االنتشــار سیاســت روز جهت درج آگهی های شــرکت 
تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری قروه )1321457(

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 حوزه ثبتی شهرستان آمل
)اصالحــی   12 و   )1317/07/10 )اصالحــی   11 مــواد  اســاس  بــر 
1322/03/10( قانــون ثبــت و ماده 59 آئیــن نامه اجرائــی قانون مذکور 
امالکی که در سه ماهه چهارم پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی 
که به موجب تبصره یک ماده 25 قانون ثبت و مطابق رای هیأت نظارت نیاز به 
تجدیــد آگهی دارد و امالکــی که طبق ماده 13 قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و آئین نامه مربوطه در هیأت 

حل اختالف منجر به صدور رای می گردد به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک واقع در بخش 4 دهستان چالو

96- اصلی قریه الیمستان
93 فرعــی خانم طاهره مظفرزاده صلحــدار فرزند یعقوبعلی  در دودانگ 
مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به 

مساحت 540,60  متر مربع 
لذا اشــخاصی که نسبت به رقبات درخواســت ثبت شده مندرج در این 
آگهی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند به اســتناد مــاده 16 قانون ثبت از 
تاریــخ اولین انتشــار ظرف مــدت 90 روز درخواســت واخواهی خــود را به 
دبیرخانه این اداره تســلیم و رســید اخذ نمایند و هــر گاه بین تقاضا کننده 
و دیگری قبل از انتشــار این آگهی دعوی در مراجع قضائی اقامه شــده باشد 
معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روزمنتشر خواهد 
شــد. آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق مــاده 14 قانون ثبت طی آگهی 
دیگــری به عمل خواهد آمد. مــدت اعتراض به اگهی نوبتی تحدیدی از تاریخ 
انتشــار نوبت اول به مدت 30 روز می باشــد همچنیــن امالکی که در اجرای 
مــاده 13 قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 

سند رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام می شود.
 تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/02/01 نوبــت دوم 1401/03/01  

شناسه آگهی: 1301991
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160324001000277 مورخ 1401/2/6 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالنبی 
کره ء فرزند رمضان به شماره شناسنامه 452 کدملی 5859431740 صادره از آبادان 
را نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 103/04 مترمربع در قسمتی از پالک 
917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای غالمرضا خلفی و شرکاء 
محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 
مالکیــت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشــد. تاریخ انتشــار نوبت 

اول: 1401/3/1 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/16 - م الف/99
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه - محمد چهابدار

آگهی مفقودی 
بدینوســیله  اعــام میــدارد ســند کمپانی وبرگ ســبز  خوردو ســواری پراید تیپ 
جــی تــی ایکس  رنــگ ســفید مــدل 1382 شــماره موتور:518205  شــماره شاســی 
S 14122829/6560  پــاك96 989 ج  36  بنام اینجانب  مرتضی عباســیان   فرزند 
عباســعلی   بشــماره ملی 4591284085مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد. 

شاهرود 
***************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو سواری سیســتم پژو تیپ PARS-TU5 مدل1400 
 NAAN11FE7MH672844  164 شماره شاسیB0288547 برنگ سفید- بشماره موتور
و شــماره پــاك ایران 83-   319ج 81 به نام حســین پیحی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

کارت و کارت سوخت خودرو سواری سیستم پژو تیپ 206مدل1389 برنگ سفید-
روغنی بشــماره موتور 14189083067شــماره شاســی  NAAP03ED6BJ491774 و 
شــماره پاك ایران 84-   236ب 77 به نام احمد ســاالری ســردری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس 
***************************************************************

 GLX-405 تیــپ  پــژو  سیســتم  ســواری  خــودرو  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
مدل1397 برنگ خاکســتری متالیک- بشــماره موتور 124K1242179 شــماره شاســی  
NAAM01CE8JK382971 و شــماره پاك ایــران 84-   838ط 37 به نام مرتضی کوه 

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

برگ سبز)شناسنامه( خودرو سواری سیستم پژو تیپ PARS-TU5 مدل95 برنگ 
 NAAN11FE9GH723247  164 شماره شاسیB0088791 سفید-روغنی بشماره موتور
و شماره پاك ایران 84-   538ب 75 به نام مهدی فوالدی کشکوئی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(وســند کمپانی)کارخانه( و برگ وکالت نامه و کارت هوشــمند 
باری به شماره4256289 کامیونت بنز خاور باری چوبی مدل1363 برنگ نارنجی بشماره 
موتور 10089084 شماره شاسی  55091620 و شماره پاك ایران 33-   192ع 64 

به نام عبد القادر فاروقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

برگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانه( و کارت سوخت،کارت،بیمه نامه خودرو 
سواری سیســتم پژو تیپ TU3-206 مدل1399 برنگ سفید-روغنی- بشماره موتور 
182A0126181 شــماره شاسی  NAAP03EE0LJ185999 و شــماره پاك ایران 84-   
297ق 34 به نام فخر الدین ســامی ســوزائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

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

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا تیپ  کوئیک 
MT مدل 1400 رنگ ســفید به شــماره موتورM15 / 9322502   شــماره شناســایی 
NAS841100M1117783   بــه شــماره پاك 69-178 ه 62 متعلق بــه ملیحه انصاری 
نیلــی نام پــدر محمد ولی بــه شــماره ملــی 2032163217 مفقود گردیــده و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
***************************************************************

سند مالکیت )برگ سبز( وسیله نقلیه موتورسیکلت سیستم  زال توس تیپ 150  
بــه رنگ ســفید مدل 1394 به شــماره موتور 0150N3N109229 و شــماره شناســایی   
N3N *** 150Z9454284 بــه شــماره پاك ایــران 596-67614 متعلــق به بنیامین 
ارازی نام پدر اراز گلدی شــماره ملی 5310127658 مفقــود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد. گنبد
***************************************************************

برگ ســبز ســواری ســایپا SAINA مدل 1399 رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
M15 /9054161 شــماره شاســی NAS831100L5898180 شــماره پاك ایران62-

322ط27 به نام مجتبی خورشیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

کلیــه مدارك ســواری پــژو 206 رنگ قرمــز متالیک مــدل 1389  شــماره موتور 
13389027774 شــماره شاســی NAAP13FE4BJ452118 شــماره پاك ایران82-

138ق42 به نام معصومه نصری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

کلیــه مــدارك وانت پیــکان 1600i مدل 1382 رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
11282020631 شماره شاسی 82920278 شماره پاك ایران92-111ب48 به نام 

معصومه نصری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

کلیه مدارك سواری رنو تیپ TALISMAN-TCE مدل 2017 رنگ سفید متالیک 
شماره موتور M5MB450N038768 شــماره شاسی VF1RFD007HC242466 شماره 
پاك ایــران82-452ق31 به نام احمــد مودت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
***************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری هاچ بک پژو 206TU5 مدل 1393 رنگ ســفید 
روغنی شــماره موتور 163B0067574 شماره شاســی NAAP13FE0EJ487713 شماره 
پاك ایران 92-498ب38 به نام مسعود سعادت منش مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ساری
***************************************************************

ســند کمپانی موتور ســیکلت پیشــتاز مدل 1389 به شــماره پاك ایــران 586- 
22338 و شــماره موتور NEG0971245  و شماره شاسی NEG125A8904995 مفقود 

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

ســند کمپانــی وانت مــزدا مدل 1391 به شــماره پاك ایــران 72- 589 هـ 37 و 
شماره موتور FEA12984 و شماره شاســی NAGP2PC11CB12204 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو 206 مدل 1399 به شــماره پاك ایران 62- 126 س 
36 و شــماره موتور  165A0175352  و شماره شاسی NAAP03EE6LJ023746 مفقود 

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

ســند کمپانی ســواری ســایپا تیپ 131SX به رنگ ســفید روغنی مــدل 1391 به 
شــماره شــهربانی ایران 72- 314 د93 و شــماره موتور 4686031 و شــماره شاســی 

S3412291455562 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

مــدرك فارغ التحصیلــی اینجانب امید ســجودی مقدم فرزند محمدعلی به شــماره 
شناسنامه 77 صادره از آمل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسامی واحد نور به شماره 06/295 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامی واحد نور به 

نشانی شهرستان نور ارسال نماید. نوبت دوم ساری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقا/خانــم 1-ســیده الهام حسینی2-مســعود ســعادت منش با ارائه استشــهادیه 
شــماره 30744 تنظیمی دفترخانه 194 آمل طی درخواست شماره 1401/8262 مورخ 
1401/02/31 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 103009 ســه دانگ و 103010 
سه دانگ پاك شماره 8919 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 3 ثبت آمل ثبت گردیده 
و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که طی ســند رهنی شــماره 31024-
1397/12/15 دفترخانه 306 آمل در رهن بانک مسکن شعبه امام رضا آمل قرار دارد 
لــذا دراجرای ماده 120اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خــود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید 
دریافــت نماینــد . چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگــردد یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و اماك آمل-فیض اله ذبیحی

آگهي صورت تقسیم موجودی
صورت تقســیم موجودی شــرکت کاویان لوال به شــماره ثبت 2157 و شناســه ملی 
10760239090 تهیه و تنظیم گردیده و در اداره تصفیه امور ورشگســتگی مازندران 
به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری 
استان مازندران - طبقه اول - واحد اول موجود است. اشخاص ذینفع می توانند به آن 
مراجعــه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشــته باشــند ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه به نشــانی فوق تسلیم 
نمایند. بدیهی اســت پــس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محســوب  می 

گردد. تاریخ چاپ :1401/03/01
امین فاح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی نوبتی سه ماهانه چهارم سال 1400 - اداره ثبت اسناد و اماك سقز
به موجب ماده 59 آیین نامه قانون ثبت اماکی که در ســه ماهه چهارم سال 1400 
در حوزه ثبتی این اداره درخواســت ثبت گردیده به شــرح ذیــل جهت اطاع عموم آگهی 
میگردد: برابر مواد 16 و 17 قانون ثبت کسانی که نسبت به اماك فوق اعتراض دارند 
میتواننــد اعتــراض خود را از تاریخ انتشــار نوبت اول این اگهی ظــرف مدت 90 روز به 
ثبت محل تســلیم نماینــد و چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشــخاص ثالث قبا دعوایی در 
دادگستری اقامه شده باشد گواهی که در مرجع قضایی اخذ به این اداره تسلیم نمایند 
واال حق آنان ســاقط خواهد شــد .ضمنا متذکر میگردد مطابق مــاده 86 آئین نامه قانون 
ثبت  معترض میبایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره و با 
مراجعه به مرجع ذیصاح قضایی نســبت به تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت اقدام و 
گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت ، متقاضی ثبت میتواند 
بــا مراجعــه به دادگاه واخذ گواهی عــدم طرح دعوی اعتراض از ناحیــه معترض، تقاضای 
ادامــه عملیات ثبتی را نموده و اداره ثبت نیز بــدون توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را 
برابر مقررات ادامه خواهد داد این آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز یکبار منتشر و 
اعتــراض به حدود و حقوق ارتفاقــی از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
1- مقدار یک و نیم دانگ و دو خردل از ششــدانگ مشــاع یکباب ســاختمان پاك 
15 فرعی از باقیمانده 1764 - اصلی واقع در بخش  یک ســقز به مســاحت ششدانگی 
191035 متــر مربــع تحــت مالکیت آقــای حســین فاتح ســقز فرزند حکیم به شــماره 

شناسنامه 39 محل صدور سقز
2- مقدار سه شعیر و سه هفتم شعیر از 96 شعیر ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
دکان پاك 615 - اصلی واقع در بخش 1 سقز به صاحب ششدانگی 862 متر مربع تحت 
مالکیت آقای اسعد تاجوانچی فرزند محمد به شماره شناسنامه 16366 محل صدور سقز 
و کد ملی 3760164153 و آقای سیف اهلل تاجوانچی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
8985 صادره از ســقز و کدملــی3760089836 و خانم در دانه تاجوانچی فرزند محمد 
شــماره شناسنامه 8475 صادره از ســقز و کد ملی  3760084753 به نسبت پسر دو 

برابر دختر همگی تابعین دولت جمهوری اسامی ایران
تاریخ انتشار نوبت اول : پنجشنبه 1401/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1401/3/1

رئیس ثبت سقز_ کامران تاب

آگهی تغییرات شرکت مســافربری شماره دو پیک معتمد مشهد 
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 6877 و شناســه ملی 

 10380226873
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/10/28 
و نامــه شــماره 118/ پ / 98 مــورخ 1398/12/27 انجمــن 
صنفی کارفرمایی شــرکتهای مســافربری مشــهد و شهرســتانها 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد عسکری کاریزی ش ملی 
0749490675 به ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای مصطفی 
میرســمیع یزدی ش ملی 0920852300 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره - آقای محمدرضا پزشکی ش ملی 0870312758 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با 
امضای ثابت آقای مصطفی میرســمیع یزدی ) مدیر عامل( همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود0 
اداره کل ثبت اســناد و اماك اســتان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1321730(


