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آگهــی آرای صــادر شــده تقاضای ثبــت پذیرفته شــده امــاک واقع در 
روستای دشت رز  

آگهی آرای صادر شــده تقاضای ثبت پذیرفته شــده اماک واقع در 
روســتای دشت رز  پاک اصلی 290 قطعه پنچم بخش 6 سابق بهبهان  و  
پاک  441 اصلی )ده بزرگ ســی سخت (و454)قلعه مرکزی سی سخت(
و571 اصلی  )حســین آباد ســی ســخت(و 573 اصلی)عباس آباد ســی 
سخت( 579 اصلی )  روستای کوخدان (  ودر قطعه دوبخش 26 فارس که 
در اجرای مقرارت ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 

مسکن مصوب سال 1388 به شرح ذیل می باشد. 
پاک 290 اصلی )روستای دشت رز (

110      /290  آقای   ســاالر ارجمند     فرزند حســینقلی    ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  28      /862 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

111      /290  آقای   خدایار سینایی      فرزند فتح اهلل     ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  36      /357 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

113      /290  آقای   علی بخش  ارجمند     فرزند عزیز اهلل    ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  20      /361 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

117      /290  آقای   مهرنوش  ارجمند     فرزند اله قلی     ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  94      /314 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

121      /290  آقــای   صــادق ارجمند     فرزند علی بینا    ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  467 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

124      /290  آقــای   ایــت الــه ارجمند     فرزند ظفر     ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت  88      /247 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

127      /290  آقای   عطااله  ســینایی    فرزند حبیب اهلل   ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  25      /471 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

128      /290  آقای   حاتم خجســته فر      فرزند حجیر     ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  01      /604 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

130      /290  آقای   علی دونا ارجمند     فرزند الیاس    ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  99      /1057 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

131      /290  آقای   داریوش ارجمند     فرزند اله قلی     ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  15      /250 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

132      /290  آقای   حافظ ارجمند     فرزند ناصر    ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
94      /420 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

133      /290  آقــای   مجیــد ارجمند     فرزند فریدون    ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  35      /494 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

135      /290  آقای   علی صالح ارجمند     فرزند ناصر     ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  15      /110 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

139      /290  خانــم گلنــار ســینایی      فرزنــد را خدا    ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مساحت  28      /862 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

140      /290  آقای   علی سینا اقبال فرد      فرزند اهلل کرم    ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  93      /312 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

142      /290  آقای   حامد ســینایی     فرزند اســفندیار     ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  15      /709 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

144      /290  آقای   داراب ســینایی      فرزند شــکراله     ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  52      /270 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

146      /290  آقای   کشــواد اقبال فرد     فرزند علی ســینا    ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  79      /322 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

151      /290  آقای   شــهریار  ارجمند     فرزند الیاس     ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  90      /651 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

155      /290  خانــم نانــا ارجمنــد      فرزند حبیب اهلل   ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت  57      /345 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

158      /290  آقای   عباس سینایی     فرزند علی    ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
74      /453 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

159      /290  آقای   اهلل رحم ارجمند     فرزند راه علی    ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  56      /344 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

163      /290  آقــای   قهرمــان ســینایی      فرزند علی     ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  14      /558 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

164      /290  آقای   مهدی  ارجمند     فرزند حســینقلی    ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  80      /417 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

170      /290  آقای   سهام سینایی      فرزند حبیب اهلل     ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  18      /223 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

171      /290  آقــای   علــی ســینائی      فرزند اله کرم    ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت  96      /684 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

172      /290  آقای   برزو ســینائی     فرزند حبیب اهلل     ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  61      /486 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

173      /290  آقــای   منصــور ارجمنــد     فرزند البرز    ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت  56      /344 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

174      /290  آقــای   رهــام ســینائی      فرزند عطاهلل   ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت  43      /631 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

176      /290  آقای   هدایت ارجمند     فرزند خداداد    ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  09      /505 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

177      /290  آقای   اشــکان  ارجمند     فرزند منوچهر     ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  20      /610 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

178      /290  آقای   جعفر ارجمند     فرزند  ظفر     ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
53      /336 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

179      /290  آقــای   حامــد  ارجمنــد     فرزند عین اله   ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  37      /278 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

180      /290  آقــای   غــام  ارجمند     فرزند حبیب اله    ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت  62      /463 متر مربع مجزا شده ازاراضی  روستای دشت رز .      /

پاک 441 اصلی )ده بزرگ سی سخت(
2243      /441  آقای   امین حقیقی پور      فرزند نوزر    ششدانگ یک قطعه زمین  به 

مساحت  31      /357 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2443      /441  آقــای   مقصــود موســائی       فرزند ســید صدراله   ششــدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت  54      /333 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2444      /441  خانم نرگس اکبرزاده اصطهباناتی      فرزند اکبر   ششدانگ یک باب 
خانه   به مساحت  36      /62 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2445      /441  آقای   منوچهر محســنیان ســی ســخت      فرزند باباجان    ششــدانگ 
یک باب خانه  به مساحت  47      /294 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2459      /441  آقــای   ســید نظــام الدیــن حســینی رضائــی       فرزنــد عبدالخالق    
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت  83      /212 متر مربع مجزا شده ازاراضی 

ده بزرگ سی سخت.      /
2460      /441  آقــای   اســحاق مــرادی شــیبانی       فرزند خدانظر    ششــدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت  50      /432 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2492      /441  آقــای   عبــاداهلل محمدی فر  فرزند حبیب اله   ششــدانگ یک قطعه 

زمین  به مساحت  82      /150 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2494      /441  آقای مهدی یکتاپرســت    فرزند مســتوفی     ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت  03      /420 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2496      /441  آقای   امین طهماســبی ســی سخت       فرزند محمد لطیف    ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت  53      /150 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2497      /441   خانم فاطمه صیادیان ســی ســخت       فرزند  محسن   ششدانگ یک 

باب خانه   به مساحت  30      /263 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /
2498      /441  آقای   علی اصغر مرادی علی عســکرلو       فرزند شــهباز    ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت  67      /259 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2500      /441  آقای   جلیل رهنما  فرزند ابوالقاســم    ششــدانگ یک  باب خانه به 
مساحت  04      /611 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2510      /441  آقای   ســید اکبر کمالی ســی ســخت    فرزند ســید یحیی ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت  982 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2511      /441   خانــم مرضیــه نجات زاده       فرزند محســن     ششــدانگ یک قطعه 
زمین  به مساحت  88      /361 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2512      /441  خانــم حلیمــه رخشــا  فرزند موســی     ششــدانگ یک بــاب خانه  به 
مساحت  76      /1292 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

2515      /441  آقای   تهمتن نوشــادی   فرزند داش قلی     ششــدانگ یک باب خانه   
به مساحت  10      /274 متر مربع مجزا شده ازاراضی ده بزرگ سی سخت.      /

پاک  454 اصلی )قلعه مرکزی سی سخت(
463      /454 آقای  شــهرام محســنیان   فرزند باباجان    ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 56      /420 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
464      /454 آقای  فرامرز صابری    فرزند مندنی   ششــدانگ یک باب ســاختمان  به 

مساحت 98      /96 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
465      /454 آقای  شهرام عسکرپور دهنو    فرزند علیرضا     ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت 246 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
469      /454 آقــای  مصطفی مینویی    فرزند حســین  و خانــم صدیقه کریمی پور     -
فرزند  رهزاد   هرکدام سه دانگ از    ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 06      /264 متر 

مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
470      /454  خانم بیگم مجیدی مقدم   فرزند کیامرث     ششدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 80      /247 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
475      /454  خانــم فرانــک قلی پور    فرزند جهانگیر    ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 79      /159 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
477      /454 آقای  علیرضا فوالدی وندا    فرزند لطف اله    ششــدانگ یک باب خانه  

به مساحت 34      /264 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
478      /454 آقای  فیض اهلل افشــار    فرزند فضل اله  ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 77      /231 متر مربع مجزا شده ازاراضی قلعه مرکزی  سی سخت. 
پاک 571 اصلی )حسین اباد سی سخت(

287      /571   اقــای آرش جهــان فکر    فرزند امراله     ششــدانگ یک باب خانه   به 
مساحت  61      / 228 مربع مجزا شده ازاراضی حسین  آباد سی سخت.      /

پاک 573 اصلی )عباس آباد سی سخت(  
297      /573   اقای احمد رضا عباســی   فرزند رامین     ششــدانگ یک باب خانه   به 

مساحت  08      / 520 مربع مجزا شده ازاراضی عباس آباد سی سخت.      /
300      /573   اقــای کیامــرث مــرادی   فرزند کریم      ششــدانگ یــک باب خانه   به 

مساحت  82      / 390 مربع مجزا شده ازاراضی عباس آباد سی سخت.      /
301      /573   اقای حمید عسکرپور    فرزند جهان زیر    ششدانگ یک باب خانه   به 

مساحت  03      / 309 مربع مجزا شده ازاراضی عباس آباد سی سخت.      /
302      /573   اقــای رحیم شــبانه    فرزند خدارحم     ششــدانگ یــک باب خانه   به 

مساحت  86      / 344 مربع مجزا شده ازاراضی عباس آباد سی سخت.      /
پاک 579 اصلی ) روستای کوخدان (

292      /579   اقای سید نادر کریمی    فرزند سید وفادار     ششدانگ یک باب خانه   
به مساحت  14      / 1081 مربع مجزا شده ازاراضی روستای  کوخدان  .      /

آگهی اصاحی
نظر به اینکه در مساحت و ابعاد پاک ثبتی 2187  /441 با حدود و مشخصات شماال: 
به طول 95  /14 متر دیواریست که باقیمانده پاک 441 اصلی شرقا: در دو قسمت اول 
بطول 51  /16 متر دیواریست دوم که مایل به جنوب است 43  /4 متر درب و دیواریست 
هر دوقســمت به بلوار شهید بهشتی جنوبا: بطول 11  /19 متر دیواریست به کوچه غربا: 
دردو قســمت اول بطول   /45 ســانتیمتر دوم بطول 56  /8 متر هر دوقسمت دیواریست 
به باقیمانده پاک 441 اصلی به مساحت 86  /257 اشتباه در رای صادره هیات رخ داده 
بدینوسیله ابعاد و مساحت اصاحی پاک فوق به مالکیت آقای عادل اسدی به شرح فوق 

آگهی میگردد.  /
لذابرابرمقررات ماده10قانون ایین نامه ساماندهی حمایت ازتولید وعرضه مسکن 
مصوب 1388مراتب دریک نوبت اگهی میشودلذاچنانجه اشخاص حقیقی یاحقوقی نسبت 
به رقبات فوق الذکر معترض می باشندازتاریخ انتشار ظرف مدت 20روز اعتراض خودرا 
بــه صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد واماک دناتســلیم نمایند ورســید عرض الحال 
دریافت دارند وازتاریخ تســلیم اعتراض میبایســت ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی دنا را نموده و گواهی دادخواســت را به اداره ثبت اسناد 
و اماک دنا تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقررو یا 
تحویل گواهی و عدم تقدیم دادخواســت به اداره ثبت اسنادو اماک دنا عملیات ثبتی با 

رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.      /
                                                                        اصغر حسن زاده نصرآباد

                                                                رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان دنا 

اداره کل ثبت اسناد و اماک
استان کهگیلویه و بویراحمد

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

برابر رای شــماره 4015672 مــورخ 1401/5/9  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای حســن آب نیکــی فرزند امراهلل بشــماره 
شناســنامه 9 کدملــی 0453191711 صادره از تجریش در یک قطعــه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 133/08 مترمربع پالک 95 فرعی از 160 اصلی قطعه 1 برابر انتقال اجرائی شــماره 
27355 مورخ 1400/6/29 دفتر اســناد رسمی 47 شهرری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 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: 1401/5/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/26 - م الف/275
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اتومبیل ) سند ذمه(

برابــر درخواســت آقای علــی خاکــزادان وکیل خانــم فرزانه 
فروغــی به شــرح درون ســازمانی 140185650388000044 
اجرائــی  پرونــده  موجــب  بــه   1401/03/22  -
139904006217000953 و بــه شــماره بایگانی 9901355 
یــک دســتگاه خــودرو ســوزوکی گرند - ویتــارا مــدل 2006 به 
شــماره پــالک انتظامــی 36-266 ل 58 متعلــق بــه آقــای حمید 
مشایخان نام پدر: عبدالمجید تاریخ تولد: 1348/08/15 شماره 
ملــی:1060324687 مدیــون پرونده اجرائی کالســه فوق که به 
اســتناد سند ازدواج شماره 24703 تاریخ سند: 1379/06/17 
دفترخانه ازدواج شماره 21 و طالق شماره 20 شهر نیشابور استان 
خراسان رضوی )تعداد 150 سکه طالی تمام بهار آزادی ( که پس 
از تسعیر سکه به قیمت روز در قبال مبلغ 17/850/000/000 
ریال بابت طلب خانم فرزانه فروغی و هزینه های قانونی بازداشت 
گردیده است و طبق نظریه کارشــناس رسمی دادگستری به مبلغ 
4/020/000/000 ریــال ) معادل چهارصد و دو میلیون تومان( 
بــرآورد شــده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اســت و از ســاعت 
9- الی 12 روز چهارشــنبه مورخه 1401/05/26 در محل اداره 
اجرای اســناد رســمی بجنــورد واقــع در بجنورد خیابان شــریعتی 
شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق مزایده به فروش می رسد، 
خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر 
شده و در جلسه شــرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار 
مــی گردد و از مبلــغ 4/020/000/000 ریــال )معادل چهارصد 
و دو میلیــون تومان( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا 
فروخته می شــود و طبق ماده 136- اصالح آیین نامه اجرای مفاد 
اســناد رســمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شــکایت از عملیات 
اجرائی ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبــت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب 
خزانه واریز خواهد شــد. در این صورت، عملیات فروش از درجه 
اعتبار ســاقط و مزایــده تجدید می گردد و ضمنــا کلیه بدهی های 
خــودروی مذکور )خالفــی - پارکینگ - هزینــه دفترخانه و غیره( 
بــر عهده برنده مزایده خواهد بود و حق مزایده و نیم عشــر نقدا 
دریافــت میگردد. مشــخصات خــودرو طبق نظریه کارشــناس:یک 
دســتگاه ســواری به شــماره انتظامی 36- 266 ل 58 سیســتم 
:سوزوکی ، تیپ : گرند ویتارا، مدل 2006 ، رنگ : خاکستری ، به 

شماره شاسی: 00212215، سوخت : بنزین
محل اســتقرار ماشــین جهت بازدید: بجنورد پارکینگ )میرزا 

کوچک خان ( واقع گردیده است.
شناسه آگهی 1358733

 رییس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره140160329012002256_ 1401/4/21 هیات  اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم طاهره محمدی به شــماره شناسنامه 2506کد ملی 4608931458 
صادره از گرمســار فرزند جعفر در اعیانی ششــدانگ یکباب ســاختمان  مســکونی 
به مســاحت 1263.79متر مربع از پالک شــماره 67 فرعــی از 24 اصلی واقع در  
ناســار حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری مع الواسطه از  آقای رحیم مقتولی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشد می تواند 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 تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/26
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/11

شناسه آگهی 1350944
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت شن وماسه وبتن شاهوار )نوبت اول(

) سهامی خاص(
شناسه ملی:10480090709 شماره ثبت 2446

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت شن وماسه وبتن شــاهوار )سهامی خاص( 
بشــماره ثبت 2446 تا در جلســه  مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت که در روز 
یکشــنبه مورخ 1401/05/23 در ســاعت 9 صبح در محل مرکزاصلی شــرکت واقع در 
شــاهرود-جاده مجن-کیلومتر 7-سمت چپ- نرسیده به کارخانه سیمان-جنب گاوداری 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-تعین اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال
2- تعین بازرسان اصلی وعلی البدل بمدت یکسال مالی 

1401/05/11
 هیئت مدیره شرکت

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز(خودروی سواری سیستم پراید تیپ  سایپا 
141  ای  مدل 1388 رنگ سفید - روغنی  به شماره موتور 2827772 و شماره شاسی 
S1482288286694 به شــماره پالک ایــران 85-882 ص 64 متعلق به حمید رضا کیخا 
نام پدر علی به شــماره کد ملی 3620247250 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط 

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

ســند مالکیت" برگ ســبز" خــودرو کشــاورزی تراکتور سیســتم ITM تیپ 4*4-
399 رنــگ قرمــز- روغنی مدل 1397 شــماره موتور YAW2662F و شــماره شاســی 
N3HKTAA5DJHT01540 پــالک ایران 59-977 ک 52 متعلــق به محمد کچیان پور 
نام پدر محمد رضا  به شــماره کد ملی 3672355283 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

اصل ســند برگ ســبز خودروی پرژو SD 206 به شماره  انتظامی  36338 م 64 و 
به شــماره  شاشــی HJ026684  شماره موتور 166B0019761  به نام مهران سپه مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
**************************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه ( و کارت، خودرو ســواری هــاچ بک)پاتوراما( سیســتم پژو 
تیپ 207i-MT مدل 1401برنگ ســفید بشــماره موتور 167B0149638 شماره شاسی 
NAAR03FE8NJ266808 و شــماره پالک ایران 36- 846ق95 به نام جواد اسکندری 

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

پروانه اشــتغال به شــماره 3610000434 این جانب مهندس بابک غالمعلی زاده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری

**************************************************************
بــرگ ســبز ســواری پــژو 405GLX-XU7 مــدل 1397 رنــگ خاکســتری متالیک 
شــماره موتور 124K1285998 شماره شاســی NAAM01CE4JK406442 شماره پالک 
ایران92-291ب32 به نام ســودابه عالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
**************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پیکان 1600 مدل 1380 رنگ آبی نفتی متالیک 
شماره موتور 11128012975 شماره شاسی 0080410244 شماره پالک ایران92-

498ب24 به نام فضل اله باسیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری رانــا TU5 مــدل 1398 رنگ ســفید روغنی 
شــماره موتور 163B0309607 شماره شاســی NAAU01FE8KT232737 شماره پالک 
ایران92-592ج41 به نام مجتبی مداحیان امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

ظرفیت تولید تصفیه خانه آب اصفهان به 
حالت عادی بازگشت   

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان: با صبوری و همکاری 
مردم شریف استان اصفهان و کار جهادی و شبانه روزی سقایان 
آبفا از این پیشامد عبور کردیم.مدیر عامل شرکت آبفای استان 
اصفهان گفت: کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان 
برطرف شد و ظرفیت تولید تصفیه خانه آب بابا شیخعلی به 
حالت عادی بازگشت.حسین اکبریان افزود: به دنبال بارش های 
سیل آسای چند روز اخیر و کدورت آب ورودی به تصفیه خانه 
آب اصفهان، ظرفیت تولید این تصفیه خانه کاهش یافته و در 
برخی مناطق به دلیل افت فشار آب ، آبرسانی سیار انجام شد.

وی تامین آب شرب پایدار را اولویت اصلی آبفای استان اصفهان 
دانســت و افزود: با صبوری و همکاری مردم شــریف استان 
اصفهان و کار جهادی و شبانه روزی سقایان آبفا از این پیشامد 
عبور کردیم.اکبریان از مردم صبور اســتان اصفهان خواست 
همچنان با مدیریت بهینه مصرف آب در کنار خدمتگزاران خود 

در صنعت آبفای استان اصفهان گام بردارند .

افتتاح تاالر 24 میدان مرکزی میوه و تره بار 
تا دو ماه آینده   

امیرحســین ماه آورپور با اعالم این خبر گفت: تاالر 24 میدان 
مرکــزی میوه و تره بار با متراژ 4 هــزار و ۸۰۰ مترمربع تا دو 
ماه آینده افتتاح می شــود و با ســاخت آن 2۸ غرفه دیگر به 
میدان اضافه خواهد شد.او با اعالم اینکه فاز دوم مجتمع صنفی 
خواروبار شــامل 36 واحد نیز با جدیت در حال احداث است، 
خبر داد: پس از بهره برداری و استقرار واحدهای صنفی در این 
مجتمع، میدان میوه و تره بار به قطب خوار و بار و خشکبار مرکز 
کشور تبدیل می شود و می توانیم در سال های آینده توسعه آن 
را رقــم بزنیم.ماه آورپور با بیان اینکه تعدادی از پروژه های این 
سازمان در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد، ادامه داد: احداث و 
تکمیل بازار روز کوثر شماره ۱6 واقع در شهرک شهید کشوری 
که از سال ۹۸ متوقف شده بود، از ابتدای سال ۱4۰۱ با انتخاب 

پیمانکار آغاز شده است. 

آماده باش کامل نیروهای عملیاتی از 
حوزه های امور شهری، آتش نشانی و 

فضای سبز شهرداری باقرشهر   
محسن قضاتلو با اعالم آماده باش کامل نیروهای امور شهری، 
آتش نشــانی و فضای سبز شــهرداری برای مقابله با هرگونه 
آبگرفتگی و حادثه پیش بینی نشده ، بر حفظ هوشیاری نیروها 
تاکید کردوی با اشــاره به سخنان معاون پیش بینی سازمان 
هواشناســی که گفته اســت: در حال حاضر دو توده ابر روی 
استان های قزوین و مرکزی فعال بوده و درحال حرکت به سمت 
تهران است و احتماال ساعات آینده در تهران بارندگی خواهیم 
داشت، بر حفظ هوشیاری و آرامش شهروندان تاکید کرد.وی 
از شهروندان خواست تا چند روز آینده از حضور در رودخانه ها، 

دامنه ها و دره ها خودداری کنند.

اخبار گزارش

همدان - معاون ســاخت و نگهداری راه های فرعی و روستایی 
ســازمان راهداری و حمل و نقل کشــور بیــان کرد: ضریب 
برخورداری راه های روســتایی اســتان همدان با ۹۹ درصد از 
نُرم کشور که ۸2 درصد بوده باالتر است.مقبلی وضعیت استان 
همدان را در حوزه ســاخت راه های ارتباطــی را باالتر از نُرم 
کشوری دانست و افزود: آن چیزی که امروز در استان همدان 
نیاز اســت عمدتا در راستای تامین اعتبارات مناسب در جهت 
روکش آســفالت، حفظ و ارتقا ضریب ایمنی شــبکه  موجود، 
ایمن ســازی و رفع نقاط حادثه خیز و نصب عالئم هشــداری 
اســت تا کاربر بتوانــد به راحتی و ایمنی در شــبکه ارتباطی 

حرکت کند.
خداداد مقبلی در نشســت خبری با اصحاب رســانه همدان با 
بیان اینکه زندگی ما امروز بدون حمل و نقل امکان پیشرفت را 
ندارد و  بشر برای پیشبرد اهداف خود به  حمل و نقل نیاز دارد 
، افزود: هر فعالیتی ابتدا باید زیرساختی به نام راه داشته باشد 

و اســتان همدان بعنوان حلقه واصل و چهارراه ارتباطی مرکز 
کشور به استان های غرب و جنوب غربی است و به همین دلیل 
از اهمیت زیادی برای وزرات راه و شهرســازی برخوردار است 
که با همین نگاه اقدامات خوبی در حوزه راه ســازی و راهداری 

صورت گرفته است.
مقبلــی در خصوص اقدامات خوبی که در حوزه راهســازی و 
راهداری شده اســت ادامه داد: آزادراه تهران- همدان یکی از 
این اقدامات در حوزه راهســازی است است که با نگاه توسعه 
ای انجام شــده اســت که ایمنی تردد را برای کاربران فراهم 

کرده است.
وی با اشــاره به اینکه اقدامات کافی نیســت اما در حد وسع 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: در سفر ریاست جمهوری به 
اســتان همدان قرار است اعتباراتی برای حفظ راه های استان 

در نظر گرفته شود.
مقبلی با اشــاره به اولویت  بندی ســاخت ۵ هزار کیلومتر راه 

برنامه ریزی شــده، توضیــح داد: اولویت در نظر گرفته شــده 
برای ساخت راه های روستایی با روستاهای باالی ۱۰۰ خانوار 
اســت که شامل ۸۱۰ روستا در کشــور می شوند و طول قابل 

مالحظه ای دارند.
وی با بیان اینکه همچنین روســتاهای دارای تولیدات دامی و 
کشــاورزی نیز در اولویت برنامه ریزی برای ساخت این ۵ هزار 
کیلومتر راه قرار دارنــد، تصریح کرد:  تحقق همه این برنامه ها 
در گروی اعتباراتی اســت که در بودجــه ابالغی ۱4۰۱ دیده 

شده است.
مقبلی همچنین با اشــاره به عمر 3۰ تا 3۵ ســاله ســاخت و 
آسفالت بسیاری از مســیرهای روستایی، گفت: به مرور زمان 
برخی از روســتاها توســعه یافته اند و امروز به بخش، شهر و 
شهرستان تبدیل شده اند، اما راه های آنها هنوز همان مشخصات 

راه روستایی را دارند و سطح رویه آنها بسیار نامناسب است.
مقبلــی با بیان اینکه در مجموع حدود 3۵ هزار میلیارد تومان 

در ســال برای ساخت و نگهداری راه های روستایی نیاز داریم، 
تاکید کرد: ایــن رقم برای نگهداری ۱۱3 هــزار کیلومتر راه 
روستایی آسفالت شــده و همچنین روکش آسفالت 4۰ هزار 
کیلومتــر راه از این میزان راه روســتایی در یک دوره پنج تا 

هشت ساله مورد نیاز است.
این مقام مســئول در خصوص اقدامات ســال گذشته افزود: 
برای ساماندهی راه های روستایی کشور ۵ هزار میلیارد تومان 
مصوب شــد و از منابع محرومیت زدایی ریاست جمهوری نیز 
۱۷۰۰ میلیــارد تومان در قالب 63۰ پروژه در کشــور اجرایی 

شده است.
وی با بیــان اینکه تنها در ســال ۱4۰۰ ارزش ریالی اقدامات 
صورت گرفته در همدان با 3۵۰ میلیارد تومان اســت، اضافه 
کــرد: البته این اقدامات کافی نیســت و با تخصیص بودجه به 
شــبکه نگهداری راه ها در سفر ریاســت جمهوری بسیاری از 

مشکالت حوزه راه راهگشا خواهد شد.
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۹۹ درصد روستاهای استان همدان از راه های ارتباطی برخوردارند

آبادان - مدیر توسعه آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: اجرای طرح مدارس مروج 
ســالمت پیش از آغاز ســال تحصیلی در منطقه آزاد اروند 
برنامه ریزی و در ابتدای ســال تحصیلی پیش رو اجرا می 
شــود. ضیاء جعفری از تشــکیل کارگروه توسعه پرورشی، 
فرهنگی، تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش منطقه، 
خبر داد و گفت: در اولین نشست هم اندیشی این کارگروه 
که با حضــور معاونان پرورشــی ادارات آموزش و پرورش، 
کارشناسان مسئول، کارشناسان و فعاالن این حوزه برگزار 
گردید؛ بنا شــد ادارات آموزش و پرورش شهرســتان های 
آبادان و خرمشــهر در خصوص غنی ســازی اوقات فراغت 
دانش آموزان در تابســتان سال جاری و توسعه برنامه های 
آن؛ نیاز پایگاه های اوقات فراغت فعال و برآورد مالی آن را 

به مدیریت آموزش سازمان منطقه آزاد اروند، ارائه دهند.
جعفری ادامــه داد: اجرای طرح مدارس مروج ســالمت و 
ایجاد اتاق بهداشــت در مدارس با موافقت و همکاری مدیر 
محیط زیست، غذا دارو و ســالمت این سازمان یکی دیگر 
از مباحث مطرح شــده بود که می بایست ادارات آموزش و 
پــرورش جهت هماهنگی و تنظیم قرارداد ســه جانبه بین 
ســازمان منطقه آزاد اروند، دانشگاه علوم پزشکی آبادان و 
آمــوزش و پرورش، نمایندگان  خود را معرفی تا نســبت به 
انجام اقدامات بعدی این مهم، پیش از آغاز ســال تحصیلی 
اقدام گــردد.وی با تأکید بر نقش امور تربیتی و پرورشــی 
در شــکل گیری شــخصیت دانش آموزان، اذعان داشت: با 
توجه به اهمیت باالی این موضوع ؛ معاونان پرورشی ادارات 
آموزش و پرورش با همکاری ســایر اعضای کارگروه، نسبت 

به برنامه ریزی و اقدام الزم جهت تدوین برنامه های کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت ســایر بخش های این حوزه 
اقدامــات الزم را خواهند نمود.ضیاء جعفری پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی در بین دانش آموزان 
را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: به منظور حمایت از دانش 
آموزان آســیب پذیر و کاهش آمار آســیب های اجتماعی 
گوناگون در بین دانش آموزان می بایســت ادارات آموزش 
و پرورش نســبت به ارائه برنامه های خود در این زمینه از 
جمله »طرح تشکیل دایره حمایتی مداخله اجتماعی« اقدام 
نمایند. مدیر توسعه آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای 
ســازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در راســتای برنامه 
ریزی جهت اســتفاده و بهره مندی از ســایر ظرفیت های 
موجــود در منطقه و ایجاد بانک اطالعاتی حوزه پرورشــی 
منطقــه تصمیم بر آن شــد که ادارات آمــوزش و پرورش 
فهرســت اماکن و فضاهای فرهنگی، ورزشــی و… ســایر 
ادارات و ارگان ها، همچنین آمار نیروهای پرورشی و محل 
خدمت آنها و در نهایت سایر فضاهای حوزه پرورشی ادارات 
آمــوزش و پرورش با درج نوع کاربــری، فعالیت و امکانات 
موجود را تهیه و به این مدیریت عرضه کنند.بررسی کمبود 
نیروی انســانی در حوزه پرورشی، ایجاد انگیزه و حمایت از 
نــام آوران و مقام آوران، اجرای طــرح محله های علوی با 
محوریت مدیریت فرهنگی و هنری این ســازمان، پیگیری 
ایجاد و راه اندازی دارالقرآن در شهرستان خرمشهر و… نیز 
اهم دیگر موضوعاتی بود که در نشســت کارگروه پرورشی، 
فرهنگی، تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش منطقه به 

آنها پرداخته شد خبرنگار سیدقدیر رمضانی

اجرای طرح مدارس مروج سالمت در مدارس منطقه آزاد اروند

قزوین - حسین رجبی دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: 
اقدامات پیشــگیرانه و اجرای طرح های مهم آبرسانی با رویکرد 
تامین نیازهای آینده و عبور از چالش های مهم آبی در اســتان 
قزوین جای تقدیر دارد و امیدواریم این روند با جدیت تداوم یابد 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای استان قزوین؛ 
حســین رجبی دادســتان عمومی و انقالب قزوین در دیدار با 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین اظهارداشت: در 
شرایط کنونی موضوع آب به عنوان یک منبع حیاتی برای همه 
مردم و مسئوالن به یک دغدغه جدی تبدیل شده و اگر به شیوه 
مصرف و صیانت از آن توجه نکنیم همه شئون زندگی تحت تاثیر 
قرار خواهد گرفت.وی افزود: گزارشــات نشان می دهد اقدامات 
بسیار مهم و تاثیرگذاری در چند سال اخیر برای مقابله با بحران 
آب در اســتان صورت گرفته و ساخت سدها، نصب کنتورهای 
هوشمند و بســتن چاههای غیر مجاز درکنار فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی از کارهای خوبی است که باید تداوم یابد.دادستان 
قزوین تصریح کرد: امیدواریم سایر مدیران دستگاههای اجرایی 
نیز با استفاده از الگوهای موفق مدیریتی مانند شرکت آب منطقه 
ای برای آینده برنامه ریزی کنند و با اجرای طرح های اثرگذار و 
ماندگار در صیانت از سرمایه های خدادادی و نیز جلب رضایت 
مــردم گام بردارند.رجبی در ادامه با اشــاره به اهمیت اقدامات 
پیشگیرانه اظهارداشت: اعتقاد دارم برخورد سلبی و مجازات ها 
باید در کمترین شکل ممکن و در آخرین مرحله صورت گیرد 
لذا توصیه می کنیم نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ویژه 
روستائیان و کشاورزان برای آشنایی آنها با نحوه مدیریت مصرف 
بهینه آب و نیز جرایم آبی اقدام کنید.وی افزود: اگر بتوانیم دانش 
علمی، تخصصی و حقوقی مردم و کشاورزان را باال ببریم بسیاری 

از تخلف ها و مشکالت و تشکیل پرونده ها در محاکم کاهش یافته 
و از منابع آبی هم صیانت می شود. دادستان قزوین اظهار داشت: 
باید مردم را باور و به آنها اعتماد کرده و از مشارکت آنها در پیشبرد 
امور استفاده کنیم زیرا هر جا شاهد مشارکت عمومی بوده ایم به 
دستاوردهای خوبی رسیده ایم و کارها نتیجه بخش بوده است. در 
این نشست یداله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
قزوین نیز با ارائه گزارشــی از فعالیتهای انجام شده توسط این 
شرکت اظهارداشت: با توجه به تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی 
ها، افزایش جمعیت و کاهش میزان بارش ها در سالهای اخیر با 
مشکالتی در تامین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز مردم مواجه 
بوده ایم. ملکی عنوان داشت: اقدامات این شرکت در اجرای طرح 
احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از جمله بستن چاههای 
غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و نیز نصب 
کنتورهای هوشمند سبب شده تا میزان افت آبهای سفره های 
زیرزمینی که در سال ۹3 به یک متر و 6۸ سانتیمتر رسیده بود، 
به حدود ۷۰ سانتیمتر کاهش یابد.مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای استان قزوین گفت: مدیریت منابع آبی و اقدامات پیشگیرانه با 
همراهی و همکاری موثر و تعیین کننده دستگاه قضایی صورت 
گرفته و اگر این همراهی نبود قادر به عبور از چالش ها و مشکالت 
کم آبی نبودیم. ملکی ادامه داد: دریافت سند رسمی برای ۱2۰۰ 
هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و کانالها از جمله اقدامات موثری 
بوده که صورت گرفتــه و امیدواریم بعد از بهره برداری از پروژه 
آبرســانی از سد طالقان به آبیک که در روزهای آینده انجام می 
شــود طرح مهم و بزرگ آبرسانی به استان را با مشارکت بخش 
خصوصی آغاز کنیم که تضمین کننده آب شرب استان در بیست 

سال آینده خواهد بود.

اقدامات انجام شده در حوزه آبی استان قزوین موجب تحول و عبور از بحران 
شده است


