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دیدارمدیر مخابرات منطقه مرکزی با 
استانداراستان مرکزی

در این دیدار که در دفتر اســتاندار برگزار شد ،مهندس لطفی ، 
گزارشی از طراحی های انجام شده برای ایجاد زیرساخت فیبر 
نوری برای حدود 300 دوربین جدید نظارتی در کلیه شــهرها 
و شــهرداری های استان ارایه کرد و از مذاکرات انجام شده برای 
دسترسی کلیه سازمانها و نهادهای دولتی جهت تحقق اهداف 
دولت الکترونیک و ایجاد زیرســاخت الزم برای مکانیزه کردن 
کلیه خدمات دولتی خبر داد. وی همچنین با توجه به گستردگی 
شبکه امن فیبر نوری شرکت مخابرات در سطح استان آمادگی 
خود را برای تحقق اهداف عالیه دولت محترم در زمینه توسعه 
زیرساخت برای توسعه فناوری اطالعات در همه حوزه های کسب 
و کار و تحقق اقتصاد دیجیتال اعالم کرد. بر اساس این گزارش 
در ادامه مهندس لطفی، مخابرات را به عنوان متولی ارتباطات، 
مبنای توسعه زیرساخت های استان دانست و بیان کرد :یکی 
از مهمترین ملزومات شهر هوشمند وجود ارتباطات پُرسرعت 
داده برای ارایه سرویس به شهروندان است و توسعه فیبرنوری در 
شهرها یکی از زیرساخت های مدیریت واحد شهری و زمینه ساز 
تحقق شهر هوشمند با استفاده از بستر ارتباطی مشترک است. 

عضویت فرهمند در شورای مرکزی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور    

یزد-بــا حکم وزیر راه و شهرســازی مجتبی فرهمند به عنوان 
عضو اصلی شــورای مرکزی نظام مهندســی ساختمان کشور 
 در رشــته معماری انتخاب و اعتبار نامه خــود را دریافت کرد.

مهندس »مجتبی فرهمند« پیش از این در رشــته معماری با 
رای باالی مهندسین کشور به عنوان یکی از منتخبین دوبرابر 
 ظرفیت در فهرست ارایه شده به وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

براساس این گزارش، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور به عنوان نهاد باالدستی سازمان های نظام مهندسی کشور 
کار هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های سازمان 
 های استانی و تنسیق امور مهندسین در ابعاد کالن را برعهده دارد.

این شــوراي متشــکل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل 
اســت که از بین دو برابر افراد معرفي شــده به وســیله هیأت 
عمومــي با برگزاری انتخابات در هر رشــته با قید اصلي و علي 
 البدل توســط وزیر مســکن و شهرســازي انتخاب مي شوند. 
اعضاي شــوراي مرکزي باید عالوه بر داشتن عضویت در هیأت 
مدیره سازمان های استان، خوشنام و داراي سابقه انجام کارهاي 
طراحي، اجرایي، علمي، تحقیقي یا آموزشــي برجسته و ارزنده 

باشند.

اخبار گزارش

نیروگاه  الکتریک  زینب جــوادی- متخصصــان  قزوین- 
شــهید رجایی، با تکیه بر دانش و تخصص خود، قطعات 
الکتریکــی مورد نیاز واحدهای این نیروگاه را بازســازی 

کنند. می  تعمیر  و 

به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریــت تولید برق 
شــهید رجایــی، حمیدرضــا صفایــی زاده مدیــر امور 
تعمیرات الکتریک نیروگاه ســیکل ترکیبی در تشــریح 
عملیــات بازطراحی و راه اندازی دوبــاره الکتروفن های 
ایرکاندیشــن ســوئیچ گیر ماژول واحد شماره 4 گازی 
گفت: به دنبال وقوع اشــکاالت پی در پی در سیســتم 
ایرکاندیشــن  اواپراتورهای  و  کمپرســور  کاری  خنــک 
اتاق فرمــان نیروگاه ســیکل ترکیبــی و احتمال وقوع 
محدودیــت تولید بــه دلیل عدم خنــک کاری مطلوب 
در مجموعه کلید خروجــی ژنراتور و تجهیزات مربوطه، 
متخصصان این امور اقدام به بازطراحی، بهینه ســازی و 

نمودند. این سیستم  دوباره  اندازی  راه 
صفایی زاده افزود: پس از بررســی های فنی و تشخیص 

ایرادهــای سیســتم، بازطراحی فن هــای خنک کاری 
سیســتم مذکور در دســتور کار قرار گرفت که با تغییر 
طرح الکتروفن های شــرح داده شــده از »ســیلندری« 
بــه »اکســیالی« و اصالح »فلوی« هــوای خنک کاری، 
سیســتم موجــود، دمونتــاژ و جایگزینی بــا تجهیزات 

انجام شد. داخل  ساخت 
نیروگاه ســیکل ترکیبی  الکتریک  امور تعمیــرات  مدیر 
ادامه داد: همچنین مدارهای فرمان و قدرت ایرکاندیشن 
از ســوی متخصصان این امور اصالح و سیســتم خنک 
کاری بهینه شــده ضمن کاهش میزان جریان مصرفی با 

راندمــان باالتر مورد بهره برداری قرار گرفت.
ایرکاندیشــن ســوئیچگیر  داشــت: مجموعه  اظهار  وی 
مــاژول هر واحد مجهز بــه دو الکتروفن می باشــد،که 

بــا توجه به طول عمر ســپری شــده و تعمیر و تعویض 
الکتروفن ها در سالیان اخیر و متفاوت شدن این تجهیز 
در واحدهای شــش گانه گازی، ضمن عدم امکان تامین 
قطعــات یدکی، رونــد تعمیرات را طوالنــی و پایداری 
سیســتم را کاهش داده بود که عدم اقدام به موقع برای 
رفع این نقیصه می توانســت تولید واحد را تحت الشعاع 

قرار دهد.
با اســتفاده از ظرفیت دانش و تجربه متخصصان داخلی 
تاکنــون نیازهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات واحدها، 
تامین شــده اســت؛ سیاســتی که عالوه بــر کمک به 
پایــداری تولید و افزایش باورمندی بــه توانایی داخلی، 
موجــب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی و جاری 

است. شده 
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تعمیر و بازسازی تجهیزات نیروگاه شهید رجایی با استفاده از ظرفیت های داخلی 

بیرجند - علی فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران از دفتر سرپرستی 
روزنامه در خراسان جنوبی بازدید به عمل آوردند. در این 
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان جنوبی 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای عرصه خبر و 
تبریــک روز خبرنگار با اهدای گل و لوح تقدیر این روز را 
به مجموعه همکاران این سرپرستی تبریک و از تالش های 
مضاعف همکاران روزنامه در اعتالی فرهنگ استان تقدیر و 
تشکر نمود. گفتنی است اولین برنامه هفته خبرنگار، دیدار 
اصحاب رسانه خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه بود و 
پس از آن دیدارهای مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
با نشریات، پایگاه های خبری و سرپرستی خبرگزاری ها 
و نشریات انجام گرفت. همچنین پنجشنبه 20 مرداد ماه، 
اصحاب رسانه خراسان جنوبی در نشستی صمیمی دغدغه 

های خود را در حضور استاندار مطرح کردند.

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از دفتر سرپرستی 

روزنامه در استان خراسان جنوبی

باقرشهر- شــهردار باقرشــهر/نامگذاری هفدهم مرداد ماه، روز 
شــهادت شــهید صارمی به نام روز خبرنگار، یادآور مسئولیت 
پذیری و تعهد و فداکاری خبرنگاران شریفی است که با نثار جان 
خود پیام رســان جبهه حق علیه باطل بوده و با تاسی از نهضت 
حسینی همواره در مسیر روشنگری و آگاه سازی پیش قدم بوده 
اند و در این راستا از همه اصحاب رسانه انتظار می رود که ادامه 
دهنده راه این شهید بزرگوار و دیگر شهدای عرصه رسانه باشند  
به مناسبت روز خبرنگار مراسم تجلیل از اصحاب قلم با حضور 
محسن قضاتلو شــهردار باقرشهر به همراهی معاونین فرهنگی 
اجتماعی، فنی و شهرسازی، سرپرست معاونت خدمات شهری 
و سرپرســت معاونت اداری مالی و مغروری مدیر روابط عمومی 
و جمعی از خبرنگاران شهرستان ری در سالن اجتماعات شهید 
سلیمانی ساختمان مرکزی شهرداری باقرشهر برگزار شد.محسن 
قضاتلو با تســلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: قرار 
بود مراسم تجلیل از خبرنگاران در روز ۱7 مرداد برگزار شود اما به 
دلیل تقارن این روز با عاشورای حسینی با چند روز تاخیر برگزار 

شد.قضاتلو با اشاره به مدت هشت ماهه حضور خود در مدیریت 
شهری باقرشهر، اظهار داشت: در دوره جدید تاکنون دو نشست 
با خبرنگاران داشته ایم و ارتباط بسیار خوبی با خبرنگاران وجود 
دارد.امیدواریم که خبرنگاران ضمن مطالبه گری موضوعات شهری 
و رعایــت اخالق و تقوا در انعــکاس اخبار، مطالبات را از تمامی 
دســتگاه هایی که در مدیریت شهر نقش دارند داشته باشند در 
خدمت به شــهروندان خود را خادم آنها می دانیم و تمام تالش 
خود را معطوف به رفع مشــکالت آنها در زمینه هاي فرهنگي، 
خدمات شهری و زیباســازی سیما و منظر شهری ساخته ایم 
و ایــن تالش ها همچنان ادامــه دارد.در عرصه خبری و اطالع 
رســانی سعی ما بر شفاف سازی و اطالع رسانی سریع و صحیح 
بوده است و با اعالم شماره تماس و ارتباط نزدیک با شهروندان، 
 سعی نموده ایم از نزدیک مطالبات شهروندان را پیگیری نمائیم.

 آن کس که اگاهتر است مسئول تر است، مسئول در قبال ملت 
و کشــور ، مســئول در قبال باورها و اعتقادات مردم و عشق به 
انسانها در سخت ترین شرایط را میتوان نام برد با توجه به شرایط 
خدمتی و مدیریتی نقد و نقد پذیری جزء الینفک پیوند مسئولین 
 و خبرنگاران اســت و از نقدهای منصفانه اســتقبال می کنیم

در هفتــه دولــت امســال، کلنــگ احــداث بانــد کنــدرو 
بلــوار شــهید رجایــی بــه طــول 2200 متــر و افتتــاح 
 روشــنایی بلوار شــهید رجایــی در دســتور کار قــرار دارد.

به دنبال اصالح ساختارهای نظارتی و خدماتی بر پایه سامانه های 
رایانه ای هستیم و در آینده نزدیک با اصالح سامانه و سایت اطالع 
رسانی ، دسترسی شهروندان و پیگیری مکاتبات و فرایند اقدامات 
آســان تر خواهد شد. در پایان به رسم یادبود با اهدا لوح تقدیر و 

هدایا از مقام شامخ اصحاب رسانه و جراید تقدیر بعمل آمد.

مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه توسط شهرداری باقرشهر 

قزوین- زینب جوادی  سرپرست شهرداری منطقه چهار 
در بازدید از بافت فرسوده ناحیه آزادگان گفت:ساماندهی 
بناهای مخروبه و بافت فرسوده باعث کاهش آسیب های 
اجتماعی ،ایمن سازی و توسعه شهری خواهد شد.داریوش 
قاسمی سرپرست منطقه چهار، در بازدید میدانی از بافت 
های فرسوده محله سعدی ،نظام وفا ،هادی آباد و شهرک 
عارف اظهار کرد: در این مناطق تعداد بسیاری از بناهای 
مخروبه ناایمن وجود دارد که الزم اســت  در مرحله اول 
با اطالع رســانی به موقع و نصب بنر، به مالک یا مالکین 
ساختمان اخطار الزم داده شود تا از وقوع حادثه احتمالی 
در شهر جلوگیری شــود تا عالوه بر آن بناهای همجوار 
ملک های نا ایمن و نیز عابرین دچار حادثه نشــوند.وی 
تصریح کرد:وجود ساختمانهای متروکه رها شده در شهر 
سالمت روان و زیبایی شهر را دچار اخالل کرده و موجب 
آسیب رسانی به شهر و تهدید سالمت اجتماعی می شود 
و معضالت و مشــکالت عدیده ای را پدیــد خواهد آورد.
سرپرست شهرداری منطقه چهار با اشاره به آسیب های 
اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بناهای رها شــده در شهر 
گفت: خانه های متروکه در شهر کانون مناسبی برای بروز 
انواع معضالت اجتماعی است، از جمله تجمع معتادین که 
زمینه وقوع جرم را در این مناطق فراهم می آورد بنابراین 
مجموعه مدیریت شــهری می تواند بــا ارائه راهکارهای 
مناسب از قبیل ساماندهی بناهای مذکور نقش مهمی را 

در کاهش آسیب های اجتماعی در شهر ایفا کند.

ساماندهی بناهای مخروبه و 
بافت فرسوده منجر به توسعه 

شهری خواهد شد

آگهی مفقودی
) برگ ســبز و سند کمپانی( موتور ســیکلت هیرمن 125  _ پالک 11117/542 _ 
  NFZ ***125C8847402 بنام  _ محمد هراتی  شــماره موتور 22554048 شماره تنه

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

برگ سبز خودرو سواری پژو 405 به شماره پالک انتظامی 51_ 545 ص 54  مدل 
1۳72 و شــماره موتــور 1241720۳0۳8 به شــماره شاســی 72011005 بنام مالک 

خودرو شعله بهمنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. سنندج
**********************************************************

خــودرو  نامه،پــالک  کمپانی)کارخانه(،کارت،بیمــه  سبز)شناسنامه(،ســند  بــرگ 
ســواری سیســتم ســمند تیپ ایکس7 مــدل 1۳82برنــگ نقــره ای- بشــماره موتور 
۳29082۳7۳68شــماره شاســی 00822۳7249و شــماره پالک ایران 94-    595د 
62به نام الیاس سرجوئیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

**********************************************************
برگ سبز)شناسنامه(،ســند کمپانی)کارخانه(، خودرو سواری سیستم پژوتیپ 206 
مــدل 1۳88برنگ ســفید- روغنی- بشــماره موتور 14188021۳18شــماره شاســی 
NAAP03ED49J060151 و شــماره پالک ایران 84-    124ج 65به نام اســالم فیوجی 

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

ســند و برگ سبز و کارت ماشــین زانتیا مدل 8۳به رنگ نقره ای به شماره انتظامی 
 S 1512283118889 75ایران96۳ص59 به شماره موتور 004/54۳0 و شماره شاسی

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

ســند مالکیت )برگ ســبز(خودروی وانت سیســتم ســایپا تیپ  151 مدل 1401 
 451100N4960930 و شماره شاســی M13/ 654۳025رنگ ســفید به شــماره موتور
NAS بــه شــماره پالک ایــران 69-547 ه 64 متعلــق به امید عطا زاده  به شــماره ملی 

20202۳4084 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
**********************************************************

ســند مالکیت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم ســایپا تیــپ 131SE  مدل 
بــه شــماره موتــور 54188۳8  و شــماره شاســی  1۳94 رنــگ ســفید - روغنــی  
NAS411100F3429906 به شماره پالک ایران 69-575 ن 78 متعلق به  طاهره برزین  
نام پدر  ارجب به شــماره ملــی 4869867184 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط 

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

ســند مالکیــت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ جــی تی ایکس 
آی مدل 1۳84 رنگ ســفید شــیری - روغنی به شــماره موتور 011790۳4  و شــماره 
شاســی S1412284544761 به شماره پالک ایران 69-647 ن 12 متعلق به میر محمود 
آزادیان  نام پدر  محمد کریم  به شــماره ملی 4869۳557۳6 مفقود گردیده و از درجه 

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

ســند مالکیت برگ ســبز خودرو تراکتور - کشاورزی سیســتم ITM تیپ ۳99 تک 
دیفرانسیل رنگ قرمز-روغنی مدل 1۳91 شماره موتور YAW0298Y و شماره شاسی 
N3HKA4DH2TAM03097 پــالک ایــران 59-769 ک 1۳ متعلــق بــه بهــرام محمد 
شــریفی نام پدر  کومک به شماره ملی 4979628974 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

اصالحیه 
پیرو آگهی مورخ 1401/5/1۳ مفقودی برگ سبز و سند مالکیت یک دستگاه وانت 

به شماره پالک 24- 52۳ ه 52 بنام حدیث خنافره صحیح می باشد . 
**********************************************************

رای دادگاه
پرونده شماره بایگانی 980160 کالسه 9809981757100155 شماره دادنامه 
14010۳۳90001278762شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزادشهر تصمیم 
نهایی شماره 14010۳۳90001278762 درخصوص دعوی آقای میثم میری به وکالت 
از شرکت صنایع غذایی صفا ساز به طرفیت دادستان عمومی و انقالب شهرستان آزادشهر 
به خواســته تقاضای ورشکســتگی شرکت غذایی صفا ســاز گنبد اجماال بدین توضیح که 
وکیل خواهان بیان نموده که موکل وی تاجر محسوب که به جهت وقفه پیش آمده نسبت 
به تادیه وجوهی که بر عهده موکل وی بوده به جهت عدم تکافوی دارایی شرکت قادر به 
پرداخت نبوده و با ارائه لیســت بدهی های شرکت به شرح خواسته تقاضای صدور حکم 
شــده اســت. با توجه به خواسته خواهان و مســتندات ابرازی وی نظر به اینکه به منظور 
رســیدگی به ادعای مطروحه، کســب نظر کارشناس ضرورت داشــته که به موجب نظریه 
ابرازی کارشــناس که مصون از اعتراض موجــه و مدلل باقی مانده و مغایرتی با اوضاع و 
احوال مسلم قضیه ندارد و مرقوم نموده با بررسی فعالیت شرکت و رسیدگی به بدهی 
های شــرکت و دارائی های آن نهایتا جمع کل بدهی و دارائی های شرکت برآورد و اعالم 
و در خصوص تاریخ توقف فعالیت شــرکت، اظهار نظر بر اســاس دفاتر قانون و اســناد و 
مدارک به علت ارائه آن مقدور نبوده ولی طبق سوابق و پرونده مالیاتی موجود در اداره 
امور مالیاتی آزادشــهر شرکت از ســال 92 به بعد اظهارنامه عملکرد و فعالیت خود را به 
اداره امور مالیاتی تســلیم ننموده و از نظر پرداخت اقســاط و دیون نیز آخرین پرداخت 
بدهی تســهیالت بانک صادرات شــعبه مرکزی گــرگان در تاریــخ 94/02/29 و به مبلغ 
یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بوده اســت و در نتیجه مســتفاد از دالیل و مستندات 
ابــرازی و نظریه ابرازی کارشــناس، میزان بدهی شــرکت فراتر از دارایــی های آن می 
باشــد و شــرکت خواهان عمال ورشکســته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون 
خود نیســت و به عبارت دیگر مســتندات ابــرازی و نظریه کارشناســی حاکی از وضعیت 
فعالیت و عملکرد شــرکت و عمل ناموفق آن در اســتهالک دیون و پرداخت بدهی و عدم 
تکافــوی اموال و دارایی شــرکت در پرداخت بدهی های آن می باشــد  بنابر این دادگاه 
به اســتناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 4۳۳ و 4۳4 قانون تجارت 
و لحــاظ مــواد 1 و 8 قانــون اداره اداره تصفیه و امور ورشکســتگی و مــاده 198 قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم بر اعالم ورشکســتگی شــرکت خواهان صادر مــی نماید و به 
جهت اینکه مطابق ماده 41۳ قانون تجارت بایســتی ظــرف مدت ۳ روز از تاریخ وقفه در 
پرداخت دیون و تعهدات توقف خود را اظهار می نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر 
تجاری تســلیم می شــد که خواهان چنین ننموده و در خصوص زمان توقف نیز براســاس 
نظریه ابرازی کارشناس اظهار نظر مقدور نگردیده در نتیجه با احراز توقف و وقفه تاجر، 
خواهان پرونده از پرداخت دیون خود از تاریخ صدرالذکر عاجز محسوب و تاریخ توقف و 
وقفه در پرداخت 94/02/29 اعالم و ضمن اعالم ورشکستگی خواهان موصوف شرکت 
صنایع غذایی صفا ساز گنبد با تاریخ وقفه 94/02/29 و مهر و موم نمودن کلیه اموال و 
دارایی تاجر و تصفیه دیون خواهان به اداره امور تصفیه ورشکستگی مستقر در استان 
گلستان که به آن محول می گردد صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان گلستان است. 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزادشهر

آگهــي قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي وســاختمان هاي فاقد 
سندرسمي حوزه ثبتي اردل

    نظــر به دســتور مواد یک و ســه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي 
اراضي وســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مصــوب 1۳90/9/20 امالک 
متقاضیانــي که در هیــأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرستان اردل مورد رســیدگي و تصرفات مالکانه و 
بالمعــارض آنان محرز و رأي الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذیل آگهي مي گردد:
2 - امــالک متقاضیان واقع در قریه رســتم آباد به شــماره پالک ثبتي 

119- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و فرعي هاي ذیل : 
609-فرعي آقاي مهراب باقري فرزند حیدر ششدانگ مزرعه پرورش 
ماهــي بــه مســاحت 2449/54 متر مربع کــه خود به صورت مشــاع مالک 

رسمي مي باشد.

۳- امــالک متقاضیــان واقع در قریــه کریم آباد به شــماره پالک ثبتي 
245- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و فرعي هاي ذیل : 

160-فرعــي آقاي محمد رســتمي راد فرزند فیض اله نســبت به نود 
و یک و یک دوم ســهم از 96 ســهم شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعي 
بــه مســاحت 144۳7۳/66 متــر مربــع خریداري شــده مع الواســطه از 
آقایان حفیظ اله کوهي رســتمي و نعمت اهلل کوهي و خســرو عسکري مفرد 
)معروف به میرویس( و جمعه کوهي و رمضان جمشــیدي و لطفعلي کوهي و 
داراب کوهي و حســین خان کوهي و ابوالقاســم اسدي قلعه رشیدي . خود 

متقاضي)محمد رستمي راد( نیز به صورت مشاع مالک رسمي مي باشد.
بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد ســند رســمي و مــاده 1۳ آیین نامــه مربوطه این آگهــي در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامه کثیر االنتشــار و محلــي آگهي تا در 
صورتیکه اشــخاص ذینفع به آراي اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از 
تاریخ انتشــار آگهي نوبت اول و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل وقوع ملک تســلیم 
و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان اردل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت و 
در صورتي کــه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگــردد یا معترض،گواهي 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت اســناد 
و امالک مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول   : دوشنبه 1401/05/10               

تاریخ انتشار نوبت دوم  : سه شنبه  1401/05/25
شناسه آگهی 1۳574۳۳

علي کریمیان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

آگهی دعوت از سهامداران شرکت داروسازی نوآوران شاهرود )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 1۳01 و شناســه ملی 10480064221 جهت تشــکیل مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محترم  شــرکت  داروســازی نوآوران شــاهرود 
)سهامی خاص(  و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید  تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شــرکت که راس ســاعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 09 
شهریور1401 در محل شاهرود - شهرک صنعتی - کارگر 8   کد پستی۳614948561 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه : 1-تصویب صورتهای مالی برای  ســال مالی منتهی به 29 اســفند 
1400  ، 2-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی 
بــه 29 اســفند 1401 ،  ۳-انتخــاب اعضای هیات مدیره ،  ۳-ســایر مــواردی که اتخاذ 

تصمیم درخصوص آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیات مدیره شرکت داروسازی نوآوران شاهرود)سهامی خاص(

آگهي تغییرات شــرکت اســکان ساز باستان شرکت ســهامي خاص به شماره ثبت 928 و 
شناسه ملي 10۳80106099

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ1400/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :

  1-بنابه تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ1۳99/12/12سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ4/000/000/000 ریال منقسم به 100 
سهم 40/000/000ریالی بانام ازمحل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه بشرح ذیل اصالح گردید.سرمایه شــرکت مبلغ4/000/000/000 ریال 

منقسم به 100 سهم 40/000/000ریالی بانام که تماما پرداخت شده است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تحقق افزایش ســرمایه انتخاب شــده توسط متقاضی 
در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودرپایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

آگهــی اصالحی فقدان ســند مالکیت پالک ۷۵ فرعی از ســنگ ۸۹ اصلــی واقع در همند 
آبسرد جز حوزه ثبتی دماوند

نظر بر اقای عباس آقاصادقی طبق تفویض وکالتنامه ۵۳۷۹2 مورخ1401/02/01با 
ارایه استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل شــماره یکتا 1401021۵۸۷220002۵۵ و 
2۵۶ 000 مورخ1401/04/1۳وطی در خواســت شــماره ۵۷2۷ مورخ1401/04/14 
خواهان صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکوررا نموده که مراتب در اجرای تبصره یک 
ماده 120 آئین نامه قانون نســبت به شــرح زیر آگهی می گردد.1- نام و نام خانوادگی : 
علی اکبر امیری آبچویه 2- شــماره پالک ۷۵ فرعی از ســنگ ۸۹ اصلی ۳-ســند مالکیت 
برابر ســند انتقــال 42۵۳۳ مورخ1۳۸۹/0۵/14مقدار 100000 ســهم از ۳۸۷۳۵۸ 
ســهم ششــدانگ پالک مذکور به علــی اکبر امیری آبچویــه انتقال که ســند مالکیت آن 
ذیل ثبت صفحه 1۸2 دفتر۶0۹ به شــماره چاپی ۹4۳04۸ صادر شــده اســت و برابر 
ســند انتقال 20۹4۳ مورخ1۳۹۹/12/0۵دفتر خانه ۵ دماوند مقدار ۵00000 ســهم 
از پــالک مذکور به غیر انتقال قطعی داده اســت که برابرمراتب فوق درخواســت صدور 
ســند المثنی پــالک مذکور رانموده لــذا باتوجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق 
الذکــر و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنــي آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به 
ملــک موردآگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود 
آن نــزد خود می باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبــت محل مراجعه و 
اعتراض اصل ســندمالکیت با سند معامله تســلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
اســناد وامالک المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد 
کرد.۷4۳4ضمنا به دلیل اشتباه در قیدنام خانوادگی وکیل مالک که به اشتباه آقارضایی 

قید شده بود در حالی که آقاصادقی صحیح می باشد آگهی اصالحی صادر شد.۷440
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
ســند کمپانی-تسلســل اسناد و برگ ســبز ســواری پراید مدل 1۳۷۹ رنگ سفید 
شــیری شماره پالک ایران۷2-۸۷۶ی۵۷  شــماره موتور 001۷۸۹۸2 به نام سید احمد 

مظلومی باغ لوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

********************************************************************
گواهی پایان تحصیالت رشته زیست شناسی سلولی مولوکولی به نام ریحانه سلیمی 
کدملــی 11۵000۸۷۳۳ فرزند محمدتقی صــادره از اصفهان تاریخ تولد 1۳۶۸/2/۳0 
از دانشــگاه آزاد اســالمی واحدتنکابن ولی آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است./نوبت اول ساری
********************************************************************

برگ سبز-سند کمپانی و کارت سوخت سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 1۳۷۹ 
 S1412279625289 رنگ سبز یشمی-متالیک شماره موتور 0014۵۸۶1 شماره شاسی
شماره پالک ایران۸2-۶۵1ط۷۹ به نام پریسا اسدپور سیبنی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص اسکان ساز باستان به شناسه ملی10۳۸010۶0۹۹ 
و به شماره ثبت ۹2۸

مــورخ  العــاده  فــوق  بطــور  عــادی  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   
1401/0۵/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

 اعضــای هیأت مدیره عبارتند از آقای علی آریانفر به شــماره ملی 21202۳2۳۶۹ 
خانم مریم شــمس آبادی به شــماره ملی0۷۹1۵۳0۸۸4 خانم حدیقه شــمس آبادی به 

شماره ملی 0۷۹4۸۹1۵۷۸برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 مهنــاز ضرغامــی بــه شــماره ملی0۷۹۳۷4۶0۷۸به ســمت بــازرس اصلــی خانم 
عذراســهرابی به شــماره ملی 0۶۳۹2۵2214 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه کثیراالنتشار سیاست روز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

 بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب بازرس/بازرســان، انتخــاب روزنامــه 
کثیراالنتشــار،انتخاب/تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت ودرپایگاه آگهی هــای ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

آگهي مناقصه عمومي

شركت مخابرات ايران – منطقه  قم

ت اول
نوب

منطقه قم

* مناقصه گزار :  شركت مخابرات ايران - منطقه قم  

* مهلت خريد اسناد : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ 1401/6/7
* مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1401/6/21

* تاريخ بازگشايي پاكتهاي الف و ب : رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/22
* تاريخ بازگشايي پاكتهاي ج : پس از ارزيابي فني ـ بازرگاني و تعيين صالحيت شركت كنندگان در مناقصه

* طريقه تهيه اسناد مناقصه : 
* روش  اول : واريز مبلغ 000ر100 ريال به حساب جام شماره  5790629164  نزد بانك ملت و ارائه اصل فيش آن 
در ساعات اداري به دبيرخانه اين شركت واقع در بلوار 15 خرداد، نرسيده به فلكه شهيد محالتي، طبقه اول اتاق 

 112
* روش دوم : ارسال فيش واريز وجه فوق به همراه برگ درخواست به نمابر شماره37770077-025 كه در اين 

صورت اسناد به آدرس ذكر شده در برگ درخواست پست پيشتاز خواهد شد.
WWW.QOM. TCi.IR روش سوم : مراجعه به سايت اينترنتي *

* محل تحويل اسناد : دبيرخانه اين شركت به آدرس فوق مي باشد.
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 37201920  -025)اداره تداركات ( و 
37773535 -025 ) اداره شبكه انتقال ( تماس حاصل و يا به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه فرمايند. بديهي است 

اين شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
                                                                                                                                     WWW. QOM. TCi.IR

Rمبلغ سپرده شركت در مناقصهشماره مناقصهموضوع

650.000.000 ريال853 ق 1401خريد و اجرای عملیات فیبر نوری USO بصورت كلید در دست2


