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 مدیــرکل حج و زیــارت مازنــدران گفت:
300 نفر از زائران مازندرانی با ویزای جعلی در مرز 

مهران سرگردان شدند. 
سید حبیب اهلل ساداتی، افزود: دلیل سرگردانی زائران 
مازندران اعزام با ویزای جعلی توســط کاروان غیرمجاز 

بوده است.
وی بیــان کرد: این مورد نخســتین  بار نبوده زائران 
بسیاری سرگردان شدند و حتی برخی هنوز باوجود اینکه 
هزینه سفر را پرداخت کردند هنوز اعزام نشدند که ضرورت 

دارد زائران هوشیار باشند.
وی با  اشاره به تشکیل 100 پرونده در محاکم قضایی 
اســتان، تصریح کرد: با وجود تشکیل پرونده در دستگاه 
قضایی و همچنین اعالم اســامی کاروان های غیرمجاز از 
ســوی حج و زیارت باز هم این کاروان ها از هر ترفندی 

برای فریب زائران بهره می گیرند.
این مســئول خاطرنشــان کــرد: مهم ترین موضوع 
هوشــیاری زائران اســت که اگر به اخبار و اطالعیه های 
حج و زیارت توجه کنند با مشــکالت این چنینی مواجه 

نخواهند شد.
این نخستین بار نیست که زائران سرپا شوق زیارت 
به دلیل ثبت نام در کاروان های غیرمجاز ســرگردان شده 
و با مشــکالت بسیاری مواجه می شــوند که الزم است 
تمهیدات الزم برای برخورد با این معضل برای همیشــه 

اندیشیده شود.

کرج- خبرنگار کیهان:
شهردار کرج گفت: در هفتمین جشنواره الله ها فرشی از 
گل با مســاحت دو هزار و ۷00 مترمربع در معرض دید بازدید 

کنندگان قرار دارد.
علی اصغر کمالی زاده اظهار کرد: این فرش گل دارای طرح اصیل 

ایرانی بوده که در آن از ۳0 هزار پیاز الله استفاده شده است.
وی افزود: شــش هزار گل شــب بو، بیش از 40 هزار گل بنفشه 
و انــواع گل های فصلــی از جمله نرگِس هلندی تار و پود این فرش را 

تشکیل می دهد.
شــهردار کرج تصریح کرد: امســال به دلیــل افزایش بارش ها در 
فروردین و شــرایط آب و هوایی متفاوت؛ غنچه های الله دیرتر به ُگل 

نشسته است.
وی بیان کرد: البته تا چند روز آینده شاهد باز شدن تمامی غنچه ها 

و یکدست شدن عرصه های گلکاری شده در باغ گل ها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در هفتمین جشنواره الله ها ۳00 هزار گل الله در 
16 واریته در معرض دید عالقه مندان قرار دارد یادآور شــد: هفتمین 
جشــنواره الله ها از پنجشنبه پانزدهم فروردین ماه کار خود به مدت 

10 روز آغاز کرد.

ثبت »لیار سنگ بن« املش 
در فهرست آثار ملی کشور

رشت - خبرنگار کیهان:
زادگاه جنگجویان »لیار سنگ بن« شهرستان املش در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: 
مجموعه باستانی »لیار سنگ بن« از توابع دهستان »سمام« بخش 
»رانکوه« شهرستان املش، محوطه ای به مساحت 2۷ هکتار بوده 
که شامل گورستانی باستانی، پناهگاه صخره ای و درختان قدیمی 
است که در 19 اسفندماه سال 9۷ این مجموعه باستانی با حریم 

حدود 5۷ هکتار در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
شــهرود امیرانتخابی با بیان اینکه این مجموعه در سال 1۳91 مورد 
شناسایی قرار گرفت، گفت: کشف ۳ نمونه قبور از نوع تدفین های خمره ای، 
دخمه ای، چاله ای و همچنین کشف اشیاء بسیار ارزشمند از نوع سفالین، 
مفرغین و غیره متعلق به دوران اشکانی و ساسانی از مجموعه »لیار سنگ 

بن«، نشانگر اهمیت تاریخی آن در ادوار تاریخی است.

پیوند اعضا به بیمار مرگ مغزی
کیش- خبرنگار کیهان:

پیوند سه عضو یک بیمار مرگ مغزی در بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی کیش به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

در تاریــخ 17 فروردیــن ماه جاری مردی 29 ســاله به دنبال 
تصادف، دچار آسیب شدید و خونریزی مغزی شد که بعد از انتقال به 
بیمارستان کیش و انجام اقدامات درمانی اولیه به بخش  I.C.U منتقل 
گردید. با وجود تالش پزشــکان و کادر درمان بیمار که دچار مرگ 
مغزی شــده بود با رضایت خانواده بیمار کبد و کلیه های فرد مرگ 
مغزی شده جهت پیوند برای سه بیمار در انتظار پیوند به بیمارستان 
بوعلی شیراز منتقل گردید و در تاریخ فوق عمل های پیوند با موفقیت 

برای سه بیمار انجام شد.
وی افزود: این عمل ا ولین عمل اهدای عضو در بیمارستان جزیره 

کیش در سال 1۳98 است.

اراک- خبرنگار کیهان: 
شش کامیون کاال با مشارکت اتاق اصناف 
اســتان مرکزی به مناطق سیل زده پل دختر و 

ایالم ارسال شد.
رئیس بسیج اصناف اســتان مرکزی گفت: این 
میزان کمک به صورت سازمان یافته به وسیله، همه 
واحدهای صنفی اســتان تهیه و به مناطق سیل زده 

ارسال شد.
سرهنگ فراهانی افزود: این کمک ها  شامل 520 
تخته پتو، 700 مترمربع موکت، 61 هزار بطری آب 
معدنی، 600 قرص نان فتیر، 2 هزار و ۳80 بســته 
لوازم بهداشــتی، 500 بســته پوشک بچه، یک صد 
هزار و 500 قرص نان، 29 عدد قابلمه، 60 دســت 
قاشــق و چنگال، 15 تخته فــرش 12 متری، 200 
کارتن مایع ظرفشــویی، ۳50 عدد تن ماهی، ۳50 
کارتن بیســکویت، یک هزار جفت کفش، چهارهزار 
جفت دمپایی، ســه تن حبوبــات، 12 تن آرد، 100 
کیلو نمک، یک دســتگاه یخچــال، 500 کیلو تخم 
مرغ، 50 عدد بالــش، 1۳0 کارتن ماکارونی و 260 

کیلوگرم برنج است.
وی گفت: یک دســتگاه ســیار طبخ نان نیز  به 
وســیله اتحادیه خبازان اســتان به مناطق سیل زده 

ارسال شد.
رئیس بسیج اصناف استان مرکزی افزود: ارزش 
ریالی این میــزان کمک بیش از چهار میلیارد ریال 

برآورد شده است.

بزرگترین فرش گل کشور
 در هفتمین جشنواره الله ها کرج

کمک ۱/۹۶۱ میلیاردی مردم زنجان 
به سیل زدگان

زنجان – خبرنگار کیهان: 
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان یک میلیارد و 961 میلیون 
تومان کمک نقدی و غیرنقدی مردم این استان را برای هموطنان 

سیل زده ارسال کرد. 
هدایــت صفری، گفت: یک میلیارد و 961 میلیون تومان کمک های 
مردمی جمع آوری شــده از طریق کمیته امداد این اســتان در قالب 1۳ 

دستگاه محموله به مناطق سیل زده کشور ارسال شده است.
وی افزود، کمک های ارسال شده به هموطنان سیل زده شامل اقالم 
غذایی، نان، سیب زمینی، موادشوینده، پوشک، آب معدنی، انواع لباس، 
پتو، چادر لوازم ضروری و تعدادی فرش وموکت از کمک های مردم نیکوکار 
استان زنجان به هم وطنان سیل زده بوده که از طریق کمیته امداد استان 

به این مناطق ارسال شده است.
وی اضافه کرد: پویش جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان 
کشور با اعالم شماره حساب و روش های حضوری و غیرحضوری در کمیته 
امداد با عنوان »به نیکی سخت ها آسان شود« همچنان آماده جمع آوری 

کمک های مردمی به هموطنان عزیز سیل زده است.
وی در ادامه افزود: مردم اســتان زنجان می توانند کمک های نقدی 
خود را به منظور کمک رســانی به ســیل زدگان کشور به شماره حساب 
0108640425009 نزد بانک ملی شعبه میدان بار یا شماره کارت مجازی 

11۳۳-9952-9911-60۳7 بانک ملی واریز کنند.

اجرای طرح تاکسی الکترونیکی 
در همدان

همدان – خبرنگار کیهان: 
معاونت تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری 
همدان از اجرای پایلوت طرح کارت بلیت الکترونیک با 105 

تاکسی در همدان خبر داد. 
 میالد کریمی،  افزود: از آن جا که این طرح قباًل در تهران و مشهد 

اجرا شده، اما شکست خورده اجرای آن به دقت بیشتری نیاز دارد.
این مســئول با تاکید به اینکه این طرح برای اجرا در همدان به 
دقت در حال بررسی است اضافه کرد: باید این طرح طوری اجرا شود 

که مورد استقبال مردم و تاکسی داران قرار گیرد.
 معاونت تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان 
با بیان اینکه تاکســی های شهر همدان مالک خصوصی دارند و باید 
صرفــه اقتصادی آن ها را نیز مد نظر قرار داد گفت: برای اجرای طرح 
سه خط سعیدیه، پردیس و هنرستان به عنوان پایلوت انتخاب شده 

که به صورت آزمایشی خواهد بود.
کریمی با اشاره به اینکه 105 تاکسی در این سه خط به صورت 
آزمایشی کارت بلیت الکترونیک را اجرا خواهند کرد افزود: برای اجرای 

طرح اقدامات الزم در همدان انجام شده است.
وی بــا بیان اینکه این طرح تــا چند ماه آینده به صورت پایلوت 
اجرا می شود گفت: امیدواریم این طرح تا پایان سال در شهر همدان 

به صورت کامل اجرا شود.

ارسال کمک های مردمی 
به مناطق سیل زده

سرگردانی 300 زائر مازندرانی 
با ویزای جعلی در مرز مهران

نایب  رئیس  انجمن آشــوریان ارومیه گفت: 
اقلیت های  و خیران  مردمی  مجموعه کمک های 
 مذهبی آذربایجان غربی به مناطق سیل زده لرستان 

ارسال شد. 
ضیا الهوردی افزود: این کمک ها شامل اقالم خوراکی 
نظیر کنســرو ماهی و لوبیا و غیره، پتو، مواد بهداشتی، 
پوشــک بچه، نوار بهداشتی، انواع مایع شوینده ظروف 
و لباس، انواع شــامپو، دســتمال کاغذی و 200 جفت 

کفش بچگانه بود.

وی با بیان اینکه جامعه مســیحیت اســتان پیش 
از این نیز برای زلزله زدگان کرمانشــاه محموله هایی را 
ارسال کرده بود، اظهار داشت: این کمک ها با همکاری 
خلیفه گری ارامنه آذربایجان، انجمن آشــوریان ارومیه، 
کلیسای شــرق آشور و انجیلی، نماینده آشوریان ایران 
در مجلس و خیر مسیحی »مجنونیانس« جمع آوری یا 

اهدا شده است.
اولین محموله کمک های امدادی اســتان توســط 
ســه دستگاه کامیون شامل چادر، پتو، چند  تانکر آب و 

بسته های غذایی یک ماهه بارگیری و به ایالم ارسال شد.
همچنین محموله کمک های مردمی این اســتان 
شامل سه کامیون 10 چرخ به ارزش یک میلیارد و 570 
میلیون ریال بامداد امروز )پنجشــنبه 15 فروردین( به 

مناطق سیل زده لرستان ارسال شد.
مجموله پنج تنی گوشــت نیز روز )پنجشنبه 15 
فروردین( با همکاری قرارگاه حمزه سید الشــهدا )س( 
و اســتانداری آذربایجــان غربی به مناطق ســیل زده 

ارسال شد. 

اقلیت های مذهبی آذربایجان غربی به کمک سیل زدگان لرستان شتافتند

از میان گل و الی به جا مانده در پلدختر 
کیف طالی 100 میلیونی پیدا شد. 

جهادگران بســیجی اســتان فــارس، هنگام 
پاکســازی و تخلیه خرابی های سیل از منزلی در 
پلدختر در استان لرستان، افزون بر 100 میلیون 
تومــان طال پیدا کردند کــه همه این میزان طال، 

تحویل صاحب خانه شد.

پیدا شدن کیف طالی 100 میلیونی در سیل پلدختر

قم- خبرنگار کیهان:
شــهردار قم از آمادگی شهرداری قم برای 

برگزاری جشن های نیمه شعبان خبر داد.
سیدمرتضی سقائیان نژاد گفت: براساس برآوردها 
حدود دو و نیم تا سه میلیون زائر در ایام نیمه شعبان 
به شــهر قم وارد خواهند شــد لذا تدابیر الزم برای 

آسایش زائرین اندیشیده شده است.
وی افزود: در اطراف حرم مطهر تسهیالت خوبی 
برای زائران تامین شــده است از جمله این خدمات 
حدود 40 چشمه حمام ویژه زائرین در مجتمع شمسه 

آماده خدمت رسانی به زائرین است.
ســقائیان نژاد در ادامــه بــه توســعه خدمات 

زیست محیطی قم اظهار داشت: ساالنه بیش از ۳00 
هکتار به فضای ســبز شهر قم اضافه شده است و تا 
دو سال آینده شــاهد تغییر چهره فضای سبز شهر 

قم خواهیم بود.
شهردار قم گفت: هر سال نزدیک به یک هزار و 
500 میلیارد تومان طرح های عمرانی در شــهر اجرا 
می شــود که در چارچوب برنامه قم 1400 طراحی 
شــده و با همین روال پیگیری می شود. شهردار قم 
یکی از معضالت شــهر قــم را در حوزه حمل و نقل 
ذکر کرد و افزود: قرارداد 10 ساله اتوبوس ها در حال 
اتمام بود و پایان سال قرارداد 104 دستگاه اتوبوس 
جدید منعقد شد که بخشی از آنها وارد شهر شد و تا 

شش ماه آینده مابقی وارد خواهد شد.
وی گفــت: قبــل از این قــرارداد نیــز نزدیک 
بــه 70 دســتگاه اتوبــوس جدید برای شــهر قم 
خریداری شــده بود. شهردار قم با اشــاره به پروژه 
متــرو قم گفت: خــط اول این پــروژه 14 کیلومتر 
اســت که در تالش هســتیم مرحله اول آن از قلعه 
 کامــکار تا میدان مطهری امســال بــه بهره برداری

 برسد.

شهر قم آماده میزبانی از سه میلیون زائر نیمه شعبان است

همدان- خبرنگار کیهان:
جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران استان همدان 
با حضور در سپاه انصار الحسین)ع( استان همدان در 
پاسخ به حرکت احمقانه آمریکا در تروریست خواندن 
این نهاد مردمی با فرمانده سپاه دیدار و اعالم حمایت 

کردند.
ســرتیپ مظاهر مجیدی در جمع خبرنــگاران گفت: 
تروریســت خواندن ســپاه نابخردی ترامپ را نشان داد زیرا 
راهبردهای پیچیده و بزرگ آمریکا در منطقه توســط سپاه 

شکست خورده است.
وی افزود: سپاه پاسداران یک نهاد برگرفته از مردم است 
و از مردم جدا نیســت و این رمز موفقیت هر نهاد مردمی به 
حساب می آید. فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان عنوان 
کرد: اقدام خصمانه آمریکا علیه ســپاه پاسداران سبب شد تا 
80 میلیون نفر از مردم ایران احساس همدلی با بسیج و سپاه 
داشته باشند زیرا سپاه با مردم عجین است و با تمام توان به 

مردم خدمت رسانی می کند.
وی گفت: سپاه در خط مقدم است. از این رو دشمن از این 

حرکت عظیم سپاه عصبانی است و کمپین »من یک سپاهی ام« 
جواب دندان شکن به آمریکا بود. سرپرست روزنامه کیهان در 
استان نیز افزود: حرکت احمقانه رئیس جمهور آمریکا به خاطر 

شکست های پی در پی آنها در غرب آسیا است.
غالمرضــا فریدونی افزود: آمریکا با صرف میلیاردها دالر 
هیچ نفعی از حضورش در ســوریه، عراق، لبنان و افغانستان 
نبرده است و عامل اصلی آن را نیروهای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی می داند. وی بر حمایت جامعه مطبوعاتی و رسانه های 

استان از پاسداران انقالب تأکید کرد.

اعالم حمایت خبرنگاران استان همدان از سپاه پاسداران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳97/8/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: هیئت مدیره اختیارات در ماده ۳9 اساســنامه را به 
شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات مجامع و هیئت 
مدیره. - استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأموران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شــغل و حقوق و دستمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین سایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
 بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئــت مدیره و مجمع عمومی. 
- پرداخت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچــوب آیین نامــه معامــالت. - تنظیــم بودجه 
ســاالنه شــرکت اعم از بودجه جاری و ســرمایه ای براســاس برنامه 
 زمان بنــدی پروژه ها و ارائــه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. 
- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات داخلی و خارجی 
و استفاده از آن با امضاء های مجاز شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت 
دیون شــرکت اعم از اصل، کارمزد و ســود تضمین شده و هزینه های 
متعلقه. - پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت 
نزد بانک ها و مؤسسات و واخواست این گونه اوراق. - اعزام مأموران و 
کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج 
از کشور با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از 
بانک ها با تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی 
و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شــده از طرف شرکت و به 
نام شــرکت در هر یــک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت 
اســتیفاء یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و 
به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شرکت، 
چه جزائــي و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، 

در جهت اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات 
انتظامی، قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس 
از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، درخواست 
پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد 
اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین 
جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری 
جداگانــه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق 
صلح یا بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه 
و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواســت ضرر و زیان و 
صدور دســتور الزم االجرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و 
اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار 
در جلســات مزایده در مقابل طلب شرکت و دعوای متقابل و دفاع در 
مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ 
محکوم به و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع 
فعالیت شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه 
و تنظیم صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و 
صورت ریز دارایی و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای 
هرگونه وام از محل منابع شرکت به کلیه پرسنل شرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۸۶۳5 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴7۸۹ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آریا به 
روش )حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100621378 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای حسن جلیلی شانی به شماره ملی 0052860671 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 

96 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
اتحاد راه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۲7 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۹۱7

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1۳97/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عزیزاله دباغی 
به شــماره ملی ۳960۳69247 بســمت رئیس هیئت مدیره و 
مرضیه کاوکپور به شــماره ملی 2619249740 بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و هانیه دباغی به شماره ملی 0065952642 
بســمت مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئــت مدیره برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق و اســناد عادی و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره 
و یــا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
-موسســه حسابرسی و خدمات آفاق کاوشــگران با شناسه ملی 
10۳80152۳1۳ بعنوان بازرس اصلی و سیدمحسن حسینی به 
شــماره ملی 0421966۳86 سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شــد. -صورتهای مالی منتهی به 

سال 1۳96 تصویب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی
 پیشگام خاور تهران سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸7۲۶

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیررضا انصاریان مدیرعامل شــرکت محصــوالت غذایی مهرگان دانه به 
شــماره ثبت شرکت 1227 که امضای گواهان در دفتر 40 مالیر گواهی گردیده 
مدعی است که ســند مالکیت صادره ششدانگ پالک 112 فرعی از 17 مجزی 
شده از یک اصلی واقع در بخش پنج مالیر به شماره سریال سند 801865 سری 
الف 83 ذیل ثبت 3935 صفحه 12 دفتر 39 صادر گردیده در اثر جابجایی مفقود 
گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت مراتب اعالم تا در 
صورتی که کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اســناد مالیر 
اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نســبت به صدور سند مالکیت 
المثنی اقدام و ســند مالکیت از درجه اعتبار ســاقط و باطل تلقی می گردد. ضمنا 

برابر سند رهنی 65810 مورخه 91/11/24 دفتر 18 مالیر در رهن می باشد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
مالیر- محمدرضا امینی م الف ۲

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای امیررضا انصاریان مدیرعامل شــرکت محصوالت غذایی مهرگان دانه 
به شــماره ثبت شــرکت 1227 که امضای گواهان در دفتر 40 مالیر گواهی 
گردیده مدعی است که ســند مالکیت صادره ششدانگ پالک 110 فرعی از 
17 مجزی شــده از یک اصلی واقع در بخش پنج مالیر به شماره سریال سند 
801863 ســری الف 83 ذیل ثبت 3930 صفحه 391 دفتر 38 صادر گردیده 
در اثر جابجایی مفقود گردیده است لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب اعالم تا در صورتیکه کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مــدت ده روز اعتراض کتبی خود را 
به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط 
و باطل تلقی می گردد. ضمنا برابر سند رهنی 65810 مورخه 91/11/24 دفتر 

18 مالیر در رهن می باشد.

م الف۳

محمدرضا امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کالســه  970489 اجرایی در خصوص محکوم علیه علی عساکره محکوم 
به پرداخت مبلغ 284/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از مورخ 97/4/17 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محسن زارع فرزند حجت اله و نیز پرداخت 
نیم عشــر دولتی در حق دولت حسب درخواســت وکیل محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک واحد 
آپارتمان مسکونی به شماره پالک ثبتی 40/20868 واقع در بندر امام در یک مجتمع مسکونی 6 واحدی 
با ســازه فلزی در طبقه اول به مساحت 102/4 مترمربع و شامل دو خواب، هال پذیرایی، آشپزخانه اوپن 
با کابینت MDF و حمام و توالت و در ورودی ضدسرقت و درهای داخلی چوبی و کف سرامیک و بدنه 
ســفیدکاری و آشــپزخانه و حمام و توالت کاشی بهداشتی و کف سرامیک و دارای اشتراک برق و آب و 
گاز شــهری می باشد که نمای سرامیک و نماکاری طبقه همکف )پارکینگ( اجرا نشده است که به مبلغ 
1/645/600/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در 
مورخ 98/2/17 از ساعت 12 الی 1 بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندرامام )ره( به اجرا گذاشته 
خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که بیشترین 
قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج روزقبل از موعد جهت کسب اطالع بیشتر 

و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
سیدهاشم محمدی- مدیر دفتر شعبه یک اجرای 
احکام مدنی دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139760317007004997هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نوراهلل اقســام فرزند حسین بشناسنامه شماره 
154 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860352677 در ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 16/13 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 5771 اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی رمضان گلبهار احراز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/26                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/9

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای خیراله قربانی دارای شماره شناسنامه 1036 به شرح  دادخواست 
به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عین اله قربانی به شناسنامه 16 در 
تاریــخ 97/11/01 اقامتگاه دائمی خــود در بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- خیراله قربانی فرزند عین اله شماره شناسنامه 1036 متولد 1354 
پسر متوفی 2- علی قربانی فرزند عین اله شماره ملی 5389933427 
متولد 1365 پســر متوفی 3- ســمیه قربانی فرزند عین اله شــماره 
شناسنامه 5380005853 متولد 1369 دختر متوفی 4- محمد قربانی 
فرزند عین اله شــماره شناســنامه 5389777859 متولد 1361 پســر 
متوفی 5- فاطمه قربانی فرزند عین اله شــماره شناسنامه 190 متولد 
1366 دختر متوفی 6- علیرضا قربانی فرزند عین اله شماره شناسنامه 
1126متولد  1356پسر متوفی 7-معصومه قربانی فرزند عین اله شماره 
شناســنامه  1037 متولد 1355 پســر متوفی 8-قزبس قربانی فرزند 

مجتبی شماره شناسنامه 598 متولد 1331 همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتــراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در 

غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی- قاضی شورای حل اختالف آوج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شــماره 97/2077 مــورخ 97/12/22 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی عزیزی حشمت فرزند حمداله بشماره شناسنامه 4914 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 53881/38 مترمربع در قسمتی از پالک 37 
اصلی علی آباد پیرشمس الدین واقع در اسدآباد اراضی روستای علی آباد پیرشمس الدین خریداری از مالک 
رســمی آقای وراث مرحوم علی پاشــا فروتن محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

م الف51تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/10

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139760309008000507-97/12/6 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی آوج تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عین اله 
محمدی فرزند عبداله به شــماره شناسنامه 30 صادره از آوج در یک قطعه باغ 
به مســاحت 9671/22 متر مربع واقع در پالک 7 اصلی موسوم به آوج که برابر 
سند شماره 23539-24/8/44 دفترخانه 17 قزوین به نامبرده به صورت قطعی 
مشتمل به رهن انتقال یافته 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 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: 98/1/26        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

محمدتقی آب ساالن
 رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیررضا انصاریان مدیرعامل شــرکت محصــوالت غذایی مهرگان دانه 
به شــماره ثبت شــرکت 1227 که امضای گواهان در دفتر 40 مالیر گواهی 
گردیده مدعی اســت که سند مالکیت صادره ششــدانگ پالک 111 فرعی از 
17 مجزی شــده از یک اصلی واقع در بخش پنج مالیر به شماره سریال سند 
801864 سری الف 83 ذیل ثبت 2921 صفحه  394دفتر 38صادر گردیده در 
اثر جابه جایی مفقود گردیده اســت لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب اعالم تا در صورتی که کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به 
اداره ثبت اســناد مالیــر اعالم در  غیر این  صورت پــس از انقضا مهلت مقرر 
نســبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط 
و باطل تلقی می گردد. ضمنا برابر ســند رهنی 65810 مورخه 91/11/24 دفتر 

18 مالیر در رهن می باشد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

محمدرضا امینی م الف1

شماره ثبت: 172714
شناسه ملی: 10102151410

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در تاریخ 1398/02/11 در ســاعت 9 صبح در محل قانونی شــرکت واقع در تهران بلوار 
نلســون ماندال باالتر از پل میرداماد کوچه آناهیتا پالک 16 واحد 3 کدپســتی 1917643915 

تلفن 88790492 تشکیل می گردد حضور به هم  رسانند.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی عملکرد سالیانه 1395 و اتخاذ 
تصمیم در خصوص ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال مذکور 

2- تغییر هیئت مدیره شرکت 
3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

اعضا هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص( 
مصطفی کالنتری- محمدرضا موید- کبری اسفندی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت پخت کک  سبز )سهامی خاص( 

نام شرکت: شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139760317007004997هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نوراهلل اقســام فرزند حسین بشناسنامه شماره 
154 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860352677 در ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 16/04 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5771 اصلی واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رسمی رمضان گلبهار احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/26                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/9

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آقای رســول شیخ کانلوی میالن دارای شناسنامه شماره 73 بشرح دادخواست به کالسه 3/980085 ش از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جالل شیخ کانلوی میالن 
بشناسنامه 658 در تاریخ 81/1/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- رســول شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناســنامه 0-109676-279 صادره از خوی نسبت 
پسر 2- شمس الدین شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه 4-990237-493 صادره از خوی 
نسبت پسر 3- زینال شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه 1-071276-279 صادره از خوی 
نسبت پسر 4- بهرام شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه1-036428-279 صادره از خوی 
نسبت پسر 5- محمد شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه0-964580-493 صادره از خوی 
نسبت پسر 6- میترا شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه 0-109676-279 صادره از خوی 
نسبت دختر 7- نوریه شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه 1-036429-279 صادره از خوی 
نسبت دختر 8- راضیه شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه 2-993267-493 صادره از خوی 
نسبت دختر 9- ربابه شیخ کانلوی میالن فرزند جالل به شماره شناسنامه 7-964579-493 صادره از خوی 
نسبت دختر 10- عزیزه بایرامی شیخ کانلوی میالن فرزندجالل به شماره شناسنامه 0-197652-280 صادره 
از خوی زوجه متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی


