
می گردد  اعــام  بدینوســیله 
پروانــه ســاختمانی مربوط به 
قرارداد شماره 90/18125 
واقع در منطقــه آزاد اروند- 
خرمشهر قطعه 340 به شماره 
ثبــت 2379 مفقــود گردیده 

است. 
شرکت هوشمند سازه اروند

برگ ســبز خودروی ســواری 
هاچ بک مدل 97 رنگ مشکی 
به شماره شاسی 1000014 
موتــور 128093  و شــماره 
و شــماره شــهربانی 687 س 
62 ایران 20 به نام محســن 
رضوانــی مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ 
سبز( سواری سایپا 1LE 13 شماره 
انتظامی 873 و 22 ایران 73 رنگ 
ســفید مدل 92 به شماره موتور 
شاســی  شــماره  و   4997793
بــه   NAS411100D1318531
نام صغری اشتیاق مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  لیــت  فعا کارت 
)هوشــمند( بــه شــماره 2563009 
متعلــق به کامیون ایســوزو یخچالدار 
NKR55 به شماره انتظامی 429 ع 94 
ایران 73 مدل 1390 و رنگ ســفید 
به شــماره موتور 999805 و شماره 
 NAGNKR55EVT019028 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

ســند کمپانی کامیونت ایسوزو 
انتظامــی شــماره  بــه   NKR55 

مــدل  ایــران 47  ع 17   246
1387 و رنگ ســفید به شماره 
موتور 601615 و شماره شاسی 
 NAGNKR55E08704482
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

خــودرو  )ســند(  ســبز  بــرگ 
 1396 مــدل  ســاینا  ســواری 
 رنگ ســفید بــه شــماره انتظامی
 717 د 51- ایران 96 و شــماره 
موتور M15/8427579 و شماره 
 NAS831100H5723495 شاسی
یاســمین  اینجانــب  بــه  متعلــق 
اصغریان شــیخی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت فعالیــت ناوگان عمومی 
ره  شــما بــه  )هوشــمند( 
2611512 متعلق به کامیون 
کشنده دانگ فنگ به شماره 
انتظامــی 482 ع 76 ایــران 
44 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. )شیراز(

سند کمپانی سواری پیکان 
مدل 83 به شــماره پاک 
64-634 س 43 و شماره 
  11283007207 موتور 
 83405299 شاســی  و 
مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشــمند( به شــماره 2541479 
 EM6 متعلق به کامیون یخچالدار آمیکو
به شماره انتظامی 621 ع 93 ایران 
15 مدل 1390 رنگ ســفید روغنی 
شــماره موتور AA131079 شــماره 
 NA2E2JND41A000279 شاســی
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

ســند مالکیت )برگ سبز( خودرو 
ســایپا 131LE به شماره انتظامی 
مــدل   83 ایــران   53 ب   737
1392 رنگ ســفید شماره موتور 
شاســی  شــماره   4949428
بــه   NAS411100D3614513
مالکیــت مریــم دهقانــی مفقــود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز خودرو پیکان وانت 
مــدل 85 به شــماره انتظامی 
ایران 89- 117 ج 15 شماره 
و   11485004307 موتــور 
شماره شاسی 0014104593 
به نام حسین پوالدی مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

بوئین زهرا

چــون محمد هادی مســرور مالک خودرو 
سواری 206SD-TU5 به شماره انتظامی 
542 د 12 ایــران 93 شــماره موتــور 
شاســی  شــماره   163B0079999
NAAP41FD7EJ673902 به علت فقدان 
ســند کمپانی تقاضای رونوشــت المثنی 
نموده اســت لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مــورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابــط مقرر اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یک سال است.

»آگهی مفقودی«
کشــاورزی  خدمــات  دفترچــه 
روســتایی صادره از مرکز خدمات 
کشــاورزی جلین گرگان به مقدار 
5 هکتــار و 35 صــدم واقــع در 
جلین بخش مرکزی گرگان شماره 
صــدور  تاریــخ   186 دفترچــه 
1393/8/11 متعلق به اینجانب 
سلمان قیصری فرزند اکبر شماره 
شناســنامه 743 و شــماره ملــی 
2120459665 صادره از گرگان 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مالــک  شــلمانی،  محقــق  لیــا  اینجانــب 
خودرو ســواری پژو 206 به رنگ ســفید 
روغنی، مــدل 1388، به شــماره انتظامی 
919 ب 13 ایــران 46، شــماره شاســی 
 NAAP03ED79J058474 و شماره موتور 
 14188021043 به علت فقدان اسناد 
فــروش و شناســنامه مالکیــت، تقاضــای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام 
لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جــاده مخصوص تهران- کرج، 
شهرک پیکانشهر، ســاختمان سمند، طبقه 
1 مراجعــه نمایــد. بدیهــی اســت پس از 
انقضــای مهلت مزبــور طبــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

اینجانب مریم محقق شلمانی، مالک خودرو 
ســواری پــژو 206 بــه رنــگ خاکســتری 
متالیــک، مدل 1388، به شــماره انتظامی 
ایــران 46، شــماره شاســی  296 د 76 
NAAP03ED49J052437 و شماره موتور 
14188011080 به علت فقدان اســناد 
فــروش و شناســنامه مالکیــت، تقاضــای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام 
لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جــاده مخصوص تهران- کرج، 
شهرک پیکانشهر، ســاختمان سمند، طبقه 
1 مراجعــه نمایــد. بدیهــی اســت پس از 
انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابــط مقرر 

اقدام خواهد شد.

)آگهی مفقودی(
جــواز حمــل ســاح شــکاری به 
شــماره 1900725 مدل کوسه 
دولول ســاچمه زنی ته پر ساخت 
ترکیه کالیبر 12 شــماره ســاح 
صــدور  تاریــخ   911317061
1393/2/10 متعلق به اینجانب 
مرتضی یوســفی تلــوری فرزند 
اسحاق شماره شناســنامه 571 
کدملی 4989568974 صادره 
از بابلسر مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط است.

تومبیــل  ا ســبز  بــرگ 
ســواری پژو جی ال ایکس 
مــدل  نقــره ای  رنــگ 
1383 بــه شــماره موتور 
12483119962 شماره 
 83052 599 شاســی 
461ج  انتظامــی  شــماره 
64- ایــران 72 مربوط به 
منیژه آقاجانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

گمشده
پیدا شده

ادامه
 نیازمندی ها

لیتوگرافــی  ســند دســتگاه 
مدل  )پلیت سترهایدلبرگ( 
شــماره  بــه   ToPsetter 74P

دســتگاه PL002516 مــدل 
2010 مربــوط به لیتوگرافی 
ماندگار 110 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی و سند برگ سبز موتور سیکلت 
آپاچــی به شــماره شــهربانی ایــران 129- 
 0E6GF2142172 61244 شــماره موتــور
به نام ســعید بیات مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دانشنامه موقت کارشناسی ناپیوسته 
واحــد  در  حســابداری  رشــته  در 
دانشــگاهی آزاد بهبهــان متعلــق به 
آقای ســیدجعفر هاشمی اصل فرزند 
محمدحســن دارای شماره شناسنامه 
1850241171 صــادره از بهبهــان 
متولد 1371 ســاکن شــهر بهبهان به 
آدرس شهرســتان بهبهــان روســتای 

بیدبلند مفقود گردیده است.

کارت ماشــین بیمه نامــه، بــرگ 
معاینه فنی و کارت سوخت پراید 
132 ســفید مدل 1389 شماره 
ایــران 14  پــاک 537 ص59 
 S1422289140720 شاســی
متعلــق به آقــای محســن طالبی 
شوشــتریان مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

 ســند کمپانی پژو 206 نقره ای متالیک مدل 78 به شــماره شــهربانی
 964 ص58/ایران-78 به شماره موتور 14188023461 و به شماره 
شاسی NAAP03ED29g061489 همراه با سوئیچ مربوطه بنام عهدیه 

حنیفی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

***
 سند کمپانی پژو پارس مدل 97 برنگ نوک مدادی به شماره شهربانی 
979ب83/ ایران-44 به شماره موتور 124k1193658 و به شماره 
شاســی NAANICEXJH72709 بنام اسماعیل مشهدی عباسی مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند مالکیت و سند کمپانی
خودرو توسان تی ال به شماره 
  KMHJ3813DGU شاســی:
موتــور:  شــماره   172082
شــماره   G4NAFU052901
انتظامی: ایران492/11 ل39  
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

صفحه 7
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 
۹ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۸۶

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

کوتاهازشهرستانها

اهوازـ خبرنگار کیهان:
معاون اجرایی سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
استان خوزســتان گفت: سهم سپاه در تمام 
وترمیم  برای ساخت  مناطق سیل زده کشور 
منازل سیل زدگان 18 هزار خانه می باشد و از 
این تعداد سهم سپاه حضرت ولی عصر)عج( 

استان خوزستان 500 خانه است.
ســرهنگ میرعبدالرضــا حاجتی با اشــاره به 

حضور جهادی پاسداران به ویژه فرمانده هان سپاه 
در کمک رسانی به ســیل زدگان افزود: سپاه 150 
دستگاه اتوبوس، 311 شناور، 5 فروند بالگرد و 753 
دستگاه خودروی سنگین از تهران به خوزستان برای 

کمک رسانی به سیل زدگان خوزستان ارسال کرد.
وی ادامه داد:700 چشــمه سرویس بهداشتی، 
200 چشــمه حمام، بیش از 1 میلیون گونی و 68 
موکب برای پخت وعده های غذا با نظارت سپاه به 

استان خوزســتان اعزام که 8 موکب از این تعداد 
بومی اســتان و 60  موکب از خارج اســتان برای 
کمک رســانی اعزام شــده اند و در ماه رمضان نیز 
فعالیت آنان همچنان ادامه دارد. همچنین تاکنون 
18 هــزار نیروی جهادی در قالب 722 گروه برای 
خدمت رسانی به ســیل زدگان استان خوزستان به 

مناطق سیل زده اعزام شدند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته سپاه حضرت 

ولی عصر بــا همکاری کمیته امــداد امام خمینی 
خوزســتان توانســت 21 واحــد مســکونی برای 
مددجویــان کمیته امداد احــداث کند. همچنین 
احداث 20 پل روستایی، احداث 40 چشمه حمام و 
سرویس بهداشتی، بازسازی 97 مزار شهید، احداث 
10 خانه عالم و احداث یک مدرســه در روســتای 
احمد فداله از دیگر اقدامات بسیج سازندگی سپاه 

ولی عصر)عج( خوزستان درسال گذشته است.

به دنبــال چاپ یادداشــتی با عنوان 
»مشکل آب بابل فراموش نشود« در مورخ 
14 اردیبهشــت ماه جــاری در صفحه 7 
روزنامه کیهان، روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب شهری مازندران اعالم کرد: تکمیل 
تصفیه خانه اصلی آب آشامیدنی شهر بابل 

در حال اجراست.
این روابط عمومی افــزود: حدود 30 درصد 
حجم نیاز آب آشــامیدنی مشترکین شهرهای 

گروه الف )بابل، بابلســر، امیرکال، هادی شــهر و 
روستاهای مسیر( به میزان 500 لیتر در ثانیه از 
طریق تصفیه خانه آب اضطراری در پایین دست 
سد البرز تأمین می شود که حادثه سیالب اسفند 
97 و نــوروز 98 و در پی آن طغیان رودخانه ها، 
منجر به افزایش میزان کدورت آب در پشت سد 
و از مــدار خارج شــدن 500 لیتر در ثانیه آب از 
تصفیه خانه شد. لذا برای جبران کمبود این مقدار 
آب، بالفاصله طرح اضطراری برداشت آب از سطح 

فوقانی مخزن سد که دارای کدورت کمتری بوده 
در دستور کار شرکت های آب منطقه ای و آب و 

فاضالب شهری مازندران قرار گرفت.
این طرح طی سه مرحله در روز دوم، یازدهم 
و بیست و هفتم فروردین ماه با استفاده از خطوط 
انتقال آب اجــرا و تصفیه خانه اضطراری مجدداً 
بــا ظرفیت تولید 500 لیتــر در ثانیه وارد مدار 

بهره برداری شد. 
از ســویی دیگر در این مدت بــرای تأمین 

حداقلی آب آشــامیدنی مورد نیاز شهروندان، از 
حداکثر ظرفیت های تولید و تأسیسات آب استفاده 
و نیز آبرسانی از طریق تانکرهای سیار به صورت 

گسترده در سطح شهر انجام شد.
یادآور می شود برای تأمین پایدار آب مشترکین 
شهرهای مذکور به تکمیل تصفیه خانه اصلی آب 
آشامیدنی شهر بابل نیاز است که مراتب از طریق 
شــرکت سهامی آب منطقه ای مازندران در حال 

پیگیری و اجرا می باشد

دادستان زاهدان اعالم کرد

اعالم جرم علیه ۱۲ کارمند 
شهرداری زاهدان 

دادستان مرکز سیستان و بلوچستان از اعالم جرم برای 1۲ کارمند 
شهرداری زاهدان به اتهام رشوه خواری و اختالس خبر داد. 

 حجت االســالم علی موحدی  راد ، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه 
تخلفات زیادی در حوزه شــهرداری زاهدان اتفاق افتاده، اظهار داشت :  شاهد 
تخلفات زیادی چون تراکم فروشی، آپارتمان فروشی بسیاری دیگر از تخلفات 

این چنینی در حوزه شهرداری هستیم.
وی ادامه داد: تا پیش از این ما زمین خواری را دیده بودیم و امروز با کمال 

تعجب شهرخواری را هم دیدیم.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور مدت هاست در حال بررسی 
تخلفات و پرونده های مربوطه است که باید بگوییم متاسفانه در حوزه شهرداری 
ما هم رشوه داریم، هم اختالس داریم و در حال حاضر برای 12 نفر از کارکنان 
شهرداری اعالم جرم شده که قسمتی از جرائم آنان مربوط به همین مسائل 
ساختمان سازی است که بی شک پس از بررسی به اطالع عموم خواهد رسید.

معاون شهردار خبر داد:
رشد ۲۰ درصدی جمعیت

 در روستاهای حریم مشهد
مشهد- خبرنگار کیهان:

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: 
درحال حاضر رشد جمعیت در مشهد ۲/۲ درصد است، در حالی که 
این رقم در روستاهای حریم مشهد به حدود ۲0 درصد رسیده است.

شــهریار آل شــیخ اظهار داشــت: با درنظر گرفتن مهاجرت هایی که از 
روســتاها صورت می گیرد، این امر بر رشــد نابســامان آینده شهر تأثیرات 

بسیاری خواهد داشت.
وی با اشاره به سه برابر شدن حریم شهر مشهد طی چند دهه اخیر، افزود: 
در این راستا مجموعه های متولی می بایست طی سه ماه پهنه بندی حریم و 
سازوکار پاسخ گویی به کارکردهای آن را به ما ابالغ می کردند، که با گذشت 

حدود 2 سال این امر هنوز صورت نگرفته است.
آل شیخ با بیان اینکه منطقه بندی شهری مشهد نیز در سال جاری اجرا 
می شــود، گفت: این منطقه بندی در راستای برقراری ارتباط موثر با محالت 

صورت می گیرد.
وی همچنین از تهیه اطلس حریم مشهد و روستاهای آن خبر داد و عنوان 
داشت: شناسایی هویتی همه روستاها از لحاظ تاریخی، نقشه کشی و آماری 

صورت گرفته و در قالب اطلسی جامع تهیه شده است.

کمک به سیل زدگان به جای حبس
 رئیس کل دادگستری گلســتان گفت: قاضی دادگاه کیفری
۲ گرگان، سه متهم را به جای زندان به امدادرسانی به سیل زدگان 

آق قال مکلف کرد.
هادی هاشــمیان اظهار کرد: این متهمان در پرونده های جداگانه در 
بخش عمومی جرم به یک ســال حبس تعزیری محکوم شده بودند که 
چون سابقه کیفری نداشتند با نظر قاضی پرونده، به انجام خدمات عمومی 
رایگان و کمک رســانی به آسیب دیدگان از سیل به مدت سه ماه هر روز 

3 ساعت با هماهنگی هالل احمر مکلف شدند.
وی افــزود: واحد اجرای احکام کیفری گرگان و جمعیت هالل احمر 

استان بر اجرای این حکم نظارت می کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: مجازات زندان این متهمان به 
مدت سه سال تعلیق شده است و اگر در این مدت، مرتکب جرم دیگری 
شــوند عالوه بر تحمل مجازات جرم جدید، باید مجازات حبس پرونده 

کنونی را نیز تحمل کنند.

تانکرهای حامل سوخت غیراستاندارد در مرز افغانستان متوقف شد
رئیس  دفتر نمایندگــی وزارت امور خارجه در 
خراســان جنوبی گفت: حدود یک هزار  تانکر حامل 
ســوخت غیراســتاندارد در مرز میلک سیستان و 
بلوچستان و ماهیرود سربیشه، متوقف و تاکنون بخش 

زیادی از آنها تعیین تکلیف شده اند.
محمد عجــم افزود: از این تعداد بیش از 250 کامیون 
سوخت مربوط به خراسان جنوبی بوده و هنوز 50 کامیون 
تعیین تکلیف نشــده که در مرز مستقر هستند و به دنبال 

رفع مشکل آنان هستیم. 
وی بیان کرد: در حالی که قبل از سال هشدارهای الزم 
درخصوص سوخت غیراستاندارد به رانندگان و سازمان های 
مربــوط داده شــده بود اما ســوخت صادر شــده مطابق 

استانداردهای کشور افغانستان نبوده است. 
رئیس  دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراســان 
جنوبی گفت: قبل از ســال توسط گمرک افغانستان اعالم 
شــد، اگر سوخت کامیون ها بر اســاس آزمایش های انجام 
شده مطابق استاندارد نباشد، خریدار باید جریمه پرداخت 
کند همچنین کامیون متوقف و عوارض هر گونه خسارت بر 

عهده طرف ایرانی خواهد بود. 
وی ادامه داد: طرف ایرانی این موضوع را با تجار افغان در 
میان گذاشته و قول و قرارهای آنان مبنی بر اخذ مجوز را باور 

کرده بودند در حالی که بعد از ورود به مرز و انجام آزمایش ها، 
طرف افغان زیر بار نرفته و خریدار نیز جریمه را نمی پردازد. 
عجم گفت: سفارت ایران بخشنامه دولت افغانستان در 

این زمینه را برای تمامی سازمان های ذی ربط ابالغ کرده بود 
اما برخی رانندگان اصرار داشته اند، سوخت استاندارد دارند 
در حالیکه نتیجه آزمایش ها در افغانستان منفی بوده است. 
وی یادآور شد: برخی کامیون های متوقف شده در مرز 
افغانستان به مرور و با ترفندهای مختلف از جمله پرداخت 
جریمه، پیگیری سفارتخانه، توسط خریدار افغان، بخشودگی 

تریلی های ورودی اول و سایر از مرز عبور کرده اند. 
رئیس  دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراســان 
جنوبی از رانندگان حمل ونقل بار خواست به بخشنامه دولت 
افغانستان و گمرک جمهوری اسالمی عمل کنند و به قول و 

قرارهای خریداران توجه نکنند. 
وی اضافه کرد: دالالن و خریداران افغانســتان یکسری 
سوخت مازاد و سوخت کوره از ایرانیان خریداری می کنند 
و در اظهارنامه طرف ایرانی ســوخت کوره درج شده اما در 
آن طرف مرز این نوع ســوخت با گازوئیل یا بنزین مخلوط 
و به عنوان ســوخت تقلبی فروخته می شود که این موضوع 
مشــکالت زیادی بــرای افغان ها ایجاد و از تجار ما ســلب 

اعتماد می کند. 

بازسازی 500 خانه سیل زده خوزستانی ها به سپاه واگذار شد

تکمیل تصفیه خانه اصلی آب آشامیدنی بابل درحال اجراست

قیمت هر کیلوگرم ماهی هوور در چابهار 18 
هزار تومان و گیدر 1٩ هزار تومان تعیین شد. 

رئیس  گروه آب های دور ســازمان شــیالت ایران 
اظهار داشت: حجم زیادی از میزان صید کشور مربوط 
به ماهی های تن است که حدود 70 درصد آن توسط 

صیادان سیستان و بلوچستان تامین می شود.
غالمعلی مرادی افزود: کنسرو ماهی تحت نظارت و 
نرخ گذاری بوده ولی ماهی های تن به عنوان ماده اولیه 
آن تابع این قانون نیست و تحت تاثیر بازارهای جهانی 

و نرخ دالر است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه صیادان راه طوالنی 

را تا آب های دور برای صید می پیمایند و ادوات آنان روز 
به روز افزایش می یابد بنابراین قیمت این گونه ماهیان 
نیز افزایش یافته که این امر مشکالتی را ایجاد می کند.

رئیس  گروه آب های دور سازمان شیالت ایران گفت: 
امیدواریم دولت با تخصیص تسهیالت ویژه و ارز دولتی 
برای خرید ادوات صیادی، مشکالت این حوزه را تا حد 

زیادی رفع کند.
مسعود بختیاری مدیرعامل سندیکای تولید کنسرو 
ماهی کشــور نیز اظهار داشــت: با توجــه به افزایش 
قیمت نهاده های تولید ما نیز خواستار افزایش قیمت 
کنسرو ماهی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان شــده ایم ولی باید توجه داشت که این 
محصول برای قشر ضعیف تر جامعه است و نباید افزایش 

آن طوری باشد که به عنوان کاالی لوکس ارائه شود.
مدیرکل شــیالت سیستان و بلوچستان نیز اظهار 
داشت: اداره کل شیالت استان از تالش صیادان حمایت 
می کند تا اختاللی در تولید و تأمین پروتئین مورد نیاز 

کشور ایجاد نشود.
هدایت اهلل میرمراد زهی بیان کرد: با توجه به اینکه 
قیمت گذاری ماهی طبق قانون بر اســاس بازار عرضه 
و تقاضا تعیین می شــود. مدیرکل شیالت سیستان و 
بلوچستان تصریح کرد: بســیاری از نهاده ها، ادوات و 

ملزومات صیادی با رشد چشمگیری روبرو بوده و عاملی 
برای افزایش قیمت ماهی های تن شده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در صورت افزایش 
بی رویه قیمت ماهی، برای تولیدکنندگان کنسرو بعنوان 
خریدار اصلی آنها نیز مشکالتی ایجاد می شود و احتمال 

کاهش تقاضا و خرید این محصول وجود دارد.
میر مرادزهی اظهار داشــت: تشــکیل کارگروهی 
شــامل صیادان، اتحادیه صیادی، ســندیکای تولید 
کنسرو کشور و برخی کنسروسازان با نظارت شیالت 
در استان به منظور تعیین قیمت منصفانه و کارشناسی 

ضروری است.

قیمت ماهی های تن در چابهار اعالم شد

اجرای طرح حمایت از ایتام
سرویس شهرستانها: رئیس اداره روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد اســتان یزد گفت: طرح »هر کارمند یک حامی« با هدف 
مشارکت کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی برای حمایت از ایتام 
و محســنین )کودکان یتیم و غیر یتیم نیازمند( تحت حمایت کمیته 

امداد در ماه مبارک رمضان در استان یزد اجرا می شود.
مهدی نشاسته گر افزود: خیران می توانند با پرداخت حداقل 50 هزار 
تومان به صورت ماهیانه، حمایت مادی و معنوی یک یا چند یتیم و یا 
فرزندان نیازمند غیر یتیم دارای سرپرست بیمار و از کار افتاده تحت 

حمایت را به عنوان فرزندان معنوی خود عهده دار شوند.
کمک به سیلزدگان

سرویس شهرستانها: سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان 
از ارســال کمک های نقدی کارکنان این واحد دانشگاهی برای کمک 

به سیل زدگان خبر داد.
ســید حمیدرضا صادقیان اظهار کرد: کارکنان دانشگاه آزاد واحد 
لنجان با اهدای برخی از لوازم مورد نیاز به یاری همنوعان خود شتافتند.

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر نیز از جمع آوری 
کمک های نقدی و غیر نقدی اساتید، دانشجویان و کارکنان این واحد 

دانشگاهی به مناطق سیل زده خبر داد.
پیمان داوری گفت: تاکنــون بیش از 100 میلیون ریال در قالب 
کمک هــای نقدی و همچنین برخی اقالم غیرنقدی مورد نیاز مناطق 
سیل زده توسط اســاتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خمینی شهر جمع آوری شده است.
وی افزود: این کمک ها در قالب اهدای داوطلبانه بخشی از حقوق 
اردیبهشت ماه استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی 

شهر و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی دانشجویان است.
استفاده از لجن های پاالیشگاه

اصفهان- خبرنگار کیهان: طرح تحقیق و بررسی نحوه استفاده از 
لجن های واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان و 
اجرای طرح در مقیاس پایلوت تحت نظارت اداره کل سازمان حفاظت 
از محیط زیست، به مجری گری دانشگاه پیام نور اصفهان و کارفرمایی 

شرکت پاالیش نفت اصفهان عملیاتی شد.
به گزارش واحد پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش نفت اصفهان، 
استفاده از این روش برای امحاء این نوع خاک آلوده به مواد نفتی کاماًل 
بی خطر و به دور از آسیب های محیط زیستی اعالم شده است، به طوری 
که می توان این روش را به عنوان راهکاری بســیار مؤثر و مطلوب در 

استفاده از این نوع پسماندها و موارد مشابه قلمداد کرد.
افزایش تولید قطعات

تیراژ قطعات تولیدی برای شرکت پاالیش نفت اصفهان نسبت به 
سال گذشته 300 درصد افزایش داشته است.

رئیس پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
در سال گذشــته موفق به ساخت 453 قطعه با تیراژ 120 هزار عدد 
شدیم و میزان صرفه جویی این تولیدات برابر حدود 260 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
سعید احترامیان هزینه ساخت قطعات را 45 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با بیش از 500 شــرکت ســازنده 
داخلی ارتباط داریم، اظهار داشت: تاکنون با این روش کارهای بسیار 
مهم و ارزشــمندی صورت گرفته که حتی با نمونه های خارجی قابل 

رقابت هستند.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتباری 
امید جلین گرگان )در حال تصفیه( به شــماره ثبت 2099 و شناســه 
ملی 10700091990 در ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 1398/3/12 
در محل ســالن آمفی تئاتر شرکت تعاونی به آدرس: استان گلستان- 
شهر جلین- ســاختمان مرکزی تعاونی اعتبار امید جلین- کدپستی: 
4935114384 و شماره تماس: 01732141212 تشکیل می گردد لذا 
از کلیه اعضای حقوقی شــرکت خواهشمند است موضوع را در جلسه 
هیئت مدیره آن شــرکت تعاونی مطرح و یــک نفر نماینده به منظور 
حضور و اعمــال رای در مجمع مذکور تعیین و معرفی فرمائید که در 
موعد مقرر با همراه داشتن صورتجلســه هیئت مدیره آن تعاونی که 
به امضاء اکثریت اعضاء هیئت مدیره رســیده باشد راس ساعت تعیین 
شــده، جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه، مدیر اجرائی و ناظر 
2- طرح و تصویب عملکرد مدیران تصفیه )صورت های مالی ســال 

)1397
3- تصمیم گیری در واگذاری کلیه دارائی های مشهود و نامشهود شرکت

4- تصمیم گیری در خصوص تســویه حساب با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی باقی مانده شرکت

5- تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب نهائی با موسسه اعتباری 
کاســپین به اســتناد گزارش مورخ 1396/1/27 کارشــناس رسمی 

دادگستری و صورتجلسه تحویل و تحول مربوطه
مدیــران  حق الزحمــه  تعییــن  خصــوص  در  تصمیم گیــری   -6 

هیئت تصفیه
الزم به یادآوری اســت که: نمایندگان جهت حضور در مجمع 
و اعمال رای می بایســت صورتجلســه هیئت مدیره مبنی بر معرفی 
وی را ارائه نمــوده، و حضور در مجمع نمایندگان باید اصالتا باشــد. 
)وکالتنامه مورد پذیرش نمی باشد.( همچنین پس از تائید نمایندگی ها 
در محل دفتر شــرکت و احراز هویت تائیدیــه، برگه ورود به مجمع 
برای نمایندگان صادر خواهد شد. الزم به یادآوری است در صورت به 
حدنصاب نرسیدن نوبت اول، جلسه نوبت دوم با هر تعداد اعضاء حاضر 

رسمیت پیدا خواهد کرد.
 * ایــن جلســه بــا حضور هــر تعــداد نفــر از نماینــدگان اعضاء 

رسمیت خواهد یافت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
تاریخ انتشار: 13٩8/۲/۲5

هیئت تصفیه شرکت تعاونی

تعاونی اعتبار امید جلین

 شــهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشــروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار 
نماید.

پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ 1398/02/23 به مدت 5 روز کاری تا تاریخ 1398/02/28 اســناد مناقصه از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت را دریافت نمایند.

ضمنًا مهلت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1398/02/29 تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/03/12 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1398/03/13 می باشد.

نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامالت شهرداریها می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهردیف
)ریال(

اعتبار 
مصوب

رشته و 
گروه

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه ریال

محل اجرا دستگاه نظارت
پروژه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

کف سازی پیاده روهای 1
منابع 5/356/664/286سطح شهر

دفتر فنی شهرداری 268/000/000ابنیهداخلی
2098050079000001شهر خورموجخورموج

تاریخ درج نوبت دوم: 98/02/25

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری خورموج

آگهی تغییر محل شرکت آرتین توسعه پاسارگاد 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7۳۸ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۰۵۶۲ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/02 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد:- محل شــرکت در واحد ثبتی رودهــن به آدرس جدید: اســتان 
تهران- شهرســتان دماوند- بخش مرکزی- شهر دماوند- شهرک سپاه- خیابان جهان 
پهلــوان تختی- بلــوار حضرت آیت اله خامنه ای- پالک 0- طبقه همکف- کد پســتی 

3971973391 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح صورت جلسه اصالح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها  و مؤسسات غیرتجاری رودهن

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سیدمحمود سجادی نیک فرزند میرزا محمدعلی باستناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شــده طی درخواست 2661 مورخه 1398/2/11 منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پــالک 17811 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش 12 شهرســتان ســبزوار کــه متعلق به وی 
می باشد به علت نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد ذیل دفتر امالک 
الکترونیکی شــماره 139720306011014837 و سند تک برگی به شماره 620340 به نام وی 
صادر و تســلیم شــده اســت و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 
آئین نامــه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رســمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱398/۲/۲5 )م الف 98/۱00/۲806( 

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار - علی ابباریکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شــیرزاد معظمی دارای شناســنامه شــماره 213-3732338551 به شــرح دادخواست به کالسه 
8/980083 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ابراهیم معظمی 
به شناســنامه 454-5588854020 در تاریخ 1396/3/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- شریفه چوپانی گمه دره ش ش 5 ت.ت. 1322/1/3 کد ملی 5589651034 همسر متوفی

2- محمدصالح معظمی ش ش 602 ت.ت 1340/10/3 کد ملی 3732243771 پسر متوفی
3- محمدرضا معظمی ش.ش 3145 ت.ت 1343/10/10 کد ملی 3732243771 پسر متوفی

4- پرویز معظمی ش.ش 3870 ت.ت 1344/6/2 کد ملی 3730446290 پسر متوفی
5- صابر معظمی ش.ش ت.ت 1351/4/12 کد ملی 3721207696 پسر متوفی

6- شیرزاد معظمی ش.ش 213 ت.ت 1352/4/1 کد ملی 3732338551 پسر متوفی
7- فرشته معظمی ش.ش 1064 ت.ت. 1339/3/6 کد ملی 3730422995 دختر متوفی
8- گالویژ معظمی ش.ش 947 ت.ت 1362/6/3 کد ملی 3732181723 دختر متوفی

9- سونیا معظمی ش.ش 10427 ت.ت 1367/9/23 کد ملی 3732953572 دختر متوفی
10- شهین معظمی ش.ش 276 ت.ت 1350/5/10 کد ملی 3732323536 دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختالف سنندج

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 229/20 مترمربع به قطعه 1001 تفکیکی شماره پالک ثبتی 874 
فرعــی از 116 فرعی 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی واقع در بخش 5 قزوین ذیل ثبت 21740 دفتر جلد 
559 صفحه 82 به نام آقای محمود نجاری الموتی به ثبت رســیده است محدود به حدود ذیل: شماال: پی 
مشــترک به طول ده متر به قطعه 958 تفکیکی شــرقا: در دو قسمت اول پخی است به طول 21/73 متر 
به میدان دوم پی است به طول 1/80 متر به میدان جنوبا: پی است به طول 8/73 متر به کوچه به عرض 

ده متر غربا: مشترک است به طول 23 متر به قطعه 1002 تفکیکی 
ملکی آقای محمود نجاری الموتی مدیون پرونده اجرایی کالسه 9600038 که طبق صورتمجلس مورخه 
1396/9/30 کارشــناس رسمی دادگســتری با اعالم اینکه ملک مذکور دارای عرصه به مساحت 229/2 
مترمربع اعیانی بنایی اســت با قدمت حدود ســه سال با اسکلت بتنی و سقف های تیرچه و بلوک در چهار 
طبقه، هم کف به صورت پیلوت با کاربری پارکینگ و انباری و ســه طبقه مســکونی باالی آن هر کدام با 
دو واحد مسکونی ساختمان نیمه کاره بوده و نمای شرقی آن به صورت تلفیق سنگ و آجرنسوز به صورت 
کامل انجام و قســمتی از نمای جنوبی نیز اجرا شــده است. گچ و خاک و ســفیدکاری بعضی از اطاق ها 
در ســمت شرق ســاختمان به اتمام رسیده است. به نشــانی قزوین ناحیه دانش نبش کوچه پیوند پنجم 
می باشــد و طبق گزارش بســتانکار با توجه به اینکه ملک کامال تکمیل نشــده و قابل سکونت نمی باشد 
بنابراین براســاس سند در ید مالک می باشد. ملک فاقد بیمه و در تصرف مالک می باشد و از زمان صدور 
اجرائیه تاکنون مبلغی به حســاب تسهیالت واریز نشده است. با حفظ حقوق سند رهنی به شماره 54739 
مورخ 1393/11/7 دفتر 40 قزوین پالک فوق طبق بازداشــت نامه شماره 1396022000622647 مورخ 
1396/12/12 مازاد اول شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین در قید بازداشت می باشد. ششدانگ ملک 
مورد نظر توســط کارشناس برابر ارزیابی به مبلغ 3/080/000/000 ریال ارزیابی شده است و از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر روز دوشــنبه مورخه 1398/5/7 در محل اجرای ثبت قزوین از طریق مزایده به فروش 
می رســد مزایده از مبلغ 3/080/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار 
فروخته می شــود فروش کال نقدی می باشــد. بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و 
چنانچه روز مزایده با تعطیل رســمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ساعت و 
مکان تشــکیل خواهد شد طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای ثبت قزوین 
تاریخ انتشار:  1398/2/25 واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند.  
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین- کیائی

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

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 13986031700700241 هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم صغری شــجاعی فرزند احمد بشناسنامه5/م شماره ملی 4250914712 
صادره از کهگیلویه در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 289/36 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 5056/675 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی سیدمسعود 
موسوی نســب احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/8 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/25   

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه شماره 9700016 بانک تجارت- شــعبه قزوین علیه آقایان 
فرشــید و جواد شــریفی نوروزی با توجه به اینکه مدیون مبلغ 3067532520 ریال بابت اصل 
طلب بانضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه های اجرایی بدهکار می باشد، بستانکار در قبال طلب 
خود درخواســت مزایده ششــدانگ یک قطعه آپارتمان به مساحت 142/65 مترمربع تحت پالک 
2175 فرعی و مجزی شــده از 1946 فرعی از 8 اصلی واقع در شــال بخش 6 قزوین که ســند 
مالکیت آن ذیل ثبت شــماره 258 صفحه 2 دفتر جلد 3 به شــماره مسلســل 0028863 با حدود 
مشخصات اجمالی به شرح ذیل صادر گردیده را نموده است: شماال دیواریست به فضای ساختمان 
اصغر شریفی  نوروزی از باقیمانده 8 اصلی شرقا  پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی جنوبا 
در سه قسمت که قســمت دوم به وضعیت غربی اول دیواریست اشتراکی با قطعه پنجم تفکیکی 
دوم و ســوم درب و دیواریست به راه پله مشاعی غربا پنجره و دیواریست به فضای جاده ترانزیت- 
پارکینگ قطعه 16 به مســاحت 12/5 مترمربع، انباری قطعه 11 به مساحت 2/51 مترمربع شماال 
دیواریســت به پیلوت مشاعی شــرقا دیواریست اشــتراکی با قطعه دوازدهم تفکیکی جنوبا درب 
و دیواریســت به پیلوت مشــاعی غربا دیواریست اشــتراکی با قطعه دهم تفکیکی ملک موصوف 
با در نظر گرفتن جمیع جهات و تحقیقات محلی توســط کارشــناس رســمی دادگستری به مبلغ 
1426500000 ریال ارزیابی گردیده و مزایده ملکی مدیون فوق در روز دوشــنبه مورخه 98/3/20 
از ساعت 9 الی 12 در محل اداره ثبت اسناد و امالک شال برگزار و از مبلغ ارزیابی که قطعیت یافته 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار می گردد الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق،  گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/2/25

داود طاهرخانی
 رئیس ثبت اسناد و امالک شال
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