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اعطای 85 میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش های گردشگری 

و صنایع دستی خوزستان
اهواز- خبرنگار کیهان:

سرپرســت معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته، اعطای 85 میلیارد تومان تسهیالت 
به حوزه  های گردشگری و صنایع دستی استان به تصویب رسید.

»پیمان نبهانی« با بیان این که خوزستان رنگین کمان اقوام و بهشت 
گردشــگران است اظهار کرد: این اســتان، مجموع همه جاذبه هایی که  
اســتان های دیگر به صورت تک جاذبه دارند را یکجا دارا اســت و این 
ظرفیت  ها، ســرمایه گذاری  در این حــوزه را جذاب و طرح ها را از لحاظ 
اقتصادی توجیه می کند. وی، تصویب بسته های حمایتی توسط کارگزاران 
دولتی را بهترین دلیل بر تالش دولت برای رونق گردشگری در خوزستان 
عنوان کرد و گفت: سرانه پایین ایجاد اشتغال، عدم نیاز به دانش وارداتی، 
وسعت اشتغال در این حوزه و تنواع کاری از جمله مزایایی است که در 
این صنعت وجود دارد. سرپرســت معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
اداره کل میراث خوزستان با بیان این که اعطای تسهیالت کم بهره و یا 
حمایت شده از سوی دولت یکی از مهم ترین مشوق ها محسوب می شود 
افزود: در این راســتا، پیگیری های صورت گرفتــه منجر به تصویب 85 
میلیارد تومان شــده که از این مقــدار 56 میلیارد تومان در قالب یارانه  
تســهیالت طرح های گردشگری و 29 میلیارد تومان نیز در قالب یارانه 
تســهیالت  صنایع دستی با محوریت  ایجاد اشتغال است. نبهانی خاطر 
نشــان کرد: بر همین اساس، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری خوزستان اقدام به فراخوان از کلیه سرمایه گذاران راغب به 
دریافت تســهیالت گردشگری حمایت شده کرده است و در حال حاضر 
تقاضاهائی با تسهیالت درخواستی حدود 500 میلیارد تومان را در دست 
بررســی دارد: ضمن این که صنعتگران رشته های مختلف صنایع دستی 
را نیز فراخوانده ایم تا با تکمیل مدارک خود به بانک عامل معرفی شوند. 
وی از کاهش زمان فرآیند صدور موافقت های اصولی از ســوی معاونت 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان خبر داد و اضافه کرد: از مالک بناهایی 
که دارای ارزش معماری و تاریخی هســتند و راغب هستند تا در حوزه 
گردشــگری فعالیت کنند نیز می خواهیم تا با طی فرآیند تغییر کاربری 

بناهای خود به گردشگری، از بسته های حمایتی دولت بهره مند شوند.

انتقاد عضو شورای شهر کرج
 از عدم احداث خانه هالل 

در مناطق شهرداری
کرج- خبرنگار کیهان: 

رئیس کمیسیون خدمات شهری و ایمنی شورای شهر 
کرج گفت: طبق مصوبه شورای شهر کرج مقرر بود در مناطق 
ده گانه شهرداری خانه هالل ایجاد شود که متاسفانه تاکنون 

این اتفاق صورت نگرفته است.
فریده بزنی بیرانوند در جلسه شورای شهر کرج افزود: در شهریور 
ماه سال گذشته جلســه ای تشکیل و در آن مقرر شده بود در هر 
منطقه یک میز برای خانه هالل اختصاص یابد که متاســفانه این 
اتفاق صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: انجام این مهم با هدف 
رسیدگی به پاسخ ها و نیازهای شهروندان برای خطرات طبیعی در 
دســتور کار قرار گرفته بود که متاسفانه محقق نشد و با توجه به 

ضرورت این موضوع،  نیاز است تا تحقق آن به جد پیگیری شود.

به همت بسیج سازندگی

600 فرصت شغلی سال گذشته در استان مرکزی ایجاد شد
اراک- خبرنگار کیهان:

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه روح اهلل استان مرکزی گفت: سال گذشته 600 فرصت 
شغلی مستقیم توسط این نهاد در نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی ایجاد شده است.

امید محترمی افزود: همچنین سال گذشته، 55 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی اقتصاد مقاوتی و 
صنایع تبدیلی توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه روح اهلل به 10 کارگاه کوچک در اراک، خمین و شازند 

پرداخت شده که اشتغال بیش از 600 نفر را موجب شده است.

ساری - خبرنگار کیهان:
100 درصــد ظرفیت ســدها و آب بندان های 

مازندران آبیگری شد.
مدیر بهره برداری تأسیسات آبی شرکت سهامی آب 
منطقه ای مازندران با اشاره به آبیگری 327 میلیون متر 
مکعبی امسال ســدهای مازندران حجم سد البرز را هم 
اکنون 135 میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: میزان 
ذخیره سازی این سد در سال گذشته در همین زمان 95 

متر مکعب بوده است.
سیدجمال موسوی با بیان اینکه ورودی آب سد البرز 
)آیت اهلل صالحی مازندرانی( امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال، افزایش 2 برابری را نشان می دهد افزود: خروجی 
آب این ســد در حال حاضر با 2/5 برابر افزایش )پارسال 
4 میلیون متر مکعب( به 10/5 متر مکعب رسیده است.

وی آبگیری 150 میلیون متر مکعبی ســد شــهید 
رجایی ساری و افزایش حدود 3 درصدی نسبت به مدت 
مشابه پارسال )51 میلیون متر مکعب( خبر داد و گفت: 
ورودی آب این ســد امسال به دلیل بارش های باالدست 
)بارش برف(، 7/5 برابر شــده است. وی خاطرنشان کرد: 
آب بندان های مازنــدران هم با 360 میلیون متر مکعب 
ذخیره آب )حدود 100 درصد(، در حالت نرمال قرار دارند.

آبگیری سدهای 
مازندران 100 درصد 

افزایش یافت

وی افزود: این بنیاد قرار اســت تعداد 20 هزار 
واحد مسکونی در سراسر کشور را بازسازی کند که 

سهم استان از این تعداد به زودی اعالم می شود.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه 
مردم در گرما به ســر می برند گفت: بهبود شرایط 
زندگی مردم باید با جدیت دنبال شود و با هرگونه 
کم کاری و بی توجهی به شــدیدترین نحو ممکن 

برخورد خواهد شد.
براساس اعالم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
خوزســتان تاکنون تعداد 17 هزار واحد مسکونی 
آســیب دیده در جریان سیل اخیر خوزستان مورد 
ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد 10 هزار واحد 
نیاز به بازســازی و یک هزار و 550 واحد دیگر نیاز 

به ساخت مجدد دارند.

بیمه200میلیونریالبهمنازلسیلزدهخوزستانپرداختمیکند

مدیر روابط عمومی معدن سرب کوشک 
بافق گفت: کارگران این معدن پس از گذشت 

حدود 2 هفته، به سر کار خود بازگشتند.
محمد جعفری اظهار داشت: با وساطت فرماندار 
بافق، شــورای کارگری با حضور کارگران تشکیل 
جلسه داد و همه کارکنان معدن کوشک مشغول 

به کار شدند.
وی افزود: تمام قضایای معدن ســرب کوشک 
در نشست کارگری بر طرف شده و هر 40 کارگر 
قسمت روباز معدن که اکثراً راننده هستند به محل 

کار خود برگشتند.
نماینــده تــام االختیــار معدن ســرب بافق 
درخصوص کسر حقوق کارگران گفت: طبق قانون 
آنها باید هشت ســاعت کار کنند تا حقوق کامل 
بگیرند اما بنا به پیشــنهاد خودشان 6 ساعت کار 
می کردند و این طبیعی اســت که وقتی 2 ساعت 

مدت کارکرد کم شود دستمزد هم کم می شود.

از  اســتاندار خوزســتان گفت: هریک 
خسارت دیده  روستایی  مسکونی  واحدهای 
در سیل اخیر از بیمه برکت 200 میلیون ریال 

خسارت دریافت می کنند.
غالمرضا شــریعتی تعداد خانه های روســتایی 
بیمه شده اســتان را 143 هزار واحد عنوان کرد و 
بیان داشت: این اقدام با همکاری بنیاد برکت و بیمه 
طرف قرارداد آن در سطح استان انجام شده است.

به گفته وی همه واحدهای مسکونی روستایی 
استان تحت پوشش این بیمه قرار دارند.

استاندار خوزستان گفت: مبلغ 150 میلیون ریال 
به واحدهای آسیب دیده و 50 میلیون ریال دیگر به 
خانواده های ساکن این منازل بابت خسارت اسباب 

و اثاثیه پرداخت می شود.
وی گفــت: بنیاد برکت تعداد 10 بســته لوازم 
خانگی شــامل، یخچال، فرش، اجاق گاز، سرویس 
مالمیــن و تفلون بین ســیل زدگان توزیع می کند 
و عــالوه بر این نیز تعداد 2هزار دام ســبک برای 

روستاییان استان تامین می شود.
اســتاندار خوزستان یادآور شــد: بنیاد برکت 
همچنین در حال توزیــع و تامین تعداد 10 هزار 
بسته لوازم التحریر در مناطق سیل زده استان است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز گفت: 
7 رتبه کشــوری فراخوان پرسش مهر 97 از آن 
استان خوزستان شــدند که رتبه را  فرهنگیان و 

دانش آموزان ناحیه یک اهواز کسب کردند.
»سیدجاسم موسوی اصل« با اشاره به اینکه پرسش 
مهر رئیس جمهور هر ســاله در نخستین روز آغاز سال 
تحصیلی مطرح می شــود گفت: در نوزدهمین فراخوان 
ملی پرسش مهر که در سال تحصیلی جاری برگزار شد 
دانش آموزان و فرهنگیان این ناحیه در مرحله اســتانی 
مسابقات پرسش مهر 45 مقام را از آن خود کرده بودند.
وی با تاکید بر اینکه تنها رتبه نخست کشوری پرسش 
مهر استان خوزستان از آن فرهنگی ناحیه یک اهواز شد، 
تصریح کرد: »فاطمه دهقانی« از فرهنگیان هنرســتان 
حضرت آمنه)س( ناحیه یک اهواز با فیلم داستانی »مسیر« 
موفق به کسب رتبه اول کشوری این فراخوان ملی شد.

وی افزود: همچنین مبینا مددی دانش آموز دبیرستان 
از دبیرستان شاهد رضوان با فیلم کوتاه »من نمی توانم« 

موفق به کسب مقام سوم رشته فیلم کوتاه شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز بیان داشت: 
فریبا موســوی و لیال سیالوی از فرهنگیان این ناحیه در 
بخش سرود همگانی/تلفیقی به صورت مشترک موفق به 

کسب رتبه سوم این دوره از رقابت های ملی شدند.

7 رتبه برتر کشوری 
پرسش مهر از آن 

خوزستان شد

کارگران معدن کوشک بافق به سر کار خود بازگشتند
وی اظهار داشــت: فقط یک نفر بازنشسته با 
تجربه با تشــخیص مدیرعامل برای ایمنی بیشتر 
در قســمت روباز به کار گرفته شده که هم به نفع 
معدن و هم به خاطر کیفیت در ایمنی کار است.

یکــی از کارگران معدن گفت: مــا 40 نفر از 
کارگران معدن روباز سرب و روی کوشک به دلیل 
بکارگیری نیروی بازنشسته در آبان ماه 97 و کسری 

حقوق خود از 29 اردیبهشت به سر کار نرفتیم.
وی تصریح کرد: فرماندار بافق قول وساطت داد 
و گفت: به زودی مشــکل کارگران این قسمت بر 
طرف می شود که به وعده خود عمل کرد و امروز 
کارگران بعد از گفت و گو با شورای کارگری به کار 

بازگشتند.
محمــد زاده رحمانی فرماندار بافق هم گفت: 
کارگران معدن ســرب کوشــک به خاطر کسری 
حقوق به نســبت 2 ســاعت کار کمتر و پاره ای 

مشکالت صنفی دست از کار کشیده بودند. 

مدیــر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی گفت: پس از آبگیری آزمایشی تونل 
انحرافی انتقال آب اسپیان در پروژه سد ابیورد درگز 
مشخص شد که بخشی از این تونل دچار نشتی آب 

شده است.
کاظــم جم افزود: پس از ایــن حادثه آبگیری تونل 
متوقف شد و ماشین آالت شرکت آب منطقه ای در حال 

ترمیم محدوده ای شدند که آب از آن نشت کرده است.
وی اضافه کرد: خوشــبختانه این حادثه خســاراتی 
برای زمین های کشــاورزی اطراف ایجاد نکرده اســت و 
ماشــین آالت و عوامل شرکت آب منطقه ای که در محل 
مستقر هســتند برای رفع آب گرفتگی های احتمالی در 
زمین های کشاورزی منطقه آمادگی دارند و با کشاورزان 

همکاری خواهند کرد.
او ادامه داد: ســاخت این سد به پایان رسیده است 
و هم اکنــون درصدد برنامه ریزی جهت دعوت از مقامات 

کشوری برای افتتاح آن هستیم.
تأمین آب کشاورزی، تأمین حقابه های اراضی واقع در 
پایاب ســد، تأمین بخشی از آب شرب، مهار سیالب های 
فصلی و استفاده بهینه از آنها، ایجاد  اشتغال و جلوگیری 
از مهاجرت روســتاییان و ایجاد مراکز تفریحی از اهداف 

ساخت این سد بیان شده است.

تونل انحرافی
 سد ابیورد درگز

 دچار نشت آب شد

ساخت هتل 5 ستاره بین المللی
 در شهرکرد آغاز شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری در اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
ساخت یک هتل 5 ستاره در شهر شهرکرد با هدف 
افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی که به این 

استان سفر می کنند آغاز شده است.
مهرداد جوادی در نشست با خبرنگاران افزود: این هتل 
در حد استانداردهای  ملی و جهانی برای گردشگران ساخته 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: ســاخت هتل 5 ســتاره برای اســتان 
چهارمحال و بختیاری که استانی خوش آب و هوا و سرسبز 
و دارای جاذبه های بسیار دیدنی طبیعی و تاریخی و فرهنگی 
بوده و در طول هر ســال مســافران و گردشگران زیادی از 
 داخل و حتی خارج از کشور به این استان می  آیند ، ضروری 

است.
جوادی با تاکیــد بر حمایت از ســرمایه گذاران افزود: 
در برخی از شهرســتان های اســتان حتی یــک اقامتگاه 
برای گردشــگران وجــود ندارد. این ضعف ناشــی از عدم 
ســرمایه گذاری در این حوزه اســت و باید به سمت جذب 
ســرمایه گذاران در این زمینه رفت و با اعطای تســهیالت 
 از آنــان حمایــت و حتی فــرش قرمز زیر پایشــان پهن 

کرد.
جوادی خاطرنشــان کــرد: در ســال 1398 مبلغ 42 
میلیارد و 770 میلیون ریال تســهیالت مشاغل خانگی در 
حوزه گردشگری و صنایع دستی پرداخت و زمینه اشتغال 

مستقیم 2 هزار و 143 نفر اعالم شده است.

اختصاص یک میلیارد ریال 
برای مهار آب های مرزی

اردبیل- خبرنگار کیهان:
مدیرعامــل آب منطقه ای اردبیــل گفت: روند 
سدسازی اســتان اردبیل با اجرای عملیات اجرایی 
چهار سد در وضعیت مطلوبی قرار دارد و عمارت به 
 عنوان بزرگ ترین سد استان در مراحل پایانی عملیات 

دارد.
اصغر ســلیمان زاده افزود: ســدهای عمارت، خداآفرین، 
تازه کنــد و احمد بیگلو در مهار آب های مرزی نقش مؤثری 
خواهند داشت و بهره برداری از آنها می تواند وضعیت استان 

در بخش آب و خاک را متحول نماید.
وی گفت: عالوه بر این ســدها تعدادی پروژه سدسازی 
کوچک نیز در دســت اجرا بوده و تالش می شود بخشی از 

آنها تا پایان بهار سال جاری آبگیری شود.
وی با اشاره به عملیات اجرایی سد نمین گفت: برای فاز 
دوم آن 20 میلیارد ریال اعتبار تامین شده ولی این طرح به 

اختصاص 500 میلیارد ریال نیاز دارد.
وی در پایــان گفت: برای مهــار آب های مرزی از محل 
 صندوق توســعه ملی یــک میلیارد ریــال اختصاص یافته 

است.

صفحه 7
چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

۸ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰۶

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات کمک به 

نیازمندان و ساخت مدرسه، ساخت سرویس بهداشتی، خوابگاه 

در مناطق محروم ب: روش اجرای هدف جمع آوری کمک های 

مالی خیرین و خدمات رسانی آموزش و بهداشتی به نیازمندان و 

محرومان. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور 

در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص 

مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه  های خاص می باشد 

نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن 

مواردی  از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت 

دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

به موجب مجوز. شماره 182492 مورخه 1397/10/04 مرجع 

صادرکننده سازمان امور اجتماعی کشور. مدت: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 

مرکزی، شــهر تهران،  یوسف آباد، کوچه معرفت، خیابان 43/1، 

پالک 22، طبقه دوم کدپستی 1436713954 اولین مدیران: 

آقای ســید مسعود صادقی به شماره ملی 0032299435 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو 

هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رویا افتخاری حقیقی به شماره 

ملی 0042935636 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 

سال آقای حســن صالحی به شماره ملی 0050789971 و به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره 

به مدت 2 ســال آقای مجید خطیب حقیقی به شــماره ملی 

0050806726و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 

2 ســال آقای رامین دادسرشت به شماره ملی 3873319421 

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس موسسه: 

آقای اسداله تولمی واقعی به کد ملی 0450998861 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 

و اوراق بهــادار و تعهــدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیاب خزانه دار با امضــای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن 

معتبر خواهد بود. دارائی موسسه 600000000 ریال اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی
 در تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۲۱ به شماره ثبت ۴۶۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۳7۲۲7 

آگهی تغییرات شرکت 
پیشگامان هوشمند نقش جهان شرکت 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۴۶۰۸۱5 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۶۳5

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1396/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســالمی بــا امضاء رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اعضا هیئت مدیره به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد شاه ســوندی به شماره 
ملــی 1292900326 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره و خانم الناز پوســتچی به شماره ملی 0078538531 
 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مــدت نامحدود انتخاب 

شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139760326034001581 مورخه 1397/12/2 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله زمانی پیمان فرزند 
یداله به شماره شناســنامه 4549 صادره از همدان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مســاحت 60074/62 مترمربع تحت پالک 15/3230 واقــع در همدان بخش 4 خریداری 
مع الواسطه از یداله زمانی 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 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/7                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/22

م الف 133                                      موسی حنیفه

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 98/211 مورخ 98/02/10 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین مرتضائی فرزند 
حســن مراد به شماره شناسنامه 24 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی 
به مســاحت 52339/75 متر مربع در قســمتی از پالک 102 اصلی محمدآباد واقع در اسدآباد 
اراضی روستای محمدآباد خریداری از مالک رسمی آقایان امام قلی ایوراعی و اله مراد مرادی و 
محمد ابراهیم سحاب برزگر و ویس مراد عزیزی 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 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 تسلیم 
اعتراض، دادخواســت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/7                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/22

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

م الف 155

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 98/219 مورخ 98/02/11 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید گوهری رمز فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 3000246682 صادره از اسدآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 56353/14  متر مربع در قســمتی از پالک 42 اصلی 
حســام آباد واقع در اسدآباد اراضی روستای حســام آباد خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
گوهری رمز محرز گردیده 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 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: 98/3/7                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/22

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

م الف 181

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 98/218 مورخ 98/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سجاد گوهری رمز فرزند حسین بشماره شناسنامه 4000163108 صادره از 
اسدآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 56353/14 متر 
مربع در قســمتی از پالک 42 اصلی حسام آباد واقع در اسدآباد اراضی روستای حسام آباد خریداری 
از مالک رســمی آقای حســین گوهری رمز محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/7                               تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/3/22 
م الف  179                     کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

* آگهی دعوت افراز *
چون آقای محمد اســالم کهرازه چاه تمین احدی از مالکین 
مشــاعی ششدانگ پالک 44 فرعی از 2838- اصلی واقع در 
بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان به موجب تقاضای وارده 
به شــماره 2/3848 مورخه 1396/3/7 تقاضای افراز سهمی 
مشاعی خود را از ششــدانگ پالک فوق الذکر نموده و اعالم 
نموده اطالعی از آدرس سایر مالکین مشاعی ندارد، بدینوسیله 
مراتب را به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور می رساند 
که در روز شنبه مورخه 1398/3/25 ساعت 8 صبح در محل 
وقوع ملک حاضر تا به اتفاق نماینده و نقشــه بردار این اداره 
از محل بازدید و اقدام قانونی انجام پذیرد، بدیهی اســت عدم 
مراجعه مالکین مشاعی مانع انجام عملیات افراز نخواهد شد. 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1398/3/22
حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زاهدان م الف217

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی انصاری دارای شــماره ملی 0084386835 به شــرح دادخواست به 
کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابراهیم انصاری به شماره شناسنامه 31465 در تاریخ 1378/2/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1- گلثوم انصاری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 189 متولد 1330 دختر متوفی
2- آمنه انصاری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 241 متولد 1342 )دختر متوفی(

3- محمدعلی انصاری فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه 972 متولد 1347 )پسر 
متوفی(

4- محمدقلی انصاری فرزند ابراهیم شــماره شناســنامه 8123 متولد 1338 پسر 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه 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

آگهی تغییرات شرکت اروم آلیاژ سهامی خاص 
به شماره ثبت 5۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳5۳۰۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/2/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- ترازنامه و عملیات مالی ســال 96 تصویب 
گردید. 2- آقایان عین اله خلیلی فــر کد ملی 2753461457، امیر خلیلی فر 
کد ملی 2755570131 و مجید خلیلی فر کد ملی 2740015305 به عنوان 
اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 3- خانم 
مینــا مصطفی پور کد ملی 2754143629 به عنــوان بازرس اصلی و آقای 
احمد نویدظفر کد ملی 2753980853 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت 
به مدت یک ســال انتخاب شدند. 4- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )491471(

آگهی تغییرات شرکت آلونژ سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴7۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۶۳۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/1/7 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- تعداد اعضــای هیئت مدیره مندرج در ماده 31 اساســنامه از 4 نفر به 3 نفر 

کاهش یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )493767(

آگهی تغییرات شرکت اروم آلیاژ سهامی خاص 
به شماره ثبت 5۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳5۳۰۱

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/2/4 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- آقای عین اله خلیلی فر کد ملی 2753461457 به ســمت عضو و 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر خلیلی فر کد ملی 2755570131 
به ســمت عضو و نایب رئیس هیئــت مدیره و آقای مجیــد خلیلی فر کد 
ملی 2740015305 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال تعیین 
و انتخاب شــدند. 2- امضاء کلیه اســناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد 
تعهدآور به تنهائی با آقای عین اله خلیلی فر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و مکاتبــات عادی و اداری به تنهایی با هر یک از آقایان عین اله خلیلی فر یا 

امیر خلیلی فر در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شناسه آگهی: )491470(

آگهی اصالحی کانون وکالی دادگستری استان اردبیل 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۹7۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲7۶۶5
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو 
آگهی تاسیس بشماره مکانیزه 139530403126002378 بدین وسیله دارندگان حق 
امضای مندرج در آگهی تاســیس مذکور مبنی بر اشــتباه بوده و بشرح زیر اصالح 
می گــردد: دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه از 
قبیل چک، ســفته، بروات قراردادها عقود اســالمی با امضا علیرضا لطفی دودران 
رئیــس هیئت مدیــره و حمید خدایی آذر خیاوی بازرس اصلــی و عزیز رنجبر کرد 
قشالقی)ســمت نایب رئیس کانون( تعیین که با امضای دو نفر از سه نفر صاحبان 
امضا به انضمام مهر کانون معتبر می باشد. امضا سایر اوراق و مکاتبات اداری کانون 

به عهده رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بانضمام مهر کانون معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 
شناسه آگهی: )۴۶۹۸۶۸(

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشــار 
این آگهی برای یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشــار متهم به نام آقای ابوذر عیســوند 
محمودی فرزند محمد که به لحاظ مجهول المکان بودن، احضار وی ممکن نگردیده اســت 
احضار می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و 
از اتهام منتســبه در پرونده کالســه 980207 موضوع ترک انفاق از خود دفاع نماید. واال در 
صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک
عارف شهاوند 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ششــدانگ یک قطعه زمین قطعه ســوم تفکیکی به مساحت 393 مترمربع پالک 334 فرعی از 71  
فرعی از 77- اصلی واقع در بخش 4 قزوین فند روح آباد مورد ثبت سند مالکیت ثبت شده ذیل ثبت 
شماره 23226 و 23227 صفحات 108 و 110 دفتر 102 به ثبت رسیده است محدود به حدود ذیل: 
شماال: به طول 10/5 متر پی است به پیاده رو بلوار چهل متری شرقا به طول 37/65 متر پی به پی 
قطعــه چهارم تفکیکی جنوبا به طــول 10/60 متر به مرز باغ پالک 72 فرعی غربا به طول 37/30 
متر پی اســت به پی قطعه دوم تفکیکی. ملکی آقایان ســید مرتضی حســینی و سیدسجاد حسینی 
بالسویه که مدیونین پرونده اجرایی کالسه 9400051 که طبق صورتمجلس مورخه 95/2/20 هیئت 
کارشناسان رسمی دادگستری )عرصه پالک موصوف. به مساحت 393 مترمربع و در سه طبقه دارای 
سازه اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و نمای شمالی شیشه تیره قاب بندی شده با پروفیل و نمای 
جنوبی با آجرگری، قدمت بنا بیش از 30 سال و در حال حاضر همکف بازسازی شده و زیرزمین در 
حال تعمیرات و طبقه اول با کاربری مســکونی بدون بازسازی می باشد. زیرزمین با کاربری تجاری 
به مســاحت 267 مترمربع در حال حاضر به عنوان قهوه خانه سنتی مورد بهره برداری و فعال در حال 
تعمیرات مشــاهده شد، همکف  بانضمام نیم طبقه به مساحت 286/25 مترمربع با کاربری تجاری، 
کف مفروش با سرامیک که به طور کامل بازسازی شده است. طبقه اول به مساحت 145 مترمربع با 
کاربری مسکونی، شامل دوخواب، هال و پذیرایی و سرویس کامل، ملک دارای دو انشعاب آب، سه 
انشــعاب برق و سه انشعاب گاز می باشد. سیستم تامین سرمایش ملک کولر آبی و گازی و گرمایش 
مورد نیاز با لوازم گاز ســوز تامین می شــود. نشانی: قزوین بلوار آیت اهلل خامنه ای روبه روی ورزشگاه 
شــهید رجایی پالک 279. برابر اعالم بانک ملک در ید مالکین می باشــد و فاقد بیمه است. پالک 
فوق برابر ســند رهنی 80125 مورخه 89/7/25 دفتر 37 قزوین در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی 
قزوین می باشد و مازاد پالک برابر نامه شماره 31006388 مورخه 94/12/17 اجرای ثبت قزوین در 
قید بازداشت می باشد. در قبال طلب توسط کارشناس، ارزیابی شده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز 
چهارشــنبه مورخه 98/5/9 در محل اجرای ثبت قزوین از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ 33600000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادشده از طرف خریدار فروخته می شود 
فروش کال نقدی می باشــد بدهی های مربوط به آب و برق و  گاز اعم از حق انشــعاب یا اشتراک 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 تشکیل خواهد شد طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای 
ثبت قزوین واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 98/3/22
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین- کیائي

تاسیس شرکت تعاونی بهامین تابان عسلویه گروه چهار هزار و ششصد و چهل و هشت 
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۲5۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳75۳۹5 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: ضدعفونی و 
سمپاشــی و بیماری و آفات زدایی محصوالت و مزارع کشــاورزی، قرنطینه ای، خانگی، تهیه و پخش انواع کود و سموم، بذر 
و کلیه نهادهای کشــاورزی و دامی، بسته بندی محصوالت کشــاورزی، ایجاد سردخانه، مبارزه با حشرات و جانوران موذی 
در اماکن عمومی و خانگی و تجاری،  سم پاشــی مزارع و باغات، ســم زدایی، تامین انواع ســموم شیمیایی و بیولوژیکی )در 
صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیربط( مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی: اســتان بوشــهر، شهرســتان 
عسلویه،  بخش چاه مبارک،  دهستان چاه مبارک،  روستا خیارو،  خیابان »توحید«،  پالک 19،  طبقه همکف،  واحد 3 کدپستی 
7511374448 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 10/500/000 ریال می باشد منقسم به 105 ســهم 100/000 ریالی که مبلغ 
3/500/000 ریال آن طی گواهی شــماره 1609/133 مورخ 1398/02/29 نزد بانک توســعه تعاون شعبه عسلویه پرداخت 
گردیده و الباقی در تعهد شرکاســت. اولین مدیران: آقای خلف هاللی به شــماره ملی 3569543250 و به سمت مدیرعامل 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسســین تا 1401/02/29  خانم مریم صالحی به شماره ملی 
3569649891 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلســه مجمع موسسین تا 1401/02/29 آقای حسین 
هاللی به شــماره ملی 3569787958 و به سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین 
تا 1401/02/29 آقای ماجد هاللی به شــماره ملی 3569788091 و به سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل از تاریخ 
صورتجلســه مجمع موسسین تا 1401/02/29 خانم حمیده شمسی به شــماره ملی 3569449718 به سمت منشی هیئت 
مدیره از تاریخ صورتجلســه مجمع موسسین  تا 1401/02/29 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک ســفته و برات مشــترک با امضاء مریم صالحی )نائب رئیس هیئــت مدیره( به اتفاق آقای خلف هاللی 
مدیرعامل و مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء آقای خلف هاللی مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سگر هاللی به شماره ملی 3569955451 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی و آقای علی هاللی به شماره ملی 3569773914 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

آگهی تغییرات شرکت قندریزی مهر اردبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۲۲۸۹۶ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/02/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:*  علیرضا خیرالی به کدملی 1465752307 و خانم پریسا جعفرزاده میراشرف به 
کدملی 1465805540 و آقای کاظم خیرالی به کدملی 1465121161 به سمت اعضای اصلی 

هیئت مدیره برای بقیه مدت 2 سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 

شناسه آگهی: )493726(

آگهی تغییرات شرکت قندریزی مهراردبیل 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ 

و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۲۲۸۹۶ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: * آقای علیرضــا خیرالی به کد ملی 1465752307 به ســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پریسا جعفرزاده میراشرف به کد ملی 
1465805540 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم خیرالی به 
کد ملی 1465121161 به ســمت رئیس هیئت مدیره * به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت 2 ســال انتخاب شــدند و کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات و عقود 
اســالمی با امضای آقایان علیرضا خیرالی و کاظم خیرالی و اوراق عادی و 

اداری با امضای علیرضا خیرالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 

شناسه آگهی: )493729(


