
شهرستانها4 سه شنبه  22 خرداد 1397  شماره 4764 

آگهــى موضوع ماده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى در واحد ثبتى شهرســتان قروه استان كردستان ، 
تصرفــات مالكانــه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد  تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص ذى نفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست 
را به اين اداره تحويل نمايد بديهى اســت در صــورت عدم وصول اعتراض يا عدم 
ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد :
3-97

بخش 5 اسفند آباد
1- عباس قره ويســى فرزند عبداهللا شــماره ملى 3800212285 ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 21483 مترمربع پالك شماره 34/290 واقع 

در روستاى شانوره خريدارى از مالك رسمى كاكه على صادقى 
2- ابراهيم احمدى فرزند رحيم شــماره ملى 3801731944 ششــدانگ يك 
باب خانه به مساحت 126/55 مترمربع پالك 44/4701 واقع در قلعه خريدارى از 

مالك رسمى قربانعلى عبدالملكى 
3- منوچهر روشن فرزند محمدعلى شماره ملى 3800038544 ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 81/81 مترمربع پالك 44/4727 واقع در قلعه خيابان قائم 

كوى شاهد 7 خريدارى از مالك رسمى محمد امين عبدالملكى 
4- اقبال فرهنگيان فرزند على عسكر شماره ملى 3358219471 ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 149/70 مترمربع پالك 44/4730 واقع در قلعه خيابان 

امام رضا خريدارى از مالك رسمى موسم عبدالملكى 
5- شاهمراد مصطفايى فرزند اله مراد شماره ملى 3801434729 ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 23814 مترمربع پالك 53/145 آدرس روستاى 

حاجى آباد سيد خريدارى از مالك رسمى سارا دهقانى
6- فريــده مفاخــرى فرزند خداداد شــماره ملى 5589597552 ششــدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 37/27 مترمربع پالك 1979 واقع در بلوار امام على خيابان 

شهيد يوسفى خريدارى از مالك رسمى على احمد صحرارو
7- رضا عبدى فرزند نايبعلى شــماره ملى 3801635287 ششدانگ يك باب 
ســاختمان به مســاحت 170 مترمربع پالك 63/20299 واقع در قروه جاده قصالن 

خريدارى از مالك رسمى اسمعيل ايپكى 
8- عباس يار مراد فرزند  على جان شماره ملى 5589493481 ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 164/71 مترمربع پالك 63/20338 واقع در شهرك امام جاده 

قصالن خريدارى از مالك رسمى حسن احمدى
9- خديجه شه سوارى فرزند اله مراد شماره ملى 3801415147 ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 220/32 مترمربع پالك 63/20388 آدرس خيابان بوعلى 

شمالى كوى شبرنگ خريدارى از مالك رسمى نصرت اهللا مباركى
10- ابراهيم رضايى فرزند محمد شــماره ملى 380005479 ششــدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 160/77 مترمربع پالك شماره 63/20392 واقع در شهرك 

امام بلوار گلستان كوى پرديس كوى ماهان خريدارى از مالك رسمى فيروز بهرامى 
11- هادى فرمانى فرزند محمود شــماره ملى 3801713415 ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 200 مترمربع پالك 63/20394 واقع در خيابان ابوذر پشت 

دانشگاه ايرانمهر خيابان خيام خريدارى از مالك رسمى ابراهيم زارعى 
12- رحمــت اهللا مــرادى كنگــره فرزند على بشــماره ملــى 3801381927 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 164/84 مترمربع پالك 63/20414 واقع در 

خيابان مدرس غربى كوى شفيع بن بست 5 مترى خريدارى از مالك رسمى 
13- عباس رســتمى فرزند غالمعلى شــماره ملى 3801476741 ششــدانگ 
يكباب خانه به مساحت 59/76 مترمربع پالك 63/20432 واقع در خيابان شريعتى 

كوى كوير خريدارى از مالك رسمى قهرمان ميركى و تيمور شريف نيا
14- رقيه رمضانى فرزند محمد شماره ملى 3801216799 ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 130/28 مترمربع پالك 63/20446 واقع در خيابان كشاورز كوى 

كشاورز خريدارى از مالك رسمى هوشنگ صمدى 
15- حسين چراغى فرزند عبدالحسين شماره ملى 3801333892 ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 134/10 مترمربع پالك 63/20456 واقع در خيابان سيد 

جمال كوى پويان خريدارى از مالك رسمى حسن مرادى كمال
16- امير و دادود شــيرزادى فرزندان عبداهللا شــماره ملى 3801806472 
و 3800101467 ششــدانگ يــك باب خانه به مســاحت 115/64 مترمربع پالك 
63/20466 آدرس خيابان پروين كوى شهيد ضيايى خريدارى از مالك رسمى على 

اكبر رحيمى 
17- ابراهيم عزتى گردميران فرزند اســمعيل شــماره ملى 3800020262 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 184/5 مترمربع پالك 63/20467 واقع در 

خيابان شريعتى كوى آهار خريدارى از مالك رسمى سيف على بهمنى 
18- ابراهيم ورمقانى فرزند كاظم شماره ملى 3308909782 ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 225/34 مترمربع پالك 63/20468 واقع در بلوار بدر خيابان 

فردوسى شرقى خريدارى از مالك رسمى بى بى گم صادقى 
19- حميدرضا ورمقانى فرزند مراد شماره ملى 3359060830 ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 203/95 مترمربع پالك 63/20469 واقع در بلوار بدر كوى 

صالح خريدارى از مالك رسمى ابراهيم رحيمى 
20- محمد امين عزتى فرزند اسمعيل شماره ملى 3800020254 ششدانگ 
يك بــاب خانه به مســاحت 101/80 مترمربع پــالك 63/20470 واقع در خيابان 

شريعتى كوى آهار خريدارى از مالك رسمى سيف على بهمنى 
21- امير شــيرزادى فرزند عبداهللا شــماره ملى 3801806472 ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 215 مترمربع پالك 63/20474 واقع در خيابان چمران 

روبروى مسجد النبى خريدارى از مالك رسمى قاسم حنيفى 
22- اســمعيل اســمعيلى جم فرزند حبيب اهللا شــماره ملى 5589025389 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 116/75 مترمربع پالك 63/20482 واقع در 

شهرك امام كوى الوان خريدارى از مالك رسمى حمداهللا عسكرى 
23- زرتشت عبدالملكى فرزند موسى شماره ملى 3255449650 ششدانگ 
يــك باب خانه به مســاحت 230/93 مترمربع پــالك 63/20494 آدرس بلوار بدر 

خريدارى از مالك رسمى شعبانعلى قاسمى
24- ابراهيم ظاهرى فرزند عبداهللا شــماره ملى 5589694515 ششــدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 11427 مترمربع پالك 90/4 واقع در روستاى 

چمقلو شيدا خريدارى از مالك رسمى عبداهللا ظاهرى
25- پرويز يوســفى فرزند محمد شــماره ملى 3730302681 ششدانگ سه 
قطعــه زمين مزروعى بــه مســاحتهاى 13626 و 67758 و 14584 مترمربع پالك 
94/41 و 94/42 و 94/43 واقع در روستاى جعفر خريدارى از مالك رسمى جواد 

سعيدى 
26-جبار منتشلو فرزند رمضانعلى شماره ملى 3800818272 ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 81954 مترمربع پالك 123/765 واقع در روستاى 

دلبران خريدارى از مالك رسمى مراد منتشلو 
بخش شش چهاردولى:

27- جمال شــيرى فرزند محمد ولى شــماره ملى 4011836850 ششــدانگ 
يك باب خانه به مساحت 282 مترمربع پالك 2/829 واقع در دزج خيابان جانبازان 

خريدارى از مالك رسمى سلطانمراد كلوندى
تاريخ انتشار مرحله اول 97/3/7- مرحله دوم 97/3/22- م الف/147

رئيس ثبت قروه – على محمد براتى

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000662 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
وحيد طاهرى فرزند حسين به شماره شناسنامه 491 صادره از گرمسار در ششدانگ يك باب ساختمان قديمى و 
محوطه متصل به آن كه داراى حقابه طبق قانون ملى شدن آبها از رودخانه حبله رود و حق مجرى از قريه ناروهه و 
بنكوه و كرند و قشالق و حسين آباد و قلعه نو به مساحت 5757/72 متر مربع  پالك  12 فرعى از 3- اصلى  مفروز 
و مجزا شده از پالك 12 فرعى از 3- اصلى قطعه واقع در نوده خريدارى از مالك مشاعى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 265
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/3/8  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/3/22                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

دادنامه
پرونده:960622 ادنامه:9709971942300085 خواهان:موســى كلندرى ف كلندر با وكالت محمدتقى 
محمدى ســروالت ف ايرج خواندگان:1-مريم نژادعلى ثانى2-حميده بخشنده3-راحله گرگيج4-مرداوود مواليى 
فر5-طوبى زحاجى قمى6-حاج على اصغر زراعيان7-اسماعيل محمدى حاجى بابايى جملگى مجهول المكان8-بنياد 
مســتضعفان-اداره اموال و امالك تنكابن9-اداره ثبت امالك رامســر خواسته ها:1-الزام به تنظيم سند رسمى 
ملك2-مطالبه اجرت المثل اموال3-ابطال ســند رســمى(موضوع ســند ملك اســت) ((رأى دادگاه)):درخصوص 
دادخواســت موسى كلندرى ف كلندر با وكالت محمدتقى محمدى ســروالت به طرفيت1-اسماعيل محمدى حاجى 
بابايى2-بنياد مستضعفان رامسر 3-اداره ثبت اسناد و امالك رامسر4-راحله گرگيج5-حميده بخشنده6-اج على 
اصغر زراعيان7-طوبى زحاجى قمى8-مرداوود مواليى فر9-مريم نژاد على ثانى به خواســته مطالبه اجرت المثل 
مقوم به ده ميليون و صدريال و ابطال سند رسمى پالك 499 فرعى از 12 اصلى مفروزى از قطعه 93 بخش5 ثت 
رامسر مقوم به سه ميليون و ده ريال و الزام به تنظيم سند رسمى مقوم به سه ميليون و ده ريال.نظربه اين كه 
گزارش نماينده ثبت به شرح صورتجلسه 97/2/11 حاكى از مالكيت صفورا شكوئى مى باشد كه طرف دعوا قرار 
نگرفته،دادگاه خواسته خواهان را قانونى ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى قرار عدم استماع 
دعواى خواهان را صادر واعالم مى نمايد.اين رأى حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
نيكفر-رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى رامسر

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 940398 شعبه ســوم اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد و به موجب اجراييه 
9510421227300164 محكــوم عليه اســماعيل اكبرى ف كاظم به نشــانى محمودآبــاد خ آزادى جنب پل ط 3 
ســاختمان شاعرى محكوم است به پرداخت 1,604,700,000 ريال در حق محكوم لهم مولود-ناهيد-اميد همگى 
اكبرى ف كاظم در اين دادگاه و مبلغ 60835000 ريال بابت نيم عشــر دولت در حق صندوق دولت با عنايت به 
عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك قطعه ملك واقع در ابتداى خ معلم قبل از پاســاژ 
كمالى كه عبارت است از دودانگ از شش دانگ به مساحت كل حدود چهل و يك مترو هشتادويك سانتى مترمربع 
با حدود مشــخصات شــماال در و ديوار اســت به خيابان اصلى خيابان معلم شــرقا ديوار است به مغازه آقاى كمالى 
جنوبا ديوار اســت به مغازه پاساژ كمالى غربا ديوار است به مغازه آقاى اقدسى(موسسه اعتبارى ملل) مشخصات 
ملك واحد تجارى موجود در طبيعت با مشخصات مندرج در صورتجلسه توقيف مطابقت دارد اعيانى موجود در ملك 
شامل يك واحد تجارى با مساحت حدود چهل و يك متر و هشت سانتى مترمربع به انضمام بالكن به مساحت حدود 
چهارده متروهشت سانتى مترمربع و اسكلت واحد تجارى با سيستم فلزى و سقف از نوع طاق ضربى و كف واحد از 
جنس موزاييك هاى قديمى و ديوار با اندود سيمانى ونماى اصلى با درب آلومينيومى و كركره فلزى و قدمت سال 
ســاخت واحد تجارى 33 ســال است.واحد تجارى داراى آب و برق و گاز مى باشد .ارزش كل آن 9,760,000,000 
ريال و قيمت دودانگ آن 3,253,333,323 ريال مى باشد كه توسط كارشناس اين اجرا مورد ارزيابى قرار گرفته 
، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ  
97/4/10 ســاعت 11 صبح در اجراى احكام مدنى دادگســترى محمودآباد و در صورت نياز در محل موردنظر  به 
فروش مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات 
بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 
129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى 
مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه 
برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم اجرايى احكام مدنى دادگاه محمودآباد-بذرافشان

متن آگهى احضا ر متهم  به شماره بايگانى 970148
به آقاى حسين سياح پرى كه تحت كالسه 970148 پرونده اين مرجع به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب بوده 
و جهت رسيدگى به اتهام مذكور وقت رسيدگى مورخه 97/4/23 ساعت 10:30 تعيين گرديده است لذا احضار 
ميگردد كه جهت دفاع از اتهام اتهام انتسابى در موعد مقرر در اين شعبه از دادگاه حاضر واال در صورت عدم حضور 

رسيدگى حكم مقتضى صادر خواهد شد 
مدير دفتر شعبه103 دادگاه كيفرى دو شهرستان  شهرستان پاكدشت –تركانلو

شھرستان ھا10 سه شنبه 22 خرداد 1397  شماره4764 

خريدارى و اهداى ويلچر به معلوالن 
مسجدسليمانى با همت كاركنان نفت

ــردارى ــركت بهره ب ــر و نيكوكار ش ــان خي  كاركن
 نفت و گاز مسجدسليمان در اقدامى دوستانه و ارزشمند 
ــدارى و به معلوالن و افراد  ــداد 35 عدد ويلچر را خري تع

ناتوان حركتى اين شهرستان اهداء كردند . 
به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و 
گاز مسجدسليمان ، اين اقدام ارزشمند با انتشار فراخوان 
ــاركت  ــطح كاركنان صورت گرفت و منجر به مش در س
ــن هزينه خريد  ــراى تأمي ــركت ب ــنل خير اين ش  پرس

تعداد 35 عدد ويلچر گرديد . 
ــدارى  ــاى خري ــزارش ، ويلچره ــن گ ــاس اي براس
ــردارى  ــركت بهره ب ــدگان ش ــور نماين ــا حض ــده ب  ش
 نفت و گاز مسجدسليمان به اداره بهزيستى و كميته امداد 
امام خمينى (ره) تحويل شد تا در اختيار افراد نيازمند و 

معلوالن حركتى اين شهرستان قرار بگيرد . 
 

بازديد مديرعامل شركت توزيع برق استان 
از يك مشترك صنعتى در سمنان

ــركت  ــل و جمعى از معاونين و مديران ش مديرعام
ــتان سمنان از شركت اتومبيل سازى فردا  توزيع برق اس

در شهرك صنعتى شرق سمنان بازديد كردند.
ــت : در اين برنامه ضمن بازديد از روند و  گفتنى اس
مراحل توليد خودرو ، پيرامون مواردى از جمله ؛ توسعه 
شبكه هاى توزيع برق ، افزايش ديماند درخواستى با توجه 
به توسعه خط توليد اين شركت ، بهره ورى انرژى ، سرعت 
در ارائه خدمات، بهره گيرى از مولّد اضطرارى برق در اوج 
بار تابستانى و موضوعات مرتبط با مديريت مصرف برق ، 
ــد . همچنين در نشست پايانى اين  بحث و تبادل نظر ش
ديدار ، در خصوص ارائه مشوق هاى الزم از سوى شركت 
توزيع برق استان به مشتركان همكار در طرح تعطيالت 
ــاليانه در تابستان ، طرح ذخيره عملياتى و  و تعميرات س
شرايط استفاده از مولّد برق اضطرارى در ساعات پيك بار 
بررسى هاى الزم صورت گرفته و بر تعامل بيش از پيش 
كارشناسان دو مجموعه در راستاى فعاليت هاى مربوط 
 به بهينه سازى مصرف و بازديدهاى ميدانى از تاسيسات

 برق رسانى تاكيد شد

تقويت فشار آب شرب 12 روستاى 
شهرستان تالش

ــاميدنى 12 روستاى شهرستان تالش  فشار آب آش
تقويت شد. مدير امور آب و فاضالب روستايى تالش گفت: 
به منظور ارتقاى كمّيت آب شرب هزار و 600 خانوارِ اين 

روستاها يك دستگاه پمپ نصب و راه اندازى شد.
عباسعلى نظيرى افزود: بيش از 60 ميليون ريال براى 

اجراى اين طرح هزينه شد.
ــش مجتمع  ــتا زير پوش ــت: اين تعداد روس وى گف

آبرسانى روستايى طوالرود قرار دارند. 

شهردار اصفهان با تاكيد بر اين اخبار ــهرى نگاهى اصـفـهـان ــه مديريت ش ك
ــهر دارد ، عنوان كرد: با توجه به  ميراثى براى اداره ش
ــه در محور تاريخى فرهنگى اصفهان 400 اثر  اين ك
تاريخى براى ثبت در فهرست ميراث جهانى يونسكو 
ــت كه سازمان ميراث فرهنگي   وجود دارد اما نياز اس
ــار ــن آث ــت اي ــرى ثب ــراي پيگي ــات الزم را ب  اقدام

 انجام دهد.
ــتي با معاون ميراث  قدرت اهللا نوروزي در نشس
فرهنگى كشور در زمينه پروژه هاى حفاظت، مرمت 
ــان با تاكيد بر  ــا محور تاريخى فرهنگى اصفه و احي
ــان گفت: اصفهان  ــت از ميراث اصفه اهميت حفاظ
ميراث و ويژگى هايى دارد كه با آنها در جهان شناخته 
شده و بايد در جهت حفظ  اين ميراث كه متعلق به 

جهانيان است كوشيد. 
ــيار به موزه نياز   وي با بيان اين كه  اصفهان بس
ــنهادات  ــت: براى انجام اين كار پيش دارد، اذعان داش
بسيارى به شهردارى اصفهان شده اما در صورتى كه 

بتوان كارخانه ريسباف اصفهان را به مثابه نه تنها يك 
موزه بلكه شهر-موزه تبديل كرد، اقدام ارزشمندى در 

اين راستا صورت گرفته است.

كارخانه ريسباف استعداد تبديل شدن به 
موزه بسيار بزرگ را دارد

 نوروزى با بيان اينكه كارخانه ريسباف استعداد 
تبديل شدن به يك موزه بسيار بزرگ، مهم و اساسى 

را دارد، افزود: «سازمان ميراث فرهنگى مى تواند پيگير 
ــل مكانى به موزه بدون  ــد. زيرا تبدي اين موضوع باش

حضور اين سازمان معنا و مفهومى ندارد.»
ــور تاريخى فرهنگى  ــهردار، در مح ــه گفته ش ب
اصفهان 400 اثر تاريخى براى ثبت در فهرست ميراث 
جهانى يونسكو وجود دارند كه كارهاى ابتدايى براى 
ــت كه سازمان  ــده اما نياز اس ثبت اين آثار انجام ش
ميراث براى انجام اقدامات مهم بعدى پيگيرى كند تا 

تعداد آثار ثبت شده موجود درمحور تاريخى فرهنگى 
اصفهان به تعداد قابل توجهى افزايش يابد.

حفظ هويت مكان هاى تاريخى به عنوان 
يك اصل 

ــان چهارباغ  ــه بايد براى خياب ــا بيان اينك  وى ب
ــود تا متضمن منفعت  برنامه هايى در نظر گرفته ش
ــت با  ــد، تاكيد كرد: «قرار اس ــهر نيز باش عمومى ش
تبديل شدن خيابان چهارباغ به پياده راه اين خيابان 
ــود و مركزى براى  محور فرهنگى اصفهان معرفى ش
 بهره مندى مردم از اقدامات فرهنگى باشد. سازمان 
ــاى الزم را به  ــه كمك ه ــد در اين زمين ــراث باي مي
شهردارى اصفهان بكند چراكه مديريت شهرى نگاهى 
ميراثى براى اداره شهر دارد.» شهردار اصفهان با تاكيد 
بر حفظ هويت مكان هاى تاريخى به عنوان يك اصل 
مورد پذيرش همگان  گفت: «با وجود اين نبايد درگير 
ــت براى  ــد تا اقداماتى كه الزم اس ــائل جزئى ش مس
ــك مكان تاريخى صورت بگيرد، در انتظار نظر يك  ي

كارشناس باقى نماند.»

دليلى بر تعطيل بودن طبقه دوم ميدان 
تاريخى نقش جهان وجود ندارد

ــر تعطيل بودن طبقه  ــا بيان اينكه دليلى ب وى ب
ــود ندارد، اضافه  ــدان تاريخى نقش جهان وج دوم مي
ــود تا  ــرد: «بايد براى اين طبقه بهره بردار تعيين ش ك
ــد گردشگران داخلى و  بتواند به محلى براى آمد و ش
خارجى تبديل شود. ميراث تاريخى زمانى مى تواند به 
ــد و  ــود كه زنده و پويا باش طور واقع   ميراث تلقى ش
مردم بتوانند از آن استفاده كنند.» نوروزي افزود: «طبقه 
دوم ميدان امام (ره) هم اكنون به هيچ عنوان وضعيت 
مطلوبى ندارد و نگهدارى صحيحى از آن نمى شود. در 
حالى كه چنين مكان هايى فرصت هاى طاليى اصفهان 
هستند. انتظار اين است كه با استفاده از فرصت تعامل 
ميان دستگاه هايى مانند شهردارى و ميراث فرهنگى، 
اصفهان را كه داراى ظرفيت هاى بسيار بزرگى است به 

جايگاه واقعى خود بازگردانيم.»

شهردار اصفهان

مديريت شهرى نگاهى ميراثى براى 
اداره شهر دارد

 اجراى عمليات بهره بردارى از يك
 حلقه چاه در شهرستان بهارستان

ــادل 6 ميليارد ريال  با اعتبارى مع ــذارى و خطوط آبـفاى تهران ــه گ عمليات لول
انتقال آب استحصالى چاه شماره 39 گلستان انجام شد . 
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
ــتان  ــتان تهران مدير امور آبفاى شهرس جنوب غربى اس
ــت : با عنايت به  ــتان با اعالم اين خبر اظهار داش بهارس
تفارن فصل گرما و افزايش مصرف آب و از طرفى بدليل 
تراكم باالى جمعتى و ساخت و سازهاى جديد ايجاد شده 
در شهر گلستان ، عليهذا به منظور ايجاد تعادل وافزايش 
دبى آب آشاميدنى موجود ، عمليات راه اندازى يك حلقه 
ــاه جديد الحفر و اجراى خطوط انتقال اين چاه جهت  چ
انتقال آب استحصالى به مخزن ذخيره اى انجام و به اتمام 
ــيد . سيد محمد رضازاده ضمن تشريح اين عمليات  رس
ــد : پروژه حفر و تجهيز و تملك چاه شماره 39  يادآور ش
و همچنين اجراى عمليات لوله گذارى به طول 400 متر 
ــايز 200 ميلى  ــتفاده از لوله هاى چدن داكتيل س با اس
متر با صرف اعتبارى معادل 6 ميليارد و دويست ميليون 
ريال از محل اعتبارات جارى و داخلى و از منطقه فضاى 
ــماره 2 گلستان از  ــبز و پارك شهيد قنبرلو مخزن ش س
ــد و در حال  ــالجارى آغاز گردي ــت ماه س اوايل ارديبهش
ــرفت فيزيكى در حال ــر با بيش از 95 در صد پيش  حاض

 انجام مى باشد .  
مدير امور آبفاى شهر گلستان خاطرنشان كرد : پس 
از حفر و تجهيز و انجام آزمايش پمپاژ چاه مذكور با آبدهى 
بيش از 23 ليتر بر ثانيه آماده بهره بردارى مى باشد و با 
ــاميدنى  توجه به وضعيت مطلوب كمى و كيفى آب آش
ــتان و افزايش آب استحصالى از اين چاه به دبى  در گلس
موجود ، اميدواريم شاهد كمترين چالش و مشكالت آب 

آشاميدنى شهروندان و مشتركين در گلستان نباشيم . 

 توجه به نظارتهاى كيفى بهترين ابزار
 در حفظ سالمت ادارى است  

ــالمت ادارى و  ــتانى س كميته اس اداره گـيـــالن ــردم  م ــوق  حق از  ــت   صيان
ــرد و اعضاى جديد  ــتان با رويك كل تامين اجتماعى اس

تشكيل جلسه داد .
ــى و امور فرهنگى اداره كل  به گزارش روابط عموم
تامين اجتماعى استان گيالن ، بدنبال ابالغ دستورالعمل 
ــتانى سالمت  ــاختار و وظايف كميته هاى اس جديد س
 ادارى در اين سازمان ، نخستين نشست اعضاء با قالب و 

رويه هاى نوين برگزار شد . 
دراين جلسه پس از تشريح فعاليتها و عملكرد كميته 
ــال 93 تاكنون ، با تبيين مفاد دستورالعمل جديد  از س
ــالمت ادارى و صيانت  كه طى آن اصالح نظام ادارى ، س
ــد تغييرات ساختارى  از حقوق مردم هدف غائى ميباش
ــخص گرديد . جميل حق پرست مديركل  و وظايف مش
ــس اين كميته با  ــتان گيالن و رئي تامين اجتماعى اس
ــاره به اينكه اگر كنترلهاى داخلى درست انجام شود  اش
ــكل نمى گيرد افزود : شناسايى الگوها و منافذ  فساد ش
ــيار الزامى بوده و توجه به نظارتهاى  انحراف در كارها بس
كيفى بهترين ابزار در حفظ سالمت ادارى است . اجتناب 
ــتانه در جايگاه نظارتى  ــارف و مداخالت روابط دوس ازتع
ــتمى و عمومى در  ــكافانه سيس ــى دقيق و موش و بررس
بازديدها ازديگر موضوعات مورد تاكيد در اين نشست بود 
كه از آن بعنوان گلوگاههاى ايجاد كننده رخنه در سالمت 
ــد . دراين جلسه پس از انتخاب نائب رئيس  ادارى ياد ش
ــاى شعب بعنوان عضو جديد كميته ، بر  و نماينده روس
تضمين پاسخگو بودن عوامل اجرايى در كنترلهاى داخلى 
تاكيد گرديد . اهميت دادن به مفاهيم بازدارنده و توجه به 
اقدامات پيشگيرانه در كنار تشكيل كارگروههاى تخصصى 

نيز از ديگر مباحث اين نشست بود .

 برگزارى مراسم گردهمايى همكاران
 بنياد مسكن استان گلستان

گردهمايى باشكوه همكاران بنياد  ــتان با حضور مديركل گـلسـتـان مسكن اس
ــعب و كليه همكاران بنياد  محترم ، معاونين، مديران ش

مسكن استان برگزار گرديد.
ــم و بعد از تالوت قرآن كريم توسط   در ابتداى اين مراس
مهندس عسگرى، مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز 
استان، زمانى نژاد ، مديركل محترم بنياد مسكن استان با 
تبريك حلول ماه مبارك رمضان و با بيان آيات و روايات 
مختلف،  از همكاران خواستند تا از فيوضات معنوى اين 
ــتفاده كافى را ببرند و روح و روان  ماه پرخير و بركت اس
خود را از معنويات اين ماه سرشار سازند و در خدمت به 
ــهيل امور مردم بكوشند. زمانى نژاد در ادامه  مردم و تس
با تشريح سياستهاى بنياد مسكن استان بويژه در بحث 
ــعبه محورى و تحقق بودجه 97 كه در سال جديد با  ش
ــش را جوهره انسان  ــود، كار و كوش جديت دنبال مى ش
ــتند و از همكاران عزيز خواستند از همه فرصت ها  دانس
براى خدمت به مردم بويژه روستائيان عزيز و تعالى بنياد 
مسكن استان استفاده كنند.  حسينى، معاون پشتيبانى 
ــكن استان نيز در اين مراسم به تشريح فعاليها  بنياد مس
ــتيبانى  ــورت گرفته در حوزه معاونت پش ــات ص و اقدام
پرداختند. ايشان با ابراز اينكه نيروى انسانى هر سازمان، 
ــازمان هستند، اختصاص امكانات و  بازو و بال هاى آن س
مزاياى رفاهى همكاران منجمله اختصاص تسهيالت ارزان 
قيمت از محل بانك قرض الحسنه رسالت، عقد قرارداد با 
فروشگاهها، رستورانها و توليدى هاى بزرگ با بازپرداخت 
ــتانها جهت پايش  طوالنى مدت، عقد قرارداد با بيمارس
سالمت همكاران و خانواده هاى آنان، اختصاص بن سبد 
ــاد و … را از جمله اقدامات  ــا و اعي ــبت ه كاال در مناس

رفاهى براى همكاران دانستند.

 بهره مندى بيش از 2600 واحد صنعتى 
از گاز طبيعى در استان قزوين

ــتان  ــركت گاز اس ــل ش مديرعام ــال حاضر 2 قـزويـــن ــن گفت: در ح قزوي
ــتان قزوين  هزار و 647واحد صنعتى عمده وجزء در اس
ــاك  پ ــوخت  س ــك  ي ــوان  عن ــه  ب ــى  طبيع گاز   از 

بهره مند هستند.
ــماعيل مفرد بوشهري مدير عامل اين شركت با  اس
ــاره به روند پرشتاب گازرسانى به صنايع افزود: سال  اش
ــته 187واحد صنعتى و توليدى استان به شبكه  گذش
سراسرى گاز متصل شدند كه در مقايسه با سال 1395 
ــن افزود در  ــته اند.وى همچني ــد 14 درصدى داش رش
ــاخت الزم براى گازرسانى  ــال گذشته بستر و زير س س
ــت كه پس از  ــده اس به 58 واحد توليدى نيز فراهم ش
ــان ، گاز آنها برقرار  ــط متقاضي انجام اقدامات الزم توس

خواهد شد.
ــاى فعلى  ــورد طرح ه ــن در م ــهرى همچني بوش
ــى و برنامه ريزى  ــانى به صنايع گفت: پيش بين گازرس
ــركت گاز استان قزوين براى سال جارى رساندن گاز  ش
ــد كه اميدواريم با رويكرد  به 325واحد صنعتى مى باش
ــتفاده از گاز طبيعى اين  ــت صاحبان صنايع به اس مثب
ــاره به اين موضوع كه در  ــود.وى با اش مقدار محقق ش
ــانى  حال حاضر4 پيمانكار پروژه هاى مربوط به گازرس
به واحدهاى صنعتى و توليدى را پيش مى برند تصريح 
ــانى به صنايع مصرف كننده سوخت مايع  كرد، گازرس
ــل اعتبارات بند "ق" بودجه از اولويت هاى اصلى  از مح
ــركت گاز استان  ــركت گاز مى باشد. مدير عامل ش ش
ــده به صنايع استان به جزء  قزوين مقدار گاز تحويل ش
ــهيد رجايى را در سال گذشته در حدود يك  نيروگاه ش
ميليارد متر مكعب اعالم كرد كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن 6 درصد افزايش داشته است.

آگهى تغييرات شركت پاال كنترل پارس سهامى خاص به شماره ثبت 215487 
و شناسه ملى 10102568679 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
ملى  شماره  با  جلودار  سعيد   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,01,16
حريرى  -الهام  مديره  هيئت  عضو  و  عامل  مدير  سمت  به   1261887141
كاشانى با شماره ملى 1261908791 به سمت رئيس هيئت مديره -عباس 
مديره  رئيس هيئت  نايب  به سمت  ملى 1261604581  با شماره  جلودار 
به سمت عضو هيئت  ملى 3255447208  با شماره  توانا  -فيروزه شجرى 
مديره انتخاب گرديدند كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاى مديرعامل به تنهايى همراه با 
مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل به تنهايى همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186925)

آگهى تغييرات شركت تعاونى توسعه منطقه اى و عمران شهرى شهداى كوهان 
استناد  به   10861655176 ملى  شناسه  و   993 ثبت  شماره  به  كردر  و 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396,10,28 و مجوز شماره347604مورخ 
96,11,26 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى دماوند تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
-آقاى جعفر حسين محسنى به سمت رئيس هيات مديره و آقاى جواد سلطان 
محسنى به سمت نائب رئيس هيات مديره وآقاى عيرضا صافى به سمت منشى 
هيات مديره براى باقيمانده دوره تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه 
قرار دادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شركت با دوامضا 1- عليرضا 
صافى مدير عامل شركت بعنوان امضا ثابت 2- آقاى جعفر حسين محسنى 
بعنوان رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت تعاونى اعتبار خواهد داشت 
.و همچنين اوراق عادى شركت تعاونى با امضا مدير عامل و مهر شركت معتبر 
است حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 

شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(186926) دماوند  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

شماره  به  خاص  سهامى  پارسيان  انگيز  خيال  خانه  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10320338416 ملى  شناسه  و   384321 ثبت 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,01,23 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
سرمايه شركت از مبلغ 1000000ريال به مبلغ 300000000ريال منقسم 
افزايش  شده  حال  مطالبات  طريق  از  نام  با  ريالى  سهم10000  به30000 
لحاظ  از  ثبت  به شرح فوق اصالح وذيل  ماده مربوطه در اساسنامه  و  يافته 
افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . - محل 
شركت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-

صادقيه-خيابان شهيد محمد كاشانى پور-بزرگراه شيخ فضل اله نورى-پالك 
ماده  و  يافت  تغيير   1453883643 پستى  كد   2 اول-واحد  216-طبقه 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186927)

آگهى تغييرات شركت خانه ماهى با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1520 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 10102794798 
 : به موضوع شركت   : اتخاذ شد  العاده مورخ 1397,02,10 تصميمات ذيل 
واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  فعاليت  موضوع  گرديد.(ثبت  الحاق  الزمه 
فعاليت نميباشد). و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. حجت اله قلى 
تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان 

تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(186928) قدس  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات موسسه مهام تدبير ارقام به شماره ثبت 31281 و شناسه 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320854787 ملى 
عابدينى  مهدى  آقاى   -  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,01 مورخ 
صندوق  به  ريال   200,000 پرداخت  با   3071270380 ملى  شماره 
نژاد  وادى  رادين  آقاى  گرفت.  قرار  موسسه  شركاء  رديف  در  موسسه 
صندوق  به  ريال   300,000 پرداخت  با   315997559  : ملى  شماره 
موسسه در رديف شركاء موسسه قرار گرفت. هادى وادى نژاد به شماره 
سهم  ميزان  موسسه  صندوق  به  مبلغى  پرداخت  با   0073451622 ملى 
در  داد  افزايش  ريال   500,000 به  ريال   330,000 از  را  خود  الشركه 
نتيجه سرمايه موسسه از 1,000,000 ريال به 1,670,000 ريال افزايش 
از  بعد  شركاء  ليست  و  گرديد  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت 
ملى  به شماره  مافى  آقاى مهدى  باشد:  به قرار ذيل مى  افزايش سرمايه 
محمد  آقاى  الشركه  سهم  ريال   340,000 مبلغ  دارنده   0062010328
عسگرى مورودى به شماره ملى 0322923468 دارنده مبلغ 330,000 
ريال سهم الشركه آقاى هادى وادى نژاد به شماره ملى 0073451622 
دارنده مبلغ 500,000 ريال سهم الشركه آقاى مهدى عابدينى به شماره 
آقاى  الشركه  سهم  ريال   200,000 مبلغ  دارنده   3071270380 ملى 
 300,000 مبلغ  دارنده   315997559 ملى  شماره  به  نژاد  وادى  رادين 
به  جديد  نشانى  به  قبلى  محل  از  شركت  آدرس   - الشركه  سهم  ريال 
آدرس : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-
سردار  شرقى-بلوار  مقدم  حيدرى  حسن  شهيد  جنوبى-خيابان  پونك 
انتقال   1476667393 پستى:  كد  زمين-  زير  37-طبقه  جنگل-پالك 
گردد.  مى  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  نتيجه  در  يافت 
 ، همايشها  كليه  برگزارى  گرديد:  الحاق  شركت  موضوع  به  ذيل  موارد   -
فعاليت.  با موضوع  مرتبط  المللى  بين  و  داخلى  كنفرانس هاى  و  سمينارها 
مراجع  از  مجوز  اخذ  از  پس  موضوعات  انجام  قانونى  ضرورت  صورت  در 
ذيصالح در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه شركت بشرح فوق اصالح مى 
گردد. - تعداد اعضاء هيئت مديره از 3 نفر به 2 نفر كاهش يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 4
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186922)

آگهى تغييرات شركت نوژان پرتو دامون با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320751224 ملى  شناسه  و   422243
: عليرضا  اتخاذ شد  العاده مورخ 1397,01,31 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
الشركه  كليه سهم  با دريافت  به شماره ملى0385875045  احمدى  ميرزا 
خود از زمره شركاء خارج گرديد. سعيده آرام به شماره ملى 2939817804 
با دريافت كليه سهم الشركه خود از زمره شركاء خارج گرديد. سرمايه شركت 
از مبلغ 2000000ريال به 1000000 ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. اسامى و ميزان سهم الشركه هريك از شركا پس 
از كاهش سرمايه : محمد حبيب اللهى به شماره ملى0073787681 داراى 
800000 ريال سهم الشركه زهرا فرح بخش به شماره ملى0076760261 

داراى 200000ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186923)

آگهى تغييرات شركت رويان سازه آرامين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320207069 ملى  شناسه  و   370741
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,05,02 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: در محل دفتر مركزى شركت واقع در تهران تشكيل و نسبت بموارد ذيل 
اخذ تصميم بعمل آورد: - آقايان امير ايوزيان به شماره ملى0057889805 
ملى  شماره  به  ايوزيان  جالل  و  مديره  هيئت  عضو  و  مديرعامل  بسمت 
انتخاب  نامحدود  مدت  براى  مديره  هيئت  رئيس  بسمت   0035296569
گرديدند . كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآوراز قبيل چك سفته بروات و 
قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره هريك 

منفردا“همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186924)


