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اخبار کوتاه

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه
با پیشرفت فیزیکی بیش از  99درصد
گروه شهرستانها :مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت :طی
 22ســال از سالهای  70تا ( ،92قبل از انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت
فوالد مبارکه و شــرکت آبفای اســتان اصفهان) حدود  150کیلومتر لولهگذاری
شبکه فاضالب در شهر مبارکه اجراء شد؛ این در حالیست که از سال  92تا پایان
سال  ،97در این شهر  155کیلومتر شبکه فاضالب عملیاتی گردید .هاشم امینی
افزود :در حال حاضر اجرای شــبکه فاضالب در شهر مبارکه با بیش از  99درصد
پیشرفت فیزیکی آماده بهرهبرداری است و فقط حدود  3کیلومتر تا تکمیل شبکه
فاضالب شهر مبارکه باقیمانده اســت .وی با اشاره به اجرای شبکه فاضالب در
شهر مبارکه ازسال  70تا سال  92اعالم کرد:طی  22سال با اجرای  80کیلو متر
شبکه فاضالب در شهر مبارکه و  70کیلومتر در محله صفائیه مبارکه اجرای شبکه
فاضالب در این منطقه تنها حدود  48درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .امینی
درخصوص اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان کرد :اجرای شبکه فاضالب
در شهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری شرکت فوالد
مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال  92تا پایان سال  97بیش از 45کیلومتر
شبکه فاضالب در این شهر اجراءشد.

افزایش  ۴درصدی مصرف برق فروردین  ۹۸خوزستان
نسبت به فروردین ۹۷

گروه شهرســتانها :مدیر بازار برق شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان
اینکه واحدهای تولید برق خوزستان در فروردین ماه سال  ۹۸چهار هزار و ۳۶۴
گیگاوات ساعت برق تولید کردهاند ،افزود :پیک فروردین ماه امسال نسبت به پیک
بار مدت مشــابه در ســال قبل حدود  ۴.۳درصد افزایش داشته است .به گزارش
روابط عمومی شرک ســهامی برق منطقهای خوزستان ،فرامرز شادفر بیان کرد:
ســهم نیروگاههای برق آبی در فروردین ماه  ۹۸دو هزار و  ۶۰۳گیگاوات ساعت
معادل  ۵۵درصد و سهم نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی برابر با هزار و ۷۶۱
گیگاوات ساعت معادل  ۴۵درصد کل انرژی تولیدی بوده است .وی گفت :از هزار و
 ۷۶۱گیگاوات ساعت نیروگاههای حرارتی و گازی ۴۸ ،درصد توسط بخش دولتی
(نیروگاههای رامین و ماهشهر) و  ۵۲درصد توسط نیروگاههای بخش خصوصی
(آبادان ،زرگان ،بهبهان ،ماهشــهر و فجر) تولید و به شبکه تحویل شده و به طور
متوسط این نیروگاهها در هر روز بیش  ۵۷گیگاوات ساعت برق تولید کردهاند.

بزرگترین ترانسهای قدرت خریداری شده
در راه شبکه برق خوزستان

گروه شهرستانها :مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه
بزرگترین ترانسهای قدرت ســاخت کشور به این شرکت تحویل داده شده و در
راه شــبکه برق خوزستان هستند ،تصریح کرد :ارزش سرمایهگذاری خرید این ۶
دســتگاه ترانس هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال بوده اســت .به گزارش روابط عمومی
شــرکت ســهامی برق منطقهای خوزستان ،محمود دشــتبزرگ اظهار داشت:
ترانسهای خریداری شــده از نوع  ۳۱۵مگا ولت آمپر بــا ولتاژ  ۴۰۰کیلو ولت
هســتند و بزرگترین ظرفیت را در بخش ترانسهای قــدرت دارند و با توجه به
شرایط آب و هوایی خوزستان و بر اساس موازین زیست محیطی طراحی و ساخته
شدند.

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
از مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه همدان

گروه شهرستانها :معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ابتدا از نمایشگاه
محصوالت و خدمات فناورانه تعدادی از شرکتهای مستقر در مرکز که در تاالر
ورودی مرکز رشــد برپا شده بود بازدید کردند و از نزدیک با برخی از محصوالت
هستهها و شرکتهای مستقر آشنا شدند .در ادامه نیز مسئوالن شتاب دهنده هم
پیوند با ایشان به گفتوگو پرداخته و در خصوص استارت آپهای تحت پوشش و
شتاب دهنده و فعالیتهای در دست اقدام توضیحاتی را ارائه دادند .پس از بازدید
از نمایشگاه و شنیدن درخواستها و نقطه نظرات مدیران هستهها و شرکتهای
مستقر ،نشست مشترکی در محل سالن جلسات مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه با
حضور معاون رئیس جمهور و هیات همراه ،استاندار همدان ،رئیس بنیاد نخبگان،
رئیس پارک علم و فناوری همدان ،رئیس دانشگاه صنعتی همدان ،هیات رئیسه
دانشــگاه بوعلی سینا و مدیریت مرکز رشــد و کارآفرینی برگزار گردید .در این
نشست در ابتدا مدیر مرکز رشد و کارآفرینی ضمن خوشامدگویی ،گزارشی از ۳۸
واحد مســتقر و فعالیتهای صورت گرفته توسط مرکز رشد در طی سال ۱۳۹۷
و برنامههای مرکز در ســال  ۹۸و همچنین برنامههای دانشگاه در حوزه تکمیل
زنجیره ایده تا محصول وکمک به تشــکیل اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ارائه
ودرخواســتهایی را جهت حمایت از استارتاپهای تحت پوشش شتاب دهنده
و حمایت مالی از هستهها و شرکتهای دانش بنیان مستقر و انتقال مرکز رشد
به سایت اصلی دانشگاه و کمک به تکمیل زیرساختها جهت راه اندازی مجتمع
(برج) فناوری دانشــگاه از محل ردیفهای در اختیار آن معاونت بیان داشتند که
درخواســتهای مورد نظر با امضاء ریاســت محترم دانشگاه ،خدمت ایشان ارائه
گردید .در ادامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشــگاه در خصوص ضرورت
انتقال مرکز رشد به سایت اصلی در محل دانشگاه و ایجاد مجتمع (برج) فناوری
و حمایت دانشگاه در این زمینه نکاتی را بیان داشتند که پس از بحث و بررسی
جناب آقای دکتر ســتاری ضمن تاکید بر تقویت زیست بوم نوآوری و کارآفرینی
دانش بنیان قول مســاعدت و اختصاص اعتبار جهت موارد ذیل را بیان نمودند.
مقرر شد مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان جهت حمایت مالی از هستهها و شرکتهای
مستقر و دانش بنیان ایجاد شده توســط اساتید و دانشجویان دانشگاه در قالب
سرمایه مرحله بذری ( )seed moneyدر اختیار مرکز رشد قرار گیرد.

توسعه همکاریهای دوجانبه دانشگاه علوم پزشکی
مازندران و دانشگاه پواتیه فرانسه

گروه شهرستانها :با هدف تبادل دانش و تجربه در زمینههای تحقیقاتی ،علمی
و پژوهشی و بسترسازی برای همکاری در زمینه علوم پزشکی ،نشست دوجانبه
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه پواتیه فرانسه در ساری برگزار
شد و دو طرف در زمینه توسعه بسترهای همکاریهاي علمي و تحقيقاتي بحث و
تبادل نظر کردند .دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
در این نشســت ضمن اشاره به توانمندیهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران به
رویکرد گسترش روابط بینالمللی دانشگاه اشاره کرد و برگزاری اینگونه نشستها
را زمینهســاز اجرایی شدن تفاهم نامه فی مابین دانست و افزود :براساس تفاهم
نامه صورت گرفته ،امکان همکاري اساتيد در تمامي حوزههاي علوم پزشکي فراهم
شده و اميدواريم در آينده نزديک گروهي از اساتيد و متخصصان از دانشگاه علوم
پزشکي مازندران به دانشگاه «پواتيه» اعزام شوند  .وی افزود :در این راستا برنامه
ریزیهای الزم برای حضور اســاتید و متخصصان دانشگاه پواتیه جهت استفاده
از امکانات و توانمندیهای دانشــگاه علوم پزشکی مازندران و انجام همکاریها و
پروژههای مشترک نیز در دستور کار قرار گرفته است .
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

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

برابر رای شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۱۵۸۳مورخه  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴هیات موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همــدان منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی

آقای بهرام یعقوبی فرزند شــیرعلی به شــماره شناســنامه  ۴۰۹صادره از بهار .در
ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت  ۴۰متر مربع تحت پالک  ۱۷۵ / ۱۰۲۷۳واقع

در همدان حومه بخش  ۲خریداری مع الواســطه از آقای هادی زارعی محرز گردیده

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشود

در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یکماهه از تاریخ تسلیم 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 .مالف۹۲/

تاریخ انتشار نوبت اول-1398/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :

موسی حنیفه  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

وعدهها محقق نشد

نیروهای اخراجی  پارس جنوبی همچنان بالتکلیفاند

علیرغم وعدههــای متعددی که مســئوالن برای رفع
مشــکل نیروهای اخراجی منطقه ویژه پارس جنوبی داده
بودند ،این نیروها همچنان بالتکلیف هستند.به گزارش مهر،
هفت ماه اســت که تعدادی از نیروهای منطقه ویژه پارس
جنوبی بالتکلیف هستند .این نیروها ماهها در انتظار تعیین
و تکلیف هستند و حقوق نگرفتهاند و حتی بیمه این نفرات
واریز نشــده اســت.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس بارها وعده داده اســت که این نیروها به زودی تعیین
و تکلیف میشــوند اما همچنان خبری از تعیین و تکلیف
نیروها نیست.نماینده جنوب استان بوشهر و نماینده دشتی
و تنگستان نیز در سخنرانیهای مختلف تاکید داشتند که
جلساتی با مدیران ارشد نفت و گاز داشتند و این نیروها به
زودی تعیین و تکلیف میشوند.
عدم بکارگیری جوانان و نیروهای کار این مناطق سبب
میشــود تا آنها موطن خود را ترک کرده و برای اشتغال به
شــهرها و استانهای دیگر بروند.خوب است بدانیم عسلویه
واقع در جنوب شــرقی ترین نقطه اســتان بوشهر یکی از
مناطق مهم کشــور از نظر انرژی و ذخایر گازی موجود در
آن است .ذخایری که هشت درصد گاز کل جهان و بیش از
 ۴۸درصد گاز کل ایران برآورد میشود .این یک حقیقت و
یک واقعیت غیر قابل انکار است که این بخش استراتژیک از
کشور ،نقش مهمی در تپش قلب اقتصاد ایران ایفا میکند.

مسئوالن فقط وعده میدهند

وحید از کارکنان بالتکلیف پارس جنوبی در گفتوگو با
خبرنگار مهر بیان داشت :از بالتکلیفی خسته شدیم ،مدیر
عامل منطقه ویژه پارس جنوبی فقط تبلیغ میکند ،ای کاش
عمل میکرد.وی با تاکید بر اینکه فقط سه ماه از مطالبات
گرفتیم و حتی به خیلی از نیروها مطالبات پرداخت نشــده

است.وحید بیان داشت :متأسفانه بیمه هم واریز نشده است؛
از دیماه تا االن نه کســی حقــوق گرفته نه بیمه پرداخت
شده اســت.این نیروی بالتکلیف منطقه ویژه با بیان اینکه
مدیر عامل منطقه ویژه همواره خبر جذب میدهد اما هیچ
گاه عملی نمیشــود اظهار داشــت :ما از دفتردار و مشاور
پشــتیبانی همه سوال گرفتیم کســی از جذب نفرات خبر
ندارد و فقط پاسکاری است.شــهریاری نماینده دشتی در
گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشــت :تعدادی از نیروهای
کار در پارس جنوبی اخراج شــدند و مراجعاتی برای احقاق

حقوق شأن به اینجانب داشــتند .شهریاری تاکید کرد :در
نشســت با مدیر عامل شرکت ملی نفت بر حل این موضوع
تاکید شد و مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت ،مقرر
شــد مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت در اسرع وقت
اقدامات الزم برای کاریابی و بازگشت به کار تمام نیروهای
بومی اخراج شده در سازمان منطقه ویژه را انجام دهند.

 ۲۰۰نیرو بالتکلیف هستند

سکینه الماسی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت:
تعداد  ۲۰۰نفر از نیروهای منطقه ویژه همچنان بالتکلیف

هستند و به زودی مشکل استخدام آنها حل میشود و جذب
ســازمان منطقه ویژه میشوند.وی به زمان تعیین و تکلیف
نیروها اشارهای نکرد.آیت اهلل صفایی بوشهری در خطبههای
نماز جمعه هفته گذشــته تاکید کــرد :از عوامل مهم بروز
آســیبهای اجتماعی از جمله طالق در جامعه به ســبب
بیکاری اســت.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر همچنین
به بیکاری جوانان تحصیل کرده استان در منطقه ویژه پارس
جنوبی اشــاره کرد و تاکید کرد :از وزارت نفت میخواهیم
نیروهای بومی و افراد اخراج شده را به کار خود بازگرداند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با
اعالم اینکه در شــرایط فعلی بحث جذب این کارکنان در
هیئت مدیره شرکت ملّی نفت ایران قرار است مطرح شود،
تصریح کرد :پیشنهاد این است که این نیروها برای جایی که
ظرفیتهای خالی در منطقه ویژه و سایر شرکتهای فعال
گاز و پتروشیمی وجود دارد ،جذب شوند.
سید پیروز موسوی با تاکید بر اینکه بهزودی بحث جذب
این کارکنان با اولویت بومی اســتان بوشهر تعیین تکلیف
خواهد شد ،اظهار داشــت :جذب آنها در قالب قراردادهای
پیمانکاری انجام میشود و بر خالف گذشته که بدون قرارداد
و بیمه این کارکنان مشــغول به کار شدند قطعاً در جذب
جدید قرارداد و بیمهای برای این کارکنان پیش بینی خواهد
شــد و با رعایت تمامی قوانین و مقررات نســبت به جذب
آنها اقدام میکنیم.پیش از این ،با وعدههای نماینده جنوب
استان بوشهر در مجلس و مدیر عامل سازمان منطقه ویژه
قرار شده بود که این نیروها جذب سازمان منطقه ویژه پارس
جنوبی شوند اما این وعدهها مسکنی بود بر زخم نیروهایی
که همچنان بالتکلیف هستند و حتی حقوق و بیمه آنها هم
واریز نمیشود.

مردم احتیاط کنند

ورود سامانههای بارشــی موجب بروز تغییرات ناگهانی
اقلیمی شــده اســت و به صورت مکرر شــاهد بروز طوفان
شن در شرق و شمال استان کرمان هستیم.به گزارش مهر،
طی ســال جاری الگوی بارشهای استان کرمان نسبت به
سالهای گذشــته به کلی تغییر کرده است درحالیکه اوج
بارندگیهای استان کرمان به ماههای بهمن و اسفند خالصه
میشــد در سال جاری بیشترین بارندگی در ماه فروردین و
اردیبهشت روی داده اســت و ورود سیستمهای بارشی به
استان همچنان ادامه دارد .اما نکته قابل توجه اینکه ورود این
سامانهها در کنار بارش موجب بروز تغییرات ناگهانی اقلیمی
نیز شده اســت و به صورت مکرر شــاهد بروز طوفان شن
در شــرق و شمال استان کرمان هستیم.این تغییرات آب و
هوایی اکثرا ً لحظهای روی میدهند و موجب غافلگیری مردم
میشــوند ،در همین راستا مدیریت بحران استان کرمان به
مردم هشدار داد و اعالم کرده است طی هفته پیش رو شاهد
این تغییرات خواهیم بود.بر اســاس اعالم هواشناسی استان
کرمان تا اوایل هفته آینده ،بطور متناوب شاهد ناپایداریهای
جوی در ســطح اســتان خواهیم بود که نسبت به روزهای
گذشته شدت بیشتری خواهند داشت.احتمال بارش رگباری

تغییرات ناگهانی آب و هوایی در کرمان

باران و تگرگ همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و
احتمال وقوع سیالب ناگهانی در درهها و مناطق کوهستانی و
آب گرفتگی معابر در مناطق شهری و اکثر نقاط استان وجود
دارد.امروز شدت ناپایداریها در مناطق جنوبی استان کرمان
بیشتر خواهد بود.این اطالعیه میافزاید :وزش بادهای نسبتاً
شدید به همراه خیزش گرد و خاک در پارهای مناطق استان،
از دیگر پیامدهای ناپایداریهای جوی حاکم بر استان است.
اداره کل مدیریت بحران استان کرمان از مردم خواسته است
نکات ایمنی را رعایت کنند و از رودخانهها دور شوند .اما در
شــمال و غرب استان کرمان به خصوص در رفسنجان انار و
زرند ،رابر و بافت مردم شاهد آغاز بارشهای ناگهانی بودند
این بارشها رگباری شهر کرمان را نیز فراگرفت.بارشهای
به حدی بود که موجب جاری شــدن رودخانههای فصلی و
آبگرفتگی در برخی از مناطق شد ،همچنان آبشارهایی در
ارتفاعات رفسنجان ایجاد شــده است.دوشنبه شب تند باد
در شهر جیرفت موجب زخمی شدن هفت نفر شد ،طوفان
ناگهانی که در خصوص بروزش به مردم هشــدار داده نشده
بود موجب آســیب به برخی از زیرســاختهای شــهری و
کشاورزی روستاییان شده است.تند باد غرفههای نمایشگاه

مشکل کمبود آب در بخش مرکزی چادگان
جدی است
بخشــدار مرکزی چادگان با بحرانی توصیف کردن وضعیت آب آشامیدنی
در این بخش گفت :مشــکل کمبود آب در مناطق روســتایی بخش جدی و
نیازمند اقدام فوری اســت .سید اسماعیل علوی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا،
اظهار کرد :بسیاری از روســتاهای این بخش نیز با بحران کمآبی مواجه شده
و به دلیل کمبود اعتبار اقدامی برای حل مشــکل آب این بخش نشده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در احداث تأسیسات آبرسانی در بخش مرکزی
از عدم تخصیص اعتبارات آب و فاضالب روســتایی انتقاد کرد و گفت :پروژه
آبرســانی به روستاهای سینه کوه شهرســتان به کندی پیش میرود که این
موضوع موج نارضایتی مردم روســتاها را ایجاد کرده است .علوی وضعیت آب
روســتاهای ده کلبعلی ،قرقر ،معروف آباد ،انالوجه و علی عرب را نســبت به
سایر روســتاها بحرانیتر عنوان کرد و گفت :اهالی روستاهای مذکور با وجود
نزدیکی به سد زایندهرود با تانکر آبرسانی میشوند.وی ادامه داد :خط انتقالی
 ۳۶کیلومتری که قرار اســت برای تأمین آب در بخش چادگان اجرا شــود به
دلیل تأمین نشدن اعتبار الزم به کندی پیش میرود و بیش از  ۱۳سال است
که این وضعیت کمبود آب وجود دارد.بخشــدار مرکزی چادگان ،خاطرنشان
کرد :امیدوار هســتیم این پروژه که ردیف ملی نیز دارد امسال با تأمین اعتبار
الزم سرعت بیشتری به خود بگیرد تا رضایت مردم عزیز روستاها حاصل شود.

پسماندهای سفال و سرامیک ،قاتل قرهچای

رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان همدان از راه اندازی واحد
بازیافت واحد بازیافت پســماندهای سفال و سرامیک خبر داد.سیدعادل عربی
در گفتوگو با ایســنا ،در تشــریح این خبر اظهار کرد :پســماندهای سفال و
ســرامیک گاهی به صورت مخفیانه به رودخانه قرهچای ریخته میشود که با
همکاری سرمایهگذار بخش خصوصی ،پســماندهای گچی سفال و سرامیک
شهرک صنعتی به کارخانهی سیمان ،منتقل شده و در آن مکان مورد استفاده
قرار میگیرد .وی ادامه داد :در بخش کارگاههای داخلی شــهر نیز با رایزنی و
پیگیری ،طرح احداث واحد بازیافت پســماندهای سفال و سرامیک در دستور
کار قرار گرفته و زمین آن خریداری شده است.عربی تصریح کرد :با ورود این
پســماندها به واحد بازیافت و انجام مراحل خاصی بــر روی آنها ،میتوان در
چرخه تولید مجدد از آنها اســتفاده کرد.وی در رابطه با تخلیه پســماندهای
صنعتی در رودخانه قرهچای عنوان کرد :تخلیه نخاله و پســماندهای صنعتی
در این رودخانه ،عامل آلودگی آن بوده و در صورت مشــاهده مأموران محیط
زیست برخورد قانونی با فرد خاطی انجام خواهد شد .عربی گفت :ساخت واحد
بازیافت تا پایان سال به اتمام میرسد .
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــررای شــماره  1398/1/29 ،139860318012000165هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ،تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای اسماعیل نعمتی بوئینی
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  4138صادره از فومن درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریک باب ساختمان به مساحت
 57/96مترمربع پالک 689فرعی مجزی شــده از پالک  257واقع درقریــه ذوالپیران از 20اصلی بخش 21گیالن خریداری
ازمالکیت رسمی آقای یحیی یاوری میرمحله (زارع صاحب نسق)محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دراجرای ماده فوق  ،دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود  ،اشخاصی که نسبت به
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا
کتبا به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضایی(دادگستری شهرستان
شفت) مراجعه ودادخواست مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و
صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.مالف117/
تاریخ انتشار نوبت اول-1398/2/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/25 :

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت-حسن عباسزاده

عرضه مستقیم کاال در جیرفت را نیز تخریب شد و خسارات
قابل توجهی به جای گذاشــته است .رئیس مرکز اورژانس
جیرفــت در این خصوص میگوید :به دلیل تند باد شــاهد
بروز مشکالتی در سطح شــهر بودهایم ،بطوری که تنها در
نمایشگاه عرضه کاالی شهر هفت نفر دچار جراحت شدهاند.
رضا خوش آب در گفتگو با مهر میافزاید :بعد از حادثه چند
دستگاه آمبوالنس به منطقه اعزام شدند که سه مصدوم که
دچار شکســتگی شده بودند را به بیمارستان منتقل کردیم
و چهار نفر نیز توســط مردم به بیمارســتان منتقل شدند.
وی حال عمومی این افــراد را مطلوب توصیف کرد و بیان
کرد :اکثر این افراد سرپایی مداوم و مرخص شدهاند .طوفان
موجب سقوط داربســتهای فلزی در نمایشگاه و خسارت
به غرفه داران شده است همچنین گزارشیهایی از شکسته
شدن درختان در معابر شهر و خسارات به گلخانه داران نیز
گزارش شده که هنوز برآورد نشده است.طوفان شن در شرق
استان کرمان اما مهمترین پدیده آب و هوایی بود ،آلودگی
هوا در فهرج به  ۴۲برابر حد مجاز رسید و همین شاخص در
ریگان عدد  ۳۰را نشان میدهد.در بم ،نرماشیر و شهداد نیز
وزش تند بار گزارش شده است .فرماندار ریگان در گفتگو با

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان لیو بارثاوا شرکت سهامی خاص به
شــماره ثبت  67063و شناسه ملی  14008118267به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ  1398/02/16تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد -1 :رضا فاضلی به شــماره ملی - 0941049965 :عباســعلی
فاضلی به شــماره ملی- 6439801023 :دانیال فرهادی راد به شماره ملی:
 0939972034به ســمت اعضا هیئت مدیره بــرای باقیمانده مدت تصدی
تا تاریخ  99/11/10انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()467244
«آگهی فقدان سند مالکیت»
نظر به اینکه آقای محمد جواد توکلی خانیکی به اســتناد اوراق استشــهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی میباشــند ســند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک
 17659فرعی از  3اصلی بخش  9مشــهد مفقود گردیده .با بررســی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل
دفتر امالک الکترونیکی 139620306003019683ثبت گردیده اســت ،ضمنا برابر ســند شماره  22496مورخ
 1396/06/08دفتر  338مشــهد در رهن بانک صادرات قرار گرفته است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد
لذا به اســتناد ماده  120اصالحی قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک
مورد آگهی معاملهای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم
نماید ،بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.مالف379/
حمیدرضا افشار-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس
«آگهی فقدان سند مالکیت»

نظر به اینکه ورثه مرحوم حســن درزی طبق گواهی حصر وراثت شــماره  1382/04/22 – 105/655شعبه 23
دادگاه عمومی مشهد به استناد 2برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی میباشند سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به شماره پالک
 873فرعی از  253از باقی مانده  80اصلی بخش  9مشهد که متعلق به مرحوم حسن درزی به علت سهل انگاری
مفقود گردیده .با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ ذیل شماره ثبت  119734صفحه  298دفتر  601به نام
حســن درزی ثبت و سند  278482صادر گردیده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده
 120اصالحی قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله
ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی
اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید ،بدیهی است
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.مالف380/
حمیدرضا افشار-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139760306271004660مورخ  97/12/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم محمد حیدری ســه گنبد فرزند یعقوب به شــماره شناسنامه  26صادره از
شاسکوه ششدانگ یک باب خانه به مساحت  120مترمربع قسمتی از پالک  784فرعی از  15اصلی بخش  9مشهد
واقع در مهرآباد  11پالک  100متعلق به خود متقاضی (ســهم مشاعی خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادرخواهد شد.مالف1472/
تاریخ انتشار نوبت اول-98/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/25 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شــماره  139760306271000553مورخ  97/02/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم شاه رانده فرزند علی بشماره شناسنامه  132صادره از گناباد در ششدانگ
اعیان یک باب خانه به مســاحت  71/65مترمربع قسمتی از پالک  68اصلی بخش  9مشهد واقع طبرسی شمالی
 30مزینایی  7پالک  63اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه آن موقوفه ظهیرالدوله محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد.مالف1476/
تاریخ انتشار نوبت اول-98/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/25 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی حصر وراثت
آقای ســعید میرزائی دارای شناسنامه شــماره  544و شماره ملی  6469672701به شرح دادخواست به کالسه
 8/980081از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمان میرزائی
بشناســنامه  17و کدملی  6469857124در تاریخ 1397/11/24دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منصر است به افراد مشروحه زیر
 – 1سعید میرزائی ش ش  544ت ت 1326/7/5شماره ملی  6469672701پدرمتوفی
 – 2عایشه رحمی ش ش  711ت ت  1337/7/2شماره ملی  6469674194مادرمتوفی
– 3دلنیا خدائی ش ش  --ت ت  1374/1/9شماره ملی  6460080119عیال متوفی
 – 4آکام میرزائی ش ش  --ت ت  1397/5/1شماره ملی  3722199395پسر متوفی
اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد  .مالف9448 :
شعبه  8شورای حل اختالف سنندج

مهر میگوید :بارندگیهای اخیر نتوانسته جلوی بروز طوفان
شن در ریگان را بگیرد در سال جاری نیز طوفانهای مکرر
شــن ادامه دارد.امین باقری ادامه داد :تنها در روز دوشنبه
آلودگی هوا به حدی رســید که شاهد مراجعه دهها نفر به
مراکز درمانی بودیم که اکثرا ً دچار مشکالت تنفسی و قلبی
شده بودند.وی بیان کرد :شاخص آلودگی در برخی مواقع از
 ۳۰برابر حد مجاز هم بیشتر شده است و هم اکنون نیز گرد و
غبار در شهرستان وجود دارد و به مردم به خصوص بیماران،
سالمندان و کودکان توصیه میکنیم از خانهها خارج نشوند
و در فضای باز به انجام کارهای سنگین نپردازند .باقری ادامه
داد :ناپایداری هوا به خصــوص در اواخر روز در ریگان طی
رزهای اخیر ادامه خواهد یافت و شــاهد ورش باد شدید و
گرد و غبار در شهرستان خواهیم بود.وی همچنین از کاهش
شدید دید افقی خبر داد و گفت :عصر دوشنبه دهها خودرو
در جادههای شهرستان گرفتار شدند که بالفاصله با همکاری
دستگاههای امدادرســان نجات یافتند.اداره کل هواشناسی
کرمان از مردم خواسته است طی یک هفته اخیر در مسیر
رودخانههــای فصلی قرار نگیرند و در ارتفاعات نیز به دلیل
احتمال بروز رعد و برق تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

آگهی تغییرات شرکت پدید آب ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت
 3649و شناسه ملی  10220073462به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مــورخ  1397/07/07تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :به موضوع
فعالیت شرکت مواردی الحاق و ماده  2اساسنامه بشرح ذیل اصالح و تصویب
گردید - :انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ســازی شــامل (ســاخت
راههای اصلــی و فرعی ،آزاد راهها ،بزرگ راهها ،عملیات آســفالتی ،پلها و
جادههــا) و در زمینــه آب و فاضالب (تونلهای انحراف اب ،بندها ،ســدها،
زهکشــی ،پروژههای آبیاری تحت فشار ،تاسیســات انتقال آب و فاضالب،
ایستگاههای پمپاژ) در زمینه ساختمان و ابنیه شامل (ساختمانهای ،اداری،
تجاری ،مسکونی و بهداشتی و درمانی اعم از چوبی ،بتنی ،آجری) در زمینه
تاسیسات و تجهیزات شامل (تاسیسات مکانیکی ،هیدرومکانیکی ،الکتریکی
و کلیه خدمات مربوط به تاسیســات و تجهیزات از قبیل پوشــش خط لوله،
رنگ آمیزی ،سرویس و نگهداری ) در زمینه نفت و گاز شامل (خطوط انتقال
نفت و گاز ،اســتخراج ،اکتشاف و تسهیالت سرچاهی پروژههای نفت و گاز)
در زمینه نیرو شــامل (احداث پستهای فشــار ضعیف و فشار قوی ،خطوط
انتقال نیرو فشــار قوی ،متوسط و ضعیف ،سرویس و نگهداری و انجام کلیه
خدمات مربوط به پســتهای برق ،نیروگاهها اعم از گازی آبی بادی و سیکل
ترکیبی) در زمینه صنعت و معدن شــامل (اکتشاف ،استخراج ،بهرهبرداری،
ســرمایهگذاری و تمامی مســائل مربوط به معادن) و در زمینه کشاورزی و
فضای ســبز ،زیباسازی شهری ،معماری و مرمت آثار باستانی و اجرای کلیه
پروژههای صنعت و معدن ،شــرکت در مناقصات مزایــدات اعم از دولتی و
خصوصــی ،کلیه امور مربوط به بازرگانی ،صــادرات و واردات کلیه کاالهای
مجاز بازرگانی اخذ تسهیالت از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت
لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیصالح« .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت لزوم با اخذ
مجوز از مراجع ذیصالح ».اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان
غربی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()467676
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع ماده  3قانــون ومــاده  13آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای
شــماره  139860309068000054مورخــه  97/1/17پرونــده کالســه
 1397114409001000370هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی
حــوزه ثبتی ملک منطقــه دوقزوین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی اقای
سیدحمیدحسینی فرزند سیدصادق به شــماره شناسنامه 607صادره ازگرماب
خدابنده در یک باب خانه مســکونی به مســاحت 1606مترمربع قطعه ســوم
افرازی پالک5اصلی واقع دربخش 5قزوین خریداری ازمالک رسمی آقای رمضان
شــکرارداقی محرزگردیده اســت .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به
فاصله 15روزآگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول-98/2/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم98/2/25:
علی شهسواری رئیس ثبت اسنادوامالک

مفقودی
برگ ســبز و سند کمپانی پراید ســواری مدل 1386
رنگ نقرهای متالیک شــماره موتور  2190137شماره
شاســی S1412286638062 :وشماره انتظامی :ایران
629-86ب 58متعلــق به محمد پورچه مفقود گردیده
وفاقد اعتبار میباشد.

