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کارخانه بازیافت یاسوج در یک قدمی افتتاح قرار گرفت

همایش پیاده روی و تجدید میثاق
اصحاب رسانه یاسوج با شهدا
مسئول کانون بسیج رسانه شهر یاسوج گفت:
در سومین روز از هفته دفاع مقدس ،جمعی از
خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیجی شهر یاسوج
ضمن پیاده روی تا مزار شهدای گمنام ،با آرمان
های شهدای واالمقام تجدید میثاق کردند.
سید فرشاد رجایی با اعالم این خبر افزود :هر
چه امروز جمهوری اسالمی دارد به برکت خون
شهدا و از خودگذشتی ایثارگران و آزادگان است
و همه ما باید این ایام را گرامی بداریم.
وی با بیان اینکه خبرنگاران نقش ویژه ای در
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند ،اظهار کرد:
اگر خبرنگاران نبودند این فرهنگ از خودگذشتگی
هرگز به نسل جوان منتقل نمی شد.
مسئول کانون بسیج رسانه یاسوج با اشاره
به اینکه این همایش به همت بسیج رسانه و
با مشارکت هیئت ورزش های همگانی استان
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد ،ادامه داد:
اصحاب رسانه مسیر امامزاده عبدالله تا یادمان
شهدای گمنام شهر یاسوج را پیاده روی کرده و
با حضور بر قبور مطهر این شهدا ضمن قرائت
فاتحه با آرمان های شهدای واالمقام ،امام راحل
(ره) و رهبر معظم انقالب تجدید میثاق کردند.
رجایی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه
های کانون بسیج رسانه برگزاری جلسات اخالق
رسانه است ،تصریح کرد :در ادامه همایش
امروز جلسه ماهانه اخالق در رسانه با حضور
حجت االسالم گودرز پور کارشناس حوزه رسانه
و مذهبی برگزار و به مسائلی از جمله رعایت
اخالق در تولید و انتشار اخبار پرداخته شد.
وی گفت :در این همایش رضایی؛ مسئول
بسیج رسانه استان و جمعی از خبرنگاران صدا و
سیمای استان ،مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه
های خبری استان شرکت کردند.
الزم به ذکر است در پایان این همایش به
مناسبت هفته دفاع مقدس از  ۳۱نفر از شرکت
کنندگان جوایز نفیسی اهدا شد.

گزارش

رویای بدون زباله

داستان دوپشته دشتروم را که یادتان هست؟ ییالقی زیبا و
خوش آب و هوا در کهگیلویه و بویراحمد که دهه هفتاد قرار بود
به صورت موقت محل دفن زباله های شهر یاسوج مرکز استان
باشد تا مسئوالن بتوانند مکانی جایگزین برای آن مشخص کنند.
در آن زمان مساحت در نظر گرفته شده برای سایت زباله فقط
 ۲هکتار بود اما اتفاق بد اینکه دوپشته مکان دائمی دفن زباله
ها شد و حجم زباله و پسماند موجود در آن ،چنان زیاد شد که
 ۲هکتار به  ۱۲و  ۱۵هکتار هم رسید و از آنجا که زباله ها نه دفن
که صرفا رها سازی می شد ،محدوده متاثر از خطرات دوپشته تا
پایین دست آن یعنی سد شاه قاسم و از سمت دیگر تا دشتروم
گسترش پیدا کرد.
کار به جایی رسید که دوپشته تهدیدی جدی برای چاه های
آب شرب شهر یاسوج که در واقع در پایین دست دوپشته قرار
داشت نیز تبدیل شد.
در این میان بارها صحبت از جابجایی مکان دفن زباله ها
از دوپشته به نقاط دیگر شهرستان به میان آمد و مکانهای
جایگزینی هم پیشنهاد شد اما همه پیشنهادها یک ایراد اساسی
داشت و آن هم اینکه جابجایی به معنای از بین رفتن و آلودگی
مکان دیگر در طبیعت بکر بویراحمد بود و باالخره زمستان سال
 ۹۵تصمیم ها پیرامون دوپشته قطعی شد.
در اولین گام اعتباری برای محصور سازی و فنس کشی
منطقه و آسفالت جاده دسترسی به سایت تخصیص و کار در
یک سال انجام شد که البته این فقط یک بخش کار بود که باید
سالها قبل و پیش از آنکه زباله سرتاسر این ییالق عشایری را
بگیرد انجام می شد.
اما مساله دوپشته زمانی می توانست به صورت قطعی حل
شود و از بحران خارج شود که کارخانه بازیافت هم در آن ساخته
شود که البته تامین اعتبار آن از توان شهرداری خارج بود در
نتیجه باید بخش خصوصی پای کار می آمد همین هم باعث شد
بارها آگهی مناقصه برای آن منتشر شود و هیچ سرمایه گذاری
پا پیش نگذارد و آنهایی هم که جلو می آمدند یا توان انجام کار
را انداشتند و یا طرحی که ارایه می دادند آن چیزی نبود که مد
نظر شهرداری باشد .برخی هم همان ابتدای کار با ورود اولین
معارض از دولتی گرفته تا مردمی پا پس می کشیدند.
با این حال زمستان  ۹۸کلنگ کارخانه بازیافت بر زمین زده
شد و در سه سال گذشته کمتر صحبتی از آن به میان آمد.
همین هم باعث شد با تعدادی از خبرنگاران به صورت سرزده
راهی دوپشته شویم.
جاده دوپشته در ورودی دشتروم و از جاده ترانزیتی یاسوج
به بابامیدان جدا می شود .با اینکه هر روز شهرداری زباله های
رها شده در ورودی دوپشته و در حاشیه جاده ملی را جمع
آوری می کند اما هر شب برخی کامیون و خودروهای حمل زباله
متعلق به دهیاری ها برای آینکه وارد سایت نشوند زباله خود را
همانجا رها می کنند که اگر جمع اوری همشده باشند آثار آن
به جا می ماند زیرا وزش در این منطقه رایج و البته حیوانات
وحشی خصوصا سگ و شغال هم در منطقه فراوانند که هر دو
عامل باعث می شود چهره جاده ترانزیتی در نزدیکی پلیس راه
یاسوج به اصفهانزشت شود.
اما برخالف ورودی که کامال در ذوق می زند جاده ای که به
دوپشته منتهی می شود دوباره از زباله باد اورده پاک شده و

سند وبرگ سبز خودروسواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۵به شماره
پالک-۸۴۲،۲۴س ۱۳۹۴به شماره موتور ۲۱ ۱۲۴۸۵۲۲۲۸به شماره
شاسی ۴۰۳۰۷۷۴۰بنام ابراهیم نوری زاده مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

سند خودرو سواری سمند مدل۱۳۹۰به شماره پالک -۸۴۴،۴۹ط۳۴به
شماره موتور 14790021123به شماره شاسی NAACJIJC3BF293655
بنام آرمان تدین مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری سمند تیپ  LXEF7CNGبه
رنگ سفید روغنی مدل  ۱۳۹۵به شماره موتور  147H0193753به شماره
شاسی NAACJ1JWXGF311162به شماره پالک  ۴۹ب  ۷۴۵ایران ۴۹به
نام حمزه برون مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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برگ سبز خودروی سواری وانت پراید سیستم سایپا تیپ ۱۵۱
 ۱۳۹۳به رنگ سفید روغنی به شماره موتور  5129792به شماره شاسی
 NAS451100E4919693به شماره پالک  ۸۷ج  ۱۳۶ایران  ۴۹به نام لیال
رازمانیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زینب جانی پور نصرآباد علیا فرزند کرم به
شماره شناسنامه ۲۳۳۳صادر از بویراحمد در مقطع کاردانی رشته آموزش
ابتدایی صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال ۱۱۹۰۸۷۴مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند.

اگهی تغییرات شرکت عمران فاطر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت  9606و
شناسه ملی  14008495105به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/10تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :عباس حاجی احمدی فومنی به شماره
ملی  2668042364و حسین زارع باروق به شماره ملی  2972056515و نسرین یاری
گل به شماره ملی  2960289692به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
تعیین گردیدند  -2حسین زارع باروق به شماره ملی  2972056515به سمت رئیس
هیئت مدیره و عباس حاجی احمدی فومنی به شماره ملی  2668042364به سمت
مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و نسرین یاری گل به شماره ملی 2960289692
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار و
نامه های اداری با امضاء حسین زارع باروق (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت
دارای اعتبار است-3 .علی پاشائی با شماره ملی  2972061209به عنوان بازرس اصلی
و افشین شمسی سیار با شماره ملی  3874679349به عنوان بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1162378

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بشار سازه یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت

 1569و شناسه ملی  10862017012به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1400/02/22تغییرات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران

 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله پونک جنوبی  ،خیابان ایران زمین شمالی  ،کوچه بهشت
سوم  ،پالک  ، 44ساختمان ساتراپ  ،طبقه سوم کد پستی  1476735884منتقل شود در

نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1162384

تاريخ 1400/6/29
شماره 00/24/ 2748:

کارخانه تفکیک و بازیافت پسماند یاسوج در یک قدمی افتتاح قرار دارد و گویی طبیعت دوپشته نیز جان تازه ای گرفته است
و حال و هوای دوپشته عجیب شبیه روزهای پیش از زباله قبل از آخرین کوچ شده است.

شهردار یاسوج
با بیان اینکه با
راه اندازی فاز
اول کارخانه
حدود  ۴۰اشتغال
مستقیمایجاد
می شود یادآوری
میکندنیروی
کار کارخانه از
فرزندانمنطقه
خصوصامناطقی
مانتددشتروم
خواهند بود
و بخشی از
دغدغ ههای مردم
منطقه نیز برطرف
خواهد شد
گویی دوپشته بعد از سه دهه آن چهره ییالقی خود را به دست
آورده است.
همه چیز در این مسیر آنچنان تغییر کرده که ما خبرنگارانی
که در سالهای گذشته همواره در سوگ دوپشته و زیباییهایش
قلم زده بودیم از این همه تحول حیرت زده شدیم.
حتی با اینکه هنوز کارخانه بازیافت کار خود را آغاز نکرده اما
انگار همین ساماندهی سایت باعث شده حتی اثری بوی زباله
و حشرات موذی آزاردهنده که در گذشته در منطقه جوالن می
دادند هم نباشد.
وارد سایت کارخانه بازیافت که می شویم شهردار را برای

آگهي مزايده کتبي نوبت سوم

شــهرداري رســتم آبــاد بــه اســتناد مصوبــه شــماره  1مورخــه  1400/2/15شــوراي محتــرم
اســامي شــهر رســتم آبــاد و نظريــه کارشــناس رســمي دادگســتري باقيمــت پايــه ماهانــه
مبلــغ  260/000/000ريــال در نظــر دارد بهــره بــرداري از جايــگاه  CNGرا بــا وضعيــت
موجــود از طريــق برگــزاري مزايــده کتبــي بــه مــدت يــک ســال بــه شــرکت هــاي واجــد شــرايط الزم در بخــش
خصوصــي واگــذار نمايــد .
مهلــت دانلــود و دريافــت اســناد مزايــده از تاريــخ  1400/6/31تــا تاريــخ  1400/7/8بــوده و پيبشــنهاد قيمــت
هــم تــا تاريــخ  1400/7/19مــي باشــد و بازگشــايي پيشــنهادات هــم ســاعت  11روز ســه شــنبه مورخــه
 1400/7/20در دفتــر کار شــهردار صــورت مــي گيــرد.
شرايط شرکت در مزايده کتبي
عاقمنــدان بــه شــرکت در مزايــده مــي تواننــد ضمــن هماهنگــي بــا مديــر مســئول از مــکان مــورد مزايــده در ايــام
و ســاعات اداري بازديــد بعمــل آورده و از طريــق ســامانه الکترونيکــي دولــت ( ســتاد ) مراجعــه شــرکت نماينــد
 .مبلــغ  156/000/000ريــال بــه عنــوان وديعــه  ،شــرکت در مزايــده بــه حســاب  31000010950040ســپرده
شــهرداري نــزد بانــک ملــي شــعبه رســتم آباد(ضمــن بارگــزاري در ســامانه ) رادر داخــل پاکــت ( الــف ) و کپــي
شناســنامه و کارت ملــي و اساســنامه شــرکت در پاکــت ( ب ) و قيمــت پيشــنهادي درپاکــت (ج) الک مهــر
در پاکــت درب بســته حداکثــر تــا پايــان وقــت اداري روز دوشــنبه مورخــه  1400/7/19بــه مســئول حقوقــي
شــهرداري رســتم آبــاد تســليم و رســيد دريافــت نماينــد .
توجه :
 -1شهرداري رستم آباد از دريافت چک يا سفته معذور است .
 -2شهرداري در قبول و يا رد کليه پيشنهادات باصاحديد صرفه و صاح مختار ميباشد.
-3شرکت هاي مجاز مستقر در محدوده استان گيان در اولويت قرار خواهند داشت .
-4کليه هزينه هاي نشر آگهي و هزينه هاي جانبي احتمالي بعهده برنده مزايده مي باشد .
 -5برنــده مزايــده ظــرف مــدت  7روز موظــف بــه تهيــه مــدارک و ضمانــت مــورد درخواســت در پيــش شــرط و
ارائــه جهــت عقــد قــرارداد مــي باشــد .
9233ـته
-6چنانچــه نفــر اول برنــده مزايــده ظــرف مــدت مشــخص شــده قــادر بــه تهيــه و ارائــه مــدارک و اســناد خواسـ
شــده جهــت عقــد قــرارداد نگــردد مبلــغ ســپرده وي بــه نفــع شــهرداري ضبــط و قــرارداد بــا نفــرات دوم و ســوم
بــه ترتيــب برابــر شــرايط فــوق عمــل خواهــد شــد .
 -7ســپرده نفــر دوم و ســوم بعــد از مزايــده بــه مــدت 72ســاعت نگهــداري بقيــه شــرکت کننــده هــا بــه پيشــنهاد دهنــدگان
مســترد خواهــد شــد .

عمار خوش چهره -سرپرست شهرداري رستم آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/06/27 - 140060318018002698هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی پوررمضانــی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی
 2219153916در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 964/50
مترمربــع مفــروز از پــالک  7فرعــی از ســنگ  1اصلــی واقــع در قریــه طالــم بخــش  12گیــالن  ،کــه
بــرای آن شــماره  756فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی محمــد علــی پــور
حســن طالمــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  1793 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 1400/07/03تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/17
2660
رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر – علی کاظمی پاکدل

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و بنچــاق خــودروی ســواری کار جیــپ شــهباز بــه رنــگ ســربی متالیــک مــدل 1955
بــه شــماره انتظامــی  735ن  61ایــران  22و شــماره موتــور  106F17و شــماره شاســی  074142متعلــق بــه اقــای
2648
رضــا محــب خســروی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

پالکــت  INبــه شــماره موتــور  8868و شــماره شاســی  4454مربــوط بــه خــودروی وانــت پیــکان  OHV 1600مدل
2649
 1389بــه رنــگ ســفید شــیری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

توضیح درباره اقدامات شهرداری دعوت می کنیم که وی نیز از
این اقدام خبرنگاران استقبال می کند و به ما ملحق می شود.
نستهن مقدم درباره سایت می گوید:کارخانه تفکیک و
بازیافت شهر یاسوج پروژه ای معطل مانده از گذشته در منطقه
بکر گردشگری و عشایری دوپشته است است.
وی ادامه پی دهد :مدیریت شهری باتوجه به مخاطرات زیست
محیطی و نفوذ شیرآبه به آبهای زیر زمینی به پایین دست ،که
تهدیدی برای سالمت شهروندان محسوب می شد شهرداری را
بر آن داشت تا احداث کارخانه بازیافت را در اولویت بگذارد.
مقدم می افزاید :باید سراغ سرمایه گذار می رفتیم که البته

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

برابــر رای شــماره  140060331010001776هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فردیــس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهرا
شــاهین فرزنــد فضــل الــه بشــماره شناســنامه  4795صــادره از خمینــی شــهر در دو
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت 208
مترمربــع از پــالک شــماره  12876فرعــی از  163اصلــی واقــع درکــرج جــاده مــالرد
خ داوود جاهــد صالحــی کــوی بهــروزی پ  31خریــداری از مالــک رســمی احمــد
میرزائــی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
ش.ارشاد  / 2780و تاریخ چاپ اول 1400 / 07 / 03 :

حسن صادقی نیارکی
رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ چاپ دوم 1400 / 07 / 18 :

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند کارخانــه و کارت خــودرو وانــت تویوتــا هایلوکــس  2000بــه شــماره انتظامــی
968ی 14ایــران  32بــه شــماره موتــور  3Y0920192بــه شــماره شاســی YN860011466مــدل  1991برنــگ
ســورمه ای-معمولــی بنــام حســن اردونــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند کارخانــه و کارت خــودرو ســواری پرایــد  141بــه شــماره انتظامــی 514س95
ایــران  95بــه شــماره موتــور  2171316بــه شــماره شاســی  S1482286230723مــدل  1386برنــگ نقــره ای-آبــی-
متالیــک بنــام ســعید گمشــادزائی مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی  12164چابهــار بــه شــماره موتــور 6394935
بــه شــماره شاســی  045056مــدل  2006برنــگ نــوک مــدادی بنــام امیربخــش خدمتــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

(چابهار)

مفقودی

ســند اصــل خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی  23262چابهــار بــه شــماره موتــور  056941بــه
شــماره شاســی  004409مــدل  2010برنــگ ســفید بنــام الــه بخــش جــدگال مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
مــی باشــد.

(چابهار)

مفقودی

ســند اصــل خــودرو وانــت دوکابیــن تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی  18359چابهــار بــه شــماره موتــور
 6205796بــه شــماره شاســی 963011056مــدل  2006برنــگ عنابــی بنــام فیــض محمــد کمبکــی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار)

مفقودی

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

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و ســند خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 821ق 65ایــران  95بــه
شــماره موتــور  124K1311502بــه شــماره شاســی  NAAN01CE6KH504021مــدل  1398برنــگ ســفید بنام
اســحاق ریگــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار)

برابــر رای شــماره 140060۳1۸0۲00016۲4مــورخ  1400/06/06هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جواهــر مهربــاری فرزنــد جعفــر بشــماره شناســنامه  ۲0۳صــادره از رودســر و کــد
ملــی  ۲99059504۸بصــورت شــش دانــگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 446/60متــر مربــع پــالک 10۲۸
فرعــی از ســنگ  ۲44اصلــی واقــع در قریــه گرافــرود بخــش  ۲9گیــالن خریــداری از مالکیــت یدالــه پــور حیــدری
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف 1791 :تاریخ انتشــار
نوبــت اول  1400/07/0۳:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/1۸:

ســند کمپانــی خــودرو وانــت پیــکان مــدل  84بــه شــماره موتــور 11284081494و شــماره شاســی 12157234
متعلــق بــه آقــای علــی زیــر راهــی مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبارســاقط مــی باشــد.

آگهی تغییرات شرکت چنگیز بویر سهامی خاص به شماره ثبت  619و شناسه ملی
 10861975419به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت به استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله پونک  ،بلوار پارک  ،خیابان صفاریان طوسی  ،پالک  ، 3طبقه
همکف کدپستی  1469645341منتقل شود در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
مذکور اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1176900

گهی تغییرات شرکت عمران فاطر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت  9606و شناسه ملی
 14008495105به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/01/29تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان یاسوج به استان
تهران  ،شهرستان رباط کریم  ،بخش مرکزی  ،شهر شهرجدیدپرند ،محله پرند (شمال فار، )2
خیابان نرگس  ،کوچه نرگس  ، 4پالک  ، 3طبقه اول کد پستی  3761365687تعیین گردید
و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1162377
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 174ص 18ایــران  95بــه شــماره
موتــور  12489132592بــه شــماره شاســی  NAAM01CA3AR530793مــدل  1389برنــگ نقــره ای بنــام
پرویــز طوقــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار)

مفقودی

شهرکرد

کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش بود با این
حال یکی از سرمایه گذاران بومی متقاضی شد که با توجه به
سوابق وی اجرای این پروژه به سرمایه گذار بخش خصوصی
واگذار شد.
مقدم اشاره ای به افزایش قیمت مصالح و مواد مورد نیاز
ساخت کارخانه که از  ۹۸تاکنون افزایش بیش از صد در صدی
داشته ادامه می دهد :سرمایه گذار اجازه توقف کار را نداد و
خوشبختانه عمده کار کارخانه به اتمام رسیده است و در یک
ماه آینده فاز نخست ان به بهره برداری می رسد.
وی تاکید می کند :اینپروژه آینده نگر با تکنولوژی بومی و ملی
جز پروژه های کم نظیر است که از سایت های بازیافت پسماند
شیراز و اصفهان جلوتر است.
وی با بیان اینکه تولید روزانه پسماند در شهر یاسوج و مادوان
و حومه حدود  ۲۵۰تن در روز است که فقط یک خط این
کارخانه ظرفیت تفکیک و بازیافت روزانه  ۴۵۰تن را دارد و در
اینده هم امکان توسعه ان و راه اندازی و نصب خط دوم با
ظرفیت  ۴۵۰تن وجود دارد.
شهردار یاسوج با بیان اینکه با راه اندازی فاز اول کارخانه حدود ۴۰
اشتغال مستقیم ایجاد می شود یادآوری می کند نیروی کار کارخانه
از فرزندان منطقه خصوصا مناطقی مانتد دشتروم خواهند بود و
بخشی از دغدغه های مردم منطقه نیز برطرف خواهد شد.
مقدم یکی از دغدغه های شهرداری را پیشگیری از سرقت
زباله در مبدا و پیش از رسیدن خودروهای جمع آوری زباله
شهری می داند و می گوید برای پیش گیری از این اتفاق نیز
عالوه بر برنامه ریزی نیاز به فرهنگسازی داریم.
مقدم ادامه می دهد :تاکنون حدود  ۳۰میلیارد تومان هزینه
این پروژه شده است که البته اهمیت پروژه خیلی بیشتر از
هزینه مادی آن است.
وی ادامه داد برای اتمام و تکمیل فازهای اول و دوم آن با
براوردهای فعلی حدود  ۱۲میلیارد تومان دیگر اعتبار الزم است.
شهر یاسوج و مادوان و روستاهای حومه ان در مجموع بیش
از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند.
دهیاری ها برای جمع اوری زباله ها ماهانه مبلغ  ۱۰هزار تومان
از خانوارها دریافت می کنند با این در دو شهر یاسوج و مادوان
چنین عوارضی دریافت نمی شود که آنچنان که شهردار یاسوج
می گوید این موضوع جز مصوبات معطل مانده شهرداری در
شورای شهر است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.
سایت تفکیک و بازیافت دوپشته این ظرفیت را دارد که به
برخی از شهرها و روستاهای شهرستان دنا و مارگون  ،خصوصا
مناطق حاشیه جاده اصفهان خدمات ارایه دهد.
در پایان باید گفت اگرچه از زباله و پسماندها به عنوان
طالی کثیف یاد می شود اما این ارزش زمانی ایجاد می شود که
پسماند ها ،ابتدا به صورت اصولی جمع اوری و بعد هم تفکیک
 ،بازیافت ،بی خطرسازی ،دفن و دفع شوند.
که البته بهترین حالت ممکن تفکیک در مبدا است .ضمن
آنکه الزم است انبارهای ضایعات شهر یاسوج و حومه که
تعدادشان بسیار زیاد است و آنچنان که فرماندار گفته تقریبا
 ۹۰درصدشان هم مجوز ندارند ساماندهی شوند تا زباله های
شهری به ثروت تبدیل شوند نه اینکه کارخانه بازیافت صرفا به
مکان دفن زباله های غیر قابل بازیافت تبدیل شود.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان
پرونــده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونده
بــه شــرح ذیــل تأییــد نمــوده انــد:
-1رأی شــماره  140060330002008543مربــوط بــه پرونــده کاســه  1400114430002000076مربــوط بــه
تقاضــای آقــای حمدالــه غفــاری خواجــه غیاثــی فرزنــد ولــی الــه در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  119مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  1955اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت
ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از عبــاس افســر) (م الــف)11251
 -2رأی شــماره  140060330002008180مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002952مربــوط بــه
تقاضــای آقــای عباســعلی محمــدی فرزنــد تیمــوردر قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بــه مســاحت  51مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2305/3اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم
(مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از ابوالقاســم وموســی میرئــی وراث محمــد میرئــی) (م الــف)11252
-3رأی شــماره  140060330002008176مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002453مربــوط بــه
تقاضــای آقــای مجیــد اســمخانی فرزنــد حســین درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بــه مســاحت  49/70مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2143اصلــی واقــع در قــم بخش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قم
(مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از مرتضــی واقفــی) (م الــف)11274
-4رأی شــماره  140060330002007724مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002294مربــوط بــه
تقاضــای آقــای جمــال فیضــی فرزنــد حســن درقســمتی ازششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بــه مســاحت  61/5مترمربــع پــاک شــماره  292فرعــی از 1858اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره
دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از حســن فیضــی صفحــه  319دفتــر ( ) 151م الــف)11278
-5رأی شــماره  140060330002007593مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002001882مربــوط بــه
تقاضــای آقــای علــی نبــی لــو فرزنــد آیــت درقســمتی از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  100مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1858/33اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه
ثبــت ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از محمــد ســتاری صفحــه  259دفتــر 153
) (م الف)11279
 -6رأی شــماره  140060330002007594مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002002134مربــوط بــه
تقاضــای آقــای داود نبــی لــو فرزنــد آیــت درقســمتی از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  100مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1858/33اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه
ثبــت ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از محمــد ســتاری صفحــه  259دفتــر 153
) (م الف)11280
-7رأی شــماره  140060330002007720مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002002677مربــوط بــه
تقاضــای آقــای ابراهیــم شــاه رضائــی فرزنــد فرمانعلــی درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بــه مســاحت  72مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2209مکــرر اصلــی کــه طبــق بخشــنامه ســازمان بــه پــاک
 3123اصلــی تبدیــل شــده واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع
الواســطه از ســیدعلی اکبــر تولیتــی صفحــه  116دفتــر ( ) 5م الــف)11282
-8رأی شــماره  140060330002007578مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002000997مربــوط بــه
تقاضــای آقــای حســین مختــاری جوینــده فرزنــد آقــا رضــا درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث
بنــا شــده بــه مســاحت  64مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2593اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبت ملــک اداره
دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از محمــود کاشــی صفحــه  268دفتــر ( ) 122م الــف)11283
 -9رأی شــماره  140060330002008216مربــوط بــه پرونــده کاســه  1400114430002000089مربــوط بــه
تقاضــای خانــم طیبــه قاســمی فرزنــد یحیــی درقســمتی از یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  80مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1741اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت
ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از اســمعلی فرهنــگ طــی ســند قطعــی شــماره
 146499مــورخ  1392/7/27دفترخانــه  12قــم) (م الــف)11284
 -10رأی شــماره  140060330002008201مربــوط بــه پرونــده کاســه  1400114430002000087مربــوط بــه
تقاضــای آقــای یحیــی قاســمی فرزنــد احمــد درقســمتی از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  80مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1741اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت
ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از اســمعلی فرهنــگ طــی ســند قطعــی شــماره
 146499مــورخ  1392/7/27دفترخانــه  12قــم) (م الــف)11285
 -11رأی شــماره  140060330002008214مربــوط بــه پرونــده کاســه  1400114430002000088مربــوط بــه
تقاضــای آقــای علــی قاســمی فرزنــد یحیــی درقســمتی از ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  80مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 1741اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت
ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از اســمعلی فرهنــگ طــی ســند قطعــی شــماره
 146499مــورخ  1392/7/27دفترخانــه  12قــم) (م الــف)11286
-12رأی شــماره  139860330002029232مربــوط بــه پرونــده کاســه  1393114430002001275مربــوط بــه
تقاضــای آقــای علــی اکبــر چراغــی فرزنــد محمدرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  70مترمربــع پــاک شــماره  1874/16اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت
ملــک اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ابراهیــم مــازاده ثبــت دفتــر  358صفحــه 321
) (م الف)11287
 -13رأی شــماره  139860330002029235مربــوط بــه پرونــده کاســه  1393114430002001276مربــوط بــه
تقاضــای خانــم فاطمــه دولــی فرزنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بــه مســاحت  70مترمربــع پــاک شــماره  1874/16اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم
(مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ابراهیــم مــازاده ثبــت دفتــر  358صفحــه ( ) 321م الــف)11288
-14رأی شــماره  140060330002007183مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430002002472مربــوط بــه
تقاضــای آقــای شــعبان محمــدی فرهــود فرزنــد علیرضــا درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا
شــده بــه مســاحت  134/40مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2100/1اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک
اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از وراث حســن میــره ) (م الــف)11289
 -15رأی شــماره  140060330002008364مربــوط بــه پرونــده کاســه  1399114430002003149مربــوط بــه
تقاضــای آقــای حمیدرضــا اصغــری فرزنــد ابراهیــم درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بــه مســاحت  143/88مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2140اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک
اداره دو قــم (مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از خلیــل اصغــری صفحــه  319دفتــر  556وصفحــه 16
دفتــر ( ) 188م الــف)11290
مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیت
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه ی دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن
اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نخواهــد بــود.
(ایمان و ابتکار)
نوبت اول1400/07/03 :
نوبت دوم1400/07/18 :

عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم2664

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســمیه میرصــادق فرزنــد مهرعلــی بــه شــماره شناســنامه  9صــادره از اصفهــان در
مقطــع کاردانــی رشــته حســابداری صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســامی بــا شــماره  82109444928مفقــود
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
زاهــدان بــه نشــانی خیابــان دانشــگاه ،دانشــگاه آزاد اســامی ارســال نمایــد.
نوبت اول :شنبه 1400/06/20
نوبت دوم :شنبه 1400/07/03
نوبت سوم :شنبه 1400/07/17
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