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حاشیههای جشنواره جام جم ادامه دارد

محمدرضا گلزار؛ به قیافهاش نگاه کنید ،حرفهایش اهمیت ندارد!
«به افتخار این مدیر با درایت دست بزنید»؛ این گفته محمدرضا گلزار (مدل/
هنرپیشه) است که در قامت «مجری» مسابقه «برنده باش» در اختتامیه
جشنواره جام جم بر زبان آورد.
به گزارش عصر ایران ،گفتهای که برای او کمی تا قسمتی گران تمام شده
چون موجب کاهش تعداد دنبالکنندههای او در فضای مجازی شده ،هرچند
نمیدانیم از تعداد کسانی که «دنبال» خودروی او حین خروج از پارکینگ
استودیو میدویدند نیز کم شده است یا نه؟!
محمدرضا گلزار به صورت ناخواسته وارد رقابت با عادل فردوسیپور مجری
محبوب برنامه «نود» شد و با افشای دستکاری در آرای جشنواره جام جم
درست یا نادرست این حس درگرفت که ابزاری در دست کسانی شده که
دوست نداشتند عادل انتخاب شود اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و با ورود
و افشاگری وزیر ارتباطات قضیه شکل دیگری پیدا کرد و در نهایت فردوسیپور
هم جایزه هیئت داوران را برد و هم جایزه انتخاب مردمی را و هم پس از چند
ماه پُرفشار فرصت را مغتنم شمرد و سفره دل گشود و بغض خود را فروریخت.
تصویربردار تلویزیونی هم تا توانست چهره مبهوت علی فروغی رئیس جوان
شبکه سه را نشان داد تا ضمیر ،مرجع خود را پیدا کند و بیننده بداند عادل از
که مینالد.
فردوسیپور از همه تشکر کرد ولی به عمد نام علی فروغی را نیاورد چون
شکوه و شکایت او از مدیر جوانی است که نمیدانست اینجا باید کار
اصل ِ
ایجابی و تولیدی انجام دهد نه سلبی و حذفی.
محمدرضا گلزار اما گفت« :به افتخار این مدیر بادرایت دست بزنید» و
منظورش از مدیر بادرایت هم علی فروغی رئیس جوان شبکه سه بود و البد
«درایت» در نگاه او این است که اجازه اجرای یک برنامه کپی شده را بدهی که
در یادداشت زیبای علی ورامینی در شماره نوروزی «کرگدن» حق مطلب درباره
آن کامال ادا شده است:
«سلبریتیای که نه به فنون اجرا مسلط است و نه تصویری که در ذهن دارد
با متنهایی که از رو میخواند همخوانی دارد ،تمام تمرکز شرکتکنندگان و

گلزار خوش تیپ است ،سیمای جذابی دارد پس به سیمای او توجه کنید و کاری به حرفهای او نداشته باشید .حرفی برای گفتن ندارد یا چندان ندارد.

گلزارخوشتیپ
است .سیمای
جذابی دارد
پس به سیمای
او توجه کنید
و کاری به
فهای او
حر 
نداشتهباشید.
حرفی برای گفتن
ندارد یا چندان
ندارد
ل مرکزی است :پول .پول نقدی که
برگزارکنندگان مسابقه هم حول یک دا ّ
با جواب صحیح به هر سؤال به صورت تصاعدی باالتر میرود و در این میان
نه برای تماشاچی مهم است که تعداد موهای ب ُز بنگالدشی چندتاست و نه

برای مجری .مهم گردش مالی به واسطه نصب اپلیکیشن و فروش سؤاالت و
تبلیغات است».
بنابراین بر محمدرضا گلزار سخت نگیریم و او را آماج انتقاد نسازیم .چون:

 .1گلزار ،فقط یک «مدل» است و حتی هنرپیشه یا بازیگر هم نیست .البته
تالش کرده هنرپیشه و بازیگر شود اما نمیتوان هم گالب آدینه و شهاب
حسینی و مهدی هاشمی و گوهر خیراندیش را بازیگر دانست و هم او را .او
«مدل» است و چون فعالیت زیر عنوان مدل در ایران امکانپذیر نبود از فرصت
پیشنهاد بازیگری مرحوم ایرج قادری استفاده کرد و به عنوان بازیگر وارد صحنه
شد و عمال همان کار مدلینگ را انجام داد.
 .2رضا گلزار ،خوشتیپ است .سیمای جذابی هم دارد پس به سیمای او
توجه کنید و کاری به حرفهای او نداشته باشید .چون حرفی برای گفتن ندارد
یا چندان ندارد.
 .3او از مدیر شبکه سه تعریف کرده است .این تیپ آدمها از هرکه باالتر
باشد و پول و شهرتشان دست او باشد تشکر میکنند .اگر اصغر پورمحمدی
هم به او میدان داده بود همین کار را میکرد .کما اینکه عادل فردوسیپور هم
به پورمحمدی مدیر سابق شبکه سه عالقه داشت هر چند هیچگاه اینگونه از
حاضران نخواسته بود به افتخار او کف بزنند.
 .4برنده باش ،چنانکه از نام آن بر میآید یک بختآزمایی است .اصال کل
تلویزیون شده التاری و بختآزمایی .گلزار و هشتگ مربعها را با زندهیاد منوچهر
نوذری مقایسه نکنید .اینها را با مجریان بختآزماییهای چهارشنبههای پیش
از انقالب مقایسه کنید.
 .5گلزار ،خوشتیپ است .خوش اخالق و مؤدب است .اما از خط و ربطها
اطالعی ندارد .او را جدی نگیریم.
مدل ،پول میگیرد و برای کاال یا خدمات تبلیغ میکند .کاری که قبال انجام
میداد و حاال هم انجام میدهد.
شما هم پول خوب بدهید شاید برای شما و کاالی شما و خدمات شما هم
تبلیغ کند .البته با چهرهاش .از او انتظار حرفزدن نداشته باشید!
 .6اشتباه نشود! با آگهی مشکل نداریم .درآمد این تارنما هم از آگهی تأمین
میشود اما تصور کنید وسط مطلب سیاسی و اجتماعی بنویسم هشتگ مربع
پول بدهید! یا مقاله را که خواندید پیامک بزنید و از این مسخره بازیها!

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران:

موردی از آبگرفتگی مشکلآفرین گزارش نشده است
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران از پاکسازی کامل انهار و
معابر پایتخت پس از بارش اخیر خبر داد و تاکید کرد :تا این لحظه هیچ
نوع آبگیری معابر که باعث بروز مشکل اساسی در شهر شود به حوزه
خدمات شهری گزارش نشده و باتوجه به اینکه بارشها به صورت رگباری
و در غرب تهران اتفاق افتاده ،مشکل خاصی به وجود نیامده است.
به گزارش ایلنا ،اصغر عطایی با اشاره به آغاز بارش باران در پایتخت
گفت :از روزهای گذشته به دنبال اجرای طرح استقبال از بهار نزدیک
به  ۳۰هزار نفر از عوامل فضای سبز و نیروهای خدمات شهری مشغول
پاکسازی معابر و انهار بودهاند.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002023244مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002000857آقــای
عبــاس تفرشــی فرزنــد اکبــر در قســمتی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 61/75متــر مربــع بــر روی قســمتی از پــاک ثبتــی شــماره  2فرعــی از  2302اصلــی واقــع در بخــش دو ثبت قم.
مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از حســن خانلــری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5680
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 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 دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده – ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1397/12/25 :
تاریخ انتشار اول1397/12/08 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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آگهي موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف ثبت اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند

برابــرآراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان کوثــر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت
 .لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــي میشــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــي
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه
اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .
ردیــف -1آقــای یوســف الماســی فرزنــد خســرو بــه شــماره شناســنامه 356صــادره از میانــه بــه شــماره ملــی
1530874769در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت  13540/77متــر مربــع از پــاک شــماره 16اصلــی
واقــع در قریــه اصفهابــاد بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریداری مــع الواســطه از مالــک رســمی حقویردی
محمــودی و آقایــان حنیفــه و نورالدیــن وســیف الدیــن قلــی پــور
ردیــف  -2آقــای نصــرت نیکخــواه صوفلــو فرزنــد منوچهــر بــه شــماره شناســنامه 541صــادره از کوثــر بــه شــماره
ملــی 5669493877در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 128/33متــر مربــع قســمتی از پاک
شــماره 36اصلــی واقــع در قریــه صوفلــو بخــش 8ســنجبد حــوزه ثبتــی کوثــر خریــداری مــع الواســطه از مالــک
رســمی منوچهــر نیکخــواه صوفلو
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــود .م الــف 5/741 :
تاریخ انتشار نوبت دوم روز شنبه مورخ 97/12/25
تاریخ انتشار نوبت اول روز پنجشنبه مورخ97/12/9

بهروز شکوری  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کوثر
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ملــک زیــر بــه عمــل نیامــده آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن بدیــن
شــرح منتشــر مــی گــردد ( :قریــه چناربــن ســنگ اصلــی  46بخــش  29گیــان)  -1پــاک فرعــی شــماره
 193بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن و بــاغ مرکبــات مشــتمل بــر بنــای احداثــی بمســاحت 1024
متــر مربــع ملکــی آقــای محمــود قنبــری چناربــن فرزنــد حســین کــه عملیــات تحدیــد حــدود از ســاعت
 9صبــح روز ســه شــنبه مــورخ  98/1/20در محــل وقــوع ملــک بــه عمــل خواهــد آمــد .لــذا مراتــب جهــت
اطــاع بــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی آن آگهــی مــی گــردد چنانچــه کســانی نســبت بــه حــدود و
حقــوق ارتفاقــی ملــک فــوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد اعتــراض خــود را از تاریــخ تحدیــد
حــدود بــه مــدت ســی روز بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و رســید دریافــت دارنــد در ضمــن طبــق مــاده 86
آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت امــاک اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیما بــه اداره ثبــت محــل تســلیم
نمــوده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت بــه
مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر در آگهــی
متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم
دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی
را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار روز شنبه مورخ 97/12/25
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*آگهی موضوع ماده  149قانون ثبت*

نظــر باینکــه آقــای عیســی ریگــی فرزنــد موســی مالــک ششــدانگ یکبــاب منــزل پــاک -6780اصلــی واقــع
در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان مهتــاب ســمت چــپ ســر دو نبــش درخواســت اصــاح
مســاحت ملــک خویــش را نمــوده وملــک مذکــور دارای اضافــه مســاحت در محــدوده ســند بــه میــزان 51.50
میباشــد ،از آنجاییکــه مــورد معاملــه طبــق ســند قطعــی شــماره  59208مورخــه  1397/04/14تنظیمــی
دفترخانــه  65زاهــدان ازســوی مالکیــن اولیــه آقایــان عبدالوهــاب شــه بخــش  ،عبدالمجیــد شــه بخــش ،
عبدالباســط شــه بخــش  ،عبدالناصــر شــه بخــش  ،نورمحمــد شــه بخــش  ،عبدالجمیــل شــه بخــش  ،خانمهــا
خیرالنســا شــه بخــش  ،گل بــی بــی شــه بخــش  ،مریــم شــه بخــش  ،رابعــه شــه بخــش  ،آســیه شــه بخــش
بــه مســاحت  332مترمربــع مــورد انتقــال قــرار گرفتــه اســت  ،لــذا باســتناد مــاده  149قانــون ثبــت بهــای
اضافــه مســاحت بــه حســاب ســپرده اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان زاهــدان تودیــع گردیــده اســت ،
لــذا از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده ســال فروشــندگان مــی تواننــد جهــت دریافــت وجــه مذکــور
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شــهر زاهــدان مراجعــه ونســبت بــه دریافــت آن اقــدام نمایــد بدیهــی اســت
پــس از انقضــای مــدت مذکــور و عــدم مراجعــه ذینفــع اعــراض محســوب و وجــه تودیــع شــده بــه حســاب
درآمــد اختصاصــی ثبــت منظــور خواهــد گردیــد.

حسینعلی مالیی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
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وی با بیان اینکه طی دو روز گذشته این حضور بیشتر شده است،
اظهار کرد :پاکسازی معابر و شستوشوی المانها ،مبلمانهای شهری و
ت بنابراین شهر در آمادهترین
معابر طی دو روز گذشته افزایش داشته اس 
وضعیت خود در این خصوص به سر میبرد ،ضمن اینکه بارش باران
توشوی شهر را تکمیل کرد.
شس 
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد :تا این لحظه
هیچ نوع آبگیری معابر که باعث بروز مشکل اساسی در شهر شود به
حوزه خدمات شهری گزارش نشده و باتوجه به اینکه بارشها به صورت
رگباری و در غرب تهران اتفاق افتاده ،مشکل خاصی به وجود نیامده

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه
مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان
و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330001019236مربــوط به پرونده کاســه 1397114430001000571
آقــای حبیــب ذوالفقــاری تبــار فرزنــد نورمحمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 60
متــر مربــع پــاک شــماره  11042اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
خریــداری مــع الواســطه از جــواد و علــی اصغــر زاهــدی( .م الــف ) 5681
2ـ رأی شــماره  139760330001020369مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1397114430001001407آقــای مجتبــی نیکوحــرف بلبــل فرزنــد عبــاس در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  96/72مترمربــع پــاک شــماره 10319
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند رســمی بــه شــماره  112570مــورخ 97/02/13
دفترخانــه  16قــم( .م الــف ) 5682
3ـ رأی شــماره  139760330001020320مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1397114430001001406آقــای ســیدمجتبی آقاجانــی فــرد فرزنــد سیدحســین در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  96/72متــر مربــع پــاک شــماره 10319
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند رســمی بــه شــماره  112570مــورخ 97/02/13
دفترخانــه  16قــم( .م الــف ) 5683
4ـ رأی شــماره  139760330001019022مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1395114430001000406خانــم نهــی ســادات موســوی نــژاد فرزنــد سیدحســن در ششــدانگ
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  121/70مترمربــع پــاک شــماره  25فرعــی از  8751اصلــی
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر  62صفحــه  294ســند
قطعــی  40364مــورخ  79/02/24دفترخانــه  14قــم( .م الــف ) 5684
5ـ رأی شــماره  139760330001020485مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1396114430001001681آقــای حســین کلهــر فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان بمســاحت  91/20متــر مربــع پــاک شــماره  11137اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدرضــا ولــی فرزنــد غامحســین صــادره
در دفتــر  40صفحــه ( .518م الــف ) 5685
6ـ رأی شــماره  139760330001019305مربــوط بــه پرونــده کاســه
 1396114430001001625آقــای محمــد صادقــی صابــر فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک
بــاب ســاختمان بــه مســاحت  74/12متــر مربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  10455اصلــی واقــع
در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی بــه شــماره  66108مــورخ  1391/10/19دفترخانــه 24
قــم( .م الــف ) 5686
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 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 یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده – ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1397/12/25 :
تاریخ انتشار اول1397/12/08 :
3821
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

است.
عطایی با اشاره به اقداماتی که در حوزه خدمات شهری به مناسب آغاز
فصل جدید انجام شده است ،تصریح کرد :طی روزهای گذشته همه معابر
اصلی شهر از تجریش تا راهآهن ،میدان آزادی تا خیابان دماوند و...
نیروهای خدمات شهری در حال آمادهسازی شهر هستند و رنگآمیزی
المانها و مبلمان شهری ازجمله این اقدامات است.
وی افزود :امسال فصل زمستان چند روزی به عقب شیفت پیدا کرده،
سالهای گذشته در این زمان درختان سبز شده بودند و چون امسال این
اتفاق نیفتاده عدهای فکر میکنند در حوزه خدمات شهری اقدامی انجام

آگهی گواهی حصروراثت

خانــم فریــده ســعدی جــدا بشــماره شناســنامه  655و کــد ملــی  1621092313دادخواســتی مبنــی
بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه  970854در شــورای حــل
اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد رضــا همتــی یــل ســوئی بــه شــماره
شناســنامه 15در تاریــخ  4اســفند 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت
احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :فریــده ســعیدی جــدا نــام
پدرایــوب بــه ش ش655ت ت 1357کــد ملــی 1621092313همســرمتوفی  -2محمــد جــواد همتــی
یــل ســوئی نــام پدررضــا بــه ش ش0ت ت 1392کــد ملــی 1610613325پســرمتوفی بــه غیــر از
نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر
االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم
خواهــد شــد .م الــف705 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی

آگهی گواهی حصروراثت

اســفندیار ابراهیمــی کچــل لربــا وکالــت نعمــت نــوروزی بشــماره شناســنامه  87و کــد ملــی
1620574837دادخواســتی مبنــی بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه
کالســه  970842در شــورای حــل اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد اکــرم
عمرانــی بــه شــماره شناســنامه 181در تاریــخ  22بهمــن 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده
توســط اداره ثبــت احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :امیــن
ابراهیمــی کچــل لــر نــام پدراســفندیار بــه ش ش 0ت ت 1382کــد ملــی  1610479041پســرمتوفی
-2علیرضــا ابراهیمــی کچــل لــر نــام پدراســفندیار بــه ش ش 0ت ت 1381کــد ملــی 1610458869
پســرمتوفی -3اســفند یــار ابراهیمــی کچــل لــر نــام پدرتهمتــن بــه ش ش 87ت ت 1346کــد ملــی
 1620574837همســر متوفــی -4مریــم پاشــائی نــام پدرمجیــد بــه ش ش8ت ت 1322کــد ملــی
 1621362876مــادر متوفــی  -5محمــد عمرانــی نــام پدرابراهیــم بــه ش ش4ت ت 1314کــد ملــی
 1621436179پــدر متوفــی .بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک نوبــت
در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات
صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .م الــف704 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی()414760
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اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

سند فروش سواری مراید رنگ نقره ای متالیک مدل  ۸۴به شماره
پالک ۸۲۱_۶۳س ۶۵به شماره موتور  ۰۱۰۸۶۳۹۱به شناره شاسب
 S1412284463603بنام اکبر ریاحی ماه مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می
باشد
برگ سبز سواری پراید رنگ سفید مدل ۸۷به شماره پالک۵۴۸_۵۳س۸۳
به شماره موتور ۲۳۱۲۰۸۷و شمار شاسی S1412287436608به نام فواد
فرید نیا مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد
سند وبرگ سبز خودروی سواری پژو  405GLX Xu7مدل  ۱۳۹۳به
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 124K0559652به شماره شاسی
 NAAM01CV0ER068888به نام اقدس دست مرد مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد
سند وبرگ سبز وکارت خودرو نیسان مدل  ۱۳۸۶به شماره پالک -۴۹
۱۸۸،ط ۲۳شماره موتور ۳۹۷۵۷۶شماره شاسی k۱۱۰۴۸۶بنام اسحاق
عبادی مفقود واز در جه اعتبار ساقط است

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی

آگهی گواهی حصروراثت

خانــم مرضیــه عاصمــی اوماســالن ســفلی بشــماره شناســنامه  183و کــد ملــی 1620205785
دادخواســتی مبنــی بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 970847
در شــورای حــل اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد اســد شــهیم گرمــی بــه
شــماره شناســنامه 6در تاریــخ  18خــرداد 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت
احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :جابــر شــهیم گرمــی نام پدراســد
بــه ش ش 43ت ت 1348کــد ملــی  1621384489پســرمتوفی -2داود شــهیم گرمــی نــام پدراســد
بــه ش ش5388ت ت 1352کــد ملــی  1620054035پســرمتوفی -3رضــا شــهیم گرمــی نــام پدراســد
بــه ش ش 2154ت ت 1365کــد ملــی  1621805034پســرمتوفی -4محمــد علــی شــهیم نــام پدراســد
بــه ش ش 119ت ت 1359کــد ملــی  1621394719پســرمتوفی -5فرحنــاز شــهیم گرمــی نــام
پدراســد بــه ش ش 0ت ت 1353کــد ملــی 1610309154دخترمتوفــی -6رفعــت شــهیم گرمــی نــام
پدراســد بــه ش ش5389ت ت 1354کــد ملــی 1620054043دخترمتوفی-7ســولماز شــهیم گرمــی
نــام پدراســد بــه ش ش 7733ت ت 1356کــد ملــی 1620079461دخترمتوفی-8ســهیال شــهیم
گرمــی نــام پدراســد بــه ش ش 1013ت ت 1363کــد ملــی 1621425320دخترمتوفــی -9امینــه
شــهیم گرمــی نــام پدرعــوض بــه ش ش1496ت ت 1327کــد ملــی  1620014971همســرمتوفی.
بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای
کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات صــادر وبــه متقاضــی
تســلیم خواهــد شــد .م الــف703 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی

آگهــی تغییــرات شــرکت آویــد پیمــان راتین شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  64134و شناســه ملــی  14007494297بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1397/08/23تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق گردیــد
و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح شــد :انجــام مطالعــات امــکان
ســنجی فنــی و اقتصــادی ،مراحــل اول و دوم و نظــارت بــر اجــرای راه
هــای روســتایی  ،فرعــی و اصلــی آزاد راه هــا ،پلهــا و تونلهــا ،ابنیــه فنــی
مربوطــه و بهســازی آن هــا و انجــام خدمــات فنــی و مشــاوره ای در
زمینــه راهــداری و نگهــداری ماشــین آالت ،مطالعــه نقــاط حادثــه خیــز،
ترافیکــی و بهســازی راه هــا ،انجــام مطالعــات و نظــارت بــر تقاطــع هــای
شــهری و غیــر شــهری پــس از اخــذ مجــوز و ثبــت فعالیــت مذکــور بــه
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

نشده است.
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه حوزه
خدمات شهری پررنگتر از سالهای گذشته اقدام کرده است،
خاطرنشان کرد :طی سالهای گذشته در روزهای پنجشنبه و جمعه
آخر سال باوجود تمهیداتی که وجود داشت مشکالتی به وجود میآمد،
اما امسال باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده و به باز بودن شبانهروزی
بهشت زهرا(س) ،هیچ مشکلی در مسیرها و عبور و مرور وجود نداشت
و شهر در حال آماده شدن برای شهروندان تهرانی و مسافران نوروزی
است.

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــا اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب دکان بــه شــماره قطعــه یــک تفکیکــی از پــالک
 117/1/1فرعــی از 120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل برابــر ســند رســمی بــه شــماره
 29701مــورخ  1360/5/4دفتــر خانــه  26گرمــی بنــام آقــای محمــد دانــا مزرعــه فرزنــد حــاج زکــی
الــه انتقــال قطعــی یافتــه ســپس بــه شــرح ذیــل ثبــت 8955صفحــه 477دفتــر جلــد 77بــه
شــماره ســریال 144569بنــام محمــد دانــا مزرعــه ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت وآقــای فتــح
الــه دانــا مزرعــه بــه موجــب وکالــت نامــه شــماره  28767مورخــه  97/12/8از طــرف چنــد تــن از وراث
بنامهــای صغرا-حکیمه-احترام-اکرم-محتــرم و رقیــه همگــی بفامیلــی دانــا مزرعــه و برابــر درخواســت
وارده بــه شــماره  139721703004007362مــورخ  97/11/17و بــا نضمــام دو بــرگ استشــهاد
محلــی اعــالم نمــوده کــه ســند مالکیــت مزبــور بنــا بــه دلیــل اســباب کشــی و جابجائــی مفقــود
گردیــده لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره یــک مــاده  120آییــن نامــه قانــون ثبــت اســناد و امــالک
آگهــی مــی گــردد کــه هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت در پیــش خــود میباشــد و یــا
معاملــه ای اعــم از قطعــی ورهنــی و غیــره انجــام داده اســت ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار
آگهــی بــه اداره ثبــت گرمــی تحویــل نماینــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت گرمــی پــس از انقضــای
مهلــت مقــرر در آگهــی و در صــورت عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی برابــر مقــررات اقــدام خواهــد نمــود م الــف 699

داود احدی مهره  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمی

مفقودی زنجان

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  97بــه شــماره پــالک  343 – 87ج 89
بــه شــماره موتــور  124K1246978و شــماره شاســی  NAAN01CE9JH330203مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

آگهــی تغییــرات شــرکت آویــد پیمــان راتیــن شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  64134و شناســه ملــی  14007494297بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/08/23تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد - 1 :ســمت اعضــای هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن
گردیــد :آقــای محمــود معمــارزاده بــه شــماره ملــی  0839521820بــه
ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره 2ـ آقــای حســن قربانــی بــه
شــماره ملــی  0839929382بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 3ـ آقــای
حســین علــی نــژاد بــه شــماره ملــی  4560003262بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره -4اقــای مهــدی کریــم زاده ثانــی بــه شــماره ملــی
 0839896875بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ب  :کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و
عقوداســامی بــا امضــاء آقــای حســن قربانــی یــا آقای محمــود معمــارزاده
( هــر یــک بــه تنهایــی ) بهمــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی ()414759
4374
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

جوازحمل سالح شکاری کالیبر ۹۲/۷به شماره سالح ۴۳۷۵۵مدل
۵تیر گلنگدنی ساخت ایران به نام خلیل ابراهیمی تبار به شماره ملی
۶۰۰۹۸۱۳۲۲۰مفقود وازدرجه اعتبار ساقط گردید.
سندوبرگ سبز کامیون بنز ۱۹۲۴مدل ۱۳۸۳به رنگ نارنجی به شماره
موتور ۳۳۵۹۳۲۱۰۰۹۲۲۶۳وشماره شاسی ۳۷۴۳۳۳۱۶۵۹۲۶۳۶وشماره
پالک ۱۱ع۸۱۸ایران ۴۹به نام آیت اله علیرضایی مفقود وازدرجه اعتبارساقط
گردید.
سند وبرگ سبز سواری پژو 405مدل۱۳۸۲به شماره پالک۵۶۱-۴۹ط۵۵به
شماره موتور ۲۲۵۶۸۲۲۲۷۳۹شماره شاسی۸۲۰۲۱۸۲۴به نام سید عبداهلل
گنجی پور مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

