
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
7گردشگری و مناطق آزاد

سه شنبه 24 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3301 

 آماده سازی شهر گردشگری اشتهارد 
برای نوروز 97

  شهردار اشتهارد اعالم کرد که طرح آماده سازی
 این ش��هر گردشگری برای اس��تقبال از میهمانان 
ن��وروزی کلید خ��ورد. مهدی مالحس��نی دیروز 
در گف��ت و گو با ایرن��ا اظهار داش��ت: به همین 
منظورستاد اس��تقبال ازبهار در اشتهارد فعال شده 
و با فراهم کردن ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی 
ویژه ش��هروندان و مسافران نوروزی فعالیت خود 

را از  آغاز کرد.
 مالحسنی ادامه داد: کاشت گل های فصلی در 
میادین و بلوارها، چیدمان سفره هفت سین، چاپ 
نشریه و چاپ بنرهای مناسبتی و راهنمای مسافران 
نوروزی از دیگر برنامه های س��تاد استقبال از بهار 
این شهرداری به ش��مار می رود. شهردار اشتهارد، 
ساماندهی و یکپارچه سازی توزیع میوه های شب 
عید در دو مکان زمین فوتبال جنب سالن ورزشی 
الغدی��ر و س��اختمان قدیم مخاب��رات جنب بانک 
صادرات و اجرای طرح همیار طبیعت با مشارکت 
ش��هرداری، آموزش و پرورش و محیط زیست به 
مناسبت روز درختکاری را از برنامه های شهرداری 
در ماه پایانی س��ال اعالم کرد. شهرستان 35 هزار 
نفری اشتهارد به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و 
آثار تاریخی و زیارتی یکی از مناطق گردشگر پذیر 

استان البرز است .
 

 مصر به گردشگران اسرائیلی
 روادید نمی دهد

 منابع عبری زبان از خودداری مسئوالن مصری 
از اعطای روادید به گردشگران اسرائیلی خبر دادند. 
به گزارش ایس��نا، به نوش��ته روزنام��ه عبری زبان 
یدیع��وت آحارونوت، از زمان اعالم تصمیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
و تالش برای انتقال سفارت واشنگتن به این شهر، 
گروه های گردشگری اسرائیلی واکنش هایی منفی  از 
سوی سفارت مصر در تل آویو در خصوص صدور 

روادید دریافت کرده اند. 
این روزنامه اسرائیلی همچنین نوشت: این امر 
زمانی صورت گرفت که اس��رائیلی ها اهتمام قابل 
توجهی به س��فر کردن به مصر پس از تشویق اخیر 
به چنین س��فرهایی داشتند. به نوشته این روزنامه، 
هر کدام از این گروه های گردشگری شامل ۲5 تن 
اس��ت که نه تنها به قاهره بلکه به أسوان و األقصر 
نیز نمی توانند سفر کنند. روزنامه عبری زبان یدیعوت 
آحارونوت گزارش داد: وزارت خارجه اس��رائیل 
این موضوع را با س��فارت مصر در میان گذاشته و 
خواس��تار توضیح در خصوص آن شد اما جواب 

روشنی در این باره داده نشد. 

خبرنامه

افزایش 40 درصدی بازدیدکنندگان 
مناطق طبیعی اردستان

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اردس��تان با بیان این که شاهد استقبال 
گردشگران در شش ماهه دوم سال جاری از مناطق 
طبیعی شهرستان هستیم، گفت: استقبال گردشگران از 
این مناطق نسبت به سال گذشته با افزایش 40درصد 
مواجه بوده است. محمدرضا صدوقی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: سیاست مدیریت گردشگری کشور 
بر این است که اقامت های ارزان، حافظ محیط زیست 
و آثار تاریخی ایجاد کند و در این راستا اقامتگاه های 
بوم  گردی پیش��نهاد شد که این اقامتگاه ها در قالب 

خانه های بوم گردی و روستایی بنا می شود.
 وی افزود: در این راستا سه اقامتگاه بوم گردی 
خوش نشین روس��تای بقم، نقشینه زواره و اقامتگاه 
خانه توریس��ت در منطقه سفلی زواره در شهرستان 
اردس��تان پروان��ه بهره ب��رداری گرفتن��د. رونق این 
گونه خانه ها در شهرس��تان باعث شده که موضوع 
گردشگری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان 
با بیان اینکه گردشگران خارجی ترجیح می دهند تا 
از فضای اقامتگاه های بوم گردی استفاده کنند، ادامه 
داد: در این راستا سه روستای علی آباد، کریم آباد و 
ش��یرازان موافقت اصولی دریافت کردند و امیدواریم 
در جهت پیشرفت خدمات به گردشگران گامی موثر 
برداشته شود. صدوقی تاکید کرد: حساسیت نسبت به 
بخش گردش��گری زیاد شده اس��ت و اداره اردستان 
نس��بت به س��ال قبل با حجم درخواس��ت کننده در 
خصوص حفظ و بهره برداری آثار تاریخی و طبیعی 
و اصالت های صنایع دس��تی روبرو اس��ت که توجه 
بیشتر مسئوالن برای ایجاد زیرساخت های شهرستان 

را می طلبد.

ساخت در چوبی سنتی برای 9 اثر 
تاریخی در آران و بیدگل

تفاهم- گروه گردش��گری: ج��واد صدیقیان، 
رئیس اداره میراث  فرهنگی آران و بیدگل گفت: »در 
راستای مرمت و بهسازی آثار تاریخی شهرستان 30 
در چوبی سنتی به  صورت کلندونی، قاب تونیک، دو و 
سه جام شیشه قاب تونیک برای 9 اثر تاریخی آران 
 و   بیدگل شامل خانه تاریخی رجبیان، خانه تاریخی 
ارباب رحیم در شهر آران  و  بیدگل، مسجد علی)ع(، 
مسجد موسی بن جعفر)ع(، حوضخانه مسجد جامع و 
خانه تاریخی ارباب ذبیح ا...در شهر نوش آباد و خانه 
مرتضوی در ش��هر ابوزید آباد و خانه تاریخی حاج 
ارباب در روستای علی آباد ساخته شده است.« وی 
افزود: »اعتبار س��اخت این در ها بالغ بر یک  میلیارد 
و 180 میلیون ریال که از محل اعتبارات ملی تأمین 

شده است.« 

خبرنامه

تفاهم- گروه گردش��گری: مع��اون اقتصادی 
 رئیس جمهوری در جمع مدیران مرکز سرمایه  گذاری

 اس��تان یزد گفت: »دولت، گردشگری را به عنوان 
س��ومین حلقه بعد از طرح های بازآفرینی ش��هری 
امید و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی، برای 
نوس��ازی اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر تا پایان 
س��ال دنبال م��ی  کند.« محم��د نهاوندی��ان معاون 
اقتصادی رئی��س  جمهوری وظیفه دوم دولت برای 
رش��د گردش��گری را ایجاد فضای مناس��ب کسب 
کار و بهب��ود ش��اخص های مطلوب عن��وان کرد و 
افزود: »س��ومین وظیف��ه هم ایج��اد زیربنای فنی 
و ارتباطات��ی برای حمایت از گردش��گری اس��ت 
ول��ی در کنار هم��ه این ها ، فعالیت ه��ای خورد و 
توجیه اقتصادی موض��وع باید به بخش خصوصی 
واگذار ش��ود.« معاون رئیس جمه��وری ادامه داد: 
»گردشگری حتما توجیه اقتصادی دارد از این رو 
نبای��د از دولت در این بخش، توقع یارانه داش��ت 
زیرا هر جا یارانه باشد آن فعالیت، توجیه اقتصادی 
ندارد.« نهاوندی��ان با بیان این که همه جای ایران، 
محور گردشگری محسوب شده و این امر ظرفیت 
بزرگی برای کشور است، اظهار کرد: »زنجیره های 
گردش��گری باید در بخش خصوصی ایجاد شود و 
همه به آن وصل شوند و در کنار آن حتما مطالعات 
توجیه اقتصادی خورد گردشگری در درون همین 

صنعت صورت گیرد.«
 وی تقس��یم کار ملی در بخش گردش��گری 
را الزم��ه کس��ب نتایج مثب��ت دانس��ت و افزود: 
»گردش��گران ایران��ی ذائقه های مختلف��ی دارند با 
س��طح درآمدهای مختلف که باید برای همه این ها 
چاره اندیش��ی کرد.« عضو هیئت دولت دوازدهم با 
بیان این که وظیفه دولت، سیاس��ت گذاری، تسهیل 
و دس��ت باز در گردش��گری اس��ت تصریح کرد: 

»گردشگری دارای بهترین ظرفیت ها برای حمایت 
از س��رمایه  گذاری است به همین دلیل گردشگری 
در مأموریت ها و اولویت ه��ای دولت قرار دارد و 
یزد را س��تاره درخشان این بخش می داند.« معاون 
اقتص��ادی رئیس جمهوری با بیان اینکه امیدوارم تا 
پایان س��ال حلقه گردش��گری تکمیل شود، تأکید 
کرد: »برای این کار باید تقس��یم کار داش��ته باشیم 
و دول��ت و بخش خصوصی هر ک��دام وظیفه خود 

را انجام دهند.« محمود زمانی قمی اس��تاندار یزد 
نیز در این جلس��ه گفت: »رشد 3۲درصدی ورود 
گردش��گر خارجی به ای��ن اس��تان، بیانگر تالش 
دولت اس��ت ک��ه آن را دنبال خواهد ک��رد.« وی 
اف��زود: »دولت در حمایت از گردش��گری، مصمم 
اس��ت ولی باید در این بخ��ش اصالح دو موضوع 
روابط خارج��ی و اذهان داخلی را بصورت جدی 

مدنظر داشته باشد.« 
زمانی قمی با بیان نقش مهم بخش خصوصی 
در توسعه گردشگری در کشور و استان یزد تصریح 
کرد : »بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات خوبی 
در حوزه گردش��گری دارد و تالش دولت تدبیر و 
امید استفاده از این نظرات است.« استاندار یزد در 
ادامه با بیان اهمیت جایگاه استان های یزد، اصفهان 
و فارس به عنوان مثلث طالیی گردشگری پیشنهاد 
کرد تا به منظور لینک شدن این استان ها، کمیته ای 
ب��ا حمای��ت دولت از مس��ئوالن این اس��تان ها در 
مسائل مرتبط میان گردشگری و اقتصادی تشکیل 
ش��ود. زمانی قمی با بی��ان آمادگی یزد برای ایجاد 
دبیرخان��ه این کمیته گفت: »امیدواریم با ایجاد این 
کمیت��ه، زمینه گس��ترش فعالیت های گردش��گری 
بیشتر شود.« در این جلسه جمعی از فعاالن بخش 
گردشگری کشور و استان یزد نظرات و پیشنهادات 

خود را درباره وضعیت این صنعت بیان کردند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد 

گردشگری دارای بهترین ظرفیت  برای حمایت از سرمایه  گذاری

برگ احضاریه 
برگ احضار شونده: محمد زارعی - مجهول المکان 

محل حضور: حوزه هفتم شورای حل اختالف - شهریار شهرک اداری 
عل��ت حضور: طی یکهفت��ه جهت مطالعه نظریه کارش��ناس در این حوزه حاضر 

شوید. 
وقت حضور: طی یک هفته همه روزه ساعت 18- 14 

اگر وکیل انتخاب نمودید انتخاب نمایند و اگر هم کس��ی را بعنوان ش��هود قضیه 
دارند قبل از وقت مقرر معرفی کنید. 

شورای حل اختالف شهریار 
م الف 30866 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
م��درک فازغ التحصیلی اینجانب محمدابراهیم جانباز فوتمی فرزند 
همت به شماره شناسنامه 3319 صادره از قائمشهر در مقطع کارشناسی 
رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی فیروزکوه با شماره 
83135518188 مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د . از 
یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

فیروزکوه به نشانی فیروزکوه – دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید. 

س��واری  خ��ودرو  مال��ک  اله��ی   فت��ح  همای��ون  اینجان��ب 
بدن��ه  وش��ماره  ش��هربانی31   41۲ ب14  ش��ماره  ب��ه  س��مند 
موت��ور1۲487015940  NAACLICF58F600068وش��ماره 
بعلت فقدان اس��نادفروش تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده اس��ت . لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .

مفقودی
کارت هوش��مند راننده ج��واد قبادی دوریکنده و ش��ماره 

کارت ۲65۲003 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی
برگ سبز سواری سیستم ام . وی . ام مدل 1393 به رنگ مشکی متالیک تیپ X33 و شماره 
موتور MVM484FAFE030887 و ش��ماره شاسی NATGBAXK3E1030995 و 
ش��ماره پالک ایران 8۲-973 س 77 متعلق به ژیال یحیایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است . 

مفقودی
برگ س��بز خودروی سواری تیبا مدل 1393 به شماره انتظامی ایران 88-445 ن 
47 و شماره موتور 8157117 و شماره شاسی NAS8۲1100E1010964 بنام 
محمدرضا آذین خسروی کوچکسرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 

 1391 م��دل  پ��ژو  س��واری  خ��ودروی  شناس��نامه  و  س��ند 
شاس��ی:  ش��ماره   1۲4K0083899:موت��ور ش��ماره 
NAAM01CA6CR586178 ش��ماره پالک: 83   195س۲4 

مفقود و فاقد اعتبار است.

شناسنامه خودروی سوای سایپا مدل 1395 شماره موتور: 
 NAS41۲100G118۲739 :553115۲ ش��ماره شاس��ی

شماره پالک: 83  317ن5۲ مفقود و فاقد اعتبار است.

شناس��نامه خ��ودروی وانت پیکان مدل 1390 ش��ماره موتور: 
 NAAA46AAXBG169437 :11489083530 شماره شاسی

شماره پالک:  58  387ب65  مفقود و فاقد اعتبار است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13  آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می ح��وزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره 
139660318003010۲55-96/11/9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای داود بش��ری گشت رودخانی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 8 صادره از فومن 
به ش��ماره ملی ۲6696۲691۲ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی به مساحت 
871 متر مربع پالک 360 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 183 فرعی از 5 اصلی 
واقع در گشت رودخان بخش ۲4 گیالن خریداری از مالک رسمی مرحوم شهربانو نیکروان محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۲4/11/96     تاریخ انتشار دوم: 8/1۲/96

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن         علی نصرتی

آگهي تغییرات شركت فراز آریا خاتم شركت سهامي خاص به شماره ثبت 
19779 و شناسه ملي 14004347640 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1396/09/۲9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1-  اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 خانم صدیقه اکبری فرد به ش��ماره ملی ۲7۲13743۲1 وآقای صفر سروش به 
شماره ملی ۲6915۲5570  وآقای مهران سروش به شماره ملی ۲7۲15۲4۲59 

به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند .
با ثبت این مس��تند تصمیمات  انتخاب مدیران انتخاب ش��ده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری رشت

آگه��ي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 139460313010001861 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدرحیم گالویژه فرزند محمدامین بشماره شناسنامه 44۲ 
صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 77/30 مترمربع باقیمانده 13۲- اصلی 
قریه ینگیجه مفروز و مجزی ش��ده از پالک باقیمانده 13۲- اصلی واقع در بخش 17 شهرس��تان 
بوکان خریداري از آقای عمر صالح پور احدی از وراث مرحوم بهرام صالح پور احدی از زارعین 
صاحب نسق در پالک مذکور محرز گردیده که برای آن پالک 177 فرعی از 13۲- اصلی تعیین 
و اختصاص یافته اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند . بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/۲4   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/1۲/09  

محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بوكان 

آگه��ي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره 139660313010001691 هی��ات اول  موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد درتیم فرزند لطف اله بشماره 
شناس��نامه 65 صادره از شاهیندژ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/30 مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک باقیمانده 114- اصلی واقع در بخش 17 شهرس��تان بوکان 
خری��داري از آقای طه ایلخانی��زاده و خانم جمیله ایلخانیزاده و آقای عبدالرحمان س��یادت 
احادی از وراث مرحوم اس��ماعیل ایلخانیزاده محرز گردیده که برای آن پالک 4887 فرعی 
از 114- اصل��ی تعیی��ن و اختصاص یافته اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/۲4   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/1۲/09  

محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بوكان 

 آگهی فقدان سند مالكیت  
آق��ای محم��د تقی م میرزائیان طبق وکالت نامه ش��ماره 1۲4996 م��ورخ 89/۲/9 تنظیمی 
دفت��ر 10 خ��رم آباد با تنظیم دو برگ استش��هادیه محلی وارده به ش��ماره 114/1/17465 
مورخ 96/11/18 گواهی ش��ده دفترخانه 10خرم آباد که هویت وامضاء ش��هود رسما تایید 
ش��ده مدعی است که سند مالکیت دفترچه ای مقدار بیست وهشت سهم وچهار – پنجم سهم 
مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین پالک 4 فرعی از ۲134 الی ۲131- اصلی واقع در بخش 
یک خرم آباد معروف به باغ میرزا اش��رفی وس��ه دس��تگاه کوره آجرپزی وآهک پزی که از 
ط��رف مالک تبدیل ب��ه عمارت گردیده با ح��ق المجری آب از ب��اغ ۲130 ذیل ثبت های 
۲6۲75 الی ۲6۲80صفحات 19 الی 34جلد ۲65 شماره چاپی ۲71601 الی ۲71606 به 
ن��ام صورت –زینب -خدیجه –طیبه –کبری –فاطمه ش��هرت همگی م میرزائیان هرکدام به 
نسبت چهار سهم وچهار – پنجم سهم مشاع از شش دانگ به استثناء بهاء ثمنیه  اعیانی ثبت 
صادر وتس��لیم شده است ،وبعلت نامعلوم  مفقود گردیده است وبا جستجوی کامل پیدا نشده  
واز طرف نامبردگان درخواس��ت صدور س��ند المثنی نموده علیهذامراتب با ستناد تبصره یک 
اصالح��ی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت واصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تاچنانچه هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نس��بت به آن عنوان ش��ده یا 
وجود س��ندمالکیت مزبورنزد خود می باشد  می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم ویا اصل سند مالکیت 
را به این اداره تس��لیم ورسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت 
پ��س از انقضای مهلت قانونی وعدم وصول واخواهی نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی  

طبق مقررات قا نونی اقدام خواهد شد .
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  

م الف /4154871
محمد علی ابراهیمی _كفیل  ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهي تغییرات ش��ركت فراز آریا خاتم ش��ركت سهامي خاص به شماره 
ثبت 19779 و شناسه ملي 14004347640 

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1396/09/۲9 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :

 1- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد .
 خان��م صدیق��ه اکبری فرد به ش��ماره ملی ۲7۲13743۲1 ب��ه ئائب رئیس 

هیئت مدیره 
 آقای صفر س��روش به ش��ماره ملی ۲6915۲5570  به سمت رئیس هیئت 

مدیره
 آقای مهران س��روش به ش��ماره ملی ۲7۲15۲4۲59 به سمت مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره 
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداس��المی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.
 با ثبت این مس��تند تصمیمات تعیین س��مت مدیران ، تعیی��ن دارندگان حق 
امضاء انتخاب شده توس��ط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری رشت

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی ش��جاعی دارای ش ش 1۲4 بش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/9603۲۲ ش از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان ممی ش��جاعی به ش ش  870 در تاریخ 
68/7/۲3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به 
1-شوخی شجاعی ف ممی ش ش 69 صادره قاشابالغ خوی پسر متوفی 
۲- بشار شجاعی ف ممی ش ش 119 صادره قاشابالغ خوی پسر متوفی 
3- موس��ی ش��جاعی ف ممی ش ش 103 صادره قاش��ابالغ خوی پسر 

متوفی 
4- علی شجاعی ف ممی ش ش 1۲4 صادره قاشابالغ خوی پسر متوفی 

5- عیسی شجاعی ف ممی ش ش  صادره قاشابالغ خوی پسر متوفی 
6- دلبر شجاعی ف ممی ش ش 70 صادره قاشابالغ خوی دختر متوفی 
7- نگار ش��جاعی ف مم��ی ش ش 150 صادره قاش��ابالغ خوی دختر 

متوفی 
8- اکرام شجاعی ف ممی ش ش 39 صادره قاشابالغ خوی دختر متوفی 
9- زیور شجاعی ف ممی ش ش 133 صادره حصار خوی دختر متوفی 
10- فاطمه دالل ف احمد ش ش 101 صادره حصار خوی همسر متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی 

آگهي تغییرات شركت سپهر سیر سفیران شركت سهامي خاص 
به شماره ثبت 19392 و شناسه ملي 14005273352 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/۲6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :

 1- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد .
آق��ای علی نظامیوند چگینی  به ش��ماره ملی  ۲650171006  به 

سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای علی  گودرزوند چگینی به ش��ماره ملی  43۲101۲7۲4  به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره
 خانم شمیم فالحتی  به شماره ملی ۲5958۲0974  به سمت مدیر 

عامل و عضو هیئت مدیره 
۲- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و اوراق اداری و عادی  با 
امضاء   رئیس هیئت مدیره  به تنهایی  همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
 با ثبت این مس��تند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری رشت

دادنامه 
پرونده کالس��ه 8909988110400563 شعبه اول دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان همدان تصمیم نهایی 

شماره – 
تجدید نظر خواه: آقای صید علی جمور فرزند چراغعلی با وکالت مجید خزلی فرزند حاجعلی به نشانی همدان 

خواجه رشید طبقه فوقانی تاالر قصر سینا دفتر وکالت 
تجدید نظر خوانده: آقای تیمور آقایی صفی آبادی فرزند لطفعلی به نشانی همدان مرکزی همدان – فعال مجهوالمکان
تجدید نظر خواسته : ادعاده دادرسی نسبت به دادنامه 596/90 شعبه اول دادگاه تجدید نظر همدان ) مطالبه طلب (

 گردشگار : پس از ابالغ رای و اعتراض به آن و وصول پرونده این شعبه در وقت وفوق العاده دادگاه با توجه به 
مفاد محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .

 رای دادگاه 
در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای صید علی جمور با وکالت مجید خزلی بطرفیت آقای تیمور آقایی 
صفی آبادی از دادنامه ش��ماره 596 مورخه 90/3/۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان که به 
موجب آن دعوی آقای جمور بطرفیت آقای تیمور آقایی بخواس��ته مطالبه سهم از کارکرد یک دستگاه کامیون 
کشنده هوو به شماره انتظامی 141 ع 3۲ ایران 18 از تاریخ 86/10/1 لغلیت 89/1۲/4 به نسبت سه دانگ به 
علت اینکه خواهان مدارک کافی برای اثبات ادعای خود ارایه نکرده مردود اعالم شده است با عنایت به اینکه 
خواهان اعاده دادرس��ی مطابق بند هفت ماده 4۲6 قانون آیین دادرس��ی مدنی مدارک جدیدی ارایه کرده که در 
جریان دادرس��ی مکتوم بوده و در اختیار ایش��ان نبوده اس��ت و مدارک مذکور به شرح صفحات چهارم الی نهم 
پیوست پرونده و بیانگر اشتغال به کار خوانده اعاده دادرسی در سالهای 88 و 89 با وسیله نقلیه موصوف است و 
با عنایت به اینکه کارشناس مربوطه نیز کارکرد کامیونموصوف را در سالهای 88 و 89 به مبلغ 838/450/000 
میلیون ریال برآورد نموده و این نظریه در فرجه قانونی از اعتراض  طرفین مصون مانده اس��ت و با عنایت به 
اینکه خوانده داعاده دادرسی علیرغم ابالغ قانونی وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و هیچگونه الیحه دفاعی 
ارس��ال نکرده اس��ت بنابراین دعوی خواهان اعاده دادرس��ی را محمول بر صحت تلقی کرده  و مستندا به مواد 
195 و 198 و 4۲6 و 4۲7 و 438 و515 از قانون آیین دادرس��ی مدنی 575 و 576 و 577 از قانون مدنی با 
پذیرش دعوی اعاده دادرسی و نقض  دادنامه صادره از این شعبه که در مقام تایید داد نامه شماره 930 مورخه 
89/1۲/11 شعبه چهارم حقوقی همدان صادر شده است خوانده اعاده دادرسی را به پرداخت مبلغ چهار صد و 
نوزده میلیون و دویست و بیست و پنج میلیون ریال از بابت سهم الشراکه خواهان  اعاده دادرسی از بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲3/057/000 ریال ار بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان اعاده دادرسی محکوم می نماید . رای صادره غیابی بوده ظرف مهلت ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در شعبه صادر کننده رای می باشد 
 مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان --- علی حسن بابایی و محمد نعیمی 

میم الف : 196 

معاون میراث فرهنگی:

 صیانت از آثار تاریخی
 یک مسئولیت مدنی است

معاون میراث  فرهنگی کش��ور در بازدید از کاروانس��رای تاریخی تی تی در 
سیاهکل تأکید کرد که صیانت از آثار تاریخی یک مسئولیت مدنی است. به  گزارش 
تفاهم به  نقل از خبرآنالین، محمدحسن طالبیان- معاون سازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در حاشیه این بازدید با بیان این که این بنا جلوه ای از 
سبک معماری و سند هویتی منطقه دیلمان و سیاهکل را به نمایش گذاشته است، 
واگذاری آن به بخش خصوصی را یک ضرورت خواند و گفت: »مشارکت جویی 
در حفظ و صیانت از میراث  فرهنگی یک ضرورت به ش��مار می آید، لذا باید با 
واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی برای اجرای کاربری جدید بوم  گردی و 
ترویج فعالیت های همسو با صنعت گردشگری تالش کرد.«  وی افزود: »این وظیفه 
خطیر باید فرهنگ سازی شود و در این بین فعاالن صنعت گردشگری، تشکل های 
مردم  نهاد و دانشجویان نقش مهمی را ایفا می کنند.« معاون میراث  فرهنگی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز بر لزوم 
 معرفی هرچه بیشتر ابنیه تاریخی به گردشگران و فراهم کردن زمینه سرمایه  گذاری

 برای بخش خصوصی تأکید کرد و از مسئوالن استان خواست تا پویایی و تعالی 
استان را با تکیه به عناصر هویت بخش مورد توجه قرار دهند.

 تفاهم- گروه گردشگری: این تفاهم نامه  به امضای بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی سازمان و خسرو فرحی -عضو هیئت  مدیره و مدیرعامل 
پست  بانک ایران رسید. تفاهم  نامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پست بانک ایران با موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ارائه خدمات مالی و بانکی و همچنین اعطای تسهیالت به 
طرح های غیردولتی در حوزه صنایع دستی برای ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی، فروشگاه های مجازی و الکترونیک صنایع دستی، توسعه و 
احداث کارگاه های تولیدی صنایع دستی، خرید و بهسازی ابزار و تجهیزات تولیدی مورد نیاز صنعتگران، تولیدکنندگان و مراکز آموزشی صنایع دستی و 
همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای کمتر از ده هزار نفر جمعیت به متقاضیان حقیقی، حقوقی و تعاونی 
در مناطق روستایی و عشایری برای ایجاد اشتغال در روستاها از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک به صورت تلفیقی به امضای دو طرف رسید. 
منابع مالی این تفاهم نامه به میزان 10درصد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی )موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری( و منابع داخلی بانک به نسبت مساوی تامین خواهد شد. براساس این تفاهم  نامه پست  بانک ایران متعهد شده است، نسبت به افتتاح 
حساب برای سازمان و زیرمجموعه و سایر شرکت های طرف قرارداد اقدام کند و معادل منابع موضوع قانون مذکور از محل منابع خود و به صورت تلفیقی 
نسبت به اعطای تسهیالت اقدام کند. در این تفاهم نامه آمده است، پست بانک ایران پس از بررسی های اولیه در مکان های معرفی شده از سوی سازمان 
میراث فرهنگی نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش و درگاه IPG اقدام کند.  پست بانک ایران براساس این تفاهم  نامه، 
طرح های معرفی شده از سوی سازمان میراث  فرهنگی را که از نظر اقتصادی، فنی و سوابق بانکی و ضوابط تضمینات و غیره مورد بررسی قرار گرفته است، 
 به صورت کتبی طی مدت بیست روز از تاریخ معرفی به واگذارنده تامین اعتبار کند. همچنین در این تفاهم نامه آمده است تضمین اشخاص واجد شرایط

 را که مجوزهای فعالیت تولیدی صنایع دستی )پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی، کارت شناسایی و جواز تأ سیس( آنان از سوی سازمان صادر 
شده است به عنوان تضمین و یا بخشی از وثایق متقاضیان مورد پذیرش قرار دهد. براساس این تفاهم نامه سازمان متعهد شده است جایگاه های مناسبی را 

برای ایجاد باجه و نصب دستگاه های خودپرداز به پست بانک معرفی کند. همچنین مدت این تفاهم نامه دو سال از زمان انعقاد قرارداد است.

 امضای تفاهم نامه همکاری بین
 سازمان میراث  فرهنگی و پست بانک ایران

    

    


