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     یادداشت

افزايش مدت زمان پرداخت 
قسطي جرا يم رانندگي

فرمانده نيروي انتظامي از افزايش زمان پرداخت 
اقس�اط جرايم رانندگي از 1۲ به 1۸ ماه خبر داد. 
سردار حسين اشتري در حاشيه بازديد از يگان هاي 
انتظامي و برخي شهرس��تان هاي اس��تان خراسان 
رضوي گفت: هفته ناجا در سال جاري با شعار »پليس 

هوشمند، امنيت پايدار« برگزار مي شود. 
وي از تالش مضاعف پليس ب��راي افزايش خدمات 
انتظامي توأمان با تسهيل و تس��ريع امور با تكيه بر 
فناوري هاي هوشمند به منظور توسعه امنيت پايدار 
خبر داد و گفت: همزمان با گراميداشت هفته ناجا در 
سال جاري و به منظور كاهش پيامدهاي اقتصادي 
ناشي از ش��يوع ويروس كرونا و كمك به هموطنان، 
تمهيدات وي��ژه اي به منظور ترخي��ص خودروهاي 
توقيفي و رسوبي كه فاقد دستور قضايي يا عدم تصادف 
منجر به جرح و فوت باشند، از پاركينگ هاي سراسر 
كشور پيش بيني شده است و مالكان و متصرفان اين 
دسته از وس��ايل نقليه مي توانند با در دست داشتن 
مدارك و مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ از اين تسهيالت 
ويژه بهره مند شوند. اشتري با بيان اينكه با تالش هاي 
پليس اين امكان فراهم شد هزينه نگهداري وسايل 
نقليه در پاركينگ ها كه مربوط به بخش خصوصي 
است مطابق با تعرفه هاي سال ۹۴ محاسبه و دريافت 
شود، گفت: طرح ترخيص وسايل نقليه توقيفي، شامل 
خودروهايي كه به دليل عدم رعايت محدوديت هاي 

كرونايي جريمه و توقيف شده اند نيز مي شود. 
فرمانده ناجا ادامه داد: طرح تقس��يط جرائم معوق از 
۱۲ ماه به ۱۸ ماه ارتقا يافته و اين امكان فراهم ش��ده 
كه مالكان وس��ايط نقليه توقيفي و رس��وبي در بازه 
زماني ۱۸ ماهه جرايم معوق را به صورت تقسيطي و 
تدريجي پرداخت كنند كه اتخاذ اين سياست و تدبير 
به منظور كمك به حال و رفاه مردم در شرايط كرونايي 
حال حاضر و كاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از اين 
شرايط است. سردار اشتري گفت: دستور عدم توقيف 
خودروها با بيش از 3ميليون تومان جريمه را نيز در 
بازه زماني گراميداشت هفته ناجا به پليس راهنمايي و 

رانندگي ناجا ابالغ و اعالم كرديم. 
 

2 كشته در واژگوني 
پژوپارس

واژگوني خودروي پژو پارس در شرق به غرب جاده 
خاوران دو كشته و شش زخمي برجاي گذاشت. 
جالل ملكي سخنگوي آتش نشاني تهران توضيح 
داد: س��اعت ۶:۲۸ بامداد جمعه آتش نش��انان دو 
ايس��تگاه از حادثه رانندگي در شرق به غرب جاده 
خاوران حوالي قيام دش��ت باخبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه خودروي پژو 
پارس به علت نامشخصي از مسير اصلي منحرف و 
در جوي كنار مسير واژگون شده است. بررسي هاي 
بعد نش��ان داد كه خودرو حامل چه��ار زن و چهار 
مرد جوان است. امدادگران همزمان با ايمن سازي 
محل سرنش��ينان را از داخل اتاق خ��ودرو خارج 
كردند كه مشخص ش��د زن و مردي جوان به علت 
ش��دت جراحت جان باخته اند. امدادگران ش��ش 
سرنش��ين ديگر را كه دچار جراحت ش��ده بودند 
راهي بيمارس��تان كردند. علت حادثه در دس��ت 

بررسي است. 
 

كشف محموله شيشه
 در بار ذغال

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان از 
توقيف محموله بزرگ شيشه در بار ذغال خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار احمد طاه��ري توضيح 
داد: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
ايرانشهر از انتقال محموله مخدر از كشور همسايه 
با خبر شده و خودروي مورد نظر را كه يك دستگاه 
وانت بود در محور  ايرانش��هر به بم متوقف كردند. 
مأموران پليس در بازرسي از محموله خودرو كه بار 
ذغال بود 5۱۶ كيلوگرم مخدر شيشه كه به صورت 
حرفه اي در قالب هاي كوچك ذغال جاساز شده بود، 

كشف و دو سوداگر مرگ را بازداشت كردند. 
 

پليس هوشمند
 پاسخگوي مأموريت هاي عصر مدرن

   سردار حسين رحيمي*
پلي��س  هوشمندس��ازي   
به موازات رش��د فن��اوري و 
تكنولوژي ه��اي ارتباط��ي و 
لزوم كاهش مراجعه حضوري 
م��ردم، يك��ي از مهم تري��ن 
فرآيندهاي س��ال هاي اخير 

ني��روي انتظامي و جزئ��ي از فعاليت هاي 
مستمر ناجا اس��ت كه با جديت پيگيري 
شده و اقدامات تكميلي آن تا رسيدن به قله 

يك سازمان هوشمند ادامه دارد. 
پليس به عنوان سازماني كه وظيفه حفظ 
و ارتقا نظم و امنيت را برعهده دارد همواره 
تمام تالش خ��ود را در راس��تاي افزايش 
خدمات بهينه به مردم ب��ه كار گرفته و با 
در نظر گرفتن فناوري هاي جديد و فراهم 
آوردن زيرس��اخت هاي آن به دنبال ايجاد 
تحوالت شگرف و پيشگامي در ارائه خدمات 
الكترونيك و بهره بردن از هوش مصنوعي 
در مأموريت ها و انجام وظايف خود است، 
هوشمند س��ازي پليس، ريل گ��ذاري در 
مس��ير رس��يدن به امنيت پايدار، افزايش 
ارائه در دسترس تر بودن خدمات به مردم، 
صرفه جويي در وقت و هزينه هم براي پليس 
و هم مردم بوده و خوشبختانه در سال هاي 
اخير و با توجه به لزوم بهره گيري از اين امر 
مهم، هوشمندس��ازي در ارائه خدمات به 
مردم سرعت گرفته است؛ چراكه پليس نيز 
بايد همگام با پيشرفت هاي تكنولوژيكي، 
تغييرات اجتماعي و س��بك زندگي مردم 
قدم برداشته و اينجاس��ت كه پليس نيز با 
اصالح فرآيندهاي خود، ترجمان »پليس 
مدرن« مي شود؛ چراكه ديگر، راهبردهاي 
سنتي، پاس��خگوي مأموريت هاي مهم و 
جديد عصر مدرن ما نيست. نيروي انتظامي 
براي موفقيت روزافزون نيازمند بهره گيري 
از سيستم هاي هوشمند بوده كه نتيجه آن، 
استقرار »امنيت پايدار« و نگاه مثبت جامعه 
به پليس و تأثيرگذاري عميق فعاليت ها و 

مأموريت هاي اين سازمان است. 
هوشمندي پليس را بايد در دو سطح كالن 
ش��امل »راهبري هوش��مند« و » اجراي 
هوشمند« تعريف كرد؛ س��طح »راهبري 
هوشمند« به حوزه مديريت پرداخته و در 
واقع به سياست ها، فرآيندها و بهره گيري 

از سيس��تم هاي هوشمند و 
سبك هايي از اداره سازماني 
برمي گ��ردد ك��ه مي توان��د 
تحول��ي در زيرس��اخت ها و 
بدنه س��ازمان ايجاد كرده و 
پويايي را به هم��راه آورد. در 
حوزه »اجراي هوشمند« بايد 
به فرمانده و رئيس هوشمند اشاره داشت؛ 
چراكه وي همان كسي است كه از يك طرف 
با بهره گيري از ويژگي هاي ذاتي خود مانند 
هوش، درايت، قدرت شناختي و ذهني خود 
و از سوي ديگر با توانمندي هاي اكتسابي 
چون دانش، س��واد عموم��ي و تخصصي 
مي توان��د س��ازمان را در مس��ير مديريت 
هوش��مند قرار داده و با اس��تفاده بهينه از 
تكنولوژي هاي روز به نف��ع مأموريت ها و 

وظايف سازمان از آن بهره بَرد. 
نگاه عمي��ق و دقيق ب��ه دو ح��وزه كالن 
هوشمندس��ازي پلي��س و امني��ت پايدار 
حاصل از آن، با ارتباط وثيق ميان پليس و 
جامعه نخبگان، ارگان هاي نخبه پرور چون 
دانش��گاه ها، مراكز آموزشي و شركت هاي 
دانش بنيان به وج��ود مي آيد، به طور حتم 
دست به دست هم دادن جامعه خردمندان و 
نخبگان با پليس در راستاي ارائه و كاربست 
راهكاره��اي راهبردي و عمل��ي مي تواند 
پليس را در مسير روزافزون هوشمندسازي 
مدد كند، »امنيت پايدار«، هدفي است كه 
از اين رهگذر سهل تر به دست آمده و البته 
پليس را سرآمد ديگر سازمان ها مي كند و 
پويايي نيروي انتظامي را به مردم نشان داده 
و عالوه بر امنيت بيروني و فيزيكي، امنيت 
رواني و ذهن��ي ش��هروندان را نيز افزايش 
مي دهد، اينجاس��ت كه نيروي انتظامي با 
مدنظر قرار دادن اين موهبت ها، شعار هفته 
ناجا امس��ال را »پليس هوش��مند، امنيت 
پايدار« نامگ��ذاري كرده ت��ا در كنار همه 
اقدامات انجام ش��ده تاكنون در اين حوزه، 
هوشمند سازي را بيش از پيش نصب العين 
داشته باشد؛ چراكه در سايه هوشمندسازي 
پليس عالوه بر مردم، پليس هم مي تواند با 
آرامش رواني بيشتري به انجام و ظايف خود 
در راستاي برقراري، حفظ و ارتقای نظم و 

امنيت بپردازد. 
*رئيس پليس پايتخت

ب�ه  ميانس�ال  زن  خان�واده  اعض�اي 
)ع(  امام رض�ا  ش�هادت  احت�رام 
كردن�د.  گذش�ت  اع�ام  او  قات�ل  از 
به گزارش جوان، بامداد ۲۱ آذر س��ال ۹7 بود 
كه دختر جواني در تهران با اداره پليس تماس 
گرفت و گفت: مادرش در خانه شان با شليك 

گلوله به قتل رسيده است. 
مأموران وقتي به مح��ل حادثه كه خانه اي در 
يكي از خيابان هاي شرقي بود، رسيدند با جسد 
زن 55 ساله اي به نام حميده روبه رو شدند كه با 
شليك دو گلوله به قتل رسيده بود.  بررسي ها 
حكايت از آن داش��ت عامل قتل فرد آشنايي 
است كه بدون هيچ درگيري و تخريب در وارد 
خانه شده و در فرصت مناسب زن ميانسال را به 
قتل رسانده و در ادامه هم پول ها و طالهاي وي 

را سرقت كرده است. 
دختر مقتول كه موضوع را به مأموران پليس 
خبر داده بود، گفت: چند سال قبل مادرم از پدرم 
جدا ش��د و من همراه مادرم زندگي مي كردم. 
امشب به خانه يكي از خواهرانم رفتم و وقتي به 
خانه برگشتم با جسد مادرم روبه رو شدم كه با 
شليك گلوله به قتل رسيده بود كه موضوع را به 

اداره پليس خبر دادم. 
    دس�تگيري قاتل پس از بازگشت از 

تركيه 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
مأموران تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي 
قاتل آغاز كردند تا اينكه دريافتند مدتي است 
پسر ۲۰ ساله اي به نام شهباز به عنوان نظافتچي 

به خانه مقتول رفت و آمد داشته است. بدين 
ترتيب مأموران براي دستگيري شهباز راهي 
خانه او شدند كه مشخص شد وي پس از حادثه 
يه صورت غير قانوني به كشور تركيه گريخته 
اس��ت.  در حالي كه ۱5 روز از حادثه گذش��ته 
بود و تحقيقات همچنان براي دستگيري قاتل 
فرار ادامه داشت به مأموران پليس خبر رسيد 
كه ش��هباز از كش��ور تركيه به ايران بازگشته 
است.  با به دست آمدن اين اطالعات مأموران 
مخفيگاه وي را در حوالي ميدان رهبر در شرق 
تهران شناسايي و وي را دستگير كرده و اسلحه 
كلتي كه با آن زن ميانسال را به قتل رسانده بود 

كشف كردند. 
   اعتراف به قتل 

متهم پس از انتقال به دادس��راي امور جنايي 
مقابل بازپرس ويژه قتل به جرم خود اقرار كرد 
و گفت: مدتي قبل در فضاي مجازي آگهي كار 
در منزل منتشر كردم. در آن مدت افراد زيادي 
با من تماس گرفتند كه براي كار به خانه شان 
رفتم و در اين ميان حمي��ده هم با من تماس 
گرفت و از من خواست هر چند روز يك بار به 

خانه اش بروم و آنجا را نظافت كنم. 
زماني كه ب��ه خانه اش رفتم متوجه ش��دم او 
پول دار است و مقدار زيادي هم طال در خانه اش 
نگهداري مي كند و به همين خاطر وسوسه شدم 

اموال او را سرقت كنم. 
براي اجراي نقش��ه ام ابتدا از يكي از شهرهاي 
غربي كشور كلت كمري خريدم و بعد منتظر 
تلفن حميده بودم كه براي نظافت به خانه اش 

بروم.  روز حادثه او با من تماس گرفت و من هم 
به خانه اش رفتم و او را با شليك دو گلوله به قتل 
رساندم و بعد با سرقت همه طالها و پول هايش 
از محل گريختم. من طالهاي او را فروختم كه 
سر جمع 7۰ ميليون تومان با پول هاي سرقتي 
شد و بعد به كشور تركيه گريختم. چند روزي 
آنجا با پول هاي مقتول خوشگذراني كردم و بعد 

به تهران بازگشتم كه دستگير شدم. 
    بخشش 

متهم پس از اعتراف به قتل و بازسازي صحنه 
جرم راهي زندان ش��د و مدتي بعد در ش��عبه 
ششم دادگاه كيفري اس��تان تهران محاكمه 
ش��د. اولياي دم براي قاتل درخواست قصاص 
دادند و هيئ��ت قضايي ه��م وي را به قصاص 

محكوم كرد. 
رأي دادگاه پس از تأييد در ش��عبه ۲۹ ديوان 
عالي كشور براي سير مراحل اجراي حكم به 
شعبه اول اجراي احكام دادسراي امور جنايي 
تهران فرستاده شد. در حالي كه متهم در يك 
قدمي چوبه دار قرار داشت هيئت صلح و سازش 
دادسراي امور جنايي تهران به سرپرستي قاضي 
محمد شهرياري، سرپرست دادسرا جلسات 
صلح و س��ازش خ��ود را براي جل��ب رضايت 
آغاز كردند تا اينكه چهارشنبه هفته گذشته 
اولياي دم به دادسرا آمدند و اعالم كردند قاتل 
مادرشان را به احترام امام رضا ) ع ( بخشيدند. 
بدين ترتيب با اقدام خداپسندانه اولياي دم قاتل 
به زندگي دوباره بازگشت و وي به زودي از جنبه 

عمومي جرم محاكمه خواهد شد. 

بخشش قاتل زن ميانسال  به احترام امام رضا )ع(

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.
رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 
ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.

رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.
رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.
رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 
ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.

رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.
رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08
رسول تعميدي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان

به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.
رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 
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به  مهر  گنجينه  مشترك  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003739103 ملى  شناسه  و   32877 ثبت  شماره 
استناد  به  و  مورخ 1400/05/18  صورتجلسه مجمع عمومى شركا 
و  بورس  سازمان   1400/06/02 مورخ   88262/122 شماره  مجوز 
اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : مدت فعاليت صندوق تا تاريخ 
1400/10/30 تمديد گرديد . سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1203208)

مفقودى
جى-تى-  : تيپ  پرايد      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 
ايكس رنگ يشمى - متاليك   مدل:   1382 به   شماره انتظامى   
753  ب  88     ايران 84 شماره موتور :00549339 شماره شاسى 
S1412282105065 به مالكيت آقاى على ملوانى پلى  با شماره ملى   

5549920301  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

تيپ  پژو  بك  هاچ  خودرو  كمپانى  برگ  و  سبز  برگ 
206TU5 مدل 1394 رنگ سفيد روغنى شماره پالك 
 163B0172072 ( ايران68  269 ه 66) به شماره موتور
شماره شاسى NAAP13FE4FJ314150متعلق به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  صفايى  احسان 

مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل 
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 
100014067RD221209شماره  موتور  شماره  به   (34
شاسى NAALSRALDDA228074 متعلق به حسين 
رضا نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

رنگ   1387 مدل  پارس  پژو  خودرو   سبز  برگ 
 (66 م   889 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  12487001124شماره  موتور  شماره  به 
50351697متعلق به رامين غالمى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
در  كه  المثنى  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  زاده  مهدى  صفدر  آقاى 
دفترخانه اسناد رسمى 279 بابل تصديق امضاء شده و طى درخواست 
تقاضاى   1400/06/31 مورخ   140021710004020665 شماره 
اصلى   7 از  فرعى   591 پالك  تحت  دانگ  المثنى شش  سند  صدور 
بخش هشت بابل كه سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده و در اثر 
. دراجراى ماده 120اصالحى  جابه جايى مفقود شده را نموده است 
آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى 
مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
اتمام مدت مقرر  از  نمايند. چنانچه پس  و رسيد دريافت  ارائه  محل 
اعتراض ارائه نگرديد يا در صورت اعتراض اصد سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 
 المثنى به نام مالك خواهد نمود.((تاريخ انتشار 1400/07/17))م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد  و  امالك بابل
شناسه اگهى : 1203477

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى مشترك گنجينه مهر به شماره 
ثبت 32877 و شناسه ملى 14003739103 به استناد صورتجلسه 
صندوق مورخ 1400/05/06 و به استناد مجوز شماره 88266/122 
مورخ 1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، 
سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرآقايان پژمان شعبان پورفرد به 
كد ملى 0070281033 و عليرضا كديور به كد ملى 0451154150 
سيد  و  ملى 4449952847  كد  به  احمدآباد  دهقانى  محمدرضا  و 
و حبيب رضا  ملى 1285156382  كد  به  نژاد  بهشتى  محمدمهدى 
حدادى سياهكلى به كد ملى 2649813210 به همراه مهر صندوق 
حدادى  حبيب رضا  آقاى  امضاء  با  عادى  و  ادارى  مكاتبات  ساير  و 

سياهكلى و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
شناسه اگهى1203207

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان
آگهي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي شهرستان لردگان

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيئت 
 قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك لردگان مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر گرديد ، جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد.

رحيمي  صادق  سيد  فرعي-آقاي   9124 هاي  فرعي  و  ثبتي   ده  بخش  جانكي  اصلي  يك  ثبتي  پالك  شماره  به  لردگان  درشهر  واقع  امالك 
آبگلوئي فرزند مجيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنايي احداثي به مساحت 240/24 مترمربع مجزي از پالك  655فرعي  از 
به موجب  مالكين رسمى  از  لردجاني  آقاي كوروش شفيعي  الواسطه  مع  ؛خريداري شده  وليعصر  ، خيابان  لردگان  در  واقع  اصلي  جانكي    -1
به  نوبت  دردو  الذكر  فوق  امالك  به  نسبت  اگهي  اين   ، رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده 
اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذي  اشخاص  كه  صورتي  در  گردد.  مي  آگهي  محلي  و  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  طريق  از  روز  پانزده  فاصله 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا   ، محل  در  الصاق  تاريخ  از  ها  روستا  در  و  شهرها  در  انتشارآگهي  تاريخ  از  بايد   ، باشند  داشته 
دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  بايد  معترض   . نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  لردگان  وامالك 
به  ، موكول  ثبت  اقدامات  اين صورت  تحويل دهد. در  لردگان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقديم  نمايند وگواهي  عمومي محل 
عمومي  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  معترض،گواهي  يا  نگردد  واصل  قانوني  مهلت  در  اعتراض  كه  درصورتي   . است  دادگاه  قطعي  حكم  ارائه 
نيست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالكيت  . صدور سند  نمايد  مالكيت  به صدور سند  مبادرت  بايد  ثبت محل  اداره  نكند.  ارائه  را   محل 
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قتل طالساز براي سرقت 115 گرم طال
م�رد ميانس�ال در كارگاه طاس�ازي اش 
در مرك�ز پايتخ�ت ب�ا ش�ليك دو گلول�ه به 
قتل رس�يد. عامل ي�ا عامان حادث�ه پس از 
س�رقت 115 گ�رم ط�ا از مح�ل گريختن�د 
كه تاش ب�راي بازداش�ت آنها جري�ان دارد. 
به گزارش جوان، ساعت ۲:3۰ بامداد چهارشنبه 
چهاردهم مهر مأموران كالنتري ۱۰۹ بهارستان 
گزارش قتل مرد ميانسالي را به قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 

تهران اطالع دادند. 
مأموران پليس اعالم كردند دقايقي قبل مردي با 
اداره پليس تماس گرفته و اعالم كرد كه برادرش 
در كارگاه طالسازي نزديكي محله صفي علي شاه به 
طرز مشكوكي فوت كرده است. بدين ترتيب تيمي 
از مأموران كالنتري راهي محل شديم كه پس از 
گش��ودن در زير زمين خانه قديمي با جسد مرد 
5۶  ساله اي به نام حبيب روبه رو شديم كه با اصابت 

دو گلوله به سر و قفسه سينه به قتل رسيده بود. 
 با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 

جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حادث��ه تحقيقات خود را 
آغاز كردند. بررس��ي ها حكايت از آن داشت خانه 
قديمي كه به دو بخش كارگاه كيف سازي و كارگاه 
طالسازي تقسيم شده متعلق به حبيب است كه 
وي عالوه بر مالك بودن اين دو كارگاه با خودرواش 

مسافركشي هم مي كرده است. 
همچنين مشخص شد حبيب ۱5 سال قبل كارگاه 
كيف س��ازي را راه اندازي ك��رده و مدتي قبل هم 
كارگاه طالسازي را راه اندازي مي كند كه هر چند 
روز يك بار به كارگاه طالسازي مراجعه و سفارش 

مشتريانش را آماده مي كرده است . 
بررسي هاي محل حادثه هم حكايت از آن داشت 
عامل يا عامالن قتل پ��س از حادثه مقداري طال 

سرقت كرده اند. 
    سرقت 115 گرم طا 

برادر مقتول كه موضوع را به مأموران پليس خبر 
داده بود، گفت: برادرم ۱5 س��ال است كه كارگاه 
كيف سازي دارد و مدتي قبل هم در كنار كارگاه 

كيف سازي اش كارگاه طالس��ازي هم راه اندازي 
كرد.  چند روز قبل خانواده ب��رادرم براي تفريح 
به يكي از شهرهاي شمالي رفتند و قرار بود آخر 
هفته دوباره به تهران برگردند و برادرم در اين چند 

روز تنها بود. 
او به من گفته بود كه سه س��فارش طال به مقدار 
۱۱5 گرم از مشتريانش گرفته است و مي خواهد 
به كارگاه طالسازي برود و سفارش مشتريانش را 
آماده كند. ساعتي قبل براي انجام كاري چند باري 
با تلفن همراه برادرم تماس گرفتم كه جواب نداد و 
بعد هم خاموش شد. نگران شدم و به محل كارگاه 
طالسازي اش آمدم چون خبر داشتم كه سفارش 
مشتريانش را آماده مي كند. وقتي جلوی كوچه 
رسيدم ديدم تاكسي اش كنار كوچه پارك است. 
تعجب كردم چون هميشه برادرم تاكسي اش را 
به نزديك كارگاه مي برد و در آنجا پارك مي كرد. 
به س��رعت خودم را به خانه قديمي رس��اندم كه 
هر چقدر زن��گ زدم در را باز نك��رد و در نهايت با 
كليد يدكي كه داشتم در را باز كردم و وارد حياط 

ش��د. هر چقدر برادرم را صدا زدم جواب نداد كه 
شيشه دريچه هواكش را شكستم و چراغ قوه تلفن 
همراهم را به ط��رف كارگاه گرفتم و ديدم برادرم 
كنار رختكن نزديكي حمام كارگاه افتاده است كه 
بالفاصله با آتش نشاني و اداره پليس تماس گرفتم 

و درخواست كمك كردم. 
وي ادامه داد: وقتي آتش نشاني و مأموران پليس 
رسيدند در ورودي را تخريب كرديم و وارد كارگاه 
شديم كه ديديم برادرم با شليك دو گلوله به قتل 
رسيده است. در بررسي ها هم متوجه شديم كه 
۱۱5 گرم طالي سفارشي مش��تريانش و تلفن 

همراهش هم سرقت شده است. 
همزمان با انتقال جس��د به پزشكي قانوني براي 
انجام آزمايش هاي الزم، بازپرس جنايي به مأموران 
پليس دستور داد همزمان با تحقيق از همسايه ها 
و اهالي آن محل، دوربين هاي مداربسته نزديكي 
محل حادثه را بررسي و عامل يا عامالن قتل مرد 

طالساز را شناسايي و دستگير كنند. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

قتل بر سر آب دادن به گوسفند 
درگيري بر سر آب دادن به گله گوسفند در كهگيلويه و بويراحمد با قتل به سرانجام رسيد. 
محمدمراد آفتابي، دهيار دهستان آجم به ايلنا گفت: چند روز قبل بين چوپانان بر سر آب 
دادن گوس��فندان درگيري اتفاق افتاد. همزمان با باال گرفتن نزاع صاحبان گوسفندان با 
تماس طرفين در محل حاضر شدند. يكي از صاحبان گله كه خودش را از بوشهر به محل 
رسانده بود دست به اسلحه برد و طرف ديگر را كه پسر پسرعموي 37 ساله اش بود هدف قرار 

داد كه به مرگ وي منجر شد. تحقيقات از متهم ۴7 ساله در اداره پليس جريان دارد.

گربه بازيگوش، برق كاشان را قطع كرد!
رئي�س اداره ب�رق كاش�ان گف�ت كه ب�ه دلي�ل ورود ي�ك گرب�ه به داخل پس�ت 
فش�ار ق�وي و اتصال�ي ش�ديد ب�رق بخش�ي از مناط�ق كاش�ان قط�ع ش�د. 
امير رمضاني گفت: به دنبال اتصال شديد برق در پست فشار قوي عوامل توزيع به محل اعزام 
شدند. وي ادامه داد: بررسي ها نشان داد كه دو پست از پنج پست برق دچار قطعي برق شده 
و 35 درصد از برق شهر قطع شده است. رمضاني گفت: در بررسي هاي بيشتر مشخص شد 

كه حادثه به دليل ورود گربه به داخل پست فشار قوي اتفاق افتاده است. 

سرباز فداكار تشييع شد
پيكر س�رباز فداكار كه براي نجات دو نف�ر جان خودش را 
از دست داده بود در شهرس�تان گرگان تشييع و به خاك 

سپرده شد. 
چند روز قبل به امدادگران شهرستان ورامين خبر دادند سه نفر 
در كانال آب قاسم آباد غرق شده اند. بررسي ها در اين باره نشان داد 
يكي از سربازان كالنتري ۱۱ كه اميرحسين شهركي نام داشت 
براي نجات   خودش  به آب مي زند. از آنجا كه جريان آب ش��ديد 
بوده تالش هاي س��رباز پليس براي نجات نتيجه نمي دهد و هر 
سه نفر جانشان را از دست مي دهند كه اجساد با كمك امدادگران 
از آب خارج مي شود. همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني 
پيكر شهيد اميرحسين شهركي در روز شهادت امام رضا )ع( در 
شهرستان ورامين تش��ييع و صبح روز گذشته به زادگاهش در 

هاشم آباد گرگان منتقل و پس از تشييع به خاك سپرده شد. 
يكي از قربانيان اين حادثه مردي 3۶ ساله به نام محمد دل قندي 
است. يكي از دوس��تان محمد در ش��رح ماجرا به ركنا گفت: 
صاحب دو فرزند ۹ و ۱۱ س��اله ب��ود. او از مدتي قبل پاركينگ 
ش��هرداري را اجاره كرده بود. روز حادثه ي��ك متهم كه گفته 
مي ش��ود اتهامش قاچاق مواد مخدر بوده از دست پليس فرار 
مي كند و با خودروي خود از محل متواري مي ش��ود كه سرباز 
پليس او را تعقيب مي كند. در جريان تعقيب و گريز، متهم به 
كانال آب سقوط مي كند. همزمان سرباز پليس هم براي نجات 
او خود را به آب مي زند. در حالي كه تالش سرباز در جريان بود 
محمد دل قندي هم از راه مي رسد و به كمك سرباز مي رود كه 

هر سه غرق مي شوند. 


