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آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301206000594 مورخ 1397/03/03 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان تصرف 
مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى ابوالقاسم نصرتى اوغانى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 41 صادره از سراب در 
ششــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى در آن به مســاحت 179/63 متر مربع در قســمتى از پالك 100 فرعى 
از 148 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرســتان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقايان محمدعلى شهيدى 
صادقى و محمد باقر شهيدى صادقى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آكهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى تواننداز 
تاريخ انشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/747- تاريخ انتشــار نوبت 

اول:1397/04/05- تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/04/20
رئيس ثبت اسناد و امالك -عابدين نورى شيرازى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301206000570 مورخ 1397/03/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان تصرف 
مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى ابوالقاسم نصرتى اوغانى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 41 صادره از سراب در 
ششــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى در آن به مســاحت103/35 متر مربع در قســمتى از پالك 93 فرعى از 
148 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى شركت توليدى شاه چاى محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آكهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى تواننداز تاريخ انشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/746 - تاريخ انتشار نوبت اول:1397/04/05- تاريخ انتشار 

نوبت دوم:1397/04/20
رئيس ثبت اسناد و امالك -عابدين نورى شيرازى

مزايده
به موجب پرونده كالســه 960412 اجرا صادره از شــعبه سوم دادگاه حقوقى سبزوار محكوم عليه شركت 
شيرآالت بهداشتى اســتيراد به مديريت جواد كرابى محكوم است بپرداخت مبلغمبلغ 2/349/606/484ريال 
بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ خســارت تاخيرتاديه از تاريخ سررســيد93/3/10تا يوم الوصول براســاس 
شــاخص نرخ تورم بانك مركزى ومبلغ 70/438/300 ريال بابت هزينه دادرســى ومبلــغ 49/492/920 ريال 
بابــت حق الوكاله وكيــل درحق محكوم له محمدعلى جاجرمى فرزند رمضانعلى وپرداخت حــق االجرا در حق دولت 
محكوم گرديده است. با توجه به اينكه محكوم عليه  تاكنون نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننموده است از 
ناحيه محكوم له پالك ثبتى شــماره810 فرعى از 17 اصلى بخش 3 ســبزوار متعلق به شركت شيرآالت بهداشتى 
استيراد جهت استيفاى محكوم به به شرح ذيل معرفى كه از طريق دايره اجرا توقيف گرديده است پس از ارجاع 
امر به كارشناس به شرح ذيل ارزيابى گرديد: «عرصه و اعيان به شماره پالك ثبتى810فرعى از 17 اصلى بخش 
3 سبزوار واقع در جاده سبزوار-تهران-استير كارخانه بهداشتى استيراد به مساحت عرصه 40/000 مترمربع 
2-سالنهاى توليد با سقف سبك و سالن تعميرات حدوداً به مساحت4386مترمربع 3-ساختمان ادارى-خدماتى-

رختكن-آزمايشگاه-مسجد-سلف سرويس-سالن موتورهاى برق-شوفاژخانه و نگهبانى وسرايدارى و ساختمان 
ترانس به مســاحت1050مترمربع كه باتوجه به موقعيت مكانى،مســاحت كاربرى،كيفيت مصالح مصرفى وساخت 
وقدمت بناو ســاير عوامل در قيمت گذارى ازجمله عرف محل، پالك فوق الذكر برابر 3/550/300/000 تومان 
برآورد ميگردد.» مقرر گرديد مزايده در روزچهارشنبه مورخ 97/4/20 ساعت 11 صبح از طريق مزايده حضورى 
و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان سبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به 
فروش برســد. مزايده از قيمت كارشناســى شده شروع و به كســانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار 
خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از 
ملك مذكور داده شود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت 

خواهد شد. تحويل و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

دادنامه
ف  يزدانــى  خواهان:مصطفــى  دادنامــه:9709971227300235  پرونــده:9609981227300152 
محمدرضا خوانده:سيد مرتضى موســوى خواسته ها:1-تامين خواسته2-مطالبه وجه ((رأى دادگاه)): درخصوص 
خواسته خواهان مصطفى يزدانى ف محمدرضا به طرفيت خوانده سيد مرتضى موسوى ف سيدعقيل بابت مطالبه 
مبلغ هفتصدميليون ريال تمام اصل خواســته مستندا به يك فقره چك به شماره سريال 95/9/27-437773 
عهده بانك ملى شعبه مركزى بابل بااحتساب خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/9/27 تا اجراى 
حكم مى باشد نظر به اين كه صدور و وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه 
منــدرج در متــن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و باتوجه به اين كه مســتند مرقوم حدودا و مفاد از 
هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشــه اى وارد نشــده و در مقابل دعوى مطروحه نيز دفاعى معمول 
نشده و ايراد و تكذيبى به عمل نيامده و دليلى داير بر پرداخت وجه چك مورد دعوى و تحصيل برائت ذمه از سوى 
خوانده ابراز نگرديده است لذا دادگاه دعوى را محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب 
قاى دين مســتندا به مواد 310 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع 
مزبور مورخ 1377/9/21 نام برده را به پرداخت هفتصدميليون ريال اصل خواسته و 18,500,000 ريال هزينه 
دادرسى و نيز خسارت تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراى احكام 
از بانك مركزى اســتعالم مى شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده وپس از بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 
مازندران مى باشــد.راجع به درخواســت صدورقرار تامين  خواســته با عنايت به اين كه شــرايط و اركان قانونى 
الزم جهت اجابت درخواست مطروحه فراهم مى باشد لذا دادگاه ضمن پذيرش تقاضاى معنونه و مستندا بهمواد 
249و310و313و314و315 قانون تجارت و بند ج ماده 108 و ماده 117 ق آ د م قرار تامين خواســته به مبلغ 
فوق الذكر از اموال بالمعارض خوانده را صادر و اعالم مى دارد.قرار صادره قبل از ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف ده 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

دادنامه
پرونــده:19/96/582 دادنامه:739-96/12/12 خواهان:موسســه اعتبارى ثامن االئمه با وكالت محمود 
درويش ترابى و فاطمه خدادادى خواندگان:1-ســيد مرتضى شفيع ف ميرعلى2-سيدمصطفى شفيع ف ميرعلى 
هردو مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى موسســه ثامن با وكالت1- محمود درويش ترابى2-
فاطمه خدادادى به طرفيت1-ســيد مرتضى شفيع2-ســيد مصطفى شفيع به خواسته مطالبه وجه به استناد يك 
فقره چك شــماره 224913-96/8/22 باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك استنادى و نظر 
بــه اين كه خواندگان با ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر در جلســه حاضر نشــده و دفاع يــا تكذيبى از دعوى و 
مستندات خواهان به عمل نياورده و مدارك و مستندات خواهان از تعرض مصون مانده لذا دعوى خواهان وارد و 
اشتغال ذمه خواندگان ثابت تشخيص به استناد مواد 198و519و522 ق آ د م و 310و313 ق تجارت نام بردگان 
رامتضامنا به پرداخت 27,000,000 ريال اصل خواســته و 1,407,500 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير و 
تاديه از تاريخ سررســيد چك 96/8/22 تا اجرا با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى 
گردد محاسبه خواهد شد و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست 
روز از ابالغ قابل واخواهى در شــورا ســپس ظرف بيست روز  پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى 

مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

دادنامه
پرونــده:19/96/581 دادنامه:736-96/12/12 خواهان:موسســه اعتبارى ثامن االئمه با وكالت محمود 
درويــش ترابى و فاطمه خدادادى خواندگان:1-اصغر خدادادى تيركاليى ف على اكبر2-احمد خدادادى تيركاليى 
ف احمد3-اســمعيل محمدى تيركاليى ف حسين- مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى موسسه 
ثامن بــا وكالت1- محمود درويش ترابى2-فاطمــه خدادادى به طرفيت1-اصغر خداداى تيركاليى2-اســماعيل 
محمدى تيركاليى3-احمد خدادادى تيركاليى به خواسته مطالبه وجه به استناد قرارداد بانكى باتوجه به محتويات 
پرونده و مفاد دادخواست و مدارك استنادى و دفاعيات ناموجه خواندگان در برائت ذمه خود دعوى خواهان وارد 
و اشــتغال ذمه خواندگان ثابت تشــخيص به اســتناد مــواد 198و519و522 ق آ د م  نام بــردگان رامتضامنا به 
پرداخت 84,000,000 ريال اصل خواســته و 1,120,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
دادخواست96/9/20 تا اجرا با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد 
شــد و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز از ابالغ قابل 

واخواهى در شورا سپس ظرف بيست روز  قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960558 اجــراى احــكام مدنــى محكوم عليــه  ندا سمســكندى محكوم بــه پرداخت 
396720000 ريال اصل خواسته و 12135200 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چــك (150730000-97/7/27) و (245990000ريــال-93/8/21) لغايــت اجراى حكم و حق الوكاله وكيل 
مطابق تعرفه در حق محكوم له ايمان يونسى و مبلغ 19836000 ريال بابت هزينه اجرايى در حق صندوق دولت 
محكــوم گرديد محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده با معرفى قطعه زمين به مســاحت 
1050 مترمربع طبق نظر كارشناســى شــماال به طول 11 متر متصل به نمايندگى شــركت تويوتــا ، جنوبا به طول 
11 متر به جاده اصلى شــرقا به طول 95/45 متر به زمين زينب سمســكندى غربا به طول 95/45 متر به زمين 
كلثون سمسكندى ملك در حريم قانونى روســتا و داراى استعالم شماره ب/د/36-97/2/2 درخصوص كاربرى 
مسكونى واقع شده در طرح هادى مى باشد .باتوجه به موقعيت ملك به قيمت 2,800,000,000 ريال برآورد شده 
و در تاريخ 97/4/19 روز ســه شنبه از ســاعت 10 الى 11 در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و به 
فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى است كه باالترين قيمت را 
قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت 
خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس 
از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عليرضا دولت خوى ف مجتبى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت فريده امين الهى ف مرسل 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه970091 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 97/5/15 ساعت 
9:30 در شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عليرضا دولت خوى ف مجتبى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت محمد طالبى ف قربانعلى 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه970094 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 97/5/15 ساعت 
9 در شــعبه 19 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك قرض الحسنه مهر ايران با وكالت زهرا نيكخو دادخواستى به طرفيت نسرين صفرى امرئى ف حسين 
تقديم كه به اين شعبه ارجا و به كالسه 970110 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 97/5/15 ساعت 
10در شــعبه 19 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:19/96/515 دادنامه:57-97/2/16 خواهان:نبى اله كريمى ف حبيب اله خوانده:فرامرز صفرى-
مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى نبى اله كريمى به طرفيت فرامرز صفرى به خواسته مطالبه 
وجه به اســتناد فاكتور فــروش باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك اســتنادى و نظر به اين 
كه خوانده با ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر در جلســه حاضر نشــده و دفاع يا تكذيبى از دعوى و مســتندات 
خواهان به عمل نياورده و مدارك و مستندات خواهان از تعرض مصون مانده لذا دعوى خواهان وارد و اشتغالذمه 
خوانده ثابت تشــخيص به اســتناد مواد 198-519-522 ق آ د م و 310و313 ق تجــارت نام برده به پرداخت 
69,296,000 ريال اصل خواسته و 1,011,200 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 
96/5/22 تا اجرا با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان محكوم مى نمايد رأى صادره غيابى ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در شورا سپس ظرف بيست روز  

پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

اخطاريه
نــام اخطار شــونده:مجيد دهقانى منور به نشــانى:مجهول المكان-محل حضور:حوزه 7 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان بهارستانبه نشانى:گلســتان بعد از فلكه اول جنب بانك ملى-وقت حضور:97/05/07  ساعت 9:45 

-در وقت مقرر در جلسه رسيدگى شورا حضور بهم رسانيد. م الف/719
شوراى حل اختالف  شعبه 7 مجتمع شماره 1 شهرستان بهارستان

ابالغيه
ش بايگانى شعبه:961204 ش پ : 9609982010401153 ابالغ شونده حقيقى:1-غالم رضا سليمانى 
به نشــانى نشتارود شهرك گلباران2-على رضا شعبانى به نشانى نشــتارود شهرك گلباران مهلت حضور از تاريخ 
ابالغ: 5 روز محل حضور: مازندران-نشتارود خ 17 شهريور جنب شركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود 
نوع علت حضور:درخصوص شــكايت خانم نســرين قربانزاده عليه شما جهت  دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه 
حاضر شويد . باتوجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام،در غير اين 
صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به صورت 
الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى 
اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق ســامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك 

قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
(شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

شھرستان ھا10 سه شنبه 5 تير 1397  شماره4774 

صعود گروه كوهنوردى شركت گاز استان 
مركزى به قله 2650 مترى لجور

ــتان  ــركت گاز اس ــزارش روابط عمومى ش ــه گ ب
ــركت گاز استان مركزى  مركزى، گروه كوهنوردى ش
ــمال غربى به  ــير ش در قالب يك گروه 14 نفره از مس

قله لجور استان مركزى صعود نمودند.
بر پايه اين گزارش ديواره اين كوه چهارمين ديواره 
ــورمان و يازدهمين ديواره در جهان مى باشد  بلند كش
ــن برنامه كوه نوردى آقايان مرتضى زهره وند،  كه در اي
ــين ميرزاخانى،  ــت ا... آرين فر، مطلب احمدى، حس آي
ــا، حجت ا... سعادتى،  مجيد احمدآبادى، فتح ا... پارس
ــعود بنى جمالى، حميد  ــيد مس على اكبر طاهرى، س

احمدآبادى و جواد عزيزمحمدى حضور داشتند

كسب رتبه اول حمايت از حقوق مصرف كننده 
 توسط  راهدارى و حمل و نقل جاده اى

 استان مركزى
ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس اداره كل راه
مركزى در ارزيابى ماده 6 قانون حمايت از حقوق مصرف 
كنندگان در بين دستگاه هاى اجرايى استان در سال 96،  

رتبه اول را كسب نمود.
ــركل اداره راهدارى و حمل  ــدس زندى فر مدي مهن
ــالم اين خبر اظهار  ــتان مركزى با اع و نقل جاده اى اس
ــت هماهنگى امور  ــن ارزيابى با نظارت معاون ــت: اي داش
اقتصادى و توسعه منابع استاندارى به اجرا در آمد و طى 
ــتان در پنج محور ــتگاه هاى اجرايى اس  آن عملكرد دس
ــيدگى به  ــانى، ارايه خدمات ،نظر سنجى،رس  اطالع رس
شكايات مراجعه كنندگان يا مشتريان و آموزش،فرهنگ 
ــازى و برنامه ريزى در راستاى تكريم ارباب رجوع در  س
ــاس اين ارزيابى  ــازمان مورد ارزيابى قرار گرفت. بر اس س
ــدارى و حمل و نقل  ــتاندارى، اداره كل راه ــوى اس  از س
جاده اى استان مركزى موفق به كسب رتبه سطح 1 در 

استان گرديد.

اولين نشست كميته راهبرى مديريت 
بهداشت ايمنى و محيط زيست

نخستين نشست كميته راهبرى مديريت بهداشت 
ايمنى و محيط زيست (HSE) ، در شركت توزيع نيروى 

برق استان سمنان برگزار شد .
مديرعامل شركت توزيع برق استان در اين نشست 
ــقوط از  ــت : در صنعت برق همواره دو خطر س بيان داش
ــكاران عملياتى را تهديد مى  ــاع و برق گرفتگى هم ارتف
ــت ايمنى و محيط زيست  ــتم بهداش كند ، ليكن سيس
نگاه جامعى به كليه فرآيندها دارد . مهندس سيدمحمد 
موسوى زاده با اشاره به اين كه گستره اين موضوع ناظر بر 
تمامى خدمات است گفت: شناسايى وضعيت موجود در 
ــركت يك ضرورت است و استقرار و جارى سازى اين  ش

سيستم ، مهم تر از پياده سازى آن مى باشد .

مديرعامل شركت آب و فاضالب اخبار استان اصفهان در مراسم انعقاد اصـفـهـان
ــتان اصفهان  ــركت آبفا اس ــترك ش تفاهم نامه مش
ــتى نجات گفت:هم اكنون  ــازمان مردم نهاد كش وس
ــع و حافظت از آب،  ــئله تامين ،توزي پرداختن به مس
ــت و همه اقشار جامعه بايد با  موضوعى فراصنفى س

مديريت مصرف سر لوحه كار خود قرار دهند.
ــازمان  ــى با بيان اينكه س ــم امين مهندس هاش
مردم نهاد كشتى نجات درصدد تغيير سبك زندگى 
ــالم كرد:  ــت اع ــردم در مواجهه با مصرف آب اس م
ــازمان مردم نهاد كشتى نجات كه عمدتا  اعضاى س
ــى ، ــراد متخصص وفعال در زمينه      روان شناس  اف
ــتند با هدف  ــى و آسيب شناسى هس جامعه شناس
ــه راههاى مصرف  ــبك زندگى مردم با ارائ تغيير س
بهينه آب درصدد نهادينه كردن  رفتار درست، مصرف 
ــتند . وى افزود: بر اساس اعالم كارشناسان  آب هس
امر،  اين روزها اگر راههاى درست مصرف كردن آب 

ــئول عنوان شود مردم بيشتر  ــوى افراد غير مس ازس
توجه مى كنند چرا كه در چند سال اخير مسئواالن 
ــردم را دعوت  ــيوه هاى گوناگون م به مراتب و به ش
ــح آب نمودند كه بى تاثير نبوده اما  به مصرف صحي
براينكه مردم خسته نشوند بهتر است NGO  ها هم  

در كنار مسئواالن مانع  از بد مصرفى آب شوند.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
مسئله آب را مقوله ملى برشمرد و خاطر نشان ساخت: 
همه نگاهها به مسائل پيرامون آب ملى و بين المللى 

ــه آب بايد پرهيز كنيم  ــد و از نگاه منطقه ايى ب باش
ــعى كنيم با ارائه راههاى نوين ، از همين  بطوريكه س

منابع محدود آب براى آينده گان ذخيره كنيم.
مهندس امينى به نقش سازمانهاى مردم نهاد در 
ــاره كرد و تصريح  ــز مردم از بد مصرفى آب اش پرهي
نمود:سازمانهاى مردم نهاد از آنجايى كه از دل مردم 
برخواسته اند مى توانند بعنوان بازوى توانمند صنعت 
ــازگارى با كم آبى به  آب و فاضالب در ارائه  مبانى س
مردم باشند. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 

اصفهان به بدمصرفى انرژى در كشور پرداخت و بيان 
داشت: برررسى هاى صورت گرفته بيانگر بدمصرفى 
انرژى توسط مردم مى باشد كه در اين راستا مصرف 
آب از اين قاعده مستثنى نيست.اين در حاليست كه با 
تغيير اقليم و كاهش بارندگى ها در اقصى نقاط كشور، 

مديريت مصرف آب ضرورى ست.
ــترش  ــان اينكه در حال حاضر با گس ــا بي وى ب
ــى روز مره  ــا در زندگ ــبكه اجتماعى و نقش آنه ش
ــترش ــال حاضر با گس ــرد: در ح ــح ك ــردم تصري  م

ــار بسيارى از مردم تحت   شبكه هاى اجتماعى اقش
تاثير اين كانالهاى ارتباطى هستند كه در اين زمينه 
"NGO  ها مى توانند با نقطه نظرات كارشناسانه و با
ــتور كار قرار مى  ــى هايى كه در دس ــيب شناس  آس
دهند از اين بستر استفاده كنند و راهنماى مردم در 
 مصرف صحيح آب باشند. الزم به يادآورى ست  اين 
ــاده و 23 بند تنظيم و به امضاى  ــم نامه در 6 م تفاه
ــيد. 35 نفر از اعضاى سازمان مردم نهاد  طرفين رس
ــى  ــتى نجات پس از گذراندن دوره هاى آموزش كش
ــركت آب و فاضالب استان  ــات ش و بازديد از تاسيس
ــان ، به عنوان مروجين افتخارى مصرف بهينه  اصفه
آب، اقدام به برگزارى كارگاههاى آموزشى براى اقشار 

مختلف جامعه مى نمايند.
اين تفاهم نامه به امضاى مهندس هاشم امينى 
ــركت آب وفاضالب استان اصفهان و دكتر حميد  ش
ــازمان مردم نهاد كشتى  ــمس مديرعامل س رضا ش

نجات رسيد.

 مديريت مصرف آب فراصنفى ست همه اقشار مردم 
بايد دغدغه مصرف بهينه آب داشته باشند

احداث يك كيلومتر خط يعنى از بين 
رفتن 5/2 هكتار از مناطق جنگلى

با احداث يك كيلومتر خط 230  ــتان گـيـــالن ــداره در اس ــت دو م كيلوول
ــق جنگلى در  ــار از مناط ــدود 5/2 هكت ــالن ، ح گي

ارتباط با موضوع حريم خطوط از بين خواهند رفت.
ــركت برق  ــادى» مدير عامل ش ــم بلبل آب «عظي
ــاى فراوان مديريت  ــاره به مزاي منطقه اى گيالن با اش
ــرى از هدر رفت  ــامل جلوگي ــرژى برق ش ــرف ان مص
ــد و  ــش تولي ــهمگين در بخ ــاى س ــرمايه گذاريه س
ــظ منابع  ــع و توزيع، حف ــال و فوق توزي ــبكه انتق ش
ــيلى) براى آينده گان، كمك به  ــوختهاى فس ملى(س

اقتصاد خانواده و اقتصاد ملى افزود:
ــى ترين مزيت مديريت مصرف  مهمترين و حيات
انرژى برق، جنبه زيست محيطى اين قضيه مى باشد 
كه در دنياى امروز بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است 
ــراى حفظ آن انجام  ــرمايه گذاريهاى هنگفتى ب و س
ــت. يكى از مهمترين اولويتهاى دنياى امروز  شده اس
ــت محيطى و حفظ محيط  ــش آالينده هاى زيس كاه
زيست به عنوان يك امانت براى آينده گان مى باشد. 
ــت برابر است با نابودى  ــك نابودى محيط زيس بى ش

نسل بشرى و محو حيات از كره زمين.
ــرورت مديريت  ــت و ض ــح كرد: اهمي وى تصري
ــود كه  ــاس تر مى ش ــرف انرژى برق زمانى حس مص
ــر كيلومتر خط 230 كيلوولت  بدانيم براى احداث ه
دو مداره در استان گيالن نياز به 750 ميليون تومان 
ــد و از جنبه زيست محيطى  ــرمايه گذارى مى باش س
ــر خواهد بود كه بدانيم براى  باز هم اين امر حياتى ت
ــدود 5/2 هكتار از مناطق  ــداث اين مقدار خط ح اح
ــوط از بين  ــاط با موضوع حريم خط ــى در ارتب جنگل

خواهند رفت.

توانمندسازى زنان سرپرست خانوارساكن 
مناطق حاشيه نشين شهرى گلستان

سيدعليرضا حسينى طلب مديركل  ــتان  از توانمند سازى گـلسـتـان استان گلس
مهارتى بالغ بر 2100 نفر از زنان سرپرست خانوار مناطق 

حاشيه نشين شهرى خبر داد.
ــينى طلب با تشريح اقدامات   بنابراين گزارش، حس
انجام شده براى ارتقاء حضور زنان سرپرست خانوار ساكن 
مناطق حاشيه نشين شهرى در جامعه گفت: يارى رساندن 
به اقتصاد خانواده با بهره گيرى از پتانسيل زنان در جامعه 
ــد، برنامه ريزان آموزش هاى  ضرورتى انكار ناپذير مى باش
ــنجى و  ــناخت وضعيت بازار، نياز س فنى و حرفه اى با ش
ــزى براى ــاد به برنامه ري ــنجى از مقوله اقتص ــكان س  ام

 بستر سازى اشتغال زنان خصوصا زنان آسيب پذير استان 
ــتان  اقدام نموده اند. مديركل آموزش فنى و حرفه اى اس
ــاره به شاخص هاى توان افزايى زنان، بيان كرد: توان  با اش
افزايى اقتصادى، اجتماعى و روانى از شاخص هايى است كه 
با توانمندسازى مهارتى زنان در قالب مهارتهاى نرم و سخت 
مطابق با نياز واقعى فضاى كسب و كار محقق مى شود. وى 
در بخش ديگرى از سخنان خود اذعان داشت: خوشبختانه با 
انعقاد تفاهم نامه فى مابين سازمان آموزش فنى و حرفه اى 
و وزارت كشور، استان گلستان بعنوان پايلوت اجراى پروژه 
ــت خانوار ساكن  آموزش هاى مهارتى براى زنان سرپرس
مناطق حاشيه نشين انتخاب شد كه با همكارى هاى دفاتر 
امور زنان و خانواده و امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
ــوزش ديده اند.  ــر 2100 نفر از گروه هاى هدف آم بالغ ب
حسينى طلب در پايان تصريح كرد: در طى اين پروژه، در 
45 محله آسيب پذير و يا در معرض آسيب حاشيه شهرها، 
ــاعت آموزش  ــغ بر 169 هزار و 690 نفر_س 124 دوره بال
مهارتى براى زنان سرپرست خانوار برگزار شد كه نسبت به 

برنامه، 300 درصد رشد را تجربه نموده ايم. 

 نگاه مديران به اصفهان
 جهاني باشد

ــان اين كه  ــهردار اصفهان با بي ش ــبز و باغات اصـفـهـان براى آبيارى فضاى س
ــتفاده نمى شود، گفت: در  ــهر اصفهان از آب شرب اس ش
ــاب ــا از پس ــن فضاه ــارى اي ــراى آبي ــر ب ــال حاض  ح

 استفاده مى شود.
ــت  ــمين نشس ــوروزى در نود و شش ــدرت اهللا ن ق
شهرداران كالن شهرهاى ايران به ميزباني تهران در رابطه 
ــهر اصفهان داراي  با آخرين وضعيت زاينده رود گفت: ش
ــي كه اين ميزان واحد  ــت؛ زمان 8500 واحد صنعتي اس
صنعتي وجود نداشته 12 هزار هكتارفضاي سبز از انواع 
مختلف در اصفهان موجود بوده كه اين ميزان فضاي سبز، 
ــالمت را براي مردم تامين مي كرده  زيستي همراه با س
است. اين در حاليست كه امروز 5 هزار هكتار فضاي سبز 
ــل 8 هزار و 500 واحد صنعتي وجود دارد. وي با  در مقاب
بيان اين كه براي جمعيت بالغ بر دو ميليون و 150 هزار 
نفر در شهر اصفهان  تنها 5 هزار هكتار فضاى سبز وجود 
دارد، تصريح كرد: 2 هزار هكتاراين فضاي سبز مربوط به 
ــت و بخش عمده اي از اين فضاي سبز به  شهردارى اس
صورت تحت فشار آبيارى شده و قطره اى از آب شرب براى 
آبيارى اين فضاها استفاده نمى شود. وى با بيان اين كه از 
پساب  براى آبيارى فضاى سبز استفاده مى شود، گفت: اين 
پساب  در چندين تصفيه خانه تهيه مى شوند و سپس مورد 
استفاده قرار مى گيرند. شهردار اصفهان با تاكيد بر اين كه 
ــرانه فضاى سبز در اصفهان  برخالف تصور برخي افراد س
مازاد نيست و آب شرب براى آبيارى فضاى سبزاستفاده 
نمى شود،اظهارداشت: يكي از هويت هاى اصفهان درختان 
آن است؛بنابراين وظيفه همه ما حفظ و نگهداري ميراث و 
هويت اين  شهر پر آوازه جهاني  است و نگاه مديران كالن 

شهرها به اين شهر بايد جهاني و بر همين مبنا باشد.

 ديدار مديرعامل آبفاى گيالن با 
رئيس پليس راهور استان گيالن

ــزارش دفتر روابط عمومى و به گ ــركت آب و گـيـــالن  آموزش همگانى ش
ــتان گيالن، با توجه به شروع هفته صرفه  فاضالب اس
ــتاى تداوم  جويى در مصرف آب (1-7 تيرماه) در راس
ــى اين ايام، مديرعامل  ــه هاى فرهنگى و آموزش برنام
ــركت آبفاى گيالن با رئيس پليس راهور استان به  ش
ــازى مديريت  ــر فرهنگ س ــاركت در ام ــور مش منظ

مصرف آب ديدار نمود.
ــأت مديره و  ــينى رئيس هي ــن حس ــيد محس س
ــل آبفاى گيالن با تأكيد بر اينكه برنامه هاى  مديرعام
ــت مصرف آب مختص اين  فرهنگى و آموزش مديري
ــت  ــده اس ــال برنامه ريزى ش ايام نبوده و در طول س
اظهار داشت: مشاركت پليس راهور در فرهنگ سازى 

اين موضوع بر اهميت آن از نگاه مردم خواهد افزود.
ــى گفت:  ــت منابع آب ــاره به محدودي ــا اش وى ب
ــاس اهداف وزارت نيرو و لزوم آگاهى شهروندان  براس
ــازگارى با  ــتاى س ــت آب موجود بايد در راس  از ظرفي

كم آبى برنامه ريزى نمود.
ــس راهور  ــرهنگ محمدى رئيس پلي ــپس س س
ــكارى متقابل و  ــندى از هم ــتان ضمن ابراز خرس اس
ــرف بهينه آب  ــر ترويج فرهنگ مص ــاركت در ام مش
ــرف آب ضرورتى اجتناب  ــرد: مديريت مص تصريح ك
ــاعه اين فرهنگ  ــا در برابر اش ــت و همه م ناپذير اس

مسئول هستيم.
گفتنى است طرح حمايل (آب را مسئوالنه مصرف 
ــتان اهداء شد تا همزمان با  كنيم) به پليس راهور اس
ــرف آب ، پليس راهور نيز  ــه صرفه جويى در مص هفت
ــگام با آبفاى گيالن فرهنگ مديريت مصرف را در  هم

بين آحاد مردم نهادينه سازد.

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره   راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت 
قانون  موضوع  اول  هيات   97/3/13 مورخ   139760301078000374
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك يافت آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم حديقه جادركافور فرزند عباس به شماره شناسنامه 1107 صادره از آوج 
با بناى احداثى در آن به مساحت 130/80  در شش دانگ يك قطعه زمين 
مترمربع در قسمتى از پالك 6838 فرعى از 2 اصلى مفروز و مجزى شده از 
پالك 3328 الى 3330 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 تهران خريدارى از 
مالك رسمى آقاى ذبيح اله غالمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/20
12776/م الف         رئيس ثبت اسناد و امالك  يافت آباد تهران – غالمرضا غضنفرى

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت 
قانون  موضوع  اول  هيات   97/3/12 مورخ   139760301078000362
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك يافت 
متقاضى آقاى عوض نامورى فرزند محمود به شماره شناسنامه 6557 صادره 
از هشترود در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
60/70 مترمربع در قسمتى از پالك 14814 فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى 
خريدارى  تهران  بخش 12  در  واقع  اصلى  از 3  فرعى  پالك 235   از  شده 
به منظور  لذا  آقاى مرتضى وكيل زاده محرز گرديده است.  از مالك رسمى 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  تاريخ  از  مى توانند 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
مقررات سند  طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذكور  انقضاى مدت  در صورت 
مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/20
12775/م الف        رئيس ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران – غالمرضا غضنفرى

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره   راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت 
قانون  موضوع  اول  هيات   97/3/9 مورخ   139760301078000354
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك يافت 
متقاضى آقاى احمد كشاورزى فرزند عين اله به شماره شناسنامه 328 صادره 
از تاكستان در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
105/10 مترمربع در قسمتى از پالك 4123 فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 235 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش 12 تهران خريدارى از 
مالك رسمى آقاى ميرآقا بزرگ طالبى شيروانى محرز گرديده است. لذا به 
به فاصله 15روز آگهى مى شود در  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
بديهى است  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
مقررات سند  طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذكور  انقضاى مدت  در صورت 
مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/20
12778/م الف          رئيس ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران – غالمرضا غضنفرى

نامه  وكالت  برابر  بيدكى  زارع  محمد  على  آقاى  مالكيت  سند  فقدان  آگهى 
اجرايى  طرف ستاد  از  تهران  دفترخانه 1226  مورخ 96/12/27   16805
فرمان امام (ره) با تسليم دو برگ استشهاديه محلى مصدق كه تحت شماره 
برگ  و  تهران   553 رسمى  دفترخانه   97/1/8 مورخ   39857 و   39858
تقاضاى وارده شماره 511 تاريخ 97/1/8 مدعى فقدان سند مالكيت مقدار 
1/2 دانگ مشاع از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 179/20 
بخش  در  واقع   123/6872 ثبتى  پالك  تحت  تفكيكى  اول  قطعه  مترمربع 
يازده تهران كه در تاريخ 85/7/29 ذيل ثبت به شماره 63703 صفحه 19 
دفتر 271 امالك به شماره چاپى 077336 به نام ستاد اجرايى فرمان امام 
(ره) صادر و تسليم گرديده به علت سهل انگارى مفقود گرديده و درخواست 
صدور سند مالكيت المثنى آن را نموده است. لذا مراتب در اجراى ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين 
روزنامه) آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك 
مذكور و يا وجود اسناد مالكيت آن نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت 
به اين اداره ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس 
از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارايه اصل 
سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد. در صورت عدم وصول واخواهى 
ظرف مهلت مقرر قانونى، المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضى 
تسليم خواهد گرديد برابر نامه ش/ج/1453/93 مورخ 93/12/5 اجراى 
احكام مجتمع شوراى حل اختالف و 92/533/ج ش مورخ 92/5/5 اجراى 
احكام مجتمع شماره 5 حل اختالف و 81/208/360 مورخ 81/4/26 شعبه 

208 دادگاه عمومى مالكيت على محمد زارع بيدكى بازداشت دارد.
ناصرى  – كن  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  الف                 12777/م 

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موضوع  راى  مفاد  ابالغ  آگهى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى چون به موجب راى شماره 
هيات  از  1396/10/10صادره  139660301054002084مورخ 
حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان 
ثبت  اداره  در  مستقر   90/9/20 مصوب  رسمى  سند  فاقد  هاى 
على  آقاى  مالكانه  و  مفروزى  تصرفات  شرق  جنوب  امالك  و  اسناد 
كالسه  پرونده  متقاضى  اسداله  فرزند  محمدهاشمى  نيكوكالم  رضا 
1396114401054000178 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى در آن به مساحت 197/74 مترمربع قسمتى از پالك 
ثبتى 143/1 اصلى واقع در بخش 12 تهران با حدود اربعه: شماال“ : 
در دو قسمت اول پخى است به طول 2/95 متر به تقاطع دوم به طول 
7/95 متر درب و ديوار به گذر شهيد جليليان شرقا“: به طول 20 متر 
ديوار به باقى مانده 143/1 متصرفى غالم سيرى جنوبا“: به طول 10 
متر ديوار به باقى مانده غربا“: به طول 17/85 متر درب و ديوار به 
گذر اصلى خيابان سوم مورد ثبت صفحه 245 و 241 دفتر 501 در 
بخش 7 تهران بثبت گرديده مراتب از نظر اطالع ذوى الحقوق و شركا 
مشاعى پالك فوق در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه آگهى مى 
گردد. طبق قانون فوق االشاره كسانى كه به مالكيت و تصرفات مفروزى 
متقاضى فوق اعتراض دارند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضايى تسليم نمايند بديهى 
است پس از انقضاى مهلت قانونى و عدم وصول واخواهى نسبت به 
صدور سند مالكيت مفروزى به مساحت و حدود باال به نام آقاى على 
رضا نيكوكالم محمدهاشمى فرزند اسداله اقدام خواهد شد. تاريخ 
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