
شهرستانها10 سه شنبه  12 تیر 1397  شماره 4781 

آگهى مفقودى
برگ ســبز سوارى ســمند تيپ LXXU7 مدل 93 رنگ ســفيد ش موتور 124K0292213 شاسى 

NAAC91CCXEF648573 پالك ايران22-491ط12 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز سوارى كياسورنتو Ex3300  به شماره پالك 173 ب 95 ايران 26 بنام راضيه نقابى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.بجنورد

مجوز حمل ســالح شــكارى گلوله زنى مدل 5تير گلنگدنى كاليبر 7/92  به شماره 00227 ك ساخت 
ايران به نام عليدوست حسينى مطلق فرزند سيد على حيدر به شماره ملى 4230397836 مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

كارت هوشمند راننده بشماره هوشمند 3158280 بنام محسن حاجى زاده نارستان فرزند محمدعلى 
شــماره شناســنامه 36 شــماره ملى 0795191091 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

(سبزوار) 

كارت هوشــمند كاميون اســكانيا مدل1390 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران12- 233 ع 44 
بشماره موتور DC1217L028166663 و شماره شاسى NACG4X20003683013  و شماره هوشمند 

3158386 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

كارت هوشــمند كاميون كشنده ولوو بشــماره هوشــمند 3264915 مدل 1383 رنگ سفيدروغنى 
 YV2A4CFD04T845199 بشماره پالك ايران42- 657 ع 66 بشماره موتور 413248 و شماره شاسى

بنام على مختارى كشاورز ش ش 38 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

اينجانــب محمدرضا اميرى فرزند ســليمان به شــماره ملــى 6249351094 مالك خودروى ســوارى 
سيســتم سمند تيپ EF7  دوگانه مدل 1395 به رنگ سفيد –روغنى بشماره موتور 147H0201646 و 
شــماره شاسى GF315100 به شماره پالك 69-218 و 61 بعلت فقدان سند (كمپانى) تقاضاى رونوشت 
المثنى ســند خودروى مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

كارت هوشمند رانندگى ناوگان حمل و نقل جاده اى بشماره 2794998 به تاريخ اعتبار 1397/08/02 
متعلق به اينجانب  الياس عالمى فرزند ارازمحمد بشــماره ملى  2031787691 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

برگ ســبز (شناسنامه) خودرو سوارى پيكان 1600i مدل 83 به شماره انتظامى 466ص19-  ايران 
73 به شــماره موتور 11283168317 و شــماره شاســى 83538090 به نام عبدالرسول دهقانيان فرد 

فرزند عسكر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

گواهى موقت خانم زرى پير ســيرى فرزند راهى رشته آموزش ابتدايى مقطع كارشناسى از دانشگاه 
آزاد سراوان به ش م 3719868699 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانــون و ماده 13 آئيــن نامه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000787 مورخ 1397/3/22 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى رضا كوليوند فرزند حســن بشماره شناسنامه 392 كدملى 
4859194128 صادره از خرم آباد به مقدار 44392/06 مترمربع مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين 
ديمزار به مساحت 73267/66 مترمربع پالك 7 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 6 فرعى از 192 اصلى 
واقع در قريه آب باريك از مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5234– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/28 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/12
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760316001001134 مورخ  1397/3/10 هيات اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كرمانشــاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى محمدرضا كهريزى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
950 صادره از كرمانشــاه در يك باب ســاختمان به مســاحت 70/11 مترمربع تحت پالك 17777 فرعى از 
357/358 اصلى واقع در كرمانشاه ، نوكان كوچه چهارم خريدارى از مالك رسمى محمد قلى محمدى محرز 
گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 دادخواســت 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: 1397/3/27- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/12- م الف/12/2544
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760327008000055 مورخ97/3/19هيــات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سلطانيه 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سعيد نادى شورابى فرزند قدير على بشماره شناسنامه 59صادره 
از ســجاس رود مقدار مالكيت سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 146,85 مترمربع 
پالك باقيمانده 431 فرعى از64 اصلى واقع در سلطانيه خريدارى از مالك رسمى آقاى سعيد نادى شورابى 

خود متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص 
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 
،  دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/3/28
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/12

اصغر بيگدلى- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى دعوت از بستانكاران 
ش پ:1397/111 برابــر ماده 24 قانون اداره تصفيه امور ورشكســتگى مصــوب 1318/4/24 و 
دادنامه شــماره 9409971510401098-1394/10/21 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 
ســارى و اعالم قطعيت دادنامه مذكور در شــعبه 26 دادگاه تجديدنظر اســتان مازندران با شــماره دادنامه 
9609971519500780-1395/7/8 حســين نيكــو فرزنــد فريــدون ورشكســته اعــالم گرديد و به 
موجب دادنامه مذكور در شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ســارى تاريخ توقــف فعاليت نامبرده 
1394/10/21 اعالم شده است.مقتضى است:1-كليه بستانكاران اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى ،دولتى 
و خصوصى كه هرنوع ادعايى مبنى بر مطالبات از نام برده را دارند حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ انتشار 
اين آگهى اصل يا رونوشــت برابر اصل شــده مدارك مثبته و ســاير ادله خود در خصوص طلبكار بودن از 
ورشكسته مذكور را به نشانى : سارى-ميدان معلم-ساختمان پارس-طبقه دوم-واحد نهم-صندوق پستى 
4817719571 به مدير تصفيه خسرو فغانى ماكرانى تسليم نمايند.2-به كليه بدهكاران به حسين نيكو 
فرزند فريدون(ورشكسته) اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى،دولتى و خصوصى اعالم مى گردد حداكثر ظرف 
مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى با مراجعه به مدير تصفيه به نشانى : سارى-ميدان معلم –ساختمان 
پارس-طبقه دوم –واحد نهم نســبت به معرفى خود اقدام نمايند.دادگاه مى تواند متخلفين را به پرداخت 
جريمــه نقدى معادل 25درصــد  دين به نفع صندوق(ب) مذكور در ماده 54 و حبــس تاديبى از 3 تا 6 ماه 
محكوم نمايد.3-كليه افرادى كه به هر عنوان اموال حســين نيكو فرزند فريدون(ورشكسته)را در اختيار 
دارند مكلفند آن اموال را ظرف مدت 2 ماه پس از انتشار اين آگهى در اختيار مدير تصفيه قرار دهند وگرنه 
هر حقى كه نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد مگر اين كه عذر موجهى داشته باشند.4-
به موجب اين آگهى از كليه بســتانكاران حســين نيكو فرزند فريدون(ورشكســته) هم چنين اشخاصى كه 
در قبال تعهدات نام برده مســئوليت تضامنى دارند دعوت مى گردد در اولين جلســه هيأت بستانكاران كه 
رأس ساعت 17 روز شنبه 97/4/23 در محل اداره تصفيه واقع در سارى-ميدان معلم-ساختمان پارس-
طبقه دوم-واحد نهم تشــكيل مى گردد،حضور بهم رســانند.تاريخ انتشــار نوبت اول 97/4/2 نوبت د وم 

97/4/12.م/الف
مدير تصفيه-خسرو فغانى ماكرانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به زكيه فالح ف نعمت اهللا
خواهان ســهيل سورتيچى دادخواســتى به طرفيت زكيه فالح به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000092 شــعبه 10 شــوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت 
رســيدگى 97/5/22 ســاعت 9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مصطفى طبرى

دادنامه
پرونده:12/96/888 دادنامه:60-97/2/18 خواهان:سيد على موسوى ف سيد اسداهللا با وكالت 
بهرام پاشا خوانده:خديجه يوسفى علمدار محلى-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى سيد 
على موســوى ف سيداسداهللا با وكالت بهرام پاشا به طرفيت خديجه يوسفى علمدارمحلى ف حسن جان به 
خواســته محكوميت خوانده به پرداخت 153,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى وخسارت تاخير 
تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 014599-95/12/23 به مبلغ فوق عهده بانك سپه شعبه بازار 
بهشهر باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خوانده ذيل چك باتوجه به وجود اصل چك 
مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ 
وقت دادرسى از طريق نشر آگهى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننمود و دليلى بر برائت ذمه خويش و 
پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده 
دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به مواد 198-519-522 ق 
آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت 153,000,000 ريال 
اصــل خواســته و 2,020,000 ريال هزينه دادرســى و 4,872,000 ريال حق الوكاله وكيل و هزينه نشــر 
آگهى به مبلغ 250,000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب 
شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 12شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونده:9609982074200008 خواهان:ياشار نوزاد ملك پور ف عليرضا با وكالت ابراهيم باقرى ف 
اكبر خوانده:فريده امن الهى ف مرسل-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى ياشار نوزاد 
ملك پور ف عليرضا با وكالت ابراهيم باقرى به رفيت فريده امن الهى ف مرسل به خواسته محكوميت خوانده 
به پرداخت 118,600,000 ريال به انضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره 
چك به شماره 12-9414/923289-95/7/21 به مبلغ فوق عهده بانك ملى ايران شعبه بلوار امام رضا 
سارى باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خوانده ذيل چك باتوجه به وجود اصل چك 
مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ 
وقت داردسى از طريق نشر آگهى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و 
پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده 
دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به مواد 198-519-522 ق 
آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام محكوميت خوانده به پرداخت 118,600,000 ريال بابت اصل 
خواســته و 1,552,500 ريال هزينه دادرسى و 4,046,400 ريال حق الوكاله وكيل 250,000 ريال هزينه 
نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه 
توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى 

مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 12 سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:9609982074000116 دادنامــه:9709972074000078 خواهان:ابوالحســن عرب 
خزائلى ف فيض اله خوانده:بهزاد رزاقى ف محمد ((رأى شــورا)):در مورد دعوى ابوالحسن عرب خزائلى ف 
فيض اهللا به طرفيت بهزاد رزاقى ف محمد به خواسته الزام خوانده به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال قطعى اسناد مالكيت خودرو پرايد به شماره انتظامى 44-468د54 مدل 1376 به استناد وكالتنامه 
رســمى شــماره 120331-87/12/19 جهت تعويض پالك خودرو و بيع نامه قطعى رســمى ســند شماره 
11116-82/11/25 و شناســنامه مالكيت خودرو شورا با رعايت تشريفات وارد رسيدگى ضمن تشكيل 
جلسه و بررسى مستندات نظر به اين كه اصل بيع و تملك خواهان نسبت به خودروى مذكور براساس سند 
قطعى مسلم است و عموما وكالت در انتقال پالك در مواد معامله تنظيم مى گردد و مراتب شناسنامه مالكيت 
قبلى خوانده نسبت به خودرو براساس اعالم پليس راهور محرز است و نيز سكوت خوانده در قبال دعوى و 
مستندات محمول صحت دعوى و اصالت اسناد مى باشد لذا دعوى وارد تشخيص به موجب مواد 219-10-

223 ق مدنى و 519 ق آ د م حكم به الزام خوانده به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى 
اســناد مالكيت خودروى اشــعارى به نام خواهان و پرداخت 75500 ريال هزينه دادرسى صادر و اعالم مى 
نمايد. رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس قابل اعتراض در 

محاكم عمومى سارى ظرف مهلت مذكور است.م/الف
شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-محمدحسين فتحى

شھرستان ھا10 سه شنبه  12 تير 1397  شماره4781 

مشهد ميزبان جام جهانى كشتى 2019
ــتى و  ــيون كش ــى تفاهم نامه اى كه ميان فدراس ط
ــد براى مشاركت و حمايت از  ــهردارى مشهد امضا ش ش
برگزارى مسابقات جام جهانى كشتى در سال 2019 در 

شهر مشهد اعالم آمادگى كرده ايم.
ــيم كار براى برگزارى  تفاهم نامه، به نوعى يك تقس

بهتر اين رويداد بزرگ در شهر مشهد است.
ــتاى ميزبانى خوب مسابقات  ــاس در راس بر اين اس
ــتى كه با حضور تيم هاى ملى كشتى از  جام جهانى كش
ــهد برگزار خواهد شد، بخشى از  ــور جهان در مش 8 كش
اقدامات مورد نياز، از سوى شهردارى مشهد و بخشى نيز 

از سوى فدراسيون كشتى كشور انجام مى شود. 
اميدواريم با همكارى رئيس هيئت كشتى و اداره كل 
ورزش وجوانان استان و همچنين فدراسيون كشتى اين 
رويداد ورزشى بزرگ بين المللى را با استانداردى جهانى به 
ميزبانى مشهد برگزار كنيم. در اين ديدار صبوريان مدير 
كل ورزش و جوانان خراسان رضوى، رياضى عضو شوراى 
ــهر و رييس هيئت كشتى خراسان رضوى و بختيارى  ش

معاون فرهنگى شهردار نيز حضور داشتند.

دانشگاه سمنان در سطح علمى بااليى 
قرار دارد

ــگاه لوئيزيانا آمريكا گفت :  ــو هيات علمى دانش عض
دانشگاه سمنان از لحاظ علمى در سطح بااليى قرار دارد و 

آزمايشگاه هاى آن نيز بسيار مجهز هستند .
ــمنان ،  ــگاه س ــط عمومى دانش ــزارش رواب ــه گ  ب
دكتر قلمبر با بيان اين مطلب در جريان بازديد از دانشگاه 
ــمنان افزود : من خيلى خوشحالم و متعجب شدم كه  س
دانشگاه سمنان از موقعيت علمى بسيار خوبى برخوردار 
ــكده مهندسى  ــت . دكتر قلمبر بعد از بازديد از دانش اس
ــگاه و نيز آزمايشگاههاى  ــيمى ، نفت و گاز اين دانش ش
ــگاه هاى بسيار مجهز و به  ــكده افزود : آزمايش اين دانش
ــت و دانشجويانى كه در  ــگاه فعال اس روزى در اين دانش
آن مشغول فعاليت علمى هستند از سطح علمى بااليى 
برخورداند و پروژه هاى بسيار عالى را در دست اجرا دارند.  
عضو هيات علمى دانشگاه لوئيزيانا آمريكا افزود : واقعيت 
اين است كه من فكر نمى كردم دانشگاه سمنان در اين 
سطح پيشرفته باشد و خوشحالم كه فرصتى براى بازديد 
ــگاه و توانمنديهاى آن براى من فراهم شد .  از اين دانش
ــعود نصيرى زرندى سرپرست دانشگاه سمنان  دكتر مس
ــگاه سمنان بسيار  هم گفت : حضور دكتر قلمبر در دانش
ارزشمند است و موقعيت خوبى براى اعضاى هيات علمى 
ــجويان دانشگاه سمنان فراهم شده تا از تجربيات  و دانش
ــتفاده نمايند . ياد آور مى  و اندوخته هاى علمى وى اس
ــگاه  ــود ؛ دكتر على قلمبر عضو هيات علمى دانش ش
ــت كه بيشتر فعاليتهاى علمى اش   لوئيزيانا آمريكا اس
ــال  در زمينه حفارى چاه هاى نفت بوده و چندين س
ــگاه نفت لوئيزيانا آمريكا را نيز بر عهده  ــت دانش رياس

داشته است .

اخبار

كمبود 5 هزار مگاوات برق در كشور؛ لزوم كاهش 
مصرف برق در گلستان

ــتان گفت: در سال  ــتان گلس ــركت توزيع نيروى برق اس مدير عامل ش گذشته 10 هزار مگا وات توليد برق از نيروهاى آبى داشتيم كه در سال گـلسـتـان
جارى با كمبود منابع آب, 5 هزار مگاوات كمبود توليد برق از منابع آبى مواجه هستيم.

ــتان مينودشت اظهار داشت:  ــه شوراى ادارى در شهرس ــومين جلس  على اكبر نصيرى در س
ــق نيروهاى حرارتى,  ــور, حدود 55 هزار مگا وات برق از طري ــته در كل كش ــال گذش در س
ــيكل تركيبى و نيروهاى آبى توليد شده كه از اين ميزان 5 هزار مگا وات توسط منابع آبى   س

بوده است.
وى افزود: همه تجهيزات و تاسيسات ما براى توليد برق در منابع آبى آماده و مجهز است, 

اما آبى براى توليد وجود نداشته و اين بى سابقه است.
 مدير عامل شركت توزيع برق گلستان تصريح كرد: برق مصرفى گلستان در دوره سرما 
حدود 400 مگاوات است و اين ميزان مصرف در تابستان با 3 برابر افزايش به ميزان يك هزار و 
200 مگا وات مى رسد, در صورتى كه در فصل سرما با 400 مگاوات صنعت, كشاورزى, مصرف 
ــتم ادارى برق خود را تامين مى كنند.  نصيرى تاكيد كرد: اگر 100 مگا وات  خانگى و سيس
در برق مصرفى صرفه جويى شود حدود 250 ميليارد تومان در هزينه ها صرفه جويى خواهد 
 شد.  وى يادآور شد: با توجه به افزايش دما در اين هفته و دماى باالى 45 درجه در گلستان, 
دستگاه هاى اجرايى ملزم هستند يك ساعت قبل از خروج از اداره, همه سيستم هاى سرمايشى 

را از مدار خارج كنند تا در اين روزهاى بحرانى, با مشكل كمبود برق مواجه نشويم.
ــتان گفت: مديريت مصرف يكى از شاخص هاى اقتصاد  ــركت توزيع برق گلس  مدير عامل ش
مقاومتى است و سبب تامين انرژى خواهد شد و اگر مصرف حامل هاى انرژى مديريت نشود, 

مجبور به احداث تاسيسات خواهيم بود كه با اقتصاد مقاومتى سازگار نيست. 

مدير روابط عمومى و آموزش  همگانى  شركت آب و فاضالب اصـفـهـان
استان اصفهان هر گونه خبرى مبنى بر جيره بندى 
ــتان اصفهان را  نادرست دانست و گفت:  آب در اس
ــتان اصفهان هيچگاه،  هيچگونه  ــركت آبفا اس ش
ــته و  ــرب  نداش برنامه ايى براى جيره بندى آب ش
ــتان هر گونه  ــتا آبفا اس ندارد  بطوريكه در اين راس
ــرب  را  ــدى آب ش ــره بن ــر جي ــى ب ــرى مبن  خب

تكذيب مى نمايد .
سيد اكبر بنى طبا با بيان اينكه مردم هيچگونه 
ــرب نداشته باشند  نگرانى بابت جيره بندى آب ش
ــتان اصفهان همانگونه  ــركت آبفا اس اعالم كرد:ش
ــارى با توجه به  ــال ج ــه ماهه ابتداى س كه در س
ــت آب شرب  ــديد آبى توانس محدوديت منابع ش
مردم را تامين كند مطمئنا در ماههاى باقى مانده 
از فصل گرم سال هم مردم شاهد جيره بندى آب 

نخواهند بود .
ــزود: در حال حاضربا روند تامين منابع  وى اف
آب شرب كه از سوى مسئواالن امر صورت گرفته و 
نيز از سوى ديگر با همكارى خوب مردم در مصرف 
ــركت آبفا همچنان موفق به  ــرب ،ش بهينه آب ش
ــتان اصفهان  ــرب پايدار مردم در اس تامين آب ش

ــارى پيرامون ــى خواهيم اخب ــت و از مردم م  اس
 جيره بندى آب شرب را جدى نگيرند .

ــتان  ــالب اس ــركت آب و فاض ــخنگوى ش س
اصفهان گفت: مديرعامل محترم شركت مهندسى 
ــور در سفر اخير خود به استان  آب و فاضالب كش
ــط قرمز ما  ــالم كرد كه «خ ــان صراحتاً اع اصفه

جيره بندى آب در استان اصفهان است.»
ــرم نيرو هم  ــه وزير محت ــان اين ك ــا بي وى ب
ــان را خط قرمز  ــتان اصفه جيره بندى آب در اس
ــئولين  ــان كرد: مس ــت، خاطرنش اعالم كرده اس
ــتان  ــرو و مديريت عالى اس ــرم در وزارت ني محت
تالش خويش را معطوف به مديريت توأمان عرضه 
ــته تا كمترين آسيب ناشى از كمبود  و تقاضا داش

آب را براى مشتركين داشته باشيم.
وى با بيان اين كه بنده لحظه به لحظه اتفاقات 
آب در اصفهان را به رسانه ها گزارش مى دهم، ادامه 
ــتان اصفهان مشروط بر  داد: جيره بندى آب در اس
اوامر وزارت محترم نيروست و اعمال و برنامه ريزى 
ــات مديريتى در  ــب تصميم براى اين اقدام حس

اصفهان و با هماهنگى استاندار صورت مى گيرد.
ــتان  ــالب اس ــركت آب و فاض ــخنگوى ش س
اصفهان يادآور شد: طبيعتاً جيره بندى در كيفيت 

ــود كه در حال حاضر  ــت آب مؤثر خواهد ب و كمي
ــتان اصفهان به مرحله اى نرسيده  وضعيت آب اس

كه نياز به جيره بندى آب وجود داشته باشد.
مدير روابط عمومى شركت آبفا استان با تاكيد 
ــازى مردم از سوى رسانه ها، گفت: دو  بر اعتمادس
ــتان داريم كه يكى  ــركت آبفا اس خط قرمز درش
ــت و تاكيد بر اين موضوع كه هيچ  كيفيت آب اس
مشكلى از لحاظ كيفيت وجود ندارد و تغيير ذائقه 
ــتفاده از منابع آب جديد و محلى  مردم بخاطر اس
ــت، دومين خط قرمز هم جيره بندى  طبيعى اس
آب اصفهان است كه تمام تالش مديريت شركت 
ــت و  ــى بر افزايش ظرفيت منابع آب بوده اس مبن

بحث جيره بندى اصال مطرح نيست. 
ــتان  ــركت آبفا اس ــط عمومى ش ــر رواب مدي
ــر مديريت مصرف  ــارات مديريت دفت گفت: اظه
ــى آب و فاضالب كشور در بخش  شركت مهندس

ــيماى  ــورخ 97/4/8 س ــر 18:15 م ــد خب   واح
جمهورى اسالمى ايران مبنى بر جيره بندى موقت 
آب در اصفهان به افت فشار و قطعى آب در بعضى 
از نقاط شهرى در هفته هاى گذشته اشاره داشته و 
 به معنا و مفهوم اعمال جيره بندى آب در كالن شهر

 اصفهان نمى باشد. 

ــاره به اينكه  كاظم لطفى با اش ــوع در گـيــالن ــروز مهمترين موض ام
جهان مسئله آب است، افزود: سال هاى96 و 97 در 
ــور را از سالهاى كم آب عنوان كردند و به همين  كش
ــوراى آب در كشور تشكيل  ــطح ملى ش دليل در س
شده است و اعضاى شورا در حال سياستگذارى براى 

مقابله با كم آبى در كشور هستند.
ــتن منابع  وى با بيان اينكه گيالن به لحاظ داش
آبى در حوزه جغرافيايى خود از استان هاى ثروتمند 
محسوب ميشود، يادآور شد: براى سال زراعى با توجه 
به تغييرات اقليمى در شوراى حفاظت آب استان بحث 

كمبود آب در سال زراعى استان نيز مطرح گرديد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى گيالن ادامه داد: 
ــفيد رود 59 هزار كيلومتر مربع وسعت حوزه  سد س
ــت تا پايان فروردين ماه  ــد مى بايس دارد كه اين س
سال جارى يك ميليارد و 50 ميليون متر معكب آب 
ــبت به سال گذشته با كاهش  ذخيره مى كرد كه نس

40درصدى ورودى آب به سد مواجه شديم.
ــد سفيدرود از حوزه هاى  لطفى با بيان اينكه س
ــور درگير است  ــت و با 8 استان ديگر كش بزرگ اس
گفت: براى مديريت آب اين حوره بايد با اين استانها 

در تعامل باشيم.
ــتم  ــا هش ــفيدرود ت ــد س ــه داد: در س وى ادام
ــر معكب ذخيره  ــاه 950 ميليون مت ــت م ارديبهش

داشتيم كه نسبت به سال گذشته 100 ميليون متر 
مكعب كاهش داشت اما خوشبختانه با بارندگى هايى 
ــى از كاهش  ــال انجام گرفت بخش كه در ماه دوم س
ــد. لطفى گفت: تا پنجم مرداد ماه آبيارى  جبران ش
ــال در مورد آب زراعى هيچ  ادامه خواهد يافت و امس

مشكلى نخواهيم داشت .
ــه اى گيالن با با  ــركت آب منطق مديرعامل ش
اشاره به اينكه براى جلوگيرى و مقابله با خشكسالى 
تمهيداتى از آذر ماه سال گذشته انديشه شده است، 
افزود: از مهمترين راههاى مقابله، عملياتى كردن 130 
ــتان با مبلغى بالغ بر 35ميليارد  پروژه در 16 شهرس

تومان براى مديريت در آب زراعى بود.
وى ادامه داد: با اجراى اين پروژه ها و قرار گرفتن 
آنها در مدار بهره بردارى توانستيم در بحث مديريت 

آب زراعى موفقيت هاى بزرگى را داشته باشيم.
ــراى پروژه هاى زود  ــه با اج ــى با بيان اينك لطف
ــان در كمبود آب  ــتانهاى حاد مشكلش بازده شهرس
ــرود، تالش،  ــتانهاى لنگ ــد، گفت: شهرس برطرف ش
ــتانه، رضوانشهر, املش و رودسر از شهرستانهايى  آس
بودند كه مشكل زيادى در تامين آب زراعى داشتند 
كه خوشبختانه توانستيم مشكالت را در اين منطقه 
ــفيد رود تاكنون  ــد س برطرف كنيم. وى گفت: از س
800 ميليون متر مكعب آب رهاسازى شده است و تا 
پايان فصل آبى 400 ميليون متر معكب نيز رها سازى 
مى گردد و پرونده آبيارى استان با يك ميليارد و  200 

ميليون متر مكعب بسته خواهد شد.
ــاليزار  ــان اينكه 238 هزار هكتار ش لطفى با بي
ــود، اظهار كرد: براى  ــتان گيالن كشت مى ش در اس

ــارد و 800 ميليون  ــن ميزان زمين زراعى دو ميلي اي
مترمعكب آب نياز است كه تاكنون يك ميليارد 250 
ــفيد رود تامين شده  ــد س متر مكعب از رودخانه س
ــبت به سال گذشته 600 ميليون متر مكعب  كه نس

كاهش داشتيم.
ــاره به اينكه فصل زراعى 96 و 97 يك  وى با اش
ــگاه كاردبردى در حوزه آب استان بود، تصريح  دانش
ــفيدرود با  ــد س كرد: براى مقابله با كاهش آب در س
ــتگاههاى پمپاژ و پروژه هاى كوچك  استفاده از ايس
زود بازده آبهايى را قبل از ريختن به دريا بازچرخانى و 

وارد حوزه داخل مزارع كرديم.
ــركت آب منطقه اى گيالن ادامه    مديرعامل ش
داد: همه ايستگاه هاى پمپاژها تعمير و بهسازى شده 
ــع آب زيرزمينى،  ــن از ظرفيت مناب ــت. همچني اس
ــد تا بتوانيم 2  ــا و تاالبها به كار گرفته ش آب آبندانه
ميليارد و 850 ميليون مترمكعب آب را تامين كنيم 
ــتيم در كنار كشاورزان باشيم و  و خوشبختانه توانس

مقابلشان روسفيد شويم.
آخرين وضعيت احداث سدهاى گيالن

ــركت آب  ــتگذارى ش ــاره  به سياس لطفى با اش
منطقه اى گيالن، گفت: سد شهر بيجار براى تامين 
70 درصد از آب شرب و سد سفيدرود تامين كنند اب 
شرب و آب زراعى است و اين دوسد در بحث مديريت 

آب كمك خواهند كرد.

وى ادامه داد: با توجه به تهديدات ناشى از كاهش 
آورد از سد سفيد رود  در استان گيالن 4 سد در حال 
ساخت است كه اين سدها شامل سد پلرود با ظرفيت 
ــاالنه و  تنظيمى 214 ميليون مترمعكب ذخيره  س
ــرفت فيزيكى 63 درصد، سد شفارود با ظرفيت  پيش
ــاالنه و  تنظيمى  134 ميليون متر مكعب ذخيره س
ــرفت فيزيكى 38 درصد، سد ديورش با ظرفيت  پيش
تنظيمى  15 ميليون متر مكعب و پيشرفت فيزيكى 
ــك با ظرفيت تنظيمى   120  ــد الس 20 درصد و س
ميليون متر مكعب  ذخيره  ساالنه از جمله سدهايى 
ــالهاى آينده  ــتند كه با بهره بردارى از آنها در س هس
ــد سفيدرود  ــت س نگرانى در مورد ذخاير آب در پش

نخواهيم داشت.
مديرعامل شركت آب منطقه اى گيالن به تعداد 
ــاره كرد و افزود: در استان  ــتان اش رودخانه هاى اس
ــه داريم كه 11 رودخانه وارد تاالب انزلى  54 رودخان

 مى شود و بقيه رودخانه ها 4 ميليارد متر مكعب به 
دريا مى ريزد  كه از اين ميزان آبى كه به دريا ريخته 
ــط سد  ــود يك و نيم ميليارد متر مكعب توس مى ش
ــفيدرود تنظيم شده است و2 و  شهر بيجار و سد س
نيم ميليارد متر مكعب نيز مستقيم وارد دريا ميشود 
ــدهاى پلرود و شفارود 400  و اميدواريم با احداث س
ميليون متر مكعب آب را حفظ نماييم و 600 ميليون 

متر مكعب را نيز توسط آب بندانها مديريت كنيم.

اجراى130 پروژه براى 
مقابله  با خشكسالى در گيالن

كيفيت و جيره بندى دو خط قرمز شركت آبفا استان اصفهان است

آگهى ابالغ اجراييه به خانم مليحه آسيا فرزند: على به نشانى: تهران، 15 خرداد 
غربى، كوچه چيت چيان، بن بست 1، پالك 3  بدين وسيله به خانم مليحه آسيا 
فرزند: على به شناسنامه شماره: 19220 صادره از كربال ساكن: تهران، 15 
ابالغ مى شود كه خانم  خرداد غربى، كوچه چيت چيان، بن بست 1، پالك 3 
دنيا خبازيان جهت وصول طلب خود به تعداد يكصد عدد سكه طالى تمام بهار 
آزادى بابت مهريه به استناد سند ازدواج شماره 12549 مورخ 1373/3/1 
عليه مورث شما (مرحوم سعيد آسيا) اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به 
كالسه 139704001109000110 (شماره بايگانى اجرا 9700121) در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/3/20 مامور ابالغ پست، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ماده 18 و 19 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت  ده روز از تاريخ اين 
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
13053/م الف                    مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى قرچك – رضا النچرى

آگهى فقدان سند مالكيت خانم  اعظم قمچيلى به استناد وكالت نامه 8770 – 
1396/1/3دفترخانه 1224 تهران به وكالت از خانم تاج بگم موسوى دولت 
آبادى و به قيموميت از اميرعباس و ساجده الهى قائم به استناد قيم نامه 
شماره 9609982708200037 – 1396/9/20 و خانم مائده الهى قائم 
اصالتا“ تقاضاى صدور سند المثنى سند مالكيت را نموده اند كه مراتب در 
اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهى مى گردد: 1- نام 
و نام خانوادگى مالك: مائده و اميرعباس و ساجده شهرت همگى الهى قائم و 
خانم تاج بگم موسوى 2- شماره پالك: 33/7090 واقع در بخش 11 تهران 
3- علت گم شدن: نامعلوم 4- خالصه وضعيت مالكيت: اسناد مالكيت شش 
كه   60/67 مساحت  به  همكف  طبقه  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  دانگ 
مقدار 1/10 مترمربع آن بالكن است قطعه اول تفكيكى شماره 7090 فرعى 
از 33 اصلى مفروز از 617 فرعى از اصلى مذكور واقع در  بخش 11 تهران 
به انضمام انبارى قطعه 4 تفكيكى ذيل ثبت 358734 و 358735 صفحه 
399 و 400 دفتر 1426 و 1426  و به شماره چاپى 927670 و 696694 
به نام جعفر قربانى ثبت و صادر گرديده است كه نامبرده فوت نموده و از 
اسناد  دفتر   1385/6/16  – انتقال 140342  برابر سند  وى  وراث  سوى 
رسمى 11 تهران به خانم اكرم رحمانى دولت آباد (5 دانگ مشاع) و مجيد 
دولت  رحمانى  اكرم  خانم  سپس  شده  منتقل  مشاع)  دانگ  (يك  قائم  الهى 
آبادى برابر گواهى حصر وراثت 9509970927300366 – 1395/5/18 
شوراى حل اختالف منطقه سه تهران فوت نموده وراث وى عبارتند از: مجيد 
مائده  (مادر) و ساجده،  آبادى  بگم موسوى دولت  تاج  و  قائم (همسر)  الهى 
سپس  باشند  مى  متوفى  (فرزندان)  قائم  الهى  همگى  شهرت  اميرعباس  و 
آقاى مجيد الهى قائم طبق گواهى حصر وراثت 9609970933401046 – 
1396/12/15 مجتمع شماره 5 شوراى حل اختالف فوت نموده و وراث وى 
عبارت از ساجده، مائده، اميرعباس شهرت همگى الهى قائم (فرزندان) مى 
باشند. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست 
صدور المثنى آن مراتب اعالم تا هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
كرده كه در قسمت چهارم اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
اعتراض اصل سند  يا در صورت  و  نرسد  اعتراض  اگر ظرف مهلت مقرر  و 
مالكيت يا سند معامله  ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.
13052/م الف                كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك – مصطفى دادفر

رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجرائيه  ابالغ  آگهي 
بدينوسيله به آقاي جمال مباركي فرزند موسي به نشاني شهرك چشمه فاز5 
پ16 ابالغ مي شود كه نگار رئيسي براي وصول مبلغ50/000/000ري ال 
آهن  راه  شعبه  تجارت  بانك  عهده   586664 شماره97/2/30-  چك  مبلغ 
عليه شما اجراييه صادر و پرونده اجرايي به كالسه 9701065 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مامور اداره پست محل اقامت شما بشرح متن 
سند شناخته نشده و بستانكار هم نميتواند شما را جهت ابالغ واقعي معرفي 
نمايد لذا به تقاضاي وارده شماره 14014785- 97/4/9 بستانكار و طبق 
اجرائيه  ابالغ  روز  كه  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  اجراء  نامه  آئين   18 ماده 
ننمائيد عمليات  از پرداخت بدهي خود اقدام  محسوب است. ظرف ده روز 

اجرائي جريان خواهد يافت.
شبيبي  – رسمي  اسناد  اجراي  چهارم  اداره  رئيس  الف              13062 /م 

فرزند  خوشنويسان  شهرام  آقاى  به  وسيله  بدين  اجراييه  ابالغ  آگهى 
مافى،  نظام  مسجد  مقابل  كاشانى،  اله  آيت  بزرگراه  نشانى:  به  محسن 
به  سلطانى  مالحت  خانم  گردد:  مى  ابالغ  پالك 20  كوچه هشتم  زاد،  خ 
تحت  تهران  دفترخانه شماره 133  ازدواج شماره 2605  استناد سند 
كالسه 9601554 تهران جهت وصول 55 سكه آزادى عليه شما مبادرت 
به صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى به كالسه فوق در اين اداره 
تشكيل شده و در جريان است. لذا با توجه به اينكه ابالغ اجراييه به 
شما در آدرس متن سند ميسر نشده، مراتب از طريق درج در روزنامه 
به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در غير اين صورت 

عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت.
13058/ م الف              رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى – على نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت نظر به اينكه آقاى وحيد كشاورز با وكالت نامه 
33099 – 97/2/1 دفترخانه 838 تهران از طرف مالكين به شرح آتى 
با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد اين آگهى با تسليم استشهاديه 
گواهى امضا شده ذيل شماره 12565 – 97/3/23 در دفتر اسناد رسمى 
تقاضاى   97/3/23  – وارده 4488  درخواست  طى  تهران  شماره 838 
صدور المثنى سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراى ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهى مى گردد: 1- نام و نام خانوادگى 
پالك: 13504  روشنى 2- شماره  بيژن  و  الدينى  كمال  معصومه  مالك: 
فرعى از 3104 اصلى واقع در بخش 11 تهران 3- علت فقدان: جابه 
جايى 4- خالصه وضعيت مالكيت: سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه 
به مساحت 66/23 مترمربع  ميانى شمالى  اول  آپارتمان واقع در طبقه 
قطعه 5 تفكيكى به پالك 13504 فرعى از 3104 اصلى مفروز از 1708 
فرعى از اصلى مذكور بخش 11 تهران به انضمام پاركينگ 30 و انبارى 
19ذيل صفحه 592 دفتر 962 مكرر و ثبت 269208 و چاپى 468198 
به نام حميده جعفرى كرهرودى ثبت و صادر و تسليم گرديده است كه 
بيژن  به  تهران  دفترخانه 838   97/2/1  – برابر سند 33097  سپس 
روشنى نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم معصومه كمال الدينى نسبت به 4 
دانگ مشاع از 6 دانگ انتقال يافته است. لذا با توجه به درخواست صدور 
المثنى مراتب اعالم تا هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله كرده كه 
در قسمت چهارم اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
يا سند معامله  ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.
13055/م الف                كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك – مصطفى دادفر

گزارش فقدان سند نظر به اينكه خانم پروين بنائى (مالك) فرزند سليمان به 
شماره شناسنامه11035 صادره از ملكان به شماره كدملى 507878053 
با تسليم دو برگ استشهاديه به شماره تصديق 8581 و شناسه يكتا به 
 1237 دفترخانه   97/3/9 مورخ   139702150316000070 شماره 
مورخ 97/3/12  وارده 1078009544  شماره  به  تقاضا  برگ  و  تهران 
مدعى فقدان سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به 
مساحت 94/29 مترمربع قطعه اول تفكيكى واقع در طبقه اول كه مقدار 
1/85 مترمربع آن مساحت بالكن است به شماره 39166 فرعى از 2 اصلى 
مفروز و مجزى شده از 8436 فرعى از اصلى مذكور فاقد پاركينگ و انبارى 
واقع در بخش 12 تهران كه ذيل ثبت 21767 دفتر 157 صفحه 364 به 
نام خانم پروين بنائى ثبت و سند مالكيت به شماره چاپى 657064 صادر 
و تسليم گرديد سپس برابر سند رهنى شماره 11356 مورخ 93/5/28 
دفترخانه 39 چهاردانگه تهران شش دانگ مورد ثبت در رهن بانك ملى 
قرار گرفته است كه به علت جابه جايى مفقود گرديده و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى پالك موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب بى اعتبارى سند مالكيت اوليه به شماره 
چاپى فوق الذكر به آن دفترخانه اعالم مى گردد، شايسته است در صورت 
مشاهده ضمن خوددارى از انجام هرگونه معامله سند مرقوم را اخذ و جهت 

ابطال و ضبط در پرونده ثبتى به اين منطقه ارسال بفرماييد.
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