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تحقق پايدارى توليد در پااليشگاه ايالم
ــركت پااليش گاز ايالم از  پايدارى  معاون عمليات ش
ــگاه  و ارتقاء توليد در واحدهاى مختلف فرآيندى پااليش
خبرداد وگفت: با انجام تعميرات موثر، رفع مشكالت فنى 
ــگاه شامل واحد هاى  واحدهاى مختلف فرآيندى پااليش
ــازى آمين، نم زدايى ، بازيافت اتان و يوتيلتى،  شيرين س

پايدارى و ارتقاء توليد محقق شده است.
به گزارش روابط عمومى،مهندس "عابدين زرگوشى" 
افزود: تحقق پايدارى و ارتقاء توليد مهمترين ركن از اهداف 
كالن اين پااليشگاه در مسير دستيابى به شركتى سرآمد 
در سال 1404 در بين شركت هاى پااليش كننده گاز در 
ــود كه در اين راستا فعاليت هاى  كشور محسوب مى ش
خوبى در دوسال اخير انجام شده و برنامه هاى منسجمى 

نيز در ادامه براى اجرا در دستور كار قرار دارد.
ــركت پااليش گاز ايالم از پايدارى  معاون عمليات ش
ــد در واحد گوگرد خبر داد و گفت: با انجام تعميرات  تولي
ــامل كوره هاى  موثر برروى تجهيزات اصلى اين واحد ش
ــورها، تعويض با برنامه رفركتورى(عايق  واكنش، كندانس
حرارتى)، خوشبختانه ضمن برقرارى توليدى پايدار در اين 
واحد، محصول گوگرد با ميانگين توليد روزانه 200 تن، به 
رقم قابل مالحظه مجموع 125 هزار تن در دو سال اخير 

رسيده است.
ــيرين  وى  به ارتقاء و پايدارى توليد در واحدهاى ش
ــاره و اظهار داشت: انجام تعميرات  سازى اين شركت اش
ــدل هاى حرارتى  ــا، پاييپينگ، برج جذب، مب ريبويلره
ــتورالعمل هاى فرايندى در واحد  صفحه اى و اصالح دس
شيرين سازى، همچنين تصفيه آنالين حالل در گردش 
در اين واحد با بكارگيرى پكيج هاى زرينى ساخت كارگاه 
مركزى اين شركت براى حذف نمك هاى پايدار حرارتى، 
از اقدامات شاخص براى توليد پايدار در واحدهاى شيرين 
سازى بوده است كه با انجام اين موارد، تصفيه گاز در اين 
ــه با سال قبل  20 درصد افزايش يافته  واحدها در مقايس
ــتاى ارتقاء توليدات شركت به كارهاى  است. وى در راس
ــده در واحد هاى نم زدايى و بازيافت اتان  اشاره  انجام ش
ــان كرد: با تعويض و جايگزينى موفقيت آميز  و خاطرنش
ماده جاذب رطوبت گاز (مولكوراسيو) از نمونه خارجى به 
محصول توليد شده توسط يك شركت ايرانى، از آبان ماه 
سال جارى تاكنون بيش از 400 هزار متر مكعب روزانه به 
توليد گاز تصفيه شده ارسالى به خط سراسرى اضافه شده 
 (LPG)است. مهندس زرگوشى افزود:  توليد گاز مايع خام
بعنوان يك محصول با ارزش در واحد بازيافت اتان نيز، در 
دو سال گذشته با رسيدن به مجموع 60 هزار تن نيز رشد 

بسيار چشمگيرى داشته است.
وى به اهميت واحدهاى يوتيليتى (آب، برق و بخار) 
در پشتيبانى توليد اشاره كرد و گفت : با انجام اقدامات موثر 
از جمله انجام تعميرات دوره اى توربين هاى واحد نيروگاه، 
بويلرهاى فشار ضعيف، متوسط در خارج از بازه تعميرات 
ــى، آب ، برق و بخار مصرفى در واحدهاى فرآيندى  اساس

بدون وقفه مهيا شده است. 

اخبار
ــوراى شهر از شهردار  رييس ش ــن مـشـهـد ــوص جش ــهد در خص مش
ــان و كارگران فضاى  ــوت 32 هزار نفر از پاكبان خداق

سبز تقدير كرد.
ــوراى اسالمى در   محمدرضا حيدرى، رييس ش
ــوراى اسالمى شهر  پنجاه و سومين جلسه علنى ش
مشهد گفت: از ابتكار شهردار مشهد تشكر مى كنيم 
ــب به مدت 8 شب ميزبان 32 هزار نفر از  كه از امش
پرسنل پاكبانان و حوزه خدمات شهرى و فضاى سبز 

براى تقدير و خداقوت هستند.
ــهر مشهد  ــوراى ش وى افزود : مطالبه جدى ش
ــوص پرداخت به  ــان وى در خص ــهردار و معاون از ش
موقع حقوق به كاركنان است، اما مطالبه جدى تر ما 
پرداخت بدون وقفه مطالبات چهره هاى زحمتكش و 
كم ادعاى شهر مانند پاكبانان و نيروهاى فضاى سبز و 

خدمات شهرى است.

حيدرى با گراميداشت 22 اسفند روز شهدا و ياد 
و خاطره آنان تصريح كرد: 25 اسفند سالروز شهادت 
شهيد باكرى از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس است. 
ــهردار اروميه بوده و مديريت  ــهيد بزرگوار ش اين ش
ايشان در شهردارى شاخص بوده است؛ اين روز را روز 
شهردار ناميده اند كه به تمامى شهرداران به خصوص 

شهردار جوان مشهد تبريك مى گوييم.
ــال جديد  ــدن به س ــاره به نزديك ش وى با اش
خاطرنشان كرد: براى آغاز سال جديد تمام ظرفيت هاى 
شهردارى بسيج شده اند تا زائران و مجاوران خدمات را 
به شكل مطلوب تر دريافت كنند و اميدواريم بتوانيم به 

نحو شايسته اى رسم ميزبانى را فراهم كنيم.
50 فراخوان در حوزه سرمايه گذارى

احمد نوروزى، رييس كميسيون اقتصادى شوراى 
شهر مشهد در ادامه گفت: در حوزه زيارت نبايد فكر 
ــود بلكه  ــه چيزى مى تواند رقيب زيارت بش كنيم ك
ــذب جوانان به اين  ــد به دنبال مكمل زيارت و ج باي
ــمت باشيم. وى با بيان اينكه شهردارى پروژه هاى  س
بسيار بزرگى را آغاز كرده است، افزود: سمت و سوى 
پروژه هاى شهر به سمت نياز شهر در حال تغيير است و 
انتظار ما از شهردارى تسهيل در فرايند سرمايه گذارى 
ــراى خدمت بهتر و  ــوروزى ادامه داد: بايد ب ــت. ن اس

ــعه زيارت تالش كنيم تا ماندگارى زائر در شهر  توس
مشهد بيشتر شود چرا كه ماندگارى بيشتر زائر رابطه 
مستقيمى با كاهش بيكارى و افزايش اشتغال خواهد 
داشت كه پروژه هاى بوستان خورشيد، طرق و بهار در 

اين راستا مى باشند.
ــاره به برگزارى بيش از 50 فراخوان در  وى با اش
حوزه سرمايه گذارى در شهردارى گفت: در مدت اخير 
اقدامات بسيار خوبى جهت جذب سرمايه گذار انجام 
ــرمايه گذارى و احداث  ــده و امروز 50 فراخوان س ش
پروژه هاى تفريحى و رفاهى و فرهنگى و خدماتى به 

ارزش 2600 ميليارد تومان منتشر شده است.

ــك و دو  ــه در خطوط ي ــا بيان اينك ــوروزى ب ن
ــم، تصريح  ــع مالى نداري ــود مناب ــهرى كمب قطارش
ــهردارى با  ــورا و ش كرد:  در مدت حضور اين دوره ش
ــرمايه گذاران 3 هزار و 200 ميليارد  اعتمادسازى س
ــروژه تعيين تكليف ــرمايه گذارى با 20 پ ــان س  توم

 شده است.
ــيار مثبتى مانند  ــد: اقدامات بس ــادآور ش وى ي
سازمان بازآفرينى فضاهاى شهرى، ساخت 23 هزار 
ــكن ارزان قيمت، احداث پاركينگ آزادى  و 30 مس
ــا هزار و 80  ــاى پارك و پاركينگ مجد ب با 800 ج
جاى پارك، مجموعه اقامتى تجارى طرق با 100 هزار 
مترمربع، توسعه بوستان مينياتورى، مجتمع آفتاب در 
بوستان آفتاب و تشكيل كارگروه حمايت از مشاغل 
خرد و خانگى از اقدامات دوره جديد مديريت شهرى 
ــت رونق به اقتصاد شهر  ــتاى بازگش بوده كه در راس

انجام شده است.

تقدير از ابتكار شهردار مشهد توسط رئيس شوراى شهر 

ع خود  کشاورزان گیالنی شخم زمستانه مزار
را در اولویت قرار دھند

ــه منابع و  ــه كميت ــن جلس نهمي ــال آبى 1398-1397 و گـيــالن مصارف س
ــازگارى با كم آبى استان گيالن در محل شركت  برنامه س

آب منطقه اى با حضور اعضا برگزار شد. 
ــتان،  اس ــى  هواشناس كل  اداره  از  ــى  نمايندگان
ــركت بهره بردارى از ــازمان جهاد كشاورزى استان، ش  س
ــبكه هاى آبيارى و زهكشى ،  مؤسسه تحقيقات برنج   ش
كشور،  موسسه تحقيقات بين المللى تاسماهيان درياى 
ــتاندارى،  اداره كل  ــت بحران اس ــزر،  اداره كل مديري خ
شيالت استان و نماينده دفتر فنى استاندارى و اعضاء مدعو 

برگزار شد.
       به گزارش خبرنگار روابط عمومى شركت سهامى 
آب منطقه اى گيالن در اين جلسه مجتهدى نماينده اداره 
كل هواشناسى استان گيالن گفت : على رغم بارش هاى 
ــب در كشور و استان گيالن ، كماكان ايستگاه هاى  مناس
كياشهر، ديلمان و رشت اندكى كاهش بارش را نشان مى 
دهند اما خوشبختانه  امسال سال خوبى براى زاگرس بوده 
و حوضه آبريز سفيدرود بزرگ نيز داراى وضعيت مناسبى 
ــت.  تاجدارى رئيس گروه مطالعات آب هاى سطحى  اس
شركت آب منطقه اى گيالن نيز  با ارائه گزارشى از ميزان 
ــتان گفت ؛ آخرين  ــفيدرود و اس بارش در حوضه آبريز س
تصوير پوشش پوشش برف در حوضه آبريز سد سفيدرود 
در سال جارى عدد 37 هزاركيلومتر مربعى را نشان مى دهد 
كه عدد بسيار خوبى است.   در اين جلسه مهندس مرتضى 
ميرزايى معاون حفاظت و بهره بردارى شركت سهامى آب 
منطقه اى گيالن حجم فعلى مخزن سد سفيدرود را 778 
ــت ؛ امروز و در حال  ميليون متر مكعب اعالم نمود و گف

حاضر 76 درصد از مخزن سد سفيدرود پر از آب است .

افتتاح ۱۵ کیلومتر جاده علویجه به سمت 
پلیس راه اصفھان – تھران

اصـفـهـان افتتاح 15 كيلومتر جاده علويجه 
ــس راه اصفهان –  ــمت پلي به س
ــتان  ــطح اس ــران. يكي از محورهاي پرحادثه در س ته
محور پليس راه اصفهان – تهران به سمت علويجه بود 
كه همواره يكي از اولويت هاي اداره كل راه وشهرسازي 
ــير 39  ــوده و اين مس ــير ب ــن ايمني مس ــت تامي جه
ــرايط خطرناك و پر تصادف با  كيلومتري با داشتن ش

پيگيري هاي مستمر سرانجام چهارخطه شد.
ــتاندار اصفهان صبح روز گذشته  عباس رضايي اس
ــا حميدرضا  ــتان نجف آباد همراه ب ــفر به شهرس با س
ــي چند از  ــازي و تن ــركل راه وشهرس ــي مدي اميرخان
ــتاني و محلي 15 كيلومتر اين مسير را  ــئولين اس مس

افتتاح نمود.
ــازي  ــي مديركل راه وشهرس ــا اميرخان حميدرض
ــير گفت:  ــيه برگزاري افتتاح اين مس ــتان در حاش اس
ــمت پليس راه  ــل چهارخطه محور علويجه به س تكمي
ــا و از جمله اولويت هاي اين  همواره يكي از دغدغه ه
اداره كل جهت رفع نقاط پرحادثه بوده كه خوشبختانه 
ــير با اعتباري بالغ بر حدود  امروز 15 كيلومتر اين مس
120 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد و اميد است تا 
ــتاي ايمن سازي تمامي محورهاي استان  بتوان در راس

اقدامات شايسته اي انجام پذيرد .
ــت  ــت اين محور بطول 39 كيلومتر اس گفتني اس
ــيده و يك  كه 23 كيلومتر آن قبال به بهره برداري رس
كيلومتر باقيمانده نيز با توجه به نياز به احداث 2 دهانه 
ــر روي آزاد راه مورچه خورت – نجف  ــل 45 متري ب پ
آباد و با تامين اعتبار 42 ميليارد ريال در نيمه اول سال 

آتي به بهره برداري خواهد رسيد.

 نخستین کارخانه تولید برق صنعتی کشور
 در فھرست آثار ملی کشور قرار گرفت

ــه توليد برق  ــتين كارخان ــت آثار اهـــواز نخس ــور در فهرس صنعتى كش
ملى كشور قرار گرفت. 

ــت و گاز  ــردارى نف ــره ب ــركت به ــل ش مديرعام
ــتين كارخانه توليد  ــليمان از ثبت ملى نخس مسجدس
ــط سازمان ميراث فرهنگى و  برق صنعتى كشور توس

گردشگرى كشور خبر داد .
ــره بردارى  ــركت به به گزارش روابط عمومى ش
ــليمان ، مهندس قباد ناصرى در  نفت و گاز مسجدس
ــت : اين كارخانه كه هم  ــل اين خبر اظهار داش تكمي
ــوزه گنجينه نفت  ــوان يكى از اجزاى م ــون به عن اكن
ــريفات قانونى الزم به  ــمار مى آيد پس از طى تش بش
ــور توسط  ــت آثار ملى كش ــماره 4121 در فهرس ش
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور ثبت و به 

استاندارى خوزستان نيز ابالغ گرديده است .
ــت و گاز  ــردارى نف ــره ب ــركت به ــل ش مديرعام
ــن كارخانه كه در اوايل  ــليمان ادامه داد : اي مسجدس
سالهاى اكتشاف و شكل گيرى صنعت نفت در منطقه 
ــهر  ــرقى از مركز ش تمبى در 10 كيلومترى جنوب ش
ــد داراى 18 مگاوات  ــداث گردي ــليمان اح مسجدس
ــود و برق توليدى  ــيته ب ــدرت توليد انرژى الكتريس ق
ــى به مناطق  ــع 11 كيلو وات ــط 7 خط توزي آن توس
ــد .وى افزود : به علت افزايش  مورد نظر منتقل مى ش
ــال 1950 دو دستگاه توربين گازى در اين  نياز در س
ــه تا اوايل دهه 70 ــد و اين كارخان  كارخانه افزوده ش
ــاز صنعت نفت بود اما در  ــن كننده برق مورد ني  تأمي
ــالها فعاليت فراتر از برآورد عمر  ــان و پس از س آن زم

ژنراتورها از مدار خدمت خارج شد .

 بیش از ۱۲ میلیارد متر مکعب گاز در
 خراسان رضوی مصرف شد

ــان  ــركت گاز خراس مدير عامل ش ــال مـشـهـد ــت: از ابتداى امس ــوى گف رض
تاكنون 12 ميليارد و 360 ميليون متر مكعب گاز در اين 
ــده كه نسبت به سال قبل هفت و نيم  استان مصرف ش

درصد افزايش دارد.
سيد حميد فانى با اعالم اين خبر افزود: همچنين از 
ابتداى سال96 تا بيستم اسفند سال گذشته، 11 ميليارد 
ــتان به مصرف  و 500 ميليون متر مكعب گاز در اين اس
رسيد. وى اظهار كرد: از ابتداى اسفند امسال تاكنون نيز 
ــتان مصرف شده  835 ميليون متر مكعب گاز در اين اس
ــابه پارسال هفت و نيم  ــبت به مدت مش كه اين رقم نس
درصد افزايش دارد. مديرعامل شركت گاز استان با بيان 
ــال 2 هزار و 206  ــدا تا پايان بهمن ماه امس اينكه از ابت
كيلومتر شبكه گاز در اين استان انجام شده است گفت: 
ــير شهرى و 2 هزار و 111 كيلومتر  95 كيلومتر اين مس

آن گازرسانى روستايى بوده است.
فانى افزود: 2601 روستاى واجدشرايط گازرسانى در 
اين استان وجود دارد كه تاكنون يكهزار و 914 روستا از 
ــده اند و عمليات اجرايى در 538  نعمت گاز بهره مند ش

روستاى ديگر نيز در حال انجام است.
ــانى  ــرد: در حال حاضر ضريب گازرس وى اظهار ك
خانوار روستايى در خراسان رضوى 85 درصد است كه با 
بهره بردارى از طرحهاى در حال اجرا به باالى 97 درصد 

افزايش خواهد يافت.
شركت گاز خراسان رضوى با 2 ميليون و 254 هزار 
ــترك، رتبه دوم كشور در تعداد مشتركين و  و 364 مش
ــعاب، رتبه سوم كشور در تعداد  با 935 هزار و 151 انش

انشعاب را در اختيار دارد.

  

گفتمان

آگهى تغييرات شــركت دياكو آسا گستر بهتاش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 52373 و شناسه ملى 14004375963 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/10/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاى هيئت مديره به قرار 
ذيــل تعيين گرديد: ســيد مهــدى ميرنظامى به ســمت رئيس هيئت 
مديره كدملى: : 0532574117 هنگامه حليمى به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره كدملى: 1064045091 عفت كمانى به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره كدملى: 0559275838 ســيد مجتبى مير 
نظامى به ســمت عضو هيئت مديره كدملــى: 0532099321   2 - 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رسمى و بانكى با امضاء رئيس 
هيــات مديره(ســيد مهــدى ميرنظامى) همــراه با مهر شــركت معتبر 

خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (414738)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه باغ 8 رى به پالك 43 فرعى از ســنگ 93 اصلى قريه ســربندان كه بنام 
ورثه مشهدى فيض اله رحمتى و حسين و كبرى و قدم خير و زينب و زليخا شهرت همگى رحمتى 2- ورثه حسين 
رحمتى ، فيض اله ، اصغر ، حســن ، محمد ، صغرى ، فرشــته ، شهرت همگى رحمتى 3- ورثه كبرى رحمتى ، حمزه ، 
محمد حنيفه و محمد باقر و صغرى و مرحمت شهرت همگى رجبى 4- ورثه قدم خير رحمتى ، ابراهيم، اسماعيل ، 
احمد ، بى بى خانم، ايران، رعنا شهرت همگى رجبى 5- ورثه زينب رحمتى ، امير ، عباس و رضا و داود و مرتضى 
شــهرت همگى جعفرى 6 ورثه زليخا ، حســن مختارى ميباشــد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون 
انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل 
مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 

طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/25- م الف/5880
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
نوبت اول

حسب اجرائيه صادره از شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن به كالسه اجرايى 97/الف ش/312 عليه 
آقاى بهرام پاشــا محمدى ، محكوم له پالك ثبتى 114 فرعى از 9 اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده 
اســت كه پس از ارجاع امر به كارشــناس رســمى دادگسترى به شــرح آتى توصيف و ارزيابى گرديده است ملك 
بــه پــالك ثبتى فوق الذكر واقع در رودهن نبش خيابان بهار به صورت يك باب خانه شــامل يك طبقه زيرزمين به 
مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه همكف به مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه روى همكف به مســاحت 
85/50 مترمربع مى باشــد طبقه همكف بعنوان پســت بانك در حال اســتفاده مى باشد ولى در پرونده شهردارى 
پايان كار مبنى بر كاربرى تجارى مشــاهده نگرديده با توجه به موقعيت محل ، قدمت بنا ، ارزش شــش دانگ پالك 
ثبتــى 9/114 بــدون در نظر گرفتــن ديون احتمالى و هزينه هــا مربوط به شــهردارى و ... در صورت عدم وجود 
مانعــى براى انتقال به مبلغ 35/000/000/000 ريال ارزيابــى گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از 
اين قيمت آغاز خوهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رسد شــركت در مزايده براى عموم آزاد بوده و 
متقاضيــان مــى توانند براى بازديد از ملك مذكور ، پنج روز قبــل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام 
دادگاه رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس 
و نقــداً و مابقــى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد در 
صــورت مواجهــه روز مزايده با  تعطيلى غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعــد از آن در همان مكان 
و زمــان برگــزار مى گردد. زمان مزايده 98/1/17 ســاعت 11 صبــح ، مكان دفتر اجراى احكام شــورا و دادگاه 

رودهن . م الف/5777
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجراييه
كالسه 9600039 بدين وسيله به خانم سيده اقدس ساداتى ف سيدرضا به شماره ملى 2181467730 
بدهكار پرونده كالســه فوق كه برابر گزارش مورخ 96/12/14 آدرس اعالمى شــما شناســايى نگرديد ابالغ مى 
گردد كه برابر اجراييه صادره كالســه فوق حســب قرارداد بانكى بين شــما و صندوق كارآفرينى اميد(مهر امام 
رضا ســابق)مبلغ 55699989 ريال اصل كه روزانه از تاريخ 96/11/7 مبلغ 7761 ريال بدهكار مى باشــيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به 
كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 19/18آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى:97/12/25مى 

باشد.م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك گلوگاه

آگهى تغييرات شــركت دياكو آسا گستر بهتاش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 52373 و شناسه ملى 14004375963 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/10/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاى هيئت مديره به قرار 
ذيــل تعيين گرديد: ســيد مهــدى ميرنظامى به ســمت رئيس هيئت 
مديره كدملى: : 0532574117 هنگامه حليمى به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره كدملى: 1064045091 عفت كمانى به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره كدملى: 0559275838 ســيد مجتبى مير 
نظامى به ســمت عضو هيئت مديره كدملــى: 0532099321   2 - 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رسمى و بانكى با امضاء رئيس 
هيــات مديره(ســيد مهــدى ميرنظامى) همــراه با مهر شــركت معتبر 

خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (414738)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه باغ 8 رى به پالك 43 فرعى از ســنگ 93 اصلى قريه ســربندان كه بنام 
ورثه مشهدى فيض اله رحمتى و حسين و كبرى و قدم خير و زينب و زليخا شهرت همگى رحمتى 2- ورثه حسين 
رحمتى ، فيض اله ، اصغر ، حســن ، محمد ، صغرى ، فرشــته ، شهرت همگى رحمتى 3- ورثه كبرى رحمتى ، حمزه ، 
محمد حنيفه و محمد باقر و صغرى و مرحمت شهرت همگى رجبى 4- ورثه قدم خير رحمتى ، ابراهيم، اسماعيل ، 
احمد ، بى بى خانم، ايران، رعنا شهرت همگى رجبى 5- ورثه زينب رحمتى ، امير ، عباس و رضا و داود و مرتضى 
شــهرت همگى جعفرى 6 ورثه زليخا ، حســن مختارى ميباشــد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون 
انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل 
مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 

طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/25- م الف/5880
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
نوبت اول

حسب اجرائيه صادره از شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن به كالسه اجرايى 97/الف ش/312 عليه 
آقاى بهرام پاشــا محمدى ، محكوم له پالك ثبتى 114 فرعى از 9 اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده 
اســت كه پس از ارجاع امر به كارشــناس رســمى دادگسترى به شــرح آتى توصيف و ارزيابى گرديده است ملك 
بــه پــالك ثبتى فوق الذكر واقع در رودهن نبش خيابان بهار به صورت يك باب خانه شــامل يك طبقه زيرزمين به 
مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه همكف به مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه روى همكف به مســاحت 
85/50 مترمربع مى باشــد طبقه همكف بعنوان پســت بانك در حال اســتفاده مى باشد ولى در پرونده شهردارى 
پايان كار مبنى بر كاربرى تجارى مشــاهده نگرديده با توجه به موقعيت محل ، قدمت بنا ، ارزش شــش دانگ پالك 
ثبتــى 9/114 بــدون در نظر گرفتــن ديون احتمالى و هزينه هــا مربوط به شــهردارى و ... در صورت عدم وجود 
مانعــى براى انتقال به مبلغ 35/000/000/000 ريال ارزيابــى گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از 
اين قيمت آغاز خوهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رسد شــركت در مزايده براى عموم آزاد بوده و 
متقاضيــان مــى توانند براى بازديد از ملك مذكور ، پنج روز قبــل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام 
دادگاه رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس 
و نقــداً و مابقــى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد در 
صــورت مواجهــه روز مزايده با  تعطيلى غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعــد از آن در همان مكان 
و زمــان برگــزار مى گردد. زمان مزايده 98/1/17 ســاعت 11 صبــح ، مكان دفتر اجراى احكام شــورا و دادگاه 

رودهن . م الف/5777
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجراييه
كالسه 9600039 بدين وسيله به خانم سيده اقدس ساداتى ف سيدرضا به شماره ملى 2181467730 
بدهكار پرونده كالســه فوق كه برابر گزارش مورخ 96/12/14 آدرس اعالمى شــما شناســايى نگرديد ابالغ مى 
گردد كه برابر اجراييه صادره كالســه فوق حســب قرارداد بانكى بين شــما و صندوق كارآفرينى اميد(مهر امام 
رضا ســابق)مبلغ 55699989 ريال اصل كه روزانه از تاريخ 96/11/7 مبلغ 7761 ريال بدهكار مى باشــيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به 
كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 19/18آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى:97/12/25مى 

باشد.م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك گلوگاه

آگهى تغييرات شــركت دياكو آسا گستر بهتاش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 52373 و شناسه ملى 14004375963 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/10/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاى هيئت مديره به قرار 
ذيــل تعيين گرديد: ســيد مهــدى ميرنظامى به ســمت رئيس هيئت 
مديره كدملى: : 0532574117 هنگامه حليمى به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره كدملى: 1064045091 عفت كمانى به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره كدملى: 0559275838 ســيد مجتبى مير 
نظامى به ســمت عضو هيئت مديره كدملــى: 0532099321   2 - 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رسمى و بانكى با امضاء رئيس 
هيــات مديره(ســيد مهــدى ميرنظامى) همــراه با مهر شــركت معتبر 

خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (414738)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه باغ 8 رى به پالك 43 فرعى از ســنگ 93 اصلى قريه ســربندان كه بنام 
ورثه مشهدى فيض اله رحمتى و حسين و كبرى و قدم خير و زينب و زليخا شهرت همگى رحمتى 2- ورثه حسين 
رحمتى ، فيض اله ، اصغر ، حســن ، محمد ، صغرى ، فرشــته ، شهرت همگى رحمتى 3- ورثه كبرى رحمتى ، حمزه ، 
محمد حنيفه و محمد باقر و صغرى و مرحمت شهرت همگى رجبى 4- ورثه قدم خير رحمتى ، ابراهيم، اسماعيل ، 
احمد ، بى بى خانم، ايران، رعنا شهرت همگى رجبى 5- ورثه زينب رحمتى ، امير ، عباس و رضا و داود و مرتضى 
شــهرت همگى جعفرى 6 ورثه زليخا ، حســن مختارى ميباشــد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون 
انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل 
مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 

طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/25- م الف/5880
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
نوبت اول

حسب اجرائيه صادره از شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن به كالسه اجرايى 97/الف ش/312 عليه 
آقاى بهرام پاشــا محمدى ، محكوم له پالك ثبتى 114 فرعى از 9 اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده 
اســت كه پس از ارجاع امر به كارشــناس رســمى دادگسترى به شــرح آتى توصيف و ارزيابى گرديده است ملك 
بــه پــالك ثبتى فوق الذكر واقع در رودهن نبش خيابان بهار به صورت يك باب خانه شــامل يك طبقه زيرزمين به 
مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه همكف به مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه روى همكف به مســاحت 
85/50 مترمربع مى باشــد طبقه همكف بعنوان پســت بانك در حال اســتفاده مى باشد ولى در پرونده شهردارى 
پايان كار مبنى بر كاربرى تجارى مشــاهده نگرديده با توجه به موقعيت محل ، قدمت بنا ، ارزش شــش دانگ پالك 
ثبتــى 9/114 بــدون در نظر گرفتــن ديون احتمالى و هزينه هــا مربوط به شــهردارى و ... در صورت عدم وجود 
مانعــى براى انتقال به مبلغ 35/000/000/000 ريال ارزيابــى گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از 
اين قيمت آغاز خوهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رسد شــركت در مزايده براى عموم آزاد بوده و 
متقاضيــان مــى توانند براى بازديد از ملك مذكور ، پنج روز قبــل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام 
دادگاه رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس 
و نقــداً و مابقــى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد در 
صــورت مواجهــه روز مزايده با  تعطيلى غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعــد از آن در همان مكان 
و زمــان برگــزار مى گردد. زمان مزايده 98/1/17 ســاعت 11 صبــح ، مكان دفتر اجراى احكام شــورا و دادگاه 

رودهن . م الف/5777
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجراييه
كالسه 9600039 بدين وسيله به خانم سيده اقدس ساداتى ف سيدرضا به شماره ملى 2181467730 
بدهكار پرونده كالســه فوق كه برابر گزارش مورخ 96/12/14 آدرس اعالمى شــما شناســايى نگرديد ابالغ مى 
گردد كه برابر اجراييه صادره كالســه فوق حســب قرارداد بانكى بين شــما و صندوق كارآفرينى اميد(مهر امام 
رضا ســابق)مبلغ 55699989 ريال اصل كه روزانه از تاريخ 96/11/7 مبلغ 7761 ريال بدهكار مى باشــيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به 
كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 19/18آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى:97/12/25مى 

باشد.م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك گلوگاه

آگهى تغييرات شــركت دياكو آسا گستر بهتاش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 52373 و شناسه ملى 14004375963 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/10/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاى هيئت مديره به قرار 
ذيــل تعيين گرديد: ســيد مهــدى ميرنظامى به ســمت رئيس هيئت 
مديره كدملى: : 0532574117 هنگامه حليمى به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره كدملى: 1064045091 عفت كمانى به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره كدملى: 0559275838 ســيد مجتبى مير 
نظامى به ســمت عضو هيئت مديره كدملــى: 0532099321   2 - 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رسمى و بانكى با امضاء رئيس 
هيــات مديره(ســيد مهــدى ميرنظامى) همــراه با مهر شــركت معتبر 

خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (414738)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه باغ 8 رى به پالك 43 فرعى از ســنگ 93 اصلى قريه ســربندان كه بنام 
ورثه مشهدى فيض اله رحمتى و حسين و كبرى و قدم خير و زينب و زليخا شهرت همگى رحمتى 2- ورثه حسين 
رحمتى ، فيض اله ، اصغر ، حســن ، محمد ، صغرى ، فرشــته ، شهرت همگى رحمتى 3- ورثه كبرى رحمتى ، حمزه ، 
محمد حنيفه و محمد باقر و صغرى و مرحمت شهرت همگى رجبى 4- ورثه قدم خير رحمتى ، ابراهيم، اسماعيل ، 
احمد ، بى بى خانم، ايران، رعنا شهرت همگى رجبى 5- ورثه زينب رحمتى ، امير ، عباس و رضا و داود و مرتضى 
شــهرت همگى جعفرى 6 ورثه زليخا ، حســن مختارى ميباشــد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون 
انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل 
مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 

طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/25- م الف/5880
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
نوبت اول

حسب اجرائيه صادره از شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن به كالسه اجرايى 97/الف ش/312 عليه 
آقاى بهرام پاشــا محمدى ، محكوم له پالك ثبتى 114 فرعى از 9 اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده 
اســت كه پس از ارجاع امر به كارشــناس رســمى دادگسترى به شــرح آتى توصيف و ارزيابى گرديده است ملك 
بــه پــالك ثبتى فوق الذكر واقع در رودهن نبش خيابان بهار به صورت يك باب خانه شــامل يك طبقه زيرزمين به 
مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه همكف به مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه روى همكف به مســاحت 
85/50 مترمربع مى باشــد طبقه همكف بعنوان پســت بانك در حال اســتفاده مى باشد ولى در پرونده شهردارى 
پايان كار مبنى بر كاربرى تجارى مشــاهده نگرديده با توجه به موقعيت محل ، قدمت بنا ، ارزش شــش دانگ پالك 
ثبتــى 9/114 بــدون در نظر گرفتــن ديون احتمالى و هزينه هــا مربوط به شــهردارى و ... در صورت عدم وجود 
مانعــى براى انتقال به مبلغ 35/000/000/000 ريال ارزيابــى گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از 
اين قيمت آغاز خوهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رسد شــركت در مزايده براى عموم آزاد بوده و 
متقاضيــان مــى توانند براى بازديد از ملك مذكور ، پنج روز قبــل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام 
دادگاه رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس 
و نقــداً و مابقــى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد در 
صــورت مواجهــه روز مزايده با  تعطيلى غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعــد از آن در همان مكان 
و زمــان برگــزار مى گردد. زمان مزايده 98/1/17 ســاعت 11 صبــح ، مكان دفتر اجراى احكام شــورا و دادگاه 

رودهن . م الف/5777
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجراييه
كالسه 9600039 بدين وسيله به خانم سيده اقدس ساداتى ف سيدرضا به شماره ملى 2181467730 
بدهكار پرونده كالســه فوق كه برابر گزارش مورخ 96/12/14 آدرس اعالمى شــما شناســايى نگرديد ابالغ مى 
گردد كه برابر اجراييه صادره كالســه فوق حســب قرارداد بانكى بين شــما و صندوق كارآفرينى اميد(مهر امام 
رضا ســابق)مبلغ 55699989 ريال اصل كه روزانه از تاريخ 96/11/7 مبلغ 7761 ريال بدهكار مى باشــيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به 
كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 19/18آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى:97/12/25مى 

باشد.م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك گلوگاه

شهر با بازداش��ت تعدادی از اعضای  کارشناس��ان زيس�ت  و  هیئت مدی��ره 
مؤسس��ه حیات وح��ش میراث پارس��یان ب��ه اتهام 
جاسوس��ی، چند ماهی است ش��اهد تالش هایی در 
فض��ای مج��ازی به منظ��ور اسطوره س��ازی از آن ها 
هس��تیم؛ تالش هایی ک��ه به مخاطب الق��ا می کنند 
آنچه از طبیعت ایران باقی مانده حاصل فعالیت های 
مؤسس��ه میراث پارسیان اس��ت و ادامه بقای آن در 

گروی فعالیت آتی این مؤسسه.
ام��ا ب��د نیس��ت ف��ارغ از اتهام ه��ای امنیت��ی 
دست اندرکارارن این مؤسسه و آنچه در پوشش فعالیت 
محیط زیس��تی انجام می دادن��د، اقدامات و تصمیمات 
آن ها در حوزه محیط زیست را مورد بررسی قرار دهیم.

ارتباط نزدیک میان حیات وحش و سازمان 
ملل در کمتر از یکسال

مؤسسه میراث پارسیان در تاریخ ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۹۱ 
به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری مجوز دریافت کرد 
تا به صورت یک مؤسس��ه غیرتجاری عام المنفعه در 
چارچوب قوانین جمهوری اس��المی ای��ران فعالیت 
کن��د. چن��د ماه پ��س از آنک��ه میراث پارس��یان به 
ثبت رس��ید، هومن جوکار، خزانه دار این مؤسس��ه، 
از س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان 
مدیر جدید پروژه بین المللی حفاظت از یوز منصوب 
ش��د. پروژه ای که در س��ال ۸۰ با مشارکت سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و برنامه عمران سازمان ملل 
متحد راه اندازی ش��ده بود. کمی بعدتر در آبان ۹۲، 
میراث پارسیان که خزانه دارش به عنوان مدیر پروژه 
بین الملل��ی حفاظت از یوز منصوب ش��ده بود، خود 
به عنوان ش��ریک س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
و برنام��ه عم��ران س��ازمان ملل معرفی ش��د. بدین 
ترتیب، مؤسس��ه ای که کمتر از یک س��ال از ثبتش 
می گذش��ت، در عمل از جایگاه ویژه ای در س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت برخ��وردار ش��د و موجبات 

تعجب بسیاری را فراهم آورد.
با نگاهی به اقدامات حیات  وحش میراث پارسیان 
که دو پارک ملی توران و گلس��تان مهم ترین مناطق 
فعالیتشان به شمار می رود، آنچه خودنمایی می کند 
عالقه وافر این مؤسس��ه به قرق کردن زیستگاه های 
ش��اخص ی��ا اصطالح��اً ایج��اد حی��اط خلوت هایی 

خصوصی به بهانه های مختلف است.

 خارج کردن عشایر از پارک ملی توران
به بهانه امنیت زیستگاه یوز

تالش برای خروج عش��ایر از پارک ملی توران با 
توجی��ه امن کردن زیس��تگاه یوزپلنگ و تالش برای 
خ��ارج کردن مدیریت پارک ملی گلس��تان از حیطه 
اختیارات مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت گلس��تان 
و تبدیل آن به حیاط خلوتی اس��ت که توس��ط یک 

شورای راهبری مدیریت می شود.
راه اندازی کمپین یوزتا ابد در تابستان ۹۶ توسط 
میراث پارسیان با همراهی یک بازیگر سینما یکی از 
بارزترین تالش های این مؤسس��ه برای تبدیل پارک 
مل��ی توران به حیاط خلوتی خصوصی اس��ت چراکه 
منطقه خارتوران طی سال های گذشته برای مؤسسه 
میراث پارس��یان از اهمیت وی��ژه ای برخوردار بوده و 
پروژه های متعددی از جمله گردش��گری در شاهرود 
توس��ط ای��ن مؤسس��ه در آن به اجرا درآمده اس��ت. 
منطقه ای که خروج عش��ایر از آن، می توانست کار را 
برای فعالیت های مؤسس��ه میراث پارسیان به مراتب 
مطلوب تر کند. در نتیجه با راه اندازی کمپین یوزتاابد، 
مؤسسه میراث پارسیان موضوع خروج عشایر از پارک 
مل��ی توران را به یک مطالبه مردمی تبدیل کرد. یک 
مطالبه مردمی در راس��تای حفاظ��ت از یوز که بابت 
تحق��ق آن چند ص��د میلیون اعانه به حس��اب خانم 
بازیگر واریز ش��ده است تا پارک ملی توران از حضور 

عشایر پاک و برای بقای یوزپلنگ امن شود.

 برنامه ریزی برای تبدیل پارک ملی گلستان
به حیاط خلوتی با مدیریت مستقل

کلید زدن موضوع مدیریت مس��تقل پارک ملی 
گلس��تان هم به فروردی��ن ۹۶ باز می گ��ردد. زمانی 
که کاووس س��یدامامی، رئیس هیئت مدیره و هومن 
جوکار، خزانه دار مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان 
با حض��ور در نشس��ت هم اندیش��ی ایجاد س��ازمان 
داوطلبان پارک ملی گلس��تان، مقدمات اجرای طرح 
مدیریت مستقل )هیئت امنایی( پارک ملی گلستان 
را فراهم کردند. طرحی که بارها از سوی متخصصان و 

کارشناسان و بومیان مورد انتقاد قرار گرفته اما با روی 
کار آمدن عیس��ی کالنتری، و به انتخاب سعید نمکی 
ب��ه عنوان مش��اور عالی وی، با اصرار بیش��تری مورد 
پیگیری قرار گرفت و همین شد که برای نخستین بار، 
رئی��س اداره یک پارک ملی با حکم رئیس س��ازمان 

حفاظت محیط زیست منصوب شد.
مه��دی تیم��وری، رئیس پیش��ین اداره حفاظت 
محیط زیس��ت شهرس��تان مهریز یزد ک��ه از مدافعان 
پروپاقرص راه اندازی قرق های خصوصی در استان یزد 
به شمار می رود با حکم عیسی کالنتری به عنوان رئیس 
اداره پارک ملی گلس��تان منصوب ش��د که به منظور 
رسمیت بخشیدن هرچه بیشتر به این انتصاب، مراسم 
معارفه همزمان با آئین بزرگداش��ت ش��صتمین سال 
تأسیس پارک ملی گلستان در آذر ۹۶ با حضور سعید 
نمکی و حمید ظهرابی، معاون محیط زیس��ت طبیعی 

سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
س��عید نمکی در آیین نکوداش��ت ش��صت سال 
حفاظ��ت از پارک ملی گلس��تان اظهار ک��رد: برای 
انتخ��اب رئیس پارک ملی گلس��تان، چند ش��اخص 
را در نظر داش��تیم که نخس��تین سیاست مدیر، باید 
رفاق��ت و صمیمت ب��ا مردم منطقه باش��د و دومین 
شاخص اینکه مشارکت جوامع محلی به ویژه شورای 
راهبردی و هیئت امنایی را داش��ته باش��د و شاخص 
س��وم و مهم ترین آن اینکه رئیس پارک ملی باید در 

خود پارک ملی مستقر باشد.
این در حالی است که مهدی تیموری، برای پارک 
ملی گلستان یک مدیر غیربومی به شمار می رفت که 
صرفاً به دلیل موفقیت در توسعه قرق های خصوصی 
و ش��کارگاه های اس��تان یزد به گلستان منتقل شده 
بود، قرق ها و شکارگاه هایی که شکارچی کهنه کاری 
چون نمکی از توس��عه آنها در زادگاهش استان یزد، 

حمایت می کرد.

قرق های اختصاصی برای شکارچیان خارجی، 
دست پخت کاووس و یارانش

برنامه ریزی برای اجرای طرح قرق های اختصاصی 

که از جانب مؤسس��ه میراث پارسیان نسخه ای برای 
نج��ات حیات وح��ش قلمداد می ش��د یک��ی دیگر از 
قالب هایی اس��ت که این مؤسس��ه در راستای ایجاد 
حیاط خلوت های دنج در مناطق مختلف کشور دنبال 
می کرد. طرحی که براس��اس آن، س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت واسطه می ش��ود تا مدیریت بخشی از 
اراضی ملی تحت مدیریت وزارت جهاد به اش��خاص 

حقیقی و یا مؤسسه های خصوصی واگذار شود.
در این قرق های خصوصی، که در کنار غنی ترین 
زیستگاه های حیات وحش راه اندازی شده اند آبشخور 
س��اخته می ش��ود و علوفه دس��تی پخش می ش��ود 
ت��ا وح��وش از زیس��تگاه های مجاور به س��وی این 
بهش��ت موعود مهاجرت کنند: جایی ک��ه قرقداران 
ب��ا سرش��ماری های جدی��د، افزایش جمعی��ت را به 
پای موفقیت ش��ان در تکثیر و پ��رورش می گذارند و 
به عنوان دس��تمزد این حفاظت موفقیت آمیز، برای 

شکار اتباع خارجی مجوز شکار صادر می کنند.
جالب آنک��ه مدیریت یک��ی از ۴ قرق مصوب و 
فعال در حوزه ش��کار را مستقیماً یکی از کارشناسان 

مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان برعهده دارد.

 احتمال زمین خواری
در قالب طرح مدارس طبیعت

حمایت از طرح م��دارس طبیعت که بارها مورد 
انتقاد قرار گرفته یکی دیگر از مصادیق تالش میراث 

پارسیان برای ایجاد حیاط خلوت در زیستگاه هاست. 
این مدارس که در اراضی ملی تحت مدیریت وزارت 
جهاد راه اندازی می شوند با هدف آشنایی کودکان با 
طبیعت فعالیت می کنند و بارها این س��ؤال را طرح 
کرده اند که آیا برای آشنایی کودکان با طبیعت، راهی 
کم ضررتر از ایجاد مدرس��ه در زیستگاه های شاخص 
کشور و تغییر و تخریب اکوسیستم این مناطق وجود 
ندارد؟ یا این مدارس هم مانند طرح خروج عشایر از 
پارک ملی توران، طرح اس��تقالل پارک ملی گلستان 
و طرح راه اندازی قرق های اختصاصی، پوششی است 
ب��رای ایج��اد مکان های ام��ن در دل اراضی ملی که 
بدون شک طی سال های آینده بهره برداران را از حق 
آب و گل ه��م برخ��وردار خواهند ب��ود؟ چه آنکه تا 
کنون برخی متخصصان و فعاالن محیط زیست طرح 
راه ان��دازی قرق های خصوصی و م��دارس طبیعت را 

مقدمه ای برای زمین خواری دانسته اند.

 پذیرایی از شکارچیان خارجی
نسخه میراث پارسیان برای طبیعت ایران

از موضوع حیاط خلوت س��ازی در زیستگاه های 
شاخص کش��ور توسط مؤسس��ه میراث پارسیان که 
بگذریم و بکوش��یم در میان پروژه های این مؤسس��ه 
اقدامات��ی مؤث��ر در حفاظت از حیات وحش کش��ور 
شناس��ایی کنیم با این پرس��ش مواجه می شویم که 
چرا این مؤسسه پر زرق و برق که با توجه به عضویت 
تاجران��ی بین المللی چ��ون مراد موش��ه طاهباز در 
هیئت مدیره اش از البی گسترده ای در میان رسانه ها 
و هنرمندان برخوردار اس��ت در عمل، س��ودی برای 

حیات وحش کشور به ارمغان نیاورده است؟
خروجی پروژه حفاظ��ت از پلنگ در پارک ملی 
گلستان که با نصب تعداد قابل توجهی دوربین تله ای 
همراه بود به جز شناسایی ۲۰ قالده پلنگ چه بود؟

مش��ارکت مؤسس��ه میراث پارس��یان در پروژه 
بین المللی حفاظت از یوز، به جز برگزاری برنامه هایی 
تفریح��ی - نمایش��ی در عم��ل چ��ه نتایج��ی برای 

جلوگیری از انقراض یوز به همراه داشت؟
طرح حفاظت از دلفین های جزیره هنگام چگونه 
از دلفین ه��ا حفاظت کرد؟ برنامه بررس��ی وضعیت 
بوم شناس��ی و تعارض های خرس سیاه آسیایی کدام 
یک از عوامل تعارض خرس سیاه را مهار کرد و طرح 

حفاظت از قوچ الرستان به کجا رسید؟

ب��رای هیچ کدام از این پرس��ش ها پاس��خی قانع 
کنن��ده وج��ود ندارد تا ب��ر تأثیر مثب��ت فعالیت این 
مؤسس��ه بر حفاظ��ت از حیات وحش صح��ه بگذارد 
اما آنچه طرح های این مؤسس��ه را ب��ا یکدیگر پیوند 
می دهد حمایت از ش��کار و تعامل با شکارچیان است: 
طرح موسس��ه میراث پارسیان برای حفاظت از پلنگ 
گلستان به آنجا ختم می شود که برای حفاظت از پلنگ 
در پارک ملی گلستان و حتی برای نصب دوربین های 

رصد پلنگ، باید از شکارچیان کمک گرفت.
یک��ی از مدل های حفاظت از یوز اینگونه طراحی 
می شود که از آنجا که یکی از عوامل انقراض یوزپلنگ، 
کاهش طعمه است باید با فروش مجوز شکار چارپایان 
و اس��تفاده از عواید حاص��ل از آن، به حفظ جمعیت 

سایر چارپایان که طعمه یوز باشند کمک کرد.
طرح حفاظت از قوچ الرستان هم که با رویکردی 
مشابه به این نتیجه می رسد که با فروش ساالنه چند 
مجوز شکار قوچ الرستان می توان مبلغ قابل توجهی 
ب��رای حفاظت از بازماندگان اینگونه جمع آوری کرد. 
طرحی که در راس��تای اجرای آن در سال ۹۲، مجوز 
شکار س��ه قوچ الرستان توسط مؤسسه حیات وحش 
میراث پارس��یان در آمریکا به قیمت هر یک صدهزار 

دالر به فروش گذاشته شد.
البته گرایش شدید این مؤسسه به شکار و تعامل 
با ش��کارچیان چندان هم دور از انتظار نیست. کامیل 
جعفری تبریزی، نایب رئیس این مؤسس��ه که سابقه 
مدیریت ش��رکت گردشگری شکار ایران سافاری را در 
کارنامه دارد از شکارچیان کهنه کار است و مراد موشه 
طاهباز )از متهمان بازداش��ت شده جاسوسی از مراکز 
نظامی(، دیگر عضو شکارچی هیئت مدیره این مؤسسه 
یک فعال شناخته شده بین المللی در حوزه شکار است 
که سمینارهایی با موضوع »چگونه در ایران شکار کنیم 
و شاخ قوچ را به آمریکا منتقل کنیم« برگزار کرده است. 
کاووس سیدامامی، هومن جوکار و امیرحسین خالقی 
هم با انتشار مطالبی، تعامل با شکارچیان و رونق شکار 

را راهکار حفاظت از حیات وحش دانسته اند.
با توجه به جمع بندی فوق و با جست وجویی در 
وب سایت مؤسسه میراث پارسیان به جرات می توان 
گفت اسطوره سازی از دست اندرکاران این مؤسسه و 
معرفی آن ها به عنوان »حافظان محیط زیست« تنها 
از کسانی که از همکاری با این مؤسسه بهره برده اند، 

ساخته است و بس.  مشرق نیوز

 متهمان جاسوسی از مراکز نظامی
چه آسیبی به محیط زیست ایران زدند؟ 


