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برگزارى گردهمایى علمى و پژوهشى گرامیداشت هفته پژوهش در شرکت آب منطقه اى قزوین

بازارچه هاى میوه در نقاط مختلف 
شهربوشهرایجاد مى شود

" "

طرح طبقه بندى مشاغل نیروهاى 
پیمانکارى پاالیشگاه گاز ایالم 

اجرایى شد

تبدیل یزد به قطب تولید ماهى 
تیالپیاى کشور 

آگهى مفقودى
برگ ســبز و سند کمپانى ســوارى  1387 شماره پالك281م33ایران36 
شماره    به نام محمودروشنى مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)
***********************************************

برگ ســبز سوارى پراید دى.ام(هاچ بک)مدل1374شماره پالك662ن19ایران42شماره 
موتور00769920شماره  نام عباسعلى تیمورى فرد مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)
***********************************************

سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى پژو ROA نوك مدادى متالیک مدل 1386 بنزینى 
- دوگانه ســوز  به شــماره موتور 11686020810 و شــماره شاســى 61336890 به شماره 
انتظامــى 28 - 463 ط17 بنام امین اله صمــدى نیا به کدملى 4051306410 فرزند عزت ا... 

ش ش 376 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
***********************************************

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139860301024001817 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شــهررى تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى خانــم ثریا نورى ثانى آبادى فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه 309 صادره از شــهررى در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 10000 
مترمربع پالك 193 اصلى واقع در بخش 12 تهران خریدارى از مالک رسمى وراث مرحوم محمد 
نــورى ثانــى آبادى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 98/9/14- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/29 - م الف/1512
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139860301024002028 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شــهررى تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى جلیل فرد نور محمد نیا فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 131 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى در آن به مساحت 
100 مترمربع پالك 6664 فرعى از 123 اصلى واقع در بخش 12 تهران خریدارى مع الواسطه 
از مالک رســمى آقاى احمد رنگچى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

98/9/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/15 - م الف/1569
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ پالك شــماره 4239/6318 اصلى بخش 1 ثبتى شاهرود که ذیل 
صفحه 155 دفتر 286 ثبت 39185 به نام ســید حســین مطلبى ثبت و ســند صادر و تســلیم 
گردیده اســت و سپس برابر سند رهنى 5232 مورخ 1391/02/23 دفتر اسناد 33 شاهرود 
در رهن بانک مسکن قرار گرفت سپس ایشان با دو برگ استشهادیه محلى تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى تا هرکس نســبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد 
و یا ســند مالکیت در دست وى مى باشــد و یا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت 
حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهى کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غیر این 
صــورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالکیت المثنــى وفق مقررات صادر خواهد 

شد شماره چاپى سند 661461 مى باشد. تایخ انتشار 1398/9/30
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139860301024002031 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شهررى تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى یداله اکبرى فرزند نبى بشماره شناسنامه 48 
صــادره از قم در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مســاحت 14/85 مترمربع پالك 
204 اصلى واقع در بخش 12 تهران خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد تاج آبادى 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 

98/10/15 - م الف/1578
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى فرهاد على اکبرى به شــماره شناســنامه  12578  به شــرح درخواســت به کالســه 
443/98  از ایــن شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنین توضیــح داده اند که 
شادروان حسنعلى على اکبرى به شماره شناسنامه 3 در تاریخ 98/9/1 در اقامتگاه دائمى خود 
در گذشــته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :1.فرشاد على اکبرى فرزند حسنعلى 
بــه شــماره شناســنامه 0430045792  صادره از دماوند(پســر متوفى)2. فرهــاد على اکبرى 
فرزند حســنعلى به شماره شناسنامه 12578  صادره از تهران(پسر متوفى)3. رضا على اکبرى 
فرزند حســنعلى به شــماره شناسنامه 2577  صادره از تهران(پســر متوفى)4. فاطمه یحیائیان 
فرزند على احمد به شــماره شناسنامه 4431  صادره از تهران(همسر متوفى)5. طاهره فرمانبر 
فرزند شمس على به شماره شناسنامه 2  صادره از اسالم شهر(همسر دوم متوفى)اینک با انجام 
تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد.6566
رئیس شوراى حل اختالف  حوزه 10 آبسرد

آگهى مزایده اموال غیر منقول(اسناد ذمه)
بستانکار:بانک کشاورزى شعبه سبزوار

بدهکار/ضامن:عبدالجواد خسروجردى فرزند على ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن:دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك پانزده فرعى مفروزشده از 
پالك هفت فرعى از هزاروهفتصدوچهل ویک اصلى قطعه ســوم تفکیکى بخش یک سبزوارواقع 
در طبقه دوم به مســاحت یکصــدو نودویک مترو هفتادصدم مترمربع که ده مترو شــصت و دو 
صدم مترمربع آن تراس مســقف اســت که نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ به شماره 
چاپى 621661ســرى ب ســال 97با شــماره دفتر الکترونیکى139720306011014036به 
نام آقاى عبدالجوادخســروجردى ثبت و ســند مالکیت صادر شده اســت وششدانگ محدود به 
حدود ذیل است:شــماال در هشت قسمت،که قسمت پنجم آن شرقى،قسمتهاى دوم و هفتم آن 
غربى،است.اول دیواروپنجره است بطول(1/90)یک مترونودسانتیمتربه فضاى معبرمجاور،دوم 
دیواروپنجره اســت بطول(1/60)یک متروشصت ســانتیمتربه فضاى معبر مجاورسوم به دیوار 
بطول (1/74)یک متروهفتادوچهارسانتیمتربه فضاى معبرمجاورچهارم دیواریست بطول(8/25)
هشت متروبیست و پنج سانتیمتر به فضاى ملک مجاورشماره4فرعى ازشماره1741اصلى پنجم 
دیواروپنجره اســت بطول(1/60)یک متروشــصت ســانتیمتربه فضاى نورگیر مشــاعى ششــم 
دیواریست بطول(2/10)دومترو ده سانتیمتربه فضاى نورگیر مشاعى هفتم دیواروپنجره است 
بطول(1/20)یک متروبیست سانتیمتربه فضاى نورگیر مشاعى هشتم دیواریست بطول(4/00)
چهارمتربه فضاى ملک مجاور شــماره4 فرعى از شــماره1741اصلى شرقا در دوازده قسمت که 
قســمت دهم آن شــمالى قســمتهاى دوم و چهارم و ششم و هفتم و هشــتم آن جنوبى،قسمت 
ســوم آن غربى است.اول دیواریست بطول (4/63)چهار متروشــصت و سه سانتیمتربه فضاى 
ملک مجاورازشــماره1742اصلى دوم دیواریســت بطول(2/06)دومترو شــش سانتیمتربه راه 
پله و آسانسورمشــاعى سوم دیواریســت بطول(0/65)شصت و پنج ســانتیمتربه داکت چهارم 
دیواریســت بطول(0/30)سى سانتیمتربه داکت،پنجم دیواریســت بطول(0/65)شصت و پنج 
ســانتیمتربه داکت،ششــم دیواریست بطول(0/90)نود ســانتیمتربه راه پله وآسانسورمشاعى 
هفتم دیواریســت بطول(64/)0 شــصت و چهار ســانتیمتربه راه پله و آسانسورمشاعى هشتم 
دیواریســت بطول(1/34)یک متروســى و چهار ســانتیمتربه راه پله و آسانســور مشــاعى نهم 
درب ودیوار اســت بطول(3/39)ســه مترو ســى و نه ســانتیمتربه راه پله و آسانســور مشاعى 
دهم دیواریست بطول(4/80)چهارمتروهشــتاد سانتیمتربه راه پله و آسانسورمشاعى یازدهم 
دیواریســت بطول(0/51)پنجــاه و یک ســانتیمتربه فضاى ملک مجاور از شــماره1929،1740 
اصلى،دوازدهم دیواریســت بطول(3/43)ســه مترو چهل و سه ســانتیمتربه فضاى ملک مجاور 
از شــماره1929،1740اصلى جنوبا در هفت قسمت،که قســمت دوم آن شرقى،قسمت ششم 
آن غربى،اســت.اول دیوار و پنجره اســت بطول(5/17)پنج متروهفده سانتیمتربه فضاى حیاط 
مشــاعى دوم دیواریســت بطول(1/04)یــک متروچهارســانتیمتربه فضاى حیاط مشــاعى ســوم 
دیواریســت بطول(1/86)یک متروهشتادوشــش ســانتیمتربه فضاى حیاط مشــاعى چهارم نیم 
دیوارجلوى بالکن بطول(0/50)پنجاه سانتیمتربه فضاى حیاط مشاعى پنجم نیم دیوارجلوى بالکن 
بطول(2/89)دو مترو هشــتادونه ســانتیمتربه فضاى تراس غیر مسقف، ششم نیم دیوارجلوى 
بالکــن (1/01)یک مترویک ســانتیمتربه فضاى تراس غیر مســقف هفتم دیوار و پنجره اســت 
بطول(5/14)پنج متروچهارده ســانتیمتربه فضاى تراس غیر مســقف غربا در دو قسمت،اول به 
دیوار بطول(9/78)نه مترو هفتادوهشــت ســانتیمتربه درز انقطاع دوم به دیواربطول(1/21)
یک مترو بیســت ویک سانتیمتربه فضاى ملک مجاورشــماره6فرعى ازشماره1741اصلى حدود 
انبارى قطعه سوم تفکیکى به مساحت(2/84)دو متروهشتادوچهاردسیمترمربع واقع در همکف 
شماال درب ودیواراســت بطول(1/33)یک متروسى و سه سانتیمتربه راهرو شرقادیواربدیوار 
اســت بطول(2/44)دو متــرو چهل و چهار ســانتیمتربه عرصه ملک مجاور شــماره1742اصلى، 
مشــاعى،  آسانســور  و  پلــه  راه  متروچهارســانتیمتربه  بطول(1/04)یــک  جنوبادیواریســت 
غربادیواریســت مشــترك بطول(2/40)دومتروچهل ســانتیمتربه انبارى قطعه2حدودپارکینگ، 
قطعه ســوم تفکیکى،بــه مســاحت(14/57)چهارده متروپنجــاه و هفت دســیمترمربع،واقع در 
همکف شــماالخط فرضى بــه محوطه مشــاعى اســت بطول(2/91)دومترونودویک ســانتیمتربه 
راهرو شــرقا خط فرضى به محوطه مشــاعى است بطول(5/00)پنج متربه راهرو،جنوباخط فرضى 
به محوطه مشــاعى اســت بطول(2/91)دومترونودویک ســانتیمتربه راهرو،غربادرســه قسمت 
اول دیواریســت بطول(0/28)بیســت و هشــت ســانتیمتر به آپارتمان قطعه1دوم دیواریست 
بطول(3/49)ســه متروچهل و نه سانتیمتربه آپارتمان قطعه1سوم خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت بطول(1/23)یک متروبیست و ســه ســانتیمتربه راهروکه برابرنظریه کارشناس رسمى 
دادگســترى ششــدانگ به مبلغ هفت میلیاردونودودومیلیون ونهصد هزار ریال ارزیابى قطعى 
گردیده و بصورت یکدســتگاه آپارتمان مسکونى ســه خوابه است که در یک مجتمع چهارواحدى 
واقــع شــده وداراى پارکینــگ و انبارى اســت ونمــاى آن ســنگ،کف ســرامیک،گرمایش پکیج 
ورادیاتور،پنجره ها دوجداره و کابینت ام دى اف مى باشــد اســکلت بنا فلزى و قدمت بنا حدود 
سه سال تخمین زده مى شود و داراى امتیاز آب وبرق وگاز مى باشدوملک در تصرف خود مدیون 
اســت واقع در ســبزوار خیابان امیرمســعود،امیر مســعود4پالك6که در قبال طلب بستانکاردر 
پرونده اجرایى کالســه9800334در روزســه شــنبه مورخــه1398/10/17از ســاعت9صبح 
الى12ظهردرمحل شــعبه اجراى ثبت اســناد ســبزوار از طریق مزایده حضــورى نقدابه فروش 
مى رســد،مزایده از مبلغ دو میلیاردونهصدوپنجاه وپنج میلیون وسیصدوهفتادو پنج هزار ریال 
شــروع و به باالترین رقمى که خریدار داشــته باشــدفروخته مى شود و هزینه هاى سند انتقال 
اعم از عوارض شهردارى مالیات دارایى و دیگر ادارات ذى ربط مشخص نبوده و به عهده برنده 
مزایده و تنظیم ســند انتقال منوط به ارائه مفاصاحساب مى باشدواجراى ثبت تکلیفى در تخلیه 
ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه هاى قانونى و اجرایى مطابق مقررات وصول مى گردد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رســمى گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان 

تشکیل مى گردد.(م الف 98/100/3181)
تاریخ انتشار:شنبه1398/09/30

على آب باریکى-رئیس ثبت اسنادو امالك سبزوار

دادنامه
پرونــده کالســه 9609980848400036 شــعبه 5 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان 
ایالم تصمیــم نهایى شــماره 9809970843300647 ، تجدیدنظر خوانــده: آقاى روضان پور 
مهدى فرزند محمد با وکالت آقاى محمد روشــنى فرزند غالمحســین به نشــانى ایالم ایالم ایالم 
24 مترى ولیعصر تقاطع ســید الشــهدا ســاختمان کســرى طبقه اول واحد 1- تجدیدنظر خواه: 
آقاى على شــهبازى فرزند خدایار به نشانى ایالم هلیالن مرغدارى شهبازى ، تجدیدنظر خواسته: 
تامین خواســته (قرار دادگاه) با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه آقاى على شــهبازى بشــرح الیحه 
تجدیدنظر خواهى ادعاى ســوء استفاده از سفید امضا از طرف تجدیدنظر خوانده نموده است که 
وى مبایعــه نامه را بصورت امانى نزد تجدیدنظر خوانده ســپرده اســت و وى با خیانت در امانت 
خودرو موضوع مبایعه نامه موصوف را تحت عنوان فروش به دیگرى انتقال داده اســت با توجه 
بــه اینکه رســیدگى و صدور حکم در این پرونده منوط به احراز یا عــدم احراز خیانت در امانت 
و ســوء اســتفاده از سفید امضا از طرف تجدیدنظر خوانده اســت لذا دادگاه به استناد ماده 19 
قانــون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومــى وانقالب در امور مدنى قرار انا طــه دعواى معنون را 
صادر و اعالم مى دارد مقرر اســت دفتر به تجدیدنظر خواه ابالغ گردد ظرف یک ماه رســید طرح 
شــکایت در دادســرا را تقدیم دادگاه نماید در غیر این صورت دادگاه بدون توجه به ادعاى وى 
رســیدگى را ادامه خواهد داد پس از ارائه رســید از ســوى وى ضمن نامه اى از شــعبه اى که 
شــکایت ایشــان درحال رسیدگى است خواسته شود که این دادگاه را از صدور قرار نهایى خود 

ضمن ارسال رو گرفتى از آن مطلع سازد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى  ایالم

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با شماره 02123540 تماس بگیرید 


