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افتتاح سه کارگاه تولید دستکش در 
کهگیلویه و بویراحمد به همت سپاه 
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برگزارى 95 عنوان برنامه مجازى در 
هفته فرهنگى اصفهان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرستان 4www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

هیچ درختى در پردیسان قائم (عج) قطع نشده است

شرکت گاز استان سمنان پیشرو 
در تربیت مدرس آموزش نیروهاى 

پیمانکارى

نخستین جلسه کمیسیون 
کشاورزى اتاق گرگان در 
سال99برگزار شد

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139860331057002035 هیــات اول /دوم 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک کــرج _ ناحیه 
دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى فریــدون مال فرزند عبداله 
بشماره شناســنامه 6705 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین 
بــا بناى احداثى به مســاحت 134/81 مترمربع پالك 196 فرعى از 364 
اصلى واقع در گلســتان یک مهرشهر خریدارى از مالک رسمى خانم رومى 
یوسف موش آباد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت 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 تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/6 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/2/21

م الف/98/9996
منصور هدایتکار - رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ اجرائیه 9804285 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا
مهدى کامران به نشانى کرج جنب مترو شهرك بنفشه

بدینوســیله به مهدى کامران بدهکار پرونده کالســه فوق که 
برابر گــزارش مامور ابــالغ آدرس فوق شــناخته نگردیده ابالغ 
مى گردد که برابر چک 307746 بانک ســپه بین شــما و شرکت 
پارســیان عظیم خودرو بــه مبلــغ 37/781/250 ریال بدهکار 
میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
فــوق در ایــن اجراء مطرح میباشــد لذا طبق مــاده 18 آئین نامه 
اجرا به شــما ابالغ مى گردد پس از ده روز از تاریخ انتشــار این 
آگهى اجرائیه ابالغ شــده محســوب و فقط یــک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت پس از گذشت 
مدت مذکور نیم عشــر دولتى تعلق میگیرد و بدون انتشار اگهى 
دیگــرى عملیات اجرائــى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد 

شد. م الف/99/7999
رئیس اداره اجراى ثبت کرج- قاسمى

آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)
آگهــى مزایــده مال غیر منقول و اســناد رهنى کالســه 9200199 - ششــدانگ یک قطعه 
زمین مشــجر با ســاختمان احداثى در آن به مســاحت 9491/37 متر مربع به پالك 691 فرعى 
از ســنگ 72 اصلى واقع در قریه وادان جزء حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال به طول 
108 متر پى اســت به راه احداثى شــرقا به طول 96 متر پى اســت به راه احداثى جنوبا اول به 
طول 79 متر به راه احداثى دوم به طول 20 متر مرزیست به باقیمانده پالك 72 اصلى غربا اول 
به طول 50/50 متر دوم که جنوبى اســت به طول 20 / 27 متر ســوم که شــمالى است شرقى 
است به طول 38 متر هرسه قسمت به زمین ملى که ذیل ثبت 88907 صفحه 362 دفتر 449 
بنام خانم شــهناز قهارى صادر و تســلیم گردیده است و ســپس بموجب سند ملکى قطعى شماره 
4592 مورخ 1389/08/15 دفترخانه اســناد رسمى شــماره 154 تهران به آقاى عباس نجمى 
منتقل گردیده است و بموجب سند رهنى شماره 45904 مورخ 1389/08/15 دفترخانه 154 
تهران در رهن بانک ملت قرار گرفته و مازاد پالك برابر نامه شماره 259 مورخ 1398/08/28 
اجراى ثبت دماوند در قبال مبلغ 2/905/492/100 ریال بازداشــت شده است که بعلت عدم 
ایفــاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9200199 شــده اســت و برابــر نظریه مورخ 
1398/10/15 کارشــناس رسمى دادگســترى توصیف اجمالى مورد وثیقه عبارت است از ملک 
فوق واقع اســت در دماوند آبســرد به سمت کیالن نرســیده به کیالن جنب ده وادان منطقه تاج 
محل ویالى شخصى ملک مذکور در سطح شیب دار تپه قرار دارد با مساحت کل بنا و مستحداث 
حدد 784 متر مربع با قدمت حدود 10 سال ساخت در چند قسمت شامل 1- ساختمان اصلى در 
دو طبقه هر طبقه به مســاحت حدود 204 متر مربع با نماى ســیمانى و کامپوزیت سقف شیروانى 
بــا شــیب دو طرف و دیوار هــا اجر و بلوك و ســقف تیراهن با طاق ضربى ، طبقه اول شــامل دو 
اتاق خواب هال و پذیرایى و آشــپزخانه و ســرویس بهداشتى کف سنگ کابینت MDF پنجره ها 
UPVC با شیشــه دو جداره و داراى حفاظ آهنى اســت 2- طبقه دوم به صورت نیمه ســاز و در 
مرحله ســفت کارى است و علیرغم حضور ســاکنین در واحد امکان بازدید داخل ساختمان میسر 
نگردید و توصیف انجام شــده بر اساس گزارشات کارشــناس محترم قبلى پرونده درج گردیده 
اســت. 2- ســاختمان مجاور ضلع جنوبى به مســاحت حدود 300 متر مربع در مرحله سفت کارى 
اســت دیوار ها بلوك سیمانى سقف شیروانى با شــیب یکطرفه دو اتاقک به منظور احدائى سونا 
و جکــوزى و یک محوطه اســتخر به مســاحت حــدود 65 متر مربع و عمق متوســط 2 متر با حدود 
30 پیشــرفت عملیات اجرایى مشاهده مى گردد . 4- ســاختمان سرایدارى و انبار به مساحت 
75 متر مربع مشــتمل بر 2 اتاق اشــپز خانه انبار و ســرویس بهداشتى است. 5- محوطه داراى 
تراس بندى و خیابان کشــى و پوشــش آسفالت و سنگ الشه و باغجه بندى دور ملک حصار کشى 
میباشــد با دو درب ورودى فلزى در شــرق و غرب مجموعه داراى دو رشــته برق ســه فاز و تک 
فاز و انشــعابات گاز شــهرى و تلفن میباشــد در محوطه بصورت پراکنده درخت کارى نیز صورت 
پذیرفته است و مبلغ 51/500/000/000 ریال ( پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) 
ارزیابى شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتى کالسه فوق الذکر در روز چهارشنبه 
مورخ1399/02/24 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجراء 
واقع در دماوند بلوار شهید بهشتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طریق 
مزایده به فروش مى رســد مزایده از مبلــغ 51/500/000/000 ریال (پنجاه و یک میلیارد و 
پانصد میلیون ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا فروخته مى شــود. شرکت در 
جلســه مزایده براى عموم آزاداســت و فروش کال نقدى اســت چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ســاعت و مکان تشکیل خواهد 
شــد .طالبین و خریداران میتوانند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شده بانک ملى 
به ملغ پایه مزایده در جلســه مزایده شــرکت نمایند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره که 
رقم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشــده به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم ســند انتقال 
موکــول به ارایه مفصا حســابهاى دارایى و شــهردارى و ... خواهد بود مــورد مزایده با توجه به 
اعالم بســتانکار به ورده شماره 139805001090001041 بیمه مى باشد تاریخ انتشار آگهى 

6706 -1399/02/06:
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند- عابدین نورى شیرازى 

آگهى فقدان سند مالکیت
 آقــاى على محمــد گلپایگانى با وکالــت از فیروزه امیر ســردارى برابــر وکالتنامه 43668 
مورخــه 30/ 3 /97 دفتــر خانــه 6 بروجــرد با تســلیم دوبرگ فرم استشــهادیه گواهى شــده 
32471 مورخ 25/ 1 / 99 دفترخانه اســناد رســمى شــماره 5 بروجرد مدعى میباشد که سند 
مالکیــت ششــدانگ پــالك 1270 فرعــى از 4029 اصلى واقــع در بخــش 2 بروجردذیل ثبت 
139720325004008365 به ســند شــماره 577298 بنام مشــارالیه ثبت و ســند مالکیت 
صادر و تســلیم گردیده اســت بعلت جابجائى مفقود شــده است لذا باســتناد تبصره یک الحاقى 
بماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهى میشود اگر شخصى به 
نحوى از انحاء مدعى وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد مى تواند اعتراض خود را کتبا پس از 
نشر آگهى بمدت ده روز به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت قانونى 

واعالم گواهى سند مالکیت المثنى بنام مالک صادر خواهد شد.
آدرس ملک : شهرك اندیشه ، فاز 3 ج ، پ 16 ، کاج 7

تاریخ انتشار : 5/ 2 / 99 
فریدون نعمتى - رییس ثبت اسناد و امالك بروجرد

متن آگهى مزایده
بستانکار:شــهربانو میرى فرزند محمدابراهیم ساکن سبزوار که نامبرده فوت نموده و ورثه 

وى  عبارتند از سکینه ابراهیمیان و على طهماسبى
بدهکار:على طهماسبى فرزند روح اله ساکن سبزوار

مورد مزایده و محل آن:سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول قطعه 
یازدهم به شماره پالك سیزده فرعى از دو هزاروهفتصدونودونه اصلى بخش دو سبزوارکه ذیل 
صفحه277دفتر78به نام ثبت وسند مالکیت صادر شده است و ششدانگ محدود به حدود ذیل 
است:شــماال در ده قسمت که قسمت ششــم آن شرقى،قسمتهاى دوم و سوم وهشتم آن غربى 
اســت.اول دیواریست بطول(1/60)یک متروشصت سانتیمتربه راه پله و آسانسورمشاعى دوم 
دیواریست بطول (1/60)یک متروشصت سانتیمتربه راه پله و آسانسور مشاعى سوم دیواریست 
مشــترك بطول(0/29)بیســت و نــه ســانتیمتربه آپارتمــان قطعه چهارمدیواریســت مشــترك 
بطول(0/82)هشتادودوســانتیمتربه آپارتمان قطعه 7پنجم دیواریســت مشترك بطول(3/13)
ســه متــرو ســیزده ســانتیمتربه آپارتمان قطعه8ششــم دیواریســت مشــترك بطــول(2/54)
دومتروپنجــاه و چهارســانتیمتربه آپارتمــان قطعه8 هفتم دیواریســت مشــترك بطول(4/13)
چهارمتروســیزده ســانتیمتربه آپارتمان قطعه8هشــتم دیواریست مشــترك بطول(1/29)یک 
متروبیســت ونه ســانتیمتربه آپارتمان قطعه8نهم دیواریســت بطول(1/80) یک متروهشــتاد 
ســانتیمتربه راه پله و آسانسور مشاعى دهم دیواریست مشترك بطول (0/30)سى سانتیمتربه 
آپارتمان قطعه10شــرقا درسه قسمت،که قسمت دوم آن جنوبى است.اول دیواریست مشترك 
بطول(5/23)پنج متروبیست وسه سانتیمتربه آپارتمان قطعه10دوم دیواریست بطول(0/68)
شصت و هشت ســانتیمتربه ملک مجاور شماره 2755اصلى سوم دیواریست بطول(5/03)پنج 
متروسه ســانتیمتربه ملک مجاورشــماره2755اصلى جنوبادیواروپنجره است بطول(5/70)پنج 
متروهفتادســانتیمتربه ملک مجاورشماره1فرعى از شــماره 2795اصلى غربادرهفت قسمت،که 
قســمتهاى دوم و چهارم و ششــم آن جنوبى اســت.اول دیواریست مشــترك بطول(1/90)یک 
مترونودســانتیمتربه آپارتمان قطعه12دوم دیواریست مشــترك بطول(1/20)یک متروبیست 
ســانتیمتربه آپارتمــان قطعــه 12ســوم دیواریســت مشــترك بطول(5/70)پنــج متــرو هفتاد 
ســانتیمتربه آپارتمان قطعه 12چهارم دیواریســت مشترك بطول (3/82)ســه متروهشتادودو 
آپارتمــان قطعــه 12پنجــم درب و دیواراســت بطول(1/20)یــک متروبیســت  ســانتیمتربه 
ســانتیمتربه راه پله و آسانسورمشاعى ششم دیواریست بطول(0/22)بیست و دو سانتیمتربه 
راه پله و آسانسورمشــاعى هفتم دیواریســت بطول(0/85)هشتادو پنج ســانتیمتربه راه پله و 
آسانسورمشــاعى که برابر نظریه کارشــناس رســمى دادگسترى ششــدانگ به مبلغ دو میلیارد 
وششــصد میلیــون ریال ارزیابــى قطعى گردیــده و به صورت یک دســتگاه آپارتمــان با قدمت 
حدود7ســال اســکلت فلزى داراى امتیاز آب و برق و گاز در ســبزوار مدرس25ساختمان ترنج 
که خود مدیون در آن ســکونت دارد مى باشــدکه در قبال قســمتى از طلب بستانکار در پرونده 
اجرایى کالسه9400324در روز چهارشنبه مورخه99/2/24از ساعت9صبح الى 12ظهردرمحل 
شعبه اجراى ثبت اسنادسبزوارازطریق مزایده حضورى نقدا بفروش میرسدمزایده از مبلغ یک 
میلیاردوســیصدمیلیون ریال شــروع و به به باالترین رقمى که خریدار داشته باشد فروخته مى 
شــود و هزینه هاى ســند انتقال اعم از عوارض شهردارى مالیات دارایى و دیگر ادارات ذى ربط 
مشــخص نبــوده و به عهــده برنده مزایده و تنظیم ســندانتقال منوط به ارائه مفاصا حســاب مى 
باشــدواجراى ثبت تکلیفى در تخلیه ملک مشــاع نداشــته و ضمنا هزینه هــاى قانونى و اجرایى 
مطابق مقررات وصول مى گرددوچنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمى گرددجلسه مزایده 

روز بعد ازآن در همان ساعت و مکان تشکیل مى گردد.(م الف 99/1912)
تاریخ انتشار: شنبه1399/02/06

على آب باریکى- مدیر ثبت اسناد و امالك سبزوار 

آگهى فقدان سند مالکیت (موضوع ماده ى 120 آ.ق.ثبت) 
آقــاى میکائیــل علــى پــور (مالــک) طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 32209 مــورخ 
1398/12/10 اعالم داشــته نظر به اینکه پالك ثبتى 42/4101 اصلى ( که عبارتست از سند 
مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 102/6 مترمربع قطعه 23 تفکیکى 
4101 فرعــى از 42 اصلى مفروز از پالك 246 فرعى از اصلى مذکور ذیل ثبت 66311 صفحه 
211 دفتر 531 با ســریال چاپى 320049 الف 90 بنام نامبرده ثبت وصادر شــده اســت ودر 
رهن بانک مســکن میباشــد به علت سرقت مفقود گردیده است  لذا تقاضاى صدور سند المثنى 
ســند مالکیت پالك مذکور را نموده اســت درهمین راســتا وفق ماده120 آیین نامه اصالحى ق. 
ثبــت مصوب 1380/11/8 مراتب دریک نوبت آگهى میگردد تا چنانچه کســى مدعى حقى براى 
خود بوده یا اعتراضى داشــته باشــد از تاریخ انتشــاراین آگهى ظرف مــدت ده روزبه این اداره 
مراجعــه وضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله اعتراض خود را تســلیم نماید بدیهى 
اســت درصورت عــدم وصول اعتراض درمهلــت مقررقانونى ویا عدم ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله المثنى ســند مالکیت پالك مذکور طبق مقررات صادروبه متقاضى تسلیم خواهد 

شد. م.الف 17 
سید محسن سادات حسینى- رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اسالمشهر- ازطرف حسن 
رستمیان طبرى   

آگهى ثبتى
سازمان ثبت اسناد وامالك کشور، حوزه ثبت ملک اسالمشهر

تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن   13 ومــاده  قانــون  مــاده3  موضــوع  آگهــى 
شــماره  راى  برابــر  رســمى  ســند  فاقــد  ســاختمانهاى  و  اراضــى  ثبتــى  وضعیــت 
139860301059002121/97/217 مورخ 98/12/06 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقردرواحد ثبتى اسالمشــهرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى رمضانعلى 
فوالد پنجه  فرزند دین محمد به شــماره شناســنامه 118 صاره از خواف به شــماره ملى 
0769162630 نســبت بــه شــش دانگ یک قطعــه زمین بــا بناى احداثى به مســاحت 
89/94 مترمربــع به پــالك 7463 فرعى از 36 اصلى مفروز و مجزى شــده در قســمتى 
از پــالك 17 فرعــى از اصلى مذکور واقع در قریه چهاردانگه بخــش 12 تهران خریدارى 
ازمالکیت رســمى، رمضانعلى فوالد پنجه محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتــب دردونوبــت به فاصله 15روز آگهى مى شــود.درصورتى که اشــخاص نســبت به 
صدور سندمالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى 
بــه مدت 2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالك اسالمشــهر تســلیم نموده و 
پــس ازاخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به 
مراجــع قضائــى تقدیم وگواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محــل تحویل نمایند 
وبدیهى است درصورت انقضاء مدت مذکوروعدم وصول اعتراض ویا عدم گواهى تقدیم 
دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضى صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1399/02/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/21 م. الف 18 
سید محسن سادات حسینى- رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اسالمشهر- ازطرف 
حسن رستمیان طبرى  

قرار تامین خواسته 
بــه تاریخ 98/11/26 ، شــماره قرار:  ... ، کالســه پرونــده: 792/98  ش 111 ح ، 
مرجع رســیدگى : شــعبه 111 شــوراى حل اختالف اللجین ، خواهان: احمد احمدى فرزند 
ابوالحســن به نشــانى اللجین دســتجرد خ شــهید ملکى ،  خوانده: على اکبر گرجى فرزند 
على مراد، خواســته: صدور تامین خواسته: گردشــکار: خواهان دادخواستى را بشرح باال 
به طرفیت خوانده تقدیم و درخواســت رســیدگى و صدور قرار تامین خواسته به استناد 
مدارك موجود در پرونده را نموده اســت پس از قبول دادخواســت و ثبت به کالسه فوق 
قاضى شــورا با در نظر گرفتن میزان خواســته مبلغ ..... ریال را بعنوان خســارت احتمالى 
تعییــن لذا با وصــف ایداع مبلغ فوق در وقــت فوق العاده در حضــور / غیاب ، خواهان/ 
خوانده با بررســى اوراق پرونده بشــرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید. استناد یک 
فقره چک بانک پســت بانک 12322454 -  نظر به اینکه خواهان / خواهان ها با تقدیم 
درخواست ، تقاضاى صدور تامین خواسته به و قبض سپرده شماره .... نموده است چون 
ارکان و شــرایط درخواست فراهم مى باشــد لذا قاضى شورا به استناد ماده 292 قانون 
تجارت ، مواد 108 و 117 قانون آئین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته و توقیف معادل 
مبلــغ 80/000/000 ریال از امــوال خوانده / خواندگان متضامنــا / بالمناصفه تا پایان 
رســیدگى را صادر و اعالم مى دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل 

اعتراض در این شعبه مى باشد.  
قاضى شعبه شماره 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى مفقودى
کلیه اســناد ومدارك اعم از ســند کمپانى و برگ ســبز نیســان پاترول دودرب رنگ 
سفید روغنى مدل 71 شماره موتور  شماره شاسى  

شماره پالك ایران72-829د78 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى
*****************************************************************

برگ سبز و سند قطعى و سند کمپانى و کارت ماشین سوارى روا به رنگ نوگ مدادى 
متالیک مدل 1387 به شــماره موتور 11686096943 و شــماره شاســى 61388868 
و شــماره پــالك 25 د 239 ایران 28 به نــام اقاى على توکلى مفقود شــده و از درجه ى 

اعتبار ساقط است.
*****************************************************************

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه
جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 

شماره 02123540 تماس بگیرید 


