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مشــهد - مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضوی 
با اشــاره بــه دو دســتورالعمل اصــاح الگــوی مصرف 
مشــترکین گاز طبیعی اباغی هیئــت وزیران و همچنین 
بخشــنامه صرفه جویــی مصرف بهینــه و ایمن معان اول 
رئیــس جمهور گفــت: ادارات و موسســات دولتی که به 
ایــن مصوبات توجــه نکنند عاوه بر جریمــه، باید منتظر 
قطــع جریان گاز طبیعی هم باشــند. حســن افتخاری با 
اعام ایــن مطلب افــزود: مطابق مصوبــه هیئت وزیران 
دربــاره اصاح الگــوی مصرف مشــترکین گاز طبیعی در 
ایام ســرد ســال، در صورتی کــه مصرف گاز ســاختمان 
های اداری دســتگاههای اجرایی موضــوع ماده ۵ قانون 
مدیریــت خدمات کشــوری مصــوب ۱۳۸۶ از ۸۰ درصد 
میانگین مصرف آنها در دوره مشــابه سال های ۹۶ و ۹۷ 
در میانگین دمای یکســان طول دوره صورتحساب بیشتر 
شــود کل مصرف مشترک مشمول افزایش ۵۰ درصدی با 

رعایت بنــد "ب" ماده یک قانون هدفمنــد کردن یارانه 
هــا مصــوب ۱۳۸۸ و اصاحــات بعدی آن خواهد شــد. 
وی افــزود: همچنین موضوع صرفه جویــی مصرف بهینه 
و ایمــن گاز طبیعــی هم طی بخشــنامه معان اول رئیس 
جمهــور به تمــام ادارات و نهادهای دولتی اســتان اباغ 
شــده و بر همین اســاس شــرکت گاز موظف است تا با 
تشــکیل گشت های پایش نســبت به کنترل رعایت دمای 
رفاه ادارات و ســاختمان های دولتی اقدام کند. مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان با بیان این مطلب که فرآیند بازرسی 
و پایش دمای محیط ادارات، بانکها و موسســات آموزشی 
و دانشــگاهی خراسان رضوی از نیمه آبان ماه امسال آغاز 
شــده اســت افزود: ادارات پرمصرف در مرحله اول اخطار 
کتبــی دریافــت نموده و در صورت مشــاهده مجدد عدم 
رعایــت صرفه جویــی یا عدم رعایت دمــای رفاه، جریان 
گاز طبیعــی آنان بــا هماهنگی اســتانداری محترم قطع 

خواهد شــد. وی به موضــوع محدودیت هایــی کرونایی 
هم اشــاره کرد و گفــت: آغاز محدودیت هــای کرونایی 
از ابتــدای آذرمــاه امســال موجب حضــور ۵۰ درصدی 
کارکنان دولتی در شــهرهایی با وضعیــت قرمز و نارنجی 
و ارائه خدمات غیرحضوری به شــهروندان شــده که باید 
از ایــن فرصت برای کاهش مصــرف گاز طبیعی ادارات و 
مجموعــه های دولتی و کمک به تامین و پایداری زنجیره 
تامین گازطبیعی در روزهای ســرد استفاده کرد. به گفته 
افتخــاری، رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه ســانتی گراد در 
فضاهــای داخلی و بســته و دمای ۱۸ درجه ســانتی گراد 
در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشــیده، روشن کردن 
وســایل گرمایشی یک ســاعت قبل از آغاز وقت اداری و 
خاموش نمودن آنها یک ســاعت قبل از پایان وقت اداری 
به صــورت محدود در اتــاق های فعــال، خاموش کردن 
وســایل گرمایشی در روزهای تعطیل، ســرویس و تعمیر 

دوره ای تجهیزات گازســوز از طریــق متخصصان مجاز و 
نصب ســامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش 
ضریب ایمنی و بازدهی وســایل گازســوز و انجام معاینه 
فنی موتورخانه ها از جمله درخواســت های شــرکت گاز 
برای مدیریت مصــرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در بخش 
اداری اســت. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با تاکید بر 
نقش الگومحوری دســتگاههای دولتی و مراکز آموزشی و 
فرهنگی در موضوع مصــرف صحیح گاز گفت: گاز طبیعی 
یک نعمت الهی محدود اســت که باید با مشارکت همگانی 
و فرهنگ ســازی مصرف بهینه و صحیح زمینه بهره مندی 
آینــدگان را از آن فراهــم کنیم. وی تصریــح کرد: مرکز 
خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شــرکت گاز استان 
خراســان رضوی با شــماره تلفن ۱۸۹4 آمادگی دارد تا 
نســبت به ارائه مشــاوره و راهنمایی در زمینه راهکارهای 

کاهــش مصرف گاز طبیعی اقدام کند. 

مشهد-  مهدی حاتمی عنوان کرد: روزانه در شهر 
مشهد بالغ بر ۲هزارتن زباله تولید می شود بر این اساس 
توجه به ارتقاء کمیت و کیفیت بهداشت و زیست شهری 
از اهم رویکرد های مدیریت شــهری می باشد که این 
معاونت با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
عملیات احداث و بهره برداری از مجموعه زباله ســوز را 
در دســتور کار قرار داده است. وی افزود: با احداث این 
پروژه در گام اول حدود ۱۲۰۰ تن زباله در قالب انرژی به 
چرخه تولید بازگردانده خواهد شد که شهرداری مشهد 
نسبت به انتشــار فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه 
احداث کارخانه زباله ســوز با ظرفیت روزانه ۱۲۰۰ تن 
واقع در جاده قدیم نیشــابور- مشهد اقدام نمود.حاتمی 
با اشاره به ظرفیت علم فناوری کشور در راستای بومی 
نمودن این تکنولوژی بیان کرد: در احداث این پروژه از 
مجموعه فعــاالن در حوزه صنعت نیروگاهی هم دعوت 
به همکاری شده است. الزم به ذکر است حجم سرمایه 
گذاری در این پروژه بستگی به نوع تکنولوژی پیشنهادی 
ســرمایه گذاران خواهد داشت که پیش بینی می گردد 
در صورت استفاده از ظرفیت فناوری کشور، گام موثری 
در کاهش بهای تمام شده این صنعت برداشته شود. وی 
در ادامه خاطرنشــان کرد: پروژه احداث و بهره برداری 
از کارخانه زباله ســوز با مدل مشارکتی )BOT ( و در 
بازه ی زمانی ۳ سال اجرا می گردد، همچنین اطاعات 
مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه 
مربوطه در قالب فراخوان منتشر شده است که از طریق 
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قابل دسترسی می باشد 

انتشار فراخوان شناسایی سرمایه 
گذار پروژه کارخانه زباله سوز 

مشهد

مشارکت کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم در آزادی 
زندانیان جرائم  غیر عمد ایالم 

رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایام گفت: 
کارکنان این واحد صنعتی به صــورت خودجوش مبلغ 
۲۰۰ میلیون ریال بــرای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
ایــام کمک کردند. به گزارش روابط عمومی ، " منوچهر 
کرمیان" با اشــاره به اینکه کارکنان این پاالیشگاه گاز در 
راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک به همنوعان خود 
این اقدام خداپسندانه را انجام داده اند، افزود: کارکنان این 
واحد صنعتی در ابتدای سال جاری تاکنون در زمینه های 
مختلف به مناطق محروم استان بخصوص روستاهای اطراف 
پاالیشگاه کمک های قابل توجهی کرده اند. کرمیان تصریح 
کرد: کارکنان این شرکت با همکاری بسیج حقوقدانان سپاه 
امیرالمؤمنین استان مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای آزادی 
چندین زندانی جرائم غیر عمد پرداخت کرده اند و در آینده 

نیز این کمک ها استمرار خواهد داشت. 

۷۰درصد سهامداران یزدی سهام عدالت، روش 
غیر مستقیم را برگزیدند 

علی نمازی در نشست خبری مجازی با اصحاب رسانه 
استان یزد از واگذاری مدیریت سهام عدالت توسط ۷۰ 
سهام  سرمایه گذاری  شرکت های  به  سهامداران  درصد 
عدالت استان خبر داد و گفت: در استان یزد ۶۲۰ هزار 
دارنده سهام عدالت وجود دارد که 4۵۳ هزار نفر از آنها 
انتخاب  این سهام  برای مدیریت  را  روش غیر مستقیم 
کردند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: 
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان با ارزشی بالغ بر ۶ 
هزار میلیارد تومان با نماد »وس یزد« در بازار سرمایه فعال 
شده که دارایی آن متشکل از سهام 4۰ شرکت اقتصادی 
است. وی با بیان اینکه دارندگان سهام عدالتی که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند امکان 
فروش این سهام را دارند اظهار داشت: البته این افراد هم 
تنها می توانند ۶۰ درصد از سهام خود را به فروش برسانند 
افرادی که روش غیر مستقیم را برای سهامداری  البته 
انتخاب کردند امکان فروش نداشتند اما با پذیرش شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت در بازار سرمایه امکان فروش 
آن فراهم شده است. نمازی در ادامه بر ضرورت ثبت نام 
دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کردند در سامانه سجام تاکید کرد و ابراز داشت: این دسته 
از افراد اگر در سامانه سجام ثبت نام نکنند به دلیل اینکه 
مقصد سود سهام آنها مشخص نیست سودی به آنها تعلق 
نخواهد گرفت. وی تصریح کرد: ثبت نام در سامانه سجام 
کاما به صورت غیرحضوری بوده و سهام داران می توانند 
به صورت اینترنتی نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام 
و کد ۱۰ رقمی بورسی دریافت کنند. این مقام مسئول 
شرط تشکیل مجمع شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 
در استان را ثبت نام بیش از ۵۰ درصد از دارندگان سهام 
عدالت با روش غیرمستقیم در سامانه سجام دانست و گفت: 
تا زمانی که افراد در این سامانه ثبت نام نکنند و جمعیت به 

حد نصاب نرسد نمی توان مجمع را برگزار کرد
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مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
جریمه و قطع گاز در انتظار ادارات دولتی پرمصرف

اردبیل - سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت 
توسعه شبکه گازرسانی را یکی از عمده ترین فعالیت 
های این شــرکت در سالجاری برشــمرد و گفت: در 
این راستا در هشــت ماهه نخست سال جاری، بیش 
از ۱۱۲کیلومتر شــبکه گذاری در بخش روســتایی 
و بیــش از ۲۵ کیلومتر شــبکه گذاری در شــهرها 
و در راســتای تکمیل باقی مانده شــبکه های داخل 
شهری انجام شــده که با این وجود میزان شبکه گاز 
طبیعی در اســتان از بدو تاسیس تا کنون به بیش از 
نه هزار و ۷۶۰ کیلومتر رســیده اســت. وی افزود: با 
این میزان از شــبکه گذاری زمینه نصب ســه هزار و 
۹۸۸انشعاب را در سطح اســتان فراهم آورده که دو 
هزار و ۶۲۶انشــعاب در بخش روستایی و یک هزار و 
۳۶۲انشعاب در بخش شــهری انجام شده است. این 
مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با 
نصب انشعابهای جدید گاز در مجموع طی سالجاری و 
هشت ماهه نخست سال با گازرسانی به ۳۸ روستای 
اســتان تعداد چهار هزار و 4۲۹ مشــترک جدید در 
بخش روســتایی و همچنین تعداد هفت هزار و ۸۱۱ 
مشــترک شهری جدید به تعداد مشترکان گاز استان 
اضافه شــده است که با احتســاب این میزان در کل 
تعداد مشــترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس تا کنون 
به بیش از نیم میلیون مشــترک رسیده است. وی در 
پایان از کلیه مشترکین خواست تا ضمن رعایت دمای 
رفاه در خانــه ، علی رغم صرفه جویی در مصرف گاز 
طبیعی از بروز هرگونــه قطعی گاز در اثر مصرف بی 

رویه این نعمت خدادادی جلوگیری نمایند.

اجرای بیش از 138هزار و 330متر 
شبکه گذاری گاز از ابتدای سال 

۹۹تاکنون در استان اردبیل
مسجدسلیمان- به گزارش روابط عمومي شرکت بهره 
برداري نفت و گاز مسجدسلیمان ، مهندس قباد ناصری 
در ابتدا با حضور در اداره تدارکات و امور کاال فرا رسیدن 
این مناســبت را به آقای بهرام طاهری از پرسنل رسمی 
این شــرکت تبریک گفت و ضمن تقدیر از زحمات وی 
برای ایشان ، تندرستی و شفا را از درگاه خداوند رحمان 
آرزو کرد . وی سپس با حضور در اداره خدمات مهندسی 
و بهسازی اماکن این مناسبت را به خانم پوران احمدی از 
همــکاران ارکان ثالث این اداره تبریک گفت و از خدمات 
ایشان تجلیل بعمل آورد .مدیر عامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان در ادامه با حضور در چاپخانه 
دبیرخانه این شرکت با محسن عالی محمدی از کارکنان 
ارکان ثالث این قســمت دیدار و ضمن تبریک این روز ، 
از زحمات و خدمات وی تقدیر و تشــکر کرد .ایشان در 
این بازدیدها طی ســخنانی ، معلولیت را یک محدودیت 
ندانست و گفت : شــما همکاران زحمت کشم علیرغم 
معلولیت و مشــکات جســمی با اراده ای قوی و عزمی 
راسخ همراه با سخت کوشی و جدیت به وظایفتان عمل 
کرده اید و همگام با ســایر همکاران در مسیر رسیدن به 
موفقیت ، اقدامات موثری انجام داده اید به گونه ای که این 
معلولیت ها هیچگاه باعث وقفه در کار شرکت نشده و بلکه 
با تاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان گام برداشته 
اید  . وی همچنین یاد و خاطره مرحوم محمدعلی عالیوند 
از همکاران معلول که در واحد کنترل بهره برداری مدیریت 
عملیات خدمت می کرد و ســال گذشته در روز جهانی 
معلوالن دارفانی را وداع گفت را گرامی داشت و برای وی 

بخشش و غفران الهی را مسئلت نمود .

گرامی داشت روز جهانی 
معلوالن در شرکت نفت و گاز 

مسجدسلیمان
کهریزک - عملیات   آماده ســازی بوستان 
ها و بلوارهای شــهر کهریزک برای کاشــت گل 
های زمستانه و مناسب سازی زمین برای فصل 
بهار در دســتور کار نیروهای واحد فضای سبز 
شــهرداری کهریزک قرار گرفت.علی یحیی پور؛ 
بــا اعام این خبر گفت: شــهر کهریزک یکی از 
معدود شــهرهای اســتان تهران است که سرانه 
فضای سبز آن از حد اســتاندارد نیز فراتر رفته 
اســت و اکنون عاوه بر توســعه فضای ســبز، 
نگهداشــت و بهبود سطح زیر کشت فضای سبز 
شــهری یکی از اولویت های شهرداری محسوب 
می شــود از این رو بنا به نظر کارشناسان حوزه 
فضای ســبز، آماده سازی بوســتان ها، بلوارها 
و باغچــه های عمومی شــهر برای کاشــت گل 
و نهال و بازپیرایی فضای ســبز شــهری درحال 
اجراســت. وی افزود: خوشــبختانه شــهرداری 
کهریــزک بــا احــداث بــاغ تولیــدات گیاهی 
در تولیــد و تامیــن گل و گلــدان و درخت و 
درختچــه هــای تزیینی به خودکفایی رســیده 
اســت که این موضوع تاثیر بســزایی در صرفه 
دارد. مدیریت شــهری  اقتصادی مخارج   جویی 
یحیی پور، تولید و کاشــت گونــه های گیاهی 
ســازگار با اقلیم آب و هوایی شهر کهریزک نیز 
یکی دیگر از اقدامات مناســب حوزه فضای سبز 
در بهبود منظر طبیعی شــهر به شمار می رود.

آغاز عملیات بهسازی خاک بوستان 
های شهر کهریزک بانزدیک شدن 

فصل زمستان

آگهی مفقودی
 GLXI کلیه مدارک ، کارت ، ســند قطعی و ســند مالکیت ماشین ســواری پژو تیپ
405 مــدل 1390 بــه رنگ نقره ای متالیک به نام آقای حســین مالمیر به شــماره موتور 
12490040422 و شــماره شاســی NAAM11CA6BE081566 و شماره پالک ایران 

28- 884 د 98 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
*******************************************************************

برگ ســبز ماشین سواری ســایپا تیپ 131EX به رنگ ســفید روغنی مدل 1392 
به شماره موتور 5053958 و شــماره شاسی NAS411100D3629190 و شماره پالک 
ایران 28- 858 د 36 به نام اســماعیل بختیاری بابا پیری مفقود شــده و از درجه اعتبار 

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

برگ سبز و سند کمپانی و بنچاق موتور سیکلت پالس تیپ DTS180I به رنگ قرمز 
 *** 180A8611852 مدل 1387 به شــماره پالک ایران 111- 58543 و به شماره تنه
NEO به شــماره موتور 03109 بنــام حامد ده پروری مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. کاشان 
*******************************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه(خودروی وانــت پیکان تیپ 1600i ســفید شــیری-روغنی 
مدل1389،شــماره انتظامی 275ص94 ایران73 به شماره موتور 11489064976 و 
شماره شاسی NAAA36AA2BG230458 به نام شاهرخ تیموری راد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  یاسوج
*******************************************************************

ســند و برگ سبز)شناســنامه( موتور ســیکلت احسان مشــکی مدل 1390 شماره 
انتظامــی 37753 ایران 571 به شــماره موتور 156FM10213846 و شــماره شاســی 
N2N *** 125E9022232 به نام عزیز حویزه تمیمیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. یاسوج
*******************************************************************

 SD 206 شناســنامه )بــرگ ســبز( خــودرو ســواری سیســتم پــژو 206 تیــپ
TU5 برنــگ ســفید مــدل 1395 بشــماره موتــور 167B0014434 و شــماره شاســی 
NAAP41FE5GJ788007 و شــماره پالک ایــران 84-667ص51 به نام علی میرزائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*******************************************************************

شناســنامه )برگ سبز(سند کمپانی)کارخانه( و کارت موتور سیکلت ساوین سیستم 
CDI برنــگ خاکســتری مــدل 1390 بشــماره موتــور 03022873 و شــماره شاســی 
9068140 بــه نام اصغر جاشــو نیا هرمــزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
*******************************************************************

ســند کمپانی خودروی کامیونت - ون سیســتم نیســان تیــپ 2400 به رنگ آبی-
روغنی مدل 1380 به شــماره موتور 00164516 و شماره شاسی C63574   به شماره 
پالک ایران 69-368 ن 41 متعلق به عبدالرشــید قره ککلی فرزند عطا دردی به شماره 
شناســنامه 354  و شــماره ملی 4869201747 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط 

می باشد. گنبد
*******************************************************************

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب ســعیدباصری صالحی مالک ســه دانگ  ســهم مشاع از 
ششــدانگ  مشاع پالک ثبتی75/618 واقع در قریه کیالن به نشانی دماوند کیالن محله 
اتحاد  موضوع ســند / اســناد مالکیت شــماره  0707094- الف/87  صــادره به تاریخ  
1388/11/12 متقاضی تعیین بستر و حریم  رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و مجاورت 
پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جــاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی بــه امور آب و تکمیل 
پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک 
مالکیــت خود ظــرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهــی به امور آب دماوند به نشــانی 
گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی است 
عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای 
تهران ) امور آب ( نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می 

باشد.تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/09/17 - نوبت دوم: 1399/09/27- 6932
اداره امور آب دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت مشــاعی به مقدار 0/8204 دانگ مشــاع از ششدانگ فاقد مساحت 
بشماره 259 فرعی از 74 اصلی واقع در کوهان که ذیل ثبت و صفحه 76 دفترجلد 472 
دارای سندمالکیت چاپی بشماره 488813 بنام آقای سید جواد چوبداری صادر و تسلیم 
گردیده اســت. ســپس محمدرضا ابراهیمی طبــق وکالتنامه تفویضی شــماره 50119- 
1399/09/15 دفترخانه 510 تهران با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء شهود 
در ذیــل آن بشــماره 12785- 1399/08/26  بگواهــی دفترخانه 3 دماوند رســیده 
مدعی اســت که ســند مالکیت آن بعلت اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور ســند مالکیــت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک 
اصالحــی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس 
سند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شود در غیر این صورت پس 

از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 6931
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ آپارتمان مسکونی بمســاحت 127/45 متر مربع بشماره 
1734 فرعی از 80 اصلی که ذیل ثبت و صفحه 348 دفترجلد 610 دارای سندمالکیت 
چاپی بشــماره  385879 بنام آقای رضا حســینی صادر و تســلیم گردیده است. سپس 
نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء شهود در ذیل آن بشماره 480443- 
1399/04/29  بگواهی دفترخانه 7 دماوند رســیده مدعی اســت که سند مالکیت آن 
بعلت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماینــد تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعــاده و از ادامه عملیات خود 
داری شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالکیــت المثنی بنام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد. 6930
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271002726 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنــج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / ســید 
مجتبی بیضائی فرزند ســید علی در ششــدانگ یک باب خانه 
/ مشــتمل بر مغازه به مســاحت 96/45 مترمربع قســمتی از 
پــالک 65 اصلــی بخش 9 واقــع در بلوار طبرســی جنوبی 65 
– 20 متــری ابوذر پــالک 10 خریداری از مالک رســمی آقای 
محمد قربانی فلجیقی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف/748
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/02

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271002735 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملــک مشــهد منطقه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی خانم حلیمه وحیدی مقدم فرزند محمد اســمعیل در 
ششــدانگ یک باب منزل مشــتمل بر مغازه به مساحت 111 
مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده 66 اصی بخش 9 واقع در 
خیابان رسالت ، 20 متری قائم بین قائم 23 و 25 پالک 272 
خریدای از مالک رســمی منیرآغا خبیری محرز گردیده اســت.
لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف/750
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/02

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل 85 رنگ بژ متالیک شماره موتور 12485100702 
شــماره شاســی 19366756 شــماره پالک ایــران43-856ی64 مفقودگردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.
*****************************************************

پروانه اشتغال به کار مهندسی با موضوع مهندسی معماری به شماره پروانه اشتغال 
00984-100-12 محــل صدور پروانــه مازندران به نام خانم مهنــدس مریم علی پور 
به شــماره شناسنامه 5000004736 متولد 1369 به شماره عضویت 100-023673 

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد./نوبت دوم
*****************************************************

کارت -  ســند مالکیــت و ســند کمپانــی ســواری پراید مــدل 1375 شــماره پالک 
  S1412275516460 ایران62-741د71 شــماره موتور 00012963 شــماره شاســی

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
*****************************************************

آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه زهــرا آرمیــون فرزنــد داود بــه شــرح درخواســتی کــه به شــماره 
1/9901058 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهی انحصــار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شــادروان داود آرمیون فرزند بهرام شــماره شناســنامه 490 
صــادره الهیجان در تاریخ 98/7/18 در شهرســتان بابلســر  بــدرود زندگی گفته، ورثه 
حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-عالیه خانــم امدادی فرزند محمد شــماره 
ملی 4989288165 متولد 34/10/20 همســر متوفی2-فاطمــه زهرا آرمیون فرزند 
داود شــماره ملــی 4980111513 متولــد 71/7/20   3-عاطفه آرمیــون فرزند داود 
شــماره ملــی  2721517481 متولــد 52/3/7   4-مهدی آرمیون فرزند داود شــماره 
ملــی  4989639774 متولــد 60/9/1   5-مســعود آرمیــون فرزند داود شــماره ملی  
4989550579 متولــد 55/1/2 همگــی فرزنــدان متوفی والغیر، اینک شــورا پس از 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
خانم زینب ســلیمانپور ســاداتی فرزنــد محمدعلی کدملــی 4989665538 متولد 
1360)فرزند متوفی(به شــرح درخواستی که به شــماره 5/9900773 این شعبه ثبت 
گردیــده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان 
محمدعلی ســلیمانپور ســاداتی فرزند علی اصغر شماره شناســنامه 13 صادره بابلسر در 
تاریخ 1391/6/15 در شهرســتان بابلســر  بــدرود زندگی گفته، ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-متقاضی فوق2-موسی ســلیمانپور کدملی4988773000 
متولد 1348   3-قربان ســلیمان پور کدملی  4988773019 متولد 1349   4-قاســم 
ســلیمان پــور کدملــی  4988773566 متولــد 1350  5-احمد ســلیمان پــور کدملی 

4988773574 متولد 1351  6-زهرا ســلیمان پور ســاداتی کدملی 4988459918 
متولــد 1355   7-علی ســلیمان پــور ســاداتی کدملــی 4988459926 متولد 1356   
8-مهدی ســلیمان پور ساداتی کدملی 4989834747 متولد 1365   9-حسن سلیمان 
پور ساداتی کدملی 498983475 متولد 1365 همگی فرزندان متوفی10-سیده بیگم 
حســینیان احمــدی کدملی 4988742857 متولد 1326 همســر متوفــی  والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبــت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

اجراییه
شــماره پرونــده:8/728/98 محکوم لــه : صفرعلی حبیبی با وکالت نادر عباســی –

ســوادکوه شمالی شیرگاه خیابان شهید اســالمی پاساژ قائم محکوم علیه: مهدی اسماعیل 
پــور فرزند حســین-مجهول المــکان به موجب رأی شــماره 954- 98/8/20 شــعبه 8 
شــورای حل اختالف بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اســت: حکم به محکومیت 
خوانده به مبلغ 150.000.000 ریال بابت اجرت المثل و 1.955.000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و مبلغــی بابت حــق الوکاله وکیل و مبلغی بابت خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم . رأی صادره غیابی است. به استناد ماده 19 آیین 
نامــه اجرایی ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  محکوم 
علیه مکلف اســت : پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به یا انجام تعهد و مفــاد رأی بدهد در غیر این 
صــورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگســتری محل تحویل 

خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده اموال منقول
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به  کالسه9901577 
ولفی ان له آقای جلیل حسین پور میاندسته به طرفیت آقای محمدرضا صفرپور اکتیج به 
شــرح کارشناسی لوازم خانگی یخچال و فریزر یخساران-لپ تاپ لنووا-تختخواب دونفره 
و یک نفره-گاز 5 شعله قدیمی-فرش-چرخ خیاطی و غیره به شرح مندرج در کارشناسی 
مــورخ 1399/07/25 وفــق ابالغیــه قانونی عدم وصول اعتراض از ســوی طرفین وفق 
مــواد 101-99-110 قانــون اجرای احــکام مدنی متعلق بــه محکوم علیــه را از طریق 
مزایــده بــه تاریخ 1399/9/30 روز یکشــنبه ســاعت 12 ظهر در محل دفتر شــعبه دو 
اجرای احکام حل اختالف دادگستری بابل به فروش برساند.مزایده از قیمت پایه به مبلغ 
220.000.000 ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد. برنده مزایده 
باید پیشنهاد ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. 
در صــورت عدم پرداخت مبلغ پرداختی پس از کســر هزینه مزایــده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. ضمنا محل نگه داری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل می باشد.م/الف
             مدیرو دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل-قاسمعلی قربان زاده

آگهی مناقصه عمومی 
مرحله سوم

سید علی مرتضوی - شهردار 

ت اول
نوب

مورخ   152 صورتجلسه   4 شماره  مصوبه  استناد  به  منظریه  شهرداری 
99/7/14شورای اسالمی شهر منظریه در نظر دارد عملیات آسفالت معابر و 
ترانشه های سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت 
در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان 

وقت اداری مورخ 99/10/4 به واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه 99/10/4

تاریخ بازگشایی پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 99/10/4ساعت 15
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

متقاضیان می توانند همه روزه جهت بازدید از محل پروژه و اطالع از کیفیت 
و چگونگی کار به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند 
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پیام های بهداشتی نگهداری مواد 
ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

الکل قابل اشتعال است، از نگه داری و استفاده غیراصولی 
مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در مکان های سربسته 

مثل خودرو خودداری کنیم.
در صــورت پخش مواد ضدعفونی کننــده حاوی الکل در 
خــودرو با کوچکترین جرقه فندک، گرم شــدن خودرو در 
آفتاب و روشــن کردن خودرو، امکان آتش سوزی وجود 
دارد. برای استفاده از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در 

خودرو نکات ایمنی باید رعایت شود.
به جای استفاده از مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو 
از پد الکلی اســتفاده کنیم و یا مــواد را در ظروف کوچک 
همراه خودمان داشــته باشیم. اگر مواد ضدعفونی کننده 
الکلی در خودرو داریم، خودرو را زیر نور مستقیم خورشید 
قــرار ندهیم. اگر مواد ضدعفونی کننــده الکلی در خودرو 
داریم، در صورت امکان شیشه ها را مقداری پایین بکشیم 
تا دمای داخل خودرو باال نــرود. هنگام ضدعفونی کردن 
خــودرو، در و پنجره ها را باز بگذاریم و پس از گذشــت 
چند دقیقه خودرو را روشــن کنیم. برای ضدعفونی کردن 
خودرو در فضای سرپوشیده بهتر است از پد الکلی به جای 
اسپری مســتقیم اســتفاده کنیم. برای ضدعفونی کردن 
نباید محلول الکل و سفیدکننده )وایتکس( و یا هر ماده 

شیمیایی دیگر را با هم ترکیب کنیم.


