
رییس شورای اسالمی شهر مشهد اعالم کرد؛
افزایش 75 درصدی اعتبارات عمرانی 

در اصالح بودجه شهرداری
برآیند اقدامات شورای پنجم 

مثبت است
ــداز، رییــس شــورای اســامی  ــهد- رضــا جانگ مش
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــار پ ــت: اعتب شــهر مشــهد گف
ــش  ــد افزای ــهرداری 75 درص ــه ش ــاح بودج در اص
ــت  ــدری در نشس ــا حی ــد رض ــت. محم ــه اس یافت
خبــری بــا اشــاره بــه فرارســیدن یلــدا، افــزود: یلــدا 
ــی  ــت ایران ــی ناپذیرهوی ــی جدای ــر فرهنگ از عناص
و اســامی اســت کــه محوریــت آن تکریــم بــا 
ــل شــرایط  ــه دلی ــی امســال ب ــودن اســت ول هــم ب
کرونــا نمــی تــوان یلــدا را بــا ایــن محوریــت 
ــا  برگــزار کــرد چــرا کــه 51 درصــد مبتایــان کرون
اســت. خانوادگــی  دورهمی هــای  بــه   مربــوط 
ــهد  ــر در مش ــرگ و می ــار م ــرد: آم ــه ک وی اضاف
ــت  ــال محدودی ــل از اعم ــه قب 50 درصــد نســبت ب
کاهــش یافتــه کــه امیدوارکننــده اســت ولــی بایــد 
 همچنــان پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت کنیــم.
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای جامعــه نبایــد 
ــد  ــد بای ــرد: نق ــار ک ــد، اظه ــوءظن باش ــای س فض
ــردم را نســبت  ــد م ــه باشــد و رســانه ها نبای منصفان

ــد.  ــن کنن ــه مســووالن بدبی ب
بزرگتریــن تکیــه گاه مــا در ایــن روزهــا رســانه هایی 
هســتند کــه از امیــد بگوینــد و بــا نظــارت و 
 نقــد مانــع گسســت مدیــران از جامعــه شــوند.
وی افــزود: رویکــرد شــورای اســامی شــهر مشــهد 
ایــن اســت کــه شــادی را در هــر عرصــه ای بــا مــردم 
ــه  ــختی را تجرب ــرایط س ــردم ش ــم، م ــیم کنی تقس
ــیده   ــان رس ــه پای ــی ها ب ــد، دوران خط کش می کنن
ــود. ــت ش ــی تقوی ــی و هم افزای ــگاه تعامل ــت و ن  اس
ــای  ــداد نیروه ــه تع ــاره ب ــه بااش ــدری در ادام حی
شــاغل در مدیریــت شــهری مشــهد، گفــت: در حــال 
حاضــر 25 هــزار نیــرو مســتقیم و غیرمســتقیم 
 در مدیریــت شــهری مشــهد فعالیــت می کننــد.
ــان  ــا بی ــهد ب ــهر مش ــامی ش ــورای اس ــس ش ریی
ــار  ــم، اظه ــف کار کردی ــهرداران مختل ــا ش ــه ب اینک
ــت  ــه مدیری ــن مجموع ــی بی ــی خوب ــرد: هم افزای ک
ــتان  ــر آس ــف نظی ــای مختل ــتگاه ه ــهری و دس ش
ــود دارد و  ــی وج ــای انتظام ــوی و نیروه ــدس رض ق
ــت. ــی اس ــن همدل ــه ای ــل نتیج ــای حاص  توفیق ه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بــا آرزوهایی بــرای تغییر 
ــوع  ــم در مجم ــرد: معتقدی ــان ک ــم، خاطرنش آمده ای
رونــد کار تــا کنــون مثبت بــوده و مــردم رضایتمندی 
ــد، زیــرا مهــم  ــه شــده دارن ــه خدمــات ارائ نســبی ب
 تریــن عامــل در نــگاه مــردم عنصــر کارآمــدی اســت.
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گزارش

آگهي دعوت شــرکت باروک مســکن طوس ( ســهامي خاص ) ثبت شــده به شــماره 
51564 و شناسه ملي 14004142531  جهت تشکيل مجمع عمومي فوق العاده و 

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
بدين وســيله از کليه سهامداران شــرکت باروک مسکن طوس سهامي خاص به 
شــماره ثبت 51564 دعوت به عمل مي آيد تا در جلســه مجمع عمومي فوق العاده 
شرکت که در ساعت 9 صبح مورخ 1399/10/15 درمحل شرکت به نشاني مشهد 
- خيام شــمالي - بين عبدالمطلب 58 و 60 - ســاختمان اداري165- طبقه اول با 
کدپستي 9196776541 و جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده که در ساعت 
10 صبح مورخ 1399/10/15 درمحل شــرکت به نشــاني به نشاني مشهد - خيام 
شمالي - بين عبدالمطلب 58 و 60 - ساختمان اداري 165 - طبقه اول با کدپستي 

9196776541 تشکيل ميشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده

- کاهش تعداد اعضاي هيئت مديره
دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

- انتخاب اعضاي هيئت مديره
- انتخاب بازرسين

- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
هيئت مديره شرکت

آگهي ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا 
شــماره بايگاني پرونده: 9800172- بدينوسيله به آقاي مصطفي حسين 
پور فرزند ولي به شماره ملي 6240076422 به نشاني شاهرود خيابان ساحلي 
شــمالي کوچه 6 پشــت مجتمع هاي بيمارســتان خاتم درب اول ســمت راست 
)متعهد( و آقاي ولي حســين پور فرزند عباس به شماره ملي 6249843159 
)ضامن( ابالغ ميگردد که بانک ملي شعبه 22 بهمن شاهرود به استناد قرارداد 
6601371671002 مــورخ 93/09/16 جهت وصول مبلغ 47/201/500 
ريال اصل طلب 7/844/652 ريال سود 32/897/560 ريال خسارت تاخير 
تاديه تا تاريخ 1398/1/20 کــه از تاريخ مذکور روزانه مبلغ 41/396 ريال 
بــه طلب اضافــه ميگردد به انضمام هزينه اجرايي عليه شــما اقدام به صدور 
اجرائيه نموده که پس از تشکيل پرونده اجرائي به شماره بايگاني 9800172 
اوراق الزم االجرا جهت ابالغ تسليم مامور پست گرديد در نهايت برابر گزارش 
مامــور ابالغ در تاريخ 98/3/28 جهت ابالغ اوراق اجراييه به محل مراجعه که 
به علت نقص آدرس ابالغ اجرائيه ميســور نگرديده لذا با توجه به درخواست 
بســتانکار مفــاد اجرائيه يکبــار در يکــي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار درج و 
عمليات اجرايي به درخواســت بستانکار ادامه خواهد يافت ضمنا چنانچه ظرف 
مدت 20 روز از تاريخ انتشار آگهي که ابالغ اجرائيه محصوب مي گردد نسبت 
به پرداخت کل بدهي اقدام نمائيد از پرداخت حق االجرا معاف خواهيد شــد. 

تاريخ انتشار 1399/10/1
مصطفي بخشي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر راي شماره 139960331009001362 مورخ 99/8/10 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک کرج-ناحيه يک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ پيمان غني زاده نمين فرزند 
داريوش به شــماره شناســنامه1519 به صورت شــش دانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به 
مساحت 250 متر مربع مفروز و مجزي شده از پالک 2048 فرعي از 154- اصلي واقع در حسن 
آبادکه انتقال مســاحت 76/55 متر مربع از مورد تقاضا طبق ســند رســمي )سند رسمي شماره 
102534 مورخ 97/4/5 دفتر خانه 32 کرج به آقاي پيمان غني زاده نمين( از مالک رسمي ذيل 
ثبــت صفحه 411 دفتر 1254 و مســاحت 73/15 متر مربع از مــورد تقاضا برابر قولنامه عادي 
از طرف خانم عزيزه قوامي و آقاي اميد آقائي مالکين رســمي ذيل ثبت صفحه 96دفتر 1257 و 
مســاحت 76/55 متــر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عــادي از طرف آقاي ايوب احمدي مالک 
رســمي ذيــل ثبت صفحــه 484 دفتر 1257و مســاحت 16/20 متر مربع از مــورد تقاضا برابر 
قولنامه عادي توسط آقاي علي سهرابي مالک رسمي ذيل ثبت صفحه 538 دفتر 1258 و مساحت 
7/55متر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادي از طرف آقاي ساعد ساجدي و ساسان ساجدي 
و خانم پروين اکباتاني مالک رســمي ذيل ثبت صفحه 536 دفتر 1258 به متقاضي منتقل شــده 
اســت و تصرفات متقاضي نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضايي تقديم نمايند بديهي اســت در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/16

)م الف 99/759( 
 عباسعلي شوش پاشا - رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اينکه خانم فاطمه نيک پرور به شــماره ملی 0934398811 
به اســتناد اوراق استشــهاديه جهت دريافت سند مالکيت المثنی نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند مالکيت ششدانگ 
پالک  321 فرعی از 81 فرعی از 9- اصلی  بخش 9 مشهد، به علت سهل 
انگاری مفقود گرديده است ، با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ 
پالک ثبتی فوق ذيــل دفتر الکترونيــک 139820306271012694 
بنام وی ثبت و سند مالکيت به شماره 555330 الف 98 صادر گرديده 
اســت دفتر امالک بيش از اين حکايتی ندارد لذا به اســتناد ماده 120 
اصالحــی قانــون ثبت، مراتب يک نوبت آگهــی و متذکر ميگردد هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود ســند 
مالکيت نزد خود ميباشــد ،بايســتی ظــرف مــدت ده روز از تاريخ آگهی 
اعتــراض کتبی خود را به پيوســت اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
رسمی به اين اداره تســليم نمايند.بديهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت يا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکيت المثنی و تسليم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.م/الف 347
حميد رضا افشار- ثبت اسناد و امالک ناحيه 5 مشهد مقدس

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اينکه آقای محمد ابراهيم امينی طبق وکالتنامه شماره 32827 
مورخ 1399/09/02 دفتر 257 مشهد از آقای ورثه مرحوم محمد نصرتی 
قرقی به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالکيت المثنی نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند مالکيت هفده ساعت 
و بيســت و هشت دقيقه از بيســت و چهار ساعت از مدار 16 سهم که هر 
سهم 24 ساعت است از ششدانگ مزرعه عيش آباد سفلی به شماره پالک 
55 اصلی بخش نه مشــهد، مفقود گرديده اســت ، با بررســی دفتر امالک، 
معلوم شــد مالکيت نامبرده ذيل دفتر شــماره 26 صفحه 326 به شــماره 
3490 ثبت گرديده اســت دفتر امالک بيش از ايــن حکايتی ندارد لذا به 
اســتناد ماده 120 اصالحی قانــون ثبت، مراتب يک نوبــت آگهی و متذکر 
ميگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی 
وجود ســند مالکيت نزد خود ميباشد ،بايســتی ظرف مدت ده روز از تاريخ 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوســت اصل ســند مالکيت يا سند معامله 
رســمی به اين اداره تســليم نمايند.بديهی اســت در صورت عدم وصول 
اعتــراض در مهلــت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکيت يا 
ســند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکيت المثنی و تسليم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.م/الف 346
حميد رضا افشار- ثبت اسناد و امالک ناحيه 5 مشهد مقدس

آگهی فقدان سند مالکيت
نظــر به اينکه آقــای احمد گلی به شــماره ملــی 0935779000 برابر 
وکالتنامه 101579 تاريخ 1399/08/18 دفترخانه 68 مشــهد به وکالت 
از طرف آقای محمود علی ضرابی وکالت دارد به اســتناد اوراق استشهاديه 
جهت دريافت ســند مالکيت المثنی نوبت اول به ايــن اداره مراجعه نموده 
و مدعی است ســند مالکيت ششدانگ پالک  1924 فرعی از 141- اصلی  
بخش 9 مشــهد، به علت اسباب کشی مفقود گرديده است ، با بررسی دفتر 
امالک، معلوم شــد ششــدانگ پــالک ثبتی فــوق ذيل دفتــر 3060 صفحه 
67 شــماره ثبــت 472906 بنام محمــود علی ضرابی ثبت و ســند مالکيت 
به شــماره 978355 ج 93 صادر گرديده اســت دفتر امــالک بيش از اين 
حکايتــی ندارد لذا به اســتناد مــاده 120 اصالحی قانون ثبــت، مراتب يک 
نوبت آگهی و متذکر ميگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده يا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد ،بايستی ظرف مدت 
ده روز از تاريخ آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوســت اصل ســند مالکيت 
يا ســند معامله رسمی به اين اداره تســليم نمايند.بديهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه ســند 
مالکيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکيت المثنی و تسليم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م/الف 344
حميد رضا افشار- ثبت اسناد و امالک ناحيه 5 مشهد مقدس

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اينکه آقای قدير ســلمانيان مشــهد به استناد 2 برگ استشهاديه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دريافت سند مالکيت المثنی نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی می باشــد ســند مالکيت ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک  594 فرعی از 78 بخش 9 مشهد،  که متعلق به وی 
می باشــد به علت سهل انگاری مفقود گرديده است ، با بررسی دفتر امالک، 
معلوم شــد ســه دانگ مشاع از ششدانگ ذيل شــماره ثبت ثبت 407602 
صفحه 52 دفتر 2569 بنام قدير ســلمانيان مشــهدی ثبت و ســند مالکيت 
چاپــی 766400 د 91 صادر شــده اســت دفتر امالک بيــش از اين حکايتی 
ندارد لذا به اســتناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب يک نوبت آگهی 
و متذکــر ميگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای انجام داده 
يا مدعی وجود ســند مالکيت نزد خود ميباشــد ،بايســتی ظرف مدت ده روز 
از تاريخ آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوســت اصل ســند مالکيت يا سند 
معاملــه رســمی به ايــن اداره تســليم نمايند.بديهی اســت در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت 
يا ســند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکيت المثنی و تسليم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.م/الف 345
حميد رضا افشار-رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد 
مقدس

آگهی فقدان سند مالکيت
خانم راضيه ســاداتی که به موجــب وکالت نامــه 96732-99/6/1 دفترخانه 86 آمل به 
مهدی يزدانی وکالت داده اســت  با ارائه استشهاديه شماره 41537 تنظيمی دفترخانه 86 آمل 
طی درخواست شــماره 99/30490-99/7/19 تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 183817 
شــش دانگ پالک شــماره 324 فرعــی از 3 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمــل ثبت گرديده و در 
اثر جابه جايی مفقود شــده را نموده اســت که دارای يک مورد بازداشــتی در پرونده مشــاهده 
شــده اســت لذا دراجرای مــاده 120اصالحی آيين نامــه قانون ثبت مبادرت به نشــر اين آگهی 
در يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله يا وجود 
ســند مالکيت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
به همراه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اداره ثبت محل ارايه و رســيد دريافت نمايند . 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود.م/الف
رييس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سيد محمد حسن روشنايی

آگهی فقدان سند مالکيت
 دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی از سازمان ملی زمين و مسکن با ارائه استشهاديه 
محلی مصدق از دفتر خانه 234 فريدونکنار، طی درخواست شماره 7983 مورخ 1399/08/12 
تقاضای صدور سند مالکيت ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين تحت پالک 3668 فرعی از 
66 - اصلی بشــماره ســريال 160612 واقع در شهر فريدونکنار بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان 
فريدونکنــار که در ذيل دفتر الکترونيکی شــماره 139620310019003130 ثبت گرديده و 
در اثر جابجايی ســند مفقود شــده را نموده است. در اجرای ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون 
ثبت مراتب در يک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشــند ظرف 10 روز از تاريخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکيت يا 
ســند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رســيد دريافت نمايند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثنی به نام مالک خواهد نمود
تاريخ چاپ : 1399/10/01 

م.الف: 19907843
 مرتضی خواجوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدونکنار 

آکهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مصوب 20/9/1390ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مســتقر 
در واحــد ثبتــی چالوس مورد رســيدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض وی محــرز و رای الزم 
صــادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيــل آگهی ميگردد: 3745 فرعــی از 41 اصلی واقع 
درقريــه چالوس محله بخش کالرســتاق حوزه ثبت ملک چالوس به نــام بهرام نعمتی دولت آبادی 
مع الواســطه خريداری از مالکيت رســمی محمدميارکيانی مبنی برصدور ســندمالکيت نسبت به 
ششــدانگ يک قطعه زمين با ســاختمان به مســاحت 303.85 مترمربع خريداری گرديد. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده 
13 آييــن نامــه مربوطه اين آگهی در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی / 
کثيراالنتشــار در شهرها منتشر و در روســتاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند بايد از تاريخ انتشــار اولين آگهی و در روستاها از 
تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ 
نمايند . معترضين بايد ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در 
اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيت می نمايد و صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده 13 آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
کــه قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشــده ، واحد ثبتی بــا رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی 
تحديــد حدود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد.
تاريخ انتشار : 1399/10/01 
تاريخ انتشار : 1399/10/15 

م.الف: 19907905 نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آکهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مصوب 20/9/1390ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مســتقر 
در واحد ثبتی چالوس مورد رســيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر 
گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل آگهی ميگــردد: 1066 فرعی از 15 اصلی واقع درقريه 
نورســر بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس به نام حبيب اله شوقی مع الواسطه خريداری از 
مالکيت رســمی محمدحسين شعبانی مبنی برصدور ســندمالکيت نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با انباری به مساحت 525.76 مترمربع خريداری گرديد. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهــی در دو نوبــت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثيراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها رای هيــات الصــاق تا در صورتيکه اشــخاص ذينفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد 
ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد 
و گواهی تقديم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
يا معترض ، گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکيت می نمايد و صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت . 
بديهی اســت برابر ماده 13 آيين نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذيرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود ، مراتب را 
در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به 
امالک در جريان ثبت و فاقد ســابقه تحديد حدود ، واحــد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نمايد . 
تاريخ انتشار : 1399/10/01 
تاريخ انتشار : 1399/10/15 

م.الف: 19907892
نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهي مفقودي
 206  TU3 ســند کمپاني و برگ ســبز يک دســتگاه خودرو ســواري هاچ بک سيســتم پژو
بــه رنــگ ســفيد روغني مــدل 1394 بــه شــماره موتــور 165A0002757 و شــماره شاســي 
NAAP03ED7EJ597980 به شماره پالک ايران 43- 923 و 86 متعلق به حميد مسگري شهر 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
**************************************************

 135CCســند فاکتــور فروش )ســند کمپاني( موتور ســيکلت سيســتم با جاج پالــس  تیپ
 ***135Z9138691 شــماره شاســيJEGBUF76776 مدل1391برنگ مشــکي شــماره موتور
NEO و شــماره پالک ايران 837-52134 به نام صــدر الدين صدره مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد . بندر عباس 
**************************************************

 135CCســند فاکتــور فروش )ســند کمپاني( موتور ســيکلت سيســتم با جاج پالــس  تیپ
 ***135Z9138691 شــماره شاســيJEGBUF76776 مدل1391برنگ مشــکي شــماره موتور
NEO و شــماره پالک ايران 837-52134 به نام صــدر الدين صدره مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد . بندرعباس
**************************************************

برگ ســبز موتورســيکلت زرهCDI125cc مدل 1385 شــماره پالک ايران69582-791 
شــماره موتور Z101618شــماره تنه NBY *** 125Z8511599 به نام حســين کهن سال مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد.
**************************************************

پــالک  هوندامدل1390شــماره  موتورســيکلت  وکارت  سبز،ســندکمپاني  بــرگ 
ايران765-39961 شــماره موتور 1904900 شــماره تنه 9092200 به نام روح اله حســين 

آبادي فرزند عبداله مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
**************************************************

آقاي مشــد قلي ســيدي فرزند ارازمحمد  به شــماره ملــي 4869527820 مالک خودروي 
ســواري سيستم پژو تيپ  405 جي ال ايکس آي 1/8 رنگ خاکستري- متاليک مدل 1389 به 
شــماره موتور 12489261325 و شماره شاسي  NAAM01CA3BE216229 به شماره پالک 
69-816 ن 36 بعلت فقدان اســناد فروش )ســند برگ ســبز( تقاضاي رونوشــت المثني سند 
خودروي مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدي ادعايــي درخصوص خود روي فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ايي ساري واقع در کيلومتر5 جاده ساري به نکا جنب شرکت شماليت 

مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
**************************************************

سند مالکيت )برگ سبز( خودروي سواري سيستم سايپا تيپ  132SE رنگ سفيد - روغني 
مدل 1397 به شــماره موتور M13 / 6101663 و شماره شاسي NAS421100J1239097 به 
شماره پالک ايران 69- 517 ن 67 متعلق به اراز محمد سعدي زاده فرزند آق محمد به شماره 

ملي 4869355558 مفقود گرديده و از درجه اعتبارساقط مي باشد.گنبد 
**************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری کار ميتسوبيشی پاجرو 3500 دنده اتوماتيک سانروف ، رنگ 
 NAG08MPUGA50247 شــماره شاسی RS0927 نقره ای متاليک مدل 1386 شــماره موتور
شــماره پالک ايران72-316ب53 به نام هادی محمدی مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشــد. 

ساری
**************************************************

برگ سبز سواری ام وی ام 315 مدل 1397 به رنگ سفيد به شماره پالک ايران 384-72 
 MVM477FJAJ072000 و شماره موتور NATFBAMDXJ1061026 س 66 و شماره شاسی

به نام مهدی مهدی زاده مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**************************************************

برگ کمپانی و شناسنامه مالکيت وانت سايپا به شماره پالک ايران 82- 148 س 23 به نام 
مقداد ذاکری خطير مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

**************************************************
شناسنامه مالکيت و تسلسل اسناد سواری پرايد به شماره موتور 00510542 و به شماره 
پالک ايران 82-923 ن 13 به نام ياســر شــاهی فومشی مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشد. 

ساری
**************************************************

ســند کمپانی ســواری پرايد مدل 1380 به شــماره پالک ايران 66-917 ص 62 و شماره 
موتور 0027G488 و شماره شاسی S1412280741881 مفقودگرديده و فاقد اعتبار می باشد. 

ساری
**************************************************

برگ سبز سواری پژو تيپ- 450GLX -xu7 CNG مدل 1397 به رنگ خاکستری متاليک 
و شــماره شاسی NAAM11VE8JK030659 و شــماره موتور 124k1209973  به شماره پالک 

ايران 62- 284 ص 39  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

مهنــــدس عظیمیان مدیـــــرعامل فـــــوالد مبارکه در 
گفت وگو  بــا رادیوجوان در خصوص اقدامات شــرکت فوالد 
در مقابلــه با بیماری کووید 19 گفت: شــرکت فوالد مبارکه 
هم زمان با شــیوع این بیماری در کشور اقدامات خود را در دو 

بخش داخل و خارج از شرکت برنامه ریزی و عملیاتی کرد.

وی با اشــاره به اینکه حدود 20 هزار نفر به عنوان پرســنل و 
پیمانکار در شــرکت فوالد مبارکه فعالیت دارند گفت: حضور 
روزانۀ کارکنان در بخش های مختلف، دریافت مواد و خدمات 
موردنیاز فوالد مبارکه از حدود 60 درصد کشــور و همچنین 
ارسال محصوالت فوالد مبارکه به تمامی نقاط کشور این الزام 
را ایجاد می کند که شــیوه نامه های بهداشتی به طور کامل در 
چرخــۀ این مجموعۀ بزرگ رعایت گــردد. در غیر این صورت 
فوالد مبارکــه به مرکزی برای انتشــار این ویــروس تبدیل 

می شود.
 مدیرعامــل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه محافظت از نیروی 
انســانی در فوالد مبارکه به ویژه در شــرایط فعلی از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت، گفــت: در حال حاضر بــا تمهیدات 
اندیشیده شده خوشــبختانه خطوط تولید طبق برنامه با قوت 
هرچــه تمام تر در حال فعالیت اســت، بدون اینکه هیچ یک از 

کارکنان با مخاطرۀ جدی مواجه شوند.

 مهنــدس عظیمیان در ادامه با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه با 
شــیوع ویروس کرونا یاور مدافعان سامت و حامی مردم عزیز 
بوده اســت، از اختصاص 100 میلیارد تومان بودجۀ شــرکت 
برای تجهیز بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان اصفهان و 
برخی مناطق کم برخوردار کشــور به منظــور خرید تجهیزات 
موردنیــاز درمان مبتایان به بیمــاری کرونا خبر داد و گفت: 
فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
وجوه موردنظر را فقط به خریــد تجهیزات ازجمله ونتیاتور، 
دترجنــت، مواد ضدعفونی کننده، ماســک و... اختصاص داده 
اســت. وی همچنین از تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان توسط فوالد مبارکه 
تا پایان بیماری کرونا خبر داد و گفت: هم زمان با شیوع ویروس 
کرونا و به محض اینکه باخبر شدیم برخی سودجویان در فرایند 
تأمین اکسیژن موردنیاز بیماران بستری در بیمارستان ها بازار 
ســیاه به وجود آورده اند، با هماهنگی این دانشگاه وارد عمل 

شــدیم؛ به نحوی که تاکنون 60 بیمارستان از حدود 20 استان 
شامل استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، تهران 
)دانشــگاه های علوم پزشکی تهران و دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران و بیمارســتان های تأمین اجتماعی( قزوین، گلســتان، 
مازندران، کردستان، اراک، فارس و قم، اکسیژن موردنیاز خود  
به  رایــگان از فوالد مبارکه دریافت کرده انــد  و  این روند  تا 
پایان ســال جاری ادامه خواهد داشت. این در حالی است که 
اقدام فوالد مبارکه برای تحویل اکســیژن به بیمارستان ها بین 
سایر فوالدسازان و تولیدکنندگان اکسیژن کشور نیز به عنوان 

الگو اجرا شد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار داشــت: فوالد مبارکه همچنین هم زمان با بازگشــایی 
مدارس با همکاری  سازمان های مربوطه ازجمله کمیتۀ امداد 
امــام خمینی )ره( با خریــد و توزیع 1600 دســتگاه تبلت، 

دانش آموزان کم برخوردار را مورد توجه قرار داد. 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایام با اشاره به نقش پراهمیت 
حمایــت های پارک علم و فناوری ایــام از جامعه نخبگان 
و فرهیختگان،گفــت: بــه منظور رفع نیاز هاي پژوهشــي، 
تحقیقاتــي و آموزشــي در حوزه انرژی و برقــراری ارتباط 
منظم، مستمر و سازمان یافته و بهره مندی از تخصص های 
علمی، تحقیقاتی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی و امکانات بالقوه و 
بالفعل طرفین، این تفاهم نامه بین شرکت پاالیش گاز ایام 

و پارک علم و فناوری ایام منعقد شده است.
به گزارش  روابط عمومی ، روح اله نوریان در مراســم انعقاد 
تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و فناوری، از اعام آمادگی 
این شرکت برای استفاده از ظرفیت های فناورانه ایجاد شده 
در پــارک علم و فناوری ایام در راســتای پایداری و رونق 
تولید در این پاالیشــگاه خبر داد و افــزود: در کنار اهمیت 
ارتقــاء فناوری در این پاالیشــگاه،  توجه به بومی ســازی 
فناوری و توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان از رویکردهای 
مدیریت ارشد این شــرکت بوده و حوزه پژوهش و فناوری 
این شرکت ماموریت دارد به صورت عملی در زمینه فناوری 
و نوآوری در مســیری اقــدام نماید کــه خروجی آن برای 

صنعت بخصوص حوزه نفت و گاز قابل بهره برداری باشد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایام از بهره برداری این پاالیشگاه 
از فنــاوری های روز دنیا و نگاه علمی برای حل مشــکات 
در زمینــه های مختلف خبــر داد و افزود: پاالیشــگاه گاز 
ایام نیروهای جوان،خــاق و تحصیلکرده ای پرورش داده 
که نیاز اســت برای موضوعاتی همچون ثبت اختراع، بومی 
سازی فناوری، تجاری سازی و غیره با پارک علم و فناوری، 

همکاری دو جانبه داشته باشد.
نوریان با اشــاره به اینکه بررســی امکان استفاده از ظرفیت 
های ســخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی طرفین از 
اهداف این قرارداد همکاری است، تصریح کرد: انتظار میرود 
با توجه به انعقاد تفاهمنامه فی مابین و اســتقرار دفتر مرکز 
رشد در این مکان صنعتی به عنوان تنها پاالیشگاه گاز غرب 
کشــور بتواند بعنوان شــتاب دهنده برای توسعه واحدهای 

فناور در حوزه نفت، گاز و انرژی ایفای نقش نماید.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام خاطر نشان کرد:واحد 
پژوهــش و فناوری این شــرکت بعنوان یکــی از واحدهای 
ســرآمد در سطح شــرکت ملی گاز ایران با انعقاد قریب به 
300 قرارداد در قالب طرح های پژوهشــی، طرح اینترشیپ 
و حمایت از پایان نامه های دانشــجویی، در 5 ســال اخیر 

نقش خوبی در حوزه پژوهش، تحقیقات و فناوری با نگاه به 
ماموریت اصلی شــرکت که تولید پایدار، پاک ، ایمن و بهره 

ور می باشد، ایفا نموده است .
همچنین رئیس پارک علم و فناوری استان ایام نیز به بیان 
دســتاوردها و نقطه نظرات پارک ایــام در خصوص تعامل 
سازنده با شرکت پاالیش گاز ایام پرداخته و ابراز امیدواري 
نمود که همراهي و حمایت مدیران ارشد، منجر به گشایش 
فصل جدیدي از همکاري های متقابل و توســعه فناوري در 

حوزه انرژي استان گردد.
دکتر کامران طاهر پور افزود: بالغ بر 120  شــرکت و هسته 
فناور و 18 شرکت دانش بنیان در پارک ایام در حوزه هاي 

مختلف مشغول فعالیت مي باشند.
در ایــن دیدارهمچنین مدیرعامل و اعضا شــورای پژوهش 
شرکت پاالیش گاز ایام از نمایشگاه محصوالت دانش بنیان 
و فناورانه و محصوالت حوزه پیشــگیري از بیماري کرونا در 
پارک علم و فناوري ایام بازدید و توانمندي ها و پتانســیل 
هاي شرکت هاي فناور و دانش بنیان پارک ایام به نمایش 

گذاشته شد.

طرح طعمه گذاری و امحای حیوانات 
موذی در باقرشهر اجرا شد

حجت عظیمی رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری/
در راســتای مقابله با حیوانات ناقل و جلوگیری از انتشار آلودگی 

طرح طعمه گذاری گسترده در سطح باقرشهر اجرا شد
حجت عظیمی در اینباره گفت:  در راستای مقابله با هجوم موشها 
به سمت منازل و ممانعت از انتشار آلودگی و بیماری های مشترک 
بین انســان و حیوان این طــرح در 2 مرحله و طی مدت 3 ماه با 
حضور چند اکیپ طعمه گذار و اســتفاده از 100 کیلوگرم ســم 

انجام می شود 
وی تصریح کرد:  اینکار برای محیط زیســت و سامتی شهروندان 
کم خطر بوده و با اطاع رسانی مناسب ، اقدامات الزم صورت می 
پذیرد. عظیمی ادامه داد: به همین منظور با اســتفاده از روشهای 
تلفیقی نســبت به کاهش و کنترل جمعیت موشــها استراتژیهای 

الزم در نظر گرفته شده است
رییــس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شــهر بیان کرد : رعایت 
اصول بهداشتی ، عدم تخلیه زباله ها و پسماندها در جویها و کنار 
سطلهای زباله و مشارکت شــهروندان در کاهش جمعیت زیستی 

موشها بسیار حایز اهمیت میباشد
وی در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده تجمع این قبیل 
حیوانات با ســامانه 137  شــهرداری تماس بگیریــد تا مامورین 
خدمات شــهری در اســرع وقت نســبت به طعمه گذاری و امحا 

اقدامات الزم را به عمل آورند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوجوان تصریح کرد:

فوالد مبارکه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم در مبارزه با ویروس کرونا

پاالیشگاه گاز ایالم و پارک علم و فناوری ایالم در زمینه پژوهش، فن 
آوری، تجاری سازی و آموزش تفاهم نامه همکاری امضا کردند


