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با بیش از دو هزار و 600 نفر ساعت کار 
بدون حادثه:

تعميــرات اساســي واحــد اول بازیافــت گوگرد 
پاالیشگاه گاز ایالم با موفقيت به اتمام رسيد

رئيس تعميرات شــركت پاالیش گاز ایالم از پایان 
موفقيت آميز تعميرات اساســي كــوره واكنش و 
تعداد 6 تجهيز دیگر واحد توليد گوگرد شماره یك 
در آذرماه  ســال جاری خبر داد و گفت : با  صرف 
بيش از دو هزار و 600 نفر ساعت كار بدون حادثه، 

مورد تعمير قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ، مســعود مرشدی افزود: 
خوشــبختانه با وجــود محدودیت هاي ناشــي از 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي كوید 19 و همچنين 
بارندگــي و نيز حجم باالی تعميرات یادشــده كه 
معموالً در واحدهای گوگرد دشــواری و پيچيدگی 
هــای خاص خود را دارد، بــا ثبت مدت 23 روز تا 
برگشــت واحد به توليد از 20 آبان ماه سال جاری 
شروع تعميرات پيش بيني شده بدون حادثه انجام 
و این واحد توليــدی در اختيار واحد بهره برداري 
قرار گرفت. وی اظهار داشــت : در  انجام تعميرات 
مذكور عالوه بر واحد تعميرات، واحدهاي بازرسي 
فني، بهره بــرداري، حمل و نقــل، ایمني و آتش 
نشاني، مهندسي و امور كاال نيز مشاركت داشتند.

شبکه فاضالب آستانه اشرفیه توسعه 
می یابد

به گزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش همگانی 
شــركت آب وفاضالب اســتان گيالن، معاون بهره 
برداری و توســعه فاضالب این شركت با اشاره به 
برگزاری این جلســه از اجرای قریب الوقوع اتصال 
فاضالب ميدان امام حســين)ع( به شبكه خروجی 
فاضالب جســيدان خبر داد.معــاون بهره برداری 
و توســعه فاضالب آبفای گيــالن در ادامه گفت: 
اعتبارات مصوب ســال 1399 بــرای طرح ایجاد 
تاسيسات فاضالب شهر آســتانه ۵2.7۵0 ميليون 
ریال اســت كــه تاكنــون3۴۸92 ميليــون ریال 
آن تخصيص داده شــد.وی افزود: براســاس مبلغ 
تخصيص داده شــده، مقرر اســت اتصال فاضالب 
ميدان امام حســين)ع( به شبكه خروجی فاضالب 
جسيدان شروع شــود.غياثی یادآورشد: نصب یك 
دستگاه پكيج تصفيه فاضالب به ظرفيت 200 متر 
مكعب در شــبانه روز به همراه ساخت فونداسيون 
و ایستگاه پمپاژ مربوطه در محل خروجی فاضالب 
جسيدان در دستور كار قرار دارد و اميد است كه با 
اســتفاده از اعتبارات سال1۴00-1399 این پروژه 

مهم اتمام و وارد مدار بهره برداری گردد.

اخبار

 ســيد مصطفی علوی مدیرعامل 
ایــن شــركت در جلســه ای كه 
بــا محســن دوازده امامی رئيس 
دانشــگاه فنی و حرفه ای استان 
امضــای  راســتای  در  اصفهــان 
تفاهم نامــه همكاری های علمی، 
پژوهشــی و فناورانه فــی مابين 
داشــت، دغدغه ها و نيازهای علمی، پژوهشــی و فناورانه 
شركت گاز اســتان را بيان داشت. مهندس علوی، یكی از 
دغدغه های مهم این شــركت را حفظ پایداری گاز عنوان 
كرد و گفت: با توجه به اضافه شدن شهرهای شرقی استان 
به شمارمشــتركين گازطبيعی و گازرسانی به این مناطق 
از طریق فشــرده سازی گاز )سی ان جی( و حمل با تانكر، 
موضوع گازرســانی مستمر و ایمن با تاكيد برمصرف بهينه 

برای این شركت از اهميت باالیی برخوردار است.
وی، افزود: مصرف بهينه گاز در اســتان اصفهان به لحاظ 

تعداد صنایع عمده موجود در این اســتان، تراكم جمعيت، 
ترافيك شــهری و حجم آلودگی زیست محيطی اجتناب 
ناپذیر اســت، لذا از تمامی مشتركين عزیز تقاضا داریم در 
مصرف منطقی و بهينه گاز دقت و حساسيت زیادی داشته 
باشند. مهندس علوی، با اشاره به اینكه در وهله اول تامين 
گاز در بخش خانگی در اولویت است، گفت: بخش صنعت 
باید پيش بينی های الزم را نســبت به تهيه سوخت دوم 
داشته باشند، تا در شــرایط سخت احتمالی مشكلی برای 
آنها ایجاد نشــود. مدیرعامل شــركت گاز استان اصفهان ، 
افزود: در اســتان اصفهان بيش از یك ميليون و هشــتصد 
هزار مشــترک از نعمت گاز طبيعی بهره مند هســتند و 
ســاالنه 21 ميليارد متر مكعب گاز در سه بخش خانگی، 
صنعتی و عمومی توزیع می گردد. وی، با اشاره به مصرف 
زیاد گاز در نانوایيها، گفت: مشــعل های كه در نانوایی ها 
استفاده می شــود اكثراً بدون دمنده و تنظيم مناسب هوا 

است، لذا هدررفت گاز در این واحدها خيلی زیاد است.

مدیرعامل شــركت گاز استان اصفهان، در ادامه افزود: گاز 
طبيعی همانند هر سوخت هيدروكربن دیگری محصوالت 
احتراقی خطرناكی دارد كه در استان اصفهان  تقریبا براثر 
ســوختن گاز طبيعی بيش از ۴2 ميليون تن دی اكســيد 
كربن توليد می شود كه این گاز در ایجاد پدیده گلخانه ای 
تاثير زیادی دارد. وی،همچنين با اشاره به طرح ملی بهينه 
ســازی موتورخانه ها، كه در این طــرح به صورت رایگان 
تنظيم مشعل، نصب رســوب گير و عایق بندی تاسيسات 
موتورخانــه ها انجام می گيرد، اظهاركرد: در كالن شــهر 
اصفهان، مجتمع های مســكونی زیادی وجود دارد كه اگر 
موتورخانه این مجتمع ها بهينه سازی شود ساالنه بيش از 

20 درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.
به گفته مهندس علوی: فرهنگ سازی مصرف بهينه انرژی 
وظيفه همگانی است، دانشگاه فنی حرفه ای در این راستا 

می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
وی، تصریح كرد: طی دو سال گذشته با تفاهم نامه ای كه 

با اداره كل فنی حرفه ای داشتيم یكسری آموزش ها ارائه 
گردیــد كه می توان این بخش را در ســطح باالتری ادامه 
داد تا با كمك دانشــگاه نيازها احصا شود، ایجاد نمایشگاه 
دائمی گاز، كارگاه هایی برای صحنه ســازی انفجار، ایجاد 
مهارت با كارهای عملياتی، آموزش صحيح كار با تجهيزات 

و ... از جمله مواردی است كه می توان ایجاد نمود.
در ادامــه، دوازده امامی رئيس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهان، با بيان اینكه دانشــگاه فنی و حرفه ای 
تمایل زیــادی دارد كه با صنعت همكاری كند، گفت: این 
دانشگاه آماده گی الزم برای همكاری در زمينه پروژه های 

كاربردی در بخش صنعت را دارد.
دوازده امامی، بيان كرد: دانشــگاه فنی حرفه ای به دليل 
آشنایی كه با محيط های كارگاهی دارد، در ساخت وتوليد 
تجهيزات نســبت به ســایر دانشــگاه ها متمایز است، لذا 
صاحبان صنایع می توانند از این ظرفيت بخوبی اســتفاده 

نمایند.

مهندس نصرآبادی مدیرمخابرات 
منطقه قزوین: 

مجموعه بزرگ ارتباطات 
بزرگترین خدمت را به مردم در 

دوران کرونا کرده اند
مهندس نصرآبــادی در دیدار با مهندس یوســف پور 
مدیــر كل تظيم مقررات و ارتباطات رادیویی شــمال 
غرب كشور گفت: مجموعه ارتباطات استان بزرگترین 
خدمــت را به مردم در دوران كرونــا كرده اند، چرا كه 
پاســخگوی نيازهای مــردم در بســتر ارتباطی اعم از 
آموزش – فرهنگ سازی- كسب و كار- اطالع رسانی- 
فعاليــت های اداری و الكترونيكی شــدن امور و ایجاد 
حس آرامش در مردم بوده و هســتند. مدیر مخابرات 
منطقــه ی قزوین افزود: در این مدت اســتقبال عموم 
مردم به سرویس های مخابراتی چند برابر شده و بر این 
اساس ظرفيتهای الزم فنی مطابق با حجم فعاليت های 
آنان ایجاد شــده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
وی افزود: امروزه به لطف الهی و تالش های انجام شده 
جهادگران حوزه ارتباط استان دغدغه ارتباطات در بين 
مردم و مسئوالن استان نداشته و مخابرات منطقه همه 

تالش خود را در این خصوص انجام می دهد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی قزوین:

طرح ایجاد خانه شیرینی سنتی در 
قزوین اجرا می شود

معاون صنایع كوچك شركت شــهركهای صنعتی استان 
قزوین گفت: در راســتای حفظ و توســعه كســب و كار 
شيرینی سنتی قزوین و معرفی این محصول به گردشگران 
و ایجاد گردش مالی بيشــتر برای اســتان بــا بكارگيری 
نــوآوری در فرآیند توليد و عرضــه ی این محصول طرح 
ایجاد خانه شيرینی سنتی در دستور كار قرار گرفته است. 
شهریار كشــاورز در این باره اظهار كرد: طرح ایجاد خانه 
شــيرینی سنتی قزوین پس از بررســی در كميته ميراث 
فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی استان و با توجه به 
جایگاه و آميختگی این كســب و كار با  پيشينه تاریخی 
و ســنتی قزوین از ســوی این شركت با ســازمان ميراث 
فرهنگی استان در حال اجراســت.وی با اشاره به جایگاه 
شــيرینی ســنتی در قزوین گفت: پخت شيرینی سنتی 
قزوین به جهت توانمندی موجــود در منطقه جغرافيایی 
قزوین و وفور مواد اوليه مرغوب و ارتباط نزدیك این پيشه 
با ميراث فرهنگی سبب شد كه از این فرصت برای معرفی 

هرچه بيشتر شيرینی سنتی قزوین استفاده شود. 

کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان 
اداری شهر پرند

عمليات احداث ساختمان آبفای شــهر پرند در شهرستان 
رباط كریم با حضور نماینده مجلس شــورای اسالمی آغاز 
شد. در این مراسم كه طی روز شنبه 2۸ آذر ماه و با حضور 
دكتر نوروزی نماینده مردم شهرستانهای بهارستان و رباط 
كریم در مجلس شورای اسالمی ، مسئولين ادارات و اعضای 
شورای اســالمی شهرســتان رباط كریم و پرند انجام شد 
عمليات ساخت ساختمان اداری جدید شهر پرند آغاز گردید 
مهندس ســيد علی لدنی نژاد مدیر عامل آبفای جنوبغربی 
استان تهران طی سخنانی و ضمن خير مقدم و تشریح پروژه 
مذكور اظهار داشت : احداث ساختمان جدید التاسيس بهره 
برداری آبفای پرند با صرف هزینه ای معادل چهار ميليارد و 
دویست و پنجاه و سه ميليون تومان از منابع داخلی و جاری 
و در زمينی به متراژ 2۴00 متر مربع با اسكلت بتنی و بنای 
1600 متر در سه طبقه ) زیرزمين – همكف – طبقه اول ( 
شامل ساختمانهای اداری ، بهره برداری ، نگهداری و امداد 
و حوادث جهت خدمات رســانی به شهروندان و مشتركين 
محترم پرند آغاز می شود و مطابق برنامه زمان بندی شده و 
توافق به عمل آمده با پيمانكار مجری طرح تا بهمن ماه سال 

آینده به اتمام و بهره برداری خواهد رسيد . 

90 درصد روستاهای استان  
گلستان به اینترنت مجهز 

می باشند
غالمعلی شــهمرادی با اعالم ایــن خبر كه 90 درصد 
روستاهای اســتان به اینترنت تجهيز شده اند گفت : 
بــا توجه به اینكه در حال حاضــر اینترنت از نيازهای 
ضروری مردم اســت  افزود: 70۸ روســتای اســتان 
گلســتان دارای ارتباط  adsl بوده و مابقی روستاها 
نيز از اینترنت همراه اول یا سایر اپراتورها بهره مند می 
باشــند. وی  تعداد پورت های منصوبه  adsl در این 
روســتاها  را بالغ بر 29 هزار پورت اعالم كرد و توسعه 
این پروژه را مستمر خو اند و گفت  :  تالش خواهد شد 

روستاهای دارای اینترنت افرایش داشته باشند
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینكه بيشتر 
از 133 هزار خط تلفن ثابت مشغول به كار در روستاها 
فعال می باشــد گفت : ارتباط رســانی به روستاهای 
استان گلستان هميشــه از اولویت های مخابرات بوده 
اســت و تامين ارتباطات با كيفيت و به روز بر اساس 

نياز روستایيان در دستور كار است 
وی گفت: هم اكنون 9۸ درصد روســتاهای استان از 

پوشش تلفن همراه برخوردار هستند.

گزارش
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان کرد: 

بررسی دغدغه ها و نیازهای شرکت گاز استان اصفهان در دانشگاه فنی و حرفه ای

آگهی مزایده اموال منقول )اســناد ذمه( پرونده اجرائی 139704029115000198 )بایگانی 
 )9700222

1- ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو TU3 206 مدل 1398 رنگ مشکی متالیک 
شــماره موتــور 0068966A182 و شــماره شاســی KJ 5 EE 3 NAAPO 334745 به شــماره 
انتظامــی ایــران 96- 898 ص 83 مورد مالکیت آقای علیرضا مولوی نــام پدر محمودرضا تاریخ 
تولد 1361/1/2 شماره ملی 4591306496 شماره شناسنامه 43 به نشانی شاهرود شاهرود 
شهرک ابوذر تقاطع خیابان جانباز و یاسر روبروی سوپر امین کدپستی 3616795616 که برابر 
مقــررات و بموجب اجرائیه ســند ازدواج 6762 مورخ 1385/1/24 دفتر ازدواج 5 شــاهرود 
لــه خانم مرجان فرخ وند نام پــدر فرخ تاریخ تولد 1362/6/29 شــماره ملی 4579356322 
شماره شناسنامه 967 به نشانی شاهرود میدان قیام خیابان ساحلی شمالی خیابان سراب شمالی 
روبروی ســراب 25 طبقه اول جهت وصول تعداد پانصد قطعه ســکه طالی تمام بهار آزادی منجر 
به صدور اجرائیه گردیده اســت پس از تشکیل پرونده 139704029115000198 )بایگانی 
9700222( و ابالغ اجرائیه به مدیون به درخواســت بستانکار خودروی موصوف بازداشت و به 
پارکینگ محمدی واقع در شاهرود جاده رویان بعد از پل راه آهن منتقل گردید ، و برابر گزارش 
هیات ســه نفره کارشناسی به شــماره وارده 008117 - 1399/8/7 خودروی مذکور به شرح 
ذیل ارزیابی گردید: نوع سوخت بنزین ، ظرفیت 5 نفر رنگ مشکی متالیک وضعیت اتاق و بدنه 
ســالم و مطلوب اســت وضعیت تزئینات و تجهیزات مطلوب است وضعیت فنی موتور و گیربکس 
مطلوب  اســت وضعیت الســتیک چهار حلقه 100 درصد آج دارد بیمه نامه شخص ثالث تا مورخه 
1399/8/18 اعتبــار داشــته مبلغ خالفی اجرائیات راهور صفر اســت خــودرو صفر کیلومتر و 
بدون کرکرد بوده و اصالت وســیله نقلیه مورد تائید اســت و قابلیت شــماره گذاری دارد که با 
در نظر گرفتن مدل و شــرایط وسیله نقلیه ، ارزش خودرو بمبلغ 2/350/000/000 ریال )دو 
میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال( قیمت گذاری گردید. 2- ششدانگ یک دستگاه خودروی 
ســواری ســمند مدل 1394 سفید رنگ شــماره موتور 0141605 و شــماره شاسی 507616 
نوع ســوخت بنزین و گاز به شــماره انتظامی 96- 133 ج 77 مورد مالکیت آقای علیرضا مولوی 
نام پدر: محمودرضا تاریخ تولد: 1361/1/2 شــماره ملی 4591306496 شــماره شناســنامه: 
43 به نشــانی شاهرود شاهرود شــهرک ابوذر تقاطع خیابان جانباز و یاســر روبروی سوپر امین 
کدپســتی 3616795616 کــه برابــر مقــررات و بموجب اجرائیــه ســند ازدواج 6762 مورخ 
1385/1/24 دفتــر ازدواج 5 شــاهرود لــه خانم مرجان فــرخ وند نام پدر: فــرخ تاریخ تولد : 
1362/6/29 شــماره ملی 4579356322 شماره شناســنامه 967 به نشانی شاهرود میدان 
قیام خیابان ســاخلی شــمالی خیابان ســراب شــمالی روبروی ســراب 25 طبقه اول جهت وصول 
تعــداد پانصد قطعه ســکه طالی تمام بهــار آزادی منجر به صدور اجرائیه گردیده اســت پس از 
تشــکیل پرونده 139704029115000198 )بایگان 9700222( و ابالغ اجرائیه به مدیون 
به درخواســت بســتانکار خودروی موصوف بازداشــت و به پارکینگ محمدی واقع  در شــاهرود 
جــاده رویــان بعد از پل راه آهــن منتقل گردید و برابر گزارش هیات ســه نفره کارشناســی به 
شــماره وارده 008116- 1399/08/07 خودروی مذکور به شــرح ذیــل ارزیابی گردید: نوع 
ســوخت بنزیــن و گاز - ظرفیــت 5 نفر رنگ ســفید وضعیت اتاق و بدنه ســالم و مطلوب اســت 
ســه عدد قالپاق ندارد ســپر عقب خسارت جزئی دارد وضعیت تزئینات و تجهیزات مطلوب است 
وضعیــت فنی موتور و گیربکس مطلوب اســت وضعیت الســتیک چهار حلقــه 50 درصد آج دارد 
بیمــه نامه شــخص ثالث تا مورخه 1399/3/18 اعتبار داشــته مبلغ خالفــی اجرائیات راهور تا 
مــورخ 1399/7/27 مبلغ 3/250/000 ریال می باشــد درصد اســتهالک خودرو 15 درصد و 
اصالت وســیله نقلیه مورد تائید اســت و قابلیت شــماره گذاری دارد که با در نظر گرفتن مدل 
و شــرایط وســیله نقلیه ، ارزش خودرو بمبلغ 2/200/000/000 ریال )دو میلیارد و دویست 
میلیــون ریــال( قیمت گذاری گردید. مزایده بصورت حضوری راس ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر 
روز دوشــنبه مورخ پانزدهم دیماه سال یک هزار و ســیصد و نود و نه شمسی 1399/10/15 
در محل نگهداری خودروها به نشــانی شاهرود جاده رویان پارکینگ محمدی برگزار می گردد که 
موارد مزایده فوق در قبال قســمتی از مطالبات بســتانکار و هزینه های اجرائی نقدا به فروش 
می رســد نیم عشــر اجرائی و حق مزایده نیز نقدا وصول می گردد. مزایده خودروی پژو 206 از 
مبلغ دو میلیارد و ســیصد و پنجاه  میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف 
خریدار نقدا فروخته خواهد شــد. همچنین مزایده خودروی ســواری ســمند از مبلغ دو میلیارد 
و دویســت میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریــدار نقدا فروخته 
خواهد شــد. شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد اســت و خریداران و یا نماینده قانونی 
آنها می توانند جهت شــرکت در مزایده در وقت مقرر )از ســاعت 9 صبح الی ســاعت 12 همان 
روز ( ضمــن واریــز ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی )235/000/000 ریــال بابت خودروی 
ســواری پــژو 206 و مبلــغ 220/000/000 ریال بابت خودروی ســواری ســمند ( به حســاب 
سپرده ثبت شــاهرود به شماره شــبا 820100004071013207820183 )شناسه سپرده 
935013271108000000000000000000( نزد بانک ملی مرکزی شاهرود و ارائه فیش 
واریزی در محل برگزاری مزایده )پارکینگ محمدی به آدرس شاهرود جاده رویان بعد از پل راه 
آهن( حاضر و مبلغ پیشنهادی خود را به مبلغ حداقل مبلغ پایه مزایده به مامور اجرا کتبا تسلیم 
نمایند برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نموده و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد حق مزایده زائد بر 
مبلغ مزایده و کسب استعالم دارایی و شهرداری بعهده خریدار می باشد. )برابر بند 6 ماده 121 
و ماده 125 آئین نامه اجرا( توضیحا نیمعشــر متعلقه بر اســاس قیمت خودروها به این شرح می 
باشد )مبلغ 117/500/000 ریال نیمعشر خودروی سواری پژو 206 و مبلغ 141/000/000 
ریال حق مزایده متعلقه به خودروی ســواری پژو 206 و مبلغ 110/000/000 ریال نیمعشــر 
متعلقه به خودروی ســمند و مبلغ 132/000/000 ریال حق مزایده متعلقه به خودروی سواری 
سمند ( می باشد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همــان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد و چنانچه هزینه های فوق توســط بســتانکار 

پرداخت گردد به طلب وی اضافه می گرد. تاریخ انتشار 1399/10/2
 مصطفی بخشی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3/19801 کنگان
نظر به اینکه آقای یوســف احمدی به وکالت از خانم محدثه انصاری طبق وکالت نامه شــماره 
56665 مورخ 1399/9/15 تنظیمی دفتر اســناد رســمی شماره 43 کنگان با تسلیم استشهاد 
محلی مدعی اســت که یک جلد ســند مالکیت به شماره سریال 970922 سری ه سال 91 مربوط 
به ششــدانگ پالک 3/19801 ذیل ثبت 58326 صفحه 139 جلد 371 به نام مســعود باقری 
صادر و تســلیم گردیده ســپس بموجب سند قطعی شــماره 22587 مورخ 1393/5/18 دفتر 
اســناد رســمی شــماره 55 کنگان به محدثه انصاری انتقال قطعی یافته اســت به علت جابجایی 
مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار این اگهی به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان کنگان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت  اعتراض اصل سند معامله 
ارائه نشــود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد. تاریخ انتشار آگهی 1399/10/2- م الف/386
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان

آگهــی 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 ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقــه پنج تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / ســید 
مجتبی بیضائی فرزند ســید علی در ششــدانگ یــک باب خانه 
/ مشــتمل بر مغازه به مســاحت 96/45 مترمربع قســمتی از 
پــالک 65 اصلی بخــش 9 واقــع در بلوار طبرســی جنوبی 65 
- 20 متــری ابــوذر پالک 10 خریــداری از مالک رســمی آقای 
محمــد قربانی فلجیقی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور 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

آگهــی 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 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقــه پنج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی خانم حلیمه 
وحیــدی مقــدم فرزند محمد اســمعیل در ششــدانگ یک باب 
منزل مشــتمل بر مغازه به مســاحت 111 مترمربع قسمتی از 
پالک باقیمانده 66 اصی بخش 9 واقع در خیابان رســالت ، 20 
متــری قائــم بین قائــم 23 و 25 پالک 272 خریــدای از مالک 
رســمی منیرآغا خبیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور 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 فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششدانگ پالک 32/1505- اصلی واقع  در بخش 2 شاهرود با شماره دفتر 
امالک الکترونیکی 139720329010001621 بنام زهرا شریعتی ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده اســت سپس ایشــان با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی درخواست صدور سند المثنی 
نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت 
در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز 
پس انتشــار اگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود  اعالم در غیر این صورت پس از 
انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپی 

سند 193920 ب 96 می باشد. تاریخ انتشار 1399/10/2
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود - مصطفی بخشی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسنادرهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول )اســناد رهنی( پرونده کالســه 9400108 - ششــدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 500 متر مربع به شــماره پالک 2950 فرعی مفروز و مجری شــده از 77 
فرعی از ســنگ 56 اصلی واقع در قریه مشــاع جــزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود شــماال 
در دوقســمت که قســمت اول به صورت پخی اســت به طولهای 6 مترو 5 / 16 متر ســیم توری 
اســت به بن بســت 4 متری شــرقا به طول 25 متر سهم توریســت به باقیمانده پالک 77 جنوبا 
به طول 22 متر ســیم توریســت بــه باقیمانده مذکور غربا به طول 20 متر ســیم توریســت به 
راه احداثــی که ذیل ثبت شــماره 66370 صفحه 394 دفتر 326 به شــماره چاپی 532940 و 
تاریخ 1376/08/30 بنام خانم نســرین لطف پورکیا وردی صادر و تسلیم شده است سپس مع 
الواسطه برابر سند قطعی شماره 48470 مورخ 1380/03/23دفتر5 دماوند به آقایان اکبر و 
احمد و مهدی شــهرت همگی ثابت هریک نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ بالسویه انتقال 
قطعی یافته که سند اولیه در مهمانی احمد ثابت قرار گرفته و بنام اقایان اکبر و مهدی شهرتین 
ثابت اســناد مالکیت مجزی ذیل ثبت شماره های 103053 و103055 در صفحات 256 و 259 
دفتر 555 و به شــماره چاپی 279983 و 279984 در تاریخ 1387/02/25 صادر و تســلیم 
شده است و به موجب سند رهنی 25867 مورخ 1387/02/26 دفترخانه 581 تهران در رهن 
بانک پارســیان شعبه پونک قرار گرفته اســت که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه 
تحت کالســه 9400108 شــده اســت و برابر نظریه مورخ 1399/08/02 هیات کارشناســان 
رســمی توصیــف اجمالی مورد وثیقه عبارت اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند - مشــاء 
روبــروی امامزاده دو برادر ملــک مذکور طبق تصویر گواهی پایانکار ابرازی به شــماره 27941 
مورخ 1386/12/28 صادره از سوی شهرداری دماوند کاربری زمین روستای حریم مساحت کل 
زیر بنا 421 متر مربع می باشــد. ابعاد ملک مطابق ســند مالکیت زمین از رعایت برهای اصالحی 
شماال 16/50 و پنج و 6 متر شرقا 25 متر جنوبا 22 مترو غربا 20 متر ساختمان شامل زیر زمین 
جهت یک واحد موتور خانه به مســاحت 10 متر مربع و همکف جهت یک واحد اســتخر و ســونا به 
مســاحت 144 متر مربع و طبقات همکف جهت یک واحد مسکونی دوبلکس به مساحت 267 متر 
مربع ، جمعا 3 طبقه و نیم طبقه با زیر زمین می باشــد که نوســازی ملک 31 توضیحات: با گواهی 
پایان کار فوق با زیر بنای کل چهار صدو بیست و یک متر مربع با توجه به رای کمیسیون ماده صد 
شــهرداری به شماره 1701 مورخ 1386/11/17 برگه اتمام عملیات ساختمانی و گواهی امضاء 
مهنــدس ناظر به شــماره 24818 مــورخ 1386/12/26 ثبت در دفترخانه شــماره 12 دماوند 
صادر گردیده طبق مفاد تصویر پایانکار فوق الذکر ، ملک دارای پروانه ساختمانی شماره 5424 
مورخ 1382/11/06 می باشــد. توصیف اجمالی بنا موجود ومستحدثات به ساختمان به صورت 
یک بنای مســکونی دوبلکس با ســه طبقه بر روی زیر زمین با عمر حدود 17 سال در عرصه دوبر 
، احداث گردید. و به صورت تخلیه رویت شــد. بنا با اســکلت بتنی اجرا شــده اســت. نما سنگ 
درب پارکینــگ فلــزی ، دربهای داخلی از جنس چوب، دسترســی داخلــی از طریق راه پله که کف 
و پیشــانی و پاگرد آن از جنس ســنگ می باشــد ســطح جانبی دیوار راه پله ، قسمتی از سنگ و 
قسمتی از اندود گچ پرداختی با پوشش رنگ و نرده حفاظ آن جنس فلزی اجرا شده . پنجره ها به 
صورت upvc می باشد نور ملک از چهار چوب ساختمان تامین میگردد کفسازی قسمتی از حیاط از 
سنگ و دیوارها حیاط نیز از سنگ است و محل موصوف دارای برق و گاز و یک حلقه چاه آب می 
باشــد تاسیسات مکانیکی ساختمان برای سیستم گرمایش ، شوفاژ ) موتورخانه مرکزی ( و برای 
سیستم سرمایش با توجه به سرد سیر بودن منطقه اجرا نشده است. همکف و زیرزمین : دارای 
اســتخر ، ســونا و جکوزی و سرویس بهداشتی می باشــدزیر زمین : جهت موتور خانه.  طبقه اول 
داری ســالن باد )شــومینه( و کف از سنگ اتاق خواب اشــپز خانه اپن با کابینت زمینی و دیواری 
از جنس mdf حمام و ســرویس بهداشتی دارای کاشیکاری و سرامیک می باشد . پوشش کف از 
سنگ دیواره ها ، سن ، اندود گچ پرداختی با پوشش رنگ است طبقه فوقانی ، مشتمل بر سالن ، 
سه اتاق خواب ، تراس ،آشپزخانه اپن با کابینت زمینی و دیواری از جنس mdf  حمام و سرویس 
بهداشتی دارای کاشیکاری و سرامیک می باشد. در وضعیت موجود و حدود پالک موصوف دارای 
دیوار احداثي با ســنگ محصور گردیده و در فســمت پخ ، درب گاراژ نصب شده است و به مبلغ 
65/000/000/000 ریال ) شــصت و پنج میلیارد ریال ( ارزیابی شــده اســت و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی کالســه فوق الذکر در روز یک شنبه مورخه 1399/10/21 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک دماوند واحد اجراء حضوری بفروش می رسد و 
مزایده از مبلغ 65/000/000/000 ریال ) شــصت و پنج میلیارد ریال ( شــروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است. شرکت 
در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و 
پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا 
خریدار و خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 
درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه درخواســت کتبی خود به واحد اجراء تسلیم 
نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق نیت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شــد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده، به عهده برنده مزایده 
اســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفصا حســابهای دارایی و شهرداری و ... خواهد بود 
چنانچــه روز تعیین شــده به دالیل اعالم از ســوی دولــت تعطیل گردد فــردای اداری همان روز 
جلســه در همان مکان و زمان منعقد می باشــد. مورد مزایده با توجه به اعالم بستانکار به وارده 
شماره 139905001090001132 ملک مذکور بیمه می باشد.تاریخ انتشار در سایت سازمان 
ثبت اســناد و امالک 1399/10/02-  این آگهی پس از تایید نهائی فرایند مزایده در ســایت 
آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشــار آگهی در روز نامه کثیراالنتشــار 

محلی است. 6941
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- عابدین نوری شیرازی

آگهی ابالغ دادخواست ووقت رسیدگی
کالســه پرونــده 141/6/99 ح - خواهــان : عبدالحســن آل غالبــی به نشــانی : آبادان - 
ایســتگاه 7 سلیچ غربی پشت مدرســه صداقت - لوازم یدکی موتور سیکلت بغالنی  - خوانده:  
عبداالمیر بچاریان نشــانی :مجهول المکان - خواســته : مطالبه اســترداد مال منقول )یک جفت 
کمــک فنر جلو موتور ســیکلت ( مقوم بــر 8/000/000 ریال بدواً تقاضای صــدور قرار تامین 
خواســته در جهت توقیف خودرو ســواری پراید ســفید رنگ به شــماره پالک 856 ج 28 ایران 
24 - وقت رســیدگی :99/11/4      ســاعت 15 : 17  خواهان دادخواستی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 99 /141/6 ح به ثبت رسیده است 
و بارعایت اینکه خوانده مجهول اامکان می باشــد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
آگهی ابالغ دادخواســت وضمایم آن ووقت رســیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشــار 
آگهــی می گردد خوانده می تواند قبل ازتاریخ رســیدگی به شــعبه مراجعه واصل دادخواســت 

وضمایم آن را تحویل بگیرد 
    رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف آبادان

                                                                                                             

آگهــی موضوع ماده 3قانون 13آیین نامه تعییــن تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت 
اسناد وامالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

شــماره  ورای   1397114425001000707 کالســه  _پرونــده 
ناهیــد  تقاضــای  بــه   99  /8/7 مورخــه   13996032500100582
پاپی فرزندپاپی رضا نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
116،05مترمربــع تحت پالک شــماره فرعی از37 اصلــی واقع دربخش 
2شهرســتان خرم آبادخروجی ازمالکیت مالک اولیــه مرادخان امان الهی 
بهاروند رســیدگی وتائید وانشــاء گردید.مراتب دراجــرای ماده 3قانون 
تعییــن تکلیف اراضــی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی در دونوبت  به 
فاصلــه 15روز جهت اطــالع مالکین وســایرصاحبان حقوقــی در روزنامه 
کثیراالنتشــار اولیــن آگهی به مــدت دوماه اعتراض خودرابــه این اداره 
تســلیم وپس ازاخد رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقصــای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت 

صادرخواهدشد.
صیدآقانجفوند دریکوندی

رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد
آگهی مفقودی 

کارت هوشــمند ماشــین مینــی بوس مــدل 1361 بــه رنگ کرم روغنی به شــماره شاســی 
553403 و شــماره موتور 072978 و شماره پالک ایران 28- 526 ع 82 به نام اکبر فضلعلیئی 

نام پدر جعفر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************

کارت ماشــین و بیمه نامه خودروی ســواری پژو تیپ PARSXU7 مدل 1392 سفید روغنی 
به شــماره موتور  124K0288742 شــماره شاســی NAAN01CA4EH711210 شماره انتظامی 
214 ط 41 ایران 88 بنام بخشــعلی صالحی شــایگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. )دماوند(
********************************************************

برگ ســبز )شناسنامه( تراکتور کشاورزی سیســتم ITM تیپ 399 برنگ قرمز روغنی مدل 
1393 بشماره موتور YAW0091C و شماره شاسی N3HKTAA5DEHP20330 و شماره پالک 
ایران 12-923ک14 به نام کورش اشــرفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد . 

بندرعباس
********************************************************

برگ ســبز )شناسنامه( وســند کمپانی )کارخانه(خودرو سواری سیستم پژو تیپ 405جی ال 
ایکــس آی1/8 برنــگ  نقره ای متالیک مدل 1384 بشــماره موتور 12484206508 و شــماره 
شاســی 14275032 و شماره پالک ایران 84-759ب49 به نام زینب جراره مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
********************************************************

) برگ ســبز ( خودرو ســواری رنو - پارس تندر - مدل 1397 - بنام کریم گودرزی - رنگ 
ســفید پــالک 851 ب 46 ایران 41 - شــماره موتور R259361 -K4MA690  شــماره شاســی 

NAPLSRALDJ1368693   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
********************************************************

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی سواری سیستم پراید تیپ جی ال ایکس آی رنگ سفید 
- روغنــی مــدل 1388 به شــماره موتور 2843200 و شــماره شاســی S1412288945190 به 
شماره پالک ایران 69- 251 ب 64 متعلق به علیرضا بزی جعفرپور فرزند ابراهیم به شماره ملی 

4869833611مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( موتورســیکلت سیســتم هندا برنگ مشکی مدل 
1393 بــه شــماره موتور 411575 و شــماره بدنــه 125R9311745 به شــماره پالک 13298-
596 ایران متعلق به جواد میر فرزند ســید میرحســین به شــماره شناســنامه 79 و شــماره ملی 

4869949407 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
********************************************************

برگ سبز موتور سیکلت به رنگ سفید به شماره موتور 0124NBE079878 به شماره پالک 
589/13356 به نام منیژه احمدی پازکی خیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

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

ســند کمپانی سواری دوو تیپ ســی یلو به رنگ ســفید روغنی مدل 1380 به شماره موتور 
836675 به شــماره شاسی IR80165026969 به شــماره پالک ایران 72- 227 س 46 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
********************************************************

ســند کمپانی ســواری دوو ماتیز مدل 1380 به شماره پالک ایران 82- 971 م 85 و شماره 
موتور F8CV73651 و شــماره شاســی 0155033326 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. ساری
********************************************************

مجوز حمل ســالح شــکاری تفنگ دو لول نخجیر کنار هم کالیبر 12 ســاخت ایران به شــماره 
اســلحه 21805152 و شــماره ســریال جواز 2620077 مربــوط به آقای وحید شــفیعی فرزند 
حمیدرضا دارای کد ملی 5010924013 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

********************************************************
کارت موتور سیکلت تکتاز به شماره پالک ایران 587/86384 مدل 1393 به شماره موتور 
0133NEJ010709  و شماره شاسی NEJ135H9301841 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ساری
********************************************************

برگ سبز -سند کمپانی و کارت ماشین سواری پراید صبا ) جی تی ایکس (مدل 1382 رنگ 
مشکی روغنی شــماره موتور 00555809 شماره شاسی S1412282112680 شماره پالک ایران 

72-912و18 به نام علی اصغر توکلی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس آی، رنگ مشکی متالیک مدل 1388 
شــماره موتور 2785604 شماره شاسی S1412288202066 شماره پالک ایران 72-962ب99 

به نام علی رضا شبان مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************************************

برگ ســبز موتورســیکلت احســان تیــپ RD 125 رنــگ قرمز مــدل 1393 شــماره موتور 
0120N2N213024 شــماره تنه N2N *** 125G9313030 شماره پالک 587-65616 به نام 

علی منتظری تجنکی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری


