
آغاز طرح عمرانی مناسب سازی خیابان ۶۰ متری
 امام حسین)ع( کهریزک

علی یحیی پور؛ شهردار کهریزک با اعالم این خبر گفت: به منظور مناسب سازی 
معابر جهت تســهیل تردد رانندگان و عابران، عملیات زیرسازی و جدول کشی 
خیابان ۶۰ متری امام حســین)ع( در محدوده محله قاســم آباد شهر کهریزک 

درحال اجراست.
وی در تکمیــل این خبــر گفت: بر اســاس فراوانی مطالبات اهالی و بررســی 
کارشناســان حوزه شهرســازی و عمران از نقاط مذکور، اجرای عملیات عمرانی 
زیرســازی و جدول کشی خیابان ۶۰ متری امام حسین)ع( درحد فاصل شهرک 
صنعتی تهران تا خیابان نهم جنوبی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ 
بر ۱۰ میلیارد ریال زیرســازی می شود که باتوجه به میانگین عبور خودروهای 
ســنگین در این محور، اجرای این عملیات تاثیر بسزایی در مناسب سازی مسیر 
تردد رانندگان دارد. شــهردار کهریزک در ادامــه از اجرای همزمان ۱۵۰۰ متر 
طول جدول کشی این معبر پرتردد  با اعتباری۵ میلیارد ریالی خبر داد و اظهار 
داشت: در سالهای اخیر عملیات عمرانی و ترافیکی مناسبی در این محور صورت 
نگرفته اســت و به دلیل عبور و مرور خودروهای ســنگین جهت دسترســی به 
شــهرک صنعتی تهران، خیابان ۶۰ متری امام حسین)ع( دچار فرسایش شدید 
شــده است که ناهماری و نامســاعد بودن فیزیکی این مخور نارضایتی اهالی را 
دربرداشته اســت و درحال حاضر با اجرای طرح پاسخگوی بخشی  از مطالبات 
شهروندان و صنعتگران محله قدیمی قاسم آباد خواهیم بود. یحیی پور در پایان 
خاطر نشــان کرد: پس از اتمام این پروژه، بهســازی عمرانی سایر معابر فرسوده 
شهر در قالب زیرسازی، آسفالت، جدول کشی، نهرکشی و... در فهرست اولویت 

های حوزه فنی وعمران شهرداری کهریزک قرار خواهد گرفت.

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 
حذف و خارج سازی خطوط موازی از مدار 

توزیع در احمدآباد مستوفی
در راســتای پروژه های لوله گذاری و توســعه شــبکه در شهر احمدآباد 
مســتوفی ۱۱۰۰ متر شبکه موازی حذف و از مدار توزیع خارج شد . این 
خبر را مدیر امور آبفای شــهر احمد آباد مستوفی اعالم کرد و گفت : در 
ارتباط با تامین و توزیع آب آشامیدنی مطلوب و ارتقاء سطح رضایتمندی 
شهروندان و مشــترکین و همچنین به روز رسانی شــبکه و انشعابات و 
پیشــگیری از هر گونه پرت و هدرروی آب شرب ، موضوع اصالح شبکه 
و همچنین اجــرای خطوط انتقال آب با رعایت اســتانداردهای الزم در 
مناطقی که دارای خطوط و شــبکه آبرسانی پوسیده و قدیمی می باشد  
در دســتور کار قرار گرفته و مطابق برنامه زمانبندی شده در حال انجام 
می باشــد. محمد مشکات با اشــاره به اجرای پروژه ی در حال انجام در 
این خصوص یادآور شــد : عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه احمد آباد 
مســتوفی از ابتدای سالجاری و تابحال با صرف هزینه های الزم از محل 
اعتبارات جاری و داخلی با اســتفاده از لوله های پلی اتیلن ســایز ۱۱۰ 
میلــی متری جمعا به طول 89۰ متــر در خیابانهای چناران و هدایت و 
کوچه های منشعب انجام و به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری می 
باشــد. مدیر امور آبفای شــهر احمد آباد مستوفی یاد آور شد : در همین 
راستا و به منظور ارتقاء خدمات ۱۱۰۰ متر از خطوط و شبکه های موازی 
در خیابان گلشــن نیز که موجب بروز مشــکالت و افت کّمی و کیفی در 
امر تامین و توزیع آب آشــامیدنی شهروندان و مشترکین محترم می شد  

حذف و از مدار توزیع خارج شد. 

تقدیر فرماندار اراک از مدیر امور آب و 
فاضالب این شهر

مرکزی- صفایی نسب: دکتر حسین بختیاری فرماندار شهرستان اراک با ارسال تقدیر 
نامه ای از مهندس ســعید ســرآبادانی مدیر امور آب و فاضالب این شهرستان، بابت 

تالش ها و زحمات ایشان در رفع مشکالت آب روستاها قدردانی نمود.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی در بخشــی از این 
تقدیرنامه آمده اســت : بدینوسیله خدمات شایســته و قابل تقدیرتان را که نشان از 
لیاقت و شایســتگی حضرتعالی و بهره گیری از تجربیات ارزنده برای توسعه و پویایی 
نظام مقدس جمهوری اســالمی و مشــارکت در خدمتگزاری بوده است ارج نهاده  ، 
با کمال افتخار از تالش های مدبرانه و مضاعفتان در رفع مشــکالت آب روســتاهای 
شهرستان اراک و جلب رضایت حضرت باری تعالی با خدمت به مردم ابراز خرسندی 

می کنم.مشترکین محترم می شد  حذف و از مدار توزیع خارج شد. 

آخرین شهر استان گلستان از وضعیت قرمز 
خارج شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه وضعیت شهرستان گمیشان 
به عنوان تنها شــهر قرمز استان، نارنجی شده است، گفت: در حال حاضر چهار 
شهرستان استان در وضعیت زرد و سایر شهرستان ها در وضعیت نارنجی هستند

،عبدالرضا فاضل در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه با کرونا، اظهار داشــت: 
شهرستان های رامیان، آزادشهر، کالله و مراوه تپه وارد از لحاظ شیوع کرونا در 

وضعیت زرد قرار دارند و وضعیت در سایر شهرستان ها نارنجی است
وی افزود: شــیوع کرونا در شهرستان های آق قال، علی آباد کتول و مینودشت 
کاهشــی بوده اما کردکوی جزو چهار شهرســتان کشــور به شمار می رود که 

وضعیت در آن نگران کننده است
فاضل خاطرنشــان کرد: شاخص بســتری بیماران کرونایی در شهرستان های 
گنبدکاووس، آق قال و گالیکش به اندازه ای اســت که ممکن است طی روزهای 
آینــده وارد وضعیت زرد شــوند وی ادامه داد: اکنــون ۵۱2 بیمار کرونایی در 
بیمارســتان های استان بستری هستند که ۱۰۶ نفر در بخش مراقبت های ویژه 
و ۶۰ نفر به دســتگاه وصل هستند رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان بیان 
داشت: هرچند روند بیماری کاهشی است اما کمترین سهل انگاری و بی توجهی 
به دستورالعمل های بهداشتی می تواند مشکالت بیشتری را در آینده برای ما در 
استان ایجاد کند وی گفت: شهرستان گمیشان که تنها شهرستان قرمز استان 
بود از این وضعیت خارج شد و اکنون در شرایط نارنجی است، زمان زیادی بُرد 
تا بتوانیم وضعیت بیماری را در این شهرســتان کنترل کنیم و امیدواریم مردم 

همچنان توجه ویژه ای به رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند
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در آبفای جنوب غربی استان تهران آغاز شد  
اجرای عملیات اصالح شبکه و 

انشعابات در نصیرشهر 
عملیــات اصــالح شــبکه و 
انشعابات با صرف هزینه های 
الزم از محل اعتبارات عمرانی 
در نصیرشــهر در حال انجام 
اســت . این خبر را مدیر امور 
کرد  اعالم  نصیرشــهر  آبفای 
و گفــت : مطابق برنامه ریزی 
انجام شده در سال جاری و ضرورت ادامه عملیات 
اصالح و بهســازی خطوط و شبکه های آبرسانی و 
همچنین انشعابات فرسوده و قدیمی  پروژه اصالح 
و تعویض شــبکه و انشعابات فرسوده و قدیمی این 
شــهر در دســتور کار قرار گرفته و در حال انجام 

می باشد . 
حجت اله قربانی ضمن تشــریح مشخصات پروژه 
های در دســت انجام در ایــن خصوص گفت : کل 
عملیات اصالح و توســعه شــبکه برای سالجاری 
جمعا بــه طول ۱4۵۰ متر بوده اســت که مطابق 
برنامه و تابحــال 4۰۰ متر از این پروژه انجام و به 
اتمام رسیده است و ۱۰۵۰ متر  باقی مانده نیز در 
بلوار والیت ، کوچه باشگاه ، خیابان امام حسین و 
خیابــان بصیرت با  صرف هزینه های الزم از محل 
اعتبارات عمرانی و با استفاده از لوله های پلی اتیلن 
ســایز ۱۶۰،۱۱۰ و 2۰۰ میلی متری آغاز شــده و 
مطابق برنامــه ریزی صورت گرفته تا دو ماه آینده 
و پایان ســالجاری به اتمــام و بهره برداری خواهد 
رســید مهندس قربانی خاطرنشان کرد : همزمان 
با همین عملیات ، به روز رســانی انشعابات مرتبط 
نیز انجام می پذیرد که تابحال بهســازی و تعمیر و 
یا تعویض ۶۰ رشته انشعاب انجام شده و اصالح و 
بهسازی 8۰ رشته انشــعاب فرسوده و قدیمی نیز 

انجام خواهد شد. 

شهرداری به محالت کم برخوردار 
رشت توجه ویژه ای دارد

به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطــات و امــور بین الملل 
شــهردار  رشت،  شــهرداری 
رشــت در حاشــیه بازدید از 
محــالت دخانیــات و ولکس 
بازدیدهای  اینکــه  بیــان  با 
میدانــی و دیدار چهــره به چهره با مــردم بدون 
شــک آثار و تبعات بســیار خوبی برای شهر رشت 
و رفع مشکالت آن به دنبال دارد عنوان کرد: ارائه 
خدمات بهتر و مطلوب تر و باخبر شدن از مطالبات 
به حق مردم و شــهروندان رویکردی است که بنده 
به آن اعتقاد داشــته و نتایج آن را بســیار مثبت 
می دانم.احمدی حضور خود در دو محله دخانیات 
و ولکس و گفت وگــو با برخی از اهالی این مناطق 
را ســازنده و بسیار راهگشــا خواند و تصریح کرد: 
بازدیدهای میدانی، ســنجش عملکرد، شناســایی 
ضعف ها و اطالع از کمبود امکانات از جمله اهداف 
اصلی مقوله مدیریت شهری محسوب می شوند.وی 
توزیع مناســب اعتبارات و بودجه در کل شــهر را 
از دیگر تبعات مثبت بازدیدهای میدانی دانســت 
و یادآور شــد: ۵۵ محله در سطح شهر رشت وجود 
دارد بنابراین ما در مجموعه مدیریت شــهری خود 
را موظف می دانیم که بر اساس اعتبارات، اولویت ها 
و با هدف رفع کاســتی های موجود به این دسته از 

محالت توجه کنیم.

اخبار

مشهد- رضا جانگداز، شهردار مشهد ضمن تشکر از پیگیری 
میراث  خونی«  »باغ  گفت:  مشهد،  شهر  دادستانی  های 
گرانبهای شهر است که مدیریت شهری، کمر همت بسته تا 
این مجموعه ۶.۵ هکتاری را در اختیار مردم قراردهد.  محمد 
رضا کالئی، درحاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی مرمت و 
ساماندهی باغ خونی مشهد که با حضور وزیر میراث فرهنگی 
و گردشگری، استاندار خراسان رضوی، رییس و جمعی از 
اعضای شورای شهر برگزار شد، افزود: براین اساس با پیگیری 
های زیاد این مجموعه تملک و عملیات احیاء و مرمت آن 

آغاز شد.
وی با تشکراز همکاری های مجموعه میراث فرهنگی، نیروی 
انتظامی و بانک کشاورزی، اظهارکرد: پیگیری دادستانی شهر 
مشهد به ویژه شخص آقای بهشتی و همکارانشان باعث شد 
تا اینکار سخت پس از چهل سال محقق شود. کالئی تصریح 

کرد: برای مرمت این باغ تاریخی با هماهنگی اداره کل میراث 
بیان  با  انجام شده است. کالئی  اقدامات اصالحی  فرهنگی 
اینکه مشاور در محل مستقر و مشغول انجام مطالعات است، 
خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده فضای 
سبز مطابق نقشه ها در دوره قاجار توسط معاونت خدمات 
شهری شهرداری مشهد بازسازی خواهد شد. شهردار مشهد 
اضافه کرد: باغ خونی یک میراث گرانبها است که حوادث 
بسیاری را از جمله واقعه گوهرشاد تا تمامی وقایعی که در 
عصر حاضر رخ داده را به خود دیده است. وی با اشاره به 
اینکه امیدوارم بتوانیم با مرمت این بنای تاریخی گذشته را 
به استخدام آینده دربیاوریم و آن را دراختیار مردم مشهد و 
زائران قرار دهیم، گفت: معتقدیم باغ خونی می تواند مکانی 
باشد برای بلند شدن صدای فرهنگ، ادب، تاریخ و آن چیزی 
که مشهد الرضا)ع( به آن افتخار می کند. کالئی ادامه داد: 

درحال حاضر4۰ میلیارد تومان برای مرمت باغ خونی اعتبار 
یافت.  خواهد  افزایش  احتماال  که  است  شده  بینی  پیش 
وی افزود: مرمت و ساماندهی بنای تاریخی باغ خونی طی 
زمانبندی ۱.۵ ساله و به صورت فاز به فاز اجرایی خواهد شد 
و امیدواریم بخش هایی از آن را در بهار ۱4۰۰ در اختیار 

شهروندان قراردهیم.
90 میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی توس

مسیر  افتتاح  مراسم  درحاشیه  همچنین  مشهد  شهردار 
دسترسی جلوخان آرامگاه فردوسی به کهن دژ گفت: تمام 
تالش مدیریت شهری مشهد این بوده است تا فرهنگ و آثار 
فرهنگی را در تمام نقاط شهر از جمله منطقه تاریخ توس 
مورد توجه قراردهد. کالئی افزود: امروز شاهد افتتاح مسیر 
دسترسی جلوخان آرامگاه فردوسی به کهن دژ و رونمایی 
بخشی از مجسمه های فاخر شخصیت های شاهنامه بودیم 

که سعی می کنیم تا پایان سال با هماهنگی که با وزیر میراث 
فرهنگی و توجه استاندار انجام شد، تا پایان سال جلوخان را 
به بنای تاریخی هارونیه متصل کنیم. وی اضافه کرد: طی این 
مدت جلوخان آرامگاه فردوسی به وسعت 7هکتار و همچنین 
مسیر  دسترسی به کهن دژ اجرا شده است و سعی می کنیم 
مجموعه فعالیت های عمرانی در محدوده آرامگاه فردوسی 
را تا نوروز به بهره برداری برسانیم. کالئی با بیان اینکه در 
کنار اجرای این پروژه ها امروز شاهد رونمایی ازسه مجسمه 
از شخصیت های شاهنامه بودیم، اظهارکرد: امیدواریم پنج 
مجسمه دیگر نیز به مرور تا پایان سال و اوایل سال آینده 
در جلوخان آرامگاه فردوسی نصب شود. وی افزود: تاکنون 
بیش از 9۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه های مختلف در 
محدوده تاریخی توس هزینه کرده ایم که تا پایان سال 3۰ 

میلیارد تومان دیگر نیز هزینه خواهد شد.

گزارش
شهردار مشهد؛

»باغ خونی« میراث گرانبهای شهر مشهد است

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز یک دستگاه خودرو سواری تویوتا لکسوس IS300 به رنگ 
ســفید صدفی متالیک مدل 2009 به شــماره موتور 3GR0254574 و شــماره شاســی 
JTHBG262292018489 به شماره پالک ایران 88 - 885 ط58 متعلق به سیما صنعت 

کار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . کاشان 
*************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز یک دستگاه خودرو ســواری پیکان 1600 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1380 به شماره موتور 91128004244 و شماره شاسی 80506613 به 
شماره پالک ایران 55- 676  ج 33 متعلق به محمد حسن بخشایشی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. کاشان
*************************************************************

مــدل 1399   PARSXU7 پــژو  خــودرو ســواری  یــک دســتگاه  کمپانــی  ســند 
بــه رنــگ خاکســتری متالیــک بــه شــماره موتــور 124K1469932 و شــماره شاســی 
NAAN01CE9LH254114 به شــماره پالک ایران 43- 118 و 69 متعلق به رضا نبی 

راوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
*************************************************************

برگ سبز سواری سایپا 131SE مدل1393شماره پالک ایران26-221ق21شماره 
موتور 5097329 شــماره شاســی NAS411100E3658922  به نام عباســعلی مهربان 

زاده مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************************

برگ سبز موتورسیکلت سفر CG 125 مدل1383 شماره پالک ایران95922-768 
شماره موتور3310416 شــماره تنه CG125S83004174 به نام حسین طیوری مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************************

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتورســیکلت هاتــف  150cc مــدل1395 شــماره 
شاســی    شــماره   0150NC5082182 موتــور  ایران776-33945شــماره  پــالک 
NC5 ***150Z9536355 بــه نــام علی کرابــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

ســند کمپانی، برگ سبز) شناســنامه(وکارت خودرو سواری پژوCNG 405نقره ای_
متالیک مدل90به شماره انتظامی 245و52ایران63به شماره موتور 12490161037و 
شماره شاسیNAAM11CA1BE280105 به نام شهربانوجوکارمفقود گردیده واز درجه 

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

بــرگ ســبز وســندفروش وکارت  موتورســیکلت سیســتم بهــرو 125CDI مــدل 
 CG125NBA3169623 1391رنگ قرمزبه شماره ایران 828_56987 به شماره موتور
به شــماره شاســی NBJ *** 125A9118695 به نام مهدی شــرفی مفقود گردیده و از 

درجه  اعتبار ساقط میباشد. یاسوج
*************************************************************

کلیه مدارک )سند،برگ سبز)شناســنامه( و کارت( خودروی سواری پراید تیپ جی 
تــی ایکس آی نقــره ای متالیک مدل 1388،شــماره انتظامــی 463 ص54 ایران49 به 
شماره موتور 3063211 و شماره شاسیS1412288308860 به نام داود اعتمادی منش 

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

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب سید محمد موسوی به وکالت از مالکین بخشی از پالک 
ثبتی 55 فرعی از 13 اصلی         واقع در قریه ســادات محله به نشــانی رودهن سادات 
محله جنب باغ رضا موســوی موضوع ســند / اسناد مالکیت شماره 70591- شماره ثبت 
9113 صادره به تاریخ 1328/12/15 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 جاری، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی 
به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در 
دســت داشــتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب 
دماونــد به نشــانی گیالوند . بلــوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه 
نمایند . بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات 
شــرکت آب منطقه ای تهران ) امور آب ( نبوده و بســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین 
مشــاعی الزم الرعایه می باشــد.تاریخ انتشــارنوبت اول: 1399/10/03 - نوبت دوم: 

6943 -1399/10/13
اداره امور آب دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 330 مترمربع بشماره 1808 فرعی 
از 80 اصلــی واقع در کالدشــت ذیل ثبت و صفحــه و دفترجلد 20301058001885 
دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 511483 بنام آقای روح اله محمدیان صادر و تسلیم 
گردیده است. سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء شهود در ذیل آن 
بشــماره 0015962- 1399/09/22  بگواهی دفترخانه 7 دماوند رسیده مدعی است 
که ســند مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشــده مفقود گردیده است و درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به 
دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 

سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 6945/1
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی اجرائیه
مشــخصات محکوم علیه: مصطفی حسینی فرزند عیســی مجهول المکان ، مشخصات 
محکــوم له: وحید مناســبی فرزند ســبزعلی به نشــانی اللجیــن بلوار آیت الــه خامنه ای 
روبروی ســفال اهورا ســفال خاطره با وکالت امیر علی نبی مرام ، محکوم به: بموجب رای 
شــماره 784/98 تاریخ 98/11/27 شــعبه 112 شــورای حل اختالف ) و رای شماره - 
تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومی - ( که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلــغ 39/582/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 569/770 ریال بابت 
هزینه دادرســی و مبلغ 1/424/952 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/8/14 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 
و مبلغ 1/979/100 نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. به استناد ماده 29 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب ســال 1394 محکوم علیه مکلف اســت پــس از ابالغ این 
اجرائیــه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.
مسئول دبیرخانه شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک واحد اداری بمســاحت 59/7 مترمربع بشماره 9311 
فرعــی از 71 اصلــی واقــع در جیالرد ذیــل ثبت و صفحــه 155 دفترجلــد 659 دارای 
سندمالکیت چاپی بشماره 727525 بنام آقای روح اله محمدیان صادر و تسلیم گردیده 
است. سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء شهود در ذیل آن بشماره 
001893- 1399/09/22  بگواهی دفترخانه 7 دماوند رســیده مدعی اســت که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10 روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره 
تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و 
از ادامه عملیات خود داری شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 6945/2
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

قرار تامین خواسته
به تاریخ 99/8/21 ، شماره قرار: - ، کالسه پرونده: 530/99- ش 111 ح، مرجع 
رسیدگی: شعبه 111 شورای حل اختالف اللجین، خواهان ها: 1- سعید منیری فر فرزند 
ابراهیــم 2- بهزاد راســتی فرزند مصطفی هــر دو اللجین مقابل شــهرک صنعتی کارگاه 
راســتی  ، خوانده: هما منافی مجهول المکان خواســته: صدور تامین خواسته ، گردشکار: 
خواهان دادخواســتی را بشــرح باال به طرفیت خوانده تقدیم و درخواســت رســیدگی و 
صدور قرار تامین خواســته به اســتناد مدارک موجود در پرونده را نموده اســت پس از 
قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق قاضی شورا با در نظر گرفتن میزان خواسته مبلغ 
8/000/000 ریال را بعنوان خســارت احتمالی تعیین لــذا با وصف ایداع مبلغ فوق در 
وقت فوق العاده در حضور / غیاب ، خواهان / خوانده با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر 
مبادرت به صدور قرار می نماید )قرار تامین خواسته( استناد پیامک - رسید عادی  نظر 
به اینکه خواهان / خواهان ها با تقدیم درخواســت ، تقاضای صدور تامین خواســته به و 
قبض ســپرده شماره - نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا 
قاضی شــورا به اســتناد ماده 292 قانون تجارت مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار تامین خواسته و توقیف معادل مبلغ 54/500/000 ریال از اموال خوانده / 
خواندگان متضامناً / بالمناصفه تا پایان رسیدگی را صادر و اعالم می دارد این قرار پس 

از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شعبه می باشد. 
قاضی شعبه شماره 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یــک قطعه بــاغ بمســاحت 2638/90 مترمربع بشــماره 
3498 فرعی از 56 اصلی واقع در مشــاء ذیل ثبت و صفحه 544 دفترجلد 357 دارای 
ســندمالکیت چاپی بشــماره 944225 بنام آقای ســید محمد مهدی صفی زاده  صادر و 
تســلیم گردیده اســت. ســپس آقای افشــین منصوری آقــازاده طبق وکالتنامه شــماره 
34863- 1399/08/25 دفترخانــه 464 تهران با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که 
امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره 61988- 1399/08/27  بگواهــی دفترخانه 249 
تهران رســیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده 
اســت و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب 
باســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
میشــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت 
نــزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت 10 روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم 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 ســند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تســلیم 

خواهد شد. 6944
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی دعوت موسسه غیردولتی مسیر سبز سراوان به شماره ثبت 61 
و شناسه ملی 14007437254

بدین وسیله از کلیه شرکای موسسه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده موسســه کــه در تاریخ1399/10/15 راس ســاعت 8:00 به 
نشانی محل قانونی موسسه به نشانی سیستان و بلوچستان - شهر سراوان - کوی 
پاســداران - خیابان نبوت- کوچه نبوت 19 - پالک 0 - طبقه همکف به کدپســتی 

9951733189 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند./. 
دستور جلسه :

افزایش سرمایه 
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص تعداد اعضاء هیات مدیره 

هیئت مدیره موسسه مسیر سبز سراوان

آگهی دعوت موسسه غیردولتی مسیر سبز سراوان به شماره ثبت 61 
و شناسه ملی 14007437254

بدین وســیله از کلیه شــرکای موسســه دعوت بــه عمل می آید تا در جلســه 
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده موسســه که در تاریــخ1399/10/15راس 
ســاعت 11:00 بــه به نشــانی سیســتان و بلوچســتان - شــهر ســراوان - کوی 
پاســداران - خیابان نبوت- کوچه نبوت 19 - پالک 0 - طبقه همکف به کدپســتی 

9951733189 محل قانونی موسسه تشکیل می گردد حضور بهم رسانند./. 
دستور جلسه :

تعیین اعضای هیات مدیره
تعیین بازرسین 

هیئت مدیره موسسه مسیر سبز سراوان

آگهی مفقودی
اصل سند مالکیت  )برگ سبز ( مالک خودروی پراید صبا جی .تی .ایکس به شماره 
انتظامــی 91 412 س 22 و بــه شــماره شاســی S1412281868990 و شــماره موتــور 
00403090 به نام ایرج جوهری مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط است .پارس اباد 

مغان 
*************************************************

اصل ســند مالکیت  )برگ ســبز ( مالک خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی 91 
371 س 19 و به شــماره شاســی 0080914176و شماره موتور 11518013732 به 

نام امامویردی نظر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است  پارس اباد مغان 
*************************************************

اینجانــب ایرج رســتگار رازی مالک خودرو ســواری پژو پارس مدل 1389 شــماره 
شاســی NAAN01CA4AE676115 شــماره موتــور 12488290467 بعلــت فقدان 
اســناد فروش  تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه 
هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتر14 جــاده مخصوص تهران-کرج شــهرک پیکان شــهر 
ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*************************************************

اینجانب بهروز اشــکواری مالک خودرو سواری پژو 206 مدل 1384 شماره شاسی 
19813111 شــماره موتور 10FSS15023337 به شماره پالک ایران 82- 652 ط 56 
بعلت فقدان اســناد فروش  تقاضای صدور رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. 
لــذا چنانچه هرکــس ادعایی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر 
حقوقی شــرکت ایــران خودرو واقــع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شــهرک 
پیکان شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*************************************************

ســند و برگ ســبز کارت موتور ســیکلت پــالک 31627-586 به رنــگ قرمز مدل 
1390 به شماره موتور 41382767 و شماره شاسی 9001147 به نام حسن صیدانلو 
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 979 و کد ملی 5799935713 مفقود گریده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز ســواری سپند تیپ پی کی آی مدل 1383 به رنگ مشکی 
متالیک به شــماره موتور M13 - 703641 و شماره شاســی 3034197 و شماره پالک 

ایران 72-386 د 96 مفقود گریده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت موتور سیکلت سوپر پرواز مدل 1386 به شماره پالک 
قدیمی ســاری 22-1669  و شــماره موتورNMHCG200743578  و شــماره شاســی 

NFB150S8610793 مفقود گریده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1387 رنگ سفید 
روغنی شــماره موتور 2405283 شماره شاسی S1412287477083 شماره پالک ایران 

72-489ط97 به نام جواد محسنی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*************************************************

بــرگ ســبز و ســند موتــور ســیکلت رنــگ گوجــه ای مــدل 1393 شــماره موتور 
 125CG ححم ســیلندر N5K0016589200392 0125 شــماره شاســیN5K920891

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*************************************************

برگ سبز موتور سیکلت قرن تیپ CDI125 رنگ مشکی مدل 1387 شماره موتور 
NMHCG200627612 شــماره تنــه NFB *** 125L8711878 شــماره پــالک 587-

97597 به نام علی خورشیدی میانائی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*************************************************

آگهــی اجــرای عملیات افراز، موضوع افراز پالک 4 فرعــی از 73 اصلی واقع در بخش نه 
حوزه ثیبتی آمل

نظر به این که آقای ولی اله عزیزی به عنوان احدی از مالکین مشاعی پالک 4 فرعی از 
73 اصلی بخش 9 حوزه ثبتی آمل درخواست افراز سهمی خود از پالک مذکور را نموده و 
طی نامه وارده شماره 99/41551 مورخ 1399/09/23 اعالم نموده : از محل سکونت 
آقایان رضا پارسا-حســین منصوری -حمید پارســا -نیره بربری-ولی اله عزیزی -رقیه 
شــکری-اصغر ابراهیمی-موســی یدالهی -فرهاد نیک بخت -محسن بربری-محمدرضا 
ابراهیمی-مصطفی صوری-محمدرضا والیی-محبوبه بی بی-رشــید یوســفی-محمدرضا 
کوشکســتانی-امیر خاکپور-تبرک بربری-حسین والیی که در پالک مذکور دارای مالکیت 
مشــاعی می باشد، اطالعی در دست ندارد لذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد 
رســمی الزم االجــرا و ابالغ اجراییــه به نام برده ابالغ می گردد در اجــرای قانون افراز و 
فروش امالک مشاع نماینده و نقشه بردار این اداره رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
مــورخ 1399/10/30 جهــت افراز به محل وقوع ملک مراجعه خواهند نمود . شایســته 
اســت جنابعالی نیز در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانید .بدیهی است 

عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد .م/الف
سید محمدحسن روشنایی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ســلیمه طهماســبی به موجب وکالتنامــه 102158-97/2/18 دفترخانه 63 
آمل با وکالت از ســبیکه رهبری با ارائه استشــهادیه شــماره - تنظیمــی دفترخانه آمل 
طی درخواســت مورخ -  تقاضای صدور ســندمالکیت المثنی 668959 شش دانگ پالک 
شماره 365 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 127 جلد 99ذیل 
شماره 18094  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای 
مــاده 120اصالحــی آیین نامه قانــون ثبت مبادرت به نشــر این آگهــی در یک نوبت در 
روزنامــه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعــی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اصغر مهدوی با ارائه استشــهادیه شــماره 55447-99/10/2 تنظیمی 
دفترخانه 63 آمل طی درخواســت شماره 99/26487-99/9/29 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 282041 نسبت به مالکیت یک سهم از 7 سهم شش دانگ و 559641 
نسبت به مالکیت یک سهم از 7 سهم شش دانگ پالک شماره باقی مانده 1403 فرعی از 
یک اصلی واقع در بخش 3 ثبت آمل که در صفحه 202 و 272 جلد 76 و 83 ذیل شماره 
های 11838 و 12881  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت . 
پــالک مذکور به موجب صورت مجلس استاندادرســازی به پــالک 7162 فرعی از 1403 
فرعی از یک اصلی بخش 3 استانداردسازی گردید لذا دراجرای ماده 120اصالحی آیین 
نامــه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهــی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می 
گردد، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
مــدت ده روز پــس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

 تاکنون 90 میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی توس هزینه شده است


