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پهنای باند شهر دوزین و بیست 
روستای تابعه شهرستان گالیکش 

به بیش از ده هزارمگابیت 
افزایش یافت 

در حادثه ســیل و طوفان ســال 1398 بمــدت 4 روز ، 
ارتباط شهری و بین شهری همراه اول و سایر اپراتورها در 
شهر دوزین و20 روستای تابع  شهرستان گالیکش دچار 
قطعی شد. غالمعلی شــهمرادی با اعالم این مطلب که 
این قطعی از عدم امکان دسترسی به سایت صعب العبور 
دشــت شاد  ناشی می شــد گفت :  دسترسی به سایت 
دشــت شاد در فصل های پاییز و زمستان عالوه بر ایجاد 
مشــکل در زمان رفع خرابی احتمالی ، توسعه ظرفیت را 
بــا محدودیت همراه کرده بود که همه اینها باعث کندی 

سرعت اینترنت در منطقه می شد
مدیر مخابرات منطقه گلســتان با اشاره به بررسی های 
مختلف جهت رفع این مشکل افزود: با پیگیریهای فراوان 
،مجــوز اجرای طرح فیبر نوری از شــهر دوزین به مرکز 
شهرســتان گالیکش بطول تقریبــی 30 کیلومتر اخذ و 

عملیات اجرایی آن آغاز شد
غالمعلی شــهمرادی با تاکید بر اینکه این پروژه مزایای 
زیادی برای مردم منطقه و پایداری ارتباطات داشته گفت 
: عالوه بر شهر دوزین دو مرکز روستایی صفی آباد و تاشد 
نیز بطور مســتقیم صاحب فیبر نوری به سمت گالیکش 
شــدند و همچنین لینک های  ارتباطی مراکز روستایی 
منطقه شــامل قلعه قافه, کالسره, براین  از مسیر دشت 

شاد به سمت دوزین  و صفی آباد تغییر مسیر داده اند
وی با اعالم این مطلب که ظرفیت ارتباطی منطقه قبل از 
اجرای این عملیات 300 مگابیت بوده که تمامی اپراتورها 
مشترکا از آن اســتفاده می کردند ، افزایش ظرفیت در 
شهر دوزین و 20 روســتا از توابع شهرستان گالیکش را 
از مهمترین نتایج  این پروژه دانست و گفت : پهنای باند 
همراه اول 1250 مگابیت و ایرانسل نیز بیش از 300 مگا 
بیت و بطور کلی پهنای باند تحویلی به دوزین وتوابع آن 

به بیش از ده هزارمگابیت افزایش داشته است
مدیر مخابرات منطقه همچنین از مزایای دیگر این طرح 
را جمع آوری ســایت صعب العبور دشت شاد نام برد که 
کاهش هزینه های نگهداری و افزایش سرعت رفع خرابی 

را در برداشته است 

با حضور وزیر نیرو، به صورت ویدئو کنفرانس از مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان و دیگر  فعاالن پویش »هر هفته 

الف ب ایران« استان اصفهان تجلیل شد. 
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به 
بهره برداری از ۷ پروژه آب وفاضالب استان اصفهان در قالب 
»پویــش  هر هفته الف- ب ایران« ، گفت: این پروژه ها با  
اعتباری بالغ بــر ۷58 میلیارد تومان در مدار  بهره برداری 
قرار گرفتند.  فاز اول پروژه بازسازی و اصالح شبکه فاضالب 
اصفهــان از محل فاینایس خارجی، ایســتگاه پمپاژ و خط 
انتقال جنوب شرق اصفهان ،آبرسانی به باغشاد و 8 روستای 
لنجان،  راه اندازی واحد 2 و 3 تصفیه خانه فاضالب داران، 
تصفیه خانه فاضالب اژیه، آبرســانی به مجتمع19 روستای 
فالورجان و تصفیه خانه فاضالب هاشــم آباد، پروژه هایی 
 بودند کــه در قالب این طرح به بهره برداری رســیده اند.  

هاشــم امینــی افتتاح فاز اول بازســازی و اصالح شــبکه 
فاضــاب اصفهــان از محــل فاینــاس خارجی را بســیار 
تاثیــر گذار برشــمرد و گفت: با اجرای این پــروژه نگرانی 
مــردم در محور جنــوب و مرکز اصفهان بــه دلیل ریزش 
شــبکه فرســوده فاضالب در اقطار باال رفع گردید. این در 
حالیســت که این پــروژه با اعتباری بالغ بــر ۶۶0 میلیارد 
 تومــان معــادل 3۶8 میلیون یوان اجرایی گردیده اســت.

وی پیرامــون اجرای پروژه ایســتگاه پمپــاژ و خط انتفال 
جنوب شــرق اصفهان گفت: با اجرای تاسیســات فاضالب 
جنوب شــرق اصفهان،  صد درصد کالن شــهر اصفهان  
دارای زیرســاخت جمــع آوری، انتقــال و تصفیه فاضالب 
مــی شــود و دیگر در هیــچ منطقه ای از شــهر فاضالب 
 شــهری از طریــق چاه هــای جذبــی دفع نمــی گردد.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با بیــان اینکه راه 

انــدازی واحد 2 و 3  تصفیه خانه فاضــالب داران با هدف 
جلوگیــری از آلودگــی منابــع زیرزمینی در دســتور کار 
قرار گرفت خاطر نشــان ســاخت: با راه اندازی مدول دوم 
وســوم تصفیه خانه فاضــالب داران 3 هــزار و 344 متر 
 مکعب درروز پســاب در این تصفیه خانه تولید می شــود.
 وی ضمن اشاره به آبرسانی به باغشاد و 8 روستای لنجان 
گفت: این مجموع آبرســانی برای 4 شــهر باغشاد، شهرک 
زاینده رود، باغبهادران و چرمهین و 20 روستا در شهرستان 
لنجان طراحی شــده که هم اکنون  با انتقال 25۶ لیتر در 
 ثانیه آب جمعیت ی معادل ۶0 هزار نفر تامین می شــود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه افزود: 
آبرسانی به مجتمع 19 روستای فالورجان در راستای بهره 
 مندی پایدار روستاییان از آب شرب سالم و بهداشتی می باشد.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح، آبرســانی پایدار به ده 

 ها روستای اســتان اصفهان در ســال پیش رو ادامه دارد. 
در این جلســه هم چنین کتاب »دلگرمی ها و همراهی ها« 
در ســی و ســومین هفته پویش هر هفته الف ب ایران در 

ساختمان مرکزی وزارت نیرو رونمایی شد.
با توجه به تداوم و استمرار پویش مذکور با شکل گسترده در 
ســال جهش تولید با عنوان هر هفته الف ب ایران؛ )ساخت 
و سازها و ســاز و کارها( به بهره برداری رساندن 250 طرح 
بــزرگ و مهم آب و برق با اعتباری بالغ بر 55 هزار میلیارد 
 تومان در 31 اســتان کشور در دستور کار قرار گرفته است.

در این جلسه وزیر نیرو، از استاندار استان اصفهان و مدیران 
صنعت آب و برق اســتان که در تکمیــل و به بهره برداری 
رســاندن طرح های بزرگ آب و بــرق مجدانه تالش کرده 
بودند به صورت ویدئو کنفرانس با اهدا لوح تقدیر و تندیس 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیر آمــوزش و پرورش مهریز گفت: آموزش و پرورش مهریز میزبان برگزاری هشــتمین 
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی است.

بــه گــزارش روابط عمومی آمــوزش وپرورش مهریز هشــتمین دوره آزمون اســتخدامی 
دستگاههای اجرایی کشــور با رعایت دقیق و جامع پروتکلهای پشیگیرانه بهداشتی، حفظ 
فاصله الزم فیزیکی بین داوطلبان و پرهیز از ازدحام طی دو روز در این شهرســتان برگزار 
می شــود. سید کاظم حســینی المدواری افزود: بر این اســاس 5۶0 داوطلب مهریزی این 
آزمون روزهای پنجشنبه 11 دی ماه و جمعه 12 دی ماه در آزمون استخدامی دستگاههای 
اجرایی در در سه حوزه مهریز حضور خواهند یافت که از این میزان 3۷5 نفر داوطلب خانم 

و 185 نفر داوطلب آقا هستند.    
وی با بیان اینکه دســتورالعمل بهداشــتی و ضوابط برگزاری آزمون به حوزه های برگزاری 
ارســال شده است و ناظران وزارت بهداشــت قبل، حین و پس از برگزاری آزمون بر رعایت 
موارد بهداشــتی نظارت خواهند نمود افزود:پیش بینی های الزم برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی در ورودی های حوزه هــای برگزاری آزمون و همچنیــن چینش صندلی های 

داوطلبین با فاصله حداقل 5/1 متری انجام شده است.
کارشناس ســنجش مدیریت آموزش و پرورش مهریز نیز گفت: تالش شده است به عنوان 
میزبان برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، بهترین فضاهای فیزیکی، 

برای برگزاری آزمون اختصاص داده شود.
محمــود زارعــزاده افزود:  آزمــون اســتخدامی دســتگاههای دولتی در مهریز در ســه 
حوزه دبیرســتان محبوبی و پیامبر اعظم)ص( ویژه خانمها و حوزه مجتمع حضرت ســید 

الشهداء)ع( ویژه برادران  در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود.

شهردار باقرشــهر در آیین اختتامیه کنگره شعر 
مکتب شهید سلیمانی ضمن تسلیت ایام شهادت 
ام ابیها گفت : شــهید حاج قاسم سلیمانی بر سر 
عهدی که با خداوند بســته بود ایســتاد و بدون 
هیچگونه تغییر و عقب نشــینی در پیمان خود؛ 

شهد شیرین شهادت را نوشید
وی ادامــه داد: در پیمانها برخــی ها می برند و 
برخی هــا در انتظارند که شــهید حاج قاســم 

سلیمانی جزو برندگان این پیمان بود
ایشــان در ادامه گفت: ســردار بزرگ و پرافتخار 
اسالم طی ســالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه 
در میادین مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها 
آرزوی شهادت به یاران و همر زمان خود پیوست
استاد فرج ادامه داد: بر پانگهداشتن پرچم مکتب 
حاج قاســم عزیز افتخاری است که میبایست به 
نحو احســن از آن در اشاعه این مکتب در قالب 

اقدامات فرهنگی و اجتماعی بهره جست.

اخبار

تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش«هرهفته الف-ب ایران«

۱۸۰ میلیارد ریال بودجه برای مرمت جاده 
مهریز اختصاص یافت

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مهریز گفت: 180 میلیارد ریال بودجه 
برای مرمت و روکش آســفالت جاده اصلی این شهرستان به مرکز استان اختصاص 
یافت که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شــود. محمدعلی باغبان در نشست 
برخط )آنالین( با کانون خبرنگاران و بســیج رسانه شهرستان افزود: عملیات مرمت 
این جاده اصلی کشــور در حوزه مهریز 15 ماه طول می کشد. وی با اشاره به اینکه 
یکی از تقاضاهای مهم و همیشــگی مردم و مســووالن، پیگیری مرمت این مسیر 
پرتردد بود ادامه داد: با اجرای طرح، وضعیت جاده بنحو مناســب مرمت و رضایت 
شــهروندان را در بردارد. این مســوول اظهار کرد: ســاختمان راهداری منطقه در 
بلوار امام خمینی )ره( با صرف بیش از 20 میلیارد ریال در دســت ساخت است که 

امیدواریم در دهه فجر انقالب اسالمی امسال افتتاح شود.
باغبان به ورودی شــهر مهریز و ضرورت ساماندهی آن اشاره کرد و یادآور شد: در 
این خصوص باید بیش از گذشــته پیگیری الزم توســط دستگاه های مسوول برای 

ساماندهی آن اقدام مناسب صورت گیرد.
به گفته وی، بهسازی و ایمن سازی جاده های حوزه استحفاظی در شهر و روستاهای 
بخش مرکزی شهرستان جزو برنامه های مهمی است که توسط این اداره با همکاری 

مسووالن پیگیری و تاکنون اقدام شده است .        
رییس اداره راهداری و حمل و نقل مهریز در پایان به سواالت خبرنگاران پاسخ داد 

و این شهرستان حدود  ۷00 کیلومتر جاده دارد.
شهرســتان مهریز 55 هــزار نفر جمعیت دارد که 30 درصد در مناطق روســتایی 

دهستان های خورمیزات، تنگچنار، ارنان، میانکوه و بهادران زندگی می کنند.

آموزش و پرورش مهریز میزبان آزمون 
استخدامی است

شهردارباقرشهر 
سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی؛ اسوه ی تمام 
نشدنی ملت ایران است

آگهی مفقودی
برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید جی تــی ایکس آی، رنگ نقــره ای متالیک 
مدل 1385 شماره موتور 1725690 شــماره شاسی S1412285960746 شماره پالک 
ایران72-996ب85 به نام حسین زرگری مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

*********************************************************
اینجانــب ســید جلیــل میرحســینی مالــک خــودرو ســواری پــژو 405 بــه رنــگ 
خاکســتری متالیــک مــدل 1398 به شــماره موتــور 124K1392142  شــماره شاســی 
NAAM01CE9KK245393 شــماره پــالک ایــران 66- 426 ن 18  بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور المثنی اســناد مذکور را نمــوده ام چنانچه هرکس 
ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نماید.بدیهی اســت پــس از  انقضای مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. ساری
*********************************************************

سند کمپانی موتور سیکلت پالس مدل 1390 به شماره پالک ایران 34161/588 
به شماره موتور  NE0DJGBTD18748 به شماره شاسی NE0180A9011432 مفقود 

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
آگهی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 26-اصلی بخش نه محدودی شــهری 

مینودشت
1- کالســه 1399114412006000072 آقای/خانم  ســید رضا قاضوی دوزین  
فرزند ســید محمد  به مقدار 28 ســهم مشاع از 120 ســهم و تنظیم اظهارنامه ثبتی به 
مقدار92 ســهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمســاحت 140/20 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 26-

اصلی آن انتقالی مع الواسطه از حسن ممشلی
پالک35-اصلی بخش نه محدودی شهری مینودشت

2- کالســه 1399114412006000104- آقای/خانــم ســید مجتبــی موســوی 
فرزند علی اکبر نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 132/50 

مترمربع پالک فرعی 1032
پالک 48-اصلی بخش نه محدودی شهری مینودشت

3- کالســه 1399114412006000009- آقای/خانم علی اکبرشهمرادی فرزند 
یعقوب نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 115/62 مترمربع 

پالک فرعی 1902  
4- کالســه 139911441200600125- آقای/خانــم مجید ســنجه ونلی فرزند 
محمود  مقدار  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 131/92 

مترمربع پالک فرعی 375 انتقالی مع الواسطه از ابراهیم قره سفلو  
5- کالســه 1399114412006000115- آقــای حبیــب اهلل ترکمانــی فرزنــد 
ســلطان در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 184/05 مترمربع پالک 

فرعی 426 انتقالی مع الواسطه از عباس قنبری
6- کالسه 1399114412006000127- آقای/خانم گلدسته قزل سفلی فرزند 
موسی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 132/27 مترمربع 

پالک فرعی 380 انتقالی مع الواسطه از عباسقلی بشارتلو
م- الف: 9217

تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 1399/09/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1399/10/11 

 عادل عرفاینان- سرپرست ثبت اسنادو امالک مینودشت

آگهی قرار تحریر ترکه 
در خصــوص درخواســت خانم ندا رشــتیانی به وکالت از خانم ســکینه قابلی احدی 
از وراث مرحــوم علــی قابلی به طرفیت ســایر وراث 1- صغری قاســمی فرزند محمدآقا 
2- احمدرضا 3- فاطمه 4- لیال 5- رقیه 6- رقیه همگی قابلی درخواســتی به خواســته 
تحریر ترکه ماترک مرحوم علی قابلی مطرح و به کالسه 111/9900989 ح ثبت گردیده 
و شــورا با بررســی محتویات پرونده و مدارک ابرازی و با احراز سمت متقاضی و گواهی 
حصر وراثت شماره 111/9900700 ح در اجرای ماده 210 قانون امور حسبی با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه در نزد او باشــد از تاریخ نشــر این اگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 
واال وفــق مقــررات قانونی اقدام خواهد شــد و وقت اجــرای قرار تحریــر ترکه مورخه 

99/11/25 ساعت 10/30 صبح می باشد. م الف/334
شعبه 111 شورای حل اختالف کبودرآهنگ

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه مهدی حمیره فرزند عباس طی کالسه پرونده13/99/108درخواست 
شــماره  بــه  فرزندمحمدعلــی   حمیــره  عبــاس  اظهارداشــته  و  نمــوده  حصروراثــت 
شناسنامه44مورخه1399/05/18مرحوم شده و ورثه حین الفوت متوفی عبارتند از:   
1-طاهره پروندی متولد 1349/1/01به ش ش 188 شماره ملی 0791859665 
نســبت همســر متوفی  2-محمدحمیــره متولــد 1390/05/15 ش ش 0 شــماره ملی 
0781634350 نســبت فرزند متوفی 3- الهه حمیره متولد 1386/01/11 ش ش 0 
شماره ملی 0781325838 نسبت فرزند متوفی 4- هادی حمیره متولد 1364/03/01 
ش ش 20 شــماره ملی 0795190931 نســبت فرزند متوفی 5- راضیه حمیره متولد 
1365/10/07 ش ش 3 شــماره ملی 0795197950 نسبت فرزند متوفی 6- مهدی 
حمیره متولد 1362/02/20 ش ش 2081 شــماره ملی 0793711312 نسبت فرزند 
متوفی  اینک درخواست مزبوریک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه از 

متوفی نزداو باشدظرف یک ماه به شورا تقدیم واالگواهی صادرخواهد شد.
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف سبزوار مستقر در روداب

آگهی ابالغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کالسه  9900338
بدین وســیله به آقای عباس محســنی نژاد فرزند علی به نشــانی گرمسار کوشک و 
ســهیال محسنی نژاد فرزند علی به نشانی گرمســار کوشک فعال مجهول المکان می باشند 
خانم طاهره کلیوری جهت وصول مهریه موضوع ســند نکاحیه شماره 76/2/5-15998 
دفترخانه اســناد رسمی شماره 11 و طالق شماره 8 شهر آرادان به تعداد 60 عدد سکه 
تمــام بهار آزادی و غیره علیه شــما تقاضای صــدور اجرائیه نموده که پرونده به کالســه 
9900338 در ایــن اجرا تشــکیل و چون بــر طبق گزارش مامور اجرا ابــالغ اجرائیه در 
نشــانی تعیین شــده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بســتانکار هم نمی تواند موقعیت 
مکانی یا ســکونت شــما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و ماده 18-اصالحی آیین 
نامه اجرا مفاد اســناد رســمی الزم االجــرا، اجرائیه صادره فوق الذکــر در یک نوبت در 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید 
عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شــما تعقیب میگردد. الزم به تذکر اســت که بجز این 
آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال فقط یک بار منتشر و آگهی دیگری صادر 

و منتشر نخواهد شد. م الف: 773
 مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- مهدی صابری
منش

فقدان سند مالکیت
آقــای آنه قلیج نظری فــرد فرزند قلیچ محمد به کد. ملــی 2031299301 با ارائه 
وکالتانامــه 48347-1391/03/21 دفترخانه 106 گنبد با ارائه شــش برگ شــهادت 
شهود مصدق، مدعی شده که اسناد مالکیت مقادیر 200 سهم و 200 سهم و 200 سهم 
مشــاع از سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 80000 مترمربع به شماره 
ورقه مالکیت 174487- 448113- 448114 الف 93 به پالک 10 فرعی از11-اصلی 
بخش 9 حوزه ثبتی گنبد ذیل ثبت 55876 - 55918- 55901 صفحات 277-157-
232- جلــد 285-286-286  بــه نام های یحیی یزدانی اینچــه برون - نازمحمد نیازی 
پور - رحمان بردی رجبی ثبت، صادر و تسلیم گردیده است، به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده، تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت را از این اداره نموده لذا برابر تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــارآگهی 
می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف 10 )ده( 
روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره تقدیم نماید درغیراینصورت 

پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 9269
رضا سارانی -مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

فقدان سند مالکیت
برابــر وکالتانامــه 48347-1391/03/21 دفترخانــه 106 گنبد آقــای آنه قلیج 
نظــری فــرد فرزند قلیچ محمــد به کد. ملــی 2031299301 با ارائه 28 برگ شــهادت 
شــهود مصدق، مدعی شــده که اســناد مالکیت مقادیر 200 ســهم مشــاع و 200 سهم 
مشــاع و 200 ســهم مشــاع و200 ســهم مشاع و200 ســهم مشاع و200 ســهم مشاع 
و200 ســهم مشاع و200 ســهم مشاع و200 سهم مشاع و200 سهم مشاع و200 سهم 
مشــاع و200 سهم مشــاع و200 سهم مشــاع و200 سهم مشاع و200 ســهم مشاع از 
ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 600000 مترمربع به شماره ورقه مالکیت 
608750 الــف 90- 85868 الف 91- 657540 ب 90 - 608761- 524981 الف 
90- 809646 الــف 91- 608755-8097781 الــف 91- 524995 الــف 90- به 
پــالک 10520 فرعــی از1-اصلــی بخــش 10 حوزه ثبتــی گنبد ذیل ثبــت 103707-
-524981-103868-96689-103885-524995-104651-104685
صفحــات   96673-100241-104586-96682-55876-96678-104687
-106-327-157-315-52-372-313-351-363-80-327-46-217
-511-566-513-559-511-559-514-565-566-558 جلــد   300-226

511-532-565-286-511  بــه نــام های بــه ترتیب مهدی عربزاده - علی اشــرف 
خسروی - محمود ایازی - سید محمد نبی هاشمی - یحیی صادقی- بهرام ایری- حسین 
دهنــود - عبداهلل صیادچی - محمد خلیل کوچ زاده - مجتبی حســنی - نوروزگل نوراله 
زاده - مهــدی صفایی - تــاج محمد کلته - تاج محمد کلته ثبت، صادر و تســلیم گردیده 
است، به علت اسباب کشی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این 
اداره نمــوده لذا برابر تبصــره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشارآگهی می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند 
معاملــه نزد خود باشــد ظرف 10 )ده( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به 
این اداره تقدیم نماید درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام 

خواهد شد.م-الف: 9268
رضا سارانی -مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و برگ ســبز یک دســتگاه خودرو ســواری ســمند تیپ ال ایکس به 
رنگ ســفید روغنی مدل 1388 به شــماره موتور 12488079493 و شــماره شاســی 
NAAC91CC69F802749 بــه شــماره پالک ایــران 23- 439 ب44 متعلق به فاطمه 

سادات مرصعی کاشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
**********************************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانی یــک دســتگاه خودرو ســواری هــاچ بک سیســتم پژو 
207I -  AT بــه رنــگ آبی متالیک به شــماره موتور 177B0039612 و شــماره شاســی 
NAAR13FEXKJ263692 بــه شــماره پالک ایران 53- 451 ه 75 متعلق به مســعود 

عباسی کاشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
**********************************************************

برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 131SE برنگ  سفید روغنی 
 NAS411100L1196171و شماره شاسی M13 / 6480034 مدل 1399بشماره موتور
و شــماره پالک ایران 54-811ب89 بــه نام مهدی زارع رشــکوئیه مفقود گردیده و از 

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

کلیه مدارک)برگ سبز وسندکمپانی(موتورسیکلت تیزتک کارCDI125 مدل1388 
شــماره پالک ایران761-18684 شــماره تنه *NCV * 200992894 شــماره شاســی 
NCV *** 125A8803584 بــه نــام حســین تاج آبادی مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار 

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

برگ ســبز خودروسواری سایپا هاچ بک111SE مدل 1398 شماره پالک ایران36-
715م19 شماره موتور M13 / 6217635 شماره شاسی NAS431100K1047439به 

نام فاطمه مزینانی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************

پــالک  شــماره  مــدل1385   125cc آریــا  موتورســیکلت  وکارت  ســبز  بــرگ 
ایران767-56854 شماره موتور B515319Aشماره تنه NET *** 125A8561753 به 

نام محمدعزیزیان مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************

برگ ســبز ســواری پرایدجی.ال .ایکس.آی مدل1386 شــماره پــالک ایران42-
581ن94 شــماره موتور2166158 شــماره شاســی S1412286627768 به نام زهرا 

ابراهیم پور مقدم مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************

ســند فروش و برگ سبز یک دســتگاه اتومبیل وانت سیســتم پیکان مدل 1389 
با شــماره پالک 558 ق 43 - ایران 65 و شــماره شاسی NAA36AA9AG215180  و 
شــماره موتور 11489003405 به نام خانم نباتک شــیرین بیان فرزند کناری با شماره 
شناسنامه 557 صادره از کهنوج و شماره ملی 3160345009 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است 0 ) کرمان(
**********************************************************

تیــپ  و  موتورســیکلت 200ســی ســی سیســتم  بــرگ ســبز  و  فــروش  ســند 
BERMUDA,CDL200 بــه رنــگ قرمــز ســال ســاخت 1395بــا شــماره شناســایی 
پــالک  شــماره  و   0200N3L142769 موتــور  شــماره  و   N3L  ***   200H9502397
81925581شــرکت پاسارگاد ســیکلت فارس به نام فاطمه خوبیاری چاه نصیری فرزند 
شــهریار متولد 1369 با شــماره ملی 3150341396 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است . ) کرمان (
**********************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه(خودروی ســواری ســمند ال ایکــس ســفید-روغنی مــدل 
1387،شــماره انتظامــی 764 س 49 ایران 24 به شــماره موتــور 12487183366 و 
شماره شاسی NAAC91CCX9F173884  به نام حبیب اله محسنی مفقود گردیده و از 

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

ســفید-  AT-S5 تیــپ  جــک  سیســتم  بــک  هــاچ  ســواری  خــودروی  ســند 
روغنــی مــدل 1396،شــماره انتظامــی 561 ص 12 ایــران 49 بــه شــماره موتــور 
HFC4GA31DH0014125  و شــماره شاســی NAKSH7329HB149851  بــه نــام 

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

متن اگهی 
پرونــده:  بایگانــی  پرونــده: 139904016045001486/1 - شــماره  شــماره 
9901724 - شــماره آگهــی ابالغیــه: 139903816045000205- بدیــن وســیله 
بــه فائــزه توبره ریــزی نام پــدر فیض الــه تاریــخ تولــد 1377/12/12 شــماره ملی 
3242075285 شماره شناسنامه 3242075285 و تابان توبره ریزی نام پدر شکراله 
تاریخ تولد 1343/12/17 شــماره ملی 3252166811 شــماره شناسنامه 324 و گل 
تاج توبره ریزی نام پدر شــکراله تاریخ تولد 1359/11/4 شماره ملی 3252168499 
شــماره شناسنامه 483 و منیره توبره ریزی نام پدر شــکراله تاریخ تولد 1355/10/1 
شماره ملی 3252168111 شماره شناسنامه 446 ، عزیزه توبره ریزی نام پدر شکراله 
تاریخ تولد 1350/6/2 شماره ملی 3252167697 شماره شناسنامه 404 ، نیره توبره 
ریزی نام پدر شــکراله تاریخ تولد 1357/9/18 شــماره ملی 3252168121 شــماره 
شناســنامه 447 ، شــیوا توبره ریزی نام پدر فیض اله تاریخ تولد 1361/11/1 شماره 
ملــی 3252168561 شــماره شناســنامه 490 همگی به نشــانی آدرس زوج توبره ریز 
دروفرامــان ابالغ می شــود که خانم گوهرتاج اکبــری مرادآبادی جهت وصــول مهریه به 
اســتناد سند ازدواج شماره سند 16963 تاریخ ســند 1358/07/22 دفترخانه صادر 
کننده دفترخانه ازدواج شــماره 8 علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالســه 9901724 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مــورخ 99/06/02 
مامور ، محل اقامت شــما به شــرح متن ســند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبــق ماده 18 و 19 آئیــن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظــرف مدت ده روز از تاریــخ این آگهی که 
روز ابالغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید عملیات 
اجرائــی جریــان خواهد یافت ضمنا پالک ثبتی شــماره 313 فرعــی از 116 اصلی ناحیه 
دو کرمانشــاه متعلق به مورث شــما در قبال طلب گوهر تاج اکبری مرادآبادی بازداشــت 
گردیــده لذا طبــق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشــما اخطار میشــود ضمنا هر گونه 
نقل انتقالی از طرف شــما نســبت بمورد بازداشــت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نمی 

شود. م الف/2157
قادری-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

سازمان اوقاف و امور خیریه
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام
آگهی مزایده

بدینوســیله به اطالع میرساند اداره اوقاف و امور خیریه بسطام در نظر دارد یک 
قطعه باغ از موقوفه خدام و ســیاه پوشــان تکیه سراب واقع در گرگچری بسطام را از 
طریق نشــریه مزایده به شــماره 99/939029 مورخ 99/10/09 بــه اجاره واگذار 

نماید. جهت اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه بسطام مراجعه گردد. 
محمدرضا بخشی ، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بسطام استان 
سمنان

سازمان اوقاف و امور خیریه
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام
آگهی مزایده فروش زمین

بدینوسیله به اطالع میرساند اداره اوقاف و امور خیریه بسطام در نظر دارد 
فروش یک قطعه زمین واقع در شــهر بســطام )پشــت هتل قصــر( را از طریق 
نشــریه مزایده به شماره 99/938137 مورخ 99/10/08 برگزار نماید. جهت 

اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه بسطام مراجعه گردد. 
محمدرضا بخشی ، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بسطام 
استان سمنان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت نورد کاران بروجرد   
شناسه ملی: 10861892797

تاریخ انتشار: 1399/10/11
شماره ثبت: 1436  نوع شخصیت حقوقی: شرکت تعاونی

بدینوســیله به اطــالع کلیه اعضاء / ســهامداران میرســاند 
جلســه مجمــع عمومی فــوق العاده شــرکت تعاونی نــورد کاران 
بروجرد به شــماره ثبت 1436 رآس ســاعت 9 صبح روز شنبه 
مورخ 1399/10/27 در محل شهرســتان بروجرد بخش مرکزی 
شــهر بروجرد محله روبروی شرکت نفت خیابان دوراهی بروجرد 
- خرم آباد خیابان دانشســرای کشــاورزی برگزار می گردد. لذا 
از کلیه اعضاء / سهامداران محترم استدعا دارم در ساعت مقرر 

حضور بهم رسانند.
دســتور جلسه: 1- اصالح ماده اساسنامه ) الحاق به موضوع 

فعالیت(
2- دادن مآموریــت بــه هیئــت مدیره جهت ثبــت مصوبات 

قانونی
دعوت کننده: مدیر عامل اقای یداله فرجی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت نورد کاران بروجرد   
شناسه ملی: 10861892797

تاریخ انتشار: 1399/10/11
شماره ثبت: 1436  نوع شخصیت حقوقی: شرکت تعاونی

بدینوســیله به اطــالع کلیه اعضاء / ســهامداران میرســاند 
جلســه مجمــع عمومی فــوق العاده شــرکت تعاونی نــورد کاران 
بروجرد به شــماره ثبت 1436 رآس ساعت 11 صبح روز شنبه 
مورخ 1399/10/27 در محل شهرســتان بروجرد بخش مرکزی 
شــهر بروجرد محله روبروی شرکت نفت خیابان دوراهی بروجرد 
- خرم آباد خیابان دانشسرای کشاورزی برگزار می گردد. لذا از 
کلیه اعضاء / ســهامداران محترم استدعا دارم د ر ساعت مقرر 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تصویب اساسنامه جدید

2- دادن مآموریــت بــه هیئــت مدیره جهت ثبــت مصوبات 
قانونی

دعوت کننده: مدیر عامل اقای یداله فرجی

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت؛


