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مهدی صیدگر مدیرکل ساخت روسازی 
راه آهن:

ریل تولیدی ذوب آهن در سطح 
محصوالت تراز اول جهان است 

مهدی صیدگر مدیرکل ســاخت روسازی راه آهن 
ضمــن حضور در ذوب آهن اصفهان با مســئولین 
این شرکت در خصوص روند تامین ریل طرح های 

توسعه ریلی مختلف کشور گفتگو کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار ما به طرح های توســعه 
راه آهن کشور از جمله چابهار-زاهدان، یزد-اقلید، 
همدان-ســنندج، میانه  اردبیل، بستان آباد تبریز 
و رشت- کاســپین که با ریل تولید شده در ذوب 
آهن در حال اجرا هســتند اشاره کرد و گفت: این 
طرح ها در مرحله روسازی هستند و سایر طرح ها 
در مراحل مختلف زیرســازی قرار دارند. وی افزود: 
سیاست نظام در ســال های اخیر تاکید بیشتری 
بر توسعه شــبکه ریلی داشته که با توجه به مزیت 
های آن، تالش مــی کنیم تمام امکانات مان را به 
کار بگیریم تا در این حوزه موفق تر از قبل باشیم. 
صیدگر اظهار داشــت: ریل که توســط ذوب آهن 
اصفهان تولید می شــود مهمترین عنصر راه آهن 
در بخش روسازی است و لذا تامین به موقع ریل با 
کیفیت موجب اجرای به موقع پروژه ها می شــود. 
برای رســیدن به این مقصود از تمام ظرفیت های 
مهندسی، فنی و اجرایی بهره می گیریم تا ریل به 

موقع به پروژه ها برسد.
وی افــزود: ذوب آهن اصفهان بــا تجربیاتی که از 
دهه 70 با تــالش های مختلــف در جهت تولید 
ریل کســب نمــود، موفق شــد در ســال 1397 
بــه تولید انبوه این محصول بــا کیفیت مطلوب و 
مطابــق اســتانداردهای جهانی دســت پیدا کند. 
مدیرکل ساخت روسازی راه آهن افزود: تجهیزات 
آزمایشگاهی و تست های روی خط که برای تولید 
ریــل هم اکنون در ذوب آهــن اصفهان مورد بهره 
برداری قرار گرفته، در ســطح کارخانجات تراز اول 
دنیا و منطبق با استانداردهای روز تولید ریل است 
و اطمینــان را به خریدار می دهد که این محصول 
به اندازه کافی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و 

کیفیت آن همه شرایط الزم را داراست. 
وی افــزود: ایــن موفقیت تنها حاصــل نصب آن 
تجهیزات نیســت، بلکــه دانش فنــی ذوب آهن 
اصفهــان که به مرور شــکل گرفتــه و برای تولید 
ریل ارتقاء پیدا کرده است و همچنین ارتقاء دانش 
دستگاه های اســتفاده کننده از ریل و تعامل آنها 
موجب شد که در نهایت ریل در کشور تولید شود.
صیدگر گفت: خوشــبختانه اراده قاطعی در ســال 
های گذشته در ذوب آهن اصفهان و دستگاه های 
استفاده کننده برای تولید و استفاده از ریل داخلی 
شــکل گرفت و این اراده به طور تمام و کمال هم 
اکنــون در قالب تولید ریل و توســعه خطوط ریل 

متجلی شده است .
وی افزود: ســهولت دسترســی، صرفــه جویی در 
هزینه های ارزی، غلبه بر مشکالت ناشی از تحریم 
و مــوارد دیگر از مزایای تولید ریل و اســتفاده از 
ریل ملی است، ضمن این که این امر، موجب رشد 

صنعت و خودکفایی کشور شده است.

اخبار

با متولی گری و مسئولیت پذیری شهرداری 
یزد و همکاری دفتر امور بانوان اســتانداری، 
دفتر نمایندگــی انجمن علمی حقوق کودک 
ایــران در  محــل مرکز خالقیــت و فناوری 
های نوین شــهری شــهرداری فعالیت خود 
را آغــاز نمود. به گــزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری یــزد با حضور 
محمود عباســی رئیس انجمن علمی حقوق 
کودک ایــران، دفتر نمایندگــی این انجمن 
در اســتان، در مرکز خالقیت و فناوری های 
نوین شهری شهرداری یزد افتتاح شد. جمال 
الدین عزیزی شــهردار یزد در مراسم افتتاح 
انجمــن علمی حقوق کودک اســتان، گفت: 
یزد بــه عنوان شــهر دوســت دار کودک با 
ایجاد فضایی امن و آرام برای رشد و پرورش 
کودکان، وظایفی بر عهده دارد که رسیدگی 
به حقوق طبیعی و قانونی کودکان و آشنایی 
خانــواده ها و حتی جامعه بــا این حقوق، از 
مهمترین آنها به شمار می آید. شهردار شهر 
میراث جهانــی یزد اظهار امیدواری کرد: این 

مرکز محلی باشــد برای آموزش و هماهنگی 
های الزم بین سازمان ها و نهادهای مختلفی 
مثل بهزیســتی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، 
کانون وکالی دادگستری، استانداری و حتی 
سازمان های مردم نهادی که در حوزه کودک 
فعالیت دارند. وی اظهار داشــت: راه اندازی 
دفتر نمایندگــی انجمن علمی حقوق کودک 
در یــزد با متولی گری و مســئولیت پذیری 
شــهرداری و همکاری امور بانوان استانداری 
به انجام رسیده اســت. رئیس انجمن علمی 
حقوق کودک ایران نیز در این مراسم با تأکید 
بر قانون گرایی و رعایت حقوق شــهروندی و 
پرهیز از قانون گریزی گفت: حاکمیت قانون 
و اخالق در یک کشور ایجاب می کند ما ساز 
و کارهای الزم برای تحقق آن را فراهم کنیم.
محمود عباســی با اشــاره به پیشــینه یزد 
و همزیســتی بیــن ادیــان در آن، اظهــار 
داشت: شــهری که مدعی و بانی هم زیستی 
مســالمت آمیز بین ادیان و مذاهب هست و 
در طول تاریخ این گونه بوده، باید درخششی 

خــاص را در عرصه جهانی بــه منصه ظهور 
برساند و یکی از آموزه های اساسی این جهان 
شهر باید این باشــد که حقوق شهروندی در 
بین شهروندان و مردم موج بزند و کودکان در 
پرتو این نگاه احساس آرامش و امنیت کنند.

وی ایجاد انجمن علمی حقوق کودک و ســاز 
و کارهای این چنینــی را از لوازم تحقق این 
اهداف بلند دانســت که ما برای دســتیابی 
بــه فرهنگ صلــح، آمــوزش، رعایت حقوق 
شــهروندی، اخالق گرایی و مســائلی از این 
دســت دنبال می کنیم. معاون حقوق بشر و 
امور بین الملل وزارت دادگستری تأکید نمود: 
ما باید دست به دست هم دهیم و با نگاه هم 
گرایانه و هم افزایی بین دستگاه ها، به نتیجه 
مطلوب برســیم. رئیس انجمن علمی حقوق 
کودک ایران اظهار داشت: برای ایجاد فرهنگ 
صلح نیازمند تعامل سازنده با یکدیگر هستیم 
و بایــد بــا همدیگر گفتمان کنیم و ســخن 
یکدیگر را بشــنویم. عباســی یکی از عرصه 
های بــر زمین مانده در این حوزه را وضعیت 

کودکان دانست و خاطر نشان نمود: کودکان 
نیازمند آن هستند که صدایشان شنیده شود.
در این مراسم همچنین احکام اعضای شورای 
دفتر نمایندگــی انجمن حقوق کودک ایران 

در استان یزد نیز اهداء شد.

معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری کل اســتان، معاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری و اعضای 
شورای اسالمی شــهر یزد نیز در این مراسم 

حضور داشتند.

مشــهد- رضا جانگداز، مدیرعامل شــرکت گاز خراســان 
رضوی در نشســت خبری با اصحاب رســانه به تشریح دو 
طرح اصالح و بهینه ســازی رایــگان موتورخانه واحدهای 
مســکونی و تجاری و گازبهای رایگان برای مشترکین کم 
مصرف پرداخت. حســن افتخاری در نشست خبری که با 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد درباره 
آخرین وضعیت گازرسانی در استان خراسان رضوی گفت: 
دو میلیون و 426 هزار مشترک گاز طبیعی در استان وجود 
دارد که این رقم معادل 9.8 کل مشترکین گاز کشور است. 
وی افزود: استان خراسان رضوی در مقایسه با دیگر استان 
های کشــور بعد از اســتان تهران دارای بیشــترین میزان 
مصرف کننده و مشترک گاز طبیعی می باشد و لذا مصرف 
بهینه مشترکین در این استان بسیار حائز اهمیت و تعیین 

کننده خواهد بود.
 مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: با آغاز فصل سرما، 
مصرف گاز طبیعی اســتان در بخــش خانگی جهش قابل 
توجه و غیرطبیعی پیدا می کند. بررسی هانشــان می دهد 
که این مصرف در مقایسه با دیگر کشورهای جهان حداقل 
سه برابر بیشتر است. ایران دارای دومین ذخائر گاز طبیعی 
جهان اســت اما میزان مصرف در بخش گرمایش بویژه در 
بخش خانگی بســیار باال است. این موضوع چند مشکل را 
ایجاد می کند. اولین موضوع بحث اقتصادی خانوار اســت 
چرا که موجب افزایش هزینه های گازبها در سبد اقتصادی 
خانوار می شــود. موضــوع دیگر ایجاد مشــکل در تامین 
گاز طبیعی برای ســایر بخش های مصرفی است. افتخاری 

خاطرنشان کرد: بهترین و موثرترین راهکار برای تامین گاز 
همه بخش های استان، مدیریت مصرف و افزایش بهره وری 
است. بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری 
به صورت رایگان مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه این 
نشست گفت: در راستای سیاست های تشویقی، امسال دو 
سیاست جدید برای مشــترکان گاز طبیعی ابالغ شده که 
می تواند تاثیر مهمی را در بحث مدیریت مصرف گاز داشته 
باشد. وی با بیان این مطلب که موضوع بهینه سازی تابعی 
از رفتار مصرفی مشــترکین و تجهیزات استاندارد گاز سوز 
است ادامه داد: یکی از این برنامه ها موضوع اصالح و بهینه 
سازی رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری است. 
حــوزه بهینه ســازی گاز طبیعی کشــور در ســال جاری 
به شــرکت ملی گاز ایران واگذار شــده و شــرکت گاز نیز 
زمینه ای را ایجاد کرده تا از طریق آن بحث بهینه ســازی 

موتورخانه ها پیگیری و انجام شــود. افتخاری یادآور شد: 
بر اســاس آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک تمام دستگاه 
دولتی و واحدهای مســکونی و تجاری که دارای موتورخانه 
مرکزی می باشند بایستی نسبت به بهینه سازی موتورخانه 
ها و دریافت گواهینامه استاندارد اقدام کنند. وی ادامه داد: 
طرح اصالح و بهینه ســازی موتورخانه واحدهای مسکونی 
و تجاری که توسط شــرکت گاز آغاز شده است در همین 
راســتا است. بنحوی که مشــترکین دارای موتورخانه می 
توانند با مراجعه به ســایت شرکت ملی گاز ایران و ثبت نام 
از خدمات رایگان این طرح بهره مند شــوند. در این طرح 
سه اقدام مهم شامل سرویس و تنظیم مشعل، عایق کاری 
تأسیسات و نصب دستگاه ضد رسوب مغناطیسی انجام می 
شود. افتخاری گفت: اکثر قریب به اتفاق مشعل  موتورخانه 
ها ســرویس و تنظیم نبوده و عالوه بر تولید گازهای سمی 

و خطرنــاک موجب هدررفت بخش قابل توجهی از حرارت 
می شــوند.  این موضوع عالوه بر ایجاد محیط ناامن برای 
مصرف کنندگان موجب کاهش راندمان مصرف و به نوعی 
پرت حرارت می شود. وی تصریح کرد: تقریباً 18 هزار واحد 
مسکونی وتجاری در استان وجود دارد که مشمول این طرح 
می شــوند. عمده موتورخانه های مشمول خراسان رضوی 
هم در شــهرهای مشهد، نیشابور، ســبزوار، تربت حیدریه 
و طرقبه شــاندیز قرار دارند. افتخاری یادآور شــد: شرکت 
های مجری دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
شرکت های تاسیساتی دارای مجوز از اتحادیه شوفاژکاران 
هم می توانند با مراجعه به ســایت شرکت ملی گاز ایران و 
اعالم امادگی در اجرای این طرح مشارکت کنند. مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان با بیان این مطلب که اجرای این طرح 
برای مشــترکین هیچ هزینه ای ندارد افزود: اعتبار در نظر 
گرفته شده برای اجرای این طرح در خراسان رضوی حدود 
1۵0 میلیارد تومان برآورد می شود که تماما از محل منابع 
داخلی شرکت ملی گاز پرداخت خواهد شد. افتخاری گفت: 
طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و 
تجاری در راستای سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت 
گاز برای کمک به خانوار است. پیش بینی ما این است که 
بــا بهره مندی از این طرح تقریبــا 10 تا 1۵ درصد هزینه 
گازبهای مشترکین مشمول طرح کاهش پیدا خواهد کرد و 
این کاهش عالوه بر کمک به اقتصاد خانواده، کمک خوبی 
در تامین گاز پایدار دیگر بخش های مصرفی استان است. 

گزارش

افتتاح دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک ایران در استان یزد
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مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد. شاهرود
***************************************************************

اصل پروانه بهره برداری شماره 4/6091/د/ص صادره به تاریخ 1389/07/13 و شماره 
پروانــه بهره برداری 4765 شــرکت آذین مهر خــزر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. شرکت آذین مهر خزر/ نوبت اول ساری
***************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری کوپه هیوندای مدل 2011 به رنگ مشــکی متالیک به 
شماره موتور G6DAAA514323 و شماره شاسی KMHHu61HBBu042221  به شماره پالک 

ایران 72- 878 د 12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
***************************************************************

مجوز حمل ســالح شــکاری ســاچمه زنی تک لــول ته پر چخماقــی کالیبر 12 ســاخت ترکیه 
بــه شــماره ســالح 242235 متعلق بــه رحمان قلی پــور به شــماره شناســنامه 942 دارای کد 

013211345097 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
***************************************************************

سند کمپانی سواری پژو 206 مدل 1388 به شماره پالک ایران 62-312 ص 63 و شماره 
موتور 14188018699 به شماره شاسی NAAP03ED09J057246 مفقود گردیده و از درجه 

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

ســند کمپانی ســواری پژو پارس مدل 1388 به شــماره پالک ایــران 72- 675 ص 43 و 
شــماره موتور 12488092768 و شــماره شاســی NAAN01CA79E840579 شــماره بدنه 

9E840579 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
***************************************************************

برگ ســبز خودرو سواری پژو پارس مدل 1398 به شــماره شهربانی ایران 82- 976 س 
59 و شــماره موتــور 124K1364185 و شــماره شاســی NAAN01CE0KH515029 مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف 

هرگونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت. ساری
***************************************************************

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع ماده3قانون و ماده13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306329000277مورخــه1399/9/29 هیــات اول/دوم 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشــاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مســلم مشــکانی 
فرزند محمدبشــماره شناســنامه16صادره از ســبزواردریک بــاب دامداری)واحدبــره پرواری(

بــه مســاحت930/10مترمربع قســمتی ازپالک8اصلی مفروزومجزی شــده دراراضی مشــکان 
بخش10خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی مشکانی فرزندعلی اصغرمحرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شــوددرصورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهدشد.)م الف 99/2157(
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/10/29

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای نعمت اله مددی به موجب وکالت نامه 254331/ مــورخ 99/05/20 دفترخانه 49 
آمل  با وکالت از محمدرضا ابراهیمی با ارائه استشــهادیه شــماره 49718  مورخ 99/10/06 
تنظیمــی دفترخانه 49 آمل طی درخواســت شــماره 99/33617-99/08/05 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 642313 شش دانگ پالک شماره 1579 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 
9 ثبت آمل که در صفحه - جلد -  ذیل شــماره - ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده 
را نموده اســت که طی ســند رهنی شماره - دفترخانه - در رهن بانک - قرار دارد لذا دراجرای 
مــاده 120اصالحــی آیین نامــه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبــت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پــس 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 حصر وراثت
آقای حیدرعلی روح اللهی فرزند علی گدا به شــرح درخواستی که به شماره 5/9900626 
ایــن شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته که 
شــادروان شــکوفه رمضانی کیخا فرزند رمضان شماره شناســنامه 217 صادره بابلسر در تاریخ 
90/5/15 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
بــه :1-متقاضــی :حیدرعلی روح اللهی کدملــی 4989155742 متولــد 1322    2-نجیبه روح 
اللهــی کدملی 4989102266 متولــد 1317   3-بلقیس روح اللهــی کدملی 4989208587 
متولد 1327   4-ابوالقاســم روح اللهی کدملی 4989342038 متولد 1337  همگی فرزندان 
متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حســن شــهروزی رشــکالئی  با ارائه استشهادیه شــماره 30683  مورخ 99/10/11 
تنظیمی دفترخانه 186 آمل طی درخواســت شــماره 99/43658-99/10/06 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 049618 شش دانگ پالک شماره 1570 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 
3 ثبت آمل که در صفحه - جلد -  ذیل شــماره - ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده 
را نموده اســت که طی ســند رهنی شماره - دفترخانه - در رهن بانک - قرار دارد لذا دراجرای 
مــاده 120اصالحــی آیین نامــه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبــت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پــس 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 حصر وراثت
آقــای علــی رجبعلی تبار میــری فرزند اکبر کدملــی 4989107802 متولــد 1318 فرزند 
متوفی به شرح درخواستی که به شماره 5/9900971این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان زینب خانم آقابراریان آقاملحی فرزند 
علی شماره شناسنامه 313 صادره بابل در تاریخ 81/1/19 در شهرستان بابلسر بدرود زندگی 
گفتــه، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-متقاضی 2-طاهــره رجبعلی تبار میری 
کدملــی4989097971 متولــد 1317   3-مرضیه رجبعلی تبار میــری کدملی2063451931 
متولــد 1327   4-راضیه رجبعلــی تبار میری کدملــی2063451923 متولد 1327   5-زهرا 
رجبعلــی تبــار میــری کدملــی4989337034 متولــد 1337   6-فریــده رجبعلــی تبــار میری 
کدملــی4988431185   متولد 1344  7-خدیجــه رجبعلی تبار میری کدملی 4989029348 
متولــد 1357 همگــی فرزندان متوفی والغیر، اینک شــورا پــس از انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را یک نوبــت آگهی می نماید تاهرکــس اعتراضی دارد یا وصیــت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی فقدان سند مالکیت 
بانک ســامان شعبه زاهدان باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی 
دفتر اســناد رسمی شــماره 6 زاهدان رسیده مدعی است که ســند مالکیت چهاردانگ مشاع از 
ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان مســکونی پالک باقیمانده 12390/53 اصلی واقع در بخش یک 
بلوچســتان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان شــهید نیک بخت مورد ثبت 104022 صفحه 
248 دفتر 635 بعلت جابجائی از بین رفته درخواســت صدور ســند مالکیــت المثنی نموده لذا 
مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نســبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر 
این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
اعــالم و رســید دریافت نمایند تا مورد رســیدگی قرار گیرد واال پــس از انقضای مدت مذکور و 
نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی( 
شــماره مزایده:139904310372000033 به موجب پرونده اجرایی کالسه 9700252 
شــش دانــگ یــک واحد آپارتمــان بــه مســاحت 98/37 مترمربع ) نود و هشــت متر و ســی و 
هفــت دســی مترمربــع( واحد نهم واقــع در ضلع غربــی طبقه پنجــم تفکیکی تحت پــالک ثبتی 
26/10/777/2321 اصلــی ) دو هزار و ســیصدو بیســت و یک فرعی مفــروز و مجزا از پالک 
هفتصد و هفتاد و هفت فرعی از ده فرعی از بیست و شش اصلی( با حدود و مشخصات : شماال 
اول بــه طول 1/85 متر دوم به طول 1/15 متر ســوم که غربی اســت به طول 10 ســانتی متر 
چهارم به طول 1/70 سانتی متر پنجم که شرقی است به طول ده سانتی متر ششم 1/80 سانتی 
متر هر شــش قســمت پنجره و دیواری اســت به حیاط خلوت . شــرقا اول به طول 4/90 سانتی 
متر دیوار اشتراکی است باواحد شرقی همین طبقه دوم که جنوبی است به طول 75 سانتی متر 
ســوم به طول 1/50 متر سه قسمت محدود اســت به آسانسور چهارم که به حالت جنوبی است 
به طول 0/50 ســانتی متر پنجم به طول 4/90 متر دو قســمت اخیر درب و دیوار اســت به راه 
پله ششــم که شمال شرقی است به طول شصت ســانتی متر هفتم که شمالی است به طول یک 
متر دو قسمت محدود است به داکت اشتراکی هشتم به طول 5/15 متر دیوار اشتراکی باواحد 
شــرقی . چنوبــا اول 2/20 متر پنجره و دیواری اســت به فضای خیابــان دوم که به حالت جنوب 
غربی اســت به طول هشــتاد و پنج سانتی متر سوم به طول 0/87 سانتی متر که به حالت جنوب 
شــرقی اســت هر دو قسمت محدود است به فضای حیاط چهارم به طول 3/05 متر محدود است 
به فضای خیابان . غربا اول به طول 2/25 متر دوم 9/25 متر دو قسمت محدود است به فضای 
پالک 66 تفکیکی سوم که شمالی است به طول0/85 سانتی متر چهارم 50 سانتی متر پنجم که 
جنوبی است 85 سانتی متر سه قسمت اخیر محدود است به داکت مشاعی ششم به طول 4/90 
متر دیواری است به فضای پالک 66 تفکیکی  ذیل ثبت 46272 صفحه 355 جلد 277 به نشانی 
بهشهر-کوی فرهنگیان -روبه روی کوچه شهید فرمنی - آپارتمان اوچ ثبت و صادر و مع الواسطه 
به خانم فهیمه گلبابایی منتقل شــده است ، طبق سند رهنی شماره 110655 تاریخ 91/8/17 
دفتر اســناد رسمی 24 بهشهر در قبال مبلغ 650.010.000 ریال در رهن بانک پارسیان شعبه 
بهشهر قرار گرفته است . مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
3.400.000.000 ریال) ســه میلیارد و چهارصد میلیون ریال(ارزیابی شــده اســت . پالک فوق 
برابــر گــزارش مامور اجــرا در تصرف مدیون می باشــد ، واحد مذکور در طبقــه پنجم غربی یک 
مجتمع ساختمانی پنج طبقه بر روی پیلوت واقع بوده و مساحت آن براساس سند مالکیت ابرازی 
نود و هشت متر و سی و هفت دسی مترمربع به انضمام انباری به مساحت دو متر  شانزده دسی 
متر مربع همراه با قدرالســهم از عرصه ،مشاعات و مشترکات بنا بر قانون تملک آپارتمان ها می 
باشــد .مجتمع ســاختمانی مذکور دارای اسکلت بتن مسلح، ســقف ها تیرچه و بلوک ، آسانسور ، 
نمای اصلی ســنگ بوده و کف واحد بخشــی پارکت و بخشی سرامیک ، پنجره آلومینیوم هم چنین 
واحد مذکور دارای دو اتاق خواب و هال و آشپزخانه و حمام و دستشویی می باشد . ملک دارای 
انشــعابات آب مشــترک و برق و گاز مجزا می باشد . پالک فوق  از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
99/10/29 ) بیست و نهم دی ماه نود و نه( در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بهشــهر از طریق مزایده به فروش می رســد .مزایده از مبلغ 3.400.000.000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها 
باشــد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی 
آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر 
و حــق مزایده نقدا وصول مــی گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد،مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلســه مزایده اســت . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 

حساب خزانه واریز خواهد شد.تاریخ انتشار آگهی:شنبه 1399/10/13.م/الف
مسئول واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد اکبری باســتناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شــهود و به گواهی دفتر 
اســناد رسمی شماره زاهدان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت 607704 الف 83 دو دانگ 
مشــاع از ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان مســکونی پالک باقیمانده 12390/53 اصلی واقع در 
بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان شهید نیک بخت مورد ثبت 65385 
صفحه 355 دفتر 354 بعلت اســباب کشــی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نمــوده لذا مراتب باســتناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا 
چنانچه کســی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
باین اداره اعالم و رســید دریافت نمایند تا مورد رســیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

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

دوم: 1399/10/13- 6943
اداره امور آب دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 2297/3 - واقع در بخش یک ثبتی 
شــاهرود در دفتــر 9 متمم صفحه 552 ذیــل ثبت 4656 به نام آقای شــکراله اجدانی صادر و 
تســلیم گردیده اســت )توضیحا ســه دانگ دیگر مشاع از ششــدانگ این پالک برابر سند صلح 
خیار 43583 مورخ 1358/02/23 به امیررضا و جواد اجدانی صلح خیار گردیده است(  سپس 
برابر گواهی حصر وراثت به شماره 950073 مورخ 1395/3/31 شعبه 19 شورای حل اختالف 
شاهرود و مفاصا حساب دارایی به شماره 29813 مورخ 1398/12/03 شاهرود آقای امیررضا 
آجدانی احد از ورثه شــکراله اجدانی برابر استشــهادیه المثنی اعالم مفقودیت سند مالکیت به 
علت جابجایی را نموده اســت و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی را نمود لذا برابر تبصره 
1 مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا 
هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می باشد و 
یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض 
، سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپی سند 392559 میباشد. تاریخ 

انتشار 99/10/13
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 91 فرعی از 66 اصلی بخش ســه شاهرود در 
دفتر امالک جلد 66 صفحه 389 ذیل ثبت 6354 بنام آقای حســین محمدخانی صادر و تســلیم 
گردیده است سپس وکیل نامبرده با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنــی به علت جابجایی را نموده اســت لــذا برابر تبصره یک ماده 120 آئیــن 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 دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را 
حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شاهرود اعالم 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات 

صادر خواهد شد شماره چاپی سند دفترچه ای 71002 می باشد. تاریخ انتشار 99/10/13
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی: هزینه 147 میلیارد تومانی بهینه سازی رایگان موتورخانه ها در استان

35 درصد قبوض گاز مشترکین کم مصرف رایگان می شود


