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شهردار رشت :
 پروژه  های عمرانی شهر به زودی وارد 

فاز عملیاتی می  شوند
 اصالح خطوط انتقال آب شرب شهر الهیجان 

در منطقه بوجائیه

به گزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب گیالن؛ مدیــر امور آبفای 
شهرســتان الهیجان امروز با اعالم این خبر گفت: 
در این طرح نواقص لوله های فوالدی و پلی اتیلن 
800 و 200 میلی متری آب شــرب شهر الهیجان 

شناسایی و برطرف شد.
کامبیز اسمعیلی افزود: با انجام این کار از هدر رفت 
7 لیتر بر ثانیه آب آشــامیدنی ســالم و بهداشتی 
جلوگیری شــد.وی، اعتبار هزینه شده برای اجرای 

این طرح را بیش از 272 میلیون ریال ذکر کرد.
به گــزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امور 
بین  الملل شــهرداری رشت،.شهردار رشت اجرای 
پروژه ســاخت دو تقاطــع نیروی دریایــی و امام 
حسین )ع( توسط قرارگاه خاتم  االنبیاء را از جمله 
ایــن پروژه های اعالم کرد و بیان داشــت: در حال 
حاضر فاز مطالعاتــی اجرای این دو پروژه به پایان 
رسیده است.احمدی با تاکید بر ظرفیت  های بسیار 
خــوب قرارگاه خاتم  االنبیــاء در اجرای پروژه های 
عمرانی، همکاری مشــترک شهرداری و قرارگاه را 
برای کالنشهر رشت سازنده دانست و تصریح کرد: 
شــهروندان منتظر هستند تا پروژه  های مهم شهر 
هرچه زودتر عملیاتی شــوند و نتیجه این همکاری 

 های مشترک به ثمر بنشیند.
شهردار رشــت ســاماندهی دو رودخانه گوهررود 
و زرجــوب را از جمله مــواردی که وی روی انجام 
آن تاکید بســیار فراوانی دارد خواند و اذعان کرد:  
اجرای این پروژه  از جمله اولویت های شــهرداری 
اســت که اعضای شورای شهر نیز تاکید زیادی در 
بحث ســاماندهی این دو رودخانه داشــته اند.وی 
افزود: برنامه ریزی  های ما در مجموعه شــهرداری 
شــفاف اســت و تالش می کنیم بستر های توسعه 
شهر رشت با بهره  گیری از تمام ظرفیت  ها فراهم 

شود.
شهردار رشت به جلسه هفته گذشته خود با محمد 
باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور نیز اشاره کرد و یادآور شد: 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه 
به ما قول مساعد دادند تا در بحث تخصیص منابع 
مالی و اعتبارات جهت اجرای پروژه  های مهم شهر 

رشت کمک کنند.

اخبار

و  کیفیــــت  تضـــمین  مدیر 
تــــعالی ســازمانی فــــوالد 
بــا    گفت وگــو    در  مبارکــه 
خبــــرنگار   پایـــگاه خبری 
مبارکه  فوالد  گفت:  ایراســین 
می توانــد یکی از 10 شــرکت 
برتر جهــان در زمینۀ مدیریت 

کیفیت باشد.
محمد ناظمی هرندی افزود: فوالد مبارکه توانســته است 
ســطح زرین مدیریت کیفیت اروپا را به دست بیاورد و اگر 
ســعی کند رفتار مدیریتی و نحوۀ ادارۀ بخش های مختلف 
خود را در قالب رفتارهای اســتاندارد قــرار دهد و به طور 
مداوم در این گونه رتبه بندی ها و جوایز شــرکت کند، این 
امکان وجود دارد که فوالد مبارکه در زمرۀ 10 شرکت برتر 
جهان قرار گیرد و ســطح پالتینیوم این جایزه را کســب 
کند. وی گفت: فوالد مبارکه در 11 دورۀ جایزۀ ملی تعالی 

ســازمانی و ۶ دورۀ جایزۀ شرکت دانشــی در کشور رتبۀ 
نخست را به دست آورده است. این شرکت در سال 1۳۹1 
برای نخســتین بار به عنوان تنها شــرکت ایرانی توانست 
تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند. 
در ســال ۹2 طبق قانون، یک ســال کنار رفتیم و در این 
جایزه شــرکت نکردیم تا فرصت برای بقیۀ شرکت ها ایجاد 
شود. سال ۹۳ مجددا شرکت کردیم و این بار نیز با امتیاز 
بیشــتری توانستیم تندیس طالیی را دریافت کنیم. بعد از 
آن دیگر شــرکت نکردیم تا سال 1۳۹8 که توانستیم برای 

سومین بار این تندیس طالیی را به دست آوریم.
ناظمی در ادامه افزود: از ســال ۹۳ تــا ۹8 در این جایزه 
شــرکت نکردیم، اما در جایزۀ بنیاد کیفیت اروپا شــرکت 
کردیم. مدل جایزۀ تعالی اروپا بدین صورت اســت که باید 
ابتدا در نمایندگی این بنیاد در کشور انتخاب می شدیم تا 
آن نمایندگی ما را به ســطح جایزۀ اصلی در اروپا معرفی 
کند. شرکت در تاریخ 2 دی ماه سال 1۳۹۶ عنوان سازمان 

سرآمد ملی را کســب کرد و به جایزۀ جهانی تعالی بنیاد 
مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( معرفی شد. 

فوالد مبارکه در سال ۹7 در این جایزه شرکت کرد و اواخر 
مهرماه در اجالس ســاالنۀ EFQM با بیش از ۶00 امتیاز، 
موفق به دریافت ســطح زرین این جایزه شــد و به عنوان 
تنها شــرکت ایرانی حاضر در این جایزه، توانست حائز این 

امتیاز شود.
وی به شــکل گیری مدل هــای مدیریتی در ســازمان ها 
و بنگاه ها اشــاره کرد و گفت: اســاتید علم مدیریت برای 
چگونگــی ادارۀ ســازمان ها، بنگاه هــا و حتی کشــورها 
راهکارهایی ارائه داده اند؛ اما این گونه نیست که با خواندن 
یــک کتاب مدیریتی و یادگیری چند نکتۀ مدیریتی بتوان 
آن را در بنگاه، ســازمان یا کشــور پیاده کــرد. بنابراین 
در چنــد دهۀ گذشــته، بــرای جلوگیری از ســردرگمی 
ســازمان های عملیاتی، این مفاهیم بــه یک مدل کامل و 
یکپارچه تبدیل شد و همۀ ابعاد به صورت یکپارچه و منظم 

در آن لحاظ گردید تا بتوان آن را در ســازمان پیاده کرد. 
بدین ترتیب مفهوم ایجاد مدل های مدیریتی شکل گرفت. 
مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی فــوالد مبارکه با 
بیان این مطالب گفت: این مدل های مدیریتی نوعی ســیر 
تحولی داشته اند. در ابتدا اســتانداردهای ایزو مطرح شد؛ 
اما بعد مشــخص شد که این اســتانداردها سازمان ها را به 
روش درستی هدایت نمی کند؛ بنابراین مدل های تعالی را 
مطرح ســاختند. البته هر کشور مدل خاص خود را پیاده 
کرد. ابتدا ژاپنی ها و آمریکایی ها مدل هایی را پیاده ســازی 
کردند و بعد اروپایی ها در دهــۀ 80 و ۹0 میالدی، وقتی 
متوجه شــدند در این زمینــه از    ژاپن  عقب مانده اند، به 
سمت جمع آوری و یکپارچه سازی همۀ الگوهای مدیریتی 
حرکت کردند تا حاصل کار، همۀ ابعاد مدیریتی و رهبری 
یک سازمان را در بربگیرد و بتوان سازمان ها را با این مدل 
ارزیابی کرد. ســازمان ها نیز به روش درستی اداره شوند و 

به مدل پایداری برسند.

رییس اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان خبر داد :

دوره ایمنی پیش راه اندازی بصورت آنالین 
برگزار شد

رییــس اداره آموزش شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز مسجدســلیمان از 
برگــزاری دوره راهنمای ایمنی پیش راه اندازی بــه صورت آنالین در این 
شــرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان ، رسول احمدی در تکمیل این خبر اظهار داشت : این دوره 
ی آموزشــی با هدف شــناخت کافی از خطرات پیدا و پنهان فعالیت های 
تعمیرات ، راه اندازی مجدد و تست های پرفشار با حضور 25 نفر از کارکنان 
مدیریت عملیات / مدیریت فنی / مدیریت مهندسی و ساختمان / HSE این 
شرکت بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا بصورت 
مجــازی و آنالین برگزار شــد. وی افزود : در این دوره ی آموزشــی که به 
مدت ۳ روز و مدت 450 نفر ســاعت برگزار شــد ســرفصل های این دوره 
شــامل : تیم راه اندازی - تیم تعمیرات - ارزیابی ریســک فعالیت های راه 
اندازی و تعمیرات - چگونگی ایجاد مجوز کار هوشــمند - روش های کاری 
هوشمند برای تخلیه ، حفاظ گذاری ، ارتباطات رادیویی و زنجیره سرپرستی 
- روش های عملی ایمن کردن تســت های پرفشــار - روش های اجرایی 
 ) PSSR ( جلسات تکمیل چک لیست های بررسی ایمنی پیش راه اندازی
توسط مهندس منوچهر آهنج برای شرکت کنندگان تشریح و تدریس شد.

روند پیگیری پروژه های عمرانی شهرداری 
باقرشهر در جلسه کمیته فنی بررسی شد

 ارائــه گزارش از روند آماده ســازی پروژه های 
عمرانی شــهرداری باقرشهر برای افتتاح در ایام 
اهلل دهه مبارک فجر در این جلسه بررسی شد.

جلسه کمیته فنی به ریاست شهردار و با حضور 
معاونیــن و مدیــران با هدف پیگیــری میزان 
پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری باقرشهر 

برگزار شد 
شــهردار باقرشهر ضمن تاکید بر سرعت و دقت 
در اجرای پروژه های عمرانی ، گفت : دهه فجر امسال با بهره برداری از پروژه 
های عمرانی؛ شــاهد فصل جدیدی از خدمات ارزشمند دوره پنجم مدیریت 

شهری در شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر خواهیم  بود .
اســتادفرج افزود : کار و تالش شــبانه روزی و خدمت بــی منت، همراه با 
مدیریت جهادی ؛ موجبات شــکوفایی و رفاه شهروندان را فراهم می آورد و 
همه ما تا زمان به بهره برداری رسیدن پروژه های در دست اجرا می بایست 

درست و به هنگام به درستی به وظایف خود عمل کنیم.
 این جلســه با حضور سعید استادفرج شهردار ، نوروزی معاون اداری مالی، 
بهادر معاون فنی عمرانی و شهرســازی و تعدادی از مدیران و ناظرین پروژه 

های عمرانی در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد،

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد:
آغاز ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در 

استان مرکزی
مرکزی-اراک: مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی، از آغاز ثبت نام 

مجدد طرح اقدام ملی مسکن در استان مرکزی خبر داد.
احمد مرزبان اظهار کرد: برای تکمیل ســهمیه طرح اقدام ملی مســکن در 
اســتان مرکزی، با تأمین زمین ثبت نام مجدد برای شهرهایی که در مراحل 

قبلی ثبت نام نداشتند آغاز شد.
وی افزود: در برخی از شــهرهای استان مرکزی با تالش ادارات شهرستان ها 
زمین برای اجرای طرح مســکن تأمین، و قرار شــد ثبت نــام مجدد برای 

متقاضیان جدید انجام شود.
مرزبان خاطرنشــان کرد: در همین راستا مقرر شــد تا هفته آینده با اعالم 
ظرفیت شــهرهای که توانســتند تأمین زمین کنند )توره، تفرش، آشتیان، 
پرنــدک، غرق آباد، زارقان و زاویه( ثبت نام مجدد طرح اقدام مســکن ملی 

انجام شود.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مرکزی تاکید کرد: متقاضیان می توانند 
بالفاصله بعد از اعالم رســمی همانند دفعات گذشته مدارک الزم را با همان 
شرایط ارائه دهند و چنانچه واجد شرایط باشند، از آنها برای تکمیل پرونده 

دعوت به عمل خواهد آمد.
وی همچنین از اعالم اســامی متقاضیان جایگزین طرح ملی در شهر ساوه 

خبر داد.

گزارش
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه اصفهان می تواند یکی از 10 شرکت برتر جهان در زمینه مدیریت کیفیت باشد

آگهی مفقودی 
برگ ســبز و ســند کمپانی یک دســتگاه لیفــت بک سیســتم پروتون تیــپ GEN  2 مدل 
2009 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور MSRS4PHNY7924 و شــماره شاســی  
PL1CM6LNL9G201570 به شماره پالک ایران 23- 712 ب 98 متعلق به لیال شجاعی صدر 

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

 ZZ4257S تیپ HOWOکارت هوشــمند به شماره 947305 کامیون کشنده سیستم هوو
برنگ  ســفید معمولی مدل 2007بشــماره موتور 01713627 و شماره شاسی 87A178269 و 
شــماره پالک ایران 84-537ع22 به نام امین مرعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
***********************************************

ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیپ 206TU3 برنگ  ســفید 
 NAAP03EE7FJ222891165 و شماره شاسیA0032385 روغنی مدل 1394بشــماره موتور-
و شــماره پالک ایران 84-383د94 به نام سیده مریم مظلومی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

پــالک  شــماره  مــدل1385   CG125باختــر موتورســیکلت  ســبز  بــرگ  و  ســندکمپانی 
ایــران768-73773 شــماره موتور 771027 شــماره تنــه NEA *** 125B8520885 به نام 

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

برگ ســبز ســواری پرایدصیاجی.تی.ایکس مدل1382 شــماره پالک ایران36-173م83 
شــماره موتور00433012 شماره شاســی S1412282897801 به نام اسماعیل کاویانی مقدم 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پرایــد تیپ جی تی 
ایکــس آی مــدل 1389 رنگ ســفید - روغنی به شــماره موتور 3627207 و شــماره شاســی 
S1412289538660 به شــماره پــالک ایران 10- 426 ص 18 متعلق به محمد ناصر قرناســی 
فرزنــد حــال محمد به شــماره ملی  5319933101مفقــود گردیده و از درجه اعتبارســاقط می 

باشد. گنبد
***********************************************

برگ سبز)شناســنامه(خودروی ســواری پژو تیپ 1700cc  ROA خاکســتری-متالیک مدل 
1389،شــماره انتظامــی 453 ص 62 ایران 14 به شــماره موتور 11888017775 و شــماره 
شاسی NAAB41PM1AH261274 به نام شرکت تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
***********************************************

شناســنامه مالکیت و سند کمپانی ســواری پژو به شماره موتور 11687005733 و شماره 
پــالک ایران 82-472 س 74 به نــام ابراهیم عراقیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

ســند کمپانی ســواری هاچ بک پراید تیپ 111 مدل 91 به رنگ ســفید روغنی به شــماره 
موتور 4641932 و شماره شاسی S5430091710721 به شماره پالک ایران 72- 925 ن 36 

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

برگ ســبز ســواری پراید تیپ جی تی ایکــس آی مدل 1387 به رنگ نقــره ای متالیک به 
شماره موتور 2561547 و شماره شاسی S1412287827028 به شماره پالک ایران 72- 237 

د 82 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
***********************************************

برگ ســبز تاکســی پژو CNG-405GLX-XU7 مدل 1395 رنگ خورشیدی با نوار مشکی 
شــماره موتــور 124K0974444 شــماره شاســی NAAM11VE5GK492816 شــماره پــالک 

ایران62-193ت51 به نام علی مرادیان سرخی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
***********************************************

آگهی اجرائیه ماده 18 
شــماره پرونــده: 9100400109100031/1 ، شــماره بایگانی پرونــده: 9100031 - 
بدینوسیله به شرکت دام صحرای جنوب به آدرس جاده قدیم قم پس از پلیس راه جاده حسن 
آباد روســتای قنبر آباد بدهکار بانک ملی شــعبه شهرری به استناد سند رهنی شماره 109312 
مورخ 1387/1/7 دفترخانه اســناد رســمی شــماره 7 شــهرری ابالغ میگردد که بستانکار سند 
مذکــور جهت وصول مبلغ 2/573/505/516 ریال بابــت اصل طلب و مبلغ 938/612/220 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارت  تاخیر متعلقه و تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه شماره 9100031 در 
واحد اجرای ثبت اســناد و امالک بخش حســن آباد فشافویه تشکیل شده و درجریان است چون 
آدرس ذکر شــده شــما رد متن ســند رهنی مذکور به گواهی مامور پست شناسایی نشده است 
و بســتانکار نیز نتوانسته شــما را معرفی نماید لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اســناد رســمی اجرائیه فوق الذکر فقط یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشــار 
محلــی آگهــی میگردد لذا الزم اســت ظرف مدت 10 روز از انتشــار این آگهی )کــه از روز آگهی 
به منزله ابالغ اجرائیه  اســت( نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام در غیر اینصورت عملیات 
اجرائی تعقیب خواهد شــد و مورد وثیقه مندرج در ســند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از 
طی مراحل قانونی و ارزیابی به مزایده گذاشته و فروخته خواهد شد و از حاصل فروش آن طلب 
بســتانکار و حقوق دولتی وصول می گردد این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر و آگهی دیگری جز 

آگهی مزایده منتشر نخواهد شد. م الف/994
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک حسن آباد فشافویه - مجتبی شادمان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شــرکت پویش نامی ســناباد )ســهامی خاص( بشماره ثبت 
43226 و شناسه ملی 10380590524

با سالم و احترام ، بدینوسیله از همگی سهامداران محترم دعوت بعمل می آورد تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که در ســاعت 12 الی 13 روز شنبه مورخ 1399/10/27 در 

نشانی: مشهد خیابان سناباد ، سناباد 16 ، پالک 27 برگزار میگردد حضور یابند.
دستور جلسه: کاهش تعداد اعضای هئیت مدیره به 3 نفر و اصالح ماده 31 اساسنامه 

 هئیت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پویش نامی سناباد )سهامی خاص( بشماره ثبت 43226 
و شناسه ملی 10380590524 

بــا ســالم و احترام ، بدینوســیله از همگی ســهامداران محترم دعوت بعمل مــی آورد تا در 
جلســه مجمع عمومی عادی - بطور فوق العاده شــرکت که از ســاعت 12/30 الی 15 روز شــنبه 
مورخ 1399/10/27 در نشــانی: مشــهد خیابان سناباد ، ســناباد 16 ، پالک 27 برگزار میگردد 

حضور یابند.
دستور جلسه: 

انتخاب اعضای هئیت مدیره و بازرسین 
کلیه مواردی که در صالحیت مجمع عادی است.

 هئیت مدیره

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

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود
آگهی تجدید مزایده اجاره دو باب خانه

اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود در نظر دارد دو باب خانه مسکونی متعلق به موقوفه علی 
اصغر بیدآبادی واقع د ر خیابان بیدآباد را جهت سکونت با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

مشخصات مورد مزایده
1- الف: یک باب خانه همکف واقع در بید آباد 
2- ب: یک باب خانه زیرزمین واقع در بید آباد

تاریخ انتشار 1399/10/14
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهــی مزایــده مال غیر منقول )اســناد ذمه( پرونــده اجرائی کالســه 9900034-  مقدار 
ســیصد متر مربع مشاع از 3260 هکتار ششــدانگ پالک 89 اصلی واقع در قریه همند آبسرد 
جــزء حــوزه ثبتی دماوند اعم از اراضی دایر و بایر که متجاوز از 3260 هکتار می باشــد را اداره 
مالیه نمایندگی از دولت وقت در سال 1311 تقاضای ثبت نموده که آگهی های نوبتی و تحدیدی 
آن منتشر و تحدید حدود سال 1346 بعمل آمده که نبت به حدود اعتراض های متعددی واصل 
که جهت رســیدگی به دادگاه ارســال فقط یک حکم در یک مورد حکم به ابطال ســیصد هکتار از 
اراضی موصوف به نفع پالک 194 اصلی قریه صالح آباد صادر گردیده و قسمتهای از پالک خارج و 
به پالکهای مجاور ملحق گردیده است سپس در اجرای مقررات اصالحات ارضی برابر سند قطعی 
مشــتمل برهن شماره 7758 مورخ 1342/05/15 تنطیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 171 
تهران مقدار 4 هکتار مشــاع از 3260 هکتار ششــدانگ به آقای محمداســماعیل پندی انتقال 
یافته اســت بموجب نامه شماره 139785651388000175 مورخ 1397/03/03 دفترخانه 
اســناد رسمی شــماره 171 تهران فک رهن بعمل آمده است و در قید بازداشت نمی باشد و در 
تاریخ 1398/04/01 مقدار ســیصد متر مربع برابر ســند قطعی 18781 از آقای ناصر گلبازی 
بــه آقــای محمد گلبازی واگذار گردیده اســت و به موجب ســند ازدواج بشــماره 13924 مورخ 
1380/04/08 دفترخانه ازدواج  3 وطالق 2 شهر سمنان در قبال مبلغ 57/500/000/000 
ریال در ردیف 4215 مورخه 1399/04/03 بارانت می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهد منجر 
بــه صدور اجرائیه تحت کالســه 9900034 شــده اســت و برابر نظریه مــورخ 1399/07/12 
کارشــناس رســمی دادگســتری توصیف اجمالی مورد بازداشتی عبارت اســت از ملک فوق واقع 
اســت در دماوند شهر آبسرد ملک مذکور واقع در همند آبسرد در زمان بازدید محصور با بلوک 
ســیمانی و دارای 10 اصله درخت 2 ســال و درب آهنی نفر رو و فاقد هرگونه ابنیه و تاسیسات 
و فاقد امتیازات و انشعابات شهری بود و قدر السهم بدهکار به مبلغ 1/850/000/000 ریال 
)یک میلیارد و هشــتصدو پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شــده اســت. لذا چنانچه منجر به تنظیم 
ســند انتقال اجرایی شود و جهت صدور ســند مالکیت نیاز به استعالمات از منابع طبیعی یا جهاد 
کشــاورزی و غیره باشــد و همچنین نیاز به نقشــه ششدانگ باشــد به عهده خریدار می باشد و 
جهت وصول طلب بســتانکار )زوجه( و حقوق دولتی کالســه فوق الذکر در روز ســه شــنبه مورخ 
1399/10/30 از ســاعت 9 الی 12 ظهر دراداره ثبت اســناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع 
در دماوند بلوار شــهید بهشــتی جنب سینما پرســتو اداره ثبت اســناد و امالک دماوند از طریق 
مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ 1/850/000/000 ریال )یک میلیارد و هشتصدو 
پنجاه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد اســت، شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناســی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا خریدار و خریداران می بایســت تا قبل از شــروع وقت 
مزایــده أصل 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 
مبلــغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق نیت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صــورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره که رقم 
قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده، به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول 
به ارائه مفصا حســابهای دارایی و شــهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شــده به دالیل 
اعالم از ســوی دولت تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد 
می باشــد. تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1399/10/14-  این آگهی پس 
از تایید نهائی فرایند مزایده در ســایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است. 6955/1
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- عابدین نوری شیرازی

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ زمین با بنای احداثی در آن بمســاحت 303/50 مترمربع بشماره 
2033 فرعــی از 75 اصلــی واقــع در کیــالن ذیــل ثبت و صفحــه 368 دفتر جلــد 501 دارای 
ســندمالکیت چاپی بشــماره 237454 بنام آقای منصور حاجی اشــرفی صادر و تســلیم گردیده 
اســت. ســپس نامبرده با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره 
0647-00646- مورخ 1399/9/22  بگواهی دفترخانه 11 دماوند رســیده مدعی اســت که 
سند مالکیت آن بعلت گمشده و علت مفقودی قید شده است 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 
مــدت 10 روز اعتــراض خــود 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 شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنی بنام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد. 6956
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ زمین مشــجر با بنای احداثی در آن بمســاحت 300/85 مترمربع 
بشــماره 1060 فرعی از 93 اصلی واقع در ســربندان ذیل ثبت و صفحه 227 دفتر جلد 496 
دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 073214 بنام خانم ســکینه جعفری صادر و تسلیم گردیده 
اســت. ســپس نامبرده با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره 
6567- مــورخ 1399/10/02  بگواهــی دفترخانه 17 بومهن رســیده مدعی اســت که ســند 
مالکیت آن بعلت مفقود شــدن اعالم نموده اند مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رسید 
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 ســند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم 

خواهد شد. 6957
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهــی مزایــده مال غیر منقول )اســناد ذمه( پرونــده اجرائی کالســه 9900034-  مقدار 
یک ممیز بیســت و پنج صدم ســهم مشــاع از یک هزار و هشــتصد و بیســت و پنج سهم عرصه 
پــالک 98 فرعــی از 117 اصلی واقــع در قریه دهن جزء حوزه ثبتی دماونــد محدود به حدود به 
شــرح ســند مالکیت که ذیل ثبــت 49895 صفحــه 319 دفتر 235 بنام آقــای احمد احمد پور 
ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده است وســپس برابر سند قطعی شــماره 38188 مورخه 
1398/03/20 دفترخانــه 3 دماونــد به آقای محمــد گلبازی انتقال گردیده اســت و به موجب 
ســند ازدواج شــماره 13924 مورخ 1380/04/08  دفترخانه ازدواج 3 و طالق 2 شهر سمنان 
در قبــال مبلغ 57/500/000/000 ریال در ردیف 4215 مورخه 1399/04/03 بازداشــت 
می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9900034 شده است 
و برابر نظریه مورخ 1399/07/12 / 12 کارشــناس رســمی دادگســتری توصیف اجمالی مورد 
بازداشــتی عبارت اســت از ملک فوق واقع است در دماوند روســتای دهن ملک مذکور در حال 
حاضر محصور دارای 2 درب نفررو و ماشــین رو آهنی دارای 2 باب منزل مســکونی کامال سالم ، 
ســاتمان اصلی با ســقف فلزی به مساحت 146 متر مربع و ساختمان سرایداری با سقف فلزی به 
مساحت 34 متر مربع و یک باب استخر ذخیره آب سالم و دارای محوطه سازی کامل بود و دارای 
برق و گاز شهری می باشد و قدر السهم بدهکار به مبلغ 29/500/000/000ریال )بیست و نه 
میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی شده است. لذا چنانچه منجر به تنظیم سند انتقال اجرایی 
شــود و جهت صدور سند مالکیت نیاز به استعالمات از منابع طبیعی با جهاد کشاورزی و غیره می 
باشد و همچنین نیاز به نقشه ششدانگ می باشد به عهده خریدار می باشد و جهت وصول طلب 
بســتانکار )زوجه( و حقوق دولتی کالســه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر دراداره ثبت اسناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهید 
بهشتی جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می رسد 
مزایده از مبلغ 29/500/000/000 ریال )بیســت و نه میلیارد و پانصد میلیون ریال( شــروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد. شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد 
اســت، شــرکت در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
ســپرده ثبت و پس از اخذ شناســه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایــده اســت لذا خریدار و خریداران می بایســت تا قبل از شــروع وقــت مزایده أصل فیش 
واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود 
به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 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 
حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده 
تجدیــد مــی گردد ضمنــأ بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و 
مصــرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیــره که رقم قطعی آنها برای این اداره 
معلوم نشــده، به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفصا حسابهای 
دارایی و شهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شده به دالیل اعالم از سوی دولت تعطیل 
گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد می باشــد. تاریخ انتشــار در 
ســایت ســازمان ثبت اســناد و امالک 1399/10/14-  ایــن آگهی پس از تاییــد نهائی فرایند 
مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روز نامه 

کثیراالنتشار محلی است. 6955
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- عابدین نوری شیرازی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اول  برابــر رای شــماره 139860327100000315 - 98/8/14 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجــان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مرتضی امیری  فرزند حجت اله بشــماره شناسنامه 10966صادره از 
زنجــان در یک باب خانه به مســاحت 97.43 متر مربع پــالک 3484 اصلی واقع در 
بخــش 2 زنجان خریداری از مالک رســمی آقای زیاد علی حــاج امیری  محرز گردیده 

است .
 لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/10/29

مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960301024001809 هیــات اول موضــوع قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
پرنه ء فرزند مظفر بشــماره شناسنامه 5559 صادره از تهران در یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 178/25 مترمربع پالک 11193 فرعی از 14 اصلی واقع 
در بخش 12 تهران طبق ســند مالکیت مشــاعی مورد ثبت صفحه 88 دفتر 1319 
ایــن اداره محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/29- تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 99/10/14 - م الف/950
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتي 
شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاري

به دســتور مواد یک و ســه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در قانون مذکور 
مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شــهرکرد مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک 22- اصلی

   3418فرعي فرشته صمد زاده قهفرخي  فرزند جمال ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
222/60 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید عبداله درخشنده 

امالک واقع درمزرعه دهک فرخ شهر به شماره پالک 28- اصلی
54فرعي روح اله عباسي سورشجاني فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزي به 
مســاحت 107256/47 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از زین العابدین شاهقلي ومسیب 

بابا میر قهفرخي واحمد بابامیر 
1103فرعــي بهمن جعفریان قهفرخي فرزند امیر ششــدانگ یک قطعه بــاغ فاقد حصار به 

مساحت 4925/69 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از محمود جمشیدي 
 امالک واقع در   هفشجان به شماره پالک 220-اصلی

1847فرعي مجزي شده از 161  فرعي مهدي گل محمدي  فرزند بهرام ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت    201/93متر مربع خریداری شده مع الواسطه از باباجان گل محمدي

1432فرعي مجزي شده از 259  فرعي سمیه کیواني هفشجاني فرزند ذبیح اهلل ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 233/63 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از رحمت اله صادقي

امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک 221-اصلی
4472فرعي عزت اله امیني جونقاني  فرزند عباســقلي ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

559/20 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از نعمت اله جهانبین 
5828فرعــي بهنــام رفیعي هفشــجاني فرزند عوض ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

493/94  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از نگهدار رفیعي
امالک واقع در قریه ایرنچه به شماره پالک 651-اصلی

410فرعي کورش ابراهیمي فرزند جمشــید ششــدانگ یک باب گلخانه به مساحت  5000  
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید جمال حسیني 

امالک واقع در قریه کیان  به شماره پالک 1574 -اصلی
  4699فرعي علي رضا نیکوزاد شــهرکي فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

239/20 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از قاسم علي بابایي
بــه موجــب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی این آگهی نســبت به امالک فــوق الذکر در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشــار و محلی  آگهی و در صورتی که اشــخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشــته 
باشــند باید تا دو ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شــهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید 
ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد.در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت. در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1399/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:   دوشنبه   1399/10/29 

ایرج علیاري
رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد

آگهی حصر وراثت
آقای وحید ســنگری فرزند عباس به شــرح درخواســتی که به شــماره 1/9901138 این 
شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
فرزانــه فالح مقدمی فرزند فیض اله شــماره شناســنامه 2063255105 صــادره بابل در تایخ 
1399/7/5 در شهرســتان بابل  بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-عذرا نادرآبادیان فرزند عباســعلی کدملــی 2062620802 متولد 1322/11/17 مادر 
متوفی2-وحیــد ســنگری فرزند عباس کدملــی 0045581576 متولد 1338/9/15 همســر 
متوفی3-کوشــا ســنگری فرزنــد وحیــد کدملــی 4980038824 متولد 1369/5/22 پســر 
متوفی4-کیاوش ســنگری فرزنــد وحید کدملــی 4980337872 متولد 1380/3/21 پســر 
متوفی5-کامبد سنگری فرزند وحید کدملی 4980390617 متولد 1382/6/15 پسر متوفی 
والغیر، اینک شورا 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 اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
آقای عســکری محمدپور فرزند رضاعلی به شــرح درخواســتی که به شماره 5/9900964 
ایــن شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته که 
شــادروان رضاعلی محمدپور روشــن فرزند شعبان شماره شناســنامه 7 صادره بابلسر در تاریخ 
92/1/21 در شهرســتان بابلسر بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-متقاضی:عســکری محمدپور کدملــی4988755339 متولــد 1349   2-وحید محمدپور 
کدملی  4988925528 متولد 1339   3-تقی محمدپور کدملی  4988925536 متولد 1341   
4-مهدی محمدپور کدملی  4988755320 متولد 1347 همگی فرزندان متوفی  والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت 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 حصر وراثت
خانم حلیمه پهلوانی فوکالئی فرزند عباس به شرح درخواستی که به شماره 5/9900984 
این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
مریم رمضانی فوکالئی فرزند اباذر شــماره شناســنامه 10 صادره بابلسر در تاریخ 99/1/6 در 
شهرستان بابلسر بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-متقاضی 
:حلیمــه پهلوانــی فوکالئی کدملــی 4988432483 متولد 1349    2-ســعید پهلوانی فوکالئی 
کدملــی4988865487 متولــد 1354   3-محبوبــه پهلوانی فوکالئی کدملــی4989956287 
متولــد 1363   4-صغــری پهلوانی فوکالئــی کدملی4988864545 متولــد 1352   5-فاطمه 
پهلوانــی فوکالئی کدملی 2063536481 متولــد 1361   همگی فرزندان متوفی  والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت 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


