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فاضالب دنارت به شبکه جمع آوری 
محور شرق اصفهان متصل می شود

ســید اکبر بنی طبا  با اشــاره به شــبکه فاضالب 
اصفهان اظهار داشــت: یکــی از محورهایی که در 
کالن شــهر اصفهان در ارتباط با شبکه جمع آوری 
فاضالب هنوز باقی مانده، محور شرق اصفهان است 
که شــامل مناطق ارغوانیه، سه راه پینارت، شهرک 

زاینده رود، ردان و دنارت است.
سخنگوی شــرکت آبفا استان اصفهان افزود: انتقال 
فاضالب به تصفیه خانه شرق اصفهان مستلزم اجرای 
کلکتور اصلی این خط بود و اکنون کلکتور اصلی از 
محور خیابان شریعتی به کلکتور محور شرق اصفهان 

تقریباً به اتمام رسیده است.
وی بیان کرد: ایستگاه پمپاژ که در مجاورت رودخانه 
زاینده رود احداث شــده تا بتوانیم با توجه به شرایط 
توپوگرافی زمین، فاضالب را به آن نقطه انتقال دهیم 
و از آنجا به این خط انتقال ایســتگاه پمپاژ شود با 
حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس در چند 
ماه گذشــته افتتاح و اجرای شبکه های جمع آوری 

محالتی که به آن اشاره شد، آغاز گشت. 
بنی طبا با اشــاره بــه اینکــه منطقه دنارت نیز از 
همان شــرایط برخوردار اســت، گفت: منطقه یک 
و ۶ اصفهــان در قالب اجرای پیمــان با پیمانکاران 
مشخص شده و به مرور زمان شبکه جمع آوری این 
مناطق را اجرا می کنیم و پســاب را به تصفیه خانه 

شرق اصفهان انتقال می دهیم.
مدیر روابط عمومی شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
ادامــه داد: شــبکه فاضالب اصفهــان منابع دولتی 
و بودجه هــای عمرانی ندارد و اجرای شــبکه های 
فاضالب مســتلزم تأمین منابع مالی زیاد است و با 
توجه به محدودیت منابع مالی، باید از محل درآمد 

خود کالن شهر اصفهان هزینه های آن تأمین شود.
وی عنوان کــرد: در حال حاضر با محدودیت منابع 
مالی مواجه هســتیم اما ایــن عامل منجر به توقف 
شــبکه های اجرای فاضالب نشــده و تنها زمان کار 
طوالنی تر می شــود، همکاران در معاونت توســعه 
و بهره برداری شــبکه فاضالب در این راســتا تالش 
می کننــد و مردم مطمئن باشــند این محله نیز به 
شــبکه جمع آوری محور شــرق اصفهان متصل و 
مشکل شان حل می شــود. بنی طبا خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه پساب فاضالب شهروندان محالت 
دنارت، فیزدان و داران بایســتی با یک خط انتقال 
مشــترک از محور جنوب رودخانــه زاینده رود به 
شــمال رودخانه و سپس از طریق ایستگاه پمپاژ به 
خط انتقال تصفیه خانه شرق اصفهان منتهی گردد، 
این مهم بر برنامه های جدی شرکت آبفا می باشد.

اخبار

یزد-خبرنگار روزنامه سیاســت روز؛ قاســم برید 
لقمانی رییس دانشــگاه یزد در نشستی با اصحاب 
رسانه استان یزد با موضوع  قرارگیری دانشگاه یزد 
در ردیف هشت دانشگاه جامع برتر کشور با اشاره به اقداماتی 
که جهت ارتقای رتبه دانشــگاه یزد انجام گرفته است، گفت: 
با توجه به شــائبه ای که سال های گذشــته در مورد آمارها 
وجود داشت طی سال گذشته همه رتبه بندی ها در خصوص 
دانشگاه ها را بررســی کردیم و برای هر کدام از آنها داشبورد 
و بانک اطالعاتی تهیه شــده و بروز رسانی می شود. وی ادامه 
داد: با این اقدام هر زمان که برای یک رتبه بندی نیاز به ورود 
اطالعات است براســاس بانک و داشبوردی که برای آن رتبه 
بندی تهیه شده است به این بانک اطالعاتی مراجعه می شود 

و اطالعات مورد نیاز وارد می شود. 
دکتر قاســم بریدلقمانی به کسب دستاوردی دیگر برای این 
دانشــگاه اشاره و تصریح کرد: دانشــگاه یزد براساس گزارش 

رتبه بندی جهانی دانشگاهی »گرین متریک« در سال ۲۰۲۰ 
میــالدی که در ارتباط با محیط زیســت و توســعه پایدار با 
ارزیابی شــش شــاخص کلیدی در دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزشی پژوهشی انجام شد، با چهار پله صعود نسبت به سال 
گذشــته، رتبه چهاردهم در بین ۴۱ دانشگاه ایرانی حاضر در 

این رتبه بندی را کسب کرد.
رئیــس دانشــگاه یــزد عنوان کــرد: بــا توجه بــه اینکه 
رتبه بندی ISC مبنای تصمیم گیری در وزارت علوم است و 
رتبه بندی دانشــگاها توسط این موسسه انجام می گیرد مقرر 
شده شاخص ها و عواملی که در این رتبه بندی مهم و تاثیرگذار 
است اســتخراج کنیم و طی نامه ای دانشکده ها، پردیس ها و 
حتی اعضای هیئت علمی دانشــگاه در جریان این شاخص ها 
قرار بگیرند تا براساس این شــاخص ها برای ارتقای دانشگاه 
اقدام شــود. برید لقمانی افزود: موضوع دیگری که باید مورد 
توجه قرار گیرد این اســت که هیئت علمی دانشــگاه در بدو 
ورود به ارتقای دانشــگاه بیندیشند و در این زمینه احساس 
مسئولیت داشــته باشــند و همان ابتدا به بحث رتبه بندی 
دانشــگاه آشنایی الزم را پیدا کنند که تشویق اعضای هئیت 
علمی جــوان برای انتخاب مجالت تاثیرگذار و حل معضالت 
جامعه و صنعت در قالب قراردادهای پژوهشی که در مقوله ای 
مهم در ارتقای دانشگاه اســت، یکی از این موارد است.  وی 

ادامه داد: اقدام دیگری که در هیئت رئیســه دانشگاه نیز در 
مورد آن صحبت شد این است که ایمیلی محرمانه به اعضای 
هیئت علمی ارســال می شود تا در جریان فعالیت های خود و 
اینکه به چه میزان اقدامات و فعالیت هایشــان در چند سال 

گذشته در ارتقای دانشگاه تاثیرگذار بوده است قرار بگیرند.
برید لقمانی گفــت: آئین نامه گرنت اعضــای هیئت علمی 
دانشــگاه یزد در حوزه پژوهش که در حفظ ارتقای دانشگاه 
بی تاثیر نیســت یکی از بهترین آئین نامه های گرنت کشور 
و حتی بســیار بهتر از دانشــگاه های مطرح کشور در تهران 
نیز هســت و مبلغ این گرنت گرچــه در حال حاضر تاثیرش 
زیاد نیســت اما کمکی برای فعلیت های پژوهشــی اعضای 
هئیت علمی اســت و جوایزی که برای فعالیت هیا پژوهشی 
دانشگاه در نظر گرفته می شود بسیار خوب است. وی با اشاره 
به سیاســتگذاری ترفیع، ارتقــا وتبدیل وضعیت اعضا هیئت 
علمی دانشگاه یزد گفت: نقش دانشجویان دانشگاه به عنوان 
شرکای فعالیت های اعضای هئیت علمی، و همچنین مجموعه 
کارمندان دانشگاه در ارتقای دانشگاه یزد نباید نادیده گرفته 
شود. رئیس دانشــگاه یزد گفت: پردیس های فناوری که در 
ذیل دانشگاه ها شکل می گیرد جز الینفک دانشگاه های نسل 
ســه و چهار اســت و این پردیس ها جایی برای شرکت های 
پیشرشد، رشد یافته، شــرکت های دانش بنیان، شرکت های 

متعلق به اعضای هیئت علمی  و ... استقرار پیدا می کنند که 
خود این شرکت ها در رتبه بندی ها شاخص هایی برای ارتقای 
رتبه بندی  دارند و یکی از حلقه های ارتباط بین دانشــگاه و 
صنعت اســت و به صورت جدی در دســتور کار دانشگاه یزد 
قرار دارند. برید لقمانی ادامه داد: هم اکنون دو ســاختمان در 
دانشــگاه یزد به پردیس فناوری اختصاص یافته اســت و در 
نهایت چهار ساختمان به پردیس فناوری دانشگاه اختصاص 
می یابد همچنین ۲5 هکتار از زمین های دانشگاه یزد با مصوبه 
از هیئت امنا به توسعه پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد 
اختصاص می یابــد. وی ادامه داد: جدا از اینکه در رتبه بندی 
چه جایگاهی داشته باشــیم یکی از اهداف دانشگاه رسیدن 
به دانشگاه نســل و چهارم که دانشگاه های کارآفرین هستند 
می باشد، این دانشگاه ها مشکالت محلی، ملی و منطقه ای را 
حل می کنند و هدف دانشــگاه ما نیز باید این باشــد که در 
دســتور کار جدی دانشگاه نیز قرار دارد و در این مسیر ثابت 

قدم هستیم که به دانشگاه های نسل سوم و چهارم برسیم.
برید لقمانی با بیان اینکه حقیقتا کشور در بحث های نظامی 
پیشــرفت های چشمگیری داشته اســت، تصریح کرد: امروز 
پیشــرفت های نظامی ما بر هیچکس پوشــیده نیست و این 
باید الگویی برای دانشــگاه ها باشد که ما می توانیم با اتکا به 

نیروهای داخلی در عرصه های مهم قدم بگذاریم.

طرح واكسیناسیون كاركنان نفت 
و گاز مسجدسلیمان در برابر 

هپاتیت B عملیاتی شد 

مرحلــه ی نخســت انجــام 
طرح واکسیناسیون کارکنان 
شــرکت بهره بــرداری نفت 
مسجدســلیمان  گاز  و 
برابــر  در  مسجدســلیمان 
عملیاتی   B هپاتیت  ویروس 
شــد و در حال انجام است. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بهره بــرداری نفت 
و گاز مسجدســلیمان ، در مرحله ی نخســت این طرح 
که به صورت سراســری در سطح کشور توسط سازمان 

بهداشت و درمان صنعت نفت و در شهر مسجدسلیمان 
به همت واحد سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت 
مسجدســلیمان در حال انجام است ، تاکنون تعداد 5۰۰ 
نفر از پرسنل ستادی و عملیاتی این شرکت تحت پوشش 
این طرح قرار گرفته و واکسن ویروس هپاتیت نوع  B به 
آنها تزریق شــد. الزم به ذکر است که جمعیت هدف این 
طرح ، کلیه ی شاغلین با هر نوع وضعیت شغلی شامل : 
رسمی ، قراردادی ، پیمانکاری و غیره که دارای سن بین 

3۲ تا ۶5 سال هستند می باشد . 
 B  افزون بر آن و در همین راستا ، تزریق واکسن هپاتیت
به خانواده کارکنان صنعت نفت مسجدســلیمان نیز در 
کلینیک خانواده واقع در درمانگاه میدان انجام می شود . 
اضافه می نماید ، نوبت دوم طرح سراسری واکسیناسیون 
کارکنان صنعت نفت در بهمن ماه ســال جاری و نوبت 

سوم آن ۶ ماه دیگر برگزار می شود.

لزوم مدیریت مصرف برق بیش از 
هر زمان دیگر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان گیالن از وضعیت 
قرمز و هشــدار در نیروگاه های 
تولید برق و لزوم جدی مصرف 
بهینه برق خبر داد. وی اظهار 
داشــت: باتوجه به سرمای هوا 
در کل کشور و افزایش مصرف 
گاز، نیروگاههای تولید برق که با مصرف گاز به تولید برق 
مشــغول هستند با مشــکالت عدیده ای مواجه شده اند 
و در مرز هشــدار قرار دارند.هنرمند گفت: باتوجه اینکه 
حدود ۷۰ درصد  گاز کشــور در بخش خانگی و تجاری 
مصرف می شود و با توجه به شــرایط کرونایی، آلودگی 

هوا و محدودیت های تنفســی و به منظــور تامین برق 
پایدار، مصرف انرژی کشــور باید کاهش یابد .وی تاکید 
کرد  درصورت اســتمرار وضعیت هشدار در نیروگاههای 
تولید برق، خاموشــی های نوبتی در سطح کشور اعمال 
خواهد شــد تا از وقوع خاموشی های گسترده ، آسیب به 
نیروگاهها و استفاده از سوخت های جایگزین که موجبات 
آلودگی هوا را فراهم می آورد جلوگیری شــود.مدیرعامل 
توزیع برق گیالن خاطر نشــان کرد: با راهکار های ساده 
ای مانند خامــوش کردن یک المپ اضافه و کاهش یک 
درجه ای دمای محیط می تــوان میزان مصرف را تا ۱۰ 
درصــد کاهش داد.وی گفت: تــا کنون طرح هایی مانند 
تعدیــل موقت یک در میان چراغ معابر جاده ها و اتوبانها 
و انعقــاد تفاهم نامه با صنایــع بمنظور کاهش مصرف و 
ممیزی ادارات و دستگاههای اجرایی استان برای کاهش 

مصرف برق در سطح استان اجرا شده است.

گزارش
 لقمانی رییس دانشگاه یزد عنوان کرد

قرارگیری دانشگاه یزد در ردیف هشت دانشگاه جامع برتر کشور

آگهی تغییرات شرکت نورکاران آشیان سازه مازندران سهامی خاص به شماره ثبت 
15390 و شناسه ملی 14008555940 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1399/10/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس جدید: 
اســتان مازندران ، شهرســتان ســاری ، بخش مرکزی ، شــهر ســاری، محله پشــت 
آرامــگاه - دانش ، کوچه شــهید واثقی ، کوچه شــهید صابری ، پــاک 9 ، صابری ، 
طبقــه همکف کد پســتی : 4817755981 تغییــر یافت و ماده مربوطه به شــرح 

فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ساری )1076148(

متن آگهی
بــه اطاع می رســاند اینجانــب وحید خدارحمــی دره میانه مالک بخشــی از پاک ثبتی 
1218 فرعــی از 92 اصلــی واقع در قریــه جابان  به نشــانی دماوند روســتای جابان جاده 
اوچونک بوســتان 75 غربی شــهرک وحیدخدارحمی موضوع ســند / اســناد مالکیت شماره 
102551صــادره بــه تاریــخ  1386/12/13   متقاضــی تعیین بســتر و حرایــم احتمالی  
رودخانه/ مســیل/ نهر در داخل و مجاورت پاک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعام 
امــور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریــم منوط به مراجعه 
کلیــه مالکین مشــاعی به امــور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی 
تقاضا می شــود با در دســت داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی به امور آب دماوند به نشــانی گیاوند . بلوار 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 اعامی برای کلیه 
مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/10/22 - نوبت دوم: 

6964 -1399/11/02
اداره امورآب دماوند

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

برابر رای شــماره 139960331011001633 مورخ1399/09/22 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای مهرعلی احمدی پرگو بشناســنامه شماره 616صادره 
از کوثر فرزند نریمان درششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به 
مســاحت 132/06 متــر مربع مفــروز از پاک شــماره 2588 فرعی از 149 
اصلــی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تایید مینماید.لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/08

)م الف 99/774( 
محمد شکری- رئیس اداره ثبت اسنادو اماک ناحیه سه کرج 
از طرف الهه عزیزی

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

برابر رای شماره 139960331011001771 مورخ 1399/10/07 
هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حــوزه ثبتی ناحیه ســه کرج 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جعفر قاسمی  بشناسنامه شماره 
222صادره از هشــترود فرزند ســام اله درششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی درآن به مساحت 528متر مربع مفروز از پاک شماره 2985 
فرعــی از170 اصلی واقع در البرز و با مالکیــت مالک اولیه خود متقاضی 
تایید مینماید.لذا به منظــور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/08

)م الف 99/760( 
محمد شکری- رئیس اداره ثبت اسنادو اماک ناحیه سه کرج
 از طرف حسین رضا نوری شاد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271003807 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقای مصطفی 
پــور علی حیدرآبادی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
80 متر مربع قســمتی از پاک 454 فرعی از 16 اصلی بخش 
9 واقــع در شــهید بابانظــر 50/1 کوچه شــهید شــفیعی 11 
پاک 14 خریداری از آدینه محمد شــاد محرز گردیده اســت.
لــذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 836
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/08

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه پنج مشهد
قوه قضائیه 

دادگستری استان کرمانشاه 
اداره تصفیه امور ورشکستگی 

فــرم طبقه بندی بســتانکاران شــرکت پروفیل آهن 1610 مطابق مــاده 58 قانون 
اداره تصفیه و امور ورشکسته 

بدینوســیله لیست بستانکاران قطعی شده ورشکســته پروفیل آهن 1610 با قید 
میــزان طلب و حقــوق احتمالی آنان در اجرای ماده 46 و 47 قانون اداره تصفیه ظرف ده 
روز به اطاع بستانکاران رسانیده می شود. تا چنانچه احدی نسبت به لیست فوق الذکر 
معترض می باشــد در مهلت مقرر در شــعبه صادر کننده حکم ورشکســتگی )شــعبه 15 

حقوقی( اقامه دعوی کند. 
مهرداد کاظمی-  مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه

ردیف
شماره ادعایی

 بستانکار
نام و شرح

 ادعای بستانکاران
مبلغ ادعایی

 بستانکار
مبلغ رد شده

تشخیص قطعی 
بستانکار

مالحظات

طلبکار موثق1
بانک صنعت و 
معدن کرمانشاه

32/060/608/13132/060/608/131

2
بانک ملی
 کرمانشاه

6/286/443/0306/286/443/030

بانک سپه
 کرمانشاه 

2/663/636/030107/647/2782/555/988/752

41/010/687/191107/647/27840/903/039/913جمع طبقه موثق

طبقه اول ، دوم ، سوم و چهارم ندارد

طبقه پنجم2
اداره مالیاتی 

کرمانشاه
339/982/376147/212/431192/769/945

اداره تامین 
اجتماعی 
کرمانشاه

282/187/142133/364/967148/817/143

622/164/518280/577/398341/587/088جمع طبقه پنجم

41/632/851/709388/224/67641/244/627/001جمع کل )طبقات موثق و پنجم(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی(  
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600046 مقدار یکصد و پنجاه و یک مترمربع و دوازده 
دســیمتر مربع ) 151/12 مترمربع( مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت سیصد و 
هفتــاد و دو مترمربع و شــصت و هفت دســیمترمربع )372/67 مترمربــع( دارای پالک ثبتی 
نهصد و پنجاه و نه فرعی از یکصد و هفتاد و شــش اصلی )176/959-اصلی( واقع دربخش 
نه ثبت کالله شــهر فراغی خیابان 18متری امام محمد غزالی ذیل ثبت صفحه ســیصد و پنجاه 
و هشــت )358( دفتر جلد ســیصد و چهل و پنج )345( بنام آق اویلی سید فرزند انا دوردی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید. طبق سند رهنی شماره ده هزار و یکصد و یک - ده 
هــزار و یکصــد و بیســت و پنج) 10101 و 10125( مورخ های بیســت و و نه اردیبهســت و 
شــش خرداد نود و پنج )1395/02/29 و 1395/03/06( دفترخانه اســناد رســمی شصت 
و چهار )64( کالله تمامت مورد ثبت متن ششــدانگ در قبال مبلغ ســیصد و هشــتاد میلیون 
ریال و یکصد و ده میلیون ریال در رهن بانک توســعه تعاون شــعبه کالله قرار گرفته ســپس 
بســتانکار تقاضای اجرائیه نمود و با طی مراحل تشــکیل پرونده و ابالغ و غیره بدهکار قادر به 
پرداخت نبوده و بســتانکار درخواســت ارزیابی و مزایده ملک مورد رهن را نمود که طبق نظر 
کارشــناس رســمی به مبلغ چهارصد و هشــتاد و شــش میلیون و ششــصد و هفت هزار ریال 
)486/607/000( ارزیابــی شــده و ملک فوق دارای هشــتاد مترمربــع )80 مترمربع( بنای 
مسکونی با نوع سازه اسکلت بتن دیوارهای آجر- مالت، سقف تیرچه و بلوک، دارای آشپزخانه 
ســرامیک، هال و کف اتاقها بتن و پوشــش دیوار داخلی گچ می باشــد. بنا دارای درب و پنجره 
آهنــی بوده دارای امتیازات آب، برق و گاز بوده حدود اربعه شــماال: بطول چهارده متر)14متر 
(پی اســت به قطعه هفتصد و ســی و هفت تفکیکی شرقا: بطول بیســت و دو متر و چهل و دو 
ســانتیمتر)22/42متر( پی اســت به قطعه هفتصد و چهل و چهار تفکیکی جنوبا: بطول شانزده 
متر و ســی ســانتیمتر )16/30 متر( پی اســت به خیابان غربا: بطول ســی متر و هفتاد و هفت 
ســانتیمتر) 30/77 متــر( پی اســت به قطعه هفتصــد و چهل و دو و هفتصــد و چهل و هفت، 
آدرس محــل کالله شــهر فراغــی خیابان 18 متری امام محمد غزالی از ســاعت نــه الی دوازده 
ظهر) 9 الی 12(  روز دوشــنبه مورخ ششــم بهمن ماه یکهزار و ســیصد و نود و نه خورشــیدی 
)1399/11/06( در اداره ثبت اســناد و امالک کالله واقع در خیابان طالقانی از طریق مزایده 
به فروش می رســد. مزایده ازمبلغ چهار صد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و هفت هزار 
ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکراست پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف درصورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیزدرصــورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده 
مســترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول میگردد. چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزارخواهد شد. 
به استناد ماده 136- آیین نامه اصالحی اجرای  اسناد رسمی مصوب 1398 شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد اســت لیکن شــرکت کننــدگان و خریداران یا نماینده قانونی ایشــان 
مکلفنــد در تاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی را به حســاب ســپرده ثبت 
منضم به درخواســت نامه شــرکت در جلســه تقدیم دارند و برنده مزایده مکلف اســت ما به 
التفــاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده صندوق ثبت 
وازیر نماید. حقوق دولتی ) نیم عشر و حق مزایده ( از محل بهای فروش )ثمن معامله( تامین و 
کســر میگردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
درهمان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. حسب اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه 
نام معتبر می باشد. این آگهی پس ازتایید نهایی فرآیند مزایده و ارسال آگهی درسایت آگهی 
های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشــار آگهی در روزنامه کثیراالنتشــار محل 

است. تاریخ انتشار: دوشنبه 1399/10/22 م-الف:9270
                           اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای / خانم معصومه علی محمدی فرزند علی اکبر دارای شناســنامه شــماره ..... به شرح 
دادخواســتی به کالســه 919/99/5 از این شــورا / درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان غداره علی پناهی فرزند رســتم و جهان به شناســنامه شماره  
2191  در تاریــخ 1399/8/5 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 
منحصــر اســت به: 1- ســمیه علی محمدی فرزنــد علی اکبر و غداره بــه ش ش 1502 متولد 
1362 فرزنــد متوفی 2- افســانه علــی محمدی فرزند علی اکبر و غــداره به ش ش 12589 
متولــد 1350 فرزنــد متوفی 3- علی حیــدر علی محمدی فرزند علی اکبــر و غداره به ش ش 
123 متولــد 1347 فرزنــد متوفی 4- بهروز علی محمدی فرزنــد علی اکبر و غداره به ش ش 
134 متولــد 1356 فرزنــد متوفی 5- علی صفر علی محمدی فرزنــد علی اکبر و غداره به ش 
ش 2109 متولد 1339 فرزند متوفی 6- علی اصغر علی محمدی فرزند علی اکبر و غداره به 
ش ش 2216 متولــد 1341 فرزند متوفی 7- معصومه علی محمدی فرزند علی اکبر و غداره 
بــه ش ش 419 متولــد 1353 فرزند متوفی 8- علی علی محمدی فرزند علی اکبر و غداره به 
ش ش 10651 متولــد 1345 فرزند متوفی 9- علی اکبر علی محمدی فرزند احمد به ش ش 
1395 متولد 1319 همســر متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یــک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی نزد وی می 
باشــد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای با اسناد تک برگی در کمترین 
زمان ممکن {

 ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( 
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 139960310019005296 مــورخ 
1399/09/02  هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحــد ثبتــی فریدونکنار تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقــای ابراهیم مهدی نژاد 
فرزند علی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 162.93 متر مربع 
به شماره قطعه 30 از پالک 13596 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری 
ازآقای میرشــجاع حسینی مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت 
اقدامــات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت 
قانونــی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. م.الف: 19908150
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آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای با اســناد تک برگی در کمترین 
زمان ممکن { 

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (
 نظــر به دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعین تکلیــف وضعیت اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شــماره 139960310019005293 مورخ 
1399/09/02  هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحــد ثبتی فریدونکنــار تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای محمد علــی مرادی فرزند 
ابراهیم نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 259.22 متر مربع به 
شماره پالک 3662 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری ازآقای محمدتقی 
باغبانــی کنــاری مالک رســمی محرز گردیده اســت . لذا به موجــب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف: 

19908138
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آگهی مفقودی
اینجانــب اورجعلــی اقبــال مالــک خــودروی پیــکان 1600 وانــت و بــه شــماره شاســی.             
NAAA36 AA3AG2053325 و شــماره موتــور 11488107231 بــه علــت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خــودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید.بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد)پارس آباد مغان (  
*****************************************************

  اینجانــب اورجعلــی اقبــال مالــک خــودروی پیــکان 1600 وانــت و به شــماره شاســی                
NAAA36 AAIA G20 8482 و شماره موتور 11488112683  به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایــران خودرو واقــع در کیلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.)پارس آباد مغان (  
*****************************************************

  21 دی مــاه 99 ســند کمپانــی و بــرگ ســبز وانــت پیــکان تیــپ OHV1600 بــه رنگ 
ســفید شــیری روغنی مدل 1389 به شــماره پالک ایران 43- 452 س 32 به شــماره موتور 
11489088461 و به شــماره شاســی NAAA46AA4BG173418 بنام حشمت اهلل اسدی 

محمد آبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کاشان 
*****************************************************

ســند کمپانی)کارخانه( خودرو سواری سیســتم پژو تیپ ROA برنگ نوک مدادی-متالیک 
مدل 1387 بشــماره موتور 11687007237 و شماره شاسی NAAB21AA18H004098 و 
شــماره پالک ایران 34-317ج23 به نام انیتا مالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

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

ســند کمپانی)کارخانه( خودرو سواری سیستم MVM تیپ 315H برنگ سفید روغنی مدل 
 NATFBAMD0E1018336 و شماره شاسی MVM477FJAE020729 1393 بشماره موتور
و شــماره پالک ایران 84-476س43 به نام ســامره اسکندری فرسیاه کوی مفقود گردیده و از 

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

ســند-برگ سبز)شناســنامه(و کارت خــودروی ســواری پــژو 405 بــه رنــگ بــژ مــدل 
1384،شماره انتظامی 414 ج 99 ایران 43 به شماره موتور 12484056647 و شماره شاسی 
13204520و شــماره VINIRFC131V30B204520به نام کبری مــرادی  مفقود گردیده واز 

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

کارت خودروی ســواری ســیتروئن تیپ زانتیا SX   نقره ای-متالیک مدل 1383،شــماره 
شاســی  شــماره  و   00331035 موتــور   شــماره  بــه   55 ایــران   93 ل   529 انتظامــی 
S1512283114285 بنام محمدرضا فالحت رفتار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

یاسوج
*****************************************************

برگ ســبز )شناسنامه(و کارت شناسایی خودرو سواری پژو 405مدل84به شماره انتظامی 
825ب42ایــران49و شــماره موتــور 12484030879و شــماره شاســی16205629به نام 

گودرزمندنی پور مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .یاسوج
*****************************************************

کالیبــر 92/7بــه شــماره  گلنگدنــی  زنــی 5تیــر  گلولــه  حمــل ســالح شــکاری  مجــوز 
بدنه66988ساخت آلمان بنام صادق آبرومند پور مفقود واز درجه اعتبار ساقط است یاسوج

*****************************************************
کلیــه مدارک )ســند کمپانی ،برگ ســبزوکارت(  خودروی ســواری   سیســتم پیکان  مدل 
1381رنــگ ســفید به انتظامی  844ب 47ایران 49 به شــماره موتــور  11158181587وبه 
شــماره شاسی 81583751بنام شــهباز رحیمی مطلق مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. یاسوج
*****************************************************

ســندکمپانی برگ سبز )شناســنامه(خودرو ســواری ســایپا132مدل 90به رنگ مشکی-
متالیــک شــماره انتظامی358و24ایــران 63 و به شــماره موتور 4019490و شــماره شاســی 
S5420090039223 بــه نــام ایوب تقی پورحقیقــی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. یاسوج
*****************************************************

برگ سبز و سند قطعی ماشین سواری پژو تیپ 405GLX1600CC به رنگ سفید روغنی 
 NAAM21FC2BK243893 مدل 1390 به شــماره موتور 1399002188 و شماره شاســی
و شــماره پالک ایران 44 -879 ل68 به نام آقای پیمان کرازی دارانی مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
*****************************************************

مــدرک تحصیلــی دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســالمی شــیما ســتاری راد بــه شــماره ملی 
3970200891 مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق به شماره دانشجویی 943191404 
که در تاریخ 1398/3/28 فارغ التحصیل شــده اســت مفقود گردیده اســت و از درجه اعتبار 
ساقط است )شــماره مدرک تحصیلی11863( نوبت اول 99/10/22- نوبت دوم: 99/11/6 

نوبت سوم: 99/11/20
*****************************************************

ســند کمپانی یک دســتگاه وانت پیکان تیپ 1600I به رنگ ســفید روغنی مدل 1383 به 
شــماره موتور 11283025732 و شماره شاسی 83904273 به شماره پالک ایران 323-16 
ج 55 متعلق به رضا عصار زاده نوش آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان


