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عملیات اجرای روکش آسفالت گرم 
منطقه پشت برج توسط مدیریت 

خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان ، طی این پروژه که با دستور و 
مساعدت مهندس قباد ناصری مدیرعامل این شرکت 
و در راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی 
صــورت می گیرد خیابان اصلی منطقه پشــت برج 
که از جمله مناطق کم برخوردار مسجدسلیمان می 

باشد آسفالت می شود .
الزم به توضیح اســت جاده اصلی خیابان پشت برج 
که یکی از مناطق کم برخوردار شهر مسجدسلیمان 
است بدلیل حفاری ادارات مختلف دچار آسیب های 
فراوان می باشد و از کیفیت نامطلوب و ضعیفی برای 
تردد خودروها برخوردار می باشــد که با این اقدام 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان این 

نقیصه مرتفع و سامان می یابد .

اخذ سند تک برگی بخشی از امالک 
مازاد شرکت آب منطقه ای قزوین

با تالش و پیگیری های فراوان همکاران شرکت آب 
مطقه ای قزوین و با همکاری اداره ثبت اسناد امالک 
اســتان سند تک برگی بخشــی از امالک مازاد این 

شرکت اخذ گردید.
مهندس ملکی مدیر عامل این شرکت اظهار داشت: 
اخذ اسناد امالک مازاد شرکت با هدف بررسی امکان 
اســتفاده بهینه از دارائی های جاری شرکت جهت 
تامین منابع مالی برای کمک به روند اجرایی پروژه 
های عمرانی شرکت در دستور کار قرار گرفته و در 
همین خصوص نیز با پیگیری های متعدد و همکاری 
نمایندگان اداره ثبت اسناد و امالک استان سند تک 
برگی بخشی از امالک مازاد شرکت به مساحت 22 
هزار متر مربع اخذ گردید.  مهندس ملکی در پایان 
با اشــاره به شــرایط اقتصادی و اعمال تحریم های 
ظالمانه عنوان داشت: هدف اصلی ما از ساخت پروژه 
های عمرانی همچون سد، خط انتقال و تصفیه خانه 
تامین آب موردنیاز مصارف شرب، صنعت، خدمات و 
کشاورزی می باشد، که متاسفانه بدلیل عدم تامین 
منابع مالی مشــکالتی درروند اجرائی این پروژه ها 
حادث گردیده اما این شــرکت جهت پاســخگویی 
به تعهدات خود به مردم شــریف استان درصدد آن 
برآمده تا با اخذ ســند امالک مــازاد و فروش آنها 
بخشــی از این منابع مالی را تامین نماید، که سند 
اخذ شده اخیر نیز اقدامی در این راستا می باشد. 

اخبار

در راستای مقابله با همه گیری 
بیماری کرونا صورت گرفت

نقش آفرینی مناطق 
نفتخیز جنوب در اجرای 

طرح شهید قاسم 
سلیمانی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در راستای 
مقابله با همه گیری بیمــاری کرونا و مدیریت 
و کنترل آن در طرح شــهید قاســم سلیمانی 

مشارکت دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیز جنوب، مشــاور مدیرعامل 
شــرکت در امور پیگیری و اجرایی در این باره 
توضیح داد: در این طرح مشــترک که از سوی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و سازمان بسیج مســتضعفین  برنامه ریزی و 
اجرا می شود، در استان خوزستان دستگاه های 
اجرایی و شرکت ها از جمله شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب همکاری و همیاری دارند.
محمد خانچــی گفت: در این زمینه در دو ماه 
اخیر بخشــی از خودروهای سبک مورد نیاز و 
خدمات جانبی گروه های اجرایی طرح حسب 

توافق به عمل از ســوی این شــرکت تامین و 
ارائه گردیده اســت و تا پایان طرح اســتمرار 

خواهد داشت.
وی افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
از آغــاز شــیوع ویروس کرونا در اواخر ســال 
گذشــته همسو با برنامه های ابالغی ستاد ملی 
مقابله با کرونا و ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت اقدامات موثر و مستمری در جهت 
پیشــگیری و کنترل بیمــاری  کووید۱۹ در 
مجموعه هــای اداری و ســازمانی شــرکت و 
همچنین در همیاری با دستگاه های ذیربط  در 
سطح شهرها و استان های نفت خیز در جنوب 

غرب کشور ارائه نموده است.
خانچــی در همیــن ارتبــاط بــا اشــاره به 
فرهنگ ســازی و به کارگیری شــیوه نامه های 
بهداشتی با اجرای طرح های تقلیل ساعت کار، 
کاهش حضور روزانــه کارکنان در بخش های 
ستادی،  پایش و کنترل تردد کارکنان اقماری 
شاغل در تاسیسات و تهیه کارت سالمت برای 
کارکنان در ماموریت های عملیاتی، اظهار کرد: 
تهیــه و توزیع مواد گندزدا و ضدعفونی کننده 
در اماکن اداری و مســکونی و  توزیع ماسک 
بین پرســنل بخشــی از اقداماتی است که به 
منظور حفظ  ســالمت کارکنــان و خانواده ها 

صورت گرفته است.

برای اولین بار بین شركت های تابع مناطق 
نفتخیز جنوب محقق شد

دریافت گواهینامه سیستم 
مدیریت انرژی توسط نفت و گاز 

مارون
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به عنوان اولین شرکت 
در میان ۵ شــرکت بهره بــردار تابعه شــرکت ملی  مناطق 
نفت خیز جنوب، موفق به اخذ گواهینامه سیســتم مدیریت 

انرژیISO(   ۵000۱:20۱۱(   شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
مدیر عامل این شــرکت با بیان این خبر اظهار  داشــت:  این 
اقدام پیرو دستور وزیر محترم نفت مبنی بر استقرار سامانه 
مدیریت انــرژی در صنعت نفت و  سیاســت های راهبردی 
کالن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در دستور کار قرار 
گرفت.  مهندس حمید کاویان افزود: مدیریت انرژی همانند 
دیگر رویکردهای مدیریتی درچارچوب یک سیستم مدیریت 
 قابل استقرار در ســازمان ها است و سیستم مدیریت انرژی 
)بر اســاس ایزو  ISO  ۵000۱:20۱۱ (    ابزاری برای  بهبود 
مســتمر در زمینه مصرف، کارآیی و انتخــاب منابع انرژی 
است. وی یادآور شد که با استقرار  این سیستم ساختارهای 
الزم به منظور نهادینه ســازی، طرح ریزی، استفاده بهینه از 
انرژی، کاهش هزینه های مصرف انرژی، کاهش آالینده های 
زیســت محیطی و تأمین میزان انرژی مناسب با کیفیت و 

هزینه  مورد نظر در سازمان ایجاد می شود.

نشست صمیمی ائمه 
جماعات و مسئولین 
فرهنگی و بازدید از 
پروژه های عمرانی 
شهرداری باقرشهر 

در  باقرشــهر  استادفرج/شــهرداری   
افتتاح پروژه های معنوی به ارزشــها و 
آرمانهای انقــالب و در حوزه دیانت و 
معنویت به اهل بیت توجه ویژه داشته 
است نشست صمیمی ائمه جماعات و 
مســئولین فرهنگی با هدف بازدید از 
دو پــروژه قرآنــی و فرهنگی با حضور 
استیری  باقرشهر،  استادفرج شــهردار 
باقرشــهر، کنگرلو ریاست  امام جمعه 
اداره تبلیغات اســالمی شهرستان ری، 
سلحشــور رئیس مرکز رســیدگی به 
امور مساجد شهرســتان ری به همت 
معاونت فرهنگی در ســالن اجتماعات 
سپهبد شهید قاسم ســلیمانی برگزار 
شد. شهردار باقرشــهر در این نشست 
گفت: با توجه به تکمیل و آماده سازی 
و به بهره برداری رســیدن پروژه های 

عمرانی باقرشهر برای افتتاح در چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و ایــام اهلل دهه فجر شــامل مســجد 
امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم 
)ع( و مجموعه قرآنــی عطر فاطمی ،  

این بازدید برنامه ریزی و اجرا شد.
وی ادامه داد: مایه مباهات اســت که 
با حضور گرم علمای اسالم و حافظان 
دین , نســبت به بازدیــد از 2 پروژه 
معنــوی مزین به نام اهــل بیت )ع( و 
محل ارتباط با کالم وحی گردهم جمع 
میشویم.ایشان در ادامه گفت : حضور 
شما دانشــمندان و فرهیختگان دینی 
مبین این موضوع اســت که مدیریت 
شــهری در حفظ ارزشــها و آرمانهای 
انقالب اســالمی در ساخت پروژه های 
قرآنی و فرهنگی کوتاهی نکرده است. 
اســتاد فرج افزود: مسجد مزین به نام 
مبارک امیرالمومنین حضرت علی )ع( 
با معماری خــاص خود همه نگاهها را 
به سوی خود جلب کرده و امید است 
پایگاهی باشد برلی بروز تفکرات تشیع 
و در آن ســربازانی بــرای دفاع از اهل 

بیت پرورش یابند. 

متخصصان نیروگاه شهید رجایی قزوین موفق به طراحی 
و تدوین نرم افزار ســیموالتور پست های 400 کیلوولت 
این نیروگاه شــدند.به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، نرم افزار ســیموالتور 
پســت های 400 کیلوولت بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه 
با قابلیت انجام انواع مانورهای بهره برداری در این پســت 
ها از ســوی متخصصان این شرکت، طراحی و آماده بهره 
برداری شــد.در ادامه تدوین نرم افزار های شــبیه ســاز 
واحدهــای گازی و بخاری این نیــروگاه و بهره مندی از 
آن بــرای آموزش و ارتقای ســطح آمادگی کارکنان بهره 
برداری شــرکت، این بار با توجه به نیازهای آموزشی در 
حوزه بهره برداری پست های 400 کیلوولت، طراحی نرم 
افزار ســیموالتور این حوزه انجام شده و بخشی از آن هم 
در دســت اقدام است.در طراحی این نرم افزار شبیه ساز، 

حفاظت های مربوط به بهره برداری از پســت های 400 
کیلوولت نیروگاه تعریف شــده است که با این اقدام، نرم 
افزار سیموالتور، قابلیت اجرای انواع مانورهای بهره برداری 
را برروی بریکرها، سکســیونرها و ... خواهد داشت.در گام 
بعــدی، برای اطمینان از میزان صحــت عملکرد آن، این 
نرم افزار در اختیار متخصصان پســت های بخار و سیکل 
ترکیبی قرار گرفت تا پس از بررسی های تخصصی، نسبت 
به افزودن قابلیت های مرتبط، اقدام شــود.نرم افزار شبیه 
ســاز در صورت تایید عملکرد، قابلیت اســتفاده در پست 
های فشار قوی دیگر نیروگاه ها و یا پست های فشار قوی 
توزیع برق را خواهد داشت به طوری که بهره برداران این 
حوزه های می توانند برای کســب تجارب الزم و ارتقای 
ســطح آمادگی خود، از قابلیت های این نرم افزار شــبیه 

ساز بهره مند شوند.

گزارش

رئیس امور پیمان های  شرکت پاالیش گاز ایالم خبرداد:

ارتقا جایگاه گوگرد تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم در 
بازارهای داخلی 

 

آگهی مفقودی
ســند و برگ سبز)شناســنامه( خــودروی وانــت پیکان تیــپ 1600 ســفید-روغنی مدل 
1381،شماره انتظامی 483 ب 44 ایران 48 به شماره موتور 11518112549 و شماره شاسی 

81912458 به نام اسماعیل دوانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
***************************************************

ســندکمپانی و برگ ســبز و کارت موتورســیکلت کبیــر KM150 مدل1393 شــماره پالک 
 NCV *** 150A9349052 0149 شماره تنهNCV151773 ایران774-25376 شــماره موتور

به نام ابراهیم زرقی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
***************************************************

ســند کمپانی ســواری جیلی امگراند EC7 مدل2013 شــماره پالک ایــران36-146م44 
شــماره موتور JL4G18C9ND03204 شماره شاســی L6T7844S7DN009315 به نام مهدی 

صاعدی فر فرزند اکبر مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
***************************************************

مــدرک فارغ التحصیلــی به شــماره 149412700568 متعلق به اینجانب رضافراشــیانی 
فرزند مهدی به شــماره ملی 5210028755 صادره از جغتای درمقطع کارشناســی رشــته علوم 
و صنایــع غذایی صادره از واحددانشــگاهی آزادســبزوارمفقود گردیده اســت وفاقداعتبارمی 
باشــد.ازیابنده تقاضامی شــوداصل مدرک را به دانشــگاه آزاداسالمی واحدســبزواربه نشانی 

بلواردکترسیادتی ارسال نماید.)نوبت دوم(
***************************************************

 NIY892481377 برگ سبز موتور سیکلت رادیسون ، رنگ مشکی مدل 89 شماره موتور
شــماره تنه NIY2488890210 شــماره پــالک 578-88237 مفقودگردیــده و فاقد اعتبار می 

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

 برگ ســبز و ســند کمپانی موتور ســیکلت نامــی تیپ 125cc رنگ مشــکی شــماره موتور 
NBEBE01381 شماره تنه NBE125B8811863 شــماره پالک 586-36978 مفقودگردیده 

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

سند مالکیت سواری پژو پارس مدل 1387 شماره پالک ایران72-813ط34 شماره موتور 
12487121934 شــماره شاسی NAAN01CA59E729027 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 

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

اجراییه
شــماره پرونده 5/93/353 محکوم له:اسمعیل خورشیدی -ساری 22 بهمن بن بست 23 
کدپســتی 4815857577 محکــوم علیه:محمدرضا اخالقی فرد -مجهــول المکان به موجب رأی 
شماره 554 تاریخ 93/11/21 شعبه 5 شورای حل اختالف ساری که قطعیت یافته محکوم علیه 
محکوم اســت به: تنظیم و انتقال ســند رســمی یک دستگاه اتومبیل دوو ســی یلو با مشخصات 
: شــماره پالک 928ن78 ایــران22 مدل 1379 شــماره موتور 782506 رنگ مشــکی روغنی 
و پرداخــت مبلــغ یکصدو پنجــاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی هم چنین پرداخت نیم عشــر 
دولتی بر طبق تعرفه. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  محکوم علیه مکلف اســت : پــس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بدهــد در غیر این صورت پرونــده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگســتری 

محل تحویل خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف ساری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت رفاه تولیدی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان 

چهارمحال و بختیاری 
پیــرو آگهی های مجامــع عمومی عادی نوبت های اول و دوم بــه تاریخ های 1399/3/12 و 

1399/4/1
بدینوســیله به اطالع می رســاند با توجه به کنارگیری و عدم تقبل مسئولیت افراد انتخاب 
شــده در مجمــع عمومی عادی نوبــت دوم که در تاریخ 1399/4/11 و مجمع نوبت ســوم که در 
تاریخ 1399/5/15 برگزار گردید و اتمام دوره کاری هیئت مدیره دوره قبلی به منظور برگزاری 
انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید شرکت رفاه تولیدی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
منطقه ای بهداشــت و درمان اســتان چهارمحال و بختیاری به شــماره ثبت 1613 مقرر گردیده 
جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/8 ساعت 15 در 
محل نمازخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی واقع در شهرکرد بلوار آیت اله کاشانی، طبقه همکف 
تشــکیل گردد. لذا از کلیه ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید در این 

جلسه حضور بهم رسانند. 
دستورات جلسه:

1-ارائه ترازنامه مالی و عملکرد سالیانه شرکت
2-انتخاب مدیران »هیئت مدیره« و بازرسان شرکت

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار به منظور اطالع رسانی و درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره شرکت 

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره هشت فرعی از 3657 اصلی بخش یک شاهرود 
در صفحــه 79 دفتــر جلد 4 متمم ذیــل ثبت 1113 بنام آقــای احمد مهدویان صادر و تســلیم 
گردیده است که پس از یک سری نقل و انتقاالت طی سند انتقال شماره 46928- 59/12/11 
دفتر یک شــاهرود ششدانگ پالک به آقای عبدالحســین باقیان منتقل شده که مالکیت نامبرده 
در صفحــات 79 و 534 دفاتــر جلــد 4 و 9 متهــم ذیل ثبت 1113 ثبت گردیده اســت ســپس 
برابر گواهی حصر وراثت شــماره 9309972750700199 -93/7/28 شــعبه هفتم شورای 
حــل اختالف شــاهرود نامبرده ) آقای عبدالحســین باقیان( فوت نمــوده و وراث حین الفوت وی 
عبارتنــد از: خانمهــا 1- فریــده باقیان و 2- فاطمــه باقیان )دختران( و 3- آقــای عباس باقیان 
)پســر( ســپس وکیل امین اموال آقای عباس باقیان )خانم ســارا باقیان( طی درخواست شماره 
17669 -99/6/24 اعالم نمود که سند مالکیت مورث در ید سایر وراث )خانم فاطمه باقیان( 
می باشــد که طی اخطاریه 1399007789 -99/6/26 به نامبرده اخطار گردید ظرف مدت یک 
هفته نســبت به ارائه ســند اقدام نماید با توجه به انقضای مهلت اعطاء شــده و عدم ارائه سند 
توســط مخاطب وکیل مذکور نسبت به ارائه چهار برگ استشــهادیه المثنی اقدام نمود لذا برابر 
تبصــره 3 مــاده 120 آیین نامه قانون ثبــت 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 ده روز پس از انتشار آگهی 
کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 
اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپی اســناد دفترچه ای 

867704 و 531810 میباشد. 
مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک شــماره 3115/27 - بخش یک ثبتی 
شــاهرود بــا شــماره دفتــر امــالک الکترونیکــی 139820329010006001 بــه نام ســعید 
مصیبی صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس وکیل مالک برابر وکالتنامه شماره 86420 مورخ 
1399/10/22 دفتر 39 بافق با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی اعالم نموده اســت که ســند 
مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لــذا برابر تبصــره یک ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتــب یکبار در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد ویا سند مالکیت  در 
دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از 
انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد وامالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد ســند مالکیت برگی 

بشماره چاپی 293056 د 97 می باشد. تاریخ انتشار 99/10/29
مصطفی بخشی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

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

برابــر رای شــماره 139860327100000315 - 98/8/14 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی امیری  فرزند 
حجت اله بشــماره شناســنامه 10966صادره از زنجان در یک باب خانه به مســاحت 97.43 متر 
مربــع پــالک 3484 اصلی واقع در بخــش 2 زنجان خریداری از مالک رســمی آقای زیاد علی حاج 

امیری  محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

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 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960327100000190 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیــه دو زنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید جزء اســالمی فرزند غالمرضا 
بشــماره شناســنامه 610 صادره از در ســه دانگ یک باب خانه به مســاحت  162/14 مترمربع 
پالک 1 فرعی از 1487 اصلی واقع در بخش 2 زنجان انتقالی ارثی از مالک رسمی آقای غالمرضا 

جزءاسالمی  محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/13

مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانــب/ اینجانبان بانک رفاه کارگران مالک / مالکین 4/526 ســهم 
مشــاع از 6 دانــگ پالک ثبتــی 19/237 واقع در قریــه تجرک رودهن به نشــانی رودهن بلوار 
امام خمینی بلوار شــریعتی روستای تجرک موضوع ســند/ اسناد مالکیت شماره 50882 صادره 
به تاریخ 1395/11/13 متقاضی تعیین بســتر و حریم رودخانه / مســیل / نهر .... در داخل و 
مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم 11 و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و 
مقررات جاری ، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل 
پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت 
خود ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به امور منابع آب دماوند به نشانی دماوند گیالوند 
بلوار آیت اله خامنه ای روبروی ســالن ورزشــی ولیعصر )عج( مراجعه نمائید. بدیعی اســت عدم 
مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای تهران )امور 
آب دماوند ( نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.  تاریخ 

انتشار نوبت اول:99/10/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29
اداره امور آب تهران - دماوند

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

برابــر رای شــماره  139960327100000189 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیــه دو زنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاســم جزء اســالمی فرزند غالمرضا 
بشــماره شناســنامه 1318 صــادره از زنجان در یک بــاب خانه به مســاحت  162/14 مترمربع 
پالک 1 فرعی از 1487 اصلی واقع در بخش 2 زنجان انتقالی ارثی از مالک رسمی آقای غالمرضا 

جزءاسالمی  محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/13

مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شــماره 139960312004005985 - مورخه 1399/07/29 موضوع کالســه  
1395114412004000609 هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای/خانم زری رزاقی فرزند طاهر بشــماره شناســنامه 
1168  شــماره ملی  2121342982 درششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 
88/45 مترمربــع جدا شــده ازتمامت/قســمتی از پــالک 5010 فرعی از یــک- اصلی واقع در 
گنبدکاووس انتهای خیابان ســعدی شــمالی  بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبــد خریداری ملک مع 
الواســطه از بهرام محمدآق آتابای )مالک رســمی(، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف:9273 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: دوشــنبه 1399/10/15 تاریخ انتشــار نوبت دوم: دوشــنبه 

1399/10/29
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 

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 تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحی مربوط به ثبت امالک
 نظــر به اینکــه وکیل مالک پالک 624 فرعی از ســنگ 60 اصلی طبق درخواســت شــماره 
012611 - 1399/08/20 وکیــل طبق وکالتنامه به نام حســام الدین راحمــی طبق وکالتنامه 
34627 - 1399/07/14 دفترخانه 464 تهران نســبت به حذف بهای ثمن إعیان پالک مذکور 
خواهان حذف بهای ثمن اعیان پالک مذکور میباشــد و بهای ثمن اعیان پالک مذکور طبق گزارش 
کارشناســی 275 - 1399/10/16 بــه این اداره اعالم شــده اســت ، لذا مراتــب طبق تبصره 
یــک مــاده 105 آئین نامه اصالحی مربوط به ثبت امالک و با لحاظ ماده 947 قانون مدنی و ســایر 
مقــررات آگهــی تا ذینفع جهت اخذ ســپرده به ایــن اداره مراجعه نمایــد و در صورتی که مدعی 
تضییع حق باشــد ظرف مدت یک ماه پس از انتشــار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و 

گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه دهد. 6967
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب امیرپارسا رضوی علوی وکیل آرمینه چاریک، فربد همت آزاد، 
سعید سمیاری و نجمه طاهری یزدی مالکین 4/5 دانگ سهم مشاع از  ششدانگ پالک ثبتی103 
فرعی از 162 اصلی واقع در قریه مراء  به نشــانی دماوند روســتای مراء موضوع ســند / اسناد 
مالکیت شــماره 6359- 57401 صادره بــه تاریخ 1327/07/17- 1371/11/24   متقاضی 
تعیین بســتر و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم 
و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به 
مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی 
تقاضا می شــود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
به امور آب دماوند به نشانی گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه 
نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب 
منطقه ای تهران ) امور آب ( نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه 

می باشد.تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/10/18 - نوبت دوم: 1399/10/28
اداره امورآب دماوند

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

رئیس امور پیمان های  شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به 
اینکه  جایــگاه گوگرد تولیدی این واحد صنعتی در بازارهای 
داخلی ارتقا یافته است،گفت:درســال جهــش تولید، گوگرد 
به عنوان یکی از فرآورده های ویژه در پاالیشــگاه گاز ایالم از 
ابتدای امسال بیش از 20 درصد افزایش تولید نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته است. به گزارش روابط عمومی، » رضا 
شــیرخانی » افزود: با توجه به کیفیت و خلوص باالی گوگرد 
تولیدی در این پاالیشــگاه و به منظور جلوگیری از آسیب به 
محیط زیست حین فرآیند تولید، عرضه آن عمدتا بصورت دانه 

بندی شده، انجام می شود.
وی اظهار داشت: گوگرد تولیدی این شرکت به واسطه فعالیت 

های صورت گرفته در حوزه بازاریابــی و ارتقا جایگاه آن، در 
بازارهای داخلی با باالترین قیمت در داخل کشــور نسبت به 
محصوالت مشابه تولیدی سایر پاالیشگاه ها از سوی خریداران 
در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس کاال و همچنین به صورت 
مستقیم از پاالیشگاه خریداری می گردد. وی با بیان اینکه در 
جهان امروز مهندســی فروش بر این ایده متکی است که در 
شرایط مساوی، مشتری ها محصوالتی را خریداری می کنند که 
کیفیت و کارایی باالتری داشته باشند،تصریح کرد: استراتژی 
بخش فروش امور پیمان های پاالیشگاه گاز ایالم بر روی بهبود 
مستمر، شناسایی مشتریان و نیازهای آنها و در نهایت تعریف 

روش های فروش متمرکز می شود.

طراحی نرم افزار سیموالتور پست های 400 کیلو ولت در 
نیروگاه شهید رجایی قزوین


