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مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:
دستیابی به صنعت سبز یکی از اهداف 
اصلی سال آتی پاالیشگاه گاز ایالم است

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایــالم به تالش ها و 
گامهای موثر برداشته شده در این واحد صنعتی برای 
دستیابی به صنعت سبزاشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
با حصول پایداری در ارسال محصوالت این شرکت به 
پتروشیمی ایالم و بهسوزی مشعل پاالیشگاه، کاهش 
آالیندگی های زیســت محیطی قابل توجهی در این 

واحد صنعتی حاصل شده است.
 بــه گزارش روابــط عمومی، دکتــر روح اله نوریان 
به مناســبت هفته هوای پاک به بخشــی از فعالیت 
های انجام شــده بــرای کاهش انتشــار آالینده ها 
اشــارهکرد و افزود: اصالح مولکوالرســیو بسترهای 
نم زدایی  و ســاخت این ماده شــیمیایی در داخل 
کشــور، تغییر چیدمان عملیاتی بویلرها برای کاهش 
مصرف سوخت در فصول مختلف، نصب و راه اندازی 
تجهیز کولد باکس برای اســتاندارد شــدن شاخص 
مرکاپتان گاز شهری، راه اندازی پکیج تبرید پروپان 
برای اســتاندارد شــدن اتان تولیدی بعنوان خوراک 
پتروشــیمی، پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای 
فروش گاز خام مایع در ســال های اخیر و قبل از راه 
اندازی واحد الفین پتروشیمی، تاثیرات قابل توجهی 

در کاهش انتشار آالینده های هوا داشته است.
 وی به دیگر اقدامات موثر این شــرکت برای کاهش 
آلودگی زیست محیطی اشــاره کرد و اظهار داشت: 
اســتفاده از پوشــش های هگزاگونال بر روی سطح 
حوضچه ورودی تصفیه خانه پساب صنعتی به منظور 
کاهش تبخیر از سطح  و جلوگیری از انتشار آالینده 
های محیطی، نصب دســتگاه زباله ســوز صنعتی با 
کوره دوار برای حذف لجن های روغنی، بروز رسانی 
و نگهداری ایستگاه های پایش برخط پساب خروجی 
و آالینده هوای محیطی، بخشــی دیگــر از اقدامات 
انجام شده برای کاهش آلودگی های هوا بوده است.

 نوریان با بیان اینکه این پاالیشگاه در راستای اهداف 
زیســت محیطی چندین پروژه پژوهشــی با کمک  
دانشــگاه ها و شرکتهای متخصص و دانش بنیان در 
این زمینه  انجام داده اســت، خاطر نشان کرد: انجام 
مطالعات مدیریت و تفکیک پســماندهای شــرکت، 
شناســایی پتانسیل های پروژه مکانیسم توسعه پاک  
)CDM، مدل سازی توزیع آالینده های گازی هوا در 
محدوده پاالیشگاه ، شناسایی و ارزیابی اثرات زیست 
محیطی با روش LCA ،مطالعات غنی سازی پوشش 
جنگلــی محوطه های پیرامونی پاالیشــگاه، ممیزی 
مصرف آب با هدف مدیریــت آب مصرفی و کاهش 

میزان پساب بوده است. 

اخبار

مدیر آبفا منطقه جلگه گفــت: با احداث تصفیه 
خانه فاضالب ، ایســتگاه پمپاژ و اجرای بیش از 
24 کیلومتر شــبکه فاضالب  در شهر هرند، هم 
اکنون  متقاضیان می توانند با درخواســت نصب انشــعاب 
تحت پوشــش دفع، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضالب قرار 
گیرنــد.  محمدعلی عباســی با بیان اینکه اجرای شــبکه 
فاضالب از 14 سال پیش در دستور کار قرار گرفت تصریح 
کرد: در طی دو ســال اخیر با اصالح و بازسازی بیش از 42 
نقطه از شبکه فاضالب در این شهر، بستر بهره مندی مردم 

از خدمات شبکه فاضالب فراهم شد.
وی اجرای شبکه فاضالب را در هرند بسیار ضروری برشمرد 
و تصریح کرد: به دلیل بافت زمین سطح آبهای زیر زمینی 

در این شــهر بسیار باالست بطوریکه در شهرک مهدیه، در 
عمق یک الی دو متری به آب می رسیم.

مدیر آبفا جلگه دفع بهداشــتی فاضالب را یکی از مطالبات 
مردم دانست و اظهار داشت: برخی از نقاط در شهرهرند به 
گونه ای است که باید هفته ای یکبار به دلیل جنس خاک 
چاه فاضالب را تخلیه کنند، که این امر هزینه قابل توجهی 

را به ساکنان این مناطق تحمیل می کند. 
عباســی به نقل از برخی از شــهروندان گفت: در صورتیکه 
چاه در موعد مقرر تخلیه نشــود درکوچه و خیابان سرازیر 
می شــود که نه تنها باعث آسیب رساندن به ساختمانها و 
منازل مسکونی می شود بلکه آلودگی زیست محیطی ایجاد 
کرده و بیماریهای بســیاری نیز به دنبال دارد. وی با اشاره 

به اجرای 24 کیلومتر شــبکه فاضالب در شهر هرند خاطر 
نشان ساخت: در حال حاضر 80 درصد شبکه فاضالب شهر 
هرند اجرا شده و تنها 8 کیلومتر دیگر باقی مانده تا اجرای 
شــبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد و طی دو سال اخیر 
بیش از 120 حوضچه فاضالب در شهر هرند بازسازی، هم 
سطح و مرئی سازی شده است. عباسی با اشاره به استقبال 
مردم شــهر هرند از نصب انشعاب فاضالب تصریح کرد: در 
حال حاضر امکان فنی واگذاری هزار و 100 فقره انشــعاب 
فاضالب به متقاضیان وجود دارد این در حالیست که زمینه 
های واگذاری انشــعاب فاضالب بــه متقاضیان به صورت 
اقساطی نیز فراهم شده است. مدیر آبفا جلگه تصریح کرد: 
فراینــد تصفیه در تصفیه خانه فاضالب هرند به روش لجن 

فعال که یکی از پیشــرفته ترین روشــهای تصفیه در دنیا 
محســوب می شــود انجام می گیرد و پساب آن در نهایت 
در اختیار کشاورزان برای کشت غیر مثمر قرار می گیرد.  

راه اندازی مجهزترین مرکز 
پایش زیست محیطی کشور 

در یزد

یزد- خبرنگار روزنامه سیاست روز؛ نیره پورمالئی 
در نشســت خبری آنالین با خبرنگاران استان یزد 
که به مناســبت روز هوای پاک برگزار شــد از راه 
انــدازی مجهزترین مرکز پایش زیســت محیطی 
کشــور در آینــده ای نزدیک در اســتان خبر داد 
و گفت: ایــن مرکز در آینــده ای نزدیک به بهره 

برداری خواهد رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان یزد در 
ادامه با بیــان این مطلب که یزد یکی از اســتان 
های صنعتی و معدنی کشــور به حســاب می آید 
که مبتال به آلودگی هواســت ابراز داشت: اردکان، 
میبد، اشکذر و یزد که در پهنه دشت اردکان واقع 
شــده اند بیشــترین میزان آلودگی هوا را به علت 
بارگذاری بیش از حد صنایع مختلف، وجود محور 
مواصالتی حمل و نقل و تردد ناوگان حمل و نقل 

فرسوده در این مسیر دارا هستند.
وی با اشــاره به اینکه منشا الودگی هوا به دو گونه 
طبیعی و مصنوعی تقســیم بندی می شود اظهار 
داشت: آلودگی طبیعی ناشی از کانون ریزگردها و 
وزش بــاد غالب به وجود می آیــد و الودگی های 
مصنوعی نیز به دالیلی که بدان اشاره شد به وجود 

می آیند.
پورمالئی در خصوص اقدامات دستگاه ها متبوعش 
در زمینه کاهش میزان آلودگی هوای اســتان هم 
گفت: براســاس قانون هوای پاک 17 دستگاه باید 
در این زمینه فعالیت کنند و قطعا اگر مشــارکت 
آنان نباشد نمی توان در این زمینه توفیقی کسب 
کرد برای مثــال تکالیفی برای وزارت کشــور در 
زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده، 
وزارت نیرو در زمینه استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر و وزارت نفت در خصوص اســتفاده از منابع 

سوخت مشخص شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان ادامه داد: 
همچنین در دوســال گذشــته اجازه صدور مجوز 
برای صنایع آالینده نظیر کاشی و فوالد در محور 
دشت یزد- اردکان داده نشده و صنایعی هم که به 
وجود آمدند از گذشته دارای مجوز بودند بنابراین 
تــالش کردیم تا با چنیــن اقداماتــی از افزایش 

آلودگی هوا در این محور جلوگیری کنیم.
این مقام مســئول در بخش دیگری ازســخنانش 
از تامین اعتبار برای اجرای طرح ســیاهه انتشــار 
آالینده های اســتان خبر داد و اظهار داشــت: با 
اجــرای این طرح میــزان آالیندگی هر بخش اعم 
از خانگی،حمل و نقل، صنایع و … همچنین ســهم 

دستگاه های مرتبط مشخص می شود.
پورمالئی در خصوص اقدامــات نظارتی، اصالحی 
و آمایشــی محیط زیست استان هم اظهار داشت: 

علــی رغم محدودیــت هایی که در حــوزه منابع 
انســانی وجود دارد اقدامات ارزشــمندی در این 
زمینه صورت گرفته و با افزایش پایش های شبانه 
روزی با رشــد 3 برابری شناسایی صنایع آالینده 
روبرو بودیم ضمن اینکه بر اســاس ماده 11 و 12 
قانون هــوای پاک کارگروه مربوطه تشــکیل و بر 
اســاس آن اقدامات اصالحــی صنایع از جمله 33 
درصد صنایع کاشی و سرامیک و 9 مورد از صنایع 
فوالدی انجام و منجر به کنترل و اصالح سیســتم 

معیوب آن ها شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر صنایع به مسئولیت 
اجتماعــی خود عمل کنند شــاهد کاهش میزان 
آالیندگی خواهیم بود گفت: در سال جاری تاکنون 
162 واحــد آالینده شناســایی و برای 486 واحد 
صنعتی اخطار صادر شده همچنین 2 واحد نیز به 

علت بی توجهی به اخطارها، پلمپ شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان با اشاره 
به رشــد 1.5 برابری شناســایی صنایع پرداخت 
کننده عوارض آالیندگی در اســتان اظهار داشت: 
کسب عوارض االیندگی یکی از اهرم های قانونی و 
بازدارنده محیط زیستی است که برای خود صنایع 
هزینه شــده و برهمین اساس در راستای حمایت 
و اصالح سیستم کنترل آنان تاکنون 35 درصد از 
آن به صورت تسهیالت توسط صندوق ملی محیط 

زیست در اختیار صنایع قرار گرفته است.

توجه به مقررات زیست محیطی الزمه کار 
استمرار معادن

یزد-خبرنگار روزنامه سیاست روز؛ رییس اداره محیط  زیست مهریز با اشاره به 
اینکه فعالیت معادن و صنایع مختلف فقط باید در چارچوب مقررات با رعایت 
مسایل زیستی محیطی و بدون آلودگی باشد، گفت: بی توجهی و بی تفاوتی به 
مقررات زیست محیطی موجب تعطیلی چنین واحدهایی می شود. محمدرضا 
خدارحمی رییس اداره محیط  زیست مهریز در نشستی که به مناسبت هفته 
هوای پاک ) 26 دی ما تا دوم بهمن ماه( با حضور بخشــدار مهریز و جمعی 
از اصحاب رسانه در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد بیان کرد:برای 
مســووالن و بهره برداران هفت معدن شــن و ماســه این شهرستان به علت 

رعایت نکردن مقررات و مسایل زیست محیطی اخطار صادر شد.
خدارحمی افزود:  به بهره برداران معادن آالینده تا 19 بهمن ماه جاری برای 

رفع مشکل زیست محیطی و رعایت دقیق مقررات فرصت داده شد.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت معادن و صنایع مختلف فقط باید در چارچوب 
مقررات با رعایت مســایل زیســتی محیطی و بدون آلودگی باشد، ادامه داد: 
بی توجهــی و بی تفاوتی به مقررات زیســت محیطی  موجب تعطیلی چنین 
واحدهایی می شود. این مسوول اظهار کرد: کار پایش مستمر وضعیت معادن 
و واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان در عمل به مقررات و رعایت مسایل 
زیســتی محیطی در زمان های مختلف شــبانه روز پیگیری و اقدام مناســب 
صورت می گیرد. خدارحمی بدون اشــاره بــه تعداد معادن منطقه به اهمیت 
هوای پاک با همکاری مردم اشاره کرد و افزود: در این ارتباط باید رسانه های 
گروهی و مردم برای داشــتن شهری عاری از هرگونه آالیندگی وظایف خود 
را انجام دهند. مرکز شهرستان  55 هزار نفر مهریز در 30 کیلومتری جنوب 

شهر یزد قرار دارد.

گزارش

آگهی مفقودی
برگ ســبز و کارت ســواری پژوپارس مدل1399 شماره پالک ایران74-756ل48 شماره 
موتــور 124K1536287 شــماره شاســی LH342060 به نــام مینا کاظمی مفقــود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*******************************************

برگ ســبز وســندکمپانی موتورســیکلت ســپندCDI125 مدل1390مشکی شــماره پالک 
ایران765-82894 شــماره موتور12172580شــماره تنه NB5 *** 1259032575 به نام 

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

ســند وبرگ سبز)شناسنامه( خودروی ســواری دنا تیپ  DENA+EF7mt سفید-روغنی 
مدل 1397،شماره انتظامی 242ص 87 ایران 49 به شماره موتور 147H0433510  و شماره 
شاســی NAAW21HU5JE124572  به نام مهرزاد موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

برگ سبز ماشین سواری سمند تیپ ایکس 7 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1383 و شماره 
موتور 12483088116 و شماره شاسی 83227694 و شماره پالک ایران 11- 897 د 28 به 

نام اقای قربانعلی مالمیر مفقود شده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
*******************************************

سند مالکیت و سند کمپانی سواری پژو آریان 206 مدل 1386 شماره شهربانی ایران 62 
ـ 427س55 و شــماره موتور 133860006597 و شماره شاسی 18919251 مفقود گردیده 

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

ســند کمپانی ســواری پژو 206 مدل 1387 شــماره پالک ایران 72ـ  236د49 و شــماره 
موتور 14187016683 و شــماره شاســی NAAP03ED88J009525 مفقــود گردیده و از 

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

ســند کمپانی ســواری پراید مدل 1388 به شــماره پالک ایران 82ـ  939ل41 و شــماره 
موتور 3208144 و شماره شاسی S1412288086659 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

ســند کمپانی ســواری پراید 131 مدل 1398 به رنگ سفید به شماره موتور 6382994 
/ M13 و شــماره شاســی NAS411100K3573587 و شــماره پالک ایران 56ـ 631ص16  

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

ســند کمپانی وانت مزدا تیپ 2000 رنگ سرمه ای ـ متالیک مدل 1381 به شماره موتور 
425883 و شماره شاسی 8120001455 و شماره پالک ایران 72 ـ 398د56 مفقود گردیده 

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

ســند مالکیت و برگ ســبز ســواری پژو پــارس مدل 1388 به شــماره پالک ایــران 72 ـ 
 NAAN01CA79E840579 675ص43 و شــماره موتور 12488092768 و شماره شاسی

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

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

برابــر  رای شــماره 139960331057001431 هیــات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی خانم نســرین امینی فرزند نعمت بشــماره شناســنامه 
14143 صادره از شــهریار در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی 
به مســاحت 173/16 متر مربــع از پالک 2022 فرعــی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشــت خریداری از مالک رسمی آقای ســید عباس باباعلی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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 بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:99/11/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19
)م الف 99/761(

منصور هدایتکار  - رئیس ثبت اسناد و امالک
 

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

برابــر رای شــماره 139960316001004211 مورخــه 99/8/29 هیــات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
بدری شــیخی گلم کبودی فرزند علی بشــماره شناســنامه 264 کدملی 3252079755 صادره 
از کرمانشــاه در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 183/56 مترمربع در محدوده اراضی 
پالک 366 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس کیانشهر کوچه عزتی کوچه محسن 
رضایی پالک 94 خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای قاسم امامی آل آقا به صورت مع الواسطه 
محــرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 99/11/4 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 

99/11/20- م الف/2232
رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب ولی اله قلی بیگی مالک ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پــالک ثبتــی 268 فرعی از 99 اصلی واقع در قریه آرو  به نشــانی دماوند روســتای آرو 
باالتر از حمام جدید متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی  رودخانه/ مسیل/ نهر قنات 
میــان بنــد در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب 
دماونــد بر اســاس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط بــه مراجعه کلیه 
مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا 
می شود 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 اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظــرف مهلت مقرر فوق نافی 
اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور آب ( نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه 
مالکین مشــاعی الزم الرعایه می باشــد.تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/10/23 - نوبت 

دوم: 1399/11/03- 6965
اداره امورآب دماوند

آگهی تبصره یک ماده 105  اصالحی آئین نامه های اصالحی ثبت امالک
نظــر بــه اینکــه مالــک ششــدانگ پــالک هــای 39 و 38 و 37 فرعی از ســنگ 75 
اصلــی واقع در کیالن جزءحوزه ثبتی دماوند به نام آقای حســن عبداله اشــرفی خواهان 
حــذف بهای ربع أعیان از پالک های مذکور می باشــد و پس از بررســی پالک های مذکور 
مشخص شــده مالک بهای ربع اعیان به استناد گواهی حصر ورانت 223569-64 مورخ 
1362/04/11 شــعبه 69 دادگاه عمومــی صلــح تهران خانم فاطمه خانــم محمد علی به 
شماره شناسنامه 17092 تهران میباشد و بهای ربع اعیان پالک های مذکور طی گزارش 
1886 - 1399/10/23 توسط کارشناس محترم دادگستری به این اداره اعالم گردیده 
اســت که به میزان 2000000 ریال  می باشــد و لذا مراتب طبق تبصره یک ماده 105 
آئیــن نامه اصالحی مربوط بــه ثبت امالک در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی تا 
ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید 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 دعوي را به این اداره ارائه نماید .6968
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه 
ثبتی سوادکوه 

شــمالی نظربه دســتورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 20/09/1390، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه 
وبالمعارض آنان محرز و رای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می 
گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه چالی تپه سر پالک 1578 فرعي 128- اصلي بخش 
15 حوزه ثبت ســوادکوه شــمالي به مالکیت صغری آقایی گشنیانی نسبت به شش دانگ 
یــک قطعه زمین با بناي احداثي به مســاحت 255.86 متر مربع خریداري بدون واســطه 
از غریــب رضا رضایی مالک رســمي. لذا بــه موجب ماده3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ومــاده 13 آئین نامه مربوطــه این آگهی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر ودر روســتاها عالوه بر انتشــار آگهی،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها ازتاریــخ الصاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت 
بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونــی واصل نگرددیا معترض 
گواهــی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبــت مبادرت به 
صدورســند مالکیت مــی نماید و صدورســند مالکیت مانع از مراجعه متضــرر به دادگاه 
نیســت. بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی 
تحدیدحدود ،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رســاند ونسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود،واحد ثبتی 
آگهــی تحدید حــدود را به صورت اختصاصی منتشــرمی نماید. تاریخ انتشــارنوبت اول: 

1399/11/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/25 
م.الف 19908358

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه 
ثبتی سوادکوه 

شــمالی نظربه دســتورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 20/09/1390، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه 
وبالمعــارض آنان محرز ورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می 
گــردد: امالک متقاضیان واقــع در قریه فرامرزکال پــالک 362 فرعي 198- اصلي بخش 
15حوزه ثبت ســوادکوه شــمالي به مالکیت سیدحســن ســاداتی نســبت به شش دانگ 
یــک قطعه زمین با بنــاي احداثي به مســاحت 277.26 مربع خریداري بدون واســطه از 
محمدعلی فالح فرامرزی مالک رســمي. لذا به موجب ماده3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر 
روســتاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسیداخذ 
نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسند مالکیت می نماید و صدورسند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی کــه قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتیبا 
رای هیــات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود ،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند ونســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدیدحدود،واحد ثبتی آگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
منتشــرمی نمایــد. تاریــخ انتشــارنوبت اول: 1399/11/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 

 1399/11/25
م.الف 19908400

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهی مزایده
اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی اســتان مازنــدران بــه قائــم مقامی از شــرکت 
ورشکســته دریــا خوراک در نظر دارد نســبت به فروش عرصه و اعیان و ماشــین آالت، 
تجهیزات و تاسیســات محل کارخانه شــرکت ورشکسته مذکور به نشانی بابلسر - روستا 
میررود - شــهرک صنعتی را از طریق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1399/12/10 
روز یکشــنبه ســاعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ساری 
- خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شــماره دو دادگستری - طبقه اول 

- واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

شــش دانگ عرصــه و اعیان کارخانه به پالک ثبتی 567 فرعــی از 4 اصلی مفروز و 
مجزا شــده از 392 فرعی از قطعه 3 بخش 12 حوزه ثبت بابلســر می باشــد حدود اربعه 
عرصه عبارت است از شماالً به طول 80 متر به دیوار اشتراکی قطعه دوم تفکیکی شرقاً 
بــه طول 30 متر به خیابان و جنوباً به طــول 80 متر به قطعه چهارم تفکیکی غرباً به طول 
60 متــر به قطعه اول تفکیکی. کل عرصه به مســاحت 4800 مترمربع و اعیانی احداثی 
در چندین قســمت به شــرح ذیل می باشــد: 1- سالن تولید به مســاحت 355 مترمربع 
2- اتــاق پخت به مســاحت 65 مترمربــع 3- انبار و لوازم به مســاحت 45 مترمربع 4- 
ســردخانه به مســاحت 91 مترمربع 5- انبار محصول تولیدی به مساحت 164 مترمربع 
6- انبار مواد اولیه به مســاحت 120 مترمربع 7- ساختمان اداری و نگهبانی به مساحت 
40 مترمربع 8- اتاق تاسیســات به مســاحت 71 مترمربع 9- اتاق اســتریل به مساحت 
45 مترمربع 10- انبار قوطی به مساحت 200 مترمربع 11- اتاق قصابی به مساحت 58 
مترمربع 12- اتاق آزمایشــگاه در دو اتاق به مســاحت 28 مترمربع 13- دفتر مدیریت 
به مســاحت 14 مترمربع 14- ســالن غذاخوری به مســاحت 60 مترمربع 15-سرویس 
بهداشــتی و حمام به مساحت 45 مترمربع 16- مهمانسرا به مساحت 72 مترمربع 17- 
اتاق دیفراســت به مســاحت 140 مترمربع 18- اتاق ضایعات به مســاحت 22 مترمربع 
19- راهروی پرسنلی به مساحت 84 مترمربع 20- محوطه بتنی به همراه باغچه کاری و 

درخت کاری 21- پارکینگ مسقف
این کارخانه دارای امتیاز برق صنعتی، آب، گاز و تلفن می باشد.

ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
1-میزکار، نیمکت اســتیل شــش عدد 2- وان آماده ســازی ماهی استیل سه عدد 
3- دســتگاه برش اره ماهی بر یک دســتگاه 4- دســتگاه پخت اولیه با بخار ماهی افقی 
به طول 2 متری با گاری و ســینی چهار دســتگاه 5- دستگاه فر گردون ایستاده با مشعل 
یک دستکاه 6- پرکن ماهی اتوماتیک 45 قوطی در دقیقه دو دستگاه 7- سیستم قوطی 
بر 25 متر 8-کانوایر انتقال قوطی 12 متری 9- نمک ریز اتوماتیک قوطی یک دســتگاه 
10- روغــن ریز پنوماتیک یک دســتگاه 11- اگزاســت یک دســتگاه 12- دربند 4 هد 
اتوماتیــک لینکــر 120 قوطی در دقیقه یک دســتگاه 13- قوطی شــور بعــد از دربندی 
یــک دســتگاه 14- اتــوکالو عمودی با ســبد گالوانیزه و متعلقات هشــت دســتگاه 15- 
بســته بندی و شــیرینگ پک اتوماتیک یک دســتگاه 16- چرثقیل ســقفی 3 تن با کلیه 
متعلقات یک دســتگاه 17- دیگ بخار 2 تن با مشــعل یک دســتگاه 18- دیگ بخار 2.5 
تن با مشــعل یک دستگاه 19- شــیر تنظیم بخار اصفهان دو عدد 20-کمپرسور فریونی 
کوپلند DWM Copeland و با کندانسور هوایی آرشه و مجموعه اواپراتور شرکت آرشه 
بــا کلیه متعلقات یک دســتگاه 21- کمپرســور فریونی کوپلنــد DWM Copeland و با 
کندانســور هوایی آرشــه و مجموعه اواپراتور شرکت آرشه با کلیه متعلقات یک دستگاه 
22-کمپرســور باد تک سیلندر با مخزن ایســتاده 500 لیتری کلیه متعقات یک دستگاه 
23- دیــگ آب گــرم با مشــعل گازی یک دســتگاه 24- بن ماری 8 خانه با بدنه اســتیل 
ساخت شرکت ایرانی یک دستگاه 25 اجاق گرمای خشک )فور-اون آزمایشگاهی( ایرانی 
یک دســتگاه 26- اتوکالو 85 لیتری الکتریکی اســتاندارد بدنه اســتیل ساخت شرکت 
ابزار پزشــکی مگا 27-میکروسکوپ آزمایشگاهی 2 چشمی یک دستگاه 28-اینکوباتور 
)اتــو 100-120 لیتری( ســاخت شــرکت ایرانی دو دســتگاه 29-اجاق گاز تک شــعله 
ســاحل گاز یک عدد 30-یخچال ایرانی یخســاران یک دســتگاه 31- هود آزمایشگاهی 
ایرانی یک دســتگاه 32-مخزن ذخیره ســوخت فلزی 10000 لیتری افقی یک دســتگاه 
33- مخــزن ذخیره آب پلــی اتیلن 10000 لیتری افقی دو دســتگاه 34- مخزن ذخیره 
روغن پلی اتیلن 10000 لیتری ایســتاده ســه دســتگاه 35- مخزن ذخیره آب فاضالب 
پلی اتیلن 5000 لیتری افقی دو دســتگاه 36- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 100 لیتری 
افقی یک دســتگاه 37- مخزن ذخیره آب پلی اتیلن 1000 لیتری ایســتاده یک دستگاه 
38- دســتگاه بســته بندی حبوبات با کلیه متعلقات تمام اســتیل دسته دوم راه اندازی 
نشــده 39- بخار گاز ســوز به تعداد شــش عدد 40- کولر گازی پنجره ای 24000 بی 
تی یو سامســونگ دو دســتگاه 41- دوربین مداربســته کارخانه با سیم کشی و دستگاه 
AHD DVR16 کانال و سیم ارتباطی 42-گاو صندوق سه درب یک دستگاه 43- پمپ 
باد دو ســیلندر 200 لیتری یک دســتگاه 44- پالت پالســتیکی انبار 50 عدد 45- جک 
پالت 2 تن دو دســتگاه 46-جک پالت اســتاکر لیفتراک دستی 3 تن حمل ماهی به داخل 
دیک پخت اولیه یک دســتگاه 47-لوازم انباری و الکتروموتور و لوازم یدکی 48-میز و 
صندلی اداری و تجهیزات اداری به طور کلی 49- تاسیســات جمع آوری فاضالب کارخانه 
لوله کشــی و الکتروپمپ 50-تاسیســات مکانیک انشعاب گاز به ظرفیت 160 مترمکعب 
و .... 51- تاسیسات مکانیک )لوله آب سرد و گرم و لوله شیر آالت بخار و لوله و شیر و 
اتصاالت کمپرســور( 52- تاسیســات برق )شامل امتیاز برق سه فاز 100 کیلو واتی و و 

تابلو سنجش تابلو و تابلو کنترل کارخانه و ...
شرایط شرکت در مزایده:

1.فــروش نقدی و اقســاطی اســت و قیمت پایه مزایــده عرصه و اعیــان طبق نظر 
کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 122،000،000،000 ریال و قیمــت پایه مزایده 
ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و تاسیسات مبلغ 34،759،000،000 ریال جمعاً مبلغ 
156،759،000،000 ریال برآورد گردیده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجز مالیات 
نقل و انتقال و ســایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین 
اســت. 2. پیشــنهاددهندگان باید قبالً 5% قیمــت جمع پایه مزایده را به حســاب جاری 
شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی 
ایــران واریــز و یا چک بانکــی صرفاً در وجــه اداره کل تصفیه امور ورشکســتگی اخذ و 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3. پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله 
مربوط به مزایده شــرکت دریا خوراک مشــخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در 
روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز یکشــنبه مورخ 1399/12/10 بــه اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره 
دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول تسلیم نمایند. 4. پیشنهادات در ساعت 10 صبح 
همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد 
و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده 

و برخالف شرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ســه ماه پس از جلســه مزایده بقیه ثمن 
معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم ســند انتقال 
قطعی در دفترخانه اســناد رســمی تعیین شده از ســوی اداره حاضر شود. )بدیهی است 
تحویــل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشــنهادی خواهــد بود( 6. چنانچه 
پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده از 
محــل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریــق مزایده مجدد اقدام خواهد 
شــد و وجه سپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 7. مراجعه به 
ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال سند از جمله شــهرداری، اداره ثبت، امور 

مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.          
تاریخ چاپ: شنبه  1399/11/4

                                              امین فالح
مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهــی موضوع مــاده 3قانون ومــاده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیــف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابــر رای شــماره 99.17315 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشــهرتصرفات مالکانــه بــال معــارض متقاضی خانــم ام البنین شــیخی فرزنــد قدر در 
ششــدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مســاحت 298.00مترمربع قسمتی از پالک 
5-اصلی به شماره کالسه 99.681واقع دراراضی سرخگریوه بخش26 ثبت بهشهر محرز 
گردیده اســت لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به 
مراجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مــدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.10.20 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.04 

م.الف: 19908432
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

آگهــی موضوع مــاده 3قانون ومــاده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیــف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 99.16630 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشــهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یوســفعلی صلبــی فرزند محمدعلی در 
ششــدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مســاحت305.52مترمربع قسمتی از پالک 
5-اصلی به شماره کالسه 99.682واقع دراراضی سرخگریوه بخش26 ثبت بهشهر محرز 
گردیده اســت لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به 
مراجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مــدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.10.20 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.04 

م.الف: 19908433
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

آگهــی موضوع مــاده 3قانون ومــاده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیــف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 99.6938 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی شــعبانعلی آهنی فرزند عیسی در ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 32392.77مترمربع قسمتی از پالک 53-اصلی به شماره کالسه 98.730واقع 
دراراضــی رکاوند بخش17 ثبت بهشــهر محرز گردیده اســت لذابه منظــور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد
. تاریخ انتشار نوبت اول 1399.10.20 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.04 

م.الف: 19908428
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

شرایط واگذاری بیش از 1100 فقره انشعاب فاضالب در هرند اصفهان مهیا شد


