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باقرشهر میزبان مسابقات فوتبال
 لیگ جوانان

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان کشور 
دو تیم جوانان پیکان تهران و جوانان ملوان بندر 
انزلی در ورزشــگاه ایثارگران باقرشهر برگزار می 

شود.
 سعید شفیعی مدیر تربیت بدنی شهرداری در این 
زمینه گفت: با توجه به شــرایط مناسب میزبانی . 
از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان کشور 
دو تیم جوانان پیکان تهران و جوانان ملوان بندر 
انزل راس ســاعت ۱۴ مورخــه اول بهمن ماه در 
استادیوم چمن مصنوعی ده هزار نفری ایثارگران 

شهرداری باقرشهر به مصاف هم میروند

احیای مخازن سدهای گیالن با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی

معــاون حفاظت بهــره بــرداری آب منطقه ای 
گیالن، احیای مخازن ســدهای گیالن با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی را در شــرایط کنونی گامی بلند 
در اعتال و آبادانی اســتان دانســت و اظهار کرد: 
این نکته حائز اهمیت اســت که افزایش راندمان 
آبی و همچنین جلوگیری از خســارت بیشتر به 
تاسیســات ســدها و دریچه های تحتانی ناشــی 
از تخلیه ذرات رســوبی، حفاظت اراضی حاشــیه 
مخزن، تامیــن آب به موقع اراضی کشــاورزی و 
مدیریــت ســیالب از جمله  دســتاوردهای این 
پروژه بزرگ محســوب می شود وی افزود تاکنون 
برداشــت مصالح به میــزان ۵۸ درصد از مخازن 
سدها تامین شده است مرتضی میرزایی در گفتگو 
با روابط عمومی آب منطقه ای گیالن با اشاره به 
لزوم احیای مخازن ســدهای گیالن، اظهار کرد: 
بعد از گذشــت پنج دهه از بهره برداری سدهای 
گیالن و با توجه به رسوب خیز بودن حوضه آبریز 
سفیدرود بزرگ، بخشــی از مخازن سدها در اثر 
وقوع سیالب انباشــته از آورد رسوبی شده است.
وی بــا بیــان اینکه حدود ۵۰ درصــد از مخازن 
ســدهای انحرافی)ســنگر و تاریک( مورد هجوم 
رسوبات و آورد رودخانه ای اعم از رس، سیلت الی 
و ســنگ ریزه شده است، افزود: در این راستا طی 
ســالیان گذشته همواره به صورت مقطعی اجرای 
عملیات رسوب زدایی با روش هایی نظیر »شاس« 
و اســتفاده از دســتگاه های الیــروب به صورت 
محدود و اجرای عملیــات مکانیکی مد نظر بوده 
و همواره در دســتور کار نگهداری و بهره برداری 

سدها قرار دارد.

اخبار

از سوی امور ایثارگران استانداری، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان از هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به دلیــل ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و اقدامات 
جهادگونه در راســتای خدمات رســانی به مــردم تقدیر به 
عمل آمد. دکتر یزدی مشــاور امور ایثارگران اســتانداری در 
این مراســم با اشــاره به ضرورت خدمات رسانی بی وقفه به 
مردم گفت: خدمت رســانی به مردم یکی از توفیقاتی اســت 
که خداوند نصیب انســان های خالص و متعهد می نماید که 
در این خصوص در دین اســالم احادیث  و روایات زیادی نقل 

شــده اســت. وی حل مشــکالت مردم را مصداق بارز لطف 
خداوند برشــمرد و تصریح کرد: لطف و رحمت خداوند شامل 
افرادی شــده که توفیق حل مشکالت مردم را دارند بنابراین 
مســوالن باید قدر فرصت خدمت به مردم را غمینت شمارند 
و بی وقفه در راستای حل مشکالت مردم گام بردارند. مشاور 
امور ایثارگران اســتانداری، سقایی را یکی از توفیقات فعاالن 
در صنعت آبفا دانســت و اظهارداشت: فعاالن صنعت آبفا که 
فرصت ســقایی برای آنها مهیا شــده باید بی وقفه در زمینه 
خدمت رســانی به مردم تالش کنند والبته مهندس هاشــم 

امینی، مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان بعنوان یکی از 
مدیران متعهد  و مســولیت پذیر توانســته به خوبی خدمات 

پایدار به مردم در سطح استان ارائه دهد.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه ۱2 درصد شاغالن شرکت ایثارگر هستند اظهارداشت: 
فعاالن صنعت آبفا شبانه روزی و بی وقفه در راستای خدمت 
رســانی پایدار به مردم فعالیت می کنند که این مهم نشانگر 

ایثار و تعهد فعاالن در این صنعت می باشد.
وی افزود: با توجه به اقدامات جهادگونه کارکنان آبفا در زمینه 

ارائه خدمات شبانه روزی به بیش از ۵ میلیون نفر در استان، 
به نوعی می توان گفت همه کارکنان آبفا ایثارگر به شمار می 
آیند. هاشم امینی با اشاره به تامین آب شرب مردم در سطح 
اســتان خاطر نشان ســاخت: هم اکنون آب شرب بیش از ۵ 
میلیون نفر در بیش از ۱۰۰ شــهر و بیش از هزار روســتا در 
سطح استان بی وقفه تامین می شود. همچنین فاضالب بیش 
از 2 میلیون نفر در ســطح اســتان به صورت بهداشتی جمع 
آوری و تصفیه می شود که این همه در راستای ارائه خدمات 

پایدار در دستور کار قرار دارد.

ایرج حریرچی معاون کل وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی:
ایران تولیدکننده بزرگ 
واکسن در دنیا می شود

معــاون کل وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: کشــور ایران 
تولیــد کننده بزرگ واکســن در دنیا 
می شــود ولی این به معنــای رعایت 
نکردن دســتورالعمل های بهداشــتی 
نیست.  حریرچی در ستاد پیشگیری 
و مقابله با کرونا اســتان قزوین، اظهار 
داشــت: با توجه به وضعیت کرونا در 
ســطح استان های کشــور، الزم است 
رعایت این دستورالعمل ها و اقدامات 
پیشــگیرانه همچنان در دســتور کار 
باشــد. وی با بیان اینکه در ۱۰۰ سال 
اخیــر هیچ پدیــده ای مانند بیماری 
کرونا کشــورها را درگیــر خود نکرده 
اســت، افــزود: این ویــروس تمامی 
کشــورهای جهــان را در زمینه های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
تحت تاثیر قرار داده است و امیدواریم 
این پدیده را با اتحاد و همدلی از بین 

ببریم.
وی افزود: به دنبال شیوع این ویروس، 

بســیاری از کشــورهای جهان، رشد 
اقتصــادی منفی را تجربــه کرده اند 
ولی خوشــبختانه ایران در ســال ۹۹ 
رشــد اقتصادی منفی را تجربه نکرد. 
این مسوول با اشاره به وضعیت استان 
قزوین بعد از شــیوع کرونــا، گفت: با 
توجه به خصوصیــات ویژه ای که این 
استان در زمینه ترکیب سنی جمعیت 
و میزان مراودات با ســایر اســتان ها 
داشــت می توانســت به یک اســتان 
گرفتار تبدیل شــود. حریرچی اضافه 
کرد:  عملکرد استات قزوین در زمینه 
کرونا بســیار موفق بــوده و در دو ماه 
اخیر این موفقیت بســیار ملموس تر 

شده است.
وی اظهــار داشــت: برخــالف تصور 
اولیــه در مواقعی که در همه گیری ها 
روند بیماری نزولی می شــود اقدامات 
سیستم های کنترلی و پیشگیرانه باید 
افزایش یابد و ایــن اصل مهم رعایت 
نشــود در آینده با مشکل رو به رو می 
شــویم. وی با اشاره به اینکه قرنطینه 
در شــرایط موجــود از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت، افزود: باید نسبت به 
کســانی که موضوع قرنطینه را جدی 
نمی گیرند و باعــث تهدید و افزایش 

ابتال می شود برخورد قانونی شود.

مهندس احمد محمدی خبر داد:

تأمین روزانه ۲ میلیارد فوت مكعب 
خوراك پاالیشگاه گاز بیدبلند 

خلیج فارس توسط شركت مناطق 
نفت خیز  جنوب

مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیز جنــوب از تامین 
روزانه 2 میلیارد فوت مکعب خوراک پاالیشــگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس توسط 22 کارخانه از تأسیسات فراورشی مناطق 
نفتخیــز جنوب خبر داد و گفــت: کارخانجات تامین کننده 
خــوراک در مناطق آغاجاری و گچســاران )شــامل ۸ واحد 
بهرهبرداری، ۱۰ واحد جمعآوری و تراکم گاز و ۴ واحد گاز و 
گاز مایع( استقرار دارند و بخش اصلی زنجیرهی تامین خوراک 
این پاالیشــگاه بزرگ گازی به شمار میروند. مهندس احمد 
محمدی همچنین خاطرنشان کرد: به منظور جبران افت تولید 
از مخزن گازی پازنان و نیز تحقق برنامه های تزریق در مخازن 
گچساران و بی بی حکیمه،  ۵ پروژه در مناطق نفتخیز جنوب 
تعریف شــده اســت که عملیات اجرایی آنها به طور متوسط 
پیشرفتی ۷۷ درصدی داشته و با اعتباری حدود 2۵2 میلیون 
دالر در حال انجام اســت. مهندس محمــدی افزود: عالوه بر 
طرح های یادشــده، در قالب قرارداد منعقد شده با پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس، 2۶ پروژه فرعی در ۳ استان خوزستان، 
بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد اجرا خواهد شد که در نتیجه 
از سوزانده شدن بالغ بر ۵۹۳ میلیون فوت مکعب در روز گاز 
جلوگیری می شود و گازهای جمع آوری شده نیز به پاالیشگاه 

بیدبلند ارسال خواهد شد.

تامین روشنایی مسیر تردد 
عابران در محور ایستگاه مترو 

شهر کهریزک
وحیــد فروغی؛ معاون خدمات شــهری شــهرداری 
کهریزک با اعالم این خبر گفت: بنا به تاکید شهردار 
و درخواســت مکرر شــهروندان و ضــرورت تامین 
روشنایی مســیر تردد عابران، طرح تامین روشنایی 
محور منتهی به ایســتگاه مترو شهر کهریزک در بازه 
زمانی 2 روزه از سوی واحد تاسیسات به اجرا درآمد.
وی در تکمیــل این خبر افــزود: در این طرح 2 برج 
نوری ۶ متری داخل بوســتان الله و در مســیر رفت 
و آمد عابران و مســافران جانمایی و نصب شده است 
که تاثیر بسزایی در رفع تاریکی مسیر تردد مسافران 

ایستگاه مترو داشته است.
وی افــزود: نصب ۱۴ پرژکتــور SMD ۱۰۰ وات، ۵ 
المــپ حبابی پارکی و تعمیر و بازســازی و ۳۵ پایه 
چراغ روشــنایی در این مســیر انجام شده است که 
مجموعه این اقدامات عالوه بر تامین روشنایی عابران 
در کاهش آســیب های اجتماعــی و افزایش ضریب 
امنیت عابران و جلب رضایت شــهروندان موثر واقع 
شــده اســت. فروغی خاطر نشــان کرد: به منظور 
رفع نقــاط خاموش محالت شــهر کهریزک، پس از 
بازدیدهای میدانی و بررسی مطالبات مردمی، اجرای 
طــرح تامین روشنایی  ســایر محالت شــهر نیز در 
دستور کار واحد تاسیســات معاونت خدمات شهری 

شهرداری کهریزک قرار دارد.

اجرای طرح عقب نشینی 
دیوار آموزش پرورش کهریزک 

با هدف تعریض جاده قدیم 
تهران قم

جلســه هم اندیشــی شــهرداری کهریــزک با 
مســئوالن آموزش پرورش کهریزک درخصوص 
عقب نشــینی دیوار آموزش پــرورش و تعریض 
خیابان جاده قدیم تهران قم برگزار شــد.  علی 
یحیی پور؛ شــهردار کهریزک بــا اعالم این خبر 
گفــت: در توافقــی که بین مدیریت شــهری و 
آموزش و پرورش شــهر کهریزک منعقد شــده 
بود، مقرر شده بود که در ازای اعطای امتیازاتی 
از ســوی شــهرداری به این نهاد آموزشی، دیوار 
منتهی به جاده قدیم تهران قم تملک و تخریب 
شود که هم اکنون در این جلسه ضرورت هرچه 
ســریعتر دیوار و تعریض خیابان مورد تاکید قرار 

گرفت.
وی افزود: در این جلســه هم اندیشی مقرر شد ، 
پس از انتخاب کارشناس مربوطه اقدامات قانونی 
و عمرانی تخریب و عقب نشــینی دیوار آموزش 

پرورش در دستور کار قرار بگیرد.
شهردار کهریزک خاطر نشــان کرد: اجرای این 
طرح منجر به تعریض معبر جاده قدیم تهران قم، 
روان ســازی ترافیک این معبر پرتردد در مبادی 

ورودی خیابان شهید مصطفوی را دربر دارد.

گزارش

تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
در حوزه فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مجتبی کریمی با ارائه استشــهادیه شــماره تصدیــق 99/11/2-679789 
تنظیمــی دفترخانه 49 آمل طی درخواســت شــماره 99/45533-99/10/17 تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی 454537 شــش دانگ پالک شــماره 19 فرعی از 41 اصلی 
واقع در بخش ســه)3( ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده 
اســت که طی سند رهنی شــماره 6139-99/6/19 دفترخانه 126 رفسنجان در رهن 
بانک کشــاورزی قــرار دارد . ضمنا دارای چندین مورد بازداشــتی اســت که در پرونده 
مشــاهده شده اســت ، لذا دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به 
نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ 
انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محــل ارایه و رســید دریافــت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه 
نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 287 فرعی از 42 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی آمل
طبــق نامه وارده به شــماره 99/42567-99/11/04 بایگانــی این اداره پرونده 
ثبتی پالک 287 فرعی از 42 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی آمل مفقود شده است لذا مراتب 
دراجرای کد 33-01 و 34-01 دســتورالعمل آموزشــی سیســتم عملیات ثبت اســناد 
و امــالک اعالم، چنانچه هر شــخص اعم از حقیقی یا حقوقی نســبت بــه موضوع مدعی یا 
مدارکی دال بر مالکیت در دست دارند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 15 روز به 
این اداره مراجعه در غیر این صورت اقدام الزم طبق مقررات معمول خواهد شــد.تاریخ 

انتشار:99/11/05 .م/الف
سید محمدحسن روشنایی- رییس اداره ثبت اسناد آمل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد رســتمی صفا مدیرعامل شرکت گروه صنعتی آمل)سهامی خاص( و خانم 
مریــم نادعلی نژاد چوب بســتی به موجب وکالــت نامــه 21419-99/9/15 دفترخانه 
1545 تهــران بــا ارائه استشــهادیه شــماره 82233 تنظیمــی دفترخانــه 43 آمل طی 
درخواست شماره 99/8347-99/9/27 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 166372 
شــش دانگ پالک شــماره استاندارد ســازی 3148 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 3 
ثبت آمل که در صفحه 176 جلد 128 ذیل شماره 841  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی 
مفقود شــده را نموده اســت که طی سند رهنی شــماره 5242-73/6/6 دفترخانه 43 
آمل در رهن بانک توصعه صادرات ایران قرار دارد و 54242مورخ 83/6/6 دفترخانه 
175 تهران و رهن 110520-80/10/25 دفترخانه 54 تهران در رهن بانک صادرات 
ایــران قرار دارد . ضمنا دارای بازداشــتی های متعددی می باشــد . لــذا دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی حصر وراثت
آقــای حیــدر آقاجانی کاســگری فرزند علیچان به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901220 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان علیجان آقاجانی کاسگری فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
115 صادره بابلسر در تاریخ 77/5/24 در شهرستان بابلسر بدرود زندگی گفته، ورثه 
حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-شــعبان آقاجانی کاســگری فرزند علیجان 
شماره ملی2060554640 متولد 37/6/3   2-رمضان آقاجانی کاسگری فرزند علیجان 
شــماره ملی4988887634 متولد 40/8/6   3-حیدر آقاجانی کاسگری فرزند علیجان 
شــماره ملی4988888411 متولد 42/3/9   4-اکبر آقاجانی کاســگری فرزند علیجان 
شــماره ملی4989182170 متولد 25/5/4   5-فاطمه آقاجانی کاسگری فرزند علیجان 
شماره ملی4989230140 متولد 29/11/3   6-اصغر آقاجانی کاسگری فرزند علیجان 
شــماره ملی4989230159 متولد 29/1/1 همگی فرزندان متوفی والغیر، اینک شورا 
پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 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 اول شورای حل اختالف شهری بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه بمساحت کل 205 مترمربع 
بشماره 120 فرعی از 2 اصلی واقع در دماوند که ذیل ثبت و صفحه 404 دفتر جلد 48 
دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 109995 بنام مهدیه محمدی صادر و تسلیم گردیده 
است. سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء شهود در ذیل آن بشماره 
4729- مورخ 1395/11/02  بگواهی دفترخانه 4 دماوند رسیده مدعی است که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشــده مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور ســند 
مالکیــت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
مــاده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت 
بــه دارنــده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شــود در غیر این صــورت پس از انقضاء 
مهلت سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. و مالک مذکور برابر 
درخواست شماره 016278- 1399/11/04 اعالم نموده پیرو درخواست صدور سند 
المثنی به شــماره 17557- 1395/11/12 تا کنون اصل ســند یافت نشــده و مجدد 

پیگیری نموده اند. 6970
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
کارت دانشــجویی آقای ســبحان چولکی  فرزند ولی به شماره ملی 6160051792 
و به شــماره دانشجویی 931211609 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

ایالم
**************************************************************

برگ سبز ســواری جکS5دنده اتومات 2000cc شماره پالک ایران 26-143ب95 
شــماره موتور HFC4GA31DJ0001140 شماره شاسی NAKSH7323JB155422 به 

نام آرزو عرب خانی نوبهار مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**************************************************************

برگ کمپانی خودرو ســمند ســورن EF7 به شــماره پالک ایــران 71- 165 س16 
بــه رنــگ خاکســتری متالیک بــه شــماره موتــور  H 0316211 147 و شــماره شاســی 
NAACS1HE4HF287230 متعلــق بــه خانم نســرین حیدری فیل آبــادی فرزند نوذر 

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

سند کمپانی و برگ سبز خودرو پیکان بار به شماره انتظامی ایران 71- 423 ب32 
به رنگ سفید به شــماره موتور 11284001051 و شماره شاسی 12109302 متعلق 

به آقای مسعود شیخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
**************************************************************

برگ سبز خودرو پراید به شماره انتظامی ایران 71- 722س38 به رنگ سفید به 
شــماره موتور 2242293 و شــماره شاســی S1412286415912 متعلق به آقای عباس 

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

مدرک  فارغ التحصیلی اینجانب پروین جهان کهن فرزند علی به شــماره شناســنامه 
4240003830 صــادره از چــرام در مقطــع کاردانــی رشــته معماری صــادره از واحد 
دانشــگاهی ســما با شــماره 220 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه ازاد اســالمی واحد یاســوج به نشانی بلهزار 
جاده اصفهان ارســال  نماید . یاســوج - نوبت اول 99/11/5 ، نوبت دوم 99/11/19 

، نوبت سوم 99/12/3
**************************************************************

برگ ســبز )شناســنامه (خودروی ســواری پراید مدل 1389 و به شــماره انتظامی 
 s422289175585 512ط 18 ایران 58 و شــماره موتور 3566522و شــماره شاســی

بنام علی گشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد یاسوج
**************************************************************

برگ سبز و کارت ماشین سواری چانگان AT 35 CS مدل 1398 رنگ سفید شماره 
موتور* JL478QEE * JC9AC097625 شماره شناسایی NAS921200K5723076 به 

نام سمانه اکبری مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری دوو به رنگ آلبالویی متالیک مدل 1994 به شماره 
موتور 55220 و شــماره شاســی 451565 و شماره پالک ایران 82- 367 ط 22 مفقود 

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

پروانه بهداشــتی تاســیس دامــداری به شــماره 16720/005 به نــام حمیدرضا 
امینیان فرزند علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری 

**************************************************************
ســند کمپانی وانت پیکان مدل 1380 به شــماره پالک ایــران 82- 769 د 93 به 
شماره موتور 11518014406 و شماره شاسی 80914617 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط منی باشد. ساری 
**************************************************************

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 139960306271000416 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا آسیابی انرجان فرزند عبداله در ششدانگ اعیان 
یک باب منزل به  مســاحت 78/20 متر مربع قسمتی از پالک 
68 اصلی بخش 9 مشــهد واقع در طبرســی شمالی 28 شهید 
خالقــی 21 پــالک 24 اعیــان متعلق به خــود متقاضی و عرصه 
موقوفــه ظهیر الدوله محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 822
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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 139960306271003598 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
یوســفی فرزند اله وردی در ششدانگ اعیان یک باب خانه به 
مســاحت 69/81 مترمربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 
واقع در خیابان گاز 13 کوچه شــهید اسدزاده پالک 53 اعیان 
متعلــق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف/834
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/5
حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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 139960306271003815 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای محســن دیســه راد فرزند علی اصغر در ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 162/8 مترمربع قسمتی از پالک 910 
فرعــی از 2 اصلــی بخش 9 واقــع  در ابوطالب 40 گلبرگ 12 
پالک 62 خریداری از مالک رسمی آقای پویا و سینا دیسه راد 
محــرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف/832
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/5
حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

برابر رای شــماره 1399603024002686 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای رحیم صادق 
زاده فرزنــد اکبر بشــماره شناســنامه 215 صادره از تبریز در یــک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 123/70 مترمربع پــالک 204 اصلی واقع در بخش 12 
خریــداری از مالک رســمی آقای حمیــد پازوکی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 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 ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 99/10/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/5 - م الف/1004
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره 139960301024002688 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر 
صادق زاده فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 453 صــادره از مهربان در یک قطعه 
زمیــن با بنــای احداثی به مســاحت 123/70 مترمربع پــالک 204 اصلی واقع در 
بخــش 12 خریداری از مالک رســمی آقای حمید پازوکی محرز گردیده اســت. لذا 
بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض 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 است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/10/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/5 - م 

الف/1005
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری


