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آگهی مزایده
اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی اســتان مازندران بــه قائم مقامی از شــرکت 
ورشکســته وانالنت سبز در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و ماشین آالت، 
تجهیزات و تاسیســات محل کارخانه شرکت ورشکسته مذکور به نشانی آمل - شهرک 
صنعتی امام زاده عبداهلل - نبش کوچه نســترن را از طریق مزایده و با شــرایط ذیل 
در تاریخ 1399/12/27 روز چهارشــنبه ســاعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور 
ورشکســتگی به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان 

شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

ملک شــش دانگ عرصه و اعیانی یک کارخانه بــه پالک ثبتی 1419 از 29 فرعی 
از 118 اصلی مفروز شــده از یک فرعی از قطعه 63 تفکیکی با حدود اربعه شماالً: در 
ســه قســمت بطول های 25،05 و 10،05 و47،50 متر به خیابان شرقاً در دو قسمت 
به طول های 14،80 و6،50 متر به خیابان و جنوباً به طول 50،26 به خیابان و غرباً به 
طول 78،25 متر به پالک مجاور به شــماره 654 فرعی می باشد کل عرصه به مساحت 
2594،85 متــر مربع می باشــد اعیانی احداثی در چند قســمت شــامل ســوله اصلی 
کارخانــه به مســاحت 870،30 متر مربع که به صورت ســوله با ارتفاع باال با پوشــش 
سقف ایرانیتی و عایق حرارتی و کف بتنی با دیوارهای بنایی با پوشش سیمانی احداث 
گردیده و در قسمت انتهایی سوله نیم طبقه بعنوان دفاتر اداری به مساحت 150،70 
متر مربع با پوشش کف سرامیک دارای سرویس بهداشتی و دیوارهای گچ کاری شده 
جانمایی شــده است. در کنار سوله در قســمت غربی محوطه ای سرپوشیده متصل به 
اســکلت ســوله با ارتفاع کمتر به مساحت 84 متر مربع به محدوده داخل سوله اضافه 
گردید . در قسمت جنوبی سوله نیز یک بنای چند طبقه به صورت زیر زمین اول و دوم 
به مساحت 69 متر مربع وجود دارد که به صورت اداری ، انبار و خوابگاه استفاده می 

گردد. این مجموعه دارای امتیاز برق سه فاز صنعتی و آب می باشد.
نتیجه کارشناسی: با توجه به بررسی های به عمل آمده ، موقعیت مکانی و جانمایی 
عرصــه ، نــوع کاربری شــرایط احداثی اعیانی ، متــراژ عرصه و اعیــان ، قدمت بناهای 
احداثی و کلیه عوامل تاثیرگذارو جمیع جهات ارزیابی شش دانگ ملک مذکور )عرصه 
و اعیانی (به میزان 40،000،000،000 ریال )چهل میلیارد ریال ( برآورد می گردد.

 ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
1- پرس هیدرولیک 250 تن 2طبقه ای -کورس جک باال 80 کورس جک پایین 
30 سانتی متر دارای 4 میل راهنمادر 4 گوشه پرس پیش فرم اولیه یک دستگاه 2- 
پرس پخت 400 تن 3 طبقه جهت آماده سازی و پخت لنت ترمزهای دیسکی تحت دما و 
فشار معین دو دستگاه 3- دستگاه بن بوری ساخت شرکت برادران حسن سرائی یک 
دســتگاه 4- دستگاه شیرینگ پگ شرکت ماشین سازی شــیرزاد و دستگاه شیرینگ 
 al 3 -   bk پگ شرکت ماشین سازی اصفهان پگ دو دستگاه 5- دریل ستونی آلمانی
Heckertfh با الکترو موتور kw 2/2 یک دســتگاه 6- دســتگاه تراش شرکت ماشین 
سازی تبریز مدل tn   - 50 br قطر کارگیر mm  50 و طول کارگیر 2 متری بدون گیره 
یک دستگاه 7- دستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل یک دستگاه 8- دستگاه کوره 
باز لنت ترمز خودرو -شرکت ماشین سازی تندیس یک دستگاه 9- دستگاه برش لنت 
ترمز خودرو چهار دســتگاه 10- دستگاه میکســر مواد یک دستگاه 11- دستگاه جت 
پرینتر مطســامدل 2128 همراه با نوار نقاله بطول 2 متر یک دســتگاه 12- دســتگاه 
 no 239 و no یک دســتگاه 13- دســتگاه پرس مــدل a 500 جــوش الکتریکی مدل
18 ســاخت اتحادیه جماهیر شــوروی سابق دو دســتگاه 14- قالب انواع مختلف لنت 
ترمــز خودرو 15- بخــاری گازوئیلی -کارگاهی با کاربراتور یک دســتگاه 16- ترازوی 
دیجیتالی پند 300 کیلوئی یک دســتگاه 17- باالبر نصب شــده در کابین دســت ساز 
یک دســتگاه 18- قپان 100 کیلویی یک دســتگاه 19- آون آزمایشگاهی دو دستگاه 
20- دســتگاه تست سایش و مقاومت برش لنت یک دستگاه 21- دستگاه ساب لنت 
دیســکی یک دستگاه 22- دستگاه ســاب لنت کفشی یک دستگاه 23- دستگاه پرس 
حرارتی یک دســتگاه 24- دســتگاه دریل ستونی رومیزی ســه دستگاه 25- دستگاه 
جوش نقطه ای یک دســتگاه 26- دســتگاه آســیاب مواد یک دســتگاه 27- دستگاه 
کمپرسور هوای فشــرده پرتابل دو دستگاه 28- بخاری گازوئیلی صنعتی یک دستگاه 
29- دســتگاه بســته بندی )نوار( pm 250 یک دستگاه 30- پمپ گریس پارس یک 
دستگاه 31- ترازوی 20 کیلو گرمی کارخانه نمازی یک عدد 32- کپسول آتش نشانی 
چهــار عدد 33- گاری حمل مواد پنج عدد 34- الکترو موتور با گیربکس یک دســتگاه 
35- الکترو موتور بدون گیربکس یک دســتگاه 36- الکتروموتور کوچک یک دستگاه 
37- الکترو موتور با پره بادی یک دســتگاه 38- الکترو موتور 20 اســب یک دستگاه 
39- الکترو موتورKW 4 با گیربکس یک دســتگاه 40- الکترو موتور با ســنگ ساب 
یــک دســتگاه 41- کلید 3 فاز 250 آمپر یک عدد 42- میــز کار بدون گیره یک عدد 
43- میز کار با دو عدد گیره نصب شــده روی آن یک عدد 44- پمپ دستی گازوئیلی 
 37 KW یک عدد 45- قیچی آهن بر چهار پایه یک عدد 46- گیربکس با الکتروموتور
یک دستگاه 47- دستگاه آسیاب بادی یک دستگاه 48- گاو صندوق 2 طبقه یک عدد 
49- گاو صندوق 1 طبقه یک عدد 50- تک شــعله گاز بزرگ یک عدد 51- تک شعله 
گاز ریز یک عدد 52- ماشــین لباسشویی دو دستگاه 53- دیگ آشپزی ریز و درشت 
سه عدد 54- آبکش هفت عدد 55- یخچال آزمایش یک عدد 56- یخچال سامسونگ 
یــک عدد 57- بخاری آترا دو عدد 58- گوشــی تلفن هشــت دســتگاه 59- تهویه با 
الکترو موتور ریز و درشــت چهار دســتگاه 60- چهار پایه آهنــی دو عدد 61- قوطی 
گریس یک کیلویی شش عدد 62- سنگ ساب درشت سه عدد 63- صفحه سنگ ده 
عدد 64- ســنگ ســاب ریز یک عدد 65- تخت چوبی یک عدد 66- یک دست مبل 7 
نفــره یک عــدد 67- کمد فلزی یک عدد 68- میزکار چوبی هشــت عدد 69- میز کار 
پالســتیکی -آهنی دو عدد 70- بخاری برقــی چهار عدد 71- فایل چوبی کنار میز ریز 
و درشــت هفت عدد 72- میز عســلی ریز و درشــت چوبی و یک میز فندقی پنج عدد 
73- صندلی چوبی کنار میز عســلی شــش عدد 74- فایل فلزی ریز و درشــت شش 
عــدد 75- صندلــی اتاق انتظار بیســت عدد 76- صندلی کار ســه عدد 77- صندلی 

چوبی مبلی پنج عدد 78- میز ناهارخوری پالســتیکی نه عدد 79- صندلی پالســتیکی 
دســته دار شــش عدد 80- صندلی پالستیکی بدون دسته ســی عدد 81- میز فلزی 
داخل ســوله یک عدد 82- میز تلفن صندلی دار یک عدد 83- دســتگاه میکرو طرح 
یک دســتگاه 84- تیرچه فلزی پنج شــاخه 85- وایر دستگاه یک عدد 86- آرمیچر / 
دینام یک عدد 87- لنت ترمز ماشــین سنگین و سبک، که در مجموع کل ماشین آالت 

و تجهیزات به مبلغ 28،632،400،000 ریال ارزیابی گردید.
شرایط شرکت در مزایده:

1.فروش نقدی و اقســاطی اســت و قیمت پایه مزایده عرصــه و اعیان طبق نظر 
کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 40،000،000،000 ریال و قیمت پایه مزایده 
ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و تاسیســات مبلــغ 28،632،400،000 ریال جمعاً 
مبلــغ 68،632،400،000 ریال برآورد گردیده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجز 
مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است( به عهده 
طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید قبالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حساب 
جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ساری نزد 
بانک ملی ایران واریز و یا چک بانکی صرفاً در وجه اداره کل تصفیه امور ورشکستگی 
اخــذ و ضمیمه پیشــنهاد خــود نمایند. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده 
و با ذکر جمله مربوط به مزایده شــرکت وانالنت ســبز مشــخصات کامل و محل اقامت 
پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 
به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری - خیابان مازیــار - نبش خیابان 
امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول تسلیم نمایند. 4. 
پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه 
مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کســی اســت کــه باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و 
به پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد ســپرده و برخالف شرایط این اگهی ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن 
معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال 
قطعی در دفترخانه اســناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. )بدیهی است 
تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 6. چنانچه 
پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت وارده 
از محــل وجه تودیعی نســبت به فروش مــورد مزایده از طریق مزایــده مجدد اقدام 
خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 7. 
مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند از جمله شهرداری، اداره 

ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
تاریخ چاپ :1399/11/26

امین فالح
  مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی( 
شــماره پرونده:139704010371000281 به موجب پرونده اجرایی کالســه 
9700294 له بانک کشــاورزی علیه آقای ســید باقر شــریفی قلعه سری شش دانگ 
عرصــه و اعیــان یک واحد دامداری به مســاحت 3940/45 مترمربــع تحت پالک 28 
فرعــی از 101 اصلــی بخش 22 ثبت واقــع در اراضی پچت که مــورد مزایده 2686 
ســهم مشاع از 3940/45 سهم از شش دانگ عرصه و اعیان با حدود و مشخصات به 
شــرح ســند مالکیت ذیل ثبت 10صفحه 28 دفتر جلد اول که به نام آقای ســید باقر 
شــریفی قلعه ســری ثبت و صادر و تســلیم گردید و شــماره ورقه مالکیت378631  
ســری الف/80 مورخ1383/01/16 می باشــد. حدود اربعه به شــرح متن ســند می 
باشــد . وضعیــت اجمالی ملــک :در پهنه ملک عرصه موردنظر یک دســتگاه ســاختمان 
دامداری در طبقه همکف شــامل اصطبل بســته به مساحت حدود 404 مترمربع، انبار 
علوفه و کنســانتره به مســاحت حدود 290 مترمربع با اســکلت مختلط فلزی و دیوار 
آجری و بلوک ســیمانی وســربندی چوبی و پوشــش ایرانیت، بهاربند به مساحت 809 
مترمربع به صورت آخوربندی و آبشــخور با کف بتنی و حصارکشــی ، سیلو به مساحت 
حدود 14 مترمربع بلوک وسیمان و سیمانکاری ، اتاق سرایداری به مساحت حدود 80 
مترمربع با اسکلت بنایی و سقف چوبی و سربندی چوب با پوشش ایرانیت درب بزرگ 
آهنی در ابعاد 2*2/5 متر که در زمان بازدید ســتون یکی از درب ها نشســت داشته 
است . الزم به توضیح است که عرصه در دو  جهت توسط دیوار بلوکی به ارتفاع حدود 
دو متر محصور بوده اســت . دامداری دارای پروانه بهره برداری گاو شــیری به شماره 
3244/005 مورخ 1386/01/29 از سازمان جهاد کشاورزی استان و دارای پروانه 
ســاختمانی به شــماره 1-1029/7 مــورخ 1374/04/21 و دارای امتیاز برقب تک 
فاز بوده اســت . ملک فاقد بیمه می باشــد . پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه 
مــورخ 1399/12/02  در اداره ثبــت اســناد و امالک نکا واحد اجــرا واقع در نکا از 
طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 4/635/206/026) چهار میلیارد و 
ششــصد و ســی و پنج میلیون و دویست و شش هزار و بیست و شش (ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب-برق و گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی 
کــه مورد مزایده دارای آن ها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.)تاریخ انتشار :)دوشنبه 

مورخ 1399/11/20(.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد وامالک نکا-  محمدمهدی قلیان

آگهی مفقودی
برگ ســبز )شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ 405جی ال ایکس آی 
8/1مدل 1389 برنگ نقره ای-متالیک شــماره موتور 12488353564 شماره شاسی 
NAAM01CA4AR504798 شــماره پالک ایران 94-199د52 به نام ناصر خودستان 

مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط است. بندر عباس
**********************************************************

برگ ســبز )شناسنامه( خودرو سواری سیســتم پژو  تیپ 207I مدل 1389 برنگ 
 NAAR03FE9BJ953064 سفید روغنی شماره موتور 13389028556 شماره شاسی
شــماره پالک ایران 84-114د19 به نام فیض اله افشــاری نژاد مفقود گردیده و از در 

جه اعتبار ساقط است. بندر عباس
**********************************************************

برگ ســبز )شناســنامه( و ســند کمپانی )کارخانه(خودرو ســواری سیســتم ســایپا 
تیپ131SE مدل 1393 برنگ ســفید روغنی شــماره موتور 5068365 شــماره شاسی 
NAS411100E3654194 شــماره پالک ایران 84-922س53 به نام نازیال فرزین فرد 

مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط است. بندر عباس
**********************************************************

برگ ســبز و ســندکمپانی پــژوPARS XU7 مدل1397 شــماره پــالک ایران74-
424ل28 شماره موتور124K1249621 شــماره شاسی NAAN01CE0JH329859به 

نام محمدجمال آبادی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************

برگ ســبز پراید131SX مدل1395 شماره پالک ایران36-516م58 شماره موتور 
M13 / 5776383 شماره شاسی NAS411100G3579865به نام محمدباغجری مفقود 

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

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ صبا GIXI مدل 
1389 رنگ سفید به شماره موتور 3764469 و شماره شاسی S1412289670116 به 
شــماره پالک ایران 69-677 ن33 متعلق به زهرا رنجبری فرزند موســی به شماره ملی 

4869359723 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
**********************************************************

سندکمپانی برگ سبز )شناسنامه(خودرو سواری پژو405GLXIمدل 90به رنگ نقره 
ای_متالیک شــماره انتظامی717ب86ایران 49 و به شــماره موتور 12490288776و 
شماره شاسی NAAM11CA2CE297092 به نام ایمورپایدار مفقود گردیده واز درجه 

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

کارت ســبز یک دســتگاه خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ بژ متالیک 
مدل 1389 به شماره موتور 3586306 و شماره شاسی S1412289616636 و شماره 
پــالک ایــران 18-659 ص 72 متعلق به امید خان بابائی نوا مفقــود گردیده و از درجه 

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

 1600OHV برگ ســبز ، برگ کمپانی ، ســند محضری یک دستگاه وانت پیکان تیپ
مدل 1391 به رنگ ســفید شــیری روغنی به شــماره موتور 11491011490 و شماره 
شاســی NAAA46AA9CG345475 به شــماره پالک ایــران 18- 354ط48 متعلق به 

علی مجیدی هوشمند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
**********************************************************

ســند وبرگ  سبز کامیون کشنده ولوو اف 12 مدل 1370 به رنگ سفید روغنی به 
شماره شاسی 807381 و شماره موتور 12214278 به شماره پالک ایران 18-  شماره 
پــالک 119 ع 96 متعلق به محمد قلخانباز به کد ملــی5849441425 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
**********************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز یک دستگاه خودرو ســواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل 
1399 به رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور M15 / 8929816 به شــماره شاســی 
NAS811100L5890234 به شماره پالک ایران 16-411 ن 85 متعلق به داود صفائی 

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

اصــل ســند مالکیــت  )برگ ســبز ( خــودروی وانــت دو کابیــن وینگل به شــماره 
انتظامــی 61 931 د 15 و بــه شــماره شاســی NAYCP21B0DA200842و شــماره 
موتــور4G69S4NLL1440 بــه نام پروین فتاحی  مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است .پارس آباد مغان 
**********************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند مدل 1384 به رنگ نقره ای به شماره موتور 
12484122771 و شــماره شاسی 17610408 و شماره پالک ایران 82- 611 ط 49 

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

برگ ســبز خودرو وانت نیســان مدل 1386 به شــماره موتور 413114 و شــماره 
شاســی K123857 و شــماره پالک ایــران 66- 637 ب 73 مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار خارج می باشد ساری
**********************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیــت خودرو ســواری  ام وی ام هاچ بک  مــدل 1393 به 
 NATFBAMD7E1014770 و شماره شاسی MVM477FGAE017557 شماره موتور
و شــماره پالک ایران 62- 724 ص 71 مفقود گردیده و از درجه اعتبار خارج می باشــد 

ساری
**********************************************************

برگ ســبز ســواری پژو پــارس رنگ نقــره ای متالیک مــدل 1388 شــماره  موتور 
12487258396  شــماره شاســی NAAN01CA19K750569 به شماره ایران 62-

578ج55 به نام مریم المع جویباری مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**********************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو پارس رنگ نقره ای متالیک مدل 1388 شــماره  موتور 
12487258396  شــماره شاســی NAAN01CA19K750569 به شماره ایران 62-

578ج55 به نام مریم المع جویباری مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**********************************************************

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم  رقیه حاتمی الهرود دارای شــماره شناسنامه 7756 به شرح دادخواست 
به کالســه 9901116 این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  صفر محمدی اصل به شــماره شناسنامه 7141 درتاریخ  99/7/30 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1علیرضــا محمدی اصــل ش ش 0200175221 صادره از تهران پســر متوفی2-رقیه 
حاتمی الهرود ش ش 7756 صادره از مشگین شهر همسر متوفی3-منصوره محمد خان 
زاده ش ش 4290 صادره از مشــگین شــهر –الهرود مادر متوفیپس از انجام تشریفات 
قانونی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه  اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم  میترا طیاری دارای شــماره شناســنامه 42301 به شــرح دادخواست به 
کالســه 9901197 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان  محمد باقری به شــماره شناســنامه 0025220527 درتاریخ  99/9/12 
اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه 1-میترا طیاری ش ش 42301 صــادره از تهران مادر متوفی2-احمد باقری ش ش 
553 صادره از خمین پدر متوفی  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد 
رئیس شعبه  دوم شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ زمین با بنای احداثی بمساحت 357/97 مترمربع بشماره 
247 فرعی از 124 اصلی واقع در بیدک که ذیل ثبت و صفحه 79 دفتر جلد 506 دارای 
ســندمالکیت چاپی بشــماره 206877 بنام آقای شــعبانعلی نورمحمدی صادر و تســلیم 
گردیده اســت. ســپس مهدی نورمحمدی طبــق وکالتنامــه 107178- 1399/10/25 
دفترخانــه 8 گرمســار از جانب ســایر وراث با ارائــه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء 
شــهود در ذیل آن بشــماره 11306- 1399/10/15 بگواهــی دفترخانه 743 تهران 
رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت جابجایی محل سکونت مفقود گردیده است 
و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد 
تبصــره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامــه 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 ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رســید اخذ نماینــد تا با تنظیم 
صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شــود در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 

شد. 6985
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای بهنــام ده پناه بــا ارائه استشــهادیه شــماره 31039 -99/10/21 تنظیمی 
دفترخانــه آمل طی درخواســت شــماره99/24462-99/6/18 تقاضای صدور ســند 
مالکیــت المثنی 183751 دو دانگ پالک شــماره 97 فرعــی از 49 اصلی واقع در بخش 
9 ثبت آمل که در صفحه 385 جلد 24 ذیل شــماره 41632 ثبت گردیده و در اثر جابه 
جایی مفقود شــده را نموده اســت که 1/5 دانگ عرصه موقوفه است لذا 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
آقای حسن مهرجردی فرزند عباس به شرح درخواستی که به شماره 1/9900749 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته 
که شــادروان عباس مهرجردی کدملی 0681522437 فرزند حســن صادره بجنورد در 
تاریــخ 1399/2/28 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگی گفته، ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-هما رشــیدی فرزند نبی اله کدملی 4989224051 متولد 
1329/1/15 همسرمتوفی2-غالمرضا مهرجردی فرزند عباس کدملی0681752831 
متولــد 1348/6/25   3-علیرضــا مهرجــردی فرزند عباس کدملــی  0681763965 
متولد 1350/5/1   4-حســن مهرجردی فرزند عبــاس کدملی  0681905751 متولد 
1361/6/26   5-مهشــید مهرجــردی فرزند عبــاس کدملــی  4989422406 متولد 
1344/3/6 همگــی فرزنــدان متوفــی  والغیر، اینک شــورا پــس از انجام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یک نوبــت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضــی دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون الحاق 
مواد موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک اسالمشهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره با تسلیم اسناد عادی و تصرفات مفروزی اشخاص ذیل 
که به تایید شــورای اسالمی روستا میباشد اسامی متقاضیان که تصرفات مفروزی آنها از 
پالک های اصل بواقع شــهر اسالمشــهر بخش 12 تهران احراز گردیده طبق بند ج ماده 7 
آئیــن نامه اجرایی تبصره 2 ماده 8 آئیــن نامه اجرایی قانون الحاق مواد موادی به قانون 
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن بشــرح ذیل مراتب برای یک نوبت آگهی 
میگردد تا چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند 
از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت بیســت روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک اسالمشــهر تحویل و در مدت بیســت روز هم دادخواست خود را به دادگاه صالحه 
محلــی اعــالم نمایند و رســید گواهی دریافت دارنــد و به اداره ثبت اسالمشــهر تحویل 
نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی در اجرای مفاد 

صادره مبادرت به صدور سند مالکیت مفروزی بنام متقاضیان خواهد شد.

افشین رسولی-  رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

رای ردیف
شماره

حت میزان سهمتاریخ بمســا
)مترمربع(

روســتا/ فرزندنامشماره قطعه
شهر

پالک

یک 155099/5/7 دانگ  سه 
بنای  با  قطعه 

احداث درآن

مرادی 120/47990 علی 
رها

53 حسین آبادمراد
اصلی

برداشت  گفت:  اسالمشــهر  -شــهردار  اسالمشهر 
۱۶۰ میلیون تومان از حســاب شــهرداری ،توســط 
ســازمان تامین اجتماعی بابت حــق بیمه جانبازان و 

ایثارگران ،اقدام غیرمنطقی و ناصواب اســت.
حسین طال شهردار اسالمشــهر در نود و سومین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر اسالمشهر که با 
حضور اعضای شــورا  و معــاون اداره تامین اجتماعی 
شهرســتان اسالمشهر، در محل ســالن جلسات شورا 
برگزار شــد، اظهار کرد :برداشت ۱۶۰ میلیون تومان 
از حســاب شــهرداری ،بابت حق بیمــه جانبازان و 
ایثارگران، از ســوی ســازمان تامین اجتماعی  بدون 

اطالع قبلی، اقدام غیرمنطقی و ناصواب اســت.

شــهردار اسالمشــهر افزود: مهم ترین موضوع در 
ارتبــاط کاری بین دســتگاه های اجرایــی و اداری، 
تکریــم ارباب رجوع و احتــرام متقابل بــه کارکنان 
یکدیگر است، که متاســفانه رفتار ناشایست برخی از 
پرسنل ســازمان تامین اجتماعی، باعث ایجاد بدبینی 

مردم به مجموعه ادارات و نظام می شــود.
وی با اشــاره به وجود همکاری و تعامل مناســب 
شــهرداری با ســایر دســتگاه های اجرایی و ادارات 
اسالمشــهر، بیــان کــرد :علی رغــم وجــود اختالف 
حســاب های فراوان بین شهرداری و تامین اجتماعی 
در ســرفصل هــای مختلف و مطالبــه قریب به ۸۰۰ 
میلیون تومانی شــهرداری از سازمان تامین اجتماعی 

بابت هزینه های درمان پرسنل ،برداشتن مبلغ زیادی 
از حساب شــهرداری باعث اختالل در روند فعالیت ها 

و خدمات رسانی به مردم می شود .
طال بــا تاکید بر حفظ حرمت و احترام پرســنل، 
گفت: من موظف هســتم از پرسنل و مدیران خود از 
لحاظ حقوقی قضایی مــادی و معنوی حمایت کنم،با 
توجه به بی حرمتی و عدم برخورد مناســب و دور از 
شــأن برخی از پرســنل تامین اجتماعی با همکاران 
بنده و ســایر ارباب رجوعان به این ســازمان ،انتظار 
مــی رود مدیــران تامیــن اجتماعی ،نســبت به این 
عملکردناشایست پرســنل تحت امر ،اقدامات شایسته 
انجــام دهند. انتظــار مــی رود در ادارات حرمت و 

شخصیت افراد و احترام متقابل حفظ و رعایت شود .
شهردار اسالمشهر با اشــاره به تعامل و همکاری 
مجموعه شــهرداری با تامین اجتماعی، خاطرنشــان 
کــرد: با توجه به برداشــت های قبل از ســال ۹۸ به 
بهانــه مغایــرت سیســتماتیک و طلــب ۵/۶میلیارد 
تومانی شــهرداری اسالمشــهر از تامین اجتماعی، در 
صورت ادامه این روند عدم همکاری ســازمان تامین 
اجتماعــی با شــهرداری به زودی از طــرق مختلف 
،شــهرداری نیز اقدام بــه  وصول مطالبــات خود از 
مجموعــه ســازمان تامین اجتماعــی خواهد کرد ،ما 
موظف به حفظ حقوق بیت المال و اموال شــهرداری 

هستیم شهروندان  و 

آبفاجنوبغربی- در راســتای ارتقــاء کیفیت آب 
آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم اسالمشهر 
4۰ هزار متر مکعب از مخازن این شــهر شستشــو و 
راه اندازی مجدد گردید .بــه گزارش روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضــالب جنوبغربی اســتان تهران 
مدیر امور آبفای شهرســتان اسالمشهر با اعالم این 
خبر اظهار داشــت : با عنایت بــه تامین بخش قابل 
توجه آب آشامیدنی شهروندان این مناطق از طریق 
چاههای موجود در منطقه و ماسه دهی اغلب چاهها 
لذا مطابق برنامه ریزیهای زمانبندی شــده از سوی 
معاونت نظارت بر بهره برداری و برنامه ســالیانه در 
خصوص شستشو ، خارج سازی امالح ته نشین شده 
و کلرزنی و راه اندازی مجدد مخازن به منظور ارتقاء 
سطح کّمی و کیفی آب شرب شهروندان و مشترکین 
پروژه شستشــوی مخازن این شــهر در دستور کار 
قــرار گرفته و انجام می پذیرد . شــفا نظرپور ضمن 
تشریح عملیات انجام شــده در این خصوص گفت : 
این عملیات شــامل شستشوی سه باب مخزن ) 2۰ 
هــزار متر مکعبی الله ، ۱۰ هــزار متر مکعبی الله و 
۱۰ هــزار متــر مکعبی باغ فیض ( جمعــا به میزان 
4۰ هــزار متر مکعب و با صــرف هزینه های الزم از 
محل اعتبارات جاری و داخلی مطابق برنامه از اوایل 
بهمــن ماه آغاز شــد و پس از جمــع آوری و خارج 
سازی ماسه و امالح ته نشــین شده در کف مخازن 
که موجب افت کیفیت آب آشــامیدنی و مشکالتی 
در مخزن و خطوط و شــبکه های آبرسانی ایجاد می 
کرد  عملیات گند زدایی و شستشــوی مکرر انجام و 
مجددا مخــازن مذکور در مدار توزیع و بهره برداری 

قرار گرفت .

اتمام عملیات شستشوی سه باب 
مخزن در اسالمشهر  

عملیات خاکبرداری از جاده مدفون شده توسط 
رانش کوه با جدیت در حال انجام است 

عملیــات خاکبــرداری در بخش ریزش شــده محور 
مسجدســلیمان - جریک - ایذه با اســتقرار یک دســتگاه 
بلدوزر توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
آغاز شــد .در پی رانش کوه و مسدود شدن جاده مواصالتی 
مسجدسلیمان - جریک - ایذه در روزهای گذشته و درخواست 
ســتاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، با دستور 
مدیرعامل و سرعت عمل اداره ترابری این شرکت یک دستگاه 
بلدوزر در محل حادثه استقرار یافت .به گزارش روابط عمومی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، عملیات جابه 
جایی خاک و پاکسازی جاده از همان لحظات ابتدایی استقرار 
آغاز گردیــده و با جدیت کارکنان اداره ترابری در حال انجام 

می باشد . 

در مسابقات قهرمانی استان خوزستان
وزنه برداران نفت مسجدسلیمان قهرمان شدند 

مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان خوزستان با قهرمانی 
تیم نفت مسجدسلیمان خاتمه یافت . به گزارش روابط عمومی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، مسابقات وزنه 
برداری رده ی سنی جوانان قهرمانی استان خوزستان با حضور 
7 تیم شــامل هیأت های وزنه برداری اندیمشک ، دزفول ، 
شوشــتر ، ایذه ، اللی ، اندیکا و تیم  نفت مسجدسلیمان در 
ســالن شــهدای وزنه برداری اهواز و به مدت یک روز برگزار 
شــد . در این مسابقات که 7۰ وزنه بردار در ۱۰ وزن مختلف 
با یکدیگر به رقابت پرداختند تیم نفت مسجدسلیمان با 7۹۶ 
امتیاز به مقام قهرمانی رسید و نمایندگان شهرهای شوشتر و 
ایذه به ترتیب با 7۱3 و ۶74 امتیاز به مقام های دوم و ســوم 

دست یافتند . 

مخابرات  برداری شرکت  بهره  اماده  های  پروژه 
گلستان 

غالمعلی شــهمرادی با اشــاره به پروژه های آماده بهره 
برداری مخابرات منطقه گلستان در ایام دهه مبارک فجر گفت 
: این پروژه ها منجر به افزایش کیفیت شبکه و زیرساختهای 
مخابراتی خواهد شد و بهبود بیش از پیش ارتباطات مخابراتی 
را در پی خواهد داشــت  که مقرر شده است بصورت متمرکز 
همزمان در سراسر کشور افتتاح شود وی با تاکید بر اینکه تمام 
تالش مجموعه مخابرات در راســتای ایجاد و توسعه امکانات 
مخابراتی است گفت : جهت رفاه حال مردم استان ، خدمات 
مخابرات بصورت غیر حضوری ارائه می شود و مردم می توانند 
با استفاده از درگاههای خدمات رسانی مخابرات نیازهای خود 
را مرتفع نمایند وی سامانه پاسخگویی 2۰2۱ را در راستای 
ارائه خدمات و پشتیبانی اینترنت ، سامانه 2۰۱۱7 را جهت 
اطالع از رفع خرابی ، ســامانه 2۰۰۰ جهــت پرداخت غیر 
حضوری قبض با قابلیت وصل سریع و رایگان ، و کد دستوری 
*2۰2۰#  راجهت دریافت تمامی خدمات ازطریق تلفن همراه 

معرفی و بر استفاده از آنها توسط مردم تاکید کرد

ــر ــ ــب ــ خ
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برداشت ۱۶۰ میلیون تومان از حساب شهرداری اسالمشهر
 توسط سازمان تامین اجتماعی غیرمنطقی است

اصفهــان-  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان در مراسم آغازطرح آبرسانی به ۶ روستا در شهرستان 
گلپایگان  گفت:  تا 3 ماه آینده  روستاهای رباط ملکی، آرجان 
و شــیدآباد تحت پوشش تصفیه خانه آب  گلپایگان قرار می 
گیرند و ۱۹ روســتای باقی مانده در شش ماهه نخست سال 

آینده از تصفیه خانه آب گلپایگان بهره مند می شوند.  
هاشــم امینی درخصوص  آغاز طرح آبرسانی از تصفیه 
خانه و اصالح شــبکه آبی ۶ روســتای گلپایگان، اظهار کرد: 
در دولت تدبیر و امید اتفاقات بســیار خوبی در زمینه توسعه 
آبرســانی پایدار به شهرها و روستاها در شهرستان گلپایگان 
انجام گرفت و هم اکنون عملیات  آبرســانی به ۶ روســتای 
اســتهلک، دیزیجان، غرقاب، الالن و الالنک و رباط گوگدی 

آغاز شده است. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در تیر ماه سال جاری سه روستا در گلپایگان به تصفیه خانه 
آب شرب متصل شدند و اکنون نیز کلنگ آبرسانی از تصفیه 
خانــه به ۶ روســتای دیگر با جمعیت هزار نفری زده شــد. 
همچنین حدود ۵ هزار متر نیز اصالح شــبکه در روستاهای 
فاویان، شادگان، ُدم آسمان، َمرغ، رباط سرخ، درب امامزاده، 

رباط ابوالقاســم، ُدر، تیکن و هنده بــا هزینه ای حدود یک 
میلیارد تومان انجام میشود. وی با اشاره به هدف از اجرای این 
طرح عنوان کرد:. این طرح با هدف تامین آب پایدار از تصفیه 
خانه آب گلپایگان به روستاهای شهرستان در دستور کار قرار 
گرفــت و در واقع با اجرای این طرح ها میتوانیم مذاق مردم 
روستاهای شهرستان را با تامین آب پایدار از تصفیه خانه آب 

گلپایگان، شیرین کنیم.
وی ادامه داد: در ســال ۹۰ کلنگ زنی تصفیه خانه آب 
گلپایگان صورت پذیرفت و سال ۹۵ این تصفیه خانه از محل 
ســد کوچری به بهره برداری رسید که یک تحول بزرگ در 

حوزه آب و فاضالب شهرستان بوده است. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به برخی از مزیت 
های یکپارچه سازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی اشاره 
کرد و تصریح نمود:  فرایند یکپارچه ســازی شرکتهای آبفا 
شهری و روستایی  سبب شد جریان خدمت به روستاها شدت 
بگیرد. با توجه به اجرای  طرح ۱۰۰-3۰۰ قرار اســت 3۰۰ 
کیلومتر لوله گذاری را در طول ۱۰۰ روز با هدف توســعه و 
اصالح آبرسانی انجام دهیم که در روستاهای این شهرستان 

هم در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

آغاز عملیات آبرسانی پایدار  به 6 روستای گلپایگان

رشت-سید محمد احمدی در دهمین جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان گیالن که با حضور محمدباقر نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور 
در استانداری گیالن برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت 
پیشرفت فیزیکی پروژه های پسماند شهر رشت پرداخت و 
اظهار داشت: شهرداری برای اجرای پروژه های پسماند به 
حمایت سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد.احمدی ساخت دو 
سالن سوله تخمیر برای افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی 
الکان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: امیدواریم که با 
تکمیل یکی از ســالن ها که ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته و اختصاص آن برای اورهال کردن تجهیزات در 
حال تهیه، بتوانیم تا پایان ســال مالی کارخانه کود آلی را 
به ظرفیت ۵۰۰ تن برسانیم.وی افزایش ظرفیت کارخانه 
کودآلــی از ۵۰۰ تن به هزار تن را بخش دیگری از برنامه 
های شهرداری رشت عنوان کرد  گفت: روزانه هزار و 2۰۰ 
تن زباله در سراوان دفن می شود که از این مقدار زباله، ۶۰۰ 
تن آن متعلق به شهر رشت است.شهردار رشت با بیان اینکه 
در حال حاضر زباله های ۵۰ روستا و بسیاری از شهرهای 
اطراف به سراوان آورده می شود، افزود: برای پروژه افزایش 
ظرفیــت کارخانه کودآلی از ۵۰۰ بــه هزار تن حدود 34 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد که 
راه اندازی این خط از پروژه میتواند گام مهمی برای کاهش 
ورودی زباله به محل دفن زباله در سراوان باشد. سید محمد 
احمدی به تولید برق از زباله پس از نصب دستگاه زباله سوز 
اشاره کرد و گفت: تمام تالش شهرداری این است که بتواند 
پروژه های حوزه پسماند خود را در موعد مقرر به سرانجام 
برساند و در این مسیر از سازمان برنامه، بودجه هم تقاضای 

حمایت و تأمین اعتبارات الزم را داریم.

اختصاص ۹۳ میلیــارد تومان اعتبار 
برای اجرای پروژه های مدیریت پسماند

رشــت -عبدالهی معاون امور جنگل گیالن، با بیان اینکه 
هم اکنون حدود 3۵ تا 4۰ هزار هکتار از اراضی مردم زیر پوشش 
زراعت صنوبر اســت، گفت: اقدامات ترویجی و تسهیالتی نیز با 
همکاری بانک کشاورزی برای زارعین پیش بینی شده است. وی 
افزود در این راستا طی سال جاری 2.۵ میلیارد تومان تسهیالت 
زراعت چوب در نظر گرفته شده که برای هر هکتار هشت تا ۱۰ 
میلیون تومان اختصاص می یابــد.وی از تولید ۵۰۰ هزار اصله 

نهال صنوبر برای توزیع رایگان در اســفندماه امسال خبر داد و 
عنوان کرد: سه نهالســتان گیالن را اختصاص به زراعت چوب 
دادیم و مردم و دستگاه های دارای فضای قابل کشت می توانند 
ایــن نهال ها را دریافت کنند.عبدالهی، تولیــد این نهال ها را با 
مشارکت صنایع ام.دی.اف استان دانست و یادآور شد: همچنین 
در شهرســتان آســتانه اشــرفیه نیز تولید نهال توسط بخش 

خصوصی در حال انجام است.

توزیع رایگان ۵۰۰ هزار اصله نهال در گیالن


