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آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1389 به رنگ 
ســفید ، سفید روغنی به شــماره شاســی NAAN01CA1AK778263 و شماره موتور 
12489079714 به شــماره پالک ایران 53- 714 ه 68 متعلق به ماشــااهلل میرزایی 

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

برگ سبز و سند کمپانی یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ 131SE مدل 1395 
به رنگ ســفید ، ســفید روغنی به شــماره شاســی NAS411100G1247514 و شماره 
موتور M135684335 و شــماره پالک ایــران 23- 771 ب 12 متعلق به عباس عصیری 

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

برگ سبز و سند کمپانی پژو تیپ 405 جی ال آی مدل 1384 به رنگ نوک مدادی 
روغنی به شــماره موتور 12483193229 و شماره شاسی 16200635 به شماره پالک 
ایران 23- 345 ب18 متعلق به مهدی آقابابائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. کاشان 
**************************************************

برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 131SE مدل 1396 برنگ 
 NAS411100H3405090 شماره شاسی M13 / 6017561 سفید روغنی شماره موتور
شــماره پالک ایران 84- 876 س 94 به نام ایمان طاهری راد مفقود گردیده و از درجه 

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

برگ سبز)شناسنامه( خودروی سواری پژو تیپ 405 جی ال آی نوک مدادی-روغنی 
مدل1383،شــماره انتظامی 633 ص13 ایران 49 به شــماره موتور 12483195415 
و شــماره شاسی 16200719 به نام فخرالدین عباســی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

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

ســند، برگ سبز)شناســنامه(وکارت موتور ســیکلت ســیوان تیپ 150CC  مشکی 
مدل 1394،شماره انتظامی 32757ایران571 به شماره موتور 0149NDR057526  و 
شماره شاسی NDR *** 150F9442988 به نام خیر اهلل کریمی پورمفقود گردیده واز 

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

برگ ســبز وســندکمپانی وپالک انتظامــی کانتینرچادری مارالMRL-385 شــماره 
انتظامی ایران42-555ع53 شــماره شاســی NALTSK3DEG0067944 به نام حسن 

داوری حسین پور مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)نوبت دوم(
**************************************************

کلیه مدارک)برگ ســبز و سندکمپانی(ســواری پژو1600آر.دی مدل1380 شماره 
پالک ایران42-422ن26 شــماره موتور 22328005600شماره شاسی 80709282 

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

آگهــی افزایــش ســرمایه شــرکت کارا لولــه فیدار پیشــرو 
شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 59974 و شناسه ملی 

 14006336057
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/24 
و اجــازه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1399/10/24 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
6000000000 ریــال بــه مبلــغ 10000000000 ریــال 
منقسم به 10000 سهم بانام به ارزش هر سهم 1000000 
ریــال که از محــل تبدیل مطالبات حال شــده پرداخت گردید 
، افزایــش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. ماده اصالحی :سرمایه شرکت مبلغ 10000000000 
ریال منقســم بــه 10000 ســهم 1000000 ریالی با نام که 

تماما و نقدا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)1095752(

اطالعیه شماره 3 
ســهامدارانی که تاکنون موفق نشدند اصل سهام خود را از شرکت کنسانتره 
میوه توحید شــاهرود دریافت کنند الزم اســت هر چه ســریعتر به دفتر شــرکت 
مراجعه و وجه سهام خود را دریافت کنند در غیر اینصورت شرکت که منحل شده 
و بیش از 97 درصد ســهامداران اصل ســهام خود را دریافت کرده اند تعطیل و 
کلیه اســناد و مدارک و مانده وجه ســهامداران تحویل اداره ثبت شــرکتها خواهد 

شد. 
آدرس: شاهرود ،خیابان 22 بهمن ، روبروی رستوران گلبرگ ، ساختمان بهنام 

، طبقه 2 ، واحد 3 
تلفن: 32246640 - 023

با تشکر - مدیر هیئت تصفیه

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره ســه فرعی از 3091 اصلی بخش یک 
شاهرود در دفتر امالک الکترونیک شماره 139720329010009586 بنام خانم اعظم 
نودهی صادر و تســلیم گردیده است و برابر ســند رهنی شماره 11096 - 97/2/27 
دفتر 31 شــاهرود در قبال مبلغ 671/000/000 ریال به مدت ده سال در رهن بانک 
ملی ایران می باشــد ســپس مالک فوق با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی به علت اسباب کشی را نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می باشد و یا 
مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی 
کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 
مهلــت قانونی اعتراض ، ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد . شــماره 
چاپی سند تک برگی 673239 سری ج سال 96 می باشد. تاریخ انتشار 1399/11/28
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان محمدعلی کاظمی دادخواستی به طرفیت خوانده هوشنگ ملتجی  به خواسته 
مطالبه وجه ارائه که در حوزه 112 شــورای حل اختالف اللجین به کالســه 711/99 ثبت 
گردیــده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمــی خوانده دعوی 
مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب 
به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز 1400/1/25 
تاریخ 1400/1/25  ســاعت 4/5 عصر در حوزه 112 شــورای حل اختالف اللجین حاضر 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شــورا غیاباً رســیدگی و صدور 

رای خواهد کرد. 
دبیرخانه حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان فتحعلی فرهادی دادخواســتی به طرفیت خوانده پریســا احسانی نیارق  به 
خواســته اســترداد وجه ارائه کــه در حوزه 111 شــورای حل اختالف اللجین به کالســه 
701/99 ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی 
خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنــی مراتــب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز 
1400/1/16 تاریــخ 1400/1/16  ســاعت 3/5 در حــوزه 111 شــورای حل اختالف 
اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگی 

و صدور رای خواهد کرد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان مجید الوندی دادخواســتی به طرفیت خوانده حســین شــرفی  به خواسته 
الــزام بــه ایفــای تعهد ارائه کــه در حوزه 112 شــورای حــل اختالف اللجین به کالســه 
678/99 ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی 
خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنــی مراتــب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز 
1400/1/23 تاریخ 1400/1/23  ســاعت 4 عصر در حوزه 112 شــورای حل اختالف 
اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگی 

و صدور رای خواهد کرد. 
دبیرخانه حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان حمیرا ابراهیمی دادخواســتی به طرفیت خوانده عســل روزدار به خواسته 
اســترداد وجه ارائه که در حوزه 111 شــورای حل اختالف اللجین به کالســه 703/99 
ش 111 ح ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی 
خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنــی مراتــب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز 
1400/1/16 تاریخ 1400/1/16  ســاعت 4 در حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین 
حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شــورا غیاباً رســیدگی و 

صدور رای خواهد کرد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین

قرار تامین خواسته
بــه تاریخ 99/11/14 ، شــماره قرار: - ، کالســه پرونــده: 702/99 ش 111 ح ، 
مرجــع رســیدگی: حوزه 111 شــورای حل اختــالف اللجیــن ، خواهــان/ خواهانها: حمید 
ابراهیمی فرزند علی اکبر روســتای جمشــید آباد ، خوانده / خواندگان: عسل روزدار به 
آدرس )مجهول المکان(  خواســته: صدور تامین خواسته: استرداد وجه 19/800/000 
ریال ، گردشکار: خواهان دادخواستی را بشرح باال به طرفیت خوانده تقدیم و درخواست 
رســیدگی و صدور قرار تامین خواســته به اســتناد مدارک موجــود در پرونده را نموده 
است پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق قاضی شورا با در نظر گرفتن میزان 
خواســته مبلغ یک میلیون تومان 3/000/000 ریال را بعنوان خســارت احتمالی تعیین 
لذا با وصف ایداع مبلغ فوق در وقت فوق العاده در حضور / غیاب ، خواهان / خوانده با 
بررســی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید )قرار تامین خواسته( 
اســتناد یک فقره پرینت واریز وجه شــماره چک -   نظر به اینکه خواهان / خواهان ها با 
تقدیم درخواست ، تقاضای صدور تامین خواسته به و قبض سپرده شماره - نموده است 
چون ارکان و شــرایط درخواســت فراهم می باشــد لذا قاضی شورا به استناد ماده 292 
قانون تجارت مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته و توقیف 
معــادل مبلغ 19/800/000 ریال از امــوال خوانده / خواندگان متضامناً / بالمناصفه تا 
پایان رسیدگی را صادر و اعالم می دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز 

قابل اعتراض در این شعبه می باشد. 
قاضی شعبه شماره 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی مفقودی
پروانه وکالت به شــماره ۱۶۵۸ صادره از کانون وکالی مازندران به نام مهدی فتحی 
فرزنــد رجبعلی در تاریخ ۱۱/۲۰ ۱۳۹۹ مفقود گردیدهاســت لذا ایــن پروانه از درجه 
اعتبار ســاقط و فاقد هرگونه ارزش قانونی میباشد هم چنین از یابنده تقاضا میگردد در 

صورت یافتن پروانه به کانون وکالی مازندران تحویل داده شود. ساری
*******************************************

پروانه بهره برداری به شــماره ۶۸۳۵۸/ق/۱۲ به تاریخ صدور ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ به 
نام تعاونی تولیدی صنایع شیر و فراورده های لبنی میانکاله  به شماره ثبت ۱۰۲4مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار خارج میباشد./ نوبت اول ساری
*******************************************

 S1442286189915 برگ سبز خودرو سواری پراید مدل هاچ بک به شماره شاسی
و شــماره موتور ۲۱47۰۱۱ مدل ۱۳۸۶ به رنگ قرمز روشــن متالیک به شــماره پالک 

ایران ۹۲- ۶۱۵ ب ۲۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************

ســند کمپانی خودرو وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۱۳۶4 رنگ قرمز روغنی شماره موتور 
۰7777۰ شــماره شاسی ۶4۶۵7۵۰ شــماره پالک ایران۶۲-۹۸۱د۲۲ به نام غالمعلی 

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

 بــرگ ســبز هــاچ بــک DS5 رنــگ ســفید متالیــک مــدل ۲۰۱۶ شــماره موتــور 
PSA5F0610FJBZ2308082 شماره شاسی VF7KF5FMAGS509875 شماره پالک 

ایران۶۲-4۸۹ج4۵ به نام مختار افضلی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*******************************************
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی( 

شــماره پرونده:۱۳۹۸۰4۰۱۰۳7۱۰۰۰۲4۶بــه موجــب پرونــده اجرایی کالســه 
۹۸۰۰۲7۲ لــه بانــک کشــاورزی علیه آقــای باقر محمــدی حمیدی شــش دانگ عرصه 
واعیــان یــک باب خانه به مســاحت ۹۲۲.۶۲ مترمربــع به پالک ثبتــی 47۵ فرعی از ۱۰ 
و ۱۱ اصلــی بخش ۹ به شــماره ثبت ۱۵۶۹ صفحه 4۰۵ دفتر جلد ۱۰ به شــماره چاپی 
۲۲۵۹۵۰ و حدود اربعه آن به شرح زیر می باشد: شماال به طول ۲۲.۵۹ متر به متصرفی 
مســکونی احمدنژاد شــرقا به طــول ۲7.۳ متر متصل بــه کوچه بن بســت جنوبا به طول 
۳۰.۹4 متــر بــه خیابــان غربا به طول ۳۶.۵ متر به متصرفی مســکونی بهــرام ولی نژاد . 
در پهنه عرصه دو دســتگاه ســاختمان مسکونی مســتقل از هم با مشخصات زیر احداث 
شــده اســت : الف-ســاختمان قدیمی مســکونی همکف با مصالح بنایی به مساحت حدود 
۱۲۶.۵ متر مربع با قدمت ساخت حدود ۲4 سال دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی 
و ســرویس های بهداشتی و آشــپزخانه و پنجره ها از نوع آلومینیوم و نمای اصلی سنگ 
و کابینــت فلزی و پوشــش نهایی ورق های آزبســت و ســیمان با زیربنــدی خرپای فلزی 
.ب- ســاختمان جدید از نوع بتنی با ســقف تیرچه و بلوک دارای سه طبقه شامل همکف 
به مساحت۱۰۸ مترمربع پارکینگ و راه پله و طبقه اول مسکونی دارای دو اتاق خواب و 
هال و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و کابینت ام.دی.اف و کف سرامیک 
و دیوارهای آشپزخانه و سرویس های بهداشتی کاشی به مساحت ۱۱7 مترمربع و طبقه 
دوم مســکونی که فقط ســفت کاری انجام گرفته به مســاحت ۱۱7 مترمربع و نمای اصلی 
ســاختمان سنگ می باشد. حدود زمین با دیوار و درب فلزی بزرگ محصور گردیده است 
. هریک از ســاختمان ها دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشــد . قدمت ساخت ۲۱ 
سال می باشــد .باتوجه به موقعیت ملک و قدمت بناهای احداثی و شکل هندسی عرصه 
و راه دسترســی و لحاظ نمودن دیگر عوامل موثر ارزیابی شــش دانگ عرصه و اعیان به 
مبلغ 4.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )چهار میلیارد و یکصد میلیون(ریال تعیین و اعالم گردید . ملک 
فاقد بیمه می باشــد . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱  
در اداره ثبــت اســناد و امالک نکا واحد اجرا واقع در نــکا از طریق مزایده به فروش می 
رســد.مزایده از مبلــغ 4.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )چهار میلیارد و یکصد میلیون(ریال شــروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی 
هــای مربــوط به آب-برق و گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی 
کــه مورد مزایــده دارای آن ها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتی و عوارض شــهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده 
برنــده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد 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 ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)تاریخ انتشار :)سه شنبه مورخ 

۱۳۹۹/۱۱/۲۸(.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد وامالک نکا-  محمدمهدی قلیان

آگهی حصر وراثت
آقای علی امینی فرزند آصف به شــرح درخواســتی که به شماره ۱/۹۹۰۰۶۶۱ این 
شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که 
شادروان آصف امینی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۶۲۱۵۱۳۵۶4 صادره از مغان در 
تاریخ ۱۳۹7/۵/۳ در بهشت زهرا تهران بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :۱-امینه وکیلی اجارود فرزند فضلعلی کدملی ۱۶۲۰۶۸۲۰۳۶ متولد 
۱۳۳۶/4/۲۰ همســر متوفی۲-محمدرضا امینــی فرزند آصف کدملی ۱۶۲۱۸۹4۹۰۸ 
متولــد ۱۳۶۳/۶/۱۹ ۳-علــی امینــی فرزنــد آصــف کدملــی  ۱۶۱۰۰۱۳۹۰۵ متولد 
متولــد  کدملــی  ۱۶۲۱۵۹۱۸۸۳  آصــف  فرزنــد  امینــی  ۱۳۶۸/۲/۲۸   4-زینــب 
متولــد   ۱۶۱۰۱۲۸۲۹۱ کدملــی   آصــف  فرزنــد  امینــی  ۵-زهــرا     ۱۳۶۱/۱۲/۱
متولــد   ۵۰4۹۶۲۸4۱۵ کدملــی   آصــف  فرزنــد  امینــی  ۶-آرزو      ۱۳۶۹/۶/۲۵
۱۳۵۵/۶/۲۸   7-ژیال امینی فرزند آصف کدملی  ۵۰4۸۸۳7۶۲۲ متولد ۱۳۵7/۹/۱ 
همگی فرزندان متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکــس 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 بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما نظر به اینکه آقای عبداله سلیمان زاده به آدرس شهرری خیابان شهید بیات 
)۲4 متری( کوچه محمد مرتضی قلی )کاشــانی( پالک ۲۵ با تســلیم یک برگ استشهادیه 
۹۳۲۸۱ مورخه ۹۹/۱۰/7 اعالم می دارد سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکونی به 
شــماره ۱۱۱ فرعی از ۳4 اصلی به مســاحت ۱۲۱/۵۰ مترمربع مفروز و مجزا شــده از 
۳4۱ فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در بخش ۱۲ ناحیه ۰۱ حوزه ثبت ملک شهرری 
اســتان تهران ، مشــخصات منضمات ملک: پارکینگ 4 به مســاحت ۱7/۵ مترمربع طبقه 
همکف ، مشخصات مالکیت: مالکیت عبداله / سلیمان زاده فرزند محمد شماره شناسنامه 
۱۱۸ تاریــخ تولد ۱۳۲۶/۳/۸ صادره از ری دارای شــماره ملــی ۰4۹۱۰۰۹۶4۱ با جز 
ســهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان ، موضوع 
ســند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۸۲4۹7۸ سری ج سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیک ۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۲4۰۱۰۸۶7 ثبت گردیده اســت و رهن و بازداشت ندارد. 
با قدرالســهم از عرصه مشاعی و سایر مشــاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه 
اجرائــی آن طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا هرکس 
نسبت به آن آگهی اعتراض دارد پس از انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره اعالم 

نماید در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/۱۰۹۹
سید مهدی المعی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۳۳۹۰۰۰۳4۵-۱۳۹۹/۱۱/۰4 هیــات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/

خانم زین العابدین نامنی فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه ۱۳۵۵ صادره از  در یک 
قطعه باغ پســته به مســاحت۳74۸۶/۹۰مترمربع پالک قســمتی ازپالک ۱۱ اصلی واقع 
در اراضی باغدشــت بخش ۱۰خوشــاب خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی علمدار 
نامن فرزند حســن محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به 
فاصله۱۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.

)م الف ۹۹/۲۲۰7(
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۹/۱۱/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۹/۱۲/۱۳
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

سنندج -چاپ دفترچه های تأمین اجتماعی از ابتدای اسفند متوقف 
و طبق اعالم سازمان تأمین اجتماعی از این تاریخ به بعد ارائه خدمت در 
زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی درمانی با ارائه کارت ملی، 
شناســنامه یا جلد دفترچه درمانی میسر خواهد بود. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان ، دکتر هوشنگ 
فوالدی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان در تشریح این 
طرح گفت : از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی 
شعب و کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد شد. وی 
تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات اعم از ویزیت، 
تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، 
فیزیوتراپی و...، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه کنندگان 
خدمات تشــخیصی و درمانی، چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول 
اسفندماه ۱۳۹۹ متوقف می شود.وی افزود: بیمه شدگان و بازنشستگانی 
که صفحات دفترچه آنها به پایان می رســد نیازی به دریافت دفترچه 
جدید ندارند و می توانند با ارائه کارت ملی ، شناسنامه یا جلد دفترچه 
درمانی به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد 
تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.دکتر فوالدی ضمن دعوت 
از پزشکان به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی، اظهار 

داشت: در صورت عدم امکان یا تمایل پزشکان به استفاده از سامانه نسخه 
الکترونیک؛ این عزیزان می توانند نسخه بیمه شدگان تأمین اجتماعی را 
در سرنسخه برای آنان بنویسند و سرنسخه پزشکان مشابه با صفحات 
دفترچه  های کاغذی دارای اعتبار خواهد بود . وی گفت: نحوه خدمت 
رســانی به بیمه شدگان در مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی اعم از 
طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد به دقت برنامه ریزی شده است به گونه 
ای که اطمینان داریم ان شاء اهلل هیچگونه اختاللی به وجود نخواهد آمد.
دکتر فوالدی با قدردانی از پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد بابت 
همکاری موثر در موفقیت طرح بزرگ نسخه الکترونیک، گفت: حذف 
دفترچه های کاغذی و استفاده از سامانه نسخه الکترونیک زمینه ساز 
تحول اساسی در خدمات درمانی خواهد شد و این طرح زمینه ساز ایجاد 
پرونده الکترونیک سالمت و همچنین پیشگیری از هدررفت بسیاری از 
هزینه های غیرضروری است. الزم بذکر است توجه به نکات زیر از سوی 
بیمه شدگان ضروری است: ۱- در زمان مراجعه به پزشک و موسسات 
تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست. 
بیمه شدگان عزیز می توانند با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه 
درمانی خود، خدمــت درمانی مورد نیاز را دریافت نمایند.  ۲- تمامی 
بیمه شدگان و مســتمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل دریافت 

خدمات درمانی می توانند با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی به 
نشانی eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل 
مشخصات هویتی و درج شــماره تلفن همراه )موبایل( خود در درگاه 
مذکور اقدام کنند.۳- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی 
قبل از مراجعه به مراکز درمانی می توانند نسبت به استعالم استحقاق 
درمان از طریق یکی از روش های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود 
medical.tamin. اطمینان حاصل کنند: روش اول: مراجعه به سایت

ir، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان  / روش دوم: 
شماره گیری #۱۴۲۰*۴*، انتخاب گزینه ۱ )استعالم اعتبار درمانی(، 
ورود کد ملی و مشــاهده وضعیت پوشــش بیمه درمان / روش سوم: 
شماره گیری #۱*۱۴۲۰*۴*، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش 
بیمه درمان / روش چهارم: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت 
pwa.tamin.ir، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان / 
روش پنجم: شماره گیری #۱۶۶۶*، انتخاب گزینه ۱ )استحقاق سنجی(، 
ورود کد ملی و مشــاهده وضعیت پوشش بیمه درمان ۴- در مواردی 
که بیمه شــده بر اساس نتایج دریافتی از روش های فوق یا اعالم مراکز 
درمانی، فاقد استحقاق درمان است، در صورت اعتراض می تواند موضوع 
را از طریق ســامانه ۱۴۲۰ پیگیری کند. ۵- تمامی بیمه شــدگان در 

صورت ایجاد حساب کاربری می توانند خالصه سوابق درمانی خود را با 
مراجعه به سامانه eservices.tamin.ir در پنجره )منوی( مخصوص 
بیمه شــدگان مالحظه کنند. ۶- روش های استعالم استحقاق درمان 
)پوشش بیمه درمان( برای »بیماران خاص« همانند سایر بیمه شدگان 
است با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعالم برخورداری 
از خدمات درمانی با پسوند »خاص« مشخص می شوند. ۷- ارائه خدمات 
درمانی در بخش بستری در مواردی که »نوزاد« فاقد کدملی باشد تا زمان 
صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به نوزاد )حداکثر تا یک ماه پس از 
تولد( از طریق کدملی مادر امکان پذیر اســت. ۸- تا اطالع ثانوی احراز 
هویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد 
دفترچه درمانی )۱۰ رقم اول شماره سریال دفترچه( صورت می گیرد. 
لذا ارائه »جلد دفترچه درمانی« برای برخورداری از خدمات تشخیصی 
و درمانی توســط اتباع ضروری است.۹- آن دسته از بیمه شدگان اتباع 
خارجی که جدیدالورود هستند، با ارائه شماره اختصاصی فراگیر )فیدا( و 
همراه داشتن برگ اول دفترچه درمانی خود می توانند از خدمات درمانی 
در تعهد سازمان بهره مند شوند.۱۰- ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به 
بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نیست و در حین 

درمان این فرایند انجام می شود. 

رشت- ســید محمد احمدی اظهار داشت: نرده 
های خط ویژه اتوبوس شــهر رشــت در خیابان امام 
خمینی در راســتای درخواست های مکرر شهروندان 
با تاکیــدات پلیس راهور و مقامات قضایی شــهر به 
صورت کامل جمع آوری شد.شــهردار رشت با تشکر 
از دادســتان و رییس پلیس راهور استان برای توجه 
به امنیت شهروندان، گفت: این نرده ها در سال های 
اخیــر عالوه بر ایجاد مشــکالت ترافیکی باعث مرگ 
تعدادی از شهروندان نیزشده بود.سید محمد احمدی 
بــا بیان اینکه BRT و خط ویژه در نفس خود پروژه 
های خوبی هســتند بیان داشت: بنده مخالف چنین 
پروژه هایی نیستم اما متاســفانه در مقطع کنونی از 
یک سو شاهد نارضایتی گسترده مردمی به سبب خطر 
آفرین بودن نرده ها و افزایش ترافیک، مواجه بوده ایم 
و از ســوی دیگر با توجه به مشکل کمبود اتوبوس و 
مشخص نبودن زمان بهره برداری کامل از پروژه بی آر 
تی وجود نرده ها در خیابان امام )ره( توجیهی ندارد.
شــهردار رشت با تاکید بر اینکه به دنبال اتالف منابع 
و تضییع بیت المال نیســتیم، تصریح کرد: نرده های 
خط ویژه با تاکید دادستان محترم برای جلوگیری از 
اتالف منابع عمومی، قطعا در جای مناســب دیگری 
در سطح شهر اســتفاده خواهد شد و به زودی مکان 
نصب نرده ها را به شــهروندان اعالم خواهیم کرد.وی 
در پایان به لزوم تعامل مدیریت شــهری و شهروندان 
اشاره کرد و گفت: ما نسبت به مطالبات شهروندان و 
انتظاراتی که از شهرداری رشت وجود دارد بی تفاوت 
نیســتیم و امیدواریم تا شــهروندان نیز یاری دهنده 

مدیریت شهری در اجرای پروژه ها باشند

شهردار رشت عنوان کرد: نسبت به 
مطالبات شهروندان بی تفاوت نیستیم

در  کارخانجات  و  ادارات  از  دفاع  رزمايش 
مسجدسلیمان برگزار شد

رزمایش دفاع از ادارات و کارخانجات ، ظهر روز گذشــته 
از ســوي فرماندهي بســیج حوزه کارمندي ســپاه ناحیه 
مسجدسلیمان برگزار شد .طي این رزمایش که بصورت هم 
زمان از سوي پایگاه هاي زیر مجموعه این حوزه مقاومت اجرا 
شد ، بسیجیان عضو گردان بیت المقدس پایگاه مقاومت بسیج 
صنعت نفت مسجدسلیمان به تمرین اصول دفاع از ادارات و 
تأسیسات شهري در محیط و شرایط حقیقي پرداختند .الزم به 
توضیح است پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان 
با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو فعال و عادي ، بزرگترین پایگاه 
مقاومت بسیج اداري این شهر محسوب مي شود .شرکت بهره 
برداري نفت و گاز مسجدسلیمان نیز با تولید صیانتي از مخازن 
و میادیــن نفت و گاز تحت پوشــش یکي از صنایع مهم باال 

دستي و حیاتي این شهر بشمار مي آید  

عملیات اجرايی فاز دوم طرح کابل خودنگهدار در 
لوشان آغاز شد 

محمد اســماعیل هنرمند مدیر عامل توزیع نیروی برق 
گیالن در این آیین با اشاره به اجرای طرح های جهادی تبدیل 
کابل خودنگهدار وتاب آوری گفت: از آغاز سال جاری به منظور 
پایداری شبکه و تامین انرژی برق مشترکین در سطح استان 
گیالن اجرای دو طرح جهادی تبدیل شبکه فرسوده مسی به 
کابل خودنگهدار و طرح تاب آوری در این استان اجرا شدوی 
افزود: درفاز اول اجرای این طرح ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده 
با صرف هزینه ۱۲۰میلیارد تومان به کابل خود نگهدار مجهز 
شد و در فاز دوم نیز ۱۰۰۰کیلومتر دیگر با اعتبار۱۴۰میلیارد 
تومان در گیالن آغاز شده است مدیر عامل توزیع برق گیالن 
اضافه کرد :امروز در لوشــان تبدیل ۲۰۰۰مترشبکه سیمی 
مسی فرسوده به کابل خود نگهدار از فاز دوم اجرای این طرح 
آغاز شده است هنرمند با اشــاره اقدامات انجام شده فاز اول 
اجرای طرح مذکور در شهرستان رودبار گفت :در فاز اول ۶۰ 
کیلومتر شبکه سیمی فرسوده که با صرف هزینه ۸ میلیارد 

تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است

رشد ۱۸۹ درصدی سرمايه گذاری در شهرک های 
صنعتی گلستان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت که 
از سال ۹۲ تاکنون ۱۴ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان جذب شده که این 
رقم نشان دهنده رشد ۱۸۹ درصدی است حجت اهلل خلیل 
زاده اظهار داشــت: در این مــدت ۱۴۴ واحد صنعتی راکد و 
نیمه تعطیل با اعطای تسهیالت رونق تولید به چرخه تولید 
بازگشتند وی با اشــاره به این که زیرساخت های الزم برای 
جذب سرمایه گذاری در ۲۲ شهرک و نواحی صنعتی گلستان 
فراهم است افزود: گازرسانی به هشت شهرک و ناحیه، ایجاد 
امکانات مخابراتی ، رشد تامین برق از ۱۲۲ به ۱۷۵ مگاوات، 
افزودن تصفیه خانه  فاضالب و تجهیز ۶ شــهرک و ناحیه به 
آشــیانه و خودروی آتش نشانی از دیگر اقدامات زیرساختی 

برای جذب سرمایه گذار طی هشت سال اخیر است
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جزئیات حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی اعالم شد. 

قزوین-  به گزارش دفتر روابــط عمومی، بهمن 
غنوی معــاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه ســیکل 
ترکیبــی با اعــالم این خبر گفــت: در ادامه فعالیت 
های تعمیــرات واحدهای نیروگاه، واحد شــماره ۲ 
بخــار ســیکل ترکیبی بــرای انجام تعمیــرات نیمه 

ســنگین از شبکه سراسری تولید، خارج شد.
غنــوی در تشــریح فعالیت هــای تعمیراتی این 
واحد بیان داشــت: در این برنامــه تعمیراتی، بازدید 
و  بازدیــد  هیدروتوربیــن،  از  بازدیــد   ،CWP از 
ســرویس کاری والوهای وزنــه ای، بازدید و دمونتاژ 
روتــور ژنراتور، بازدید از کندانســور واحد، بازدید از 
سیســتم هیدرولیک، انجام تســت های غیر مخرب 
در تجهیــزات توربین و ژنراتور، بازدید و ســرویس 
کاری سیســتم روغــن کاری والوهــای توربیــن و 
سیســتم روغن کاری یاتاقان های توربین و بازدید 
از یاتاقــان هــا، همچنین بازدید و ســرویس کاری 
کنترل والوهــا و والوهای دســتی توربین و بازدید 
از سیســتم خنک کاری برج اصلی و کمکی از مهم 
تریــن فعالیت هایی اســت که در حــوزه تعمیرات 

شود. می  انجام  مکانیک 
وی افــزود: در حــوزه تعمیــرات الکتریــک و 

۶/۶ کیلوولت  ابزاردقیق هــم، بازدید از بریکرهــای 
و شــارژرها، بازدیــد از ترانســفرماتورها، بازدید از 
الکتروموتورهای ۴۰۰ ولت، بازدید از سیســتم های 
DC، همچنین ســرویس و کالیبراســیون تجهیزات 
ابزاردقیقــی به همــراه بازدید از تجهیزات سیســتم 
کنترل، از دیگر فعالیت هایی اســت که در این دوره 

شد. خواهد  انجام 
گفتنی اســت تمامی فعالیت های تعمیراتی واحد 
شــماره ۲ بخاری ســیکل ترکیبی از سوی کارکنان 
تعمیــرات مکانیک، الکتریک و ابــزار دقیق نیروگاه 

انجام می شود.

تعمیرات نیمه سنگین واحد شماره 2 بخار سیکل ترکیبی آغاز شد
واحد شماره 2 بخار سیکل ترکیبی برای کسب آمادگی تولید دردست 

تعمیرات قرار گرفت. گلستان-مدیردفتر حراست و امور محرمانه شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان گفت : سرکشی از تاسیسات و 
شبکه های توزیع برق ،برخورد جدی با سارقان تجهیزات 
شبکه ها و تاسیسات برق ، از اهداف گشت مشترک پلیس 
و برق است که اخیرا اهمیت این موضوع دو چندان شده 
است منوچهر بهمنی نیا افزود : تا کنون مسئولین امنیتی 
و انتظامی استان همکاری خوبی با شرکت توزیع نیروی 
برق در سرتاسر استان داشــته که همواره مورد تقدیر و 
تشکر ما بوده اســتوی افزود : با همکاری فرماندهی کل 
انتظامی استان،ریاست پلیس پیشگیری از سرقت استان 
، فرماندهی انتظامی شهرستانها،بسیج و نیروهای توزیع 
نیروی برق استان با بکار گیری کلیه تجهیزات لجستیکی 
مدیریت ها و خودروهای انتظامی ،مانوری متشکل از  ۴۲ 
اکیپ در شهرستانهای گرگان ،آق قال و غرب استان برگزار 
شــد که این مانور در جهت کاهش سرقت از تجهیزات و 
بروز هر گونه مشکالت برای شهروندان است وی با اشاره 
به شناسایی مالخرهای موجود در استان و نقاط آلوده به 
سرقت  تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق در استان اظهار 
داشــت: به دنبال این هستیم که با همراهی و مشارکت 
نیروی انتظامی و استفاده از نیروهای خبره و متخصص با 
طرح  برنامه های متناسب با نقاط آلوده از سرقت تجهیزات 
برق جلوگیری نمائیم بهمنی نیا با بیان اینکه مهمترین 
هدف شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، تأمین 
بــرق مطمئن و پایدار و فراهم نمودن رضایتمندی مردم 
و مشترکین برق استان گلستان است تأکید کرد: شرکت 
برق یکی از شرکت های خدمات رسان است و اینکه افرادی 
با سرقت تجهیزات برق و بروز خاموشی به رضایتمندی 

مردم از نظام آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست

پیشگیری  پلیس  مشــترک  گشت 
گلستان و توزیع برق استان

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی عادي بطورفوق العاده
 شرکت سازه هاي فوالدي پایدار کاویان)سهامی خاص(

کاویان  پایدار  فوالدي  هاي  ســازه  شــرکت  ســهامداران  کلیه  از  بدینوســیله 
به عمل  ثبت 3107 شــناســه ملی14000261933دعوت  به شــماره  ســهامی خاص 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 09:00صبح 
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1-انتخاب اعضاي جدید هیات مدیره 
مقام دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره 
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