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آگهي مفقودي
کارت ســبز کاميون باري چوبي سيستم بنز تيپ ال 1921/52 مدل 1364 به 
رنگ نارنجي روغني به شــماره موتور 10048021 و شــماره شاســي 16568397 
به شــماره پالک ايران 18-227 ع 62 متعلق به اکرم افشــاري مفقود گرديده و از 

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

ســند و برگ سبز)شناســنامه( خودروي ســواري پرايد تيپ جــي تي ايکس آي 
ســفيد-روغني مدل 1388 شماره انتظامي 426 ص 84 ايران 49 به شماره موتور 
3029992 و شــماره شاســي S1412288293912 به نام محمد حســن سليم پور 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ياسوج
*************************************************

برگ ســبز وانــت دوکابين پــارس خــودرو پيــکاپ ريچ D4WD مــدل1396 
شــماره پالک ايران24-576م83 شــماره موتور ZG24495491 شــماره شاســي 
NAPDBP27H1005895 بــه نــام احمدبروايــه مفقود گرديــده و ازدرجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
*************************************************

بدينوســيله اعالم ميدارد برگ سبز سواري ساينا تيپ رنگ سفيد مدل 1399 
 NAS831100L5891799 و شماره شاســي M15 / 9019523 به شــماره موتور
و شــماره پالک انتظامي ايــران 96- 496ط23 متعلق به اينجانب عذرا بقائي فرزند 
حسين بشماره ملي 0795275269 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 

شاهرود
*************************************************

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
شرکت خدماتي شهرک صنعتي شاهرود )سهامي خاص( شماره ثبت 3948

بدينوســيله از کليه سهام داران محترم شــرکت خدماتي شهرک صنعتي شاهرود به شماره 
ثبت 3948 اصالتا و وکالتا يا به نمايندگي دعوت مي شــود تا در جلســه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده که راس ساعت 10 الي 11/30 صبح روز سه شنبه مورخه 99/12/12 و در سالن 
اجتماعات ، پارک علم و فناوري اســتان سمنان واقع در شاهرود بلوار دانشگاه تشکيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دســتور جلســه مجمع:  - اســتماع گزارش هيئت مديره  - تصويب ترازنامه و صورت هاي 
مالــي ســال 1397 ، 1398  - تصويــب بودجه ســال 1400  - انتخاب بــازرس قانوني اصلي و 

علي البدل 
ساير موارد که در صالحيت مجمع مي باشد.

با احترام- هيئت مديره شرکت

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 139960306271003455 هيات موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتي حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي صالح معــدن چي فرزند 
محمــد در ششــدانگ اعيــان يک باب خانــه به  مســاحت 124/42 
متــر مربع مقــدار 2/60 متر مربع از پــالک 20241 فرعي و مقدار 
121/82 متــر مربع از پالک 5356 فرعي از 3 اصلي بخش 9 واقع 
در بلــوار شــهيد کريمي 1 پــالک 41 اعيان متعلق به خــود متقاضي 
و عرصه موقوفه ســادات رضوي محرز گرديده اســت.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايــي تقديم نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صــادر خواهد 

شد.م/الف 100
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/29

حميد رضا افشار- رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزايده 
شــماره مزايده:139904310359000110 پرونده کالسه 9601643 شامل 3 مورد 
رهن موارد 1و2و3 : 1- ششــدانگ پالک 389 فرعی از 48 اصلی بخش 10 ثبت محمودآباد 
نظر هيأت ســه نفره کارشناســان به شــرح صــورت مجلس مورخ 1399/08/08 هيأت ســه 
نفــره، بــه آدرس محمودآباد -خيابان آزادی، انتهای دريای 26 جنــب پارک الله ) پالک دريا (، 
با مشــخصات پالک ثبتی براساس سند رسمی به شــماره چاپی 496468 سری ج سال 94 به 
مســاحت 1309/2 مترمربع به نام خانم زينب جعفريان ثبت شــده است.حدود اربعه مندرج 
در ســند مذکور عبارتند از : شماال به طول 12 متر به حريم دريا،شرقا به طول 108/80 متر 
به پالک 390 فرعی جنوبا به طول 12/05 متر به کوچه موجود،غربا به طول 109/40 متر به 
پالک 388 فرعی . ملک موردنظر در وضعيت موجود به مساحت عرصه 506 مترمربع که چهار 
طرف آن با ديوار و درب محصور شــده اســت قرار دارد و حدود اربعه موجود آن عبارتند از: 
شــماال به طول 12 متر به حريم دريا شــرقا به طول 42/40 متر به پارک شــهرداری جنوبا به 
طول 12/05متر به کوچه موجود غربا به طول 43 متر به پالک مجاور می باشــد . شــش دانگ 
پــالک 389 فرعی از 48 اصلــی بخش 10 ثبت محمودآباد به ارزش 88.500.000.000 ريال 
ارزيابی گرديد.2- شش دانگ پالک ثبتی 1067 فرعی از 5 اصلی بخش 9 ثبتی آمل و شماره 
ثبت ملک 24418 صفحه 356 دفتر امالک 138 نظر هيأت سه نفره کارناس طبق صورتمجلس 
تاريخ 1399/10/05 به شــرح ذيل اعالم گرديد.پالک مذکور ضمن مطالعه پرونده های ثبتی 
و شهرداری به مساحت عرصه 162/6 مترمربع به آدرس آمل-خيابان طالب آملی دريای 33 
انتهای کوچه نيما 4 آخرين بن بســت ســمت چپ پالک 88 که حدود و مشــخصات پالک مذکور 
مطابق با ســند می باشــد.کاربری پالک فوق براســاس طرح تفضيلی مصوب 1385 مســکونی 
کم بــوده و اعيانی احداثی دارای پروانه ســاختمانی شــهرداری به شــماره 48631/3 مورخ 
1382/08/05 و پايان کار ســاختمان شــماره 40064/3 مورخ 1386/06/25 و اصالحيه 
پايان کار به شــماره 24819/3 مورخ 1392/04/19 و با مشــخصات ذيل می باشــد. طبقه 
همکف به صورت ســوييت مسکونی به مســاحت 16 مترمربع ، پارکينگ و راه پله به مساحت 
82 مترمربــع و انباری به مســاحت 5/2 مترمربع می باشــد . طبقه اول بــه صورت يک واحد 
مســکونی به مســاحت 132/2 مترمربع می باشــد که در حال حاضر در تصرف مســتاجر قرار 
دارد.طبقه دوم به صورت يک واحد مســکونی به مســاحت 103/2 مترمربع می باشد که اين 
واحد تخليه می باشــد . هر دو واحد دوخوابه با کف ســراميک و ديوار و ســقف با اندود گچی 
، پذيرايــی و هــال ، آشــپزخانه و پخت بــا کابينت ام . دی .اف ، حمام و ســرويس بهداشــتی 
کاشــی کاری شــده،درب ها چوبی جامی و پنجره ها آلومينيوم، سيســتم گرمايشی بخاری گازی 
و سيســتم سرمايشــی کولر پنجره ای و آيفون تصويری پشت بام سراميک و کف آشپزخانه و 
کف حياط ســنگ می باشــد. لذا شــش دانگ پالک ثبتی 1067 فرعی از 5 اصلی بخش 9 ثبت 
آمل به ارزش 15.340.000.000 ارزيابی شــده اســت .3-شــش دانگ پــالک ثبتی 1715 
فرعــی مفــروز و مجزا شــده از 1245 فرعی از يک اصلی دهســتان کلرودپی بخش 6 الحاقی 
ثبت نور به آدرس شهر رويان خيابان پالژ - نبش افشار شرقی به شرح صورت مجلس مورخ 
1399/09/08 هيأت ســه نفره کارشناســان به صورت ذيل اظهار نظــر نمودند.ملک تعرفه 
شــده واقع در خيابان پالژ شهر رويان )دريای 7 (با ســند مالکيت کاداستری 1715 فرعی از 
يک اصلی دهســتان کلرودپی بخش 6 الحاقی ثبت نور به مســاحت 5520 مترمربع که برابر 
سند شماره 15057 مورخ 1392/09/25 دفترخانه 153 آمل به بابک کالنتری انتقال قطعی 
يافت ،حدود اربعه ملک شــماال به طول 72/34 متر به حريم دريا و معبر ساحلی خاکی ) قطعه 
ســه تفکيکی( شــرقا ديواری اســت به طول 86/13 متر به قطعه دو تفکيکی جنوبا در ســه 
قســمت مجموعا به طول 63/87 متر به خيابان آســفالتی دوازده متری افشــار شرقی و غربا 
ديواری است به طول 80 متر به خيابان اصلی پالژ شهرداری )---- 7( ملک موصوف دارای 
پروانه ســاختمانی به شــماره 94/4139 مــورخ 1394/06/03 در 17 طبقه روی يک طبقه 
همکف و يک زيرزمين مجموعا به مساحت کل 28650 متر مربع از شهرداری رويان می باشد 
. پروانه صادره در تارخی 1398/12/25 با شماره98002122 در شهرداری تمديد گرديده 
اســت . مســاحت ملک پس از رعايت برهای اصالحی مطابق پروانه صادره 77/--- مترمربع 
می باشــد . کاربری ملک مطابق طرح جامع شهر رويان حدود 30 درصد تفريحی و گردشگری و 
مابقی مسکونی ولی .... طرح تفضيلی پالک مذکور کامال مسکونی می باشد . تغيير کاربری اوليه 
ملک )کمپينگ به مســکونی ( ، ميزان ســطح اشغالی تراکم ســاختمان به موجب مصوبه کميته 
فنی و کميســيون مغايرت های طرح هادی استانداری محترم مازندران مورخ 1393/03/21 
انجام گرفته اســت . در ضلع شمالی ملک ساختمان تجهيز کارگاه به صورت همکف و شيروانی 
با پوشــش ســقف ورق فلزی و نمای آن ســفيدکاری با پودر سنگ و ســيمان است که عمليات 
ساخت آن به اتمام رسيده است مشاهده شده، اين ساختمان دارای رأی کميسيون ماده صد 
شهرداری رويان به شماره 274-1393/04/17 با مساحت 420 مترمربع و نيز 30 مترمربع 
جهت تأمين پارکينگ می باشــد. هم چنين اسکلت فلزی در دو طبقه در کنج شمال غربی ملک 
احداث شده هر طبقه آن حدود 100 مترمربع می باشد که در مرحله ساخت اسکلت می باشد 
. در کنــج جنوب شــرقی ملــک ورودی با دروازه فلزی می باشــد که ســاختمان نگهبانی در آن 
احداث شده است . در قسمت جنوبی ملک تعداد 68 شمع با مقطع دايره و شعاع 1/2 متر و 
به عمق حدود 22 متر کوبيده شده است . مساحت اجرا شده شمع حدود 2630 مترمرربع می 
باشــد .ملک موصوف دارای انشــعاب آب و برق و گاز است. لذا شش دانگ پالک ثبتی 1715 
فرعی از 1 اصلی بخش 6 ثبت نور به ارزش 1.540.000.000 ريال ارزيابی گرديد. سه پالک 
محمودآباد-آمل -نور به شرح فوق و قيمت ذيل:1-شش دانگ پالک ثبتی شماره 389 فرعی 
از48 اصلی بخش 10 محمودآباد به ارزش 88.500.000.000 ريال ارزيابی گرديد.2-شش 
دانــگ پالک ثبتــی 1067 فرعی از 5 اصلی بخش 9 ثبت آمل بــه ارزش 15.340.000.000 
ريال ارزيابی گرديد3-شــش دانگ پالک ثبتی 1715 فرعــی از 1 اصلی بخش 6 ثبت نور به 
ارزش 1.540.000.000 ريال ارزيابی گرديد از ساعت 9:00 الی 12:00 روز يکشنبه مورخ 
1399/12/17در محل اجرای ثبت اســناد آمل محل تنظيم شــهر سند رهنی مستند پرونده 
هــای فوق می باشــد از طريق مزايده به فروش می رســد . مزايده از مبلغ فوق شــروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای 
آن ها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين 
که رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت 
وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا دريافت می گردد.شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در 

جلسه مزايده است .برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز 
از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب 
خزانه واريز خواهد شــد.ضمنا چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رســمی گردد،مزايده روز 
اداری بعــد از تعطيــل در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.تاريخ انتشــار آگهی 

مزايده: چهارشنبه مورخ 1399/11/29 م/الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آمل

آگهی مزايده مورد وثيقه
شــماره  رهنــی(  غيرمنقول)اســناد  امــوال  مزايــده  آگهــی 

پرونده:139804010067000431به موجب پرونده اجرايی کالسه 9800
492 له شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان عليه خانم فاطمه جعفری شش دانگ عرصه 
و اعيــان يک واحد آپارتمان مســکونی به شــماره فرعــی 1506 مفروز و مجزا شــده از 650 
فرعی از 26 الی 28 اصلی واحد هشتم تفکيکی بخش 9 حوزه ثبتی نکا به مساحت 109/16 
مترمربــع واقــع در طبقــه دوم غربی کــه 5 متر و 16 دســی مترمربع آن تراس می باشــد با 
قدرالســهم از مشــاعات و مشــترکات طبق قانون آپارتمان ها به شــرح جلد يک سند مالکيت 
چاپی 893342 ذيل ثبت 1002 دفتر جلد 6 صفحه 266 حدود اربعه به شــرح متن مســند 
وضعيــت اجمالی ملک: واحد مســکونی دارای دو اتاق خواب-هال و پذيرايی-ســرويس های 
بهداشــتی - آشــپزخانه -کف مالط ماسه ســيمان و کف آشپزخانه ســنگ و ديوار آشپزخانه و 
سرويس های بهداشتی کاشی و کابينت فلزی و نمای اصلی اندود سيمان با رنگ آميزی و فاقد 
آسانسور، پوشش نهايی ورق های آزبست و سيمان با زيربندی خرپای فلزی، سيستم گرمايی 
بخاری گازی،سيســتم سرمايی کولر اسپليت و دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق مستقل 
می باشــد. باتوجه به موقعيت ملک و قدمت بنای احداثی و نوع ســاخت و راه دسترسی و لحاظ 
نمودن ديگر عوامل موثر، ارزيابی شــش دانگ عرصه و اعيان يک واحد آپارتمان موصوف به 
مبلغ 1.960.000.000 ) يک ميليارد و نهصدو شــصت ميليون (ريال تعيين و اعالم می گردد 
. ملک فاقد بيمه می باشــد . پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه 1399/12/13  
در اداره ثبت اســناد و امالک نکا واحد اجرا واقع در نکا از طريق مزايده به فروش می رســد.

مزايده از مبلغ به مبلغ 1.960.000.000 ) يک ميليارد و نهصدو شصت ميليون (ريال شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربــوط به آب-برق و گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراک و مصــرف در صورتی که مورد 
مزايده دارای آن ها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اين که رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و نيز 
در صــورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فــوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمی اعالم گردد ، مزايــده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ســاعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد.)تاريخ انتشار :)چهارشنبه مورخ 1399/11/29(.م/الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالک نکا-  محمدمهدی قليان

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
بــه عمــوم بســتانکاران شــرکت آمــل فوالدين بــه شــماره ثبــت 532 و شناســه ملی 
مورخــه   9009971210600678 شــماره  دادنامــه  موجــب  بــه  کــه   10760095579
1390/08/04 صــادره از شــعبه 6 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان آمــل ورشکســته 
شناخته شــده و تاريخ توقــف آن 1383/10/10 اعالم گرديده آگهی ميگردد: اولين جلســه 
بســتانکاران در ســاعت 12 روز يکشــنبه مورخــه 1399/12/17 در اداره تصفيــه امــور 
ورشکســتگی اســتان مازندران به نشــانی ســاری - خيابان مازيــار - نبش خيابــان اميرکبير 
- ســاختمان شــماره 2 دادگســتری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد 1 به شــماره تلفن 
33323459 تشکيل می گردد.کليه بستانکاران وکسانيکه ادعايی دارند و همچنين اشخاصی 
که با شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامنی داشته يا ضامن آن هستند می توانند در 

موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند. ضمنا اخطار می شود:
کليه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند   )1
بايد اصل يا تصوير مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اين آگهی به اداره 
تصفيه تســليم نمايند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بيگانه اقامت 

دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارند بايد ظرف مدت مذکور خودرا   )2
معرفــی و بدهــی خــودرا در وجه اداره تصفيــه بپردازند .طبق ماده 24 قانــون اداره تصفيه 
امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدی معادل بيست وپنج درصد 

)25%( دين محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکســته نامبرده رادراختيار دارند   )3
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار اين آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند 
و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان ســلب خواهد شــد مگراينکه عذر موجهی 

داشته باشند.      تاريخ انتشار اول :  1399/11/29
تاريخ انتشار دوم : 1399/12/09

 امين فــالح- مستشــارقضائی و رئيس اداره تصفيه امورورشکســتگی دادگســتری اســتان
  مازندران

آگهی فقدان سند مالکيت
آقــای ذبيح الــه رحمانی بــا ارائــه استشــهاديه شــماره 41680-99/11/28 تنظيمی 
دفترخانه 86 آمل طی درخواســت شــماره 99/50653-99/11/21 تقاضای صدور ســند 
مالکيت المثنی 0427739 دو دانگ مشــاع پالک شــماره تجميعــی 300 و 808 فرعی از 61 
اصلی واقع در بخش دو ثبت آمل که در صفحه 63 جلد 65 ذيل شماره 34217 ثبت گرديده و 
در اثر جابه جايی مفقود شده را نموده است که طی سند رهنی شماره 89/12/14-78743 
دفترخانه 86 آمل در رهن بانک مســکن قرار دارد لذا دراجرای ماده 120اصالحی آيين نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهی در يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشار می گردد، چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس 
از تاريخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارايه و رســيد دريافت نمايند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اين اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکيت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رييس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سيد محمد حسن روشنايی

     
هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن و تکليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 8038385/8038382 سال 
99.23.24 موضــوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک تنکابــن تصرفات مالکانه بالمعــارض مالکيت 
متقاضــی ابراهيم جعفرپور دواتگر به کد ملی 0041475569 صادره از تهران فرزند اکبر و 
مالکيت متقاضی عاطفه جعفرپــور دواتگر به کد ملی 0074313401 صادره از تهران فرزند 
ابراهيم ســهم هرکدام ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يک قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان 
به مســاحت 258.60 مترمربع دارای پالک 1108 فرعــی از پالک 11 اصلی بخش 4 واقع در 
قريه شــيرود خريداری شده از مالک رســمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواســت 
اعتــراض برثبت خــود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی اســت در صورت انقضاء مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشارنوبت اول : 1399.11.15 
تاريخ انتشارنوبت دوم : 1399.11.29 

م.الف: 19909484
 هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن و تکليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 8036308 سال 98.1486 
موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی آزيتا زربه 
ئــی به کد ملی 2217925784 صادره از تنکابن فرزند صفرعلی ششــدانگ يک قطعه زمين 
مشجربه مساحت 426 مترمربع دارای پالک 414 فرعی از پالک 50 فرعی از 18 اصلی بخش 
3 واقع در قريه کبودکاليه خريداری شــده از مالک رســمی لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود تا در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض 
دادخواســت اعتراض برثبت خــود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی اســت در صورت 

انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشارنوبت اول : 1399.11.15 
تاريخ انتشارنوبت دوم : 1399.11.29 

م.الف: 19909486
 هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي / خانم ابوالفضل نوروز آبادي داراي شناســنامه شــماره 4490514123 به شرح 
دادخواســتي به کالســه 1227/99/4 از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان علي نجات نوروز آبادي به شناسنامه شماره 4500713301 
در تاريــخ 1397/9/30 در اقامتــگاه دائمــي خــود بدرود زندگــي گفته و ورثــه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- شــيرزاد نوروز آبادي فرزند حيات قلي و شــاه افروز ش ش 10 ت ت  
1323/7/18 کدملــي 4500655069  - 2- فرخنــده اکبري دهبااليي فرزند صالح و زهرا 
ش ش 16 ت ت  1329/7/27 کدملــي 4500660542 - 3- ناديا اکبري دهبااليي فرزند 
شــيردل و فخريه ش ش 1767 ت ت 1358/5/16 کدملي 0532373383 - 4- نســيم 
نوروز آبادي فرزند علي نجات و شهناز ش ش 0520755677 ت ت 1373/8/9 - 5- نگين 
نــوروز آبــادي فرزند علي نجات و ناديــا ش ش - ت ت 1379/7/5 کدملي 4490486898 
- 6- ابوالفضــل نوروز آبــادي فرزند علي نجات و ناديــا ش ش - ت ت 1380/6/4 کدملي 
4490514123 اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي 
نمايد تا هرکســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد وي مي باشــد از تاريخ نشــر 

اين آگهي ظرف يک ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 4 شوراي حل اختالف ايالم

هيات موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن و تکليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی برابر رای شــماره 80383578038400 سال 
99.1639 موضــوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک تنکابــن تصرفات مالکانه بالمعــارض مالکيت 
متقاضــی افســانه زمانی فر به کــد ملی 1159101477 صــادره از فريــدن فرزند کردعلی 
ششــدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مســاحت 222 مترمربع دارای پالک 326 
مفروزی از پالک 36 فرعی از پالک 43 اصلی بخش 3 واقع در قريه بلده عليا خريداری شــده 
از مالک رســمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود 
تا در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به 
مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشارنوبت اول : 1399.11.15 
تاريخ انتشارنوبت دوم : 1399.11.29 

م.الف: 19909485
 هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

گرمسار- نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مدیریت درســتی در توزیع اقالم اساسی در گرمسار 
نیست، گفت: ۲۰۰ تن اقالم اساسی وارد این شهرستان می شود اما 
هیچکس خبردار نیست. اردشیر مطهری شامگاه شنبه در نشستی با 
حضور مسئوالن شهرستان گرمسار و با موضوع حل مشکل آموزش 
و پرورش در محل این اداره، ضمن بیان اینکه برخی مشــکالت در 
این شهرستان ریشه ای هستند، بیان کرد:. در سه ماه ۲۰۰ تن اقالم 
یارانه ای در شهر گرمسار وارد می شد اما چه کسی از آن خبر داشت؟ 
روزهای قبل هشت تن و ۴۰۰ کیلوگرم مرغ وارد شده و این موضوع 
را اداره صمت تأیید می کند اما وقتی با فرد توزیع کننده تماس گرفته 
می شــود اذعان دارد که هیچ مرغی وجود ندارد وی افزود: تماس با 
معاون اقتصادی استاندار نیز صحبت صمت را تأیید می کند اما وقتی 
با رئیس سازمان صنعت معدن استان سمنان صحبت می کنیم اذعان 
دارد که این چیزها مهم نیســت حال آنکه ما برای مشخص شدن 
اوضاع پیگیر مســائل هستیم در نهایت نیز مشخص نشد این مرغ 
چطور آمده و چطور رفته اما در آمار اســتان سمنان آمده است و ما 
هم نفهمیدیم که ماجرا چه شد اما روی بعد دو محموله ۹ تنی مرغ 

به گرمسار می دهند
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس بیان کرد: سه روز پیش ۱۹ 
تن شکر به گرمسار وارد شده اما چه کسی می داند؟ ما باید پیگیری 
کنیم که این شکر به اهلش برسد و وقتی از صمت گرمسار پیگیری 
کردیم ابتدا نام یک نفر عنوان شد دوباره نام فرد دیگری بیان شد و ما 
خواستیم که فهرست توزیع شکر را ارائه کنند، که در آن آمده است 
۵۰۰ کیلوگرم به تعاونی آموزش و پرورش داده شده است در حالی 
که این تعاونی اعالم کرده هیچ شکری دریافت نکرده است و بعد از 
پیگیری ها از سوی صنعت معدن بیان می شود که این تعاونی نتوانسته 
پول تهیه کند، لذا باید دید چرا این میزان شکر توسط تعاونی ها وارد 

نمی شود؟
مطهری با طرح این پرســش که چرا با دست خودمان رانت و 
فساد ایجاد می کنیم تا افسار گسیختگی ایجاد شود؟ بیان داشت: رهبر 
معظم انقالب اسالمی بارها درباره خدمت به مردم تاکید می کنند اما 
عملکرد مسئوالن چگونه است؟ چرا توزیع مرغ و تخم مرغ به عده ای 
خاص داده می شود؟ باید کمک کنیم تا شهرستانمان خوب شود، 

شورای شهر باید کمک کند مسئوالن باید کمک کنند

وی در دیگر بخش ســخنان خود، افزود: ســنگ بنای فساد 
ستیزی، انصاف و عدالت در گرمسار گذاشته شده و اگر دست برخی 
رانت خواران و آدم هایی که به انحای مختلف سیســتم های اجرایی 
منطقه، استان و کشور ارتباط داشتند، بریده شده، هزینه های آن را 

هم باید پرداخت کرد
عضو خانه ملت با بیان اینکه امروز هستند کسانی که شبانه روز 
برنامه ریزی می کنند تا بتوانند مجموعه ای یا پتانسیلی را برای استفاده 
شخصی به کار گیرند، بیان داشت: آموزش و پرورش را یک دهه قبل 
سیاسی کردند و حتی تا چند ماه قبل می دانستند که چه کسی را باید 
رئیس آموزش و پرورش بگذارند و جلساتش را چطور برگزار کنند اما 
امروز دخالتی در امور آموزش و پرورش نمی شود حال آنکه تا چندی 
پیش آبدارچی یک مدرسه را هم عده ای، عوض می کردند لذا مدیران 
و رؤســای مدارس و ادارات مدام استرس داشتند مطهری ادامه داد: 
امروز گالیه داریم و هر دستگاه اجرایی که بخواهد کار سیاسی انجام 
دهد، قابل پذیرش نیست، در این ۹ ماه هنوز یک رئیس تغییر نکرده 
زیرا عزل و نصب در حوزه اختیارات نماینده نیست، وقتی شما رئیس 
یک اداره را گذاشــتید رسالت نظارت را از خود گرفته اید لذا مسائل 

نباید ما را مکدر کند لذا باید شأن ادارات حفظ شود و هر کس جایگاه 
خودش را بگیرد

وی با بیان اینکه مجلس ابزار بسیار قدرتمندی است اگر شعور 
استفاده از آن را برخی نماینده ها داشته باشند، بیان داشت: ما باید 
بخواهیم که حق مردم به اهلش برسد، امروز یکی از مسائل مرتبط 
با آموزش و پرورش مغازه هایی است که قرار است ساخته شود و از 
عایدی آن برای آموزش و پرورش خرج شود لذا باید دست این اداره 
را گرفت تا بتواند اقدامات مسائل این شهرستان رفع شود، آموزش 
و پرورش همچنین نباید نگاه به شــورای آموزشی کند و مستقیماً 
مشکالت را با ما در ارتباط بگذارد و هر کجا مشکلی است بیان شود 
در این نشست به دلیل مخالفت با حضور دوربین دفتر نماینده گرمسار 
و آرادان در مجلس شورای اسالمی از سوی فرمانداری، برای لحظاتی 
حواشــی پیش آمد که پس از مدتی اعالم شد این نشست به دلیل 
کرونا لغو شده است. در این نشست فرماندار گرمسار به نماینده این 
شهرستان اعالم می کند که چرا دوربین دفتر شما در جلسه حضور 
دارد و لذا اعالم تعطیلی جلســه را به دلیل کرونــا اعالم و از همه 

مسئوالن اداری شهرستان نیز خواسته شد تا جلسه را ترک کنند.

آبفاجنوبغربی- طی دو ماه جاری عملیات شستشو 
و پاک سازی خطوط آبرسانی و مخزن ذخیره ای  شهر 

احمد آباد مستوفی انجام و به اتمام رسید . 
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی اســتان تهران ، مدیر امور آبفای شــهر 
احمد آباد مســتوفی با اعالم این خبــر افزود : مطابق 
دســتورالعمل صادره از معاونت نظارت بر بهره برداری 
و نظارت مســتمر مراکز بهداشت منطقه در خصوص 
کیفیت آب شرب شهروندان ، لذا پیرو برنامه زمانبندی 
شــده سالیانه عملیات شستشــو و پاک سازی ادواری 

خطوط و شبکه آبرسانی در این شهر انجام شد . 
محمد مشکات ضمن تشریح مشخصات این پروژه 
یادآور شد : طی دی و بهمن ماه امسال و مطابق برنامه 
ریزی صورت گرفته 7 هــزار و پانصد متر از خطوط و 
شبکه های توزیع اصلی بصورت جریان آب با فشار باال 
از داخــل خطوط و خارج ســازی آب بهمراه امالح ته 
نشــین شــده از نقاط انتهایی خطوط مذکور شستشو 
گردیــده و مجددا در مدار بهره بــرداری و توزیع قرار 

گرفت . 
مدیر آبفای احمد آباد مستوفی خاطر نشان کرد : 
در همین راســتا و عالوه بر شستشوی خطوط و شبکه 
ها همزمان تنها مخزن ذخیره ای این شهر نیز پس از 
خارج ســازی امالح و چندین مرحله شستشو و پاک 

سازی مجددا در مدار توزیع قرار گرفت . 
مشــکات اضافه کرد : کل ایــن عملیات با صرف 
هزینــه های الزم از محل اعتبــارات جاری و داخلی و 
در طول بهمن مام جاری انجام و به اتمام رسید است . 

بیش از 7  کیلومتر خطوط و شبکه 
های آبرسانی احمد آباد مستوفی 

شستشو شد 

آب  شرکت  شده  افتتاح  های  پروژه  تشریح 
منطقه ای قزوین در دهه مبارک فجر

قزوین -مهندس ملکی مدیر عامل این شرکت با اشاره 
به اقدامات مناسب جهت مهار سیالب های رودخانه خررود 
در سر شاخه اسفرورین اظهار داشت: در سال جاری و پس 
از مهار ســیالب های رودخانه خرورد انجام مطالعات جهت 
احداث بند اسفرورین به شرکت آب منطقه ای قزوین واگذار 
گردید که پس از تکمیل مطالعات و انجام برآورد های مالی 
و انتخــاب پیمانکار مراحل اجرایی این بنــد از اواخر نیمه 
اول ســال جاری آغاز و نهایتاً در ایام اهلل دهه فجر شــاهد 
افتتاح و بهره برداری از این بنده خاکی بودیم. وی همچنین 
با اشــاره به مشخصات فنی این بند افزود: بند اسفرورین با 
هــدف تامین حق آبه های موجود قابلیت گذردهی بین ۳۰ 
تا ۳7 مترمکعب بر ثانیه آب را دارا می باشــد و با اعتباری 
بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد ریال احداث شده است. مهندس ملکی 
در ادامه با اشــاره به پروژه های افتتاح شده این شرکت در 
شهرســتان بویین زهرا بیان داشت: دایک خاکی آقچه مزار 
بــا طول حدود ۴7۰ متر جهت ایجاد امنیت و آرامش برای 
مردم روستای آقچه مزار و همچنین ایمن سازی و جلوگیری 
از خطرات ناشی از سیالب برای این روستای با اعتباری بالغ 
بر 6 میلیارد ریال در عرض مدت ۵ ماه ســاخته شده است. 
وی تعهد، وظیفه شناسی و همکاری مشترک بین کارفرما، 
مشــاور و پیمانکار را رمز موفقیت و تســریع در اجرای این 
پروژه برشمرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به 
دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان داشت: آزادسازی و رفع 
تصرفات بیش از ۱۱۵ هکتار از اراضی رودخانه ای و همچنین 
الیروبی و بازگشــایی بیش از 7۰ کیلومتر از رودخانه های 
مهم اســتان از جملــه اقدامات مهمی بــوده که با تالش 
همکاران ظرف دو ســال گذشــته صورت گرفته و در دهه 
فجر سالجاری شاهد افتتاح پروژه های ساماندهی رودخانه 
ها در اغلب شهرستان های استان بوده ایم. وی همچنین از 
رودخانه های یالیان و زیاران در شهرســتان آبیک، رودخانه 
حاجی عرب رود در شهرستان بویین زهرا و رودخانه شریفیه 
در شرستان البرز به عنوان مهم ترین رودخانه هایی یاد کرد 
که ســاماندهی در آنها با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال 
صورت پذیرفته اســت.مهندس ملکی در پایان با اشــاره به 
ســد مخزنی نهب بیان داشت: سد نهب که با هدف ذخیره 
جریانات نابهنگام و ســیالبی رودخانه خررود و تنظیم آن 
برای اراضی کشاورزی دشت و همچنین تغذیه مصنوعی و 
محیط زیست پایین دست بر روی رودخانه خررود در حال 
احداث می باشــد در اواخر اسفند ماه سال جاری با حضور 
مقامات کشور و اســتانی آبگیری می شود وی اضافه کرد: 
با احداث این ســد ساالنه 8۰ میلیون متر مکعب آب جهت 
مصارف کشــاورزی ۳68۰۰ هکتار از اراضی پایین دست از 
طریق تلفیق با منابع آب زیرزمینی در شــرایط بهبود و ۳۰ 
میلیون متر مکعــب جهت تغذیه مصنوعی و حفظ محیط 
زیست تنظیم می شود همچنین با اجرای این سد و تنظیم 
آب مورد نیاز کشاورزی، کاهش برداشت حدود ۹۰ میلیون 
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در شرایط بهبود و رعایت 

الگوی کشت نیز محقق می گردد
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نماینده گرمسار و آرادان در مجلس: 

توزیع اقالم اساسی در گرمسار مدیریت نمی شود/ ایجاد فساد و رانت

یزد-فرمانده سپاه شهرستان 
ابرکوه گفت: در راستای برگزاری 
دومین کنگره ملی شــهدا در 
استان ۵۰ عنوان برنامه نیز در 
شهرستان ابرکوه اجرا می شود.

ســرهنگ مهــدی ابرقویی در 
نشست خبری ستاد یادواره های 
شهدای شهرستان های استان 
یزد با اشاره به سیل غیر منتظره 
شهرستان ابرکوه در سال جاری، 

اظهار کرد: با توجه به اینکه کنگره ملی شهدا با محوریت خدمت 
رسانی و محرومیت زدایی انجام می شود مشکالت بسیاری از آسیب 
دیدگاه از سیل به نیت شهدا حل شد.وی با اشاره به انجام ۵۰ عنوان 
برنامه در راستای دومین کنگره ملی شهدای استان، افزود: تاکنون 
بیش از ۲۵ سری جهیزیه با همکاری خیرین شهرستان ابرکوه تهیه 
و در مناسبت های مختلف به نور عروسان این شهرستان اهدا شده 
است.فرمانده سپاه شهرستان ابرکوه با اشاره به اقدامات محرومیت 
زدایی انجام شده این شهرستان در راستای کنگره شهدای استان، 
گفت: بهسازی ۲۳ منزل در منطقه محروم شهرستان با همکاری 
گروه های جهادی، تهیه و توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی در 
قالب رزمایش کمک های مومنانه، توزیع بسته های کمک آموزشی، 
لوازم التحریر، تبلت و وسایل جشن تکلیف دانش آموزی و همچنین 
تهیه و توزیع ۳۰ پرس غذای گرم از جمله اقدامات انجام شده در 
این راستا است.ســرهنگ ابرقویی ادامه داد: اهدای بیش از دو تن 
نان خشــک و پنج هزار قرص نان صلواتی، اهدای ۵6 دست لباس 
ورزشی، ذبح ۲6 راس گوسفند و توزیع آن بین نیازمندان، ذبح یک 
نفر شتر، اهدای هزار و ۲۰۰ واحد خون و... از جمله اقدامات خدمت 
رسانی و محرومیت زدایی شهرســتان ابرکوه است.وی با اشاره به 
تالیف کتاب های مختلف در رابطه با شهدا در این شهرستان اظهار 

کرد: کتاب "حضور پر رنگ" در دو 
جلد ۵۰۰ صفحه ای، کتاب "سردار 
بی سنگر" روایت زندگی نامه سردار 
شهید سید رسول جالئی ابرقویی، 
کتاب زندگی نامه شــهید ابراهیم 
موحد که در اجالسیه نهایی کنگره 
شهدای استان رونمایی می شود.

ابرکوه  شهرســتان  سپاه  فرمانده 
تصریح کرد: تاکنــون 7۵6 مقاله 
دانش آمــوزی با موضوع شــهدا 
تحریر، 6۰۰ مورد تولید محتوا با موضع دفاع مقدس و شهدا در قالب 
کلیپ، نماهنگ، پوستر، عکس نوشته و خطاطی انجام و در فضای 
مجازی منتشر شده است.سرهنگ مهدی ابرقویی با اشاره به اینکه 
بیشــتر اهالی شهرستان ابرکوه کشاورز هستند، گفت: ۴۰۰ مورد 
مشاوره رایگان در راستای طرح "رونق خاک" کنگره شهدای استان 
انجام شده و ۲8۵ نهال نیز در آستانه روز درختکاری به نیت ۲8۵ 
شهید شهرستان ابرکوه غرس می شود.وی افزود: در راستای طرح 
حمایت و سرپرستی از ایتام  تا کنون ۳۰ یتیم مورد سرپرستی قرار 
گرفتند، ختم قرآن به نیت شهدای استان، نامگذاری نوزادان به نام 
شهدا و ... از جمله اقدامات انجام شده شهرستان ابرکوه در راستای 
کنگره ملی شهدای استان یزد است.محمد حسین امامی سرپرست 
فرمانداری ابرکوه نیز در این نشست با اشاره به تشکیل هشت کمیته 
به منظور انجام اقدامات مرتبط با کنگره شــهدا در این شهرستان 
اظهار کرد: چله نشینی شهدا در محل بنیاد شهید شهرستان هر 
شب با حضور ســه رزمنده و خانواده شهید برگزار می شود.  وی 
هدف از این طرح را مســتند سازی خاطرات رزمندگان و خانواده 
شهدا دانست و افزود: مستند سازی این خاطرات می تواند اطالعات 
مفیدی برای نسل جوان باشد چراکه اولین اثر کنگره ملی شهدای 

استان پیوند شهدا با نسل جدید است. 

اهداء 25 سری جهیزیه به نام شهدا در ابرکوه
تولیــد  اســمی  -ظرفیــت  کرمــان 
 ســاالنه ایــن کارخانــه ۵ میلیــون تُــن اســت
با  کارخانــه گندله ســازی شــرکت گهــر زمین 
توان داخلی ســاخته و با ســرمایه گذاری ۴ هزار 
 میلیــارد تومانــی آمــاده بهره برداری می باشــد. 
 ۵۰۰ ایــن کارخانــه  افتتــاح رســمی  از  بعــد   
نفــر به صــورت مســتقیم و ۱۲۰۰ نفــر بصورت 
شــوند.  مــی  کار  بــه  مشــغول   غیرمســتقیم 
 بیــش از ۵ هــزار میلیــارد تومان فقــط درآمد 
ایــن کارخانه اســت که بــا این حجــم از درآمد 
می توان توســعه بیشــتری انجام و بــرای جوانان 
 بیشــتری فرصــت کاری فراهــم خواهــد شــد. 
 با بهره بــرداری از این کارخانه در روزهای آینده، 
بــه ظرفیت تولید فوالد کشــور ۳ میلیون و ۵۰۰ 

افزوده خواهد شد. تُن  هزار 

سنگ  شرکت  سازی  گندله  کارخانه 
آهن گهر زمین در آستانه بهره برداری


