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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان

خــــبــــر

دستگاه های مجاز استخراج رمزارز از پانزدهم خرداد تا پایان نیمه نخست شهریور از شبکه خارج می شوند

سمنان -خبرنگارسیاست روز
بــا حضور مدیــرکل دفتر اشــتغال و ســرمایه گذاری
اســتانداری و جمعی از مسئوالن ،جلسه هماهنگی و برنامه
ریزی مدیریت پیک بار و مصرف برق در ســمت تقاضا ،در
شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد.

نامگذاری ابنیه وزارت راه و شهرسازی به
نام شهدا/حضور  ۱۵۰ایثارگران در ادارات
شرق استان سمنان
شــاهرود خبرنگار سیاست روز -علیرضا رحیمیان
:حمید مردانیان در مراسم تجلیل از ایثارگران اداره کل
راه و شهرسازی شرق استان سمنان در مسجد آیت اهلل
بروجردی اداره کل راه آهن شــمال شرق ( )1شاهرود،
با بیان اینکــه باید در تدابیر رفتاری ،ما ،در راســتای
شــهدا حرکت ،کنیم ،اظهار کــرد :این محافل تذکری
اســت و باید توجه کنیم که به فرموده امام راحل شهدا
امامزادگان عشق اند و حاجت میدهند و باید در مسیر
شهدا حرکت کنیم .مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور
ایثارگــران ،افزود :با توجه به برنامه ریزی انجام شــده،
تمام ابنیه و اماکن تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی
به اســم شهدا نامگذاری میشود .او ادامه داد 150 :نفر
ایثارگر در شرق استان سمنان و مجموعه ادارهکل راه و
شهرسازی وجود دارند و این افتخار ماست .امیر عمیدی
مدیرکل راه و شهرسازی شــرق استان سمنان در این
مراســم با خیرمقدم و تجلیل از ایثارگران و جانبازان و
شــهدا مجموعه ادارهکل ،گفت :جامعه ایثارگران اداره
کل با پنج شــهید در اداره کل راه و شهرســازی شرق
اســتان و  15شــهید در اداره کل راه آهن شمال شرق
یک را داریم .در این مراسم استقبال از دو شهید گمنام
انجام و از خانواده شــهدای ادارات کل راه و شهرسازی،
راه آهن شمال شــرق یک و فرودگاه بینالمللی شهدا
شــاهرود با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد.
این مراسم با مشــارکت اداره کل راه آهن شمال شرق
یک ،راه و شهرســازی شرق اســتان ،آزمایشگاه خاک،
فرودگاه بینالمللی شهدا شاهرود ،هواشناسی ،حمل و
نقل پایانهها انجام شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان بــا بیان این که
همفکری و هماهنگی به منظور مدیریت پیک بار ،مهم ترین
هدف این نشست محسوب می شود گفت :با آغاز روزها و ماه
های گرم ســال ،می بایست با برنامه ریزی و مشارکت همه
ارکان ،پیک بار تابستان را با موفقیت طی نماییم.
سیدمحمد حسینی نژاد با اشاره به این که در دنیا بحث
 300ســاعت پیک بحرانی مطرح است افزود :اصوالً در این
زمینه تولید و مصرف یکسان نخواهد بود و برای گذر از این
موقعیت ،مدیریت مصرف تنها راهکار است.
وی تصریح کرد :به منظور گذر موفق از پیک بار امسال،
دســتگاه های مجاز اســتخراج رمزارز در استان از پانزدهم
خرداد ماه تا  15شــهریور ماه ســال  ،1401از مدار مصرف
خارج می شوند.

مسئوالن یزد با تمام قوا حامی تولید
باشند

یزد-معاون دادستان کل کشور با اشاره به همگرایی
خوبی که برای حمایت از تولید و صنعت در بین مسئوالن
اســتان یزد وجود دارد ،گفت :مسئوالن یزد همچنان با
تمام قوا حامی تولید باشــند .سعید عمرانی در بازدید از
مجتمع فوالد بافق اظهار داشت :وقتی یک صنعتگر واحد
تولیدی را راه اندازی می کند ،حفظ واحد و حرکت رو به
جلوی آن دیگر فقط مربوط به او نیست و همه باید کمک
کنند تا چرخه تولیدی ایجاد شــده ،در مسیر پیشرفت و
توســعه حرکت کند .معاون دادستان کل کشور با اشاره
به رشد بســیار خوب صنایع فوالدی در شهرستان بافق
و ایجاد اشــتغال در این حوزه ،بیــان کرد :ایجاد صنایع،
اشــتغالزایی خوبی در بافق ایجاد کــرده اما در کنار این
خدمت مهم ،حضور صنایع در فعالیت های اجتماعی هم
باید ملموس باشد .عمرانی تاکید کرد :مردمی که در جوار
معادن و واحدهای صنعتی زندگی می کنند ،باید برکت
این واحدها را بچشند و از برکات آن بهره مند شوند .وی
بیان کرد :مسئولیت اجتماعی ،حرکتی خیرمندانه است و
تولیدکنندگان باید به این فعالیتها به عنوان زکات کار
خود نگاه کنند .عمرانی تاکید کرد :به طور قطع دعاهای
کارگران و خانواده های آنها و مردم منطقه می تواند برکات
بسیاری را برای آن تولیدی به همراه داشته باشد .معاون
دادستان کل کشــور ادامه داد :مسئوالن باید با تمام قوا
حامی تولید باشند با حمایت از صنعت ،به بحث اشتغال و
رفاه اجتماعی مردم کمک کنند .وی با اشاره به همگرایی
خوب در استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در
دوران فشار و تحریم بیان کرد :خوشبختانه نگاه حمایتی
برای حل مشکالت واحدهای تولیدی در استان یزد وجود
دارد که این شرایط ارزشمند ،باید حفظ شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی )
بــه موجب پرونده اجرائی کالس  9500279شــش دانگ عرصه و اعیان یک
بــاب منزل مســکونی تحت پــالک  22717فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شــده
از  7606بخــش یــک مسجدســلیمان به نام خانــم ناهید داراب پور بشــماره ملی
 6639399024فرزند عبداله ،به آدرس مسجدســلیمان نفتک  -لین دوم بنیاد
مســکن طبق سند رهنی شــماره  133412دفترخانه  39شهر اهواز در قبال مبلغ
 950/010/000ریــال در رهن بانک قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمی
بــه مبلغ  5/380/000/000ریال ارزیابی شــده و پالک فــوق در طبقه اول یک
ســاختمان دو طبقه با کاربری مســکوی با زیر بای  84/63متر مربع با حق استفاده
از تــراس جنوبــی بمســاحت  52/12متر مربع و تراس شــمالی بمســاخت 8/38
متر مربع با قدمت حدودا ســیزده ســال مطابق با پروانه ســاخت بشماره  25مورخ
 1387/03/21ســاختمان مذکور دارای آب و برق مجزا میباشــد  ،همچنین حدود
اربعه ملک شــماال  :در پنج قســمت که دوم شــرقی و چهارم غربی است به ترتیب
بطــول هــای  3/46متر دیوار پالک  1/7512و  1/58متر پنجره و دیواری اســت
و  4/54متر پنجره و درب و دیواری اســت بترتیب بطول های  6/66متر دیواری
اســت به فضای پالک  1/7607و  2/10متر پنجره و دیواری اســت و  1/10متر
پنجره و دیواری است و  2/10متر و پنجره و دیواری است به فضای نورگیر و 98
صــدم متر دیواری اســت به فضای پالک  1/7607جنوبــا  :بطول  10متر و پنجره
و دیوار و درب و دیوار ی اســت به تراس غربا  :بطول  9/58متر دیواریســت به
فضای پالک  1/7605حقوق ارتفاعی بشــرح قانون تملک آپارتمان ها و ائین نامه
اجــرای آن میباشــد  .که برابر گــزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشــد پالک
فوق از ســاعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1401/03/22در اداره ثبت اسناد
و امالک مسجدســلیمان واقع در مسجدسلیمان از طریق مزایده به فروش میرسد
 .مزایده از مبلغ  5/380/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته می شــود الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق
 ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتــی که مورد مزایده
دارای آنهــا باشــد و نیز بدهی های مالیات و عوارض شــهرداری و غیــره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد بــه عهده برنده
مزایــده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختــی 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 گردد  ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
حسین بی نیاز
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مسجدسلیمان
آگهی مزایده اموال منقول کالسه  140000927مزایده یکدستگاه خودروسواری سایپا
132LS
بشرح ذیل می باشد .
الف ) مشــخصات وسیله نقلیه  :سواری سایپا  132LSبه شماره پالک انتظامی ایران
 728 -34ق  18مدل  1390رنگ ســفید شــماره موتور  4167405 :شــماره شاســی
 S 1422290275373ب )  :وضعیــت خــودرو  :ب : 1/وضعیت بدنه خودرو  :بررســی به
عمل آمده خودرو دوگانه ســوز  CNGو دارای رینگ اســپرت و الستیکها در حد متوسط
و بدنه خودرو (رکاب و گلگیر ) دارای پوســیدگی می باشــد  .نواقص  :تودوزی و صندلی
و سیســتم صوتی ضعیف می باشــد  .ب  2/وضعیت موتور خودرو  :با توجه به دسترسی
به ســوییچ و وجود باطری خودرو  ،تســت موتور و گیربکس صورت گرفت موتور روشــن
 ،گیربکــس و موتور از نظر فنی ســالم و آماده به کار می باشــد  .خــودرو مذکور به مبلغ
 720/000/000ریال معادل هفتادو دو میلیون تومان (ضمنا در صورت داشــتن بدهی
اقساط شرکت و سایر بدهیها از مبلغ تعیین شده کسر می گردد  ).توسط کارشناس عالی
تصادفات و امور فنی تعیین قیمت گردید  .ضمنا طبق بازدید مامور اجرا خودرو مذکور در
پارکینگ رسالت واقع در خیابان اروسیه می باشد که با حضور نماینده دادستان و وکیل
بستانکار بازدید از خودرو به عمل آمد که نتیجه بازدید بدین شرح می باشد  :درب عقب
خودرو و گلگیر عقب ســمت راســت و چپ دارای پوسیدگی است و سپر جلو و عقب رنگ
رفتگی دارد صندلی ها فرســوده هســتند خودرو دوگانه سوز است آینه بغل  ،برف پاک
کــن و ضبــط صوت دارد  .کفی صندلی و زاپاس به دلیل باز نشــدن صندوق عقب معلوم
نیست دارد یا خیر به غیر از موارد فوق مورد دیگری ندارد  .خودرو متعلق به آقای حسن
رمضانی بدهکار پرونده اجرایی کالسه  140000927بابت مهریه به شماره سند نکاحیه
ازدواج  1392/06/07 -28300له خانم ســهیال عبداله صیداوی نسبت به اصل طلب
بــه مبلغ  14/677/500/000ریال بعالوه  %5حقوق دولتی به مبلغ 733/875/000
ریال که از طریق مزایده بفروش می رســد خریداران مــی توانند از خودرو مذکور واقع
در  :آبادان  -پارکینگ رســالت  -خیابان اروســیه بازدید ودر جلسه مزایده که در تاریخ
 1401/3/21بیســت ویکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک روزشــنبه از ســاعت 9
الی  12ظهر در محل اداره ثبت اســناد و امالک آبادان واحد اجرا بنشــانی آبادان خیابان
ســاحلی اروند جنب دادگستری سابق تشکیل می شود شــرکت نمایند .مزایده از قیمت
کارشناســی بمبلــغ  720/000/000ریــال (هفتــاد و دو میلیــون تومان ) شــروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد  .این آگهی طبق ماده  121و  122آیین
نامه اجرای مفاد اســناد رسمی مصوب  87/6/19تنظیم و فقط یک نوبت بتاریخ ذیل در
روزنامه منتشــر می گردد و چناچه روز مزایده به هر دلیلی تعطیل اعالم شــد اولین روز
کاری بعد از آن بعنوان روز مزایده محســوب می گردد ( .ضمنا ً شــرکت در مزایده منوط
به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناســی بحســاب سپرده ثبت می باشد برنده مزایده
ملکف اســت مابه تفــاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب
صندوق ثبت تودیع نماید در غیر این صورت مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شــد و عملیات مزایده ساقط و مزایده تجدید می گردد تاریخ انتشار
آگهی 1401/03/09 :
م.الف 1/88 :
معاون ثبت اسناد وامالک آبادان  -مهدی رنجبری

حســینی نژاد با عنوان این که نقش مشترکان تولیدی
در اجرای برنامه های پیک سائی بسیار مهم و کلیدی است
یادآور شد :بیش از شش هزار تفاهم نامه با مشترکان استان
منعقد شــده تا در پیک بار تابستان با این شرکت همکاری
نمایند.
در ادامه این نشست مجید وفائی ،مدیرعامل برق منطقه
ای سمنان ،برنامه های آن شرکت در زمینه پیک بار تابستان
را تشریح نموده و پیرامون مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد
وزارت نیرو به اســتناد اصل یکصد و ســی و هشــتم قانون
اساســی جمهوری اسالمی ایران درخصوص اجرای اقدامات
عملیاتی برای حفظ پایداری شــبکه سراسری برق کشور در
ایام گرم سال و نحوه همکاری مشترکان در زمینه مدیریت
مصرف بررســی الزم صــورت گرفتــه و همچنین "جمعه

آسفالت جاده روستاهای تمبی چم فراخ
به اتمام رسید
مسجد ســلیمان  -عملیات اجرایی روکش آسفالت
باقیمانده جاده دسترســی و ارتباطی روستاهای منطقه
تمبــی چم فراخ بخش گلگیر مسجدســلیمان به همت
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به اتمام
رسید .به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت
و گاز مسجدســلیمان  ،این پروژه با اعتباري افزون بر 30
میلیــارد ریال به طول  2200متر در مدت زمان  3ماه در
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با تهیه شرح
کار و نظارت مدیریت مهندســی و ساختمان این شرکت
انجام شد  .طي این اقدام اجراي الیه هاي روسازي شامل
بســتر سازي و اجراي یک الیه اســاس در طول مسیر و
عرض  6متر  ،اجراي یک الیه آســفالت به مساحت بیش
از  12000متــر مربع  -احــداث و ترمیم ابنیه فني طول
مسیر شــامل احداث کانال سنگي  ،احداث دیوار حایل ،
احداث و ترمیم دستک هاي سنگي  2دستگاه پل موجود
اجرا گردید  .جاده دسترســی روستاهای منطقه تمبی
چم فراخ به شــهر مسجدسلیمان 18000متر طول دارد
که پیش از این عملیات بهســازی و مرمت  15800متر
از این مسیر توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شده است .
با اجرای این پروژه که با مســاعدت مدیران عامل شرکت
ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان جهت عمل به تعهدات و مسئولیت
های اجتماعی صنعت نفت تعریف و به مرحله اجرا رسیده،
مشکالت عبور و مرور و دسترسی روستاهای چوب سرخ،
چم فراخ ،تمبی ،پنبه کار ،تلبمن ،چهاربیشــه و اکبر آباد
بخش گلگیر مسجدسلیمان با جمعیتی حدود  2000نفر،
به مرکز شهرستان به طور کلی مرتفع می گردد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1401/2/20_140160329012000925هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور قاســمی به شناســنامه شماره 501کد
ملــی 4609138719صادره فرزند علیجان در ششــدانگ یکباب ســاختمان
مسکونی به مساحت  309.36متر مربع از پالک شماره  92فرعی از  34اصلی
واقــع در روســتای قاطول بخش حوزه ثبت ملک گرمســار خریــداری از وراث
حسین حســینی و منصور حسینی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالعات
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/9 :
شناسه آگهی 1315575
حسین چلوئی -رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار
متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب ســید محمد مهدی موســوی وکالتا از طرف خانم آرزو موسوی
مالک  0/5دانگ ســهم مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی  43فرعی از  13اصلی واقع در سادات
محله به نشانی رودهن سادات محله موضوع سند مالکیت  974602الف 88 -16/شماره ثبت
 40299صــادره به تاریــخ  1389/08/18متقاضی تعیین بســتر و حرایــم احتمالی رودخانه/
مســیل /نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حسب اعالم امور آب دماوند
بر اســاس ضوابــط و مقررات جاری ،تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی
به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در دســت
داشــتن مــدارک مالکیت خود ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشــار آگهی بــه امور آب دماوند به
نشانی گیالوند  .بلوار آیت اله خامنه ای .روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند  .بدیهی است
عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای تهران
(امور آب) نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد7395 .
اداره امور آب دماوند
آگهی فقدان ســند مالکیت المثنی پالک ثبتی  55فرعی از ســنگ  64اصلی مربوط به حوزه ثبتی
دماوند
اقای اسمعیل محمدزاده اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم
استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره یکتا  1401002152566000024و شماره ترتیب
 63093مورخ  1401/01/30دفتر اســناد رســمی شــماره یک دماوند طی درخواســت وارده
 1536مورخ  /02/07اعالم داشــته که ســند مالکیت دو ونیم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از
نه ســهم یکدانگ ونیم مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به پالک  55فرعی از سنگ  64اصلی
واقــع در دشــتمزار حوزه ثبتی دماوند تهران ذیل ثبــت  104454صفحه  231دفتر  560بنام
حبیب اله ضیابخش گنجی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  0743132صادر وتسلیم گردیده
است ســپس تمامی مورد ثبت بموجب سند قطعی شماره  108503مورخ 1388/04/31دفتر
یک دماوند به آقای اسمعیل محمدزاده منتقل گردیده است که مالک با ارائه مدارک فوق الذکر
اعــالم نموده که ســند مالکیت خود را بعلت مســافرت مفقود نموده اســت لــذا باتوجه به اعالم
فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت المثني آن مراتب اعالم
تا هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا
مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض اصل ســند مالکیت با ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد
و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد7393.
ابراهیم غفاری -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم مینانجف زاده باید به وکالت ازطرف مالک فاطمه هاشــمی ســیفی
راد بــه شــماره وکالتنامــه 12422مــورخ 1401/02/21دفترخانه 1519
تهران ضمن تســلیم دوبرگ استشــهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که
ســندمالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مســکونی به مساحت 79/57
مترمربع قطعه 111تفکیکی به شــماره 8619فرعی از9اصلی مفروز از پالک
 1470فرعی ازاصلی مذکورواقع دراراضی مردآبادجزءحوزه ثبتی شهرستان
کرج که برابــر ماده 106به شــماره 38997مورخ1392/11/14درمالکیت
متقاضی قرار گرفت وبرابرســندرهنی شماره 144286مورخ138/11/06
9دفترخانه254تهران دررهن بانک مســکن قرارگرفت به علت سهل انگاری
مفقود گردیده وتقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب
به اســناد تبصره یک اصالحی به مالکیت نزد خود ویاانجام معامله نســبت به
ملک مذکور باشــد ازتاریخ انتشــاراین آگهی به مدت ده روز اعتراض خودرا
ضمن ارائه اصل سندمالکیت به این اداره تسلیم تاوفق مقررات عمل گردد
بدیهی اســت چنانچه ظرف مــدت مقرر اعتراضی واصل نشــود ویادرصورت
اعتــراض اصل ســند ارائــه نگردد ســند مالکیــت المثنی طبق مقــررات به
متقاضی تسلیم خواهد شد.
مهران رشیدی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرج
ازطرف محمدابراهیم بحیرایی

ای"  ،رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی،
"ســعدالهی"  ،رئیس هیئت رئیســه انجمن مدیران صنایع
و معادن اســتان و نمایندگان انجمن صنفی قطعه ســازان
خودرو ،شرکت شهرکهای صنعتی و کانون انجمنهای صنفی
کارفرمایــی ،نقطه نظرها و دیدگاه های خود را مطرح کرده
و در ارتبــاط با موضوعات؛ مشــارکت حداکثری صنایع در
تابســتان ،اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای بخش
تولیدی ،کنترل های مســتمر برای جمع آوری رمزارزهای
غیرمجاز و بهره گیری از مولدهای برق اضطراری به خصوص
در ســاعات پیــک روز ،بحث و تبادل نظر بــه عمل آمده و
درنظر اســت جلسات این کمیته با مسئولیت استانداری هر
دو هفته یک بار تشــکیل و مصوبات آن به نحوی شایســته
اجرایی شود

بازدید سرپرست امور بازرسی و کنترل فنی
شرکت ملی گاز ایران از شرکت گاز استان
مرکزی
اراک  -ابوالفضــل وروانی فراهانی سرپرســت امور
بازرســی و کنترل فنی شــرکت ملی گاز ایران با اعضاء
هیئت مدیره و رئیس بازرســی فنی شرکت گاز استان
مرکزی در ســالن کنفرانس این شرکت ،تشکیل جلسه
نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،
محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت در ابتدای این
جلســه ضمن خوش آمد گویی،گزارشی از عملکرد گاز
اســتان و فعالیت های انجام شــده در حوزه گازرسانی،
تعالی سازمانی و پیاده سازی استانداردهای مدیریتی و
نیز دریافت گواهینامه های کیفیتی ارائه نمود.
درادامــه مدیر عامل شــرکت گاز اســتان مرکزی
گزارش عملکرد این واحد در سال 1400را ارائه نمود و
به تشریح فرآیندهای بازرسی فنی در بخش های بازرسی
کاال ،بازرســی پروژه ،بازرسی تاسیسات و عملیات نشت
یابی پرداخت.
وروانی فراهانی سرپرست امور بازرسی و کنترل فنی
شــرکت ملی گاز ایران ضمن قدرانی از زحمات و تالش
صورت گرفته در گاز این استان و نیز حوزه بازرسی فنی،
در خصوص دغدغه ایشان در حوزه منابع انسانی بازرسی
فنی خصوصاً در شــرکت هــای زیرمجموعه پرداخته
وافزود :نیروهای بازرسی فنی ضامن کیفیت در عملکرد
شــرکت بوده و از اولویت های کاری ایشــان بازآوری
نمودار بازرســی فنی در شرکت ملی گاز و شرکت های
زیرمجموعه و تجهیز آنان به دانش روز دراین حوزه بوده
و برگزاری دوره های آموزشی فنی در حوزه های مختلف
بازرسی فنی موردتوجه قرارگیرد.

آگهی مفقودی
ســند کمپانــی ســواری مــزدا تیــپ  )BKL3(3مــدل  1387رنــگ ســفید روغنی
شــماره پــاک ایــران643-30ن 78شــماره موتــور  LF10431431شــماره شاســی
 NAGBSX7CC11C00266مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
***********************************************************
ســند کمپانی سواری پژو  206آریان مدل  1390شماره پاک ایران544-62ط31
شــماره موتــور  14190053654شــماره شاســی  NAAP31EG8CJ200436مفقــود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
***********************************************************
ســند کمپانی ســواری رانا مدل  1397شــماره پاک ایران851-82ص 94شماره
موتــور  172B0049888شــماره شاســی  NAAU01FE2JT038221مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است .ساری
***********************************************************
برگ ســبز و ســند کمپانی وانت پیکان تیپ  1600OHVرنگ ســفید شیری روغنی
مدل  1391شــماره موتور  114F0007930شماره شاسی NAAA46AA9CG328594
شماره پاک ایران765-72ج 94به نام شیرافکن فرج زاده سرستی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است .ساری
***********************************************************
ســند کمپانی خودرو سواری پژو  207مدل  1400به رنگ مشکی به شماره موتور
 167B0123714و شــماره شاسی  NAAR03FEXMJ419302مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ساری
***********************************************************
برگ سبز(شناسنامه) خودرو سواری سیستم پژو 206تیپ  TU5-206مدل1395
برنگ سفید -بشماره موتور  163B0259785شماره شاسی NAAP13FE4GJ865552
و شماره پاک ایران 633 -84س  34به نام سید ابو الحسن موسوی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد  .بندرعباس
***********************************************************
برگ سبز(شناســنامه) خودرو سواری سیســتم پژو 207مدل 1401برنگ سفید-
بشــماره موتور  178B0077461شــماره شاسی  NJ261556و شــماره پاک ایران -84
521ق  93به نام احمد کوه گرد مبارکه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد
 .بندرعباس
***********************************************************
بــرگ ســبز (شناســنامه) و ســند کمپانــی،کارت و کارت ســوخت خــودرو ســواری
سیســتم ســمند مدل 88تیــپ ال ایکس به رنــگ نقره ای متالیک به شــماره شاســی
 NAAC91CC09F177460و شــماره پاک ایران 431 -94ص 37به نام قاســم جماتی
زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .بندرعباس
***********************************************************
برگ ســبز (شناســنامه) کامیونت ون سیستم زامیاد مدل 1400تیپ  Z24NIMبه
رنگ آبی به موتور  M24866563Mشــماره شاسی  NAZPL140TM0644829و شماره
پــاک ایــران 595 -75م 34به نام منصور مکی آبادی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است .بندرعباس
***********************************************************
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب فرامرز کنــاری زاده فرزند عیســی به شــماره
شناســنامه 3380630081صادره از بندر عباس در مقطع کارشناســی رشته مهندسی
مکانیک خودرو صادره از واحد دانشــگاهی رودان با شــماره  149634300174مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اســامی شهرســتان رودان به نشانی رودان بلوار شــهید چمران-پشته معز آباد-
جنب دبستان شهید آخوندی دانشگاه آزاد اسامی واحد رودان ارسال نماید .تاریخ چاپ
نوبــت اول  - 1400/02/25تاریخ چاپ نوبــت دوم  -1401/03/09تاریخ چاپ نوبت
سوم  - 1401/03/24بندرعباس
***********************************************************
برگ ســبز و ســند فــروش یک دســتگاه موتــور ســیکلت  CD0125بــه رنگ آبی
مدل 1388به شــماره پاک  23174/812به شــماره موتور  NF1039639شــماره تنه
 NFA125A8851539بنــام یحیی رخجودی با کد ملی  3150026792مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد(.کرمان)
***********************************************************
اصــل ســند کمپانــی برگ فــروش یکدســتگاه اتوبــوس بیابانی  C457به شــماره
انتظامــی  56825ع  98و بــه شــماره شاســی 37231710003123و شــماره
موتور 45794500020197به نام بهروز کریمی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
است .پارس آباد مغان
***********************************************************
بدینوســیله اعام میدارد برگ ســند کمپانی وبرگ ســبز خودرو سواری پژو 206
تیپ دو رنگ ســفید روغنی مدل  1390شماره موتور 14190037465شماره شاسی
 NAAP03ED0BJ529659شــماره پاک  613 96ط  14بنام خدیجه شیکبایی بشماره
ملی  1900171805مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد -شاهرود
***********************************************************
بدینوســیله اعــام میدارد برگ ســند کمپانی وبرگ ســبز خودرو ســواری پیکان
 1600رنــگ ســفید روغنــی مــدل  1378شــماره موتــور 11127816316شــماره
شاســی  0078422759شــماره پــاک  741 96ج  36بنــام رضا ملک بشــماره ملی
 2122423145مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد -شاهرود
***********************************************************
آقای شــهرام چرمی نــام پدر عباس بشــماره ملــی  2063207763مالک خودروی
ســواری سیســتم ســمند تیپ ســورن  1800رنگ ســفید مدل  1387بشــماره موتور
 12487209723و شماره شاســی  NAACC1CF69F412371پاک  645-82ج 32
بعلت فقدان ســند مالکیت برگ ســبز تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را
نموده اســت .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز

شهرستان
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ایجاد نشاط و ارتقای سطح انگیزه در میان کارکنان
جامعه یکصدهزاری صنعت برق اصلی ترین هدف
این دوره از مسابقات است*

مدیر اجرایی انجمن با اشاره به این موضوع گفت :هدف از
برگزاری مسابقات مهارت های شغلی شرکت های توزیع غرب
و شمالغرب ،فراهم نمودن فضا و شرایط الزم برای حفظ نشاط
کارکنان می باشد .در افتتاحیه دومین دوره از مسابقات منطقه
ای مهارت شغلی ،مهندس حیدری تفرشی ضمن عرض خیر
مقدم به شرکت کنندگان و داوران این مسابقات و همچنین
تسلیت سالروز شــهادت امام صادق(ع) ،بااشاره به مدت زمان
برگزاری این فاز از مسابقه به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق
اســتان کرمانشاه طی سه روز ،بیان کرد :رویکرد برگزاری این
مسابقات به پیشینه درخور تقدیربرگزاری اولین دوره جشنواره
مهارت های فنی حدود  4سال قبل در وزارت نیرو باز میگردد،
اما این جشنواره سابقه ای چهل ساله در دنیا دارد .وی گفت:
این فاز از مسابقه ،سومین مرحله از دوره دوم مسابقات است که
مرحله اول آن در استان مرکزی و قم و دور دوم نیز به میزبانی
اهواز برگزار شــد .او افزود :نگاه صنعت برق کشور در این باره،
پیگیری این مسابقات در دو دوره قبلی و همچنین تمایل به
ورود این تجارب به وزارت نیرو بوده است که در این میان ،نقاط
ضعف و قوت مسابقات طی فرآیندی در وزارت نیرو نیز تجزیه
و تحلیل شده است .مهندس حیدری تفرشی در ادامه گفت:
فراهم نمودن فضا و شرایط الزم برای نشاط کارکنان از اهداف
اصلی این دوره اســت و جامعه یکصد هزار نفری شــاغل در
صنعت برق با توجه به مقابله با چالش های مالی و سختی کارو
از سویی دیگرهمه گیری کرونا که  110نفر از همکاران خود
را از دست دادند ،نیازمند محیط کاری مصمم به ایجاد نشاط
و به تصویر کشــیدن توانایی و مهارت کاری این عزیزان برای
ارتقای سطح انگیزه در بین آنان می باشند .وی گفت :با بررسی
دورهای قبلی ،دریافتیم که خاطرات خوبی از برگزاری مسابقات
در اذهان به جای مانده است و امیدواریم این دوره نیز همچون
دوره های قبلی با تجارب نیک و ارزنده ای به اتمام برسد .مدیر
اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق تاکید
کرد :اهداف جشــنواره شامل کشف استعدادهای حرفه ای و
ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی مهارت ها ،رقابت سالم،
شناسایی اهمیت آموزش مهارتی و نقش آن در توسعه فردی
و سازمانی می باشد.وی در ادامه از دیگر اهداف این مسابقات
فراهم نمودن ساز و کار الزم برای شرکت در صحنه رقابت های
بین المللی و آشنایی با تکنولوژی های پیشرفته ،ایجاد ،ترویج
و ارتقاء مهارت های حرفه ای و شناســایی کمبودها برشمرد.
مهندس حیدری تفرشی در پایان از مجموعه همکاران شرکت
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه که به هر نوع در برگزاری این
دوره از مســابقات ،انجمن را یاری و همراهی می نمایند ،علی
الخصوص مهندس مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه تقدیر نمود..

به دفتر منطقه ایی ســاری واقع درکیلومتر 5جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت
مراجعه نمایند .بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد.
گنبد
***********************************************************
اینجانبه ربابه شیرمحمدی مروی نام پدر غوث الدین به شماره ملی 0946196591
مالک خودروی سواری سیستم پژو تیپ  207iمدل  1401رنگ مشکی-متالیک به شماره
موتور  166B0061810و شــماره شاســی  NJ276836پاک  424د  11ایران  12بعلت
فقدان ســند مالکیت برگ سبز و کارت ماشــین تقاضای المثنی اسناد خودروی مذکور را
نموده اســت .لذا چنانچه احدي ادعایي در خصوص خــودروي مذکور دارد ظرف مدت ده
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان
ســمند مراجعه نماید.بدیهي است پس از انقضای مهلت مذبور مطابق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد .گنبد
***********************************************************
خانم مریم جمالی نام پدر جان محمد به شــماره ملی  5248987490مالک خودروی
ســواری سیســتم پژو تیپ پارس مــدل  1384رنگ نقــره ای -متالیک بشــماره موتور
 12484089082و شــماره شاسی  19314801به شماره پاک  616-69ب  74بعلت
فقدان اســناد فروش (سند کمپانی و ســند مالکیت برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی
سند خودروی مذکور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق
دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر 5جاده ســاری به نکا
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد .گنبد
***********************************************************
آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه آقای سیدجوادحسینی شادفرزندسیداحمد باستناددوبرگ استشهادیه
گواهی شــده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این
اداره مراجعه کرده ومدعی است سندمالکیت نه سهم مشاع از بیست وچهارسهم عرصه
واعیان پاک5471فرعی جداشــده از478اصلی واقع دربخش3شهرســتان ســبزوارکه
متعلق به وی میباشــدبعلت نقل مکان مفقود شــده اســت با بررســی دفتراماک معلوم
شــدمالکیت فــوق الذکرذیل دفترالکترونیکــی  140005306011000657بشــماره
چاپی563962سری الف ســال99نام نامبرده ثبت وسندصادروتسلیم شده است.دفتر
امــاک بیش از این حکایتــی ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک
نوبــت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نســبت به ملــک موردآگهی معاملــهای انجام داده
یامدعــی وجود ســندمالکیت نزدخود باشدبایســتی ظرف مــدت ده روز ازتاریخ انتشــار
این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به
این اداره تســلیم نماید.بدیهی اســت در صــورت عدم وصول اعتــراض در مهلت مقرر
و یــا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی نســبت به صدور
سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد(.م الف )401/364
تاریخ انتشار1401/03/09:
علی آب باریکی-رئیس ثبتاسناد و اماک سبزوار
آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140160312004000334مورخــه  1401/01/25موضوع
کاسه  1399114412004000633هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای مهدی ایران پور فرزند خوجه قربان بشــماره
شناســنامه  30و شماره ملی  2032053020در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا
شــده به مســاحت  160.60مترمربع جدا شــده از پاک شــماره  521فرعی از -1اصلی
واقــع درگنبدکاووس آق قایه محله پوالد آباد بخــش  10حوزه ثبت ملک گنبد خریداری
ملک مع الواســطه از آقای تقی جاهد اینچه برون .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظــرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند .بدیهی
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شد .م-الف8397 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/09 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس
آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060312004008678مورخــه  1400/12/22موضوع
کاسه  1400114412004000709هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضی آقــای مهران دیــدار فرزند امانگلدی بشــماره
شناسنامه و شــماره ملی  2030312999در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده
به مســاحت  170مترمربع جدا شده از پاک شــماره  4710و  4147فرعی از -1اصلی
واقــع درگنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابان محمد آلــق  3بخش  10حوزه ثبت ملک
گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آقای انه قلیچ آق آتابای .لذا به منظور اطاع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شد .م-الف8409 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/09 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

