
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|    سه شنبه|10 خرداد 1401|شماره 5877| 

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای آرای صادره هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، ذیال اسامی افرادی که 
با ارائه قولنامه و مدارک و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور 
و مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک سقز تقاضای ثبت و صدور سند 
مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی و متصرفی خود را نموده اند ، مســتندا 
به ماده 3 قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود ، چنانچه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضی واصل شود معترض بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع 
ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم 
نمایــد که در این صورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
در غیــر اینصورت چنانچه ذینفع ، گواهی عدم تقدیم دادخواســت را از مرجع صالح اخذ 
و تقدیم دارد ، اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اســاس رای هیات حل اختالف 
اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد . در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقای ســید رشید حسینی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پالک   .1
1819 - اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت 192 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی 

از کریم خسروی از محل مالکیت خدیجه اهلل قلی
2.  خانم اثمر فرجی سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
جزء پالک 1819 - اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت 111 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتیاعی از کریم خسروی قشالق از محل مالکیت خدیجه اهلل قلی
آقای ســیف اهلل نصرتی3دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب   .3
خانــه جزء پالک 1819 - اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت 111 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی از کریم خسروی قشالق از محل مالکیت خدیجه اهلل قلی
آقای آرام عبدیانی ششــدانگ یکباب خانه جزء پالک یکفرعی از 1945-   .4
اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت 69/95 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی از عزیز 

محمدی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی
آقای عادل رحیمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان جزء پالک   .5
یکفرعــی از 1945 - اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت 77/40 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی از احمد محمدی ملقرنی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی
آقای هیمن کریم زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پالک یک   .6
اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 54/21 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی از محمد 

محمد مرادی از محل مالکیت رحیم محمد مرادی
7.  خانم خدیجه سلطانی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان جزء پالک 
یک اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 139/85 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی 

ازمصطفی خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
آقای رحمان روشــنی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان جزء پالک   .8
یک اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 64/59 مترمربع ، مع الواســطه ابتیاعی 

ازمصطفی خادمی از محل مالکیت مصطفی خادمی
آقــای فایق فــرج پور ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانــه جزء پالک   .9
119فرعــی از2 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز بــه مســاحت 114/13 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی از علی رحمان زاده از محل مالکیت عبداله شیخ اسماعیلی
10.  آقای حیدر بنفشــی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان جزء پالک 
122فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 90 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتیاعی از آمینه پاکزاد از محل مالکیت حسام الدین حسینی
خانم لطیفه عبداله زاده ششــدانگ یکباب خانــه جزء پالک 119فرعی از   .11
2 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 140/27 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی از 

اسماعیل رحمان نارنج درویش علی از محل مالکیت عبداله شیخ اسماعیلی
آقــای عطــا پاشــائی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه جــزء پالک   .12
128فرعــی از 2 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 235/84 مترمربع ، مع 
الواســطه ابتیاعی از وراث مرحوم ســید عبدالکریم خادمی از محــل مالکیت محمد امین 

خادمی دوزخدره 
آقــای ابوبکر خــدری ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانــه جزء پالک   .13
122فرعــی از 2 - اصلــی واقــع در بخش دو ســقز بــه مســاحت 52/81 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی  آمنه پاکزاد از محل مالکیت آمنه پاکزاد
آقای اقبال برونوس ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پالک 587   .14
فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 103 مترمربع ، مع الواســطه 

ابتیاعی  علی صالحی  از محل مالکیت علی صالحی
آقای جعفر حســینی  ششــدانگ یکبــاب خانه جزء پــالک 6624 فرعی از   .15
7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 122/52 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی  

محسن فتح اهلل زاده  از محل مالکیت  رحمن فتح اهلل زاده
آقای خالد رستمی  ششدانگ  عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پالک 6624   .16
فرعــی از 7 - اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  131 مترمربع ، مع الواســطه 

ابتیاعی مصطفی شهنازی  از محل مالکیت صالح شهنازی
آقای ســید هیوا حسینی ششدانگ عرصه و اعیان  یکباب ساختمان  جزء   .17
پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت 136/60 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتیاعی  طوبی ساکت  از محل مالکیت  محمد رحیم ساکت
آقای فرهاد شــوقی سقزی ششدانگ یکباب خانه جزء پالک 6624 فرعی   .18
از 7 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 145/50 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی  

مصطفی و علی شهنازی  از محل مالکیت  صالح شهنازی
آقای محی الدین جلیلی ششــدانگ یکباب خانه جزء پالک 6624 فرعی از   .19
7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت  97/25 مترمربع ، مع الواســطه ابتیاعی  

محسن فتح اله زاده  از محل مالکیت  آقای رحمن فتح اله زاده
آقای توفیق بحری انگورد ششدانگ عرصه و اعیان  یکباب ساختمان  جزء   .20
پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت 101/91 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتیاعی  محمد مام سلیمی  از محل مالکیت  محمد مام سلیمی برده زرد
آقای ســید عبدالرحیم قیصریان ششــدانگ عرصه و اعیان  یکباب خانه   .21
جزء پالک 6624 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 128 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتیاعی  احمد مام سلیمی از محل مالکیت  محمد مام سلیمی برده زرد
آقــای امیر عبداللهی  ششــدانگ یکباب خانه جزء پــالک 6625 فرعی از   .22
7 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 100 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی  حبیب 

نمد باغچه  از محل مالکیت  مصطفی نمد باغچه 
آقای محمد شــریف زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه جزء پالک   .23
6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 225/20 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی  عثمان قاسمی  از محل مالکیت  کاک اهلل قاسمی
آقای سید دلیر حسینی ششدانگ  یکباب خانه  جزء پالک 6625 فرعی از   .24
7 - اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت 100 مترمربع ، مع الواسطه ابتیاعی  احمد 

مروتی  از محل مالکیت  محمد امین مروتی

آقای عبداله نوری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان   جزء پالک   .25
6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 115/91 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی  فاطمه قادری  از محل مالکیت احمد شرافتی
آقــای احمد زارعی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان جزء پالک   .26
6625 فرعــی از 7 - اصلــی واقــع در بخش دو ســقز بــه مســاحت 149  مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی  احمد مروتی  از محل مالکیت محمد امین مروتی
آقای محمد روف بهاری تپه بر ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه  جزء   .27
پالک 6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 150مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی  احمد شرافتی  از محل مالکیت   احمد شرافتی
آقای رحمان شــرافتی ششــدانگ عرصه و اعیان  یکباب  خانه  جزء پالک   .28
6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 190/40 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی فاطمه قادری  از محل مالکیت  احمد شرافتی
آقای رحمان محمد زاده  ششدانگ عرصه و اعیان  یکباب خانه  جزء پالک   .29
6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 169/51 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتیاعی  عثمان قاسمی  از محل مالکیت  کاک اهلل قاسمی
آقای عبداله روح اللهی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان  جزء   .30
پالک 6625 فرعی از 7 - اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت 134/75 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتیاعی  محمد امین رحیم پور از محل مالکیت  محمد امین رحیم پور
تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه     26/ 1401/02
تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه     1401/03/10

م الف 10
کامران تاب- رییس اداره ثبت سقز

آگهــی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یــک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد 
شــده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر 
در اداره ثبــت اســناد و امالک بجنورد مورد رســیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه 
آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد: 

بخش دو بجنورد پالک168-اصلی اراضی امیریه
1- ششدانگ یکباب ســاختمان از پالک شماره 168اصلی فوق 
به مساحت 199/12متر مربع ابتیاعی آقای ولی محمد تنها  از محل 
مالکیت رســمی مشــاعی متقاضی برابر رای شــماره 1401-0611 

مورخه 1401/03/01 - کالسه 1400-0303
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشــاعی و اشخاص 
ذینفع در آرای اعالم شــده ابالغ می گــردد چنانچه اعتراضی دارند 
بایــد از تاریخ انتشــار آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تــا دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 
و رســید اخذ نماینــد معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 
در صورتــی که اعتــراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره 
ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

شناسه آگهی 1326451
اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت پارس آرمان سمنان )سهامی خاص( به شماره ثبت:  3889

عمومی  مجمع  درجلسه  تا  شود  می  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عــادی ســالیانه که در ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ: 1401/03/21 در آدرس 
ســمنان ، بلوار شــهید نوروزي ، مجتمع پزشــکان بوعلی طبقه ســوم ، واحد 3 کدپستی: 

3514441794 تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.  
دستور جلسه : 

1- تصمیــم گیــری در خصوص تصویــب و یا رد صورتهای مالی ســالیان 98 و 99 و 
400

2- انتخاب بازرسین
3-  انتخاب مدیران

4- سایر
هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده اتومبیل
آگهــی مزایده مال منقول پرونده اجرایی شــماره بایگانــی ۱۴۰۰۰۰۰۲۴ )خودرو( 
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششــدانگ یک دســتگاه خودرو ســواری هاچ بک 
لیفانX ۵۰ مدل ۱۳۹۵ رنگ مشــکی متالیک ۴ ســیلندر شماره موتور ۲۱۶۱۲۹۵۱۳۶ 
b شــماره شاســی B ۱۰۸۹۳7 بــه شــماره انتظامــی ۵7۲ ی7۹ ایــران ۲۱ متعلــق بــه 
آقــای محســن جهانیان که بــه علت عــدم پرداخت مهریه موضوع ســند ازدواج شــماره 
۳7۱۱ مــورخ۱۳۹۱/۰7/۰۲ دفترخانــه ازدواج ۲ بروجــرد و بــه موجــب نامــه صادره 
شــماره۳۴۵۲/۱۳/۱۱ مــورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲مرکز شــماره گذاری پلیــس راهور ناجا 
بازداشــت و برابر نامه شــماره ۶۴7۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در نشــانی دماوند - اسالم 
آباد پارکینگ هشت بهشت توقیف فیزیکی شده است  که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به 
صدور اجرائیه تحت کالســه ۱۳۹۹۰۴۰۲۵7۵۵۰۰۱۱۴۸ در واحد اجرای اسناد رسمی 
بروجرد تشــکیل پرونده شــده و اجرائیه به بدهکار توســط اداره مذکور ابالغ و ســپس 
نیابت اجرائی به واحد اجرای اسناد رسمی دماوند تفویض و شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۲۴ 
بــرای آن اختصــاص یافت برابر نظریه هیات کارشناســان رســمی دادگســتری وارده به 
شــماره ۱۰۹۰۰۰۰۱۴۵ مــورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ توصیف خودرو عبارت اســت وضیعت : 
در پارکینگ هشــت بهشــت بازدید شــد که به جهت عدم دسترســی به ســویچ با موتور 
خاموش بازدید شــد بدنه و ســپر ها خط و خش دارد و نیز الســتیکها صاف و بدنه سمت 
راســت عقب مختصر خوردگی توام با ســایش اســت و با توجه به شــرایط فنی و فیزیکی 
خــودرو و مــدل و قیمــت روز در بازار به مبلــغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال ) دو میلیارد 
چهارصد میلیون ریال( ارزیابی شــده است و در روز سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ 
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ در محــل توقــف خودرو واقع در دماوند - اســالم آباد پارکینگ هشــت 
بهشــت از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایــده از مبلغ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
) دو میلیارد چهارصد میلیون ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته 
خواهد شــد . شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. شرکت در جلسه مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ 
شناســه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا 
خریدار و خریداران می بایســت تا قبل از شــروع وقت مزایده أصل فیش واریزی مبلغ 
ودیعه ۱۰ درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه درخواســت کتبی خود به 
واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق نیت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. چنانچه روز تعیین شده به دالیل اعالم از 
سوی دولت تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد می 
باشــد..تاریخ انتشار در سایت ســازمان ثبت اسناد و امالک ۱۴۰۱/۰۲/۱۰-  این آگهی 
پس از تایید نهائی فرایند مزایده در ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت 

و به منزله انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است.7۳۸۹
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دماوند- محمد علی آقاجانی

آگهــی فقدان ســند مالکیت پالک ۸۶۶۴ فرعی از ســنگ 7۱ اصلی واقــع در جیالرد جزء 
حوزه ثبتی دماوند 

آقای غالمرضا پور عبادی اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد اگهی 
با تســلیم استشهادیه گواهی امضاء شــده ذیل شماره یکتا ۱۴۰۱۰۲۱۵۲۵۶۶۰۰۰۳۴ 
شــماره ترتیب ۱۵۳7۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱ دماوند 
طی درخواست شــماره ۲۰۱۵ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ملک مذکور را نموده که مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت به 
شــرح زیر اگهی می گردد : ۱- نام و نام خانوادگی غالم رضا پور عبادی ۲- شــماره پالک 
۸۶۶۴ فرعــی از ســنگ 7۱ اصلی واقع در جیــالرد جز ثبتی دماوند ۳- علت گم شــدن 
اســباب کشــی ۴- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششــدانگ یک واحد تجاری به 
مســاحت ۱۸ متر مربع به موجب ســند انتقال ۱۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ دفترخانه 
7 دماونــد ذیل دفتــر امالک الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۰۱۰۵۸۰۰۰۵۹۰ به شــماره چاپی 
۰۳7۱۳۵ به نام مالک مذکور ثبت و ســند آن صادر و تســلیم گردیده است. لذا 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 نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل ســند مالکیت با ســند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7۳۹۶
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت پنــج ســهم مشــاع  از بیســت وچهــار ســهم  ششــدانگ پالک   
ثبتــی۳۳/7۴ واقــع در   بخــش دوثبتی  شــاهرود دردفتــر ۳۱۶  صفحه ۱۵۰ ذیل 
ثبت ۲۲۰۶۸ به نام آقای محمد رضا گرایلی   صادر و تســلیم گردیده اســت وسپس 
نامبرده  برابر ســند قطعی بشــماره ۱۲۶۹۶7مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۹مقدار سه سهم 
ونیم مشــاع از بیســت وچهار سهم مالکیت خود را به خانم زهرا اصغری نسبت به دو 
ســهم و آقای جواد عاشــوری نسبت به یک سهم ونیم انتقال داده است  سپس مالک 
)آقای محمد رضا گرایلی(به میزان یک سهم ونیم مشاع از بیت وچهار سهم مشاع  با 
ارائه  استشهادیه  المثنی  اعالم مفقودیت سند مالکیت بعلت جابجایی را نموده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است و درخواست لذا برابر تبصره ۱ 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
آگهی تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در 
دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر 
۱۰ روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر 
اینصــورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات 

صادر خواهد شد شماره چاپی سند  تک۱۵۹77۳۹۹ میباشد. 
انتشار ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

    سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود-حمیدرضا حسین پور

حصر وراثت 
خانــم نعیمــه پورمنــدی به اســتناد شــهادت نامــه و گواهــی فوت و رونوشــت 
شناســنامه ورثه درخواســتی به شــماره ۰۱۰۰۰۵۵ تقدیم این شــورا نموده و چنین 
اشعار نموده که شــادروان اهلل یار پورمندی فرزند حسین محمد به شماره شناسنامه 
۲۰۳۱۱۲۹۱۲۰ درتاریخ ۱۳۹7/۰۹/۱۵ درگذشته و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از: ۱- نعیمــه پورمندی فرزند اهلل یار به شــماره ملی ۲۰۲۰۲۱۵7۵۶ متولد ۱۳۶۹ 
فرزند اناث متوفی ۲- زینب پورمندی فرزند اهلل یار به شماره ملی ۴۸۶۹۸۴۴۸77 
متولد ۱۳۶۴ فرزند اناث متوفی ۳- امان ســلطان پورمندی فرزند اهلل یار به شــماره 
ملــی ۲۰۳۲۰۵۲7۴۱ متولد ۱۳۶۱ فرزند اناث متوفــی ۴- مرضیه پورمندی فرزند 
اهلل یار به شــماره ملی ۲۰۲۰۳۹۱۵7۰ متولــد ۱۳7۱ فرزند اناث متوفی ۵- بی بی 
صحرائــی فرزند جعفر به شــماره ملــی ۲۰۳۱۹۲۱۶7۳ متولد ۱۳۳7 همســر متوفی 
۶- رمضــان پورمندی فرزند اهلل یار به شــماره ملــی ۲۰۳۱7۴۶۱۵۴ متولد ۱۳۶۳ 
فرزند ذکور متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهــی می نماید تا هرکــس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد.م-الف: ۸۵7۰ 
احمدی- قاضی شورای حل اختالف شهر اینچه برون

آگهی مفقودی
مدرک تحصیلی مجید طاهری سروتمین فرزند حمید به شماره شناسنامه ۱۶۳۳۵ 
صادره از جیرفت مقطع کاردانی رشــته ســاختمان - کارهای عمومی ســاختمان صادره 
از واحــد دانشــگاهی جیرفــت با شــماره ۸۶۳۵ مفقود گردیده اســت و فاقــد اعتبار 
می باشــد. کرمان نوبــت اول ۱۴۰۱/۳/۱۰ ، نوبت دوم۱۴۰۱/۳/۱۲ ، نوبت ســوم 

۱۴۰۱/۳/۱۶
*******************************************************

اصل ســند کمپانی خودرو ســواری پراید تیپ جی تی ایکــس آی مدل ۱۳۸۸ به 
 s1412288290586 رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور ۳۰۲۸7۸۵ و شماره شاسی
به شماره پالک ۴۳7د۲۳ ایران ۹۸ بنام علی علی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد ایالم
*******************************************************

برگ ســبز ، ســند کمپانی و کارت خودروی پراید ســواری مدل۹۹  رنگ ســفید 
شــماره   NAS411100L3614766 شاســی   ۱۶شــماره  ایــران  و۴۲   ۶۵۶ پــالک 
موتور۶۴۸۱۲۶۰  بنام ســید محمد حســینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد . بندرعباس 
*******************************************************

برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودروی سواری پراید مدل ۹۹ رنگ سفید شماره 
پالک 77۱و۴۱ ایران ۱۶ به شماره شاسی NAS411100L3603142  و  شماره موتور 
۶۴۵۶۶۱۱ بنام اعظم رســتگار مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

.بندرعباس
*******************************************************

برگ ســبز ، ســند کمپانی و کارت خودروی ســواری پراید مدل ۹۸ رنگ ســفید 
پالک ۳۶۹ م ۲۲  ایران ۲۰ به شــماره شاســی NAS411100K1157191   و شــماره 
موتور ۶۳۴۹۸7۵ بنام زینب برومندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بندرعباس 
*******************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی سواری سایپا 131SE رنگ ســفید روغنی مدل ۱۳۹۳ 
شــماره موتــور ۵۲۰7۱۹۳ شــماره شاســی NAS412100E3631765 شــماره پالک 

ایران۸۲-۳۱۱ق۲۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************************

برگ ســبز خودرو پراید مدل ۱۳۸۳ شــماره پالک ایــران۸۲-۴۸۹ب۴7 به نام 
زینب مظهری  ۰۱۰۴۵۲۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

*******************************************************
سند کمپانی ســواری پژو 405SLX-TU5 مدل ۱۳۹۸ رنگ سفید روغنی شماره 
موتــور 181B0108282 شــماره شاســی NAAM31FE4KK212627 شــماره پــالک 
ایــران۶۲-۶۴۵ص۸۲ بــه نام زهرا ابراهیمــی اوجا محله مفقود گردیــده و از درجه 

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

برگ ســبز و کارت ماشین خودرو پراید ســواری 141SL شماره پالک ایران7۲-
۸۵۱م7۱ شماره موتور ۳۸۵۰۰۰۶ شــماره شاسی S3482289338401 مدل ۱۳۸۹ 
رنگ ســفید به نام عبدالبهاالدین نوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

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

ســند کمپانــی نیســان پاتــرول مــدل ۱۳۶۹ رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
۰۰۳۹۸7 شماره شاســی ۹۰۴7۶۱ شماره پالک ایران۶۳-۶۴7ق7۸ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************************

سند مالکیت سواری پراید مدل ۱۳۸۵ شماره پالک ایران۶۲-۱۶۲ب۶۳ شماره 
موتور ۱۵۱۴۱۹۸ شماره شاسی S1412285203641 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*******************************************************

اصل ســند برگ سبز خودروی پراید ۱۳۲به شماره انتظامی ۱7۶۵۶ س۴۴ و به 
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گلســتان - ثبت بیش از یک میلیــون و 998 هزار نفر 
ســاعت کار بدون حادثه و صدور 16هزار و 590  پروانه کار 
اجرای ایمن فعالیت، نتیجه رعایت مقررات و دستورالعملهای 
بهداشــت ، ایمنی  و محیط زیســت  در سطح شرکت گاز 

استان گلستان در سال 1400  بود.
، رئیس امور HSE شرکت گاز با بیان خبر فوق در این 
خصوص  گفت: بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه صدور 
پرمیت / پروانه کار در ســال 1400 ، بــا حمایت مجموعه 
مدیریت شــرکت و تدابیر اندیشــیده شده برای انجام ایمن 
فعالیت ها ، بیش از یک میلیون و 998 هزار نفرســاعت کار   

بدون حادثه انجام شد.
مهدی ضمیری افزود: شــرکت گازاســتان گلستان در 
راستای حفظ ســالمت کارکنان و پیمانکاران بعنوان اصلی 
ترین سرمایه های شرکت و نیز حفظ سرمایه های فیزیکی، 
در ســال 1400 با اجرای الزامات HSE ، برگزاری مستمر 
دوره های آموزشی، اجرای بازرسی ها، مانورها و ... توانسته 
اســت براساس اطالعات اخذ شده از ســامانه مذکور تعداد  

16هــزار و 590  پروانه کار   شــامل 7 هزار و 633 پرمیت 
گرم و 8 هزار و 957 پرمیت ســرد  مختلف با 110 هزار و 
364 ســاعت کار و 441 هزار و 456 نفر- ساعت در بخش 
پیمانــکاران اجرایی، یک میلیون و 557 هزار نفر- ســاعت 
کار بــدون حادثــه در بخش کارکنان رســمی، قراردادی و 

پیمانکاری را     به ثبت برساند
  رئیس امور بهداشت ایمنی ، محیط زیست و پدافند و 
مدیریت بحران گاز گلستان اظهارداشت: این شرکت همواره 
تالش کرده تا با افزایش ســطح دانــش وآگاهی کارکنان با 
انجــام دوره های آموزشــی مختلف جهت ارتقای ســطح 
دانش کارکنان در خصــوص موضوعات HSE ، فعالیتهای 
شــرکت بصورت کامال ایمن انجــام و از وقوع حوادث حین 
کار جلوگیری بعمل آید. وی در ادامه افزود: دراین خصوص 

ازابتدای ســال جاری 6540 نفرساعت برای پرسنل شرکت 
دوره های آموزشــی مختلف نظیرایمنی و آتش نشــانی و 
سمینارهای عبرت آموزی از حوادث و بازآموزی پروانه های 

انجام کار و ... بصورت مستمر برگزار شده است
ضمیــری با بیان اینکه در راســتای دســتیابی به ارائه 
خدمات مســتمر حداکثری به مشــترکین گاز طبیعی در 
اســتان و ادامه اجرای طرح های توسعه ای در شرایط ویژه 
شیوع ویروس کرونا، این شــرکت با اتخاذ تدابیر مناسب و 
رعایت دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ابالغی از 
ســوی شرکت ملی گاز ایران و دانشگاه علوم پزشکی استان 
و با همکاری تمامی پرســنل، توانســت خدمات رسانی به 
مشترکین را اســتمرار و طرح های توسعه ای را نیز در حد 

قابل قبولی به پیش ببرد

ثبت بیش از یک میلیون و 998 هزار نفر ساعت کاربدون حادثه درشرکت گازاستان گلستان
ــر ــ ــب ــ خ

غیر  انشعاب  فقره   60 آوری  جمع  و  کشف 
مجاز آب در سطح استان اصفهان  

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان 
اصفهان از جمع آوری 60 فقره انشــعاب غیر مجاز آب 
در سطح اســتان اصفهان خبر داد.ســید محسن صالح 
با اشــاره به این کــه با قطع و جمــع آوری این تعداد 
انشــعاب غیر مجاز در دو ماهه نخســت ســال جاری، 
از هــدر رفت و برداشــت غیر مجاز حــدود 10 لیتر بر 
ثانیــه ای آب جلوگیــری بــه عمل آمده اســت، افزود: 
انشــعابات غیرمجاز، مدیریت شبکه و عدالت توزیع آب 
را از دست شــرکت آب و فاضالب خارج می سازد و به 
همین دلیل، شناســایی و قطع انشــعاب آب مشترکین 
متخلف در دســتور کار جدی قرار گرفته اســت.وی با 
بیان این که با گرم شــدن هوا، شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ بــا 3200 لیتر در ثانیه کمبود آب مواجه خواهد 
بود گفت: با توجــه در پیش بودن فصل گرما و افزایش 
مصرف آب از شــهروندان عزیز درخواست می کنیم در 
مصــرف آب صرفه جویی کنند تا تابســتان پیش رو را 
بدون بحران آب پشــت ســر گذاریم.صالح از مشترکین 
خواست، هرگونه شکستگی خطوط لوله، هدر رفت آب، 
وجود انشــعابات غیرمجاز و نصب مســتقیم پمپ بدون 
مخزن ذخیره بر روی شــبکه آب را به ســامانه ارتباط 
با مشــتریان 122 که به صورت 24ساعته آماده پاسخ 

گویی است اطالع دهند

بازدید رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی 
اداری اعطای تسهیالت  امور  از روند تکمیل 

به دامداران  
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان مرکزی ، مهندس علی صفــری از روند تکمیل 
امور اداری اعطای تسهیالت سرمایه در گردش حمایتی 
و خرید نهــاده های دامی و طیور به دامداران در جهاد 
بازدید کــرد مهندس علی  کشــاورزی شهرســتان ها 
صفری رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی در حاشیه 
ایــن بازدید اظهار کــرد : یکی از اقداماتــی که دولت 
در راســتای حمایت از دامداران در مســیر اصالخ ارز 
ترجیحی و هدفمندی یارانه ها انجام داده اســت اعطای 
تســهیالت ســرمایه در گردش حمایتی و خرید نهاده 
هــای دامی و طیور به این قشــر زحمتکش اســت وی 
افزود : دامداران از قبیل گاو داران ، گوســفند داران ، 
مرغ داران ، عشایران و ... می توانند با مراجعه به جهاد 
کشــاورزی نســبت به تکمیل روند امور اداری دریافت 

اقدام کنند. تسهیالت خود 

شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  باش  آماده 
کهریزک در صورت وقوع زلزله احتمالی  

علی کلهر شــهردار کهریزک با اعالم این خبر افزود 
با توجه به حادث شــدن زمین لــرزه خفیف در بخش 
فشــافویه و احتمال وقوع این حادثه طبیعی در مناطق 
نزدیک به این شــهر، کلیه نیرو هــای معاونت خدمات 
شــهری شــهرداری کهریزک به حالت آمــاده باش در 

آمدند

همــدان - علی  محمد عنایتی  اکمل در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه بیان کرد شــرکت سیاحتی 
علیصدر به  عنوان بزرگ ترین شــرکت ســیاحتی غرب 
کشــور از سال 1370 تشکیل شده است و در این زمان 
این شــرکت موفق شده است که به میلیون ها گردشگر 
خدمات ارائه دهد همچنین در فروردین ماه امسال 130 
هزار نفر از غار علیصدر بازدید کردند.وی گفت: میانگین 
تعداد بازدید کنان طی 15 ســال گذشته 500 هزار نفر 
در سال بوده است، اما در این دو سالی که درگیر ویروس 
کرونا بودیم تعداد گردشــگران در سال 10 الی 15 هزار 
نفر بود.عنایتی  اکمل افزود: 250 نفر نیروی انســانی در 
حال حاضر در شــرکت علیصدر مشغول به کار هستند 
و یکی از معضالت علیصدر نیروی انســانی باالست که 
نیازمند ســاماندهی است، ما به 80 نفر نیرو در غار نیاز 
داریم، درحالی  که اکنون 250 نفر در شــرکت شــاغل 
هســتند.او گفت:  فعالیت در غار علیصدر فصلی است و 
در نیمه دوم ســال تعطیل است و درآمد پایداری ندارد 
همچنین  این غار 150 روز در سال درآمد دارد و به دلیل 
نداشتن درآمد پایدار و فراهم نبودن زیر ساخت ها مثل 
جاده و نبود امکانات کافی امکان فعالیت در طول ســال 
وجود ندارد. وی ضمن اشــاره به اشتغال اهالی علیصدر 
افزود: هر کارگر علیصدر ماهانه 10 میلیون تومان از غار 
درآمدزایی دارد و ســطح اقتصادی مردم این روستاها از 
سایر روستاهای هم جوار بیشتر است.وی با اشاره به اینکه 
52 درصــد از درآمد علیصدر صرف حقوق و دســتمزد 
می شود، اظهار داشت: در سال 98 که سال طالیی برای 
علیصدر حدود ســه میلیارد و  800 میلیون تومان سود 

پایان سال آن بود. 

در فروردین ماه امسال بیش از ۱۰۰هزار نفر 
از غار علیصدر همدان بازدید کردند

قرچک - شهردار قرچک گفت: سیستم اطالعات 
مکانی )GIS( مناطق یک و ســه شهرداری قرچک 
در جهت رفاه حال شــهروندان و تکریم ارباب رجوع 
راه انــدازی شــد.  محســن خرمی شــریف در این 
خصــوص اظهار کرد: نقشــه های اطالعــات مکانی 
مخصــوص کلیه بخش ها و واحدهای شــهرداری در 
مناطق یک و ســه تهیه و راه اندازی شد.  وی افزود: 
این نقشــه ها و اطالعات مربوطه جهت ارائه خدمات 
بهتر به شهروندان و حفظ و ذخیره اطالعات موجود 
شــهر و شناســایی محالت کم برخــوردار از بابت 
امکانات شهری و برنامه ریزی جهت توسعه خدمات، 
در آن محالت اســت.  این مدیر شهری بیان داشت: 
بر اســاس این سیســتم مدیران شــهری می توانند 
میزان امکانات موجود محالت مختلف را سنجیده و 
بر اساس آن برای توزیع امکانات عادالنه برنامه ریزی 
کنند. خرمی شریف اظهار کرد: بر توجه به راه اندازی 
سیســتم اطالعات مکانی )GIS(، مراکز حســاس و 
پررفت وآمد مشخص و در زمان وقوع بحران مدیریت 
صحیح بر این مراکز اعمال می گردد. شهردار قرچک 
گفت: این سیســتم می تواند وضع موجود و کیفیت 
پوشــش معابــر و انهار شــهر را مشــاهده و جهت 
اصالح عیوب اقدام کــرد. وی در پایان بابیان اینکه 
سیستم اطالعات مکانی یا GIS در جهت رفاه حال 
شهروندان و تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده است، 
اظهار کرد: این سیستم هوشــمند، محل قرارگیری 
کلیه امکانات ترافیکی شــهر را مشــخص و مدیریت 

طراحی ترافیک را ممکن می سازد 

در جهت رفاه حال شهروندان/سیستم 
اطالعات مکانی )GIS( شهرداری قرچک

 را ه اندازی شد 
اصفهان - پروژه بازیابی آب های فوق شــور شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با بودجه ای به میزان 548 میلیارد 
ریــال و 8 میلیون یورو به صــورت EPC از خرداد ماه 
ســال جاری به شرکت مهندسی شــفاب واگذار شد. به 
گزارس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه های پاالیشــگاه 
اصفهــان با توجه به اینکه بحــران آب به عنوان دغدغه 
مهم دولت  مردان در راســتای توســعه پایدار محسوب 
می شــود، پاالیشــگاه اصفهان نیز با لحاظ کردن جنبه 
های زیست محیطی، در جهت استفاده از منابعی مانند 
پســاب صنعتی و آب های برگشتی، برنامه ریزی نموده 
و بــه منظور مدیریت جبران بخشــی از این کمبودها و 
همچنین ارائه راه کار مناســب برای کاهش آلودگی ها، 
حرکت های مؤثری داشــته است. واحد RO پاالیشگاه 
اصفهان با ظرفیت 450 مترمکعب در ســاعت و دورریز 
)Reject( حدود 25 متر مکعب در ســاعت فعالیت می 
کند. از آنجایی که این شــرکت در حال انجام پروژه های 
عظیم است و همچنین احداث واحدهای جدید RO در 
بخش جنوبی را در دستور کار دارد، پیش بینی می شود 
میزان دورریز آب طی 2 ســال آینده تا حدود 400 متر 
مکعب در روز افزایش یابد که البته ارسال این حجم آب به 
 RO سمت پوندهای تبخیری و یا وارد نمودن آن به واحد
معمولی به دلیل بــاال بودن امالح امکانپذیر نخواهد بود. 
بنابراین به منظور استفاده حداکثری از این منبع حیاتی، 
پروژه احداث واحد بازیابی آب های فوق شور با استفاده از 
سیستم HERO (High Efficiency RO( در محل 
پاالیشگاه شمالی تعریف گردیده است. مدت زمان انجام 

این پروژه به مدت 24 ماه پیش بینی شده است.

صرفـه جویــی مصـرف آب با پروژه 
احداث واحد بازیابی آبهای فوق شور 

اهواز - در این آیین که به همت اداره فرهنگ و ارشاد پاالیشگاه اصفهان 
اسالمي مسجدســلیمان و همکاري شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدســلیمان برگزار شــد دکتر ورناصري 
نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي - حجت االسالم 
والمسلمین رضا کاله کج مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خوزســتان - وحید کیاني مدیرکل کانون پرورش فکري 
خوزســتان - رضا رضایي فاضل فرماندار مسجدسلیمان 
- علیرضا هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسلیمان - روح اهلل جلیلي سرپرست شهرداري 
و اعضاي شــوراي شهر - ایوب سلطاني مدیر اداره میراث 
فرهنگي،صنایع دستي و گردشــگري مسجدسلیمان و 
جمعي از ادبا ، شعرا و هنرمندان شهرستان مسجدسلیمان 
حضور داشــتند .به گزارش روابط عمومي شــرکت بهره 
برداري نفت و گاز مسجدســلیمان ، نماینــده مردم در 
مجلس شوراي اســالمي طي سخناني گفت : 114 سال 
پیش، کشف نفت تکانه شدیدي بود که بر مناسبت هاي 
فرهنگي،اقتصادي ، اجتماعي کشــور خصوصاً جنوب و 
جنوبي ها وارد کرد .دکتر علیرضا ورناصري افزود : اکتشاف 
نفت در مسجدسلیمان اتفاقي بود میمون که موجب ظهور 
و حضور تکنولو ژي و مواهب دیگر در این خطه شــد و با 
افول و کم فروغ شدن تولید نفت شرایط زندگي در اینجا 
تغییــر کرد از این رو این کتاب مي تواند به آگاه ســازي 
نسل جوان از چگونگي شکل گیري تاریخ صنعتي این شهر 
کمک شایاني  بنماید.نویسنده کتاب » ادبیات نفتي« نیز 
طي سخناني گفت : در 5 خرداد 1287 در مستأصل ترین 
شرایط اقتصادي، زمین سخاوتمندانه خون رگهایش را به 
دنیا هدیه داد تا با انرژي ناشي از آن زندگي براي انسان ها 

شکلي مطلوب تر پیدا کند .

در محوطه نخستین چاه نفت خاورمیانه؛
از کتاب »ادبیات نفتي« رونمایي شد


