
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|       دوشنبه|23 خرداد 1401|شماره 5886| 

یکهزار و ۷۱۱ کالس درس تخریبی در 
پایتخت انرژی کشور

بوشهر - هرچند از استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی و 
اقتصادی ایران نام برده می شود، امکانات و زیرساخت های 
این اســتان با وضعیت مناسب  فاصله بســیار زیادی دارد.  
در اســتان بوشــهر 414 کالس تخریبی وجود دارد که در 
مجموع یکهزار و ۷11 کالس درس از کل اســتان را شامل 
می شود و باید برای بهبود این وضعیت تالشی ویژه صورت 
گیرد. وقتی گفته می شــود ۹۵ درصد نفت کشور از استان 
بوشهر صادر می شــود و این استان تولیدکننده ۷۰ درصد 
گاز کشور اســت و تنها نیروگاه اتمی کشور در بوشهر قرار 
دارد، دیگر نیازی نیست بقیه ظرفیت های استان سرشار و 
برخوردار بوشهر را فهرست کنیم. همین ها برای این که رفاه 
مردم تأمین شود کافی اســت.  اما همه ماجرا این نیست. 
بوشهر فقط میزبان است و سهمی از این صنایع و ظرفیت ها 
ندارد. اینجا فقط آلودگی ناشــی از ازدحام و تراکم صنایع و 
از بین رفتن مشاغل سنتی در جوار صنایع و بیکاری جوانان 
و دریغی است که نصیب مردم شده. در استانی با این همه 
امکانات باید فضاهای آموزشی آن قدر برای رده های مختلف 
تحصیلی فراهم باشد که نیروی انسانی توانمند برای صنایع 
تولید شود و این استان به قطب آموزشی کشور تبدیل شود. 
وجود مدارس تخریبی در اســتانی مثل بوشهر هیچ معنی 
و توجیهی ندارد، ولی حقیقت این است که قریب ۹درصد 
کالس های درس این استان تخریبی است. مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: 414 مدرسه 
تخریبی در این استان وجود دارد. ابراهیم احمدی افزود: این 
کالس های درس تخریبی بیشتر شامل پروژه هایی هستند 
که در دهه ۶۰ مطابق با آیین نامه های آن زمان ساخته شده 
با طول عمر مشــخص و امروز فرسوده و نیازمند تخریب و 

بازسازی هستند. 

اخبار گزارش

اصفهان - مشــعل شــماره یک طرح تصفیــه گازوئیل با 
ظرفیت یک هزار تن در شــرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( 
اصفهان با هدف تولید گازوئیل یورو ۵، در ســرویس قرار 

گرفت.
با درایــت مدیریت جدید در پاالیشــگاه اصفهان و حضور 
دکتر محســن قدیری در ســمت مدیر عامل این شرکت و 
راهنمای های ایشان، حرکت به سوی فراهم آوری شرایط 
الزم برای راه اندازی واحدهای بهینه ســازی مانند پروژه 
RHU شــتاب گرفت. بدیــن ترتیب  تصفیــه گازوئیل و 
بــا همــت و تالش شــبانه روزی کارکنان این شــرکت و 
پیمانکاران حاضــر در پروژه، مقدمــات ورود گاز طبیعی 
شــبکه سراسری به پاالیشــگاه جنوبی انجام شد و مشعل 
شــماره یک این مجموعه با ظرفیت 1۰۰۰ تن در روز، به 
عنوان پیش نیاز راه اندازی واحد در ســرویس قرار گرفت.
بنابــر همین گزارش پیش از ایــن نیز اتاق کنترل مرکزی 
طرح تصفیه گازوئیل به عنوان گام اساســی شروع عملیات 

پیش راه اندازی این پروژه، افتتاح شــده بود.
با اجرای ایــن ۲ طرح و فراهم شــدن مقدمات ورود گاز 
طبیعی شــبکه سراســری به پاالیشــگاه جنوبی تا ۲ ماه 
آینده طرح تصفیه گازوئیل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 

اجرایی می شود. کامل  به صورت 
مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مراســم راه 
اندازی مشعل شــماره یک این مجموعه اظهار کرد: برغم 
بدخواهی دشــمنان جمهوری اســالمی و تالش در جهت 
ســیاه نمایی، کارکنان خالق شرکت پاالیش نفت اصفهان 
و پیمانکاران حاضر در این مجموعه، با همدلی و همکاری 

پروژه تصفیه گازوئیل را ســرعت بخشیدند.
محســن قدیری افزود: ان شــااهلل با توجه به پایان یافتن 
فعالیــت های پیــش راه انــدازی و متعاقــب آن تکمیل 
فرآیندهــای راه اندازی، ســایر واحدهــای یوتیلیتی مورد 
نیاز نیز تا اواســط مرداد ماه سال جاری در سرویس قرار 

گرفت. خواهد 

وی ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزی جدید صورت گرفته 
، نخســتین محموله گازوئیل تصفیه شــده طبق استاندارد 
یــورو۵ در آینــده نزدیک در واحد هــای تصفیه گازوئیل 

شد. خواهد  تولید 
 با راه اندازی واحــد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان 
روزانه 1۰۰ هزار بشــکه گازوئیل یورو۵ تولید خواهد شد 
و ۳۰۰ تُن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشــگاه اصفهان 
حذف خواهد شد و غلظت گوگرد در گازوئیل تولیدی این 
شــرکت از PPM ۶۰۰۰ به کمتر از PPM 1۰ می رسد. 
سودآوری این طرح برای شرکت حدود ۵٫۹ هزار میلیارد 

تومان )در صورت تداوم نرخ های فعلی( در ســال است.
بــا بهره بــرداری از این طــرح به ازای تصفیه هر بشــکه 
گازوئیل تولیدی ۷ دالر ارزش افزوده عاید شرکت خواهد 
شد. ســود خالص پاالیشــگاه اصفهان با راه اندازی واحد 
تصفیه گازوئیــل در مجموع ۲۶۳ میلیون دالر خواهد بود 
و هزینه های انجام شــده برای اجــرای این طرح ملی پس 

از 4 سال برمی گردد.
طــرح بزرگ تصفیه گازوئیل )ســوخت دیزل( با ســرمایه 
گــذاری ۵4۵ میلیون یــورو و ۶۹ هــزار و 1۳4 میلیارد 
ریالی در حال راه اندازی مقدماتی در پاالیشــگاه اصفهان 

است.
شــرکت پاالیش نفــت اصفهان ) پاالیشــگاه اصفهان ( در 
زمــان حاضر وظیفــه تامین حدود ۲۵ درصد از ســوخت 
کشــور را به عهده دارد و بنزیــن و گازوئیل از محصوالت 
اصلی این شــرکت بشــمار می آید بطوری که سوخت 1۶ 

اســتان از جمله اصفهان را تامین می کند.
روزانــه 1۲ میلیون لیتــر بنزین یورو ۵ و چهــار میلیون 
لیتر گازوئیل یورو۵ در این واحد صنعتی تولید می شــود.

ایـــن شرکت با حدود ۳۰ نوع فراورده نفتی اصلی و ویژه 
در منطقــه ای به مســاحت ۳4۰ هکتار در شــمال غربی 
اصفهــان واقــع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار بشــکه در 

روز است.
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مشعل شماره یک طرح تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان در سرویس قرار گرفت0

آگهی مفقودی 
کارت ســبز سواری ســمند SE XU7 رنگ ســفید روغنی مدل 1391 شماره موتور 
124K0088392 شماره شاســی NAACN1CM5DF216443 شــماره پالک ایران82-

532ق52 به نام علی صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

برگ سبز سواری پژو SLX TU5 405 مدل 1399 شماره پالک ایران92-944ب72 
رنگ سفید شماره موتور 181B0135622 شماره شاسی NAAM31FE4LK512816 به 

نام شبنم ناصری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

ســند مالکیــت ســواری ام.وی.ام مدل 1395 شــماره پالک ایــران62-246ج54 
 NATFBAMDD2G103361 شماره شاســی MVM477FJAG044332 شــماره موتور

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

ایــن جانــب مجیــد جواهردهــی مالــک خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره شاســی 
0082803547 شــماره موتور 22828204350 به علت فقدان اسناد فروش خودرو 
تقاضای صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
***************************************************************

 K - 328196 اســلحه دولول روی هم ســاچمه زنی ساخت آمریکا به شــماره سالح
مدل کوسه شماره سریال حمل 2628713 به نام محمد تالش دیلمانی مفقود گردیده و 

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

ســند کمپانی ســواری سیســتم ســایپا تیــپ 131SX مــدل 1390 رنــگ نقره ای 
متالیــک شــماره پالک ایــران82-756ط91 شــماره موتور 4524695 شــماره شاســی 

S1412290067463 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

برگ ســبز یک دســتگاه خودروی ســواری کشاورزی تراکتور سیســتم ام . اف تیپ 
285 مــدل 1389  به رنگ قرمز - روغنی  به شــماره موتور LFW10810W  و شــماره 
شاســی j10305      به شــماره پالک 14- 946 ک12 به نام رمزی کعبی  مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد . آبادان
***************************************************************

) برگ ســبز ( خودرو ســواری پراید GTX_  بنام علی اکبر ترکاشــوند _ پالک 338 
م 79 ایران 41  شــماره موتور 00879494 شماره شاسی  S1412283269068  مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
***************************************************************

اینجانــب مهــدی نیک پــور به شــماره ملــی 2020116741 مالک خــودروی وانت 
سیستم مزدا تیپ B2000I شماره شهربانی 69-839 ه 12 شماره موتور FE113998 و 
شــماره شاسی NAGBPX2PN11F03791 مدل 1388 رنگ نقره ای- متالیک اعالم می 
دارم به علت فقدان ســند کمپانی و سند مالکیت برگ سبز تقاضای صدور المثنی اسناد 
مذکور را نموده ام، لذا چنانکه شخصی )حقیقی یا حقوقی( ادعایی درمورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز ازتاریخ نشــر آگهی با در دســت داشتن مدارک کافی به سازمان 
فروش بهمن موتور واقع در کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد.گنبد
*************************************************************** 

ســند مالکیت"برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ دی ام )هاچ بک( 
مــدل 1377 رنــگ ســفید- روغنــی  به شــماره موتور 00059719 و شــماره شاســی 
S1442277142624 به شــماره پــالک ایران 42-687 ط 89 متعلق بــه اکبر رزاق زاده  
فرزند محمد صادق به شماره ملی 4869669511 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می باشد. گنبد
***************************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت دودانگ مشــاع از  پالک ثبتــی 50/1611 واقع در بخــش دوثبتی  
شــاهرود در دفتــر 201 صفحه 192 ذیل ثبت 28473 به نام آقــای یداله حاج محمدی 
صادر و تســلیم گردیده است و سپس نامبرده برابر استشهادیه المثنی اعالم مفقودیت 
ســند مالکیت به علت جابجایی را نموده اســت و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
را نمــود لــذا برابر تبصره 1 مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتــب یک بار در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تاهرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و 
یا ســند مالکیت در دست وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف 
مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتباً به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود 
اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق 

مقررات صادر خواهد شد شماره چاپی سند118346 میباشد 
انتشار:1401/03/23

حمید رضا حسین پور-  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر ماده3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف  

برابرارائ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر درواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 1- /اقای  علی 
عینی بشــماره شناســنامه 403   وبشــماره  ملی 2239758325 صــادره ازبندرترکمن 
فرزند حســن متقاضــی کالســه پرونــده 1400114412480000273 درســه دانگ 
ازششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است 2-اقای علی صادقی بشماره 
شناسنامه 38 بشــماره ملی 5209812995 صادره ازمیامی فرزند اکبرمتقاضی کالسه 
پرونده 1400114412480000274 درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین 
که دران احداث بنا شــده اســت به مســاحت 346.54 مترمربع ازپــالک 3-اصلی واقع 
دراراضــی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2گرگان طبــق رای صادره حکایت ازتصرفات 
متقاضــی دارد. لــذا به  منظــور اطالع عموم  مراتــب در دو نوبت  به فاصلــه پانزده روز 
اگهی میشــود ازاین رو ااشــخاص  که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته 
باشــند  مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین  اگهی بمدت دو    مــاه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض به مرجع ثبتی ،دادخواســت خودرا بــه مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم وگواهی 
تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارایه نماید تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/7 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23 
حجت اله تجری- رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دوگرگان

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000338 مورخــه 1401/01/25 موضوع 
کالسه 1399114412004000772 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه پیش نشــین فرزند یوســف بشــماره 
شناســنامه 525 و شــماره ملی 3673311484 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 205 مترمربع جدا شــده از پالک 10516 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس زابل آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از قلیچ 
کوچکــی بوده . لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8535
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000281 مورخــه 1401/01/22 موضوع 
کالسه 1399114412004000899 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی آقای مصطفــی ابراهیم زاده بــزی فرزند تاجی 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020244810 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 188.60 مترمربع جدا شده از پالک 10516 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس زابل آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از قلیچ 
کوچکــی بــوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8537
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000586 مورخــه 1401/02/07 موضوع 
کالســه 1401114412004000050 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی خانم عفت ماهیان فرزند موســی 
بشــماره شناسنامه 714 و شــماره ملی 2031724584 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احــداث بنا شــده بــه مســاحت 100.75 مترمربع جدا شــده از پــالک 61799 فرعی از 
1-اصلی واقع درگنبدکاووس کوی جهاد کوچه دوم ســمت چپ پالک 17 بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آقای رضا ملکی به متقاضی بوده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8549
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004006706 مورخــه 1400/10/14 موضوع 
کالســه 1400114412004000402 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی یــگان دردی ایمــن فرزند قره قر 
بشــماره شناسنامه 767 و شــماره ملی 2031034448 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 204.40 مترمربع جدا شده از پالک 521 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبــدکاووس چهــارراه آق قایه شــهرک آفتاب بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبد 
خریداری ملک مع الواســطه از تقی جاهد داشــلی برون. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز 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-الف: 8557
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160306271000241 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای محمد 
اســتیری فرزند محمد تقی در ششــدانگ اعیان یک 
باب منزل به  مساحت 66  متر مربع قسمتی از پالک 
3561 فرعی از 12 اصلی بخش 9 واقع در مجلســی 
28 کوچــه شــهید نجفی4 پالک 20 اعیــان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه موقوفه آســتان قدس رضوی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

676
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی اعالن تصمیم واحد ثبتی 
خواهــان: آقــای ســید یحیی حســنعلی بــه آدرس اردبیــل خیابان شــریعتی کوچه 
داشــچیالر نبش کوچــه تقی نجفی، خوانــدگان : آقایــان هدایت ، بهنام، عــارف و خانمها 
مینــاره، مالحت، فاطمــه همگی به نام فامیلــی مهرپور فرزندان دلشــاد آقا همگی وراث 
احتمالــی خانم عزیز نوروزیان به آدرس اردبیل دروازه مشــگین کوچه شــهید ینج پالک 
65 ، خواســته: درخواســت افراز از پالک ثبتی 34 فرعی از 7330 اصلی واقع در بخش 
2 اردبیل ، تصمیم واحد ثبتی : در قبال خواســته خواهان به وارده شــماره1011555 
- 1400/11/05 بــه طرفیت خواندگان مبنی بــر افراز پالک 34 فرعی از 7330 اصلی 
واقــع در بخش 2 اردبیل نســبت بــه پرونده ثبتی وفــق مدلول مــواد 1 و 2 آیین نامه 
قانــون مزبــور اقدام و به علت عدم تعــارض و اتمام جریان ثبتی طبق مــاده 3 آیین نامه 
مذکــور پرونــده جهت پیگیری به نماینده و نقشــه بــردار ثبت ارجاع و طی نامه شــماره 
101155- 1400/11/17 از خواهــان و خواندگان جهت نقشــه برداری و معاینه محل 
مورد بحث در ســاعت 10 الی 12 صبح مورخــه 1400/12/3 دعوت به عمل آمده و در 
وقت مقرر در محل حاضر و نســبت به ترســیم نقشه اقدام شده و مراتب به نامه شماره 
140185603001000085 - 1401/1/10 از شــهرداری محترم اردبیل استعالم و 
شــهرداری منطقه 5 اردبیل طــی جوابیه شــماره 401001383 - 1401/2/27 اعالم 
نموده حدود ملک با ســند مغایر بوده طبق ضوابط شهرسازی امکان افراز و تفکیک وجود 
ندارد همچنین اعالم نموده مقدار 34/84 مترمربع از عرصه و از اعیانی مقدار 20/67 
مترمربــع در تعریض کوچه هشــت متری قــرار گرفته که مقدار دقیق عقب نشــینی در 
زمان بازســازی و یا صدور پروانه اعالم خواهد شــد. لذا با عنایــت به مراتب مذکور و با 
اســتدالل به اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت نقشه افراز 
و تفکیکی امالک محدوده شــهرها الزاماً باید به تصویب شهرداری برسد و نقشه افرازی 
پالک موصوف مورد تایید شــهرداری قرار نگرفته خواسته خواهان به علت مذکور رد می 
گردد این تصمیم به اســتناد ماده 5 قانون فوق االشاره صادر و اعالم می گردد هر یک از 
شــرکا ملک می توانند ظرف ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض خود را به دادگاه 

اردبیل تسلیم نماید.  تاریخ انتشار 1401/3/23
رضا احمدیان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان اردبیل 

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160306271000440 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم ســوگند 
مرادی فرزند مجتبی در ششدانگ یک باب ساختمان 
به  مساحت 72  متر مربع قسمتی از پالک 68 اصلی 
بخــش 9 واقع در خیابان پنج تن 62 ســمت راســت 
قطعه ســوم خریداری از مالک رســمی آقای فریدون 
بینش محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 
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تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمات زیارتــی خلیــل الرحمان توس 
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 15446 و شناســه ملی 

  10380310768
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/9/2 ونامه 
شماره 98/19/7684  مورخ 1398/9/2 مدیریت حج وزیارت 
خراســان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سیدمحمد 
حسین حســینیان مقدم کدملی 0933005571 بسمت رئیس 
هیــات مدیره و مدیر عامل و آقای ســید احمد حســینیان مقدم 
کدملــی 0939538466 بــه ســمت نایب رئیس هیــات مدره 
و آقای ســید علی حســینیان مقدم کدملــی 0943244005 به 
ســمت عضو هیات مدیره و سید محمد حســینیان مقدم کدملی 
0934475911 به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت 
دو ســال تعییــن گردیدند و کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد 
آورشــرکت با امضــای منفرد مدیــر عامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1334155(

آگهــی تغییرات شــرکت خدمــات زیارتــی خلیل الرحمــان توس 
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 15446 و شناســه ملی 

 10380310768
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ    98/19/7684 شــماره  ونامــه   1398/9/2 مــورخ 
1398/9/2 مدیریــت حــج وزیارت خراســان رضــوی تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئــت مدیره برای مدت دو ســال 
بــه قرار ذیــل انتخاب گردیدند:ســید محمد حســین حســینیان 
حســینیان  احمــد  ســید   -  0933005571 کدملــی  مقــدم 
مقــدم کدملــی 0939538466 - ســیدعلی حســینیان مقــدم 
کدملــی 0943244005 - ســیدمحمد حســینیان مقدم کدملی 
مریــم رســولیان مشــهدی کدملــی  0934475911 -2خانــم 
0933930755 و خانم نفیسه تقوی نیا کدملی 0942821998 
بســمت بازرســان اصلــی و علی البــدل برای مدت یکســال مالی 

انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1334153(

در اســتان ٥ هزار مگاوات 
ظرفیــت ایجاد نیروگاه بادی 

وجود دارد .
قزوین- مســعود خواجه وند مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین گفت: در استان ۵ هزار مگاوات 
ظرفیــت ایجاد نیروگاه بادی وجــود دارد که فقط 1۶۳ 
مــگاوات آن عملیاتی شــده اســت.در این نشســت که 
رجب رحمانی، لطف اهلل ســیاهکلی، روح اهلل عباسپور و 
فاطمه محمد بیگی نمایندگان اســتان در مجلس شورای 
اسالمی، مسعودخواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اســتان قزوین، یداهلل ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای، داراب بیرنونــدی مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب 
اســتان ، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی، 

علی خلجی مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان 
زنجان، حضور داشــتند در خصوص ظرفیت ها و چالش 
های حوزه آب و برق در اســتان بحث و تبادل نظر شد.                                                                                                                                          
مســعود خواجه وند در این نشست اظهارداشت: با توجه 
به محدودیت هایی کــه در زمینه انرژی داریم با اجرای 
طرح های مدیریتی نســبت به  همکاری در بخش های 
صنعــت، کشــاورزی اقدام کــرده ایــم. وی اضافه کرد: 
طــرح مدیریت مصرف انــرژی را در بخش های صنعتی 
و کشــاورزی بــا هماهنگی قبلــی و اطالع رســانی به 
صنعتگران و کشاورزان آغاز کرده ایم. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: بیش از ۶۵ 
درصد انرژی برق در اســتان قزویــن در بخش صنعت و 
کشــاورزی مصرف می شود که نشــان می دهد استانی 
مولد هستیم اما با وضعیت کاهش منابع آبی و کم شدن 
تولیــد در نیروگاههای برق آبی، بــا گرفتن همکاری از 

صنایع در بازه های تعطیــالت و تعمیرات آنها، اقدام به 
مدیریت بار داشــته ایم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین یادآورشد: در خصوص اعتبارات ناشی 
از عوارض برق کــه در قانون بودجه ســال جاری دیده 
شده، ضمن تشکر از اقدامات مجلس محترم تقاضا داریم 
تــا اعتبارات مذکور به قســمت های مرتبط با توســعه، 
اصالح و بهینه ســازی شــبکه های فرســوده در بخش 
روســتایی تخصیص یابد. اعتبارات برقرســانی، اصالح و 
بهینه ســازی شــبکه روستایی در اســتان کافی نیست. 
این مســئول گفت: اعتبارات اســتانی برای برقرسانی به 
روســتاها به هیچ وجه کافی و مناسب نیست و بسیاری 
از طرح ها را متوقف کرده که انتظار داریم در این زمینه 
مسئوالن اســتان نگاه حمایتی بیشتری داشته باشند تا 
بتوانیم به مطالبات مردم پاسخ دهیم. خواجه وند تصریح 
کــرد: با تخصیص بموقــع و کافی اعتبــارات می توانیم 

طرح های مهم توســعه برقرســانی در شهرها و روستاها 
و اصالح شــبکه را با سرعت بیشــتری به پایان برسانیم.                                                                                                     
ظرفیت ۵ هزار مگاواتی انرژی بادی در اســتان را جدی 
بگیریــم. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
قزوین با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر 
در اســتان اظهار داشــت: با توجه به مشکالت ناشی از 
مصــرف ســوخت در نیروگاههای فســیلی در شــرایط 
کنونی نیازمند توســعه نیروگاههای تجدیدپذیر)بادی و 

خورشیدی( در استان هستیم.
وی اضافــه کــرد: در حال حاضر 1۶۳ مــگاوات نیروگاه 
بادی در کهک تاکســتان و ســیاهپوش ایجاد شــده در 
حالــی که ظرفیت موجود در تونل بادی اســتان بیش از 
۵ هــزار مگاوات تولید انرژی اســت که آمادگی داریم از 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی بــرای اجرای طرح ها 

کنیم حمایت 

بررسی چالش های پیمان میدان 
نفتی آزادگان جنوبی و شمالی

خرمشهر - در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
و نمایندگان شــرکت تکنو انرژی سپهر کیش)تسکو( مشکالت و 
موارد قابل پیگیری در این پیمان بررسی شد. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان و جمعی از مدیران و روســای این شــرکت با مدیران 
ارشد و رئیس کارگاه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش)تسکو( برگزار 
و در خصوص حل و فصل سریع مشکالت و معضالت حاکم در این 
پیمان مربوط به میدان آزادگان جنوبی و شــمالی مطالبی مطرح و 

تصمیماتی اتخاذ شد.مهندس عذاری اهوازی با بیان اینکه نگاه ویژه 
به حل مشکالت ایجاد شده در امر تولید و همچنین دغدغه پرسنل 
زحمتکش شاغل در این پیمان از ابتدا تاکنون چالش های متفاوتی 
برای ما رقم زده است، اظهار داشت: خواهان حل آنها در اسرع وقت 
توسط شرکت تسکو هستیم. عذاری اهوازی تصریح کرد، رسیدگی به 
مسائل و مشکالت پرسنل پیمانکاری مناطق عملیاتی که در شرایط 
ســخت آب و هوایی و بدور از امکانات مطلوب، جهادگرانه در حال 
تالش هستند همیشه از اولویت های نخست بنده و همکارانم بوده و 
نظر به اهمیت این موضوعات جلسات و مکاتبات متعددی با مدیریت 
و روسای شرکت تسکو انجام شده است که متاسفانه به وعده های 
داده شده عمل نشده و از این رو امیدواریم در پایان این نشست که 

با رویکردمثبت شرکت تسکو همراه است شاهد تحقق اهداف هر دو 
شــرکت باشیم. در ادامه این جلسه موسوی از مدیران ارشد شرکت 
تکنو انرژی سپهر کیش)تسکو( با اشاره به حل و فصل تمامی مشکالت 
پیش آمده از شروع پیمان تا کنون بیان داشت: حضور و انتخاب این 
شرکت بر اساس روال قانونی مناقصات در میدان آزادگان شمالی نشان 
از حســن انتخاب و توجه مدیریت شرکت نفت و گاز اروندان دارد و 
بیانگر آن است که مشکالت و مسایل برجا مانده در پیمان آزادگان 
جنوبی کامال کاری و بر حسب کاستی ها صورت گرفته ایجاد شده 
است و از این رو شرکت تسکو تمام اهتمام خود را در جهت برطرف 
کردن مشکالت و دغدغه کارفرما و نیروهای شاغل در این پیمان طی 
روز های آتی خواهد بست و تا تحقیق وعده های قبلی و حل مشکالت 

برجامانده دستورات الزم داده می شودوی با بیان اینکه این آسودگی 
خاطر داده می شــود که به وعدهای داده شده جامع عمل پوشانده 
خواهد شد افزود: اهم موارد مطرح شده جهت تصمیم گیری نسبت به 
حل آنها به مواردی همچون؛ بررسی و حل مشکل اضافه کاری پرسنل 
و افزایش میزان ساعات آن، تامین البسه و کفش کلیه پرسنل واحد 
های حراست، ایمنی، تعمیرات، عملیات و راننده ها حداکثر تا پایان 
ماه جاری، تامین کانکسهای باقیمانده جهت نیروهای حراست، تامین 
سوخت مورد نیاز ژنرانورهای سر چاهی و ملزومات آنها، بکارگیری یک 
پزشک مجرب و مقیم در سایت اداری ازادگان جنوبی طی روزهای 
آینده از سوی شرکت تسکو اجرایی خواهد شد. شهرستان خرمشهر- 

خبرنگار معصومه عباسی


