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)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حســب تکالیــف مقرر در ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مصوب 1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی ســبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشــخاص محرزو جهت اطالع عموم به شــرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش یک سبزوار

خانم معصومه بشــیری ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 222/62 متر مربع قسمتی 
از پالک 635  باقی مانده  اصلی واقع در بخش یک سبزوار و ششدانگ پالک یک فرعی از 635 
اصلی بخش یک سبزوار که نسبت به قسمتی از پالک 635 باقی مانده اصلی  بخش یک سبزوار 
مع الواسطه از محل مالکیت رسمی فضه خسروجردی و نسبت به پالک یک فرعی از 635 اصلی 

بخش یک سبزوار بال واسطه از محل مالکیت رسمی خودش  
آقای حسن اعتصامیان  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178/70 متر مربع قسمتی 
از پــالک 457 اصلــی واقــع در بخش یک ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت مالک  رســمی 

محمدرضا شجاعی 
بخش 3 سبزوار

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
خانم رقیه کالته سیفری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/90 متر مربع قسمتی 
از پالک 747  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی حســینا 

محمد ابادی
آقای حســین ثابتی مقدم سبزوار ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23/97 متر مربع 
قســمتی از پالک 90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی 

خودش
آقای حســین ثابتی مقدم ســبزوار ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 217/46 متر 
مربــع قســمتی از پــالک 90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محــل مالکیت مالک  

رسمی خودش
آقای حســین ثابتی مقدم سبزوار ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25/56 متر مربع 
قســمتی از پالک 90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی 

خودش
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

خانم ســهیال رزم آرا ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 83/80 
متر مربع قسمتی از پالک 249  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل 

مالکیت مالک  رسمی سلطان قلعه نوی
آقای قنبر باشــتنی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/28 متر 
مربع قســمتی از پــالک 227  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی زهرا نادر پور
خانم محترم باشــتنی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 86/28 
متــر مربــع قســمتی از پالک 227  فرعی از 5 اصلــی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت 

مالک  رسمی زهرا نادر پور
آقای میالد غالمی مجرد ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 99/82 متر مربع قسمتی 
از پالک 161  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی فاطمه 

محمدی
خانم زهرا حامدی فر دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/34 
متر مربع قسمتی از پالک 159  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی عباس عاطفی زاده
آقای سید محمود قزی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/34 
متر مربع قسمتی از پالک 159  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی عباس عاطفی زاده
آقای علی اصغر شــکوهی کیا ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 478/12 متر مربع 
قسمتی از پالک 1434  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  رسمی 

زرین تاج امیری
آقای نوروز علی قزی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 20/39 متر مربع قسمتی از 

پالک 751  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  رسمی خودش
خانم عصمت عباســی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 76/25 متر مربع قسمتی 
از پــالک 110  فرعــی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی بتول 

قلعه نوی
آقای بهروز چشــمی ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 347/25 متر مربع قسمتی از 

پالک 5257  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک  رسمی خودش
خانم مهین آســیائی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 97/11 متر مربع قسمتی از 
پالک باقی مانده 139  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت 

مالک  رسمی عذرا گوداسیائی
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

آقای محمد حســین طاهر اول ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
94/07 متر مربع قســمتی از پالک 8948  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل 
مالکیــت رســمی خودش کــه در آگهی قبلی میزان مالکیت و مســاحت اشــتباه گردیده که بدین 

وسیله اصالح می گردد
آقای محمد محمدی راد  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 97 متر مربع قسمتی از 

پالک 12306  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی خودش
آقای ابوالفضل راشــد نیا ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
104/15 متر مربع قســمتی از پالک 115  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل 

مالکیت مالک رسمی عباس آیتی نسب
خانم نرگس راشد نیا سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/15 
متر مربع قسمتی از پالک 115  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک 

رسمی عباس آیتی نسب
اقای رحمان میری  ششــدانگ یکباب منزل به مساحت 104/41 متر مربع قسمتی از پالک 
92  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالکین رســمی مراد علی ، علی 

اصغر و رمضان شهرت همگی کوشکی
خانم مریم بنســبردی یکدانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/14 
متــر مربــع قســمتی از پالک 115  فرعی از 6 اصلــی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت 

مالک رسمی طوبی کوشکی
آقــای ابراهیم نظری اصل ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 108/60 متر مربع 
قسمتی از پالک 29  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی بی 

بی منیر السادت فقیه سبزواری 
خانم زهرا رفیعی آزاد  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/31 متر مربع قسمتی 
از پــالک 29  فرعــی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی صدیقه 

فقیه سبزواری 
آقای ســید محمد بازقندی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 111/60 متر مربع 
قســمتی از پالک 76  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی 

عذرا حشمتی فر  
آقای علی رحمتی پور  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 102/05 متر مربع قسمتی 
از پالک 1667 و 1668   فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار که نســبت به پالک 1667 
فرعی مع الواســطه از محل مالکیت رســمی حســین افچنگی و نســبت به پالک 1668 فرعی مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی سید محمد حسین علوی 
آقای رضا دلیر ســه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/59 متر مربع 
قســمتی از پالک 198  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 

حسین کشکی  

خانم فاطمه علی حســینی سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/59 
متر مربع قسمتی از پالک 198  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک 

رسمی حسین کشکی  
آقای رضا چوبینی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 81/73 متر مربع قســمتی از 
پالک 4590  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی برات اله 

و غالمرضا شهرت هر دو غالم دانایی  
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

آقای حســین شــجاع دلقندی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 139/94 متر مربع 
قســمتی از پــالک 1069  فرعــی از 162 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت مالک رسمی طاهره  رحمانی کسکره 
خانم شــهناز فرهادی توپکانلو  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 155/85 متر مربع 
قسمتی از پالک 417  فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت 

مالک رسمی عباس حسینی نسب
آقای سید کاظم ایزی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/50 متر مربع قسمتی از 
پالک 1377  فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت مالک 

رسمی محمدرضا ایزی
پالک 167 اصلی اراضی صالح اباد

آقای محمد نوروزی خوشمردان  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/99 متر مربع 
قسمتی از پالک یک  فرعی از 167 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 

فاطمه ازادمنجیری
بخش 8 سبزوار ناحیه یک

پالک 92 اصلی اراضی کاشک
آاااقای حســن علی اکبری  ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان مرغداری به 
مساحت 8000 متر مربع قسمتی از پالک 117  فرعی از 92 اصلی واقع در بخش 8 سبزوار مع 

الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی صدیقه بیگم حسینی طزرقی
پالک 57 اصلی اراضی شمسک

آقای محمد علی اکبری  ششــدانگ یکباب ســاختمان مرغداری به مساحت 6800/04 متر 
مربع قسمتی از پالک 257  فرعی از 57 اصلی  قطعه یک واقع در بخش 8 سبزوار مع الواسطه 

از محل مالکیت مالک رسمی کربالیی علی حسن زاده باغخیراتی
بخش 8 سبزوار ناحیه 4

پالک 3 اصلی اراضی  قلعه نو روداب
آقای حســن جوادی طلب  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 82030/95 متر 
مربع قســمتی از پالک 549  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 8 ســبزوار از محل مالکیت مالکین 

رسمی عبداله قلعه نوی و علی اصغر برابادی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیداباد
خانم اعظم دولت ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/16 متر مربع قسمتی 
از پالک 8782  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک  

رسمی محمد حسین قرائی
آقــای امیر اســعدی علی اباد ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 98/27 متر مربع 
قســمتی از پــالک 1879  فرعی از یــک اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک  

رسمی علی اصغر امیر خانی
آقای مهدی ارشادی خواه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/35 متر مربع قسمتی 
از پــالک 5006  فرعــی از یک اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی 

فیض اله قدرتی
آقای علی هاشــم ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/02 متر مربع قسمتی 
از پالک 4046  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک  

رسمی مجید توصیفی
آقای مرتضی براتی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 242 متــر مربع تمامت پالک 
8779  فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک  رســمی محمد 

اسماعیل مشکانی
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

آقای موســی الرضا پرویزیان  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 125/03 متر مربع 
قســمتی از پالک باقی مانده 552 فرعی جداشــده از 429 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار از محل مالکیت مالکین رسمی هادی میری و فاطمه رحیمیان
آقــای ابراهیم کرمی محقانی   ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 81/75 متر مربع 
قســمتی از پــالک 9949 فرعــی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محــل مالکیت مالک 

رسمی مهدی رفیعی 
خانــم وجیهه خســروابادی  ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 114/53 متر مربع 
قســمتی از پــالک 12862 فرعــی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت مالک رسمی مجتبی توالیی مقدم
خانــم طیبــه عرب عامــری چهار دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
184/60 متر مربع قســمتی از پالک 27 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل 

مالکیت مالک رسمی سید قاسم نقیب زاده
خانم فاطمه رباطی  دو دانگ  مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 184/60 
متر مربع قسمتی از پالک 27 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک 

رسمی سید قاسم نقیب زاده
آقای محمد حســین شعبانی   ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 109/50 متر مربع 
قســمتی از پالک 82 فرعی از  2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 

حسین محمودی زاده 
پالک 4 اصلی اراضی سالخ خانه

آقای حجی ابراهیم فســنقری  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 34/75 متر مربع 
قســمتی از پالک 4 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت مالک رسمی فاطمه سلطان 

ترشیزی ) احدی از ورثه محمد ترشیزی (
پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد

آقای سید کاظم محمدی حسینی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 59/15 متر مربع 
قســمتی از پــالک 423 فرعــی از 5  اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محــل مالکیت مالکین 
رسمی محمد علی تورانی ، صدیقه نودهی ، طیبه هوشیدری ، طاهره هوشیدری و علی ده ابادی 
لــذا به اســتناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز از طریــق این روزنامه منتشــر میگــردد در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی در روزنامه و 
در روســتاها از تاریــخ الصاق رای در محل تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
آن قســمت از امالکی که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی طبق 
رای هیــات پــس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حــاوی تحدید حدود ملک ،مراتــب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر 

می نماید .)م الف401/363(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/07- تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401/04/22

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره ۱40۱۶0۳۲۹0۱۲00۱۵0۵   - ۱40۱/۳/۱7 هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای محمود شــجاعی شماره شناســنامه ۱۱۹۶کد ملی004۶۳۵7۹۸۱ صادره تهران 
فرزند محمد حســین در ششــدانگ یک بــاب دامداری و زمین متصل بــه آن با حقابه 
مطابــق قانون توزیع عادالنه آب به مســاحت700۸۹.۱0 متر مربع از پالک شــماره 7 
فرعی از ۳۱ اصلی واقع در چهارقشالق حوزه ثبت ملک گرمسار دارای حقوق ارتفاقی 
عبور کانال آب رســانی و حریم مربوطه از مورد گزارش گواهی می گردد .دارای حقابه 
مطابــق مقررات قانون توزیع عادالنه آب خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای 
علــی معتمدی محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند .بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/۳/۲۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/4/7
شناسه آگهی ۱۳۳۱۳۱۹

حسین چلوئی
رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بــه اینکه حجت صابری اصالتاً و برابر وکالت نامه شــماره ۱۱۹0۸۲ 
مورخ  ۱40۱/0۲/۲۹ از طرف ورثه مرحوم محمد حسین صابری حسین آباد 
به اســتناد اوراق استشهادیه جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به شماره پالک باقیمانده ۳7 فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۹ مشهد، تقاضای 
المثنی شده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل 
شماره ثبت ۱۶۵07  دفتر ۱۱4 صفحه ۳۲4 بنام سید حسین عرفانیان مالح 
زاده ثبت شــده است سند مالکیت به شماره  ۸۱۵۶۲0 صادر گردیده است 
و ســپس مع الواســطه برابر ســند قطعی  ۲۵4۳۸ مــورخ   ۱۳۵۱/04/۲۹ 
دفترخانه ۵۳ مشهد به آقای محمد حسین صابری حسین آباد منتقل گردیده 
اســت. لذا به اســتناد ماده ۱۲0 اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نســبت به ملک مــورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد بایســتی ظرف مدت ۱0 روز 
از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
ســند معامله رســمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. م/الف ۳4۶
بشیر پاشایی
ثبت اسناد و امالک ناحیه ۵ مشهد مقدس

متن آگهی
بــه اطالع عموم می رســاند، در خصــوص مبایعنامه تنظیمی مورخــه ۱۳۹۹/۵/۵ و 
اقــرار محضــری ۱40۱۹۱۲۵4۳۲۲0000۱۲ مــورخ ۱40۱/۲/۸ دفترخانــه ۱0۹۱ 
تهران فیمابین اینجانب فرشــته ذاکری فرزند حاجی به شــماره ملی 04۳۹۱۸۲۳۶0 به 
عنوان فروشــنده و آقای ســیدجواد سیدبحری لنگرودی فرزند ســید مرتضی به شماره 
ملــی 0۳۲۲7777۲0 صراحتــا در مبایعــه نامــه و اقرارنامه صدراالشــاره قید گردیده 
خریــدار فقــط در خصوص پــالک ۳4۹ فرعی از ۵۶ اصلی واقع در دماوند دشــت مشــاء 
نســبت به قدرالسهم مالکانه ســهم االرث اینجانب به هر مقدار که قانون مشخص نماید 
خریدار)آقای سیدجواد سیدبحری لنگرودی( اجازه واگذاری به شخص ثالث را دارد، طبق 
متن مبایعه نامه فوق کشــف فســاد در صورت واگذاری مضاف تمامی مســئولیت مدنی و 
حقوقی متوجه ایشــان اســت و به اطالع عموم می رساند اینجانب فرشته ذاکری در قبال 
فروش اضافه و جعل و فساد در معامله نامبرده هیچگونه مسئولیتی ندارم. مراتب جهت 

آگاهی عامه می باشد. 
نوبت اول: ۱40۱/4/7- نوبت دوم: ۱40۱/4/۲۱

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت ســهامداران شــرکت شفاگســتر پاستور ســهامی خاص ثبت شده به 
شــماره 4۸۸4 و شناســه ملی ۱400۸۶47۵۳0 جهت تشــکیل  مجمــع عمومی عادی 

سالیانه.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه در ســاعت ۱۹ مورخ ۱40۱.4.۳0 در محل شــرکت به آدرس شاهرود، 
خیابان ۲۸متري امام مجتمع پزشــکي تخصصي پاسارگاد ، بلوک ۳ ، طبقه چهارم ، واحد 

شمال شرقي کدپستی : ۳۶۱۶7۸7۸۹۳ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

۱- انتخاب بازرسان
۲- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال ۱400

هیات مدیره شرکت

اگهی فقدان ســند مالکیت المثنــی پالک ثبتی ۹7۹ فرعي از ســنگ ۶۸ اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

آقای جالل عبدالعلی سربندی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی 
با تســلیم استشهادیه گواهي امضا شده ذیل شماره یکتا ۱40۱0۲۱۵۳۹77000۲7۹ 
و شــماره ترتیب ۲۳04۹ مورخ۱40۱/0۳/۳0 دفتر اســناد رســمی شــماره ۲ دماوند 
طی درخواســت وارده 47۹۶ مورخ۱40۱/0۳/۳0 تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت 
ملــک مذکــور را نمــوده که مراتــب در اجرای مــاده ۱۲0 آییــن نامه قانون ثبت بشــرح 
ذیل آگهی میگردد. ســند مالکیت ششــدانگ یک ســاختمان بشــماره ۹7۹ فرعی از ۶۸ 
اصلی مفررزومجزی شــده از ۲0۱ فرعی از اصلی مذکور بخش دماوند اســتان تهران به 
مســاحت۳4۲/۵۸ مترمربع ذیــل دفتر الکترونیــک ۱۳۹۹۲0۳0۱0۵۸00۶۹۱۲ بنام 
جالل عبدالعلی ســربندی ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 4۵4۱۲۳ صادر وتسلیم 
گردیده اســت که نامبــرده با توجه به مراتب فــوق الذکر اعالم نموده ســند مالکیت در 
جابجایی مفقود گردیده اســت. لذا باتوجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود 
می باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض اصل 
ســندمالکیت با سند معامله تســلیم 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 کرد.74۱4
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

فقدان سند مالکیت
خانم خدیجه بهرام راد به شــماره ملی ۲0۳۱۹7۶۳70 فرزند  ناردوردی به شماره 
شناسنامه ۳۸  با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده که سند مالکیت شش 
دانــگ عرصه و اعیانــی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۳۵0.0۱ مترمربع به 
شماره ورقه مالکیت ۵۶۱۱4۹ الف ۹۵ پالک ۱/۵۹7۳0-اصلی واقع در بخش ۱0 حوزه 
ثبتی ن ۲ گنبد ذیل شــماره دفتر امالک الکترونیکــی ۱۳۹۶۲0۳۱۲00400۳۹۶۶ به 
نــام خانم خدیجه بهرام راد فرزند ناردوردی ثبت و صادر گردیده، بعلت اســباب کشــی 
مفقــود گردیده اســت. تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت را از ایــن اداره نموده، لذا 
برابرتبصــره یک اصالحی مــاده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتــب یک نوبت درروزنامه 
کثیراالنتشــارآگهی می گردد و هرکس مدعی وجود ســند مالکیت یا سند معامله نزد خود 
باشــد ظرف ۱0 )ده( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به این اداره ارائه 
نماید درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شــد.م-

الف:۸۸۱۳
رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای بهرام امیر پور فرزند اســداله با ارائه استشهاد محلی مصدق، طی درخواست 
شــماره 40۳۲00۶- ۱40۱مورخ ۱40۱/04/04تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت ۲۳۵.۵0متر مربع  تحت پالک ۱۲۵فرعی از ۸7- اصلی 
بشــماره ســریال ۶۶۹440واقع در قریه بائیجان بخش۵حوزه ثبتی شهرســتان الریجان 
ثبــت گردیده )شــش دانگ پالک مذکور ذیــل ثبت ۶0۶ صفحه ۱۲۸ جلــد 7 بنام آقای 
عبــاس قربانــی فرزند علی اکبر بشــماره چاپی ۶۶۹440 ســند مالکیت صادر و تســلیم 
گردید سپس تمامت مورد ثبت بموجب سند قطعی  ۲0۶  مورخ ۱۳۸۶/07/0۵  تنظیمی 
دفترخانه ۱70- الریجان به متقاضی فوق منتقل گردید (  و در اثر جابجائی مفقود شــده 
را نموده اســت . در اجرای ماده ۱۲0 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند 
ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتــراض ارائــه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.تاریخ انتشار:۱40۱/04/07.م/الف
اسماعیل اکبری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت سیستم نیسان تیپ ۲400 
   K149957 به رنگ آبی- روغنی مدل ۱۳۸7 به شــماره موتور 4۳۸۶۹0 وشماره شاسی
به شــماره پالک ۶۹-۹۹۶ ن ۵۶ متعلق به امان محمد قره باش  نام پدر اشــه به شماره 

ملی 4۸۶۹۵۸747۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
******************************************* 

ســند مالکیت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیــپ جی.تی.ایکس. 
آی  مــدل ۱۳۸۸ رنگ ســفید- روغنی به شــماره موتور ۳0۲۶۵۶۵ و شــماره شاســی 
S1412288291921 به شــماره پالک ایران ۶۹-۱۹۲ ن ۲۸ متعلق به مایســا ارتق زاده 
فرزند کریم قلی به شــماره ملی 4۸۶۹۸۲۲00۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط 

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

ســالم مفقودی شناســنامه  )برگ ســبز ( و ســند و فاکتور فروش  )ســند کمپانی (
خودرو ســواری  سیســتم سایپاتیپ 131SE-مدل۱۳۹۳ برنگ ســفید روغنی به شماره 
موتور۵0۹۲0۹۳و شــماره شاســی NAS411100E3657818 و شماره پالک ایران۹4-
۲۲۲م ۱7به نام لیال اسالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندر عباس

*******************************************
برگ ســبز و ســند ماشــین سواری ســایپا 131SE رنگ ســفید روغنی مدل ۱۳۹۵ 
شــماره موتــور ۵۵۲7۵۵۱ شــماره شاســی NAS411100G3457337  شــماره پــالک 
ایران۸۲-۹۵۵ن۱۳ به نام علی اشرف عباس زاده ملک مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

ســند مالکیت ســواری پژو 40۵ مدل ۱۳۹7 شــماره پــالک ایران۸۲-۱۹۱هـ۱۳ 
شماره موتور 164B0182742 شماره شاسی NAAM31FE8JK109581 مفقود گردیده 

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

بــرگ ســبز و کلیه مدارک  ســواری پــژو تیپ ۵ داخلــی مدل ۱۳۹۳ شــماره پالک 
ایران۸۸-7۶۱م۱۱ شــماره موتور 00۳۱۱۵۲ شماره شاسی 474۸4۸ مفقود گردیده 

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

سفر زیارتی و سیاحتی خبرنگاران 
شهرستان ری به کاشان  

اولین سفر زیارتی و سیاحتی خبرنگاران شهرستان ری پس از 
فروکش شدن بیماری منحوس کرونا با مشارکت خانه مطبوعات 
و بسیج رسانه انجام شد.این سفر زیارتي و سیاحتي که با هدف 
آشنایي بیشتر خبرنگاران جنوب تهران با آثار و تاریخ باستان 
شهرستان کاشان صورت گرفت با زیارت امامزاده واجب التعظیم 
آقا علی عباس)س( آغاز با بازدید مناطق مختلف قمصر، نیاسر و 
آشنایی با فرایند گالب گیری ادامه پیدا کرد.فعاالن عرصه رسانه 
شهرستان ری در ادامه این سفر سیاحتی از خانه های تاریخی 
و تپه های کهن ســیلک  بازدید به عمل آوردند.خبرنگاران در 
ابتدای این سفر یک روزه با حضور در بارگاه ملکوتی آستان امام 
زاده اقا علی عباس)س( ضمن زیارت ایشان محو کاشیکاری های 
مجلل به سبک دوران صفوی و گورکانی فضای بیروني حرم و 
آینه کاري، گچبری و شاهکار معماري داخل حرم مطهر شدند. 
گفتنی است: حرم مطهر آقا علي عباس در پهنه کویر منطقه 
بــادرود و خالدآباد در ۱۶۸ کیلومتری شــمال اصفهان، ۳۰۰ 
کیلومتری تهران و ۶۵ کیلومتری شرق کاشان قرار گرفته است 
خبرنگاران ري در ادامه سفر خود با حضور در  منطقه ییالقي 
نیاسر و کارگاه گالب گیري تک گل از نزدیک با فرایند گالب 

گیري و دستگاه های تقطیر آشنا شدند.

شهر خوب را شهروند آگاه به حقوق خود، 
می سازد 

 پنجمین کمیته ســاماندهی سیما و منظر شهری شهرداری 
باقرشهر با حضور شهردار و کارشناسان این شهرداری در سالن 
شهید سلیمانی برگزار شد. شهردار باقرشهر در این جلسه با تقدیر 
از اقدامات کارشناسی شده معاونت فنی شهرسازی در ساماندهی 
ســیما و منظر شهری باقرشهر، کالبد فیزیکی شهر را با توجه 
به قومیت های مختلفی که در آن زندگی می کنند و مواردی 
همچون همجواری با گورستان عمومی تهران که ناخودآگاه القای 
فضای محیطی اندوه میکند، همجواری با کوره های آجرپزی، 
استخوان سوزی، مرکز بازیافت زباله و غیره را در ساماندهی سیما 
و منظر شهری دارای اهمیت دانست.وی افزود: فضای عمومی 
زندگی شهروندان،  در ارتقا سطوح آرامش و نشاط اجتماعی و 
همچنین رشد هویت محلی ایشان، تاثیر بسزایی دارد . محسن 
قضاتلو با اشــاره به برگزاری نمایشگاه سیما و منظر شهری در 
استانداری تهران از کارشناسان شهرداری خواست با برنامه سازی 
و تولید محتوای مناسب که نمایه ای شایسته از فرهنگ غنی 

مردم باقرشهر باشد در این نمایشگاه شرکت کنند .

اخبار گزارش

شــاهرود - شاهرود-خبرنگارسیاســت روز-علیرضا رحیمیان ، 
احمد مطهری نسب در نشست خبری هفته قوه قضاییه در سالن 
جلسات دادگســتری این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدا بویژه شــهدای هفتم تیر و هفته حقوق بشر آمریکایی و 
هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: افتخار خدمت رســانی به مردم در 
این نهاد را داریم و کجا که موفق عمل کردیم به دلیل این است 
که فرهنگ به خوبی منتشر شده است و رسانه ها نقش خود را به 

خوبی عمل کردند.
او افزود: دســتگاه قضایی حاکمیتی است و وظایف سنگینی به 
عهده دارد و این ها متبلور نمی شود مگر با همکاری و همفکری، 
تواضــع و توکل و اخالق در این نهاد و همه چیز از بی اخالقی و 

بداخالقی است و دستگاه قضا تبلور اخالق مداری است.
ریاست دادگستری شهرستان شــاهرود با تاکید بر اینکه شعار 
دستگاه قضا تالش برای خدمت به مردم و خدمت گذاری است، با 
اشاره به ورود دستگاه قضا به دوران تحول و تعالی با تاکید مقام 

معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، افزود: اکنون در دوران ورود 
به برون زایی دســتگاه قضایی هستیم و برگزاری میز خدمت در 

مناطق مختلف و حضور در بین مردم در این راستاست.
مطهری نســب خاطر نشان کرد: تقویت رویکرد های تخصصی و 
کارشناسی دســتگاه قضایی و اجتناب از برخورد های هیجانی و 
جنجالی و تقویت احســاس عدالت در جامعه در دوران تحول و 

تعالی دستگاه قضا مورد توجه است.
او با تاکید بر اینکه ما مجری عدالت هستیم و باید احساس عدالت 
را در جامعه بگسترانیم و دنبال رضایتمندی جامعه هستیم، گفت: 
دنبال تقویت امید در مردم هســتیم و امیدآفرینی مهم است و 

مطالبه گری دستگاه قضایی از خودش مورد توجه است.
ریاســت دادگستری شهرستان شــاهرود با اشاره به مقابله همه 
جانبه و تخصصی و به دور از جنجال با مفاسد، به عملکرد یکساله 
این نهاد پرداخت و افزود: در یکسال گذشته، ۳۷۵۰۹ پرونده وارد 
دستگاه قضا شــده که ۲۵۲ پرونده بیشتر از سال قبل است که 

۳۷۷۶۱ پرونده مختومه شــده است که ۱۱۸۷۵ پرونده مربوط 
به شــورای حل اختالف در ۱۳ شعبه آن است که از آن ها تشکر 
داریم که ۲۱۹ پرونده بیش از کل پرونده های ارجاعی رسیدگی 

شده است.
او با اشاره به پرونده های دادستانی در یکسال گذشته، اظهار کرد: 
۸۸۱۶ پرونده وارد به دادســتانی شده که ۹۲۵۶ پرونده مختومه 
شده که ۴۴۰ پرونده بیشتر از حجم ورودی مختومه شده است. 

مطهری نســب ادامه داد: در دادگاه و محاکمه عمومی و انقالب 
که ۵ شــعبه حقوقی داریم، مجموعه پرونده ها در سال ۱۴۰۰، 
۹۸۰۰ پرونده بوده که در مجموع کل، ۱۶۸۱۸ پرونده وارد شده 
که ۱۶۴۱۱ پرونده رسیدگی شد که ۴۰۷ پرونده افزایش داشتیم.

او با تشــکر مجدد از شورای حل اختالف، گفت: در سال ۱۴۰۰ 
از مجموعــه ۱۱۸۷۸ پرونده وارده، ۷/۴۳ درصد منجر به صلح و 
ســازش شده که در سطح استان رتبه برتر را داریم و ۱۷ درصد 
پرونده بیشتر به شورای حل اختالف نسبت سال گذشته ارجاع 

شــده و موفقیت آن ها بهتر و در سه ماهه اول امسال نیز تاکنون 
۲/۳۵ درصد پرونده ها در این شــورا منجر به صلح و سازش شده 

است.
او اضافه کرد: تورم پرونده در مجموعه دادگستری در حوزه قضایی 
۱۳ درصد افزایش داشــته که در حوزه دادگســتری ۶ درصد و 
شورای حل اختالف ۱۷ درصد بوده که در میانگین زیر ۱۰ درصد 

بوده است.
ریاست دادگســتری شهرستان شاهرود با اشــاره به دفتر ارائه 
مشاوره رایگان به مردم با حضور وکیل در این نهاد، افزود: در روند 
مشــاوره، هر آنچه سرمایه گذاری شود به نفع مجموعه است که 
پرونده درست تشکیل و روند کار درست می شود و اعتقاد داریم 

مشاوره رکن رکین و از مصادیق بارز تکریم ارباب رجوع است.
او در خصوص گزارشات مردمی از تخلفات نیز گفت: سایت سجام 
قوه قضاییه گزارشــات را بصورت محرمانه دریافت و رســیدگی 

می کند.
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رئیس دادگستری شهرستان شاهرود:

دادگستری افتخار دارد در راستای خدمت به مردم گام بر میدارد

ایالم -مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه در 
هشتمین دوره ارزیابی سالمت اداری شرکت ملی گاز ایران 
این واحد صنعتی رتبه اول سالمت اداری در بین شرکت 
های پاالیش کشــور کسب کرده است، گفت: این ارزیابی 
توسط امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز 
 ایران در ۹ شاخص و ۲۱ محور و ۵۰ سنجه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان با بیان اینکه این 
شرکت توانسته در بین هفت پاالیشگاه گاز کشور رتبه نخست 
ارزیابی سالیانه در خصوص سالمت اداری و مقابله با فساد را 
کسب کند، افزود: این ارزیابی به استناد ماده ۲۵ قانون ارتقاء 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، وضعیت شرکت ها را 
 در اجرای وظایف قانونی بررسی و با هم مقایسه می کند.
وی اظهــار داشــت: این شــاخص ها شــامل آموزش، 
قانون گرایی، شــفافیت، پاســخگویی، شایسته ساالری، 
انضبــاط اداری و مالــی، الگــوی مصرف و بهــره وری، 
اســتقرار و توســعه ســامانه های الکترونیک و فناوری 
و نظــارت و کنتــرل داخلی بوده که خوشــبختانه این 
شرکت در کلیه شــاخص ها امتیاز بسیار باالیی نسبت 
 به دیگر شــرکت های پاالیشــی کســب کرده اســت.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه امور 
بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز ایران هر 
ساله بر اساس الگوهایی ، شرکتهای تابعه را مورد سنجش 
قرار می دهد، تصریح کرد: در این دوره ارزیابی پاالیشگاه 
گاز ایالم با امتیاز ۹۷.۵۶ امتیاز در رتبه نخســت سالمت 

اداری قرار گرفته است.

یزد-رئیــس کل دادگســتری اســتان یزد، گفــت:  باید 
مهــارت و تجربه پیشکســوتان دســتگاه را بــا نیروی 
جوانــی، انگیــزه، خالقیــت و انــرژی کارکنــان جوان 
 ترکیب کرد و بهتریــن کارآمدی و اثرگــذاری را رقم زد. 
غالمعلی دهشیری در نشست مشترک کارمندان پیشکسوت 
بازنشســته با کارمندان جوان دستگاه قضایی استان یزد،  
اظهار داشــت: بازنشستگان و پیشکســوتان هر دستگاه 
سرمایه های ارزشــمند و بی بدیلی هستند که باید برای 
 اســتفاده از مهارت، دانش و تجربه آنان برنامه ریزی کرد.

وی برنامه معاونت منابع انســانی دادگستری در خصوص 
تشکیل این جلســه را یک برنامه ابتکاری و خوب ارزیابی 
کرد و بیان داشــت: این برنامه که دو نســل متفاوت و دور 
از هم از کارکنان دســتگاه قضایی را در مواجهه با هم قرار 
مــی دهد، هم آیینی برای گرامیداشــت ریش ســپیدان 
عدلیه اســت و هم فرصتی برای نســل جوان که بتوانند 
 از خاطرات و تجربیات نســل های قبــل، درس بیاموزند.

این مقام قضایی اظهار داشــت: نسل جدید باید به این باور 
برسد که فصل خدمت به مردم در قالب پست های اداری 
 و ســازمانی، امانتی اســت که خیلی زود تمام می شــود.

وی به فضای کاری صمیمی، رفاقت بین کارکنان و تالش 
مضاعف برای حل و فصل امور مردم به عنوان شاخصه های 
ماندگار نسل قدیم عدلیه اشاره کرد و گفت: باید با استفاده از 
تجربیات نسل های گذشته، روح اتحاد، همدلی و هم بستگی 
در کارکنان را تقویت کرد تا شــلوغی های بیش از حد این 
روزهای دادگستری، به تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت 

کارکنان منجر گردد.

ترکیب تجربه گذشته با تکنولوژی روز 
دو بال موفقیت یک سازمان است

پاالیشگاه گاز ایالم رتبه نخست 
سالمت اداری در بین 7 شرکت 

پاالیشی کشور کسب کرد
بوشهر - در نشست مشترک حسین حیدری شهردار بندر 
بوشهر، با دکتر فضل اهلل لک رئیس دانشگاه علمی کاربردی 
استان بوشهر، در محل دفتر کار وی دیدار و گفتگو کردند. 
در این نشست صمیمی دوجانبه دکتر لک با تشریح ظرفیت 
های علمی دانشگاه جامع علمی،کاربردی استان واستفاده از 
رشته های کاربردی متناسب با مدیریت شهری سخنانی را 
ابراز نمودند. ایشــان با اشاره به رشته هایی نظیر گرافیک، 
عکاسی، معماری شهری، طراحی، و عمران خواستار استفاده 
از دستاوردهای علمی دانشجویان این دانشگاه در راستای 
بهره گیری از این ظرفیت ها گردیدند. دکتر لک در ادامه 
افزودند: هر سال معموالً دانشــجویان ترم های اول و دوم 
تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نمایشگاه هایی از 
دســتاوردهای علمی و آنچه که در توان دارندرا عرضه می 
نماینــد و ما به دنبال مدل و الگوی هســتیم که اگر این 
امر محقق شــود شهرداری بندر بوشــهر از ظرفیت های 
دانشجویان رشته های یاد شده این دانشگاه در قالب دوره 
های کارورزی و کاربینی استفاده نماید، یعنی اگر دانشجویی 
بخواهد کار کارورزی و کاربینی خود را در دانشگاه به ثمر و 

نتیجه برساند این کار را در شهرداری به سرانجام برساند. 
شــهردار بندر بوشهر نیز با اظهار خرســندی از این دیدار 
مشــترک، نقش و جایگاه مراکز علمی و دانشگاهی را در 
توسعه جوامع امروزی از ضرورت های مهم و حائز اهمیت 
برشــمرده و بر اســتفاده از توان وظرفیت های علمی این 
مراکز در توسعه و پیشرفت شهرها به عنوان عامل محرک و 

تاثیرگذار سخنانی مبسوطی ایراد فرمودند. 

نشست شهردار بندر بوشهر با رئیس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

بوشهر 
قزوین- معاونت بهره برداری شــرکت توزیع نیروی برق 
استان قزین گفت: دومین اقدام جهادی سرویس و بهینه 
سازی خط فشار متوسط منطقه سنگان در طارم استان 
قزوین برگزار گردید. یوسف اینانلو در خصوص این مانور 
اظهارداشت: دومین اقدام  فراگیر سرویس و بهینه سازی 
خط فشار متوســط در بخش طارم شنبه چهارم تیرماه 
جــاری  برگزار گردید. وی افزود: ایــن اقدام جهادی  در 
محدوده مناطق روستایی منطقه طارم سفلی از  روستاهای 
میرخوند تا ارکن کرد برگزار گردید. معاونت بهره برداری 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین یادآورشد: در 
اجرای این مانــور کاربردی اقدامات فنــی متعددی در 
دســتور کار قرار گرفت  که تعویض مقره های فرسوده، 
اصالح ارتباطات سست، تعویض تجهیزات معیوب، از قبیل 
فیوز کاتد، برقگیرها، تعویض جمپ ها و کلمپ ها انجام 
پذیرفت. وی اظهارداشت: در اجرای این اقدام فراگیر بیش 
از ۷۰ نفر از نیروهای فنی شرکت توزیع نیروی برق استان 
شرکت مشارکت داشتند. اینانلو بیان کرد:  در اجرای این 
اقدام فراگیر تعداد ۱۵ اکیپ فنی با ۶۰ نیروی متخصص، 
دو اکیپ پشتیبانی با شش نفر و دو اکیپ نظارتی با ۴ نفر 
شــرکت نمودند. وی در خصوص اهداف اجرای این مانور 
نیز تصریح کرد: این اقدام با هدف کاهش خاموشی ها در 
منطقه و افزایش پایداری شبکه انجام شد.  اینانلو گفت: 
روز شنبه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۱ برق ۵ روستای 
مسیر ســنگان قطع گردید تا عملیات تعمیر و بازسازی 

بدون حادثه انجام شود.

مرحله دوم اقدام جهادی بهینه سازی 
خط فشار متوسط منطقه طارم سفلی 

اجرا گردید


