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آگهــی موضــوع ماده 3قانــون ومــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان 
وامــالک مورد تقاضا به شــرح زیــر به منظور اطــالع عمــوم در دو نوبت به 
فاصلــه15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایندو 
گواهــی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبــت محل تحویل دهد در هر حال صدورســند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- لیــال جام نور    فرزند تراب  به شــماره ملی3440866092صادره ازبندر لنگه 
در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 147/52مترمربع مالکیــت متصالحین رودان  

قسمتي از پالک 4-اصلی  واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
2- حســن بهزادی    فرزنــد جعفر  به شــماره ملی3392114091صــادره ازبندر 
عباس در ششــدانگ یک  قطعه باغ  به مســاحت 9001/56مترمربع مالکیت متصالحین 
رودان  قســمتي از پالک  495فرعی از4 -اصلی  واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق 
ارتفاقی دارد مقدار 2449متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است که 
الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود که پالک 
495فرعی از 4-اصلی بنام بانو ان زبیده بهزادی وگلبانو  کدخدا زاده معرفی شده است 
3-معصومه فــوالدی فرزندمحمد   به شــماره ملی3420504691صادره ازمیناب 
در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 218/74متــر مربع ملکــی  متصالحین رودان 
قســمتی از پالک باقیمانــده 7 -اصلی واقع در محله ســنگی  دهبــارز  رودان هرمزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد.
4-چهارشــنبه سلمانی فرزند جعفر به شــماره ملی4699086081صادره ازرودان 
در ششــدانگ یــک باب خانه  بــه مســاحت 186/94مترمربع ملکــی  متصالحین رودان 
قسمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در کلبردهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد.
5-پرویــز بهــار زاده محدث فرزند امیربه شــماره ملــی 3671989998صادره از 
زابل  در ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 269/52مترمربع قسمتي از پالک 
586فرعــي از 7-اصلی  واقع  در  محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
کــه پالک 586فرعــی از 7-اصلی ذیل ثبت 1903صفحه 61 دفتــر جلد 11 بنام صفیه 
شریف زاده  سندمالکیت صادر وتسلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی 

خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
6-عیســی رنجبری فرزند مراد  به شــماره ملی4699375389صادره ازرودان در 
ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه  به مساحت 15/90مترمربع ملکی  متصالحین رودان 
قســمتی از پــالک 1113فرعی از 7 -اصلی واقــع در باالشــهردهبارز  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی 

معرفی گردیده است 
7-فاطمه رنجبری کمیز فرزند علی به شــماره ملی 4699946501صادره از رودان  
در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 436/13مترمربع قســمتي از پالک 587فرعي 
از 7-اصلــی  واقــع  در  محله چاه تمر  رودان  هر مــزگان حقوق ارتفاقی  ندارد که پالک 
587فرعــی از 7-اصلی ذیل ثبت 2422صفحه 422 دفتر جلد 14 بنام همایون مختاری  
ســندمالکیت صادر وتســلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رســمی خریداری 

نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
8-حوا گلســتانی فرزند غالم  به شــماره ملی4699865623صــادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 214/18مترمربع ملکی  متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 1113فرعــی از  7 -اصلی واقع در باالشــهر   دهبــارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی 

گردیده است
9-احسان ســالمی   فرزند جعفر  به شماره ملی3420128169صادره ازمیناب در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 474/84مترمربع ملکی  متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 641فرعی از  7 -اصلی واقع در محله چــاه تمردهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 641فرعی از 7-اصلی بنام کلثوم حقیقی معرفی گردیده است

10-عبــداهلل قــادری دهبارزفرزند غالم  بــه شــماره ملی4699859909صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 185/98مترمربــع ملکی  متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 1202فرعــی از  7 -اصلــی واقع در باالشــهر   دهبارز  رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1202فرعی از 7-اصلی بنام هیبت اله راستگو 

معرفی گردیده است
11-اقــدس احمدی زاده   فرزند شــهریار  به شــماره ملی4699044181صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 263/70مترمربــع ملکی  متصالحین 
رودان قسمتی از پالک 415فرعی از  7 -اصلی واقع در دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 415فرعی از 7-اصلی بنام محمد سهرابی معرفی گردیده است
12-محمد محسنی   فرزند موســی  به شماره ملی4699820441صادره ازرودان 
در ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات  به مساحت 96600مترمربع ملکی  متصالحین رودان 
قســمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در ســرکهنان دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی دارد.  مقدار 4506متر مربع از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شده است 

که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
13-محمــد قاســم زاده   فرزنــد خیرالــه  بــه شــماره ملی3420130139صادره 
ازمینــاب در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 374/60مترمربــع ملکی  متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 1299فرعــی از  8 -اصلی واقع در بندنقــی  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پــالک 1299فرعی از 8-اصلی بنام مریــم ودلکش فرخ نژاد 

معرفی گردیده است
14-اســماعیل محمــدی   فرزنــد حســین  بــه شــماره ملی4699780377صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 241/55مترمربــع ملکی  متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 1251فرعــی از  8 -اصلی واقع در بندمــالء   رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقــی ندارد  که پــالک 1251فرعی از 8-اصلــی بنام دادخــدا امینی معرفی 

گردیده است
15-محســن صادقی گشــوئیه فرزند علــی  به شــماره ملی4723789502صادره 
ازکنســولی قطــر در ششــدانگ یک بــاب خانه  بــه مســاحت 219/30مترمربــع ملکی  
متصالحیــن رودان قســمتی از پالک 408فرعــی  از  8 -اصلی واقع در باالشــهر  رودان 
هرمــزگان حقوق ارتفاقی نــدارد  که پالک 408فرعی از 8-اصلی بنــام محمد نجفی پور 

وشرکاء معرفی گردیده است
16-راحله قنبــر پور بیدانی فرزند علی  به شــماره ملی4690117128صادره از 
رودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 167/05مترمربع ملکی  متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 676فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزاباد  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 676فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است

17-هاجــر صالحــی جنتــی   فرزند چــراغ  بــه شــماره ملی3390279075صادره 

ازبندرعباس در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 206/28مترمربع ملکی  متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 1276فرعی از  8 -اصلی واقــع در بندنقی     رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1276فرعی  از 8-اصلی بنام عبداهلل صابری زاده معرفی 

گردیده است
18-هاجر درویشــی   فرزند محمد به شماره ملی4699587216صادره از رودان 
در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 19/63مترمربع ملکی  متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 412فرعی از  8 -اصلی واقع در باالشهر  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  

که پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  معرفی گردیده است
19-عبدالحســین جعفری    فرزند عباس   به شــماره ملــی 4699096123صادره 
از  رودان در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 209/34مترمربــع قســمتی 
ازپالک1336فرعی از   8-اصلی واقع رودان پشته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد
20-رضا نجفی   فرزند حســین   به شــماره ملی 4699160913صادره از  رودان 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 367/81مترمربع قسمتی ازپالک1336فرعی از   

8-اصلی واقع رودان پشته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد
21-نجف مریدی  فرزند جمعهبه شــماره ملــی 3420135300صادره ازمیناب  در 
ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت 75/39مترمربع قســمتي از پــالک 320فرعي از 
8-اصلی  واقع  در  رودان  دلگشــا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  یک 
عــدد جا کولــری از باقیمانده  به مورد تقاضا باز اســت که پــالک 320فرعی از 8-اصلی 
برابر ســند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتــر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  
انتقال قطعی گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است 
22-نجف مریدی  فرزند جمعهبه شــماره ملــی 3420135300صادره ازمیناب  در 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 174/93مترمربع قســمتي از پالک 320فرعي از 
8-اصلی  واقع  در  رودان  دلگشــا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  یک 
عدد جا کولری از باقیمانده  به مورد تقاضا باز است که پالک 320فرعی از 8-اصلی برابر 
سند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال 
قطعی گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق 

ارتفاقی  ندارد.
23-فاطمه یوسف زاده کوهستانی   فرزند علی به شماره ملی4699743463صادره 
از رودان در ششــدانگ یــک باب مغازه  به مســاحت 40/08مترمربــع ملکی  متصالحین 
رودان قســمتی از پالک 412فرعی از  8 -اصلی واقع در بلوار انقالب شــرقی    رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  

معرفی گردیده است
24- حمید حدادی فرزند عیسی  به شماره ملی4699872719صادره از رودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 118/20مترمربع ملکی  متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1247فرعی از  8 -اصلی واقع در محله بند مالء   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد  که پالک 1247فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گردیده است

25-رستم بیانی   فرزند عباس  به شماره ملی3420574071صادره از رودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 192/82مترمربع ملکی  متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1247فرعی از  8 -اصلی واقع در محله بند مالء   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد  که پالک 1247فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گردیده است

26-مظفــر نجفی    فرزند علی به شــماره ملی3421921628صــادره از میناب در 
ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 201/60مترمربع ملکــی  متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 544فرعی از  8 -اصلی واقع در خیابان بیمه ایران- رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 544فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحســینی  معرفی 

گردیده است
27-شــهریار دور اندیــش   فرزند علــی  به شــماره ملی4699179665صادره از 
رودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 305/02مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 49فرعی از  8 -اصلی واقع در محله گلســتان   رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی یک عدد جا کولری از مورد تقاضا به کوچه باز می باشد  که 

پالک 49فرعی از 8-اصلی بنام احمد گلستانی  معرفی گردیده است
28-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرستان رودان  با کد شناسایی 14003506881 
در ششدانگ بازارچه  به مساحت 1794/45مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از پــالک 610فرعــی  8-اصلــی  واقع در ســنگ اباد معزابــاد رودان  هر مــزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/07/12

26/م/الف
یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  140160301044002212-1401/7/10   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نقی رســول زاده 
فرزند محمد بشــماره شناسنامه 94 صادره از اهر در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
بــه مســاحت 68/85 مترمربع پالک 6710 فرعی از 123 اصلــی واقع در بخش 12 تهران 
خریــداری طبــق قولنامه عادی از آقای محمد نقی رســول زاده محرز گردیده اســت. لذا به 
منظــور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/7/12- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1401/7/27 - م الف/457
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  140160301024002210-1401/7/10   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود رستمی فرزند 
میرزاجان بشــماره شناسنامه 276 صادره از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی درآن به مساحت 57 مترمربع پالک 6711 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 
تهــران خریداری طبق قولنامه عادی بشــماره 1374/5/15 -397 از آقای رب علی ایمانی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ 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 بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/7/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/27 - م الف/456
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی مزایده اتومبیل
بــه موجب پرونــده اجرایی کالســه ۱۴۰۱۰۱۰۲۲  ایــن اجرا متعهد: محســن علی 
نجفی - متعهدله مریم الســادات عظیمی یک دســتگاه خودرو ســواری پراید سایپا مدل 
۱۳۲ رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامــی ایران ۱۹-۳۱۲ م ۲۴ واقــع در پارکینگ 
ارشــیا متعلق به محسن علی نجفی که طبق نظر کارشــناس رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ 
به مبلــغ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال)هشــتصد میلیون ریال(به شــرح ذیل ارزیابی شــده:  
تعداد چرخ ۴ - تعداد محور۲-۴ ســیلندر - دوگانه ســوز دســتی) بنزین و گاز( شــماره 
موتور۵۰۲۵۷۸۷ شــماره شاســی ۱۳۴۸۰۷۲  با توجه به خوردگی های درب های سمت 
راســت و خوردگی ســپر عقب و کف صندوق عقب و گلگیر های عقب و تعویض چراغ های 
خطــر عقب و خوردگی ســینی و ســپر جلو و جلــو پنجره و اطاق دارای خــط و خش متعدد) 
اصالحا دور رنگ( تودوزی مســتعمل و الســتیک های ۷۰ درصد و دارای جک و آچار چرخ 
و زاپــاس و بیمه معتبر از شــرکت بیمه ایران به مدت ۱۱ مــاه و ظاهراً آماده به کار و با 
عنایت به نوســانات بهای این نوع وســیله در بازار آزاد و روز شهر کرمانشاه و با استعالم 
از این از چند مرکز خرید و فروش این نوع خودروها و قیمت پایه و بدون در نظر گرفتن 

دیون دولتی مبلغ هشتاد میلیون تومان میباشد.
 خودرو فوق از ســاعت ۹ الی ۱۲ روز ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ در آدرس 
کرمانشــاه  - چهــارراه دادگســتری - بلــوار بنت الهــدی - روبروی فرمانــداری - اداره 
اجرای اســناد رســمی کرمانشــاه از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایــده از مبلغ 
۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود و 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
خواهد شد الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیز 
پرداخت بدهی ها در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های احتمالی 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده  مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
.شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبــت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این 
صــورت عملیات و فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدیــد می گردد . ضمنا مورد 

مزایده دارای بیمه است.۱۶۰۷/ م الف/۱۲
 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
ســامان شمال در نظر دارد نسبت به فروش تجهیزات شرکت ورشکسته مذکور از طریق 
مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر 

- ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.
تجهیزات شامل:

۱-دو عــدد میز تحریــر مدیریتی ۲-دو عدد صندلی گــردون مدیریتی ۳-یک عدد 
ســری کامل کامپیوتر سامسونگ ۴-یک عدد آویز لباس فلزی ۵-دو عدد ماشین حساب 
)sitizen( ۶-دو عــدد منگنه ریز۷-دو عدد منگنه درشــت ۸-دو عدد پانچ بزرگ ۹-دو 
عدد جای چســب و خودکار۱۰-دو عدد ســطل زباله ۱۱-ســه عدد قفسه چوبی ۱۲-سه 
عدد صندلی معمولی ۱۳-یک عدد فایل چهار طبقه ۱۴-دو عدد جاســوزنی ۱۵-یک عدد 

یخچال تک درب فیلور ۱۶-یک عدد تلویزیون ۲۱ اینچ شارپ
شرایط شرکت در مزایده:

۱( فروش نقدی اســت و قیمت پایه مزایده اموال و تجهیزات مبلغ ۵۷،۱۶۰،۰۰۰ 
ریــال برآورد گردیده اســت و هزینه مربوط به جابه جایی لــوازم مذکور به عهده خریدار 
اســت. ۲( پیشــنهاددهندگان باید قبالً ۱۰% قیمت پایه مزایده را نقداً به حساب جاری 
شــماره ۰۱۱۲۲۴۵۳۵۸۰۰۷ به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی 
ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳( پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده 
و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شــرکت ورشکســته داده نگار آمل مشخصات کامل 
و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت ۱۰ صبح روز ســه شــنبه مورخه 
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ بــه اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، 
نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شــماره دو دادگســتری ، طبقه اول ، واحد یک تسلیم 
نمایند. ۴( پیشنهادات در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان 
جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به 
پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰% قیمت پیشنهادی 
خواهد بود( ۵( چنانچه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت 
وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گردد. ۶( 
جهت بازدید از اموال مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره ۰۱۱۳۳۳۲۳۴۵۹ 

تماس حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 

دکتر امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض متاقضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود در صورتکیه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .

)) محمــد رضــا قبــادی فرزند علــی ششــدانگ یکباب ســاختمان تجاری به نشــانی 
لیــن یک روبروی مســجد امیرالمومنین به مســاحت ۱۹/۲۶ متر مربع طبق رای شــماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۷۰۰۳۰۰۰۴۹۴ قسمتی از پالک ۲۱۶/۳۰۵ واقع در بخش ۳ آبادان    (( 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./ م-الف :۱/۲۵۸  
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۶/۲۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۷/۱۲ 
مردانی
 سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهی تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه اصالحی مربوط به ثبت امالک 
نظــر بــر اینکه وراث مالــک پالک ثبتی ۳۸ فرعی از ســنگ ۲ اصلی کــه پالک فرعی 
مذکور به پالک ۶۰۲۶ فرعی تبدیل شــده اســت )به نام مرحومین منصور موحد و خانم 
عشــرت پهلوانی ( برابر درخواســت شــماره ۰۱۹۸۴۳ مــورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ خواهان 
حذف جمله و به اســتثنای بهای ثمن اعیان از ســند مالکیت خود میباشد و پس از بررسی 
ســوابق پرونده ثبتی مشــخص شــد بهای ثمن اعیان پالک مذکور مربوط به ســکینه قلی 
اســماعیلی وهاجر اسدالهی همســران حبیب اله قلی اسماعیلی و نصراله حاجی اسدالهی 
میباشــد و کارشناس محترم دادگســتری به موجب برگه ی نظریه کارشناسی شماره ک/ 
۱۴۵ مــورخ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ بهای ثمن اعیانی ششــدانگ پالک مذکور به این اداره اعالم 
و بهای مذکور با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی به حســاب سپرده اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دماوند تودیع شده است لذا به علت عدم دسترسی به ذینفع این بهاء مراتب 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار یک مرتبه آگهی تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور 
به این اداره مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یکماه پس 
از انتشــار آگهی می تواند به دادگاه صالحــه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 

ارایه نماید. ۷۴۶۸ 
ابراهیم غفاری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

تصمیم ثبتی
احتراما بازگشــت به درخواســت افراز به شــماره ۳۰۰۶۵۷۲ اعالم می دارد پالک 
۲۱۸۳/۲۶۱ واقع در بخش ۹ به نام افراد ذیل می باشــد : آقایان وخانمها عفت ، سیده 
محترم ، ســید عباس ، حاچی ، حســن ، نوری جان ، صفرعلی ، ســمنبر شهرت همگی نجفی 

شلمزاری و رمضانعلی نجفی و سیده لیال موسوی و سیده مریم موسوی 
با گزارش مراتب به ریاســت محترم اداره و دســتور ایشــان به شماره ۳۰۰۸۹۹۷ 
- ۱۴۰۱/۷/۹ وپرســش از شــهرداری منطقــه لــذا برابــر  نامه شــماره ۳۰۰۸۲۴۹ - 
۱۴۰۱/۶/۲۰ از شــهرداری منطقه ۳ آبادان در خصوص افراز یا عدم افراز پرســش به 
عمل آمده که شــهرداری برابر نامه ۱۸/۲۲۰۸ - ۱۴۰۱/۶/۲۲ اعالم نموده اســت که 
ملک مذکور به علت کم بودن متراژ قابل افراز نمی باشــد لذا پس از انتشار آگهی مدت 
ده روز کاری کســانی که معترض می باشــند می توانند به این اداره مراجعه نموده و در 

غیر این صورت گواهی عدم افراز صادر می گردد . 
م.الف : ۲۷۳ /۱

مردانی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آبادان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
ششــدانگ یک قطعه ملک طلــق باکاربری به پالک ثبتی ۴۹۲ فرعــی از ۵ و۶ اصلی 
واقع دربخش ۱۰ آبادان به مساحت ۲۸۰مترمربع به شماره دفتر ۱۲ صفحه ۱۵۵ شماره 
ثبت ۱۵۱۱ به نام آقای رضاخواجه زاده سابقه ثبت داردویک جلدسندمالکیت به شماره 
چاپی ۵۴۶۱۵۹ صادر وتســلیم گردیده، حدوداربعه ملک بدین شرح می باشد: شماال به 
طول چهارده متر پی است به خیابان هشت متری شرقا" : به طول بیست متر پی مشترک 
باپالک ثبتی ۴۹۳ فرعی جنوبا" ۱۴به طول متر پی است مشترک با پالک ثبتی ۵۰۱ فرعی 
غربا" : بطول بیســت متر دیواری است مشترک با پالک ثبتی ۴۹۱ فرعی ؛ حقوق ارتفایی 
نــدارد، محل موردنظــر یکباب خانه بــه مســاحت ۲۸۰ مترمربع طبق دفتــر امالک واقع 
در کوی فرهنگیان خیابان ۸ شــرقی می باشــد ومســاحت ملک طبق ســند ۲۸۰ مترمربع 
میباشــد که طبق نظرکارشناس رسمی دادگســتری ملک به صورت یک باب ساختمان یک 
طبقه مســکونی بااسکلت ســنتی قدیمی دارای هال وپذیرایی با سقف کناف کاری همراه 
با نورپردازی، آشــپزخانه اوپن، دو اتاق خواب با کاغذ دیواری ، سرویس بهداشتی  حمام 
و توالت و نمای بیرونی ضلع شــمالی ســاختمان در حیات سرامیک نمای دیوار حیات رو به 
کوچه بصورت آجر ۵ ســانتی همراه با بندکشــی میباشــد. مع الوصف با توجه به موقعیت 
پالک ثبتی طبق نظرکارشــناس رسمی ارزش ششدانگ به مبلغ ۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
ارزیابــی گردیــد. که پــالک مذکور به دلیل عدم پرداخت مهریه به شــماره ســندازدواج 
۱۸۷۸- ۱۳۸۵/۰۶/۱۶ دفترخانه ۸۵ اســتان اصفهان شرســتان شاهین شهرمنجر به 
تشکیل پرونده کالسه ۹۹۰۰۵۴۲ گردید و درقبال وصول مبلق ۷۲/۱۶۶/۶۵۰/۰۰۰ 
ریال شــامل اصل طلب و ۵% حقوق دولتی به مبلــق ۳/۶۰۸/۳۳۲/۵۰۰ ریال بدهکار 
میباشــد و بنا به تقاضای بســتنکارخانم غــزل همتی قهفرخی پس از طــی مراحل قانونی 
بــه مزایــده گذاشــتهمی شــود.  متقاضیــان میتواننــد از ملک مذکــور به نشــانی فوق 
بازدیــدو درجلســه مزایده کــه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ بیســت وســوم مهرماه ســال 
هزاروچهارصدویک از ســاعت ۹ الی ۱۲ روزشــنبه در واحد اجرای اســناد رسمی آبادان 
بنشــانی آبادان خیابان ســاحلی اروند اداره ثبت اســناد و امالک آبادان تشکیل می شود 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی ملک به شماره پالک ثبتی ۴۹۲فرعی از ۵و۶ 
اصلی بخش ۱۰ آبادان بــه مبلغ ۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نه میلیاردو هفتصدمیلیون 
ریال ( شــروع  و به باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار خواهدشــدبدیهی است پرداخت 
کلیــه هزینه های نقل وانتقال و انتقال عوارض مالیات ، بدهی های مربوط به آب وبرق و 
گاز و تلفن و حق مزایده و حقوق دولتی بعهده برنده مزایده میباشد که در صورت وجود 
مبلــغ مازاد ببدهی ازمدیون وصول می گردد این آگهی طبق ماده ۱۲۱ و۱۲۲ آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۸۷/۶/۱۹ و اصالحی ۹۸ تنظیم  فقط یک نوبت به تاریخ 
ذیل در روزنامه منتشــرمی گــردد. در صورتی که روز مزایده به هــر دلیل تعطیل اعالم 
شــد اولین روزکاری بعد از آن بعنوان روز مزایده  محســوب می گردد  ضمنا" شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت میباشد، 
برنده مزایده مکلف اســت مابه تفاوت  مبلغ فروش ظرف مــدت پنج روزازتاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید در غیراین صورت مبلغ مزبورقابل اســترداد نبوده 

و به حساب خزانه واریز خواهدشدو عملیات مزایده ساقط و مزایده تجدید می گردد( 
م. الف : ۱/۲۷۲

نوبت انتشارآگهی ۱۴۰۱/۷/۱۲
 مهدی رنجبری - معاون اداره ثبت و امالک آبادان

آگهی مفقودی
ســند  خــودرو کامیونت ون زامیاد  تیپ Z24NIB مــدل ۱۳۹۷ به رنگ آبی روغنی 
به شــماره پالک ۱۴۳ق۱۷ ایران ۷۵ به شــماره موتور Z24773451Z به شــماره شاسی 
NAZPL140BJ0508037 بنــام گل محمودی با کد ملی ۲۵۱۰۱۳۱۰۶۰  مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کرمان(
****************************************************

دفتر شناســایی تاکســیرانی)پروانه تاکســیرانی( متعلق به داد محمد رشــیدی به 
شــماره ملی ۳۰۳۰۷۵۶۴۵۹ ، سواری پژو تاکسی به شماره انتظامی ۴۵ایران۲۷۳ت۳۳ 
و شــماره موتور 124K0926628  و شــماره شاسی NAAM11VE2GK475973  مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. )کرمان(

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید 
مدرسه علمیه امام خمینی )ره( بوشهر 

برگزار شدمتصل شد 
آیــت اهلل صفایی بوشــهری نماینــده ولی فقیه در اســتان 
بوشــهر،حجت االســام خدری مدیرمدرســه های علمیه 
استان بوشهر،حجت االسام اسماعیلی مدیر مدرسه علمیه 
خواهران،حجت االســام عوض پور،حجت االســام جمالی 
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی استان بوشهر، 
اســاتید، فضا و طاب حوزه علمیه در این مراســم حضور 
داشتند.نماینده ولی فقیه در استان بوشهراز آغاز سال تحصیلی 
۱۴۰۲- ۱۴۰۱ مدرسه علمیه امام خمینی )ره( بندر بوشهر 
خبر داد. آیت اهلل غامعلی صفایی بوشهری در آیین آغاز سال 
تحصیلی جدید مدرسه علمیه بوشهر موفقیت در تمام حوزه ها 
را ذات اصلی انسان دانست و اظهار داشت: تقویت تقوا، اخاق 
و ایمان زمینه رشــد و موفقیت انسان را فراهم می کند.وی با 
تأکید بر توجه به ســجایای اخاقی ائمه طهارت علیه السام 
گفت: سعادت و کمال انسان با تاسی از خاندان رسول گرامی 
اســام حضرت محمد )ص( فراهم می شود.امام جمعه بندر 
بوشهر احکام الهی را مبنای موفقیت انسان دانست و بیان کرد: 
استقرار احکام الهی بر اساس مکتب اهل بیت علیه السام یکی 
از اهداف مهم انقاب اسامی است. صفایی بوشهری از افزایش 
فضای حوزه های علمیه استان خبر داد و خاطر نشان کرد: طی 
چند سال گذشته ظرفیت های سخت افزاری حوزه های علمیه 
در استان بوشهر شتاب بسیار خوبی گرفته و حدود ۱83 هزار 
متر مربع به فضای حوزه های علمیه برادران و خواهران استان 

بوشهر افزوده شده است.

پروژه های تولیدی یا مرتبط با تولید نفت 
و گاز با اهمیت ویژه بررسی و به موقع به 

سرانجام برسد 
مهندس علیرضا دانشی که در جلسه پیش بینی بهره دهی 6 
ماهه دوم سالجاری و 5 سال آینده چاه ها و در جمع مدیران 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و به صورت 
ویدئو کنفرانس با مدیران و کارشناســان فنی شــرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب سخن می گفت افزود : برنامه ریزی ها 
به گونه ای باشد که میادین غیرفعال در شرکت مسجدسلیمان 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و با تدوین یک استراتژی و 
برنامه ریزی دقیق در جهت فعال سازی و بهره برداری از آنها 
حرکت نماییم . وی با اشاره به متفاوت بودن برخی برنامه ریزی 
ها ، خواستار جدیت بخشی به امور شد و اظهار داشت: بایستی 
با استفاده از واقعیت های میدانی ، در ادبیات رفتار کاری تغییر 
ایجاد کرده و سرعت اجرای پروژه ها شتاب بیشتری پیدا کند 
تا از اتاف منابع جلوگیری به عمل آید . مهندس دانشــی با 
ذکر اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های 
تابع آن یک بنگاه بزرگ اقتصادی هستند که نقش بزرگی در 
اقتصاد کشور ایفا می کنند گفت : ضرورت دارد برنامه ریزی ها 
و طراحی تأسیسات به صورت منسجم و یکپارچه با این نگاه 

و هدف در جهت رسیدن به بیشترین دستاورد سوق یابند.

اخبار

اراک - آیین بزرگداشــت روز ملی آتش نشــانی و ایمنی 
برگزار شد.  اراک  در 

آیین بزرگداشــت روز ملی آتش نشــانی و ایمنی ، همراه 
با تقدیر از زحمات آتش نشــانان، افتتاحیه سالن شهدای 
،اختتامیه مســابقات استانی  آتش نشــان ناحیه کرهرود 
کارکنــان آتش نشــانی و رونمایی از طرح آتش نشــان 

داوطلب در ایســتگاه شــماره ۹ آتش نشانی اراک برگزار 
شد.

درمراسم بزرگداشت روز ملی آتش نشانی در اراک سالن 
شهدای آتش نشــان ناحیه کرهرود افتتاح و همچنین از 
طرح آتش نشــان داوطلب در ایســتگاه شــماره ۹ آتش 
نشــانی اراک رونمایی شد و مراســم اختتامیه مسابقات 

اســتانی کارکنان آتش نشانی برگزار شد.
آتــش پــاد ســوم محســن فضلی سرپرســت ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اراک گفت: 
طرح آتش نشــان داوطلب از یک ماه گذشــته در اراک 
آغاز شــده و تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر از شــهروندان در 

تارنمای )ســایت( این سازمان ثبت نام کرده اند.
فضلی با اشــاره به اینکــه با توجه به ظرفیت آموزشــی 
ســازمان از این عزیزان برای شــرکت در دوره آموزشی 
دعــوت به عمل خواهــد آمد افزود: در صــورت نیاز در 

هنــگام بحران می تــوان از آتــش نشــانان داوطلب در 
موضوع ایمنی و آتش نشــانی کمک گرفت.

او اضافه کرد: به منظور افزایش مشــارکت شــهروندان و 
اســتفاده از ظرفیت نیرو های داوطلب آتش نشان، اولین 
36 ســاعت به صورت  دوره آمــوزش عمومی بــه مدت 
تئوری و عملی در محل ســازمان آتش نشانی و خدمات 

شد. برگزار  اراک  شهرداری  ایمنی 
ایمنی شهرداری  سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
اراک ادامه داد: تقویت آتش نشــانان داوطلب و افزایش 
ایــن جمعیت ارزشــمند و پر تــاش، با ایجاد بســتری 
ایمنی  مناسب توســط ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
شــهرداری اراک در جهت پرورش نیرو هایی کارآمد، این 
مجموعــه بزرگ را به هدف خود و رســیدن به شــهری 

ایمــن و بدون حادثه نزدیک خواهد کرد.
همچنین در حاشیه این مراسم ســید امیر حسین قاضی 

زاده هاشــمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران کشــور، از دکتر کریمی شــهردار اراک 
در راســتای توجه به خانواده های معزز شهدا و ایثارگر و 
زنده نگهداشتن نام و یاد شــهدا در جامعه، تقدیر نمود.

در متن این پیام تقدیر آمده اســت: خدمــت ایثارگرانه 
هنری اســت بس عظیــم که در وجود شــما متبلور و به 
منصه ظهور رســیده است. آنگاه که خدمت به خلق و در 
راس آن خانواده های معزز شــهدا و ایثارگر را ســرلوحه 
کار خود قرار داده اید، چه زیبا د  ِین خود را به این آب و 
خــاک مقدس ادا نموده اید. اینجانب به نیابت از خانواده 
های معظم شــاهد و ایثارگر از همکاری و مساعدت های 
شــما با این قشــر معــزز، آنان که به حــق طایه داران 
تمام هســتند، کمال تشکر و ســپاس را داشته و به پاس 
تقدیــر از زحمات شــما این لوح را بــه محضرتان تقدیم 

نمایم. می 
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آیین بزرگداشت روز ملی آتش نشانی و ایمنی در اراک

گلستان - علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
بابیان خبــر فوق از دریافت بیش از یــک میلیارد و 7۱6 
میلیون مترمکعب گاز در فاصله زمانی ابتدای فروردین تا 
پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در استان گلستان خبر داد . 
وی افزود: این میزان مربوط به بخش های مختلف گازرسانی 
اعم از بخش خانگی، تجــاری، صنعتی، نیروگاه، کارخانه 
ســیمان و جایگاه های ســوخت CNG می باشد که در 
6 ماهه ســال دریافت و به مصرف  طالبی تصریح کرد: در 
همین راستا در مدت زمان اشاره شده حجم گاز دریافتی در 
بخش های خانگی، تجاری و صنعتی )دیافراگمی(، بیش از 
7۰۱ میلیون و 537 هزار مترمکعب و بخش های نیروگاه، 
کارخانه سیمان و جایگاه های  CNG  استان نیز نزدیک به 
یک میلیارد ۱5 میلیون مترمکعب بوده است وی افزود: در 
مدت مشابه سال گذشته حجم دریافتی گاز استان گلستان 
در کلیه بخش های مصــرف، افزون بر یک میلیارد و 63۱ 
میلیون مترمکعب بوده است که از این میزان سهم بخش 
خانگی، تجاری و صنعتی )دیافراگمی( افزون بر 55۰ میلیون 
مترمکعب می باشد مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
افزود: سیاســت دولت کاهش مصرف سوخت های مایع و 
جایگزین کردن گاز طبیعی بجای این سوخت ها می باشد 
که خوشبختانه  این امر به صورت مطلوبی محقق شده و در 
حال حاضر با تاش  صورت گرفته در سطح استان توانستیم 
تمامی 35 شهر استان، ۹۲7 روستا، نزدیک به ۱۰8۲ واحد 
صنعتی عمده و همچنین 65  جایگاه CNG  را گازرسانی 

نمانیم

حجم گاز دریافتی استان در 6 ماهه 
سال جاری افزون بر یک میلیارد و 

716 میلیون مترمکعب مسجد سلیمان- مهندس علیرضا هیهاوند که در جلسه 
پیش بینی بهره دهی 6 ماهه دوم سالجاری و 5 سال آینده 
چاه ها و در جمع مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان سخن می 
گفت افزود : دست یابی به رکوردی باالتر از تولید تعهد شده، 
نشانه همکاری همه مدیریت ها و بخش های عملیاتی و 
غیرعملیاتی و در مجموع حاصل زحمات و تاش های کلیه 
ی کارکنان این ۲ شــرکت می باشــد .  وی افزود: کمبود 
نیروی انسانی و آمار رو به رشد درخواست ترخیص و انتقال 
کارکنان موجود از مهمترین چالش ها و موانع این شرکت 
می باشد .  وی گفت : با توجه به گستردگی حوزه عملیاتی 
و کوهستانی بودن تأسیسات فرآورشی و قرار گرفتن چاه ها 
و خطوط لوله در مسیرهای سخت گذر کوهستانی ضرورت 
دارد ناوگان خودرویی سبک و سنگین ترابری این شرکت 
با عنایت ویژه ای تجهیز و نوســازی شــود .  وی افزود : با 
توجه به اهمیت آموزش کارکنان و علیرغم همه محدودیت 
های ناشی از همه گیری ویروس کرونا در 6 ماهه نخست 
توانستیم ۱3۱۰۰۰ نفر ساعت آموزش برای کارکنان برنامه 
ریزی و به انجام برسانیم که از این مقدار، ۴۰۰۰ نفر ساعت 
سهم آموزش H.S.E برای نیروهای پیمانکار بوده است . 
هیهاوند ادامه داد : هرچند نهادهای خدمت رسان در این 
منطقه مستقر می باشــند اما بدلیل شرکت-شهر بودن 
منطقه،توقع و انتظارات از صنعت نفت برای ارایه خدمات در 
چارچوب مسئولیت های اجتماعی در سطح باالیی قرار دارد 
که محدودیت های قانونی و کمبود امکانات موجب شده 

خدمات در حد مقدورات ارایه شود . 

تحقق 6/103 درصدی تولید در 
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

همدان - اســتاندار همدان با قدردانی از اقدامات نیروهای 
انتظامی، اطاعاتی، بســیج، سپاه و مردم استان در حضور 
فعال برای مقابله با اغتشاشگران و آرام سازی وضعیت جامعه 
گفت: در شهرستانهای استان همدان مساله خاصی نداشتیم 
و اقدامات معاندین نظام در نطفه خفه شد. علیرضا قاسمی 
فرزاد تاکید کرد: نسبت به هر گونه اغتشاش و برهم خوردن 
امنیت مردم گذشــت نخواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد: 
نظام اسامی پس از انقاب اسامی بر اثر توطئه دشمنان 
درگیر مشکات زیادی شد که به لطف پروردگار و غیرت 
انقابی کشور از هر گونه آسیب مصون ماند. استاندار همدان 
در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه در مساله 
اختصاص بودجه برای استان همدان بهبودهایی انجام شده 
اســت از فرمانداران خواست از ظرفیت مجمع نمایندگان 
استفاده کنند. قاسمی اظهار داشت: اختافات دستگاههای 
اجرایی استان نباید به دستگاه قضایی برود بلکه باید از طریق 
بخش حقوقی استانداری پیگیری و حل و فصل شود. وی 
افزود: اســتانداری پیگیر مساله جوانی جمعیت است و از 
دستگاههای مربوط می خواهد در این زمینه وظایف خود را 
انجام دهند. قاسمی فرزاد با بیان اینکه تجربه تلخی از ساخت 
مســکن مهر به خصوص در زمینه جانمایی و پیمانکاری 
وجود دارد، گفت: پیمانکاران،ساخت مسکن را به پیمانکاران 
رده دوم و سوم می دادند که این مساله باعث افزایش هزینه 
های ساخت برای مردم می شد.استاندار همدان اعام کرد: 
5۰۰ هکتار زمین برای ســاخت مسکن در شهر همدان 
درنظرگرفته شده است که به متقاضیان داده می شود تا با 

هزینه کمتر بتوانند صاحب خانه شوند.

استاندار همدان: اقدامات معاندین 
نظام در نطفه خفه شد

قزوین - قزویــن- زینب جوادی مهندس نصرآبادی در 
دیدار با خانواده ی شهدای مخابرات منطقه قزوین که 
به مناسبت هفته ی دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ 
شهدا در گلزار شهداء شهر بوئین زهرا و روستای قاسم 
آباد از توابع شهرستان تاکستان انجام شد ، گفت: تداوم 
راه شــهداء با ارائه خدمات مطلــوب و مورد رضایت به 

مردم در راستای اعتای نظام، می بایست ادامه یابد.
وی افزود: اگر امروزه ما در سازمانها و پست ها ، مشغول 
فعالیت هستیم بواسطه جانفشانی ، ایستادگی ، ایثار و 
خون شــهیدان مطهر انقاب اسامی و جنگ تحمیلی 
اســت و می بایست قدر این پســت ها را که شهدای 
گرانقدر امروزه بر ما ارزانی داشــته انــد را بدانیم و در 
مسیر خواســته های آنان که اعتا وسربلندی کشور با 

سعی و تاش و سازندگی میسر است ، قدم برداریم.
مدیر مخابرات منطقــه قزوین ضمن تجلیل از خانواده 
های معظم شهید مسکینی و شهید قهرمانی، افزود: این 
شــهدا ، آبروی ما و نظام هســتند و در آن زمان بدون 
چشمداشت و دلبســتگی به پست  و مقام راه شهادت 
را بــرای آزادی و امنیت ما برگزیدند و برماســت که از 
میراث شهدای گرانقدر که با خون خود آم را برای ما جا 

گذاشته اند ، پایداری کنیم.
مهندس نصرآبادی در ادامه بــا تقدیم تاج گل بر مزار 
شــهدای گرانقدر و لوح تقدیر بــه خانواده های معظم 
شــهدا ، از رشــادت و جان گذشتگی شــهدا و صبر و 

بردباری خانواده های آنان تجلیل کرد.

تدوام راه شهداء با ارائه خدمات به 
مردم در راستای اعتالی نظام

گزارش


