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کلنگ نصب نخستین انشعاب فاضالب 
شهر اشترجان بر زمین زده شد      

در مراســمی کلنگ نصب نخستین انشــعاب فاضالب شهر 
اشترجان شهرستان فالورجان بر زمین زده شد. این مراسم با 
حضور حجت االسالم سید ناصرموسوی الرگانی، نماینده مردم 
شهرستان فالورجان در مجلس شورای اسالمی و رییس مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان  ، مدیر عامل و جمعی از معاونان و 
مسئوالن آبفای استان اصفهان ، فرماندار و مسئوالن شهرستان 
فالورجان برگزار شــد. شایان ذکر است  در حدود ۳۰ کیلومتر 
شبکه فاضالب شهر اشترجان اجرا شده و امکان واگذاری حدود 

دو هزار انشعاب به مشترکان این شهر پیش بینی شده است.

بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان از  اجرای تاسیسات فاضالب در ۲ 

روستای شهرستان فالورجان 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان از پروژه های توسعه 
فاضالب در  دو روستای خیرآباد و مهرنجان  شهرستان فالورجان 
بازدید کــرد. در این بازدید که با حضور مدیر عامل، جمعی از 
معاونان و مسئوالن آبفای استان اصفهان، فرماندار شهرستان 
فالورجان و جمعی از مســئوالن این شهرســتان برگزار شد، 
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی  در جریان پیشرفت 
این پروژه ها قرار گرفت و بر سرعت بخشیدن بر آن ها تاکید کرد.
حسین اکبریان مدیر عامل آبفای استان نیز در جریان این بازدید 
گزارشــی از اجرای تاسیسات فاضالب در شهرها و روستاهای 
شهرستان فالورجان با مشارکت بخش صنعت ارائه کرد.گفتنی 
اســت پروژه فاضالب روستای خیر آباد با ۱۵۴۰ متر حفاری و 
لوله گذاری، در قطرهای ۲۵۰ و ۲۰۰ میلی متر با پیشرفت حدود 
۳۸ درصدی در حال انجام است و عملیات اجرایی کلکتور ۵۰۰ 

میلی متر روستای مهرجان نیز در حال پیشرفت است.

صادرات بیش از ۵۰۰ میلیون دالر کاال از 
قزوین 

زینب جوادی- قزوین عزیزاهلل افضلی رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان قزوین گفت: امســال ۸۰۰ میلیون 
دالر صادرات در استان برنامه ریزی شده که تا به امروز بیش 
از ۵۰۰ میلیون دالر آن تحقق یافته اســت. عزیزاهلل افضلی 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان قزوین در 
دیدار با حجت االســالم و المسلمین عابدینی نماینده، ولی 
فقیه در استان و امام جمعه شــهر قزوین،گفت: برای سال 
جاری ۸۰۰ میلیون دالر صادرات در استان برنا مه ریزی شده 
که تا به امروز بیش از ۵۰۰ میلیون دالر آن تحقق یافته است 
افضلی  افزود: استان قزوین در حوزه تجارت در سال گذشته 
۵۲۳ میلیون دالر صادرات داشــته است .وی گفت: استان 
قزوین در حوزه صنعت رتبه ششــم کشور را دارد و صنایع 
استان ۳.۸ درصد تولید ناخالص استان را به خود اختصاص 
داده اند. این مســوول اظهار داشت: با برنامه ریزی مناسب و 
ظرفیت باالی تولید در استان، می توان صادرات قزوین را به 

بیش از یک میلیارد دالر رساند که دور از دسترس نیست. 

اخبار

شاهرود-خبرنگار سیاست روز- علیرضا رحیمیان : محمد طاهریان  
بمناســبت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار در نشست انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرستان شــاهرود ضمن گرامیداشت  این 
هفته بیان داشت : اگر جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان با کتاب سر 
و کار داشته باشند، بسیاری از مشکالت اجتماعی برطرف می شود. 
وی با بیان اینکه ترویج کتاب و کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان 
آینده نظام را تضمین می کند، ابراز داشــت: کســانی که به کتاب و 
کتابخوانی مشغول هســتند به سمت بزه اجتماعی نخواهند رفت.  
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان ادامه داد: براساس آمار 
ندامتگاه های اســتان، هیچ فردی عضو کتابخانه  در زندان ها به سر 

نمی برد. طاهریان با بیان اینکه بزرگترین شبکه فرهنگی بعد از آموزش 
و پرورش، نهاد کتابخانه ها است، افزود: سه هزار و ۷۲۸ باب کتابخانه 
در کشور فعال است که ۲ هزار و ۷۳۵ باب نهادی، ۸۵۴ باب مشارکتی 
و ۱۴۰ باب به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود. وی با اشاره 
به اینکه در زمینه تعداد کتابخانه ها در رتبه نخست کشورهای منطقه 
قرار داریم، ابراز داشت: ایران رتبه نخست از لحاظ تعداد کتابخانه در 
جهان اســالم و در آســیا پس از ژاپن، چین و هند، در رتبه چهارم 
قرار دارد. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان به شعار هفته 
کتاب و کتابخوانی » ما همانیم که می خوانیم« اشــاره کرد و گفت: 
در این هفته تفاهم نامه های همکاری با ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر، شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری استان منعقد 
و طرح »اهدای کتاب ، اهدای دانایی« اجرایی می شــود. طاهریان با 
بیان اینکه در روز ۲۸ آبان ماه از برگزیدگان و فعاالن استانی در حوزه 
کتاب و کتابخوانی تجلیل می شود، ابراز داشت: دیدار با پیشکسوتان 
و بازنشستگان حوزه کتاب، برگزاری کارگاه های مشاوره ای، نشست 
کتابخوان، نشست مطالعاتی، جمع خوانی، معرفی و رونمایی از کتاب، 
برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه کتاب و قصه گویی، از جمله 
برنامه های در نظر گرفته شــده در هفته کتاب و کتابخوانی اســت. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان ادامه داد: روز ۲۴ آبان از 

۲ کتابدار و مسوول کتابخانه استان که برتر کشوری شدند و همچنین 
از سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان به عنوان رییس برتر انجمن 
کتابخانه های کشور طی آیینی در تاالر وحدت تهران تجلیل می شود.
افزون بر ۳۸ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی استان سمنان هستند

وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی استان سمنان ۳۸ هزار و ۷۲۹ 
عضو فعال دارد، افزود: ۳۴ هزار و ۳۲ عضو شهری و چهار هزار و ۶۹۷  
عضو روستایی کتابخانه های استان را تشکیل می دهند. طاهریان با 
اشاره به اینکه ۹۸۹ هزار و ۲۷۲ نسخه کتاب در کتابخانه های استان 
سمنان موجود است، ادامه داد: از این تعداد ۷۷۹ هزار  و ۱۱۷ جلد در 
کتابخانه های شهری و ۲۱۰ هزار و ۱۵۵ جلد در کتابخانه های روستایی 
در دسترس عالقه مندان است. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
سمنان تعداد کتابخانه های فعال در هشت شهرستان استان را ۷۶ باب 
برشمرد و گفت: از این تعداد ۵۶ کتابخانه نهادی، ۱۹ باب مشارکتی و 
یک باب به طور مستقل فعالیت دارند. به گفته وی، تعداد کتاب امانت 
داده شده در مهرماه امسال ۳۷ هزار و ۴۱۰ جلد در سطح استان بود 

که از این تعداد ۳۳ هزار و ۸۴۸ جلد مربوط به مناطق شهری است.
۲۷۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های شاهرود موجود است

وی با بیان اینکه تعداد اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان شاهرود 
۱۰ هزار و ۷۲۲ نفر اســت، ابراز داشت: کتابخانه های این شهرستان 

دارای ۲۶۷ هزار و ۹۹۶ جلد کتاب اســت. طاهریان با اشاره به اینکه 
اعضای کتابخانه های شــهری و روستایی شاهرود در مهرماه امسال 
۱۰ هــزار و ۷۸ کتاب به امانت بردند، ادامه داد: هشــت هزار و ۸۴۹ 
جلد کتاب از کتابخانه های شــهری و یکهــزار و ۲۲۹ جلد کتاب از 

کتابخانه های روستایی در این بازه زمانی به امانت برده شد.
به گفته وی، از ۱۷ کتابخانه فعال شهرستان شاهرود، ۱۰ باب شهری 
و ۸ باب روستایی هستند.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان 
تعداد اعضای کتابخانه های شــهری شــاهرود را ۹ هزار و ۱۳۰ نفر 
برشمرد و گفت: هشت کتابخانه عمومی روستاهای شاهرود یکهزار 
و ۵۹۲ عضو فعال دارد.طاهریان با بیان اینکه ۲۶۷ هزار و ۹۹۶ نسخه 
کتاب در کتابخانه های شهرستان شاهرود موجود است، افزود: ۱۹۴ 
هــزار و ۸۳۶ جلد در کتابخانه های شــهری و ۷۳ هزار و ۱۶۰ جلد 
در کتابخانه های روستایی این شهرستان موجود است. به گفته وی، 
مطالعه ساخت تعدادی کتابخانه در سطح استان به ویژه در مناطق 
روستایی در دستور کار است. در این نشست از کتاب »اسکندر و شاخ 
هایش« به قلم نسرین قربانی رونمایی شد. سی امین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران با شعار »ما همانیم که می خوانیم« از ۲۱ آبان 
ماه آغاز شده است وبمدت یک هفته در  سراسر کشور برگزار می شود.
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ترویج کتابخوانی یکی  از بارزترین شاخصه های  جهاد تبیین است

زینب جــوادی- قزوین رضا صفاری مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی قزوین گفت: اعتبارات عمرانی این 
شرکت به منظور ایجاد زیرساخت در شهرک های صنعتی 
استان در سال جاری نسبت به گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان 
رشد یافته است.صفاری افزود: در سال جاری ۶۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای طرح های مختلف عمرانی و ایجاد 
زیرساخت در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین در 
نظر گرفته شده که این رقم در سال گذشته ۳۵۰ میلیارد 
تومان بود.وی یادآور شــد: از محل این اعتبارات توســعه 
شــهرک های صنعتی و ایجاد زیرساخت از جمله ساخت 
پســت های برق ۶۳ کیلوولت، انتقــال آب، تصفیه خانه، 
تسطیح زمین، جدول گذاری، آسفالت معابر و خیابان ها و 
ایجاد فضای سبز در حال انجام است.صفاری یادآور شد: طی 
سال گذشته و امسال ۵۰ طرح عمرانی مختلف در شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان قزوین اجرا شده یا در دست اجرا قرار 
دارد. وی گفت: پیش بینی می کنیم اعتبارات عمرانی در این 
زمینه برای سال آینده به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.                                                                                                                                
وی از قزویــن به عنوان یکی از اســتان های پرجاذبه برای 
ســرمایه گذاری نام برد و اظهار داشت: با توجه به تقاضای 
باالی سرمایه گذاران به منظور حضور در شهرک های صنعتی 
استان به ویژه شهرک های تقاضامحور، با ایجاد زیرساخت های 
الزم زمینــه جذب و اســتقرار آن هــا را فراهم می کنیم.                                                                                                                                        
صفاری خاطرنشان کرد: با توسعه زیرساخت در شهرک های 
صنعتی بستر الزم را برای جذب و حضور سرمایه گذاران 

جدید فراهم می کنیم.

اعتبارات عمرانی شهرک های 
صنعتی قزوین ۳۰۰ میلیارد تومان 

زینب جوادی- قزوین: مهدی صباغی شــهردار قزوین به رشد یافت.
همراه نصراللهی معاون مالی و اقتصادی، موســی خانی 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی، حافظی مدیرعامل 
سازمان خدمات طراحی، اســفندیار مدیرعامل سازمان 
فنــاوری اطالعــات و خرم نیــا سرپرســت ارتباطات و 
امــور بین الملل شــهرداری، از مرکز رشــد دانشــگاه 
آزاد اســالمی و آخریــن دســتاوردهای آن بازدید کرد.                                                                                                                                   
در این بازدید دکتر زینالی سرپرســت دانشگاه آزاد واحد 
قزوین، مدیر مرکز رشد و جمعی معاونین و مدیران دانشگاه 
نیز حضور داشتند.شــهردار قزوین در این بازدید عنوان 
کرد: امروز رشــد و توسعۀ تولید دانش بنیان و استفاده از 
محصوالت دانش بنیان در همۀ زمینه ها اهمییت ویژه پیدا 
کرده و ما نیز امیدواریم بتوانیم از محصوالت دانش بنیان 
در حوزه های مدیریت شهری استفاده کنیم.صباغی با اشاره 
به توانمندی نخبگان جوان قزوینی در شرکت های دانش 
بنیان عنوان کرد: استفاده و حمایت از محصوالت دانش 
بنیانی که قابلیت تجاری ســازی در حوزه های خدمات 
شهری مانند آتش نشانی، حمل و نقل و ترافیک و غیره را 
دارند وظیفه ما است و در این مسیر گام خواهیم برداشت.                                                                                                             
وی افزود: برخی از طرح ها و ایده ها و برخی از محصوالتی 
که در این بازدید به ویژه در حوزه ی آتش نشانی و خدمات 
امدادی معرفی شدند جذابیت هایی برای حوزه ی مدیریت 
شهری دارند، لذا با برگزاری جلسات تخصصی و سفارشی 
سازی این محصوالت متناسب با نیاز شهر و سرمایه گذاری 
روی این محصــوالت می توان تولیدات دانش بنیان را به 

استفاده کاربردی در شهرها نزدیک کرد.

 حمایت از تولیدات دانش بنیان در 
مدیریت شهری وظیفه ما است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان از پیشرفت قابل قبول پروژه های جهاد 
آبرســانی در سطح روستاهای استان خبر داد.فرهاد بختیاری فر ضمن تشریح روند 
اجرایی پروژه های آبرسانی به روستاهای محروم استان در قالب طرح جهاد آبرسانی 
گفت: در حال حاضر پروژه های محرومیت زدایی در استان با هدف آبرسانی وارتقاء 
ســطح خدمات به جامعه هدف، برای بیش از ۱۵۰ هزار نفر در قالب ۴۵۰۰ خانوار 
روســتایی در ۱۶۰ روستای اســتان در دست اجرا می باشد.وی با بیان اینکه در فاز 
نخست اجرای این طرح، قراداد سه ساله ای به مبلغ ۵۰۹ میلیارد تومان منعقد شده 
است عنوان کرد: تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در نظر گرفته شده 
برای این طرح تخصیص یافته است. بختیاری فر همچنین عنوان کرد: پروژه های یاد 

شده در حوزه تامین منابع آبی شامل حفر و تجهیز ۲۲ حلقه چاه بوده که تا کنون ۱۶ 
حلقه از چاههای مذکور حفاری یا به بهره برداری رسیده ضمن اینکه در حوزه انتقال 
آب نیز از ۲۲۳ کیلومتر خط انتقال طراحی شده نیز تاکنون عملیات اجرایی حدود ۳۰ 
کیلومتر به اتمام رسیده است.وی در ادامه با اذعان به اینکه این طرح شامل احداث ۵۴ 
باب مخزن به حجم تقریبی۲۰ هزار متر مکعب و بیش از ۱۸۰ کیلومتر اصالح و توسعه 
شبکه توزیع آب می باشد بیان کرد: پس از ۸ ماه از آغاز عملیات اجرایی جهاد آبرسانی 
در روستاهای استان همدان، پیشرفت قریب به ۳۷ درصدی این دست پروژه ها حاصل 
همراهی مسئولین استانی و پشتیبانی همکارانم در شرکت آّب و فاضالب استان است 

که ارتقاء کیفیت زندگی مشترکین روستایی همواره از دغدغه های آنهاست.

پیشرفت قابل قبول پروژه های جهاد آبرسانی در استان همدان

مرکزی - مدیر گــروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو گفت:مانور منطقه ای مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل وزارت نیرو در اســتان مرکزی برگزار می شود.
رجبی افزود:این مانور با هدف بکارگیری رویکرد های جامع 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرایط اضطراری است.
وی گفت:این رزمایش در دی ماه سال جاری و به میزبانی 
استان مرکزی برگزار و شرکت های صنعت آب و برق استان 
های البرز وهمدان در این مانور مشارکت خواهند کرد.وی با 
تشریح سناریوی طراحی شده برای این مانور گفت: هدف از 
برگزاری این مانور، سنجش و ارتقای آمادگی شرکت های 
صنعت آب و برق و توسعه همکاری بین شرکت ها در برابر 
وقوع هرگونه حادثه و بحران است. رجبی بیان کرد: سنجش 
میزان آمادگی منابع انسانی و تجهیزاتی، افزایش مهارت های 
فردی و تجربیات بین دستگاهی و دستیابی به سرعت عمل 
مطلوب در مواجهه شرایط اضطراری، بخش دیگری از اهداف 
این مانور قلمداد می شود. رییس شورای هماهنگی مدیران 
صنعت آب و برق استان مرکزی نیر ضمن تشریح تهدیدات 
و آســیب پذیری های حوزه صنعت آب و برق، به مصون 
سازی ، ارتقاء تاب آوری و تداوم کارکردهای در این حضوره 
تاکید کرد و افزود: حفاظت و پایداری صنعت برق یکی از 

مهم ترین موضوعات و اولویت پدافند غیرعامل است.
محمود محمودی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به رعایت 
الزامات پدافند غیرعامل در طرح های توسعه ای صنعت آب 
و برق خواستار توجه ویژه مجموعه صنعت آب وبرق به این 

مسائل شد.

برگزاری مانور منطقه ای مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل وزارت 

اسالمشهر -بهاره عشقی صابر : معاونین وزیر راه و شهرسازی نیرو در استان مرکزی
از پروژه های کمربندی شمالی و جنوبی و راههای مواصالتی 
اسالمشــهر بازدید کردند و قول رسیدگی بیشتر و تامین 
اعتبــارات الزم برای احداث و تکمیل طرحهای نیمه کاره 
در این شهرستان را دادند.مجتبی یزدانی و خیراله خادمی 
معاونین وزیر راه و شهرســازی به همراه معاون ســازمان 
راهداری کشــور، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران و 
مسؤوالن شهرســتان از کمربندی های جنوبی و شمالی 
اسالمشهر و برخی راههای روستایی این شهرستان بازدید 
کردند. پس از انجام بازدیدها، طی نشستی در دفتر فرماندار 
اسالمشهر مسائل و مشکالت شهرســتان در حوزه راه و 
شهرســازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی 
راهگشا برای بهبود وضعیت راههای مواصالتی شهرستان 
اسالمشهر اتخاذ شد. حسین حبیبی فرماندار شهرستان 
اسالمشهر در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، با بیان 
اینکه بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی از شهرستان در 
راستای رفع دغدغه های مردم صورت گرفت، اظهار کرد: 
در جلسه جمع بندی این بازدیدها مقرر شد تا مهندسین 
مشاور این پروژه بررسی الزم درخصوص احداث و تکمیل 
۶ کیلومتر از کمربندی جنوبی اسالمشهر) کیلومتر ۱۴ الی 
۲۰( که از شهر صالحیه آغاز و به بلوار حضرت معصومه)س( 
متصل خواهد شد و ساکنان بهارستان و اسالمشهر امکان 
اســتفاده از این محور را خواهند داشت را انجام دهند تا با 
رفع ۱۸۰۰ متر تداخل فعلی این کمربندی با برخی اراضی 

مسکونی امکان تکمیل آن فراهم شود.

بهسازی بلوار حضرت معصومه تا 
پایان سال اجرا می شود

آگهي تملك اراضي) مرحله اول(

شرکت آب و فاضالب استان همدان

ميرساند  اطالع  به      
فاضالب  و  آب  شركت 
صدد  در  همدان  استان 
تعيين  جهت  اراضي  تملك 
طرف  به  انتقال  خط  مسير 
مخزن آب واقع در روستاي 
شهرستان  توابع  از  روعان 
نقشه  مطابق  كبودرآهنگ 
لذا   ، باشد  مي  پيوست 
بدينوسيله از تمامي مالكين 
و  عرصه  حقوق  صاحبان  و 
اعياني مشخص شده دعوت 
مي گردد ظرف مدت يكماه 
از تاريخ انتشار اين اطالعيه 
كارشناس  معرفي  ضمن 
در  با  دادگستري  رسمي 
و  اسناد  داشتن  دست 
به  خود  مالكيت  مدارك 
آب  شركت  حقوقي  دفتر 
همدان  استان  فاضالب  و 
ميدان  همدان-  نشاني  به 
 - احوال  ثبت  جنب  بيمه- 
شركت آب و فاضالب استان 

همدان مراجعه نمايند.
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آگهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آمل )که تولیت یک باب تکیه فوقانی مشتمل 
بر شــربت خانه و دو انبار و یک شــاه نشــین و یک طاالر بزرگ فوقانی و یک آشــپزخانه 
تحتانی و یک راهرو به نام موقوفه ، تکیه مشــائی و ملکی آقای محمدتقی نیکو به عنوان 
متصدی موقوفه، رادارد( با ارائه استشهادیه شماره 23160-1401/08/03 تنظیمی 
دفترخانــه 142 آمــل طی درخواســت شــماره 1401/29794 مــورخ 1401/08/05 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شماره 182 اصلی واقع در بخش 
01 ثبــت آمــل که در صفحــه 49 دفتر جلد 1 ذیل شــماره 13 با شــماره چاپی - به نام 
آقــای محمدتقی نیکــو ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که 
دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آمل )که تولیت یک باب دکان به نام موقوفه، 
ابوالقاســم خان مشــائی و ملکی آقای محمدحســن مشــائی شــکوهی به عنــوان متصدی 
موقوفــه، را دارد( بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 23161-1401/08/03 تنظیمــی 
دفترخانــه 142 آمــل طی درخواســت شــماره 1401/29794 مــورخ 1401/08/05 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شماره 200 اصلی واقع در بخش 
01 ثبت آمل که در صفحه 45 دفتر جلد 1 ذیل شــماره 1 با شــماره چاپی - به نام آقای 
محمدحســن مشائی شــکوهی به عنوان متصدی موقوفه ثبت گردیده و در اثر جابه جایی 
مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشــر این آگهی در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب1390/09/20وبرابر رای شــماره 140160306011004349مورخه 
1401/07/26هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی 
ســبزوار تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی مه لقاء مرشــدی نامنــی فرزندمحمد 
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  ازســبزوار  شناســنامه15صادره 
مســاحت219.75مترمربع تمامت پالک 971 فرعی از5اصلی واقع در بخش3سبزوار از 
محل مالکیت رسمی خودش واز محل مالکیت رسمی مهدی برغمدی محرز گردیده است.

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روزنامــه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخــذ نمایند .معترض باید  ظرف یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل نماید . در ایــن صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگــردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت از امالکی 
که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس 
از تنظیــم اظهــار نامه ثبتی حاوی تحدید حــدود ملک ،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت بــه امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید .)م الف 401/520(
تاریخ انتشار نوبت اول:     1401/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :   09 /1401/09

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی اجرای کد914 مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به پالک 62 فرعی از 101 اصلی 
واقع در قریه کاجان دماوند

با توجه به درخواســت آقای حمیدرضا ملکی مقدم مبنی بر درخواســت صدور سند 
مالکیت تکبرگ ششــدانگ پالک ثبتی 62 فرعــی از 101 اصلی در قریه کاجان دماوند و 
نظــر به اعالم متقاضی که به دلیل عدم دسترســی آدرس مالکین مجاور پالک مذکور و با 
توجه به اینکه تعیین حدود و مســاحت پالک موصــوف مطابق بازدید محلی صورت گرفته 
در روز پنجشنبه تاریخ 1401/10/01 ساعت 10/30 انجام و صورت خواهد گرفت لذا 
چنانچه مالکین مجاور نســبت به حدود و مساحت تعیین شده اعتراض دارند ظرف مهلت 
یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم درغیر 
اینصورت صدور ســند مالکیت پــالک مورد آگهی مطابق تعیین حدود و مســاحت صورت 

گرفته به عمل خواهدآمد. 7505
ابراهیم غفاری- سرپرست ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل )که تولیت دو باب دکان متصل به هم به 
نام موقوفه ، تکیه مشائی و ملکی آقای محمدتقی نیکو بدعوی تولیت( با ارائه استشهادیه 
شــماره 23162-1401/08/03 تنظیمی دفترخانه 142 آمل طی درخواســت شــماره 
1401/29792 مورخ 1401/08/05 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شش دانگ 
پالک شماره 1 فرعی 184 اصلی واقع در بخش 01 ثبت آمل که در صفحه 65 دفتر جلد 
1 ذیل شماره 65 با شماره چاپی - به نام آقای محمدتقی نیکو بدعوی تولیت ثبت گردیده 
و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
آگهی فقدان سند مالکیت  

خانم رضیه حیدری طبق درخواست به شماره وارده 28949 مورخ 1401/08/17 
و بــا تقدیــم دو بــرگ فــرم استشــهادیه محلی مصــدق شــده بشــماره 16884 مورخ  
1401/8/17 دفتر 44 کرمانشــاه مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ پالک 1324 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1161 فرعی از 141 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه  
ذیل ثبــت و صفحه و دفتر امــالک الکترونیک شــماره140020316001013059 به 
نامش صادر و تسلیم گردیده و برابر اسناد رهنی شماره23941 مورخ 1397/12/25  
و 29696 مــورخ 1399/10/20 و 29624 مــورخ 1399/10/09 و 28793 مــورخ 
1399/05/27 و 28984 مورخ 1399/06/19 جملگی دفتر 167 کرمانشاه  در رهن 
بانک مســکن شعبه فرهنگیان فاز 2 کرمانشاه قرار گرفته که به علت سهل انگاری سند 

مالکیت به شماره سریال 
162973 ســری ج 99 مفقود شــده اســت لذا مراتب طبق ماده 120- آیین نامه 
قانــون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود تــا چنانچه فرد یا افرادی مدعــی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت در نزد آن می باشــند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 10 روز 
مراتــب را بــه ایــن اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت به صدور ســند مالکیت 
المثنــی طبق مقررات اقدام و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ســاقط و ابطال خواهد 

شد. 2068/م الف/ 12
مهدی زارعی وش
 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

آگهی مفقودی
ســند مالکیــت برگ ســبز خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا تیــپ تیبا 2 
مــدل 1401 رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور M15 / 9525393  شــماره شناســایی 
NAS821100N1048897   بــه شــماره پــالک 69-857 ه 73 متعلق بــه  مهدی پالیده 
شــیبک  نام پدر علــی خان به شــماره ملــی 2020365431 مفقود گردیــده و ازدرجه 

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

آقای موســی الرضا مصطفــی لو نام پدر محمد علی به شــماره ملی 4889278524 
مالــک خودروی ســواری سیســتم پــژو تیــپ 405GLXI مــدل 1386 رنگ نقــره ای- 
متالیک به شــماره موتور 12486045350 و شــماره شاســی 40203465  به شــماره 
پالک 22-868 ل 52  بعلت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی و ســند مالکیت برگ 
ســبز( تقاضای رونوشت المثنی اســناد خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع 
درکیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
**********************************************************

برگ سبز)شناسنامه((-سند کمپانی)کارخانه( کامیونت نیسان سیستم زامیاد مدل 
ون1401 برنگ آبی روغنی بشــماره شاســی NAZPL140TN0669175 شــماره موتور    
M24894481M شــماره پــالک ایــران 79-284م 51 بــه نام تقی مهدی آبــادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************

بــرگ ســبز هیونــدای SANTAFE مــدل 2008 به شــماره شــهربانی ایران92-
 KMHSH81DP8U360341 شماره شاسی G6ES8A115236 855ج36 شــماره موتور
مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می گردد.مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از 

ضمانت کشف هرگونه فساداحتمالی را به عهده گیرد. ساری
**********************************************************

ســند کمپانی سواری پژو 206 آریان مدل1390 رنگ ســفید روغنی شماره موتور 
15090042704 شــماره شاسی NAAP41FDXCJ344219 شــماره پالک ایران36-

479م72 به نام سمیه ابراهیمی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد ساری
**********************************************************

کارت وانــت دوکابین کاپرا مدل 1399 شــماره پالک ایران62-561ج37 شــماره 
موتور SYC5368 شماره شاسی NAGP2PF22LC82057 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد ساری
**********************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری پژو405 رنگ نقره ای متالیک مــدل 1389 به 
شــماره شــهربانی ایران33-916م12 شــماره موتور 12489082351 شماره شاسی 

NAAM11CA7AK624200 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد ساری

بوشهر - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: بارندگی های شدید 
همراه تند باد آخر هفته گذشــته، ۱۵۰ میلیارد ریال به تاسیســات برق این استان 
خسارت زد.بوشهر،غالمرضا حشمتی اظهارکرد: عمده تاسیسات خسارت دیده برق 
استان بوشهردرشهرســتان های گناوه، دشتستان، تنگستان ودشتی رخ داده است. 
وی تاکیدکرد:باوجودواردآمدن خســارت های سنگین به تاسیسات و تجهیزات برق 
درجریان طوفان و بارندگی های این ســامانه بارشــی، تالش شبانه روزی نیروهای 
عملیاتی باعث شــددرکوتاه ترین زمان ممکن با اصالح شبکه یا مانورخطوط توزیع 
آســیب دیده با خطوط دیگر، شبکه برق احیاء و ُمشترکان برق دارشوند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با قدردانی ازتالش تمامی نیروها ، پیمانکاران 
و ســیمبانان صنعت برق ودرخصوص پایداری شبکه درشرایط سخت ناشی ازوقوع 
بحران اخیردراستان بوشهر، اظهارداشت: همواره همکاران وگروه های عملیاتی به صورت 
شــبانه روزی در حال رصد وپایش شبکه هستند تا درصورت بروزخسارت وآسیب 
احتمالی به خطوط توزیع برق، مواردرابررســی ودرسریع ترین زمان ممکن اقدام به 

اصالح وتامین برق مشترکان کنند. حشمتی بیان کرد: درساعت های اولیه بارندگی 
که با طوفان شدید همراه شد ۲ کیلومتر شبکه فشارمتوسط برق درروستای شول 
شهرستان گناوه فاقد برق شدکه به دنبال آن برق چندروستای پیرامونی این شبکه نیز 
قطع شد. وی ادامه داد:با توجه به پیش بینی فعالیت سامانه بارشی قدرتمندوآماده باش 
بودن نیروهای عملیاتی، عملیات برق دارکردن روستاهای فاقد برق ازهمان دقایق اولیه 
آغاز شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر عنوان کرد: با توجه به حجم 
باالی خسارت وارده به شبکه برق،روستاهای فاقد برق پس از گذشت کمترین زمان 
ممکن با توجه به باتالقی بودن زمین درروستای یاد شده  برق دار شدند. حشمتی 
ادامه داد:دراین راستاازهمراهی و مساعدت مشترکان روستای گناوه با کارکنان خدوم 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهرکمال قدردانی راداریم. وی افزود:در چنین 
شرایط مشابهی انتظار می رود هم استانی به محض اطالع ازخسارت به تاسیسات برق 
در سریع ترین زمان ممکن موضوع رابه سامانه ۱۲۱ و سامانه برق من شرکت توزیع 

نیروی برق استان اطالع رسانی کنند. 

تندباد و بارندگی 1۵۰ میلیارد ریال خسارت به تاسیسات برق شهرستان گناوه
 استان بوشهر وارد کرد

گـــزارش


