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افتتاح ۱۵ پروژه آموزشی همدان در دهه فجر    
همدان مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
همدان از افتتاح ۱۵ پروژه آموزشی همزمان با ایام اهلل دهه فجر در 
سطح استان خبر داد.حمید شیرازیانی در شورای آموزش وپرورش 
استان همدان، اظهار کرد: در دهه فجر امسال از ۱۵ پروژه آموزشی 
در قالــب ۱۶۵ کالس درس بــا ۱۷ هزار و ۸۹۲ مترمربع فضای 

فیزیکی و اعتبار ۸۹ میلیارد تومانی بهره برداری می شود.
شــیرازیانی با بیان اینکه تمام تجهیزات این مدارس تامین 
شــده و آماده افتتاح هستند، تصریح کرد: شش پروژه مربوط به 
شهرستان همدان است که ۷۱۷۰ مترمربع فضای فیزیکی در قالب 
۸۱ کالس درس است.وی با اشاره به افتتاح پروژه مدرسه اُتیسم در 
همدان، بیان کرد: این پروژه با همکاری بنیاد برکت ساخته شده و 
دو هزارمین پروژه ویژه سطح کشور است و مقرر شده برای افتتاح 

آن تمبر چاپ  کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان ادامه 
داد: این پروژه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در ۱۵۰۰ مترمربع آماده 
شده که بنیاد برکت دو میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر 
گرفته است.وی در رابطه با سایر پروژه ها گفت: افتتاح مدرسه ۱۲ 
کالسه حیات طیبه میرسیدعلی در ۲۵۶۵ متر مربع با اعتبار ۹ 
میلیارد تومان، افتتاح مدرسه ۱۰ کالسه دیزج در ۱۰۵۰ مترمربع 
با اعتبار پنج میلیارد تومان، مقاوم سازی مدرسه یکن آباد در ۷۰۰ 
مترمربع با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، افتتاح مدرسه 
۹ کالسه شورین در ۱۰۵۰ مترمربع با اعتبار پنج میلیارد تومان و 
افتتاح مدرسه ۳ کالسه سیمین ابرو در ۳۰۵ مترمربع با اعتبار دو 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در دهه فجر رقم می خورد.

 راهداری همدان رتبه برتر در اجرای طرح 
راهداری زمستانی را کسب کرد  

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان همدان با بیان 
اینکه در یک ماه گذشته بیش از ۴۸ هزار کیلومتر راه در استان 
برف روبی شده اســت، گفت: طبق آمار اعالمی از سوی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشــور، راهداری استان همدان 
حائز کسب رتبه برتر کشوری در اجرای طرح راهداری زمستانی 

۱۴۰۱ شد.
صفر صادقی راد ادامــه داد: اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان همدان، در طرح راهداری زمستانی امسال با به 
کارگیری ۵۳۰ نفر نیروی راهدار، ۳۶۲ دستگاه از انواع ماشین آالت 
سبک، نیمه سنگین و سنگین در ۳۵ راهدارخانه، ۱۷ گردنه برفگیر 
و در ۵۴۴۶ کیلومتر آزادراه، راه اصلی، فرعی و روستایی، مشغول 

خدمت رسانی به کاربران جادهای است.
وی بیان کرد: طی یک ماه گذشته ۴۸ هزار و ۹۸۶ کیلومتر 
باند برف روبی و حدود ۱۰ هزار تن شــن و نمک برای یخ زدایی 

سطح جاده های استان همدان مورد استفاده قرار گرفته است.
صادقی راد افزود: با توجه به بارش سنگین برف در همدان و 
با تالش عوامل راهداری هیچ یک از محورهای مواصالتی استان 
مسدود نشد و تردد به صورت عادی و روان در جریان بود و صرفاً 
در برخی مقاطع از محورهای کوهستانی با ایجاد محدودیت تردد با 

زنجیرچرخ توسط عوامل پلیس راه مواجه بودیم.  

اخبار

اصفهان - مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به 
تعدادی از بخش های تجاری، اداری و عمومی اســتان که در 
روز های اخیر به اخطار هــای کاهش مصرف گاز توجه نکرده 
انــد، گفت: بیش از۲ درصد گاز طبیعی در بخش های تجاری 

استان به مصرف می رسد که عدد قابل توجهی است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، در 
چهل و دومین جلســه اعضای ستاد بحران شرکت گاز استان 

اصفهان، که با حضور منصور شیشــه فروش، مدیر کل ســتاد 
بحران اســتان و طغیانی نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی با هدف مدیریت مصرف گاز، برگزار شد، بر 

مدیریت مصرف بخش های تجاری استان تاکید گردید.
ابوالقاســم عســکری، گفــت: روزانــه بیش از یــک میلیون 
و۲۴۳هزارمتر مکعــب گاز طبیعی در مراکز تجاری اســتان 
مصرف می شــود، و طی بازرســی ها و پایش هایی که روزانه 
از اماکن تجاری سطح اســتان به عمل می آید، مشاهده می 
شــود که علی رغم اطالع رسانی ها و درخواست های مکرر از 
مشترکین فهیم استان نسبت به صرفه جویی و مصرف بهینه 
گاز، مصرف بی رویه دربخش های تجاری و عمومی زیاد است.
عسکری، مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری 
در ابتدای دی ماه نســبت به ابتدای مهر ماه ۴.۰۷ برابر شده 
و در حال حاضر متوســط مصرف گاز اســتان در روز۶۰.۰۳ 

میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان،تصریح کرد: مشترکین 
ما می تواننــد با رعایت شــیوه های الگوی مصــرف از جمله 
پوشــیدن لباس گــرم، خاموش کردن وســایل هنگام خروج 
از منزل، بهینه ســازی سیســتم موتورخانه های مجتمع های 
مســکونی، کم کردن دمای محیــط کار و ... مصرف را بهینه 
کننــد که همین موارد بیــش از ۳۰ درصد کاهش مصرف را 

به همراه دارد.
عســکری، با تأکید بر رعایت الگوی مصــرف گاز، اظهار کرد: 
گازبهای مشــترکین پرمصرف به صورت پلکانی محاسبه می 

گردد. 
وی، از قطعی گاز برخی ادارات پرمصرف خبر داد و گفت: این 
شــرکت از نیمه آبان ماه تا کنون با پایش ۲۰هزار و۷۷۰مورد 
از مراکــز اداری ، تجاری و عمومی، ۲هزار و ۶۰۰مورد اخطار 
به مشــترکین پر مصرف ارائه و برای ۵۳۴مشترک نیز در این 

بخش ها قطع  اعمال قانون گردیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: اگر هم استان ها فقط یک 
درجه دمای واحد مســکونی خــود را کاهش دهند ۶ درصد، 

روزانه در مصرف صرفه جویی می شود و یا کاهش می یابد.
در ادامه طغیانی، ضمن قدردانی از اقدامات شرکت گاز استان 
اصفهان در راســتای اتخاذ تمهیداتی بــرای پایداری جریان 
گاز اســتان و همچنین کاهش آلودگی ناشی از سوخت های 
فســیلی و همچنین همکاری خوب مــردم در صرفه جویی و 
مصــرف بهینه افزود: بدرســتی بحران احتمالــی قطعی گاز 

مشترکین بخوبی مدیریت شده است. 
وی، با بیان اینکه واحد های پر مصرف نیز با خارج شــدن از 
مصرف گاز طبیعی همکاری خوبی داشــته اند، گفت: اماکن 
عمومی نیز باید در مدیریت مصرف بهینه گاز با سایر بخش ها 
همراه شوند تا انشاهلل با یک حرکت همگانی بتوانیم این فصل 

سرد را بسالمت سپری کنیم.
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روزانه بیش از یک میلیون و243هزارمتر مکعب گاز طبیعی در مراکز تجاری استان مصرف می شود.

یزد- »احســان عابدی« مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان یزد در جمع خبرنگاران با اشــاره به میزبانی یزد از 
این دوره از جشــنواره منطقه ای از سه شنبه تا جمعه هفتم 
بهمن ماه گفت: این رویداد در دو بخش اصلی فیلم کوتاه و 
عکس برگزار خواهد شد که در بخش فیلم کوتاه از مجموع 
۴۲۲ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره تعداد ۶۴ اثر در قالب 
عناوین داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به بخش رقابت 

این دوره از جشنواره راه یافته است.
 وی افــزود: در بخش عکــس نیز تعداد ۵۲۰ اثر توســط 
دبیرخانه جشــنواره دریافت شسده که پس از داوری تعداد 
۲۰ اثر به مرحلــه رقابت راه یافته که ایــن آثار از فردا در 
پالتو کتابخانه مرکزی یزد در معرض دید عموم قرار خواهد 

گرفت.
عابدی خاطرنشان کرد: این جشــنواره با حضور یکصد تن 
از هنرمندان استانهای خراســان رضوی، خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، اصفهان، هرمزگان، کرمان، چهارمحال 
و بختیاری، ســمنان، قم و یزد برگزار خواهد شد و و اکران 
فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه نیز طی روزهای چهارم 
تا ششــم بهمن ماه جاری در سه سانس ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، 
۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در سالن سبز مجموعه 

سینمایی تک یزد صورت خواهد گرفت.
وی داوران بخش فیلم این جشــنواره را سیدجالل دهقان 
اشــکذری، ســهیال پورمحمدی، ابوذر حیــدری، مجتبی 
قاسمی، آرش رستاخیز، حسین ریگی و عباس خسروی نژاد 
خواند و افــزود: بخش عکس این دوره از جشــنواره را نیز 

سید ناصر مهین طاهری، سید عباس میرهاشمی و محسن 
راستانی قضاوت خواهند کرد.

به گفته مدیر کل ارشــاد اســتان، این جشــنواره با هدف 
شناسایی و معرفی اســتعدادهای سینمایی، تثبیت جایگاه 
فیلــم کوتاه به عنــوان یکی از مقوله های مهــم فرهنگی با 
رویکرد ایجاد تنــوع و تکثر در انواع فیلــم کوتاه از طریق 
تأکید بر ژانرهای سینمایی، برگزار خواهد شد و در این دوره 
توجه به سینمای بومی و فیلم های ژنریک در الویت انتخاب 

و داوری خواهند بود.
»سید مجید هاشــمی« مدیر انجمن سینمای جوان یزد و 
دبیر اجرایی این جشنواره نیز با اشاره به برنامه های جنبی 
این دوره از جشنواره گفت: نشستهای تخصصی ایده تا فیلم 
را در روز چهارشــنبه پنجم بهمن مــاه و کارگاه تخصصی 
زیباشناســی تصویر را با حضور استاد »اسفندیار شهریار« و 
نشست تخصصی نگاهی به عکاسی مستند معاصر با حضور 
اســتاد »مهدی وثوق نیا« در روز پنجشنبه ششم بهمن ماه 

خواهیم داشت.
وی گفــت: برای اولین بار پیچینگ آثار منتخب در ســطح 
جشــنواره منطقه ای برگزار خواهد شد . فیلمهای در سطح 
نیمــه حرفه  ای تا ۱۵ میلیون و فیلمهــای حرفه ای تا ۷۰ 

میلیون تومان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
هاشــمی زمان از آغاز گشایش نمایشگاه عکسهای راه یافته 
به بخش مسابقه این دوره از جشنواره از ساعت ۱۰ صبح سه 
شنبه خبر داد و برگزاری آیین پایانی این دوره از جشنواره 

را نیز ساعت ۱۸ روز جمعه هفتم بهمن ماه اعالم کرد.

شصت وپنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان یزد ایساتیس کلید 
خورد

مرکزی - مدیرکل سازمان صمت استان مرکزی گفت: فردا 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان را پیگیری می کنیم. 
علــی جودکی، مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت اســتان 
مرکزی ، در جریان افتتاح نمایشگاه خودرو در اراک که با 
حضور مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد 
در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: نمایشگاه خودرو از ششم 
تا نهم دیماه در اراک در فضای به وســعت ۵ هزار مترمربع 
و با حضور ۵۰ شرکت فعال است و استان های آذربایجان 
شرقی، اصفهان و تهران به عنوان قطب های تولید قطعات 

خودرو در نمایشگاه شرکت کرده اند.
وی در خصوص کیفیت نمایشــگاه بیان کرد: کیفیت این 
نمایشگاه در مقابل نمایشگاه هایی که تاکنون برگزار شده 
اســت، مطلوب است، البته این نمایشگاه مطلوب ما نیست 

اما یک سطح از نمایشگاه های قبل باالتر است.
جودکی یکی از دالیلی که هنوز این نمایشگاه به مطلوبیت 

الزم نرسیده است را بی کیفیت بودن نمایشگاه های قبل و 
تاثیر منفی آن بر ذهنیت شرکت ها نسبت به این نمایشگاه 
دانســت و افزود: در این دوره، پس از برگزاری، بسیاری از 
شــرکت ها اعالم کردند که از عدم حضور در این نمایشگاه 

پشیمان هستند.
وی تصریح کرد: به دنبال ارتقای کیفیت هســتیم، زمانی 
که اعالم می شــود خودرو کیفیت نــدارد، در ابتدای امر 
بایــد کیفیت قطعات را مورد بررســی قــرار دهیم، هیچ 
خودروســازی در دنیا نیست که خودش قطعه تولید کند، 
بلکه قطعه توســط قطعه ســاز تولید می شود و باید روند 
ارتقای کیفیت در این عرصه مدنظر قرار گیرد و مســلما با 

این ارتقا، کیفیت خودرو ارتقا می یابد.
مدیرکل سازمان صمت استان تاکید کرد: برگزاری چنین 
نمایشگاهی، امکان تبادل اطالعات بین خودرو ساز و قطعه 
ســاز را فراهم می کند و یکی از مزیت های این نمایشگاه 
 B to امضای قرارداد بین خودروساز و قطعه ساز به شکل
B است. قطعا در آینده وضعیت قطعه سازی بهتر می شود.
وی با بیان اینکه در این نمایشــگاه تمامی قطعه ســازان 
اســتان مرکزی حضور دارند، افزود: یکــی از چالش های 
اصلی قطعه ســازان، تامین موارد اولیه و تامین سرمایه در 
گردش اســت و یکی از اهداف دعــوت از مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو به اراک، این است که مطالبات قطعه 
سازان از خودروســازان به شکل ماده اولیه و نقدی گرفته 
شود تا بخشــی از چالش ها رفع شود و فردا در جلسه ای 

این موارد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل سازمان صمت استان مرکزی:
به دنبال پیگیری مطالبات قطعه سازان استان مرکزی هستیم 

 آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(کالسه 139804007141000697

بستانکار:مدیریت شعب بانک صادرات خراسان شمالی
بدهکار: شــرکت ذخیره ســازی گندم زرین فــاروج )وام گیرنده( و ســید مصطفی عبدالهی 
مایوان و گل محمد شــجاع )راهنین(به اســتناد مــاده 121 و 123 آیین نامه اجرای مفاد اســناد 

رسمی و ماده 34- اصالحی قانون ثبت:
1 - مزایده ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه مســکونی نوع ملک طلق  به مســاحت 240 
متر مربع) دویســت و چهل متر مربع( به شــماره پالک ثبتی 26704 فرعی )بیســت و شش هزار 
و هفتصــد و چهــار( از 175 ) یکصــد و هفتاد و پنــج( - اصلی مفروز و مجزی شــده از 17087 
فرعــی )هفــده هزار و هشــتاد و هفــت( از اصلی مذکور واقــع در بخش ده حــوزه ثبتی ناحیه 0 
حوزه ثبت ملک مشــهد ناحیه چهار اســتان خراســان رضوی که ســند مالکیت اصلی آن با شــماره 
مســتند مالکیت 252682 تاریخ 1394/11/04 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک شهر مشهد 
اســتان خراســان رضوی موضوع سند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 930341 سری د سال 91 
با شــماره دفتر الکترونیکــی 139820306267028686 که در صفحــه 563 دفتر امالک جلد 
349 ذیــل شــماره 67621 به نام آقای ســید مصطفــی عبدالهی مایوان فرزند رضــا تاریخ تولد 
1345/03/01 کدملی 6359126648 شــماره شناســنامه 3197 ))) راهن((( پرونده اجرائی 
کالســه 139804007141000697 و به شماره بایگانی 9800788 ثبت گردیده است و برابر 
سند رهنی به شماره 69082-1394/12/27 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 بجنورد 
در قبال مبلغ 62/361/544/538 ریال در رهن بانک صادرات ایران قرار گرفته است،محدود 

به حدود زیر:
شــماال: غیره بطول )30/00( ســی متر به شماره بیست و شش هزار و هفتصدو سه فرعی.

شرقا: پی است بطول )8/00( هشت متربه فضای سبز.جنوبا: پی است بطول )30/00( سی متر 
به شــماره بیســت و شــش هزار و هفتصد و پنج فرعی.غربا: درب و دیوار بطول )8/00( هشت 

متر به خیابان.
که توســط هیئت کارشناســی مــورد ارزیابی قرار گرفته و ششــدانگ پــالک مذکور به مبلغ 
)39/000/000/000 ریــال( ))) ســه میلیارد و نهصد میلیون تومان((( برآورد شــده و نظریه 

ارزیابی قطعی گردیده است.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناسان:

ملک تحت پالک ثبتی 26704 فرعی از 175- اصلی مفروز و مجزی شــده از 17087 فرعی 
بخــش 10 مشــهد ، حــدود و تطبیق ملک :به طور کلی حــدود اربعه ملک با مشــخصات مندرج در 
تصویــر ســند مالکیت ابرازی مطابقت دارد.تطبیق دقیق مشــخصات پالک ثبتــی و حدود اربعه با 
ملــک مــورد نظر در حدود صالحیت کارشناســان امور ثبتی اســت.متصرف فعلــی : در زمان قرار 
کارشناسی بنا به شواهد امر و ادعای متصرف در اختیار مستاجر است اما در خصوص میزان رهن 
و اجاره اطالعاتی ارائه نگردیده لذا امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد. اسناد و مدارک 
ابــرازی:1( تصویر ســند مالکیت تک برگی ابرازی به شــماره مالکیــت 668141)92 / الف( به 
مساحت عرصه 240 متر مربع.مشخصات پالک ثبتی: پالک 26704 فرعی از 175 - اصلی مفروز 
و مجــزی شــده از 17087 فرعی بخش 10 مشهد.مشــخصات ملک: در زمان بازدید کارشناســی 
ملک مورد نظر دارای اعیان دریک طبقه بوده و قدمت بنا بیش از 20 ســال تخمین زده می شــود 
عرصه آن دو کله می باشــد که یک طرف منتهی به فضای ســبز حاشــیه بلوار امامیه بوده و امکان 
دسترســی از ســمت بلوار امامیه وجود ندارد . بنا دارای دو اتاق ،نشــیمن ، کفها تماما موزائیک 
،آشپزخانه open سنگی با کابینت فلزی، دیواره ها نقاشی و گچ شده ، سیستم سرمایشی کولرآبی 
،سیســتم گرمایشی بخاری ، ســرویس بهداشتی و حمام جدا از هم و دارای یک انشعاب آب، برق 
و گاز مســتقل می باشــد. جمع بندی و ارزیابی: طبق مشخصات روئیت شده در محل و با عنایت به 
موقعیت مکانی استقرار ملک، کاربری و تراکم عرصه )مطابق مشخصات سایت یکپارچه شهرسازی 
شــهرداری مشــهد تراکم کم مسکونی(،مساحت، حدود اربعه، قدمت و کیفیت ساخت ،نوع مصالح 
مصرفی،ارزش عرفی امالک نســبتا مشابه،ســوابق امــر، اطالعات حاصله و ســایر عوامل موثر در 
ارزیابی و با فرض قابل انتقال بودن 6 دانگ ملک و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی و دیون 
احتمالی ملک به اشــخاص حقیقی و حقوقی و ســایر مراجــع و ... ارزش 6 دانگ ملک مورد نظر با 
شــرایط پیش گفته جهت نرخ پایه مزایده براساس میانگین آراء و نظرات هیات کارشناسی معادل 
39/000/000/000 ریال )ســه میلیارد و نهصد میلیون تومان( برآورد و پیشــنهاد می گردد.

نشــانی ملک جهت بازدید: مشهد بلوار امامیه، امامیه64، اولین تقاطع سمت راست پالک 53.))) 
فاقد بیمه می باشد.(((

****************
2 - مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 
136 متر مربع ) یکصد و ســی و شــش متر مربع ( به شماره پالک ثبتی 1187 باقیمانده )یکهزار 
و یکصــد و هشــتاد و هفــت( فرعــی از 2- )دو( اصلی مفــروز و مجزی شــده از 453 )چهارصد 
و پنجــاه و ســه ( فرعــی از اصلی مذکور واقــع در بخش 5 ناحیــه 4 حوزه ثبت ملک شــیروان با 
شماره مستند مالکیت 51388 تاریخ 1363/02/29 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
937821 ســری ســال که در صفحــه 316 دفتر امالک جلــد 100 ذیل شــماره 15909  به نام 
مرحوم گل محمد شــجاع  فرزند رضا تاریخ تولد 1337/09/01 کدملی 6358710257 شماره 
شناســنامه 6040 ))) راهن((( پرونده اجرائی ثبت گردیده اســت و برابر ســند رهنی به شماره  
69082 تاریخ 1394/12/27 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شماره 3 بجنورد در قبال  مبلغ 
62/361/544/538 ریــال در رهــن بانک صادرات ایران قرار گرفته اســت، محدود به حدود 

زیر:
شــماال: بطول 17 متر پی دیواریســت اشــتراکی با زمین شــماره 1170 فرعی.شرقا: بطول 
8 متــر پی دیواریســت اشــتراکی با پالک 1186 فرعــی. جنوبا: اول بطول 8/50 ســانتی متر پی 
دیواریست اشتراکی با پالک 2366 فرعی . دوم بطول 8/50 سانتی متر پی دیواریست اشتراکی 

با پالک 2365 فرعی . غربا: بطول 8 متر محل درب  و پی دیواریست به خیابان 16 متری.
که توســط هیئت کارشناســی مــورد ارزیابی قرار گرفته و ششــدانگ پــالک مذکور به مبلغ 
)9/600/000/000 ریــال ( نه میلیارد و ششــصد میلیون ریال برآورد شــده و نظریه ارزیابی 

قطعی گردیده است. 
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناسان:

پــس از بازدید ششــدانگ عرصه و اعیان ملک به شــماره پالک 1187 فرعــی باقیمانده از 
453 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش ثبتی 5 شــیروان دارای عرصه با مســاحت 136 متر مربع 
و اعیان به مســاحت 230 متر مربع در دو طبقه دارای پروانه ســاختمانی به شماره 7405 مورخه 
1360/06/18 با اســکلت آجری و ســقف طاق ضربی و نمای آجر ســه ســانتی دارای انشــعابات 
آب و بــرق و گاز و دارای دو دربنــد مغــازه در طبقــه همکف که در تصرف مســتاجرین می باشــد 
و در واحد مســکونی طبقه اول مســتاجر ســکونت دارد و در واحد مســکونی طبقــه همکف آقای 
عبدالهی ســکونت دارند و آقای عبدالهی مالک کل ســاختمان می باشــد و پس از تحقیق محلی و 
ارزیابــی دقیق و با عنایت به بافت فرهنگــی و اجتماعی منطقه و نوع کاربری و بدون لحاظ دیون و 
تعهدات احتمالی نظریه کارشناسی اینجانبان در خصوص قیمت ششدانگ پالک فوق به شرح ذیل 
9/600/000/000 ریــال تقدیم می گردد. نشــانی ملک جهت بازدید: شــیروان خیابان دانش 

روبروی دانش 5 پالک 134 ))) و فاقد بیمه می باشد.(((
**************

3 - مزایــده ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعــه زمین مزروعی به مســاحت 12999 متر 
مربــع )دوازده هــزار و نهصدو نــود و نه متر مربع( به شــماره پالک ثبتــی 112 فرعی )یکصد و 
دوازده فرعی( از 3 - )ســه( اصلی مفروز و مجزی شــده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 
3 قوچان حوزه ثبت ملک فاروج اســتان خراســان شــمالی با شماره مســتند مالکیت 8737 تاریخ 
1386/09/17 موضوع ســند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 831405 سری سال که در صفحه 
122 دفتر امالک جلد 141 ذیل شــماره 20622 به نام شــرکت ذخیره سازی گندم زرین فاروج 
محل ثبت فاروج شــماره ثبت 109 تاریخ ایجاد 1385/10/05 شناســه ملی 10860290700 
)))) وام گیرنــده و راهن(((( پرونده اجرائی ثبت گردیده اســت و برابر ســند رهنی به شــماره 
69082-1394/12/27 تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 3 بجنــورد در قبال مبلغ 
62/361/544/538 ریال در رهن بانک صادرات ایران قرار گرفته است،محدود به حدود زیر:

شــماال: در ســه قســمت 1 - به طــول 26/30 متر 2 - بــه طول 21/60 متــر 3 - به طول 
38/80متر کال به شــاهجوی تیول. شــرقا: به طول 155/70 متر مرزیست به زمین حسین شاکر 
عســکرآباد. جنوبا: در دو قســمت 1 - به طول 40/80 متر 2- به طول 41/80 متر کال مرزیست 

به ارای مهنی.غربا: به طول 145/50 متر مرزیست به زمین نعمت اسکندری.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناسان:

که توســط هیئت کارشناســی مورد ارزیابی قرار گرفته و ششــدانگ پالک مذکور به انضمام 
تاسیســات و تجهیزات به مبلغ )187/327/170/000 ریال ( هیجده میلیارد و هفتصد و ســی 
و دو میلیون و هفتصد و هفده هزار تومان برآورد شــده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اســت.

مســاحت عرصــه 12999 متر مربع .مالحظــات : ملک مورد ارزیابی در حــال حاضر به صورت یک 
عرصه با مساحت 12999 متر مربع دارای مجوز تغییر کاربری ملک مزروعی جهت احداث سیلوی 
گندم از ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی و پروانه بهره برداری انبار داری و نگهداری 
محصوالت کشــاورزی از سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان شمالی می باشد و در آن 4 سیلو 
به همراه انبارها و تاسیسات جانبی )1 باب انبار سرپوشیده با دیوارهای آجری و سقف گالوانیزه 
و خر پای فلزی و یک باب انبار رو باز با دیوارهای آجری و کفپوش بتنی و ســاختمان اداری ، اتاق 
آزمایشــگاه و باسکول 60 تنی در آن احداث شــده است دور تا دور عرصه مذکور با دیوار آجری 
حصار کشــی شــده است مالک پالک ثبتی فوق بنام شرکت ذخیره سازی گندم زرین فاروج بوده و 
تحت شــماره 30522 در صفحه 122 دفتر 141 به ثبت رســیده است و ارزش عرصه و اعیانی 
های احداث شده درآن مبلغ 63/792/560/000 ریال )معادل شش میلیارد و سیصد و هفتاد 
و نه میلیون و دویســت و پنجاه و شــش هــزار تومان(و ارزش کل ملک به انضمام تاسیســات و 
تجهیزات مذکور به مبلغ 187/327/170/000 ریال )معادل هیجده میلیارد و هفتصد و سی و 

دو میلیون و هفتصد و هفده هزار تومان( برآورد می شود.
دســتگاه ها،ماشــین آالت ، تاسیسات، تجهیزات: ســیلوی کف تخت ذخیره گندم 5 هزار تنی 
برابر مشــخصات و متعلقات زیر:1 - مدل ســیلو: 7213- قطر سیلو: 21/83 متر ارتفاع آخرین 
رینــگ 14/58 متــر - ارتفاع کل: 20/84 متر - حجم: 6174 متــر مکعب - ظرفیت:5039 تن 
براساس وزن حجمی 770 کیلو گرم برمتر مکعب و لحاظ 6% تراکم پذیری- طراحی و تقویت شده 
برای ضریب زلزله 0/3- نوع ســیلو: کف تخت - نوع تخلیه : ثقلی ســاخته شده از ورق گالوانیزه 
با پوشش زینک Z/450 گرم برمتر مربع  و مشخصات بدنه: ساخته شده از ورق گالوانیزه کرکره 
ای طبق استاندارد ASAEEP -433 - مشخصات استیفنرها: ساخته شده از ورق گالوانیزه طبق 
استاندارد ASAEEP-433  و مشخصات سقف: ساخته شده از ورق گالوانیزه مسطح و از قطعات 
همگون طبق اســتاندارد UBC 1997 و مشــخصات اتصاالت: توسط پیچ و مهره با پوشش زینک و 
واشرهای تخت مطابق استاندارد SAE 1429  و مشخصات مواد آب بند: بوستیک و درب بازدید 
در سقف 4 عدد و درب بازدید دوبل در بدنه 4ست  تعداد 4 قیمت واحد  14/375/000/000 
ریــال و قیمــت کل 57/500/000/000 ریــال - متعلقات : مدل تعداد جــزء : 13- 234600 
نردبان و پلتفرم دسترســی به راهــروی فوقانی تعداد : 2 قیمت واحــد 189/750/000 ریال 
و  قیمــت کل 379/500/000  ریــال، مــدل تعداد جــزء: 234107 نردبان دسترســی با درب 
بازدید روی سقف تعداد: 4 قیمت واحد 264/500/000 ریال و قیمت کل1/058/000/000 
ریــال - مــدل تعداد جــزء : 235095 نردبان داخلی با مقطع 44 - اینچ تعــداد :48 قیمت واحد 
3/450/000 ریــال و قیمــت کل 165/600/000ریــال ،مــدل تعدادجزء: 170805 چســب 
آب بنــدی ســیلو و فونداســیون تعــداد : 44 قیمــت واحــد 2/300/000 ریــال و قیمــت کل 
101/200/000ریــال، مــدل تعــداد جزء : BM 45 حســگرهای پر و خالی بودن ســیلو )نشــان 
دهنده ارتفاع( تعداد:8 قیمت واحــد 18/400/000 ریال و قیمت کل 147/200/000ریال، 
مدل تعداد جزء: UP 13 ســتون هــای تقویتی برای تحمل بــار 4500 کیلوگرم تعداد: 16 قیمت 
واحد5/520/000 ریال و قیمــت کل 88/320/000 ریال، تجهیزات انتقال )تخلیه و بارگیری 
ســیلو( به ظرفیت 100 تن در ســاعت با مشــخصات زیر: DC 01-2 نقاله زنجیری مدل 1210 ، 
ظرفیت 100 تن در ســاعت براســاس جرم حجمی 760 کیلوگرم بر متر مکعب ، طول مفید تقریبا 
8 متر ، زنجیر دارای پدال از جنس W/UHMW ضد سایش - سرعت گیر، موتور گیربکس 7/5 
اســب 380 ولــت ،دارای دریچه های بازدید تعداد: 1 قیمت واحــد 1/495/000/000 ریال و 
قیمت کل 1/495/000/000 ریال  - مدل BE 01 باالبر قاشقکی مدل 96-24، ظرفیت 100 
تن در ساعت براساس جرم حجمی 760 کیلوگرم برمتر مکعب ،ارتفاع خروجی 28 متر، بدنه رنگ 
آمیزی شــده، ســرعت گیر ، موتور گیربکس 20- اســب 380 ولت با ترمز برای حرکت معکوس 
تعداد: 1 قیمت واحد 3/450/000/000 ریال و قیمت کل 3/450/000/000 ریال، مدل 02 
DC  نقاله زنجیری مدل 1210 روی ســیلوهای 1 و 2، ظرفیت 100 تن در ســاعت براساس جرم 
حجمــی 760 کیلوگرم بــر متر مکعب ، طول مفید تقریبا 39/5 متــر، زنجیر دارای پدال از جنس 
W/UHMW ضد ســایش ،ســرعت گیر،موتور گیربکس 10- اســب 380 ولت  تعداد :1 قیمت 
واحــد2/760/000/000 ریال و  قیمت کل2/760/000/000 ریال، 1- ورودی اســتاندارد 
،1- دریچه تخلیه اتوماتیک با موتور گیربکس  1/2 -اســب و ســوئیچ کنترل 24 ولت،مدل  03 
DC نقاله زنجیری مدل 1210 روی ســیلوهای 3 و 4 ،ظرفیت 100 تن در ســاعت براساس جرم 
حجمــی 760 کیلوگرم برمتــر مکعب ، طول مفید تقریبا 39/5 متــر ، زنجیر دارای پدال از جنس 
W/UHMW ضدســایش، ســرعت گیر، موتور گیربکس 10 -اســب 380 ولت تعداد: 1 قیمت 
واحد2/760/000/000 و قیمت کل 2/760/000/000ریال، ورودی استاندارد،1 - دریچه 
تخلیه اتوماتیک با موتور گیربکس 1/2- اســب و ســوئیچ کنترل 24 ولت، دســتگاه ها، ماشــین 
آالت، تاسیسات ، تجهیزات:مدل DC 04 نقاله زنجیری مدل 1210 زیر سیلوهای 1 و 2 ، ظرفیت 
100 تن در ساعت براساس جرم حجمی 760 کیلوگرم بر متر مکعب ، طول مفید تقریبا50/5 متر 
، زنجیر دارای پدال از جنس W/UHMW ضد ســایش ،موتورگیربکس 7/5- اســب 380 ولت، 
ســاپورت های زیر کانوایر،SPOUTNG  کشویی های دستی و برقی به صورت نر وماده تعداد :1 
قیمت واحد 3/450/000/000 ریال قیمت کل 3/450/000/000 ریال ،مدل/ تعدادجزء2 - 
دریچه تخلیه اتوماتیک با موتور گیربکس 1/2 -اسب و سوئیچ کنترل 24 ولت ، مدل تعدادجزء: 
12 - دریچه ورودی دستی، مدل DC 05 نقاله زنجیری مدل 1210 زیرسیلوهای 1 و 2 ، ظرفیت 
100 تن در ســاعت براســاس جرم حجمی 760 کیلو گرم بر متر مکعب ،طول مفید تقریبا 50/5 
متر، زنجیر دارای پدال از جنس W/UHMW ضدسایش ،موتور گیربکس 7/5 -اسب 380 ولت 
،ساپورت های زیر کانوایر ، SPOUTNG کشویی های دستی و برقی به صورت نر و ماده تعداد: 1 
قیمت واحــد 3/450/000/000 ریال و قیمت کل 3/450/000/000 ریال،مدل تعداد جزء: 
2 - دریچه تخلیه اتوماتیک با موتور گیربکس 1/2 -اسب و سوئیچ کنترل 24 ولت ، مدل تعداد 
جزء: 12- دریچه ورودی دســتی ، برج باالبر مدل 4812، مدل تعداد جزء:5-مجموعه بســت های 
نگهدارنده باالبر، مدل تعداد جزء: lifting Beam 1 تعداد جزء: 1 - پلتفرم دسترســی به راهرو 
هــا ، تعدادجــزء: 1 - پله ها، تعداد جزء: 1 نردبان محافظ دار بــه ارتفاع 27/4 متر، تعدادجزء: 1 
ســاپورت های راهروهــا تعداد : 1 قیمت واحد 2/645/000/000 ریــال و قیمت کل ) واحد ( 
2/645/000/000 ریال ،3 - سیســتم هوادهی ســیلوها، خط هوادهی موازی دوبل تعداد :4 
قیمت واحد  632/500/000 ریال و قیمت کل 2/530/000/000ریال و هواکش های سقف 
15*15  تعــداد : 60 قیمت واحــد 10/120/000 ریال وقیمــت کل 607/200/000 ریال و  
فــن هــای گریز از مرکز 20 -اســب بخار 380 ولــت تعداد: 8 و قیمت واحــد 655/500/000 
ریــال و قیمــت کل  5/244/000/000 ریــال و گــذرگاه رابــط فــن تعــداد : 8 و قیمت واحد 
51/750/000 ریال و قیمت کل 414/000/000 ریال و سیســتم هوادهی طراحی شده برای 
یک دهم متر مکعب بر دقیقه بر تن 4 - سیســتم دماســنجی ســیلو تعداد:1 و مرکز کنترل دمای 
4 ســیلو با پرینتر 1 تعداد :1 و کابل حســگر مرکزی برای هر ســیلو جمعا 16 عدد کابل 17 متری 
بــا 15 عدد سنســور بــرای مرکز تعداد: 4 و کابل حســگر محیطــی برای هر ســیلو جمعا 36 عدد 
کابــل 15 متری با 13 عدد سنســور بــرای مرکز تعداد :9  و کابل های ارتباطی مربوطه ســاپورت 
های اتصال حســگر به سیلو و مانیتور دســتی تعداد:1 قیمت واحد 2/300/000/000 ریال و 
قیمت واحد 2/300/000/000 ریال و براکت کابل های دما )ساپورت کابل( تعداد :72 قیمت 
واحــد 920/000 ریال و قیمت کل 66/240/000 ریال و ســیلوی کــف قیفی صادرات،مدل با 

مشخصات زیر: 5 - مدل سیلو: 
H 1204 45، قطر سیلو: 3/65 متر، ارتفاع کل:7/7 متر،حجم :56 متر مکعب ، ارتفاع دهنه 
خروجی با زمین :4/5 متر - زاویه خروجی 45 درجه، ظرفیت :43 تن براساس وزن حجمی 770 
کیلوگرم بر متر مکعب و لحاظ 6% تراکم پذیری، مشــخصات بدنه: ســاخته شده از ورق گالوانیزه 

کرکره ای طبق استاندارد ASAEEP -433، مشخصات استیفنرها: ساخته شده از ورق گالوانیزه 
طبق اســتاندارد ASAEEP -433، مشــخصات سقف: ساخته شــده از ورق گالوانیزه مسطح و از 
قطعات همگون طبق اســتاندارد UBC 1997 و مشــخصات اتصاالت : توسط پیچ و مهره با پوشش 
زینک و واشــرهای تخت مطابق استاندارد SAE 1429 ، مشخصات مواد آب بند: بوستیک تعداد 
:1 قیمــت واحــد 1/610/000/000 ریال و قیمــت کل 1/610/000/000 ریال و متعلقات : 
دریچه بازدید روی ســقف ، نردبان دسترســی به سقف،نردبان روی سقف ، شیر تخلیه برقی روی 
کامیون ، ســطح ســنج سیلو، سازه ساپورت زیر ســیلو از پروفیل دارای پوشش ضد اکسیدان .با 
عنایت به عوامل موثر در ارزیابی و در صورت صحت اســناد و مدارک ابرازی بدون لحاظ هرگونه 
دیون و بدهی احتمالی ملک به مراجع حقوقی و افراد حقیقی و فارغ از هرگونه موانع و محدودیت 
های قانونی و ثبتی ارزش جمع کل مبلغ ارزیابی پایه تاسیسات و تجهیزاتی که شرح آن در جداول 
آمده اســت مبلغ 123/534/610/000 ریال )معادل یکصد و بیســت و سه میلیارد و پانصد و 

سی و چهار میلیون و ششصد و ده هزار ریال(.
نشــانی ملک جهت بازدید:فاروج حدود کیلومتر 2 جاده فاروج به شیروان سمت چپ شرکت 

ذخیره سازی گندم زرین فاروج..))) و فاقد بیمه می باشد.(((
*************

که پالکهای موصوف از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 در اداره اجرای 
اسناد رسمی بجنورد به نشانی بجنورد - خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق 
مزایده در قبال طلب بستانکار تا روز مزایده به فروش می رسد مزایده حضوری و 1- ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه مســکونی به شــماره پالک ثبتی 26704 فرعی)بیســت و شــش هزار و 
هفتصد و چهار( از 175 )یکصد و هفتاد و پنج ( - اصلی مفروز و مجزی شــده از 17087 فرعی 
) هفده هزار و هشــتاد و هفت ( از اصلی از مبلغ )39/000/000/000 ریال ( ))) سه میلیارد 
و نهصد میلیون تومان((( و 2- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه مسکونی به شماره پالک ثبتی 
1187 باقیمانده )یکهزار و یکصد و هشتاد و هفت( فرعی از 2 - )دو( اصلی مفروز و مجزی شده 
از 453) چهــار صد و پنجاه و ســه(فرعی از اصلی از مبلــغ )9/600/000/000 ریال ( نهصد و 
شــصت میلیون تومان و 3 - ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به شــماره پالک 
ثبتــی 112 فرعــی از 3- اصلی به انضمام ماشــین آالت، تاسیســات ، تجهیــزات متعلقه  از مبلغ 
)187/327/170/000 ریال( هیجده میلیارد و هفتصد و ســی و دو میلیون و هفتصد و هفده 
هزار تومان شروع می گردد و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر 
شــده و در جلســه شــرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی فروخته می شــود و طبق ماده 136- اصالح آیین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم 
االجراء و طرز رســیدگی به شــکایت از عملیات اجرائی ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی )برای هر پالک( به حســاب سپرده 
ثبــت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف اســت 
مابــه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید میگردد.. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب ، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 

و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
نشانی ملک جهت بازدید:آدرس های قید شده در متن.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

برابــر رای شــماره 1401603010 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهرناز محمد ابراهیمی فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 1130 
صادره از ری در 318/579 ســهم مشــاع از 1318/57 ســهم از ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 15575 متر مربع پالک 1 فرعی از 1547 اصلی خریداری از مالک رســمی 
آقــای مهدي محمد ابراهیمی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند  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 تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف/748
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/5

سید مهدی المعی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره 140160301024003531  - 1401/10/18 هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهرناز محمد ابراهیمی فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 1130 صادره از ری در 649/17 سهم مشاع از 13884/05 سهم از 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 13884/05 متر مربع پالک 3 فرعی از 1458 
اصلی خریداری از مالک رســمي آقــای مهدی محمد ابراهیمی محرز گردیده اســت لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود 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 انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف/746
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/5

سید مهدی المعی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره 140160301024003526  - 1401/10/18 هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محمد ابراهیمی فرزند 
مهدی بشــماره شناســنامه 655 صادره از ری در 318/579 سهم مشاع از 1318/57  سهم از 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15575 متر مربع پالک 1 فرعی از 1547 اصلی 
خریــداری از مالک رســمی آقای مهدی محمد ابراهیمی محرز گردیده اســت لــذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 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 تسلیم 
اعتــراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف/747
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/5

سید مهدی المعی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره 140160301024003525  - 1401/10/18 هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محمد ابراهیمی فرزند 
مهدی بشــماره شناســنامه 655 صادره از ری در 649/17 سهم مشاع از 13884/05 سهم از 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 13884/05 مترمربع پالک 3 فرعی از 1458 
اصلی خریداری از مالک رســمی آقــای مهدی محمد ابراهیمی محرز گردیده اســت لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود 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 انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف/749
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/5

سید مهدی المعی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اگهی اختصاصی موضوع ماده 3قانون وماده 13 ایین نامه اجرایی قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی        

برابررای شماره 140160312008002707 تاریخ 1401/9/8  هیئت 
موضــوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند 

رسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان 
اق قال پرونــده کالســه 1401114412008000146  تصرفات مالکانه 
و بــال معــارض متقاضــی اقای جمعه تقــان یانپی فرزنــد تواق قلیچ به شــماره 
شناســنامه 1410کــد ملــی 4979494341 صــادره ازاق قال درششــدانگ 
یــک قطعــه زمین با بنــای احداثی به مســاحت 380/24 مترمربع درقســمتی 
ازباقیمانده ششــدانگ پالک  شــماره 346 -فرعی از1-اصلی واقع دراراضی 
اق قال بخش 7 حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قال ازســهمی بنیاد مســتضعفان 
انقالب اســالمی تایید گردیده اســت .لــذا به منظوراطالع عمــوم مراتب دردو 
نوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشود ازاین رواشخاصی که نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقا ضی   اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین 
اگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 
تاریخ انتشارنوبت اول1401/10/20
تاریخ انتشارنوبت دوم 1401/11/5

محمد فندرسکی 
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک اق قال

آگهي صورت تقسیم موجودی
صورت تقســیم موجودی شــرکت ماه جوجه طبرستان به شــماره ثبت 1340 و شناسه ملی 
10861830648 تهیــه و تنظیــم گردیــده و در اداره تصفیه امور ورشگســتگی دادگســتری 
اســتان مازندران به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو 
دادگستری استان مازندران - طبقه اول - واحد اول موجود است. اشخاص ذینفع می توانند به 
آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشته باشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشــار آگهی اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه به نشــانی فوق تســلیم نمایند. بدیهی 

است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب  می گردد.
دکتر امین فالح
معــاون قضائــی رئیس کل و رئیــس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان 
مازندران

رونوشت گواهی حصروراثت
آقــای علــی بهرامی فرزنــد عزت اله به شــماره ملی 0439213576 بشــرح دادخواســت 
بــه کالســه 0100395 ازاین شــورا گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده اســت که 
شــادروان صنمبر بهرامی فرزند محمد به شماره ملی 0439476763 در تاریخ 1393/08/23 
در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته ورثه حین الفوت وی منحصراســت به :1. علی بهرامی فرزند 
عزت اله به شماره ملی 0439213576 صادره از دماوند )پسر متوفی(2. ولی اله بهرامی فرزند 
عزت اله به شماره ملی 0439216011 صادره از دماوند )پسر متوفی(3. نرگس بهرامی فرزند 
عزت اله به شماره ملی 0439880599 صادره از دماوند )دختر متوفی( اینک با انجام تشریفات 
قانونی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهی صادرخواهدشد.7567
رئیس شورای حل اختالف 7 جابان و سربندان

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانب احمد حسینی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 23 
فرعی از 80 اصلی واقع در قریه کالدشــت به نشــانی دماوند - کالدشــت موضوع سند مالکیت 
101799 مــورخ 1386/09/21 متقاضــی تعییــن بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/ مســیل/ 
نهردرداخل ومجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
ضوابط ومقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و 
تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در دست داشتن مدارک 
مالکیت خود پس از انتشار آگهی به امور آب دماوند به نشانی گیالوند. بلوار آیت اله خامنه ای. 
روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت 
مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده وبستر و حریم اعالمی برای 

کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.7568
اداره امور آب دماوند

آگهی مفقودی
ســند مالکیــت بــرگ ســبز و کارت مشــخصات خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا 
تیــپ تیبا 2 مدل 1401 رنگ ســفید به شــماره موتور M15 / 9608122  شــماره شناســایی 
NAS821100N1063581  به شماره پالک ایران 12-926 ق 28 متعلق به  رضا ساقی  نام پدر 
علی اصغر به شماره ملی 0946317429 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد. گنبد

گـــزارش


