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مهریز صاحب باغ موزه دفاع 
مقدس می شود

فرماندار شهرســتان مهریز از ایجاد باغ موزه دفاع 
مقدس در این شهرســتان در راســتای برگزاری 

کنگره ملی چهار هزار شهید استان یزد خبر داد.
»رضــا زارع زاده« در گفت وگو با خبرنگار ایســنا 
به فعالیت های در دســت اقدام در راستای کنگره 
شهدای استان اشــاره کرد و گفت: باغ موزه دفاع 
مقدس در کنار یکی از پارک های شهرستان مهریز 
به وســعت دو هکتار به عنوان دومین باغ موزه در 

استان ایجاد می شود.
وی آغــاز عملیات اجرایی هشــت کیلومتر خط 
انتقال آب به روســتاهای مزارع شــور مهریز را از 
دیگر اقدامات در راســتای کنگره شهدای استان 
ذکر کرد. فرمانــدار مهریز افزود: در دیدار با ۱۸۰ 
خانواده شهدای شهرســتان نیز با همکاری کلیه 
ادارات شهرستان انجام و مسائل و مشکالت آن ها 

بررسی و پیگیری می شود.

احداث خط لوله جدید انتقال 
نفت در شرکت نفت و گاز 

مسجدسلیمان
عملیات احــداث و تعویــض ۱7۰۰۰  متر خط 
لوله انتقــال نفت واحد بهره برداری لب ســفید 
به اهواز توســط شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان در حال انجام است . 
مدیر مهندســی و ساختمان شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان با اعالم این خبر افزود : 
این خط لوله با قطر ۱2 اینچ عمدتاً به صورت زیر 
زمینی بمنظور بهســازی نقاط فرسوده خط لوله 
نفت ارســالی از واحد بهره برداری لب ســفید به 

اهواز در حال اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان ، مهندس مهرداد آقابیگی در 
ادامه گفت : این پروژه با نظر و درخواست مدیریت 
عملیات و بمنظور جلوگیری از هرگونه وقفه در امر 
تولید و کاهش مخاطرات زیست محیطی توسط 
این مدیریت تعریف و با هماهنگی اداره بازرســی 

فنی در حال اجرا می باشد . 
وی بــا عنــوان اینکــه این پــروژه هــم اینک 
دارد  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   59
تــالش  ، همــکاران  جدیــت  بــا   :  افــزود 

 می شود این پروژه تانیمه ی نخست سال ۱4۰۰ 
به اتمام رسیده و عملیاتی گردد. 

نیازمند تحولی در حوزه مصرف 
بهینه گازطبیعی بخش خانگی 

هستیم
مشــهد- رضا جانگداز، مدیرعامل شــرکت گاز خراســان 
رضــوی با بیان این مطلب که مصرف گاز طبیعی اســتان 
در روزهای سرد به صورت غیرطبیعی افزایش پیدا می کند 
گفت: برای تغییــر این رفتار، نیازمند تحول اساســی در 
حوزه مصرف صحیح و درست گاز طبیعی در بخش خانگی 
هســتیم. حسن افتخاری با اعالم این مطلب افزود: مصرف 
گازطبیعی اســتان در هفته های گذشــته به میانگین 6۰ 
میلیون مترمکعب در روز رســیده کــه این رقم به تنهایی 
بیشــتر از مصرف بسیاری از کشــورهای جهان است. وی 
با بیان این مطلب که مصــرف باالی گازطبیعی در بخش 
خانگی گازرســانی بــه دیگر بخش هــای مصرفی همانند 
نیروگاه هــا و صنایع تولیدی را تحــت تاثیر قرار می دهد 
افزود: شــرکت ملی گاز در راســتای اجرای سیاست های 
تشویقی مشترکین بخش خانگی، از ابتدای دی ماه امسال 
گازبهای مشترکین کم مصرف استان تا سقف ماهانه 2۰۰ 
مترمکعب در زمســتان را رایگان کرده که این مهم فرصت 
بسیار خوبی برای تغییر رفتار مصرفی شهروندان پرمصرف 

و مهم تر از این کمک به اقتصاد خانواده است. 
افتخاری ادامه داد: همچنین مشــترکینی که مصرف گاز 
آنان در ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال های 96 و 

97 به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، مشمول تخفیف 
۱5درصدی در پرداخت هزینه گازبها به عنوان پاداش صرفه 

جویی خواهند شد. 
البتــه مشــترکین پرمصرف هم که ۱5 درصد نســبت به 
ماه های مشــابه ســال های 96 و 97 بیشتر مصرف کنند 
۱5 درصد جریمه می شــوند. وی گفــت: در حال حاضر 
طرح اصالح و بهینه ســازی رایــگان موتورخانه واحدهای 
تجاری و مســکونی هم در حال اجرا اســت و مشترکین 
دارای موتورخانه می توانند با مراجعه به ســایت شــرکت 
ملی گاز ایــران بــه آدرس WWW.NIGC.IR از خدمات و 
مزایایی این طرح اســتفاده کنند. مدیرعامل شــرکت گاز 
خراســان رضوی گفت: صرفه جویی در بخــش خانگی با 
استفاده از راهکارهای بسیار ساده همانند استفاده از لباس 
گرم زمســتانی، خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق های 
بال استفاده، بستن کانال های کولر و نصب درزگیر در محل 

درب ورودی و پنجرها ممکن است. 
افتخاری افزود: درحال حاضر 97 درصد جمعیت اســتان 
در بخش شــهری و روستایی از ســوخت پاک گاز طبیعی 
اســتفاده می کند که این مهم اهمیــت توجه به موضوع 
فرهنگ ســازی مصرف صحیح و درست این نعمت الهی را 
چند برابر می کند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مرکز 
خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان 
رضوی با شــماره تلفن ۱۸94 آمادگی دارد تا نســبت به 
مشــاوره و راهنمایی شــهروندان در زمینــه راهکارهای 

مدیریت مصرف بهینه و صحیح گاز طبیعی اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت وگاز اروندان ،در این 
برنامه کاری که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت 
وگاز اروندان و مدیران عملیاتی این شــرکت حضور داشتند 
، تاسیســات فراورشــی در منطقه مورد بازدیــد قرار گرفت  

مهندس فرخ علیخانی معاون مدیر عامل شــرکت ملی نفت 
ایران در امور تولید سپس در نشست با مدیر عامل و مدیران 
ارشــد شــرکن نفت وگاز اروندان مراحل پیشرفت فیزیکی و 
جمعی پروژه های مرتبط با نگهداشت و تولید صیانتی ،تعمیر 
و تکمیــل چاه ها در گســتره عملیاتی این شــرکت را مورد 

ارزیابی و بررسی قرار داد.
در این نشست مهندس جهانگیر پورهنگ مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره شــرکت نفت وگاز اروندان گزاراشی از اقدامات 
صورت گرفتــه ارائه و تصریح کــرد: مجموعه متخصصان و 
کارکنان این شــرکت تالش دارند تا براساس برنامه ابالغی از 
سوی شرکت ملی نفت ایران همانند نیمه نخست سال جاری 
برنامه تولید در نیمه دوم سال را به طور کامل محقق نمایند.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد
اتمام عملیات سه راه گیری و اتصال 

آبدار در نصیرشهر

با هدف افزایش کّمی و کیفی آب آشــامیدنی شهروندان و 
مشترکین محترم نصیر شهر و روستاهای تابعه عملیات سه 
راه گیری و اتصال ابدار خط اصلی نصیر شــهر انجام و در 

مدار توزیع قرار گرفت.  
این خبر را مدیر امور آبفای نصیرشــهر اعالم کرد و گفت : 
با عنایت به تراکم باالی جمعیتی و توســعه حوزه سکونتی 
و شــهری در نصیرشهر و روســتاهای تازه تحویل شده و 
افزایش تقاضــا و مصرف آب شــرب و از طرفی به منظور 
اجرایی نمودن پیش بینی های الزم در خصوص تامین آب 
پایــدار در فصل گرم و ایام پیک مصرف آب ، مقدمات الزم 
در خصوص افزایش حجم آب شــرب نصیرشهر و روستاها 

در حال انجام می باشد . 
حجت اهلل قربانی با اشاره به مشخصات پروژه انجام شده در 

این خصوص گفت : طی آذر و دی ماه جاری عملیات لوله 
گذاری و توســعه شــبکه به طول 3۰۰۰ متر به همراه 6۰ 
متــر عبور عرضی از جاده ســاوه جمعا به طول 3۰6۰ متر 
و با اســتفاده از لوله های 4۰۰ ، 25۰ و ۱۱۰ میلی متری 
چدن داکتیل و  پلی اتیلن در بلوار اصلی و خیابانهای سطح 
نصیر شــهر و روســتاهای تابعه انجام شد و نهایتا طی یک 
عملیات ســه ساعته و با همکاری همکاران کارگاه اصالح و 
توسعه شبکه پروژه ســه راه گیری اتصال آبدار خط اصلی 
انجام و در مدار توزیع قرار گرفت . مدیر آبفای نصیر شــهر 
خاطر نشان کرد : نصیرشــهر به همراه روستاهای تابعه با 
جمعیتــی بالغ بر 47 هزار نفر و ۱3 هزار انشــعاب یکی از 
شهر های پرجمعیت حوزه جنوبغربی استان تهران میباشد 
کــه در حال حاضر و با تامین و توزیــع ۱35 لیتر بر ثانیه 
آب شــرب مشترکین محترم این شــهر و روستاهای تابعه 
تامیــن میگردد و با اجرای این عملیات ) ســه راه گیری و 
توســعه شبکه ( و راه اندازی دو حلقه چاه تاز حفاری شده 
حدالمقدور بالغ بر4۰ لیتر بر ثانیه نیز به دبی موجود افزوده 

خواهد شد.

اخبار

کیومرث فدایی فر سرپرست معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

ساخت و ساز در اراضی کشاورزی 
ممنوع است

باهدف حفاظت و صیانت از اراضی کشــاورزی و پیشگیری 
از تخریب این اراضی به عنوان ســرمایه های ارزشمند ملی 
، شــهرداری قزوین از هرگونه عملیات ساخت و ساز در این 
اراضی جلوگیری کرده و پس از اخذ حکم قضایی نسبت به 

تخریب آن ها اقدام خواهد کرد.
کیومرث فدایی فر، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری قزوین با بیــان خبر فوق تصریــح کرد: مطابق 
قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشــاورزی به مسکونی 
و یا تجاری ممنوع اســت و مالــکان این اراضی  باید جهت 
کســب اطالعات بیش تر در خصوص نحوه تغییر کاربری و 
یا اخذ مجوز تغییر اراضی خود به مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان قزوین مراجعه کنند.
وی افزود: شــهرداری قزوین آمادگی دارد تا در صورتی که 
مالکان این اراضی موافقــت تغییر کاربری اراضی خود را از 
مراجع مربوطه دریافت نمایند با صدور پروانه ساخت ، مجوز 

ساخت در آن اراضی را صادر کند.
اشــاره می شود که از سال ۱39۸ تاکنون ۱۰2رای تخریب 
ساخت و سازها در حریم شهر قزوین از سوی مرجع قضایی 

صادر و از سوی شهرداری قزوین به اجرا درآمده است.

اجرای عملیات اصالح هندسی 
تقاطع سه راه خیرآباد در سال 

۱۴۰۰
شهردار باقرشهر/طرح مطالعاتی اصالح تقاطع سه راه خیرآباد 
توســط شرکت مشاور طرح و سازه هیوا تهیه و تدوین شده 

است
سعید استاد فرج شهردار باقرشهر در اینباره افزود: با توجه به 
ضرورت اصالح تقاطع سه راه خیر آباد و اهمیت روان سازی 
و رفع معضالت ترافیکی علی الخصوص در برخی از ایام سال 
، طرح مطالعاتی این پروژه طی دو ســال گذشته در دستور 

کار شهرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: با عنایت به حضور کارشناســان متخصص در 
طرح مطالعاتی از شرکت مهندسی هیوا مبنی بر برداشتهای 
میدانی و رفع معضل ترافیکی و اصالح هندسی در این گذر 
پر تردد، هم اکنون این طرح در مرحله نهایی کسب مجوزات 

قانونی به منظور اجرایی شدن از مراجع ذیصالح میباشد
ایشان ادامه داد : نظر به اهمیت موضوع و بودجه پیش بینی 
شده این پروژه در سال ۱4۰۰ عملیاتی میگردد که با در نظر 
گرفتن تمامی پارامترهای موجود نسبت به روان سازی مسیر 
، دسترسی مناســب ، گنجایش و ترابری روان اقدام خواهد 
شد اســتادفرج در پایان گفت:  در حوزه مدیریت ترافیک و 
حمل و نقل شهری چشم اندازهای چون تاثیر مثبت، ارتقای 
زندگی ، کاهش آلودگی و پیشــرفت شهر و محیط زیست 

گنجانیده شده است.

آگهی مفقودی 
سندکمپانی )ســندفاکتور فروش(، برگ سبز )شناســنامه( خودرو سواری سیستم 
 M13 / 5685052 رنگ سفید-روغنی مدل 1395 بشماره موتور SE 131 سایپا تیپ
و شماره شاسی NAS411100G3602354 و شماره پالک ایران 84-344ص46 به نام 

مهدی رحیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

 PARS برگ ســبز )شناسنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو پارس اتوماتیک تیپ
TU5 برنــگ ســفید مــدل 1399 بشــماره موتــور 186B0000123 و شــماره شاســی 
NAAN51FE1LH400440 و شــماره پالک ایران 84-488ق18 به نام نرجس خاتون 

احسان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

 SOREN EF7 بــرگ ســبز )شناســنامه( خــودرو ســواری سیســتم ســمند تیــپ
شاســی  شــماره  و   147H0528573موتــور بشــماره   1399 مــدل  ســفید  برنــگ 
NAACS1HE9LF651697  و شــماره پالک ایران 84-644ق14 به نام خاتون سراجی 

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

برگ سبز )شناسنامه( خودرو ســواری سیستم سایپا تیپ تیبا برنگ سفید-روغنی 
مدل 1393 بشــماره موتور8119084 و شــماره شاســی NAS811100E5788055  و 
شــماره پالک ایران 94-446د37 به نام کلثوم طاهری کنــدر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

اصل ســند  یکدستگاه موتور سیکلت به شــماره موتور037082 به نام حسین حق 
زاده اجیرلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

****************************************************************
برگ سبز سواری ســایپا132مدل1390 شــماره پالک ایران12-433ه42 شماره 
موتور3973519شــماره شاســی S1422290244699 به نام احمدایمانــی نژاد مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************************

سندکمپانی و برگ سبز ســواری پراید صبا)جی.تی.ایکس(مدل1382 شماره پالک 
ایران32-765ج81 شماره موتور638205شــماره شاسی S1412282186663 به نام 

عبدالحسین سهیلی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************************

سند مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سیستم پراید تیپ صبا )جی .تی.ایکس( 
مدل 1381 رنگ ســفید شــیری - روغنی به شماره موتور 00354644 و شماره شاسی 
S1412281819500 به شــماره پالک ایران 38- 793 د 38 متعلق به محدثه رمضانیان 
قوچانــی فرزنــد رجبعلی بــه شــماره ملــی  0314544054 مفقود گردیــده و از درجه 

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

 131SE ســند مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودروی ســواری سیســتم ســایپا تیــپ
مــدل 1394 رنــگ ســفید- روغنــی به شــماره موتــور 5468491 و شــماره شاســی 
NAS411100F1169254 به شــماره پالک ایــران 69- 545 و 55 متعلق به عبدالجبار 
حاجــی لی دوجی فرزند اراز محمد  به شــماره ملــی  5319974876 مفقود گردیده و از 

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

کارت خودرو و برگ سبز )شناسنامه(خودرو سواری پژو405جی ال ایکس آی1مدل 
84بــه رنــگ نقــره ای_متالیک شــماره انتظامی886ج39ایــران 49 و به شــماره موتور 
12484199906و شــماره شاســی 14273548به نام روزعلی سبحانی دوست مفقود 

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

برگــه کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو تیبــا 2 هــاچ بک شــماره پــالک ایــران56-
352ب92 رنگ ســفید روغنی مدل 1394 شــماره موتور 8251251 شــماره شاســی 
NAS821100F1036209 بــه نــام ابراهیــم یگانــه شــماره شناســنامه 545 صــادره 

بندرانزلی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************************

 بدین وســیله اعالم می دارد حســب نامه شــماره 1399047005246712 مورخ 
1399/10/10 شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان آمل، اصــل دفترچه 
قــرارداد به شــماره 9311 مورخ 1382/7/27 فیمابین شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان مازندران و بانک ملت موضوع حق انتفاع یک قطعه زمین به شــماره A7 به متراژ 
986/10 مترمربع از اراضی شــهرک صنعتی جمشــید آباد آمل باطــل و از درجه اعتبار 

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

سند مالکیت ســواری پراید مدل 1376 شــماره پالک ایران62-325ج56 شماره 
موتور 00016199 شــماره شاســی S1442275127640 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز یک دســتگاه وانت پیکان تیپ 1600I به رنگ سفید روغنی مدل 1383 
به شــماره موتور 11283025732 و شماره شاسی 83904273 به شماره پالک ایران 
16-323 ج 55 متعلــق به رضا عصار زاده نــوش آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. کاشان
****************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی یک دستگاه خودرو سواری پیکان دولوکس مدل 1379 به 
 IN79414054 رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 11127914626 و شماره شاسی
و شــماره پــالک ایران 53- 194 ه 59 متعلق به اســماعیل مزرعتی نــوش آبادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
****************************************************************

آگهی ابالغ وقت دادرسی و تامین خواسته
خواهان محمد منتشــلو دادخواســتی به طرفیت خوانده علی باالدستیان به خواسته 
تقاضای الزام خوانده به استرداد وجه ارائه که در حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین 
به کالســه 620/99 ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواست 
تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواسته خواهان 
در روز 99/11/27 تاریــخ 99/11/27  ســاعت 3/5 عصر در حوزه 112 شــورای حل 
اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً 

رسیدگی و صدور رای خواهد کرد. 
دبیرخانه حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3303/8 واقع در برازجان بخش سه بوشهر
آقای سید اسماعیل امیری دشتی با ارائه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند 
که یک فقره ســند کاداســتری ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3308/8 واقع 
در برازجان بخش ســه بوشــهر که در دفتر امالک 238 صفحه 4 ذیل ثبت 45901 بنام 
سید اسماعیل امیری دشتی صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده به موجب درخواست 
شــماره 99/111/21960 - 1399/9/26 اعالم نموده اســت که ســند مالکیت پالک 
مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است اکنون نامبرده درخواست صدور المثنی سند 
مالکیــت مذکور را نمــوده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانــون ثبت اعالم میشــود که هرکس نســبت به ملــک مورد آگهی معاملــه ای نموده و یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار این اگهی به اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرســتان دشتســتان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی 1399/10/23- م الف/858 
مهرداد پرنیان خوی - رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان

قرار تامین خواسته
بــه تاریخ 99/10/20 ، شــماره قرار: - ، کالســه پرونــده: 620/99 ش 112 ح ، 
مرجع رســیدگی: شــعبه 112 شــورای حل اختالف ، خواهان/ خواهانها: محمد منتشــلو 
فرزنــد نصــرت اله ســاکن الله جین پشــت شــهرداری ســابق مقابــل پــارک ، خوانده / 
خواندگان: علی باالدســتیان به آدرس )مجهول المکان(  خواســته: صدور تامین خواسته 
، گردشــکار: خواهان دادخواســتی را بشــرح باال به طرفیت خوانده تقدیم و درخواســت 
رســیدگی و صدور قرار تامین خواســته به اســتناد مدارک موجــود در پرونده را نموده 
اســت پس از قبول دادخواســت و ثبت به کالســه فوق قاضی شــورا بــا در نظر گرفتن 
میزان خواســته مبلغ یک میلیون تومان 4/000/000 ریال را بعنوان خســارت احتمالی 
تعییــن لذا با وصف ایــداع مبلغ فوق در وقت فوق العاده در حضــور / غیاب ، خواهان / 
خوانده با بررســی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید )قرار تامین 
خواســته( اســتناد یک فقره رســید بانکی  نظر به اینکه خواهان / خواهــان ها با تقدیم 
درخواســت ، تقاضای صدور تامین خواسته به و قبض سپرده شماره - نموده است چون 
ارکان و شــرایط درخواســت فراهم می باشد لذا قاضی شورا به استناد ماده 292 قانون 
تجارت مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته و توقیف معادل 
مبلــغ 20/000/000 ریــال از اموال خوانده / خواندگان متضامنــاً / بالمناصفه تا پایان 
رسیدگی را صادر و اعالم می دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل 

اعتراض در این شعبه می باشد. 
قاضی شعبه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی مزایده موتورسیکلت
ش پرونــده:139904010371000157 بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 
9900103 لــه خانم یگانه بازاری جامخانه فرزند اکبر شــماره ملی 2080812701 یک 
دســتگاه موتورسیکلت ســورای 125 پرواز مدل 1394 به شماره پالک 588-93284 
شماره شاسی 9421537 شماره موتور 387849 به رنگ زرد متعلق به آقای جابر بالوئی 
جامخانه فرزند مختار شماره ملی 2080225944 بازداشت و طبق نظر کارشناس رسمی 
مــورخ 99/10/04 به مبلغ یکصد و ســی میلیون ریــال)130.000.000 ریال(ارزیابی 
گردید. اوصاف موتور ســیکلت بدین شرح اســت:صفحه کیلومتر با ارقام 22458 بدنه 
باک و قاب های بغل سالم-چراغ ها به ظاهر سالم-بدنه ظاهری اگزوز زنگ زده - شیشه 
آینه دوطرف شکســتگی داشته -باطری ضعیف-الســتیک با حدود 30 درصد استهالک ، 
لذا موتور ســیکلت مذکور از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/08 در 
اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود واحد اجرا واقع در میاندورود خیابان مخابرات روبه 
روی اداره گاز از طریــق مزایــده به فروش می رســد. مزایده از مبلــغ 130.000.000 
ریال شــروع و به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشــد فروخته خواهد شد . شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت طی 
چک تضمینی می باشد. حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است 
. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 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 شــد . شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رســمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ساعت و مکان 
تشکیل خواهد شد .طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلســه مزایده به نشــانی فوق شرکت نمایند و کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد مزایده روز اداریه بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد.تاریخ انتشار آگهی:1399/10/23می باشد.م/الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میاندورود-قدیر یوسفی نیا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان ساری

برابر رأی شماره 139960210456009835 مورخ 1399/07/03 که در هیأت 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی منطقه 2 ســاری تصرفات مالکانه آقای اسماعیل اکبری دنگسرکی 
فرزند علی اصغر به شــماره ملی 4999821294 نســبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 910/84 مترمربع قســمتی از پالک 149 فرعی از 18 اصلی 
واقع در قریه دنگســرک بخش چهار ثبت ســاری خریداری بالواسطه از مالک رسمی آقای 
علــی اصغر اکبری دنگســرکی،  لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار 

نوبت اول1399/10/23 نوبت دوم 1399/11/08.م/الف
حسن یوسفی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860306339000271 هیــات اول/دوم موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبت ملک خوشــاب تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی/دولــت جمهوری 
اســالمی ایران بــه نمایندگی وزارت راه و شهرســازی )اداره کل راهــداری وحمل ونقل 
جاده ای خراســان رضوی(فرزندبشماره شناســنامه صادره از دریک قطعه زمین مزروعی 
بــه مســاحت3385/32مترمربع قســمتی از پالک13اصلــی واقــع در اراضــی ســلطان 
آبادبخش10خوشــاب خریداری ازمالک رســمی آقای موســی چوپانی محرز گردیده است 
.لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شــوددرصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 99/2158(
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/08
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا حاج محمــدی فرزند فرج اله به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901211 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهی انحصــار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شــادروان آســیه طالب پور فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 
4989210859 صادره بابلســر در تاریخ 1399/10/5 در شهرســتان بابلســر بدرود 
زندگــی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-محمدرضا حاج محمدی 
فرزند فرج اله کدملی 4591907708 متولد 1326/9/6 همســر متوفی2-مهسا حاج 
محمــدی فرزند محمدرضا کدملی 4980131409 متولــد 1372/3/9 دختر متوفی3-
میالد حاج محمدی فرزند محمدرضا کدملی 4989852184 متولد 1366/11/27 پسر 
متوفی4-نازنین ســوهانی فرزند فرهاد کدملــی 0062408054 متولد 1353/9/12 
دختر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
یــک نوبــت آگهی می نماید تاهرکــس اعتراضی دارد یا وصیت نامــه ای از متوفی نزد او 
می باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر بشــارتی مندجین فرزند عبدالمحمد به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901145 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهی انحصــار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شــادروان کوکب خانم دانایی ولســتان فرزند علی مدد شماره 
شناســنامه 1532099401 صادره میانه در تاریخ 1393/7/11 در شهرســتان بابلسر 
بــدرود زندگــی گفته، ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-اکبر بشــارتی 
مندجیــن فرزند عبدالمحمــد کدملی 1533757364 متولد 1320/3/2  پســر متوفی  
2-ثریــا نصرتــی یانبالغ فرزند طیــب  کدملــی 4989373340 متولــد 1339/3/19  
دختــر متوفــی3- صورتعلــی نصرتــی یانبــالغ فرزنــد طیــب  کدملــی 153368826 
متولــد 1329/1/11   پســر متوفــی   4- ام لیــال نصرتــی یانبالغ فرزنــد طیب کدملی 
4989310950 متولــد 1335/3/19 دختــر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یــک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبررضانژاد قادی

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب ولی اله قلی بیگی مالک ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پــالک ثبتــی 268 فرعی از 99 اصلی واقع در قریه آرو  به نشــانی دماوند روســتای آرو 
باالتر از حمام جدید متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی  رودخانه/ مسیل/ نهر قنات 
میــان بنــد در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب 
دماونــد بر اســاس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط بــه مراجعه کلیه 
مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا 
می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
به امور آب دماوند به نشانی گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر 
مراجعه نمایند . بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظــرف مهلت مقرر فوق نافی 
اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور آب ( نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه 
مالکین مشــاعی الزم الرعایه می باشــد.تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/10/23 - نوبت 

دوم: 1399/11/03- 6965
اداره امورآب دماوند

آگهی افراز بر طبق ماده 17 آئین نامه اجراء
بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک 87 فرعی از2 اصلی واقع در دماوند 
می رســاند که طبق درخواســت خانــم ربابه محمد بیگــی وارده شــماره 15340 مورخه 
1399/10/16 تقاضای افراز قدر الســهم مالکیت خــود را در پالک مزبور از این اداره 
نموده از آنجائیکه ایشــان نتوانسته اند آدرس دقیق سایر مالکین مشاعی را جهت انجام 
عملیــات افــراز ملک مــورد تقاضای خود بــه اداره ثبت دماوند معرفی نمایــد لذا مراتب 
بدینوســیله به اطالع می رســاند که بازدید از محل وقوع ملک مورد افراز روز سه شنبه 
مورخ 1399/12/12 ســاعت 10 تعیین گردیده، از مالکین مشاعی پالک موصوف دعوت 
بعمــل مــی آید که در روز و تاریخ و ســاعت تعیین شــده در محل ایــن اداره حضور بهم 
رسانند تا وفق مقررات نسبت به مورد تقاضای فوق اقدام گردد . ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی، منتشر و تاریخ انتشار آگهی مزبور که 
تاریخ ابالغ به کلیه مالکین مشاعی پالک موصوف محسوب ، و پس از گذشت مدت ده روز 

، عملیات افراز بشرح فوق وفق مقررات ادامه خواهد یافت.6966
عابدین نوری شیرازی- سرپرست ثبت اسناد و امالک دماوند

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

برابر رای شــماره 139960306271003982 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای علی محمــد جعفری پور 
فرزند یداله در ششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 97/80 متر 
مربــع قســمتی از پالک باقیمانــده 10 فرعــی از 70 اصلی بخش 9 
واقع در بلوار طبرســی خیابــان فتاح 26 پالک 46 خریداری از مالک 
رســمی خانم صغری صفاریان طوســی محــرز گردیده اســت.لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای 
مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 842
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/08

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

برابر رای شــماره 139960306271003984 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضــی خانم آمنه درویشــی فرزند 
محمــد علی در ششــدانگ اعیان یک باب خانه به  مســاحت 68 متر 
مربع قسمتی از پالک 60 اصلی بخش 9 واقع در پنج تن 12 روبروی 
6 متــری مطهری پــالک 44 اعیــان متعلق به خــود متقاضی و عرصه 
موقوفه کربالیی حســن دربان و آقامیرزا محرز گردیده است.لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای 
مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 840
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/08

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

با هدف بررسی و پیشرفت پروژه های نگهداشت و افزایش تولید در غرب کارون

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید 
از میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید کرد  


