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تجهیز 112 واحد تاسیسات آبرسانی 
گیالن به سیستم تله متری و کنترل 

از راه دور
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب گیالن گفت: 112 واحد تاسیسات آبرسانی 
شهری و روستایی اســتان به سیستم تله متری و 
کنترل از راه دور تجهیز شده است.به گزارش دفتر 
روابــط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفای 
گیالن؛ مازیار غالمپور امروز با اعالم این خبر افزود: 
آبرسانی به 80 درصد جمعیت شهری و 25 درصد 
جمعیت روســتایی تحت پوشش، از طریق سامانه 
تلــه متری و کنترل از راه دور مدیریت می شــود.
وی با بیان اینکه 26 شــهر اســتان به مرکز پایش 
و راهبری تاسیسات آبرســانی مجهز اند، گفت: با 
ایجــاد مرکز پایــش، امکان دسترســی آنالین به 
اطالعات کّمی و کیفی، هیدرولیکی، مصرف انرژی 

و تولید و مصرف آب فراهم شده است. 

مدیرعامل گاز گیالن:
 درخواست ها و شکایات مردم، زمینه 

رفع مشکالت و بهبود مستمر
 خدمات رسانی را فراهم می سازد

گاز  عمومی  روابط  گزارش  به 
گیالن حسین اکبر مدیرعامل 
گیالن  اســتان  گاز  شــرکت 
در جلســه کمیته رســیدگی 
به شــکایات شــرکت گفت: 
بنا بــر پیش بینی ســازمان 
هواشناسی زمستان پر بارشی در پیش رو داریم که 
به امید خدا با همت و تالش پرسنل شرکت گاز و 
همراهی همه مردم و ادارات و سازمان های دولتی 
همانند سال های گذشــته با موفقیت از آن عبور 
خواهیم کرد.مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن 
با بیان اهمیت ویژه موضوع رسیدگی به درخواست 
ها و شــکایات مشترکین، اظهار داشت: از این پس 
در جلسات رسیدگی به شکایات با هدف هماهنگی 
و پاسخگویی هر چه بهتر، کلیه رؤسای ادارت گاز 
شهرســتان ها از طریق ارتبــاط ویدئویی حضور 
خواهند داشت.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
با قدردانی از همه مشــترکینی که به شرکت گاز 
پیام ارســال کرده اند، اظهار داشت: درخواست ها 
و شــکایات مردم عزیز موجب نمایان شدن فرصت 
های بهبود شــرکت می شود و این امر، زمینه رفع 
مشکالت و بهبود مستمر خدمات رسانی را فراهم 

اخبار

یزد-خبرنگار روزنامه سیاســت روز؛ محسن موحدی فر 
رئیــس کمیته فرهنگیان و دانش آموزی دومین کنگره 
ملی ۴000 شــهید استان یزد در نشست خبری کمیته 
فرهنگیان و دانش آموزی دومین کنگره ملی شهدای یزد 
با اشــاره به اینکه این کنگره با محوریت خدمت رسانی 
در اســتان برگزار می شود، گفت: در حوزه آموزش نیز 
برنامه های مختلفی به منظور خدمت رســانی به دانش 

آموزان مناطق محروم برنامه ریزی شده است.
وی با بیان این که هزار و یک نفر از شــهدای یزد دانش 

آموز هســتند، افزود: یکصد و دو نفر از شهدای استان 
نیز از فرهنگیان هســتند و در آموزش و پرورش استان 
نیز هزار و ۳۹ جانباز و 1۴1 آزاده ســرافراز مشغول به 

فعالیت اند.
حجــت اهلل دهقانپور، دبیر کمیتــه فرهنگیان و دانش 
آموزی کنگره شــهدای اســتان با اشــاره به اینکه 28 
دردصد از فضای آموزشی استان استاندارد نیست، گفت: 
به همین منظور بهسازی و بازسازی ۴000 متر مربع از 
فضای آموزشــی استان به نیت شهدا در دستور کار این 

کمیته قرار گرفته است.
وی افزود: توزیع ۴000 بســته آموزشی و لوازم التحریر 
از دیگر برنامه های کمیته فرهنگیان اســت که تاکنون 
بیــش از یکهزار بســته آن بین دانش آمــوزان کمتر 

برخوردار در مناطق محروم استان توزیع شده است.
دبیر کمیته فرهنگیان و دانش آموزی کنگره شــهدای 
اســتان با اشــاره به اجرای طرح نگارش ۴000 مقال 
دانش آموزی، اظهار کرد: بــه دنبال این طرح، تاکنون 

۷20 مقاله دانش آموزی از ســوی دانش آموزان استان 
ارسال شده است.

حســینعلی مالنوری، جانشین رئیس کمیته فرهنگیان 
و دانش آموزی دومین کنگره ملی ۴000 شهید استان 
یزد گفت: در این کمیته با اجرای طرح های محرومیت 
زدایی در مناطق کمتر برخوردار استان عدالت آموزشی 

را ایجاد می کنیم.
وی با اشاره به ایجاد نمایشگاه به محوریت شهدا در 800 
مدرسه استان، افزود: به دلیل مجازی بودن مدارس این 

برنامه نیز در بستر فضای مجازی برگزار شد.
مالنــوری اظهار کرد: برگزاری مراســم ختــم قرآن با 
موضــوع قرآن و دفاع مقدس، برگزاری یادواره شــهید 
در مدارســی که به نام شهید مزین شده اند، طراحی و 
اجرای نقاشــی، دیوار نویسی . تمثال شهدا در مدارس، 
اختصاص یک نیمکت شــهد به هــر کالس درس و ... 
از دیگر برنامه های کمیتــه فرهنگیان و دانش آموزی 

استان است.

شهروندان گاز رایگان 
مصرف کنند

مشــهد- رضا جانگداز، مدیرعامل شرکت 
گاز خراســان رضوی گفت: مشترکان می 
توانند بــا صرفه جویــی از مزایایی طرح 
تشویقی گاز رایگان یا اعمال تخفیف بهره 
مند شــوند. حســن افتخاری با اعالم این 
مطلب افزود: با توجه به بخشــنامه آذرماه 
امسال هیات وزیران، برای همه واحدهای 
خانگی که مصــرف ماهانه آنها در ماه های 
سرد سال از ابتدای دی ماه ۹۹ تا نیمه اول 
فروردین کمتر از 200 متر مکعب باشــد 
قبض رایــگان صادر می شــود. وی گفت: 
بــرای واحدهای خانگی کــه در محدوده 
قبــض رایگان قــرار نگیرند نیــز چنانچه 
مصرف خود را نسبت به میانگین مصارف 
ماههای مشابه سال های ۹6 و ۹۷ بیش از 
10 درصد کاهش دهند گازبهای آنها با 15 
درصد تخفیف محاســبه خواهد شد. مدیر 

عامل شــرکت گاز خراســان رضوی ادامه 
داد: بــرای واحدهای خانگــی که مصرف 
ماهانه آنها 15 درصد بیشــتر از میانگین 
مصرف ماههای مشــابه در سالهای ۹6 و 
۹۷ باشد گاز بهای آنها با 15 درصد اضافه 
محاسبه می شود. افتخاری ادامه داد : برای 
ساختمانهایی که مصرف دوره مرجع آنها 
در ســال ۹6 کامل نیست مبنای محاسبه 
مقادیر مصرف و دمای دوره مرجع ســال 
۹۷ اســت. مدیر عامل شرکت گاز استان 
ادامه داد: برای ســاختمانهایی که تنها در 
ســال ۹8 دارای سابقه مصرف گاز طبیعی 
باشند مبنای محاسبه مصرف و دمای دوره 
مرجع ســال ۹8 بوده و مشترکانی که از 
سال ۹۹ یا پس از آن گازرسانی می شوند 
هم از ســال بعد از گازرســانی بر مبنای 
مصرف گاز ســال قبل شامل این تخفیف 
خواهند شــد. یادآور می شود؛ دو میلیون 
و ۴۴0 هزار مشــترک در استان خراسان 
رضوی از خدمات شرکت گاز استفاده می 

کنند

اجرای بیش از 500 کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع گاز در استان قزوین

طی ۹ ماه نخســت ســال جاری 551 کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع گاز در استان قزوین اجرا شده است.

اسماعیل مفرد بوشهري مدیر عامل این شرکت گفت: از ابتدای 
امســال 122 کیلومتر شبکه تغذیه و ۴2۹ کیلومتر لوله گذاری 
توزیع گاز در مناطق مختلف استان انجام شده است وی میزان 
شبکه گذاری گاز در سطح استان از ابتدای فعالیت شرکت گاز 

تا کنون را در حدود 6 هزار و پانصد کیلومتر اعالم کرد.
مدیر عامل شــرکت گاز استان قزوین تصریح کرد: تا کنون 2۴ 
شــهر و ۴1۳ روســتای اســتان از نعمت گاز بهره مند هستند 
که این مقدار شــامل ۹8 درصد خانوارهای شهری و ۷۹ درصد 

خانوارهای روستایی می باشد.
وی همچنیــن افزود: درحال حاضر عملیات گازرســانی به ۹۴ 
روستا و آخرین شــهر فاقد گاز استان یعنی سیردان در دست 
اجرا اســت که امیدواریم طبق برنامه از پیش تعیین شــده در 
دهه فجر امســال برخورداری شهر ســیردان و ۳0روستا از گاز 
طبیعی آغاز شــود. وی خاطرنشــان کرد: در کنار توسعه کمی 
شــبکه گازرسانی در اســتان، افزایش کیفیت خدمت رسانی و 
رضایتمندی مشترکین شــرکت نیز از اولویت های شرکت گاز 

استان است و در این راستا اقدامات خوبی اجرایی شده است.

با حضور وزیر نفت؛
۷ قرارداد جدید طرح 

نگهداشت و افزایش تولید 
نفت در مناطق نفت خیز 

جنوب منعقد شد

مرحلــه ســوم امضــای قراردادهــای طرح 
نگهداشــت و افزایــش تولید نفت بــا انعقاد 
۷ قــرارداد بــه  ارزش ۷۷8 میلیــون یورو، 
بین شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب و 

پیمانکاران داخلی به امضاء رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، در گام ســوم انعقاد 

قراردادهای طرح نگهداشــت و افزایش تولید 
موسوم به 28 مخزن، روز دوشنبه 22 دی ماه 
1۳۹۹ بــا حضور بیــژن زنگنه وزیــر نفت، 
تعدادی از اعضای کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، مسعود کرباسیان مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت، رضا دهقــان معاون امور 
توسعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران و 
احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب قراردادهای ۷ بســته دیگر از 

این طرح با پیمانکاران ایرانی منعقد شد.
این ۷ بســته قــراردادی که در اســتان های 
خوزســتان، بوشــهر و کهگیلویه و بویراحمد 
اجرا می شوند شامل بی بی حکیمه، گلخاری، 
اللی بنگستان، گچســاران ۳۴، بینک، اهواز 
2۳5 و ســوالبدر است. بسته بی بی حکیمه با 
مشــارکت ماشین سازی اراک، بسته گلخاری 
توسط شــرکت حفاری شــمال و بسته اللی 
بنگســتان توســط شــرکت های ملی حفاری 
ایــران و شــرکت مهندســی و ســاختمانی 
جهانپارس اجرا می شــود. همچنین پیمانکار 
بسته گچساران۳۴ شرکت مهندسی و ساخت 

تأسیسات دریایی ایران، پیمانکار بسته بینک 
شرکت توسعه پتروایران، پیمانکار بسته اهواز 
2۳5 شــرکت تنکو و پیمانکار بسته سوالبدر 
شــرکت توســعه صنایع نفت و انرژی قشم و 

شرکت مارون کاران هستند.
مجموع میزان اعتبار مســئولیت اجتماعی در 
این ۷ بســته ۳1.2 میلیون یورو است که در 
مناطــق عملیاتی این طرح هزینه می شــود.

شــایان ذکر است در طرح  توسعه 28 مخزن 
پیش از ایــن پیمانکاران 6 بســته قراردادی 
شــامل منصوری آسماری، رامشیر، گچساران 
خامی، اللی آسماری، کبود و نرگسی مشخص 
شــده بود که عملیات اجرای ایــن قراردادها 
از ابتدای ســال 1۳۹8 در جریان اســت.در 
مردادماه امســال نیز قراردادهای 11 بســته 
شــامل اهواز 1۴، مارون ۳، مارون 6، مارون 
1۴، مارون 25، رامین، بــاالرود، منصورآباد، 
زیالیی، ســیاهمکان، چلینگر و گرنگان امضاء 
شــد. بر این اســاس تا کنون قراردادهای 2۴ 
بســته از 2۷ بســته این طرح با پیمانکاران 

امضاء شده است.

گزارش

یزد هزار و یک دانش آموز شهید تقدیم انقالب اسالمی 
کرده است

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی یک دســتگاه خودرو ســواری پــژو تیــپ 405 جی ال 
ایکــس آی 8/1 مــدل 1389 بــه رنگ خاکســتری ،خاکســتری متالیک به شــماره موتور 
12489231421 و شــماره شاسی NAAM01CAXBE214798 به شماره پالک ایران 

24- 212 ه 24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
****************************************

مدرک تحصیلی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اسالمی شیما ســتاری راد به شماره ملی 
3970200891 مقطــع کارشناســی رشــته فقــه و مبانی حقوق به شــماره دانشــجویی 
94319144 که در تاریخ 1398/3/28 فارغ التحصیل شــده است مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط است. شــماره مدرک تحصیلی 11863( نوبت اول: 1399/10/9 - 

نوبت دوم 99/9/24- نوبت سوم:99/11/9
****************************************

چــون آقــای علیرضا راه پیمای فرد جهرمی مالک خودرو ســواری ســمند مدل 92به 
شــماره شــهربانی ایران 88-326و63وشــماره موتور124K0339602بــه علت فقدان 
اســناد فروش ســند کمپانی)کارخانه( و برگ سبز)شناســنامه ( تقاضای رونوشت المثنی 
اســناد مذکــور را نموده لذاچنانچه هر کســی ادعایی در مورد خــودرو مذکور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر حقوقی واقع در شــهرک غرب اول خیابان زر افشــان غربی مراجعه 
نماید بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت مذبور طبق مقررات اقدام خواهد شــد. بندر 

عباس 
****************************************

برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 131SE برنگ سفید مدل 
  NAS411100K3510343 و شــماره شاسی M13 / 6250412 1398 بشــماره موتور
و شــماره پالک ایران 73-921ق91 به نام ابراهیم عباس نیا مفقود گردیده و از درجه 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 53 فرعی از 4034 اصلی بخش یک ثبتی 
شاهرود در دفتر امالک الکترونیک شماره 139920329010011975 بنام خانم عفت 
نوری صادر و تســلیم گردیده اســت سپس مالک فوق با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
اعالم نموده اســت که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده لذا برابر تبصره یک 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دست وی 
می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر ده روز پس از 
انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد شماره 
چاپی سند تک برگی 407972 سری ج سال 98 می باشد. تاریخ انتشار 1399/10/24
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ پالک شماره 2943/0 - بخش یک ثبتی شاهرود با شماره 
دفتر امالک الکترونیکی 139920329010008855 به نام موقوفه میرمحمد علی نجار 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شــاهرود صادر و تســلیم گردیده است 
ســپس مالک با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی اعالم نموده اســت که ســند مالکیت به 
علت نقل و مکان مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لــذا برابر تبصره یک مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبــار در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند 
مالکیت در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت 
حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم 
در غیــر ایــن صورت پس از انقضای مهلــت قانونی اعتراض ، ســند مالکیت المثنی وفق 
مقررات صادر خواهد شــد سند مالکیت برگی بشماره چاپی 245999 الف 98 می باشد 
برابر اســناد اجاره شماره 2388 و 2389 مورخ 1391/7/1 دفتر 40 شاهرود مقداری 

از سهام مورد ثبت در اجاره اشخاص میباشد.
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود - مصطفی بخشی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه خانم عفت آغشته مقدم باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
و مدعی است سند مالکیت یک دانگ ویک سوم دانگ مشاع ازششدانگ پالک5و6فرعی 
از2672اصلــی بخش2ســبزوارکه متعلق به وی می باشــدبعلت نقل مکان مفقود شــده 
اســت با بررسی دفتر امالک معلوم شــد مالکیت فوق الذکرذیل دفتر44صفحه485بنام 
ایشــان ثبت و ســند یک دانگ ویک سوم دانگ مشاع از ششــدانگ صادروتسلیم شده 
اســت ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام 
داده یامدعی وجود ســندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به 
این اداره تســلیم نماید.بدیهی اســت در صــورت عدم وصول اعتــراض در مهلت مقرر 
و یــا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی نســبت به صدور 

سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف99/2194(
 تاریخ انتشار:1399/10/24

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

برابر رای شماره 139960316001002953 مورخه 99/6/13 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فریده ویسی فرزند عباس بشماره شناسنامه 230 کدملی 3256979531 صادره 
از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 124 مترمربع  در محدوده اراضی 
پــالک باقیمانــده 140 اصلی واقــع در بخش یک حومه کرمانشــاه به آدرس طاقبســتان 
خیابان گلســتان کوچه سوم پالک 24 خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای حسن بهلولی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/10/8- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/24- م الف/2056
رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

آگهــی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متاقضی محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شــرح 
زیر به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد 
وامــالک محل تســلیم وپــس از اخذ رســید ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 

اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .
))علی دورقی فرد فرزند حسن  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع در 
ایســتگاه 8 انتهای بهار 72 به مساحت 204/39 متر مربع خریداری شده از مالک 
رسمی احمد محسن پور ســعیدی  طبق رای شماره 139860317003001286 

قسمتی از پالک 120/2 واقع در بخش4 آبادان (( 
بدیهــی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم :24 /99/10 
م-الف :1/383  

 جودکی - سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بال معــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
آگهی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 26-اصلی بخش نه محدوده ی شهری 

مینودشت
1- کالســه 1399114412006000131- خانم  حوا ممشــلی فرزند غالمعلی به 
مقدار 28 ســهم مشــاع از 120 ســهم  و مقدار 92 سهم مشــاع از 120 سهم مشاع از 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مســاحت 194.60 مترمربع را تشکیل که 
آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 26-اصلی آن انتقالی مع الواسطه از بابا ممشلی .

پالک 35-اصلی بخش نه محدوده ی شهری مینودشت
2- کالسه 1399114412006000113 - آقای اردشیر عاج فرزند نیاز محمد در 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مســاحت 183 متر مربع قسمتی از پالک 1 

فرعی از 35- اصلی  انتقالی مع الواسطه از محمد قره جلو
3- کالســه 1399114412006000074- خانم شــهناز گنگو زهی ریگی فرزند 
عبدالکریم در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 123.80 مترمربع 
قســمتی از پالک 74 و 827 فرعی از 35- اصلی انتقالی مع الواسطه از محمد صالح کرد 

افشاری و براتعلی قزلسفلی
پالک 48-اصلی بخش نه محدوده ی شهری مینودشت

4- کالســه 1399114412006000139-آقــای موســی یزدان دوســت فرزند 
یزدان در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 123.90 مترمربع پالک 

356 فرعی  انتقالی مع الواسطه از محمد صادق کرامتلو
5- کالســه 1398114412006000001- آقای محمد تیموری کوهســار فرزند 
نورمحمد در ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت 110.25  مترمربع 

قسمتی از پالک 333 فرعی انتقالی مع الواسطه از علی سهلی  
6- کالســه 1399114412006000110- آقای نورعلی سرایلو فرزند قربانعلی 
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مســاحت 103.04  مترمربع قسمتی از 

پالک 4 فرعی انتقالی مع الواسطه از عابدین قره سفلو
7- کالســه 1398114412006000090- آقای قدرت میرشاهی دوزین فرزند 
اسمعیل در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 120.15 مترمربع پالک 

4 فرعی انتقالی مع الواسطه از حیدر قلی قره سفلو
8- کالســه 1399114412006000089- خانم سارا سنجه وینی فرزند حسین 
درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 53.20  مترمربع قسمتی از پالک 

4 فرعی انتقالی مع الواسطه از عابدین قره سفلو
پالک 118-اصلی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت

9- کالســه 1398114412006000045- آقای عبدلــه فرامرزی فرزند مصیب 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 20200  
مترمربع قســمتی از پــالک 184 فرعی از 118- اصلی  انتقالی مع الواســطه از روح اله 

میرشاهی
پالک 58-اصلی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت

10- کالسه 1398114412006000110- آقای نوروز قلی ایگدری فرزند مخی 
خان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7000  مترمربع پالک 220 فرعی 

از 58- اصلی 
م-الف: 9309 

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1399/10/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/11/08

عادل عرفانیان - رئیس ثبت اسنادو امالک مینودشت 

آگهی مفقودی
مجوز حمل ســالح شکاری به شماره ســریال 10766 مربوط به سالح شکاری شماره 
144133 تفنــگ تک لول ســرپر مــدل چخماقی متعلــق به مرحوم احمد فاضلی شــماره 
شناسنامه 17 فرزند غالمعلی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد./نوبت سوم- ساری

*****************************************************
ســند کمپانی وانت شــخصی به شــماره پالک ایران78-328ص18 شــماره موتور 

11284076381 به نام مرتضی ذبیحی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*****************************************************

 برگ ســبز ســواری پراید رنگ سفید به شــماره شــهربانی ایران56-631ص16 
شــماره موتــور M13 / 6382994 شــماره شاســی K3573587 مفقودگردیده و فاقد 

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

سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 1387 شماره پالک ایران72-813ط34 شماره 
موتور 12487121934 شــماره شاســی NAAN01CA59E729027 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد. ساری
*****************************************************

ســند کمپانــی-کارت و ســند مالکیــت موتــور هونــدا مــدل 1395 شــماره پالک 
ایران589-15123 شــماره موتور 423696 شماره شاسی 9517876 مفقود گردیده 

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

برگ ســبز ماشین سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس مدل 1382 به رنگ سفید 
روغنی به شــماره موتور 00620462 و شــماره شاســی S1412282163913 و شماره 
پــالک ایــران 28-697 د 54 به نام آقای رضا ترکاشــون مفقود شــده و از درجه اعتبار 

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

آگهی حصر وراثت
آقــای ســیروس بابانیــا میــری فرزند مطلــب به شــرح درخواســتی که به شــماره 
5/9900970 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شادروان مطلب بابایی میری  فرزند کربالیی آقاجان شماره شناسنامه 
351 صادره بابلســر در تاریخ 99/9/1 در شهرســتان بابلسر بدرود زندگی گفته، ورثه 

حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-متقاضی فوق با کدملــی 2060553547 
متولد 1340 فرزند متوفی2-علیرضا بابانیا میری کدملی 4989430441 متولد 1344   
3-محمدعلــی بابانیا میری کدملی 4989027817 متولد 1345   4-فاطمه بابانیا میری 
کدملــی 4989027825 متولد  1347    5-زینب بابانیا میری کدملی 4989029054 
متولــد 1351   همگی فرزندان متوفی6-مهناز طیالنــی داغلی کدملی 4879613827 
متولــد 1342 همســر متوفــی والغیــر، اینک شــورا پس از انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهــی می نماید تاهرکس اعتراضــی دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ 

گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه سه 

برابر رای شماره 139960310457007358مورخ 25-09-1399 که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات مالکانه آقــای نوراله کنتائــی فرزند عین اله 
بشــماره ملی 5769388579 بشــماره پرونده 451-1399 نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 88،19 )هشــتاد و هشت متر و نوزده (متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره 142 اصلی واقع در بخش 3 ثبت ســاری خریداری مع الواسطه 
از مالــک رســمی محرز گردیده اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضــای مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف: 19908209
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399-10-10 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-10-24 

علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری 
منطقهپ3 

آگهی مزایده

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

موضوع آگهی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان در نظردارد محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی )بخش 
بستری و سرپایی( کلینیک ویژه تخصصی سنندج را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق برگزاری مزایده 
به موسسین داروخانه ، شرکت های تعاونی داروسازان و دارو سازان دارای مجوز تاسیس داروخانه در سطح شهر سنندج 

واگذار نماید.          
مهلت دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت و ثبت اسناد مناقصه و قرارداد تا 1399/11/02 

به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
مهلت ارائه و ارسال پیشنهادات :  لغایت تاریخ 99/11/12 می باشد. 

آدرس ارسال مدارک و اسناد مزایده )صرفًا پاکت الف(: استان کردستان ، شهرستان سنندج ، میدان آزادی ، ابتدای 
خیابان آبیدر ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، کد پستی 6618634683 ) دبیر خانه محرمانه (

سال 1399 ) جهش تولید (

آگهی مزایده

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

موضوع آگهی 
)بخش  دارویی  ارائه خدمات  و  داروخانه  نظردارد محل  در  بهداشتی درمانی کردستان  و خدمات  پزشکی  دانشگاه علوم 
بستری و سرپایی( بیمارستان سینا کامیاران را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق برگزاری مزایده به 
موسسین داروخانه ، شرکت های تعاونی داروسازان و دارو سازان دارای مجوز تاسیس داروخانه در شهر کامیاران واگذار 

نماید.          
مهلت دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت و ثبت اسناد مناقصه و قرارداد تا 1399/11/02 

به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
مهلت ارائه و ارسال پیشنهادات :  لغایت تاریخ 99/11/12 می باشد. 

آدرس ارسال مدارک و اسناد مزایده )صرفًا پاکت الف(: استان کردستان ، شهرستان سنندج ، میدان آزادی ، ابتدای 
خیابان آبیدر ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، کد پستی 6618634683 ) دبیر خانه محرمانه (

سال 1399 ) جهش تولید (

شناسه آگهی 1077684


