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اعتبارات ساخت مسکن 
روستایی در گلستان

 5 برابر شد 
مدیرکل بنیاد مســکن گلستان از افزایش ۵ 
برابری اعتبارات نوسازی و بهسازی واحدهای 

مسکونی روستایی در استان خبر داد.
 ســیدمحمد حســینی در جلســه بررسی 
تفاهم نامه ها با دســتگاه های اجرایی استان 
اظهار داشت: براساس آخرین آمارگیری که 
از در مهرماه امسال انجام دادیم حدود 110 
هزار واحد بی دوام و کم دوام در روســتاهای 
اســتان داریم که باید براســاس یک برنامه 
ریزی مدون همه این واحدهای مســکونی را 

مقاوم سازی و نوسازی کنیم.
وی گفت: اعتبار نوســازی و بهسازی مسکن 
روستایی اســتان امســال ۵ برابر سال های 
گذشته افزایش یافته و به 600 میلیارد تومان 

رسیده است. 
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: امسال 7 
هزار واحد مسکونی در قالب طرح نوسازی و 
بهسازی مســکن روستایی، 3 هزار مسکونی 
ویــژه محرومــان و یکهزار واحد مســکونی 
خســارت دیده در حوادث اســتان نوسازی 
می شــود. وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن 
اســتان این آمادگی را دارد تا در یک برنامه 
۵ ساله نسبت به مقاوم سازی و نوسازی همه 
واحدهای کم دوام و بی دوام در روســتاهای 
اســتان اقدام کنــد. به گفته حســینی در 
حال حاضــر ۵0 میلیون تومان تســهیالت 
قرض الحسنه با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت 
1۵ ســاله به متقاضیان داده می شود. ضمن 
اینکه برای ساخت مسکن محرومان عالوه بر 
تســهیالت قرض الحسنه 40 میلیون تومان 
2۵ میلیــون تومان نیز بــه صورت بالعوض 
پرداخت می شــود وی بیان داشــت: امضای 
تفاهم نامه با دستگاه ها و ادارات استان برای 
تامین مسکن اقشار مختلف و جامعه هدف آن 
دســتگاه ها در راستای ایمن سازی واحدهای 

مسکونی روستایی است.
مدیرکل بنیاد مســکن استان ادامه داد: طرح 
مسکن روســتایی در استان حدود 70 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است به زودی 1۵ 
میلیارد تومان کمک بالعوض برای ساخت این 

واحدها به استان اختصاص پیدا کند.

یزد-خبرنگار روزنامه سیاســت روز؛ قاسم برید لقمانی رییس 
دانشگاه یزد در نشست خبری کمیته دانشگاهیان، اساتید علمی 
و پژوهشی کنگره ملی 4000 شهید استان یزد گفت: با عنایت 
بــه فرموده رهبر انقالب که برگزاری کنگره شــهدا و زنده نگه 
داشتن یاد شهدا کمتر از شــهادت نیست این کمیته به یاری 
خــدا آغاز به کار کرد و بیش از 30 عنوان برنامه در این کمیته 
پیشنهاد شده است. وی با بیان اینکه برنامه ها در هشت محور 
ادامه پیدا کرد و هر دانشــگاهی در اســتان نیز وظیفه ای را بر 
عهده گرفتند، افزود: محور اول ما نقش هنر در کنگره بود که با 
مسئولیت دانشگاه علم و هنر یزد برنامه ریزی جشنواره هنری 
ادبی رویش، تولید آثار هنری و حمایت از آثار هنری دانشجویان 
انجام و این جنشواره در ۵ بخش و 21 رشته انجام می شود. وی 

در باره محور دوم و سوم برنامه های این کمیته گفت: مباحث 
عمرانی که به مســئولیت دانشگاه آزاد اسالمی شکل گرفت و  
محور ســوم نیز در زمینه علمی پژوهشــی بود که با محوریت 
بسیج اساتید با هدف تدوین و حمایت از پایان نامه ها و مقاالت 
شکل گرفت و اهم برنامه ها نیز در پیرامون 40 موضوع انتخاب 
و در مقاطع مختلف حمایت شــد. وی افزود: محور چهارم نیز 
تولید محتوا بود که کارگروه آن با مســئولیت جهاد دانشگاهی 
انجام شــد تا در جهت معرفی شهدا و انعکاس رویدادهای این 
کمیته در رسانه ها برنامه هایی انجام شود و محور پنجم نیز در 
بخش تالیفات بود که با مسئولیت دانشگاه جامع علمی کاربردی 
صورت گرفت که هدف آن برنامه ریزی و چاپ کتاب، مجالت و 
بروشورها بود که اهم برنامه های این کارگروه نیز تالیف 6 کتاب 

با محوریت زندگی شهید رمضانخانی، شهید برزگری است. برید 
لقمانی ادامه داد: محور ششم نیز این کمیته نیز مسابقات بود که 
توسط دانشگاه فنی و حرفه ای انجام می شود و از جمله اقدامات 
این کارگروه نیز مســابقات کتابخوانی بوده است و محور هفتم 
این کارگروه نیز آزاداندیشی است که مسئولیت این کارگروه را 
نهاد مقام معظم رهبری است که هدف آن جمع آوری شبهات 
جامعه در خصوص شــهدا، دفاع مقدس و رفع این شبهه ها با 
تریبون های آزاد و نشست های هم اندیشی است. وی با اشاره 
به محور هشتم کارگروه گفت: سبک زندگی که با مسئولیت نهاد 
رهبری دانشــگاه پیام نور شکل گرفت و هدف آن ترویج سبک 
زندگی شهدا از طریق ازدواج آسان بوده است. علی پورمیرزایی 
مسئول بسیج دانشجویی اســتان یزد بیان کرد: کنگره یادواره 

شهدای دانشــجو را هفته اول اسفندماه را به میزبانی دانشگاه 
علوم پزشــکی یزد برگزار می کنیم که یادواره 13۵ دانشجوی 

شهید استان یزد را گرامی می داریم.
مســئول بسیج دانشجویی استان یزد بیان کرد: دانشگاه علم و 
هنر نیز میزبان یک شهید گمنام 19 ساله از عملیات محرم است 

که در ایام فاطمیه )س( انجام می شود.

نشست صمیمی ائمه جماعات 
و مسئولین فرهنگی و بازدید 

از پروژه های عمرانی شهرداری 
باقرشهر 

 استادفرج/شــهرداری باقرشهر در افتتاح پروژه 
های معنوی به ارزشــها و آرمانهای انقالب و در 
حــوزه دیانت و معنویت به اهل بیت توجه ویژه 
داشته است نشســت صمیمی ائمه جماعات و 
مســئولین فرهنگی با هدف بازدید از دو پروژه 
قرآنی و فرهنگی با حضور اســتادفرج شــهردار 
باقرشهر، اســتیری امام جمعه باقرشهر، کنگرلو 
ریاســت اداره تبلیغات اسالمی شهرستان ری، 
سلحشور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد 
شهرســتان ری به همت معاونــت فرهنگی در 
ســالن اجتماعات سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
برگزار شــد. شهردار باقرشــهر در این نشست 
گفت: بــا توجه به تکمیل و آماده ســازی و به 
بهره برداری رسیدن پروژه های عمرانی باقرشهر 
برای افتتاح در چهل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه فجر شامل مسجد 
امیرالمومنین حضرت علی علیه الســالم )ع( و 
مجموعه قرآنی عطر فاطمی ،  این بازدید برنامه 

ریزی و اجرا شد.
وی ادامه داد: مایه مباهات اســت که با حضور 
گرم علمای اســالم و حافظان دین , نسبت به 

بازدید از 2 پروژه معنوی مزین به نام اهل بیت 
)ع( و محل ارتبــاط با کالم وحی گردهم جمع 

میشویم.
ایشــان در ادامه گفت : حضور شما دانشمندان 
و فرهیختگان دینی مبین این موضوع است که 
مدیریت شــهری در حفظ ارزشــها و آرمانهای 
انقالب اسالمی در ســاخت پروژه های قرآنی و 
فرهنگی کوتاهی نکرده است. استاد فرج افزود: 
مسجد مزین به نام مبارک امیرالمومنین حضرت 
علی )ع( بــا معماری خاص خود همه نگاهها را 
به ســوی خود جلب کرده و امید است پایگاهی 
باشد برلی بروز تفکرات تشیع و در آن سربازانی 

برای دفاع از اهل بیت پرورش یابند. 
شهردار باقرشهر اذعان داشت: ساخت مسجد با 
دست پرکفایت خیرین صورت پذیرفته که بنا به 
تاکیدات این عزیزان از معرفیشان معذور میباشم 
وی در ادامه بیان کرد : مجموعه فرهنگی قرآنی 
عطر فاطمی نیز جزء برنامه ها و انتخابات کاری 
بنده بوده اســت و امیدست در این مرکز قرآنی 
با حضور اســاتید نسبت به تربیت نسل قرآنی و 
اشــاعه تفکر علوی بتوانیم خدمتگزاران خوبی 

برای آیندگان باشیم.
شایان ذکر اســت در ابتدای جلسه به مناسبت 
ایام شهادت حضرت زهرا)س( با حضور مداحان 
اهل بیت مراســم نوحه خوانی و مرثیه سرایی 

با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار شد.

جایزه ویژه همایش مسئولیت های 
اجتماعی صنعت نفت، به مناطق نفتخیز 

جنوب رسید
وزیر نفت: مسئولیت های 

اجتماعی در صنعت نفت بصورت 
جدی دنبال می شود

در پنجمیــن همایــش مســئولیت های اجتماعی 
صنعــت نفت، که با حضور  بیــژن زنگنه وزیر نفت، 
مدیران ارشد  شــرکت های تابعه وزارت نفت، مدیر 
عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سیدامیر 
طالبیان مشاور اجتماعی وزیر نفت برگزار شد، جایزه 
ویژه این همایش به دلیل ایفای نقش فعال اجتماعی 
به ویژه در مدیریت بحران  سیل بهار 9۸ خوزستان، به 

مناطق نفت خیز جنوب اختصاص یافت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفتخیز، وزیر نفت در 
مراســم اختتامیه این همایش که  روز پنجشنبه 2۵ 
دی 1399 بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: 
مســئولیت های اجتماعی مبحث تقریباً  جدیدی در 
کشور است که صنعت نفت به شکلی پیشتاز، فعال 
و جــدی آن را دنبال می کنــد.  بیژن زنگنه با تاکید 
بر تعامل با دانشــکده های علوم اجتماعی افزود: در 
طرح هایی که در صنعت نفت انجام می شــود  ارتباط 
تنگاتنگــی با مردم و طبیعت وجــود دارد و ما باید 
تعامل مطلوبی با هردو داشته باشیم که خوشبختانه 
 جامعه شناســان و پژوهشــگران حــوزه اجتماعی 
توانستند پیشنهادهای قابل اجرایی ارائه دهند که در 

نهایت می تواند منجر به بهبود زندگی مردم و رشــد 
صنعت نفت شود.  

وی بیــان داشــت: در حوزه ایفای مســئولیت های 
اجتماعی صنعت نفت، هرانــدازه طرح های عمرانی 
به دور از فشار و  خواســته های سیاسی شکل بگیرد 
و منطبق با منافع درازمدت مردم منطقه باشد یقیناً 
اثربخشی آن بیشتر خواهد  بود و رضایت مندی مردم 
را به دنبال خواهد داشت.  بیژن زنگنه درنظرگرفتن 4 
درصد از اعتبارات برخی پروژه های صنعت نفت برای 
مسئولیت های اجتماعی را ابتکار  جدیدی دانست و 
بیان داشت: امیدواریم این طرح که با استقبال دولت 
روبرو شد یک الگو برای سایر سازمان ها  شود و نگاه 
ما این باشــد که محورهای مناســب برای ادامه کار 
و تغییر در روند امور را از طریق مطالعه شناســایی 

 کنیم. 
وی تدوین نظام نامه  مسئولیت اجتماعی را یک کار 
ویژه و اقدام مهم دانســت و اظهار داشــت: مطالب 
بســیار مهمی  در این نظام نامه به شــکل ساده بیان 
شده اند که اگر به درستی اجرا شوند تحوالت زیادی 

را به دنبال دارند. 
زنگنــه در پایان گفت: یکــی از محورهای تحول در 
جامعه، توجه به زنان، کودکان و آموزش آنان اســت 
کــه در  صنعت نفت نیز باید بــه این مباحث توجه 

جدی داشت. 
در پایان این همایش گزارش های پایداری )مسئولیت 
اجتماعی شرکتی( برتر، معرفی و جوایز شرکت های 
منتخب  در بخش های مختلف مســئولیت اجتماعی 

اعالم شد.  

طی 10 ماه سالجاری 
انجام شد

اصالح انشعابات 
فرسوده به تعداد 550 

فقره در شهر واوان
مدیر امور آبفای شهر واوان با اعالم 
ایــن خبر اظهــار داشــت : مطابق 
مطالعات و برنامــه ریزیهای صورت 
گرفته در خصوص بهسازی و به روز 
رسانی انشعابات قدیمی و فرسوده و 
افزایش کیفی و کمی آب آشامیدنی 
مشــترکین محترم در شــهر واوان  
عملیات اصالح انشــعابات معیوب از 
اوایل ســالجاری آغاز و همچنان نیز 

انجام می پذیرد . 
پرویز عبدی ضمن تشــریح کارهای 
انجام شــده در ایــن ارتباط گفت : 
مطابق برنامه و از اوایل سالجاری تا 
بحــال و با صرف هزینه های الزم از 
محل اعتبارات جاری و داخلی تعداد 
۵۵0 فقره انشعاب معیوب و قدیمی 
درخیابانهــای گل افشــان ، عالمه 
جعفــری ، گلها ، کیــوان و کوچه 
های منشــعب اصالح ، بهسازی و یا 

تعویض شده است . 

اخبار

یادواره۱۳۵شهیددانشجویاستانیزدبرگزارمیشود

آگهی مفقودی
برگ ســبز و ســند کمپانی ماشــین ســواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 
1383 به شــماره موتــور 00698665  و شــماره شاســی S1412283240312 و 
شــماره پالک ایران 28-164 د 45 به نام ابوالقاســم طهماســبی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
**************************************************

تاریــخ  بــه  بــرداری شــماره 4/6091/د/ص صــادره  بهــره  اصــل پروانــه 
1389/07/13 و شــماره پروانه بهره برداری 4765 شرکت آذین مهر خزر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شرکت آذین مهر خزر/ نوبت دوم ساری
**************************************************

شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  مالــک  اتبائــی  اهلل  عــزت  اینجانــب 
NAAP03ED0AJ081339 بــه شــماره موتــور 14188045718 به علت فقدان 
اسناد فروش خودرو تقاضای صدور المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس 
ادعایــی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران 
خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان شهر ساختمان 
سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. ساری
**************************************************

 کارت ماشین سواری پژو 206 مدل 1383 شماره پالک 62-546ج62 شماره 
موتور 10FSS14885104 شماره شاسی 83659488 مفقودگردیده و فاقد اعتبار 

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

آگهی  تغییرات شرکت بذر افشان کویر سهامی خاص به شماره 
ثبت 25 و شناسه ملی 10860276517 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضای اصلی 
هیــات مدیــره عبارتند از: 1- آقای غالمعلی رحیمی به شــماره 
ملــی 5209786587   2-  آقــای یاســر رحیمــی به شــماره 
ملــی 4590173239 3- آقــای ناصر رحیمی به شــماره ملی 
4592087641 بــرای مــدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
مجتبی بیاری با شــماره ملی 5209367592 به سمت بازرس 
اصلــی و خانم زهره رحیمی با شــماره ملی 4591216403 به 
ســمت بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار سیاســت روز جهت نشر آگهی 

های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری میامی )1078771(

آگهی تغییرات شــرکت صندوق حمایت از توســعه کشــاورزی بخــش ایوانکی 
سهامی خاص به شماره ثبت 2310 و شناسه ملی 14003253692 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/1/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقای ابراهیم رامهء به شــماره ملی 4609064847 به نمایندگی 
از شــرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه کشاورزی به شماره ثبت 81046 و 
شناســه ملی 10101257100 طبق معرفی نامه شماره  52/14/6/95645  
مــورخ 1397/12/26 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جابر اشــتری به 
شــماره ملی 4609898454 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای نادر 
احمــدی به شــماره ملی 4609885379 به عنوان عضــو هیئت مدیره و آقای 
ســتار قاســمی به شــماره ملی 4609866048به عنوان عضو هیئت مدیره و 
آقای ولی اله قاســمی به شــماره ملی 4609858185 بــه عنوان عضو هیئت 
مدیره و آقای حمیدرضا میراخورلی به شــماره ملی 4609686740 به عنوان 
مدیــر عامــل )خارج از اعضای هیــات مدیره( همگی به مدت دو ســال تا تاریخ 
99/12/26 انتخاب شــدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک , ســفته , برات و قراردادها و عقود اســالمی بــا امضاء رئیس هیئت 
مدیــره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تواماً همراه با مهر شــرکت و 
ســایر نامه های عــادی اداری با امضاء مدیر عامل به همراه مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری گرمسار )1078772(

آگهی ابالغ وقت دادرسی و تامین خواسته
خواهان علی اصغر شــرفیان دادخواســتی به طرفیت خواندگان کیان محمدی ، ســکینه وفا 
کیــش به خواســته الزام خوانــده به ایفای تعهــد ارائه که در حــوزه 111 شــورای حل اختالف 
اللجین به کالســه 605/99 و 649/99 ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در 
دادخواســت تقدیمــی خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون 
آییــن دادرســی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان 
در روز 99/11/29 تاریخ 99/11/29 ســاعت 3/5 در حوزه 111 شــورای حل اختالف اللجین 
حاضر و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگی و صدور رای 

خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد متقی اسکوئی مصدق به موجب وکالت نامه شماره 21879-95/8/1 دفترخانه 
238 آمــل و تفویض وکالــت 10139-99/10/10 دفترخانه 259 آمل بــا وکالت کیوان متقی 
اســکوئی به مالکیت علی پوراســماعیل با ارائه استشــهادیه تصدیــق 99/10/23-391639 
تنظیمی دفترخانه 65 آمل طی درخواســت مورخ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 962660 ،  
9196 سهم مشاع از 15975 سهم شش دانگ که 1/5 دانگ عرصه موقوفه است پالک شماره 
19 فرعی از 64 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده 
را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی حصر وراثت
آقای قاســمعلی آقاجان نیا کله بســتی فرزنــد محمدعلی با کدملــی 4989406826 متولد 
1342 به شرح درخواستی که به شماره5/9900963 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان محمدعلی آقاجان نیا کله بستی فرزند 
فتح اله شماره شناسنامه 634  صادره بابلسر  در تاریخ 93/10/6 در شهرستان بابلسر بدرود 
زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-متقاضی فوق 2-زهره آقاجان نیا 
کله بســتی کله ملی 4989430018 متولد 1344   3-رمضانعلی آقاجان نیا کله بستی کله ملی 
4988964248 متولد 1347   4-سکینه آقاجان نیا کله بستی کله ملی 4988965821 متولد 
1350   5-حسنعلی آقاجان نیا کله بستی کله ملی 2060629381 متولد 1338   6-حسینعلی 
آقاجان نیا کله بســتی کله ملی 4989307356 متولــد 1335 همگی فرزندان متوفی7-مولود 
خانم گلی شــماره ملی 4989058951 متولد 1310 همســر متوفی والغیر، اینک شورا پس از 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد 
یــا وصیــت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9600156مقدار دو ســهم مشــاع از پنج سهم بنام آقای 
اباذر ســپیدار بر فرزند علی و دو ســهم مشاع از پنج ســهم بنام آقای محمد ابراهیم سپیدار بر 
فرزند علی و یک ســهم مشــاع از پنج سهم بنام خانم هاجر ســپیدار بر فرزند علی از ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پالک 1966 فرعی از 2 اصلی بخش یک قشــالقی نوشهر واقع 
در نوشــهر دهنو خیابان گلزار نبش خیابان شــاهد و خیابان گلزار به مســاحت 460 متر مربع که 
طبق ســند رهنی شــماره 17499 مورخ 91/9/27 دفتر اســناد رســمی 96 نکا در رهن بانک 
توسعه تعاون نکا قرار گرفته با حدود و مشخصات شماال بطول 22 متر پی است به خیابان شرقا 
بطول 32 متر پی اســت به راه عبور غربا بطول 28 متر پی اشــتراکی اســت به قطعه 4 تفکیکی 
جنوبا بطول 11 متر پی است به باقیمانده پالک اصلی . در ملک مورد نظر یک ساختمان همکف با 
ســقف شیروانی با قدمت تقریبی 35 سال با نمای آجر و به مساحت کلی تقریبی حدود 130 متر 
مربع احداث بوده بطوریکه طبقه همکف به مســاحت 100 متر مربع دارای 2 اتاق خواب ، هال ، 
پذیرایی ، آشــپزخانه با کابینت ، سرویس بهداشــتی فرسوده و بخشی از آن خراب شده و قابل 
بهره برداری نمیباشد و دارای امتیازات آب برق و گاز احداث میباشد . همچنین در طبقه فوقانی 
نیز یک ســوییت به مســاحت تقریبی 30 متر مربع احداث اســت به ارزش شــصت و نه میلیارد 
ریال توســط کارشــناس رسمی ارزیابی شده است . پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
مورخ 1399/11/12 در اداره اجرای اسناد رسمی نوشهر واقع در نوشهر-همافران خیابان 15 
خــرداد جنــب اداره راهنمایی و رانندگــی از طریق مزایده به فروش می رســد . مزایده از مبلغ 
69/000/000/000 ریال )شــصت و نه میلیارد ریال ( شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا ً فروخته می شــود . الزم به ذکر اســت 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 باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشــده باشــد 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 نقداً 

وصول می گردد . تاریخ انتشار  1399/10/27 
م.الف: 19908638

 مسول واحد اجرای اسناد رسمی نوشهر سکینه افروز

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مصوب 20-09-1390 و برابر رای شــماره 2415 - 99 مورخ 26- 08 - 1399هیات مستقر 
در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره 0185 - 98 ماده یک قانون مذکور، آقای اسداهلل 
رشــیدی جویباری فرزند رمضان ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نسبت به ششدانگ ، یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 160 متر مربع بدون واســطه از ســجاد رشیدی جویباری 
شــماره پالک .....فرعــی از 10 اصلی واقع در بخــش 7 ثبت جویبار محرز گردیده اســت لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و 
مــاده 13 آیین نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه محلی و 
کثیراالنتشــار در شهر ها منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستا ها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 
تاریخ انتشار اول : 27 -10 -1399 
تاریخ انتشار دوم :12 -11 -1399 

م.الف: 19908777
 مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جویبار

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(( 
نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390,09,20 برابر رای شــماره 3 و139960310013015282 مورخ 1399,09,11 .هیات 
قانــون تعیین تکلیف  موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی  چمســتان تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم مهدی آقارضا کاشــی و ســپیده ســاالری  فرزند اکبر و 
علی برز بالســویه نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مســاحت  668,17 
متــر مربــع که به شــماره پــالک  277  فرعــی از  16  اصلی واقــع در  قریه ســنگ چالک بخش 
11  خریداری از آقای /خانم... رحمان علی اکبری نوری مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده 
13 آئیــن نامــه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/
کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و درروستاها از 
تاریــخ الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول.. 1399,10,27
تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399,11,11

م.الف: 19908695
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عظیم توکلی

 ))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(( 
نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390,09,20 برابــر رای شــماره 139960310013015263...مــورخ 1399,09,11 .هیات 
قانون تعیین تکلیف  موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی  چمســتان  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم مهرداد معهود  فرزند غالمعلی نســبت به ششــدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مســاحت  370,28 متر مربع که به شــماره پالک  321  فرعی از  
15  اصلی واقع در  قریه اناده بخش 11  خریداری از آقای /خانم... نادر ثابتی فر مالک رســمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصادق تا در 
صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی و درروســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول  1399,10,27  
تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399,11,11  

م.الف: 19908677
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  عظیم توکلی

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

برابر رای شــماره  9960327008000464 مورخه 99/9/20 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن محمدی فرزند حیدر بشماره 
شناســنامه 440 کدملی 5899430648  صادره از ســلطانیه یک باب عمارت تحت پالک 4664 
فرعی از 431 فرعی از 64 اصلی به مساحت  82/03 واقع در سلطانیه از مالکیت رسمی محسن 

محمدی فرزند حیدر محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/12

اصغر بیگدلی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شــماره  9960327008000486 مورخه 99/10/7 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور اکبری فرزند عین اله بشماره 
شناســنامه 1019 کدملی 4370862108  صادره از خدابنده ششــدانگ یک باب عمارت تحت 
پالک 4667 فرعی از 431 فرعی از 64 اصلی به مســاحت  126/68 مترمربع واقع در سلطانیه 

از مالکیت خود متقاضی منصور اکبری فرزند عین اله محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/12

اصغر بیگدلی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره  139960327100000190 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیــه دو زنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید جزء اســالمی فرزند غالمرضا 
بشــماره شناســنامه 610 صادره از در ســه دانگ یک باب خانه به مســاحت  162/14 مترمربع 
پالک 1 فرعی از 1487 اصلی واقع در بخش 2 زنجان انتقالی ارثی از مالک رسمی آقای غالمرضا 

جزءاسالمی  محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/11

مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره  139960327100000189 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیــه دو زنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاســم جزء اســالمی فرزند غالمرضا 
بشــماره شناســنامه 1318 صــادره از زنجان در یک بــاب خانه به مســاحت  162/14 مترمربع 
پالک 1 فرعی از 1487 اصلی واقع در بخش 2 زنجان انتقالی ارثی از مالک رسمی آقای غالمرضا 

جزءاسالمی  محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
،ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،  دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/11

مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره دو فرعی از 136 اصلی بخش یک ثبتی شاهرود 
در دفتــر امالک الکترونیک شــماره 139820329010002828 بنام آقای مرتضی عرب ابوئی 
صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس مالک فوق با ارائه دو برگ استشهادیه محلی اعالم نموده 
اســت که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده لذا برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور 
ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای 
اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
شاهرود اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق 
مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپی ســند تک برگی 834824 سری ج ســال 97 می باشد. 

تاریخ انتشار 99/10/27
مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

آگهــی موضوع ماده 10- آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن مصوب 1388

برابــر آراء صــادره از هیئت قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر 
در واحــد ثبتی شهرســتان میامی تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا واقع در شــهر میامی به شــرح ذیل بــه منظور اطالع عموم در یک 
نوبت منتشــر می گردد تا چنانچه اشــخاصی نســبت به اصــل ملک معترض می باشــند از تاریخ 
انتشــار آگهی و اشــخاصی که نســبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ 
تنظیــم صورت مجلس تحدید حدود ظرف مــدت 20 روز اعتراض خود را بصورت مکتوب به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذیصالح 

قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به این اداره ارائه نمایند.

تاریخ انتشار 99/10/27
حمیدرضا حسین پور - رئیس ثبت اسناد و امالک میامی

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 2564/9 بخش یک ثبتی شاهرود 
در صفحــه 140 دفتر 358 ذیل شــماره ثبــت 48639 به نام رضا جعفر آقائی صادر و تســلیم 
گردیده است. سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه محلی اعالم نموده است که سند مالکیت 
به علت اســباب کشــی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است 
لــذا برابر تبصــره یک ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتــب یکبار در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در 
دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از 
انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد ســند مالکیت برگی 

بشماره چاپی 020508 ه 91 می باشد. تاریخ انتشار 99/10/27
مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود
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