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مفقودی
 دفترچه کشاورزی - دفترچه کشاورزی به شماره 5796به 
نـام آقـای سـیاب حقـی روینـدرق فرزنـد سـخاوت بـه شـماره 
سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  شـده  1462122175مفقـود   ملـی 

می باشد.  اردبیل

فقدان سند مالکیت
آقـای صابـر حسـاس قـره شـیران بـا وکالـت از طـرف پرویـز نورپنـاه برابـر 

تهـران  مـورخ 1399/12/14 دفترخانـه 29  وکالتنامـه شـماره 204901 
بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده دفترخانـه 29 تهـران اعـالم 
که سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی به مسـاحت 
43/62 مترمربـع تحـت پـالک 264 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از 100 
از 11 اصلـی واقـع در درود رودبـار قصـران  فرعـی قطعـه سـوم تفکیکـی 
بـا  ثبـت 46105 صفحـه 94 دفتـر جلـد 223  تهـران ذیـل  یـازده  بخـش 
شـماره چاپـی 115264الـف 90 بـه نـام حمیـد شمشـکی فرزنـد فغانعلـی 
ثبت و صادر و تسـلیم سـپس تمامی ششـدانگ برابر سـند قطعی 2650 
مـورخ 1391/5/21 دفترخانـه 1482 تهـران بـه آقـای پرویـز نورپنـاه واگـذار 
گردیـد سـپس وکیـل مالـک مالـک تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی 
را نمودنـد اعـالم کـه سـند بعلـت جابـه جایـی مفقـود گردیـده اسـت لـذا 
مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور 
باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت دریافت 
نماییـد و پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
م الف 10050 / شناسه آگهی 1119610

علی نجفی بانه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حیدرخاجـه زاده بوکالـت از طـرف محمـد عبـدی پـور کشـاورز برابـر وکالـت شـماره 66228-99/12/18 دفترخانـه 478 تهـران بـا تسـلیم دو بـرگ 
استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 17312 مـورخ 99/12/18 دفترخانـه 478 تهـران اعـالم نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک دسـتگاه 
آپارتمـان قطعـه 2 تفکیکـی بـه مسـاحت 85/22 مترمربـع کـه مقـدار 2/56 مترمربـع آن بالکـن اسـت واقـع در سـمت شـرقی طبقـه یـک بـه شـماره 
54146 فرعـی از 2398 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 49379 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران بانضمـام پارکینـگ مسـکونی قطعـه 
پنـج تفکیکـی بـه مسـاحت 10/80 مترمربـع واقـع در سـمت جنوبـی همکـف کـه ذیـل ثبـت الکترونیکـی شـماره 139520301078001951 بنـام محمـد 
عبـدی پـور کشـاورز ثبـت و بشـماره چاپـی 305089 ب 94 صـادر شـده اسـت و برابـر سـند رهنـی شـماره 27977 مـورخ 94/12/19 دفترخانـه 437 
تهـران در رهـن اسـت، بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و بـه موجـب درخواسـت شـماره 1078042737 مـورخ 99/12/19 تقاضـای صـدور المثنـی 
سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت لـذا در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب 08/11/80( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز 
پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران خیابـان دامپزشـکی بعـد از 
تقاطـع جیحـون اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه یافـت آبـاد تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلت مقـرر و عدم وصول 
اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد %

م الف 10051 / شناسه آگهی 1119612
بهروز جشان – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

"آگهی تحدید حدود اختصاصی"
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکقطعـه زمیـن مشـجر پـالک 1820 فرعـی 
از 20 اصلـی واقـع در قریـه میگـون رودبـار قصـران بخـش یـازده تهـران 
حضـور  عـدم  علـت  بـه  عمومـی  حـدود  تحدیـد  آگهـی  انتشـار  علی رغـم 
مالکیـن تـا ایـن تاریـخ بعمـل نیامـده لذا برحسـب درخواسـت کتبی مطلب 
شـمس الدیـن میگونـی فرزنـد اصغـر بـه شـماره شناسـنامه 16 صـادره از 
شـمیران بـه مسـاحت 552/94 مترمربـع مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن مشـجر بـه مسـاحت 552/94 مترمربـع مراتـب طـی آگهـی تحدیـد 
حـدود اختصاصـی مجـدداً اعـالم و عملیـات تحدیـد حـدود رقبـه فـوق از 
سـاعت 10 صبـح روز چهارشـنبه مورخـه 1400/02/22 در محـل شـروع 
بـه عمـل خواهـد آمـد بنابرایـن چنانچـه مالکیـن مشـاعی و مجاوریـن  و 
هسـتند  قائـل  خـود  بـرای  حقـی  ارتفاقـی  حقـوق  و  حـدود  بـه  نسـبت 
می تواننـد مسـتنداً بـه تبصـره 2 مـاده واحـده تعییـن تکلیـف پرونده هـای 
اسـالمی موضـوع  ثبتـی مصـوب 1373/2/25 مجلـس شـورای  معتـرض 
را ظـرف  بـه تحدیـد حـدود  اعتـراض خـود نسـبت  ثبـت  قانـون   16 مـاده 
مـدت 30 روز کتبـاً بـه اداره ثبـت فشـم تسـلیم و سـپس ظـرف مـدت یـک 
مـاه دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی حـوزه مربوطه تسـلیم و رسـید 
آن را بـه اداره ثبـت فشـم ارائـه نماینـد در غیـر این صـورت پـس از سـپری 
شـدن مـدت واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نـام مالک طبق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد %
تاریخ انتشار: 1400/01/21

م الف 10052 / شناسه آگهی 1119613
علی نجفی بانه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 84/7624 بخش 11 تهران
نظـر بـه اینکـه آقـای حامـد ابوالقاسـمی کـوزه کنـان باعتبـار وکالتنامـه شـماره 8423 مـورخ 99/11/08 دفترخانـه 6 شبسـتر بـه وکالـت از طـرف خانـم رقیـه عباسـعلی زاده و 
برابر برگ تقاضا به شـماره وارده 72459 مورخ 99/12/05 با تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی ثبت شـده ذیل ترتیب شـماره های 64075 مورخ 99/11/30 دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره 690 تهران مدعی شـده که سـند مالکیت شـش دانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق و وقف با کاربری به پالک ثبتی 7624 فرعی از 84 اصلی 
مفـروز و مجـزا شـده از 1203 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 7 تفکیکـی واقـع در بخـش 11 تهـران بـه مسـاحت 61/43 مترمربـع کـه مقـدار 3/33 مترمربـع آن بالکـن اسـت 
بانضمـام انبـاری قطعـه 7 بـه مسـاحت 1/86 مترمربـع و پارکینـگ قطعـه 10 بـه مسـاحت 10/8 مترمربـع بنـام رقیـه عباسـعلی زاده بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان 
متـن سـهم: دو دانـگ عرصـه وقـف اسـت بـا شـماره مسـتند مالکیـت 108236 تاریـخ 1398/11/10 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 165 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع 
سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 981191 سـری ب سـال 98 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820301079039828 ثبـت و صـادر گردیـده و محدودیـت نـدارد و بعلـت 
اسـباب کشـی مفقـود گردیـده فلـذا درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک موصـوف را نمـوده انـد. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک 
نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور می باشـد و یا ادعای وجود اصل سـند مالکیت 
نـزد خـود را دارد، از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. 
بدیهـی اسـت اصـل سـند پـس از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه کننـده آن اعـاده خواهـد شـد. ضمنـاً بـه اعتراضـات بـدون سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. النهایـه در 

صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد.
م الف 10053 / شناسه آگهی 1119614

رضا النچری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی اصالحی فقدان سند مالکیت
پیـرو آگهـی 139985601145004951 مـورخ 99/4/14 نظـر بـه اینکـه مـژگان 
کتانـی شوشـتری فرزنـد علـی اصغـر ش ش 274 صـادره از همـدان کـد ملـی 
3873208040 )مالک( و با وکالت خانم الهام بخشی زاده برابر وکالت نامه 
110238 مـورخ 13/3/99 دفتـر 210 تهـران بـرگ تقاضـا 01145018235 مـورخ 
2/9/98 و بـرگ استشـهادیه طـی شـماره 34707 – 2/9/98 توسـط دفتـر 
اسناد رسمی شماره 518- تهران اعالم نموده سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه پـالک 4442 فرعـی از 117- اصلـی مفـروز 
از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران مفقـود گردیـده شـماره چاپـی سـند 
مالکیـت 894499 بـوده کـه اشـتباها در آگهـی قبلـی 894498 قیـد گردیـده 

بدینوسـیله مراتـب در یـک نوبـت آگهـی اصـالح میگـردد.
م الف 10054 / شناسه آگهی 1119618

محمد گلباغی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه کیادربندسری فرزند کریم

سـند مالکیت یک دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشـجر به 
مسـاحت 964/65 مترمربـع تحـت پـالک 801 فرعـی از 18 اصلـی واقـع در دربندسـر 
رودبـار قصـران بخـش یـازده تهـران ذیـل ثبـت 46207 صفحـه 502 دفتـر جلد 223 
بـا شـماره چاپـی 115424 الـف 90 بـه نـام فاطمـه کیادربندسـری فرزنـد کریـم ثبـت 
و صـادر و تسـلیم سـپس مالـک تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده انـد 
اعـالم کـه سـند بعلـت جابـه جایـی مفقـود گردیـده اسـت لـذا مراتب به اسـتناد ماده 
120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 
10 روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و 
رسـید دریافت دریافت نمایید و پس از انقضای مهلت مزبور و نرسـیدن واخواهی 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
م الف 10055 / شناسه آگهی 1119621

علی نجفی بانه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فشم

سـهامی  شـرکت  صنعـت  فرتـاک  ماشـین  میـر  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
بـه   14009489171 ملـی  شناسـه  و   8287 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
 1399/12/04 مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : بموضـوع شـرکت : خریـد و فـروش، واردات 
، تولیـد و طراحـی و سـاخت  بازرگانـی  و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز 
قطعات بازرگانی طبق سـفارش و سـاخت ماشـین آالت دسـتگاه چسـب 
و  آالت  ماشـین  تمامـی  و  زنـی  برچسـب  ماشـین  کارتـن،  و  جعبـه  زنـی 
دسـتگاههای بسـته بنـدی سفارشـی. تامیـن ابـزار آالت، ماشـین آالت ، 
تاسیسـات فنـی ، بازرگانـی و صنعتـی و مشـاوره هـای فنـی و مهندسـی و 
مدیریتـی و مدیریـت منابـع و ارائـه خدمـات پـس از فـروش فعالیتهای یاد 
شـده فـوق. اخـذ و اعطـای نمایندگـی و تاسـیس شـعب در داخـل و خـارج 
از کشـور ، برگـزاری نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی ، برگـزاری و برپایـی 
سـمینارها ، همایـش هـا و کنفرانـس هـا، مشـارکت و سـرمایه گـذاری و 
عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی اعـم از دولتـی و خصوصـی. 
اخـذ و اعطـای نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور، شـرکت در کلیـه 
مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی ، اخـذ وام و تسـهیالت ریالـی و 
ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی ، اجرای 
کلیـه امـور مجـاز مرتبـط بـا موضـوع شـرکت الحـاق و مطابـق بـا قوانیـن 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم. و مـاده 2 اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـالح 
گردیـد حجـت الـه قلـی تبـار سرپرسـت اداره ثبـت شـرکتها و موسسـات 
غیـر تجـاری شهرسـتانهای اسـتان تهـران سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک 
کشـور اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان تهـران مرجـع ثبـت شـرکت 

هـا و موسسـات غیرتجـاری شـهریار )1120198(

ثبـت  بـه شـماره  هلنـد  و  ایـران  بازرگانـی  اتـاق مشـترک  تغییـرات موسسـه  آگهـی 
مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14008415736 ملـی  شناسـه  و   47491
مـورخ 1399/11/15 و تاییدیـه اتـاق بازرگانـی ، صنایـع ، معـادن و کشـاورزی ایـران 
بـه شـماره 11765 / 14 / ص مـورخ 99/11/27 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای 
شـاهین شـیثی بـا کـد ملـی1816627275 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره آقایـان 
مجیـد حاجـی احمـدی بـا کـد ملـی4723348018 و علـی اکبـر خدابخشـی بـا کـد 
امیـری  محمـد  آقـای  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نـواب  سـمت  بـه  ملـی0901786667 
سـامانی بـا کـد ملـی 1819457291 بـه سـمت خزانـه دار و عضـو هیـت مدیـره خانـم 
مونـا معراجـی بـا کـد ملـی0069548961 بـه سـمت دبیـرکل اتـاق تعییـن گردیدنـد. 
کلیـه اسـناد و مـدارک مالـی تعهـدآور و برداشـت از حسـابها بـا امضـای ثابـت رئیـس 
)شـاهین شـیثی( بـه همـراه یکـی از نـواب رئیـس یـا خزانـه دار همـراه بـا مهـر اتـاق 
مشـترک معتبـر خواهـد بـود. کلیـه اوراق و مکاتبـات اداری و عـادی بـا امضـای رئیس 

)شـاهین شـیثی( همـراه بـا مهـر اتـاق معتبـر خواهـد بـود.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1120210(

آگهـی تغییـرات موسسـه اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و هلنـد به شـماره ثبت 47491 
و شناسـه ملـی 14008415736 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فوق العاده مورخ 1399/11/13 و تاییدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 
بـه شـماره 11765 /4 ص مـورخ 99/11/27 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : روزنامـه عصـر 
اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار جهـت درج آگهـی هـا تعییـن گردیـد. آقـای 
مجیـد حاجـی احمـدی بـا کـد ملـی4723348018 و آقـای محمـد امیـری سـامانی باکـد 
ملـی 1819457291و آقـای محمـد حسـن دیـده ور بـا کـد ملـی0558895255 وآقـای 
حسـین جوانبخـش بـا کـد ملـی0044492278 و آقـای علـی اکبـر خدابخشـی بـا کـد 
آقـای سـید  و  ملـی1816627275  کـد  بـا  آقـای شـاهین شـیثی  و  ملـی0901786667 
مهـدی میرسـلیمی بـا کـد ملـی0384073581 بـه سـمت اعضـای اصلـی و آقـای حسـین 
فارسـی باکـد ملـی0382474945 و آقـای سـید قاسـم غفاری با کـد ملی0061216720 
بـه سـمت اعضـای علـی البـدل هیـات مدیـره بـرای مـدت سـه سـال انتخـاب گردیدنـد. 
آقـای امیرحسـین پژوهـی بـا کـد ملـی 3874501582و آقای علی رضا حسـینی فاطمی 
باکد ملی 0920435300به ترتیب به سـمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای 

مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1120211(

آگهـی تغییـرات موسسـه اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و هلنـد به شـماره ثبت 47491 
و شناسـه ملـی 14008415736 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فوق العاده مورخ 1399/11/13 و تاییدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 
بـه شـماره 11765 /4 ص مـورخ 99/11/27 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : روزنامـه عصـر 
اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار جهـت درج آگهـی هـا تعییـن گردیـد. آقـای 
مجیـد حاجـی احمـدی بـا کـد ملـی4723348018 و آقـای محمـد امیـری سـامانی باکـد 
ملـی 1819457291و آقـای محمـد حسـن دیـده ور بـا کـد ملـی0558895255 وآقـای 
حسـین جوانبخـش بـا کـد ملـی0044492278 و آقـای علـی اکبـر خدابخشـی بـا کـد 
آقـای سـید  و  ملـی1816627275  کـد  بـا  آقـای شـاهین شـیثی  و  ملـی0901786667 
مهـدی میرسـلیمی بـا کـد ملـی0384073581 بـه سـمت اعضـای اصلـی و آقـای حسـین 
فارسـی باکـد ملـی0382474945 و آقـای سـید قاسـم غفاری با کـد ملی0061216720 
بـه سـمت اعضـای علـی البـدل هیـات مدیـره بـرای مـدت سـه سـال انتخـاب گردیدنـد. 
آقـای امیرحسـین پژوهـی بـا کـد ملـی 3874501582و آقای علی رضا حسـینی فاطمی 
باکد ملی 0920435300به ترتیب به سـمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای 

مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1120211(

بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت  اطالعـات  همـواره  پویشـگران  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
شـماره ثبت 225061 و شناسـه ملی 10102662553 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/07/19 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : تعداد اعضای 
هیئـت مدیـره 3 الـی 5 نفـر مـی باشـد کـه در مجمـع عمومـی عـادی بطور فـوق العاده 

تعییـن مـی شـود مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1120197(

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139960316001006617 مـورخ99/12/14  هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون   
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه یـک تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای هـادی اکبـری 
فرزنـد محمدابراهیـم بشـماره شناسـنامه  4316 و کـد ملـی 1291974326 صـادره از اصفهـان 
در سـه دانـگ از ششـدانگ اعیـان یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 225 متـر مربـع در محـدوده 
اراضـی پـالک 22فرعـی از 141 اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه آدرس بلـوار طـاق 
بسـتان  کوچـه 130 فرعـی الـه وردی پـالک 7کـه اداره اوقـاف بـه عنـوان مالـک عرصـه موافقـت 
خـود را بـا صـدور سـند مالکیـت اعیانـی اعـالم نمـوده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد. 32/م الـف/12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

محمد عباسی -  رئیس ثبت اسناد وامالک

مفقودی
خانم زهرا مهرآبادی و شرکا

احترامـا قبـض 007198 بانـک ملـی ایـران شـعبه کاشـان مبلـغ  900/000 ریـال بابـت 
اجـاره بهـای سـالهای 1400 الـی  پایـان 1402 بـه مـدت 3 سـال از طـرف وراث مرحـوم 
علـی اکبـر موریسـیان بابـت اجـاره حجـره کاروانسـرای میرپنـج بـه نـام شـما تودیـع 
شـده اسـت. خواهشـمند اسـت جهـت دریافـت آن بـا دیگـر شـرکا بـه دفترخانـه 419 

کاشـان خیابـان ابـاذر مراجعـه فرماییـد.
دفتر خانه 419 کاشان 

از  بیســتمین  در  پایتخــت  هــوای  کیفیــت 
فروردین ماه سال ۱۴۰۰، از لحاظ غلظت آالیندگی 
بــا شــاخص  میکــرون  از ۲.۵  کمتــر  معلــق  ذرات 
لحظــه ای ۹۷ در آســتانه ناســالم بــرای گروه هــای 
حســاس از جملــه بیمــاران قلبــی و ریــوی، زنــان 

باردار، کودکان و سالمندان است. 
به گزارش ایرنا بر اساس اعالم شرکت کنترل 
کیفیــت هــوای تهــران، همچنیــن میانگیــن غلظــت 
آالینــده ذرات معلــق کمتــر از ۲.۵ میکــرون طی ۲۴ 
ســاعت گذشــته منتهی به ســاعت ۱۰ روزگذشته بر 

روی شاخص ۱۰۸ در شرایط ناسالم بود.
در همیــن مــدت، غلظــت آالینــده ذرات معلق 
بــا قطــر کمتــر از ۱۰ میکرون با شــاخص ۷۹، ازن با 

شــاخص ۵۷، دی اکســید نیتروژن با شاخص ۷۰ و 
منواکسید کربن با شاخص ۲۶ بوده است.

بر این اساس، ایستگاه های شهرداری منطقه 
۴ با شــاخص ۷۷، پونک با شــاخص ۸۲ و اقدســیه 
منطقه ۱  با شاخص ۸۶ طی ۲۴ ساعت گذشته از 
لحــاظ آالیندگــی ذرات معلــق کمتــر از ۲.۵ میکرون 

کمترین آالیندگی را به ثبت رسانده اند.
ایستگاه پارک سالمت منطقه ۱۷ 

در شرایط قرمز
همچنیــن ایســتگاه های پارک ســالمت منطقه 
۱۷ و شــهر ری منطقــه ۲۰ هــر دو بــا شــاخص ۱۵۲ 
و پــارک قائــم منطقــه ۱۸ بــا شــاخص ۱۳۷ از لحــاظ 

آالینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بیشترین 
هــوا  کیفیــت  کردنــد. شــاخص  ثبــت  را  آالیندگــی 
معیــاری بــرای تعییــن روزانــه کیفیــت هــوا و میزان 
ارتبــاط آن بــا ســطوح ســالمت افراد اســت کــه بــه 
ترتیــب از صفــر تــا ۵۰ در شــرایط پــاک یا ســبز، ۵۱ 
تــا ۱۰۰ در شــرایط قابل قبول یــا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در 
شــرایط ناســالم برای گروه حســاس یا نارنجی، ۱۵۱ 
تا ۲۰۰ در شــرایط ناســالم برای همه  یا قرمز، ۲۰۱ 
تــا ۳۰۰ در شــرایط بســیار ناســالم یــا بنفش و ۳۰۱ 
تا ۵۰۰ در شــرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شــده 
است. امسال ۲ روز هوای پاک، ۱۴ روز هوای قابل 
قبــول یــا همــان ســالم و ۳ روز هــوای ناســالم برای 

گروه های حساس به ثبت رسیده است.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
تمامــی  شــدن  قرمــز  پیش بینــی  از  هرمــزگان 

شهرستان های هرمزگان خبرداد. 
جمــع  در  پــور  حســین  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران افزود: بــا توجــه بــه افزایش مــوارد ابتال 
به کرونا پیش بینی می شــود همه شهرســتان های 

استان قرمز شود.
ایــن مقام مســئول اضافه کــرد: در حال حاضر 
پارســیان  بندرخمیــر،  بندرعبــاس، مینــاب، قشــم، 

و بندرلنگــه و جزایــر کیــش و هرمــز  در وضعیــت 
انــد و شهرســتان های  قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه 
رودان، حاجی آباد و جاســک در وضعیت نارنجی و 
شهرستان های سیریک، بستک ابوموسی و بشاگرد 
بر اســاس شــاخص های و رنگ بندی های جدید در 

وضعیت زرد قرار دارند.
شــیوه  رعایــت  کاهــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
محدودیت هــای  کاهــش  و  بهداشــتی   نامه هــای 
کرونایــی، موجــب اوج گیــری کرونــا شــد، تصریــح 

نامه هــای  شــیوه  و  بماننــد  خانــه  در  کرد: مــردم 
بهداشتی را رعایت کنند.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه در مــاه رمضــان از 
تجمعــات و مراســم های جمعــی خــودداری شــود، 
اســتانی هایم  هــم  تمامــی  از  کــرد:  خاطرنشــان 
مــی خواهــم از مراجعــه بــی مــورد بــه آزمایشــگاه 
خودداری شــود تا بیماران واقعی زودتر تشــخیص 

داده شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: به زودی 
سراسر استان قرمز کرونایی می شود

کیفیت هوای تهران در مرز ناسالم برای گروه های 
حساس قرار گرفت

معــاون اجرایــی حــرم مطهر حضــرت فاطمه 
و  محافــل  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  معصومــه)س(، 
مراســم حــرم مطهــر تــا ۲ هفتــه فقــط بــه صورت 
مجازی برگزار می شــود، گفت: کتابخانه، موزه و 
کالس هــای آموزشــی حضــوری به مــدت ۲ هفته 

تعطیل خواهد بود. 
بــه گــزارش ایســنا، هادی محمودنــژاد گفت: 
بــا توجه به دســتور تولیت آســتان مقدس، مبنی 
بــر لــزوم رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در این 
آســتان مقــدس، تمامی برنامه های حــرم مطهر تا 

۲ هفته به صورت غیرحضوری بر گزار می شود.
نجمــه  شبســتان  بنابرایــن  افــزود:  وی 
در  جماعــت  نمــاز  اجــرای  تعطیــل،  خاتــون)س( 
در  تــردد  و  ممنــوع  مســقف  فضاهــای  تمامــی 
شبســتان امام خمینی)ره( با مدیریت حرم مطهر 
انجام می شود و فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از »ماســک« و تذکــرات بهداشــتی بــه زائــران در 

تمام فضاهای حرم مطهر انجام می شود.
وی با اشــاره به ساماندهی خادمان سالمت 
بــا مدیریــت بهداشــت و درمان حــرم مطهر گفت: 
دســتورالعمل های بهداشتی و شیوه اعمال آن به 
همه بخش های آستان مقدس ابالغ و مقرر شده 

َــر بــا دوســوم ظرفیت  اســت کــه خودروهــای زایرب
ارایه خدمت داشته باشند.

معــاون اجرایــی حــرم مطهــر حضــرت فاطمه 
معصومــه)س( افــزود: نظــارت مســتمر مدیریــت 
علــوم  دانشــگاه  نماینــده  و  درمــان  و  بهداشــت 
آســتان  اجرایــی  اقدام هــای  تمامــی  بــر  پزشــکی 

مقدس در حوزه های گوناگون انجام می شود.
محمودنژاد با اشــاره به لغو مراسم حضوری 
بانــوان  کــرد:  بیــان  بانــوان  ویــژه  ترتیل خوانــی 
می توانند برنامه ترتیل خوانی عمومی که با پخش 
زنــده از شــبکه ســه تلویزیــون همــراه اســت را، 

دنبال کنند.
وی گفــت: خطبه خوانــی حرم مطهر تا اطالع 
ثانــوی تعطیــل اســت و پذیرایــی در مهمانســرا و 
برپایــی ســفره مــاه مبــارک رمضان در حــرم مطهر 
ممنــوع اســت و اطعــام در قالــب طــرح مواســات 
و همدلــی مومنانــه بــا مراجعه به درِ منــازل افراد 
انجام می شــود و برنامه ریزی شــده است که ۲۰۰ 
ُــرس غذا در طول ماه مبارک رمضان توزیع  هــزار پ

شود.
وی افزود: سخنرانی های قبل از نماز ظهر و 
مغــرب به صــورت مجازی و برنامــه احکام گویی از 

رادیــوی معــارف دنبال و ترتیل خوانــی عمومی نیز 
به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می شــود و 
برگزاری نماز دوم مغرب و عشا در صحن صاحب 

الزمان)عج( حرم مطهر انجام نمی شود.
محمودنژاد خاطرنشــان کرد: برنامه مناجات 
خوانی که قرار بود در شبستان نجمه خاتون)س( 
انجــام شــود، تعطیــل و به صــورت غیرحضوری از 

شبکه ملی پخش می شود.
فاطمــه  حضــرت  مطهــر  حــرم  معــاون 
معصومــه)س(، بر لزوم رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی بــه صــورت ویژه توســط خادمــان تاکید 
کرد و گفت: امیدواریم با همراهی زائران بتوانیم 
دستورالعمل ها را به شیوه مطلوب دنبال کنیم.

فارس- مدیرعامل شرکت گاز استان فارس 
از اجرای ۱۵ طرح پژوهشــی در این شــرکت خبر 

داد.
غالمعباس حســینی گفت: در ســال ۹۹ این 
دانشــجویی،  نامه هــای  پایــان  قالــب  در  طرح هــا 
رساله دکتری و پروژه های پژوهشی با همکاری و 

حمایت این شرکت ارائه شده است.
 وی افزود: این طرح ها شــامل ۹ پایان نامه 
دانشــجویی، دو طــرح پژوهشــی جــاری و چهــار 
پــروژه پژوهشــی در دســت بررســی اســت کــه بــا 
حمایــت مالــی شــرکت گاز اســتان فــارس در حال 

اجراست.
بــه گفتــه وی، ســاخت و تولیــد نانــو فیلتر با 
هــدف بهبــود راندمان فیلتراســیون ذرات جامد از 
گاز طبیعی، طراحی و ساخت دستگاه نشت یاب 
گاز، تولید نمونه تجاری کنتور ارتقا یافته، ساخت 
دســتگاه آزمــون غیــر مخــرب ســرجوش غیــر پلــی 
اتیلنــی، بومی ســازی دســتگاه نشــت یــاب لیزری 

گاز، طراحــی دســتگاه هشــداردهنده تاسیســات 
زیرزمینــی قابــل نصــب بــر ماشــین  های ســنگین 
حفــاری و تولیــد انواع رگوالتورهــای گاز صنعتی و 
خانگــی، طرح کاهــش تلفات، صرفه جویی مالی، 
تسریع در خط گذاری لوله ها و بومی سازی کردن 
فیلترهــا از جملــه طرح هــای پژوهشــی در حــال 

اجرای این شرکت در سال ۹۹ است.
شــبکه  ســازی  بهینــه  داد:  ادامــه  حســینی 
زنجیــره تامیــن گاز در فــارس، آنالیــز ســبک های 
تعــارض ســازمانی در شــرکت گاز اســتان فــارس، 
مدیریــت منابــع انســانی و بهــره وری ســازمانی و 
تعییــن نقــاط بهینه تاســیس ایســتگاه های تقلیل 
فشــار گاز بــر اســاس پارامترهای پایــداری، محیط 
زیســت، ایمنــی، کاهــش هزینــه و میــزان مصرف 
نیز از جمله پایان نامه هایی اســت که با همکاری 
و حمایت شــرکت گاز اســتان فارس تهیه و تدوین 

شده است.
فــارس  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 

کمیتــه  تشــکیل  پژوهشــی،  طرح هــای  تصویــب 
گاز  شــرکت  پژوهــش  واحــد  در  ســازی  تجــاری 
فــارس، راه انــدازی انجمن نخبگی با هدف ایجاد 
و توســعه بســتر نــوآوری جهــت شــتاب دهی بــه 
رونــد دســتیابی بــه فناوری هــای مدنظــر صنعــت 
گاز، امضاء قرارداد پژوهشــی شــرکت گاز اســتان 
فارس با دانشــگاه های آزاد اســالمی واحد شــیراز 
و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای فــارس با هــدف بهره 
گیــری از ظرفیت علمی این دانشــگاه ها، بررســی 
موانــع و مشــکالت پیش روی صنعــت گاز و ارائه 
صنعــت،  ایــن  گلوگاه هــای  از  گــذر  راهکارهــای 
کمیتــه  ایجــاد  و  همــکاری  نامــه  تفاهــم  انعقــاد 
بــا  گازی  تجهیــزات  اســتاندارد  تدویــن  مشــترک 
همــکاری متخصصــان اداره کل اســتاندارد فارس 
و شــرکت گاز اســتان و حمایــت از پایان نامه هــا و 
رســاله های دانشــجویی مرتبــط بــا حــوزه فعالیت 
شــرکت گاز را از دیگــر اقدامــات واحــد پژوهــش 

شرکت گاز ذکر کرد.

 برنامه های حرم حضرت معصومه)س( 

تا دو هفته مجازی خواهد بود

حمایت از ۱۵ طرح پژوهشی در شرکت گاز استان فارس


