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اخبار
کلنگ زني پروژههاي اقتصاد مقاومتي
آبفاي قم توسط استاندار

قم زينب اکبرزاده  :اس��تاندار ق��م از برخي از
پروژهه��اي در دس��ت اجراي ش��رکت آب و
فاضالب استان بازديد و تعدادي از پروژههاي
اقتص��اد مقاومت��ي ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان را کلنگ زني کرد .ب��ه گزارش روابط
عموميشرکت آب و فاضالب استان قم ،بهرام
سرمست در ابتدا به کارخانه نورمندي رفت و
از نزديک در جريان نحوه توليد اس��کروپمپ
فاضالبي که براي نخستين بار در کشور اين
کارخانه توليد ش��ده اس��ت قرار گرفت .پمپ
اسکرو يا ارشميدسي که از آن به عنوان پمپ
مارپيچ هم ياد ميش��ود همانن��د محور اصلي
«چرخگوش��ت» عمل کرده و با چرخش خود
مقادير زيادي از آب يا فاضالب را بدون خطر
انس��داد از ارتفاع پايين به باال منتقل ميکند.
مديرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
قم با اش��اره به فرس��ودگي و از کار افتادگي
اسکروپمپهاي ايستگاههاي پمپاژ فاضالب قم
گفت :اين پمپها در گذش��ته از خارج از کشور
تأمين ميش��د اما با توجه به شرايط تحريم و
قيمت تمام ش��ده باالي اين دستگاه به دنبال
استفاده از توان داخلي براي توليد آن رفتيم .وي
خاطرنشان کرد :پس از بررسي جوانب مختلف
و شرکتهاي توليدکننده اينگونه دستگاهها با
مقياس کوچک ،يک شرکت ماشينسازي در
شهرک شکوهيه قم براي ساخت اسکروپمپ
اع�لام آمادگي کرد .دکتر عل��ي جان صادق
پور حمايت از ساخت اين دستگاهکه تاکنون
نمون��ه موفق��ي از آن در داخل کش��ور توليد
نش��ده بود را «ريسک» دانست و گفت :ما با
اطمينان به نيروي انس��اني جوان ،متخصص
و توانمند کشور اين ريسک را پذيرفتيم و کار
را به آنها واگذار کرديم .اسکروپمپهاي توليد
ش��ده داخلي تنها با يکپنجم قيمت تمام شده
نمونه مشابه خارجي آن ساخته شده و از خروج
مقادير زيادي ارز از کشور جلوگيري به عمل
آمده است.

اختصاص ۳۳ميليارد تومان به اجراي عمليات آسفالت بلوار امام خميني (ره )

اراک-تارا محمدي :معاون راهداري و حمل
و نقل جادهاي استان مرکزي از آغاز اجراي
عمليات روکش آسفالت بلوار امام خميني(ره)
نوبران و محور سلفچگان-دليجان در حوزه
اس��تان مرکزي خبر داد .ب��ه گزارش روابط
عموميراهداري و حمل و نقل جاهاي استان
مرکزي ،عليرضا اختري ،با اشاره به اجراي

عمليات لکهگيري و روکش آس��فالت بلوار
ام��ام خميني(ره) نوبران بي��ان کرد :در اين
پروژه روکش آس��فالت به طول  2کيلومتر
و به ع��رض  17.5متر اس��ت که عمليات
اجرايي از  19آبانماه  98آغاز ش��ده اس��ت.
وي مبلغ اين ق��رارداد را  33ميليارد تومان
از منابع ملي دانس��ت و افزود :در اين پروژه

لکهگيري به ميزان  3000متر مربع توسط
 15نفر نيروي انس��اني انجام خواهد ش��د.
اختري با اشاره به اينکه اين پروژه در حوزه
شهري قرار دارد ،گفت :با پيگيريهاي انجام
شده توسط مسئولين محلي اعتبار از طريق
س��ازمان راهداري و حمل ونق��ل جادهاي
کش��ور به اين اداره کل راهداري ابالغ شده

اس��ت.وي در ادامه به اجراي عمليات ماسه
آس��فالت و روکش در محور سلفچگان به
دليجان اشاره کرد و افزود :اين پروژه با مدت
قرارداد  15ماهه در دست اجراست و تاکنون
ماسه آسفالت و روکش به طول  5کيلومتر و
عمليات لکهگيري به ميزان  8هزار متر مربع
انجام شده است .معاون راهداري و حمل و

آئین کلنک زنی مسکن مددجویی با
مشارکت سپاه پاسداران در صومعه سرا

نقل جادهاي استان مرکزي اعتبار اين پروژه
از مح��ل منابع ملي و مبلغ قرارداد را س��ه
ميليارد و چهار صد ميليون تومان بيان کرد.

ت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي:
مديرعامل شرک 

 ۵۰کيلومتر سامانه آبياري قطرهاي در شهرکهاي صنعتي استان مرکزي ايجاد شد

ت ش��هرکهاي
مرکزي-تارا محمدي :مديرعامل ش��رک 
صنعتي اس��تان مرکزي گفت ۵۰ :کيلومتر سامانه آبياري
قطرهاي امسال در ش��هرکهاي صنعتي فرمهين ،ساوه،
نوبران ،دليجان و محالت ايجاد شد.مصطفي آمرهافزود:
مجموع سامانه آبياري قطرهاي شهرکهاي صنعتي استان
مرکزي تا س��ال گذش��ته  ۹۷۴کيلومتر بود که اين مقدار
امس��ال به يکهزار و  ۱۲کيلومتر رسيده است.وي ادامه
داد :همچنين ايجاد  ۱۰هکتار فضاي سبز در شهرکهاي
صنعت��ي نق��اط مختلف اس��تان مرکزي در س��الجاري
هدفگذاري ش��ده که تا کنون  ۵۰درصد آن محقق شده
و بقي��ه نيز در نيمه دوم اس��فندماه و ب��ه خصوص هفته
ت شهرکهاي
درختکاري محقق ميشود.مديرعامل شرک 
صنعتي اس��تان مرکزي بيان کرد ۲۷۵ :هکتار از مساحت
س��ه هزار و  ۵۰۰هکتاري ش��هرکهاي صنعتي اس��تان
ش
مرکزي به ايجاد فضاي س��بز اختصاص يافته که بخ 
عمدهاي از آن به روش قطرهاي آبياري ميشود.آمره اظهار
داشت :با وجود اينکه عمده صنايع مستقر در شهرکهاي
صنعتي اين استان صنايع سبز محسوب ميشوند اما باز هم

ايجاد فضاي سبز يکي از اولويتها محسوب ميشود و با
توجه به مشکالت کم آبي به خصوص در شهرستانهاي
خمين ،س��اوه و اراک،از گونههاي کم آببر براي توسعه

فضاي سبز استفاده ميشود.وي گفت :بر اساس قانون بايد
 ۱۰درصد از فضاي شهرکهاي صنعتي به ايجاد فضاي
سبز اختصاص يابد که اکنون بيش از هفت درصد از فضاي

شهرکهاي صنعتي استان مرکزي به اين مهم اختصاص
دارد و پيگيريهاي الزم براي رسيدن به سطح استاندارد
در دست انجام است.مديرعامل شرکت شهرکهاي استان
مرک��زي در خصوص آخرين ش��رايط تصفي��ه خانههاي
فاضالب شهرکهاي صنعتي استان ،بيان کرد :اين شرکت
در راستاي استفاده بهينه از آب اقدام به استفاده مجدد از آب
تصفيهخانههاي اين شهرکها نموده که طرح استحصال
پساب تصفيهخانهها هم اکنون در شهرکهاي ايبکآباد،
خيرآباد ،خمين ،محالت ،فرمهين ،مامونيه ،زاويه و نوبران
به اتمام رسيده و عمليات اجرايي شهرکصنعتي مامونيه
نيز داراي  ۶۰درصد و دليجان  ۹۰درصد پيشرفت فيزيکي
است که در س��ال آينده بهرهبرداري ميشوند و با اجراي
اين طرحها ميزان  ۷۰ليتر بر ثانيه پساب تصفيهخانهها به
چرخه اس��تحصال برميگردد.آمره ادامه داد :تاکنون ۳۸۵
هزار و  ۱۲اصله نهال و  ۱۴۲هزار و  ۱۴۲اصله درختچه در
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي غرس شده و فضاي
س��بز حدود  ۲۸۵هکتار از اراضي اين شهرکها را به خود
اختصاص داده است.

با اصحاب رسانه استان اصفهان رقم خورد؛

نشست شوراي ارتباطات شرکتهاي شستا در ذوب آهن اصفهان

اصفه�ان مريم کرباليي  :نشس��ت ش��وراي ارتباطات
شرکتهاي شستا با اصحاب رسانه استان اصفهان با

آگهی فقدان س��ند مالکیت موضوع ماده  ۱۲۰آ.ق.ثبت خانم صغری علی نژاد فوپش��ته مالک طبق درخواست پست
به ش��ماره وارده  ۱۷۵۸۳مورخ98/6/26اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتیق ۱۴۱۰۷/ 54اصلی که عبارت است از
می دارد سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوب غربی طبقه سوم بلوک  ۴به
مساحت 86/28متر مربع قطعه  ۶۴تفکیکی پالک  ۱۴۱۰۷فرعی از  ۵۴اصلی مفروز و مجزی شده از  ۱۳۶۸۰فرعی
از اصلی مذکور واقع در بخش  ۱۲تهران ذیل ثبت  ۱۰۱۵۷۱صفحه  ۳۱دفتر  ۷۹۹با سریال چاپی  ۳۰۷۹۱۳به  ۹۳به
نام صغری علی نژاد فوشته ثبت وصادره شده است به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند المثنی
سند مالکیت پالک مذکور نموده است در همین راستا وفق ماده  ۱۲۰آیین نامه اصالحی ق .ثبت مصوب 1380/11/8
مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت  ۱۰روز به این اداره مراجعه و زمان ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله اعتراض خود را تسلیم
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله
المثنی سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف ۶۱۲
سید محسن سادات حسینی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر از طرف حسن رستمیان طبری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/08/13-139860318003004742هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای احمد رضا صدیقی گشتی فرزند اسماعیل به شماره ملی  2669657354نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای مسکونی به مساحت  295/13مترمربع به شماره پالک  354فرعی مفروز و مجزی
شده از پالک شماره  1فرعی از  20اصلی واقع در گوراب پس بخش  24گیالن از مالکیت رسمی سید تقی یحیی زاده
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/09/12 :تاریخ انتشار دوم98/09/26 :
 875رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139860318003004910
 1398/08/19هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی آقای مجتبی منفردی نوگورابی فرزند بهمن به ش��ماره ملی
 2669868045نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی (انباری ) به مساحت 303/01
مترمربع به ش��ماره پالک  153فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  9و  37و  38فرعی از  87اصلی واقع در
پامسار بخش  24گیالن از مالکیت رسمی اسماعیل پارسا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/09/12 :
تاریخ انتشار دوم98/09/26 :
 897رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139860318003005052
 1398/08/23هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین قلمفری گش��تی فرزند فیض اله به ش��ماره ملی
 2669597084نسبت به ششدانگ دو باب خانه و محوطه و انباری به مساحت  1160/41مترمربع به شماره پالک
 2136فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  73فرعی از  6اصلی واقع در گشت بخش  24گیالن از مالکیت
رسمی فیض اله قلمفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض

حضور دکتر حس��ن محمدي مدير روابط عمومياين
هلدين��گ  ،عليرضا اميري مدي��ر روابط عموميذوب
آهن اصفهان و دکتر علي راعي مش��اور رس��انهاي و
امور مجلس مديرعامل ذوب آهن اصفهان با هدف هم
انديشي جهت توسعه فعاليتهاي رسانهاي شستا يک
شنبه  10آذرماه در ذوب آهن اصفهان برگزار شد .دکتر
حسن محمدي در اين نشست  ،به تشريح فعاليتهاي
هدلينگ شس��تا پرداخت و گفت  :اين هلدينگ داراي
سهام مديريتي در بيش از  187شرکت ميباشد و 60
هزار نفر در اس��تانهاي مختلف کشور در آن فعاليت

ميکنن��د .وي ب��ا بيان اينکه مديرعامل شس��تا توجه
ويژهاي به حوزه رسان ه دارد ،گفت :با توجه به گامهاي
موثري که شس��تا براي بورسيشدن برميدارد ،حوزه
رس��انه از اهميت خاصي برخوردار اس��ت ،لذا به دليل
تنوع اس��تاني شرکتهاي تابعه شستا در کشور ،نقش
رس��انههاي اس��تاني پررنگتر و ويژهتر ميشود.مدير
روابط عموميشس��تا اظهار داشت  :برخي از مسئولين
روابط عموميش��رکتهاي تابعه شستا تشکيل دهنده
ش��وراي ارتباطات اين هدلينگ هستند و اين افراد از
بين روزنامه نگاران با سابقهاي انتخاب شدهاند که در

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/09/12 :تاریخ انتشار دوم98/09/26 :
 892رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/08/20-139860318003004911هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای هادی رفیعی پور چیرانی فرزند محمد به شماره ملی  2669515649نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین مشتمل بر بنای مسکونی نیمه ساخت به مساحت  255/66مترمربع به شماره پالک  713فرعی مفروز و
مجزی شده از پالک شماره  23فرعی از  36اصلی واقع در رودپیش بخش  24گیالن از مالکیت رسمی هادی رفیعی
پورچیرانی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی
که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/09/12 :تاریخ انتشار دوم98/09/26 :
 886رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

حوزه خود تخصص دارند و از دانش آنها جهت توسعه
ارتباطات شستا بهره گرفته ميشود .دکتر محمدي از
تدوين سند راهبردي رسانهاي هلدينگ شستا خبر داد
و گفت  :اين سند هنوز ابالغ نشده است و با تاييد دکتر
رضواني فر مديرعامل شستا به زودي ابالغ ميگردد تا
فعاليتهاي رسانهاي شرکتهاي تابعه شستا از حالت
جزيرهاي خارج ش��ده و يکپارچه و هماهنگ شود .در
اين نشس��ت  ،اصحاب رسانه استان اصفهان  ،نظرات
و راهکارهاي پيشنهادي خود را جهت توسعه ارتباطات
شستا و رسانههاي اين استان بيان نمودند

دکتر حس��ين نحوي نژاد مديرکل بهزيستي
گيالن باتفاق فرمان��دار  ،امام جمعه  ،رييس
س��پاه صومعه سرا  ،مس��ئول ستاد اقامه نماز
بهزيس��تي حجت االس�لام نادم و رياس��ت
بهزيس��تي شهرس��تان يک واحد مسکوني
مددجوي��ي را در تولم ش��هر افتت��اح کردند
مدير کل بهزيس��تي گيالن در اين مراس��م
قول مساعدت در جهت تجهيز منزل مددجو
را دادن��د  ،وي همچني��ن کلنگ احداث يک
واحد منزل مددجويي را در طاهر گوراب طي
تفاهم نامه بهزيستي با بسيج سازندگي زدند
وي بيان کرد  50واحد مسکن که با همکاري
بسيج سازندگي سپاه ساخته خواهد شد.
نشست مشترک مديرکل بنياد مسکن
با بسيج سازندگي سپاه استان قم

قم زينب اکبرزاده  :به گزارش روابط عمومي
بنياد مس��کن انق�لاب اسالمياس��تان قم،
جلس��هاي با حضور آقاي��ان :مهندس بلدي
مدي��ر کل و س��رهنگ نيک��وکالم فرمانده
بسيج سازمان صنعت  ,کشاورزي و عمراني
س��پاه قم  ,رضوانپور معاون مسکن شهري
 ,صم��دي رئي��س اداره حراس��ت و اعضاء
کارگروه بسيج س��ازندگي و عمران سپاه به
منظور تعامل و هم��کاري در دفتر مديرکل
بني��اد تش��کيل گرديد.ابتدا مهن��دس بلدي
مدي��رکل بنياد مس��کن ضمن خ��وش آمد
گويي به اعضاي حاضر در جلس��ه و تبريک
فرا رس��يدن هفته بس��يج گزارش کاملي از
فعاليتهاي بنياد مس��کن ارائ��ه داد و گفت:
بنياد مس��کن در محروميت زدايي و توسعه
روس��تايي يکي از نهادهاي پيشتاز در کشور
و اس��تان اس��ت و محور عم��ده فعاليتهاي
توسعه روستايي بر محروميت زدايي و انجام
کارهاي ماندگار اس��ت.در ادامه جلسه جناب
س��رهنگ نيکوکالم فرمانده بسيج سازمان
صنعت  ,کشاورزي و عمراني سپاه قم عمده
فعاليت اين ح��وزه را جهادي -تربيتي بيان
کرد و گفت :تفاهمنامه همکاري بين کميته
امداد و بس��يج براي مشارکت و بهرهگيري
از ظرفيته��اي موجود در زمين��ه فعاليتهاي
اجتماعي,فرهنگي,آموزشي,پژوهش��ي,
مش��ارکتهاي مردمي ,اش��تغال و کارآفريني
,عمراني وساخت مس��کن محرومان منعقد
شده است.

حال تخریب قسمتی از فضا و اضافه کردن قسمتی به آن و نوسازی و بازسازی بوده است ملک دارای اب و برق و گاز
می باشد و فاقد بیمه نیز می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  98/10/15در اجرای ثبت بابل از
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده به ترتیب از مبلغ 2/500/000/000ریال و  2/200/000/000ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک 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 ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی مزایده98/9/12 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -علی اکبری
آگهی مزایده اموال منقول -دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه 971091
له مجتبی طالبی با وکالت اکباتانی و بطرفیت شرکت برساد و بهینه گستر  -2زاهد باقرپور یک سری اموال منقول به
شرح کارشناسی  19قلم لوازم خانگی متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ  98/10/4روز چهارشنبه ساعت
 11صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه  99330000ریال آغاز
و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت
یک ماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد
ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل  ...می باشد .
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل -قاسمعلی قربان زاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139860318003003736
 1398/07/02هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ش��هربانو اقاجانی گربه کوچه فرزند نقی به ش��ماره ملی
 2668019753نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا احداثی (انباری) به مساحت  200مترمربع به شماره
پالک  3825فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  48فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن به
نشانی فومن خ امام روبروی سپاه کوچه شهید احمدی از مالکیت رسمی نقی آقاجانی گربه کوچه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد
شدتاریخ انتشار اول 98/09/12 :تاریخ انتشار دوم98/09/26 :
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رونوش��ت آگهی حصر وراثت -خانم شهربانو اعتمادیان دارای شناسنامه ش��ماره  890به شرح دادخواست به کالسه
 9/764/98از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر اعتمادیان
بشناسنامه  276در تاریخ  98/9/2اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1مهدی اعتمادیان فرزند علی اکبر و لیال ش ش  806متولد  1356بابل پسر متوفی  -2محمد اعتمادیان فرزند علی
اکبر و لیال ش ش  786متولد  1355بابل پسر متوفی  -3مهدی اعتمادیان فرزند علی اکبر و لیال ش ش  890متولد
 1361بابل دختر متوفی  -4لیال جعفری س��رخی فرزند گل محمد و فاطمه ش ش  544متولد  1334بابلسر همسر
متوفی اینک با تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
شعبه  9شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالسه  9701399ششدانگ  -1پالک ثبتی  2278فرعی از  3622اصلی واقع
در بخش دو غرب بابل به مس��احت  75/05مترمربع به نام آقای س��ید رحمت اله حسینی ثبت و صادر گردیده است
 -2پالک ثبتی  145فرعی از  2اصلی به مس��احت  444/3مترمربع واقع در بخش  10ثبت بابل به نام خانم س��یده
انبیاء حس��ینی ثبت و صادر گردید طبق سند رهنی ش��ماره  143322مورخ  89/12/25دفترخانه شماره  29ساری در
رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی ساری قرار گرفته است حدود اربعه پال های مذکور به شرح ذیل می باشد پالک
 3622/2278اصلی شماال در دو قسمت به طول های  5/02متر و  0/15متر اول دیوار و پنجره ایست دوم دیواریست
اول به فضای حیاط مشاعی و دوم به راه پله مشاعی شرقا در  3قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طول های
 3/70متر و  1/35متر و  8/70متر اول دیواریست به راه پله مشاعی ودوم درب و دیواریست به راه پله مشاعی و سوم
به آپارتمان قطعه  4جنوبا در دو قس��مت به طول های  5/20متر و  1/30متر اول و دوم دیوار پنجره اس��ت به فضای
حیاط مشاعی و کوچه بن بست غربا در  5قسمت که قسمت دوم ان شمالی است و قسمت چهارم آن جنوبی است به
طول های  6/30متر و  0/60متر و  1متر و  0/60متر و  5/30متر اول تا پنجم دیواریست اول به فضای پالک 125
فرعی و دوم تا چهرام به داکت و پنجم به فضای پالک  125فرعی پالک  145فرعی از  2اصلی شماال به طول 10
متر دیواریس��ت به قطعه  129ش��رقا به طول های  22/55متر و  2/70متر و  14/57متر همگی دیواریست به قطعه
 130جنوبا به طول های  8/10متر و  4/10متر و  0/60متر همگی درب و دیواریست به کوچه غربا به طول 37/80
متر دیواریست به قطعه  132طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک  2278فرعی از  3622اصلی واقع در بابل
کشتارگاه (گله محله) کوچه شهید اریحی  25انتهای کوچه آخرین پالک سمت راست طبقه دوم از یک ساختمان دو
طبقه روی پیلوت  4واحد می باشد واحد دارای انباری و پارکینگ می باشد قدمت بنا  10سال و فاقد بیمه می باشد اما
پالک  145فرعی از  2اصلی واقع در بابل جاده قدیم آمل روستای درویش خاک پایین می باشد بنای موجود ملک در

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالسه  9701446ششدانگ پالک ثبتی  40فرعی از  55اصلی به مساحت
 350مترمربع واقع در بخش  11ثبت بابل به نام آقای احمد عباس قلی پور خردونی ثبت و صادر گردید طبق س��ند
رهنی ش��ماره  136536مورخ  86/1/22دفترخانه  29س��اری در رهن بانک کشاورزی شعبه ساری قرار گرفته است
حدود اربعه پالک به شرح ذیل می باشد شماال به طول  13/40متر دیواریست به باقیمانده پالک  55اصلی شرقا به
طول  22/50متر به دیوار پالک باقیمانده  55اصلی جنوبا به طول  13/25متر درب و دیواریست به خیابان عام غربا
لول بطول  12متر دیواریست و دوم به طول  11/30متر به دیوار پالک باقیمانده  55اصلی طبق نظر کارشناس رسمی
دادگس��تری ملک واقع در بابل – ابتدای جاده جدید بابل به آمل بعد از موزیرج روس��تای خردونکال کوچه آستانه 10
پالک سوم از خیابان اصلی روستا می باشد ملک دارای انباری و پارکینگ تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی حدود
 100مترمربع به صورت انباری و پارکینگ و باغ مرکبات مورد بهره برداری قرار گرفته است ضمنا پالک فاقد بیمه می
باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  98/10/16در اجرای ثبت بابل از طریق مزایده به فروش می
رسد مزایده از مبلغ  2/100/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر
است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 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
ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد  .تاریخ
انتشار آگهی مزایده98/9/12 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -علی اکبری

