» خبر

س يانان :

 ۷۵روز بعد از توفان ،جزاير ويرجين
آمريکا هنوز برق ندارند

با اينکه بيش از دو ماه از وقوع توفان شديد ماريا در جزاير ويرجين آمريکا
ميگذرد ،هنوز هم شرايط به حالت عادي برنگشته است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از سيانان ،با اينکه  75روز از توفان ماريا گذشته
است هنوز هم شرايط در جزيره «سنت کرويکس» در جزاير ويرجين آمريکا
به حالت عادي برنگشته و مردم با دشواريهاي زيادي روبهرو هستند.
هنوز بخشهاي زيادي از اين جزيره برق ندارند و مردم از موتور برقهاي
ديزلي استفاده ميکنند که شبها صداي آنها اجازه نميدهد بخوابند.
هنوز هم ردپاي توفان ماريا -که جزاير ويرجين را در هم کوبيد -در
اين منطقه ديده ميشود .حدود  60درصد اين منطقه برق ندارد .در
سنت کرويکس فقط يک چهارم شهروندان برق دارند .برخي از خانه ها
هنوز هم سقف ندارند.مردي که در پي توفان ماريا قصد دارد در خانه
اش را تعويض کند گفت  :در اين منطقه روند زندگي مردم تغيير کرده
است چون امکانات زيادي را از دست داهاند.

»

يک وبگاه تحليلي آمريکايي هشدار داد که ايران و چين قادرند ناوهاي آمريکايي را غرق
کنند .به گزارش فارس وبگاه «امريکن کانسروتيو» در اين باره نوشت :آمريکا در نبرد
محتمل با قدرتهاي بزرگ يا متوسطي چون ايران دستکم يکي از ناوهاي هواپيمابر
خود را از دست خواهد داد.بر پايه همين گزارش ،اين وبگاه آمريکائي ،در تحليلي به قلم
«هنري جي کازيانيس» مدير مطالعات دفاعي «مرکز نشنال اينترست» در زمينه افت
توان نظامي آمريکا به ويژه نيروي دريايي اين کشور نوشته است که عصر اتکا به ناوهاي
هواپيمابر در ارتش آمريکا گذشته است.کازيانيس نوشته است« :نيروي دريايي اياالت
متحده يا صادقانهتر بگويم ،کل ارتش نميخواهد واقعيت را بپذيرد .در جنگ بزرگ بعدي
با قدرتهاي جهان يا شايد قدرت متوسطي چون ايران دستکم يکي از ناوهاي هواپيمابر
آمريکا غرق شده و به قعر دريا خواهد رفت .اين امر به معناي کشته شدن هزاران نفر

نيويورک تايمز خبر داد:

ناکارآمدي موشک هاي پاتريوت
آمريکايي در عربستان

روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز روز دوشنبه در يک تحليل ،سيستم دفاع
موشکي پاتريوت آمريکا در عربستان سعودي را ناکارآمد توصيف و آنرا
در نيل به اهداف نظامي در خاورميانه ناموفق ارزيابي کرد.در اين تحليل به
قلم َمکس فيشر ،اريک اشميت ،آودريکارلسن و ماالک براون ،کارشناسان
موسسه مطالعات بين المللي ميدلبري آمريکا آمده است':اگرچه منابع
رسمي عربستان از ساقط شدن موشک بالستيک نيروهاي انصار اهلل يمن
شليک شده به سوي فرودگاه رياض توسط سيستم دفاع موشکي پاتريوت
آمريکايي خبر مي دهند ،اما تجزيه و تحليل عکس ها و فيلم هاي بدست
آمده از آن حادثه نشان مي دهد که پاتريوت آمريکايي در ماموريت خود
در عربستان موفق نبوده است.رسانه هاي تحت کنترل عربستان و حتي
بسياري از رسانه هاي آمريکايي با ظاهر سازي و دستکاري در گزارشات
خود سعي کرده بودند با موفقيت آميز جلوه دادن عمليات دفاعي سيستم
پاتريوت آنرا يک پيروزي بزرگ هم براي آمريکا و هم عربستان تلقي و
معرفي کنند ،درحالي که شواهد خالف اين ادعاي سعودي ها و آمريکايي
را نشان داده است.

قاسمي :فرانسويها بدانند برنامههاي موشکي ايران
قابل مذاکره نيست

سخنگوي وزارت خارجه کشومان تاکيد کردفرانسويها
بدانند برنامههاي موشکي ايران قابل مذاکره نيست.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،بهرام قاسمي
اين مطلب را در حاشيه مراسم معارفه مديرعامل
خبرگزاري فارس در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات
اخير ماکرون مبني بر لزوم مذاکره با کشورمان
درخصوص کاهش توان دفاعي ايران اعالم کرد.
بر پايه همين گزارش ،وي گفت :قطعاً ايران در

حوزه هاي مشخص مانند برنامه هاي دفاعي و
موشکي ايستادگي الزم را دارد و حق خود مي داند
که سياست هايش را پيگيري کند و اينگونه مسائل
به هيچ عنوان قابل مذاکره نيست.به گفته قاسمي:
دولتمردان فرانسه و ديگر دولتمرداني که درخصوص
مسائل ايران صحبت مي کنند الزم است با توجه به
تحوالت عميقي که در دهه هاي گذشته در منطقه
روي داده است و تفاوت هاي زيادي که در شرايط
کنوني و گذشته وجود دارد دقت کنند.وي افزود:
آنان بايد در بيان و کالم خودشان مسائل را با دقت
و ظرفيت بيشتري تحليل کنند زيرا قطعاً جمهوري
اسالمي ايران در مسائل دفاعي و موشکي مذاکره
نمي کند.سخنگوي دستگاه ديپلماسي همچنين
خطاب به دولتمردان فرانسه تاکيد کرد :درباره
ديگر مسائل منطقه نيز قطعاً الزم است دوستان
فرانسوي دقت بيشتري کنند.

ايران و چين قادرند
ناوهاي آمريکايي را
غرق کنند

بين الملل
داماد ترامپ :پيشرفتهاي مهمي در متحد کردن
منطقه عليه ايران داشتهايم

دامادومشاوررئيسجمهورآمريکادرنشستصهيونيستي
«سابان» گفت که ترامپ پيشرفتهاي مهمي در متحد
کردن منطقه عليه ايران داشته است.به گزارش خبرگزاري
تسنيم« ،جرد کوشنر» ،داماد و مشاور «دونالد ترامپ»،
رئيسجمهورآمريکادريکسخنرانيدراجالسصهيونيستي
«سابان» به تکرار ادعاهاي بيپايه و اثباتنشده عليه
ايران پرداخت .وي گفت« :در منطقه مسائل مختلفي
وجود دارند که براي مردم ،بسيار نگرانکنندهاند ،مث ًال
ايران و بلندپروازيهاي هستهاي آنها و رفتارهاي پرهزينه
آنها در منطقه ».کوشنر مدعي شد که ترامپ در تالش
است در منطقه ثبات ايجاد کند .کوشنر در بخش
ديگري از اين نشست در پاسخ به سوالي درباره دليل
اينکه ترامپ اولين سفر خارجياش را عربستان سعودي
قرار داده گفت قصد رئيسجمهور آمريکا اين بوده که
مشکالت مربوط به دنيا را با همراهي کشورهاي ديگر
حل کند .او گفت« :مسئله ما اين است که همه را در

شکستکودتاي سعودي در صنعا

ادامه از صفحه اول
همزمان ،ائتالف نظامي ضديمني عربستان ،با انتشار اطالعيه
فوري از شهروندان ساکن صنعا خواسته از پايگاههاي انصاراهلل
تا  ۵۰۰متر فاصله بگيرند.در اين شرايط ،مشاور رسانهاي
شوراي عالي سياسي يمن ،تاکيد کرده که مسئوليت کشتن
علي عبداهلل صالح بر عهده کشورهاي عضو ائتالف ضديمني
عربستان است.
روايت رسانه هاي منطقه از آخرين روزهاي فعاليت صالح
عليه نيروهاي مردمي يمن،در نوع خود قابل تامل است.
پايگاه خبري روزنامه العربي الجديد نوشت :کودتاي
«علي عبداهلل صالح» رئيس جمهوري سابق يمن که
رسانه هاي طرفدار سعودي از آن به عنوان 'انتفاضه عربي
صنعا عليه حوثي ها' نام بردند ،چند ساعت بيشتر دوام
نياورد ،شکست خورد و دچار مرگي زود هنگام شد.
به گزارش ايرنا ،روزنامه الجديد چاپ لندن روز دوشنبه
در مطلبي افزود :بعد از آن که به نظر مي رسيد راه حل
نظامي سريع از سوي علي عبداهلل صالح رئيس جمهوري
برکنار شده يمن به خصوص در صنعا پايتخت و استانهاي

ديگر که تحت تسلط نيروهاي انصاراهلل و افراد مسلح وابسته
به صالح بود ،آغاز شده است.
بعد از آن که انتفاضه صالح و حزب وفادار وي عليه
حوثي ها ،مراکز رسانه اي انصاراهلل را اشغال کردند ،هيچ
صدايي از رسانه هاي سعودي و اماراتي در باره رويدادهاي
يمن شنيده نشد .اما حوثي ها بار ديگر زمام امور را به
دست گرفته و صالح از سخنان تحريک آميز خود عليه
نيروهاي انصاراهلل عقب نشيني و انصاراهلل نيز ميانجي گري
عمان بين آنان و صالح را تکذيب کرد.يکشنبه روز انصاراهلل
بود زماني که درگيري هاي مسلحانه در برخي از مناطق
صنعا با وفاداران علي عبداهلل صالح رخ داد اما ضد حمله
و پيشرفت انصاراهلل رسانه هاي صالح را از کار انداخت و
حداقل مسير جنگ رسانه اي را به کنترل در آورد و در
کنار آن قدرت خود را با آوردن نيرو از استان هاي ديگر
به صنعا تقويت کرد.
از سوي ديگر«،محمد عبدالسالم» سخنگوي جنبش أنصاراهلل
يمن اعالم کرد که صدها شبه نظامي خيانتکار خود را در
صنعا تسليم کردند.بر اساس اين گزارش ،وي در اين خصوص

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به (واگذاري بازيافت زبالهها در محل دپو زباله
شهرداري) با مشخصات مدنظر اقدام نمايد .لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي واجدالشرايط
جهت بازديد از محل و شركت در مزايده دعوت ميگردد حداكثر به مدت  10روز از
تاريخ انتشار اين آگهي جهت اخذ اسناد مزايده و تكميل اسناد و مدارك و همچنين
اعالم قيمت پيشنهادي خود به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نماييد.
ضمنا:
 هزينه درج آگهي و ساير كسورات متعلقه به عهده برنده مزايده خواهد بود. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد پيشنهادي نباشند سپردهشركت در مزايده آنان به نفع شهرداري خواهد شد.
 شماره تماس021-76442114 :آدرس سايت شهرداري فيروزكوهwww.Firouzkouh.org :

جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه

تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش96/9/14 :

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت اول)

واگذاري (اجاره) پارك شهروند و مغازه و سرويس بهداشتي و نمازخانه جنب آن

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  4/564مورخ  96/7/16شوراي اسالمي شهر نسبت به واگذاري زمين شهربازي پارك شهروند و مغازه و سرويس بهداشتي و نمازخانه جنب آن را با شرح ذيل جهت
آمادهسازي (كفسازي ،نورپردازي و نردهكشي) و راهاندازي  12دستگاه وسيله بازي از طريق مزايده كتبي به اشخاص حقوقي يا حقيقي با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:

رديف

موضوع مزايده

1

محوطه پارك شهروند جهت آمادهسازي و راهاندازي دستگاههاي وسيله بازي كه
داراي تاييديه از اداره استاندارد باشد .شامل -1 :سرسره بادي  -2ترامبولين -3
قايق پدالي (به تعداد مورد نياز)  -4استخر توپ  -5كشتي سبا  -6سانتو  -7انواع
تاب زنجيري و گردان (به تعداد مورد نياز)  -8انواع چرخ و فلك  -9قطار (ترن)
بازي  -10ماشين برقي  -11تاب كودك  -12فوتبالدستي
ساختمان فروشگاه همراه با سرويس بهداشتي و نمازخانه

شرايط مزايده:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت
خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه و
اسناد مزايده را خريداري نمايند.
 -2داشتن سوابق و مجوز دفاتر اتوبوسراني و مينيبوسراني براي شركت در مزايده الزامي است.
 -3شركتكنندگان در مزايده ،اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه ،الك و مهرشده
شامل تضمين شركت در مزايده و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري (اشخاص حقوقي) و
مدارك كامل شناسايي (اشخاص حقيقي) و قراردادهاي مربوطه مرتبط با موضوع مزايده در صورت وجود ،را
در "پاكت الف" و پيشنهاد قيمت در "پاكت ب" قرار دهند و هر دو پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت
قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يكي از صورتهاي زير:
 )1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 )2چك تضمينشده بانكي
 )3ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائهشده نمايند.
 -5مهلت نهايي قبول پيشنهادات  1روز پس از پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -6به پيشنهاد مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط ،ناقص ،پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و يا
سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شركتكنندگان ميتوانند در يك يا هر دو موضوع مزايده شركت و پيشنهادات خود را در پاكات جداگانهاي
كه از امور قراردادها دريافت مينمايند مندرج و تحويل نمايند.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار/مستاجر ميباشد.
 -10هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -11برنده مزايده بابت تضمين انجام تعهدات ميبايست  -1ده درصد از مبلغ قيمت پيشنهادي خود و  -2معادل
 3برابر اجاره پيشنهادي را به عنوان تضمين انجام تعهدات به صورت واريز نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين
شده بانكي طبق شرايط اعالمي در شرايط خصوصي و اين آگهي قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري

مبلغ پايه اجاره  -ماهيانه (به صورت فصلي) و
جمع ساليانه  -ريال
بهار56/000/000 :
تابستان124/000/000 :
پاييز23/000/000 :
زمستان5/000/000 :
جمع اجاره ساليانه208/000/000:
بهار14/000/000 :
تابستان16/000/000 :
پاييز12/000/000 :
زمستان10/000/000 :
جمع ساليانه52/000/000 :

ميزان سپرده تضمين شركت
در مزايده (ريال)

مبلغ خريد اسناد
(ريال)

13/000/000

500/000

واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس
از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مزايده از شهرداري
اقدام نمايند.
 -13برنده مزايده ميبايست تعداد حداقل  8مورد از انواع وسايل بازي اعالمي را در محل مورد اجاره نصب
و مستقر نمايد و در صورتي كه بخواهد بيش از  12مورد را نصب و مستقر نمايد بايد با اخذ مجوز از شهرداري
به اين مهم اقدام نمايد.
 -14برنده مزايده ميبايست ظرف مدت يك هفته پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد
مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد .در
صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم
نيز قابل اعمال ميباشد.
 -15شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -16ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي ميباشد.
 -17پرداخت كليه هزينهها اعم از عوارضات شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -18ساير شرايط خصوصي پس از خريد اسناد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
 -19ضمنا متقاضيان ميتوانند تا قبل از اتمام مهلتهاي مقرر در آگهي از موقعيت مورد اجاره بازديد نمايند.
 -20ارائه تاييديه دستگاههاي بازي از اداره استاندارد در زمان عقد قرارداد الزامي است.
 -21ارائه تاييديه و صالحيت كاري از اداره اماكن عمومي جهت كليه شركتكنندگان الزامي ميباشد.
 -22بديهي است كليه سازههاي عمليات آمادهسازي در پايان قرارداد در مالكيت شهرداري قرار خواهد
گرفت.
 -23اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي
ميباشد.
 -24كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز كاري جهت دريافت اسناد  1روز
كاري جهت تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش 96/9/14 :روابط عمومي شهرداري اليگودرز
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نماينده ويژه سازمان ملل :

 ۲۵۰ميليارد دالر هزينه بازسازي سوريه است

برابر تجاوزگريهاي ايران متحد کنيم».کوشنر در پاسخ
به اين سوال که دولت ترامپ تا چه اندازه در هدف
متحد کردن کشورها عليه ايران موفق بوده گفت« :به
نظرم پيشرفتهاي مهمي در اين حوزه کرديم .اگر يک
سال قبل از روي کار آمدن ما را در نظر بگيريد ،بسياري
از اين کشورها احساس ميکردند ايران جسور شده و
رفتارهايش کنترل نميشود ،اما آن کشورها اکنون از
رهبري آمريکا استقبال ميکنند».

نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه ميگويد که بازسازي اين کشور
به حداقل  ۲۵۰ميليارد دالر نياز خواهد داشت.به گزارش خبرگزاري
فارس ،در حالي که مبارزه دولت سوريه و حاميانش با تروريستها با
موفقيتهاي چشمگيري مواجه شده است ،مقامات و نمايندگان غربي
اظهاراتي درباره هزينههاي سنگين بازسازي سوريه پس از حدود
 6سال بحران و جنگ مطرح کردهاند.روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي
مفصل به موضوع هزينههاي سنگين بازسازي سوريه به دنبال حدود
 6سال از درگيري و بحران در اين کشور پرداخته است.بنا بر اين گزارش،
از نظر «استفان دي ميستورا» نماينده ويژه سازمان ملل در سوريه،
بازسازي سوريه حداقل  250ميليارد دالر هزينه خواهد داشت.فدريکا
موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم درباره بازسازي
سوريه اظهارنظر کرده است.او در بيانيهاي خواستار تعيين پيش شرط
براي حضور کشورهاي غربي در بازسازي سوريه شد.

سناتور آمريکايي :واشنگتن به درگيري
نظامي با پيونگيانگ نزديک ميشود

علي عبداهلل صالح کشته شد

آگهي مزايده عمومي

2

وبگاه آمريکايي:
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دبير کل ناتو :در شرايط کنوني اقدام
نظامي عليه کرهشمالي ضرورتي ندارد

دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالي ناتو ضمن حمايت از تحريمهاي
اقتصادي شديد عليه کره شمالي در عين حال گفت که در شرايط کنوني
اقدام نظامي عليه اين کشور ضروري نيست.به گزارش خبرگزاري فارس،
«ينتس استولتنبرگ» دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) در
سخناني اعالم کرد که کره شمالي به وسيله موشکهاي قارهپيما ميتواند
اروپا و آمريکاي شمالي را هدف قرار دهد .آزمايش موشکي هفتههاي
گذشته نشان داد که تمامي کشورهاي عضو ناتو در تيررس قرار دارند.بنابر
گزارش روزنامه اتريشي کورير ،استولتنبرگ گفت« :به همين دليل بايد
نهايت فشار و تحريمهاي اقتصادي را به کار گرفت تا کرهشمالي را به انجام
مسئوليتهاي خود در زمينه تسليحات هستهاي وادار کرد.دبيرکل ناتو در
عين حال با اعالم اينکه ناتو چندين دهه بدون اقدام نظامي عمل کرده
است گفت که در شرايط کنوني اقدام نظامي عليه کره شمالي ضرورتي
ندارد و امکان دفع هر حملهاي وجود دارد.بحران کرهشمالي روز سهشنبه
دمحور مسائلي خواهد بود که وزراي خارجه کشورهاي عضور سازمان ناتو
در نشست بروکسل به آن خواهند پرداخت.

خواهد بود و البته براي ممانعت از آن نيز کار چنداني از دست ما برنميآيد».اين وبگاه
ادامه داد :بايد با اين واقعيت کنار بياييم که عمر ناوهاي هواپيمابر آمريکا ،نماد اعمال
قدرت کشور ،به سر آمده است .شايد قادر باشيم واقعيات درحال وقوع را انکار کنيم،
اما نوآوريها در ساخت موشکهاي ضدکشتي در چندين دهه اخير از يکسو و از سوي
ديگر برد کوتاه جنگندههاي مستقر در ناوها و سامانههاي دفاع موشکياي که به سادگي
مغلوب ميشوند ،شرايط را براي نابودي يکي از قدرتمندترين جنگ افزارهايي که تاکنون
ساخته شده است ،فراهم کرده است.اين وبگاه با اشاره به توان موشکي برخي کشورها از
جمله چين و موشک «دانفنگ  »21-اين کشور که به قول بسياري از کارشناسان قاتل
ناوهاي هواپيمابر آمريکا است ،نوشت :چين و ديگر کشورها فضاي کافي را براي به چالش
کشيدن ناوهاي هواپيمابر قدرتمند آمريکا در دهههاي آينده خواهند داشت.

گفت :اين اتفاق پس از آن افتاد که اين افراد دريافتند
نبرد کنوني ،نبرد خيانتکارانه اي است.عبدالسالم ادامه
داد :جنگنده هاي ائتالف سعودي زيرساخت هاي يمن و
همچنين مناطق مسکوني را هدف قرار مي دهند.وي با بيان
اينکه سعودي ها به شبه نظاميان خائن کمک مي کنند،
گفت :چند پايگاه نظامي در صنعاء توسط دستگاه هاي
امنيتي پاکسازي شده است.
همچنين به گزارش شبکه خبري العربيه عربستان ،ائتالف
عربي با صدور بيانيه اي با تهديد ساکنان صنعا به بمباران،
از آنها خواست خانه ها و اماکن نزديک به مواضع انصاراهلل
را تخليه کنند.جنگنده هاي عربستان و ائتالف عربي به
سرکردگي اين کشور در سه سال گذشته به بهانه حمله
به مراکز نظامي  ،مناطق مسکوني و زير ساخت هاي يمن
را هدف حمالت خود قرار داده و هزاران غير نظامي اعم از
زنان و کودکان يمني را به قتل رسانده اند.در همين ارتباط
عبدربه منصور هادي رئيس جمهوري مستعفي و فراري يمن
امروز فرمان آغاز حمله نظامي به صنعا پايتخت اين کشور را
به بهانه آزاد سازي اين شهر از انصاراهلل صادر کرد.

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

نوبت اول

آب سرمايه ملي است

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي  96/5ج

 )1نام دستگاه مناقصهگذار :شركت آب و فاضالب سيستان و
بلوچستان
 )2نوع مناقصه :يكمرحلهاي با ارزيابي ساده
 )3موضوع مناقصه :خريد  5809متر انواع لوله پلياتيلن دوجداره كاروگيت
به اقطار  315 ،250 ،200و  400ميليمتر  PE80و مقاومت حلقوي (KN/
 31/5 )m2همراه با اتصاالت مربوطه
 )4دستگاه نظارت :معاونت مهندسي و توسعه
 )5محل تامين اعتبار :اعتبارات داخلي شركت آب و فاضالب سيستان
و بلوچستان
 )6مدت زمان تحويل :حداكثر زمان تحويل لولههاي فوق  30روز پس
از تاريخ ابالغ قرارداد ميباشد.
 )7مبلغ تضمين شركت در مناقصه190000000 :يكصد و نود ميليون ريال
بايستي به عنوان تضمين شركت در مناقصه به صورت فيش واريز وجه
در وجه جاري  344/3777855/1نزد بانك رسالت شعبه مركزي زاهدان
به نام شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان و با ضمانتنامه بانكي
با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمديد ،بدون هيچگونه قيد و شرط توسط
دستگاه مناقصهگذار تسليم شود.
 )8مدت زمان اعتبار پيشنهاد قيمت :زمان اعتبار پيشنهاد قيمتها ،از
تاريخ افتتاح پاكات به مدت  5ماه ميباشد.
 )9مهلت و نحوه خريد اسناد :مهلت خريد اسناد از تاريخ نشر نوبت اول
آگهي به مدت  7روز و بهاي فروش اسناد  200000ريال قابل پرداخت به
حساب جاري  344/3777855/1نزد رسالت شعبه مركزي زاهدان
 )10محل دريافت اسناد :زاهدان ،بلوار شهيد قلنبر ،شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان ،امور بازرگاني
تلفن054-33445217 :
 054-33444100داخلي ()2221 ،2213
 )11محل و آخرين مهلت تحويل پاكات :زاهدان ،بلوار شهيد قلنبر ،شركت
آب و فاضالب سيستان و بلوچستان ،دبيرخانه و آخرين مهلت تحويل
پاكات ده روز پس از آخرين روز فروش اسناد مناقصه ميباشد.
«به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد
از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده
نخواهد شد».
آدرس وبسايتwww.abfasb.ir :
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/18 :
خ ش96/9/14 :

دفتر قراردادهاي شركت
آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان

سناتور ارشد کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا با هشدار درباره نزديک
شدن درگيري نظامي ميان واشنگتن و پيونگيانگ از پنتاگون خواست تا
خانواده نظاميان آمريکايي مستقر در کره جنوبي را از اين منطقه خارج
کند.به گزارش خبرگزاري فارس« ،ليندسي گراهام» سناتور جمهورخواه
کنگره آمريکا اعالم کرد از آنجايي که واشنگتن به درگيري نظامي با
پيونگيانگ نزديک ميشود ،پنتاگون بايد خروج خانوادههاي نظاميان
آمريکايي مستقر در کره جنوبي را هر چه سريعتر آغاز کند.بنا بر گزارش
شبکه «راشاتودي» ،اين عضو کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا در برنامه
«فيس دنيشن» شبکه «سي بي اس» اعالم کرد« :نابخردانه است که همسران
و فرزندان نظاميان خود را به کره جنوبي بفرستيم آن هم در شرايط اقدامات
تحريک آميز کره شمالي .بنابراين ،از پنتاگون ميخواهم تا اعزام اين افراد را
متوقف کند و حتي تصور ميکنم زمان آن فرا رسيده که خروج وابستگان
نظاميان آمريکايي در کره جنوبي را نيز آغاز کنيم».گراهام ادامه داد« :ما به
درگيري نظامي با کره شمالي نزديک ميشويم چرا که اين کشور به سمت
پيوند دادن فناوري موشکي بالستيک با تسليحات هستهاي حرکت ميکند؛
موشکي که نه تنها قابليت رسيدن به آمريکا را دارد بلکه ميتواند سالح
هستهاي نيز حمل کند .زمان ما در حال اتمام است».بر اساس اين گزارش،
اين سناتور آمريکايي چند روز پيش نيز اعالم کرده بود که اگر اوضاع تغيير
نکند ،آمريکا سرانجام با کره شمالي وارد جنگ خواهد شد اگرچه در صورت
وقوع چنين امري تعدداد زيادي از مردم کشته و زخمي ميشوند.

آگهي
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660319003000424مورخ  96/8/10هيات قانون تعيين تكليف و وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي انار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
مسعود محرابي اناريزاده به شماره شناسنامه  148صادره انار فرزند علي ششدانگ خانه به مساحت 213
مترمربع پالك  18فرعي از  10320اصلي واقع در صدرآباد انار خيابان طالقاني جنوبي كوچه شبستان
 24از بخش يازده كرمان و فاقد بنچاق از مالك رسمي محرز گرديد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
ذيصالح تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مهلت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت به نام متقاضي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/8/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/14 :حسين طالبيزاده
د ش96/8/30 :

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان انار

خواهان رونوشت حصروراثت رضيه درزاده فرزند قادرداد به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كالسه
 9609985457100367از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان
مجيد شه مرادي در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1اميرحمزه و مصطفي فرزند پسرمتوفي
-2ساناز دخترمتوفي
-3رضيه درزاده همسرمتوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه  1شوراي حل اختالف شهرستان چابهار
		
مالف 404/96
ـــــــــــــــــــــــ
اجرائيه
مشخصات محكوم له /محكوم لهم
نام  :اميرحسين نام خانوادگي  :اوصانلو نام پدر :مهدي
نشاني :زنجان بهارستان خ باران يك خ بهار  4ق 15
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم
نام خانوادگي-1 :طاهري-2ايده لوئي نام پدر-1 :قاسم -2قاسم
نام-1:محمد -2علي
نشاني-1:مجهولالمكان -2مجهولالمكان
محكوم به
به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره  9610092601601030و شماره دادنامه مربوطه
 9609972601600644محكوم عليهما متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون ريال از بابت
اصل خواسته و به عالوه مبلغ نهصد وچهل هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهي و خسارت
تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراي احكام از بانك مركزي
استعالم ميشود و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان ضمنا احتساب و دريافت نيم عشر دولتي
به عهده اجراي احكام مدني ميباشد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجراي احكام مدني)  -2ترتيبي براي پرداخت
محكوم به بدهد -3 .مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر
به اجراي مفاد اجراييه نداند ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول
وغير منقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي واعتباري
ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از
زمان يكسال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست
محكوم له بازداشت ميشود مواد  8و  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394
-4خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم حبس تعزيري درجه هفت
را در پي دارد ماده  34قانون اجراي احكام مدني وماده  20ق آ م و ماده  16قانون نحوه اجراي محكوميت
مالي  -5 ، 1394انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي باقيمانده اموال براي
پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو
مجازات ميشود ( ماده  21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -6 ،)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت
سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل
توسط محكوم عليه خواهد بود( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي )1394
مالف 1266
قاضي شعبه  7شوراي حل اختالف زنجان -شهبازي

آگهيموضوعماده 3قانونوماده 13آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر راي صادره هيئت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضي و امالك مورد تقاضا
به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند  ،مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد  ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نماييد.
(ماجد عرارزاده فرزند جواد ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني واقع در ذوالفقاري خيابان  34بعد از  20متري
دست چپ فرعي دوم پشت مسجد كرار خريداري شده از مالك رسمي يوسف جوكار به مساحت  151/78متر مربع
طبق راي شماره  139660317003003000991قسمتي از پالك  2058/1بخش  9آبادان)
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
ايزدمهر  -رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان
تاريخ انتشار نوبت اول 96/8/29
تاريخ انتشار نوبت دوم  96/9/14دش  96/8/29م الف 1/641
-------------------------------آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت /هياتهاي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي شهرستان ايرانشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند  ،مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد  ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح تقديم نمايند.
بالمنازعبودنتصرفاتمتقاضيداردلذامالكيتآقايابراهيمترشابيبهشناسنامهشماره 573كدملي3718989433
صادره  -فرزند محمد در ششدانگ يك باب دكان به مساحت  46/77پالك شماره  171فرعي از  260اصلي واقع
در قطعه يك ايرانشهر از بخش  5حوزه ثبت ملك ايرانشهر تائيد و راي خود را با حدود ذيل صادر مي نمايد
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
عبدالستار باركزهي-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايرانشهر
م الف 418/96
تاريخ انتشار نوبت اول  96/8/29تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/14
ـــــــــــــــــــ
خواهان رونوشت حصروراثت رقيه تركي فرزند عربعلي به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كالسه
 9609982601001243از اين دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان
عربعلي تركي به ش.ش يك به تاريخ فوت  96/8/15در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه حينالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
-1رقيه تركي به ش.ش  1350-3119فرزند متوفي
-2مه لقا تركي به ش.ش  1348-3118فرزند متوفي
 -3زهره تركي به ش.ش  1355-351فرزند متوفي
 -4خديجه تركي به ش.ش  1357-17213فرزند متوفي
-5عهديه تركي به ش.ش  1361-34فرزند متوفي
 -6بهاره تركي به ش.ش  1367-278فرزند متوفي
 -7جهانگير تركي به ش.ش  1345-2779فرزند متوفي
 -8ساالر تركي به ش.ش  1351-3120فرزند متوفي
-9مهدي تركي به ش.ش  1358-3766فرزند متوفي
 -10مجيد تركي به ش.ش  1365-93فرزند متوفي
 -11سكينه حيدري به ش.ش  1330-2177همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
		
مالف 1263
ـــــــــــــــــــــــ
خواهان قنبرعلي تاراسي دادخواستي به طرفيت حامد فدايي گلستان به خواسته مطالبه چك تقديم دادگاههاي
عمومي شهرستان زنجان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان واقع در
زنجان-بزرگراه  22بهمن -مجتمع ادارات -ساختمان شماره يك دادگستري كل استان زنجان ارجاع و به
كالسه  960642ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن  96/10/18ساعت  12تعيين شده است به علت مجهولالمكان
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از
نشرآگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان-نجفي
مالف 1264

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي علي محمد عطايي با وكالتنامه شماره  29577و  28425مورخ  1395/09/11و 1396/06/27دفترخانه  852تهران از طرف سميه شاهآبادي  -حسين
ايرواني  -نصرتاله شهبازي و محسن شيخمحمدي (مالكين و وكيل) با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق طي شماره ترتيب  446421و  876238و شناسه يكتا
 139602156690000461و  0000462و  000455و دفترخانه  852تهران و برگ تقاضا به شماره وارده  28679مورخ  1396/08/6مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك
قطعه زمين به مساحت  70مترمربع قطعه  54تفكيكي به شماره  18612فرعي از  2398اصلي مفروز مجزي شده از  13546فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش ده تهران
كه ذيل ثبت  184161دفتر  1157صفحه  122به نام نصرتاله شهبازي ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي  218888صادر و تسليم گرديد سپس برابر سند شماره 29408
مورخ  1396/05/21دفترخانه  852تهران مقدار پنج دانگ مورد ثبت به حسين ايرواني و سميه شاهآبادي هر يك نسبت به يك دانگ و محسن شيخمحمدي نسبت به
سه دانگ منتقل گرديد.
به علت سرقت مفقود گرديده كه برابر نامه شماره كالسه  1112مورخ  1396/08/06فرماندهي پليس آگاهي تهران اعالم سرقت نموده و درخواست صدور سند مالكيت
المثني پالك موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراي ماده  120آييننامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي ميشود تا
چنانچه كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مهلت  10روز اعتراض خود را
به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائهدهنده اعاده خواهد شد
ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نميشود در صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و
به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
غضنفري  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك يافتآباد تهران
تاريخ انتشار96/9/14 :
مالف17811 :
د ت96/9/14 :
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمدرضا بادپر فرزند عليرضا به شماره شناسنامه  0015899004صادره
از تهران در مقطع كارشناسي رشته برق  -قدرت صادره از واحد دانشگاهي اسالمشهر با شماره سريال
 1920188مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اسالمشهر به نشاني اسالمشهر  -ميدان نماز  -خيابان صياد شيرازي  -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اسالمشهر ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهران گودرزي ذكاء فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه  143صادره از
تهران در مقطع كارشناسي رشته فيزيك گرايش حالت جامد (شبانه) صادره از دانشگاه خوارزمي (تربيت
معلم تهران) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه خوارزمي به نشاني :كرج ،انتهاي خيابان شهيد بهشتي ،ميدان دانشگاه ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حسين اميرپور فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  782صادره از شوشتر
در مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي شوشتر با شماره 138620402619
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد شوشتر به نشاني شوشتر  -منطقه شوشترنو  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد
شوشتر كد و صندوق پستي  6451741117ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهدي لطفي فرزند اكبر به شماره شناسنامه  200صادره مرند در مقطع
كارشناسي رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت صادره از واحد دانشگاهي تبريز به
شماره و تاريخ ثبت در سازمان  240128-93/12/25مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز واقع در دو كيلومتري
جاده تبريز  -تهران مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز  -ساختمان اداري  -اداره امور
فارغالتحصيالن ارسال نمايند.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بابك گودرزي ماليري فرزند مهرداد به شماره شناسنامه  7276صادره از
تهران در مقطع ليسانس رشته تحصيلي مهندسي عمران  -عمران صادره از واحد دانشگاهي كاشان به شماره
سريال  0105302و شماره ثبت  128411600275و تاريخ ثبت  86/01/28مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان به نشاني:
كاشان  -بلوار قطب راوندي  -خيابان استادان  -اداره امور فارغالتحصيالن ارسال نماييد.
برگ سبز خودروي سواري ليفان  820سفيد روغني مدل  1395به شماره پالك ايران 415-99و 36و به
نام پويا موزوني به شماره موتور  LF489Q150700985و شماره شاسي NAKNH4625GB101131
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب كيميا نيكراه فرزند محمدمهدي به شماره شناسنامه  600صادره از تهران
در مقطع كارشناسي رشته روانشناسي كودكان استثنايي صادره از تهران واحد دانشگاهي تهران مركزي
با شماره  358173به تاريخ  80/3/23مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران ،خ آزادي ،خ اسكندري شمالي ،خ فرصت
شيرازي ،پالك  136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
كارت ملي شماره  3256477879اينجانب سميه جوهري فرزند علياصغر به شش  1352متولد
 1362/7/10صادره از كرمانشاه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) سوزوكي ويتارا مدل  96مشكيرنگ به شماره انتظامي 638ط -55ايران  10و
شماره شاسي  923671و شماره شاسي  1324079به نام ليدا اصغري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپاني سمند مدل  86به شماره انتظامي 481م -61ايران  41و شماره
شاسي  70310964و شماره موتور  12486125487به نام سمانه دارايي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي اينجانب احسان استادحسيني اناري جلگه فرزند محمود به شماره شناسنامه  792صادره
از انار كد ملي  5429971601به شماره موتور  3973611و شماره شناسايي  S1412290727724مدل
سايپا  131SLو شماره پالك 519-65ي 44مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني :انار  -خيابان شريعتي  -مغازه پيرايش احسان صندوق پستي
 77419-13851ارسال نماييد يا با شماره  09132935620تماس حاصل نمايد.
شناسنامه مالكيت كارت پالك و سند فاكتور فروش يك دستگاه خودرو وانت تويوتا  2000به رنگ نقرهاي
مدل  1385و شماره پالك 627ج -29ايران  95و شماره موتور  0353041و شماره شاسي 0038437
به نام سيدمحمد دامني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ كمپاني) و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) اتومبيل سواري پژو  ROAبه رنگ نوكمدادي
متاليك مدل  1387و شماره پالك ايران 935-26ق 14و شماره موتور  11687017569و شماره شاسي
 NAAB21AA48H012339به نام آقاي موسيالرضا سلطانزاده فرزند حبيباهلل به شماره ملي
 0759214301مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مريم خداداديان مالك خودرو تندر  90به شماره شهرباني 523ب -49ايران  42و شماره بدنه
 NAALSRALDEA235049و شماره موتور  100015406RD291448به علت فقدان اسناد فروش
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان
سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
آقاي رضا حيدري مالك كاميون مدل  1381به شماره انتظامي 663ع -28ايران  65و شماره شاسي
 604886و شماره موتور  085162به علت فقدان سند تقاضاي صدور سند المثني نموده است لذا چنانچه هر
گونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دارد ظرف مدت  15روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن
مدارك كافي به دفتر فروش ايرانخودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمايند.
برگ سبز ،سند كمپاني ،سند قطعي خودرو سواري دوو سيلو مدل  77رنگ سبز يشمي شماره پالك
715ج -21ايران  81و شماره موتور  699133و شماره شاسي  IR77165004633به نام علي كيانپور
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت فعاليت حرفه رانندگان (هوشمند) به شماره  2917879به نام اينجانب مرتضي سليماني
سفيددشتي فرزند قدمعلي داراي كد ملي  4650642124داراي پرونده شماره  772141039مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري مدل  1390به شماره انتظامي 772ق -17ايران  78و شماره موتور
 4157083و شماره شاسي  S3412290930521مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يك فقره سند خودرو (بنچاق) ،سند كمپاني ،اسناد محضري و گواهي شهرداري و دارايي (به غير از
شناسنامه مالكيت) مربوط به خودرو وانت لندروور نيمتن آبي رنگ به شماره پالك 661-61ج 26و
شماره موتور  99100811و شماره شاسي  510734مدل  1359به نام فرح دهقاني دلچه مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت مدل  1396به رنگ آبي و شماره پالك ايران 569-89ب 92و شماره موتور
 Z24728118Zو شماره شناسايي ( VIN): NAZPL140BH0463302مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد  141مدل  88رنگ نوكمدادي متاليك به شماره پالك 387ل -38ايران
 14و شماره موتور  2884739و شماره شاسي  S1482288290026به نام حميد خواجهويسي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز موتورسيكلت راپيدو  125مدل  94به شماره پالك  568/68997به رنگ مشكي و شماره
موتور  150310و شماره تنه  9400397به نام فرزاد بهمني علي جانوند متولد  1370/1/13به شماره ملي
 1870146263فرزند خدايار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  84رنگ مشكي شش ايران 267-65ي 51مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) پرايد جيتيايكس مدل  1385رنگ بژ به شماره شهرباني 245ص -19ايران
 12و شماره موتور  1800182و شماره شاسي  S1412285286231به نام مجيد محبوبي بغدادآباد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي كاميونت ون مدل  82به شماره پالك انتظامي 457ج -13ايران  16و
شماره شاسي  D23432و شماره موتور  229406مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي
 S1412288315138و شماره پالك 358-48ب 34مدل  1388مربوط به فيروز محمديان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) اتومبيل وانت مزدا به شماره انتظامي ايران 259-44ع 98به نام عليمحمد
اعطايي و ش شاسي  NAGP2PC11GA227512و ش موتور  FEA38487مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانياتومبيلجك S5بهشمارهانتظاميايران461-99ص 43وشمارهشاسيNAKSH7315FB109531
و ش موتور  HFC4GA31DF3029082به مالكيت خانم نصيبه شيخمحمدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پرايد مدل  1381به شماره انتظامي 622-41ج 12و شماره موتور  00425110و
شماره شاسي  S1412281892123مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت كارت پالك و سند فاكتور فروش يك دستگاه خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل
 1391و شماره پالك 743ج -18ايران  95و شماره موتور  124K0141840و شماره شاسي  821810به
نام فرشته جمالزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
وكالتنامههاي به شمارههاي  91/4/5-11427دفترخانه  86سيرجان و  91/5/28-18362دفترخانه 93
سيرجان و  91/6/16-18521دفترخانه  93سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حسين مزيدي فرزند احمد به شماره شناسنامه  3364صادره از عليآباد
كتول در مقطع كارشناسي رشته برق  -مخابرات صادره از واحد دانشگاهي آزاد گناباد مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
عليآباد كتول به نشاني استان گلستان  -شهرستان عليآباد كتول  -خيابان دانشگاه  -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد عليآباد كتول ارسال نمايد.
اصل سند خودرو سواري پژو  405جيالايكس رنگ نقرهاي متاليك مدل  1385به شماره پالك 449ب-39
ايران  98و شماره موتور  12485173011و شماره شاسي  24252185مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز موتورسيكلت تيزتك  125مدل  94به رنگ مشكي و شماره پالك  37747-568و
شماره موتور  906515و شماره بدنه  9406425به نام جمال صيدعلي وندبوري به شش  692و كد ملي
 5559414727فرزند ناصر صادره از فارسان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عبدالرشيد آخوندپور فرزند محمد به شماره شناسنامه  143در مقطع
كارشناسي رشته پژوهشگري علوم اجتماعي صادره از دانشگاه آزاد واحد آزادشهر مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سعيد زرگران فرزند شعبانعلي شماره شناسنامه  15414صادره از كردكوي
در مقطع كارشناسي رشته علوم دامي صادره از واحد دانشگاهي داراب با شماره 01/18/2/139402
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد داراب به نشاني استان فارس  -شهرستان داراب  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب
ارسال نمايند.
كليه مدارك سواري رنو به رنگ مشكي مدل  78و ش شهرباني ايران 382-12هـ 37و ش شاسي
 PSX68E8009504و ش موتور  002905مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت و برگ كمپاني خودرو سايپا  131SXمدل  1390به ش شهرباني ايران 469-68د 33و ش
موتور  4276293و ش شاسي  S3412290977668به نام سيدرضا دهقان طزرجاني فزند سيدعلي به
شماره شناسنامه  744مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت و برگ كمپاني خودرو پرايد جيتيايكسآي مدل 1386به ش شهرباني ايران533-54ص35
و ش شاسي  S1412286354245و ش موتور  2011484به نام محمدجواد برجيزاده عقدا فرزند
محمدعلي به شماره شناسنامه  758مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت و برگ كمپاني خودرو جك  S5هاچبك مدل  1395به ش شهرباني ايران 683-68ط 27و
ش شاسي  NAKSH7318GB123554و ش موتور  HFC4GA31DG0045443به نام سيدرضا دهقان
طزرجاني فرزند سيدعلي به شماره شناسنامه  744مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك اينجانب مينا وفايي فرزند ولي به شماره شناسنامه  3040صادره از آستارا در مقطع كارشناسي
ارشد رشته مكاترونيك صادره از واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات كرمانشاه با شماره  910888582مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه ارسال نمايد.
كليه مدارك سواري پيكان به رنگ سفيد مدل  74و ش شهرباني ايران 686-21ل 58و ش شاسي
 74404460و ش موتور  1127405515مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگكمپاني،برگسبزپژو 206مدل 94وششهربانيايران334-99م 18وششاسيNAAP13FE8FJ320615
و ش موتور  163B0191716مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين وانت تويوتا هايلوكس مدل  1978به شماره موتور  12R1806670و شماره شاسي
 RN25364553و شماره انتظامي 518-69س 19به نام محمدرضا ريگي خالص مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت نيسان مدل  1392به شماره بدنه  NAZDL104TD0064252و شماره موتور 80062374
و شماره انتظامي 484ط -17ايران  53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اسماعيل تاريپناه زاهدي مالك وانت پيكان مدل 1388به شماره بدنهNAAA36AA29G806382
و شماره موتور  11487059272و شماره پالك 627ن -22ايران  23به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه
آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رامين اسفنديار مالك خودروي سمند  LX-EF7به شماره بدنه NAACR1HW7EF586645
و شماره موتور  147H0117756و شماره پالك 775ب -23ايران  99به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق
دارد ظرف مدت ده روز به دفترمنطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره كارت  1772996در قبال اداره حمل و نقل پايانه مازندران مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و سند مالكيت (برگ سبز) و بيمهنامه خودرو پرايد هاچبك  111مدل  1396رنگ سفيد به شماره
انتظامي ايران598-67ج 59و شماره موتور 5947006/M13و شماره شاسيNAS431100H5727583
به مالكيت مهدي كرمي ميرآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو ليفان مدل  1393رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران 722-88س76
و شماره موتور  LFB479Q121200107و شماره شاسي  NAKNF4228DB114804به مالكيت فاطمه
كربي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو پارس رنگ نقرهاي مدل  84به نام حسينعلي سلطانيان به شماره پالك
ايران 862-13د 38و شماره موتور  12484219856و شماره شاسي  19337336مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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آگهي مزايده اموال غيرمنقول مربوط به پرونده اجرايي كالسه  9302740قزوين
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه سوم به مساحت  184/89مترمربع كه مقدار  1/08مترمربع آن بالكن است به نام
قطعه يازدهم تفكيكي به پالك ثبتي  50942فرعي از  6933اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  5956فرعي از اصلي مذكور واقع در
بخش ثبتي  2تهران به قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و پاركينگ با حدود اربعه شماال اول به طول سه متر لبه بالكن و ديواري است
دوم غربي است  1/40مترمربع ديوار و پنجره بوده و اين دو قسمت به فضاي نورگير مشاعي سوم 1/55مترمربع ديواري است اشتراكي
با آپارتمان مجاور چهارم شرقي است  0/65مترمربع پنجم يك مترمربع ششم غربي است  0/95مترمربع هفتم  4/80مترمربع اين چهار
قسمت درب و ديواري است به راهپله مشاعي هشتم  1/10مترمربع ديواري است به فضاي باز مشاعي شرقا اول  3/90مترمربع دوم شمالي
است  1/50متر اين دو قسمت ديوار و پنجره است به فضاي باز مشاعي سوم به طول  7/35مترمربع ديوار و پنجره است به فضاي خيابان
سي متري چهارم به طول  3/40مترمربع ديوار و پنجره است به فضاي باز مشاعي جنوبا اول  13/85متر دوم كه جنوب غربي محسوب است
 2/60متر در دو قسمت ديوار و پنجره است به فضاي حياط مشاعي غربا به طول  10/5مترمربع ديواري است به ديوار پالك 6933/5955
كف با سقف طبقه تحتاني مشترك بوده و سقف آن پشت بام مشاعي است ذيل ثبت  186078صفحه  357دفتر جلد  1238امالك به
شماره چاپي  654360برابر سند قطعي شماره  106475مورخ  79/3/2دفتر اسناد رسمي شماره  292تهران به آقاي حسن مصيبزاده
و مهرداد مصيبزاده (راهنين) به ترتيب  2دانگ و  4دانگ مشاع انتقال قطعي يافته است و شش دانگ برابر سند رهني شماره 114503
مورخ  88/9/3دفتر اسناد رسمي سه قزوين نزد بانك صنعت و معدن شهر صنعتي البرز در رهن قرار گرفته است و طبق نظريه وارده
شماره  96/6/25-9144هيات كارشناسان سهنفره تجديدنظر نشاني ملك :تهران ،ميدان آرژانتين ،خيابان بيهقي ،نبش خيابان  ،18پالك
 22جديد طبقه سوم جنوبي واحد  6ميباشد و مورد بازديد يك دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه سوم از يك باب ساختمان چهار
و نيم طبقه شمالي با موقعيت نبش و قدمت بيش از  25سال و داراي موقعيت اداري ساختمان با نماي شرقي و جنوبي آجر سه سانتي و
شامل سه طبقه دو واحدي روي طبقه همكف به عنوان پاركينگ و يك رستوران و نيمطبقه زيرزمين بوده و طبقه همكف شامل پاركينگ
مشاعي ،البي ورودي و يك باب رستوران و زيرزمين شامل انباريها و تاسيسات است .ساختمان جمعا شش واحد آپارتمان به عالوه يك
واحد تجاري با پاركينگ مشاع بوده و فاسد آسانسور ميباشد .مورد ارزيابي واحد شماره  6واقع در طبقه سوم جهت جنوبي ميباشد كه
داراي پنج اتاق اداري ،يك اتاق منشي ،انباري و آبدارخانه و سرويس بهداشتي است .دو اتاق آن تودرتو بوده كه با كف پاركت و ديوار و
سقف با پوشش ورق  PVCبوده و ساير قسمتهاي كف با سراميك چرمي مفروش شده و ديوار با كاغذ ديواري و سقف رنگ پالستيك و
در قسمتي ديوار و سقف با پوشش ديواركوب  PVCاست .سيستم سرمايش كولر آبي و دو دستگاه اسپيلت و سيستم گرمايش موتورخانه
مركزي به عالوه رادياتور آلومينيومي است .ساختمان داراي انشعابات آب و برق و گاز بوده و واحد مذكور در تاريخ بازديد در اختيار و
استفاده مالكين ميباشد و به صورت اداري به عنوان دفتر شركت گمبرون در حال بهرهبرداري است و با توجه به ارائه پايانكار شماره 10394
مورخ ( 72/8/6پرونده شماره  )30475و مصوبه شماره  111/982مورخ  70/4/8كميسيون ماده  5درخصوص تغيير كاربري از مسكوني
به اداري ،ارزيابي واحد موصوف بر مبناي كاربري اداري انجام گرفته است؛ ضمنا آپارتمان مذكورداراي بيمهنامه آتشسوزي به شماره
 23/4078/2000بوده كه تا تاريخ  96/7/30داراي اعتبار بوده است فلذا و با عنايت به توضيحات فوق و در نظر گرفتن جميع عوامل موثر
در كارشناسي ارزش شش دانگ مذكور با اعياني با كاربري اداري و قدرالسهم از عرصه و مشاعات به مبلغ  23/111/250/000ريال معادل
(دو ميليارد و سيصد و يازده ميليون و يكصد و بيست و پنج هزار تومان) ارزيابي شده و حسب اعالم وكيل بستانكار به وارده به شماره
 18868مورخ  95/11/12ملك موصوف فاقد بيمه ميباشد .عليهذا به منظور وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي مزايده در محل اداره
اول اجراي اسناد رسمي به نشاني :تهران ميدان ونك ،نبش چهارراه جهان كودك پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي سالن
مزايده در روز سهشنبه مورخ  96/10/5از ساعت  9صبح الي  12ظهر برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ  23/111/250/000ريال شروع و
به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد و شركت در مزايده براي عموم آزاد بوده و طالبين و خريداران ميتوانند
جهت شركت در جلسه مزايده با در دست داشتن چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر فوق در جلسه مزايده
حاضر شوند .چنانچه روز مزايده با تعطيلي غيرمترقبه مواجه شود ،روز اداري بعد از روز تعطيل ،مزايده در همان مكان و زمان و ساعت
برگزار خواهد شد .همچنين بدهيهاي احتمالي مربوط به شهرداري ،دارايي ،حق انشعابات مربوطه و ساير ديون احتمالي به ساير مراجع
كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نميباشد به عهده برنده مزايده بوده و تنظيم سند انتقال اجرايي موكول به ارائه مفاصاحسابهاي
شهرداري و ...مربوطه خواهد بود.
رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي  -احمديان
تاريخ انتشار96/9/14 :
مالف17814 :
د ت96/9/14 :
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405جيالايكس مدل  1388به شماره انتظامي 721ب -48ايران 85
و شماره موتور  12487277536و شماره شاسي  NAAM01CA39K935783به رنگ سفيد نقرهاي
متاليك به نام محمد نهتاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي موقت اينجانب ابوبكر نهتاني فرزند عبدالعزيز به شماره دانشجويي  9605983و كد
ملي  6520047341دانشجوي رشته حسابداري مقطع كارشناسي دانشگاه مجتمع آموزش عالي سراوان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري پرايد مدل  1393به شماره انتظامي 844ص -18ايران  95و شماره موتور
 5139355و شماره شاسي  NAS411100E3669815مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب سعيد قلندرزهي جاللآبادي كارشناسي ارشد رشته زمينشناسي اقتصادي به شماره
دانشجويي  9511694دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ش شناسنامه  1911صادره از ايرانشهر
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب خانبيبي اربابي فرزند اشرف به 
در رشته آموزش و پرورش ابتدايي مقطع كارداني از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايرانشهر مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سياوش شهركي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  211صادره از اصفهان
در مقطع كارشناسي رشته تربيت بدني صادره از واحد دانشگاهي زاهدان با شماره -149010901781
 91/3/2مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني ميدان دكتر حسابي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد
زاهدان ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي مدل  88رنگ سفيد روغني به شماره موتور 3261064
و شماره شاسي  S5410088000067و شماره پالك ايران 273-24ج 71مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري تيپ  206TU5سيستم پژو  206مدل  94به رنگ سفيد و شماره موتور
 163B0189233و شماره شاسي  NAAP13FE5FJ319714و پالك ايران 581-48ج 47مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند خودروي سواري رنو تيپ مگان  L84F4R-A2000CCرنگ نوكمدادي متاليك مدل
 89به شماره موتور  F4R1771C115024و شماره شاسي  NAPLM050EA1005477و پالك ايران
337-24ج 11مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان مدل  1391به شماره انتظامي 531-25ج 86و شماره موتور  114F0029781و
شماره شاسي  )VIN(NAAA46AA0CG60060متعلق به اينجانب ميراسماعيل غيبي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اميد قربانزاده مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي ايران 595-41ب 26مدل  1384و
شماره بدنه  19323330و شماره موتور  12484129183به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايرانخودرو
تقاضاي رونوشت (المثني) سند ،شناسنامه مالكيت ،كارت پالك و ....مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر شخص ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور
طبق ضوابط مقرر اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
اينجانب علي محمدي مالك وانت پيكان به شماره موتور  114F0018956و شماره شاسي CG335857
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بابك مقصودي مالك رانا به شماره موتور  160B0006011و شماره شاسي DT005698به علت
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع
در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدمصطفي پاكدامن جيركل پژو  206به شماره شاسي  DJ452975و شماره انتظامي 845ن-22
ايران  99به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد صادقي نياركي مالك پژو  206به شماره موتور  13086003035و شماره شاسي 10880851
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدمهدي كاردگر مالك پژو پارس به شماره موتور  12488034175و شماره شاسي 9E831326
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزني تهپر  2لول مدل كوسه ساخت كشور ايران شماره سالح:
 91691315به نام صابر كورد به شماره ملي 3591256315 :مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سايپا  EX131سفيد روغني مدل  1392به شماره پالك ايران -61
414س 83به نام فراست حيدري به شماره موتور  4853317و شماره شاسي NAS411100D4910403
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت شناسايي اينجانب داريوش برادران نخجواني به شماره پروانه  13730صادره از كانون وكالي
دادگستري مركز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مراتب آگهي ميگردد.
سند كمپاني خودرو سواري سمند الايكس خاكستري متاليك مدل  1385به شماره پالك ايران -66
257ج 99به نام حميد ميرهاديزاده به شماره شاسي  17648178و شماره موتور  12485236282مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ـــــــــــــــــــ
خواهان رونوشت حصر وراثت آسیه تقی لو فرزند نقی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609982601001249از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
رخشنده کاظمی به شماره شناسنامه  4به تاریخ فوت  95/12/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1آسیه تقی لو به شماره شناسنامه  539ت ت  1355فرزند متوفی
 -2مظفر تقی لو به شماره شناسنامه  365ت ت  1336فرزند متوفی
 -3اسکندر تقی لو به شماره شناسنامه  540ت ت  1350فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1269
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف زنجان

ـــــــــــــــــــــــ
آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به پالك سه هزار و هفتصد و پنجاه و چهار فرعي از دو اصلي
بخش دو ثبت كردكوي به مساحت  514مترمربع (پانصد و چهارده مترمربع) واقع در كردكوي خيابان وليعصر
عدالت  -15پالك  -25كد پستي  48817 -18115ذيل ثبت  7328صفحه  152دفتر جلد  30مورد وثيقه سند
رهني  89/1/15 -5272تنظيمي دفترخانه  180ساري به نام آقاي يوسفعلي نوروزي فرزند حسن محدود به
حدود شماال در چهار قسمت كه قسمت سوم بوضع شرقي است اول بطول  3/80متر ديوار بديوار پالك 1753
فرعي دوم الي چهارم بطول هاي  9/25متر و  0/30متر و  0/20متر ديواريست بديوار مصرفي محمد رحيم
قدسي جز باقيمانده پالك دو اصلي شرقا بطول  35/60متر ديواريست به پالك  3144فرعي جنوبا در سه قسمت
كه قسمت دوم بوضع شرقي است اول و دوم بطول هاي  9/55متر و  4/85متر ديوار بديوار و بديوار پالك
 292فرعي سوم بطول  11/05متر بديوار متصرفي مرتضوي جز باقي مانده پالك دو اصلي غربا در پنج قسمت
كه قسمت دوم بوضع شمالي است اول بطول  5/60متر درب و ديواريست به كوچه سوم الي چهارم بطولهاي
 8/75متر و  11/75متر و  18/85متر بديوار و ديوار بديوار متصرفي سيدرمضان مسلمي پنجم بطول 3/60
متر ديوار بديوار پالك  1753فرعي طبق گزارش كارشناسي رسمي دادگستري كك 94/5/4 -94/194/
مشخصات ملك اعياني ساختمان وياليي دو طبقه همكف داراي اسكلت فلزي و آجر كه طبقه همكف داراي يك
اتاق خواب كه كف آن پوشش بتن ديوارها و سقف گچ كاري با پوشش رنگ چهارچوب در فلزي و خود در چوبي
با روكش  HDFكف هال پوشش بتن ديوارها و سقف گچ كاري با پوشش رنگ در ورودي هال و پنجره از جنس
آلومينيوم كف آشپزخانه سراميك ديوارها تا سقف كاشي كاري شده سقف گچ كاري همراه با رنگ آميزي داراي
كابينت فلزي همراه با سينك به صورت اوپن سرويس بهداشتي شامل حمام رختكن و توالت كه كف حمام و رختكن
سراميك وبدنه تا سقف كاشي كاري شده و در از جنس آلومينيوم كف توالت سراميك و ديواره به ارتفاع 1/5
متر كاشي كاري و بقيه نرمه كشي و در از جنس آلومينيوم ميباشد نماي اصلي طبقه همكف سراميك كار شده
و طبقه همكف داراي كد ارتفاعي  40سانتيمتر بوده و بدون استفاده و خالي مي باشد .طبقه اول داراي يك راه
پله ورودي به شكل ال سنگ كاري شده و داراي نرده سنگي مي باشد طبقه اول مسكوني داراي دو اتاق خواب
كه كف آن پوشش بتن ديوارها و سقف گچ كاري با پوشش رنگ چارچوب در فلزي و خود در چوبي با روكش
 HDFكف هال پوشش بتن ديوارها و سقف گچ كاري با پوشش رنگ در ورودي هال و پنجرهها ازجنس آلومينيوم
كف آشپزخانه سراميك ديوارها تا سقف كاشي كاري شده سقف گچ كاري همراه با رنگ آميزي داراي كابينت
فلزي همراه با سينك به صورت اوپن سرويس بهداشتي شامل حمام رختكن و توالت كه كف حمام و رختكن
سراميك و بدنه تا سقف كاشي كاري شده و در ازجنس آلومينيوم كف توالت سراميك و ديواره به ارتفاع 1/5
متر كاشي كاري و بقيه نرمه كشي و در از جنس آلومينيوم مي باشد .سيستم سرمايشي كولر گازي پنجرهاي و
پنكه و گرمايشي بخاري گازي مي باشد .نماي اصلي طبقه اول سنگ پالك از جنس سنگ مرمر كف تراس پوشش
سنگ مرمر ساختمان باعمر  38سال و داراي خرپاي شيبدار با پوشش ايرانيت و انشعابات آب برق گاز مستقل و
يك خط تلفن ثابت مي باشد .طبقه اول با وضعيت تقريبا ظاهري مناسب در اختيار مستاجر و درحال بهرهبرداري
مي باشد با توجه به اينكه ارزش ملك توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ  1/700/000/000ريال (يك
ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزيابي و ارزيابي انجام گرفته قطعيت يافته است پالك فوق از ساعت  9الي
 12روز يكشنبه مورخ ( 96/10/3سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش) در شعبه اجراي اداره ثبت اسناد
وامالك كردكوي واقع در خيابان وليعصر – كوچه حجتي از طريق مزايده به فروش مي رسدو مزايده از مبلغ
ارزيابي شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .پالك مورد رهن مذكور با توجه
به اعالم وكيل بستانكار (آقاي ناصر كريمي) طي نامه وارده بشماره  139605012415001739بيمه مي باشد.
ضمنا پرداخت بدهي هاي مربوط به آب  ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه
مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي وعوارض شهرداري وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم
قطعي آن معلوم شده يا نشده به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت
هزينه هاي فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد.
اين آگهي وفق آئين نامه اجرايي فقط در يك نوبت منتشر خواهدشد.
تاريخ انتشار  -96/9/14م الف 8637
عبدالرحمن ايري – كفيل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كردكوي
ــــــــــــــــــــــــــ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله محکوم علیه میثم رضایی شهمیرزادی فرزند محمود که مجهول
المکان می باشد به طرفیت آقای غالمرضا خسروی فرزند جهانشاه ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از
 9610426640300136در پرونده کالسه  950290به موجب شماره دادنامه  9609976640300026و دادنامه
اصالحی به شماره  9609976640300201مورخه  96/2/17صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محکوم
علیه محکوم به پرداخت مبلغ وجه چک به شماره  96/11/12 -763234به مبلغ  2000000000ریال بابت
اصل خواسته و پرداخت مبلغ  810000ریال از باب قاعده فقیهی تسبیب و الضرر بابت هزینه دادرسی و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له (ضمنا
مطابق دادنامه شماره  9509976640300912مورخه  95/8/22حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
محکوم له (خواهان) صادر گردیده است و پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم
علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ
تامین متناسب از محکوم له با ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت
در اجرای ماده  73آ د م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر این صورت واحد اجرای
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
م الف 6926
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان الیگورز -محسن
جمشیدوند
...................................................
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم مینا مرادلو فرزند سعید
خواهان آقای احمد نصیری قراجه بزلو دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مینا مرادلو فرزند سعید به خواسته
الزام به تمکین مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609982400601377و شماره
بایگانی  961411شعبه شش دادگاه خانواده زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  96/10/23ساعت  11تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
خانم مینا مرادلو فرزند سعید و درخواست خواهان آقای احمد نصیری قراجه نرلو مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد.
م الف 1268
منشی دادگاه حقوقی شعبه  6دادگاه خانواده زنجان -ناهید آقائی حاجمیرلو
..................................................
آگهي فقدان سند مالكيت
سند مالكيت دفترچه ای ششدانگ پالک ثبتی  5302/116اصلی بخش یک زنجان واقع در زنجان خ فرودگاه خ
شهید محمود بیاتی کوچه آدینلو پالک  5به نام عباس رحمتی فرزند گل محمد به شماره سریال  511857صادر
گردیده است که به موجب گواهی حصر وراثت شماره  95/9/6 -9509972601001015مشارالیه فوت نموده
و وراث به نام های  -1ارشد علی  -2مسیب  -3حسین  -4سعید  -5فاطمه  -6زینب همگی رحمتی با ارائه
دو برگ فرم استشهاد مصدق مدعی فقدان سند مالکیت به علت سهل انگاری بوده و تقاضاي صدور سند مالكيت
المثني را نموده است كه مراتب به استناد تبصره يك ماده  120اصالحي آيين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس به
نحوي از انحاء ادعايي نسبت به ملك دارد يا معامالتي به نفع او انجام شده از تاريخ انتشار آگهي ضمن مراجعه
به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد در غير اين صورت سند مالكيت
المثني به متقاضي تسليم خواهد شد.
مالف 1267
رئيس ثبت منطقه دو زنجان-اکبری

