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خبر
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی:

روزانه  ۵۶۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی
از پارس جنوبی تولید میشود
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت :روزانه  ۵۶۰میلیون
مترمکعب گاز طبیعی ۲۱ ،هزار تن گاز مایع ۷۶۰ ،هزار بشکه میعانات گازی
و  ۱۵هزار و  ۴۰۰تن اتان توأم از پاالیشگاههای مجتمع پارس جنوبی تولید
میشود.به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر،هادی هاشمزاده فرهنگ ،در
جریان سفر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به عسلویه و بازدید از شرکت
مجتمع گاز پارس جنوبی ،با اشاره به همزمانی این سفر با بیستوسومین
سالگردتأسیساینمجتمع گازیاظهار داشت:شرکتملی گاز ایرانبابیش
از نیم قرن خدمت ،دستاوردهای بسیار ارزشمندی دارد و هدف گذاری
صنعت گاز برای افق  ۱۴۰۴قرار گرفتن در رتبه سوم تولیدکنندگان گاز دنیا
و سهم  ۸تا  ۱۰درصدی از تجارت جهانی گاز و کسب رتبه نخست فرآوری گاز
در منطقه است.وی ادامه داد :این اهداف هرکدام بار معنایی و مسئولیت
سنگینی برای همه خادمان شرکت ملی گاز ایران ازجمله من و همکارانم
در این مجموعه ایجاد می کند .بیشک مهمترین رسالت ما فرآورش گاز
میدان مشترک پارس جنوبی است.مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس
جنوبی تصریح کرد :سهم ایران از بزرگترین مخزن گاز دنیا سه هزار و ۷۰۰
درجای این مخزن و
کیلومترمربع است ۵۰۰ ،تریلیون فوتمکعب برآورد گاز
ِ
 ۱۸میلیارد بشکه میعانات گازی سهم ایران است که با نگاهی دیگر درواقع
 ۷۵درصد تولید گاز کشور ۵۰ ،درصد ذخایر گاز ایران و  8درصد ذخایر گاز
دنیا را شامل میشود.هاشمزاده فرهنگ افزود :پارس جنوبی میدانی
مشترک با کشور قطر است ،این کشور چهار سال زودتر از ما و در سال ۱۳۷۷
بهرهبرداری از این مخزن را آغاز کرد و ایران با چهار سال تأخیر از سال ۱۳۸۱
شروع به بهرهبرداری کرد ،اما قطر حدا کثر  ۱۷۵/۷میلیارد مترمکعب در
سال  ۲۰۲۰توانسته از این مخزن برداشت کند و ما از سال  ۱۳۹۷یا  ۲۰۱۸از
قطر پیشی گرفتیم و در سال  ۱۳۹۹رکورد تولید  ۲۰۲/۳میلیارد مترمکعب
از پارس جنوبی را ثبت کردیم.به گفته وی ،سهم تجمعی ایران از این
مخزن گازی  ۴۲درصد و قطر  ۵۸درصد است.مدیرعامل شرکت مجتمع
گاز پارس جنوبی تأ کید کرد :به امید خدا با راهاندازی نخستین واحد تصفیه
و فرآورش گاز فاز  ۱۴تا پایان امسال و تکمیل آن تا سال آینده به گامهای
پایانی توسعه پارس جنوبی نزدیک میشویم .هاشمزاده فرهنگ بابیان
این که حجم سرمایه گذاری انجام شده در پارس جنوبی نزدیک به ۸۰
میلیارد دالر است ،گفت :این موضوع دو پیام مهم دارد ،نخست اینکه این
سرمایه گذاری در سالهای سخت تحریمها انجام شده است ،بنابراین از
سر سفرههای نهچندان پر مردم بوده و امانتی در دستان ماست و باید آن
را به تولید حدا کثری تبدیل کنیم.وی ادامه داد :پیام دوم این است که
همه این سرمایه گذاری برای شرکت ملی گاز ایران به دارایی تبدیلشده
و از محل استهال ک این دارایی ،منابع الزم برای نگهداری مطلوب این
تأسیسات فراهمشده و مجتمع گاز پارس جنوبی فقط بهرهبردار است و
تأسیسات بهنوعی در اجاره ماست.

افزایش  11درصدی مصرف برق کشور
در مقایسه با سال گذشته
مصرفبرق کشور در روز گذشتهحدود 42هزار و 500مگاواتبهثبترسیده که
درمقایسهبامدتمشابهسال گذشتهبا38هزارو133مگاواتمصرف،افزایش
11درصدیرانشانمیدهد.به گزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو،براساس
اعالمشرکتمدیریتشبکهبرقایران،آمارهاحا کیاز آناست کهقابلیتتولید
نیروگاههابرایدیروز43هزارو700مگاواتپیشبینیشدهبود کهنشاندهنده
عدموجودمشکلدر تأمینبرقهموطناناست.این گزارشمیافزاید،میزان
مصرف برق صنایع بزرگ کشور در روز گذشته  5هزار و  400مگاوات گزارش شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین زمان حدود  ۳/۵درصد رشد را
نشانمیدهد.براساساین گزارش،میزانذخیرهنیروگاههاحدود۱۲۰۰مگاوات
برآورد شده و محدودیت استفاده از نیروگاههای برقآبی کما کان وجود دارد.
همچنین15هزار مگاواتاز نیروگاههای کشور مطابقبرنامهزمانبندیشدهو
برایتعميراتاساسیاز مدار خار جشدهاند کهپساز طیشدنزمانتعمیرات
ساالنه به مدار تولید بازخواهند گشت.
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آغاز ثبتنام برای چهارمیلیون واحد مسکونی

«ثمن»دولتبرایمسکنمیلیونی

نفیسه امامی
ثبتنامدورجدیدمسکنازافرادواجدشرایط
در سامانه جدید «ثمن» از دیروز چهارشنبه آغاز
شد و متقاضیان تا یک ماه فرصت دارند به آدرس
 saman.mrud.irمراجعه کردهوثبتنامنمایند.
شروط ثبتنام در طر حهای دولتی که شامل
عدم استفاده از امکانات دولتی زمین و مسکن و
تسهیالتبخشمسکنازابتدایانقالبتا کنون،
عدم داشتن مالکیت خصوصی امال ک ،سکونت
 ۵ساله در شهر موردتقاضا و متأهل یا سرپرست
خانواربودن،جزءشرایطاصلیبرایثبتتقاضای
مسکن در این طرح عنوانشده است.
طبقاعالممحمودمحمودزاده،معاونمسکنو
ساختمانوزارتراهوشهرسازی،اولویتویژهای
برایثبتناموجودنداردوهم ه کسانی کهشرایط
مذکور راداراباشندمیتوانندنامخودرادر سامانه
ثبت نمایند.
وزارتراهوشهرسازیهنوز از جزئیاتتسهیالت،
نرخ سود و مدتزمان بازپرداخت مسکن خبری
منتشرنکردهاست،امادرجلسهاخیرشورایعالی
مسکن،پیشنهاداتیدرخصوصتسهیالتطرح
جهشتولیدمسکنارائهداده کهبراساسقیمت
تمامشدهوزیربنایواحدمسکونیذیلاینبرنامه
و همچنین ترا کم ساختمانها ،پیشنهاداتی
ارائه داده است.
وزارت راه و شهرسازی کارمزد تسهیالت را نیز
تهی ه کرده که ابتدا در شورای عالی پول و اعتبار
مطرح و پس از تأیید بانک مرکزی به شورای عالی
مسکن ارجاع داده میشود.
ی که قرار باشد رقم این تسهیالت برای
درصورت 
کالنشهرها  ۴۰۰میلیون تومان ،نرخ سود آن ۱۲
درصد و مدتزمان بازپرداخت  ۲۰ساله باشد،
رقم اقساط بازپرداخت این وام برای متقاضیان،
چهارمیلیونو۴۰۴هزارتومانخواهدبود؛متقاضی
بیش از یک میلیارد و  ۵۰میلیون تومان به بانک
ی گرداند و سود کل این تسهیالت ۶۵۰
عامل برم 

میلیون تومان است.
همچنین گفتهشدهوامساختاینطرحمسکن
در سایر شهرها  ۲۵۰میلیون تومان با بازپرداخت
 ۲۰ساله و نرخ سود  ۱۲درصد است که رقم اقساط
آن  ۲میلیون و  ۷۵۰هزار تومان است و در پایان
سال بیستم ،متقاضی  ۶۶۰میلیون تومان به
ی گرداند.
بانک برم 
ساخت مسکن یکی از مهمترین اقدامات دوره
فعالیت دولت سیزدهم عنوان شد .ابراهیم
رئیسی قبل از آغاز به کار خود وعده داده بود
هرسال احداث یکمیلیون واحد مسکونی را
پیگیری کرده و چهار میلیون واحد مسکونی را
در چهار سال احداث خواهد کرد و حاال با آغاز کار
دولتسیزدهمودر راستایاجرایشعار مسکنی
دولت ،مقدمات برای احداث حدود دو میلیون
مسکن در فاز اول فراهمشده است.
قانونجهشتولیدمسکنهمحدودیکماهگذشته
ابالغشد کهبرایمؤلفههایتأمینزمین،تأمین
منابع مالی ،تأمین مصالح ساختمانی و خدمات
پیشبینیهایالزمراانجامدادهاست.طرحاقدام
ملیمسکنوتکمیلواحدهایمسکنمهرهمدر
ی گیرندودر
قالبطرحجهشتولیدمسکنقرار م 
دولت سیزدهم تداوم خواهند یافت.
اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی کاهش
قیمت تمامشده برای مردم است و برای ساخت
از انبوهسازان ،پیمانکاران و تعاونیها استفاده
ی کندامااعالمشدهمنافعاقتصادیسازندگان
م 
ی کند.
را نیز لحاظ م 
انتظار میرود با توجه به جهشهای چندباره
قیمتملکبهخصوصدرپایتخت،طرحساخت
یکمیلیون واحد مسکن عقبماندگی در حوزه
ساختوساز در کشور را جبران کند .این برنامه
کالن نیازمند اراده و مدیریت قوی است تا اقشار
کمدرآمد و محروم را صاحبخانه کند.
دهکهای موردحمایت از زمینهای صفر
مشخص شوند

محمودفاطمیعقدا،رئیساسبقمرکزتحقیقات
وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «رسالت»
بابیاناینکهدولتاقدامبهشناساییزمینهای
دولتی در سراسر کشور برای واردکردن آنها به
چرخه ساختوساز کرده است ،گفت :چنانچه
پروژ ههای ساخت یکمیلیون واحد مسکن
در هرسال در کشور آغاز شود ،بر قیمت اجاره و
خریدوفروش تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به احداث چهار میلیون مسکن با
نگاه شهرسازی بیان کرد :ساختوساز بدون
درنظر گرفتنضوابطورعایتشهرسازیومعماری
ایرانی و اسالمی به هویت شهرها آسیب وارد
ی کند .ساخت خانه باید باهدف شهرسازی و
م 

در ابالغیه مخبر ،معاون اول رئیسجمهور تأکید شد

فروش اموال و امالک مازاد دولت از طریق بورس کاال
محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی
دولت از طریق فروش اموال و امال ک مازاد را به دستگاههای اجرایی شمول
قانون مدیریت خدمات کشوری ابالغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر
استفاده از ظرفیت بورس کاالی ایران برای فروش اموال مازاد دولت تأ کید
شده است.به گزارش کاالخبر به نقل از خبرگزاری فارس ،محمد مخبر
بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و امال ک
مازادرابهدستگاههایاجراییشمولقانونمدیریتخدمات کشوریابالغ
کرد.در این بخشنامه به نامه شماره  ۷۸۶۵۵مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۲۵معاون
اول رئیسجمهور به همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۵قانون
مدیریت خدمات کشوری آمده است :بهمنظور تأمین منابع مالی پایدار در
بودجهعمومیودرراستایتکالیفمندرجدرقوانینبودجهسنواتیازجمله

کالسه پرونده1400-279 :
شورای حل اختالف شعبه 4
دادنامه شماره1400/6/22-407 :
مرجع رسیدگی:شورای حل اختالف شعبه  4شهرستان قروه
خواهان:آقای محمد زارعی فرزند غالمعلی با وکالت خانم شیما قره ویسی فرزند حاتم قروه خیابان
شریعتی مجتمع هستی طبقه سوم واحد 23
خوانده :آقای محمد خندانی فرزند ابراهیم مجهولالمکان
خواسته :مطالبه طلب
گردشکار :خواهان دادخواستی با خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده شورا به تصدی امضا
کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به
صدور رای مینماید.
رای شورا
خانمشیماقرهویسیبهوکالتاز آقایمحمدزارعیبهطرفیتآقایمحمدخندانیدادخواستمطالبه
طلببهمبلغ100/000/000ریالبهانضمامهزینهدادرسیوحقالوکالهوکیلوخسارتتاخیرتادیهتقدیم
نموده و به گواهی یک نفر گواه و سوگند تکمیلی استناد نموده است وکیل خواهان در جلسه حاضر شده
و بر خواسته موکل خود تاکید و خواستار محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیه
خساراتقانونی گردید گواهتعرفهشدهصحنادعایخواهانرابهشرحمندرجدر صورتجلسهپیوستی
تائید کرد در ادامه ضمن صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی و تشکیل جلسه خواهان (اصیل) وفق موازین
شرعی در پیشگاه کالم اهلل مجید به اسم جالله خداوند متعال سوگند یاد کرد که مبلغ ده میلیون تومان
ازخوانده طلب دارد که تا این تاریخ پرداخت نکرده است خوانده پرونده با وصف ابالغ از طریق نشر
در روزنامه و عودت اخطاریه در جلسه حاضر نشده و الیحه ای نیز در جهت بری الذمه نمودن خود به
شورا ارسال نکرده است لذا شورا به استناد مواد  522-519-515-198و  230قانون آئین دادرسی مدنی
خوانده را به پرداخت مبلغ  100/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/290/000ریال بابت هزینه
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست  1400/5/2لغایت یوم الوصول
در حق خواهان محکوم مینماید .این رای غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شورا و ظرف  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگستری قروه
مالف 128
میباشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان قروه
کاظم شرکائیان
======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظربهاینکهخانمغزالشریعتزادهبامیبرابروکالتنامهشماره1400/7/4-32684دفترخانه310مشهد
از طرفخانمفاطمها کبرزادگانبهاستناددوبرگاستشهادیه گواهیامضاءشدهمنضمبهتقاضای کتبی
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت پالک
 33818فرعی از  182اصلی بخش  10مشهد به علت جابجایی مفقود گردیده است .با بررسی سیستم
جامعامالکمعلومشدششدانگعرصهواعیانسندمالکیتیکبابآپارتمانبهموجبسندصلححقوق
1390/8/10-84072دفترخانه23مشهدباشمارهدفترالکترونیک139620306004037936بهنامموکل
ویثبتوسندمالکیتتکبرگبهشماره524461الف94صادر وتسلیمشدهاست.ملکمزبور بهموجب
سندرسمی89/10/25-82861دفترخانه23مشهددر رهنبانکمسکنمیباشد.سیستمجامعامالک
بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد مفاد ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آ گهی و
متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و
تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار 326-1400/7/29
هادی ریحانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه  6مشهد
======================================================
آ گهی مزایده اتومبیل
بهموجبپروندهاجرائی کالسه140000413یکدستگاهاتومبیلسواریتیپساینامدل1395رنگسفید
روغنی به شماره انتظامی 186-38ط 34متعلق به خانم مژگان مرادی که طبق نظر کارشناس رسمی
به مبلغ  1/050/000/000ریال ارزیابی شده از ساعت  9الی  12مورخ  1400/8/19در پارکینگ اتحاد و اداره
ثبت اسناد و امالک شهرقدس واقع در بلوار کلهر-جنب پمپ بنزین ثاراله از طریق مزایده به فروش می
رسد .مزایده از مبلغ  1/050/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود
و کلیه هزینههای قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد.
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا در اجرای بخشنامه شماره  9000/213/24/6/100مورخ 98/12/6
برای شرکت در مزایده متقاضی ظرف مدت  72ساعت قبل از روز مزایده نسبت به پرداخت ده درصد
مبلغارزیابیبهصندوقثبتواریزنمایید.ضمنامتذکرمیگرددمبلغمذکور در صورتعدمبرندهشدن
ظرف یک ماه به شرکت کننده عودت داده میشود .
مالف 98
تاریخ انتشار1400/7/29:
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرقدس
حمیدرضا لطفی
======================================================

جزء ( )۲بند (و) تبصره ( )۲و بند (د) تبصره ( )۱۲قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل
کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و
ی گردد:
دارایی است؛ مقرر م 
-۱کلیهدستگاههایاجراییموضوعماده()۵قانونمدیریتخدمات کشوری
موظفاندفهرستاموالوامال کمازاددراختیاررادراجرایاحکامیادشده،
برای صدورمجوز فروش یامولدسازیظرفیکماهبهوزارتامور اقتصادی
وداراییاعالموهمکاریالزمراباآنوزارتبرایفروشیامولدسازیبهعمل
آورد.اموالوامال کمازادمعرفیشدهدر اینچارچوباز شمولطرحتأمین
مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده ( )۶قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشند.
 -۲استانداران موظفاند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در

آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایمسعوددادیار فرزندمحمدبهشمارهملی3580401327باستناددوبرگاستشهادمحلی
که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  -57ایرانشهر رسیده مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل دارای پال ک  1464فرعی از  -707اصلی واقع در بخش 5
بلوچستانشهرایرانشهرموردثبت31821صفحه231دفترجلد210بنامآقایمسعوددادیارفرزند
محمد صادر و تسلیم گردیده که به علت اسباب کشی منزل مفقود گردیده و مالک درخواست
صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه ثبت در
یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزدخودیاانجاممعامله
نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی
قرار گیردواال پساز انقضایمدتمذکور ونرسیدنواخواهیویادر صورتاعتراضاصلسند
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 172/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم دامیار فرزند مراد به شماره ملی  3110149095باستناد دو برگ استشهاد محلی
که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  -57ایرانشهر رسیده مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل دارای پال ک  1158فرعی از  -707اصلی واقع در بخش 5
بلوچستان شهر ایرانشهر مورد ثبت  23414صفحه  252دفتر جلد  145بنام آقای ابراهیم دامیار
فرزندمرادصادر وتسلیم گردیده کهبهعلتاسباب کشیمنزلمفقود گردیدهومالکدرخواست
صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه ثبت در
یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزدخودیاانجاممعامله
نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی
قرار گیردواال پساز انقضایمدتمذکور ونرسیدنواخواهیویادر صورتاعتراضاصلسند
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 173/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم حمیده باقری اجقان به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاءشده
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه
و مدعی است که سند مالکیت پال ک  24493فرعی از  184اصلی بخش  10مشهد به علت
جابجایی مفقود گردیده است .با بررسی سیستم جامع امشال ک معلوم شد ششدانگ عرصه
و اعیان سند مالکیت یکباب آپارتمان با شماره دفتر الکترونیک  139720306004004544به
نام وی ثبت و سند مالکیت تک برگ به شماره 052416الف  95صادر و تسلیم شده است .سپس
به موجب سند رسمی  1396/11/26-221 60دفترخانه  118مشهد در رهن بانک ملت قرار گرفته
است .سیستم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد مفاد ماده  120آیین نامه
قانون ثبت مراتب یک نوبت آ گهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار
این آ گهی اعتراض کتبی خود را پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم
نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
تاریخ انتشار 325-1400/7/29
اقدام خواهد شد.
هادی ریحانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه  6مشهد
======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مصطفی رحیمی برابر وکالتنامه شماره  1400/6/3-23332دفترخانه  208مشهد از
طرف خانم آمنه غالمی زه آب به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاءشده منظم به تقاضای کتبی
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت پالک
 13942فرعی از  184اصلی بخش  10مشهد به علت جابجایی مفقود گردیده است .با بررسی سیستم
جامع امالک معلوم شد ششدانگ عرصه و اعیان سند مالکیت یکباب آپارتمان با شماره  256764ذیل
دفتر  1590و صفحه  121به نام موکل وی ثبت و سند مالکیت تک برگ به شماره  960089ج 93صادر و تسلیم
شده است .سپس به موجب سند رسمی  1394/5/17-6161دفترخانه  327مشهد در رهن بانک مسکن
قرار گرفته است .سیستم جامع امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد مفاد ماده  120آیین نامه
قانونثبتمراتبیکنوبتآ گهیومتذکرمیگرددهر کسنسبتبهملکموردآ گهیمعاملهانجامداده
یامدعیوجودسندمالکیتنزدخودباشدبایستیظرفدهروز از تاریخانتشار اینآ گهیاعتراض کتبی
خود را پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .تاریخ انتشار 327-1400/7/29
هادی ریحانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه  6مشهد
======================================================

ارتقای کیفیتشهریانجامبگیرد.چهارمیلیون
خانه معادل  20درصد از واحدهای مسکونی
فعلی در کشور است و ا کنون بهترین زمان برای
رعایت الگوی ساخت شهرسازی ازنظر زیبایی
و کیفیت است .توجه وزارت راه و شهرسازی به
مسئله شهرسازی نکته مهمی است و امیدواریم
مسائلی که در مسکن مهر رعایت نشد در این
مرحله موردتوجه قرار بگیرد.
فاطمی عقدا درباره احتمال رشد قیمت زمین و
خانه در مناطقی که پروژههای ساخت مسکن
در آنها انجام می گیرد ،گفت :برای شروع و
توسعهساختوسازپولزیادیهزینهمیشود که
بدون وجود تورم امکانپذیر نیست اما این تورم

در راستای ایجاد اشتغال و تولید است و منفی و
مخرب نیست اما به جهش و رشد قیمت در آن
مناطقروبهرومیشود.ویباتأ کیدبراینکهوزارت
راه و شهرسازی باید دهکهای موردحمایت از
زمینهایصفررامشخص کند،افزود:سایراقشار
که جزء دهکهای  5به باال میشوند نباید جزء
ت کنندگان زمین صفر قرار بگیرند .جامعه
دریاف 
هدفبرایدریافتزمینصفروتسهیالتحمایتی
باید پاالیش شود و تولید مسکن باوجود زیان
انباشته هم باقیمتهای دولتی ساخته و عرضه
گردد.ا گراینموضوعنادیده گرفتهشود،ساخت
چهارمیلیونواحدحمایتیدرتوانبودجهدولتی
امکانپذیر نخواهد بود.

استانهابهصورتمستمرنسبتبهشناساییاموالوامال کمازاددراختیار
دستگاههایاجراییاقداموپساز صدورمجوز توسطوزارتامور اقتصادی
و دارایی ،مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و امال ک
مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کاالی ایران یا مزایده عمومی و واریز
منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
 -۳استانداران بهعنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده ( )۵قانون تأسیس
شورایعالیشهرسازیومعماریموظفاندبهمنظورتسریعدرتغییر کاربری
امال ک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی ،با تشکیل جلسات فوقالعاده
کمیسیون مزبور ،نسبت به بررسی و اعالم نظر کمیسیون برای تغییر کاربری
امال کمازادموردنظرجهتایجادارزشافزودهامال کدرراستایمولدسازی
یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی الزم را با شهرداریها برای تغییر کاربری
این امال ک با حداقل هزینه به عمل آورند.
 -۴سازمان برنامهوبودجه کشور مجاز است مطابق آییننامه اجرایی
جزء ( )۲بند (و) تبصره ( )۲و بند (د) تبصره ( )۱۲قانون بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیفهای درآمدی مربوطه،
نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
قربان منتشلو فرزند نادر به نشانی قروه شهر دلبران خیابان چهارباغ کوچه نجوا پال ک6
مشخصات محکوم علیه
نام :پریسا نام خانوادگی :مقتدائی فرزند عبدالوهاب
نشانی محل اقامت  :مجهولالمکان
محکوم به
بهموجبدادنامهشماره912مورخ99/12/24شعبهدوم کهقطعیتحاصل کردهاست.محکوم
بهپرداختحضور در یکیاز دفاتراسنادرسمیوانتقالسندرسمیموصوفبهناممحکوم له
و نیز پرداخت مبلغ  1/405/000ریال خسارت دادرسی در حق محکوم له میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1پس از ابالغ اجرائيه ظرف مدت ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
-2ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.
 -3مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را
قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت (ده روز) صورت جامع دارايي خود را به
قسمت اجرا تسليم كند ا گر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براي
فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارائي خود بدهيد
بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا 6
ماه محكوم خواهيد شد.
-3عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده  34قانون اجراي احكام مدني مي باشد به مواردي
از قانون اجراي احكام و قانون آئين دادرسي مدني مصوب  79/1/21و همچنين مفاد قانون
نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10آبان  1377كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده
مالف 116
است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان قروه
======================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای ایمان جمالزهی فرد فرزند محمود دارای شماره ملی  3580666908وکیل مالک آقای
محمود جمالزهی فرد فرزند سکندر به ش.م  3718896044ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه
تصدیقشدهدر دفترخانهاسنادرسمیشماره36ایرانشهرمدعیاستسندمالکیتششدانگ
یکبابمنزلپال ک716فرعیاز -416اصلیذیلثبت30683صفحه362دفتر201بهنامآقای
محمودجمالزهیفردصادر وتسلیم گردیدهبهعلتاسباب کشیاز بینرفتهدرخواستصدور
سندمالکیتالمثنینمودهلذامراتببهاستنادتبصرهیکماده120آییننامهثبتدر یکنوبت
آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد
واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
شود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 174/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
======================================================
آ گهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه  971373حکم به فروش اموال ذیل صادر گردیده است که
اموال مذکور کارشناسی و طی مزایده به فروش می رسد.
نظریه کارشناسی به شرح ذیل است:
-1ملک مسکونی به شماره پال ک ثبتی  9/29110بخش  4اندیمشک واقع در جنب پایگاه
چهارم شکاری کوی امیر خیابان  20متری نبش خیابان پرواز پال ک  165با مساحت 140
مترمربع عرصه و 90مترمربع اعیان با قدمت حدود  8سال با اسکلت آجری و سقف تیرچه و
بلوک و نمای سرامیک دارای دو اتاق که کمد دیواری دارد .ملک مورد نظر دارای اشترا کات
آب و برق و گاز میباشد.
قیمت ملک مورد نظر هر متر  90/000/000ریال که جمعا مبلغ کل ملک  12/600/000/000ریال
میباشد.
-2یک قطعه زمین تجاری به شماره  36و متراژ  25/12مترمربع واقع در اندیمشک بازارچه
کوی امیر که از سمت غرب به خیابان پرواز  10مرتبط است قیمت هر مترمربع  70/000/000ریال
که جمعا قیمت زمین مبلغ  1/758/400/000ریال میباشد.
بنابراین مبلغ کل اموال مورد مزایده جمعا  14/358/400/000ریال میباشد.
بدینوسیله به اطالع شرکت کنندگان در مزایده می رساند روز یکشنبه مورخ 1400/8/15
ساعت  8الی  12ظهر در دادگستری اندیمشک اجرای احکام مدنی حاضر شوید طالبین جهت
اطالعبیشترمیتواننددر اوقاتاداریبهاجرایاحکاممدنیمراجعهنمایند.برندهمزایده
کسی است که در مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا می بایست ده درصد از قیمت
پیشنهادیاز ناحیهبرندهدر همانروز پرداخت گرددهزینهنقلوانتقالوغیرهبرعهدهبرنده
مزایده است .مزایده راس ساعت  8صبح روز موعود در محل اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان اندیمشک شروع و در راس ساعت دوازده همان روز خاتمه می یابد.
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه  1اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان
اندیمشک-محسن آریامقدم
======================================================

ویبااشارهبهضرورتساختوسازمسکنتوسط
بخشخصوصی گفت:دولتامکانساختندارد
ت کننده و ناظر
بلکه باید نقش تسهیل گر و حمای 
را ایفا کند .اجرا باید به دست بخش خصوصی
باشد زیرا انبو هسازان و پیمانکاران مسکن
قدرتمندی هستند که باید در ساختوساز
دخالت داشته باشند.
فاطمیعقدادربارهاحتمالورودسازندگانچینی
برای احداث مسکن به کشور گفت :ا گر از توان
تخصصیوفناوریچینیهابرایساختمسکنبا
نیرویداخلیاستفادهشود،بالمانعاست.آنها
میتوانندسرمایهطبقضوابطملیبه کشور وارد
کنند که در غیراینصورت بزرگترین ظلم به افراد
بیکار کشورمیشود.این کارشناسمسکندرباره
قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس
به دولت ابالغ شد ،گفت :طرح جامع مسکن از
سالهای گذشته ابالغشده بود و قانون جهش
ل گرفتهوتکلیف
تولیددر راستایطرحجامعشک 
دولت در حوزه مسکن و رفع نیازها در این حوزه
را بهطورجدی موردتوجه قرار داده است .دولت
هم میتواند از این فرصت استفاده کند .از سوی
دیگ بانکها نیز موظف به پرداخت تسهیالت
برای بخش مسکن شدهاند که در صورت عدم
اجرای آن جریمه میشوند .قانون جهش تولید
مسکنمیتواند کمکبهاجرایطرحجامعمسکن
کند .فاطمی عقدا در پایان سخنانش با اشاره به
اینکه ا گر دولت بهطورجدی ورود کند میتواند
عقبماندگیهایبخشمسکنراجبراننماید،
افزود:دولتتا کنونب ه کندیدرجهتوعدهتولید
چهارمیلیونواحدمسکنعمل کردهاستاماا گر
ت کننده در حوزههای
در مقام تسهیل گر و حمای 
فنیومالیازنیروهایاجرایی کشوراستفاده کند،
میتواند به وعده خود عمل کند .ساختوساز
مسکنتبعاتمثبتیهمچوناشتغالزاییورفع
بیکاریورونقتولیدراهمبههمراهداردومیتواند
به اقتصاد کشور نیز کمک نماید.

استان مربوطه در اسر ع وقت اقدام نماید .خزانهداری کل کشور نیز مکف
ن گونه تخصیصها را بهصورت
است بهفوریت و خارج از نوبت معمول ای 
آنی پرداخت نماید.
-۵سازمانبرنامهوبودجه کشور موظفاستدر اجرایماده()۱۳آییننامه
اجرایی مندرج در بند ( )۴برای پرداخت هزینههای مربوط به مولدسازی
و فروش امال ک ازجمله هزینههای موضوع بند ( )۳این بخشنامه ،مازاد
بر سقف اعتباری پیشبینیشده در ردیف ( )۵۵۰۰۰۰ -۵۹جدول شماره
( )۹قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،نسبت به تخصیص منابع با فوریت
اقدام نماید.
-۶وزارتامور اقتصادیودارایی(خزانهداری کل کشور)مکلفاستضمن
رعایت تبصره بند  ۲ماده  ۲۱آییننامه مندرج در بند  ۴این بخشنامه نسبت
به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سهماهه هر
یک از دستگاههای اجرایی به تفکیک امال ک مازاد اعالمی و منابع وصولی
به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئوالن دستگاههای اجرایی
که همکاری الزم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و
تکلیف مذکور مانع ایجاد نمودهاند به آن ستاد معرفی نماید.

تصمیم ثبتی
عطف به درخواست افراز وارده به شماره 603/1400/2921مورخ 1400/5/3اعالم
می دارد پال ک 2663/9بخش  9آبادان ذیل ثبت بنام افراد ذیل میباشد-1:خانم
نادیا قیم موسوی ( -2خواهان) عبدالعباس مربوط (خوانده) -3عبدالواحد
مربوط (خوانده)  -4عبدالرزاق مربوط (خوانده)  -5هاشم مربوط (خوانده)
-6هاشمیه مربوط (خوانده)  -7رازقیه مربوط (خوانده)  -8سوریه مربوط
(خوانده)  -9سعدیه مربوط (خوانده) -10غنیمه مربوط (خوانده)  -11جاسمیه
مربوط (خوانده) ششدانگ سابقه دارد و به صورت یکباب خانه منجر به صدور سند
مالکیت گردیده است آ گهی روزنامه رسالت به شماره  10132مورخ 1400/6/24
منتشر گردیده که در روز  1400/7/25به ملک مذکور مراجعه نمودیم و معترضی
نبودهاستطبقنامهشماره140085617003005985مورخ 1400/5/3از شهرداری
منطقه  1درخصوص افراز و یا عدم افراز پرسش به عمل آمد که شهرداری طبق
جوابیه شماره  2690مورخ  1400/5/20اعالم نموده است که ملک مذکور به علت
قلت مساحت قابل تفکیک و یا افراز نمیباشد لذا با توجه به تفاسیر باال ملک
مذکور قابلیت افرازندارد لذا پس از انتشار آ گهی به مدت  10روز کاری کسانی
که معترض می باشند میتوانند به این اداره مراجعه نماید در غیر این صورت
گواهی عدم افراز صادر میگردد.
تاریخ انتشار1400/7/29 :
سیاوش جودکی
سرپرست ثبت اسناد و امال ک آبادان
======================================================
آ گهی حصروراثت
آقای علی شهرت محسنی فرزند عبداالمیر به ش.ش  358صادره از ماهشهر
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند
مرحوم عبداالمیر شهرت محسنی به ش.ش  17صادره آبادان در تاریخ 99/3/27
در ماهشهر اقامتگاه  -فوت ورثه اش عبارتند از:
-1صالحه صالحاوی فرزند کاظم به ش.ش دو صادره از خرمشهر همسر متوفی
 -2محمد محسنی فرزند عبداالمیر به ش.ش  564صادره از آبادان پسرمتوفی
-3علی محسنی فرزند عبداالمیر به ش.ش  358صادره از ماهشهر پسرمتوفی
 -4حسن محسنی فر زند عبدا المیر به ش.ش  3374صادره از ماهشهر
پسرمتوفی
 -5آ منه محسنی فر ز ند عبد ا ال میر به ش  .ش  6 3 3 2صا د ر ه ا ز ما هشهر
دخترمتوفی
 -6منا محسنی فرزند عبدا المیر به ش.ش  1940101761صادره از ماهشهر
دخترمتوفی
 -7فاطمه محسنی فرزند عبداالمیر به ش.ش 1940367557صادره از ماهشهر
دخترمتوفی
-8حسین محسنی فرزند عبداالمیر به ش.ش  1940521823صادره از ماهشهر
پسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا
هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف
یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی
که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندرامام خمینی (ره)
======================================================
آ گهی اجرای عملیات افراز موضوع افراز پال ک  4فرعی از  -73اصلی واقع در
بخش نه حوزه ثبتی آمل
نظر به اینکه آقای فرهاد نیک بخت احدی ازمالکین مشاعی پال ک 4فرعی از
 -73اصلی بخش  9حوزه ثبتی آمل درخواست افراز سهمی خود از پال ک مذکور را
نموده و طی نامه وارده شماره  99/55839مورخ  1399/12/25اعالم نموده
از محل سکونت آقایان رضا پارسا-حسین منصوری-حمید پارسا -نیره بربری-
ولی ا له عزیزی -رقیه شکری -اصغر ابراهیمی -موسی یدا للهی -فرهاد
نیکبخت -محسن بربری -محمدرضا ابراهیمی -مصطفی صوری -محمدرضا
والیی-محبوبه بی بی –رشید یوسفی-محمدرضا کوشکستانی-امیر خا کپور-
تبرک بربری -حسین والیی که در پال ک مذکور دارای مالکیت مشاعی میباشد
اطالعی در دست ندارد.
لذا در اجرای ماده  18آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا و ابالغ اجرائیه
به نامبرده ابالغ می گردد در اجرای قانون افراز و فروش امال ک مشاع نماینده
و نقشه بردار این اداره به همراه نماینده دادستانی شهرستان آمل و نماینده
پاسگاه امامزاده عبداله آمل این اداره راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ
 1400/8/6جهت افراز به محل وقوع ملک مراجعه خواهند نمود .شایسته است
جنابعالی نیز در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید .بدیهی است
عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
======================================================

