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یاسوج  -مسئول سازمان بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد
از آبرسانی به  ۱۸۴روستای محروم دارای تنش آبی استان با اعتبار
 ۲۰۸میلیارد تومان خبر داد .به گزارش خبرگزاری بسیج کهگیلویه
و بویراحمد  ،سرهنگ پاسدار ناصر صالحی مسئول بسیج سازندگی
سپاه فتح در نشســت خبری با اصحاب رسانه این استان گفت :به
مناســبت هفته بسیج سازندگی و ســالروز تاسیس سازمان بسیج
سازندگی به فرمان رهبر معظم انقالب  ،از  ۱۷تا  ۲۶اردیبهشت ماه
رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در استان همزمان با سراسر کشور
برگزار می شود.
ســرهنگ ناصر صالحی با بیان اینکه  ۷۰۰گــروه جهادی در
کهگیلویه و بویراحمد ساماندهی و در مناطق محروم خدمات رسانی
می کنند ،افزود :ایجاد اشتغال برای  ۴۰۰نفر ،توزیع  ۲هزار و ۱۰۰
ســری جهیزیه هدیه مقام معظم رهبری به زوج های جوان ،توزیع
 ۱۵۰هزار بسته معیشتی در دوساله اخیر ،توزیع  ۳هزار بسته لوازم
التحریر بین نیازمندان ،اهدای  ۱۰۰دســتگاه تجهیزات صوتی به
مدارس و  ۶هزار بسته لوازم ورزشی در مناطق محروم کهگیلویه و
بویراحمد ،از دیگر خدمات گروه های جهادی است.

 480میلیارد تومان در طرحهای توسعهای
بندر بوشهر سرمایهگذاری شد
بوشهر  -سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر گفت :پیشبینی میشود امسال  ۳۲۰میلیارد تومان
در این حوزه اعتبار تخصیص یابد .محمد شکیبینســب با
اشاره به توسعه زیرساختهای بندری در استان اظهار داشت:
یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر تجارت دریایی و در
این راستا طرحهای مهم زیربنایی در بنادر استان اجرا شده
است .وی با اشاره به اینکه سال گذشته طرحهای مهم بندری
اجرا شد افزود :در این زمینه  ۴۸۰میلیارد تومان در طرحهای
توسعهای بندر بوشهر ســرمایهگذاری شد .سرپرست اداره
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اعتبار پیشبینی شده
سال جاری برای توسعه و سرمایهگذاری در زیرساختهای
بندری استان بوشهر را  ۳۲۰میلیارد تومان دانست و خاطر
نشانکرد:انجاممطالعاتاحداثاسکلهتخصصیمحصوالت
فله مایع ،انعقاد قرارداد برای جمعآوری و پردازش مواد زائد
شــناورها و دریافت طرح سرمایهگذاری از شرکت خدمات
بندری ایران در زمینه احداث مخــازن و صادرات و واردات
فرآوردههای نفتی از جمله برنامههای مهم اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر برای سال جاری است که در صورت
موافقت سازمان عملیاتی میشوند .شکیبینسب ،تکمیل
اسکله پایانی صادرات و ترانزیت مجتمع بندری نگین بندر
بوشهر را از دیگر طرحها دانست و اضافه کرد :پایانه صادراتی
بندر دیر از دیگر طرحهایی اســت که در سال جاری مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد .وی به مشــوقهای اعمال شده
برای سرمایهگذاری در بنادر استان بوشهر پرداخت و اظهار
کرد :احداث زیرساختها توسط سازمان بنادر ،تأمین اعتبار
سرمایهگذار در قالب وجوه اداره شده ،تعهد سازمان نسبت به
بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاری در اراضی بندری مورد
توجه برای مشوق سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است.
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خدمات ماندگار بسیج سازندگی سپاه فتح در مناطق محروم
صالحی یکی از فعالیت های اساســی بســیج ســازندگی را
محرومیــت زدایی در حوزه عمرانی دانســت و گفت :در این مدت
 ۱۵۰۰پروژه عمرانی شامل خانه عالم ،پل عشایری ،کانال آبرسانی
کشــاورزی ،کتابخانه ،آب شرب و تکمیل خانه نیازمندان و مسکن
مددجویی را کلید زدیم و به بهره برداری رساندیم.
وی به احداث  ۶۵۰منزل برای مددجویان کمیته امداد در سال
گذشته و افتتاح آنها اشاره کرد و افزود :امسال نیز ساخت  ۱۵۰منزل
دیگر را شروع کرده ایم و تا  ۵۵۰منزل را می توانیم بسازیم .با اشاره
به تهیه و توزیع  ۷۰۰بسته فرهنگی ورزشی در مناطق محروم افزود:
در ایام شیوع کرونا یک میلیون ماسک توسط گروههای جهادی تهیه
و در اختیار افراد قرار گرفت و ســه هزار و  ۵۰۰بسته بهداشتی نیز
در مناطق محروم توزیع شد.وی به اجرای طرح های آب رسانی در
مختلف خدمت رسانی
ِ
مناطق محروم اشــاره کرد و گفت :در ابعاد
شامل آب رسانی ،ساخت مدارس و طرح های محرومیت زدایی در
کنار دولت خواهیم بود.
وی به راه اندازی صندوق محرومیت زدایی با  ۵۶۱صندوق و ۲۲
هزار عضو در استان هم اشاره کرد و ادامه داد :پنج هزار فقره تسهیالت

قرضالحسنه ویژه مشاغل خرد در استان اعطا شده است و  ۳۰تعاونی
نیز در حال فعالیت هستند و یکهزار فرصت شغلی در حوزه کسب
و کار خانگی ایجاد شد.صالحی با بیان اینکه بسیج سازندگی سپاه
فتح در حوزه ساخت مصلی نیز فعالیت دارد گفت:پروژه های ساخت
مصلــی های نماز جمعه به علت کمبود اعتبار راکد مانده اند که با
حمایت استاندار کهگیلویه و بویراحمد و تامین اعتبار درصدد تکمیل
و بهره برداری آنها هستیم.مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح
از آبرسانی به  ۱۸۴روستای محروم دارای تنش آبی استان با اعتبار
 ۲۰۸میلیارد تومان خبر داد و گفت :بزودی عملیات اجرایی آبرسانی
به  ۱۱۰روستای استان آغاز می شود.
وی گفت :تالش می شود تا پنج ماه آینده مشکل آب روستای
دارای تنش آبی اســتان را برطرف و مرحله دوم آبرسانی را با اجرای
پروژه های جدید آغاز کنیم .صالحی دومین مجموعه فعالیت های
بسیج سازندگی که مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده و امسال با
شعار تولید ،دانش بنیان و کارآفرین به آن پرداخته شد بحث تولید
و اشــتغال است که در این راستا تا قبل از سال گذشته  ۵۵میلیارد
تومان تسهیالت قرض الحســنه و مرابحه به متقاضیان طرح های

ثبت نام  4۱۹هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن استان اصفهان
اصفهان  -معاون مســکن و ســاختمان ادارهکل راه و
شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه  ۴۱۹هزار نفر در
طرح جهش تولید مســکن استان اصفهان ثبت نام کردند
گفت :پیش بینی می شــود در ســال جاری از متقاضیان
تایید نهایی شــده دو قســط  ۴۰میلیون تومانی دریافت
شود .امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و
شهرسازی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت
طرح نهضت ملی مســکن در استان اصفهان گفت :استان
اصفهان بعد از اســتان تهران دارای بیشترین آمار ثبتنام
کننده طرح بزرگ نهضت ملی است و تاکنون حدود ۴۱۹
هــزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند .وی افزود :در حال
حاضر پرونده این افراد در حال بررسی تا حائز شرایط بودن
آنها بر اســاس سه شــرط اصلی از جمله فرم ج سبز به
معنی عدم اخذ امکانات دولتی ،نداشتن مالکیت خصوصی
و استفاده از تســهیالت بانکی احراز شود .معاون مسکن
و ســاختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان
داشت :بخشی از این موارد بهصورت متمرکز در وزارت راه
و شهرسازی پاالیش میشود و مابقی که مربوط به سابقه
ســکونت افراد و مواردی نظیر آن است در استان بررسی
میشــود .وی اذعان داشت :از اواخر خردادماه سال جاری
نتیجه این بررســیها بهصورت پیامک به همه متقاضیان
بهصورت نوبتی و ردیفی اطالعرســانی میشــود .زاغیان
تأکید کرد :متقاضیــان بهمحض دریافت پیامک به محلی
که در آن اعالم شــده اســت ،حتما مراجعه کنند چرا که
شاید نیاز به صحت سنجی مجدد و تکمیل مدارک وجود
داشــته باشــد و این کار کمک میکند که حقی از کسی
پایمال نشــود .وی اضافه کرد :پــس از تکمیل پرونده،

آگهی مفقودی
ســند مالکیت (برگ ســبز) خودروی سواری هاچ بک سیستم ســایپا تیپ QUIKR
مــدل  1400رنگ مشــکی-قرمز به شــماره موتور  M159277377شــماره شناســایی
 NAPX212AAM1061439به شماره پالک  763-69ن  85متعلق به نسرین گرگانلی
دوجــی نام پــدر ابراهیم بــه شــماره ملــی  0941254852مفقود گردیــده و ازدرجه
اعتبارساقط می باشد .گنبد
*******************************************************************
برگ ســبز و ســند فروش کامیونــت ون زامیاد مدل  1398به رنــگ آبی  -روغنی
به شــماره پالک 145س 94ایران  71و شــماره موتور  Z24838855Zو شــماره شاسی
 NAZPL140TL0578865بنام مهدی شــاهوردی شــهرکی با کــد ملی4610470251
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ( .کرمان)
*******************************************************************
بــرگ ســبز و ســند فــروش پژو پــارس مــدل  1389به رنــگ ســفید روغنی به
شــماره پالک  446و  19ایران  55به شــماره موتور  12488296031و شــماره شاسی
 NAAN01CA0AE676435بنــام مســعود احمدی کهنعلی با کــد ملی 3161246616
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ( .کرمان)
*******************************************************************
برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید صبا( جی تی ایکس ) رنگ مشکی متالیک
مدل  1382شماره موتور  00627359شماره شاسی  S1412282177101شماره پالک
ایــران139-62ب 58به نام ســیدمجتبی کنعانی پهنه کالئی مفقــود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .ساری
*******************************************************************
بــرگ ســبز ســواری ســمند  LX XU7مــدل  1400رنــگ ســفید شــماره موتــور
 124K1550069شــماره شاســی  NAAC91CE3MF833271شــماره پالک ایران-92
893ب 76به نام اندیشه همتیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
*******************************************************************
بــرگ ســبز ســواری سســتم فــاو تیــپ  BESTRUNB50Fمدل  94رنگ ســفید
شماره موتور  CA4GD5020815شــماره بدنه  NAGS8CE22EA701561شماره پالک
ایران657-91ب 19مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
*******************************************************************
برگ سبز و سند کمپانی وانت مزدا  1600رنگ نقره ای متالیک مدل  1368شماره
موتور  134200شــماره شاســی  6880040شــماره پالک ایــران281-72د 21به نام
منصور علی کراتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
*******************************************************************
برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پژو  206SD-TU5مدل  1395رنگ آبی متالیک
شــماره موتور  163B0238085شــماره شاســی  NAAP41FE4GJ755970شماره پالک
ایران799-92ب 21به نام جاســم هــادی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
است .ساری
*******************************************************************

آگهــی ابــالغ اخطاریــه مــاده  101پرونــده شــماره
140000306
بدینوســیله بــه خانــم رزنیک ســیر فرزنــد مجید به
شــماره ملــی  4711055746و افســانه نیــک ســیر به
شــماره ملــی  1284547701به نشــانی اصفهــان بلوار
ایینه مجتمع مســکونی پل طبقه ســوم ابالغ می گردد که
در پرونده کالســه  14000306له خانم رویا کرباســیان
علیه وراث مرحوم مجید نیک سیر به موجب گزارش مورخ
 1401/1/29کارشــناس رسمی دادگســتری چهاردانگ
مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتــی  -1فرعــی  29از پالک
اصلــی  47در بخــش  2ناحیه تنکابن واقــع در تنکابن به
مبلــغ  24/000/000/000ریال ارزیابــی گردیده لذا
چنانچه بــه مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید
اعتــراض کتبی خود را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ ابالغ
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس
تجدیــد نظــر بــه مبلــغ  50/000/000ریال به حســاب
 0109031074003مربوط به کانون کارشناسان استان
مازندران واریز و به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد
کارشــناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آگهی 1313872
هــادی مالحســینی  -سرپرســت ثبت اســناد و امالک
شهرستان تنکابن

فرد بهعنوان متقاضی نهایی برای افتتاح حســاب به بانک
معرفی می شود و در مرحله نخست میبایست  ۴۰میلیون
تومان پرداخت کند .معاون مســکن و ساختمان ادارهکل
راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص شرایط ارائه
تسهیالت بانکی اظهار داشت :در طرح نهضت ملی مسکن
سه نوع تسهیالت شامل خود مالک ،گروه ساخت و انبوهساز
ارائه میشود .وی در خصوص تسهیالت خود مالک گفت:
هم اســتانیهایی که ســند مالکیت و پروانه ساخت دارند
میتوانند از این تسهیالت بدون هیچ منعی برای هر واحد
استفاده کنند .زاغیان ادامه داد :در مواردی که یک پالک
بهصورت گروه ساخت به دو یا چند نفر برای ساخت واگذار
میشود بانک تسهیالت را مستقیم واگذار میکند اما بقیه
پروژههای انبوهســاز که شامل همشــهریهای اصفهان و
شــهرهای مجاور مثل بهارستان ،فوالدشهر و شاهینشهر
مخاطب این قسمت هستند ،بر اساس پیشرفت ،تسهیالت
بــه نام متقاضی بــه پیمانکار واگذار میشــود .وی بیان
داشــت :تمهیداتی هم در نظر گرفته شــده است که در
خصوص گروه انبوهســاز تسهیالت بهســادگی در اختیار
ایشان قرار گیرد اما نکته قابلتوجه متقاضیان این پروژهها
این است که ازآنجاییکه پیشرفت این پروژهها همیشه به
آورده متقاضیان گره میخورد بنابراین ضروری اســت در
پرداخت اقساط خود بهموقع و سروقت اقدام کنند تا شاهد
پیشــرفت درخور پروژهها و حصول نتیجه مطلوب باشند.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان در پایان بیان داشت :متقاضیانی که میدانند حائز
شرایط هستند و تاکنون امکاناتی دریافت نکردند ،آمادگی
اقتصادی برای واریز نخست داشته باشند چرا که پیشبینی
ما دریافت دو قسط  ۴۰میلیون تومانی در سال جاری است.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فریده حســن تبــار عمران بــا ارائه دو برگ استشــهادیه
المثنی که در دفترخانه اســناد رســمی  48بابل تصدیق امضا شده
و طــی درخواســت شــماره  140121710004002783مــورخ
 1401/02/06تقاضای صدور ســند المثنی ســه دانگ مشــاع از
شــش دانگ تحت پالک شــماره  3941فرعی از  2327اصلی بخش
دو غــرب حــوزه ثبتی بابل که به نام ایشــان ثبت و صادر و تســلیم
شــده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده است لذا دراجرای
مــاده 120اصالحی آیین نامه قانــون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند
معامله نزد خود می باشند به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت
نمایند .چنان چــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید یا
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود
ایــن اداره مطابق مقــررات اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی
بــه نام مالک خواهد نمــود .تاریخ انتشــار.1401/02/19 :م/الف
شناسه آگهی 1312031
سید مهدی حسینی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سمیه احمدی به موجب نامه شماره  1401/79193مورخ  1401/2/6اداره
اوقاف و امور خیریه آمل که پالک این موقوفه امام زاده عبداله(ع)به تولیت اداره اوقاف
و امور خیریه آمل  ،با ارائه استشهادیه شماره  1401/2/8-22297تنظیمی دفترخانه
 142آمــل طــی درخواســت شــماره  1401/5034مــورخ  1401/2/8تقاضای صدور
ســند مالکیت المثنی  550308شــش دانــگ عرصه و اعیان مغازه پالک شــماره 1011
فرعــی از  70اصلی واقــع در بخش  9ثبت آمل ک در صفحه  185جلد  94ذیل شــماره
 30320ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشــار می نماید ،چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند .
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

شهرستان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خــــبــــر
پرورش مرغ بومی ،بوقلمون ،قارچ ،گیاهان دارویی ،صنایع دستی
و صنایع تبدیلی و سایر طرح ها اعطا شد.وی افزود :در سال ۱۴۰۰
نیز  ۳۰میلیارد تومان تسهیالت قرضالحسنه و هشت میلیارد تومان
وام مرابحه به متقاضیان اعطا کردیم تا در بحث تولید و تامین امرار
معاش گام بردارند و امســال نیز از طریق مکاتبه با استاندار و پیش
بینی درصدی از بودجه تبصره  ۱۶در صدد هستیم به کمک مردم
و جوانان بشتابیم.
صالحی ابراز داشــت :در حوزه اشــتغالزایی یک وامی از محل
بودجه ملی بســیج سازندگی کشــور برای راه اندازی کارگاه های
تولید برق خورشیدی اختصاص داده می شود که  ۱۲۰میلیون وام
قرضالحسنه با اقساط بلند مدت واگذار خواهد شد و دستگاه های
تولید برق خورشیدی نیز توسط بسیج سازندگی به صورت رایگان
برای متقاضیان نصب و برق تولیدی هم به صورت تضمینی خریداری
می شود.مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح ابراز داشت :در
ایــن حوزه  ۱۲۰۰فقره وام اختصاص یافته و در حال افزایش تعداد
سهمیه ها هستیم و اولویت با روستاها و افراد زیر پوشش کمیته امداد
و بهزیستی است.

آغاز همزمان تعمیرات اساسی  4واحد
عملیاتی در شرکت پاالیش نفت اصفهان
اصفهان  -تعمیرات اساســی واحد های آیزوماکس
 ،هیدروژن و آمین کنتکتور شــماره یک شرکت پاالیش
نفت اصفهان از  ۱۸اردیبهشت ماه ،آغاز شد .مدیر نگهداری
وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت :از آنجایی که
در جهت بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری تبعات ناشی از
فعالیت بی وفقه دستگاه های پاالیشی ،واحدهای عملیاتی
باید در فواصل  ۳تا  ۴سال تعمیرات اساسی شوند ،تعمیرات
این واحدها که سال  ۱۳۹۸تعمیرات اساسی شدند ،با برنامه
ریــزی های صورت گرفته وبدون وقفــه انجام می گردد.
علیرضا قزوینی زاده افــزود :این دوره از تعمیرات به علت
حجم باالی کار ،با فعالیت مستمر  ۲۴ساعته و تالش بی
وقفه و فعالیت حدود ۲۵۰۰نفر نیروی انســانی انجام می
شود .وی با اشاره به اینکه پیش بینی زمان تعمیرات اساسی
واحدها حدود  ۲۴روز خواهد بود ،اظهار داشــت :با توجه
به ســبک تر شدن شــرایط همه گیری بیماری کرونا ان
شــاءا ...این زمان را کاهش خواهیم داد .قزوینی زاده ادامه
داد :خوراک واحد آیزوماکس شــماره دو به طور متوسط
روزانــه  ۲۲هــزار و ۵۰۰بشــکه در روز و واحد هیدروژن
 ۷۰۰۰کیلوگرم در ساعت اســت؛ بنزین،گاز مایع ،نفت
سفید،سوخت هوائی و نفت گاز از تولیدات واحد آیزوماکس
است .و آمین کنتکتور نیز حذف گوگرد از محصوالت را بر
عهده دارد .مدیر نگهدای و تعمیرات شرکت پاالیش نفت
اصفهان گفت :تمام پرسنل شرکت و پیمانکاری درگیر در
تعمیرات اساسی ،قبل از آغاز به کار تعمیرات ،دوره آموزشی
ایمنی را زیر نظر اداره  HSEپاالیشگاه اصفهان گذراندهاند.
بدین ســبب خوشبختانه تا کنون شــاهد بروز حادثهای
نبودهایم زیرا اولویت اول مســئوالن اجرایی این پاالیشگاه
ایمنی و برنامهریزی تعریف شده است.

آگهــی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060312004007869مورخه  1400/11/24موضوع
کالســه  1399114412004000669هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی آقای تقان مراد آق فرزند نورمراد
بشــماره شناسنامه  152و شــماره ملی  2030810487در ششدانگ یک قطعه زمین
احداث بنا شــده به مساحت  481.45مترمربع واقع درگنبدکاووس-روستای گدم آباد
بخــش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از تــازه گل گوکی راد .لذا به
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخــذ رســید ،ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8231 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/19 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
آگهــی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060312004007871مورخه  1400/11/24موضوع
کالســه  1399114412004000811هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ســمیه کریمی راد فرزند اکبر
بشــماره شناسنامه  41و شــماره ملی  2032211841در ششــدانگ یک قطعه زمین
احداث بنا شــده به مساحت  109.25مترمربع واقع درگنبدکاووس سیدآباد کوچه روح
الــه بخــش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از حســین آقایی .لذا به
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخــذ رســید ،ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8215 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/19 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060312004006669مورخه  1400/10/12موضوع
کالســه  1400114412004000242هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالباســط قوجق نژاد فرزند
عظیم بردی بشــماره شناسنامه و شــماره ملی  4860117778در ششدانگ یک قطعه
زمین احداث بنا شــده به مســاحت  120مترمربع واقع درگنبــدکاووس -نورخان آباد
کوچه کمینه چهارراه اول بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از
قلیــچ نیاز قوجق نژاد .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد .م-الف:
8233
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/19 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140160312004000239مورخه  1401/01/20موضوع
کالســه  1400114412004000641هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای قربان محمد خواجه نوری فرزند
محمد حاجی بشــماره شناسنامه  242و شــماره ملی  2031142550در ششدانگ یک
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت  264.75مترمربع واقع درگنبدکاووس بلوار
سینا بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مشاعی بوده .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخــذ رســید ،ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8236 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/19 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139560312004008259مورخه  1395/12/14موضوع
کالســه  1393114412004000790هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ایوب زحمتکش فرزند نورمحمد
بشــماره شناســنامه  1و شــماره ملی  2032049880در ششــدانگ یــک قطعه زمین
احداث بنا شــده به مســاحت  214.06مترمربع جدا شــده از پالک -1/55508اصلی
بخش  10حوزه ثبت ملک گنبدکاووس واقع درگنبدکاووس -روستای نورآباد بهار سوم
نبــش خلیج فارس یکم خریداری ملک مع الواســطه از آقای عبداله ماهرخ اینچه برون.
لــذا بــه منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8235 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/19 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060312004008792مورخه  1400/12/25موضوع
کالســه  1399114412004000825هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای غالمرضــا رضائی تبار فرزند
عباس بشــماره شناســنامه  1419و شــماره ملــی  3671952237در ششــدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مســاحت  9480مترمربع واقع درگنبدکاووس اراضی ســالق تاج
محمد بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه ازعباس ریزش .لذا به
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخــذ رســید ،ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8261 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/19 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

کسب رتبه دوم کشوری مخابرات منطقه مرکزی
در ارزیابی شرکت ارتباطات سیار

در ارزیابی فصلی شرکت ارتباطات سیار،مخابرات منطقه
مرکزی موفق به کســب رتبه دوم کشوری شد .به گزارش
اداره روابــط عمومی مخابرات منطقه مرکزی؛ طبق ارزیابی
صورت گرفته توسط شرکت ارتباطات سیار  ،مخابرات منطقه
مرکزی در فصل چهارم ســال ، ۱۴۰۰در بخش نگهداری و
بهینه ســازی شــبکه همراه اول موفق به کسب رتبه دوم
کشوری شد .کسب این رتبه ارزشمند را به همکاران حوزه
مدیریت ارتباطات سیار تبریک عرض می نماییم.

همه باید در کنار هم جهت حل معضل چند ده
ساله پسماند به شهرداری کمک کنیم

در هفتمین روز از شروع به کار عملیات بهسازی سایت
زباله سراوان ،اسداهلل عباسی استاندار گیالن به همراه سید
امیر حسین علوی شــهردار رشــت ،آقازاده نماینده مردم
شهرستانهای رشت و خمام در مجلس ،امام پناهی فرماندار
شهرستان رشت ،کارگرنیا ،شفیعی و شهرستانی از اعضای
شــورا و دیگر مسئوالن استانی و شــهری از روند بهسازی
سایت زباله ســراوان بازدید به عمل آوردند.به گزارش واحد
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری استاندار
گیالن طی بازدید میدانی از سراوان ضمن تشکر و قدردانی
از تالشها و پیگیریهای مستمر شهردار و مجموعه شهرداری
رشت جهت اجرای پروژه بهسازی سایت زباله سراوان اظهار
داشت :همه باید در کنار هم جهت حل معضل چند ده ساله
پسماند به شهرداری کمک کنیم .بنده نیز به عنوان استاندار
گیالن در کنار شــهرداری ایســتادهام و در مسیر بهسازی
سایت زباله ســراوان کمک خواهم کرد.نماینده عالی دولت
در استان گیالن تصریح کرد :برای برطرف کردن معضالت
ســایت زباله سراوان و حل مشکالت مردم منطقه باید روند
عملیات اجرایی پروژههای مرتبط با آن تسریع پیدا کرده و
با سرعت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.همچنین استاندار
گیالن به همراه جمع همراه از تصفیهخانه شــیرابه لندفیل
سراوان هم بازدید به عمل آورد و نسبت به پیشبرد سریعتر
کارها ،راهاندازی دســتگاه زبالهسوز و ایجاد زبالهسوز جدید
تاکید کرد.

صرفه جویی  262میلیون متر مکعب بنزین در
منطقهگلستان

بیش از  ۱۰5میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشــرده
(سی ان جی) در ســال ۱۴۰۰در استان گلستان جایگزین
بنزین شد .عیسی افتخاری مدیرشرکت ملی پخش فراورده
های نفتی گلســتان در این خصوص گفت :با مصرف 262
میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشــرده در سال  ،۱۴۰۰به
همین میزان مصرف فراورده اســتراتژیک بنزین در ســال
گذشته در منطقه گلستان صرفه جویی شده است .عیسی
افتخاری مصرف روزانه سی ان جی استان گلستان را در بازه
زمانی یاد شده نزدیک به  7۱7هزار مترمکعب اعالم کرد وی
گفت :مصرف سوخت پاک (ســی ان جی) در سال ۱۴۰۰
نسبت به مدت مشابه(سال  )۱399از افزایش  6/5درصدی
برخوردار بوده است

آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060312004008662مورخــه  1400/12/21موضوع
کالسه  1400114412004000320هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی خانم بی بی ســعیده پقه فرزند گوجی بشــماره
شناسنامه  6و شماره ملی  2032368552در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده
به مســاحت  143.75مترمربع جدا شده از پالک شماره -1/6001/30004اصلی واقع
درگنبــدکاووس -ارم آباد خیابان آزادی بخش  10حوزه ثبــت ملک گنبد خریداری ملک
مع الواسطه ازخانم شوکت بابائی .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
م-الف8361 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/02 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140160312004007839مورخــه  1400/11/23موضوع
کالســه  1399114412004000065هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی آقای امان محمــد قرنجیک فرزند
قربان بشماره شناســنامه  2017و شماره ملی  2031680870در ششدانگ یک قطعه
زمین احداث بنا شــده به مســاحت  150مترمربع جدا شده از پالک شماره  9883فرعی
-1اصلــی واقع درگنبدکاووس بلوار بصیرت خیابان نظامــی گنجوی بخش  10حوزه ثبت
ملــک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقای وراث نیاز مــراد آق آتابای .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8363 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/02 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140160312004007840مورخــه  1400/11/23موضوع
کالسه  1399114412004000064هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای شــهاب الدین قرنجیک فرزند قربان بشــماره
شناســنامه  578و شــماره ملی  2031562908در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث
بنا شــده به مساحت  146.88مترمربع جدا شــده از پالک شماره  9883فرعی -1اصلی
واقــع درگنبدکاووس بلوار بصیــرت خیابان نظامی گنجوی بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد
خریداری ملک مع الواســطه از آقای وراث نیاز مراد آق آتابای .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .م-الف8365 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/02 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
آگهــی موضــوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده  -3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی:
اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است آراء هیات را دردو نوبت به فاصله پانزده روز
از طریق روزنامه های کثیراالنتشــار و محلی آگهی نماید .همچنین این اداره مکلف اســت
در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات را با حضور نماینده شورای اسالمی روستا
درمحل الصاق نماید .صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک
و نماینده شــورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می شود .در صورتی که اشخاص ذیفع
به آراء اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار آگهی و در روستا ها از
تاریــخ الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و
رســید اخــذ نمایند .معترض باید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به
اداره ثبــت محــل تحویل دهد .دراین صورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اســت .در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره ثبت محل باید مبادرت به
صدورسند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست**.
برابر رای شماره  140160312004000733مورخه  1401/02/15موضوع پرونده
کالسه  1400114412004000337خانم آق بابک آق پور قابوس فرزند نوروز محمد
بشــماره شناسنامه  16899شــماره ملی  2030168459در ششدانگ یک قطعه زمین
احداث بنا شده به مساحت  170.18مترمربع جدا شده از پالک شماره -1/4377اصلی
بخــش  10ثبت گنبدکاووس واقع در گدم آباد خیابان حضرت امام خمینی (ره) خریداری
ملک مع الواسطه از آقای پیخی فاضل.م-الف8377 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/02 :
رضا سارانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

