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آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی52 فرعــی از 3575اصلی  
بخش یک شــاهرود در دفتر الکترونیک 139820329010004435 
بــه نــام آقای محســن زمانی  صــادر و تســلیم گردیــده اســت و برابر 
نامــه11398000709875-98/8/29 اجرای احکام مدنی شــاهرود 
در قبال 135/000/000ریال در قید بازداشــت میباشد  سپس مالک 
باارائه دو برگ فرم استشــهادیه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به 
علت جابجایی را نموده اســت و درخواست لذا برابر تبصره 1 ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا سند 
مالکیت در دســت وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب 
را ظــرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهــی کتبا به اداره ثبت 
اســناد و اماک شــاهرود اعام در غیر اینصورت پــس از انقضای مهلت 
قانونی اعتراض ســند مالکیــت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد 

شماره چاپی سند تک برگی 294424 سری د سال 97 میباشد 
 انتشار 1401/03/02

شناسه آگهی1320828 
شناسه چاپ 1458919

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود   مصطفی بخشی 

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  پــاک 
ثبتــی شــماره 106 فرعــی از 85 اصلــی  بخــش یــک  شــاهرود در 
دفترامــاک  الکترونیــک 14002032901000158 بــه نــام آقــای 
جــواد قاضــوی   صــادر و تســلیم گردیــده اســت وبرابــر نامه شــماره 
قیــد  در  شــاهرود  ثبــت  1401000158-1401/10/27اجــرای 
بازداشت میباشد  سپس مالک باارائه دو برگ فرم استشهادیه تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی به علت جابجایی را نموده است و درخواست 
لــذا برابر تبصــره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت مراتب یک بار در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند 
مالکیــت اعتــراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وی می باشــد و یا 
مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس 
از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و اماک شاهرود اعام در غیر 
اینصــورت پــس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی 
وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپی سند  تک برگی 419025 

سری ب سال 99 میباشد. 
انتشار 1401/03/02

شناسه آگهی1320833 
شناسه چاپ 1458922

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود   مصطفی بخشی 

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیت کاداســتری ششــدانگ پاک ثبتی شماره 4000 
فرعــی از یــک اصلــی  بخــش دو شــاهرود در دفتــر الکترونیــک 
140020329010010885 به نام خانم مریم امارلونسب   صادر 
و تسلیم گردیده است سپس مالک باارائه دو برگ فرم استشهادیه 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی به علت جابجایی را نموده است 
و درخواســت لذا برابــر تبصره 1 ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در 
دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف 
مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد 
و اماک شــاهرود اعــام در غیر اینصــورت پــس از انقضای مهلت 
قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد 

شماره چاپی سند  تک برگی 322429 سری ج سال 99 میباشد. 
 انتشار 1401/03/02

شناسه آگهی1320838 
شناسه چاپ 1458930

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود   مصطفی بخشی 

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008662 مورخــه 1400/12/21 موضوع 
کاســه 1400114412004000320 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم بی بی ســعیده پقه فرزند گوجی 
بشماره شناسنامه 6 و شماره ملی 2032368552 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 143.75 مترمربع جدا شده از پاک شــماره 1/6001/30004-
اصلــی واقع درگنبــدکاووس - ارم آباد خیابــان آزادی بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد 
خریداری ملک مع الواســطه ازخانم شــوکت بابائی. لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8361
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/02
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004007839 مورخــه 1400/11/23 موضوع 
کاســه 1399114412004000065 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بامعارض متقاضــی آقای امان محمــد قرنجیک فرزند 
قربان بشماره شناســنامه 2017 و شماره ملی 2031680870 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شده از پاک شماره 9883 فرعی 
1-اصلــی واقع درگنبدکاووس بلوار بصیرت خیابان نظامــی گنجوی بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقای وراث نیاز مــراد آق آتابای. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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-الف: 8363
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/02
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004007840 مورخــه 1400/11/23 موضوع 
کاسه 1399114412004000064 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای شــهاب الدین قرنجیک فرزند قربان بشــماره 
شناســنامه 578 و شــماره ملی 2031562908 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 146.88 مترمربع جدا شــده از پاک شماره 9883 فرعی 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس بلوار بصیــرت خیابان نظامی گنجوی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
خریداری ملک مع الواســطه از آقای وراث نیاز مراد آق آتابای. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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-الف: 8365
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/02
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
اداره ثبت اسناد و اماک 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 عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسامی روستا 
درمحل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و اماک 
و نماینده شــورای اسامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذیفع 
به آراء اعام 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 140160312004000733 مورخه 1401/02/15 موضوع پرونده 
کاسه 1400114412004000337 خانم آق بابک آق پور قابوس فرزند نوروز محمد 
بشــماره شناسنامه 16899 شــماره ملی 2030168459 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 170.18 مترمربع جدا شده از پاک شماره 1/4377-اصلی 
بخــش 10 ثبت گنبدکاووس واقع در گدم آباد خیابان حضرت امام خمینی )ره( خریداری 

ملک مع الواسطه از آقای پیخی فاضل.م-الف: 8377
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/02
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1401/000116 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پریسا مخدومی فرزند عبدالقدیر به 
شــماره شناســنامه 0 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
149.42 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 32 فرعــی از 212-اصلی واقع در بخش 
9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای خداقلی حقانی محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18 

م-الف: 8521
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1401/000117 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریده مخدومی فرزند رحمن قلی به 
شــماره شناســنامه 5 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
219.05 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 32 فرعــی از 212-اصلی واقع در بخش 
9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای خداقلی حقانی محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18 

م-الف: 8523
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 219 فرعی از ســنگ 131 اصلی مربوط به حوزه 
ثبتی دماوند

فضه حیدر نژاد و منصوره بخشــی زاده بجســتانی با اعالم مفقود شــدن سند مالکیت ملک 
مورد آگهی با تســلیم استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره یکتا 000245 الی 00247 و 
شــماره ترتیب 20567 الی 20570- مورخ 1401/02/17دفترخانه اســناد رســمی شماره 4 
دماوند طی درخواســت وارده 1958 مورخ 1401/02/17 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ملــک مذکــور را نموده که مراتــب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی 
می گردد1- نام و نام خانوادگی : فضه حیدر نژاد و منصوره بخشــی زاده بجســتانی 2- شــماره 
پــالک 219 فرعــی از ســنگ 131 اصلی واقع در قریه 3- علت گم شــدن: ســرقت 4- خالصه 
وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت406/57 متر مربع 
بــه پــالک 219 فرعی از 131 اصلی واقــع در اچونک ذیل ثبت و صفحــه 301 دفتر 519 بنام 
محمود اســکندریان ثبت و ســند آن صار و تســلیم گردیده است و برابر مســند انتقال 6573 
مورخ1394/10/17 دفترخانه 5 دماوند به فضه حیدر نژاد و منصوره بخشــی زاده بجســتانی 
بطور مساوی انتقال قطعی یافته است. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله کرده که در قســمت چهارم این اگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد ظرف 
مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمــن ارائه اصل 
ســند مالکیت با ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت با ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت اسناد و امالک، المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7384
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک دماوند

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
سال 1401 

در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی و مــاده 13-آئین نامه اجرایــی قانون مزبور مقــرر می دارد که پرونــده هایی که 
بــه موجــب آراء هیات محترم مســتقر در ثبت اســناد و امالک رامیان منجر بــه صدور رای جهت 
صدور ســند مالکیت گردیده اند دردو نوبت و به شــرح ذیل آگهی می شــود:   1-رای شــماره 
140160312010000370 پرونده کالسه 1400114412010000209 تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای رضا شهرکی فرزند آقا جان به شماره شناسنامه 4148 و کد ملی 4879366064 
دائــر برصدور ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت 510.99 
مترمربع درقســمتی از پالک شــماره 1420 فرعــی از 7-اصلی واقع درگلســتان بخش 7 حوزه 

ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی خانم بدرالشریعه مرتضوی درجه.
کالســه  پرونــده   140160312010000410 شــماره  رای   -2
1400114412010000210 تصرفــات مفروزی و مالکانه آقای رضا شــهرکی فرزند آقا جان 
به شــماره شناســنامه 4148 و کد ملی 4879366064 دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 337.12 مترمربع در قســمتی از پالک شماره 1420 
فرعــی از 7-اصلی واقع درگلســتان بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواســطه 
از مالک رســمی خانم بدرالشــریعه مرتضوی درجه. درصورتی که اشــخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شــده اعتراضی داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالســه پرونده به اداره ثبت اســناد و امالک رامیان تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و 
امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
درصورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد 
نمود صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه به دادگاه نخواهد بود.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 

دوشنبه  1401/03/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/03/18 م-الف: 8519
هادی عطایی مقدم-رئیس ثبت اسناد و امالک رامیان

آگهــی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی سال 1401 

در اجــرای مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده 13-آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی 
که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رای 
جهت صدور سند مالکیت گردیده اند دردو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود: 1-رای 
شــماره 140160312010000296 پرونده کالســه 1399114412010000131 
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانم حمیــده میرعرب رضــی فرزند رمضانعلی به شــماره 
شناســنامه 669 و کد ملی 6249720936 دائر برصدور ســند مالکیت ششــدانگ یک 
قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 151.88 مترمربع درقســمتی ازپالک شــماره 2 
فرعــی از 3-اصلــی واقع درگلســتان بخش 8 حوزه ثبتــی ملک رامیان کــه انتقال ملک 
بالواســطه از مالک رســمی آقای نقی سمیعی. درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شــده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق در 
محــل تــا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالســه پرونده به اداره ثبت اســناد و امالک 
رامیان تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت اســناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکل 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. درصورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات 
مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه:1401/03/02 تاریخ انتشار نوبت 

دوم چهارشنبه: 1401/03/18 م-الف: 8525
هادی عطایی مقدم-رئیس ثبت اسناد و امالک رامیان

 آگهی موضــوع ماده 3قانون 13آییــن نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خرم آبادبشرح ذیل:

شــماره  ورای  کالســه1400114425001001417  پرونــده   -
140160325001000583 مورخــه 1401/2/17 بــه تقاضــای آقای سیناســلطانی   
فرزندشــیر محمدحســن نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت195.53 
مترمربع  مجزی شــده از پالک شــماره 12 فرعــی از3اصلی واقع دربخش 4شهرســتان 
خرم آبادخروجی ازمالکیت مالک اولیه غالمعلی فرهمند  رســیدگی وتائید وانشاء  گردید.

مراتــب دراجرای مــاده 3قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی 
در دونوبــت  بــه فاصلــه 15روز جهت اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقــی در روزنامه 
کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد 
رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقصای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17
صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم اعظم ذوالفقاری فرزند یحیی به شماره ملی 2161769065  بشرح دادخواست 
به کالســه 100069 از این شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است 
کــه شــادروان یحیی ذوالفقاری  فرزند طالب به شــماره ملــی 0439215625 در تاریخ 
1400/08/26 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراست 
به :1. اعظم ذوالفقاری فرزند یحیی به شماره ملی 2161769065  صادره از قائم شهر 
)دختر متوفی( 2. لیال ذوالفقاری فرزند یحیی به شــماره ملی 0439907942  صادره از 
دماوند )دختر متوفی(3. فریبرز ذوالفقاری فرزند یحیی به شــماره ملی 2161823612  
صادره از قائم شــهر )پســر متوفی(    4. بی بی حاج احمدی فرزند رحمت اله به شــماره 
ملی 0439803871  صادره از دماوند )همســر متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی 
در خواســت مزبور در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7381
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب هانیه اکبری مالک 1/5 ســهم مشــاع از ســه دانگ مشاع  از 
ششــدانگ  پالک ثبتــی 675 فرعی از 75 اصلی واقع در کیالن به نشــانی دماوند کیالن خیابان 
طباطبایی کوچه بهشــت موضوع ســند مالکیت 903762 الف-85 شماره ثبت 106779 صادره 
به تاریخ 1387/10/08 متقاضی تعیین بستر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل 
و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و 
مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل 
پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت 
خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی به امور آب دماوند به نشانی گیالوند . بلوار آیت 
اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظــرف مهلــت مقرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده و بســتر و 

حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. 7386 
اداره امور آب دماوند

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060324001004463 مورخ 1400/1/19 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله 
یونسی فرزند محمد به شماره شناسنامه 12 کدملی 3501279302 صادره از بوشهر را 
نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 44729 مترمربع در قسمتی 
از پــالک 896 اصلی واقع در قریه محرزی گناوه خریداری مع الواســطه از آقای عبداهلل 
یونســی و شــرکاء محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 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 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. صدور ســند مالکیت مانــع مراجعه متضرر به مراجعــه ذیصالح قضایی نمی 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/17 

- م الف/101
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه - محمد چهابدار
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کرمانشاه - شهردار کرمانشاه گفت: بانوان نیروی مولد جامعه 
اند که می توانند با مشــارکت اجتماعی ما را در مدیریت شهری 

همراهی کنند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر 
نوروزی در جلسه توانمندسازی بانوان اظهار داشت: در بحث بانوان 
مســائلی همچون، فرزند آوری، مشارکت زنان در امور اجتماعی، 

برنامه های فرهنگی، توانمندسازی بانوان و اشتغال مهم است.
وی با تأکید بر تسهیل اشتغال زنان بد سرپرست و  سرپرست 
خانوار افزود: این دســت از بانوان نه فاقد برنامه اند، نه بازار دارند، 
نه آموزش و نه سرمایه ای برای اجرا، لذا باید کمک کنیم تا آنان 

بتوانند بهتر عمل کنند.
شــهردار کالن شهر کرمانشــاه با بیان اینکه در بحث مهارت 
آموزی همچنین تامین ســرمایه با مشــارکت بانک ها می توانیم 
اقــدام کنیم تصریح کرد: موضوع بعدی فروش اســت که در این 

زمینه نیز باید اقدام کرد.
نوروزی با بیان اینکه برخی از کارها مختص بانوان است گفت: 

این مسائل از گذشته نیز فعال بوده همچون خیاطی، محصوالت 
غذایی و... که اکنــون نیز می توان بصورت کارگاه خانگی فعالیت 

کرد.
وی ادامــه داد: برخــی از مشــاغل نیز در جامعــه می توان 
برای بانوان بود، همچون تاکســی بانوان کــه آماده ارائه کمک و 

سازماندهی آنان هستیم.
شهردار کرمانشاه با بیان اینکه ظرف شهر در اختیار شهرداری 
است خاطرنشان کرد: می توانیم با ایجاد بازارچه و تبلیغات شهری 

به آنان کمک کنیم.
نوروزی، مسئله دیگر را سالمت جسمانی بانوان دانست و در 
این خصوص بیان کرد: اداره بهداشت و محیط شهرداری می تواند 
خدمات دهی کند، دســتگاه های دولتی نیز بی شک کمک حال 

خواهند بود.
وی با بیان اینکه در برخی از نقاط شهر شرایط ویژه ای حاکم 
اســت که باید بهتر عمل کنیم تاکید کرد: مسئله دیگر سالمت 
روانی بانوان اســت که باید با همکاری سازمان روانشناسی اقدام 

کرد.
کلیددار بلدیه کرمانشــاه با بیان اینکــه در پارک بانوان باید 
فضای را اختصاص دهیم که کارکردهای مختلفی داشــته باشد 
گفت: ایســتگاه های مختلفی برای برنامه های متعدد باید برنامه 
ریزی شــود که این برنامه ریزی ها باید براســاس نیاز سنجی ها 

باشد.
نــوروزی، موضوع دیگر را جمعیت و فرزند آوری دانســت و 
با بیان اینکه رهبر معظم انقالب نیز روی آن بســیار تأکید دارند 
اظهار داشت: اما متأسفانه وضعیت جمعیتی بخصوص در کرمانشاه 
مناسب نیست، لذا سازمان فرهنگی برنامه ریزی کند هر فرزندی 

دنیا بیاید هدیه خواهیم داد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تبلیغات و برنامه های فرهنگی 
اطالع رســانی فرزند آوری نیز باید صــورت گیرد و ما آماده ارائه 

امکانات تبلیغات شهری هستیم.
شهردار کرمانشــاه با بیان اینکه هرکســی با هر عقیده ای 
باید نسبت به مســئله جمعیت حساس باشد گفت: آسیب های 

اجتماعی درخصوص بانوان بسیار جدی است، یکی از اهداف اصلی 
و مهم ما در شــهرداری این موضوع است و در بخشی که مربوط 
به مجموعه مدیریت شهری است باید با برنامه ریزی الزم بیشتر 

تالش کرد.
نوروزی، مشارکت بانوان در امور اجتماعی را نیز حائز اهمیت 
دانســت و بیان داشت: بانوان نیروی مولد در جامعه اند که حتی 

می توانند با تشکیل سازمان های مردم نهاد همراه ما باشند.
وی بــا بیان اینکه در هر کاری باید نگرش ها را تغییر دهیم، 
مأموریت را تنظیم، اجرا و بعد دنبال ســاختار باشیم تأکید کرد: 
اکنون چند کار مهم باید انجام داد که اولویت اول، تشکیل ستاد 

برای هماهنگی امور بانوان است.
شهردار کرمانشــاه در پایان، برنامه بعدی را تشکیل مارکت 
برای فروش تولیدات بانوان توســط ســازمان فرهنگی شهرداری 
اعــالم کرد و گفت: چند پارک نیز برای اجرای برنامه های بانوان 
در ســطح شهر کرمانشاه شناسایی شود، سازمان های مردم نهاد 

را پای کار بیاورید.

شهردار کرمانشاه:
بانوان نیروی مولد در جامعه هستند/ آمادگی شهرداری برای توانمندسازی بانوان

ــر ــ ــب ــ خ
خسارت ۱۱ میلیارد ریالی طوفان به شبكه های برق 

گلستان
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : بر آورد 
اولیه خسارت طوفان شدید چند روز اخیر به شبکه توزیع برق 
این اســتان بیش از یازده میلیارد ریال بوده است سید احمد 
موسوی گفت : شبکه های برق تمام شهرستانهای استان در 
طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت  سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان بیان کرد : با توجه بــه اعالم اماده باش و 
آمادگی کامل اکیپ های عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه 
و گروه های خط گرم داخلی شــرکت و پیمانکاران در سطح 
استان ، بالفاصله نقاط آسیب دیده ترمیم و شبکه برق استان 

پایدار و برقدار شد  .

بهینه سازی مصرف گاز بیش از 4هزار و 344 واحد 
موتورخانه در استان اصفهان    

در راستای استراتژی ها و اهداف تعیین شده بهینه سازی 
مصرف گاز، تعداد 4 هزار و 344 واحد موتورخانه مجتمع های 
مسکونی، اداری، تجاری و سیستم های گرمایشی 1200 فضای 
آموزشی بهینه سازی گردید.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، سرپرست این شرکت 
با تاکید بر لزوم مصرف بهینه انرژی بویژه گاز طبیعی و توجه 
به عدم تراز تولید و مصرف در فصول سرد، توسعه طرح های 
مصوب شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی کشور را ضروری 
دانست و افزود: خوشبختانه با ایجاد ساختار بهینه سازی مصرف 
گاز در شرکت ملی گاز شاهد تحرک موثر در زمینه مدیریت 
انرژی بوده ایم و امیدواریم با توسعه جایگاه این حوزه در سال 
های آتی با مشکالت کمتری در زمینه عدم تراز تولید و مصرف 
انرژی در کشور باشیم.مهندس عسکری، اقدامات انجام شده در 
یک سال گذشته در زمینه مدیریت انرژی تحت سیستم بین 
المللی ایزو 50001 در شرکت گاز استان اصفهان را ارزشمند 
بر شــمرد و افتتاح آبگرمکن های خورشیدی در آستانه سال 
1401 را نشــانه ای از حرکت پرشــتاب رو به جلو در زمینه 
مصرف بهینه حامل های انرژی در این شرکت دانست.وی، با 
اشاره به اینکه رویکردهای متنوعی در زمینه ی بهینه سازی 
مصرف گاز طراحی شده، از کاهش حدود 30 درصدی مصرف 
گاز در واحدهای موتورخانه بهینه سازی شده خبر داد و افزود: 
توســعه طرح های بهینه سازی در صنایع نیز می تواند نقش 
قابل توجهی در ایجاد ارزش افــزوده در مصرف گاز و ارتقای 
راندمان تولید داشته باشد.سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشاره به رایزنی های مستمر با صنایع و نیروگاه ها به منظور 
بهینه سازی مصرف گاز، به حمایت های این شرکت در انجام 
مطالعات، برنامه ریزی و اخذ موافقت نامه های اســتانی برای 
ارتقای بازدهی مصرف انرژی در صنایع اســتان نظیر سیکل 
ترکیبی نمودن نیروگاه شهید محمد منتظری و ارتقای راندمان 
تولیــد برق از 34 درصد به 57 درصد خبر داد و گفت: اجرای 
این طرح  می تواند نقش موثری در افزایش تولید برق و همزمان 
کاهش قابل توجه مصرف گاز استان در سال های آتی داشته 
باشد.مهندس عسکری، تصریح کرد: در جلساتی که در سال 
جاری با تعدادی از صنایع و نیروگاه ها داشتیم، تفاهم نامه هایی 
به منظور مشارکت بیشتر صنایع در مصرف بهینه گاز در دستور 
کار قرار گرفت که انشااهلل در سال جاری شاهد نهایی شدن و 

بهره مندی جامعه از ثمرات آنها باشیم.

گلســتان - قاسم غریب آبادی با اشــاره به راه اندازی 
سامانه عملیات هوشمند هالل احمر در استان اظهار داشت: 
با راه اندازی سامانه جدید عملیات در جمعیت هالل احمر 
فرایند انجام ماموریت های امدادی هوشمند خواهد شد وی 
گفت: سازمان امداد و نجات به عنوان متولی پاسخگویی به 
حوادث و سوانح طبیعی و همکار و پشتیبان دیگر ارگان های 
خدمات رسان همواره تالش می کند در بحث امدادرسانی 
به حادثه دیدگان ناشی از حوادث در کمترین زمان ممکن 
بهترین خدمات را به هموطنان گرامی ارائه کند  مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان گلستان عنوان کرد: در همین 
راستا استفاده از شیوه های نوین فراخوان و اعزام نیروهای 
امدادی به عملیات ها از دغدغه های اصلی مدیران جمعیت 
هالل احمر بوده است  غریب آبادی افزود: به همین منظور 
این سازمان با استفاده از فناوری دانش بنیان، سامانه ای را 
تحت عنوان سامانه عملیات هوشمند طراحی و راه اندازی 
کرده اســت که فرایند فراخوان و اعزام نیروها، مسیریابی 
محل حادثه و ثبت اطالعات حادثه در آن به صورت کامال 
هوشمند انجام می شود  وی گفت: اکنون 4 استان کشور 
مانند استان گلستان که مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
)EOC( آن از پشتوانه سخت افزاری و نرم افزاری بروزتری 
برخوردار است به صورت پایلوت انتخاب تا پس از استفاده 
و رفع ایرادات و نواقص احتمالی برای اســتفاده در اختیار 
دیگر استان ها قرار گیرد مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان گلستان بیان کرد: مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت 
هالل احمر گلستان با هدف سنجش اولیه سامانه در برنامه 
عملیات نگار با استفاده از تلفن همراه اندروید تمرین لحظه 
صفر در ســطح پایگاه های اســتان برگزار کرده تا میزان 

آمادگی نیروها و نحوه پاسخ دهی برنامه را ارزیابی کند

سامانه عملیات هوشمند هالل احمر به 
صورت پایلوت در استان گلستان اجرا شد

اراک - مهــرداد جهانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان مرکزی" ســال ۱4۰۱ " را ســال شکوفایی 
پروژه هــای راهداری در اســتان مرکزی برشــمرد و افزود: در 
راستای تحقق اهداف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی بمنظور تسهیل در تردد کاربران جاده ای، پروژه 
ارتقای روکش آســفالت محور خمین-الیگودرز با ۵۰ میلیارد 
ریال عملیاتی شد.وی افزود: این پروژه از محدوده روستای دهنو 
در محور خمین-الیگودرز شروع شده و تا محدوده روستای فرج 

آباد ادامه خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی، 
راه های شــریانی استان را دارای اولویت برای بهسازی آسفالت 
و افزایش سطح ایمنی عنوان کرد و افزود: تمام تالش راهداران 
استان، تأمین آرامش و برقراری ایمنی الزم برای کاربران جاده ای 
است.وی یادآور شد: سال گذشته نیز اقدامات قابل توجهی برای 
روکش آسفالت راه ها در شهرستان خمین به عمل آمد که از آن 
جمله می توان به اجرای روکش آسفالت محور خمین-گلپایگان 
به طول تقریبی چهار کیلومتر، روکش آسفالت مقطعی از محور 

خمین-اراک و روکش آسفالت محور خمین-الیگودرز به طول 
چهار کیلومتر اشاره کرد.

جهانــی خاطرنشــان کرد: در راســتای تحقــق اهداف 
دولت مردمی، طی یک ســال اخیــر، در اقدامی جهادی برای 
ارتقــای ایمنی در محور گلدشت-آشــیانه، با بکارگیری تمام 
توان لجستیکی شامل نقشــه برداری، تأمین نیروی انسانی و 
ماشین آالت راهســازی، هم افزایی با بخش خصوصی، اجرای 
طرح مهندسی، کنترل و نظارت و تالش برای افزایش بهره وری 
در کلیه فرایندهای اجرایی، اقدامات بسیار مؤثری بعمل آمده 
اســت که در نوع خود بسیار ارزشمند و حائز اهمیت بمنظور 
کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در محور مذکور بوده است.

وی در ادامه گفت: اجــرای واریانت میان رودان در محور 
خمین-رباط مــراد نیز از طرح های نیمــه کاره ای بود که با 
پیگیری های مستمر بعمل آمده  و جذب اعتبار بمنظور تکمیل 
پروژه، عملیات اجرایی آن توســط پیمانکار مربوطه آغاز شده 
و امیدواریــم با جدیت تمام، مراحــل اجرایی و تکمیلی طرح 
طی ســال جاری صورت پذیرد تا یکی دیگر از مطالبات مردم 

شهرستان خمین در حوزه راهداری محقق گردد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی 
اظهار داشت: عالوه بر پروژه های بزرگ راهداری و ساخت راه های 
فرعی و روستایی، اقدامات بسیار زیادی برای نگهداری راه های 
شهرستان خمین بصورت جاری توسط راهداران آن شهرستان 
انجام شده است که می توان به توسعه، مرمت و بازسازی ابنیه 
فنی راه ها، تعمیر و نصب روشــنایی، تعمیر و نصب چراغ های 
چشــمک زن، خط کشی راه ها، تعمیر و نصب گاردریل و انواع 
تابلوهای ایمنی، شانه سازی، تنظیم شیب شیروانی، پاکسازی 
صحنه تصادفات، لکه گیری آســفالت، پاکسازی دهانه پل ها، 

شستشوی تابلوها و صیانت از حریم قانونی راه ها اشاره کرد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبرداد: 
پروژه ارتقای روکش آسفالت محور خمین-الیگودرز عملیاتی شد 

کرمانشــاه - اولین رویداد اســتارت آپی با حضور 
کارآفرینان و کارشناسان بهزیستی استان کرمانشاه به 
منظور توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی در سالن 
پیروزی مجتمع رفاهی آموزشــی این اداره کل برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان 
کرمانشاه: دکترفرحناز محمدی در این رویداد استارت 
آپی، اظهار کرد: ضرورت حل مشکل اشتغال از اهمیت 
بســیار باالی برخوردار است که به دنبال آن عالوه بر 
مشکل مسکن  خیلی از مشکالت دیگر مددجویان را 
هــم رفع خواهد کرد. وی افــزود: اهمیت این موضوع 
به گونه ای اســت که رهبر معظم انقالب در چند سال 
اخیر در نامگذاری سال به آن اشاره فرمودند. محمدی 
گفت: از دی ماه ســال گذشته یک تفاهم نامه با حوزه 
مشارکت های مردمی و اشتغال بسته شده و مقدمات 
کارهای آن ایجاد شــده است. فرحناز محمدی اظهار 
داشت: محدویت هایی از قبیل جسمی، روحی و موارد 
خاص دیگر برای برخی از جامعه هدف ما وجود دارد و 
عدم  تضامین بانکی نیز به این مشــکالت افزوده است 
به همین خاطر در تالش هســتیم اشــتغال را بیشتر 
به صورت کارفرمایی اجرا کنیم. مدیرکل بهزیســتی 
استان کرمانشــاه بیان کرد: در سال ۱4۰۱ نسبت به 
سال گذشته اعتبارات اشتغالزایی چهار برابر شده است 
به همین خاطر می توان از ظرفیت ها اســتفاده کرد و 
شــرایط بهتری را برای مددجویان بهزیستی رقم زد. 
این نشست با حضور معاونین کارشناسان و مسیولین 
مراکز مثبت زندگی بهزیستی و همچنین کارآفرینان 

برتر  استان برگزار شد

اعتبارات اشتغالزایی بهزیستی استان 
کرمانشاه نسبت به سال گذشته چهار برابر 

شده است


