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آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق  درمحل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. دراین صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 48- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱ - رای شــماره ۱40۱60۳۱2006006۱84 مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای یحیی 
کوهــی فرزند یونس در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 67.25 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳52- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقایان مسعود و رضا قلی شهمرادی می باشد.
خانــم   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000620 شــماره  رای   -  2
فاطمه طاهری فرزند حســینعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۳5.95 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳44- 
اصلی قطعه دوم پالک ۳5۱/48 اصلی بخش 9 می باشد. خریداری مع الواسطه از عباس 

شهمرادی و بابا کرامتلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000627 شــماره  رای   -۳
ابراهیم فضلی فرزند علی اکبر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۱9.۳2 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳57- 

اصلی می باشد. خریداری از آقای عباس قنبری  می باشد.
4- رای شــماره ۱40۱60۳۱20060006۳۱ مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای وجهه 
اله طوســی فرزند داود در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 90.8۳ 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳64- اصلی می 

باشد. انتقالی مع الواسطه از آقای سید محمد علی حسینی می باشد.
5- رای شماره ۱40۱60۳۱2006000625 مورخه ۱40۱/04/۱0 خانم  محبوبه 
خواجه فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱7۳.74 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳55- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای  حسن خان کرامتلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000624 شــماره  رای   -6
عبدالرضا شــهنازی فرزند قاسم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
2۱6.60 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳80- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عباسقلی بشارتلو می باشد.
7- رای شــماره ۱40۱60۳۱200600062۳ مورخــه ۱40۱/04/۱0 خانم رقیه 
طوسی فرزند محمد قلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 60.55 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳65- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای سید علی حسینی می باشد.
8- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000626 مورخــه ۱40۱/04/۱0 خانم زهرا 
وزیری دوزین فرزند محمد رضا در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱00.85 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳859- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای مصطفی حدادی دوزین می باشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک ۳5- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
آقــای    ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱200600062۱ شــماره  رای   -9
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
۱۳8۱.25 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. ) نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد(.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000628   -۱0
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
2224.65 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000629   -۱۱
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
2604.85 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱20060006۳0   -۱2
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
۱۳78.55 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 58- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱۳- رای شماره ۱40۱60۳۱20060006۱6 مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای حسن 
قاسمی فرزند موسی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳0000 مترمربع 
را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 25۱ فرعی از 58/2۱6- اصلی 
می باشد. برابر سند انتقالی 40۱72 مورخه ۱۳99/۱۱/۱9 از حسین قاسمی می باشد.
۱4- رای شماره ۱40۱60۳۱20060006۱7 مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای حسن 
قاسمی فرزند موسی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳0000 مترمربع 
را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 25۱ فرعی از 58/2۱6- اصلی 
می باشــد. انتقالی از محل تمامت سهم مشــاعی مالک برابر اسناد مشاعی ۱72 و ۱7۱ و 

۱7۳ مورخه ۱۳8۳/08/02 دفتر خانه ۱۱6 مینودشت می باشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 26- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000622   -۱5
محســن قزلســفلی فرزند ابوالفضل در قسمتی از مقدار 28 ســهم مشاع از ۱20 سهم 

مشاع و تنظیم اظهارنامه ثبتی به مقدار 92 سهم مشاع از ۱20 سهم مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱57.۳0 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و 
تحدیدی قســمتی از پالک فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 9 مینودشت پسرک پیروزی 

6 خریداری مع الواسطه از غالمعلی قزلسفلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱20060006۳2 شــماره  ۱6-رای 
قربانعلــی تیموری صفی آباد فرزند براتعلی در قســمتی از ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 8۳00 مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک ۱۱۱/95 اصلی واقع 
در بخش 9 مینودشــت روســتای صفی آباد  را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی 
از پالک ۱۱۱/95 اصلی بوده خریداری مع الواســطه از زهرا تیموری احدی از ورثه اکبر 

تیموری می باشد.
م- الــف: 890۳ تاریخ انتشــار نوبــت اول: 04/20/ ۱40۱  تاریخ انتشــار نوبت 

دوم: ۱40۱/05/0۳
 پورمند- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت

آگهی مفقودی 
اعتبــار:  تاریــخ   000۱2۱008۱7  : شناســه  بــه  شــکاری  ســالح  حمــل  جــواز 
۱40۱/07/24 نــوع: ســاچمه زنی تعداد لــول دو لول روی هم کالیبر ۱2 مدل کوســه 
به شــماره ســالح 07822۱  ساخت کشور ترکیه متعلق به اینجانب ایوب طاطاری نام پدر 
محمد بردی به کد ملی 487002262۱ متولد ۱۳69/0۱/0۱ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. گنبد
*****************************************************************

خانــم زهــرا زرگ زاهــی نام پدر خــدا نظر به شــماره ملــی 2269۱50899 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیپ 405GLXI مدل ۱۳90 رنگ نقــره ای - متالیک به 
شماره موتور ۱249028۳085 و شماره شاسی NAAM11CA0CR479463 به شماره 
پــالک 69-964 ن 5۳  بعلــت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی( تقاضای رونوشــت 
المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احــدی ادعایی درخصوص خود 
روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع درکیلومتر5 جاده ساری 
بــه نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلــت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*****************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت "برگ سبز" وسیله نقلیه موتورسیکلت سیستم  بهران 
-۱25  به رنگ مشــکی مدل ۱۳90 به شــماره موتور 156FMi12176598 و شماره تنه 
NB3 *** 125B9082235 به شــماره پالک ایــران ۱۱8-9۳4۳9 متعلق به عبدالمجید 
مرادی نام پدر ســتار محمد شماره ملی 48698۱0484 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد. گنبد
*****************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری هیوندای خارجی مدل آزرا ۳۳00 ســی سی به 
شــماره پــالک ایران55-296ل59 شــماره موتور G6DBEAR25011 شــماره شاســی 

KMHFC41D49A35691 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

ســند مالکیــت و ســند کمپانی ســواری هاچ بک ســایپا مــدل ۱۳8۳ شــماره پالک 
ایران62-249ج89 شــماره موتور 0094۱0۳9 شــماره شاســی ۱4228۳۱7۱540 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

 ۱۳96 مــدل   5T-AT  ARRIZO چــری  ســواری  کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
رنــگ مشــکی متالیــک شــماره موتــور MVME4T15BARH000607 شــماره شاســی 
NATFCANH1H1009714 شــماره پالک ایــران92-۳89ب48 به نــام میترا قربانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

سند مالکیت ســواری پراید مدل ۱۳89 شماره پالک ایران82-55۳س۱۱ شماره 
موتور ۳49۱۱47 شــماره شاســی S1412289482745 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*****************************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت ســواری پژو 206 مدل ۱۳97 شماره پالک ایران62-
 NAAP41FEXJJ573469 167 شــماره شاســیB0036455 46۱ب47 شــماره موتــور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پژو 405GLX-XU7 مدل ۱۳9۱ رنگ مشــکی 
 NAAM01CA6CH392854 124 شــماره شاســیK0010662 متالیک شــماره موتــور
شــماره پــالک ایــران82-۱29ق۳7 به نام رمضان جــان نثار مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی )فاکتور فروش ( و کارت ،کارت ســوخت،پالک 
خودرو ،بیمه نامه خودرو سواری سیستم پراید تیپ صبا جی تی ایکس مدل ۱۳8۱برنگ 
سفید شــیری-متالیک بشماره موتور 00۳4۳986شماره شاسی  S1412281809170 و 
شماره پالک ایران 94-    25۳د۳۳ به نام اکبر خارکش دهبارزمفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************************

برگ سبز)شناسنامه( سند کمپانی )فاکتور فروش ( و کارت ، سواری زانتیا سیستم 
ســیتروئن تیپ SX مدل ۱۳8۳برنگ نقره ای بشماره موتور 00۳۳۳9۳6شماره شاسی  
S1512283115865 و شماره پالک ایران 74-    522ص۱4 به سید حمید رضا طباطبایی 

شیرازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************************

برگ سبز)شناسنامه( سند کمپانی )فاکتور فروش ( و کارت ، خودرو سواری سیستم 
پراید تیپ SX-۱۳۱ مدل ۱۳90برنگ سفید-روغنی بشماره موتور 4059827شماره 
شاســی  S3412290897983 و شماره پالک ایران 94-    564ج۳8 به نام عظیم توسلی 

سیرمندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلــی خانم لیال ســلیمانی احمــدی فرزنــد علی اکبر به شــماره 
شناســنامه 57صادره از قشم در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی )گرایش 
محض( صادره از واحد دانشــگاهی پیام نور با شــماره  ۱۱59 مورخ84/02/24 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
پیام نور بندر عباس  به نشــانی اســتان هرمزگان،  دانشــگاه پیام نور واحد بندر عباس 

ارسال نماید.بندر عباس تاریخ چاپ ۱40۱/05/0۳ 
*****************************************************************

بــرگ ســبز و ســند خــودرو وانت پیــکان به رنــگ ســفید روغنی مــدل ۱۳88 به 
شــماره پــالک۳62 ج27 ایران54 به شــماره موتور ۱۱4880۳2290شــماره شاســی 
NAAA36AA59G856242   بنــام امیــد ملکوتــی  با کد ملــی 44۳0605۱۱4 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کرمان(

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

برابر رای شــماره 140160312004000783 مورخــه 1401/02/17 موضوع 
کالســه 1400114412004000791 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالرشید کلته فرزند آق 
محمد بشماره شناسنامه 12 و شماره ملی 6289741659 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع جدا شده از پالک شماره 4906/13942 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان بالل حبشــی خیابــان 16 متری آرمان بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواسطه از آقای اسماعیل قورچائی. لذا به منظور 
اطالع 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: 8891
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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 140160312004000886 مورخــه 1401/02/21 موضوع 
کالســه 1400114412004000845 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فرهاد محمدی فرزند حاجی 
آقا بشماره شناسنامه 145 و شماره ملی 2239727128 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 180192 مترمربع جدا شــده از پالک 2 فرعی از 19-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس اراضی قریه داشــلی بخش 11 حوزه ثبت ملک گنبــد خریداری ملک از 
محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیم نماینــد. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8901
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001213 مورخــه 1401/03/02 موضوع 
کالســه 1399114412004000566 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدال احد خواجه فرزند 
بردی قلی بشــماره شناســنامه 184 و شــماره ملی 2030862908 در ششــدانگ یک 
قطعــه زمین مزروعی به مســاحت 16764 مترمربع جدا شــده از پــالک 3 -اصلی واقع 
درگنبدکاووس اراضی امانقرجه بخش 15 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از طوی جان حســین پور. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد.م-الف: 

8912
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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 140160312004001212 مورخــه 1401/03/02 موضوع 
کالســه 1399114412004000564 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدال احد خواجه فرزند 
بردی قلی بشماره شناسنامه 184 و شماره ملی 2030862908 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی به مســاحت 3261.82 مترمربع جدا شــده از پــالک 3 - اصلی واقع در 
گنبــدکاووس اراضــی امانقرجه بخش 15 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه 
از طوی جان حســین پور. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد.م-الف: 

8914
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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 140160312004001414 مورخــه 1401/03/09 موضوع 
کالســه 1400114412004000207 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالعظیم بابایانی فرزند 
قربانقلی بشــماره شناسنامه 142 و شماره ملی 2031424548 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 436.59 مترمربع جدا شده از پالک شماره 1/3986 
- اصلی واقع در گنبدکاووس آق قایه خیابان ابوحنیفه کوچه ابوحنیفه 7 پالک 20 بخش 
10 حــوزه ثبــت ملک گنبد خریداری ملک بالواســطه از آقای محمــد بابایانی بوده. لذا به 
منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 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 مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8919
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســید نورالدین موسوی که خانم فاطمه نعمتی به موجب وکالت نامه 22083-

1401/3/2 دفترخانه 1499 تهران با وکالت از وراث مرحوم ســید نورالدین موســوی 
با ارائه استشــهادیه شــماره 32222 تنظیمی دفترخانه 194 آمل طی درخواست شماره 
1401/10293-1401/4/14 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 207923 شــش 
دانگ پالک شــماره 4562 فرعــی از 13 اصلی واقع در بخش 3 ثبــت آمل ثبت گردیده 
و در اثــر جابــه جایی مفقود شــده را نموده اســت که طی ســند رهنی شــماره 6227-

1391/8/27 دفترخانه 258 آمل در رهن بانک مســکن شــعبه رضوان آمل قرار دارد 
لــذا دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خــود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید 
دریافــت نماینــد . چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگــردد یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 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

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب شــاهرخ مجیــدی آهی احد از وراث مالک قســمتی از 
ششــدانگ پــالک ثبتی 243 فرعی از 14 اصلــی واقع در قریه آبعلی به نشــانی دماوند 
آبعلی ســادات محله موضوع ســندمالکیت شــماره 215 مورخ 1313/04/09 متقاضی 
تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/مســیل/ نهر درداخل و مجاورت پالک ثبتی فوق 
الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط ومقررات جاری، تعیین 
بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد 
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 باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی اســت عــدم مراجعه مالکین 
مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده 

وبستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. 7423
اداره امور آب دماوند

رونوشت گواهی حصروراثت
آقــای حمیدرضا جعفــری فرزند محمدرضا به شــماره ملی 0430083491 بشــرح 
دادخواســت به کالسه 0100060 ازاین شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده اســت که شــادروان محمدرضاجعفری فرزند علی به شــماره ملی 0439296447 
در تاریــخ 1400/10/15 در اقامتــگاه دائمــی خود در گذشــته وورثه حیــن الفوت وی 
منحصراســت بــه :1. خدیجــه نوروزی فرزند شــعبان به شــماره ملــی 0439750555 
صادره از دماوند )همســر متوفــی(2. حمیدرضاجعفری فرزند محمدرضا به شــماره ملی 
0430083491 صادره از دماوند )پســر متوفی( 3. افشــین جعفــری فرزند محمدرضا 
به شــماره ملی 0430061102 صادره از دماوند )پسر متوفی( 4. فاطمه جعفری فرزند 
محمدرضا به شماره ملی 0430212976 صادره از دماوند )دختر متوفی( اینک با انجام 
تشریفات قانونی در خواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسیاعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 

شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7424
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای ســیدمهدی صفاری فرزندمیرزاعلی باســتناد دوبرگ استشهادیه 
گواهــی شــده منظم به تقاضــای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنــی نوبت اول به 
این اداره مراجعه کرده ومدعی اســت ســندمالکیت ششــدانگ پالک36فرعی جداشده 
از1602-اصلــی واقع دربخش یک شهرســتان ســبزوارکه متعلق به وی میباشــدبعلت 
نقل مکان مفقود شــده اســت با بررســی دفترامالک معلوم شــدمالکیت فوق الذکرذیل 
نامبــرده  نــام  560014ب91  چاپــی  بشــماره  9257امــالک  دفتر42صفحه47ثبــت 
ثبت وسندصادروتســلیم شــده اســت ودفتر امــالک بیش از ایــن حکایتــی ندارد.لذا 
باســتنادماده120آئینامه قانــون ثبــت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکــر می گردد هرکس 
نســبت به ملک موردآگهــی معامله ای انجــام داده یامدعــی وجود ســندمالکیت نزدخود 
باشدبایســتی ظــرف مــدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهــی اعتراض کتبــی خودرا به 
پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به ایــن اداره تســلیم نماید.بدیهی 
اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصــول اعتراض بدون ارائه 
ســندمالکیت یاســندمعامله رسمی نسبت به صدور ســندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/404(
 تاریخ انتشار:1401/05/03

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

نشســت هماهنگی پروژه های 
زیرســاختی ســتاد اربعین حسینی در 

منطقــه آزاد اروند   
صبح امروز دوم  مردادماه نشســت هماهنگی پروژه های 
زیرساختی ستاد اربعین حســینی منطقه آزاد اروند با 
حضور اعضاء این ســتاد و با هدف هماهنگی های نهایی 
برگزار  زیرســاختی  پروژه های  اجرایی  عملیات  تکمیل 
شــد. دبیر ســتاد اربعین ســازمان منطقه آزاد اروند، 
صبح امروز نشســت هماهنگی پروژه های زیرســاختی 
ستاد اربعین حسینی منطقه آزاد اروند با حضور اعضاء 
این ستاد برگزار شــد افزود: در این نشست پروژه های 
ویژه تســهیل خدمات رســانی  و عمرانی  زیرســاختی 
بــه زوار اربعین حســینی در مرز بین المللی شــلمچه 
تکمیــل  بــرای  نهایــی  هماهنگی هــای  هــدف  بــا 
 عملیــات اجرایی مورد بحث و بررســی قــرار گرفت.

حجت االســام عــادل فریحی با اشــاره به آســفالت 
محــدوده ۲ هکتــاری واقــع در ورودی پایانه مرزی، 
تکمیــل جــاده تدارکاتی پشــت مواکب، بهســازی و 
ســاماندهی وضعیت آســفالت جاده حراســتی گفت: 
دو محدوده دیگــر ورودی پایانه مــرزی از جمله این 
پروژه های زیرســاختی مطرح شده در این نشست بود.

رمضانی قدیر  سید  خبرنگار 

طی ســه ماهه نخســت سالجاری 290 
کیلومتــر شــبکه تغذیه و توزیع گاز در 

استان خراســان جنوبی اجرا شد 
مدیرعامل شــرکت گاز استان خراســان جنوبی گفت: 
طی فروردین ماه ســالجاری باالتریــن میزان اجرای 
شــبکه تغذیــه و توزیــع به نام شــرکت گاز اســتان 
خراســان جنوبی ثبت شــد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز استان خراســان جنوبی، ســید محمود 
هاشمی در تشــریح این خبر گفت: با تاش همکاران 
و در ادامه خدمت رســانی به مردم عزیز استان جهت 
اجرای پروژه های گازرســانی طی ســه ماهه نخست 
ســالجاری ۲90 کیلومتر شــبکه تغذیــه و توزیع گاز 
در اقصی نقاط اســتان اجرا شــده اســت. وی تصریح 
کرد: در حال حاضر حــدود 13 هزار و 300 کیلومتر 
شــبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا شده است و 
پیش بینی می شــود برای اجــرا و تکمیل پروژه های 
گازرسانی تا پایان ســال حدود 1000 کیلومتر شبکه 
اجرا شــود. مدیر عامل شــرکت گاز استان با اشاره به 
اینکه طی ســال گذشــته با اجرای یــک هزار و 639 
کیلومتر شــبکه باالترین میزان اجرای شبکه تغذیه و 
توزیع گاز به نام شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شده 
است افزود: همراه با کســب افتخارات خدمت رسانی 
و توسعه کّمی تاسیسات گازرسانی در استان، افزایش 
کیفیت خدمت رســانی و رضایتمندی مشــترکین نیز 

به طور مســتمر در دستور کار این شرکت  قرار دارد.

اخبار گزارش

اراک - بــه گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل، 
به مناســبت گرامیداشــت هفته عفاف و حجاب و به 
همت پایگاه مقاومت بســیج شهید تندگویان و روابط 
عمومی و امور بین الملل شــرکت پتروشــیمی شازند، 

مراســمی با حضور حجت االســام و المسلمین ملکی 
از اســاتید حوزه و دانشــگاه، مهنــدس متین رئیس 
مجتمــع، مهنــدس ســاکی معاون مجتمع، روســای 
حراســت  و بــا حضور جمعی از خواهــران همکار در 

ســالن آمفی تئاتر برگزار گردید. 
درآغاز این مراســم ابتدا مهنــدس متین ضمن عرض 
با گرامیداشت  خیر مقدم به حضار و میهمانان شرکت 
هفته عفاف و حجاب اظهار داشــتند:  در خصوص رشد 
معنــوی انســان خصوصا  اهمیت عفــاف و حجاب در 
قرآن کریم و در بیانات ائمــه اطهار تاکیدات فراوانی 
شده است و حضرت فاطمه )س( الگوی تمام و کمال 
زن مســلمان در حفــظ عفت و حجاب اســامی می 
باشند و شایســته است سایر بانوان همکار نیز همواره 

این ســیره و روش را مد نظر قرار دهند.
ســپس ســخنران مدعو ایــن برنامه حجت االســام 
والمســلمین ملکی طی ســخنانی در این آیین، ضمن 
گرامیداشــت و تبریــک دهه والیــت و امامت اظهار 
داشــت: دهه والیت و امامت فرصتی ارزشمند  برای 
ترویــج فرهنــگ ناب اســامی خصوصــا ارزش های 

عفاف و حجاب در جهت حفظ بنیان خانواده اســت.
وی بــا بیــان اینکه همه ی افراد در جامعه اســامی 
نســبت به نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب نقش 
دارنــد و مســئول هســتند عنوان کرد: ضمــن اینکه 
عفاف و حجاب جزو احــکام و موهبت های دینی می 
باشــد، میراث ملی و وطنی نیز می باشد و با جستجو 

در تاریخ قابل اثبات می باشــد. 

 این اســتاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: رعایت 
عفاف و حجاب در اسام تنها برای زنان توصیه نشده 
اســت بلکه این اصل مهم برای مردان نیز توصیه شده 

کــه باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامــه فرمانده محتــرم پایگاه شــهید تند گویان 
شــرکت پتروشیمی شــازند ضمن ســخنان کوتاهی ، 
عفاف و حجــاب را رهروی از بــزرگ بانوی دو عالم 
حضرت زهــرای مرضیه)س( بیان نمــود و همگان را 
بــه رعایت سفارشــات بزرگان دین و شــهدا در این 

نمود. دعوت  خصوص 
در پایــان در این مراســم بــا اهــدای گل و  هدیه 
فرهنگــی از خواهران همکار حاضر در جلســه تجلیل 

آمد.  بعمل 
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مراسم گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در شرکت پتروشیمی شازند برگزار شد

آبــادان - مدیــرکل گردشــگری و میراث فرهنگــی دبیر 
خانــه مناطق آزاد کشــور گفت: پــرورش نیروی انســانی 
یکــی از ارکان حــوزه گردشــگری در منطقــه آزاد اروند و 
 پیشــگام در برگزاری دوره های آموزش گردشــگری اســت
محمــد فــرزاد میرزایی از برگــزاری دوره هــای تخصصی 
گردشــگری در مناطق آزاد، با هدف تربیت نیروی انســانی 
متخصص خبر داد و افــزود: راس و مهم ترین موضوعات در 
حوزه گردشگری را  پرورش نیروی انسانی متخصص دانست 
که بــا برنامه ریزی های انجام شــده تصمیم بر آن شــد تا 
دوره هــای آموزش تخصصی را بــرای فعالین و عاقه مندان 
حوزه گردشــگری در ســطح مناطق آزاد برگزار نماییم که 
 منطقه آزاد اروند بعنوان پایلوت پیشــگام در این مسیر باشد.
وی با تأکید بر اینکه گردشگری یکی از مهم ترین ارکان توسعه 

مناطق آزاد کشور محســوب می شود، اظهار داشت: آموزش 
یکی از پایه های اصلی و کلیدی پایداری امر گردشگری است 
کــه تاش داریم با برگــزاری دوره های تخصصی و کاربردی 
ضمن پــرورش نیروی انســانی متخصــص، خدمات دهی 
 تأسیسات گردشــگری در مناطق آزاد، کیفی تر از قبل شود.
میرزایــی درآمدهای حاصل از گردشــگری را یکی از ســالم 
ترین راه هــای درآمد زایی معرفی کرد و اذعان داشــت: بی 
تردید نقش آموزش در اشــتغالزایی حوزه توریســم بســیار 
حائز اهمیت اســت؛ در همین راستا با هماهنگی ها و برنامه 
ریزی های انجام شــده و تــوان مناطق آزاد، بــه امید آنکه 
بتوان نگاه و نگرش گردشــگران داخلی و خارجی را نســبت 
بــه مناطقی که جذابیت های گردشــگری دارند تغییر داد و 
 شاهد کاهش بیکاری و افزایش در آمد در این مناطق باشیم.
کــی یــادآور شــد: پــس از ایــن دوره هــای تخصصــی 
 مشــترک بیــن همــه مناطــق برگــزار خواهــد شــد.
مدیرکل گردشــگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی 
مناطــق آزاد تجاری ـ صنعتــی و ویژه اقتصــادی، تصریح 
کرد: مدیریت گردشــگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
ســازمان منطقه آزاد اروند بعنوان اولیــن برگزار کننده دوره 
های تخصصی در نظر دارد تا در تاریخ ســوم و چهارم مرداد 
ماه در رشــته های ســوپروایزی در واحد خانــه داری هتل 
ویــژه سرپرســتان و متصدیان طبقات هتــل در واحد خانه 
داری و دوره خانــه داری هتل؛ اولین گام در مســیر توانمند 
 ســازی نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشــگری را بردارد.

خبرنگار سیده زینب رمضانی

آمــوزش تخصصــی در حوزه گردشــگری منطقه آزاد اروند

شاهرود –خبرنگار سیاست روز -علیرضا رحیمیان
 سرپرســت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود 
با اشــاره به اینکه مســابقات عملیاتی-ورزشی آتش نشانان 
منتخب کشــور به مدت ســه روز در این شهرستان برگزار 
شــد بیان داشت آتش نشانان شــاهرود قهرمان این دوره از 

مسابقات شدند 
محمدحسن رضایی شــاهرودی افزود: مسابقات عملیاتی- 
ورزشی آتش نشانان منتخب کشور با حضور 1۲تیم ورزشی 
و 1۲0 ورزشــکار آتش نشان از شــهرهای سراسر کشور از 
جمله تهران، کرج، شــهریار، تبریز، مجتمع پارس جنوبی، 
اصفهان، شیراز، رشت، گرگان، زاهدان و ۲ تیم از شاهرود از 
۲9 تا 31 تیرماه در چهار رشته دوی صدمتر با مانع،100*۴ 
امدادی، صعود از برج و آبرســانی با پمــپ پرتال به رقابت 

پرداختند. وی از صدرنشینی تیم آتش نشانان شاهرودی در 
نخســتین روز از مسابقات عملیاتی - ورزشی خبر داد و ابراز 
داشت: حسین حسین پور از شاهرود در رشته انفرادی دوی 
صدمتر با مانع به مقام اول، میثم کریم زاده از شیراز به مقام 
دوم و اســداهلل رئیسی از مجتمع پارس جنوبی به مقام سوم 
دســت پیدا کردند.سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری شــاهرود با بیان اینکه در بخش 100*۴ 
متــر امدادی در صبح دومیــن روز مجتمع پارس جنوبی با 
یــک دقیقه ۲ ثانیه به مقام اول،کــرج با یک دقیقه و چهار 
و 3صدم ثانیه به مقام دوم و شــاهرود با یک دقیقه و چهار 
و 1۲صدم ثانیه به مقام ســوم دست یافت، اظهار داشت: در 
بعدازظهر دومین روز از مسابقات در رشته صعود از برج تیم 
اصفهان اول، شاهرود دوم و رشت به مقام سوم رسید. رضایی 
شاهرودی از کسب مقام اول آتش نشانان شاهرودی در رشته 
آبرسانی با پمپ پرتابل در سومین روز این دوره از مسابقات 
خبر داد و افزود: تیم کرج مقام دوم و تیم پارس جنوبی مقام 
سوم را از آن خود کردند. وی با اشاره به اینکه در نتایج کلی 
چهار بخش دوی صد متر با مانع، 100*۴متر امدادی، صعود 
از برج و آبرسانی با پمپ پرتابل مسابقات عملیاتی- ورزشی 
منتخبان کشور، شــاهرود مقام اول، مجتمع پارس جنوبی 
مقام دوم و کرج به مقام ســوم رســید، تصریح کرد: در این 
دوره از مســابقات 1۲داور، یک سرداور و یک داور از کمیته 
داوران انجمن عملیاتی ورزشی حضور داشته و این مسابقه را 
داوری کردند. شهر شاهرود دارای چهار ایستگاه آتش نشانی 

و ۸0 مامور آتش نشان است.

 تیم شاهرود  قهرمان مسابقات منتخبان آتش نشانان کشور شد


