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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401/1795 - 1401/4/20 کالسه شماره 
1401/106 هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک منطقه دو بجنــورد تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
آقای حسین بیدکی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 1129 صادره 
از مرکزی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7166.23 
متر مربع از پالک شــماره 90 فرعــی از 193 اصلی واقع در اراضی 
بیدک خراســان شــمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
از محل مالکیت ثبتی آقای اماموردی بیدکی فرزند شــیرمحمد محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1349916
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه2 بجنورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401/1794 - 1401/4/20 کالسه شماره 
1401/105 هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حســین بیدکی فرزند غالمعلی بشماره شناســنامه 1129 صادره از 
مرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9572.88 
متر مربع از پالک شــماره 90 فرعــی از 193 اصلی واقع در اراضی 
بیدک خراسان شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از 
محل مالکیت ثبتی اماموردی بیدکی فرزند شــیرمحمد محرز گردیده 
اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 1349928
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه2 بجنورد

آگهــي قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي وســاختمان هــاي فاقد 
سندرسمي حوزه ثبتي اردل

    نظــر به دســتور مواد یک و ســه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي 
اراضــي وســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مصــوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیانــي کــه در هیأت موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرســتان اردل مورد رســیدگي و تصرفات مالکانه و 
بالمعــارض آنان محــرز و رأي الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذیل آگهي مي گردد:
2 - امــالک متقاضیــان واقع در قریه رســتم آباد به شــماره پالک ثبتي 

119- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و فرعي هاي ذیل : 
609-فرعي آقاي مهراب باقري فرزند حیدر ششــدانگ مزرعه پرورش 
ماهي به مساحت 2449/54 متر مربع که خود به صورت مشاع مالک رسمي 

مي باشد.

3- امــالک متقاضیــان واقــع در قریه کریــم آباد به شــماره پالک ثبتي 
245- اصلي چهار محال و بختیاري بخش ده  و فرعي هاي ذیل : 

160-فرعي آقاي محمد رســتمي راد فرزند فیض اله نســبت به نود و 
یک و یک دوم ســهم از 96 ســهم شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعي به 
مساحت 144373/66 متر مربع خریداري شده مع الواسطه از آقایان حفیظ 
اله کوهي رســتمي و نعمت اهلل کوهي و خســرو عســکري مفرد )معروف به 
میرویس( و جمعه کوهي و رمضان جمشیدي و لطفعلي کوهي و داراب کوهي 
و حســین خان کوهي و ابوالقاسم اسدي قلعه رشیدي . خود متقاضي)محمد 

رستمي راد( نیز به صورت مشاع مالک رسمي مي باشد.
بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي و ماده 13 آییــن نامه مربوطــه این آگهــي در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیر االنتشــار و محلي آگهــي تا در 
صورتیکه اشــخاص ذینفع به آراي اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از 
تاریخ انتشــار آگهي نوبت اول و در روســتا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل وقوع ملک تســلیم 
و رســید اخذ نمایند .معتــرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت اسناد و امالک شهرســتان اردل تحویل دهد که 
در ایــن صــورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت و 
در صورتــي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل نگردد یــا معترض،گواهي 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت اسناد و 
امالک مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول   : دوشنبه 1401/05/10               

تاریخ انتشار نوبت دوم  : سه شنبه  1401/05/25
شناسه آگهی 1357433

علي کریمیان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

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

برابر رای شــماره 140160329012002654و140160329012002655مو
رخ 1401/5/4 هیــات  اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانم شــهین باقری  به شــماره شناســنامه  1537کد ملی 
4608921762 صــادره از گرمســار فرزند محمد در دودانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 31272.73متر مربع از پالک شماره 1 فرعی از 6اصلی 
واقــع در  فســکان  حوزه ثبت ملک گرمســار دارای مالکیت مشــاعی و آقــای مهیار امیر 
حائری شناســنامه شــماره 2100 کدملی0043920314 صادره فرزند میرزا حســن در 
چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک از زمین مزروعی به مساحت31272.73متر مربع از 
پالک 1فرعی از 6اصلی واقع در فســکان حوزه ثبت ملک گرمســار دارای مالکیت مشاعی 
،دارای حقوق ارتفاقی بــا حقابه مطابق قانون توزیع عادالنه آب مقدار 516.71متر مربع 
از ضلع شــمال حریم کانــال و جزوه حقوق ارتفاعی وزارت نیرو می باشــد  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 داشته باشد می 
تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/24
شناسه آگهی 1357273

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

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

برابر رای شــماره 140160312004002209 مورخــه 1401/04/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000725 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای نــوری یلمه چاروا فرزند 
عبدالرحمن بشماره شناسنامه 81 و شماره ملی 4979821448 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 88.11 مترمربع جدا شده از پالک شماره 6251 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان بهبودی کوچه فرعی بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواســطه از خانم بی بــی اندرخور. 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 داشته باشــند 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9056
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
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 140060312004008139 مورخــه 1400/12/04 موضوع 
کالســه 1400114412004000426 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 خانم ســمیه محمدی فرزند رضا 
بشــماره شناسنامه 519 و شــماره ملی 2031771371 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 146.14 مترمربع جدا شــده از پالک شماره 25193 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس خیابان خیام شــمالی محله بدلجه بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس و انتقال ملک مع الواســطه از آقای سالخ بردی کلته به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده. 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 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: 9060
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 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 140160312004002103 مورخــه 1401/04/13 موضوع 
کالســه 1401114412004000005 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 شرکت حمل و نقل جهان بار گنبد 
بشــماره شناسه ملی 10700068973 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مســاحت 18088.59 مترمربع جدا شــده از پالک شماره 4607 فرعی از 1-اصلی واقع 
در گنبــدکاووس جاده داشــلی برون  بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبــدکاووس خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. 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 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: 9062
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 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 140160312004001966 مورخــه 1401/04/06 موضوع 
کالســه 1400114412004000710 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی آقای آل پــای کارگر فرزند 
پورمحمد بشــماره شناســنامه 6415 و شــماره ملی  2032194740 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 88.54 مترمربع جدا شده از پالک 24765 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس انتهای خیابان سعدی شمالی  بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس و انتقال ملک مع الواســطه از وراث مرحوم پورمحمــد کارگر. 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: 9075
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 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 140160312004001820 مورخــه 1401/03/30 موضوع 
کالســه 1400114412004000551 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 خانم انه بیکه باش قره فرزند 
قره قول بشــماره شناســنامه 19 و شماره ملی  2268999017 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 341.04 مترمربع جدا شده از پالک 16888 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس خیابان خالد نبی  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
و انتقال ملک مع الواســطه از عبدل علی جان زمین. لذا به منظور اطالع 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: 9068
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 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 140160312004001818 مورخــه 1401/03/30 موضوع 
کالســه 1400114412004000550 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 خانم ماهم جرجانی فرزند مشــد 
بردی بشــماره شناســنامه 28 و شــماره ملی  4879759562 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 134.95 مترمربع جدا شده از پالک 16888 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس خیابان خالد نبی  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
انتقــال ملک مع الواســطه از عبدل علی جان زمین. لذا به منظــور اطالع 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: 9070
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 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 140160312004002226 مورخــه 1401/04/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000572 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عطامــراد ماه رخ  فرزند 
عطا دردی بشــماره شناسنامه 27009 و شماره ملی  2030269581 در ششدانگ یک 
قطعــه زمیــن احداث بنا شــده به مســاحت 28.83 مترمربع جدا شــده از پالک 31543 
فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبــدکاووس خیابان طالقانی غربی بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس و انتقال ملک مع الواســطه از تمامت ســهم االرث متقاضی به میزان 5.46 
و الباقــی از ســهم دیگر وراث. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز 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 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 9072
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث خانــم شــهین حســین زاده و آقــای محمد آقابــراری به موجــب وکالت 
ارائــه استشــهادیه  بــا  آمــل  نامــه 69856-1401/01/10 دفترخانــه 133 
شــماره 56672-1401/5/9 تنظیمی دفترخانه 63 آمل طی درخواســت شماره 
1401/18347-1401/5/9 تقاضــای صدور ســند مالکیــت المثنی 862504 
شــش دانگ پالک شــماره 636 فرعــی از 3 اصلی واقع در بخــش 9 ثبت آمل که 
در صفحــه 340 جلد 108 ذیل شــماره 20269 ثبت گردیــده و در اثر جابه جایی 
مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می نماید، چنانچه 
اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

به نام مالک خواهد نمود./
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

نشست سالیانه هیئت های مذهبی 
باقرشهر و کهریزک برگزار شد   

نشست سالیانه هیئت های مذهبی باقرشهر و کهریزک با حضور 
روسای هیئت های مذهبی و حجت االسالم استیری امام جمعه 
باقرشهر و  کهریرک، بابایی بخشدار کهریزک، قضاتلو شهردار 
باقرشهر، کلهر شهردار کهریزک و کنگرلو رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی شهرستان ری در سالن همایش عطر یاس برگزار شددر 
این مراســم پس از سخنرانی حجت االسالم کنگرلو و حجت 
االسالم استیری، نمایندگانی از اداره بهداشت و درمان شهرستان 
ری و پلیس امنیت نکات ضروری را بادآوری کردند و حاج امیر 

نعیمی لحظاتی به نوحه سرایی پرداخت.

آماده باش کامل نیروهای عملیاتی از حوزه 
های امور شهری، آتش نشانی و فضای 

سبز شهرداری باقرشهر   
محسن قضاتلو با اعالم آماده باش کامل نیروهای امور شهری، 
آتش نشــانی و فضای سبز شــهرداری برای مقابله با هرگونه 
آبگرفتگی و حادثه پیش بینی نشده ، بر حفظ هوشیاری نیروها 
تاکید کردوی با اشــاره به ســخنان معاون پیش بینی سازمان 
هواشناســی که گفته اســت: در حال حاضر دو توده ابر روی 
استان های قزوین و مرکزی فعال بوده و درحال حرکت به سمت 
تهران است و احتماال ساعات آینده در تهران بارندگی خواهیم 
داشت، بر حفظ هوشیاری و آرامش شهروندان تاکید کرد.وی از 
شهروندان خواســت تا چند روز آینده از حضور در رودخانه ها، 

دامنه ها و دره ها خودداری کنند.

برپایی میز خدمت نشاندهنده مشی 
مردمی رییس جمهور است   

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه اندازی میز خدمت 
برای برقراری ارتباط مستقیم و چهره به چهره مردم با مسئوالن، 
نشــانه بارز مردمی بودن دولت ســیزدهم و منش مردم داری 
رییس جمهور اســت. داوود منظور  در حاشیه میز ارتباطات 
مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی که همزمان با سفر استانی 
دولت به همدان برگزار شــده است، در جمع خبرنگاران افزود: 
میزهای خدمت روشی قابل توجه و آسان برای برقراری ارتباط 
با مردم، شنیدن مطالبات و پاسخگویی به درخواست ها است. 
وی با بیان اینکه در میز خدمت مشکالت زیادی از جانب مردم 
مطرح و با قدیت فوریت بررسی می شود، اظهار داشت: برخی 
مشکالت طرح شده نیاز به تصمیم گیری در سطح ملی دارد که 
موارد با ارجاع به مقام مربوطه در وزارتخانه پیگیری و براساس 
قانون اقدام خواهد شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
داد: حل مشکالت مردم به ویژه در بخش اقتصاد و تولید اولویت 
اصلی دولت سیزدهم است و در این زمینه برنامه مفصل و جامعی 
طراحی و تدوین شده است. منظور اظهار داشت: بیشتر مراجعات 
مردم به میز خدمت وزارت امــور اقتصادی و دارایی مرتبط با 
دریافت تسهیالت، مشکالت مالیاتی و مسایل بانکی است. به 
گفته وی، با توجه به مشــکالت کشور در حوزه های اقتصادی 
که حاصل تحریم های دشمنان است تمام تالش خود را برای 

دستیابی به اقتصادی پویا و در شان مردم بکار بسته ایم.

اخبار گزارش

همدان - حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی در نشست 
خبری ســی امین سفر استانی به اســتان همدان اظهار کرد: 
179 طرح در شورای اداری استان همدان تصویب شده است.
رئیس جمهور در ادامه گفت: در این سفر 179 طرح تصویب 
شده، ۳۵ طرح در حوزه زیربنایی، ۳ طرح در حوزه آب، خاک 
و کشــاورزی بوده، ۲۵ طرح در حوزه بهداشت و درمان، 79 
طرح در حوزه فرهنگی، ورزشــی و گردشگری و ۳۳ طرح در 
حوزه اشــتغال و در حوزه صنعت و معدن هم ۲ طرح تصویب 

شده است.
رئیســی اظهار کرد: طرح های مصوب در ســفر اســتانی به 
همدان شــامل ۳۵ طرح زیربنایی، سه پروژه حوزه آب، خاک 
و کشاورزی، ۲۵ طرح بهداشتی و درمانی، 79 طرح فرهنگی، 
ورزشی و گردشگری، ۳۳ طرح مرتبط با اشتغالزایی و ۲ طرح 

صنعتی و معدنی است.
رئیس جمهور تصریح کرد: توســعه زیر ســاخت های بخش 

کشاورزی استان، تکمیل پست های برق شهرک های صنعتی 
مالیر، اسدآباد و تویسرکان، تأســیس نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
مالیر، طرح تســویه و انتقال پســاب مناطق و شــهرک های 
صنعتی نیز از دیگر مصوبات ســفر در جلســه شورای اداری 

استان همدان است.
آیت اهلل رئیســی افزود: در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده ای 
نیز تصمیماتی خوبی گرفت شــد ضمن اینکه تکمیل برخی 
مراکــز درمانی از جملــه تکمیل و تجهیز بیمارســتان ۲7۲ 
تختخوابی اکباتان، تکمیل مرکز جامع ســرطان بیمارستان 
بعثت، راه اندازی 1۴ مرکز جامع ســالمت روســتایی و خانه 
بهداشــت و تکمیــل بیمارســتان 1۵۰ تختخوابــی رزن از 
مهم ترین طرح های مصوب حوزه بهداشــت و درمان اســتان 

همدان است.
رئیس جمهوری گفت: اجرای این طرح حدود 17 سال طول 
کشیده و با این وجود پیشــرفت چندانی نداشته است، اما با 

روی کار آمدن دولت ســیزدهم ایــن طرح با قوت پیگیری و 
حداکثر ظرف ۲ ماه به پایان می رسد.

رئیس جمهور در ادامه یکی از نیازهای جدی کشور را تأمین 
مسکن دانست و گفت: این موضوع در تبلیغات انتخاباتی نیز 
از ســوی بنده عنوان شد که باید هر سال یک میلیون مسکن 

احداث شود.
 آیت اهلل  سیدابراهیم رییسی در جمع باشکوه و پرشور مردم 
شهرستان همدان در ســالن ۶ هزار نفری سردار شهید حاج 
حســین همدانی افزود: ایجاد ۲7 هزار شــغل در سال برنامه 
امسال اســتان اســت اما همه بخش های اداری برای فعال 

کردن تولید و ایجاد اشتغال تالش کنند.
وی یکی از نگرانی های مسئوالن در استان همدان را بیکاری 
دانســت و ادامه داد: در شــورای اداری از مســئوالن خواهم 
خواســت ۴۰ هزار فرصت شــغلی تا پایان سال جاری ایجاد 

کنند تا بخش قابل توجهی از بیکاری رفع شود.

وی خاطر نشــان کرد: تامین مسکن نگرانی اصلی زوج های 
جوان، دانشجویان متاهل، والدین دارای فرزند در سن ازدواج 
و مســتاجران اســت و دولت تکلیف قانونی در زمینه تولید و 

جهش مسکن مورد نیاز کشور دارد.
آیت اهلل رییسی بیان کرد: با توجه به نیاز استان به مسکن، از 
استاندار همدان و وزیر راه و شهرسازی خواستم ایجاد مسکن 

را با همکاری مردم آغاز کنند.
وی اضافه کرد: این اســتان زادگاه فقیهان و عالمان برجسته 
از جمله عین القضات، بوعلی ســینا و بزرگانی در حوزه علم 
و فالســفه اســت که نه تنها در همدان بلکه در جهان اسالم 

تاثیر گذار بودند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: فعال کردن تولید، کشاورزی 
و دامداری موجب رونق اشــتغال می شود و با فعال شدن زیر 
ساخت های موجود بخشی از نگرانی مردم در زمینه بیکاری 

رفع و زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم می شود.
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۱۷۹ طرح در همدان تصویب شد

مشهد-رضا جانگداز، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه  
گذاری شــورای شهر مشهد گفت: اگر به زیرساخت  ها و 
فرصت  های اقتصادی در حوزه حمل  و نقل نگاه مناسب 
داشته باشیم، می  توان به واسطه درآمدزایی از این طریق، 
بهای دریافتی از شــهروندان برای ســفر با حمل  و نقل 
عمومی را کاهش داد. مجید دبیریان با اشاره به راه  اندازی 
خطوط اتوبوسرانی با 9۰ درصد تخفیف و دریافت بهای 
1۰۰ تومان به  ازای هر ســفر از شهروندان، اظهار داشت: 
این تصمیم در راســتای سیاســت  های شورای ششم و 
مدیریت شــهری در این دوره، مبنی بر توسعه عدالت و 
کاهش نابرابری  های اقتصادی است. وی با حمایت از این 
تصمیم شهرداری مشهد، گفت: در نظر گرفتن تخفیف 
برای ســفرهای با حمل  و نقل عمومی حتی می  تواند در 
ابعاد کالن  تری نیز دنبال شود. دبیریان با بیان اینکه در 
حوزه اقتصادی باید به دنبال منابع درآمدی پایدار جدید 
برای شــهر باشــیم، افزود: مدیریت شهری باید ظرفیت  
های جدید اقتصادی ایجاد کند، در شــهر مشهد حدود 
۲ هــزار اتوبوس و مینی بــوس و پایانه های متعددی در 
حال خدمات دهی به زائران و مجاوران رضوی هستند که 
فرصت بسیار خوبی محسوب می  شود و باید به نحو احسن 
مورد بهره  برداری قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی و 
سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد: اگر 
به این زیرساخت ها و فرصت های اقتصادی نگاه مناسب 
داشته باشــیم، می توان بواسطه درآمدزایی از این طریق، 
بهای دریافتی از شــهروندان برای ســفر با حمل  و نقل 

عمومی را کاهش داد. 

حذف تدریجی بهای خدمات 
اتوبوسرانی در مشهد 

مرکزی - مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
گفت:دراستاي خدمات رساني مطلوب تر به مشترکین در 
شهر آشتیان با اجراي یک کیلومتر خط انتقال احداث ایستگاه 
پمپاژ فاضالب در این شهر از دستور کار خارج شد. یوسف 
عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
اظهار داشت: به منظور جمع آوري و انتقال فاضالب مناطق 
باالدست به تصفیه خانه فاضالب شهر اشتیان ،احداث یک 
باب ایستگاه پمپاژ در منطقه مرکزي این شهر در طرح اولیه 
پیش بیني شده بود که اجرای این پروژه به علت توپوگرافی 
خاص شهر آشتیان تبعاتي همچون ایجاد بوي نامطبوع در 
محدوده ایســتگاه و نارضایتي ساکنان منطقه را به دنبال 
داشت.وی عنوان کرد: به منظور حذف هزینه هاي مالي بهره 
برداري از سیستم پمپاژ و سهولت در بهره برداري از تاسیسات 
و صرفه جویي در مصرف انرژي و جلوگیري از الودگي محیط 
زیست ، مسئوالن آبفاي استان مرکزي و مشاور پروژه ، حذف 
احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر آشتیان را در دستور کار 
قراردادند  در راستاي حذف احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب 
شــهر اشتیان که در طراحی اولیه پیش بینی گردیده بود، 
یک کیلومتر لوله گذاري به صورت نقبي و ترانشه به قطر 
۴۰۰ میلي متر و در بازه ۲۰۰ متر با عمق متوسط ۵/9 متر 
اجرا گردیده اســت. وی تصریح کرد: در این پروژه با عبور از 
عرض رودخانه مرکزي آشتیان از شرق به غرب و اتصال آن به 
کلکتور اصلي در کنار گذر شهر آشتیان مسیر انتقال فاضالب 
مناطق شرقي این شهر به سمت تصفیه خانه فاضالب آشتیان 
تغییر یافت و از این پس به طور مستقیم فاضالب این مناطق 

به تصفیه خانه فاضالب این شهر منتقل مي شود.

احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر 
آشتیان از دستور کار خارج شد

اصفهان - در آئین اختتامیه هفدهمین جشــنواره روابط 
عمومی های اســتان اصفهان که با حضــور مدیران روابط 
عمومی های ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی استان 
و فعاالن عرصه ارتباطات  و رسانه برگزار شد، روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان  با کسب رتبه "خالق" باالترین 
عنوان این جشنواره را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، در هفدهمین دوره 
جشــنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی های استان، این 
شرکت عملکرد خود را در حوزه فعالیت های روابط عمومی، 
در هفت  محور شامل؛ روابط عمومی دیجیتال، محتواسازی، 
ارتباطات رسانه ای، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی،اطالع 
یابی و افکار ســنجی، تحقیق وپژوهش و مسئولیت های 
اجتماعی ارائه نمود. الزم به ذکر است، روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان اصفهان در این رقابت فرهنگی مهم استان  در 
ســه شاخص، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی، اطالع یابی 
و افکار سنجی و روابط عمومی دیجیتال حائرز رتبه "خالق 
" و در سه شاخص محتوا سازی، مسئولیت های اجتماعی 

و ارتباطات رسانه ای  موفق به کسب رتبه" عالی" گردید.

شرکت گاز استان اصفهان عنوان 
"خالق" جشنواره روابط عمومی 
های برتر استان را از آن خود کرد.

مســجد ســلیمان - در بحبوحه ی رخــداد و پس از 
اتمام طوفان بی ســابقه روز گذشــته در شهرســتان 
مسجدسلیمان،ماشــین آالت شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان بمنظور مشارکت در امداد رسانی 
عمومی وارد عمل شــدند . به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز مسجدســلیمان ، با 
فرو نشست موج پرفشــار طوفان مونسون با درخواست 
ستاد مدیریت بحران شهرســتان مسجدسلیمان و در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت، 
تعداد 11 دســتگاه انواع خودروهای راهسازی ، سبک 
و سنگین اداره ترابری این شــرکت در اختیار دستگاه 
های اجرایی مربوطه قرار گرفته و تا نیمه شب به امداد 
رســانی پرداختند .در این راستا یک دستگاه لودر و یک 
دستگاه گریدر بمنظور پاکسازی معابر شهری در اختیار 
شهرداری،یک دستگاه جرثقیل ۲۵ تُن نیز بمنظور جابجا 
کردن ۲ اصله درخت نخل افتاده بر روی شبکه برق فشار 
متوسط و ضعیف و ایمن سازی و برق دار کردن مناطق 
و محالت شهری در اختیار مدیریت توزیع برق شهرستان 
و یک دســتگاه کامیون بنز یونیماگ نیز برای کمک به 
خودروهای آسیب دیده و خاموش شده در مناطقی که 
دچار آب گرفتگی شــده بودند در اختیار ادارات خدمت 
رسان قرار گرفت . همچنین تعداد 7 دستگاه خودرو دو 
کابین کمک دار نیز برای سرکشــی و خدمت رسانی به 
ســتاد مدیریت بحران،هالل احمر و سایر دستگاه های 

خدمت رسان واگذار گردید . 

حضور ماشین آالت نفت و گاز 
مسجدسلیمان در مواجهه با طوفان 

مونسون


