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آگهــي قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي اراضي وســاختمان هاي فاقد 
سندرسمي حوزه ثبتي اردل

    نظــر به دســتور مواد يك و ســه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي 
اراضي وســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مصــوب 1390/9/20 امالك 
متقاضيانــي كه در هيــأت موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در اداره 
ثبت اســناد و امالك شهرستان اردل مورد رســيدگي و تصرفات مالكانه و 
بالمعــارض آنان محرز و رأي الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذيل آگهي مي گردد:
1-امــالك متقاضيان واقع در قريه اردل به شــماره پالك ثبتي 113- 

اصلي چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعي هاي ذيل :
  4472-فرعــي شــركت تعاونــي گلخانــه داران اردل بختيــاري بــه 
شناســه ملي 14010284417 ششــدانگ يــك قطعه زميــن مزروعي به 
مســاحت542973/38 متــر مربع واقع درقريه اردل خريداري شــده مع 
الواســطه از آقايان خدارحم و صفقلي سيفي و حسنقلي طاهري و حيدرقلي 
و حسنقلي رئيسي و حبيب اله اسدي و علي نقي و حاجي انصاري و كوچكعلي 

خليلي و جونعلي همتي و عيدي و ناصر نصيري. 
2- امالك متقاضيان واقع در قريه آليكوه به شــماره پالك ثبتي 135- 

اصلي چهار محال و بختياري بخش ده  و فرعي هاي ذيل : 
1444-فرعي آقــاي محمد كريمي فرد آلكوهي فرزند فريبرز نســبت 
به پنجاه و پنج و هفت دوازدهم ســهم از شــصت ســهم شــش دانگ يك 
قطعه زمين كشاورزي به مساحت 62283/85 متر مربع خريداري شده مع 
الواسطه از آقايان بيژن كريمي فرد آلكوهي و فريبرز كريمي فرد آلكوهي.

بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد ســند رســمي و مــاده 13 آيين نامــه مربوطه اين آگهــي در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز از طريــق روزنامه كثير االنتشــار و محلــي آگهي تا در 
صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراي اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از 
تاريخ انتشــار آگهي نوبت اول و در روستا ها از تاريخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل وقوع ملك تســليم 
و رســيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم 
دادخواســت به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان اردل تحويل دهد كه 
در ايــن صورت اقدامــات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه اســت و 
در صورتي كــه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگــردد يا معترض،گواهي 
تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند اداره ثبت اســناد 
و امالك مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نيست 
تاريخ انتشار نوبت اول   : دو شنبه 1401/06/14               

تاريخ انتشار نوبت دوم  : سه شنبه  1401/06/29
علي كريميان
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردل

آگهي فقدان سند مالكيت
نظربــه اينكــه آقــاي علــي كياني فرزند حســن بــا ارائــه دو برگ 
استشــهاديه محلي گواهي شده اعالم نموده اند سند مالكيت به شماره 
مسلســل 175703 الف 94 مربوط به شــش دانگ يك باب خانه تحت 
پالك57فرعــي از 31- اصلــي واقــع در روســتاي ده كهنــه هلوســعد 
شهرســتان اردل ناحيــه ميانكوه بخش ده اســتان چهارمحال و بختياري به مســاحت 
279/04 مترمربع طي شماره دفتر امالك الكترونيكي 139520314004000139 
بنام خانم نوري جان دهيري ده نوي فرزند مهدي ثبت ،ســند مالكيت صادرســپس به 
موجب ســند انتقال قطعي به شماره 41507 مورخ 1395/09/17 دفترخانه اسناد 
رســمي شماره 111- شــهركرد ششــدانگ پالك مذكور بنام آقاي علي كياني فرزند 

حسن انتقال قطعي گرديد ومفقود گرديده است .
نحوه گم شــده يا از بين رفتن : در اثرسهل انگاري مفقود گرديده  و درخواست 
صدور المثني ســند مالكيت نموده اند كه طبق تبصره يك اصالحي ماده 120- آيين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود كه هر كــس مدعي انجام معامله )غير از آنچه 
در اين آگهي ذكر شــده( نســبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهي به مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله ، تسليم نمايند تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند به ارائه كننده مســترد گردد . و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد 
يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسليم خواهد شد.
شناسه آگهی 1376339

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردل
علي كريميان

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004002431 مــورخ 1401/05/01 موضوع 
كالســه 1400114412004000766 هيــات اول/دوم موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــك گنبدكاووس تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدالقهار مختومی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 7047 و شماره  ملی 2030070459 در ششدانگ يك قطعه 
زمين احداث بنا شده به مساحت 696.75 مترمربع جدا شده از پالك ثبتی 4587 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدكاووس خيابان جامی غربی خيابان 20متری مبعث كوچه فرعی 
بخش 10 حوزه ثبت ملك گنبد خريداری ملك مع الواسطه از آقای مال صوفی حاجی ابائی، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.م-الف: 9331 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گنبدكاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004002772 مــورخ 1401/05/22 موضوع 
كالســه 1401114412004000149 هيــات اول/دوم موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك گنبدكاووس تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای سعيد قل زاده فرزند عراز 
مراد بشــماره شناســنامه 624 و شــماره  ملی 2030921785 در ششدانگ يك قطعه 
زمين احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شده از پالك ثبتی 37685 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدكاووس كوی جهــاد خيابان خيام جنوبی انتهای كوچه نهم بخش 
10 حوزه ثبت ملك گنبد خريداری ملك از محل تمامت ســهم مالكيت مشــاعی بوده، لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.م-الف: 9333 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گنبدكاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004002630 مــورخ 1401/05/10 موضوع 
كالســه 1399114412004000494 هيــات اول/دوم موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملك گنبــدكاووس تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضی خانم فريبا شــريف زاده 
فرزند رجب قلی بشــماره شناسنامه 404 و شــماره  ملی 4869418525 در ششدانگ 
يك قطعه زمين احداث بنا شــده به مســاحت 200.17 مترمربع جدا شــده از پالك ثبتی 
4528 فرعــی از 1-اصلــی واقع در گنبدكاووس خيابان رســالت رســالت 26 بخش 10 
حوزه ثبت ملك گنبد خريداری ملك از آقای مال ارمشی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك 
ماه ازتاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9343
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گنبدكاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004002045 مــورخ 1401/04/09 موضوع 
كالســه 1398114412004000633 هيــات اول/دوم موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملك گنبــدكاووس تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقــای طاهر ماهری فرزند 
امانگلدی بشــماره شناســنامه 1166 و شــماره  ملی 2031352334 در ششدانگ يك 
قطعه زمين احداث بنا شــده به مســاحت 168 مترمربع جدا شده از پالك ثبتی 21577 
فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبدكاووس نورخان آباد خيابان توحيد نبش بن بســت دوم 
ســمت چپ بخش 10 حوزه ثبت ملك گنبد انتقال ملك مع الواســطه از محمد نازلی، لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.م-الف: 9353 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گنبدكاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004002453 مورخــه 1401/05/02 موضوع 
کالســه 1400114412004000764 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای یوســف بدراقی فرزند 
شــهرآقا بشماره شناسنامه 847 و شــماره ملی 2030337331 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن احداث بنا شــده به مســاحت 270 مترمربع جدا شــده از پــالک 2198 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس خیابان 30 متــری امیرکبیر بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس انتقــال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشــته و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز 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 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: 9361
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 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 140160312004002451 مورخــه 1401/05/02 موضوع 
کالســه 1400114412004000765 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای یوســف بدراقی فرزند 
شــهرآقا بشماره شناسنامه 847 و شــماره ملی 2030337331 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن احداث بنا شــده به مســاحت 180 مترمربع جدا شــده از پــالک 2198 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس خیابان 30 متــری امیرکبیر بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی ) عرصه مورد ثبت 52096 
صفحــه 388 دفتــر امالک جلــد 312 اعیانی مورد ثبت 8258 صفحــه 105 دفتر امالک 
جلــد 64(  به متقاضی داشــته ، لذا به 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: 9364
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 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 140160312004001596 مورخــه 1401/03/19 موضوع 
کالســه 1399114412004000510 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 خانم مرضیــه خواجه محمودی 
فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی 2020231549 در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 15 مترمربع جدا شــده از پــالک 3331 فرعی 
از 1-اصلی عرصه و اعیان 115 اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان امام خمینی شــمالی 
بخــش 10 حوزه ثبــت ملک گنبــدکاووس خریداری ملــک از محل تمامت ســهم مالکیت 
مشــاعی بــوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9365
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 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 140160312004002680 مورخــه 1401/05/13 موضوع 
کالســه 1400114412004000409 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 مجید ناظری قوجق فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 21 و شماره ملی 2032324237 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 98.05 مترمربع جدا شده از پالک 4343 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبدکاووس روستای یوسف آباد  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال 
ملــک مع الواســطه از آقــای پیخی آزمون به متقاضی داشــته، لذا به منظــور 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: 6367
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت هفتــاد و پنج صــدم دانگ  مشــاع  از  ششــدانگ پالک 
ثبتــی  4254/9 واقع در بخش یک ثبتی  شــاهرود بشــماره در دفتر امالک  
الکترونیکــی 139620329010003951 بنــام خانــم پرویــن کاظم زاده 
و ســند مالکیت هفتاد و پنج صدم دانگ  مشــاع  از ششــدانگ پالک مذکور  
در دفتر الکترونیــک 139620329010003949 به نام خانم فاطمه کاظم 
زاده  صادر و تســلیم گردیده اســت و ســپس نامبردگان  برابر استشهادیه 
المثنــی   اعــالم  مفقودیت  ســند مالکیت بعلــت جابجایی را نموده اســت  و 
تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی را  نموده اســت  لــذا برابر تبصره یک 
مــاده 120 آییــن نامه قانون ثبــت مراتب یک بــار در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی تاهرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض 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 کتباً به اداره ثبت 
اســناد و امالک شاهرود اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 
اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپی 

اسناد124193و124191 ب 95 میباشد 
شناسه آگهی 1376389

انتشار:1401/06/14
 حمید رضا حسین پور
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه تحدید حدود از ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی مشــهور به 
کروپیازی پالک - فرعی از 4464 اصلی بمســاحت تقریبی 181931/50 مترمربع واقع 
در بخش سه بوشهر - برازجان - واقع در اراضی روستای عیسوند مورد درخواست خانم 
مژگان برهانی اصفهانی باید تجدید شود حسب درخواست مالک که تقاضای انتشار آگهی 
تحدید حدود اختصاصی نموده اســت وقت تحدید حدود در روز 1401/7/11 تعیین و 
عملیــات تحدیدی در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. اینک اینک بوســیله این آگهی از 
متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشود که در وقت 
مقرر در محل حضور بهمرسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق 
مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد ضمنا معترض مکلف اســت طبق تبصره 2 ماده واحده پرونــده های معترضین ثبتی 
مصــوب 1373/2/25 و ماده 86 آئیــن نامه اجرایی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض به اداره ثبت دادخواســت به مرجع قضایی محل تســلیم دارد. تاریخ انتشــار 

1401/6/14 - م الف/304
حمیدرضا باقرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه تحدید حدود از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشــهور به مرادی 
پــالک - فرعی از 4479 اصلی بمســاحت تقریبی 104288/49 مترمربع واقع در بخش 
ســه بوشــهر - برازجان - واقع در اراضی روستای عیسوند مورد درخواست خانم مژگان 
برهانی اصفهانی باید تجدید شود حسب درخواست مالک که تقاضای انتشار آگهی تحدید 
حدود اختصاصی نموده اســت وقت تحدید حدود در روز 1401/7/11 تعیین و عملیات 
تحدیدی در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. اینک اینک بوســیله این آگهی از متقاضی 
و کلیــه صاحبان امــالک مجاور طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشــود که در وقت مقرر 
در محل حضور بهمرسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 
20 قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
ضمنا معترض مکلف است طبق تبصره 2 ماده واحده پرونده های معترضین ثبتی مصوب 
1373/2/25 و ماده 86 آئین نامه اجرایی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت دادخواســت به مرجع قضایی محل تســلیم دارد. تاریخ انتشار 1401/6/14 

- م الف/305
حمیدرضا باقرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد 
سند رسمی برابر ماده3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف  

برابررای شــماره 14016312001003454 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی  تصرفات 
مالکانه وبالمعارض کالسه 1400114412480000157 تقاضای اقای  محمد علی نوده 
ء به شــماره شناســنامه 2487 وکدملی 0792210069 صادره ازسبزوار فرزند محمد 
حســن درششــدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است بمساحت 148/50 
مترمربع ازپالک شــماره یک فرعی از123 اصلی واقع دراراضی مازاد سعداباد بخش دو 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت ازانتقال ازمالک رسمی به متقاضی دارد لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشود.ازاین رو اشخاصی 
که  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  رای اعتراض داشته باشند  میتوانند ازتاریخ 
انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرســیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید 
تاریخ انتشارنویت اول 6/14 / /1401 

تاریخ انتشارنوبت دوم :30 /6  /1401  
علی برقی رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان

آگهی مفقودی
اینجانــب ســجاد آزادلو تکله مالک خودروی هاج بک پژو 206 و به شــماره شاســی  
82615849 و شــماره موتور 10FSF94322325  به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد پارس آباد مغان

دیدار مدیران بخش کهریزک با مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا )س(  

 محســن قضاتلو به همراه حجت االسالم استیری امام جمعه 
باقرشهر و کهریرک، بابایی بخشدار کهریزک و معینی رئیس 
شــوراي بخش کهریزک با جواد تاجیک مدیر عامل سازمان 
بهشت زهرا)س( دیدار و گفت وگو کردند شهردار باقرشهر اظهار 
امیدواری کرد، با حضور مدیران جدید سازمان بهشت زهرا)س( 
شاهد تعامل و همکاری بیش از گذشته و در تمامی زمینه ها 
باشیم وی همجواری با گلزار شهدای بهشت زهرا)س( را فرصتی 
مغتنم شمرد و خواســتار توجه ویژه مدیریت جدید سازمان 
در زمینه اجرای مســئولیت اجتماعي شد و افزود: امیدواریم با 
تعامالت سازنده و همکاری های سازنده، بتوانیم مشکالت موجود 
را به حداقل رســانده و زمینه خدمات مطلوب به شهروندان را 

فراهم سازیم.

 بزرگ ترین واحدهای پاالیشی کشور در 
آبادان در مرحله پیش راه اندازی قرار گرفت     
مدیرعامل شــرکت ملی مهندسی و ســاختمان نفت ایران از 
پیشرفت ۹۵ درصدی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
نفت آبادان و قرار گرفتن آن در مرحله پیش راه اندازی خبر داد و 
گفت: طرح های تازه پاالیشی، خطوط لوله و مخازن ذخیره سازی 
در صنعت پاالیش کشور تعریف شده است. فرهاد احمدی در این 
باره گفت: گام نخست پروژه را با ۶۰ درصد پیشرفت در بخش 
ســاخت، تحویل گرفتیم و اکنون این پروژه بیش از ۹۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از ۷ هزار نفر در واحدهای مختلف 
آن فعالند.وی تأکید کرد: ۳۸ پروژه ســنواتی در شرکت ملی 
مهندسی و ساختمان نفت ایران وجود داشت که از آغاز به کار 
دولت سیزدهم تاکنون ۳۰ مورد از این پروژه ها تسویه شده است، 
این پروژه ها به دلیل مشــکالت حل نشده، از سال های گذشته 
باقی مانده بــود.وی تصریح کرد: تالش برای اجرای بزرگ ترین 
واحدهای تقطیر اتمسفریک و خأل پاالیشگاهی کشور در آبادان 
به ترتیب با ۲۱۰ و ۱۰۰ هزار بشکه ظرفیت، مستلزم برنامه ریزی 
دقیق و پیگیری های زیادی بود که به لطف خدا انجام شد و ما را 
در شرایط پیش راه اندازی قرار داد.وی تأکید کرد: پیشرفت حدود 
سه درصدی ماهانه این پروژه در شرایطی محقق شد که کارکنان 
در سخت ترین شــرایط کاری شــیوع ویروس کرونا، گرمای 
بی سابقه در تابستان امسال و آلودگی هوا به دلیل افزایش گرد 
و غبار در جنوب و غرب کشور مشغول به کار و تالش جهادی 
بودند، به طوری که روزانه ده ها نفر با گرمازدگی شــدید روبه رو 
می شدند.ایشان میزان پیشرفت در بخش ساختمان را رکوردی 
بی سابقه خواند و ضمن قدردانی از حمایت و پشتیبانی معاون 
وزیر و هیئت مدیره شــرکت ملی پاالیش و پخش و همکاری 
تنگاتنگ شرکت پاالیش نفت آبادان تأکید کرد: این مهم با تالش 
بی وقفه و شبانه روزی مدیران، مجریان و همکارانم در شرکت ملی 
 ODCc،( مهندسی و ساختمان به ویژه شرکت ها و پیمانکاران
IGC، سکاف، اکسیر، آبادراهان( کارگران و همه دست اندرکاران 
محقق شد که از همت و سخت کوشی همه این عزیزان قدردانی 

کرده و خدا قوت می گویم.

اخبار گزارش

خرمشــهر - مدیر عامل شــرکت نفت و گاز اروندان از 
آیین افتتاح و بهره بــرداری طرح تقویت افت ولتاژ به 
روســتاهای مسیر بخش اسماعیلیه در راستای پایداری 

و تقویت ولتاژ شــبکه برق خبر داد.
 مهنــدس عبــداهلل عذاری اهوازی در ســومین روز از 
هفته دولت ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر، بیان داشــت: بخش اسماعیلیه از لحاظ 
جغرافیایــی در مدار تاسیســات نفتی شــرکت نفت و 
گاز اروندان واقع شــده اســت و ما پس از درخواست 
اداره بــرق منطقه ای اهواز در خصوص نامطلوب بودن 
برق روســتاهای همجوار و برق منازل شــهروندان این 
منطقه رفع این مشــکل را در اولویت های کاری خود 

دادیم. قرار 
وی یادآور شــد : از آنجایی که روستاهای مسیر بخش 
اسماعیلیه دچار افت ولتاژ و مشکالت فراوانی از جمله 
قطعی و ناپایداری برق بودند، بر خود واجب دانســتیم 
تا در جهت کمک رســانی و حمایت از مردم غیور این 

منطقه از هیچ تالشــی دریغ نمی کنیم.

عــذاری اهــوازی در ادامه با اشــاره به اینکــه اکنون 
بــا اختصاص ۱۴ مگاوات از پســت برق این شــرکت 
و تخصیــص فیــدر و همچنین ۲۵۰ مــگاوات برق به 
شهرستان اهواز در طول چند سال اخیر ) که همچنان 
ادامــه دارد( بخش مهمــی از تولید برق و روشــنایی 
منازل مردم در کالنشــهر اهواز را بر عهده گرفته ایم.

در ادامه این مراســم آیت اهلل دکتر حیــدری نماینده 
مــردم خوزســتان در مجلس خبــرگان رهبری ضمن 
تبریــک هفته دولت از زحمــات و تالش های مدیریت 
و همکارانشــان در شــرکت نفت و گاز اروندان تشکر 
و قدردانــی نمــود و در ادامه ضمــن تقدیر از زحمات 
پرســنل توزیع بــرق منطقه ای اهواز گفــت: به لطف 
زحمــات این عزیزان و دیگر همکارانشــان در ســطح 
کشــور امسال در مقایسه با سال های گذشته خاموشی 
بســیار کمتری داشتیم. و این چنین خدماتی در دولت 

ســیزدهم که ملقب به دولت انقالبی و مردمی هســت، 
دســتاوردی مهم و حائز اهمیت تلقی می شود.

در ایــن مراســم عبدالرضا ســیفی معاون سیاســی و 
اجتماعــی اســتاندار خوزســتان، عبدالحمیــد عباس 

شــیاری مدیرعامل توزیع نیروی برق اهوازست
در پایان این مراســم که با حضور معاواونین سیاسی و 
اجتماعی، معاون عمرانی و مدیرعامل برق شهرســتان 
اهواز اســتاندار خوزســتان ادامه داشــت با  اهدا لوح 
سپاســی از ســوی فرمانداری اهواز به عبداهلل عذاری 
اهوازی مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز اروندان، رضا 
جعفــری مدیــر منطقــه آزادگان و جفیــر، مصطفی 
ســواری سرپرست حراســت و مســلم خندانی رئیس 
برق این شــرکت و جمعی از مدیران بــرق منطقه ای 
تقدیر به عمل آمد. ســیده معصومه عباســی- خبرنگار 

مشهر خر
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افتتاح طرح تقویت افت ولتاژ روستاهای بخش اسماعیلیه كالنشهر اهواز

اصفهان - اّولین ذوب آزمایشی فوالد مبارکه در نخستین روزهای 
شهریورماه سال ۱۳۷۰، در کوره شماره ۴ این شرکت با موفقیت 
به دست آمد، به همین مناسبت محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
فــوالد مبارکه با حضور در جمع کارکنان ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم از زحمات همه همکاران این ناحیه قدردانی و 
بر تولید حداکثری و اهّمیت تنوع هرچه بیشتر محصوالت کیفی 

تاکید کرد.
 اّولین ذوب آزمایشــی فــوالد مبارکه در نخســتین روزهای 
شهریورماه سال ۱۳۷۰، در کوره شماره ۴ این شرکت با موفقیت 
به دست آمد، به همین مناسبت محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
فــوالد مبارکه با حضور در جمع کارکنان ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم از زحمات همه همکاران این ناحیه قدردانی و 
بر تولید حداکثری و اهّمیت تنوع هرچه بیشتر محصوالت کیفی 
تاکید کرد.طیب نیا با بیان این که کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
در بسیاری از بخش ها و خطوط تولید و به طور مشخص همکاران 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم با آغاز ســال جدید به 

رکوردها و افتخارات زیادی دست یافتند، ادامه داد: خوشبختانه 
با برنامه ریزی های انجام شــده تعمیرات اساســی این ناحیه در 
زمان های محدودیت مصرف برق به خوبی و با موّفقیت انجام در 
حال حاضر خطوط برای دست یابی به رکوردهای جدید و تولید 
انواع محصوالت خاص در حوزه فوالدهای مورد نیاز محیط گاز 
ترش چابک سازی شده است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی 
که رکود بر بازارهای جهانی حاکم اســت، رویکرد فوالد مبارکه 
حرکت به سمت تولید محصوالت کیفی است که می تواند برای 
کشور و ذینفعان ارزش افزوده بیشتری به همراه آورد.  مدیرعامل 
فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود خطاب به همه 
همکاران نواحی گفت: بدون شک کارکنان شرکت بازوان پرتوان 
و متعهد شــرکت هستند که در همه ادوار ماموریت ها و اهداف 
ســازمان را به خوبی محقق نموده اند. لــذا همه عزیزان باید در 
نظر داشته باشند که فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین هلدینگ 
فوالدی کشــور دست یابی به اقتصاد بدون نفت و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی را با تولید محصوالت خاص، قوی تر و پرشتاب 
تر از گذشته در دســتور کار خود دارد. از این رو همه مدیران و 
کارکنان باید دســت در دســت هم بدهیم و در ادامه افتخارات 
گذشته با تولید حداکثری انواع محصوالت کیفی نه تنها بازارهای 
داخــل را از واردات محصوالت ویژه بی نیاز کنیم بلکه از محل 
صادرات در این مسیر روشن گام برداریم و برای کشور ارزآوری و 
ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنیم. وی در خاتمه سخنان خود خاطر 
نشان کرد: به اراده، تعهد، تخصص و توکل کارکنان فوالد مبارکه 
ایمان دارم. همکاران ما در همه بخش ها پیش از این هم نشــان 
داده اند که در سایه الطاف الهی می توان همه موانع، محدودیت و 

چالش های احتمالی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت با تولید محصوالت ویژه

قزویــن - اولین اولویت خدمت رســانی مدیرمخابرات 
منطقــه قزوین در دیــدار دوره ای از مراکــز و ادارات 
مخابراتی ، از مراکز تلفن شــهید بابایی، قدس  و اداره 
ی ارتباطات مشــتریان همــراه اول بازدید کرد زینب 
جوادی- قزوین؛ مدیرمخابرات منطقه قزوین در دیدار 
از مراکز تلفن شــهید بابایی و قدس ، ضمن قدردانی از 
تالش و اقدامات مؤثر آنها در ارائه خدمات مطلوب و با 
کیفیت به شهروندان، با اشاره به این که کارکنان خالق 
و متعهد، زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب تر را نیز برای 
مدیران مجموعه خود فراهم می کنند ، بیان داشــت: 
رضایتمندی مشتریان در کنار منافع استراتژیک سازمان 
، جزو اولین اولویت های خدمت رسانی در مخابرات از 
گذشته تاکنون بوده است. مهندس نصرآبادی در بخشی 
از ســخنان خود، افزود : درنیمه ی دوم سالجاری باید 
تالش مضاعفی نسبت به قبل داشته باشیم تا پاسخگوی 
خواسته ها ونیازهای مردم باشیم و باید بابسیج امکانات 
بتوانیم درارائه خدمات مخابراتی پیشروباشــیم. وی در 
بخشــی از این بازدید، در جمع همکاران امور مشتریان 
ارتباطات سیار منطقه قزوین ،  گفت: حوزه ی همراه ، 
جزء الینفک و جدایی ناپذیر مخابرات مناطق می باشد 
و همکاران ما در این حوزه ، با تالشی ستودنی در ارائه 
خدمات بهینه به مشترکین، قدم برمی دارند  و در این 
راه ، مهمترین و راهبردی ترین شاخص که همانا تعصب 
نسبت به منافع ســازمان می باشد و  سبب برون رفت 
از مشــکالت ایجاد گردیده را ، ســرلوحه ی امور خود 

دانسته اند.

رضایتمندی مشترکین در کنار منافع 
استراتژیک مخابرات

بوشهر - رئیس شورای شهر بوشهراز ارتقای درجه شهرداری 
بندربوشهر خبر داد و گفت: با پیگیری هایی متعددی که انجام 
شد، ارتقاء درجه شهرداری بندر بوشهراز درجه ۱۰به ۱۱ابالغ 
شــد که این نشان از رشد شهرداری است و بدون شک این 
ارتقای درجه در توسعه و آبادانی نقش بسزایی خواهد داشت.

وحید نیک روش اعالم کرد: یکی از اولویت های شورای ششم 
ارتقاء درجه شــهرداری بندر بوشهر بود که با انجام اقدامات 
قانونی الزم، محقق شد. وی بیان کرد: این ارتقا درجه که به 
تازگی از سوی وزارت کشور ابالغ شد، نشان دهنده رشد این 
شهرداری است. رییس شورای اسالمی شهر بوشهر توضیح 
داد: این بهبود درجه در جذب اعتبارات ملی و استانی و  رشد 
بودجه شهرداری، کمک های  اعتباری به پروژه هایی مانند 
طرح جانمایی سایت جدید  پسماند،  بهسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی ، تجهیز ماشــین آالت عمرانی و آتش نشانی  
و ارتقاء چارت ســازمانی شهرداری  تاثیر بسزایی دارد. نیک 
روش افزود: امید است این ارتقاء درجه بتواند زمینه خدمات 
دهی بهتر مدیریت شهری به شهروندان و حرکت دو چندان  
چرخ  توسعه و عمران شهری در بندر بوشهر را فراهم کند.  
خدیجه گرشاسبی عضو این شورا در نشست بانوان عضو شورا 
و بخشداران با مشاور بانوان رییس مجلس شورای اسالمی 
گفت: اختصاص اعتبار ملی برای احداث یک مجموعه تفریحی 
ورزشی ویژه بانوان بوشهری ضروری است. وی با اشاره به تاثیر 
گذاری زنان در جامعه و کانون خانواده، افزود: استان بوشهر 
سومین اقتصاد بزرگ کشور و رتبه نخست درآمد سرانه کشور 
را دارد اما به  چیزی که حق آن بوده نرسیده است در زمینه 
امکانات تفریحی و ورزشی  ویژه بانوان برای افزایش نشاط و 

تندرستی آنها با کمبودهای شدیدی مواجه است.

ارتقای درجه شهرداری بندر بوشهر 
پس از 7 سال


