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

برابــر رای شــماره 140160312004002431 مــورخ 1401/05/01 موضوع 
کالســه 1400114412004000766 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدالقهار مختومی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 7047 و شماره  ملی 2030070459 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 696.75 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 4587 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس خیابان جامی غربی خیابان 20متری مبعث کوچه فرعی 
بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک 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 
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 رســید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 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: 9331 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

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

برابــر رای شــماره 140160312004002772 مــورخ 1401/05/22 موضوع 
کالســه 1401114412004000149 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید قل زاده فرزند عراز 
مراد بشــماره شناســنامه 624 و شــماره  ملی 2030921785 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 37685 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس کوی جهــاد خیابان خیام جنوبی انتهای کوچه نهم بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده، لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 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 رســید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 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: 9333 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

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

برابــر رای شــماره 140160312004002630 مــورخ 1401/05/10 موضوع 
کالســه 1399114412004000494 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانم فریبا شــریف زاده 
فرزند رجب قلی بشــماره شناسنامه 404 و شــماره  ملی 4869418525 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 200.17 مترمربع جدا شــده از پالک ثبتی 
4528 فرعــی از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس خیابان رســالت رســالت 26 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از آقای مال ارمشی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو 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 ازتاریخ 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: 9343
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

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

برابــر رای شــماره 140160312004002045 مــورخ 1401/04/09 موضوع 
کالســه 1398114412004000633 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــای طاهر ماهری فرزند 
امانگلدی بشــماره شناســنامه 1166 و شــماره  ملی 2031352334 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 168 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 21577 
فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس نورخان آباد خیابان توحید نبش بن بســت دوم 
ســمت چپ بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از محمد نازلی، لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 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 رســید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 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: 9353 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 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 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 مفقودی 
ســند مالکیت بــرگ ســبز خــودرو تراکتور-کشــاورزی سیســتم ITM 399   تک 
دیفرانســیل  رنــگ قرمز- روغنــی مدل 1393 شــماره موتور YAW1242C و شــماره 
شاســی N3HKAA4DEHQ00309 پالک ایران 26-665 ک12 متعلق به حسین تیمور 
زاده نام پدر علی به شماره ملی 5919167238 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

اینجانب سعید آزمون به شماره ملی 2020281813 مالک خودروی وانت سیستم 
مزدا تیپ B2000I شــماره شــهربانی 69-557 ه 72 شــماره موتور 477517 و شماره 
شاســی 83NSPE05308 مدل 1383 رنگ ســورمه ای  اعالم مــی دارم به علت فقدان 
ســند مالکیــت برگ ســبز تقاضای صدور المثنی ســند مذکــور را نموده ام، لــذا چنانکه 
شخصی )حقیقی یا حقوقی( ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز ازتاریخ 
نشــر آگهی با در دســت داشــتن مدارک کافی به ســازمان فروش بهمن موتور واقع در 
کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد. گنبد
****************************************************************

برگ ســبز و ســند فروش وانت زامیاد مــدل 1394 به رنگ آبی روشــن -روغنی 
به شــماره پــالک 151ق36 ایــران 75 به شــماره موتور 681050 به شــماره شاســی 
NAZPL140TE0394157 بنام ســعیده شهدوســتی دهنو با کــد ملی 3150475538 

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

برگ سبز)شناسنامه(ســند فاکتــور فروش)ســند کمپانی( ،کارت،بیمــه نامه،پالک 
سیســتم پراید تیپ جی ال ایکس آی مدل1387 برنگ نقره ای متالیک بشــماره موتور 
2469958شماره شاســی  S1412287787995 و شماره پالک ایران 94- 124د44 به 

نام حسن چابکی خیر آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری تیبا صندوقدار به رنگ سفید مدل 1401 
به شــماره شاسی NAS811100N5794638  و شماره موتور M15 /9505694  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز و کارت ماشــین کامیونت ون زامیاد مدل 1396 رنگ آبی روغنی شماره 
موتور Z24750383Z شماره شاسی NAZPL140BH0484559 شماره پالک ایران92-

888ب11 به نام پیمان فالح مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز و ســند ماشــین ســواری پژو 405GLX-XU7 مدل1392 رنگ نقره ای 
 NAAM01CA6DR530243 124 شــماره شاســیK0225506 متالیک شــماره موتــور
شــماره پالک ایــران72-348ب11 به نام جالل ســهراب نژاد ایرائی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

برگ سبز و سند ماشین سواری کار تویوتا RAV4-2500 رنگ سفید متالیک مدل 
2015 شماره موتور 2ARE994567 شــماره شاسی JTMDF4EV9FD120926 شماره 
پــالک ایران99-623ب86 به نام خورشــید رحیمی ایرا مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

کلیــه مدارک ســواری هیوندای LF ســوناتا مدل 2015 شــماره پــالک ایران92-
423د12 رنگ ســفید صدفی متالیک شــماره موتور G4KEE585383 شــماره شاســی 

KMHE341G0FA093388 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

آگهی دعوت ساکنان شهرک یاس قو خزر جهت تشکیل مجمع عمومی
بدیــن وســیله از کلیه مالکین شــهرک مذکــور دعوت می شــود مجمع عمومی 
مورخه 1401/7/14 روز پنج شــنبه راس ساعت 17 الی 19 در سالن اجتماعات 
جهاد کشــاورزی سلمانشــهر تشــکیل می گردد حضور بهم رســانید. دستور جلسه 
:1-اصالح اساســنامه 2-جمــع آوری اطالعات تمامی مالکین جهت ثبت اساســنامه 
3-تصویب آیین نامه داخلی 4-گزارش حسابرسی 5-دریافت اقرار نامه محضری 
از مالکیــن قبل ازســاخت و ســاز ورعایت ضوابــط و مقررات 6-مشــخص نمودن 
قدرالســهم شارژ زمین، یک طبفه ، دوبلکس ، طبفات مستقل 7-رای گیری مجازی 
و حضــوری در انتخابات و مجامع آتی8-ارتفاع ســازه : الــف ( دو طبقه روی پیلوت 
ارتفــاع حداکثر 12 متر ب( ســه طیقه روی پیلوت ارتفــاع حداکثر 15 متر 9-نظر 
خواهی از مالکین در مورد عملکرد هییت مدیره و در صورت عدم رضایت برگزاری 
انتخابات 10-برگزاری انتخابات برای تعیین بازرس به مدت یکسال. *الزم به ذکر 

است مجمع فوق بصورت حضوری و مجازی برگزارمی گردد./
 مهدی زرین - بازرس شهرک یاس قو خزر و اعضای هییت مدیره

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

برابــر رای شــماره 140160312004001946 مــورخ 1401/05/04 موضوع 
کالســه 1400114412004000612 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالقیوم دری فرزند توی 
مراد بشــماره شناســنامه 850 و شــماره  ملی 2031035312 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 112.65 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 4171 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابــان فراغی خیابان معمی هالکو 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقای طــواق قلیچ جیواد 
) از ســهم االرث اســداله جیواد( به متقاضی داشــته، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 
دردو 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 ازتاریخ 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: 9453 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر رای شــماره 140160316001001199 مــورخ 1401/04/25 هیــات 
اول /دوم  موضــوع قانــون  تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم بنفشــه مرادحاصلی فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 456 
کد ملی 3256267599 صادره از کرمانشــاه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
109.80 متــر مربــع در محــدوده اراضی پالک 3 فرعی از 93 اصلــی واقع در بخش یک 
حومه کرمانشــاه آدرس 22 بهمن ســی متری دوم بلوار گلریزان کوی داورزاده خریداری 
از مالک رسمی آقای اسماعیل نجفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت در فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشد میتواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی  به 
مــدت دومــاه 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 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.217/م الف/12
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/12
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/28

 مهدی زارعی وش
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیات موضــوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه 
وبالمعــارض متاقضی محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضــی امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیــر به منظور اطالع عمــوم دردونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
میشــود در صورتکیه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود رابه اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود رابه مرجــع قضایی تقدیم 

نمایید .
)) محمد رضا قبادی فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به نشانی 
لیــن یک روبروی مســجد امیرالمومنین به مســاحت 19/26 متر مربع طبق رای 
شــماره 140160317003000494 قســمتی از پــالک 216/305 واقــع در 

بخش 3 آبادان    (( 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/6/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/7/12 
م-الف :1/258  سیاست روز

مردانی
 سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

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

برابر رای شــماره 140160329012003250مورخ 1401/6/6 هیات  
اول /دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه حمتی به شــماره شناســنامه 3193 کد 
ملــی 5209576541 صــادره از میامــی  فرزنــد محمد  در ششــدانگ یکباب 
ســاختمان  مســکونی به مســاحت 101.66 متر مربع از پالک شماره 79 فرعی 
از 25 اصلی واقع در روســتای  شاهبداغ باال حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری 
از مالــک رســمی   آقای عبــداهلل حضرتی  محرز گردیده اســت. لــذا به منظور 
اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت 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 
تســلیم و پــس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/12
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/6/28

شناسه آگهی 1371449 
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

۳۱ دستگاه ماینر در کردکوی کشف شد    
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف و جمع 
آوری ۳۱ دســتگاه استخراج بیت کوین)ماینر( غیرمجاز در 
اراضی روستای النگ کردکوی خبر داد سیداحمد موسوی 
اظهار کرد: در مانور جمع آوری دســتگاههای غیر مجاز رمز 
ارز دیجیتال، طی بازرسی صورت گرفته در سطح کردکوی، 
۳۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.   وی 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال را از جمله عوامل افزایش 
مصرف برق اعالم کرد و گفت: متاســفانه با سرقت انرژی از 
طریق وصل دســتگاه های رمز ارز بــا مصرف بیش از حد، 
آســیب های جدی به شبکه های برق وارد می کنند که به 
محض شناسایی نسبت به معرفی آنها به دستگاه قضا  اقدام 

می شود

پروژه »بازار هفت شهر« تا پایان سال 
آینده به بهره برداری می رسد    

شهردار گرگان ابراز امیدواری کرد پروژه سرمایه گذاری بازار 
هفت شــهر تا پایان سال ۱402 به بهره برداری برسد سید 
محمدرضا ســیدالنگی در بازدید از پروژه بازار هفت شــهر 
گرگان گفت: این پروژه سرمایه گذاری شهرداری گرگان در 
عرصه ای به مساحت 4 هکتار با زیربنای ۶۸ هزار متر مربع 
در حال ساخت است سیدالنگی با اشاره به اینکه این پروژه با 
کاربری های اداری، تجاری، خدماتی و فرهنگی احداث می 
شود، بیان کرد: در این پروژه ۵ بازار اصلی و 2 بازار فرعی که 
شامل بزرگترین آبشار موزیکال و مکان های تفریحی سینما 

و استخر در آن پیش بینی شده است 

بهره برداری از شبکه توزیع برق 
۱۷روستای فراهان در استان مرکزی 

همزمان با هفته دولت ،شبکه توزیع برق ۱۷روستای فراهان 
با حضور اســتاندار مرکزی با اعتباری بالــغ بر۱2میلیارد و 
۷۹0میلیون ریال بــه بهره برداری رســید .بهره برداری از 
شبکه های برق ۱۷روستای فراهان به طول ۳۹.۹کیلومتر با 
جابجایی و نصب ۵2۱ اصله تیر ،اصالح و بهینه سازی شبکه 
برق فرسوده روســتا با تبدیل کابل خودنگهدار و جابجایی 
تیر در معبر در روســتاهای آرزومند،چاقر،دستجان،شیرین 
آباد،غیاث آباد،فشــک،گونه وواشقان و اصالح وبهینه سازی 
شبکه شبکه فشــار متوسط فرسوده وبا رفع حریم روستای 
امیرآباد از جمله طرح های افتتاح شــده توزیع برق فراهان 
در هفته دولت بود.اصالح و بهینه سازی شبکه برق فرسوده 
و جابجایی تیر در روســتاهای تلخاب،خنجین،ســلیم آباد 
وگورچان از دیگر طرح های افتتاحی بود. اصالح شبکه فشار 
ضعیف و احداث پست هوایی در روستاهای حاتم آباد،رکین 
و ضیا آبادو تعویض و هوشمندسازی لوازم اندازه گیری چاه 
های آب کشــاورزی و ادارات به تعداد ۹۵ دســتگاه از سایر 
پروژه های افتتاح شده توزیع برق فراهان در هفته دولت بود.

اخبار گزارش

اصفهــان - مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان خبرداد: از ابتدای ســال جاری تا کنون آبرسانی 
ســیار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹2 درصد 

است. داشته  کاهش 
 حســین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهــان با اشــاره به تامیــن و توزیــع عادالنه آب در 
اســتان گفت: در بهار و تابستان ســال جاری با توجه به 
محدودیت منابع، آب شــرب ۱00 شهر و ۹4۸ روستای 
تحت پوشــش آبفای اســتان اصفهان به صورت عادالنه 
تامین و توزیع شد، و آبرســانی سیار بیش از ۹2 درصد 

یافت. کاهش 
حســین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و کنترل از 
راه  دور منابع و تاسیســات، توزیع عادالنه آب درســطح 
اســتان انجام گرفت، اظهار داشــت: با ایجاد بســتر تله 
متری خطوط انتقال در بیش از ۸۵ ایســتگاه آبرسانی از 
تصفیه خانه آب باباشــیخعلی تا انتهای خطوط انتقال در 
نایین و انارک و نیز دیگر تاسیســات در ســایر شهرها و 
روستاها، آب شرب به صورت پایدار و عادالنه توزیع شد.

وی با بیان اینکه در زمان اوج مصرف  نیاز آبی شــهرها 
و روســتاهای تحت پوشش ســامانه آبرســانی اصفهان 

بزرگ ۱۶٫۵ مترمکعب بر ثانیه اســت، اعالم کرد: امسال 
آبفای اســتان اصفهان به رغــم اینکه در پیک مصرف  با 
کمبــود 2٫۵ متر مکعب بر ثانیــه برای تامین پایدار آب 
شــرب مردم مواجه بوده، اما با اجرای برخی  اقدامات از 
جمله شناســایی و اصالح نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع، 
توانســت آب شــرب متقاضیان را تامیــن نماید. این در 
حالیســت که تله متری شبکه توزیع شــهر اصفهان نیز 
در توزیع عادالنه آب در تابســتان سال جاری موثر بوده 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بیان 
کرد: تلــه متری 2۶ حوضچه فشارشــکن در منطقه 2 ، 
تله متری 22 حوضچه کنترلی در ســطح شــهر اصفهان 
و تعویض بیش از 200 والو و حوضچه ســازی درشــبکه 
توزیع  شــهرهای اصفهــان، خمینی شــهر، نجف آباد و 
شاهین شــهر از جمله اقدامات در راستای توزیع عادالنه 

آب بوده که در دســتور کار قرار گرفته است.   
اکبریان به کاهش نســبی دما در فصل تابســتان جاری  
اشــاره کرد و اظهار داشــت: طبق گزارش های ســامانه 
هوا شناســی به صورت میانگین  امسال دما در ماه های 
خرداد، تیر و مرداد  نســبت به ســال گذشته یک درجه 
کاهش داشــته که این امر نیز در تامین پایدار آب شرب 

مردم موثر بوده است.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهــان در ادامه به برخی از 
چالش هــای تامین پایدار آب شــرب پرداخت و تصریح 
کــرد: طی دهه 40 تــا پایان دهه ۸0  چــاه های فلمن 
یکی از  منابع تامین آب شــرب شهر اصفهان، با ظرفیت 
۳200 لیتــر بــر ثانیه بــوده ولی از ابتــدای دهه ۹0 با 
خشــک شدن رودخانه زاینده رود، آبدهی این چاه ها به 
صفر رسیده است و این رویداد در سال های اخیر آبفا را 

در تامین پایدار آب شــرب با چالش مواجه نموده است.
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 کاهش بیش از ۹۲ درصدی آبرسانی سیار در نیمه اول سال جاری در استان اصفهان

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهرگفت: 
از2۵0هزاردانش آموزاین اســتان تاکنون 2۳4هزارنفر 
معادل ۹4درصد در ســامانه یکپارچــه دانش آموزی 
)ســیدا( ثبت نام کــرده انــد. علی موحــدی تعداد 
دانش آموزان ســال تحصیلی جدید این استان را 2۵0 
هزار نفردانســت گفت:۱0 هزار و ۷00 مدرسه پذیرای 
دانش آموزان اســتان بوشهر است و تاکنون ۹۷ درصد 
آنان کالس بندی شده اند. وی افزود:تاکنون ۱۹۶ هزار 
و ۵00 دانش آموزدرمــدارس دولتــی و ۳۹ هزار و ۸۳ 
نفردرمــدارس غیردولتی ثبت نــام کرده اند. مدیرکل 
آمــوزش و پرورش اســتان بوشــهرازکالس بندی ۹۷ 
درصد دانش آموزان اســتان بوشــهر خبرداد و اظهار 
داشــت:دانش آموزان دارای امتحانات تجدید و اتباع، 2 
گروه مهمی هستند که هنوزموفق به ثبت نام نشده اند. 
موحدی با بیان اینکه ســال تحصیلی جدید با حضور 
2۵0 هــزار دانش آموزدر ۱0 هزار و ۵00 کالس درس 
آغاز می شــود خاطر نشــان کرد:درمــدارس پایه اول 
ابتدایی این اســتان رتبه نخســت کشوری کسب کرد 
و از 2۷ هــزار دانش آموزپایــه اول تاکنون افزون بر2۶ 
هزارنفرسنجش شده اند. وی تعداد مدارس این استان را 
یک هزار و ۷00 واحد آموزشی ذکرکرد وگفت:همزمان 
با بازگشــایی مــدارس ۳00 کالس درس به فضاهای 
آموزشی استان افزوده می شود. درسال تحصیلی جدید، 
آموزش و پرورش استان بوشهردرزمینه نیروی آموزشی 

دربهترین وضعیت نسبت به ۵ سال گذشته قرار دارد.

۱۰هزار و ۷۰۰ کالس درس پذیرای 
دانش آموزان بوشهری درسال 

تحصیلی جاری
اصفهــان - در راســتای نامگذاری ســال ۱40۱ تحت 
عنــوان "تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین" از ســوی 
مقــام معظم رهبری، شــرکت گاز اســتان اصفهان در 
خصوص حمایت و پشــتیبانی از شرکتهای دانش بنیان 
و رفع موانع تولید و اشــتغال گامهای موثری برداشــته 

است.
در همین خصوص در تاریخ 2۱ شــهریورماه سال جاری 
با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و رئیس 
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، تفاهم نامه همکاری 

های علمی ،فناوری و پژوهشــی به امضاء رسید.
این تفاهم نامــه به منظور همکاری های  نظام یافته میان 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از یک سو و شرکت 
گاز اســتان اصفهان از ســوی دیگر به منظور توســعه 
همکاری های پژوهشــی،تحقیقاتی و فنــاوری فیمابین 
و رفع نیازهای شــرکت گاز  در حــوزه های مختلف به 

رسید. امضاء 
مدیر عامل شــرکت گاز استان اصفهان ، با اشاره به نام 
گذاری شعار ســال بعنوان تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفرین هــدف از انعقاد ایــن تفاهم نامــه را حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان، گســترش تعامــالت علمی 
پژوهشــی ،توســعه پژوهش هــای کاربردی ،توســعه 
فنــاوری های نوین، ،تحقــق کارآفرینــی و رفع موانع 
و مشــکالت مرتبــط بــا اســتفاده از توانمنــدی های 
علمی،فنی و آزمایشــگاهی جهت پاســخگویی اثربخش 
بــه چالش هــای طرفیــن و ایجاد زمینه هــای فرآیند 

تبدیــل ایده به محصول در راســتای پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( وتحقق شــعار ســال 

باشد. ۱40۱ می 
ابوالقاســم عســکری در ادامه ضمن  بازدید میدانی که 
به همراه روســا و مســئولین واحدهای فنی و عملیاتی 
شرکت گاز استان از شــرکت های دانش بنیان موفق و 
پیشــرو درحوزه های مرتبط با صنعت گاز مســتقر در 
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بعمل آمد،این تفاهم 
نامــه را نقطــه عطفی در زمینه تعامالت گســترده بین 
ایــن دو مجموعه دانســت و اظهار امیــدواری نمود  با 
راه اندازی دفاتر مشــترک در محل شــرکت گاز استان 
و شــهرک علمــی تحقیقاتی و  تدوین ســند راهبردی 
مشــترک، زمینه هــای همکاری و تعامــالت فی مابین 
بصورت مســتمر  بیش از پیش توســعه یافته و در سایه 
ایــن تعامــالت ، نیازهای فنــی ، عملیاتــی و فناورانه 
شــرکت با ارائه راهکارهای خالقانه شرکت های دانش 

بنیــان به نحو مطلوب مرتفع گردد.
دکتر مصلحی، رئیس شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
نیز طی ســخنانی ضمن ابراز خرسندی از شرایط فراهم 
شــده برای امضــای این تفاهــم نامه، ابــراز امیدواری 
نمودند ایــن تفاهم نامه کــه بیشــتر در زمینه علمی، 
فنی و پژوهشــی می باشــد هر چه ســریعتر به صورت 
واقعی و عملگرا اجرایی شــده و بتواند در سایه حمایت 
از شــرکتهای دانش بنیان ، نیازهای پژوهشــی و فنی 

نماید. تامین  را  استان  گاز  شرکت 

تقویت همکاری های راهبردی با شرکت های دانش بنیان در قالب تفاهم نامه 
همکاری بین شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت گاز استان اصفهان

اصفهان - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز 
استان اصفهان گفت:  سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح 
بهینه سازی مصرف گاز خانگی و سایر بخش های صنعتی 
الگویی برای سایر استان های کشور است. ابوالقاسم عسکری 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت گاز استان 
اصفهان در جلسه مشترک با مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار 
داشت: نقش گاز برای شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ 
ترین تولید کننده آهن اسفنجی دنیا که از گاز طبیعی در 
خطوط تولید خود به عنوان ماده اولیه استفاده می کند، بسیار 

حائز اهمیت و حیاتی است.
وی افزود: دست یابی به میادین جدید و انجام اکتشافات در 
این حوزه به میلیاردها دالر سرمایه گذاری نیاز دارد، از این رو 
مشارکت و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه برای اجرای 
طرح بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در واحدهای مختلف 
اعم از خانگی، صنعتی، کشاورزی، پتروشیمی و پاالیشگاهی 

پرمصرف بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
مدیرعامل هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح بهینه سازی مصرف 
گاز خانگی و ســایر بخش های صنعتی الگویی برای سایر 

استان های کشوراست
گفتنی است در این جلسه تفاهم نامه بهینه سازی تجهیزات 
مصرف گاز طبیعی در سطح استان اصفهان اعم از بخش 
های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، گلخانه ای و 

سایر حوزه ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

سرمایه گذاری فوالد مبارکه در 
طرح بهینه سازی مصرف گاز الگوی 

کشوری است


