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خانه دار شدن ۷۰۰ خانوار دیگر گلستانی 
از تفاهم نامه های کشوری      

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان گلستان از 
عقد تفاهم نامه دو جانبه فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با بنیاد مستضعفان برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای 
محرومان و نیازمندان در سطح کشــور خبر داد و ابراز داشت: 
ســهم استان گلســتان از این تفاهم نامه ۷۰۰ واحد است که 
کلیه واجدین شرایط به بانکهای عامل پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه و کمکهای بالعوض معرفی شده اند خسروی افزود: به 
هر یک از این واحدها عــالوه بر پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحســنه با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ 
ساله، مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض، ۱۰ تن سیمان 
رایــگان و ۲۲۰۰ کیلو گرم میله گرد هم اهداء می شــود وی 
با بیان اینکه تســهیالت و کمهای بالعوض به موازات هم و بر 
اساس پیشرفت فیزیکی ساختمانها پرداخت می شود گفت: تا 
کنون ۶۴۰ واحد پی کنی و اجرای فونداسون، ۵۲۰ واحد اجرای 
اسکلت، ۴۴۴ واحد اجرای سقف و ۲۱۵ واحد هم دیوارچینی 
انجام شــده و با توجه به اینکه در این طرح خود مالکان محور 

اصلی کار هستند، این طرح با سرعت در حال اجراست 

تقدیر استاندار مرکزی از مدیرعامل توزیع 
برق استان در اجرای طرح کاهش پیک 

مصرف برق 
" فرزاد مخلص االئمه" استاندار مرکزی طی تقدیر نامه ای از 
" محمود محمود ی" مد یر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی در اجرای طرح کاهش پیک مصرف برق وزارت 
نیرو در تابستان سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد .در این تقدیر نامه آمده 
است :با عنایت به همکاری مؤثر و تعامل صمیمانه جناب عالی در 
اجرای طرح کاهش   پیک مصرف برق وزارت نیرو در تابستان 
ســال ۱۴۰۱،از همت آن مجموعه در بهینه سازی مصرف انرِژ 
ی که با مســئولیت پذیری وتالش هایتان در حفظ و صیانت 
از منابع انرژی کشور به منصه ظهور رسیده است کمال تشکر 

و قدردانی را داریم.

لزوم اجرای پروژه های مصوب سفر ریاست 
جمهوری از طریق تسهیالت بانکی 

اصفهان - مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با رئیس 
هیات مدیره بانک ملت، بر لــزوم اجرای پروژه های مصوب 
سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی، تاکید کرد. 
حســین اکبریان در نشستی با مسعود نصر اصفهانی، رئیس 
هیئت مدیره بانک ملت، خواســتار بررسی راه های استفاده 
از ظرفیــت ماده ۵۶ و مشــارکت بانک ملت برای پیگیری و 
تکمیل پروژه های آب و فاضالب در سطح استان شد. شایان 
ذکر اســت، در این جلسه که در محل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تشکیل شد، احســن اهلل رادمهر مدیر عامل 
شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های بانک ملت نیز حضور 
داشت و بر اساس تفاهم دو جانبه بر مشارکت بانک ملت در 

تکمیل طرح های آب و فاضالب  تاکید شد.

اخبار

اصفهان - مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان پنج 
شنبه ۱۹ آبان ماه با حضور در دفتر دکتر سید صولت مرتضوی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وی دیدار و گفتگو کرد و برنامه های 
تولید و روند پیشــرفت پروژه های توســعه و شرایط این شرکت را 
تشــریح نمود که با حمایت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از این 

برنامه ها همراه بود .
دکتر سید صولت مرتضوی ، موفقیت ذوب آهن اصفهان را در ثبت 
رکورد تولید در شش ماهه اول سال جاری شایسته قدردانی دانست و 
افزود : این دستاورد و همچنین تولید محصوالت جدید و استراتژیک 
نشان دهنده همت واالی تالشگران و مدیریت صحیح این مجتمع 

عظیم صنعتی است.
وی افــزود : حمایت از ذوب آهن اصفهــان به عنوان یک صنعت 
استراتژیک که محصوالت مهم و اثر گذار در توسعه زیرساخت های 
کشور تولید می کند و نقش بسزایی در تحقق نهضت ملی مسکن 
دارد ضروری است و این وزارت خانه فعالیت ها و تالش این شرکت 

را همواره رصد می کند .

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر حمایت قاطع از برنامه 
های ذوب آهن ، اظهار داشــت : مدیران و تالشگران این شرکت با 
وجود مشــکالت و مسائل مختلف ، در امر تولید موفق بوده اند و با 

پشتیبانی الزم قطعاً این واحد صنعتی شکوفاتر خواهد شد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در این دیدار به دســتاوردهای این 
شرکت از جمله بهترین عملکرد از ابتدای تاسیس که در شش ماهه 
اول سال جاری رقم خورد اشاره کرد و گفت : با وجود مشکالت در 
تامین مواد اولیه و محدودیت های مالی و نقدینگی که حاصل فضای 
بیرونی سازمان بود، این شرکت با همت تالشگران و اتخاذ شیوه ها 
و رویکرد جدید موفق شد با حل مشکل تامین مواد اولیه در کوتاه 
مدت ، در شــش ماهه اول سال جاری رکورد جدیدی در تولید این 
شرکت طی نیم قرن گذشته ثبت کند و ۱۲ محصول جدید نیز تولید 
نماید. همچنین با توجه ویژه به تولید دانش بنیان پروژه های متعدد 
با همکاری شرکتهای دانش بنیان تعریف و اجرا شده که از جمله آن 
برنامه ریزی برای تولیدسوزن ریل که یک محصول بسیار استراتژیک 
است می باشد. در مقوله صرفه جویی و باز چرخانی آب نیز پروژه های 

متعدد در حال اجراست که مهمترین آن احداث تصفیه خانه پساب 
شهری است نتیجه این اقدامات کاهش مصرف آب کارخانه بوده که به 
تایید شرکت آب منطقه ای اصفهان رسیده و ان شااهلل با بهره برداری 
از پروژه های در دست اجرا برداشت آب از رودخانه زاینده رود نزدیک 
به صفر خواهد شد.مهندس رخصتی با اشاره به اینکه حفظ و ارتقاء 
تولید ذوب آهن اصفهان در شرایط جاری اهمیت ویژه ای دارد، افزود 
: این تولید در شرایط سختی صورت می گیرد و مشکالتی که از بیرون 
سازمان تحمیل شده همچون افزایش حقوق گمرکی مواد اولیه و 
افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز، در کنار کنترل دستوری 
قیمت محصوالت در بورس کاال توسط دولت تولید اقتصادی ذوب 

آهن را با چالش مواجه کرده است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با انتقاد از عدم تخصیص سهمیه یک 
میلیون و ۷۵۰ هزارتنی سنگ آهن ذوب آهن در حالیکه سایر شرکت 
های فوالدی از سهمیه سنگ آهن معادن دولتی برخوردار هستند،  
افزود  : تامین پایدار مواد اولیه در شرایط کنونی اهمیت بسیاری برای 
این شرکت دارد که در این راستا اقدامات مختلف از جمله درخواست 

برای انجام اکتشافات معدنی نیز صورت گرفته است. نتیجه بخشی این 
اقدامات مسلتزم مساعدت الزم از طرف وزارت صمت برای واگذاری 
پهنه های اکتشافی درخواست شده و همچنین تخصیص سهمیه 

مذکور است .
وی با اشــاره به دســتاورد مهم ذوب آهن در تولید ریل گفت : این 
شرکت با وجود مشکالت فراوان سرمایه گذاری زیادی برای تولید 
ریل انجام داد اما مسئله مطالبات ذوب آهن از دولت بابت فروش ریل 
و همچنین مطالبات از صندوق بازنشستگی و ایمیدرو و سایر سازمان 
ها و شرکت های دولتی هنوز حل نشده که در بهبود شرایط اقتصادی 

این شرکت تعیین کننده است .
مهندس رخصتی اظهار داشت : تالشگران ذوب آهن اصفهان با آگاهی 
از اهمیت پیشرفت و بالندگی ذوب آهن اصفهان برای صنعت کشور 
و نقش این شرکت در تامین مسکن ملی برای اقشار کم برخوردار، 
ازهیچ کوششی برای دست یابی به اهداف تولیدی دریغ نمی ورزند 
و همچون گذشته در خط مقدم مقابله با تحریم ها، مجاهدت می 

نمایند که حاصل آن دستاوردهای مهم اخیر است.
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از برنامه ها و پروژه های ذوب آهن اصفهان حمایت می کنیم

گلســتان- مدیــرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای 
گلســتان گفت: تقاطع علی آبادکتول- تبــادل غربی از 
پروژه های مهم راهسازی است که تالش می کنیم دهه 
فجر افتتاح شــود عادل مصدقی اظهار کرد: محور آق قال 
به بندرترکمن ۳۴ کیلومتر بوده که تعریض و بهســازی 
۱۷ کیلومتر آن از ســمت آق قال بر عهده راهداری و ۱۷ 
کیلومتر از ســمت بندرترکمن بر عهده راه و شهرسازی 
اســت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان 
افزود: در ســال گذشــته چهار کیلومتر از سمت آق قال 
تعریض و آسفالت شــده و هشت کیلومتر هم زیرسازی 
شده است وی بیان کرد: براساس پیگیری های نمایندگان 
مجلس ۵۰ میلیارد تومــان به صورت مرحله ای از محل 
منابع ملی به پروژه تزریق شد و ۹ کیلومتر باقیمانده آن را 
هم به مناقصه گذاشته ایم. مصدقی ادامه داد: کل پروژه در 
برنامه اجرایی قرار گرفته و اگر شرایط جوی خوب باشد تا 
پایان سال این مسیر به بهره برداری خواهد رسیدمدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان عنوان کرد: یک 
پل راه آهن در این محور قرار داشته که مکاتبات الزم برای 
نحوه ساخت آن انجام شده تا مشاور اخذ و برای آن برآورد 
ریالی انجام شود وی گفت: پروژه مهم دیگر که مربوط به 
حوزه ســاخت راه ها بوده و به راهداری واگذار شده، پروژه 
تقاطع علی آبادکتول- تبادل غربی بوده که نیمه تمام است 
مصدقی اضافه کرد: اعتبار فعلی پروژه ۳۰ میلیارد تومان 
بوده و همچنین هم از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور 
و هم از ســازمان راهداری به آن منابع تزریق خواهد شد 

و تالش می کنیم این پروژه را در دهه فجر افتتاح کنیم

تقاطع غربی علی آبادکتول دهه 
فجر افتتاح می شود

بوشــهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت 
: عملیات تخلیه و بارگیری محموله های کانتینری در بندر 
بوشهر در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۲۲.۷ درصد افزایش یافته استمحمد شکیبی نسب، توسعه 
زیرساخت های بندری در استان را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشت: روند ســرمایه گذاری در بنادر استان بوشهر افزایش 
یافته است و مجتمع بندری نگین بوشهر کانون فعالیت های 
سرمایه گذاری در بنادر و پروژه های زیرساختی و حائز اهمیتی 
در این حوزه اجرایی شده است.وی افزود : تخلیه و بارگیری 
کاال در بنادر استان بوشهر بیش از ۱۸ درصد افزایش یافته 
است. وی از تخلیه و بارگیری ۲۹.۸ میلیون تن در بنادر استان 
خبر داد و گفت: تخلیه و بارگیری کاال در بنادر استان در نیمه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۸.۸ 
درصد افزایش یافته است. شکیبی نسب با بیان اینکه در بنادر 
دیگر استان بوشهر نیز پروژه های زیرساختی با سرعت مناسب 
و قابل قبولی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: بخشی از 
پروژه های بندری اســتان تا پایان امسال آماده بهره برداری 
می شوند. وی اولویت توسعه زیرساخت ها برای فعالیت های 
حوزه تأمین معیشــت در بنادر کوچک دانست و گفت: این 
رویکرد در اســتان بوشهر با جدیت دنبال می شود .مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر از سرمایه گذاری ۴۹۳ میلیارد 
تومانی در ۱۰ سال گذشته در زیرساخت های بندر بوشهر خبر 
داد و بیان کرد: این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در 
حوزه کانتینری، دریایی، پایانه صادراتی، نفتی، بندری و دیگر 

عرصه های زیرساختی است.

تخلیه و بارگیری کاال در بنادر 
استان بوشهر بیش از ۱۸ درصد 

افزایش یافت همدان - حمید شیرازیانی در نشست خبری بیست  و چهارمین 
همایش تکریم خیرین مدرسه ساز اظهار داشت: این همایش در 
استان همدان با رویکرد تکمیل پروژه های نیمه تمام، ۲۶ آبان ماه 
برگزار می شود و همدان میزبان ۴۵۰ نفر از خیرین است و ابتدای 
اسفندماه نیز همایش نیک اندیشان ویژه خیرین همدانی ساکن در 
تهران، برگزار می شود.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان همدان اشاره کرد: از سال ۱۳۷۷ تا کنون ۲۲ دوره همایش 
خیرین مدرسه ساز در استان همدان برگزار و به دلیل بیماری کرونا، 

۲ دوره آن به صورت مجازی برگزار شده است.
وی افزود: از ســال ۷۷ تا کنون خیرین مدرسه ساز استان همدان 
۳۸۰ میلیارد تومان، تعهد داشتند که ۷۵ درصد آن محقق شده و 
۳۱ درصد مدارس استان توسط خیرین ساخته شده است.مشارکت 
مردمی از ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱ توسط خیرین، ۳۱ 
درصد افزایش یافته است. شیرازیانی گفت: ۴۵۰ میلیارد تومان در 
سفر رییس جمهور به استان برای تکمیل پروژه های ناتمام این اداره 
کل اختصاص یافته است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان همدان گفت: اقدامات دولت سیزدهم در راستای ساخت 
فضاهای آموزشی، است و در کنار آن نیز جامعه خیران نقش مثبتی 

در حوزه ساخت فضای آموزشی دارند.
شــیرازیانی افزود: ۹ خیر خارج از کشــور، پنج مدرسه در استان 
همدان ســاخته اند و چهار مدرسه دیگر نیز توسط آن ها در حال 
ساخت است. وی اظهار داشت: ۱۵ درصد مدارس استان تخریبی 
هســتند،۳۰ درصد قابلیت مقاوم ســازی دارند و ۵۵ درصد نیز 
مستحکم شناخته شده اند.شیرازیانی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت 
در شــهرها برای امر مدرسه سازی به نسبت ۵۰ درصد خیرین و 
۵۰ درصد سهم دولت و در روستاها ۳۰ درصد سهم خیرین و ۷۰ 

درصد سهم دولت است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان در رابطه 
با وضعیت مدارس کانکســی در اســتان، اعالم کرد: ۱۷ مدرسه 
کانکســی در استان وجود دارد که طرحی به نام شهید پناهی در 
راســتای جمع آوری مدارس کانکسی با ظرفیت بیش از ۱۰ نفر 
وحود دارد و در همین طرح، پنج مدرسه در استان شناسایی شدند. 
شــیرازیانی اظهار کرد: تجهیزاتی که برای مدارس خریداری می 
شود بر اســاس اعالم آموزش و پرورش و ویژگی های آن تعریف 
شده است، در سطح استان مدارس استثنایی ویژه معلوالن داریم 
که تجهیزات آن خاص دانش آموزان استثنایی است و همچنین 
مدارس استعدادهای درخشان و هنرستان ها نیز تجهیزات خاص 

خود را احتیاج دارند.
وی بیــان کرد: حدود ۱۸۰ پروژه نیمه تمام در اســتان داریم که 
شامل تعمیر، تجهیز و خرید وسایل آموزشی می شود و ۲۰۸ پروژه 
ملی نیز در سطح استان در حال تخریب، بازسازی و ویژه فضاهای 

ورزشی است.
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: 
از ســال ۱۳۹۸ منابع ملی خوبی برای استان دریافت کردیم اما 
اعتبارات استانی برای ساخت مدارس کافی نیست و عمده اعتبارات 
ما روی تعمیر و تجهیز است و باید اعتبار پروژه های شاخص را از 
منابع ملی تامین می کنیم.شیرازیانی در آخر خاطر نشان کرد: سال 
گذشته، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز 
سرویس بهداشتی و ۲۸ میلیارد تومان برای سیستم های گرمایشی 
هزینه شده است همچنین در بحث خریداری تجهیزات کالسی ۵۲ 
میلیارد تومان در مهرماه توزیع استانی داشتیم و کاروان تجهیزاتی 
نسیم مهر به دست دانش آموزان رسید و ۲۰  میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان از محل اعتبارات منابع ملی برای آسفالت محوطه و ایزوگام  

مدارس استان همدان در سال گذشته اختصاص یافت.

بیست وچهارمین همایش تکریم خیرین مدرسه ساز در همدان برگزار می شود

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

برابر رای شــماره 140160312004004107 مورخــه 1401/07/11 موضوع 
کالســه 1401114412004000198 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای مصطفــی ارجونی فرزند 
حســن بشماره شناســنامه و شماره ملی 2020783320 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احــداث بنا شــده بــه مســاحت 103.50 مترمربع جدا شــده از پــالک 59158 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبدکاووس بهارســتان خیابان گلســتان کوچــه گل مریم 1 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی 
بوده،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9883
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004291 مورخــه 1401/07/18 موضوع 
کالســه 1401114412004000212 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 عباسعلی عباس زاده شجره 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 591 و شماره ملی 2031475878 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 92.11 مترمربع جدا شده از پالک 15946 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس چای بوئین خیابان دستجردی بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــوده،  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: 9889
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004292 مورخــه 1401/07/18 موضوع 
کالســه 1401114412004000137 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 حاجی اسماعیل بران فرزند 
ولی بشــماره شناســنامه 7463 و شــماره ملی 4869075342 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 78.85 مترمربع جدا شــده از پالک 5216 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبدکاووس خیابان کســری کوچه ســوم  بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــوده،  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: 9887
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004369 مورخــه 1401/07/21 موضوع 
کالســه 1401114412004000343 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 بالمعارض متقاضی خانم بهاره ســیدی فرزند محمد 
قلی بشــماره شناســنامه 1830 و شــماره ملی 2031679015 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 134.91 مترمربع جدا شده از پالک 8939 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبدکاووس شــهرک قورچائی بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
انتقــال ملک مع الواســطه از حق بــردی کوچکی، لذا به منظور اطــالع 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: 9885
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004375 مورخــه 1401/07/21 موضوع 
کالســه 1401114412004000292 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 زینب شمســی فرزند محمد 
بشــماره شناسنامه 4234 و شــماره ملی 2032098954 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احــداث بنا شــده بــه مســاحت 103.50 مترمربع جدا شــده از پــالک 59166 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبدکاووس شــهرک بهارستان خیابان سنبل کوچه گل مریم بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 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 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: 9899
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004070 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1400114412004000871 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نارگیزا بابکی فرزند امین 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2111111287 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 105.54 مترمربع جدا شده از پالک 4906 فرعی از 1-اصلی واقع 
در گنبدکاووس خیابان بالل حبشــی خیابان آرمان ) با کاربری آموزشــی( بخش 10 حوزه 
ثبــت ملــک گنبدکاووس انتقــال ملک مع الواســطه از آق اویلی قورچائی، لــذا 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: 9903
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004236 مورخــه 1401/07/17 موضوع 
کالســه 1399114412004000747 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای نــادر بهلکه فرزند 
عبدالرحیم بشــماره شناســنامه 708 و شــماره ملی 2031581457 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 103 مترمربع جدا شده از پالک 37506 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان صاحب الزمــان بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از قربان محمد مشــرقی، 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: 9907
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004069 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1400114412004000496 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 آتائی فرزند محمود  
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020289008 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 148.88 مترمربع جدا شــده از پــالک 14910 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبــدکاووس خیابان خواجه عبداله انصاری کوچه 15 بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک مورد تقاضا بالواسطه  از عبدالمنصور همایونی به متقاضی بوده، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 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 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: 9901
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004002260 مورخــه 1401/04/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000706 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 اراز محمــد واج  فرزند 
قربان دوردی بشماره شناســنامه 578 و شماره ملی 2032340097 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 483 مترمربع جدا شــده از پالک 6000 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس ارمی آباد خیابان حافظ )8 متری(  بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس انتقال ملک مع الواســطه  از قــره عهدی ، 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: 9920
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
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 140160312004004068 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1401114412004000214 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانــم بی بی حنیفه فیروزی نیا 
فرزند دوردی بشــماره شناسنامه 24 و شــماره ملی 2032296691 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 176 مترمربع جدا شده از پالک 38401 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس پلی حاجی ما بین ورودی سوم و چهارم  بخش 10 حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس انتقال ملک مع الواســطه  از رجب دوردی گــوگ ، 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: 9922
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس ادار 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 140160312004004416 مورخــه 1401/07/23 موضوع 
کالســه 1401114412004000410 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 بالمعارض متقاضی آقای علیرضا سوســرائی فرزند 
علی اکبر بشــماره شناســنامه 1 و شــماره ملی 6249813187 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 105.75 مترمربع جدا شــده از پالک 61098 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس شــهرک بهارستان کوچه سنبل یکم پالک 25 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری  ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده ، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 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 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: 9905
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
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 140160312004004322 مورخــه 1401/07/19 موضوع 
کالســه 1400114412004000829 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 محمد ئیل خانی کر فرزند 
حاجی بشــماره شناسنامه 1 و شماره ملی 2031951076 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 139.39 مترمربع جدا شده از پالک 4454 فرعی از 1-اصلی 
واقــع در گنبدکاووس پلی حاجی بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع 
الواسطه از  بیرام بیکی ، 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: 

9924
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004110 مورخــه 1401/07/11 موضوع 
کالســه 1401114412004000928 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی خانم خدیجــه دویوتی طاطار 
فرزند محمد قلی بشــماره شناسنامه 956 و شــماره ملی 6249402985 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 183.17 مترمربع جدا شده از پالک 6295 
فرعــی از 1-اصلی واقــع در گنبدکاووس خیابان فارابی کوچــه 12 بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از نورمحمد وحدی ، 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: 9928
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آزادشهر تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان ذیل الذکرمحرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عموم در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهي می 
شود. در صورتي که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور سند مالکیت بنام 
هر یک از نامبردگان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان آزادشهر تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم، اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع صالح قضائی تقدیم نمایند. 
موضــوع   1401/07/16 مــورخ   140160312007001791 شــماره  رای   -1
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی کالســه پرونده 14011144120070000202 
آقای مهدی کمالی فرزند علیجان مبنی بر صدور ســند مالکیت عرصه و اعیان ششــدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده از نوع مسکونی به مساحت 195.50 مترمربع 
به پالک ثبتی 6/48/4625- اصلی واقع در آزادشهر خیابان شهید بهشتی خیابان شهید 
چمران - چمران 14 فرعی اول بخش 8 خریداری ملک از مالک رســمی بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی محرز گردیده است.
موضــوع   1401/07/16 مــورخ   140160312007001792 شــماره  رای   -2
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی کالســه پرونده 14011144120070000181 
آقای ســید ابراهیم میرحســینی فرزند عمر و المعال مبنی بر صدور ســند مالکیت عرصه 
و اعیان ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده از نوع تجاری  مسکونی به 
مساحت 165.10 مترمربع به پالک ثبتی 6/53/4624- اصلی واقع در آزادشهر خیابان 
شــهید بهشتی خیابان امام حسن عسگری نبش کوچه امام حسن عسگری 2 به کد پستی 
4961863418 بخش 8 خریداری ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

محرز گردیده است.
لذا بدیهی اســت پس از انتضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت بنــام هر یــک از متقاضیان صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکیت بنام 

متقاضی مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه 1401/08/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز 

دوشنبه 1401/09/07 م-الف: 9916
بهزاد دلدار-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آزادشهر

رونوشت گواهی حصروراثت 
آقای ســید جمال حســینی فرزند سید جالل به شــماره ملی 0439836875 بشرح 
دادخواســت بــه کالســه 0100375 ازاین شــورا گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده اســت که شــادروان عالیه آروئی حســینی فرزنــد مالعلی به شــماره ملی 
0439210380 در تاریخ 1320 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته وورثه حین الفوت 
وی منحصراســت به :1. ســید جالل آروئی حســینی فرزند ســیدعلی اکبر به شماره ملی 
0439476097 صادره از دماوند )پســر متوفی(2. ســید طاهر آروئی حســینی فرزند 
ســیدعلی اکبر به شــماره ملی 0439476615 صادره از دماوند )پســر متوفی(اینک با 
انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسیاعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 

دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهدشد.7505
رئیس شورای حل اختالف 7جابان و سربندان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فرنگیس حبیبی با ارائه استشــهادیه شماره 8379-1401/08/08 تنظیمی 
دفترخانــه259 آمل طی درخواســت شــماره 1401/301045 مــورخ 1401/08/08 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره770 فرعی از 70- اصلی 
واقــع در بخــش 09 ثبت آمل که در صفحــه 296 جلد 175 ذیل شــماره 30390 ثبت 
گردیده و با شــماره چاپی 093169 در دفتر امالک الکترونیک با شــماره - ثبت گردیده 
و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، 
چنانچه اشخاصی 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

گـــزارش


