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آگهی مفقودی
 PARS-XU7P برگ سبز)شناســنامه((- خودرو سواری  سیســتم پژو پارس تیپ
مدل 1401برنگ مشــکی متالیک بشماره شاســی  NAANA15E5NH409593 شماره 
موتور   125K0057814 شــماره پالک ایران 73-279ج 29 به نام سعدا اسالمی مفقود 

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

برگ سبز)شناسنامه(سند کمپانی)کارخانه( پالک،بیمه نامه،کارت موتور سیکلت125  
سیستم امجد تیپ 125مدل 1395برنگ نقره ای بشماره تنه  9568322 شماره موتور   
5072609 شماره پالک ایران 776-34172به نام مصطفی صالحی مفقود گردیده و از 

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

برگ سبز)شناســنامه((- تراکتور کشاورزی  سیســتم ITM285 مدل 1388برنگ 
قرمز بشــماره شاسی  G18493 شــماره موتور   LFW01991V شماره پالک ایران 63-

957ک 11 به نام ســیروس گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد . 
بندرعباس

************************************************************
اصل ســند یک دســتگاه تراکتور کشــاورزی به شــماره انتظامی98891 ک 19وبه 
شماره شاســی    N3HKTAD2CGER13363 وبه شماره موتور MT4A2W5966D به  

نام شیوا پوراصغر مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
************************************************************

اینجانــب عیســی حســین زاده زیــوه مالــک خودروی ســمند و به شــماره شاســی 
NAACJ1JC8AF260892 و شــماره موتــور14789001872 بــه علت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد . 

پارس آباد مغان
************************************************************

کلیــه مدارک)به جز کارت شناســایی(خودرو پژو پارس به شــماره پالک ایران82-
 NAAN01CA5DH680631 124 شماره شاســیK0213586 541ل63 شــماره موتور
مدل 1392 رنگ سفید صدفی-روغنی به نام امیرحسین توسلی کله بستی مفقود شده 

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

برگ ســبز موتور سیکلت فرزام تیپ 125cc رنگ مشکی مدل 1387 شماره موتور 
121135 شــماره تنه 8755453 شــماره پالک 24544-588 مفقود شــده و از درجه 

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

ســند کمپانی ام.وی.ام مدل 1394 شماره پالک ایران62-932ط57 شماره موتور 
MVM477FJAF037828 شــماره شاسی NATFBAMD5F1028975 مفقود شده و از 

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

کارت وانــت مزدا مدل 1375 به شــماره پالک ایران82-193ن41 شــماره موتور 
225965 شماره شاسی 7516002702 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

ساری
************************************************************

برگ سبز و کارت ماشین سواری ام.وی.ام ایکس 33 مدل 1393 رنگ مشکی متالیک 
 NATGBAXK0E1030405  شماره شاســی MVM484FAFE030382 شــماره موتور
شــماره انتظامــی ایــران82-862ق12 به نام امید حق شــناس مفقود شــده و از درجه 

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

بدینوسیله  اعالم مدرک تحصیلی کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شــاهرود به نام  اینجانب مهدی شــریعتمدار طهرانی بشناره ملی 0070306443 

متولد 1363  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.  شاهرود
 -1401/08/14  : دوم   انتشــارنوبت   -1401/07/28  : اول  انتشــارنوبت 

انتشارنوبت سوم  : 1401/08/29
************************************************************

ملــی  کــد  و   18 شناســنامه  دارای  جوزچــال  جاهــدی  علیرضــا  اینجانــب  چــون 
4879756717 مالک خودروی کامیون  سیســتم ایســوزو مدل 1395 به رنگ ســفید 
-روغنی به شماره موتور 449251 و شماره شاسی NAGNLR75TG001623  به علت 
فقدان فقدان ســند کمپانی تقاضای صدور المثنی ســند مذکور را نموده ام، لذا چنانچه 
شــخصی )حقیقی یــا حقوقی ( ادعایی در مورد خودرو مذکــور دارد ظرف مدت ده روز به 
اداره فروش گروه بهمن واقع در تهران-خ آزادی روبروی مخابرات شهید فرد اسدی ک 
نور افکن پ 7 ، 1 سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نمایید. بدیهی است پس از انقضای 

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

ســند مالکیــت برگ ســبز خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا تیــپ تیبا 2 
مــدل 1396 رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور M15 /8525633  شــماره شناســایی 
NAS821100H1133322   به شــماره پالک 11-842 ط 97 متعلق به  نصیر حسن زاده  
نام پدر عبداله به شــماره ملــی 5319992866 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارســاقط 

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

    CC200 ســند مالکیت )برگ سبز( وســیله نقلیه موتورسیکلت سیستم  به پر تیپ
 N54  0196 و شــماره تنهN54302041 به رنگ مشــکی مدل 1395 به شــماره موتــور
AADKHDGME00961 به شــماره پــالک ایران 597-28414 متعلق به عبدالباســط 
دردی زاده  نام پدر عرب محمد به شماره ملی 4860210336 مفقود گردیده و ازدرجه 

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

ســند مالکیــت )بــرگ ســبز( وســیله نقلیــه موتورســیکلت سیســتم  بهــرو تیپ 
150CC بــه رنــگ قرمز مدل 1393 به شــماره موتور 0149NBJ151859 و شــماره تنه   
NBJ *** 150N9319498 به شــماره پالک ایــران 596-47285 متعلق به عبدالمطلب 
بردی زاده  نام پدر ارازمحمد به شــماره ملی 5319543905 مفقود گردیده و ازدرجه 

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

ســند کمپانــی و ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ 
جی.تی.ایکــس. ای مــدل 1387 رنگ نقــره ای - متالیک به شــماره موتور 2550269 
و شــماره شاســی S1412287512788 به شــماره پالک ایران 69-142 ب 95 متعلق به 
ســلماز پناهی نام پدر گلدی ایشان به شــماره ملی 2032212889 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد

************************************************************
آقای محســن سخائی آســماندولی نام پدر منصور به شــماره ملی 3241403769 
مالک خودروی سواری هاچ بک ) پانوراما( سیستم پژو 207 تیپ 207i- MT مدل 1401 
 NAAR03FE5NJ926500 178 و شماره شاسیB0101568 رنگ سفید به شماره موتور
به شــماره پالک 19-588 ه 44 بعلت فقدان ســند )ســند مالکیت برگ ســبز( تقاضای 
المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احــدی ادعایی درخصوص خود 
روی فــوق دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقــع در کیلومتر5 جاده 
ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

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

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظــر به اینکه آقای رضا کج دری به وکالت از فخرالدین فتاحی ثانی باســتناددوبرگ 
استشــهادیه گواهــی شــده منظم به تقاضــای کتبی جهــت دریافت ســندمالکیت المثنی 
نوبــت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســندمالکیت ششــدانگ عرصه و 
اعیــان پالک2699 فرعی جداشــده از5-اصلی واقع دربخش3ســبزوارکه متعلق به وی 
میباشــدبعلت نقل مکان مفقود شــده اســت بابررســی دفتــر امالک معلوم شــدمالکیت 
فــوق الذکرذیــل شــماره دفتر326صفحه248وسندبشــماره چاپــی 788515د91 به 
نــام نامبرده ثبت و سندصادروتســلیم شــده اســت ودفتر امالک بیــش از این حکایتی 
ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون ثبــت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد 
هرکــس نســبت به ملــک موردآگهی معاملــه ای انجــام داده یامدعی وجود ســندمالکیت 
نزدخود باشدبایســتی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خودرا 
به پیوســت اصل ســندمالکیت یاسندمعامله رســمی به این اداره تســلیم نماید.بدیهی 
اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصــول اعتراض بدون ارائه 
ســندمالکیت یاســندمعامله رسمی نسبت به صدور ســندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/484(
 تاریخ انتشار:1401/8/29

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 4691 فرعی از سنگ 71 اصلی
نظر بر اینکه آقای قاســم نورمحمدی اصالتا با ارایه استشهاد به گواهی امضاء شده 
ذیل شناســه یکتــا 140102154023001622 و 14010215423001623 مورخ 
1401/08/12 شــماره ترتیب 22181 و 22182 مورخ 1401/08/12 ورمز تصدیق 
796949 و 362123 و طبــق درخواســت شــماره 119700 مــورخ 1401/08/12 
خواهان صدور المثنی ســند مالکیــت ملک مذکور را نموده که مراتــب در اجرای تبصره 
یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی می گردد :-1 نام و نام خانوادگی 
قاسم نورمحمدی - شماره پالک 9893 فرعی از سنگ 71 اصلی سند مالکیت برابر سند 
انتقال 112522 مورخ 1389/10/15 دفترخانه 1 دماوند ششدانگ اپارتمان مسکونی 
قطعه اول به مســاحت 105/6 متر مربع به قاســم نورمحمدی انتقال که ذیل صفحه 94 
دفتر 371 به نام وی ثبت و ســند مالکیت آن به شــماره چاپی 385735 صادرو تســلیم 
شده است و مالک مذکور طبق مراتب فوق درخواست صدور سند المثنی پالک مذکور را 
نموده لذا با توجه به  اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند 
مالکیــت المثنــی طبق تبصره یک ماده 120 ایین نامه قانــون ثبت آن مراتب اعالم تا هر 
کس نسبت بـــه ملـک مـورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده 
یا مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید و 
اگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد امالک، المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.12541
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت 1566 فرعی از سنگ 90 اصلی واقع در اینه ورزان 
نظــر بر اینکه خانم فاطمه صحرایی اصالتا با ارایه استشــهادیه گواهی امضاء شــده 
 140102151190000770 و    140102151190000771 یکتــا  شناســه  ذیــل 
مورخ 1401/08/12 شــماره ترتیب 45270 و 45271 ورمــز مورح تصدیق 21008 
و 639898 و طبق درخواســت شــماره 12404 مــورخ 1401/08/21 خواهان صدور 
المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده که مراتب در اجرای تبصره یک ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی می گــردد : -1 نام و نام خانوادگی فاطمه صحرایی - 
شماره پالک 1566 فرعی از سنگ 90 اصلی3- سند مالکیت در اجرای قانون ساماندهی 
و طبــق رای 018647 مــورخ 1400/10/19 ســند ملکیت یک قطعــه زمین محصور به 
مســاحت 448/49 متر مربع به نام فاطمه صحرایی به شــماره چایی 113233 به شماره 
دفتر امالک الکترونیک 140005301058009001 صادر و تسلیم شده است و مالک 
مذکور طبق مراتب فوق درخواســت صدور سند المثنی پالک مذکور را نموده لذا با توجه 
به  اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
طبق تبصره یک ماده 120 ایین نامه قانون ثبت آن مراتب اعالم تا هر کس نســبت بـــه 
ملـــک مـــورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
آن نــزد خود میباشــد ظرف مــدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگرظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود اداره ثبت اســناد امالک، المثنی ســند مالکیت را طبق مقــررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.12639
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی 

برابر رای شــماره 140160301058001428 مورخ 1401/07/18 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک دماوند تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای وحید 
گودرزی فرزند عبدالحســین بشــماره شناســنامه 10 کدملــی 0439590957 صادره 
از دماونــد در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به صورت انباری به مســاحت 
312/39 مترمربع پالک 5475 فرعی از 2 اصلی واقع در قریه دماوند از تمامی مالکیت 
رســمی و مشــاعی متقاضی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. 6850- تاریخ انتشار نوبت اول 29 /1401/08 تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1401/09/14
ابراهیم غفاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده )نوبت اول(
جلســه مجمع عمومی عادی و فوق العــاده نوبت اول انجمن صنفی 
کارفرمایی مدیران آموزشگاه های آزد خیاطی شهرستان گنبدکاووس 
بــه شــماره ثبــت 123-3/2-25 در ســاعت 10 و 11 صبــح روز 
چهارشــنبه مــورخ 1401/09/23 درمحــل دفتر انجمــن به آدرس:  
گنبدکاووس شهرک بهارستان ورودی ترنج فلکه مسجد امیرالمومنین 
کوچه زنبق یک پالک 55 تشــکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم 
انجمــن دعوت بعمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
*دستور جلسه :

1-ارائــه گزارش مالی توســط بــازرس و خزانــه دار   2-انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن  

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس انجمن   
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- اصالح تیپ کلی اساسنامه   2- اصالح اقامتگاه قانونی و محل 
اســتقرار دفتــر انجمن به آدرس: گنبدکاووس- شــهرک بهارســتان 
-روبروی ترنج فلکه مســجد امیرالمومنین کوچــه زنبق یک پالک 55   
3- اصالح بند 1 و2 ماده 8 : تغییر مبلغ و روایه به ماهانه 100.000 
ریــال   4- اصالح ماده 22: افزایش اعضــاء هیات مدیره از 3 نفر به 
5  نفــر   5- اصــالح تبصره ماده 17 :  نحوه آگهی دعوت مجمع عمومی 

و  فوق العاده
*توضیحات: هر عضو حداکثر می تواند وکالت یک عضو را بپذیرد

*جهــت کاندیداتوری در هیــات مدیره و بازرســی انجمن حداکثر 
ده )10( روز پس از انتشــار آگهی درخواست کاندیداتوری و مدارک 
شناســایی خود را به رئیس هیات مدیره انجمن تحویل و رســید اخد 

نمایند. 
محمــدی منش -رئیــس انجمن صنفــی مدیران آموزشــگاه های 
خیاطی گنبدکاووس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند رسمي

دوم  هیــات   140160319078007218 شــماره  راي  برابــر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي  خانــم عصمــت میرزابیگي به 
شناسنامه شماره 1374 کدملي 2991493828 صادره کرمان فرزند 
امیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/5 مترمربع  که موازی 
14/62 متــر مربــع از عرصه ششــدانگ آن متعلق بوقف اســت و در 
اجاره مالک متن می باشد پالک شماره344 فرعي از2785 اصلي واقع 
در  بخش3 حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان شــرف آباد 
کوچه  خریداري از مالک رســمي آقاي حســن ایرانمنش محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند از تاریخ انتشــار اولین 
آگهــي به مــدت 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد
شناسه آگهی 1403752

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29

محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه 2 کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140160319078007221 هیات دوم موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ســیدمرتضي حســیني محمودآبادي به 
شناســنامه شــماره 6 کدملــي 2993187651 صــادره کرمان فرزند 
ســیدمحمود در ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 246.6 مترمربع 
پــالک شــماره17046 فرعــي از3968 اصلي مفروز و مجزی شــده از 
پــالک 389 فرعــی از اصلی مذکور  واقع در  بخــش2 حوزه ثبت ملک 
منطقــه دو کرمان آدرس کرمان خیابان شــهید مغفوری کوچه 22 نبش 
شــرقی 2 خریداري از مالک رسمي آقاي احمد عسکری فرسنگی محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي 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 به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
شناسه آگهی 1403751

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/29

محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه 2 کرمان

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

برابر رای شماره 140160301024002596- 1401/8/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن شــاهمیری فرزند منصور 
بشــماره شناســنامه 6 صادره از ری در یک باب خانه مســکونی به مســاحت 145/29 مترمربع 
پــالک 95 فرعی از 160 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری بموجب ســند انتقال اجرایی 
27179- 1400/5/23 دفترخانه 47 ری شعبه اول اجرای احکام شهرری محرز گردیده است. 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/8/14- تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1401/8/29 م الف 559
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری -سید مهدی المعی

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

برابر رای شــماره 140160301024002585 مــورخ 1401/8/10 هیات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شــاه میری فرزند 
منصور بشــماره شناســنامه 528 صادره از ری در یک باب خانه مســکونی به مساحت 145/29 
مترمربع پالک 95 فرعی از 160 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری بموجب انتقال اجرایی 
27179- 1400/5/23 دفترخانه 47 ری شعبه اول اجرای احکام شهرری محرز گردیده است. 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/8/14- تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1401/8/29 م الف 555
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری -سید مهدی المعی

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

برابر رای شماره 140160301024002592 -1401/8/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه شــاه میری فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 1476 صادره از ری در یک باب خانه مسکونی به مساحت 145/29 مترمربع 
پــالک 95 فرعی از 160 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری بموجب ســند انتقال اجرایی 
27179 مورخ 1400/5/23 دفترخانه 47 ری شــعبه اول اجرای احکام شــهرری محرز گردیده 
است. محرز گردیده است. 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 از تاریخ انتشــار 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، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/14- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1401/8/29  م الف 558
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری -سید مهدی المعی

تحقق ۸۲ درصد از بودجه شش ماهه 
نخست سال شهرداری اسالمشهر       

اسالمشهر- بهاره عشقی صابر / شهردار اسالمشهر از تحقق یافتن 
۸۲ درصد از بودجه شش ماهه نخست سال خبر داد. محسن 
حمیدی شهردار اسالمشهر در سی و چهارمین نشست رسمی 
شورا که با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، مدیران شهری و 
اصحاب رسانه برگزار شد ضمن تقدیر از اعضای شورای شهر که 
پشتیبان اجرایی مجموعه شهرداری هستند، اظهار داشت: اگر 
اتفاق خوبی در شهر افتاده قطعاً اعضای شورا موثرند و با حضور 
شورای یکدست و بی حاشیه مجموعه مدیریت شهری توانسته 
کارهای بزرگی انجام دهد. وی گفت: امروز که سازمان میادین و 
مشاغل شهری طی سال ۱۴۰۱ با افزایش درآمد در حدود ۴۰۰ 
درصدی می تواند هزینه سازمان دیگر را هم تامین کند نشان از 
وجود ید واحده در مجموعه مدیریت شهری است. حمیدی با 
اشاره به پروژه اصالح هندسی میدان نماز تاکید کرد: این پروژه 
دارای ۴ تقاطع غیر همسطح است که مراحل طراحی آن در حال 
انجام و شرکت مشاور تا یک ماه آینده طرح تهیه شده را تحویل 
شهرداری می دهد که پس از تایید و اخذ مجوز از شورا مرحله 
برگزاری مناقصه تعیین و نحوه انجام کار عملیات اجرایی آن آغاز 
می شود. شهردار اسالمشهر در خصوص طرح اصالح هندسی 
میدان قائم)عج( نیز افزود: مطالعات طرح اصالح هندسی میدان 
قائم انجام شده و درصورت همکاری بیشتر شهرستان بهارستان 
این طرح در صورت اجرا مانند اصالح هندسی میدان نماز بسیار 
اثرگذار بوده و بار ترافیکی مسیر را کاهش میدهد. وی با اشاره 
به الیحه پیشنهادی شــهرداری در خصوص تصویب بیالن و 
عملکرد مالی شهرداری اسالمشهر و سازمانهای تابعه خاطرنشان 
کرد: بیالن و عملکرد تجمیعی شــش ماهه اول ســال ۱۴۰۱ 
شامل درآمدها و هزینه ها به تفکیک فصول اقتصادی، تملک 
دارایی های سرمایه ای و مالی شهرداری اسالمشهر و سازمان های 
تابعه و پرداخت هزینه در حدود اعتبارات بودجه مصوب تنظیم 
گردیده و ۸۲ درصد از بودجه شــش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ 

تحقق یافته است.

پاسخگویی بر ۴۲۰۰ پیام ثبت شده در 
سامانه ۱۳۷  شهرداری گرگان 

معاون محیط زیست و خدمات شهری شــهرداری گرگان از 
پاسخگویی به بیش از ۸۰ درصد پیام های ثبت شده در سامانه 
تلفنی ۱۳۷ شــهرداری گرگان خبر داد احمد ساالری،معاون 
محیط زیســت و خدمات شهری اظهار داشت : پاسخگویی به 
موقع به درخواســت های شــهروندان در موضوعات مرتبط با 
شــهرداری  موجب افزایش اعتماد آنها به مدیریت شهری می 
شــود  وی ادامه داد: از ابتدای راه اندازی سامانه تلفنی ۱۳۷ در 
شهرداری گرگان تعداد ۵۶۱۰ پیام در سامانه دریافت و ثبت شده  
است  وی افزود:  بیش از ۸۰ درصد  از پیامهای شهروندان توسط 
کارشناسان مرکز تلفنی۱۳۷،  معاونت ها ،مناطق و سازمان های 
تابعه پیگیری و اقدامات الزم انجام می شود  ساالری همچنین 
گفت: تعدادی از پیامهای دریافتی با توجه به موضوعات عمرانی، 

نیازمند بودجه  مشخص بوده و زمان بر می باشد.

اخبار

بوشــهر - مدیرمخابــرات منطقــه بوشــهرگفت:باتوجه به 
عــدم افزایــش تعرفــه تلفن ثابت درســال های گذشــته 
انتظارمی رودســازمان تنظیــم مقــررات ووزارت ارتباطات 
موضــوع افزایش تعرفــه هاوزیان دهی مخابرات راشــفاف 
ســازی کندچون تعرفه۱۲ســال قبل،جوابگوی هزینه های 
نگهداری وتوســعه شبکه تلفن نیســت.علی مهرپویادرگفت 
وگوباخبرنــگاران درخصــوص افزایــش تعرفــه تلفن ثابت 
افزود:طی۱۲ســال گذشــته هیچ افزایش تعرفه  تلفن ثابت 
نداشــته ایم وشــرکت مخابــرات ایران بــرای نگهداری و 
بیان  درآمداست.وی  موجود،نیازمندافزایش  شــبکه  توسعه 
کرد:شرکت مخابرات ایران،طی مکاتبه باستاد تنظیم بازارو 
موافقت شورای عالی رقابت،جدولی به تائیدرسانده که طی 
آن حداقل هزینه تلفن ثابت اعالم شده است.مدیرمخابرات 
منطقه بوشهراظهارداشــت:ازابتدای شهریورماه سال جاری 
کمتریــن هزینه نگهداری خطوط تلفــن ثابت درقبض های 

مشتریان اعمال شده ولی درروستاها افزایش تعرفه صورت 
نگرفته است بااین وجود این میزان وصولی مخابرات منطقه 
بدلیــل پرداخت نکردن به موقع برخی ازمشــتریان خانگی 
اســت.مهرپویاگفت:طبق  شده  ودولتی،کمترازدآمدمحاسبه 
منطقه،تاپایــان  مخابــرات  مالــی  صورت هــای  آخریــن 
بالغ بر۲۱میلیاردتومان  شهریورماه سال جاری،زیان منطقه 
بوده اســت که ایــن امرنشــان دهنده زیاندهی وتناســب 
نداشــتن درآمدهاو هزینه هااست.وی با بیان اینکه درزمان 
حاضرخدمــات باندپهــن به بیش از۵۳هزارمشــترک ثابت 
 ( ftth و adsl ، vdal درسراسراســتان بوشــهربافناوری
ارائه  برقراری تلفــن ثابت واینترنــت بربســترفیبرنوری ( 
می شودافزود:مقایســه درآمدحاصــل درحــوزه تلفن ثابت 
با هزینه های انجام شــده نشــان اززیان دهــی این بخش 
بوشــهرگفت:باوجودزیان دهی  منطقه  اســت.مدیرمخابرات 
وحضوررقبااماســرویس دهی مخابرات دربخش اینترنت اعم 

از adsl و ftth همچنان درحال تداوم اســت.مهرپویاادامه 
داد: مخابــرات نقش اصلی درارائه خدمات باند پهن به بقیه 
اپراتورهادارداما ســهم بازارمخابــرات دراین حوزه هاباالولی 
دارای ســهم درآمدی پایین تری اســت.وی بابیــان اینکه 
درزمان حاضر۳۸۲هزارپورت منصوبه تلفن ثابت در اســتان 
وجود دارد گفت: اگر مشترک از تلفن ثابت استفاده نکند ، 
مخابرات می بایست هزینه نگهداری را به پیمانکار پرداخت 
کند.مدیر مخابرات منطقه بوشــهر یادآورشد: افزایش تعرفه 
اخیر در بخش تلفن ثابت شــامل حداقل ۱۵ هزار تومان در 
مرکز اســتان و ۱۰ هزار تومان در ســایر شهرها و روستاها 
معــاف از افزایش تعرفه هســتند.مهرپویا اضافه کرد: براین 
اساس مشترک ســاکن در مرکز استان با پرداخت ۱۵هزار 
تومان می تواند ســه هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه شــهری یا 
۴۴۴ دقیقه مکالمه بین اســتانی و یــا ۲۳۸دقیقه مکالمه 
با تلفن همراه داشــته باشــد.وی  افزود:همچنین در سایر 

شــهرهای استان بوشــهر نیز فقط با پرداخت مبلغ ۱۰هزار 
تومان مشترک می تواند ۲هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه شهری 
یا ۳۵۵دقیقه مکالمه بین اســتانی یا ۱۹۰دقیقه مکالمه با 
تلفن همراه داشــته باشــد و درصورت مکالمه بیشتر نیازی 
به پرداخت مبلغ ثابت باال ندارد و به تناسب مکالمه بیشتر، 

هزینه را به مخابرات پرداخت می کند.
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تعرفه۱۲سال قبل جوابگوی هزینه های نگهداری وتوسعه شبکه تلفن نیست

اصفهان - علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
شهر جدید بهارستان و پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید 
بعمل آورد.   در طی این بازدید مسائل و مشکالت اجرایی 
احصا و در جلسه ای با جمعی از سازندگان و انبوه سازان 
مسکن ضمن بررسی موانع، راهکارهای عملی جهت شتاب 
بخشــی به عملیات اجرایی این طرح ارائه شد.   در این 
جلسه ضمن قرائت صورتجلســه قبلی، موارد به صورت 
دقیق و ریزبینانه مورد پیگیری قرار گرفت و مباحثی که 
نیاز به مصوبه شورای مسکن داشت احصا شدند.  مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان، پس از استماع موارد 
مطرح شده توسط نمایندگان ســازندگان و انبوه سازان 
مسکن اظهار داشت: روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن 
شهر جدید بهارستان نسبت به برنامه زمان بندی، وضعیت 
قابل قبول دارد.  وی با اشاره به اینکه بخشی از برنامه در 
نظر گرفته شــده برای این شهر در فاز ساخت و اجرایی 
قرار دارد گفت: گام دوم این پروژه از اولویت های اساســی 
است که می بایست در روند آن تسریع شود.   قاری قرآن 
با بیان اینکه این جلسه، ششمین جلسه بررسی پیشرفت 
فیزیکــی و رفع مشــکالت طرح نهضت ملی مســکن 
شهرجدید بهارستان است اذعان داشت: هدف از برگزاری 
این جلسات، هماهنگی برای رفع مسائل کلی در رابطه با 
طرح نهضت ملی مسکن است اما برای رفع برخی مسائل 
فنی و تخصصی می بایست جلساتی با فاصله زمانی کوتاه تر 
و مداوم در مجموعه برگزار تا مشکالت حل و فصل شود.  

اجرای دقیق و مطلوب طرح 
نهضت ملی مسکن استان 

گلستان - علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان  اصفهان در اولویت است
با اشاره به این نکته که ۱۰۰ درصد خانوار شهری و حدود 
۹۹ درصد خانوار روســتایی استان از نعمــت گاز طبیعی 
برخوردار هستند گفت: تابســتان امسال برای پیشگیری از 
بروز مشــکالت احتمالی در فصل سرما، برنامه اورهال و یا 
تعمیرات اساسی در تمام ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان 
انجام شده و شبکه ها و شیرآالتی و تجهیزات گازرسانی نیز 
که سال گذشته با مشکالتی مواجه شده بودند، تعویض و یا 
مورد تعمیر اساسی قرار گرفتند طالبی ادامه داد: برای تقویت 
فشار و بهبود پایدار جریان گاز شــهرهای اســتان، ظرفیت 
ایستگاه ها و خطوط تقویتی گازرسانی در شهرستان های 
گنبد، کالله، رامیان و زرین گل علی آبادکتول را نیز افزایش 
دادیم پیش بینی می شود در سردترین روزهای سال مصرف 
گاز استان همانند سال گذشته به بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون 
مترمکعب در روز برسد افزود: در این خصوص تمهیدات الزم 
برای تأمین گاز بخش خانگی اندیشیده شده و هماهنگی های 
الزم برای سوخت جایگزین صنایع انجام شده و در شرایط 
بحران احتمالی صنایع استان از سوخت دوم استفاده کنند 
طالبــی ادامــه داد: در سفرساز گذشته رئیس جمهور به 
کشور ترکمنستان، طی قرارداد سه جانبه سوآپ )معاوضه( 
گاز که با حضور رؤســای جمهور ایران، ترکمنســتان و 
آذربایجان در شهر عشق آباد منعقده شده بود مقرر گردید 
ترکمنســتان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز از طریق 
خاک ایران به جمهوری آذربایجان بفروشد که این قرارداد به 
تأمین سوخت زمستانی استان های خراسان رضوی، شمالی 

و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می کند

مصرف روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب 
گاز در گلستان

همدان - رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان 
گفت: خیرین مدرسه ساز به وجود آورنده تفکر خیری در 
سطح کشور هستند و به عدالت آموزشی کمک می کنند.
علی فراهانی ضمن تقدیر و تشــکر از خیرین مدرسه ساز، 
اداره کل آموزش وپرورش استان همدان، اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیزات مدارس استان همدان، اظهار کرد: ۲۴۶ 
خیرین مدرسه ساز در استان همدان وجود دارد که تا االن 
۳۵۰ پروژه با ۲۱۴۸ کالس درس را به بهره برداری رساندند. 
فراهانی تصریح کرد: خیرین مدرسه ســاز به وجود آورنده 
تفکر خیری در سطح کشور هستند و به عدالت آموزشی 
کمک می کنند. ۳۵ درصد مدارس کشور، توسط خیرین 
ساخته شده است. خیرین سرمایه های ملی هستند و باید 
به آن ها توجه کرد. وی ادامه داد: خیلی از استان ها به دلیل 
تمکن مالی، امکانات و خیرین بیشــتری دارند. استان ما 
از این امکانات برخوردار نیســت ولی به دلیل حضور افراد 
نیک اندیش در اســتان، جایگاه ششم کشور را داریم. وی 
خاطرنشــان کرد: ۸۲ پروژه خیری با بیش از ۵۰۰ کالس 
درس در ۶۷ هزار متر مربع و ۱۱۳ میلیارد تومان در حال 
احداث است. فراهانی با بیان اینکه ۳۱ درصد مدارس ساخته 
شده در استان توسط خیرین ساخته شده، عنوان کرد: ما 
همواره به کار خیر مدرسه سازی نیاز داریم. خیلی از فضاهای 
اموزشی ناقص و تخریبی است. برخی آموزشگاه ها برای قبل 
از انقالب است و نیاز به بازسازی دارد.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: نیمی از خیرین ما در قید حیات نیستند اما نام و یاد 
آن ها در قلب ما وجود داد و اثر ماندگارشــان پابرجاست و 
دعای خیر دانش آموران یار و یاورشان در آخرت خواهد بود.

خیرین مدرسه ساز به عدالت 
آموزشی کمک می کنند

گلستان -محسن اعتماد مدیر کل راه آهن شمال شرق۲ 
مورد تقدیر آیت اهلل نور مفیدی نماینده ولی فقیه و رئیس 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان قرار 
گرفت  بر اساس  ارزیابی های بعمل آمده  از بین دستگاه 
های اجرایی استان گلســتان در سال ۱۴۰۰ با توجه به 
عملکرد ، همراهی ، همکاری و تعامل سازنده شورای امر 
به معروف و نهی از منکر اداره کل راه آهن شمال شرق۲ 
با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از دکتر اعتماد 
مدیرکل راه آهن شمال شرق۲ موفق به احراز رتبه نخست 
دستگاه های اجرایی استان ، توسط نماینده ولی فقیه و 
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و استاندار 
گلستان مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت در این مراسم از 
زحمات آقای قوی پنجه دبیر شورای امر به معروف و نهی 

از منکر این اداره کل نیز تقدیر به عمل آمد 

تقدیر ازمدیرکل راه اهن شمال 
شرق ۲

گـــزارش


