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آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششــدانگ پالک شــماره 1/1750 - بخش ســه ثبتی 
شاهرود در صفحه 108 دفتر 33 ذیل شماره 1441 به نام طیبه صادقی 
صادر و تســلیم گردیده است. ســپس وکیل مالک برابر وکالتنامه شماره 
28302 مورخ 1401/2/28 دفتر اســناد رسمی شــماره 17 شاهرود با 
ارائه دو برگ استشهادیه محلی اعالم نموده است که سند مالکیت به علت 
اســباب کشی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است . لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یکبــار در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به 
صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می باشد 
و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس 
از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم در غیر 
ایــن صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ، ســند مالکیت المثنی 
وفق مقررات صادر خواهد شد سند مالکیت فاقد شماره چاپی می باشد. 

شناسه آگهی 1413683 
تاریخ انتشار 1401/8/30

حمیدرضا حســین پور - سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرســتان 
شاهرود

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب1390/09/20وبرابر رای شــماره 140160306011004349مورخه 
1401/07/26هیــات موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســبزوار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ام البنین رگبارفرزندعبدالعلی شناسنامه13صادره 
از ســبزوار نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت86.60مترمربع قسمتی 
از پــالک285 فرعــی از5 اصلــی واقع در بخش3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت 
رســمی حسن قلعه نویی محرز گردیده است.لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشــر 
میگردد در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند در 
شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند 
.معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید 
. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در 
مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبتــی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حــاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 401/504(
تاریخ انتشار نوبت اول:     1401/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :   30 /1401/08

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب1390/09/20وبرابر رای شــماره 140160306011004349مورخه 
1401/07/26هیــات موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســبزوار 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی سیدامیرســجادی کامرانی رادفرزندســیدمحمد 
شناســنامه0781269891صادره از ســبزوار نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت119.38مترمربع قســمتی از پالک85 فرعی از5 اصلی واقع در بخش3 سبزوار 
مع الواســطه از محل مالکیت رسمی زینت امیری محرز گردیده است.لذا به استناد مفاد 
مــاده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریــق این روزنامه منتشــر میگردد در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند در شــهرها باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی در روزنامه و در 
روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را بــه اداره ثبت محل تحویل نمایــد . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت از امالکی که قبال نسبت به 
آن هــا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی طبق رای هیــات پس از تنظیم اظهار 
نامــه ثبتی حاوی تحدیــد حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهــی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدیــد حدود واحد ثبتی آگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید 

.)م الف 401/502(
تاریخ انتشار نوبت اول:     1401/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :   30 /1401/08

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

دوم  هیــات   140160319078007180 شــماره  راي  برابــر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  رضا خواجوئي به شناسنامه 
شــماره 5 کدملي 3179655356 صادره بردســیر فرزند غالمحسن 
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی  به مساحت 296 
مترمربع  که موازی 106.98متر مربع از ششــدانگ عرصه آن متعلق 
بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد پالک شماره22589 فرعي 
از1783 اصلــي واقع در  بخــش3 حوزه ثبت ملــک منطقه دو کرمان  
آدرس کرمان بلوار شــیراز بوســتان 17 جنوبــی 1 خریداري از مالک 
رسمي آقاي محمد سبزه بلوچ  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی 1405160

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/30

محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه 2 کرمان

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی برابر ماده 3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف   

برابــراراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحدثبتی تصرفــات مالکانــه بــال 
معــارض  خانم معصومه کاشــفی پور بشــماره شناســنامه 2111754188 بشــماره 
ملــی 2111754188 صــادره ازگــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونده 
1401114412480000381 درششــدانگ یک قطعه زمین کــه دران احداث بنا 
شده است به مساحت 10.49 مترمربع ازپالک 2-اصلی واقع دراراضی یله باغ بخش 

3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت ازتصرفات متقاضی دارد 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشــود 
ازاین رواشخاصی نسبت  به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا با ذکر شماره پرونده به این 
اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی  دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح  قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست 

رابه این اداره ارایه نمایند  
تاریخ انتشارنویت اول1401/8/30 

تاریخ انتشارنوبت دوم :16 /9 /1401  
حجت اهلل تجری
رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دوگرگان

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3341/1991 واقع در ) برازجان( بخش سه بوشهر
آقــای رضا جوکاری پــور با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه اعــالم نموده اند که 
یک فقره ســند دفترچــه ای به میزان ششــدانگ یکباب خانه پــالک 3341/1991 
واقع در شــهر برازجان بخش ســه بوشــهر که در دفتر امــالک 505 صفحه 83 بنام 
رضــا جــوکاری پــور صادر و تســلیم گردیــده نامبرده به موجب درخواســت شــماره 
1401/111/14714 -1401/7/19 اعــالم نموده اســت که ســند مالکیت پالک 
مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده اســت. اکنون نامبرده درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت مذکور را نمــود لذا مراتب طبق اصالح تبصره یــک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت اعالم میشــود که هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
نموده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار این 
آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان دشتســتان مراجعه و اعتراض خود ار 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چناچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی 1401/8/30
حمیدرضا باقرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 

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

برابر رای شــماره 140160312004004113 مورخــه 1401/07/11 موضوع 
کالســه 1400114412004000758 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 لیال خانی فرزند علی بشماره 
شناســنامه 16769 و شماره ملی 2030167150 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 115.28 مترمربع جدا شده از پالک 2350 فرعی از 1-اصلی واقع 
در شهرســتان گنبدکاووس خیابــان علوی کوچه 8 بعد از فرعــی دوم پالک79 بخش 10 
حــوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک مع الواســطه از آقای ارس قلیچ آتابای ، لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
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: 9968
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14
 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 140160312004004237 مورخــه 1401/07/17 موضوع 
کالســه 1399114412004000677 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 آقای یوســف چرکزی فرزند 
بیــرام قلیچ بشــماره شناســنامه 871 و شــماره ملــی 2030577091 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمین مزروعــی به مســاحت 40000 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره از 
4-اصلی واقع در شهرســتان گنبدکاووس اراضــی زراعی کوچک خرطوم بخش 11 حوزه 
ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت ســهم مشــاعی موضوع ســند رســمی 
شــماره 168721 مورخ 1401/02/24 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شماره 16- 
گنبــدکاووس به متقاضی بــوده، 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: 9969
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14
 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 140060312004008656 مورخــه 1400/12/21 موضوع 
کالســه 1400114412004000734 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 علیرضا آذرسا فرزند ملنگ 
بشــماره شناسنامه 548 و شــماره ملی 2031771663 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 100 مترمربع جدا شده از پالک 23556 فرعی از 1-اصلی 
واقع در شهرســتان گنبدکاووس شهرک مقدادی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9974
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14
 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 140160312004004998 مورخــه 1401/08/19 موضوع 
کالســه 1401114412004000527 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 محمد صفا شــیرمحمدی 
فرزند حاجی کریم بشماره شناسنامه 2462 و شماره ملی 2032081253 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 322.45 مترمربع جدا شده از پالک 59304 
فرعی از 1-اصلی واقع در شهرســتان گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی کوچه مساوات 
انتهای کوچه بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک مع الواســطه از آقای 
محمود شــیخی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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: 9978
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14
 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 140160312004004108 مورخــه 1401/07/11 موضوع 
کالســه 1400114412004000397 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 محمد قــره ککلی فرزند 
شــیخ بردی بشماره شناسنامه 4 و شــماره ملی 2032047020 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 135.50 مترمربع جدا شــده از پالک 24124 فرعی 
از 1-اصلــی  واقــع در شهرســتان گنبدکاووس یوســف آباد  بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشــته، لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
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: 9989
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14
 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 140160312004004443 مورخــه 1401/07/24 موضوع 
کالســه 1401114412004000458 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 خانم فاطمه عســکری فرزند 
عباســعلی بشماره شناسنامه 3 و شــماره ملی 5339852822 در دو دانگ از ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 287.50 مترمربع جدا شده از پالک 17841 
فرعی از 1-اصلی  واقع در شهرســتان گنبدکاووس آزادگان خیابان شهید قره نی کوچه 
دهم ) شــهید محمد عســکری هفتم( پــالک 18  بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبدکاووس 
انتقال ملک مع الواسطه از غالمعلی عسکری و شهربانو عسکری، 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: 9998
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/14
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860309001000695 مــورخ1398/03/27 
کالســه 1397114409001000375 موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه یــک قزوین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی لذا مالکیت آقای 
محمدحســن مداحی به شناســنامه شــماره 3 کدملی 4391660911  صادره 
تاکستان فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 103/44 متر مربع 
پالک شماره 47 فرعی از 3153 اصلی واقع در قزوین بخش 4 حوزه ثبت ملک 
منطقه یک قزوین که در ازای ســهم مشــاعی متقاضی در ســهم مالک متن قرار 
گرفتــه گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 
15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.761/م.الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/08/30
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/09/14

  شعبان عسگری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک قزوین    

آگهی مفقودی
اصل برگ سبز یک دستگاه موتور سیکلت  به شماره پالک 442ایران  28415وبه شماره 
VIN.IRAFQ8210HF366094  به شــماره موتور SM204428 به نام ابراهیم قویدل مفقوده 

شده واز درجه اعتبار ساقط است.  پارس آباد مغان
********************************************************

خانم مریم گمشــاد زهی کاگی نام پدر حمل به شماره ملی 3690219183 مالک خودروی 
ســواری هاچ بک ) پانوراما( سیستم پژو 207 تیپ 207i- MT مدل 1401 رنگ مشکی متالیک 
به شــماره موتور 178B0102588 و شــماره شاســی NAAR03FE6NJ930801 به شماره پالک 
69-596 ه 77 بعلت فقدان سند )سند مالکیت برگ سبز( تقاضای المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصــوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. 

بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ جی.تی 
.ایکــس. آی مــدل 1389 رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 3342394 و شــماره شاســی 
S1412289423526 به شماره پالک ایران 69-233 ن 26 متعلق به حسن میر فرزند عباس به 

شماره ملی 4869357917 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد

احداث زمین چمن های مصنوعی در نقاط 
مختلف منطقه سه اراک       

محمدجعفرپور اظهار داشت: به همت شهرداری منطقه سه و با 
حمایت های ویژه شــورای اسالمی و شهردار کالنشهر اراک، با 
توجه به نبود امکانات تفریحی و ورزشی در نقاط مختلف منطقه 
سه اراک، احداث زمین های چمن مصنوعی در دستور کار این 
منطقه قرار گرفته است . وی بیان داشت: شهرداری منطقه ۳ در 
سال ۱۴۰۰ در مناطقی از جمله انتهای خیابان فلسفی واقع در 
کوی امام علی)ع(، انتهای خیابان شهید رحمتی واقع در کرهرود، 
پارک الله فیجان واقع در سنجان، ۳ زمین چمن مصنوعی احداث 
گردیده است . وی افزود : با توجه به اقدامات خوبی که در سال 
جاری، توسط عوامل اجرایی شهرداری منطقه سه انجام گردیده، 
در مناطقی همچون شهرک ابوالفضل)ع(، پارک اندیشه، انتهای 
خیابان کشاورز واقع در کوی سجادیه زمین هایی در حال آسفالت 
و محوطه سازی می باشد تا جهت احداث زمین چمن مصنوعی 
آماده شــوند و در ســال جاری مورد بهره برداری قرار گیرند . 
جعفرپور در پایان گفت:مجموع زمین چمن های مصنوعی که 
تاکنون مورد بهــره برداری قرار گرفته و خواهد گرفت حدود ۶ 
زمین چمن می باشد که امیدواریم در آینده نزدیک با مساعدت 
اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار کالنشهر اراک، فضاهای 

فرهنگی ورزشی بیشتری را در سطح این منطقه احداث نماییم.

بازگشت دوباره 250 مگاوات  به مدار تولید 
برق 

قزوین:  زینب جوادی: واحد شــماره ۴ بخاری نیروگاه شهید 
رجایی پس از پایان تعمیرات  نیمه ســنگین، دوباره به شبکه 
سراسری تولید برق پیوست.  حبیب شریفی مدیرنیروگاه بخار 
گفــت: این واحد با توان نامی 25۰ مگاوات که به منظور انجام 
تعمیرات نیمه اساسی و برای کسب آمادگی تولید برق پایدار 
از مدار تولید، خارج شــده بود، پس از انجام فعالیت های پیش 
بینی شــده تعمیراتی، دوباره به شــبکه سراسری تولید برق 
پیوست.شریفی در خصوص فعالیت های این دوره از تعمیرات 
بیان داشت: تعمیرات این واحد در حوزه های  مکانیک، الکتریک 
و ابزاردقیق از سوی متخصصان این نیروگاه  با موفقیت به انجام 
رسید که برشکاری و تعویض لوله های فاینال ری هیت داخل 
هدرباکس و همچنین بازسازی دیواره های داخلی و بیرونی هدر 
 )C&A(باکس ری هیت، اورهال کامل دودستگاه بویلر فیدپمپ
به دلیل افت راندمان،برشکاری و تعمیر و بازسازی سیت و پالگ 
دو دســتگاه چک ولو خروجی بویلر فیدپمــپ ها)A&B(  از 
اقداماتی بود که از سوی متخصصان نیروگاه انجام شد. حبیب 
شریفی افزود: جوشکاری و نصب و مونتاژ  مجدد  آنها،اورهال و 
رفع نشتی داخلی از ولو موتوری خروجی C-BFP،رفع نشتی 
داخلی از دو دستگاه کنترل ولو مینیمم فلوی بویلر فیدپمپ ها 
)A&C(،رفع نشتی داخلی از ولو های دستی درین مین استیم، 
اورهال ولوهای دستی و چک ولوهای اسپری رهیت بویلر فید 
پمپ ها،تعویض و تنظیم مجدد سیل های رادیالی ایرهیترهای 
هردوسمت جهت رفع نشتی هوا به سمت دود و پکینگ گذاری 
ولوهای فشار قوی مسیر توربوسیکل هم از دیگر اقداماتی بود که 

از سوی متخصصان تعمیرات انجام گرفت .

اخبار

یزد - همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی دو عنوان کتاب » جان 
به لب« و »ضامن دار« در دادگستری کل استان یزد رونمایی شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در مراسم رونمایی از 
دو کتاب منتشر شده به همت دستگاه قضایی استان یزد، گفت: 
تاکید بر نوشــتن  در روایات و اســالمی برای آن است تا هم اثر 
خیــری برای خود مولف و هم اثر نیکی برای بهره مندی دیگران 

داشته باشد.
عرشــیان افزود: امروز اگر شــاهد کمال علمی در جامعه بشری 
هستیم ماحصل مکتوباتی اســت که دانشمندان در رشته های 
مختلف به رشته های تحریر درآورده اند و به عنوان امانت دراختیار 
نســل های بعدی قرار گرفته اســت. وی تصریح کرد:  تالش و 
جدیتی که قضات در عرصه قضاوت دارند، بسیار سخت و دشوار 
اســت و می طلبد که خاطرات و زحمات ثبت و به عموم جامعه 

منتقل شود.
عرشــیان تصریح کرد: در راستای تاریخ شــفاهی عدلیه و ثبت 

خاطرات قضایی، خاطرات ۴۰ نفر از کارکنان قضایی دادگستری 
کل اســتان از طرق مختلف جمع آوری با اســتفاده از هنر و قلم 
حجت االسام مظفر ساالری و حجت االسالم سعید زارع در قالب 

کتاب جان به لب توسط نشر معارف منتشرشد.
سعید زارع بیدکی، نویسنده کتاب جان به لب در آیین رونمایی از 
این کتاب گفت: این کتاب مجموعه داستان هایی از قضاتی است 

که برای تحقق عدل و اجرای عدالت، جان به لب شده اند.
وی افــزود: کتاب نگاهی متفاوت دارد بــه پرونده های قضایی با  
محوریت و نقش آفرینی قضات که در مسیر صدور یک حکم با چه 

داستان ها و جریاناتی مواجه می شوند.
زارع روایت جان به لب شدن متهمان در صدرو حکم را وجه تمایز 
دیگر این کتاب دانست و اظهارداشت: تنوع خاطرات اعم از جنایی، 
موادمخدر، خانواده و ... با هدف آشنایی مخاطب با گونه های متنوع 
پرونده ها وســختی کار در دستگاه قضا از دیگر ویژگی های این 

کتاب است.

وی با بیان اینکه کتاب جان به لب روایت کننده نقش قضات در 
تحقق عدالت در جامعه اســت اضافه کرد: سعی شده در طراحی 
این کتاب از جلوه های هنری، روایی و ابتکاری استفاده شود تا در 

مخاطب اثرگذار باشد .
نویسنده کتاب افزود: در غرب با استفاده از تاریخ شفاهی اقدام به 
الگو سازی درعلوم می شود که خروجی آن دانشکده های دانش 

پژوهی است .
زارع اضافه کرد: کتاب جان به لب کاری هنرمندانه در عرصه جمع 
آوری تاریخ شفاهی است و این کتاب می تواند مدل و الگو سازی 

برای قضات جوان و کسب تجربه لباشد.
وی گفت: در دورانی که رسالت دشمن، سم پاشی و سیاه نمایی 
علیه نظام جمهوری اســالمی از جمله دستگاه قضا است در این 
کتاب به شکل هنرمندانه و غیر مستقیم، بدنه دستگاه قضا بدنه 

پاک، عدالت محوروخدوم دستگاه قضایی معرفی شده اند.
زارع با تقدیر از نگاه فرهنگی قابل تقدیر دادگستری کل استان یزد 

اظهار داشــت: ابتدا ۱5۰ خاطره از قضات دادگستری کل استان 
جمع آوری شد که از بین آن ها ۴۰ خاطره که بیشترین جذابیت 

را برای مخاطب داشت تبدیل به داستان گردید.
وی تصریح کرد: در این کتاب سعی شد تا روح چارچوب خاطره 
حفظ اما مورد بازآفرینی قرار گیرد و تبدیل به داستان های جذاب 
و اثرگذار شود.نویسنده کتاب جان به لب گفت: در پایان ۳5 خاطره 

در قالب این کتاب جمع آوری و به همت نشر معارف منتشرشد.
زارع تصریح کرد: حضور و اســتفاده از تجربیات حجت االســالم 
مظفرســاالری از نویسندگان برجسته کشور از مهمترین ویژگی 

های این کتاب است
شایان ذکر اســت در این مراسم از کتاب "جان به لب"  شامل ۳5 
خاطره از قضات دادگستری کل استان یزد به قلم حجت االسالم 
مظفر ســاالری و حجت االسالم سعید زارع تدوین از نشر معارف 
و همچنین کتاب" ضامن دار" نوشته وحید زارع از همکاران اداری 
دستگاه قضا استان یزد از انتشارات اندیشمندان یزد رونمایی شد.
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دو عنوان کتاب در دادگستری کل استان یزد رونمایی شد / 
کتاب»جان به لب«، الگویی هنرمندانه از جهاد تبیین در حوزه دستگاه قضا است

گلستان - عابدی رییس ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
گلســتان گفت :توســعه بخش کشــاورزی،پیش شرط 
توسعه اقتصادی استان اســت. وی افزود:با توسعه بخش 
کشاورزی،ســایر بخش ها در اســتان به شکوفایی،رشد و 
توسعه دست خواهند یافت.رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان گلستان بیان کرد:در جهت ایجاد اشتغال در 
استان،خودکفایی در محصوالت استراتژیک استان،بدون 
شک در باالبردن ســطح تولید در استان و افزایش درآمد 
نقش دارد.عابدی رئیس ســازمان یادآور شــد:بهره وری 
کشــاورزی بر رشد اقتصادی استان،اثر معنی دار و مثبتی 
دارد و بخش کشاورزی در توسعه استان جایگاه خاصی دارد.
وی افزود:توجه به رشد کشاورزی در استان،آثار مطلوبی بر 
اقتصاد دارد و به لحاظ افزایش بهره وری و افزایش رشد تولید 
و تعامل با سایر بخش های اقتصادی استان،توانایی بالقوه 
زیادی در این بخش وجود دارد.عابدی رئیس سازمان اظهار 
داشت:توسعه پایدار در همه حوزه های اقتصادی استان،به 
ویژه بخش کشاورزی امری بسیار مهم می باشد و توسعه 
استان در همه جنبه ها بایستی رعایت گردد و روند صعودی 
شاخص ها و اهداف و اثرگذاری در توسعه استان،در مسیر 
پیشرفت ترقی اســتان،عامل موثری در مسیر توسعه ای 
استان است.ایشان تاکید کرد:تفکر خود اشتغالی در بخش 
کشاورزی و پرداختن به کارآفرینی در بحث کشاورزی می 
تواند مانند نیرویی محرک برای توسعه استان قلمداد گردد.

خودکفایی در محصوالت 
استراتژیک کشاورزی،در جهت 
ایجاد اشتغال،افزایش سطح 

تولید و رشد اقتصادی 
یاســوج - فرمانده ناحیه مقاومت بســیج عشایر استان 
کهگیلویــه و بویراحمد گفــت: ۱2۰ برنامه مختلف طی 
 هفته بســیج از سوی بسیج عشایر استان برگزار می شود.
 حسن رضایی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت 
هفته بســیج افزود: سرکشــی از خانواده شهدای عشایر، 
برگزاری نشست بصیرتی، مســابقات فرهنگی و ورزشی 
بومــی و محلی، تجلیل از رزمندگان ایثارگــر دوران دفاع 
مقدس عشــایر، تبییــن بیانیــه گام دوم انقالب، حضور 
بســیجیان عشــایر در همایش روز پنجم آذر ماه، یادواره 
شهدای عشایر بصورت حوزه ای و برگزاری میز خدمت در 
مناطق عشایری از مهمترین این برنامه ها در هفته بسیج 
از ســوی بسیج عشایر استان اســت. وی اظهار کرد: طی 
این هفته بیش از ۱۰۰۰بسته معیشتی در بین خانواده ای 
نیازمند عشــایری توزیع می شود. فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج عشایر اســتان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
تیم های پزشکی و دامپزشکی به مناطق عشایری استان 
کهگیلویه و بویراحمد اعزام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تا 
 کنون ۱۳ مرحله واکسیناسیون دام عشایر انجام شده است.
رضایــی تصریــح کــرد: در قالــب رزمایــش فاطمی 
5۰ گــروه جهــادی عشــایر در مناطــق عشــایری 
 اســتان در زمینــه هــای مختلــف برگزار می شــود.
وی با بیان اینکه دو پروژه آبرسانی به دو منطقه عشایری 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طی هفته بسیج 
آبرســانی به دو منطقه صحه زیالیی و دلی بجک مارگون 
افتتاح و به بهره برداری می رسد که حدود ۱۰۰خانوار از این 

پروژه بهرمند می شوند.

برگزاری ۱20 برنامه از سوی بسیج 
 عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد 

قزوین:  زینب جــوادی : مهندس نصرآبــادی در دیدار 
با دادســتان مرکز اســتان گفت: زندگــی روزمره مردم 
وابســته به شــبکه ارتباطی و فناوری اطالعات اســت و 
بدون بســتر ارتباطی امن و نویــن، زندگی امروزه مردم 
دچار مشــکالت عدیده خواهد شد که مخابرات منطقه با 
همین نگاه امکانات و زیرســاخت های مورد نیاز امروزه 
مردم و سازمان ها را گسترش داده و به سرعت سرویس 
هــای نوین مــورد نیاز عموم مردم را ایجــاد کرده و در 
حال توســعه آنها هســتیم. مدیر مخابرات منطقه قزوین 
با اشــاره به وجود ۴2۰ هزار شماره تلفن ثابت و بیش از 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار شــماره همراه در استان گفت: 
هم اکنــون بیش از یکصــد هزار نفر از ســرویس های 
مختلــف باند پهن مخابرات منطقه اســتفاده می کنند و 
در راستای پروژه اتصال فیبر نوری به منازل پروژه نجما 
)نهضت جهادی مخابرات ایران( برای اولین بار در کشور 
در شهر قزوین در حال اجرا است. در همین زمینه پروژه 
های ارتقاء شــبکه سوئیچینگ به نســل جدید، افزایش 
ظرفیت دیتا و شــبکه انتقال با نــگاه پدافندغیرعامل در 
کنار پروژه فوق در ســطح مخابرات استان در حال انجام 
اســت. مهندس نصرآبــادی افزود: از ابتدا شــیوع کرونا 
تاکنون بیش از ۱2۰ روســتای اســتان را برای استفاده 
 ۴G ۳ وG مردم روســتا علی الخصوص دانش آموزان به
ارتقاء داده ایم و در شــهرک های صنعتی اســتان نیز با 
تعامالتی که انجام شــده اســت زیرساخت های ارتباطی 
ایجاد شــده و در حال انجام می باشــد. در این خصوص 
گروه های مشــاوره رایگان برای صنایع کســب و کارها 

در مدیریت تجاری مخابرات منطقه تشــکیل شــده که 
در زمینــه نیازهای ارتباطی بــه آنان و به صورت رایگان 
مشــاوره می دهند.مدیر مخابرات منطقه افزود: ســرقت 
تجهیزات مخابراتی توسط سارقان وقفه در ارائه خدمات 
ارتباطــی ایجاد کرده و باعث نارضایتی شــدید مردم از 
قطعی هــای پیش آمده می گردد که نیــاز به پیگیرد و 
برخورد قاطع با ســارقان توسط دســتگاه های انتظامی 
و قضایــی بیش از بیــش می باشــد. همچنین مخابرات 
منطقه در خصوص پاســخگویی به اســتعالمهای قضایی 
توانســته وظایف خود را به بهترین نحــو انجام دهد که 
آمار مربوطه نشــاندهنده این امر می باشد. در این دیدار 
دکتــر رجبی دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
ضمن تشکر ازتالش های انجام شده مخابرات منطقه در 
ارتباط تنگاتنگ دســتگاه  ارائه خدمات مخابراتی گفت: 
های قضایی با دســتگاه های اجرایــی می تواند در حل 
مشــکالت و بهبود امور کمک کند و ایشــان با توجه به 
اهمیت ارتباطات در زندگی مردم و درخواست مخابرات 
منطقــه قول مســاعد در پیگیــری موضوع ســرقتها و 
شناســایی و برخورد ویژه قضایی با آنان را داد. همچنین 
بزودی جلسه ای با قضات و مدیران قضایی جهت تعامل 
بیشــتر و کســب اطالعات و نحوه خدمــات مخابراتی با 
حضور مخابرات منطقه برگزار خواهد شــد. در این دیدار 
با توجه به پیشــنهاد مخابرات منطقه مقرر شد دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان با حضور در مراکز مخابرات 
از اقدامات و تالش های انجام شــده در برقراری و ایجاد 

زیرساخت های ارتباطی بازدید بعمل آورد.

زندگی روزمره مردم وابسته به شبکه ارتباطی و فناوری اطالعات است

گـــزارش


