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آگهــی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱40۱60۳0900۱00۱5۱8 مــورخ۱40۱/08/2۳ 
کالســه ۱40۱۱۱440900۱000052موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محســن محمدبیگی به 
شناسنامه شماره ۱6۱48 کدملی 4۳242820۱۳ صادره قزوین فرزند صفت 
اله در ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت ۱0۳7/49 متــر مربع پالک ۱0۳ 
اصلی واقع در قزوین بخش حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین که در ازای سهم 
مشــاعی متقاضی در ســهم مالک متن قرار گرفته گردیده اســت. لذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتب در دونوبت بــه فاصله ۱5روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.78۱/م.الف
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱40۱/09/06
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱40۱/09/2۱

    شعبان عسگری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک قزوین  

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد۱ و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب۱۳90/09/20وبرابر رای شــماره ۱40۱60۳060۱۱004۱۱9مورخه 
۱40۱/07/۱7هیــات موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســبزوار 
فرزندمحمدحســن  روحانیــان  محمدعلــی  متقاضــی  بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات 
شناســنامه29۳85صادره از سبزوارنســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بــه مســاحت۱۳۳.66مترمربع قســمتی از پالک۳0۱7فرعــی از6اصلی واقع 
دربخش۳ســبزوارمع الواســطه از محل مالکیت رسمی محمدشــایق کارگر محرز گردیده 

است.
لذا به استناد مفاد ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روزنامــه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخــذ نمایند .معترض باید  ظرف یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل نماید . در ایــن صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگــردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت از امالکی 
که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس 
از تنظیــم اظهــار نامه ثبتی حاوی تحدید حــدود ملک ،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت بــه امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید .)م الف 40۱/5۱۳(
تاریخ انتشار نوبت اول:     ۱40۱/08/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :   06 /۱40۱/09

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد۱ و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب۱۳90/09/20وبرابر رای شــماره ۱40۱60۳060۱۱004۱2۱مورخه 
۱40۱/07/۱7هیــات موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســبزوار 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی محمدرضانوده فرزند ابراهیم به شناســنامه29
940کدملی0790296527صادره از ســبزوار درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ســاختمان قســمتی ازپالک۳0۱7فرعــی از6اصلی واقع دربخش۳ســبزوار به مســاحت 
۱۳۳.66مترمربع مع الواســطه از محل مالکیت رســمی محمدشــایق کارگر محرز گردیده 

است.
لذا به استناد مفاد ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روزنامــه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخــذ نمایند .معترض باید  ظرف یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل نماید . در ایــن صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگــردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت از امالکی 
که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس 
از تنظیــم اظهــار نامه ثبتی حاوی تحدید حــدود ملک ،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت بــه امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید .)م الف 40۱/5۱2(
تاریخ انتشار نوبت اول:     ۱40۱/08/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :   06 /۱40۱/09

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳0۱024002982 -۱40۱/9/5 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عین اله احمــدی فرزند صفرعلی 
بشماره شناسنامه 2 صادره از اراک در یک باب خانه مسکونی به مساحت 75/4۱ مترمربع پالک 
87۱6 فرعــی از 200 اصلــی واقع در بخــش ۱2 تهران خریداری از مالک رســمی ورثه مرحوم 
حسن تکافو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم 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 نوبــت اول: ۱40۱/9/6- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: ۱40۱/9/2۱ م الف /627
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ذمه ای 
پرونــده کالســه ۱40۱00266 مطروحــه در شــعبه اجــرای ثبــت اســناد و امالک 

گنبدکاووس نیابت از واحد اجرای اسناد رسمی علی آباد
اشــخاص پرونــده: زوجــه: مرضیــه شــیرزائی نــام پــدر: اســداهلل تاریــخ تولــد 
۱۳62/02/۱0 و شــماره ملــی 22698۱۳۱0۳ زوج: اســماعیل دانش منــد نام پدر: 

غالمحسین تاریخ تولد ۱۳59/0۱/0۱  و شماره ملی 4889445064  
مستند صدور اجرائیه: شماره سند۱80 عدد سکه بهار آزادی تاریخ ۱۳94/04/07  
به برابر تســعیر در واحد اجرای اسناد رسمی علی آباد به مبلغ 29.۳40.000.000 ریال 
مقوم گردید. حدود و مشــخصات مورد مزایده: وضعیت ثبتی مالکیت اسماعیل دانشمند 
در پــالک ۱22 )یکصد و بیســت و دو( فرعی از )شــانزده( ۱6 اصلــی بخش 09 )نه( به 
شــرح ذیــل اعالم می گردد. مشــخصات ملک: یــک قطعه زمین نوع ملک طلــق و وقف به 
پــالک ثبتــی ۱22 )یکصد و بیســت و دو( فرعی از۱6 )شــانزده( اصلــی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس اســتان گســتان به مساحت ۱۳500 مترمربع )سیزده هزار 
و پانصد مترمربع( متن ملک: شــماره یکصد و بیســت و دو فرعی از شــانزده اصلی واقع 
در بخش نه حوزه ثبتی گنبدکاووس اســتان گلستان به مساحت )۱۳500 ( سیزده هزار 
و پانصد مترمربع. به حدود: شــماال: دردو قسمت اول بطول )50.00( پنجاه متر به نابنخ 
دوم بطــول )۳۱5.00( ســیصد و پانزده متر شــرقاً: بطــول ) 25.00( بیســت وپنج متر 
جنوباً: بطول )۳۳5.00(ســیصد و ســی و پنج متر غرباً: بطول )78.00 ( هفتاد و هشــت 
متر مشــخصات مالکیت: * مقدار ۳00 )ســیصد( مترمربع مشــاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین به مســاحت ۱۳500 مترمربع دارای پالک ثبتی ۱6/۱22-اصلی )یکصد و بیست 
دو فرعی از شــانزده اصلی( بخش 9 حوزه ثبتی گنبد به نام اســماعیل دانشــمند فرزند 
غالم حســین شــماره شناســنامه 592 تاریخ تولد دارای شــماره ملی 4889445064 با 
جز ســهم از کل ســهم بعنوان مالک عرصه و اعیان. متن ســهم: ۳00 مترمربع مشــاع از 
ششدانگ با شماره مستند مالکیت ۱67۱۱ تاریخ ۱۳88/0۳/۱۳ موضوع سند مالکیت 
اصلی به شــماره چاپی 07۱4768 ســری الف ســال 87 که در صفحه ۳22 دفتر امالک 
جلد 259 ذیل شــماره 5۳462 ثبت و صادر گردیده اســت.- پالک فــوق دارای مالکان 
مشاعی دیگری نیز می باشد. محدودیت: یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 
۱40۱058۱24۱6000648 مــورخ ۱40۱/06/02 صــادره از واحــد اجرای اســناد 
رســمی گنبدکاووس ذیل شــماره بازداشــتی ۱40۱00266 به نفع مرضیه شیرزائی و 
حقوق دولتی برای مالکیت اســماعیل دانشمند بازداشت می باشد. آدرس ملک: روستای 
ســارلی ســفلی با مختصات جغرافیایی y=4۱۱67۳5 ، X-۳46۳9۱  میباشد که حدود 
اربعــه برابر ســند مالکیت می باشــد. در بازدیــد خانم مرضیه شــیرزائی ملک را تعرفه 
نموده مشاهده گردید ملک تعرفه شده غیر محصور و فاقد هرگونه مستحدثات می باشد 
بنابراظهار بســتانکار و همســایه ها ششــدانگ پالک موصوف قطعه بندی شده و مالکین 
مشاعی بین خود افراز و قطعه بندی نموده اند ولی مستندی دراین خصوص ارائه ننموده 
اند. بنابر پرس و جو از بنیاد مســکن انقالب اســالمی گنبد ملــک موصوف خارج از بافت 
روســتا بوده ولی بســیار نزدیک به بافت طرح هادی روستا می باشد. علیهذا با عنایت به 
مــوارد معنونه و در نظر گرفتن محل اســتقرار، موقعیت مکانی، شــکل هندســی، عرض 
شــبکه های متصل به ملک، مســاحت عرصــه نحوه دسترســی و ارزش املک قرب جوار، 
قیمــت ارزش پایه جهت مزایده ملک مذکور به شــرط بدهکار نبــودن و بالمعارض بودن 
ملــک و قابل انتقال بودن ســند به مبلغ: 950.000.000 ) نهصــد و پنجاه میلیون(ریال 
معادل نود و پنج میلیون تومان تقویم می گردد. بســتانکار بدلیل عدم پرداخت بدهی از 
سوی مدیون تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس ازسیر مراحل اجرائی و قطعیت ارزیابی 
و عدم وصول اعتراض، پالک های ثبتی فوق از ســاعت 9 صبح الی ۱2 ظهر روز یکشــنبه 
مورخ بیســتم آذرماه یکهــزارو چهارصد و یک خورشــیدی )۱40۱/09/20( در شــعبه 
اجرای اســناد رســمی  اداره ثبت اسناد و امالک شهرســتان گنبدکاووس واقع درخیابان 
امام خمینی جنوبی جنب هالل احمر از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
950.000.000  ریــال) نهصد و پنجــاه میلیون ریال( معادل نود و پنج میلیون تومان می 
باشــد شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده 
برنده مزایده اســت و نیــز درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد * شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد اســت لیکن طالبین و خریداران یا 
نماینده قانونی ایشــان مکلفند درتاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی 
را به حساب سپرده ثبت منضم به درخواست نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند، برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد 
شــد و در ایــن صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایــده تجدید می گردد 
ضمناً فروش مال به نسیه جایز است درصورتی که متعهد له فروش به نسیه را قبول و 
مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت یا نسبت به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت خود 
مسوول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در این خصوص مسوولیتی نخواهد داشت لیکن 

حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. 
تاریخ انتشار: مورخ یکشنبه ششم آذرماه یکهزارو چهارصد و یک ) ۱40۱/09/06( 

م- الف: ۱0054 
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت سوم (
جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم شــرکت تعاونی مســکن 
فرهنگیــان گنبد به شــماره ثبت 395 و شناســه ملــی 10700041170 
درســاعت ) 9 ( صبح روز پنج شــنبه مــورخ 1401/09/17 درمحل دفتر 
شــرکت تعاونی مســکن فرهنگیان بــه آدرس: شهرســتان گنبدکاووس- 
خیابان 17 شــهریور غربی تشــکیل می گــردد. لذا از کلیــه اعضای محترم 
تعاونــی دعوت بعمل مــی آید جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات زیر 

دراین جلسه حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه :

 1-تمدید فعالیت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان
2- تطبیــق اساســنامه تعاونی بــا اصالحیه قانون بخــش تعاون مصوب 

مجلس شورای اسالمی مورخ 1393/02/17
الزم به یادآوری است که: اعضایی که بنابه دالیلی نمی توانند در مجمع 
مذکور شــرکت نماینــد می توانند حق خود را جهت حضــور و دادن رای در 
ایــن مجمع به یک نماینده تام االختیار خود واگذار نمایند. هر عضو حداکثر 
نمایندگــی 3 نفــر عضو و هر غیرعضو نمایندگی فقــط یک عضو را به همراه 
داشته باشــد و حضورتوام عضو و نماینده تام االختیار وی درمجمع عمومی 
ممنوع است. عضو و نماینده وی می بایست ازتاریخ 1401/09/08 لغایت 
1401/09/10 از ســاعت 8 صبــح  لغایت 12 ظهر تواما به بازرس تعاونی 
مســتقر در محل دفتر شــرکت تعاونی به آدرس: شهرستان گنبدکاووس-
خیابان 17 شــهریور غربی کد پســتی: 4971933495 جهــت تائیدیه به 

نماینده خود مراجعه نمایند.
*تذکــر: وکالتنامــه هایی که مشــخصات کامل وکالت دهنــده و وکالت 
گیرنده تکمیل نگردیده باشــد مورد پذیرش قرار نگرفته و ابطال خواهند 

گردید.
* به همراه داشــتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت 

اعضاء و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است.
*این جلســه بــا حضورهر تعــداد نفر از اعضــاء و نمایندگــی های آنان 

رسمیت خواهد یافت.
افتخارالدیــن افتخــاری- رئیس هیات مدیره شــرکت تعاونی مســکن 
فرهنگیان گنبد

آگهی مفقودی
اصل ســند کمپانی مربوط به خودرو ایســوزو تیــپ  NPR70L مدل 1389به رنگ 
ســفید روغنــی به شــماره انتظامی 36 ع 454 ایران 98 به شــماره موتــور 806943 و 
شماره شاســی NAG089NPRF21984 بنام عیسی نیازمنش فرزند علیمراد به کد ملی 

4530062643مفقود گردیده، از درجه اعتبار ساقط است. ایالم
*********************************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی پژو 405 به شــماره انتظامــی 91 898 س 96وبه 
شــماره  شاسی NAAM01CA0AE860270 و شــماره  موتور 12488289344به نام  

بهرام عالیی پور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
*********************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم ســایپا تیپ 
132SL مدل 1391 رنگ نوک مدادی -  متالیک به شماره موتور  4738092  و شماره 
شاســی S1422291334221 به شــماره پالک ایران 69-939 ه  33 متعلق به  آدی آدی 
زاده  نــام پدر عبدالقادیر  به شــماره ملــی 5319943237 مفقود گردیــده و از درجه 

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

سند مالکیت برگ سبز خودرو تراکتور- کشاورزی تیپ ITM 475  دو دیفرانسیل 
رنــگ قرمز-روغنــی مــدل 1396 شــماره موتور MT4A2W1870E و شــماره شاســی 
N3HKTAD2CHES00347 پــالک ایــران 62-472 ک 17 متعلق بــه بهرام ابراهیمی 
مرمتــی نام پدر جالل به شــماره ملی 2093880954 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( وســیله نقلیه موتورســیکلت سیســتم 
همتاز تیپ 200  به رنگ نارنجی مدل 1395 به شــماره موتور 217957 و شــماره تنه  
9512813 بــه شــماره پالک ایــران 596-98447 متعلق به ابراهیم بــا خانی  نام پدر 
حــاج قلیچ  به شــماره ملی 4860149688 مفقــود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط می 

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

  QUIK ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا تیپ
کوئیک مدل 1401 رنگ ســفید به شماره موتور   M15 / 9657106   شماره شناسایی 
NAS841100N3420340  به شــماره پالک 59- 772 ص 88 متعلق به سید علی اصغر 
باقری نام پدر ســید قاســم  به شــماره ملی 5200041163 مفقود گردیده و از درجه 

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

کلیه مدارک ســواری پژو 405 جی ال ایکس رنگ خاکســتری مدل 1385 شــماره 
موتور 12485036309 شماره شاسی 24204661 شماره پالک ایران72-851ب31 

به نام حمیدرضا فرج زاده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.ساری
*********************************************************************

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160306271002520 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای براتعلی 
اکبــری فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب خانه 
بــه  مســاحت 188/30 متر مربع قســمتی از پالک 
65 اصلــی  بخش 9 واقع در شــیخ صــدوق 3 پالک 
223خریداری از مالک رســمی آقای علی پور صمدی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

529
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهرعلی گل پور با ارائه استشــهادیه شماره 13675-
1401/08/08 تنظیمــی دفترخانــه 258 آمل طی درخواســت 
شــماره 1401/26707 مــورخ 1401/07/24 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 24935  سهم مشاع از 74370 سهم شش 
دانگ پالک شــماره 617 فرعــی از 49 اصلی واقع در بخش 03 
ثبت آمل که با شــماره چاپی 010913-ج99 به نام مهرعلی گل 
پور ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است 
که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به 
نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می نماید، 
چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مــدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتــراض خــود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
بــه ایــن اداره اعالم نماینــد . چنانچه پس از اتمــام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

روایت سفر رئیس جمهور به اسالمشهر/ 
از بازدید پروژه های عمرانی تا دیدار 

بی واسطه با مردم       
اسالمشهر - بهاره عشقی صابر 

رئیس جمهور به منظور دیدار مردمی و بررسی مسائل و مشکالت 
طرح های مختلف، به شهرستان  اسالمشهرسفر و ضمن بازدید 
از پروژه های نیمه تمام، دســتورات الزم را صادر کرد.  آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان در ادامه بازدید 
از شهرستان های استان تهران، با سفر به شهرستان اسالمشهر، 
بخشی از پروژه های مهم این شهرستان را بررسی و در شورای 
اداری اسالمشهر شرکت کرد و در ادامه با حضور در جمع مردم 

اسالمشهر از نزدیک با آنها دیدار و گفت وگو کرد.
دســتور برای تسریع در افتتاح بیمارســتان ۴۰۰ تختخوابی 

اسالمشهر
ایشان در ابتدای سفر خود به شهرستان اسالمشهر، از بیمارستان 
در حال ســاخت ۴۰۰ تخت خوابی این شهرســتان بازدید و 
دستورات الزم را برای تسریع در افتتاح این مرکز درمانی صادر 
کرد. بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسالمشهر از جمله پروژه های 
معطل مانده این شهرســتان اســت که روند احداث آن از ۱۴ 
ســال پیش آغاز شده اما تا پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم 
تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشت. در یک سال گذشته بر اساس 
مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به تهران و تخصیص بودجه 
۴۰۰ میلیاردی، پیشــرفت آن به ۷۳ درصد رســیده است و 
بناست مرحله اول آن »اورژانس و درمانگاه« تا پایان امسال به 
بهره برداری برسد. آیت اهلل رئیسی در جریان بازدید از این پروژه 
با تاکید بر لزوم بهــره گیری حداکثری از توان نیروهای بومی 
برای تامین کادر بیمارستان تصریح کرد: نزدیکی این پروژه عظیم 
بیمارستانی به فرودگاه امام خمینی)ره( می تواند در گردشگری 

سالمت هم مورد استفاده قرار بگیرد .
بازدید رئیس جمهور از پروژه متروی اسالمشهر

رئیس جمهــور در ادامه بازدید میدانی از پروژه های نیمه کاره 
شهرستان اسالمشهر، از پروژه متروی اسالمشهر بازدید کرد و در 
جریان روند اجرای پروژه و موانع پیشرفت این طرح قرار گرفت. 
طرح مترو اسالمشهر به طول ۱۵.۵ کیلومتر در امتداد خط ۳ 
مترو تهران در ایستگاه آزادگان تا به اسالمشهر با ۵ ایستگاه از 
دی ماه سال ۹۷ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد از تونل 

آن حفاری شده است.
مهلت دوماهه رئیسی برای راه اندازی بندر خشک اسالمشهر

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه حضور خود 
در شهرستان اسالمشهر، در جلسه شورای اداری این شهرستان 
شرکت کرد و در جلسه شورای اداری اسالمشهر اظهار کرد: باید 
کارگاه های نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانیم، خط قرمز 
ما برای کارخانه ها تعطیلی آنها اســت. اینجا باید زمینه ها به 
نحوی فراهم شود که بیکار در شهرستان نداشته باشیم. یکی از 
جاهای که می تواند کمک کند بیکار نداشته باشیم همین بندر 
خشــک است، مسئوالن مسائل مربوط به بندر خشک را حل 
کنند به نظر من تا حداکثر ظرف دو ماه بندر خشک راه اندازی 
شود. باید ظرف ۱۰ روز گمرکات در منطقه مستقر شود که این 

کار امکان پذیر است.

اخبار

قزوین- زینب جوادی: تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی 
و پژوهشــی در حوزه ســازه های آبی و تاریخی استان قزوین در 
نشســتی با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی 
شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
استان قزوین، سرپرست مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی 
آبی، رئیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و مسئول کمیته 
منطقه ای آبیاری و زهکشی استان قزوین، منعقد گردید.                                                                                                             
محمدحسین رنجبران مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران و رئیس گنجینه ملی آب ایران 
در این نشست با اشاره اصالح ساختار شرکت های آب منطقه ای 
اظهار داشــت: در چارت و ساختار جدید بدنبال ایجاد یک پست 
سازمانی برای مسئول گنجینه آب و موضوعات گردشگری هستیم 
و در همین راستا نیز اقدامات و رایزنی های الزم را بعمل آورده ایم.
رئیس گنجینه ملی آب ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
جهت ایجاد گنجینه و مــوزه آب گفت: تفاهم نامه ای با موضوع 
بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی برای مدیریت موزه آب 
بین میراث فرهنگی و وزارت نیرو امضا شده و بدنبال آن هستیم 

تا با بهره گیری از تجربیات شــرکت های آب منطقه ای کشــور 
دستورالعمل یکپارچه ای برای این موضوع تنظیم کنیم. وی افزود: 
البته بهتر است شرکت های آب منطقه ای براساس وظایف ذاتی 
خود بخش مدیریت کالن و نظارت بر توسعه و تکمیل پروژه را به 

عهده گرفته و بخش بهره برداری از موزه را برون سپاری نمایند.
در ادامه این نشست یداله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان قزوین بیان داشت: کشور ما کشور کم آبی است به همین 
علت در گذشــته روی بحث بهره برداری و مدیریت از منابع آبی 
علیرغم نبود تکنولوژی کارهای زیادی انجام شــده و روش های 
خوبی نیز برای مدیریت منابع آبی ابداع شــده بود. وی ادامه داد: 
قزوین دارای یک باغستان سنتی است که طومار ۷۰۰ ساله دارد 
کــه در آن نحوه توزیع آب را در باغاتی به وســعت ۶۰۰۰ هکتار 
که از چهار رودخانه استان تغذیه می شدند خیلی دقیق و بند به 
بند توضیح داده است، ولی متاسفانه در حال حاضر با وجود اینکه 
وسعت این باغات به 2۰۰۰ هکتار تقلیل پیدا کرده و حجم آب این 
رودخانه ها نیز به دو سوم کاهش پیدا کرده، به دلیل از بین رفتن 
فرهنگی که در گذشــته وجود داشــته و از بین رفته، در توزیع و 

مدیریت آب شاهد بروز مشکالتی هستیم.
ملکی گفت: از سالهای گذشته پیگیر ایجاد گنجینه آب در استان 
قزوین بودیم اما نداشــتن ردیف بودجه مستقل برای این موضوع 
سبب شــده که روند کار از سرعت مناسبی برخوردار نباشد. ولی 
امــروز امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه و حمایت های شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران شــاهد تسریع در روند اجرایی این پروژه 

باشیم.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اقدامات آتی 
شــرکت اظهار داشت: قصد داریم پروژه نگارش تاریخ شفاهی آب 
اســتان را با کمک پرسنلی که در گذشته در این شرکت فعالیت 
داشتند شروع کنیم و اعتقاد داریم انجام این کار بسیار ارزشمند و 
ماندگار است. همچنین چاپ کتابی با موضوع سازه های آبی نیز در 

دستور کار همکاران شرکت قرار دارد. 
محمدمهدی جوادیان زاده سرپرست مرکز بین المللی قنات و سازه 
های تاریخی آبی گفت: بحث گنجینه آب و سازه های تاریخی آبی  
موضوعی مغفول مانده و در حال نابودی است برای مثال شهر یزد 
۳۵۰سازه تاریخی آبی دارد که در معرض نابودی قرار گرفته است. 

وی با اشــاره به اینکه ســازه های آبی جاذبه تاریخی-گردشگری 
دارند، عنوان داشت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه شناسایی، حفظ 
و حراست و در نهایت معرفی سازه های آبی تاریخی استان قزوین 

است.
جوادیــان زاده افزود: بدنبال تعریــف دو پروژه در قالب این تفاهم 
نامه هستیم که در پروژه اول ثبت سازه های تاریخی و پروژه دوم 
متمرکز شدن  بر روی یک سازه تاریخی ارزشمند استان مد نظر 
می باشد همچنین در پایان کار نیز انتظار داریم خروجی اقدامات 
بصورت فیلم مســتند، آلبوم عکس، بروشــور، تعریف یک مسیر 

گردشگری و... ثبت و ضبط گردد.
مهرزاد احســانی رئیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران بیان 
داشت: ایجاد گنجینه آب یک کار ارزشمند است بیش از دو دهه 
اســت که در حوزه تاریخ آب و آبیاری فعالیــت داریم و تالیفات 
زیادی هم در این زمینه داشته ایم، ایده های دوستان بسیار خوب 
است و در این زمینه هر اندازه سرمایه گذاری شود نتایج مطلوبی 
بدنبال خواهد داشت که ارزش آن کمتر از اقدامات سازه ای مانند 

سدسازی نیست. 
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بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق )ع( بوشهر گفت: از ابتدای 
امســال تا کنون 2۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پروژه 
محرومیت زدایی در اســتان بوشهر اجرا شده است. سردار 
علی رزمجو پیش از خطبه های نماز جمعه بوشهر ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج، اعالم کرد: در زمان حاضر یکهزار 
و 2۰۰ گروه جهادی در استان بوشهر سازمان یافته است.

وی افزود: از ســوی پایگاه های بســیج در روستاهای این 
استان بانک های اطالعاتی شکل گرفته است که اقشار بی 
بضاعت را برای خدمت رسانی به آنها شناسایی می کند و 
امسال تاکنون 2۱ میلیارد تومان بسته معیشتی در میان 
نیازمندان روستایی و حاشیه شهرهای این استان توزیع 

شده است.
فرمانده سپاه امام صادق )ع( بوشهراظهار کرد: گردان های 
بسیج استان بوشهر در زمینه های سیاسی، دفاعی، فرهنگی 
و اجتماعی، محرومیت زدایی، آموزش، بهداشت و درمان 

کارنامه درخشانی دارند.
رزمجو بسیج را نیرویی نقش آفرین خواند و گفت: این نیرو 
از بدو تاسیس در امور تربیتی، در بحث های حاکمیتی و 
گفتنمانی انقالب اسالمی، در کارهای اجرایی و عملیاتی، 
عمــران و آبادانی، تولید علــم و قــدرت و ارتقای توان 

بازدارندگی ایران اسالمی نقش آفرین بوده است.
وی اظهــار کرد: بســیج نیــروی بلند همت اســت که 
خواسته های آن در حد اعتالی جمهوری اسالمی ایران و 
دیگر کشورهایی است که داعیه اسالم خواهی دارند و این 

بلند همتی به دیگر کشورها هم نفوذ کرده است.

سپاه استان بوشهر بیش  
از ۲۱ میلیارد تومان پروژه 
محرومیت زدایی اجرا کرد

کرمانشاه/شــیرین رضایی/ مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: سرویس و رفع نقص 
تمامی دســتگاه های نمک پاش و برف روب سطح استان 
کرمانشاه انجام شده است. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه 
فریبرز کرمی گفت: عمر ماشین آالت راهداری باالست و 
در استان کرمانشاه نیز متوسط عمر ماشین آالت راهداری 
2۵ سال است، ولی با راه اندازی و توسعه کارگاه نگهداری 
ماشــین آالت و استفاده از ظرفیت ایجاد شده گام بسیار 
موثر و ارزشمندی در افزایش توان ماشین آالت راهداری 
بعمل آمده است. وی همچنین با بیان اینکه ماشین آالت 
برای راهداری زمستانی آماده باش هستند، افزود: همه این 
ماشین آالت از ابتدای سال ضمن اجرای عملیات راهداری 
تابســتانی، خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی )ع( و 
خدمت رسانی در راستای ارتقا ایمنی راه ها بودند و برای 
راهداری زمســتانی آماده هستند. کرمی درباره اقدامات 
صورت گرفته برای آماده ســازی ماشین آالت راهداری 
گفت: سرویس و رفع نقص تمامی دستگاه های نمک پاش، 
برف روب در سطح استان کرمانشــاه، ساماندهی و بروز 
رسانی شعبه های مکانیکی و سرویس کاری اداره ماشین 
آالت در شهرســتان های تابعه، بازدید هفتگی از ماشین 
آالت ســطح اســتان به منظور بررسی وضعیت عمومی 
دستگاه شامل بازدید ظاهری خودرو، کنترل سطح روغن، 
فیلترهای هواکش، روغن، اسید باطری، الستیک و گریس 

کاری و غیره بصورت مستمر انجام شده است.

تجهیز و اورهال ماشین آالت 
راهداری استان کرمانشاه برای 
اجرای طرح راهداری زمستانی

مرکزی - مهندس بختیاری با بیان اینکه ۳۱۵ کیلومتر شبکه 
سیمی توزیع برق در دلیجان بااعتباری بالغ بر ۳2میلیاردو 
۵۷۰میلیون تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است، 
افزود: ارتقای مبلمان شهری، جمع آوری برق های غیر مجاز و 
عدم امکان سرقت انرژی از شبکه، جابجایی پایه ها از وسط 
معبر، کمک به محیط زیست و درختان و پایداری شبکه 
در مواقع باد وطوفان از مزایای تبدیل سیم مسی به کابل 
خودنگهدار است. وی اضافه کرد: تبدیل شبکه های فرسوده 
به شبکه های نو، کاهش تلفات در راستای سیاست های کلی 
توانیر، کاهش خاموشــی، کمک به ایجاد زیر ساخت های 
توزیع و اجرای سیاست های پدافند غیرعامل در حوزه برق 
کند. بختیاری بابیان اینکه حدود ۶۰۰ انشعاب جهت تامین 
برق مشترکین جدید طی ۸ماه سال جاری به متقاضیان 
واگذار شــده است،افزود:۱۰۵۵ کیلومتر شبکه توزیع برق 
۱۰۶۱ دستگاه ترانس در شهرستان دلیجان عهده دار تامین 

برق نزدیک به ۳۴ هزارمشترک برق است.

شبکه توزیع برق دلیجان کابلی 
شد

همدان - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
از انســداد ۳۶۴ حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال جاری 
تا پایان آبان ماه در این استان خبر داد و گفت: با مسدود 
کردن این چاهها، هشت میلیون و ۴۵۵ هزار متر مکعب 
در اســتفاده از آب های زیرزمینی جلوگیری شده است.
محمد ضروری اظهار داشت: شهرستان های کبودرآهنگ 
با انســداد ۱۵2 حلقه چاه و فامنین با انسداد هفت حلقه 
چاه به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد انسداد چاه های 
غیرمجاز در این مدت را بــه خود اختصاص داده اند.  وی 
ادامه داد: در شهرســتان بهار ۱۱۵ حلقه و در همدان نیز 
۸۷ حلقه چاه غیر مجاز شناســایی و مسدود شده است. 
ضروری تصریح کرد: با اجرای طرح تعادل بخشی از نیمه 
دوم ســال ۱۳۹۳ تاکنون، پنج هــزار و ۶2۴ حلقه چاه 
غیرمجاز در استان همدان مسدود و موجب جلوگیری از 
اضافه برداشت بیش از ۳۱۶ میلیون متر مکعب در مصرف 
آب های زیرزمینی شــده اســت. وی با اشاره به همکاری 
مناسب دادگســتری، پلیس و دستگاه های اجرایی برای 
انســداد چاه های غیرمجاز، خاطرنشــان کرد: در همین 
ارتباط امســال با نصب 2۳۷ کنتور هوشمند بر روی چاه 
های کشاورزی این استان، افزون بر ۳۰ میلیون متر مکعب 
در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شده است. سرپرست 
شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان تصریح کرد: 2۳ 
گروه گشت و بازرسی در راستای نظارت بر چاه های مجاز، 
جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و برداشت شن و ماسه 
از رودخانه های استان همدان به طور شبانه روز دشت های 

منطقه را کنترل می کنند.

۳۶۴ حلقه چاه غیرمجاز در 
استان همدان مسدود شد

گـــزارش


