
آغاز دیوار کشی زمین های خالی و رها 
شده در سطح مناطق سه گانه شهرداری 

گرگان       
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان از شروع 
دیوار کشی زمین های خالی و رهاشده  در سطح مناطق سه گانه 
خبر داد احمد ساالری با اعالم این خبر گفت: در اجرای بند ۱۴ 
ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، دیوارکشی زمین های 
خالی و رها شده با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان از سطح 
منطقه یک شروع شده است وی ادامه داد: با شروع این طرح  ۴ 
ملک خطرآفرین و رها شده در سطح منطقه یک مورد دیوارکشی 
قرار گرفت ساالری افزود: زمین های خالی و رها شده در سطح 
شــهر عالوه بر نازیبایی سیمای شهری محلی برای دپوی زباله، 
خاک و نخاله و فعالیت جوندگان موذی از قبیل موش می شود به 
گفته وی، در صورت اجرای عملیات دیوارکشی توسط شهرداری 
مالک موظف به پرداخت هزینه های دیوار کشــی به شهرداری 

خواهد بود

طرح تست رایگان ایدز در استان 
بوشهراجرا شد        

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: امسال تاکنون 
۱۱هــزار و ۹۹۰ نفر برای انجام آزمایش اچ ای وی) ایدز( در این 
اســتان اقدام کرده اند. دکتر قاسم برجویی فرد به مناسبت اول 
دســامبر ۱۰ آذر ماه روز جهانی ایدزافزود: از این شمار ۲۰۰ نفر 
برای آموزش و انجام تست به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری 
مراجعه کرده اند و ۱۱هزار و ۷۹۰ نفر نیز به مراکز مشاوره در سایر 
مراکز انجام تست تشخیص سریع شامل مراکز گذری، زندان، ترک 
اعتیاد، درمان آگونیست، خدمات جامع سالمت مراجعه و نسبت 
به انجام آزمایش اچ آی وی اقدام کرده اند. وی یادآورشــد: از کل 
آزمایش های انجام شده تعداد ۱۲ بیمار جدید در استان شناسایی 
شده است. ایشان گفت: از سال ۱۳۷۲ تاکنون ۶۱۲ بیمار مبتال 
به اچ آی وی) ایدز( در این استان شناسایی شده اند. برجویی فرد 
اظهار داشت: از ابتدای شناسایی افراد مبتال به ویروس اچ آی وی 
) ایدز ( در استان بوشهر تاکنون ۲۱۳ نفر فوت  شده اند که بیشتر 
این افراد دیر شناسایی  شده بودند یا در استفاده صحیح از داروهای 
تجویزی سهل انگاری داشته اند. وی گفت: از کل جمعیت مبتال 
به ویروس اچ آی وی )ایدز( در اســتان بوشهر ۱۸.۵ درصد زن و 
۸۱.۵ درصد مرد هستند. وی ادامه داد: ۵۷.۸ درصد انتقال ویروس 
ایدز در استان بوشهر از راه اعتیاد تزریقی، ۲۵.۲ درصد از طریق 
رابطه جنسی، ۲.۵ درصد مادر به کودک و ۱۴.۵ درصد به دالیل 
نامشخص گزارش شده است. برجویی فرد بیان داشت: در زمان 
حاضر تعداد ۲۴۰ نفر در استان دارای پرونده فعال هستند و تحت 
مراقبت و درمان مراکز  مشاوره بیماری های رفتاری قرار دارند. وی 
یاد آورشد: نا برابری  هایی که همه گیری ایدز را تداوم می بخشد 
اجتناب ناپذیر است و با گذشت چهار دهه از پاسخ دهی به ایدز 
ولی هنوز در اساسی ترین خدمات نیاز به تقویت دارد.وی ادامه 
داد: این محورها شامل راه اندازی پایگاه های سیار و تشدید انجام 
آزمایش اچ آی وی در تمام مراکز مشاوره، بیماری های رفتاری و 
مراکز و پایگاه های خدمات جامع سالمت استان است که انتظار 
می رود تعداد تست های تشخیصی به ۲ برابر ماه قبل افزایش یابد.

اخبار

قزویــن- زینب جــوادی مهندس نصرآبــادی مدیر مخابرات 
منطقه قزویــن گفت: پنج طــرح مخابراتــی کالن در طرح 
نجما )نهضت جهادی فیبر نــوری مخابرات ایران( به صورت 
آزمایشی )پایلوت( در قزوین اجرا می شود. علیرضا نصرآبادی 
اظهار داشــت: پروژه نجما را از تیرماه ســال جاری به صورت 
جدی در قزوین به صورت پایلوت کشــوری آغاز کردیم. وی 
افــزود: نجما یا نهضت جهادی فیبر نوری مخابرات ایران برای 
ما یک مگاپروژه اســت که داخل خود پنج پروژه در الیه های 
مختلف شــهروندی از جمله اف تی تی اچ و زیرساختی دارد.                                                                                                  
این مســوول حــوزه مخابرات تصریح کرد: قزوین نخســتین 
اســتان کشــور در این طرح و برند در حــوزه نجما بوده و به 
عنوان پایلوت کشور انتخاب شد و هفته گذشته نیز در ارزیابی 
های صورت گرفته توســط مخابرات کشــور به عنوان استان 
برتر در این حوزه دســت پیدا کرد. وی اضافه کرد: این طرح 
شــامل پنج پروژه بوده که یکی از آنها اف تی تی اچ است که 
یک منطقه به نام بلوار شــهید لشــگری را در شهر قزوین و 
یک منطقه را در شــهر محمدیــه انتخاب کرده ایم که حدود 

۱۳ هــزار خانــوار در قزوین و یک هزار خانــوار در محمدیه 
تحت تاثیر این پروژه قرار می گیرند تا بتوانیم همزمان رشــد 
یافتگی اســتان را با یک توازنی ادامه دهیم. نصرآبادی با بیان 
اینکــه طراحی خاص و انتخاب پیمانکار پروژه انجام شــده و 
در مرحلــه اخذ مجوز از شــهرداری ها هســتیم و به محض 
دریافــت مجوز، اجرای طــرح آغاز و بعد از ۲ مــاه نیز آماده 
بهره برداری خواهد شــد، افزود: طرح دیگر ما بهینه ســازی 
شــبکه، الیه میانی کاربر و خط اصلی شبکه است که در این 
راستا کابل مسی را حذف و به جای آن فیبر نوری را قرار می 
دهیم که این طرح در خیابان خیام شهر قزوین اجرا می شود.                                                                                                   
این مسوول خاطرنشان کرد: با توجه به وجود کسب و کارهای 
خرد و کوچک در خیابان خیام بایســتی پهنای باند مناسب را 
در این نقطه از شــهر داشته باشیم و از لحاظ امنیتی نیز فیبر 
نوری با مشــکالت کمتری مواجه اســت. به گفته وی، بحث 
ساب سوییچ یا حرکت به سمت سوییچ های کشوری و ارتقای 
ســوییچ تلفنی از طرح های دیگر در حال اجرا است تا بتوانیم 
سرویس های جدیدی را به مشترکان ارایه بدهیم. نصرآبادی 

خاطرنشــان کرد: در این طرح، در حال برگردان شبکه های 
ســوییچ برروی شبکه کشوری هســتیم که تقریبا ۵۰ درصد 
پیشــرفت دارد و با اجرای آن، ســوییچ های تلفنی براساس 
آخریــن فناوری روز ارتقا پیدا می کند. مدیر مخابرات منطقه 
قزوین یادآور شد: یکی دیگر از طرح های اجرایی این شرکت 
در اســتان قزوین، پروژه آی پی ان یا توســعه دیتا با ضریب 
پایداری باال است که اجرای آن باعث می شود به هیچ عنوان 
قطع ارتباط بین مشترکان نداشته باشیم. وی ادامه داد: در این 
پروژه در حوزه دیتا، اینترنت، ارتباط بین بانک ها و دســتگاه 
های اجرایی شــبکه یکپارچه تری را ایجــاد می کنیم و هم 
پهنای باند بیشــتری به خصوص در خارج از مرکز استان و در 
شهرستان ها و شهرهای کوچک ایجاد خواهد شد. نصرآبادی 
با اشــاره به اینکه تجهیزات این طرح وارد و در کمرگ است و 
باید برای اجرا، هرچه سریع تر ترخیص شود، افزود: طرح اصلی 
ما ارتقای شبکه های مختلف انتقال شامل فیبر نوری، موبایل 
و اپراتورهای مختلف اســت که باید با همدیگر اتصال داشته 
باشند که با ارتقای آنها بحث پایداری و پدافند غیرعامل دراین 

طرح تعریف می شــود. نصرآبادی اضافه کرد: این پروژه بسیار 
بزرگی اســت که توانستیم در این وضعیت اقتصادی نامناسب 
مخابراتــی آن را طراحی کرده و به مرحله مناقصه برســانیم.                                                                                                                          
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تجهیزات مخابرات وارداتی 
هســتند و با وجود تناسب پروژه های یاد شده با ارز و تحریم، 
شــرکت مخابرات در این شرایط توانســته طرح های خود را 
نیز اجرایی کند، گفت: ما با اجرای این مگاپروژه تا پنج ســال 
آینده هیچ نگرانی در مورد هیچ سرویســی نخواهیم داشت به 
همین دلیل نام آن را جهادی گذاشــته ایم تا کار چندساله را 
در یک سال انجام دهیم. مدیر مخابرات منطقه قزوین تصریح 
کــرد: اجرای همه این طرح ها در گرو پشــتوانه نیروی اصلی 
متخصص اســت که باعث شــد بتوانیم این پروژه کشوری را 
برای نخستین مرتبه در استان قزوین اجرا کنیم. استان قزوین 
دارای ۱۱۴ هزار مشترک ای دی اس ال و ۲ هزار مشترک اف 
تی تی اچ اســت. هم اکنون ۴۱۸ هزار و ۷۱۷ مشترک تلفن 
ثابت و ۷۵۷ مشــترک وی دی اس ال در این اســتان تحت 

پوشش شرکت مخابرات هستند
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گلستان - مدیرکل شیالت گلســتان گفت: بیش از ۲۰ 
سال است که صنعت میگو در گلســتان راه اندازي شده 
اســت و در نتیجه زحمات مدیران پیشین شیالت استان 
است که امروز شاهد کسب رتبه سوم گلستان در صنعت 
میگو کشور هستیم اسماعیل جباري در آیین شکرگزاري 
و جشــن برداشت میگوي پرورشي گمیشان خاطر نشان 
کرد: تولید میگو از استخرهاي پرورش مجتمع گمیشان با 
برداشت ۳ هزار و ۱۰۰ تُن محصول نسبت به سال زراعي 
قبل ۱۰۰ درصد رشد دارد وي افزود: برنامه ریزي براي راه 
اندازي و تکمیل دوفاز ۱۰هزار هکتاري مجتمع پرورش میگو 
گمیشان و رسیدن به تولید ۲۰ هزار تن در حال انجام است
وي تصریح کرد: پرورش خانگي در ســواحل از مهم ترین 
اهداف شیالت گلستان است. چرا که ایجاد اشتغال به صورت 
پایدار و موقــت را از مهم ترین وظایف خود مي دانیم وی 
اظهار داشت: یکي از برنامه هاي ما در سال آینده هوشمند 
سازي مزارع میگو با کمک تولید کنندگان و شرکت هاي 
دانش بنیان و رشد تولید در واحد سطح است  جباري گفت: 
تولید میگوي گلستان ۲ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلي مستقیم 
و غیرمســتقیم به وجود آورده اســت بیش از ۸۰ درصد 
میگوهاي برداشت شده در گلســتان پس از عمل آوري و 
بسته بندي قابلیت صادرات به کشورهاي دیگر را دارد گفتني 
است برداشت میگو از اواخر هفته نخست شهریورماه سال 
جاري از سطح هزار و ۵۴۲ هکتار در قالب ۱۰۰ استخر و با 
پرورش میانگین تراکم ۱۷۰ هزار قطعه در هکتار در مجتمع 
گمیشان واقع در شمال غربي استان گلستان آغاز و تا ابتداي 

دهه سوم مهرماه ادامه داشت

كسب رتبه سوم توليد ميگو در كشور 
برای شيالت گلستان 

قزوین- زینب جوادی : سید علی هاشمی مدیر کل راه و 
شهرسازی استان قزوین گفت: ۸ پروژه راهسازی شامل 
احداث، بهســازی، اجرای دیوار حائل، اجرای عملیات 
خاکی و اجرای آسفالت در استان در حال اجرا و احداث 
است. هاشمی افزود: بهسازی و اجرای الیه دوم آسفالت 
محور شامی شاپ - اک در حوزه استحفاظی شهرستان 
تاکســتان بطول ۴ کیلومتر، بهسازی و اجرای آسفالت 
محور تاکستان-آقچه کند- نیکویه بطول ۲/۵ کیلومتر 
و بهسازی و اجرای آسفالت تقاطع ضیاءآباد با آزاد راه 
قزوین - زنجان بطول ۲ کیلومتر در حال اجرا اســت.                                                                                                        
وی گفت: اجــرای دیوار حائل تقاطــع آبترش بطول 
۳۳۰ متــر و ارتفاع ۷ متــر، همچنین اجرای الیه های 
خاکریــز در این تقاطع و اجــرای دیوار حائل زیر گذر 
حصــار خروان بطول ۱۵۰ متر طول و ارتفاع ۷ متر در 
حوزه استحفاظی شهرستان البرز در دست انجام است.                                                                                                                                            
وی افزود: اجرای عملیات خاکی، ابنیه و روسازی محور 
بویین زهرا - دانسفهان - رحیم آباد بطول ۷ کیلومتر 
در دســت اقدام اســت و همچنین عملیــات اجرایی 
بهسازی و ۴ خطه کردن محور محمدیه - آبیک شروع 
شده اســت. هاشمی بیان داشــت: بازنگری مطالعات 
و تهیه برآورد و عقد قرارداد با شــرکت های مشــاور و 
پیمانکار جهــت چهار خطه کردن محور های محمدیه 
آبیک، محور اک -شــامی شــاپ و محور دانســفهان 
-رحیم آبــاد مجموعا به مبلغ قرارداد مجموعا ۵۴۸۸، 

میلیارد ریال در دست اقدام است.

یزد؛ »منصور دهقان« رئیس دانشگاه فرهنگیان یزد در نشست 
خبری با اصحاب رســانه گفت: دانشــگاه فرهنگیان دانشگاه 
ماموریت محور است که ماموریت آن تربیت معلم تراز جمهوری 
اسالمی است. دهقان ادامه داد: مهمترین رکن جامعه آموزش 
و پرورش اســت و مهمترین رکن آموزش و پرورش نیز )معلم( 
است لذا نقش دانشگاه فرهنگیان به این علت که متولی تربیت 
معلمان اســت از اهمیت باالیی برخوردار است. دهقان افزود: 
دانشگاه فرهنگیان یزد مانند ســایر دانشگاه های کشور دارای 
دو پردیــس خواهران و برادران اســت و در حال حاضر ۲۰۰۰ 
دانشجو در ۱۰ رشته کارشناسی پیوسته تحصیل می کنند و 
۵۰۰ مهارت آموز که فارغ التحصیالن برتر دانشــگاه ها و اکثرا 
در دوره های ارشــد و دکترا هستند مشغول به مهارت آموزی 
هســتند که پس از مدت یک سال به عنوان معلم مشغول به 
خدمت می شــوند. وی ادامه داد:در دانشگاه فرهنگیان از سال 
۹۱ که مراکز تربیت معلم تجمیع و تبدیل به دانشگاه فرهنگیان 
شد تا به االن ۴۰۰۰ مهارت آموز و۳۰۰۰ دانشجوی کارشناسی 
پیوسته فارغ التحصیل شده اند.امسال نیز ۵۰۰ دانشجو در سطح 
استان یزد به این دانشگاه راه یافتند. رییس دانشگاه فرهنگیان 
یزد گفت:خوشبختانه دانشگاه فرهنگیان یزد به مانند آموزش و 
پرورش استان از جایگاه خوبی برخوردار است و در همه زمینه 
ها به ویژه در بعد فرهنگی جز دانشگاههای برتر کشور است و 
در دو ســال اخیر دانشجو معلمان این دانشگاه موفق به کسب 
رتبه اول بین دانشگاه های کشور شدند. دهقان در همین رابطه 
ادامه داد:در ســال جاری ۴۰ نفر از دانشــجویان این دانشگاه 
توانســتند در طرح شهید وزوایی بنیاد نخبگان پذیرفته شوند.
که این دانشــجویان در حوزه های مختلف علمی به دانشــگاه 

کمک میکنند، بنیاد نخبگان نیز متقابال امتیازهای خاصی برای 
ادامه تحصیل،مسکن و ازدواج این دانشجویان در نظر میگیرد. 
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی فصلنامه 
علمی تخصصی مطالعات بین رشته ای در آموزش خبر داد که 
به زودی اولین شــماره آن منتشر خواهد شد. وی همچنین از 
برگزاری همایش ملی آموزش علوم تجربی در ســطح کشوری 
خبر داد و گفت: شرکت کنندگان تا ۱۱ دی ماه مقاالت خود را 
ارائه میکنند و پس ازداوری در تاریخ ۱۱اسفند ماه و با حمایت 
دانشــگاهها،آموزش و پرورش و صداوسیما،این همایش برگزار 
خواهد شد. دهقان گفت: ۲۱و۲۲  آذرماه نیز دوره توانمند سازی 
و دانش افزایی برای ۱۵۰ نفر از دبیران صنفی رفاهی با حضور 
مقامات ارشد دانشگاه های فرهنگیان کشور و مسئولین استان 
را پیش رو داریم که در محل تاالرفرهنگیان برگزار خواهد شد. 
دهقان اظهار کرد:از دیگر طرح هایی که دانشگاه فرهنگیان سعی 
بر اجرای آن در این دانشــگاه دارد تقویت دانشجو معلمان در 
حوزه منظومه آثارشــهید مطهری است که با محتوای آثار این 
شهید آشنا بشوند و در این زمینه تفاهم نامه های همکاری نیز با 
نهادهای مختلف صورت گرفته است. رییس دانشگاه فرهنگیان 
گفت:در طرح جهاد تربیتی دانشجو معلمان ما با حضور درمناطق 
محروم به دانش آموزان محروم از تحصیل آموزش می دهند که 
تا به االن و در سه فازی که این طرح صورت گرفته است ۴۰۰۰ 
دانش آموز از نعمت آموزش برخوردار شــدند. رییس دانشگاه 
فرهنگیان در رابطه با موضوع مهمترین چالش این دانشــگاه 
گفت:در حال حاضر مشکل ما کمبود فضای خوابگاهی وآموزشی 
است که با کمک خیران به صورت موقت حل شده است ولی از 

لحاظ استاندارد هنوز نیاز به حمایت داریم. 

۸ پروژه راهسازی در استان قزوین جایگاه برتر دانشگاه فرهنگیان یزد در سطح کشور
در حال انجام است
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۳9860۳0900۱000695 مورخ۱۳98/0۳/27 
کالسه ۱۳97۱۱440900۱000۳75 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی لذا مالکیت آقای 
محمدحســن مداحی به شناسنامه شــماره ۳ کدملی 4۳9۱6609۱۱  صادره 
تاکســتان فرزند علی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت ۱0۳/44 متر 
مربع پالک شــماره 47 فرعی از ۳۱5۳ اصلــی واقع در قزوین بخش 4 حوزه 
ثبت ملک منطقه یک قزوین که در ازای ســهم مشاعی متقاضی در سهم مالک 
متن قرار گرفته گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
، ظــرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.76۱/م.الف
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱40۱/08/۳0
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱40۱/09/۱4

    شعبان عسگری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک قزوین  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی

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

 ۱40۱/8/22 مــورخ    ۱40۱60۳2600۱000876 شــماره  رای  برابــر   
هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر خورســندی ســیف فرزند قنبرعلی بشــماره 
شناسنامه ۱۱۱7 صادره از کبودرآهنگ درششدانگ یک باب خانه به مساحت 70 
مترمربع قسمتی از پالک 4 اصلی واقع در حومه بخش سه همدان به نشانی،بلوار 
جانبازان،خیابان امام خمینی (ره) خریداری مع الواســطه از مالک  رسمی آقای علی 
منوچهــری محرز گردیده اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱40۱/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/9/۱4

م الف: ۱۳۳7
شناسه آگهی ۱4۱۱929

رضا شیرخانی خرم - رئیس ثبت اسناد و امالک

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 ۱40۱60۳0۱02400۳0۱7 - ۱40۱/9/6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا سعیدی پور فرزند علی بشماره 
شناسنامه 7۳۱ صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
7۱/۳9 متــر مربع پالک ۱84 فرعی از ۱۱6 اصلــی واقع در بخش ۱2 تهران خریداری از مالک 
رســمی ورثه مرحوم ماشــاء ا... رحیمی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت 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 و پس از اخذ ،رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف/66۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/9/۱4 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/9/29

 سید مهدی المعی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی مفقودی 
اصل شناســنامه خودرو سواری سیستم سایپا تیپ ۱۳۱SE مدل ۱۳97به رنگ سفید 
روغنی به شــماره موتــور M۱۳6۱062۳۳ و شــماره شاســی NAS۱۱۱00J۱۱0۳284 به 
شــماره پالک 727ج74 ایران 98بنام محمد قیطولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد ایالم
**************************************************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(،ســند کمپانی)کارخانه( کارت ،بیمه نامه،پالک، - موتور ســیکلت  
سیســتم احسان تیپ ۱25 ســی جی مدل ۱۳89برنگ گوجه ای بشماره شاسی  895۳42۱ 
شــماره انجین  ۱0۱۱8620 شــماره پالک ایران 8۳5-95۱46-به نام عبد الرضا محمودی 

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

برگ ســبز، سند کمپانی و کارت ماشین خودروی سواری پیکان تیپ ۱600 مدل ۱۳78 
ســفید روغنی به شــماره موتور ۱۱۱27869977 به شــماره شاســی 7847575۱ شماره 
انتظامــی 785 و 28 ایــران 78 به نام ســعید ترکــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. )دماوند(

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱2004004۱۱۳ مورخــه ۱40۱/07/۱۱ موضوع 
کالســه ۱400۱۱44۱2004000758 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 ۱6769 و شماره ملی 20۳0۱67۱50 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت ۱۱5.28 مترمربع جدا شده از پالک 2۳50 فرعی از ۱-اصلی واقع 
در شهرســتان گنبدکاووس خیابــان علوی کوچه 8 بعد از فرعــی دوم پالک79 بخش ۱0 
حــوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک مع الواســطه از آقای ارس قلیچ آتابای ، لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱40۱/08/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/09/۱4
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱20040042۳7 مورخــه ۱40۱/07/۱7 موضوع 
کالســه ۱۳99۱۱44۱2004000677 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 87۱ و شــماره ملــی 20۳057709۱ 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 ۱۱ حوزه 
ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت ســهم مشــاعی موضوع ســند رســمی 
شــماره ۱6872۱ مورخ ۱40۱/02/24 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شماره ۱6- 
گنبــدکاووس به متقاضی بــوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
۱5 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: ۱40۱/08/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/09/۱4
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40060۳۱2004008656 مورخــه ۱400/۱2/2۱ موضوع 
کالســه ۱400۱۱44۱20040007۳4 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 20۳۱77۱66۳ در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت ۱00 مترمربع جدا شده از پالک 2۳556 فرعی از ۱-اصلی 
واقع در شهرســتان گنبدکاووس شهرک مقدادی بخش ۱0 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱40۱/08/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/09/۱4
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱2004004998 مورخــه ۱40۱/08/۱9 موضوع 
کالســه ۱40۱۱۱44۱2004000527 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 20۳208۱25۳ در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۳22.45 مترمربع جدا شده از پالک 59۳04 
فرعی از ۱-اصلی واقع در شهرســتان گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی کوچه مساوات 
انتهای کوچه بخش ۱0 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک مع الواســطه از آقای 
محمود شــیخی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱40۱/08/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/09/۱4
 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 موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004805 مورخــه 1401/08/10 موضوع 
کالســه 1399114412004000061 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 بالمعارض متقاضی آقــای محمد رضا دوجی فرزند 
عطاقا بشــماره شناســنامه 27026 و شــماره ملــی  2030269751 در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده )دارای تاسیســات مرغداری( به مســاحت 5200 مترمربع 
از پــالک 46-اصلی واقع در شهرســتان گنبــدکاووس اراضی قریه ایگدرســفلی بخش 
09 حــوزه ثبــت ملک گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به 
متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 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: 10148
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004005167 مورخــه 1401/08/25 موضوع 
کالســه 1401114412004000200 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 عبدالستار دری فرزند توی 
مراد بشــماره شناســنامه 851 و شــماره ملی  2031035320 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده  به مســاحت 179.25 مترمربع جدا شــده از پالک 4171 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابــان فراغی خیابان معمی هالکو 
بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از تواق قلیچ جیواد، 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: 10169
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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 فقدان سند مالکیت
خانم شهربانو محمدزاده با ارائه استشهادیه شماره 1401/09/01-15894 
مــورخ  طــی درخواســت شــماره 1401/33674  آمــل  تنظیمــی دفترخانــه 76 
1401/09/01 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شماره 40 
فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 02 ثبت آمل که با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139620310005018410 و شــماره چاپــی 156152 - ب96  ثبــت گردیده و 
در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار 
می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعالم نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

اخطاریه دفترخانه 
مخاطــب محترم آقای محســن رضائی با کدملــی 0074879588 ؛ به اطالع می 
رســاند همســر شــما به نام خانم فروغ کرمی کدملی2143166249 با در دســت 
داشــتن حکم قطعی طالق به شماره بایگانی 0101026 درخواست ثبت واقعه طالق 
را دارنــد از این رو از جنابعالی دعوت می شــود ظرف مــدت یک هفته پس از ابالغ 
بــه ایــن دفترخانه مراجعــه فرمایید.در صــورت حضور یا عدم حضــور حکم صادره 
اجرا خواهد شــد .آدرس دفتر : آمل خیابان امام رضا)ع( رضوان 14/1 روبه روی 

دادگستری جدید نبش قدیر اول دفتر ازدواج و طالق 29/9 آمل./نوبت اول
سردفتر ازدواج 29 و طالق 9 آمل-محسن دبیریان

آگهی مفقودی
ســند کمپانی موتور سیکلت سیوان مدل 1391 شــماره پالک 63184-753 
شماره موتور NDR15005175870 شماره شاسی NDR150F9142573 مفقود 

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

ســند کمپانــی و ســند مالکیــت ســواری MG مــدل 2012 شــماره پــالک 
ایــران77-997ص52 شــماره موتــور 18K4GB010033490 شــماره شاســی 
LSJW26G96CS993376 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری

********************************************************************
برگ ســبز ماشــین و برگ کمپانی پژو پارس سفید به شــماره پالک ایران72-
موتــور  شــماره   NAAN11FC5DK667971 شاســی  شــماره  286س56 

139B0034183 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
********************************************************************

برگ ســبز و برگ کمپانی ســواری هاچ بک پژو 206 مدل 1382 رنگ یشــمی 
متالیک شماره موتور 10FSE24078623 شماره شاسی 81626493 شماره پالک 
ایران92-524ب42 به نام عباس خیری مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
********************************************************************

ســند مالکیــت وانــت تویوتا لندکــروز مدل 1988 شــماره پــالک ایران13-
 JPXA8811XL0648770 3 شماره شاسیF0185244 823د16 شماره موتور

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

گواهی مدرک فارغ التحصیلی ســولماز حبیب زاده نعمتی فرزند حبیب شــماره 
شناســنامه 637 صــادره از تنکابن کدملــی 2218268809 در مقطع کارشناســی 
ارشــد رشــته مهندســی معماری با شــماره 2204952 صادره از واحد دانشگاهی 

چالوس مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد./نوبت اول ساری 
********************************************************************


