2

روزنامهصبحايران

شنبه  20 /آذر  6 / 1400جمادی االولی 11 / 1443دسامبر 2021

اخبار

وزیر کشور :بانوان نقش نظارت
و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر
عهده بگیرند

وزیر کشور در نشست سراسری مدیران
کل امور زنان و خانواده استانداریهای سراسر
کشور گفت :بانوان نقش نظارت ،پایش و بسیج
کردن ظرفیت در استانها را بر عهده بگیرند.به
گزارش خبرگزاری مهر ،دومین روز از نخستین
نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده
استانداریهای سراسر کشور در دولت سیزدهم
با حضور دکتر احمد وحیدی و اختری مدیرکل
امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد.در این
نشست وزیر کشور با اشاره به اینکه نقش بانوان
از نقش مردان مهمتر است و این شعار نیست و
یک واقعیت است ،گفت :اینکه غربیها با معیارهای
خودشان به ما بگویند زن مهم است هیچ نیازی
نداریم که از فکر ناقص ،ضعیف و مادی غرب بهره
بگیریم و نشان دهیم که زن جایگاه مهمی دارد.
افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت
زن آثار دیگری ندارد ،بلکه باید به دنبال ارتقا
باالتری باشیم و با مکتبهای فکری که امروز
در رابطه با زن وجود دارد کام ً
ال حساب مان را
جدا کنیم و بدانیم که خودمان در این رابطه همه
چیز داریم.وحیدی تاکید کرد :ما باید فرصتها و
تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر
انقالب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر
موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.
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در شش ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :در  ۶ماه نخست سال
جاری  ۵۳۳هزار و  ۸۸نوزاد متولد شدند که  ۳۹.۴درصد از این
والدتها ،فرزند اول خانواده هستند.سیف اهلل ابوترابی روز جمعه در
گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :از  ۵۳۳هزار و  ۸۸نوزاد متولد شده
در  ۶ماه نخست امسال  ۲۸۸هزار و  ۳۰نوزاد پسر و  ۵۶۹هزار و
 ۵۰۲نوزاد دختر بودند.وی ادامه داد :از کل والدتهای رخداده در
نیمه نخست امسال ۳۹.۴درصد والدت مرتبه اول (فرزند اول)۴۰.۶ ،
درصد والدت مرتبه دوم(فرزند دوم) ۱۵.۲ ،درصد والدت مرتبه سوم
(فرزند سوم) و ۴.۸درصد والدت مرتبه چهارم(فرزند چهارم) و بیشتر
بوده است.سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد اینکه نوزادان متولد

خبر کوتاه

مفقودی

مفقودی

برگ سبز ،سندکمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری هیوندای ازرا  3300مدل
 2007به شماره انتظامی  82ایران  694ق  27شماره موتور G6DB7A904826
شماره شاسی  KMHFC41DP7A252507متعلق به اصف بهاری بندری مفقود
شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شهربانو قنبری سیاهکالئی فرزند رضا به شماره
شناسنامه  1579صادره از قائم شهرمتولد  1353در رشته علوم تربیتی (مدیریت و
برنامه ریزی آموزشی) مقطع کارشناسی صادره ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری مفقود
گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساری ارسال نمایند.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کالسه  9901677سه دانگ پالک ثبتی  356فرعی از  7اصلی
به مساحت  501متر مربع ( پانصد و یک مترمربع ) واقع در بخش  8ثبت بابل به نام
مهدی بابانژاد ثبت و صادر شده است و بابت مطالبات مهریه خانم مریم بابانژاد بازداشت
گردید .حدود و اربعه مشخصات پالک مذکور  :شماال به طول  18متر دیواریست به نهر
آب ،شرقا به صورت منکسر به طول های  16/09متر و  13/04متر دیواریست به کوچه ،
جنوبا به طول  14/09متر درب و دیواریست به خیابان  ،غربا به طول های  5/45متر دیوار
به دیوار و  27متر دیواریست به قطعات مجاور ،برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری
ملک واقع در بابل -بابلکنار -شیردارکال -قبل سه راهی ولیک -کوچه والیت  19می
باشد .در عرصه مورد مزایده چندین بنا احداثی به شرح فوق می باشد الف -ساختمان
 3طبقه تجاری و مسکونی با اسکلت بتنی و بدون آسانسور می باشد .طبقه همکف با
ارتفاع حدود  4متر دارای  2باب مغازه بصورت فروشگاه لوازم خانگی بابانژاد و آرایشگاه
زنانه در حال بهره برداری می باشد و مابقی همکف راه پله طبقات می باشد طبقه اول
شامل یک واحد آپارتمان مسکونی با  2اتاق خواب ،سالن پذیرایی ،آشپزخانه و مطبخ
که توسط مستاجر در حال بهره برداری است و اجاره نامه ایی ارائه نگردیده .طبقه دوم
 :دارای یک واحد آپارتمان مسکونی با  2اتاق خواب ،سالن پذیرایی ،آشپزخانه و مطبخ
که توسط مالک در حال بهره برداری می باشد .طبقه سوم در مرحله سربندی با خرپای
فلزی و ورق حلبی و آجرچینی می باشد .کف اتاق ها مفروش به سرامیک ،دیوار و سقف
اتاق ها اندود گچکاری ،کابینت ام دی اف می باشد .سیستم گرمایش بخاری گازی و
مشعل می باشد .ب) ساختمان کف کرسی دار قدیمی با سربندی شیروانی و پوشش
ورق حلبی با سازه بنایی و حیاط و درب مستقل که مشرف به جاده اصلی است و توسط
مستاجر در حال بهره برداری می باشد و اجاره نامه ایی ارائه نگردیده ج)  2باب مغازه به
بصورت همکف با سربندی شیروانی و سازه بنایی توسط مستاجر در حال بهره برداری
می باشد و اجاره نامه ایی ارائه نگردیده .ملک مورد کارشناسی دارای امتیازات آب  ،برق
 ،گاز می باشد .پروانه و پایانکار ساختمانی و بیمه نامه ای ارائه نگردیده پالک فوق از
ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ ( 1400/10/4چهار دی هزار و چهارصد) در اجرای
اسناد رسمی بابل از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده  1/5دانگ پالک فوق از
مبلغ پایه  15/750/000/000ریال ( پانزده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال
) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .ضمنا یادآور می شود
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده
ثبت به شماره حساب  ir 480100004053013207550386به شناسه سپرده
 944108553117000000000000000000می باشد .شایان ذکر است در صورت
عدم برنده شدن شرکت کننده در مزایده ،استرداد مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت
تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده واریز نماید .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 شده یا نشده باشد ،به عهده برنده مزایده است
و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد  ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار :شنبه 1400 /09/20
علی اکبری -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بابل

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برگ سبز و شناسنامه خودروی سواری کار کیا موهاوی  4600مدل  2013به
رنگ سفید صدفی متالیک به شماره موتور G8BACU049888به شماره شاسی
KNAKN8121D5091892به شماره پالک 469د 57ایران 27به نام علی ولیلو
قزلباش مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد .ماکو

شده در  ۶ماه امسال دارای خواهر یا بردار بودند نیز گفت  :نیمی از
والدتهای رخ داده در این مدت مربوط به نوزادانی است که یک برادر
و یا خواهر بزرگتر از خود دارند.
بیشترین تعداد تولد فرزند اول مربوط به مادران ۲۰تا  ۲۴ساله
است
وی خاطر نشان کرد :بررسی والدتهای مرتبه اول ثبت شده
در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰برحسب گروه سنی مادران نشان میدهد
که بیشترین سهم والدتهای مرتبه اول(فرزند اول) ثبت شده با
 ۲۷.۲درصد مربوط به مادران  ۲۰تا  ۲۴ساله است.
ابوترابی با بیان اینکه میانه سنی مادران در والدتهای مرتبه

اول۲۶ ،سال است ،تصریح کرد :یعنی نیمی از مادران در زمان به دنیا
آوردن اولین فرزند خود ۲۶ ،ساله و بیشتر یا کمتر بودهاند و همچنین
در حدود  ۱۲درصد از نوزادانی که اولین فرزند هستند مادرانی با سن
باالی  ۳۵سال داشتهاند.
بیشترین سهم والدتهای مرتبه دوم مربوط به مادران  ۳۰تا
 ۳۴ساله است
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :بررسی والدتهای مرتبه
دوم ثبت شده در  ۶ماه نخست سال  ۱۴۰۰برحسب گروه سنی
مادران نشان میدهد که بیشترین سهم والدتهای مرتبه دوم ثبت
شده با  ۳۱.۱درصد مربوط به مادران  ۳۰تا  ۳۴ساله است.
وی ادامه داد :در حدود  ۵۹درصد از والدتهای مرتبه دوم
مربوط به مادران  ۲۵تا  ۳۴ساله است و این والدتها ،مربوط به
نوزادانی است که یک خواهر یا یک برادر بزرگتر از خود دارند و میانه
والدتهای مرتبه دوم مربوط به مادران  ۳۰ساله است ،به عبارت
دیگر نیمی از نوزادنی که فرزند دوم خانواده هستند مادران  ۳۰ساله
و بیشتر یاکمتر دارند.
ابوترابی با اشره به اینکه بررسی والدتهای مرتبه سوم
و بیشتر ثبتشده در نیمه نخست سال  ۱۴۰۰برحسب گروه
سنی مادران نشان میدهد که بیشترین سهم والدتهای
ثبتشده با رقم  ۳۷.۷درصد مربوط به مادران گروه سنی
 ۳۰تا  ۳۴ساله است.
وی افزود :مادران  ۲۵تا  ۳۹سال با رقم  ۸۶.۹درصد (بهترتیب
با  ۳۷.۷ ،۲۵.۴و  ۲۳.۹در گروههای سنی )۳۵-۳۹ ،۳۰-۳۴ ،۲۵-۲۹
بیشترین سهم والدتهای مرتبه سوم و بیشتر را به خود اختصاص
دادهاند و میانه والدتهای مرتبه سوم و بیشتر مربوط به مادران ۳۲
ساله است ،بهعبارت دیگر نیمی از نوزادانی که فرزند سوم خانوادهاند
از مادرانی با سن  ۳۲ساله و بیشتر به دنیا آمدهاند.

کار در محک گذشت و صبوری را به من یاد داد

«زمانی که تصمیم گرفتم پرستار شوم ،جنبههای مختلف این
شغل را درک نمیکردم .تنها میدانستم در این حرفه میتوانم به
دیگران کمک کنم و تجربههای متفاوتی داشته باشم .این شغل
بهترین فرصت بود برای اینکه بتوانم به همنوعانم کمک کنم ».این
جمالت را معصومه سلیمان ،سوپروایز بالین بیمارستان فوقتخصصی
سرطان کودکان محک به زبان میآورد .او از  18سال پیش تا امروز
همراه روزهای شاد و غمگین کودکان محک و خانوادههایشان است
و حتی ابتالیش به بیماری سخت سرطان باعث نشد از همراهی با
قهرمانان کوچک محک دست بکشد.
سلیمان پیش از ورود به محک در بیمارستان مرکز طبی ،بخش
متابولیک کودکان و بیمارستان شهدای تجریش بخش نوزادان فعالیت
میکرد .او در سال  ،1382زمانی که محک تنها یک اقامتگاه بود با
این مؤسسه آشنا شد .او میگوید 18« :سال پیش ،در بخش نوزادان
بیمارستان شهدای تجریش مشغول به کار بودم که متوجه شدم
اقامتگاه محک پرستار استخدام میکند .آن زمان اطالعات زیادی
در خصوص این مرکز اقامتی و رفاهی نداشتم .به آنجا مراجعه کردم
و در همان سال پس از طی مراحل مختلف به جمع خانواده بزرگ
محک پیوستم».
سرپرستار بیمارستان محک اولین رویاروییاش با کودکان مبتال
به سرطان را اینگونه برایمان توصیف میکند« :در اولین مواجهه با

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی کامیون کشنده
سیستم داف تیپ  TT2600مدل  1970به شماره انتظامی  62ایران  199ع 35
شماره موتور  100279شماره شاسی  082479مفقودشده و ازدرجه اعتبارساقط می
باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

شماره 3339

 39/4درصد تولدها فرزند اول هستند

مجوز تبدیل وضعیت  ۴۰۷نیروی
قرارداد کارمعین برای شهرداریها
صادر شد

معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزیر کشور از صدور مجوز تبدیل
وضعیت  ۴۰۷نیروی قرارداد کار معین برای
تعدادی از شهرداریهای کشور در راستای
اجرایی شدن مجوز اخذ شده از سازمان اداری
و استخدامی کشور طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مهدی جمالی نژاد با بیان این
خبر ادامه داد :این مجوزها برای شهرداریهای
استانهای البرز ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان
رضوی ،فارس ،کردستان ،کرمانشاه ،گلستان،
گیالن و یزد و شهرداری تبریز صادر شد .رئیس
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اضافه
کرد :این مجوز از میان افراد واجد شرایط که
به صورت غیرمستقیم در شهرداریها در حوزه
ستادی ،مناطق و سازمانهای وابسته در مشاغل
کارمندی مشغول به کار بوده اند ،بر اساس
شاخص های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی،
سابقه خدمت و مصاحبه کتبی ،به ترتیب نمره
فضلی و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه
تخصیصی سازمان اداری واستخدامی کشور
اعطاء شده است.

اجتماعی

کودکان مبتال به سرطان آنقدر غمگین شدم که برایم قابل توصیف
نیست .دیدن مادران و پدرانی که بیماری فرزندشان را تجربه میکنند،
برایم بسیار سخت و چالش برانگیز بود .از خودم میپرسیدم عالوه بر
اینکه باید از کودکشان مراقبت کنم چه کمک دیگری از دستم بر
میآید؟ پیش از این بخصوص در بخش نوزادان چنین دغدغهای
نداشتم .آنجا تولد هر کودک توأمان با شادی و خوشحالی بود .اما در
محک از ابتدا همیشه تالش کردم که در کنار مراقبت از کودکان ،با
مادران و پدرانشان همدل و همراه شوم .روزهای اولی که در محک
مشغول به کار شدم از خودم میپرسیدم آیا میتوانم این مسیر را
ادامه دهم؟ به مرور زمان آموختم چگونه میتوانم التیامبخش جسم و
روح کودکان و خانوادههایشان باشم .تا اینکه زمانه جوری چرخید که
خودم به بیماری سرطان مبتال شدم».
سلیمان از ابتالیش به بیماری سختی میگوید که این روزها
بیش از  20هزار کودک تحت حمایت محک در سراسر ایران با آن
مبارزه میکنند« :در مراحل درمان بیماری سرطان و پس از بهبودیام
به این باور رسیدم که رسالتم همراهی کردن با کودکان مبتال به
سرطان است .من درد و رنج این بیماری را چشیده بودم و میتوانستم
آنها را به خوبی درک کنم .این تجربه تلخ برای من سبب شد تا بیشتر
از گذشته از خدمترسانی به قهرمانان کوچکمان لذت ببرم .کار در
محک گذشت و صبوری را به من یاد داد».

مفقودی
برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی کامیون – باری
چوبی سیستم بنز تیپ ال پی  52/1924مدل  1969به شماره انتظامی  62ایران334
ع  11شماره موتور  162436شماره شاسی  626536متعلق به علی محسن زاده جلودار
مفقودشده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه هلستان پالک  6اصلی بخش  1قشالقی
 1989فرعی آقا /خانم شهاب کریمی ناصری فرزند صیاد نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  370.94متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه
از پناه زکی پور کینجی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع
عموم می رساند 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 -الف1235711 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/04 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار پالک  10اصلی بخش  3قشالقی
 608فرعی آقا /خانم کوچک نیک پور فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  197.16متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه از
محدحسین درویش
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به داگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند
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 -الف1236325 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/04 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ROAمدل  1387به شماره موتور 11687067950به
شماره شاسی NAAB31AA59H077649به شماره پالک 294ل16ایران 27به نام
یوسف رستمی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد .شاهین دژ

سپس خاطرات خوبی را که زیر سقف محک تجربه کرده است
به یاد میآورد و میگوید« :البته خاطرات خوب زیادی هم در محک
دارم .برای مثال در اوایل کارم پسری به نام «مهران» در اقامتگاه
محک حضور داشت .به بیماری استئوسارکوم مبتال بود .او چند سال
پس از بهبودی به همراه همسرش به دیدارم آمد و من با دیدن او
بسیار خوشحال شدم».
معصومه سلیمان تجربیات زیادی در پرستاری از کودکان
مبتال به سرطان دارد .او در پاسخ به این سؤال که رفتار پرستاران
با کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان چگونه باید باشد تا
درمان روند بهتری را طی کند ،پاسخ میدهد« :سرطان یک بیماری
جسمی حاد است که تمامی اعضای خانواده را درگیر میکند.
همچنین فشار روحی و روانی وارد شده به خانوادهها ،آنها را در
وضعیت روحی نامطلوبی قرار میدهد به همین دلیل یک پرستار
در محک میبایست حمایتگر باشد و سنجیده عمل کند .به عبارت
دیگر همکاران پرستار با همراهی روانشناسان و مددکاران اجتماعی
باید بدانند چگونه با کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان
رفتار کنند .همین موضوع باعث میشود خانوادهها به پرستار
کودکشان اعتماد کنند و از لحظه تشخیص بیماری تا زمان
بهبودی یا حتی زمانی که کودک بد حال است با او همراهیهای
الزم را انجام دهد».

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان البرز

اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فردیس هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060331010002208هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک فردیس تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای شعبان رفیعی فرزندعبدالعلی
بشماره شناشنامه  199صادره ازخنداب (قره چای ) درسه دانگ مشاع در ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 133متر مربع از پالک شماره 261فرعی از
 163اصلی واقع در فردیس فلکه دوم انتهای سوم شرقی  14جدید ک ش قربانلو پ
13خریداری از مالک رسمی یحیی میر فخرائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض داد خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصل اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد2931 .
حسن صادقی نیارکی -رئیس ثبت واسناد وامالک
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/20تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/5

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان البرز

اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فردیس هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و
ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شماره  140060331010002649هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسین یگانه فرزند محمد
بشماره شناشنامه  283صادره ازخدابنده در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  133متر مربع از پالک شماره 16فرعی از  164اصلی واقع در مشکین دشت خ
صبری امین  2پالک  16خریداری از مالک رسمی سید محمد حسینی (احدی از وراث
مرحوم سید حبیب اله حسینی ) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض داد خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .طبق نامه اداره راه وشهرسازی بصورت دایر باغ و ساختمان می باشد 2936
حسن صادقی نیارکی -رئیس ثبت واسناد وامالک
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/20تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز  ،متعلق به سواری سیستم سمند تیپ  LXEF7CNGرنگ سفید روغنی
مدل 1394به شماره انتظامی  229 99س  34به شماره موتور 147H0154632
به شماره شاسی  NAACJIJW4FFبنام آقای امیر رضا جاودانی کیهان مفقود گردیده
ازدرجه اعتبار ساقط می گردد .
فردیس 3043

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مفقودی

اینجانب ملیحه حمیدی زیر آسفی به شماره ملی  2030226701مالک خودروی
سواری سیستم سمند تیپ  LXمدل  1394به رنگ سفید روغنی به شماره
موتور 147H0176901و شماره شاسی NAACR1HW6FF612461به شماره
پالک  636-69و  46بعلت فقدان اسناد فروش (برگ سبز و سند کمپانی و کارت
ماشین) تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است .لذا چنانچه احدی
ادعایی در خصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع
در کیلومتر 6جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس
از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .گنبد کاووس
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت سیستم تکتاز تیپ  TK125Sبه رنگ آبی
مدل  1395به شماره پالک 99154 -596و شماره موتور 0124NEJ053054و
شماره تنه 125G9517849***NEJمتعلق به امید گنبدی فرزند سید نور به کد
ملی 2031765639مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .گنبدکاووس
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ کمپانی  ،برگ سبز و کارت سوخت خودرو سواری سیستم  :پراید تیپ  :هاچ
بک رنگ سفید _ روغنی مدل  1376به شماره موتور  00026241و به شماره شاسی
 S1442276131882و به شماره پالک ایران  984 _14ج  87به نام کسری حیدری
مفقود گردیده اند واز درجه اعتبار ساقط میباشند  .خرم آباد

خاک تهران ساالنه تا  ۱۷تن
فرسوده میشود
در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی و
پدیدههایی مانند سیل و خشکسالی سبب
شدهاند تا فرسایش خاک در کشور با شدت و
سرعت بیشتری مشاهده شود .معاون آبخیزداری
اداره کل منابع طبیعی استان تهران ضمن
اشاره به چالش فرسایش از نابودی حداقل ۱۲
تن در هکتار خاک در سال به علت فرسایش
میگوید.محمد فرامرز در گفت و گو با ایسنا با
تاکید بر مسئله فرسایش خاک به عنوان یکی
از جدیترین مشکالت کشور خاطرنشان کرد:
فرسایش خاک ،چالشی جدی است که در تمام
نقاط کشور دیده میشود .استان تهران نیز از
این قاعده مستثنی نیست و فرسایش خاک در
این استان به سرعت در حال رخ دادن است.
وی با اشاره گستره وقوع این پدیده در استان
تهران گفت :فرسایش خاک در همه استانهای
کشور از جمله استان تهران دیده میشود.
فرسایش خاک در تهران با توجه به نوع خاک
و شرایط جغرافیایی هر منطقه از آن متفاوت
است .فرسایش خاک ،ناشی از عوامل گوناگونی
است .با تغییر متغیرهای مربوط به خاک ،میزان
فرسایش نیز تغییر میکند .میانگین فرسایش
در کل کشور که استان تهران هم شامل آن
میشود ۱۲ ،تا  ۱۷تن در هکتار در سال است.
انباشت آالیندهها در مناطق صنعتی و
پرتردد طی  ۵روز آینده
به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت
بحران مخاطرات ،هوای کشور در روز شنبه (۲۰
آذر ماه) دارای جوی آرام و پایدار خواهد بود ،این
در حالیست که طی پنج روز آینده ،در مناطق
صنعتی و پرتردد ،انباشت آالیندههای جوی
پیشبینی میشود.صادق ضیاییان در گفتوگو
با ایسنا ،درباره وضعیت آب و هوایی کشور طی
روزهای آینده ،گفت :براساس تحلیل آخرین
نقشههای پیشیابی هواشناسی ،امروز جمعه
 ۱۹آذر ماه  ،۱۴۰۰در بخشهایی از استانهای
مازندران ،گلستان و خراسان شمالی افزایش ابر و
بارش پراکنده انتظار میرود.وی افزود :شنبه ۲۰
آذر ماه جوی آرام و پایدار در کشور حاکم خواهد
بود .همچنین یکشنبه  ۲۱آذر ماه در استانهای
گیالن و مازندران ابرناکی و بارش پراکنده انتظار
میرود .این شرایط دوشنبه در استانهای ساحلی
دریای خزر ،خراسان شمالی و شمال خراسان
رضوی پیشبینی میشود و بارش پراکنده برف در
ارتفاعات دور از انتظار نیست.ضیاییان ادامه داد:
طی پنج روز آینده در مناطق صنعتی و پرتردد
انباشت آالیندههای جوی پیشبینی میشود.
همچنین امروز  ۱۹آذر ماه ،به سبب وزش باد
در استانهای تهران و البرز به طور موقت غلظت
آالیندههای جوی کاهش مییابد.

مفقودی برگ کمپانی خودرو سواری _ سیستم  :سپند تیپ  :پی کی ایی مدل
1385رنگ نقره ای _ متالیک به شماره موتور  M131509399و به شماره شاسی
 064155و به شماره پالک ایران 765_31ب  82به نام سعید محمدی منش مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد  .خرم آباد
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در مرتع جنگسو پالک  56اصلی بخش  6قشالقی
 263فرعی آقا /خانم هاکوپ ملک هاکوپیانس فرزند سورن نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  279.54متر مربع خریداری بدون واسطه /با
واسطه از انی وارتوان
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان
به اطالع عموم می رساند 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 -الف1229868 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/20 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر علیا پالک  5اصلی بخش  1قشالقی
 123فرعی آقا /خانم ابراهیم گلی لنگا فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی ( با کاربری زراعی /باغ) به مساحت  222.52متر مربع خریداری بدون
واسطه /با واسطه از جعفربیژنی و حلیمه بیژنی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان
به اطالع عموم می رساند 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 -الف1228821 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/20 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی کامیون سیستم
ولوو تیپ ان  88مدل  1973به شماره انتظامی  18ایران  319ع  41شماره موتور
 001461شماره شاسی  023276مفقودشده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

