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خبر كوتاه
تشکیل ستاد اجرایی ویژه گرامیداشت
مراسم شب های قدر در شهرداری گرگان

نخستین نشست هم اندیشی گرامیداشت
شب های قدر با حضور مدیران و اعضای ستاد
اجرایی این مراسم برگزار شد.احمد ساالری معاون
خدمات شهری و رئیس ستاد اجرایی گرامیداشت
شب های قدر شهرداری گرگان با اعالم این خبر
اظهار داشت :شهرداری گرگان در راستای خدمات
رسانی مطلوب به شهروندان اقدام به تشکیل ستاد
متمرکز اجرایی ویژه شب های قدر با محوریت
حوزه معاونت خدمات شهری در شهرداری گرگان
نموده است.وی افزود :عوامل شهرداری گرگان با
استفاده از تمام ظرفیت های خود در حوزه معاونت
خدمات شهری  ،مناطق  3گانه  ،روابط عمومی
 ،سازمان حمل و نقل  ،سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی و سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز
جهت خدمات رسانی به شهروندان تا پایان مراسم
شب های قدر با برنامه ریزی به صورت آماده باش
حضور خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان:

راننده تاکسی وظیفه شناس گرگانی
وجه نقد و طال را به صاحبش بازگرداند

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری
گرگان از بازگرداندن کیف حاوی پول نقد و
طالی یک شهروند از سوی راننده تاکسی شهر
خبر داد.مهدی کمال غریبی اظهار داشت« :علی
بصیری» راننده تاکسی امانتدار گرگانی در اقدامی
خداپسندانه ،یک کیف حاوی پول نقد و طال جامانده
در تاکسی را با پیگیری روابط عمومی سازمان حمل
و نقل شهرداری گرگان به دست صاحبش رسانید.
کمال غریبی افزود :این راننده وظیفه شناس علی
رغم داشتن مشکالت مالی فراوان ،زمانی که متوجه
کیف حاوی طال و پول نقد در داخل خودرو شد،
بالفاصله موضوع را به واحد اشیای گم شده سازمان
حمل و نقل اطالع داد.وی با بیان اینکه جمعا مبلغ
یکصد میلیون ریال پول نقد و طال داخل کیف بود،
افزود :این راننده تاکسی با این اقدام خیرخواهانه
خود ،صاحب آن کیف را که یک زن میانسال بوده و
این مبلغ برای خرج بیماری پسرشان بوده خوشحال
و از نگرانی خارج کرد.مدیرعامل سازمان حمل و
نقل شهرداری گرگان بیان کرد :این چهارمین مورد
در سال جاری است که رانندگان تاکسی و اتوبوس
گرگان پول یا طالی بهجا مانده در داخل خودرو
را به صاحبانش بازمیگردانند.کمال غریبی ضمن
درخواست از شهروندان برای مراقبت از وسایل خود
به هنگام تردد در سطح شهر با وسایل حمل و نقل
عمومی به آنها توصیه کرد تا حد امکان در سفرهای
درون شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا
از امنیت جانی و مالی خود آسوده خاطر باشند.الزم
به ذکر است شهروندان جهت پیگیری وسایل جا
مانده در خودروهای حمل و نقل عمومی می توانند
با شماره همراه  09114061707واحد اشیای گم
شده سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان تماس
حاصل نمایند.

شماره 3419

شهردار گرگان:

قرارگاه جهادی توسعه محالت در کوی قلعه حسن راه اندازی می شود

شهردار گرگان از تشکیل قرارگاه جهادی
توسعه محالت خبر داد.مهندس محمدرضا سبطی
یکشنبه شب در جمع اهالی کوی قلعه حسن با
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان در
«ر َمضان» از نظر لغوی
ماه مبارک رمضان گفتَ :
به معنای سوزاندن است و امیدواریم در این ماه
مبارک گناهان ما ،پاک و سوزانده شود.وی افزود:
اراده شهرداری و شورای شهر در این دوره خدمتی
بر این است با دیدگاه محله محوری و مسجد
محوری بتوانیم خدمات همه جانبه را به محالت
ارائه دهیم.سبطی خاطرنشان کرد :استراتژی ما در
قالب ایجاد «قرارگاه جهادی توسعه محالت» در
 94محله شهر گرگان است که محله قلعه حسن،
پایلوت محالت ما در شهر گرگان منظور شده است.
شهردار گرگان افزود :این طرح با ارائه خدمت از
آذرماه  1400با شروع برخی فعالیت های عمرانی
آغاز شده و انشاءاهلل در ادامه راه در سال جدید
به خدمات رسانی در حوزه های مختلف خواهد
پرداخت.وی یادآور شد :الحمداهلل تاکنون در حوزه
عمرانی اتفاقات خوبی در بخش آسفالت معابر و
کوچه ها در محالت گرگان صورت گرفته است.
سبطی همچنین متذکرشد :برخی مالکین در
این منطقه با مشکل دریافت مجوزات دیوارکشی

در حوزه شهرسازی و حقوقی مواجه هستند که
انشاءاهلل با کمک ما بتوانند به صورت قانونمند
به حق و حقوق خود در خصوص ثبت مالکیت
امالک خود برسند.شهردار گرگان در ادامه بیان
کرد :خانه فرهنگ جنب سالن ورزشی محله قلعه
حسن تا هفته آینده افتتاح و بازگشایی می شود و
با واگذاری آن به نیروهای جهادی این محله با آنها

قرارداد منعقد می شود.
این مقام مسئول تصریح کرد :در مقوله خدمات
شهری محله هم به موضوع رسیدگی به نظافت،
باکس های زباله و تخلیه مخازن ورود جدی خواهیم
کرد.وی ادامه داد :ارائه خدمات فرهنگی و عمرانی و
زیباسازی و فضای سبز محله قلعه حسن ،اقدامات
زیبایی همچون رنگ آمیزی انجام می شود.شهردار

گرگان در ادامه خاطرنشان کرد :در حوزه فرهنگی
اجتماعی و ورزشی با بازگشایی خانه فرهنگ و
همچنین کلنگ زنی «سرای محله» که محالت قلعه
حسن ،گلشهر و دخانیات را پوشش می دهد ،بتوانیم
فعالیت های ارزنده ای ارائه دهیم.وی با اشاره به لزوم
اقدامات بیشتر امور بانوان شهرداری برای بانوان این
محله گفت :امیدواریم توسط خانه های فرهنگ محله
برنامه های شادی ویژه خانواده ها با رعایت پروتکل
ها با هدف کاهش آسیب های اجتماعی موجود
در منطقه اجرا شود.شهردار گرگان بیان کرد :خانه
فرهنگ با احصاء نیازها و مطالبات شهروندان به ارائه
خدمت در محالت می پردازد .مهندس سبطی عنوان
کرد :بودجه عمرانی در حوزه محالت به تفکیک هر
محله تخصیص یافته تا انشاءاهلل با بهره مندی از
پتانسیل قرارگاه جهادی همه نیروها و ظرفیت بسیج
و نیروهای مردمی محالت در راستای پیشرفت و
توسعه محله های سطح شهر گرگان گام برداریم.وی
در ادامه با تشکر از زحمات مدیران گذشته گفت:
معموالً مدیران شهری بیشتر پروژه محور هستند
و عالقمند هستند پروژه هایی که بیشتر در چشم
شهروندان عزیز است را انجام دهند ولی ما به دنبال
تحقق و اجرای رویکرد خانواده محوری ،محله محوری
و شهر محوری هستیم.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد:

رفع تصرف  ۸هکتار زمین دولتی در بهبهان

رفع تصرف اراضی خوزستان معاون امالک و حقوقی اداره کل راه
و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف  ۸هکتار زمین دولتی در بهبهان
خبر داد.سید حسین دهبان زاده اظهار داشت :چندین فقره تصرفات
با احکام قضایی و با همکاری نیروهای انتظامی در بهبهان رفع تصرف
شد .وی افزود :این ساخت و سازهای غیر مجاز به شکل غیر قانونی و
با تصرف اراضی دولتی در ایام تعطیالت نوروزی انجام شده بود که با
حکم مقام قضایی تخریب و به وضعیت سابق برگشت.دهبان زاده با اشاره
به مکان تصرفات اظهار داشت ۸۰ :هزار متر مربع زمین دولتی واقع در
داخل محدوده شهر بهبهان پشت بیمارستان تامین اجتماعی که توسط
متصرفین به صورت حصار کشی و احداث بنا صورت گرفته بود ،رفع
تصرف شدند.وی تصریح کرد :در این عملیات تعداد  ۱۳حصار کشی
بلوکی ۵۰ ،مسنی و شالوده ۲ ،ساختمان احداث شده بطور کامل تخریب

اولین نشست کمیته ایمنی در سال جاری
با موضوع بررسی عملکرد امور  HSEدر سال
 1400و با هدف کاهش حوادث و ارتقاء سطح
دانش ایمنی در شرکت گاز استان سمنان
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ ابوالفضل شیرپوری

حاکمیت قانون و موازین بهداشتی با اهانت و
توهین خدشهدار نمیشود

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت :حاکمیت قانون و رعایت موازین
بهداشتی با توهین و اهانت تعطیل بردار نیست بلکه مجریان باید با حساسیت
بیشتر در این وظیفه خطیر مصمم باشند.
بهلول تکلوی اظهار کرد :روز گذشته شاهد رفتار هیجانی و توهین آمیز و
ضرب و شتم شدید بازرس بهداشتی دامپزشکی در شهرستان بیله سوار هنگام
مأموریت بودیم که مایه تأسف جامعه دامپزشکی و بهداشت استان شد.
وی با اشاره به اینکه مأموران دامپزشکی در راستای اجرای نوزدهمین،
طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان
در حال سرکشی به واحدهای تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی هستند،
خاطرنشان کرد :این مأموران در راستای تأمین امنیت غذایی و تضمین سالمت
و بهداشت عمومی جامعه همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل با ساماندهی
 ۲۸اکیپ ثابت و سیار فعال هستند.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با ابراز تأسف از ضرب و شتم این بازرس
دامپزشکی در حین مأموریت از سوی قصابی در بیله سوار گفت :این رفتار
توهین آمیز به جامعه دامپزشکی اص ً
ال شایسته نیست و بازرسان بهداشتی
دامپزشکی باید در تمام نقاط کشور از یک حاشیه امن برخوردار باشند.
تکلوی ادامه داد :ضارب یک رأس گاو ماده را برای کشتار به کشتارگاه دام
بیله سوار برده و بعد از کشتار به علت تب دار بودن الشه بازرس دامپزشکی
دستور نگهداری موقت الشه برای انجام معاینات و اقدامات بعدی صادر و اجازه
خروج الشه از کشتارگاه را نمیدهد که ضارب کشتارگاه را ترک میکند اما
ماجرا در این جا ختم نمیشود.
وی تصریح کرد :همان روز در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی
دامپزشکی بازرس بهداشتی کشتارگاه با نام الهام رهبری حوالی ساعت  ۱۱قبل
از ظهر در مراجعه به مغازه همان قصاب در شهر با دو الشه کشتار غیر مجاز
و بدون مهر دامپزشکی مواجه شده و دستور ضبط آن را صادر میکند که در
این هنگام ضارب به وی حمله ور شده و با کشاندن وی به پشت یخچال مغازه
گوشی همراه او را گرفته و دور از دید عموم با چوب وی را به شدت مورد ضرب
و شتم قرار میدهد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه در پی این اقدام خشونت
بار مراتب با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع
شده است ،گفت :کنترل بهداشتی فراوردههای خام دامی جزو رسالتهای اصلی
دامپزشکی است و چنین اقدامات هیجانی و کنترل نشده نمیتواند ما را از
رسالت اصلی که تأمین سالمت غذایی جامعه است ،بازدارد.
تکلوی ادامه داد :چنین اتفاقاتی هیچ اختاللی در اجرای مصمم طرحهای
نظارتی دامپزشکی ایجاد نخواهد کرد و ناظران بهداشت عمومی و مواد غذایی
دامپزشکی در راستای تأمین امنیت غذایی و تضمین سالمت مردم وظایف
قانونی خود را با تمام توان ادامه خواهند داد.

آگهی مفقودی

برگ سبز زامیاد تیپ  ، Z24NIBمدل  1390به رنگ آبی -روغنی ،به شماره موتور
 614053و به شماره شاسی  NAZPL140TBO330122و به شماره پالک 63
ایران  142ه  12متعلق به خانم فاطمه داودیپور به کدملی  3161285484مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد /.نقده
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مفقودی

برگ سبز وانت نیسان تیپ  ، 2400مدل  1385به رنگ آبی -روغنی ،به شماره موتور
 332232و به شماره شاسی  J023607وبه شماره پالک  37ایران  155د 12متعلق
به آقای صمدعباسی به کدملی  1361526939مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد/.نقده
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
برگ سبز خودروی سواری هیوندای  ،مدل  2016به رنگ سفید متالیک ،به شماره
موتور  G4KEFA734838و به شماره شاسی KMHE241G8GA189564و به
شماره پالک  11879 -44متعلق به حمید اسکندرپور قلیدیزج مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد /.ماکو

رئیس امور  HSEشرکت گاز استان سمنان از
برگزاری اولین جلسه كميته ایمنی در سال جاری
خبر داد و گفت :این جلسه با حضور اعضاء کمیته
با هدف افزایش ضریب ایمنی در فعالیت ها ،ارتقاء
سطح دانش ایمنی و افزایش دقت در صدور پرمیت
در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

140060312004008129مورخه1400/12/03موضوع کالسه
برابر رأی شماره
 1400114412004000367هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مربوط به مدیریت آموزش و پرورش گنبدکاووس شناسه ملی
 14002693312درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  1732متر مربع جدا
شده از پالک  11518فرعی از -1اصلی بخش  10حوزه ثبت ملک گنبدکاووس واقع در خیابان
کوی مال نفس انتقال ملک بالواسطه از مال نفس نفسی بوده ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف8090
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/01/21:تاریخ انتشارنوبت دوم14010/02/04:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 140060312004007339مورخه1400/11/07موضوع کالسه
برابر رأی شماره
 1400114412004000378هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی به نام مدیریت آموزش و پرورش شناسه ملی 14002693312
درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  419/26متر مربع واقع در گنبدکاووس
روستای ایمر بخش 11حوزه ثبت ملک گنبد که احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد
تقاضا و انتقال ملک استشهادیه محلی از شورای اسالمی محل به متقاضی بوده ،لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف8079
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/01/21:تاریخ انتشارنوبت دوم14010/02/04:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 140060312004008130مورخه1400/12/03موضوع کالسه
برابر رأی شماره
 1400114412004000364هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مربوط به مدیریت آموزش و پرورش گنبد کاووس شناسه ملی
 14002693312درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  2500متر مربع
جدا شده از پالک  6976فرعی از  -1اصلی بخش  10حوزه ثبت ملک شهرستان گنبدکاووس
واقع درخیابان رودکی آموزشگاه احمد قلی محمدی انتقال ملک بال واسطه از احمد قلی محمدی
بوده ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص 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 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 سند مالکیت صادر
خواهد شد.م.الف8080
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/01/21:تاریخ انتشارنوبت دوم14010/02/04:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 140060312004007342مورخه1400/11/07موضوع کالسه
برابر رأی شماره
 1400114412004000377هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مربوط به مدیریت آموزش و پرورش گنبد کاووس شناسه ملی
 14002693312درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  1226/50متر مربع
جدا شده از پالک  - 8اصلی بخش  11حوزه ثبت ملک گلستان شهرستان گنبدکاووس واقع
در روستای گل تپه انتقال ملک استشهادیه محلی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت
به مورد تقاضا احراز گردیده  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص 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 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
سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف8082
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/01/21:تاریخ انتشارنوبت دوم14010/02/04:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

شيرپوري با اشاره به اینکه اجرای صحیح
تمامی دستورالعمل های ایمنی نقش بسزایی
در کاهش سطح ریسک ایفا می نماید ،گفت:
با توجه به ابالغ دستورالعمل جديد پروانه
هاي انجام كار ،مقدمات جاري سازي آن
فراهم شده و از ابتداي ارديبهشت ماه فرآيند

جديد اجرايي مي گردد؛ همچنين ضمن تأكيد
بر رعايت مسائل ايمني ،اعالم شد كه در
صدور پرميت و كنترل موارد آن نهايت دقت
انجام پذيرد زيرا كه صدور پرميت صحيح،
مساوي با كاهش حوادث و افزايش سالمت
پرسنل خواهد بود

آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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 آمل 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 بخش چهار ثبت آمل -دهستان چالو
 -26اصلی( قریه گنکرج کال)
 662فرعی آقای مراد علی مختارزاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی
به مساحت  200متر مربع .خریداری شده بال واسطه از ربابه بیرق دار و مع الواسطه از
رضا فالح و سیاوش فالح.
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 روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی 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 -الف1201430 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/01/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/04 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری پژو  ROAمدل  1387به شماره
انتظامی  82ایران  763م  75شماره موتور  11686059902شماره شاسی 61209394
متعلق به حشمت پور رسول درزی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان:

 ۳۷مرکز خرید و فروش غیر مجاز
پسماند خشک پلمب و تخلیه شدند

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از
پلمپ و تخلیه  ۳۷مرکز خرید و فروش غیر
مجاز پسماند خشک در کوی عرفان و بلوار صیاد
شیرازی خبر داد.مهندس احمد ساالری اظهار
داشت :دومین طرح مشترک برخورد با مراکز
غیر مجاز در شهر گرگان با همراهی دادستانی،
نیروی انتظامی و مرکز بهداشت به مرحله اجرا
گذاشته شد.ساالری افزود :هرگونه فعالیت و
دایر نمودن مراکز خرید و فروش پسماند در
مناطق مسکونی ممنوع است و شهرداری در
راستای اجرای قانون بند  ۲۰ماده  ۵۵از ادامه
کار آنها جلوگیری می کند.وی تصریح کرد:
شهروندان برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان
احتمالی ،ضروری است قبل از فعال نمودن این
مراکز از مجاز بودن فعالیت خود استعالم الزم را
به عمل آورده تا دچار مشکالت بعدی نشوند.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگن ادامه داد:
فعالیت مراکز خرید و فروش عالوه بر این که
اعتراضات شهروندان و ساکنین را به همراه دارد
لذا باعث آلودگی بصری و زیست محیطی شده و
موجبات ایجاد مزاحمت و آسیبهای اجتماعی
و فرهنگی در سطح محالت را فراهم می آورد.به
گفته ساالری ،برخورد قاطع و قانونی مستمر در
دستور کار دادستانی ،شهرداری ،مرکز بهداشت
و دیگر دستگاه های مرتبط قرار گرفته است.

احیای شب  ۲۱رمضان برگزار شد

شد.معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ضمن
قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضا ،نیروی انتظامی و فرمانداری
در رفع تصرف اراضی شهرستان اضافه کرد :دستگاه قضا و نیروی انتظامی
همواره همکاری موثری با یگان حفاظت اراضی اداره کل در حفاظت
از بیت المال داشته اند.دهبان زاده با بیان اینکه رسیدگی به موضوع
زمینخواری یکی از اولویتهای این اداره است ،اذعان داشت :اداره کل
راه و شهرسازی استان در راستای برخورد با پدیده زمینخواری و تخریب
و تصرف اراضی ملی به سرعت عملیات قلع و قمع و رفع تصرف را با
قاطعیت و حمایت دستگاه قضایی انجام میدهد.معاون امالک و حقوقی
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از شهروندان خواست برای جلوگیری
از تصرفات و در همراهی با یگان حفاظت با شماره  ۱۶۵۶به عنوان پل
ارتباطی مقابله با زمین خواری تماس تلفنی برقرار کنند.

ارتقاء سطح دانش ایمنی ،برابر با كاهش حوادث خواهد بود

اخبار

مردم دروازه نجف در سوگ موالی نجف

رئیس امور  HSEشرکت گاز استان سمنان:

مدیرکل دامپزشکی اردبیل:

آگهی مفقودی

شهرستان

همزمان با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
مراسم سوگواری مردم کرمانشاه برای موالی نجف
و احیای شب قدر  ۲۱رمضان در مساجد ،هیئات
و حسینیهها بر پا شد.مراسم ویژه شب بیست و
یکم ماه رمضان و سوگواری موالی متقیان حضرت
علی (ع) و آئین ویژه احیا با حضور مردم متدین و
خداجوی استان کرمانشاه در مساجد ،تکایا ،هیئات،
بقاع متبرکه و گلزار شهدا برگزار شد.در بیست و
یکم ماه مبارک رمضان است اهالی و دوستداران
موالی متقیان به دلیل ارادت خاص خود در ماتم
و حزن و اندوه فرو رفته و همه جا یکپارچه سیاه
پوش میشود و عزاداری ،سینه زنی و نوحه خوانی
میپردازند .آسمان دل شبزندهداران بارانی بود و
در احیای شب بیست و یکم  ۲غم در دل داشته که
نخست برای شهادت و فراغ موالیمان امیرالمومنین
علی (ع) و دیگری قرار داشتن در سراشیبی اتمام
بعلی الهی
ماه مبارک رمضان که با اشک و آه ندای ٍ
العفو را نجوا میکردند .روحانی مجلس در یکی از
مجالس عزای امیر المومنین و احیای شب قدر بیان
کرد :در  ۲سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی
مراسم احیا و سوگواری برای شهادت امیرالمومنین
با محدودیتهای بسیاری برگزار میشد امسال اگر
در مجالس احیا حضور داریم همه از لطف و نظر
امیرالمومنین است.

مفقودی

سند کمپانی موتورسیکلت سیستم احسان تیپ  150رنگ گوجه ای مدل 1400
به شماره پالک  36845-589شماره تنه  N14AVEKJDM1P42917موتور
 0149N14514350مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری هاچ بک پژو  207I-MTمدل 1400
به شماره انتظامی  72ایران  981ی  83شماره موتور  167B0132942شماره شاسی
 NAAR03FE9MJ544419متعلق به محبوبه محمدی سالدهی مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری وانت پیکان مدل  1385به شماره
انتظامی  82ایران  856ل  89شماره موتور  11485007682شماره شاسی 14106338
متعلق به سینا سروش مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

پروانه نظام مهندسی به شماره  20-12-01032متعلق به مصطفی حسین زاده فرزند
اسمعیل با کد ملی  2060452600دارای کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر به شماره عضویت  12-3-0-006260مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

سند کمپانی (سند کارخانه) خودروی سواری پژو به تیپ پارس XU7به
مدل  1394به رنگ سفید به شماره موتور 124K0719811شماره شاسی
NAAN01CE1FH267993به شماره پالک 229ج 36ایران  84مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد/خوی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین خودروی سواری – سواری به سیستم پژو به
تیپ  405جی ال ایکس آی 8/1به مدل  1383به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور
12483042707شماره شاسی 83025471به شماره پالک 945م 59ایران 37مفقود و
از درجه اعتبار ساقط می باشد/خوی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1387
به شماره انتظامی  82ایران  958ص  42شماره موتور  2610575شماره شاسی
 S1412287843553متعلق به سیدعلی رضویان دیوکالئی مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

پیروآگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون وماده  13آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
امالک مشروحه ذیل در ساعت وتاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به
عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه اندرور پالک  2اصلی بخش  3قشالقی
 1081فرعی آقا /خانم صدیقه اکبری فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی ( با کاربری زراعی /باغی ) به مساحت  230متر مربع خریداری بدون
واسطه  /با واسطه از مقدم قمی اندرور
ساعت  9صبح روزشنبه مورخ  1401/02/24لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و
صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند .بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی ویا نماینده قانونی آنان طبق ماده
 15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
معترضین می توانند به استناد ماده  20قانون ثبت ومواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت
ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به
این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند .در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواست توسط متقاضی ویا نماینده قانونی وی وبدون توجه به اعتراض واصله عملیات
ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.م -الف 1306865 :تاریخ انتشار1401/02/04 :

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند
رسمی مصوب سال1390/09/20

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر -صفر رضوانی

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

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری سایپا تیپ تیبا مدل  1396به
شماره انتظامی  82ایران  844م 84شماره موتور  8514404/M15شماره شاسی
 NAS811100H5770566متعلق به سیدحسن قاسم پور گنجی مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری هاچ بک پژو  206TU5مدل 1395
به شماره انتظامی  82ایران  898م 62شماره موتور  163B0242232شماره شاسی
 NAAP13FE0GJ857349متعلق به سید سروش سیدی مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برابر رای شماره 140160301057000390مورخ 1401/01/29صادره از هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  ،امالک و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب1390/9/20مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات مالکانه
آقای مصطفی سلیمی فرزند محمد ابراهیم به صورت ششدانگ یک خانه با اعیان احداثی
به مساحت  540/32متر مربع قسمتی از پالک  315فرعی از 50اصلی واقع در شهریار
محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه .مشخصات ملک :یک
قطعه باغ به پالک ثبتی  315فرعی از  50اصلی ،مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور،
واقع در حوزه ثبت ملک شهریار استان تهران با حق آبه از رودخانه کرج طبق معمول
مشخصات مالکیت :مالکیت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی شماره ثبت -تاریخ ثبت
دارای شماره ملی 10100171920بعنوان مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان با شماره
مستند مالکیت -تاریخ  1377/09/23موضوع سند مالکیت اصلی بشمار چاپی786671
سری ت سال  75که در صفحه  332دفتر امالک جلد  27ذیل شماره 4269ثبت
گردیده است و در ضمن ملک مربوطه از مالکیت بنیاد مستضعفان می باشد که نامبرده
در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3قانون مذکور و ماده  13آئین
نامه اجرائی آن مصوب 1391/04/25نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق
الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت
اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت
اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات امکان خواهد نمود ضمناً
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
مهدی ناصری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار م الف9496
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