ورود سازمان بازرسی به ماجرای تابلو منتسب به مظفرالدین شاه

در پی انتشار عکسهایی از تابلو به فروشرفتۀ پرتره مظفرالدین شاه
قاجار در حراجی کریستیز بریتانیا و جای خالی این تابلو روی دیوارهای
کاخ گلستان در تهران سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد
و بررسی در این خصوص آغاز شده است.
بازرسکل امور ورزش ،جوانان و گردشــگری سازمان بازرسی کل
کشور در حاشــیه بازدید از کاخ گلستان بیان کرد :اخیرا موضوعاتی
مبنی بر گم شــدن پرتره رنگ روغن مظفرالدین شــاه اثر شاخص

کمالالملک که در تاالر برلیان کاخ گلستان منتشر شد.لقمان کیاپاشا
گفت :با توجه به ادعاهای مطرح شده پیرامون این موضوع ،در محل
کاخ حاضر شــده و از مدیر مجموعه و همچنین مدیرکل موزههای
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توضیح خواسته شد و با توجه به
پاسخهای اخذ شده ،سازمان برنامه تحقیق و بررسی را در دستور کار
دارد.وی بیان کرد :در کنار بازرســی پیرامون ادعاهای مطرح شده و
توضیحات ارائه شده توسط مدیرکل موزههای وزارت میراث فرهنگی

و گردشگری مقرر شد مطابق قوانین بینالمللی اقدامات الزم را برای
بازگرداندن اثر مذکور در دستور کار قرار گیرد.بازرسکل امور ورزش،
جوانان و گردشگری ســازمان بازرسیکل کشور با تاکید بر اینکه از
محل نگهداری دیگر آثار و همچنین مخزن کاخ نیز بازدید شد ،افزود:
یکی از موضوعاتیکه از سوی سازمان بازرسی در این بازدید مدنظر
قرار گرفت ،نحوه و شــرایط نگهداری آثار و اشیاء تاریخی بود که در
این راستا نیز توضیحاتی ارائه شد.

فرهنگ و هنر 7

چهارشنبه  12مرداد  1401شماره 3491

آماده عبور از پل مرگ و آزادی از زندان دنیا باشید!

کتاب «زیباییهای کربال» نوشته حجتاالسالم
محمد محمدیان یکی از کتابهای عاشورایی بازار
نشر کشور است که برای اولینبار سال  ۸۴منتشر
شد و سال  ۸۷به چاپ ششم رسید .در حال حاضر
هم با نســخههای چاپ یازدهم در کتابفروشیها
عرضه میشــود .چاپ اول تا دهــم اینکتاب در
مجموع با شــمارگان  ۳۳هزار نسخه عرضه شده
است.
نویسنده کتاب پیشرو میگوید تأثیر حادثه کربال
در روند تاریخ اســام و تعمیق فرهنگ شــیعی از
جهات مختلف قابل تأمل و عبرتآموز است که اگر
تحقیقی گســترده در این زمینه انجام شود ،نتایج
مفیــدی برای جامعه دینی خواهد داشــت .از نظر
محمدیان ،تأمل در جاذبههای فرهنگ عاشورا که
موجب بقا و استمرار و شکوه و بالندگی آن شدهاند،
همچون دســتیابی به گنج با ارزشــی اســت که
میتوان با بهرهمندی از آن ،در انتقال اینفرهنگ
به نسل جوان ،تحولی شگرف و جهشی فوقالعاده
ایجاد کرد.
محمدیان میگوید در ماجرای کربال ،دشــمنان
امام حســین (ع) اعمال و کردار زشتی را مرتکب
شــدند که نشان از ســقوط و انحطاط آنها دارند
اما ظلمت رفتار آنها فضایی را پدید آورد که همه
چشــمهای بینا غرق در تماشــای انتخاب زیبایی
یاران امام حســین (ع) شدند و چنان در اینزیبایی
خیره ماندند که برایشــان فرصتی برای مشــاهده
آنزشتیها باقی نماند.
بــه گفته مؤلف کتاب «زیباییهــای کربال» ،در
اینکتاب ســعی شــده با نگاهی زینبی به جریان
کربــا نگاه شــود و برگی زریــن و در عین حال
خونین از تاریخ کربال ورق زده شود و زیباییهایی
که زینب کبــری میدید و به آنها میبالید ،پیش
روی مخاطب قرار گیرد.
اینکتــاب ،زیباییهــای کربــا را در  ۱۴فصل
جســتجو میکنــد کــه بهترتیــب عبارتاند از:
«حقمحــوری»« ،عزتمداری»« ،وفــاداری و

اســتقامت»« ،دلسوزانهترین برخوردها با دشمن»،
«زیباترین بازگشــتها»« ،شــورانگیزی جوانان
و نوجوانان»« ،پیرمردان زنــدهدل»« ،بزرگواری
غالمان»« ،شــیر زنــان کربــا»« ،عبادتهای
عاشقانه»« ،زیباترین شــب تاریخ»« ،شجاعت و
شــهادتطلبی در کربال»« ،امام بر بالین یاران»،
«اشــعار زیبای کربال» .در ادامــه بخشهایی از
اینکتاب را مرور میکنیم :مســلم بن عوســجه،
کوفی وفادار مســلم بن عوســجه نیز از پیرمردان
بسیار محترم سپاه حسینی در کربالست.
مســلم از صحابه پیامبر و مردی شــجاع و مقیم
کوفه بود و جزو کســانی بــود که به امام (ع) نامه
نوشــته و به کوفه دعوت نموده بود! مسلم پس از

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران

صورت طبقه بندی بستانکاران شرکت چم پالستیک نور به شماره ثبت
 4580و شناسه ملی  10101593810تهیه و تنظیم گردید و در اداره
تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به نشانی :مازندران ساری -خیابان
مازیار  -نبش خیابان امیرکبیر  -ساختمان شماره  2دادگستری استان
مازندران  -طبقه اول  -واحد اول موجوداست .این صورت طبقه بندی
بستانکاران به استناد ماده  36قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ،ظرف
مدت  20روز از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم
توقف (شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل) می باشد .بدیهی
است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب می گردد.
تاریخ چاپ  :چهارشنبه 1401/05/12
امین فالح -معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور
ورشکستگی دادگستری استان مازندران
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

برابر رأی شماره  140160312004001558مورخ 1401/03/17موضوع کالسه
 1399114412004000434هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم امان محمد محمدی یلمه
فرزند صفر گلدی بشماره شناسنامه  711شماره ملی  2031773291در ششدانگ یک
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  195/15مترمربع جدا شده از پالک 32851
فرعی از - 1اصلی واقع درگنبدکاووس نورخان آباد بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد
انتقال ملک مع الواسطه ازامان سلطان شاکری اینچه برون ،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.الف8937

تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/29:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/12 :
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

برابر رأی شماره  140160312004001244مورخ 1401/03/03موضوع کالسه
 1399114412004000491هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عید قلی هیوه چی فرزند
رحمان بشماره شناسنامه  1233شماره ملی  2030648973در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  16925/90مترمربع جدا شده از پالک شماره - 13اصلی
واقع درگنبدکاووس اراضی روستای هیوه چی بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
ملک مع الواسطه از مالک رسمی(آقای قجر هیوه چی موضوع قسمتی از سند رسمی
شماره 2993مورخ  1349/09/09تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  -18شهر
گنبدکاووس) به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی
دارد  ،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.الف8933

تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/29:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/12 :
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

مفقودی

سند کمپانی خودروی سواری پژو  PARSTU5اینجانب بهنام ابراهیم پور
سنگری مالک خودرو به شماره شهربانی 338د 25ایران  27و شماره شاسی
NAAN11FC4EK679983و شماره موتور139B0054802به علت فقدان اسناد
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران
خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکان شهر ساختمان
سمند طبقه 1مراجعه نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد  .ماکو

شهادت مســلم بن عقیل برای حمایت از حضرت
حســین (ع) به همراه اهل و عیالش از کوفه خارج
و به آن حضــرت ملحق گردید و به پیمان خود تا
آخرین قطره خون وفادار ماند.
در شب عاشورا مسلم بن عوسجه ازجمله کسانی
بود که در اظهار وفاداری به امام (ع) سخن گفت و
به حضرت عرضه داشت:
«ما چگونه دســت از یاری تو برداریم و تو را در
محاصره این دشمنان تنها گذاشته و برگردیم؟! نه
به خدا سوگند که چنین نخواهد شد! خداوند مرا در
حالی که از تو جدا شدهام نبیند! به خدا سوگند من
از تو جدا نمیگردم تا با نیزه خود سینه دشمنان تو
را بشــکافم و تا شمشیر در دست من است با آنان

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160312004001245مورخ 1401/03/03موضوع کالسه
 1399114412004000492هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عید قلی هیوه چی فرزند رحمان بشماره
شناسنامه  1233شماره ملی  2030648973در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  2834/22مترمربع جدا شده از پالک شماره - 13اصلی واقع درگنبدکاووس
اراضی روستای هیوه چی بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از
مالک رسمی(آقای قجر هیوه چی) به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد
تقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع
بودن تصرفات متقاضی دارد  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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.الف8935
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/29:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/12 :
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
برابر رأی شماره  140060312004008142مورخ 1400/12/04موضوع کالسه
 1400114412004000493هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محمد دست مرد فرزند عطا
بشماره شناسنامه 1632و شماره ملی  2031707493در ششدانگ یک قطعه زمین
احداث بنا شده به مساحت  165/70مترمربع جدا شده از پالک 4692فرعی از -1اصلی
واقع درگنبدکاووس خیابان یاس بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از
محل تمامت سهم مالکیت مشاعی 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.الف9086
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/05/12:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/26:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی رجبی کفشگر با ارائه  2برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه بابل تصدیق
امضاء شده و طی درخواست  140121710004011351مورخ  1401/04/23تقاضای
صدور سند المثنی ششدانگ پالک  3489فرعی  -9اصلی بخش  6بابل که سند مالکیت
آن ذیل دفتر صفحه  227و ثبت  6795به نام آقای مهدی رجبی کفشگر صادر و تسلیم
شد در اثر جابجایی مفقود شده است در اجرای ماده  – 120اصالحی آئین نامه قانون ثبت
و تبصره های ذیل آن اعالم مقتضی است چنانچه اسناد مالکیت مذکور هر عنوان به ان
دفترخانه ارائه گردد از انجام هر گونه اقدام خودداری و الشه سند را از آورنده اخذ و به این
اداره ارائه نماید .ضمنا شماره سریال سند مفقودی  141327می باشد.
م -الف 1357198 :تاریخ انتشار1401/05/12 :
سید مهدی حسینی کریمی -رییس ثبت اسناد و امالک بابل
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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 140160331010001357هیات 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 خانم لیال یاور
زاده فرزندعلی اصغر بشماره شناشنامه 3992صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت 716/74متر مربع از پالک  10532فرعی از  162اصلی
واقع در کرج -شهرک بنفشه -بلوار آخوندی نبش کوچه محمدیان خریداری از مالک
رسمی تورج خضرائی مقدم ولیال یاورزاده 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
مذکور و عدم وصل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .رای صادره فقط
جهت الحاق با پالک ثبتی 10533فرعی از 162اصلی صادر گردیده است.
مهتاب هاشمی رئیس ثبت واسناد وامالک
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/4/28تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/12

بجنگم و اگر هیچ سالحی نداشتم با سنگ و کلوخ
به جنگشــان میروم ،و در هــر حال بین من و تو
فاصله نخواهد افتاد مگر زمانی که در کنار تو جان
به جانآفرین تسلیم کنم!»
در روز عاشــورا آنگاه که مسلم بن عوسجه با تن
خونآلــود به روی خاک افتاد و هنوز رمقی در وی
بود ،امام (ع) بــه همراه حبیب بن مظاهر به بالین
وی آمد و در کنارش نیست و فرمود:
«رحمت خدا بر تو باد مســلم! ســپس این آیه را
خواندنــد :بعضی از آنان به پیمــان خویش عمل
نمودند (و به شهادت رســیدند) و بعضی دیگر در
انتظار به ســر میبرند و تغییر و تبدیلی در عهد و
پیمانشان ندادهاند».

روایتی از زندگی شهید عباس جوالیی
منتشرشد

در اینجا حبیب بن مظاهر خطاب به مسلم گفت:
«مســلم کشتهشدن تو برای من سخت است ولی
بــه تو مژده میدهــم که چند لحظــه دیگر وارد
بهشت خواهی شد!»
مسلم در پاسخ وی گفت :جزاک اهلل خیرا
حبیب به گفتارش ادامه داد« :اگر میدانســتم که
پس از تو بالفاصله به میدان نخواهم رفت دوست
داشتم که اگر وصیتی داری انجام دهم!»
مســلم با صدای ضعیــف در حالیکه به حضرت
حسین (ع) اشاره نمود به حبیب گفت« :وصیت من
این است که تا پای جان دست از او برنداری و خود
را فدای او سازی!»
حبیب گفت« :به خدا سوگند که اینوصیت تو را
عمل خواهم کرد».
در اینلحظه مسلم جان به جانآفرین تسلیم کرد
و روح بزرگش به شهدای اسالم پیوست.
آماده عبــور از پل مــرگ و آزادی از زندان دنیا
باشید!
بعــد از اقامه نماز صبح روز عاشــورا امام (ع) رو
بــه یارانش کرد و فرمود :ای بزرگزادگان! صبر و
شــکیبایی به خرج دهید که مرگ چیزی جز یک
پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده به
بهشت پنهاور و نعمتهای همیشگی آن میرساند،
چهکسی است که نخواهد از یک زندان به قصری
انتقال یابد! و همین مرگ برای دشمنان شما مانند
آن است که از کاخی به زندان و شکنجهگاه منتقل
گردند! پدرم از رســول خدا (ص) بر من نقل نمود
که میفرمود :دنیا برای مؤمن همانند زندان و برای
کافر همانند بهشت است ،مرگ پلی است که این
گروه مؤمن را به بهشتشــان میرساند و آنگروه
کافر را به جهنمشــان ،آری نه دروغ شنیدهام و نه
دروغ میگویم.
امــام (ع) در چندجملــه کوتــاه تعریفی از مرگ
کردنــد که یارانش با آغوش باز و شــادیکنان به
استقبال آن رفتند و صحنههای فوقالعاده حماسی
از شجاعت و شهامت را در آن روز آفریدند.

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له  :نام و نام خانوادگی حمیداسماعیلی زلیوا به نشانی آبادان کوی
ولیعصر نرسیده به میدان امام ساختمان حسام واحد طبقه دوم محکوم به به موجب
دادنامه  ۱۱مورخ  ۱۴/۱/۱۴۰۱قاضی شعبه یک مجتمع آبادان محکوم علیه قاسم
جاللی نژاد و بدر عباسی محکوم به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت هزینه کارشناسی تامین دلیل و هزینه دادرسی به میزان  ۰۰۰/۹۹۰ریال در
حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت مشخصات محکوم
علیه :قاسم جاللی نژاد -۲بدر عباسی نشانی محل اقامت مجهول المکان به استناد ماده
۲۹قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجراییه ظرف
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا
انجام تعهد مفاد رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی
از سوی اجرای احکام شورای حل اختالف صورت می پذیرد
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان آبادان -مصطفی نیکی
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 575و 588و ۱۴۰۱/۰5/۰۴ -58۹صادره هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  ،لذا
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو
نوبت به فاصله  ۱5روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماکو تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایي تقدیم نمایند..
-۱خانم سمیه رهمنش به ش ش ۴3۹۴و کدملي ۲8۰3378353صادره خوی فرزند
ولی در  ۱33۰سهم مشاع از  65۴7۱سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
ششدانگ  65۴7۱مترمربع بشماره 3۱۱فرعی از -۲7اصلي واقع در آذربایجان غربي
بخش حوزه ثبت ملک ماکو از نسق زراعی عباس صمدی رندی  -کالسه ۱۴۰۰-3۰8
-۲خانم مهسا زمانی به ش ش ۰و کدملي ۲83۰۹۰76۱۲صادره ماکو فرزند شعبان
در  ۴66۲سهم مشاع از  6565۹سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
ششدانگ  6565۹مترمربع بشماره ۲8۱فرعی از -۱۰5اصلي واقع در آذربایجان غربي
بخش حوزه ثبت ملک ماکو از نسق زراعی شمس الدین عبدالهی کهریزی (نسبت به
چهارو نیم دانگ مشاع ) و محرم اسدزاده (نسبت به یک و نیم دانگ مشاع )  -کالسه
۱۴۰۰-۴۹
-3خانم زهرا زمانی به ش ش ۰و کدملي ۲8۲۰۱8۰8۱7صادره ماکو فرزند شعبان
در  ۱۰۰۰۰سهم مشاع از  6565۹سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
ششدانگ  6565۹مترمربع بشماره ۲8۱فرعی از -۱۰5اصلي واقع در آذربایجان غربي
بخش حوزه ثبت ملک ماکو از نسق زراعی شمس الدین عبدالهی کهریزی (نسبت به
چهارو نیم دانگ مشاع ) و محرم اسدزاده (نسبت به یک و نیم دانگ مشاع )  -کالسه
۱۴۰۰-۴8

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/05/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/26 :
بهنام تارویردی زاده -رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  ۱۴۰۰6۰3۱۲۰۰۴۰۰835۰مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱موضوع کالسه
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴6۹هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم یونس قوجقی فرزند آرخ
بشماره شناسنامه و شماره ملی  ۲۰۲۰۲36۴35در ششدانگ یک قطعه زمین احداث
بنا شده به مساحت ۱۰۴/۲7مترمربع جدا شده از پالك  5۰۰۲فرعی از  ۱اصلی واقع
درگنبدکاووس روستای گدم آباد بخش  ۱۰حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع
الواسطه ازقولچر همایونی ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز
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.الف8۹۴3

تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/29:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/12 :
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

مفقودی

اخبار کوتاه

برگ سبز و شناسنامه خودروی سواری پژو PARSTU5مدل ۱3۹3به رنگ سفید-
روغنی به شماره پالك338د ۲5ایران  ۲7شماره موتور ۱3۹B۰۰5۴8۰۲شماره شاسی
NAAN۱۱FC۴EK67۹۹83بنام بهنام ابراهیم پور سنگری مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد /ماکو

کتاب «راهی به مجنون» شــامل روایتی مستند از زندگی
شــهید سیدعباس جوالیی به قلم جواد کالته عربی بهتازگی
توسط انتشــارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر و
راهی بازار نشر شده است .سیدعباس جوالیی ،از فرماندهان
مهندســی رزمی ســپاه در زمان دفاع مقدس است و کتاب
«راهی به مجنون» دوران کودکی تا شــهادت این فرمانده
بزرگ را به تصویر میکشــد .این کتاب حاصل دهها ساعت
مصاحبه نویسنده کتاب با خانواده ،همکاران و همر زمان این
شــهید واالمقام و پژوهش در زندگی او است .شهید جوالیی
از جمله فرماندهانی بود که در ســاخت و نصب پل معروف
خیبر نقش اساســی داشته است .او در دوران خدمت خود در
سپاه و جنگ ،منشــأ آثار فراوانی بوده؛ بهنحوی که محسن
رفیقدوست ،وزیر سپاه وقت ،در مراسم ختم شهید جوالیی،
میگوید« :شهید سیدعباس جوالیی آچار فرانسه سپاه بود .با
شهادت ایشان موتور وزارت سپاه خاموش شد ».جواد کالته
عربی پیش از این کتابهای «مگر چشم تو دریاست»« ،در
هیاهوی سکوت»« ،ماجرای عجیب یک جشن تولد» و…
را به انتشــار رسانده است .وی همچنین در عرصه تحقیق و
پژوهش ســینما و تلویزیون در آثاری همچون فیلم سینمایی
«ایســتاده در غبار» فعالیت داشته اســت.این کتاب با ۱۲۰
صفحه و قیمت  ۴۰هزار تومان منتشر شده است.

«نشانی گنج» به کتابفروشیها آمد

کتاب «نشــانی گنج» نوشــته فاطمه بهبهانی بهتازگی توســط
انتشارات کتاب جمکران با مشارکت ستاد ملی کنگره شهدای استان
قم منتشر و راهی بازار نشر شــده است .این کتاب برای نوجوانان
نوشــته شــده و به ماجرای بمباران خیابان آذر شهر قم و شهادت
خانواده قربانیان در این بمباران میپــردازد .کتاب پیشرو از زاویه
دید «رضا قربانیان» پسر نوجوان خانواده قربانیان که بر حسب اتفاق
از بمباران جان سالم به در برده و با وجود سن کم باید بار مصیبت
از دســت دادن خانواده را به دوش بکشد ،ماجرا را روایت میکند و
مخاطب را با خود به دهه شصت برده و در حال و هوای آن روزها با
رضا همراه میکند« .نشانی گنج» شامل  ۱۱فصل از خاطرات رضا
قربانیان از روزهای آخر ســال  ۱۳۶۶و بهار سال  ۱۳۶۷و ماههای
پایانی جنگ و افزایش حمالت هوایی به شهر قم است .اینکتاب با
 ۹۵صفحه و قیمت  ۴۰هزار تومان منتشر شده است.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160312004002024مورخ 1401/04/08موضوع کالسه
 1399114412004000814هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم اراز گل قورچائی فرزند دوردی بشماره
شناسنامه  2110و شماره ملی  2031659383در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده
به مساحت  83/40مترمربع جدا شده از پالک 13915فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس
صاحب الزمان یکم نبش  16متری اول بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع
الواسطه از آق اویلی قورچائی  ،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.الف9083
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/05/12:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/26:
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
برابر رأی شماره  140160312004002318مورخ  1401/04/25موضوع کالسه
 1399114412004000911هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم امان محمد قزلجه فرزند سلیمان بشماره
شناسنامه و شماره ملی  4860093607در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به
مساحت  202/62مترمربع جدا شده از پالک  4012فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس
پلی حاجی بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آنه گلدی آق آتابای
 ،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.الف9098
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/05/12:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/26:
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
برابر رأی شماره  140160312004002034مورخ 1401/04/09موضوع کالسه
 1400114412004000844هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم زینب بهروز یاری فرزند رجبقلی بشماره
شناسنامه  0و شماره ملی  2020194211در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده
به مساحت  100مترمربع جدا شده از پالک  40558فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس
شهرک بهارستان بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت
مشاعی 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.الف9091
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/05/12:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/26:
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
برابر رأی شماره  140160312004001944مورخ 1401/04/05موضوع کالسه
 1401114412004000074هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم زینب طاطاری فرزند سلطان محمد بشماره
شناسنامه  362و شماره ملی  4879952753در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به
مساحت  112/50مترمربع جدا شده از پالک  60388فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس
خیابان فجر کوچه دوم بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم
مالکیت مشاعی 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.الف9085
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/05/12:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/05/26:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

