آموزش مهارتهای فنی ساخت بازی به یزد رسید

انســتیتو ملی بازیســازی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در ادامه
برنامهریزیهای خود برای برگزاری اردوهای آموزش بازیســازی
در اســتانهای کشور ،مهرماه مهمان استان یزد خواهد بود تا ضمن
شناسایی استعدادهای ناشناخته بازیسازی در این استان ،زمینههای
آموزش آنها را فراهم آورد.اردوی آموزش بازیســازی اســتان یزد
که پنجمین رویداد اســتعدادیابی انستیتو ملی بازیسازی در کشور
اســت ،با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان و

کارخانه نوآوری درخشــان از  ۱۶تا  ۲۰مهرماه برگزار میشود .این
رویداد شامل  ۵۰ساعت آموزش فشرده بازیسازی با حضور مربیان
حوزه فنی بازیسازی اســت و به شرکتکنندگان در آن گواهینامه
بازیسازی انستیتو ملی بازیسازی ارائه میشود .شرکتکنندگان در
این اردو پس از اتمام فرآیند آموزشها در حوزه فنی و تشکیل تیم،
در قالب مسابقه بازیسازی (گیمجم) به رقابت با یکدیگر میپردازند
تا بتوانند براســاس آموزشهای ارائه شــده به تولید یک محصول

دســت پیدا کنند .به پروژههای برتر این رویداد براســاس ارزیابی
داوران ،هدیه نقدی تعلق میگیرد.ایجاد شــرایط جذب منتخبان به
عنوان نیروی انســانی توانمند و با اســتعداد در صنعت بازیسازی
کشور ،ارائه گواهینامه مهارتی ،استفاده رایگان از دورههای آموزشی
مقدماتی انستیتو ملی بازیسازی و ارائه آموزشهای مستمر از دیگر
امتیازاتی اســت که توسط انســتیتو ملی بازیسازی برای تیمهای
منتخب این رویداد در نظر گرفته شده است.
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قاتالن پنهان حسین(ع) و نقش سکوت نخبگان در انحراف جامعه

کتــاب «در طلب عیش مدام؛ بازاندیشــی و تحلیل درسهای
عاشورا برای روزگار ما» نوشــته محسن اسماعیلی سال ۱۴۰۱
توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی منتشر و رونمایی شد .اینکتاب
هم یکی از عناوین عاشــورایی بازار نشر اســت و نویسندهاش
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،حقوقدان
سابق شورای نگهبان و نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری
است.
اســماعیلی نگارش اینکتاب را  ۱۹مرداد  ۱۴۰۰همزمان
با اول محرم ســال  ۱۴۴۳هجری قمری به پایان رســاند.
او در ایناثر تالش کرده فــارغ از روایت تاریخی حوادث،
از گونــه نقلــی و توصیفی فاصله گرفتــه و مطالب خود را
در گونــه عقلــی و تحلیلی بنویســد .به گفتــه خود مؤلف،
هــدف از نگارش اینکتاب آن اســت که با بازاندیشــی و
تحلیل در سهای عاشــورا ،به رمــز و راز نوعی از زندگی
رســید که امام حسین (ع) برای ما میخواهد .و این ،همان
زندگی پاک ،شــیرین و جاودانی اســت که بشر همیشه در
جستجویش بوده است.
کتاب پیش رو  ۱۲فصل اصلی با رویکرد تحلیلی و کاربردی،
با اینعناوین دارد« :عاشــورا به مثابه یــک الگو و مکتب»،
«فضیلت عزاداری و گریه بر ســاالر شــهیدان»« ،فلســفه
عــزاداری و حکمت لزوم آن»« ،اصالح امت و جامعهســازی
در مکتب عاشــورا»« ،عزت نفس و کرامت انسان در مکتب
عاشــورا»« ،ذلــت و خواری؛ خــط قرمز مکتب عاشــورا»،
«زمینهســازان قتال؛ قاتــان پنهان حســین (ع)»« ،نقش
ســکوت نخبگان در انحراف مردم و جامعه»« ،شقشــقیهای
دیگر؛ در ســرزمین منا»« ،حفظ اصالت حادثه کربال و مبارزه
با تحریف»« ،احکام و آداب روضهخوانی؛ گزارشــی از کتاب
لولو و مرجان» و «زیارت اربعین و اسرار آن»
این  ۱۲گفتار به تعبیر نویسنده اثر در حوزه عاشوراپژوهی نوشته
شدهاند تا در زندگی امروز و فردا به کار آیند.
در برشهایی از اینکتاب میخوانیم:
***
البتــه مطهری بر این نکته نیز پافشــاری میکند که خود این
نهاد هم «آفتزده» اســت و باید آن را «اصالح» و پاسخگوی
نیاز زمانه کرد.

«روحانیــون بزرگ ما باید به این نکتــه توجه کنند که بقا و
دوام روحانیت و موجودیت اســام به این اســت که زعمای
دین ،ابتــکار اصالحات عمیقی که امروز ضروری تشــخیص
داده میشــود را درســت بگیرند… امروز این ملت تشــنه
اصالحات نابسامانیهاســت و فردا تشــنهتر خواهد شد… از
طرفی مدعیان اصالحطلبی که بســیاری از آنها عالقهای به
دیانت ندارند زیادند ،و در کمین احساســات نو و بلند نســل
امروزند .اگر اســام و روحانیت به حاجتها و خواســتهها و
احساســات بلند این ملت پاســخ مثبت ندهند به ســوی آن
قبلههــای نوظهــور متوجه خواهند شــد .فکر کنیــد آیا اگر
ســنگر اصالحات را این افراد اشغال کنند ،موجودیت اسالم و
روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟»
***
فاجعهای که در روز دهم محرم سال  ۶۱هجری در کربال اتفاق
افتاد ،از این قاعده مســتثنی نیست .سکوت و توجیهگری برخی
نخبگان و کســانی کــه مورد توجه افکار عمومــی بودند ،نقش

مهمی در پیدایش آن حادثه داشت.
اینحادثــه از ابعاد گوناگون عبرتآموز اســت؛ ازجمله اینکه
چگونه تنها با گذشــت پنجاه ســال چنین دگردیسی شگفتی
در جامعه مســلمانان اتفاق افتاد؟ آنان کــه تیغ به روی امام
خود کشــیدند ،از جایگاه و منزلت ساالر شهیدان آگاه بودند و
بسیاری از آنها شــخص ًا شاهد سفارشها و توصیههای رسول
خــدا (ص) درباره او بودند .بــا این حال ،چگونــه فاجعهای
آفریدند که تا ابد بر آســمانها و زمین ســنگین اســت ،و نه
پیش از آن ســابقهای داشته و نه پس از آن تکرار خواهد شد.
این خبری اســت که جد و پدر بزرگــوارش دادهاند؛ «ال یوم
کیومک یا اباعبداهلل!»
در تحلیــل چرایی فاجعه کربال بــه گونههای مختلف میتوان
سخن گفت .اما آنچه اکنون مد نظر است ،سهم و نقش سکوت
نخبگان و ترک فریضه امر بــه معروف و نهی از منکر در وقوع
آن حادثه اســت .همانطور که از زیارت عاشورا نقل شد ،عالوه
بر جنایتکارانی که تیغ برکشــیده بودند ،کســانی هم هستند که

اخبار کوتاه

زمینهســاز واقعه و آمادهشــدن افکار عمومی برای چنین جرئتی
شــدند .اینان هم به اندازه آنان مســئول و ملعون هستند و نباید
فراموش شوند.
مجرمترین زمینهســاز فاجعه کربال کســانی بودند که از حکم
خــدا آگاه و از عمق جنایات و انحرافات یزیــد و یارانش باخبر
بودند ،و در همان حال به هر دلیلی ســکوت کردند؛ طمع ،ترس،
عافیتطلبی و مصلحتســنجیهای نادرســت میتواند ازجمله
دالیل سکوت آنان باشد.
***
میرزاحسین نوری و آغاز دوباره جهاد تحریفزدایی
شیخ میرزا حسین بن محمد تقی بن علی محمد نوری طبرسی
( ۱۳۲۰-۱۲۵۴ق) معــروف به محدث نوری و حاجی نوری ،که
در یکی از روســتاهای اطراف شهرستان نور در استان مازندران
چشــم به جهان گشــوده بود ،محدث و عالم بزرگ شــیعه در
قرن چهاردهم هجری به شــمار میرود و دارای تالیفات بســیار
ارزشــمندی مانند مستدرکالوسائل و مستنبط المسائل است که
بهطور خالصه مســتدرک خوانده میشــود .اینکتاب که در ۱۸
جلد منتشر شده است دربردارنده احادیثی است که به باور محدث
نوری در وسائلالشیعه نیامده است.
او در ســال آخر عمر پربرکت خــود ،پیرامون موضوع بحث ما،
یعنی تحریفهای عاشــورا ،کتابی به زبان فارسی تحت عنوان
لولو و مرجان نوشــت که شــهید مطهری دربــاره آن میگوید:
«چنین کتابی شــاید در دنیا وجود نداشته باشد .عجیب این مرد
تبحر به خرج داده است».
ایشــان در جای دیگری میگوید« :مرحوم حاج میرزا حســین
نوری واقع ًا محدث متبحری اســت .کتاب کوچکی به فارســی
نوشته به نام لولو و مرجان؛ راجع به دستور برای اهل منبر و انتقاد
از بعضی اهل منبر که شرایط تبلیغ دین را رعایت نمیکنند .من
این کتاب را از اول تا آخر خواندم ،فوقالعاده تحت تأثیر آن قرار
گرفتم و مکرر در مکرر از این کتاب ترویج و تبلیغ کردهام ».و نیز
میگوید« :من کتابهای مهم ایشــان را خوانده بودم و از سابق
به ایشــان اردتمند بودم ،اما انصاف ًا خواندن این کتاب کوچک بر
ارادت من افزود ».و باالخره اینکه اظهار تعجب و تأسف میکند
که «چرا این کتاب آنطور که شایســته اســت معروف و رایج
نشده است».

پویش سفیران حسینی برگزار میشود

پویش «ســفیران حســینی؛ روایت گری اصحاب رســانه
از مســیر پیاده روی اربعین حســینی» بهزودی توبط بسیج
رســانه ،در قالبهای مختلف برگزار میشــود.در فراخوان
اینپویش از همه اصحاب رســانه دعوت شده در قالبهای
عکس ،یادداشت ،دل نوشته و پادکست؛ روایت خود از مسیر
پیاده روی اربعین را بــه آدرس  safirane.hosseiniدر
اینستاگرام ارســال کنند .آثار ارسالی در قالب گزارش مسیر
پیــاده روی اربعیــن در پایگاه اینترنتــی http://www.
 basijrasaneh.irمنتشــر میشــود.همچنین با انتخاب
داوران ،از میان آثار ارسالی ،جوایزی به نفرات برتر اهدا میشود.

پیکر بسیجی شهید محمدرضا رسولی به
آغوش خانواده بازگشت

در آســتانه هفته دفاع مقدس ،جمعی از مسئولین سپاه فجر
استان فارس شامگاه روز دوشــنبه  ۲۸شهریورماه با حضور
در منزل شــهید بســیجی محمدرضا رسولی ،خبر تفحص و
شناســایی پیکر مطهر این شــهید واالمقام را به خانواده او
دادند .یکر مطهر «شــهید محمدرضا رســولی» از شهدای
دوران جنگ تحمیلی و هشــت ســال دفاع مقدس تفحص
و از طریق آزمایش  DNAشناســایی شــده است.شــهید
رســولی که در دوران دفاع مقدس در عملیاتهای بسیاری
شــرکت داشته ،متولد  ۱۳۴۰و در  ۸اسفندماه  ۱۳۶۲در یکی
از بزرگترین عملیاتهای رزمندگان اســام ،عملیات خیبر و
در منطقه هورالهویزه به شهادت رسید .سرهنگ پاسدار قاسم
علیپور معاون هماهنگ کننده ســپاه فجر ،سرهنگ پاسدار
حسن کریمی معاون اجرایی ســپاه استان ،سرهنگ پاسدار
محمدبهادر علیپور فرمانده سپاه ناحیه ثاراهلل (ع) ،سرهنگ
پاســدار مجید علیپور فرمانده ســپاه ناحیه بقیه اهلل (عج) و
سرگرد پاسدار ســهراب مظلوم رضایی مدیرمرکز ایثارگران
ســپاه فجر ،مســئول حفاظت اطالعات ناحیه ثاراهلل (ع) و
ساســان یگانه مدیر بسیج رسانه سپاه ناحیه ثاراهلل (ع) شیراز
با حضور در منزل شهید محمدرضا رسولی در شیراز ،خانواده
این شهید واالمقام را از چشم انتظاری در آوردند؛ این درحالی
اســت که مادر این شــهید واالمقام دعوت حق را سالهای
گذشته لبیک گفته است.

آگهی

سه نویسنده با مخاطبان خود به گفتوگو نشستند

در آخریــن روز از کارگاههای رویداد ادبــی «تهران به روایت دختران»
شهرام شفیعی ،بهناز ضرابیزاده و منوچهر اکبرلو به ترتیب در سالنهای
مختلف مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان با مخاطبان خود به گفتوگو پرداختند.
شهرام شــفیعی نویســنده کودک و نوجوان با حضور در این برنامه در
سالن شــهید بهنام محمدی گفت :چه خوب اســت که ما ،شهر خود را
دوست داشته باشــیم؛ چون این موضوع باعث میشود در مورد شهرمان
بدگویی نکنیم و از آن دلخور نباشــیم .در این صورت است که میتوانیم
به شهروندان شهرمان مهرورزی کنیم و به آنان توجه داشته باشیم .البته
در همه شــهرها مکانهایی وجود دارد که همه ما آنها را دوست داریم
مثل پارکها یا رستورانها یا شهربازیها.
این طنزنویس افزود« :توجه و خوب نگاه کردن» ،اولین نیاز داستاننویس
اســت که پیدا کردن ایده یا سوژه را ،برای ما آسان میکند .شهر ما توجه
میخواهد و اگر ما ،به شــهر خود توجه کنیم؛ شهر نیز به ما توجه خواهد
کرد و این بده و بســتان باعث میشود ،فرصتهای تازهای در زندگی به
وجود آید .یعنی شــهر فقط یک مکان نیســت که ما در آن زندگی و کار
میکنیم شــهر یک افزوده اســت که امکاناتی را ،به مــا میدهد و ما با
رفتارهای خود میتوانیم این امکانات را تقویت کنیم.
نویسنده مجموعه کتاب «جزیره بیتربیتها» در بخش دیگری از سخنان
با طرح این ســوال که «چهطور داستانینویسی ،میتواند به توسعه شهر و

به حقوق شهروندی کمک کند ،گفت :داستاننویسی میتواند تجربه بسیار
خوبی برای توجه به آدمها باشــد .حتم ًا شما هم به پدر خود دقت میکنید.
پس میدانید چه وقتهایی چای میخورد و چای را با چند تا قند مینوشد
و چه زمانهایی دوســت دارد چای بنوشــد .این توجه حال همه را خوب
میکند .در هر شهری باید به آدمهای آن توجه کرد .اگر این موضوع اتفاق
بیفتد زندگی شیرینتر میشود .چون موضوع فهم و فهمیده شدن در جامعه
اهمیــت پیدا میکند و این باعث میشــود ما به یکدیگر کمک کنیم .این
درست به معنای این است که ما ،بدون اینکه مبلغی را پرداخت کرده باشیم
خود را بیمه کردهایم؛ بیمه آسایش و آرامش .بهناز ضرابیزاده نویسنده نیز با
حضور در سالن همایش مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان در جمع نوجوانان عالقهمند به نویسندگی گفت:
نویسندگی یاد گرفتنی است؛ نه یاد دادنی .یعنی ما باید خودمان تالش کنیم
یاد بگیریم و تا تالش نکنیم هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد .حتی اگر بهترین
کارگاهها را برویم و صدها نویسنده بهنام را از نزدیک مالقات کنیم تا وقتی
تالشی در جهت نوشتن نداشته باشــیم و سعی نکنیم نقاط ضعف خود را
برطرف کنیم نویسنده نخواهیم شد.
نویســنده کتاب «دختر شــینا» با تاکید بر اینکه «نویسندگی یک هنر
اســت و هنر پدیده جوششی است نه کوششی» گفت :البته باید خودمان
اهل هنر باشــیم و ذوق هنری داشــته باشــیم اما بعد از این شناخت و
کشف این اســتعداد در خود ،باید در قامت نویســنده دایره لغات خود را
روز بــه روز افزایش دهیم .شــاید برای تقویت ایــن موضوع ،برپاکردن
بازی مترادفســازی در خانه و میان اعضای خانوادهها ،ایده خوبی باشد.
همینطور که خواندن داســتانها و رمانهای مختلف در کنار کتابهای
نظری حوزه نویسندگی ،حائز اهمیت است و باید به آن تن دهیم.
ِ
منوچهر اکبرلو نویسنده ،نمایشنامهنویس ،کارگردان تئاتر و پژوهشگر ایرانی
هم با حضور در سالن غدیر گفت :نوشتن یک مهارت است ،مهارتی که پس از
آموختن نیاز به استمرار دارد تا تقویت شود .اگر کسی میخواهد نویسنده شود
حتم ًا باید دائم بنویسد و منتظر جایزه و تشویق دیگران نباشد.
منتخبــان اولیــن مرحله این رویــداد ادبی که در دل طرح «بورســیه
نویســندگان نوجوان» انتخاب شــدهاند ،از  ۱۹تا  ۲۳شهریور  ۱۴۰۱در
کارگاههای آموزشی تعلیم گرفتند.

چاپ داستان زندگی خلبان شهید ابوالفضل مهدیار

کتاب «به نام مادر» نوشــته سید میثم موســویان با محوریت داستان
زندگی پرماجرای خلبان شهید ابوالفضل مهدیار از شهدای نیروی هوایی
بهتازگی توســط انتشارات کتاب جمکران منتشــر و روانه بازار نشر شده
است.
اینکتاب ،هشتمین اثر از واحد ادبیات پایداری انتشارات کتاب جمکران
است که با مشارکت ستاد کنگره ملی شهدای استان قم منتشر میشود.
سرلشــکر خلبان ابوالفضل مهدیار در  ۲خرداد ســال  ۱۳۲۷در شهر قم
متولد شــد .بعد از آموزش اولیه زبان انگلیسی و خلبانی در ایران به کشور

آمریکا اعزام شــد و توانســت به درجه آموزش پیشرفته هواپیما جنگنده
برسد و در ســال  ۱۳۵۴گواهینامه خلبانی شــکاری بمبافکن جنگنده
فانتوم را دریافت کند.
مهدیار از ســال  ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۶در پایگاه شکاری شیراز خدمت میکرد
و در ســال  ۵۶به پایگاه شهید نوژه منتقل شــد .وی در تابستان  ۵۹به
دخالت در کودتا شــهید نوژه متهم شــد و بعد از جلســات دادگاه حکم
اعدام برای او صادر شــد و بعد از متوجه شدن حکم خود به قاضی گفت:
«اگر میخواهید من را اعدام کنید من را به جبهه ببرید و به عنوان ســپر
انســانی استفاده کنید یا مرا با بمبها بر سر عراقیها بریزید» .قاضی بعد
از شنیدن سخنان او متأثر شد و پرونده را به امام خمینی (ره) واگذار کرد.
امام خمینی (ره) با توجه به این که اسنادی در مورد مهدیار وجود نداشت،
حکم آزادی مشروط او را صادر کردند.
در  ۲آبــان  ۱۳۵۹به عنوان لیدر (فرمانده)  ۲فروند جنگنده فانتوم برای
حمله به بنادر ام القصر و فاو از فرودگاه شــکاری بوشــهر بلند شد .و این
آخرین پرواز ابوالفضل بود و پیکر او هیچگاه به کشور بازنگشت.
ســید میثم موسویان نویســنده کتاب «به نام مادر» که پیشتر با کتاب
«بینام پدر» شناخته شده بود ،در این اثر داستان زندگی پر ماجرای شهید
مهدیار را به نگارش درآورده است.
اینکتاب با  ۲۸۴صفحه و قیمت  ۹۸هزار تومان منتشر شده است.

مفقودی

بنچاق  ،سند کمپانی وبرگ سبز خودرو  ،متعلق به سواری سیستم سایپا تیپ SE111
به رنگ سفید روغنی مدل  1398به شماره انتظامی  438 30س  94به شماره موتور
 6297125/M13به شماره شاسی  NAS431100K1066756بنام آقای امیر حسنی
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می گردد 3085 .
استان البرز فردیس

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

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

برابر رأی شماره  140160312004002601مورخ 1401/05/09موضوع کالسه
 1400114412004000767هیات 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 حلیمه آق فرزند بیرام محمد
بشماره شناسنامه و شماره ملی  2020513455در ششدانگ یک قطعه زمین احداث
بنا شده به مساحت  193/27مترمربع جدا شده از پالک شماره  6010فرعی از -1اصلی
واقع درگنبدکاووس – آق قایه محله اوشرآباد بخش  10حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
ملک مع الواسطه از خدای وردی آقاری ،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 ا عتراض،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.الف9370
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/06/16:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/06/30:
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  140160312004002432مورخ 1401/05/01موضوع کالسه
 1399114412004000781هیات 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 عراز سلطان بدخشان فرزند
خان بردی بشماره شناسنامه  414و شماره ملی  4869596733در ششدانگ یک
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  123/80مترمربع جدا شده از پالک شماره
 4709فرعی از -1اصلی واقع درگنبدکاووس – گدم آباد بخش  10حوزه ثبت ملک
گنبد انتقال ملک مع الواسطه از مراد شیرمحمد لی ،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 ا عتراض،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.الف9384
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/06/16:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/06/30:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

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

برابر رای شماره  140160312001003383و  140160312001003386هئیت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقردر واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1401114412480000019
و  1401114412480000020تقاضای  -1خانم سریه صدیقی به شماره شناسنامه
 4361وکد ملی  2239961351صادره از بندر ترکمن فرزند فتاح و در سه دانگ مشاع
از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف است -2 .خانم فضه
میرزائی به شماره شناسنامه  52وکد ملی  2269724275صادره از علی آباد فرزند بشیر
در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه آن وقف
است.بمساحت  192/80مترمربع از پالک شماره  -3775اصلی واقع در اراضی شهری
آستان قدس رضوی بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از
مالک رسمی به متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی  ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/6/14:تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/30 :
شماره م  .الف12791 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان -از طرف غالمرضا
قاسمی

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

برابر رأی شماره  140160312004002768مورخ 1401/05/22موضوع کالسه
 1401114412004000143هیات 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 حیدر محمودی فرزند حسن
بشماره شناسنامه  6659و شماره ملی  0063165163در ششدانگ یک قطعه زمین
احداث بنا شده به مساحت  78مترمربع جدا شده از پالک شماره  57818فرعی از
-1اصلی واقع درگنبدکاووس بلوار تقی آباد روبروی دانشکده کوثر 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 ا عتراض،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.الف9390
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/06/16:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/06/30:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

مفقودی

سند کمپانی خودروی کامیونت ون سیستم نیسان مدل  1386به رنگ آبی روغنی به
شماره پالک  831 - 43ب  24و شماره موتور  389059و شماره شاسیK109997
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان

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

آگهی ابالغ دادخواست ووقت رسیدگی

کالسه پرونده 250/1/1401 :ح خواهان  :عبدالرضا شعبانی به نشانی  :آبادان – ذوالفقاری
مجهول المکان خواسته :
 40متری شهدای  1فرعی  1پالک  39خوانده  :یاورناظری
مطالبه مرجع رسیدگی  :شعبه اول شورای حل اختالف آبادان وقت رسیدگی 1401/8/21 :
ساعت  9صبح خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده
اند که تحت کالسه  250/1/1401ح به ثبت رسیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان
می باشد به استناد ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی آگهی ابالغ دادخواست و ضمایم آن
ووقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل
از تاریخ رسیدگی به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمایم آن را تحویل بگیرد .
رئیس شعبه  1شورای حل اختالف آبادان

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

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری هاچ بک پژو  206تیپ  206TU3به رنگ سفید مدل  1397به
شماره انتظامی  82ایران  388ص  ، 11شماره موتور  182A0044673و شماره شاسی
 NAAP03EE9JJ718509متعلق به احسان شیرزاد کبریا مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

سند مالکیت (برگ سبز) تراکتور کشاورزی 285فرگوسن  4سیلندر تک دیفرانسیل
مدل  1388به شماره موتور LFW05457Vشماره شاسی H04239شماره پالک
841ک11ایران  17مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/
پیرانشهر

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

مفقودی

برگ سبز (سند مالکیت) تراکتور کشاورزی  475ای تی ام  4سیلندر مدل  1394به
شماره موتور  MT4A2W2771Cشماره شاسی N3HKTAD2CFEQ02166شماره
پالک 473ک18ایران  59مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/پیرانشهر

مفقودی

کلیه مدارک شامل سند مالکیت (برگ سبز) برگ فروش کارخانه (کمپانی) و کارت تراکتور
کشاورزی 285فرگوسن ای تی ام مدل  1388به شماره موتور LFW-04060Vشماره
شاسی H01207شماره پالک 629ک12ایران  15مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

/پیرانشهر

مفقودی

سند مالکیت (برگ سبز) و برگ فروش کارخانه (کمپانی) وسیله نقلیه کامیون کمپرسی
آمیکوM2631LTI 4*6مدل 1387به شماره موتور 1508C051795شماره شاسی
NA2A3LLD68A000455شماره پالک 642ع44ایران  27مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد/
پیرانشهر

