
معاون وزیر آموزش و پرورش و سرپرست سازمان 
نوسازی و توسعه مدارس کشور گفت: تا پایان سال 
۱۴۰۲ تمام مدارس سنگی در کشور بهسازی و از 

وضعیت موجود بیرون می آید.
حمیدرضا خان محمدی در مراسم افتتاح هنرستان 
یکی  داشت:  اظهار  ماهشهر،   3 مارون  دخترانه 
از  به کارگیری  سیزدهم  دولت  اولویت های  از 
انجام  در  مشارکت  برای  مردمی  ظرفیت های 
پروژه ها است. وی در ادامه افزود: در سال گذشته 
امر  در  ما  کنار  در  خیرین  تومان  میلیارد   3۰۰

موضوع  این  که  داشته اند  مشارکت  مدرسه سازی 
نشان دهنده هم صدایی، هم کالمی و هم نوایی برای 
اینکه  بیان  با  امر مدرسه سازی است.خان محمدی 
است،  منطقه  در یک  رکن  مهم ترین  مدرسه سازی 
گفت:  اگر همه به امر مدرسه سازی، مدرسه داری 
خوبی  به  آینده  نسل  کنند،  توجه  مدرسه یاری  و 
تربیت می شود که همین امر ارزش افزوده بسیاری 
خواهد داشت.وی با بیان اینکه این مدرسه که افتتاح 

با رویکرد  دانش است، گفت:  کار و  شده مدرسه 
است. مناسب  است  صنعتی  بندر  که  بندر  این 
سرپرست سازمان نوسازی و توسعه مدارس کشور 
با اشاره به جمع آوری کالس های سنگی در کشور 
گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی مدارس سنگی در 
کشور بهسازی می شود. تعداد کالس های هنرستان 
دخترانه مارون 3 ماهشهر داردی 9 باب، مساحت 
زمین ۱6۲۴ مترمربع است که سهم مشارکت خیر 

3۱6۴ مترمربع، منبع اعتبار پروژه ملی و مشارکتی، 
خیر پروژه شرکت پتروشیمی مارون، سهم مشارکت 
خیر85 میلیارد ریال، سهم مشارکت دولت 67 میلیارد 
ریال و کل مبلغ هزینه شده پروژه ۱5۲ میلیارد ریال 
است، تامین تجهیزات این مدرسه توسط اداره کل 

نوسازی مدارس استان خوزستان انجام شده است.
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ابراز رضایت 
وزیر نیرو از پیشرفت 

فیزیکی پروژه های جهاد 
آبرسانی در استان مرکزی

دولت  نیرو  وزیر  محرابیان  اکبر  علی  مهندس 
سیزدهم با ارسال نامه ای به دکتر مخلص االئمه 
فیزیکی  پیشرفت  وضعیت  از  مرکزی  استاندار 
ابراز  استان  این  در  آبرسانی  جهاد  های  پروژه 

رضایت نمود.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
میانگین   ، نامه  این  در  نیرو  وزیر  مرکزي  استان 
پیشرفت فیزیکی پروژه های جهاد آبرسانی را در 
استان مرکزی را 5۲ درصد اعالم نمود . این در 
حالی است که فقط یک سوم مدت زمان اجرای 
پروژه ها ، سپری شده است.در این نامه برسرعت 
های  پروژه  برداری  بهره  و  تکمیل  در  بخشیدن 
آبرسانی با اولویت روستاهای فاقد آب تاکید شده 
آبرسانی  جهاد  پروژه  تعداد  است  است.گفتنی 
میباشد که عملیات  استان مرکزی 67 روستا  در 
اجرایي آن در قالب 7 مجتمع و آبرساني به دو 
تکروستایي در شهرستان هاي ساوه ،خمین، شازند 
 ۲337 بر  بالغ  اعتباري  با  کمیجان  و  خنداب   ،
میلیارد ریال با مشارکت و همکاري شرکت آبفا 
استان و قرارگاه امام حسن مجتبي )ع( در دست 
اجرا مي باشد. شایان ذکر است تاکنون عملیات 
شامل  خمین  شهرستان  روستاي   5 در  اجرایي 
روستاهاي آشیانه علیا و سفلي ، ورچه ، مزارع 
و دره شهر و دو روستاي شهرستان ساوه شامل 
سلیجرد و باغشاهي به طور کامل اجرا شده و در 

مدار بهره برداري قرار گرفته است.

 اگر در یک گوشه این دنیای پهناور یک هواپیما 
تیتر اخبار جهان  سقوط کند خبرش مثل بمب به 
تبدیل می شود و همه به تحلیل چرایی این اتفاق 
می پردازند، اما گویا در این جهان عجیب و غریب، 
مرگ انسان ها فقط در آسمان مهم است و اگر آدم ها 
روی زمین بالیی سرشان بیاید چندان اهمیتی  ندارد!
یک  سقوط  برای  که  عجیب  جهان  همین  در 
هواپیما با نهایتا چند ده مسافر همه واویال سر می 
دهند، ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جاده 
ها و خیابان ها قربانی سوانح رانندگی می شوند و 

هیچکس ککش هم نمی گزد!
جمعیت  دارد  آرام  آرام  حاال  رانندگی  تصادفات 
جهان را می بلعد و کسی عین خیالش نیست. همین 
حوادث به ظاهر طبیعی ساالنه 5۰ میلیون مجروح 
هم روی دست جهان می گذارد، اما کسی باز هم با 
این آمار بیدار نمی شود و برای کسی این تعداد کشته 

و مجروح اصال اهمیتی ندارد.
کاش یکبار از خودمان سوال کنیم مرگ در آسمان 
با مرگ در زمین چه فرقی دارد؟! انسان در هرجایی 
که باشد روی زمین، در هوا و یا زیر دریا جانش 

ارزشمند است و باید برای حفظ آن تالش شود.
این بی خیالی نسبت به کشته های تصادفات متاسفانه 
امری جهانی شده و درک شور ما هم مانند سایر 
به یک  آن  اخبار تصادفات و کشته های  کشورها 
خبر کامال معمولی تبدیل شده و خیلی راحت از 
تیترهایی مانند "سه کشته در تصادف پژو و کامیون"، 
"دو کشته در واژگونی پراید " و ... می گذریم و 
کسی اصال فکر نمی کند این دو نفرها و این سه 
نفرها هموطنان ما هستند و هرکدامشان عزیز دل یک 
خانواده اند. هیچ کس برایش مهم نیست که با مرگ 
این دو نفر و آن سه نفر چند خانواده داغدار و چند 
خانواده بی سرپرست می شوند، مصیب های بعدش 
که بماند که چه تعداد بچه بی سرپرست بزرگ می 
شوند و چه آسیب هایی به دنبال همین مرگ های 

ساده از دل جامعه سر بیرون می آورد.
حوادث  قربانیان  یادواره  جهانی  روز  آذر(  )اول   
آمار وحشتناک  این روز  بهانه  به  ترافیکی است و 
تصادفات را از زبان کارشناس پیشگیری از حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  بهداشتی  معاونت 
نفر  یک  حداقل  خبر  این  شاید  تا  کنیم  می  مرور 
بیدار کرده و حداقل یک نفر گامی در راستای  را 

پیشگیری از این بحران جهانی بردارد.
محمدرضا بیات در گفت و گویی، از تصادفات به 
عنوان یک بحران جدی برای هر کشور یاد می کند 
و می گوید: ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در 
تصادفات جان خود را از دست می دهند و سهم 

ایران از این تعداد ۱7 هزار کشته است،  همچنین 
ساالنه ۴۰ تا 5۰ میلیون نفر در جهان در تصادفات 
مجروح می شوند که سهم ایران از این تعداد نیز 3۰۰ 
تا ۴۰۰ هزار مجروح در سال است. او می گوید: این 
جراحت ها از یک خراش ساده تا قطع اعضای بدن 
را شامل می شود و متاسفانه در کشور ما ساالنه پنج 

هزار نفر فقط قطع نخاع می شوند.
بیات می گوید: قدری تامل در این آمار وحشتناک 
عمق فاجعه را به ما نشان می دهد و این درحالی 
بی  بحرانی  این مسئله  به  ما نسبت  است که همه 
یک  وقتی  که  است  تعجب  جای  هستیم.  توجه 
هواپیما سقوط می کند همه فریاد واویال سرداده و 
برای قربانیان مراسم می گیرند و دنبال علت یابی و ... 
هستند، اما فراموش کرده اند که هر سه روز یک بار 
به اندازه جمعیت یک هواپیما، در جاده های کشور 
قربانی می دهیم و کسی هم عین خیالش نیست! 
عمال با توجه به آمار کشته های تصادفات هر سه 
روز یکبار در کشور یک هواپیما سقوط می کند اما 
پی  در  نمی شود و کسی  ناراحت  و  نگران  کسی 

پیشگیری از این آمار وحشتناک نیست.
آمار  حوادث  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس  این 
بحران  این  ظاهر  فقط  را  مجروحین  و  ها  کشته 
دردناک می داند و می گوید: باطن وحشتناک ماجرا 
این است که این ۱7 هزار نفری که طی یک سال به 
راحتی جان خود را از دست می دهند در حقیقت 
۱7 هزار نیروی مولد و نیروی کار کشور هستند 
که  دهیم، چرا  می  از دست  را  آنها  راحتی  به  که 
میانگین سنی این افراد حدود 35 سال است و این 
یعنی خسارت عظیم اقتصادی و جمعیتی برای یک 

کشور. از طرفی از این تعداد کشته حدود ۱۰ هزار 
نفر آنها متاهل هستند و این یعنی ۱۰ هزار خانواده 
ساالنه از هم می پاشد و کسی عین خیالش نیست.

بیات می گوید: از ۱۰ هزار متاهل فوتی ساالنه در 
تصادفات، هشت هزار نفر آنها مرد هستند، یعنی 
هشت هزار خانواده ساالنه بی سرپرست می شوند 
خسارت  و...  اقتصادی  های  خسارت  سوای  و 
های اجتماعی هم به این موضوع اضافه می شود، 
سرپرست  بی  ها  خانواده  این  های  بچه  که  چرا 
آسیب های  در معرض  توانند  می  و  بزرگ شده 

اجتماعی قرار گیرند.
باالی  آمار  از  ناشی  های  خسارت  به  مسئول  این 
می  و  کند  می  اشاره  هم  تصادفات  مجروحان 
گوید: 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار مجروح ساالنه آمار بسیار 
وحشتناکی است، چرا که عالوه بر اینکه این افراد 
مدتی یا برای همیشه از کار می افتند و خسارت به 
نیروی کار کشور وارد می شود، درمان این جمعیت 
چند صد هزار نفری هم بار مالی سنگینی به کشور 
وارد می کند. عالوه بر اینها ساالنه پنج هزار قطع 
این  معولیت،  فقره  یک  درهمین  فقط  یعنی  نخاع 
جمعیت به جمعیت معلوالن کشور اضافه شده و 

بار مالی مجددا سنگینی به کشور تحمیل می شود.
معاونت  حوادث  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به سایر 
خسارت های سنگین اقتصادی ناشی از تصادفات 
 63 فقط  ساالنه  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  هم 
غیرمستقیم  و  مستقیم  های  هزینه  دالر  میلیارد 
تصادفات اعم از درمان مجروحان، دیه فوتی ها، 

خسارت تعمیر خودرو و ... می شود.

بیات ادامه می دهد: حقیقتا این آمارها دردناک است 
و دردناک تر آنکه به این آمارها و این تعداد کشته و 

خسارت و ... عادت کرده ایم.
حوادث  از  پیشگیری  مسئول  کارشناس  این 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در ادامه به تشریح راهکارهای الزامی برای کاهش 
تعداد کشته ها و مجروحان تصادفات می پردازد 
و می گوید: در اولین گام باید فرهنگسازی جدی 
در خصوص رعایت قوانین مقررات راهنمایی و 

رانندگی صورت گیرد.
بیات با بیان اینکه در عمده علل تصادفات، راننده 
نقش اصلی را برعهده دارد و در همین راستا می 
طلبد که بطور جدی بر روی ارتقا رانندگی و رعایت 
یگوید:  م  کار شود،  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
یکی از راهکارهای موثر در این زمینه اعمال مقررات 
سخت گیرانه در بحث گواهینامه است و باید روی 
رانندگان تازه واردی که وارد جاده ها و شهرها می 
گیرد.  تری صورت  جدی  آموزشی  اقدامات  شود 
بیات می گوید: راهکار دیگر تقویت "باور ایمنی" 
متاسفانه  است،  رانندگان  بویژه  و  مردم  درمیان 
بسیاری از ما به ایمنی اعتقادی ندارند و به راحتی 
نکات ایمنی را کنار می گذارند و همین امر موجب 
این همه خسارت شده است. بطور مثال بسیاری 
هنوز هم اعتقادی به استفاده از کمربند ایمنی ندارند 
و از آن استفاده نمی کنند یا در خصوص کودکان 
از صندلی کودک استفاده نکرده و حتی کودک را 
روی صندلی کنار راننده و حتی کودک را روی پای 
خود گذاشته و اجازه می دهند پشت فرمان باشد 
که این کار بسیار خطرناک است و عمال کودک در 
این شرایط در صورت بروز حادثه حکم کیسه هوا 
را برای راننده پیدا کرده و عمال از بین می رود.
هم  ها  جاده  و  خودروها  ایمنی  ارتقا  لزوم  به  او 
اقدامات  این  کنار  در  کند و می گوید:  اشاره می 
اقدام جدی صورت  ایمنی خودروها هم  در  باید 
ترین  ناایمن  از  یکی  "پراید"  مثال  بطور  گیرد، 
خودروها برای تردد خارج از شهر است و عمال 
می  محسوب  شهری  خودروی  یک  خودرو  این 
برای جاده و سرعت های  که  نه خودرویی  شود 
باال مناسب باشد. همچنین ایمنی راه ها نیز باید ارتقا 
یافته و نقاط حادثه خیز آنها باید رفع شود وبه خط 
کشی و نصب نیوجرسی و عالئم و ... در آنها توجه 
شود، بطور مثال خط کشی جاده ها موضوعی است 
اما همین  به آن توجه نمی شود  که شاید چندان 
نبود خط کشی یا کم رنگ بودن آن می تواند برای 
رانندگی در شب بسیار خطرساز شود، چرا که مرز 

جاده و حریم دیگر مشخص نیست.

استانها7

اینجاهر3روزیک "هواپیما"سقوطمیکند!

شورای راهبردی لجستیک منطقه آزاد انزلی برگزار شد
توسعه ترانزیت بین المللی و دیپلماسی لجستیک 

در دستور کار شورا قرار گرفت
 به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
راهبردی  انزلی جلسه شورای  آزاد  منطقه  سازمان 
لجستیک منطقه با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی 
، توسعه ترانزیت کاال و استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود و تسهیل ترانزیت کاال با استفاده از روش 
حمل و نقل ترکیبی و رفع موانع فعالیت کریدور 
در  انزلی  آزاد  منطقه  از  عبوری  المللی  بین  های 
جهت تسهیل، تسریع و توسعه مبادالت تجاری با 

کشورهای حوزه خزر و اوراسیا برگزار شد.
 در این این جلسه که به ریاست عیسی فرهادی 
ناظر  برزگر  آقایان  برگزار شد،  سازمان  مدیرعامل 
گمرکات استان ، یونسی مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان، جهانبانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر ، 
ولدی مدیرکل راه آهن گیالن  و روسای راهداری و 
انجمن صنفی حمل و نقل شهرستان به همراه معاونین 
بندری و حوزه خزر ، اقتصادی و سرمایه گذاری ، 
فنی و زیربنایی و مدیران حوزه های مرتبط در حوزه 
حمل و نقل و لجستیک دستگاه های اجرایی استان 

حضور داشتند.
شورای  دبیر   ، افقی  امین  جلسه  این  ابتدای  در 
لجستیک سازمان به سوابق تشکیل و اهداف شورای 
شورای  تشکیل  و  انزلی  آزاد  منطقه  در  لجستیک 

لجستیک در دبیرخانه مناطق آزاد پرداخت ،
معاون بندری و حوزه خزر سازمان نقش و اهمیت 
بنادر  نقش  و  مناطق  در  محور  لجستیک  توسعه  
منطقه آزاد انزلی بعنوان هاب داد و ستد کاال و قرار 
گرفتن در مسیر کریدور های بین المللی را حائز 
اهمیت دانست و دستور کار جلسه در خصوص 
دیپلماسی  توسعه  و  الملی  بین  ترانزیت  توسعه 

لجستیکی را تشریح کرد .
ولدی مدیر کل راه اهن گیالن از ظرفیت استفاده از 
حمل و نقل ترکیبی جاده ای - ریلی جهت حمل 
کاالهای وارده به بنادر استان در ایستگاه رشت بیان 
نمودند و مزیت های رقابتی و راهکارهای فعالسازی 

مستمر برای استفاده از این روش اعالم نمودند.
 صادق برزگر مدیر کل گمرک استان گیالن نیز از 
اقدامات و عملکرد مدیریت عالی منطقه آزاد انزلی و 
معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان که باعث 
رونق و رشد باالی تخلیه و بارگیری کاال در بندر 
کاسپین با همکاری گمرک مستقر در منطقه شده 
قدردانی و استفاده از ظرفیت های منطقه در جهت 
توسعه تجارت و آمادگی خود را برای ارائه خدمات 
فعالسازی  و  تجارت  توسعه  و  رونق  جهت  در 

کریدور های تجاری اعالم نمود.
حسین یونسی مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی 
استان گیالن ؛ سه بندر انزلی ، کاسپین و آستارا را 
بعنوان بنادر استان گیالن که مکمل یکدیگر  هستند 

های  مزیت  و  های  ظرفیت  اساس  بر  یک  هر  و 
ویژه خود مشغول به فعالیت هستند اعالم نمود با 
اقدامات انجام شده ترانزیت در بندر انزلی رشد 3۴۰ 
درصدی داشته و افزود بنادر استان گیالن حدود 7۰ 
درصد حمل کانتینری بنادر شمالی ایران را به خود 

اختصاص داده اند.
کامبیز جهانبانی ، مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر 
نیز رونق تجارت در خزر و افزایش حجم تجارت 
با کشورهای اوراسیا و روسیه و فعال سازی کریدور 
جمهوری  کشتیرانی  اقدامات  از  جنوب  شمال 
این کریدور خبر داد  اندازی  ایران در راه  اسالمی 
و افزود کشتیرانی دریای خزر سهم ۲8 درصدی در 
سهم حمل کاال در خزر را به خود اختصاص داده و 
سهم این شرکت در صادرات کاال از مسیر دریایی 
38 درصد بوده است و  با استفاده از حمل و نقل 
کانتینری ، زمان حمل کاال و در نتیجه هزینه تمام 

شده کاهش خواهد یافت
در این جلسه شعبان جعفری رییس انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل و عظیمی رئیس اداره امور 
راهداری و حل و نقل جاده نیز از مجموعه اقدامات 
سازمان در جهت تسهیل و کاهش بروکراسی برای 
صدور بارنامه در بندر کاسپین تقدیر نمودند و اعالم 
آمادگی خود را در جهت تامین کامیون و تسهیل 

حمل جاده ای اعالم نمودند.
ریاست  فرهادی  عیسی  جلسه  این  خاتمه  در 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
نقش بنادر منطقه آزاد انزلی در توسعه تجارت و 
یک ظرفیت ارزشمند برای کشور و استان گیالن 
دانست، موضوعی که با مدیریت واحد و اهداف 
کالن مشترک و ظرفیت های هر یک از این بنادر می 
توانند نقش مکمل و تاثیر گذار در حوزه لجستیک 

شمال کشور ایفا نمایند

تماممدارسسنگیکشورتاسالآیندهجمعمیشود

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

برابر رای شماره 140160312004005117 مورخ 1401/08/23 موضوع کالسه 1401114412004000372 هیات 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 حمیداله نجفی فرزند نجف بشماره شناسنامه 1301 و شماره ملی 0044380526 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 106.6 متر مربع جدا شده از پالک 4340 فرعی از 1 اصلی واقع در گنبدکاووس پلی حاجی 
خیابان شهید اترک طیار کوچه گلها بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمد آنه محمدزاده، 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.الف 9991
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/09/02  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/09/16

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شماره 140160312004004076 مورخ 1401/07/10 موضوع کالسه 1401114412004000030 هیات اول/دوم موضوع 
گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی حبیب لی فرزند عاشورمحمد بشماره شناسنامه 865 و شماره ملی 2030773727 
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 177.44 متر مربع جدا شده از پالک 15427 فرعی از 1 اصلی واقع در 
گنبدکاووس امام اعظم بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از عبدالحکیم رجبی اینچه برون، 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.الف 9964
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/09/02  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/09/16

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰3۱۲۰۰۴۰۰۴۰75 مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۰ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۱۲ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  در واحد  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمعه گل یانپی فرزند آیدی بشماره شناسنامه 6۲55 و شماره ملی 
۲۱۲۲7۱8579 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 5۱۲.8۰ متر مربع جدا شده از پالک 5۰۴۲ فرعی از 
۱ اصلی واقع در گنبدکاووس پلی حاجی خیابان مختومقلی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از طاغن 
قلی سیدی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.الف 9966 - تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰9/۰۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰9/۱6
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰3۱۲۰۰۴۰۰5۱75 مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲5 موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۴5 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  در واحد  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
ملی  بشماره شناسنامه ۱35 و شماره  نوروز  فرزند  پرقوه  نورمحمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  گنبدکاووس تصرفات 
۴86937۱5۲9 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۰ متر مربع جدا شده از پالک ۴۰568 فرعی از 
۱-اصلی واقع در شهرستان گنبدکاووس – شهرک بهارستان خیابان بهارستان کوچه احداثی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
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.الف 9996
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰9/۰۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰9/۱6

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مفقودی نوبت اول
و  مسکن  کارسازندگان  به  اشتغال  پروانه  اصل 
تمدید  تاریخ   ۱3-3۰۰-۰۰۱۴7 بشماره  ساختمان 
پروانه ۱39۴/۰۴/۱۰ متعلق به آقای میر مرتضی حاجی 
میری فالحی فرزند میرعلی صادره از تبریز به کد ملی 
شماره  با  عمران  مهندسی  رشته  در   ۱38۰7۰۴۱89
عضویت  ۰۰۱77-۰-3-۱3  مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.                                                

مفقودی نوبت سوم
علیکالنی  اینجانب  کارشناسی  موقت  گواهی   
تکنولوژی عمران- کارشناسی  میزان در رشته  فرزند 
درجه  از  و  مفقود   ۱39۴.7 اخذ  تاریخ  به  عمران 

اعتبار ساقط است.


