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قیمت جدید زعفران
 اعالم شد

مدیر سازمان تعاون روستایی در حالی از افزایش 
در  زعفران  توافقی  خرید  قیمت  درصدی   ۱۰۰
امسال خبر داد که خرید توافقی از هفته آینده در 

استان آغاز می شود.
بیرجند،  در  گفت وگویی  در  رضوی  سیدحسن 
آینده  هفته  از  زعفران  توافقی  خرید  آغاز  از 
خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل 
خرید زعفران در خراسان جنوبی، از هفته آینده 
استان  کشاورزان  از  توافقی  صورت  به  زعفران 

خریداری می شود.
محصول  خرید  برای  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
فعال  استان  سطح  در  مرکز   4 زعفران  توافقی 
شهرستان های  در  مراکز  گفت:  بود  خواهد 
خرید  آماده  فردوس  و  سرایان  قاین،  بیرجند، 

محصول زعفران از بهره برداران خواهد بود.
جنوبی  خراسان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر 
امسال ۱۰۰  توافقی  اینکه قیمت زعفران  بیان  با 
درصد افزایش دارد، افزود: قیمت زعفران نگین 
4۱ میلیون و 35۰ هزار تومان، زعفران شبه نگین 
میلیون   32 مرغوب  پوشال  تومان،  میلیون   33
تومان، و پوشال معمولی 3۱ میلیون تومان است.
پیچ  دسته  زعفران  قیمت  اینکه  بیان  با  رضوی 
افزود:  است  شده  تعیین  تومان  میلیون   25 هم 
3۰ درصد رقم قیمت خریداری شده زعفران از 

کشاورز به صورت نقدی پرداخت می شود.
ورودی سد زاینده رود 

در مقایسه با بلند مدت با 
کاهش ۴۳ درصدی همراه 

بوده است
مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های 
سد  ذخیره  به  اشاره  با  کوهرنگ  و  زاینده رود 
زاینده رود، اظهار داشت: ذخیره سد زاینده رود به 
۱35 میلیون مترمکعب رسیده است؛ ورودی به سد 
هم اکنون ۱7.۱3 مترمکعب بر ثانیه و خروجی از 

آن ۱4.7۱ مترمکعب بر ثانیه است.
سید مجتبی موسوی نایینی افزود: ورودی به سد 
زاینده رود از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش دارد و 
نسبت به مدت مشابه بلند مدت 43 درصد کاهش 
نشان می دهد. وی با اشاره به میزان خروجی این 
این سد  از  سد عنوان کرد: حجم آب خروجی 
مخزنی از ابتدای سال آبی تاکنون 69.2 میلیون 
مترمکعب است در حالی که در مدت مشابه سال 
مشابه  در  و  مترمکعب  میلیون   74.23 گذشته 
بلندمدت یک صد و 3۰ میلیون مترمکعب بوده 
 ۱۱ در حال حاضر   کرد:  تصریح  نائینی  است. 
درصد از ظرفیت سد زاینده رود پر و 89 درصد 

سد خالی است.

و  صنعتی  کشاورزی،  ظرفیت های  کنار  در  گیالن 
اقتصاد دریا، ظرفیت مغفول مانده ای چون گردشگری 
دارد که نتوانسته در این بخش اقتصادمحور عمل کند.
طبق گفته مسئوالن استانی بیش از 52 میلیون مسافر 
و گردشگر سال جاری به گیالن سفر کرده که اگر 
درآمد حاصل نیمی از این افراد وارد چرخه اقتصادی 
تا حدودی وضعیت  می شد  استان  این  درآمدی  و 

اقتصادی استان گیالن را متحول می کرد.
و  ریزی  برنامه  عدم  مناسب،  زیرساخت های  نبود 
هدف گذاری درست برای گردشگران، چالش هایی 
را برای صنعت گردشگری گیالن ایجاد کرده است.

گردشگری  حوزه  در  باید  که  اقداماتی  از  گذشته 
صورت گیرد و در این گزارش مجال پرداختن به 
آن نیست، فراهم نمودن زیرساخت های بزرگراهی 
از  یکی  رشت   – قزوین  آزادراه  است.  استان  در 
شریان های اصلی ورود مسافران به استان گیالن به 
شمار می رود که بعد از گذشت سه دهه هنوز به 
بهره برداری کامل نرسیده و در ایستگاه 8 کیلومتر 

باقیمانده، متوقف شده است.
کیلومتر   8 در  -رشت  قزوین  آزادراه  ملی  پروژه 
علت  به  که  رودبار(،  به  منجیل  )محور  باقیمانده 
بدهی کارگران این پروژه متوقف شده پای رئیس 
کل دادگستری گیالن را برای بررسی و پیگیری این 

موضوع به رودبار کشاند.
»حجت االسالم حمزه خلیلی« در بازدید از 8 کیلومتر 
باقیمانده پروژه آزادراه قزوین - رشت اظهار کرد: 
پرداخت مطالبات کارگران باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به توقف باقیمانده پروژه آزادراه قزوین 
ترافیکی  تسهیل  برای  آزادراه  این  افزود:  رشت   –
اتان گیالن حیاتی است و نباید در اجرای این پروژه 

وقفه ای ایجاد شود.
استحکام  بر  تاکید  با  گیالن  دادگستری  کل  رئیس 
و ایمنی دو تونل باقیمانده آزادراه قزوین - رشت 
بیان کرد: ایمن سازی و استحکام تونل های باقیمانده 
آزادراه بسیار حائز اهمیت است و باید در اولویت 

پیمانکاران پروژه قرار گیرد.
حجت االسالم خلیلی با اشاره به نگرانی هایی مبنی 

بر ریزش احتمالی تونل های باقیمانده آزادراه قزوین 
– رشت در محدوده منجیل – رودبار تصریح کرد: 
هیچ  به  باقیمانده  تونل های  سازی  ایمن  در  تعلل 
عنوان پذیرفته نیست و اگر اتفاقی در این بخش رخ 

دهد متولیان اجرای پروژه باید پاسخ دهند.
در  قضا  دستگاه  نظارتی  نقش  به  اشاره  با  وی 
بخش های مختلف افزود: دستگاه قضائی گیالن از 
چگونگی روند اجرای پروژه و پرداختی های صورت 
گرفته نظارت جدی دارد و هیچ گونه کوتاهی در این 

زمینه را نمی پذیرد.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون  آقایی«  »احمد 
دادگستری گیالن هم در بازدید از این پروژه اظهار 
پروژه  کارگران  معوقات  و  مطالبات  پرداخت  کرد: 
دغدغه های  جز  رشت   - قزوین  آزادراه  باقیمانده 
اصلی دستگاه قضائی است و به جد پیگیری می شود.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی 
این  افزود:  پروژه  کارگران  مطالبات  پرداخت  برای 
قرار  پرداخت  اعتبار در مرحله تخصیص و  میزان 

دارد و به زودی به حساب کارگران واریز می شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن با 
انتقاد از توقف روند اجرای پروژه باقیمانده آزادراه 
از  بخشی  پرداخت  با  کرد:  بیان  رشت   - قزوین 
مطالبات پیمانکار از سوی دولت، اجرای پروژه باید 

آهنگ سرعت به خود بگیرد.
»مسعود کاظمی« معاون امور عمرانی استاندار گیالن 
نیز اظهار کرد: عدم الینینگ کردن تونل های باقیمانده 
آزادراه قزوین - رشت احتمال رانش آن را افزایش 

می دهد و خطرات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.
قزوین -  آزادراه  پروژه  بودن  ملی  به  اشاره  با  وی 
رشت افزود: نگاه به این پروژه باید ملی باشد در غیر 

این صورت کارها ابتر می ماند.
تخصیص  از  گیالن  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای روند اجرای پروژه 8 
کیلومتر باقیمانده خبر داد و اضافه کرد: اولویت اصلی 
کارگران  معوقات  و  مطالبات  پرداخت  اعتبار  این 

پروژه باقیمانده آزادراه قزوین- رشت است.
کاظمی با بیان اینکه اجرای پروژه های ملی پیمانکار 

بزرگ  پروژه های  اجرای  در  گفت:  است،  محور 
دوش  بر  اجرا  هزینه های  و  آورده  اصلی  بخش 
پیمانکار است و تا زمان اجرای کامل پروژه مطالبات 

پیمانکار تسویه می شود.
وی ادامه داد: در اجرای 8 کیلومتر باقیمانده پروژه 
آزادراه قزوین -رشت از ظرفیت پیمانکار خوب بهره 
گرفته نشده است. معاون امور عمرانی استاندار گیالن 
با بیان اینکه اجرای باقیمانده پروژه آزادراه قزوین - 
رشت از نان شب هم واجب تر است، گفت: برای 
تأمین مصالح مورد نیاز این پروژه تمام برداشت های 

شن و ماسه به این پروژه منعطف شده است.
کاظمی با اشاره به اختصاص بودجه متناسب با میزان 
جمعیت اضافه کرد: گیالن اعتبار سرانه جمعیتی دو 
میلیون و 5۰۰ هزار نفری را جذب می کند در حالی 
که فقط در چهارماهه نخست سال بیش از 52 میلیون 

مسافر وارد این استان شده است.
وی ناترازی سرانه جمعیت شناور و مسافر با میزان 
افزود: گیالن استان گردشگر پذیر  اعتبارات استان 
نگاه  زیرساخت ها  کردن  فراهم  برای  باید  و  است 

ویژه تری در بخش اعتبارات به این استان شود.
یکی از متولیان اجرای باقیمانده پروژه آزادراه قزوین 
– رشت، پرداخت معوقات کارگران را دغدغه اصلی 
دلیل  به  بیشتر  پروژه  توقف  کرد:  بیان  و  برشمرد 
مشکالت اعتباری بوده است و کارگران رمقی برای 

ادامه فعالیت ندارند.
وی با اشاره به اهمیت سرعت بخشی اجرای پروژه 
بویژه الینینگ کردن تونل ها افزود: اگر الینینگ تونل 
در اولین زمان انجام نشود احتمال رانش وجود دارد.
این مجری پروژه باقیمانده آزادراه قزوین – رشت 
کمبود مصالح را چالش دیگری اجرای این پروژه 
عنوان کرد و گفت: برای ادامه اجرای پروژه حدود 
چهار هزار تن میلگرد نیاز است که اعتبار آن بالغ بر 

۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: برای اجرای عملیاتی و بهره برداری 
کامل دو تونل باقیمانده پروژه آزادراه قزوین – رشت 

حدود 3۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
جمعی از کارگران اجرای 8 کیلومتر باقیمانده پروژه 
آزادراه قزوین – رشت که به علت عدم پرداخت 
چندین ماهه حقوق، دست از کار کشیده بودند، درد 
و دل هایشان را رئیس کل دادگستری گیالن در میان 
گذاشتند و بنا شد در اولین فرصت ظرف کمتر از 
یک هفته همه معوقات و مطالباتشان پرداخت شود 
و روند اجرای پروژه مجدد شکل رسمی به خود 
بگیرد.آنطور که معلوم است چالش اعتباری، صعب 
بهره  عدم  همچنین  و  پروژه  اجرای  بودن  العبور 
گیری از ظرفیت پیمانکار و نظارت بر عملکردها 
سبب شده تا 8 کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین – 
رشت به کابوسی برای مسئوالن استان و شهرستان 
رودبار تبدیل شود که با توجه به نگاه ویژه دولت و 
مسئوالن ملی و استانی و پیگیری های دستگاه قضائی 
پروژه، روند  اجرای  به  راستای سرعت بخشی  در 
اجرای این پروژه تاریخی وارد فاز جدیدی شود و 
البته چشم همه این اما و اگرها به »اعتبارات« دوخته 

شده است.

استانها7

5564

سه دهه انتظار برای تکمیل یک آزاد راه

از دو طرح مطالعاتی برون سپاری شده 
اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن رونمایی شد

استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر  حضور  با 
شده  سپاری  برون  مطالعاتی  طرح  دو  از  گیالن 

اداره کل رونمایی شد. 
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آبان ماه  استان گیالن، ظهر دوشنبه 9  دریانوردی 
سپاری  برون  قالب  در  که  مطالعاتی  طرح  دو  از 
توسط مجموعه های دانشگاهی در شش ماهه اول 
۱4۰۱ به اتمام رسیده بود، رونمایی شد. با توجه 
به نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه بخش 
"امکان  طرح  افزوده  ارزش  ایجاد  و  کشاورزی 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  خوشه  ایجاد  سنجی 
غالت با تأکید بر گندم، ذرت، جو و برنج در بندر 
قرار  مطالعه  مورد  گیالن  دانشگاه  توسط  انزلی" 
گرفت که از اهداف این طرح                      می 
ایجاد خوشه  برای  برنامه ریزی صحیح  به   توان 
انزلی،  بندر  در  غالت  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
هدایت صحیح سرمایه گذاری های بخش دولتی 
و  تخلیه  ظرفیت  ارتقای  جهت  در  خصوصی  و 
بندر  در  )غالت(  خشک  فله  کاالهای  بارگیری 
کلیدی  های  بخش  و  ها  اولویت  شناخت  انزلی، 
منظور  به  بندر  غالت  بار  سهم  افزایش  در  مؤثر 
سرمایه گذاری در آن بخش ها و ترغیب و جذب 
بخش خصوصی جهت مشارکت و سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها و روساخت های مورد نیاز بندر 

در بخش بار فله خشک )غالت( اشاره نمود. 
همچنین با توجه به اینکه اهداف سازمان ها در 
گرو اهداف کارکنان آن بوده و بی شک افزایش 

انگیزه کارکنان سازمان، می تواند تأثیر به سزایی 
بر عملکرد سازمان داشته باشد  که یکی از دغدغه 
های مدیران هر سازمانی افزایش انگیزه کارکنان 
سازمان می باشد؛ لذا » طراحی نظام انگیزشی به 
توانمندی  و  ها  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  منظور 
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن« 
مطالعه دیگری بود که توسط دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بندر انزلی به انجام رسید.
کل،  اداره  کارکنان  انگیزشی  عوامل  شناسایی 
انگیزشی،  عوامل  این  روی  پیش  موانع  شناخت 
برنامه ریزی جهت افزایش انگیزش کارکنان اداره 
کل و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های 
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
از نتایج مناسب این طرح می باشد.گفتنی است، 
"تحوالت  آموزشی  کارگاه  مراسم  این  از  پس 
بندر  در  محور  مسأله  رویکرد  با  بنادر  راهبردی 

انزلی" برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تاکید کرد:
ضرورت حضور میدانی و اقدام جهادی، در رفع موانع تولید

مدیرعامل  کارنامی  حسینی  کاظم  سید  مهندس 
راستای  در  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
واحدهای  رسـانی  بـرق  مشـکـالت  بررسـی 
گری  ریخته  واحد  در  حضور  با  استان  تولیدی 
آریان شهرستان سیمرغ ،در جهت تسهیل و تسریع 
رفع مشکالت برق رسانی این واحد تولیدی  بر 
ضرورت حضور میدانی و اقدام جهادی مدیران 
و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: مهمترین 
موجود  قوانین  برخی  اصالح  تولید،  بخش  مانع 
است. قوانینی در حوزه های مختلف وجود دارد 
که امروز دیگر کاربردی ندارد و الزم است این 

قوانین اصالح و بازبینی شود.
بیان  با  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
معظم  رهبر  فرامین  به  لبیک  راستای  در  اینکه 
و  مازندران  محترم  استاندار  تاکیدات  و  انقالب 
حرکت در تحقق عملی شعار سال ، برنامه های 

محوری در رفع مشکالت واحدهای تولیدی در 
گفت  است  گرفته  قرار  شرکت  این  کار  دستور 
تسهیل   ، ها  شناسایی چالش   ، میدانی  : حضور 
گری در جهت رفع موانع موجود حوزه برق از 
اولویت های اجرایی این شرکت در ارائه خدمات 
برق  توزیع  کارکنان  بی وقفه  باشد و تالش  می 
پایدار  و  برق مطمئن  ارائه  و  تامین  بر  مازندران 

شبکه برق نهادینه شده است.
آگهی تحدید حدود اختصاصی

به   ۱۱ بخش  اصلی   ۱3/99۰ پالک  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید 
بخش  چی  هیوه  قریه  زراعی  اراضی  گنبدکاووس  در  واقع  مربع  متر   ۱6925.9۰ مساحت 
آقای عیدقلی هیوه چی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه  ملکی  ثبتی گنبد  ۱۱ حوزه 

۱4۰۱/۰9/۰9 در محل وقوع ملک گنبدکاووس اراضی قریه هیوه چی بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است 
کتبًا  را  اعتراض خود  تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  تاریخ  از  تا سی روز  میتواند فقط 
با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در  و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود./ م.الف 9852   
تاریخ انتشار ۱4۰۱/۰8/۱8 

رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به   ۱۱ بخش  -اصلی   ۱3/99۱ پالک  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  تحدید حدود ششدانگ 
بخش  چی  هیوه  قریه  زراعی  اراضی  گنبدکاووس  در  واقع  مربع  متر   2834.22 مساحت 
آقای عیدقلی هیوه چی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه  ملکی  ثبتی گنبد  ۱۱ حوزه 

۱4۰۱/۰9/۰9 در محل وقوع ملک گنبدکاووس اراضی قریه هیوه چی بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است 
کتبًا  را  اعتراض خود  تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  تاریخ  از  تا سی روز  میتواند فقط 
با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در  و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود./ م.الف 985۱ 
تاریخ انتشار ۱4۰۱/۰8/۱8 

رضا سارانی رئیس 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

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰7/۱9 مورخ   ۱4۰۱6۰3۱2۰۰4۰۰4324 شماره  رای  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱4۰۰۱۱44۱2۰۰4۰۰۰۰78
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالصمد مسافر داشلی برون فرزند ارازدوردی 
بشماره شناسنامه 48 و شماره ملی 2۰3۱995774 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شده به مساحت ۱۰6/۱8 متر مربع جدا شده از پالک شماره 82۱ فرعی از ۱ -اصلی واقع 
در گنبدکاووس انتهای یادبود غربی سمت چپ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواسطه از تقی جاهد داشلی برون به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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 9856
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۱8  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰9/۰2

رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

روزنامه امین  م الف 663۰ -   برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۰4۰۰5۰۰۱64۰ - ۰۱ /۱4۰۱/۰6   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای  داریوش 
سرکشی    فرزند   هدایت   بشماره شناسنامه   5383   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  
قطعه زمین مزروعی   به مساحت  23987/۱۰   متر مربع به پالک 3۰94  فرعی از   یک   اصلی  
مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   اصلی واقع در  زنوز    بخش   22   تبریز خریداری از 
مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰8/۰2- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰8/۱8

محرم کنعانی- رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

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

برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۰4۰۰5۰۰2282-۱4۰۱/۰7/۱2   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک 
مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم حسنیه علمحمدی    فرزند   حیدر   بشماره 
شناسنامه   ۱895   صادره از  مرند   در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت  
277/24   متر مربع به پالک ۱4۰7  فرعی از   49   اصلی  واقع در  دیزجیکان    بخش   ۱5   
تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای علی صاحب خلق و آقای حسن محمدحسن زاده    
محرز گردیده است  . 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰8/۰2- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱8 /۱4۰۱/۰8

محرم کنعانی- رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

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

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰6/۰8 مورخ   ۱4۰۱6۰3۱2۰۰4۰۰3223 شماره  رای  برابر 
۱4۰۱۱۱44۱2۰۰4۰۰۰246 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 خانم مارال باقی زاده فرزند باقی بشماره شناسنامه 27۰۰ و شماره 
ملی 2۰3۱6877۱9 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 95/57 متر مربع 
آباد خیابان  گنبدکاووس گدم  واقع در  از ۱-اصلی  فرعی  از پالک شماره 4۱58  جدا شده 
ابوحنیفه یکم کوچه 8 متری بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آقای 
شاقلیچ قره باش، 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 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف 97۱4- تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 

۱4۰۱/۰8/۰4-تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۱8
رضا سارانی رئیس 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 ۱4۰۱6۰3۱2۰۰4۰۰3۱76 مورخ ۱4۰۱/۰6/۰6 موضوع کالسه ۱4۰۰۱۱44۱2۰۰4۰۰۰748 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 ناصر حبیب لی فرزند عاشورمحمد بشماره شناسنامه و شماره ملی 2۰2۰335۰۱8 در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱72.2۰ متر مربع جدا شده از پالک 4624 فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس روستای قلندرآباد پایین خیابان مختومقلی کوچه اول بخش 
۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از قربان محمد نظر، 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 9734

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۰4  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰8/۱8
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


