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به گزارش خبرآنالین، وال استریت 
خود  گزارش  جدیدترین  در  ژورنال 
دستگاه   ۲۰۰ حدود  است  کرده  ادعا 
اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران 
فعال است. این گزارش درحالی منتشر 
ارتباطات به سرعت  شده که وزارت 
به دنبیال تکمیل زنجیره اینترنت ملی 
این  تکمیل  با  دارد  سعی  و  است 
را  فیلترشکن ها  به  دسترسی  زنجیره، 

ماه های  از  غیرممکن تر  و  سخت تر 
اخیر کند. زنجیره ای که قرار بود در 
برسد  درصد   ۷۰ عدد  به   ۱۴۰۴ افق 
حاال به شکلی در اولویت قرار گرفته 
که وزیر می گوید تا انتهای سال این 
ملی  اینترنت  به  دسترسی  زنجیره 

احتماال در ۲۲ بهمن تکمیل می شود.
آنچه  کرده  تاکید  پور  زارع  اگرچه 
برای اینترنت ملی رخ می دهد، یک 
گام تکمیلی برای بی ارتباطی مطلق با 
اینترنت بین الملل نیست اما بسیاری 
از کارشناسان، این مسیر را گام هایی 
برای محدودیت بیشتر دسترسی به پیام 

رسان های بین المللی می دانند.
چون  اخباری  اما  مقابل  سوی  در 
زنجیره  به  دسترسی  سریع  پیشرفت 
اندازی  راه  و  ای  ماهواره  اینترنت 
اینترنتی  شبکه  این  موبایلی  زنجیره 

اسمارت فون  های  گوشی  روی  بر 
حکایت از چرخه جدیدی از پیشرفت 
تکنولوژی دارد که در ابتدای مهر ماه 
عیسی زارع پور درباره اش گفته بود: 
»البته که هنوز فاصله زیادی تا آن زمان 
فاصله است اما به هر حال این ذات 
محدودیت پذیر  که  است  تکنولوژی 

نیست.«
از ارسال  تازگی استارلینک خبر  به 

پیشرفته  ماهواره های  دوم  نسل 
است.  داده  فضا  به  خود  دوم  نسل 
به  نسبت  که  جدید  ماهواره   ۷۵۰۰
مدار  در  نخستین  نسل  های  ماهواره 
نزدیک تری از زمین قرار می گیرند. 
ماهواره هایی که کار ویژه شان فراهم 
به  ها  فون  اسمارت  دسترسی  کردن 
زنجیره اینترنت ماهواره ای در هر فضا 
و مکانی است. یعنی هر گوشی همراه 
یک ترمینال دریافت و ارسال داده ها 
به ماهواره ها . این یعنی یک انقالب 

جدید.
اولیه  زنجیره  فاصله  اگر  یعنی 
کیلومتر   ۵۳۰ تا   ۴۷۰ بین  ماهواره ها 
از سطح زمین بود، حاال این ماهواره 
سطح  از  کیلومتر   ۳۳۰ فاصله  در  ها 
تشکیل  را  جدیدشان  منظومه  زمین، 
ترمینال  به  نیاز  اینگونه  و  دهند  می 

های حامل دیش از بین می رود و هر 
گوشی همراه نسل جدید می تواند یک 
ترمینال برای اینترنت ماهواره ای باشد.
این زنجیره تا سال ۲۰۲۴ تکمیل می 
دولت  امروز  تا  پاییز  ابتدای  از  شود. 
اعمال  برای  را  بسیاری  های  هزینه 
فیلترینگ متقبل شده و در سوی مقابل 
بازار پرسودی برای فروش فیلترشکن 
ها ایجاد شده است. بازار مکاره ای که 
در یک سوی یک گروه هر روز فیلتر 
می کنند و در سوی مقابل چند درگاه 
ایجاد  با   ، جهانی  اینترنت  به  متصل 
تونل هایی به دنیای بیرون، با دریافت 
تا ده  قبل  ماه  به ۶  ارقامی که نسبت 
برابر در ماه افزایش داشته اند دسترسی 
به اینترنت آزاد و پلتفرم های ارتباطی 
بخصوص پلتفرم های محبوب شبکه 
می  فراهم  دوباره  را  اجتماعی  های 

کنند.
حاال وزارت ارتباطات و البته تصمیم 
محدودیت  و  بستن  دنبال  به  سازان 
پور  زارع  هستند.  تونل ها  این  برای 
خود  تلویزیونی  حضور  آخرین  در 
ارتباط  تجربه  باعث  را  فیلترشکن ها 
اینترنت  از  استفاده  در  مردم  ناامن 
نامید. گفته های زارع پور با استناد به 
سرعت  رد  در  تست  اسپید  دیتاهای 
کم اینترنت و انتقاد از استفاده مردم از 
فیلترشکن ها نشان می دهد او عزمی 
جزم برای کاهش دسترسی عمومی به 
پیام رسان های خارجی دارد. او از این 
گفت با یک دست سازی انتقال پیام تا 
بهمن ماه بین پیام رسان های داخلی، 
یک ظرفیت بزرگ عمومی ایجاد می 
کند. نکاتی که همگی موید تالش برای 
های  رسان  پیام  به  دسترسی  کاهش 
اجتماعی بین المللی و محدودیت های 
بیشتر برای دسترسی به این پیام رسان 

های فیلتر شده است.
کاهش  اول  فعلی  انسدادهای  اثر 
سرعت اینترنت است؛ چرا که عده ای 

از فیلترشکن استفاده می کنند و حتی 
باشند،  داشته  هم  نوری  فیبر  اگر 
فیلترشکن  سرعت  معادل  سرعتشان 
است که معموال سرعت پایینی دارد. 
نکته ای که زارع پور هم آن را تایید 
کرده و به مردم پیشنهاد عدم استفاده از 
فیلترشکن ها و استفاده از قابلیت های 

داخلی را داده است.
اثر دوم انسدادهای فعلی ایجاد مانع 
صحنه های  و  فیلم ها  انتشار  سر  بر 
اجتماعی  شبکه های  در  انگیز  هیجان 
است. پیام رسان های بین المللی یکی 
از کار ویژه های مهم شان در سال های 
و  زنجیره کسب  ایجاد  کنار  در  اخیر 
اوقات  از  مهمی  بخش  کردن  پر  کار 
فراغت بود. تصاویر زیبا، آموزشی در 
کنار محتواهای نامناسب. حاال با حذف 
های  محدودسازی  و  دسترسی  این 
ایجاد شده، این زنجیره سرگرمی هم از 
بین رفته است. همان طور که ضربه ای 
مهلک به پیکره کسب و کارهای مردم 

خرده است.
حال اگر در پی این اعمال فشارها 
و ایجاد انسداد، دسترسی به پلتفرم های 
بین المللی مسدود شود، با ایجاد اقبال 
از شبکه های داخلی یکی از تهدیدها 
انتشار با وسعت زیاد چنین محتواهایی 
از  است.  داخلی  های  پلتفرم  در 
یوزرهای مشخص و تعداد زیاد. حال 
نهاد تصمیم ساز یا باید با پلتفرم داخلی 
از  تعداد زیادی  برای  یا  برخورد کند 
این ها  افراد جامعه جرم انگاری کند. 
چالش هایی هستند که در کوتاه مدت 
به وجود خواهند آمد البته اگر سرعت 
این محدودسازی های بیش از پیشرفت 
جدید  های  تکنولوژی  به  دسترسی 

باشد.
آنها  با  مبارزه  که  هایی  تکنولوژی 
دیگر از راه ایجاد سیگنال هایی چون 
جمع آوری  های  عملیات  یا  پارازیت 
دیش ها هم چندان مقدور نخواهد بود.

فناوری

حقایقی که درباره قطع کامل دسترسی به اینترنت بین الملل!
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دختر بودن خوب است؟
سعیده پیرایش

مهسا؛  اسم  به  بود  دختری  روزگاری  روزی 
او یک برادر داشت که از خودش بزرگتر بود. 
مثال  می کرد.  جالبی  کارهای  همیشه  برادرش 
با سرعت زیاد می دوید  یا  بلندی می پرید و  از 
مهسا  برادر  برسد.  او  به  نمی توانست  مهسا  که 
همیشه به او می گفت که دخترها نمی توانند این 
دوست  مهسا  خاطر  همین  به  بکنند.  را  کارها 
خوشش  بودن  دختر  از  و  بود  پسر  که  داشت 

نمی آمد.
کارهایی  چه  پرسید:  او  از  مادرش  روز  یک 
است که دخترها انجام می دهند ولی پسرها نه؟

مهسا گفت: مثال با عروسک بازی می کنیم و 
الک می زنیم. ولی این کارها که جالب نیستند. 

من دوست دارم که قوی باشم.
تو  که  نمی گوید  هیچ کس  گفت:  مادر 
کنی  بازی  توپ  با  یا  باشی  قوی  نمی توانی 
بیشتر  را  کارها  این  فقط  بدوی.  سریع  یا  و 
دارند  دوست  دخترها  و  می دهند  انجام  پسرها 
دوست  مثال  دهند.  انجام  دیگری  کارهای  که 
یا  و  بگذرانند  وقت  عروسک هایشان  با  دارند 
خانه داشته باشند و آن را بچینند و یا برقصند. 
دختر و پسر بودن مهم نیست مهم این است که 
انجام  کاری می توانی  بعد هر  باشی  آدم خوبی 
هستند  زیادی  دخترهای  هم  االن  همین  دهی. 
از پسرها هستند.  که ورزش می کنند و قوی تر 
ورزش هایی مثل تکواندو یا وزنه برداری و ... . 
تو باید فکر کنی که چه استعدادی داری بعد آن 
را بهتر کنی تا بتوانی موفق شوی، برادرت هم 
باید همین کار را بکند پس با هم فرقی ندارید.

با  از مریخ منتشر شده، منطقه ای یخی را نشان می دهد که  به تازگی  ایسنا نوشت: تصویری که 
نوارهایی به رنگ قرمز و سفید پوشیده شده و در نزدیکی قطب جنوبی سیاره قرار دارد. اگرچه این 
منظره ی برفی ممکن است احساس وجود سرزمین عجایب زمستانی را در سیاره سرخ تداعی کند، 
اما در واقع تصویری است که توسط مدارگرد مارس اکسپرس آژانس فضایی اروپا در روز ۱۹ مه ثبت 
شده است. این بدان معنا است که این تصویر یخی در حقیقت نمایانگر بهار در نیمکره جنوبی مریخ 
است و یخ مریخ شروع به محو شدن کرده است. تنها شش روز پیش از اینکه بخش زیادی از زمین 
وارد سال جدید شوند، در روز ۲۶ دسامبر، سیاره سرخ سال جدید خود را آغاز خواهد کرد که ۶۸۷ 
روز زمینی به طول خواهد انجامید. این سیاره دارای چهار فصل زمستان، بهار، تابستان و پاییز است 
و درست مانند زمین، زمستان سیاره سرخ سرد و تابستان آن گرم است، اگرچه زمستان بسیار سردتر 
از فصل ما است و دمای مریخ به منفی ۷۶ درجه فارنهایت)منفی ۶۰ درجه سانتیگراد( می رسد. شاید 
بتوان گفت که قابل توجه ترین مشخصه ی تصویر جدید، دو دهانه برخوردی عظیم است که با الیه های 
متناوب یخ و رسوباتی به نام »رسوبات الیه ای قطبی« پوشیده شده اند. این رسوبات را می توان در خط 
الراس بین دو دهانه نیز مشاهده کرد. با کاهش حجم یخ ها، نواحی مرتفع  عاری از یخ زدگی بیشتری 
نمایان می شود. تپه ها به صورت پشته های تیز ظاهر می شوند که به موازات رایج ترین جریان های باد 
قرار می گیرند.دانشمندان فکر می کنند که غباری که این تپه ها را پر می کند از آن جهت تیره است که از 
مواد مدفون شده ی آتشفشان هایی که در تاریخ باستانی مریخ فوران کرده اند نشات گرفته است. موادی 
که در معرض بادهای قوی مریخی قرار گرفته اند و به راحتی در سطح سیاره سرخ پخش شده اند. 
سایر نقاط تاریک در تصویر نشان دهنده این گرد و غبار و فعالیت جریان هایی است که زمانی که یخ 
دی اکسید کربن زیرین تحت فرآیندی به نام تصعید مستقیماً به گاز تبدیل می شود از میان سطح یخی 
مریخ فوران می کنند. این فوران ها باعث می شوند که آب فشان های غبار به جو مریخ پرتاب شوند 
و سپس به صورت لکه های تیره روی سطح سیاره بنشینند. با این حال، اینها تنها عناصر موجود در 
تصویر نیستند که توسط تصعید ایجاد می شوند. ناحیه قطبی با تعدادی مشخصه بزرگ و نامنظم که 
توسط تصعید یخ ایجاد می شود، نشانه گذاری می شود. این ویژگی های سطح مریخ شبیه به دریاچه های 
خالی به نظر می رسند و نمونه ای واضح از آن در گوشه سمت چپ باالی این تصویر جدید قابل 
مشاهده است. نظارت بر این ویژگی ها به این معنا است که دانشمندان می توانند فرآیندهایی را که 
سطح مریخ را شکل می دهند و ظاهر مناطق قطبی را تغییر می دهند، مشاهده کنند. تصویر بهار در 
نیمکره جنوبی مریخ تنها مملو از ویژگی های سطحی نیست. ابرهای مه آلود روی سطح مریخ نیز قابل 
مشاهده هستند که به طور خاص در مرکز تصویر می توان آن ها را دید. این ابرها حاوی یخ هستند 
و مسیر حرکت آنها تا حدی تحت تأثیر توپوگرافی سطح زیرین آنها است. در طول زمستان مریخ، 
دی اکسید کربن در هر دو قطب مریخ به شکل یخ رسوب می کند که سپس در بهار ذوب شده و 

تصعید می شود. 

نقش یک موجود عجیب در پیدایش حیات
پریسا عباسی:  میکروب های باستانی که وجود آنها به قبل از ظهور سلول های دارای هسته بر روی زمین 
بر می گردد، ممکن است حامل اسرار چگونگی پیدایش چنین سلول های پیچیده ای باشند. به گزارش 
مجله ساینس، اکنون دانشمندان برای اولین بار توانسته اند به مقدار کافی از این میکروب  را در آزمایشگاه 

پرورش دهند تا بتوانند جزئیات ساختار داخلی آنها را بررسی کنند.
 Lokiarchaeum منتشر شد، محققان ارگانیسمی به نام  Nature بر اساس گزارش جدیدی در مجله
 )Asgard archaea( را پرورش دادند که به گروهی از میکروب ها به نام آسگارد باستانی ossiferum
تعلق دارد. این نام برگرفته از اساطیر اسکاندیناوی است، و برخی از دانشمندان تصور می کنند که آسگارد 
باستانی نزدیک ترین خویشاوند تکامل یافته یوکاریوت ها، یا سلول هایی که DNA خود را در یک حباب 
محافظ به نام هسته نگهداری می کنند، باشند.جان لوو، رهبر گروه تحقیقاتی اسکلت سلولی باکتریایی 
و سایر ماشین های مولکولی، در شورای تحقیقات پزشکی)MRC( در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی در 
بریتانیا در تفسیری که در مورد این مطاله جدید داشت نوشت: در درخت تکاملی زندگی، آسگاردها 
اغلب به عنوان »خواهر« یا اجداد مستقیم یوکاریوت ها محسوب می شوند. آسگاردها خودشان حامل 
هسته نیستند، اما قطعا حاوی مجموعه ای از ژن ها و پروتئین هایی هستند که زمانی تصور می شد که 
منحصر به یوکاریوت ها باشند. محققان در مورد اینکه چگونه آسگاردها، هسته  اولیه خود را به دست 
آورده اند تئوری های مختلفی دارند.این هسته اولیه باعث بوجود آمدن اولین سلول های پیچیده شد که 
بعدها گیاهان، حیوانات و انسان ها را بوجود آورند. لوو به این نکته اشاره می کند که L. ossiferum در 
مقایسه با سایر آسگاردها نسبتا سریع تر رشد می کند و تعداد سلول های خود را بین ۷ تا ۱۴ روز دو 
 L. نیز هر ۱۴ تا ۲۵ روز تکثیر می شود. لوو نوشت:»نمونه های P. syntrophicum برابر می کند. همچنین
ossiferum جمع آوری شده از کانالی در ساحل پیران، اسلوونی، دارای شاخک های هستند که از بدن هر 
سلول بیرون آمده است؛ برجستگی ها و برآمدگی های عجیب و غریب بر روی هر زائده مشخص هستند.

صدا پای بهار در مریخ شنیده شد

طرحی  محققان  از  گروهی  نوشت:  دیجیاتو 
بخار  تبدیل  امکان  که  کرده اند  پیشنهاد  را 
به  اقیانوس ها  باالی  در  موجود  نامحدود 
آب  مشکل  می کند.  فراهم  را  آشامیدنی  آب 
اخیر  سال های  در  زمین  کره  در  آشامیدنی 
کشورها  از  بسیاری  در  جدی تری  بحران  به 
تبدیل شده است. اما حاال دانشمندان معتقدند 
اقیانوس  باالی  در  آب  بخار  از  می توان  که 
تولید  برای  نامحدود  تقریبًا  منبع  یک  به عنوان 

آب شیرین استفاده کرد.

اربانا-شمپین  در  ایلینوی  دانشگاه  محققان 
سازوکار جدیدی را برای تولید آب آشامیدنی 
باالی  آب  بخار  آن  در  که  کرده اند  پیشنهاد 
می شود.  منتقل  ساحل  به  اقیانوس ها  سطح 
سپس این بخار در ساحل با کمک سیستم های 

خنک سازی فشرده و به آب تبدیل می شود. 
منابع  از  می تواند  تمامًا  سیستم ها  این  انرژی 
بادی  یا  خورشیدی  انرژی  مثل  تجدیدپذیر 
هنوز  دانشمندان  اینکه  وجود  با  شود.  تأمین 
نکرده اند،  منتشر  را  خود  طرح  دقیق  جزئیات 

قابل  رطوبت  درباره  که  محاسباتی  اما 
به دست  دنیا  سراسر  در  نقطه   ۱۴ از  استخراج 
آمده است، نشان می دهد که با هر کدام از این 
میانگین  بالقوه  به صورت  می توان  سیستم ها 
نفر  هزار   ۵۰۰ برای  موردنیاز  آشامیدنی  آب 

را تأمین کرد.
کنار  در  می تواند  سازوکار  این 
شیرین کننده های آب دریا که درحال حاضر در 
منبع  می شوند،  استفاده  دنیا  نقاط  از  بسیاری 

خوبی برای تولید آب آشامیدنی باشد. 

چه گنجی در 
نهفته است؟ سیمکارت ها 

به گزارش خبرآنالین، شیمیدان ها این روزها 
بیش از پیش به بازیافت سیم کارت های قدیمی 
از  هدفشان  و  می اندیشند  شده  ریخته  دور  و 
این کار، استفاده مجدد از بخش های این سیم 
در  بلکه  الکترونیک،  حیطه  در  نه  کارت ها، 
دارای  سیم کارت ها  است.  داروسازی  صنعت 
قطعات ریزی از نیکل، مس، نقره و طال هستند 
دانشگاه  و  لندن  کالج  امپریال  محققان  حاال  و 
استخراج  برای  آسان  راهکاری  ایتالیا  کالیاری 
استفاده  و  الکترونیکی  زباله های  این  از  طال 
مجدد از آن در فرآیندهای شیمیایی برای تولید 
ضایعات  کاهش  به  روند  این  یافته اند.  دارو 
همچنین  و  زباله ها  دفن  محل  در  الکترونیکی 
گران قیمت  فلزات  این  از  مجدد  استفاده 
کمک زیادی خواهد کرد؛ چرا که در غیر این 
صورت، باید مجددا برای این مصارف، فلزات 

از معادن استخراج شوند. 
 ACS مجله  در  اخیرا  بررسی ها  این  نتایج 
بود.  شده  منتشر  پایدار  مهندسی  و  شیمی 
در  محققان  بازیافت،  روش  این  توسعه  برای 
سایت  از  را  کارکرده  سیم کارت   ۲۰۰ ابتدا 
Ebay خریداری کردند. سپس پالستیک های 
آن  مهم  فلزات  و  کرده  جدا  را  سیم کارت ها 
بعد  کردند.  بازیابی  را  مس  و  نیکل  جمله  از 
واکنش گر  یک  از  طال،  استخراج  برای  آن،  از 
استفاده  لیگاند گوگرد  نام  به  ایمن و سبزرنگ 
متصل  مرکزی  فلز  اتم  به  که  مولکولی  کردند؛ 
ماند،  باقی  برایشان  نهایت  در  آنچه  می شود. 
این شکل در  به  )البته طال  بود  از طال  ترکیبی 
صنعت الکترونیک قابل استفاده مجدد نیست(. 
بدون  سیم کارت ها،  در  موجود  طالی  ترکیب 
مصرف  نیازمند  هم  آن  که  بیشتر  پردازش های 
انرژی فراوانی است، قابل تبدیل به فلز خالص 

طال نیست. 
توییتر چطور جلوی 
خودکشی کاربران 

را می گیرد؟
به  موسوم  قابلیتی  نوشت:  دیجیاتو 
فعال  توییتر  در  دوباره   #ThereIsHelp
به دنبال  کاربر  اگر  قابلیت  این  با  است.  شده 
مبنی  پیام هایی  توییتر  بگردد،  خاصی  محتوای 
می دهد  نشان  را  خودکشی  از  جلوگیری  بر 
تلفن  خط  چند  سمت  به  را  کاربر  همچنین  و 
می کند.  هدایت  مفید  منابع  دیگر  و  مخصوص 
رویترز چند روز پیش مدعی شده بود که توییتر 
اما  کرده،  پلتفرم خود حذف  از  را  ویژگی  این 

ایالن ماسک این خبر را تکذیب کرده است.
زمانی که رویترز گزارش خود را منتشر کرد، 
»اال اروین«، رئیس واحد اعتماد و ایمنی توییتر 
این  یادآور شد که حذف  این موضوع  تأیید  با 
ایالن  بعد،  روز  یک  اما  است،  موقتی  ویژگی 
ماسک حذف این قابلیت را تکذیب کرد. او در 
مربوطه هنوز در دسترس  »پیام  نوشت:  توییتی 

است. این خبر کذب است.« 
شورای  سابق  عضو  عبدالرحمان،  ارلیانی 
شده  منحل  حاال  که  توییتر  ایمنی  و  اعتماد 
است، به رویترز گفته بود که به نظرش این اتفاق 
بی اندازه نگران کننده و خطرناک است. او مدعی 
بود که بسیاری از شرکت ها در زمان تغییر این 
پیش  موازی  به صورت  را  خود  کار  سیستم ها، 
می برند تا قابلیت های موجود از دسترس خارج 

نشوند. 

کشف یک منبع  نامحدود و در دسترس آب آشامیدنی

ایستگاه کودک

 آگهی فقدان سند مالکیت
بشماره     وارده  درخواست   برابر  محمدی   ملک  کمال  آقای 
برگ  دو  تسلیم  ضمن       ۱۴۰۱/۰۹/۱۷  -   ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۰۰۵۰۱۲۵۶۲
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده اند  که  یک فقره سند مالکیت ششدانگ  
یک باب  خانه به شماره پالک ۳  فرعی از ۳۴۳ اصلی واقع در مرند   بخش 
۱۵ تبریز  که  بشماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۴۰۰۵۰۰۷۱۲۲  ثبت و 
سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است   .    بعداً سند اولیه پالک فوق 
الذکر  بسریال ۹۲۲۰۵۰ الف ۰۰ به علت جابجایی مفقود شده و   نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است  . لذا مراتب به استناد 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک  نوبت  آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند  مالکیت  نزد خود و یا انجام معامله  نسبت به 
ملک مذکور باشد  از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل  
گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد  سند  مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشار  : ۱۰/۰۷ /۱۴۰۱

رئیس ثبت اسناد و امالک مرند  - 
محرم کنعانی 

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

موضوع   ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۰۷۰ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۲۸ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
تاجقلی بشماره شناسنامه ۷ و  متقاضی خانم عایشه بی بی خرمالی فرزند 
شماره ملی ۲۰۳۱۸۳۱۰۸۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت ۶۲/۶۳ متر مربع جدا شده از پالک شماره از ۳۶۱۳۷ فرعی از ۱ 
-اصلی واقع در گنبدکاووس روستای نورخان آباد کوچه عدالت۱۱ بخش 
۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به 
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۱۰۳۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

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

موضوع   ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۸۲۴۴ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۷۳۳ کالسه 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ملی  بشماره شناسنامه ۱۸۲۳ و شماره  فرزند دردی  اسکندرلی  عبدالمجید 
مساحت  به  بنا شده  احداث  زمین  قطعه  در ششدانگ یک   ۴۸۷۹۹۶۷۲۶۲
۸۸/۶۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره  ۱۴۴۱۹ فرعی از ۱ -اصلی واقع 
در گنبدکاووس انتهای کوچه شهید ظفر کوچه ۲ متری بخش ۱۰ حوزه ثبت 
به  برون  اینچه  بی خاکپور  بی  بیرام  از  الواسطه  انتقال ملک مع  گنبد  ملک 
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۱۰۳۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

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

موضوع   ۱۴۰۱//۰۸/۲۵ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۱۵۸ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۷۶۹ کالسه 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود نیازی قراماخر فرزند عاشورمحمد بشماره شناسنامه ۹۴۸ و شماره 
ملی ۲۰۳۱۰۳۶۲۲۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  
۱۱۲  متر مربع جدا شده از پالک شماره  ۴۱۵۸ فرعی از ۱-اصلی واقع در 
گنبدکاووس روستای گدم آباد خیابان آزادی کوچه فرعی بخش ۱۰ حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از شاه قلیچ قره باش، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  اعتراضی داشته  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 ۱۰۳۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

اخطاریه دفترخانه ازدواج 2۳ و طالق شماره ۱0 شهر گنبدکاووس
مخاطب محترم خانم نرگس پیر بداقی فرزند حسن بشماره ملی ۰۰۵۹۷۰۶۰۹۰ با سالم

به اطالع می رساند همسر شما آقای رضا رستم زاده فرزند درویش بشماره ملی ۳۴۲۱۷۹۰۲۴۸ 
جهت اجرای دادنامه بشماره ۱۴۰۱۰۳۹۴۰۰۰۰۱۹۳۶۲۳ صادره از شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
گنبد کاووس که طی استعالم شماره ۱۴۰۱۰۳۹۴۰۰۰۰۱۹۳۶۲۳ صادره از شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان گنبد کاووس در تاریخ بیست و هشتم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک شمسی قطعی و 
الزم االجراء شده است به این دفتر مراجعه و تقاضای ثبت طالق )تنظیم صورتجلسه طالق رجعی 
را نمودند تالش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طالق موثر واقع نشد لذا در اجرای قانون حمایت 
از خانواده به شما اخطار میگردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ این اخطاریه جهت معرفی 
به آزمایشگاه و گرفتن تست بارداری و اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه نمایید و یا در صورت 
وجود مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبًا اعالم نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات و ضوابط 

شرعی و قانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد.
آدرس دفترخانه: گنبدکاووس-خیابان شریعتی شرقی بعد از چهارراه اروندرود فلکه محمدی- تلفن: 

۳۳۵۸۷۲۴۵-۰۱۷ همراه: ۰۹۱۱۱۷۲۲۱۹۰
حاج شیخ محمد قره خانی - سردفتر ازدواج 2۳ و طالق ۱0 گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی  از۳۰  فرعی  از ۸۵۰  ثبتی  ۱۷۹۷مفروزی  به  پالک  باغ  قطعه  تحدید حدود ششدانگ یک 
بخش ۱۶ تبریز واقع در شانجان  به نام خانم شیرین ملکی فر  فرزند اکبرعملیات تحدیدی  در 
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به کلیه صاحبان امالک مجاور و صاحبان 
حقوق ارتفاقی اخطار می گردد تا در موقع تعیین شده حضور بهم رسانند  اعتراض مجاورین و 
صاحبان حقوق ارتفاقی که در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت تا ۳۰ 
روز از تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و مطابق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ، دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نماید . در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریاقت و به اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷- م الف : ۱۴۰۱/۴۷۳ 
محمد ریش سفید- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شبستر

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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۶۶۵ شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۱۶۶
تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر حبیبی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۲۰۷۵ و شماره ملی 
۶۲۴۹۷۵۰۵۷۶ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۲۵ متر مربع جدا شده 
از پالک ۱۶۱ اصلی واقع در گنبدکاووس شهرک فرمانداری بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواسطه از حسین ابراهیم زاده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 ۱۰۲۱۶-تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳  

 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


