
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
ناترازی  گفت:  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
مایع  سوخت  مصرف  شد،  سبب  کشور  در  گاز 
را افزایش دهیم و این امر موجب شود که امسال 
لیتر  میلیارد  دو  حدود  گذشته  سال  به  نسبت 

سوخت مایع بیشتری مصرف کنیم.
حراست  مدیران  گردهمایی  در  ساالری  جلیل 
بندرعباس  پاالیشگاه  در  که  تابعه  شرکت های 
و  نیروگاه ها  امروزه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
سهم  می کنند  فعالیت  کشور  در  که  خودروهایی 
داده اند  اختصاص  خود  به  را  سوخت  از  باالیی 
حد  در  نیروگاه ها  انرژی  راندمان  که  طوری  به 
۳۰ درصد است و خودروها نیز به ازای هر ۱۰۰ 

کیلومتر تردد ۱۶ لیتر سوخت مصرف می کنند.
یک  تولید  برای  کشور  برنامه ی  به  اشاره  با  وی 
میلیون خودرو در سال، تصریح کرد: وارد کردن این 
حجم خودرو به ناوگان تردد کشور مستلزم تولید 

یک میلیارد لیتر سوخت بیشتر در سال است است 
و برای تحقق این مهم نیز باید پاالیشگاه جدیدی 
احداث شود که به اعتباری در حدود چهار میلیارد 

دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.
ساالری بیان کرد: بعد از فروکش کردن کرونا حجم 
مصرف سوخت در کشور رو به فزونی گذاشت، 
شاهد ۱۰۵  درصدی  افزایش ۲۰  با  که  طوری  به 
میلیون لیتر مصرف در روز بودیم، از سوی دیگر نیز 
ناترازی گاز در کشور سبب شد، مصرف سوخت 
که  امر موجب شود  این  و  دهیم  افزایش  را  مایع 
امسال نسبت به سال گذشته حدود دو میلیارد لیتر 

سوخت مایع بیشتری مصرف کنیم.

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی ایران، با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ 
تانکر سوخت از بندرعباس به نقاط مختلف کشور 
سوخت  انتقال  خطوط  توسعه  می شود،  حمل 
با  دانست و عنوان کرد:  برای کشور  را ضرورتی 
برنامه ریزی مدون باید طرح های توسعه ای را پیش 
ببریم و شرکت های پاالیشی باید ۳۰ درصد از سود 

خود را برای توسعه در نظر بگیرند.

صبح پنج شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ مهندس یوسف 
یزدانی سرپرست شهرداری رشت با دکتر احمدی 
و  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  سنگری 
نماینده شهرستان های رشت و خمام در مجلس 
پسماند  موضوع  در  و  دیدار  اسالمی  شورای 
سراوان و روند پیشرفت کارخانه کودآلی رشت 

گفتگو داشت.
 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت ؛ سرپرست شهرداری 
روند  از  گزارشی  ارائه  با  جلسه  این  در  رشت 
و  رشت  سراوان  منطقه  در  پسماند  ساماندهی 
برداری  بهره  در  تسریع  ها،  شیرابه  تصفیه  نحوه 
ویژه  های  حمایت  به  منوط  را  پروژه  این  از 
از صبوری  دولتی دانست.یزدانی ضمن قدردانی 
سراوان  نامطلوب  وضعیت  بدلیل  سراوان  اهالی 
اجرایی  گفت:  روند  منطقه  در  زباله  انباشت  و 
حال  در  منطقه  در  آلی  کود  پردازش  خطوط 
اجراست و بهره برداری از این پروژه تخصصی 
با همکاری و حمایت مسئوالن استانی و مجلس 

محترم تسریع خواهد شد.
شریف  مردم  نماینده  سنگری،  احمدی  دکتر   
شورای  مجلس  در  خمام  و  رشت  شهرستانهای 
اسالمی در این جلسه با عنوان کردن این مطلب 
توسعه  به  رو  جوامع  در  آلی  کود  پردازش  که 
با این کار،  امروزی، امری ضروری است گفت: 
شهر  های  زباله  چشمگیر  حجم  کاهش  شاهد 
شده  احصا  آلی  کود  اینکه  ضمن  بود  خواهیم 
در این پروژه نیز در بخشهای کشاورزی کاربرد 
در  کشاورزی  های  ظرفیت  از  بخشی  و  می یابد 

این بخش را تامین خواهد نمود.
در ادامه این جلسه و در بحث احیاسازی تاالب 

عینک رشت یزدانی ، سرپرست شهرداری رشت 
اسالمی،  شورای  مصوبات  پی  در  کرد:  اظهار 
شرکت  دو  با  قراردادهایی  طی  رشت  شهرداری 
"احیاسازی  عنوان  با  کالن  ای  پروژه  پیمانکار، 
است.وی  نموده  آغاز  را  رشت"  عینک  تاالب 
صورت  پروژه  این  در  مطالعات  داد:  توضیح 
گرفته و این پروژه بتازگی وارد فاز اجرایی شده 
است. یزدانی اهداف این پروژه را ایجاد ظرفیتهای 
گردشگری طبق استانداردهای جهانی و همچنین 
ایجاد درآمدهای پایدار بواسطه راه اندازی مراکز 

متنوع تجاری در منطقه ذکر کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن در این رابطه 
شهری  دریاچه  بزرگترین  عینک  تاالب  گفت: 
خداداد  و  طبیعی  ثروت  یک  منزله  به  و  کشور 
و  تاالب  احیاسازی  و  است  رشت  شهر  برای 
از  ناشی  صدمات  و  حجم  کاهش  از  جلوگیری 
زندگی شهرنشینی در منطقه حرکتی الزم و قابل 
تقدیر است. وی گفت با بخش مدیریت شهری در 
پیشبرد پروژه های تصفیه خانه سراوان، کود آلی 

و احیاسازی تاالب در تعامل خواهیم بود.
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این روزها پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در 
چهارمحال و بختیاری با چالش های متعددی از جمله 
افزایش قیمت زمین، مشکالت تامین زیرساخت در 
حوزه آب، برق و گاز، تعلل برخی پیمانکاران، عدم 
واریز وجه توسط برخی متقاضیان و مشکل تامین 
زمین مواجه شده اند که هر کدام از این مشکالت 

به تنهایی می تواند یک پروژه را به تعطیلی بکشاند.
بسیاری از متقاضیان اکنون با مشکالت جدی برای 
نیز  گذشته  هفته  در  شده اند،  مواجه  آورده  تامین 
پیامکی برای متقاضیان در شهر شهرکرد ارسال شده 
که باید تا پایان دی ماه ۱۰۰ میلیون تومان واریز کنند، 
در غیر اینصورت عدم واریز وجه مذکور در موعد 
مقرر به منزله انصراف شما از طرح های حمایتی 

مسکن تلقی می شود.
مقرر بود اولین واحدهای مسکونی در طرح نهضت 
متقاضیان  به  فجر  دهه  در  شهرکرد  شهر  در  ملی 
تحویل داده شود، اما به نظر می رسد این وعده محقق 
نمی شود و باتوجه به افزایش نجومی قیمت مصالح 
پرداخت  آماده  را  خود  باید  متقاضیان  ساختمانی 
سایر اقساط کنند. اکبر نیکزاد - رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی ۲۹ شهریورماه سال جاری در سفر 
به چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طبق آمار ارائه 
چهارمحال  شهرسازی  و  راه  اداره کل  توسط  شده 
متقاضی  نفر   ۶۷۰۰ شهرکرد  شهر  در  بختیاری  و 
وجه  واریز  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  مسکن 
انجام داده اند، گفت: عملیات ساخت و ساز برای 
۳۰۰۰ واحد مسکونی آغاز شده است و ۳۷۰۰ واحد 
مسکونی دیگر نیز باید سریعا وارد فاز ساخت و ساز 
شوند، زیرا ارزش پول واریزی توسط متقاضیان روز 
به روز کمتر می شود و باید تا یکماه آینده عملیات 
اجرایی تمامی واحدهای مسکونی در این طرح در 

تمامی شهرها آغاز شود.
با گذشت بیش از سه ماه از این سفر هنوز تامین 
زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در طرح نهضت 
ملی با مشکل مواجه است و ۶ شهر نیز در وضعیت 
بحرانی قرار دارند. حسینعلی مقصودی- مدیرکل راه 
و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفت وگویی 
در خصوص وضعیت پروژه های انبوه سازی مسکن 
در شهرهای بروجن، شهرکرد و فرخشهر و علت 
آغاز نشدن پروژه  در شهر فرخشهر، توضیح داد: 
و  شده  حل  فرخشهر  زمین  به  مربوط  مشکالت 
به زودی عملیات اجرایی آغاز می شود، قراردادهای 
مسکن از قبل بسته شده و مشمول افزایش قیمت 
نمی شوند. وی در خصوص پروژه مسکن در طرح 

نهضت ملی در شهرکرد و آورده متقاضیان، توضیح 
و  است  متفاوت  پروژه ها  فیزیکی  پیشرفت  داد: 
همزمان بایکدیگر پیش نمی رود، برای مثال در یک 
پروژه ۳۰۰ واحد پیش بینی شده است، برخی واحدها 
نازک کاری هستند و برخی واحدها در  در مرحله 
مرحله فنداسیون هستند، متقاضی که دارای بیش ترین 
آورده باشد، جزو کسانی است اولین واحدها به آن ها 

تحویل داده می شود.
مقصودی گفت: بر اساس آورده به متقاضی مسکن 
در طرح نهضت ملی امتیاز اعطا می شود و هر کسی 
که آورده بیش تری داشته باشد، در پروژه با پیشرفت 

فیزیکی باالتر قرار خواهد گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه هزینه برای ساخت مسکن در طرح 
تامین  تسهیالت  و  متقاضی  آورده  از  ملی  نهضت 
می شود، خاطرنشان کرد: تورم در هزینه تمام شده 
واحد  هر  هزینه  همچنین  است،  موثر  واحد  هر 
بستگی به متراژ دارد، باتوجه به تورم صورت گرفته 
باید این افزایش قیمت از آورده متقاضی و افزایش 
تسهیالت جبران شود. وی بیان کرد: افزایش قیمت 
مصالح موجب می شود تا قیمت تمام شده مسکن 
افزایش پیدا کند و باید آورده متقاضی نیز به همان 

میزان افزایش پیدا کند.
مسکن  بنیاد  مدیرکل  ریاحی-  فرشید  همچنین 
انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری  در شورای 
تامین مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند 
در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  مسکن  احداث 
استان، اظهار کرد: طبق برنامه باید پیشرفت فیزیکی 

پروژه ۱۲۲۴ واحدی شهرکرد به ۵۰ درصد می رسید، 
اما پیشرفت فیزیکی آن در حال حاضر ۴۲ درصد 
با  مانند یونولیت  تامین برخی مصالح  برای  است، 
واحد   ۱۰۰ اردیبهشت  تا  هستیم،  مواجه  مشکل 
مسکونی در شهرکرد تکمیل و تحویل متقاضیان در 
شهرکرد می شود.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه 
"اقبال"  واحدی   ۴۸ و   ۱،۲،۳ آبشار  واحدی   ۲۳۲
باید تا پایان آذرماه به ۵۵ درصد می رسید که اکنون 
پیشرفت فیزیکی پروژه ۳۳ درصد است، این پروژه 
متقاضیان  پیشرفت داشته و  بانکی  منابع  با  تاکنون 

برای آورده با مشکل مواجه هستند.
پروژه های  برخی  اجرایی  روند  اینکه  بیان  با  وی 
طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری 
را  آورده  نتوانند  متقاضیان  اگر  گفت:  است،  کند 
تامین کنند، پروژه ها تعطیل خواهد شد و مجبور به 
جایگزینی متقاضیان خواهیم بود، همچنین پروژه ها 

مشمول افزایش قیمت خواهند شد.
"عماد"  واحدی   ۲۴ پروژه  خصوص  در  ریاحی 
این  فیزیکی  پیشرفت  داد:  توضیح  اردل،  شهر  در 
پروژه ۷۱ درصد به است، در حالیکه باید پیشرفت 
فیزیکی پروژه تا پایان آذرماه سال جاری به ۸۰ درصد 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  می رسید. 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در فاز یک 
شهرستان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای 
سورشجان،  هفشجان،  شهرهای  در  و  شهرکرد 
فرخشهر، نافچ، سودجان، هارونی، طاقانک و کیان 
۶۳۶۷ ثبت نام صورت گرفته است که ۱۷۰۱ تایید 

این تعداد ۱۱۴۴ متقاضی آورده  از  نهایی شدند و 
۴۰ میلیون تومانی داشته اند که پیشرفت فیزیکی کل 
در شهر شهرکرد ۱۴  احداث  در حال  مسکن های 
درصد است، پیشرفت فیزیکی در مابقی شهرهای 

شهرستان صفر است.
ملی  نهضت  طرح  فیزیکی  پیشرفت  افزود:  وی 
مسکن در چهارمحال و بختیاری در گروه ساخت 

و بنیاد ساخت ۳۵ درصد است.
در  وزیران  هیات  مصوبه  خصوص  در  ریاحی 
خصوص پرداخت خسارات سیل برای چهارمحال 
و بختیاری، یادآور شد: ۶۲۰ فقره تسهیالت احداثی، 
فقره   ۱۸۲۰ و  تعمیری  تسهیالت  فقره   ۱۱۰۰
تسهیالت معیشتی برای استان مصوب شد، توزیع 

شهرستانی این اعتبارات انجام شد.
چهارمحال  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۳۸۰ داد:  ادامه  بختیاری  و 
تومان تسهیالت بانکی و تسهیالت بالعوض برای 
از ۸۹  که  استان مصوب شد  برای  خسارات سیل 
بالعوض  تسهیالت  تومان  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد 
تاکنون ۵۰ درصد اختصاص پیدا کرده است، برای 
جذب این اعتبارات تا پایان سال فرصت باقی مانده 
که تنها اعتبار به بانک صادرات ابالغ شده و برخی 
شعب این بانک پذیرش انجام نمی دهند، همچنین 

متقاضی برای ضامن دچار مشکل شده است.
همچنین کامران رهی- معاون شهرسازی و مسکن 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه پیش بینی شده که ساالنه ۵۱ هزار و ۸۴ 
در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  مسکونی  واحد 
تاکنون ۸۲ هزار و  اظهار کرد:  استان ساخته شود، 
۸۲۸ متقاضی در این طرح ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد ۶۰ هزار و ۱۱۷ نفر حائز شرایط شناخته شدند.
وی افزود: از تعداد افراد ثبت نام شده در طرح نهضت 
ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری ۲۳ هزار و 
۴۴۵ متقاضی تائید نهایی شده اند، ۴۱۹ هکتار اراضی 
هکتار ۶۰  هر  که  شناسایی شده  استان  در  مستعد 

واحد مسکن ساخته می شود.
رهی با اشاره به کسری زمین برای ساخت مسکن در 
طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری، 
بیان کرد: شهرهای لردگان، فارسان، اردل، بلداجی، 

باباحیدر و شلمزار در وضعیت بحرانی قرار دارند.
وی در پایان تاکید کرد: در طرح نهضت ملی مسکن 
در چهارمحال و بختیاری به ۱۰ هزار ۳۳۱ متقاضی 
تسهیالت پرداخت شده است، همچنین ۲۳ هزار و 

۵۹۵ درخواست رد شده است.

استانها7

صاحبخانه شدن آرزویی دست نیافتنی می شود؟

 سرپرست شهرداری رشت  مطرح کرد ؛
پروژه احیاء تاالب عینک و ایجاد ظرفیتهای گردشگری 

در منطقه در دستور کار شهرداری رشت

 رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه از 
آبرسانی به بیش از ۸۹ روستای محروم این استان 

از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
با خبرنگار  امیرحمزه خزایی در گفتگو  سرهنگ 
مهر اظهار کرد: سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه 
برای  )ع(  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه  قالب  در 
محروم  مناطق  به  سالم  آشامیدنی  آب  رساندن 
انجام  به  را  اقداماتی  کرمانشاه  استان  روستایی 

رسانده است.
از  یکی  حیات«  »الفبای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  جهادی  گروه های  اصلی  مأموریت های 
افزود: بسیج سازندگی استان کرمانشاه از ابتدای 
سال جاری تاکنون اقدام به اجرای هفت مجتمع 

آبرسانی کرده است.
کرمانشاه  استان  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
شامل  آبرسانی  مجتمع های  این  کرد:  تصریح 
۸۹ روستای محروم در شهرستان های کرمانشاه، 

اسالم آباد غرب، صحنه و سنقر می شود.

آبرسانی به ۸۹ روستای محروم کرمانشاه طی سال جاری

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   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۱۴۸ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۵۴۹ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و   ۳۶۱ شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند  یغمایی  محمد  آقای  متقاضی 
شماره ملی ۲۰۳۱۴۷۳۵۷۳ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت ۱۶۴ متر مربع جدا شده از پالک ۶۲۰۴ فرعی از ۱ اصلی واقع در 
گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی نرسیده به فلکه چای بوئین بخش 
۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از زری چنگیزی به میزان 
۱۲ متر مربع و تمامت سهم مالکیت مشاعی خود مالک به میزان ۱۵۲ متر 
مربع، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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 ۱۰۳۴۰
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   ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۱۷ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۷۷۷ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
متقاضی آقای/خانم باغچه مال دوگونچی فرزند بلد بشماره شناسنامه ۳۲۴ و 
شماره ملی ۲۰۳۰۷۰۸۰۸۴ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت ۸۵۰ متر مربع جدا شده از پالک ۳۹۸۶ فرعی از ۱ اصلی واقع در 
گنبدکاووس روستای آق قایه بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواسطه از محمد بابایانی، 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 
شد./.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

م.الف ۱۰۳۴۶-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   ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۵۴ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۸۷ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و   ۵۱۴ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  زاده  امین  عبداله  آقای  متقاضی 
بنا شده  شماره ملی ۶۲۴۹۵۱۱۳۱۸ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
به مساحت ۱۲۰/۹۴ متر مربع جدا شده از پالک شماره ۶۱۴۷۰ فرعی از 
 ۱۰ بخش  ترنج  خیابان  بهارستان  شهرک  گنبدکاووس  در  واقع  ۱-اصلی 
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 ۱۰۳۵۴- 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   ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۷۱۸۶ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۸۲ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و   ۱۳۸۴۰ شناسنامه  بشماره  اناقلی  فرزند  ظفر  عبدالقادر  آقای  متقاضی 
بنا شده  شماره ملی ۲۰۳۰۱۳۷۹۸۷ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
به مساحت ۷۴۰/۲۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره ۳۷۰۷۱ فرعی از 
۱-اصلی واقع در گنبدکاووس جاده داشلی برون 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 
در صورتی  آگهی می شود  فاصله ۱۵ روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
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 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
انتشار نوبت اول:  سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۳۵۸-تاریخ 
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷  - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

معاون وزیر نفت خبرداد:
افزایش دو میلیارد لیتری مصرف سوخت مایع


