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خزان در کهگیلویه و بویراحمد طعم «سیسه» و «بنه» میگیرد

فرماندار خبر داد

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد

میوه های وحشی مرهمی بر زخم بیکاری روستاییان

آتش سوزی در جنگلهای گناوه
لری گچساران
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد فرماندار شهرستان
گچساران از وقوع یک فقره آتش سوزی در
جنگلهای منطقه گناوه لری این شهرستان خبر
داد.
"علیرضا اتابک" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا
افزود :این آتش سوزی که از بعدازظهر روز شنبه
آغاز شده ساعت  ۳بامداد امروز مهار و دوباره
شعله ور شد و همچنان ادامه دارد.
وی اظهارکرد :نیروهای محیط زیست ،منابع
طبیعی ،مردمی و تشکلهای زیست محیطی در
حال تالش برای مهار آتش سوزی در این منطقه
هستند.
فرماندار شهرستان گچساران خاطرنشان کرد:
پس از درخواست بالگر برای کمک به مهار آتش
سوزی ،یک فروند بالگرد هالل احمر به منطقه
اعزام شده که دو سورتی پرواز جهت انتقال
نیروها انجام داد.
اتابک بیان کرد :علت و وسعت آتش سوزی
این منطقه پس از بررسی های کارشناسی اعالم
می شود.
گفتنی است که سخت گذر بودن منطقه،
پوشش انبوه گیاهی و جنگلی و وزش باد شدید
مهار و خاموش کردن اتش را با کندی مواجه
کرده است .بیش از  ۴۳۵هزار هکتار عرصه
منابع طبیعی در گچساران در استان کهگیلویه
و بویراحمد وجود دارد که از این میزان  ۳۲۰هزار
هکتار مرتع و بیش از  ۱۱۵هزار هکتار جنگل
است .درختان بلوط ،بادام ،بنه و کیکم مهمترین
پوشش گیاهی جنگلهای این شهرستان است.

گزارش

تحریم های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا
باعث شد خسارت زیادی به بخش کشاورزی ،که
مهمترین بخش اقتصاد کشور است و نقش مهمی
در تولید  ،صادرات و اشتغال و تامین نیازهای
مردم دارند وارد شود و این امرموجب کاهش رفاه
اقتصادی برای مناطق روستایی شده است.
از این رو توانایی صادرکنندگان را برای افزایش
فروش محصوالت خود در خارج از کشور محدود
کرده اند .مردم روستایی با توجه به شرایط سخت
اقتصادی ،به دل جنگل زدن شروع به برداشت
این میوه ها می کنند تا شاید مرهمی بر زخم
مشکالت زندگی آن ها شود و از این طریق
دزایی کنند.
درآم 
کارشناسان معتقدند «زالزالک» و «پسته
وحشی» دارای خواص بی شماری است.
شاید کم تر کسی از خواص این میوههای
وحشی اطالع داشته باشند که در ادامه بیشتر به
این موضوع می پردازیم.
خواص پسته وحشی
مغز پسته وحشی روغنی و کروی شکل است و
دارای پوسته سخت مبباشد ابتدا صورتی ،سپس
قرمز و در زمان رسیدن کامل پوست ان سبز
تیره می باشد که هم مغز و هم پوسته آن قابل
خوردن است .یکی از خواص پسته کوهی معالجه
کم خونی است .کسانی که دچار کم خونی هستند
می توانند از این میوه درپختن غذا مصرف نمایند.
از دیگر خواص استفاده از پسته کوهی درمان
سردرد می باشد.
استفاده از میوه بنه جهت تقویت نیروی جنسی
موثر می باشد .همچنین افرادی که بیماری نرمی
استخوان دارند از بنه میل نمایند.

بنه جهت آرام کردن درد کمر ،درد پشت و
درد قولنج موثر است و ضماد بنه در معالجه
ورم ها و زخم های سخت عالی است و از آن
جایی که بنه سرشار از ویتامین های  Aو اقسام
 Bو  Dاست ،موجب تقویت اعصاب می گردد و
ترک لب را درمان نموده و از شبکوری جلوگیری
می کند و برای جلوگیری از پوکی استخوان موثر
می باشد.
خواص زالزالک
میوه گوشتی شیرین دارای هسته و پوست آن
زرد رنگ است که سرشاراز ویتامین های گروه B
ویتامین  Cمی باشد زالزالک یکی از گیاهان دارویی
بسیار قدیمی است .گل و برگ و میوه زالزالک
همگی مصارف درمانی دارند.
مواد موثر موجود در زالزالک عبارت اند :از
فالوونوئیدها ،انتوسیانیدین ها،پروانتوسیانیدینها
و ....که همگی از آنتی اکسیدان های بسیار موثر
و قوی می باشند که حساسیت رگ های خونی
را کاهش میدهند و از آسیب عوامل مخرب
ایجاد کننده اکسیداسیون(مانندآلودگی ها ،دود

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آبــی بیکــران جهــان پیما
درتاریــخ  1400،07،19بــه شــماره ثبــت  21551بــه شناســه ملــی
 14010388630ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :ســاخت،خرید و فروش،رهــن و اجــاره کشتی،سکوســازی و
ابنیــه ،تعمیــر و نگاهــداری ماشــین آالت ،تجهیــزات و اورهــال نمــودن
و تنظیمــات آن،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلی و
خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجاد
شــعب و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات به
صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجی ،شــرکت در
کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدت دولتــی و خصوصی اعــم از داخلی
و بیــن و المللــی ،برگــزاری و شــرکت در کلیــه همایشــهاو ســمینارها
و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان هرمــزگان  ،شهرســتان
بندرعبــاس  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بندرعبــاس ،محلــه امیــر آبــاد
 ،خیابــان اصلــی  ،خیابــان بــاغ منیــر  ،پــالک  ، 0ســاختمان مــادر ،
طبقــه همکــف کدپســتی  7918767717ســرمایه شــخصیت حقوقی
عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم
الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای رضــا ابراهیمــی بــه شــماره ملــی
 6540033648دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه آقــای ســلمان
ابراهیمــی بــه شــماره ملــی  6549926981دارنــده  900000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای رضــا ابراهیمــی بــه شــماره
ملــی  6540033648بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود آقــای ســلمان ابراهیمــی بــه شــماره ملــی 6549926981
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق
و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و
اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر
االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (2919 )1205853

آگهی دعوت به افراز پالک 3فرعی از  2446اصلی واقع در بخش 4شمالغرب
قزوین

بــا توجــه بــه دادخواســت افــراز آقایــان حیــدر کیماســی ســلخوری و علــی اکبــر چگینــی و عبــاس ده مــرده مبنــی بــر
افــراز ســهمی خــود از پــالک مرقــوم بــا توجــه بــه اینکــه اعــالم نمــوده انــد کــه بــه ســایر مالکیــن مشــاعی دسترســی
ندارنــد و گواهــی نماینــده و دفتــر محتــرم امــالک ســایر مالکیــن عبارتنــد از:
-1آقای محرمعلی حبیبی -2حمداله صفری -3حسین ذولقدر -4علی مالرضی -5همت ذولقدر -6حجت اله منصوری
لــذا شایســته اســت تــا از تمامــی مالکیــن و اشــخاصی کــه بــه نحــوی خــود را در ایــن پــالک ذیحــق دانســته راس
ســاعت 12روز پنجشــنبه  1400/08/20در همیــن اداره حضــور بهــم رســانید تــا بــه اتفــاق نماینــده و نقشــه بــردار بــه
محــل وقــوع ملــک عزیمــت نمــوده و بــا معاینــه محــل و بررســی ثبتــی وفــق مقــررات اقــدام بــه بررســی انجــام پذیرد.
ضمنا عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1400/07/20 :

شعبان عسگری_ مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین 2904

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012001872مورخــه  1400/07/18هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــفت تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا شــکوری مقــدم الســکی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه  10صــادره از رشــت در شــش
دانــگ یــک قطعــه زمیــن باغــی مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــا کاربــری کشــاورزی بــه مســاحت  5500متــر مربــع پالک
 45فرعــی مجــزی شــده از پــالک  4واقــع در قریــه جــور الســک شــفت ســنگ اصلــی  45بخــش  21گیــالن خزیــداری از
مالــک رســمی حســین شــکوری ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صدور ســند
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  1950 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/04 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 2911

افزایش  ۲۷.۲درصدی مرگ و
میر ناشی از تصادفات رانندگی در
کهکیلویه و بویراحمد

یاسوج  -طیبه عباسی نیا :پاییز که میشود زیباییهای خاص خودش رو نشان می دهد یکی از این زیبایی ها و موهبت های الهی میوههای وحشی است
که در جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد بصورت خودرو رشد کرده به وفور میتوان مشاهده کرد .به میوههای «زالزالک» و «پستهوحشی» با نام
های محلی( لری) به ترتیب که «سیسه» و «بنه» است میتوان اشاره کرد .که در اوایل این فصل قابل برداشت هستند.

مردم روستایی
با توجه به
شرایط سخت
اقتصادی ،به
دل جنگل
زدن شروع
به برداشت
میوههای
وحشی
می کنند تا
شاید مرهمیبر
زخم مشکالت
زندگی آن
ها شود و از
این طریق
درآمدزایی
کنند
سیگار،مواد شیمیایی موجود در غذاها و )...در
رگ ها جلوگیری می کنند در نتیجه فعالیت این
آنتی اکسیدان ها ،میزان گرفتگی عروق کاهش می
بادو غذا رسانی به سلول های قلبی تسهیل می
شوددر نتیجه منجر به بهبودجریان خون قلبی و
آگهی مزایده اتومبیل

بــه موجــب پرونــده اجرایــی مهریــه تحــت کالســه  9700029لــه نگیــن بابــادی باورصــادی علیــه محمــد آقاجــری فرزند
،کوهــزاد بــه شناســنامه  882و شــماره ملــی  1818291223یــک دســتگاه ســواری پرایــد بــه مــدل  1386رنــگ ســفید
روغنــی و شــماره موتــور  2015149و شــماره شاســی  S 1412286125026و شــماره پــالک  119د  37ایــران  14و
وضعیــت ظاهــری تــودوزی ســالم و دارای کفــی و الســتیک  60درصــد و موتــور و گیربکــس و زیربنــدی و جلوبنــدی
ســالم و بــدون عیــب و فاقــد رنــگ و فاقــد ســابقه تصــادف و شیشــه و آینــه هــا ســالم و کولــر ســالم و چــراغ هــا ســالم
و دارای زاپــاس و آچــار و دور اتــاق خــودرو خــط و خــش ضعیــف دارد و گلگیــر جلــو ســمت چــپ خســارت جزئــی دارد
کــه بــا صافــکاری بــدون رنــگ ترمیــم شــده اســت و وضعیــت ظاهــری خــودرو خــوب اســت کــه در اهــواز در پارکینــگ
میثــاق(زرگان) کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  470/000/000ریــال ارزیابــی شــده و قطعیــت
یافتــه اســت از ســاعت  9الــی  12مــورخ  1400/08/03در اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز واقــع در اهــواز :نبــوت جنــب
مجتمــع قضایــی نبــوت اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد .مزایــده از مبالــغ مذکور
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده
اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد الزم بذکــر اســت شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده
درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت و
مابقــی مبلــغ را میبایســت ظــرف مهلــت  5روز پــس از مزایــده بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نماییــد در صورتــی کــه
ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نگــردد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب
خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت نیــز عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد.
شماره م/الف--5/1319:تاریخ انتشار1400/07/20:

مسئول واحد مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اهواز -مریم آهنی 2920

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1400114425001000050و رای شــماره  140060325001004721مورخــه
 1400/06/11بــه تقاضــای مرتضــی میــر دریکونــد فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
مســکونی بــه مســاحت  150مترمربــع از پــالک شــماره  2374فرعــی از  45اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خرم
آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه فــرج جواهــری رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب در اجــرای مــاده 3
قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکیــن
و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا
چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر
مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت
بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی
مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و
پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات
صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود .
 415590897تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/05 :

نهایتا بهتر شدن عملکرد ماهیچه های قلب می
گردد که خستگی را کاهش می دهد و بسیاری از
دردهای آنژینی را تسکین می بخشد.
البته این مهم فراموش نشود این میوه های
وحشی باید بصورت اصولی و صحیح برداشت

شود که به طبیعت و محیط زیست زده آسیبی
وارد نشود چرا که موجودات دیگری که در طبیعت
زندگی میکنند دارای سهم می باشند وهمین طور
برای ادامه تجدید حیات این درختان وحشی ،باید
برداشت معقول و مناسبی داشته باشیم.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ یــک سیســتم پــژو  206بــه رنــک نقرهــای متالیــک مــدل  1384بــه
شــماره انتظامــی  634ص  62ایــران  56و شــماره موتــور  10FSS14966679و شــماره شاســی  19806726مفقــود
2912
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب احمــد محمــدی فــر مالــک خــودروی پــژو  206شــماره شاســی  19806726و شــماره موتــور
 10FSS14966679بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خودرو
واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد
2913
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو پژوپــارس بــه رنــگ خاکســتری متالیــک بــه شــماره انتظامــی  559-77س  15وشــماره موتــور
 164 B 0188223وشــماره شاســی  JH 565097مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد2905 .

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا  125ســی ســی رنــگ مشــکی مــدل  95شــماره موتــور 208857شــماره
تنــه 9508877شــماره پــاک  82432/614مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قم2906

مفقودی

ســند کمپانــی پیــکان بــه شــماره انتظامــی 312ب 35ایــران  85بــه شــماره موتــور  11282019058و شــماره شاســی
2916
 82497066مــدل  1382برنــگ ســفید-معمولی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) موتــور ســیکلت آریــا بــه شــماره انتظامــی  43912ایــران  822بــه شــماره موتــور
 125NET540525و شــماره تنــه NET***125A9293218مــدل  1392برنــگ مشــکی بنــام محمــد رضــا
2917
پیــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1399114425001000223و رای شــماره  140060325001001053مورخــه
 1400/02/19بــه تقاضــای بخشــعلی بیرانونــدی فرزنــد فــرج نســبت بــه ششــدانگ یــک باب ســاختمان مســکونی به
مســاحت  194/24مترمربــع از پــاک شــماره  41اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیت
مالــک اولیــه ولــی بیرانونــد رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعیین تکلیــف اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در
روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه
مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح
اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایی
مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و
یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حال
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590823 .تاریخ انتشــار نوبــت اول
 1400/07/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/05 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد 2915

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/06/27 - 140060318018002711هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی ناهیــد فطرتــی طالمــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره ملــی  6539928696در ششــدانگ یــک
بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  190/51مترمربــع مفــروز از پــاک  9باقیمانــده فرعــی از
ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  2925فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،
خریــداری از مالــک رســمی رجــب حاجــی زاده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد  .م الــف  1811تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/06 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/20

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابــر رای شــماره  1400/06/27 - 140060318018002707هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی ابوالحیــن اذری پیشــکناری فرزنــد محمــد تقــی بــه شــماره ملــی  6539635362در  36ســهم
مشــاع از  40ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــا کاربــری تجــاری بــه مســاحت  33/93مترمربــع مجــزی شــده مفروز
از پــاک  28و  29فرعــی از ســنگ  2اصلــی واقــع در قریــه اقــا عســگری بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره 889
فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی  16ســهم متعلــق بــه وزاث حســن میرزاجانــی و  20ســهم
متعلــق ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام ره محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد  .م الــف ت1806اریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/06 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/ 20

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1399114425001001208و رای شــماره  140060325001004828مورخــه
 1400/06/15بــه تقاضــای اقــای وحیــد یاراحمــدی فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
مســکونی بــه مســاحت  136/04مترمربــع از پــالک شــماره  8فرعــی از  43اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خــرم
آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه عبــدی مــراد علیونــد بهارونــد رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب در
اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت
اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهی انتشــار و عــالوه بر آن در روســتاها
الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه
عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای
وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی
نخواهــد بــود  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/05 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی کاظمی پاکدل 2723

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد2908

برابــر رای شــماره  1400/06/27 - 140060318018002704هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی ابراهیــم آریــن فرزنــد اســمعیل بــه شــماره ملــی  6539749465در ششــدانگ یــک بــاب خانه و
محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  199/03مترمربــع مجــزی شــده از پــاک  104فرعــی از ســنگ  3اصلی
واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  2926فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از
مالــک رســمی ( ســید علــی اکبــر رضویــان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادر
خواهــد شــد  .م الــف  1808تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/06 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/20

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1398114425001000199و رای شــماره  140060325001004707مورخــه
 1400/06/11بــه تقاضــای ســیروس شــاکرمی فرزنــد رضــا علــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
مســکونی بــه مســاحت  123/65مترمربــع از پــالک شــماره  37اصلــی واقــع در بخش  2شهرســتان خرم آبــاد خروجی
از مالکیــت مالــک اولیــه میرنــادر میردریکونــدی رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون
تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکین و ســایر
صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه
اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات
معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع
قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه
ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضای
مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد
شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود 415590888 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/05 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012001507مورخــه  1400/06/15هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی لیــا نقــی زاد فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه  497صــادره از تهــران
در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــا کاربــری مســکونی بــه
مســاحت  2925/69متــر مربــع پــاک  914فرعــی مجــزی شــده از پــاک  63واقــع در قریــه چماچــاء شــفت ســنگ
اصلــی  35بخــش  21گیــان خزیــداری از مالــک رســمی علــی زمــان دیــده ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیم
دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهد شــد  .م الــف1831
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/06 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/20 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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برابــر رای شــماره  1400/06/11 – 140060318008002224هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض محمــد اکبــر پــور فرزنــد ذبیــح الــه بــه شــماره شناســنامه  6300015475صــادره از رودســر در ششــدانگ
عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  148مترمربــع بــه شــماره پــالک  6053فرعــی
قســمتی از  134فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم
بــا محبــت محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  486 .م
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  1400/07/20تاریخ انتشــار نوبــت دوم  :روز چهار شــنبه 1400/08/05

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل پزشکی
قانونی استان کهکیلویه و بویراحمد از افزایش
مرگ و میر و کاهش مصدومان ناشی از تصادفات
رانندگی در این استان خبر داد.
کامروز امینی در نشست با خبرنگاران ،با بیان
اینکه در  ۶ماهه نخست امسال  ۱۱۷مورد فوت
ناشی از تصادفات در استان داشته ایم که تعداد به
نسبت مدت مشابه سال قبل  ۲۷.۲درصد افزایش
داشت ،افزود :طی این مدت  ۲۰۴۳نفر با ادعای
مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی
قانونی استان مراجعه کردند که این تعداد نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۳درصد کاهش یافت.
وی اظهارکرد :از مجموع مصدومان تصادفات
استان  ۱۴۳۳آقا و  ۶۱۰نفر خانم بوده اند .مدیرکل
پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویراحمد
خاطرنشان کرد :در  ۶ماهه نخست سال جاری،
 ۳۴مورد فوتی ناشی از سو مصرف انواع مـواد مخدر
در استان رقم خورد که این تعداد نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۶.۲۵درصد افزایش نشان می
دهد.
امینی تصریح کرد :از مجموع فوتی های ناشی
از سو مصرف مواد مخدر  ۲۸نفر آقایان و  ۶نفر
خانم بوده اند و  ۳٠مورد از این فوتها مربوط
به شهرستان بویراحمد و چهار مورد مربوط به
شهرستان گچساران بوده است.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر در حوزه
معاینات بالینی ،محور مراجعات سرپایی رتبه اول
کشور را به نسبت جمعیت داریم ،ادامه داد :در ۶
ماهه گذشته در معاینات بالینی  ۱٠هزار و  ۶۴۴نفر
به ادارات مراجعه کردند که هفت هزار و  ۱۶۶نفر
آقایان بوده و سه هزار و  ۴۷۸نفر را زنان تشکیل
داده که رشد سه درصدی به نسبت مدت مشابه
سال قبل دارد .امینی عنوان کرد :در چهار حوزه
مراجعات کارشناسی انجام که طی ۶ماهه ابتدایی
سال در معاینه اجساد  ۳۶۱جسد به دالیل مختلف
مرگ طبیعی و غیر طبیعی به پزشکی قانونی ارجاع
شده که این عدد به نسبت مدت مشابه سال قبل
رشد  ۱۳.۵درصدی دارد.
وی تاکید کرد ۲۸۱ :مرگ غیرطبیعی با رشد ۱٠.۶
درصدی به نسبت مدت مشابه در  ۶ماهه نخست
امسال در استان داشته ایم که  ۷۱مرگ غیرطبیعی
 ۶ماهه مربوط به زنان است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهکیلویه و
بویراحمد اظهارکرد :در زمینه آزمایشات با پوشش
موارد مختلف ،در  ۶ماهه نخست سال ۵٠۸
آزمایش بررسی که رشد  ۱۱درصدی داشته است.
امینی گفت :طی  ۶ماهه نخست سال۱٠۱ ،
پرونده در کمیسیون بررسی که کاهش  ۲۶درصدی
داشته است ۴۲ .پرونده با موضوع قصور پزشکی
بوده که  ۱۲پرونده منجر به محکومیت و  ۳٠پرونده
منجر به برائت شده است.

برگ سبز موتور سیکلت سیستم احسان مدل ۱۳۹۵به شماره پالک
۴۱۷۹۸--۵۷۱به شماره موتور  150N2N4620 62به شماره شاسی
 150A9511244بنام صمد حیدری ارشد مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
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مفقودی

مجــوز حمــل ســاح شــکاری ســاچمه زنــی تــک لــول مــدل کوســه کالیبــر  12بــه شــماره ســاح 052300974
ســاخت ایــران متعلــق بــه خانــم زهــرا رســتگار ثابــت شبخوســاتی بــه شــماره شناســنامه  16فرزند شمســعلی مفقود
2914
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

