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خبر

بازدید سرزده شبانه بازرس کل
استان کهگیلویه و بویراحمد از
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

کنار سرچشمه،اما تشنه!

این روستاها در مجموع  60دانش آموز در دو دوره
ابتدایی و متوسطه اول دارد که برخی نیز به دلیل نبود
امکانات و سختیهای عبور و مرور برای رسیدن به
مدرسه به دلیل نبود جاده ترک تحصیل کردهاند.
جاده ارتباطی این روستاها ازطرف چرام به طول 9
کیلومتر سال ها خاکی و سنگالخی مانده به گونهای که
امکان تردد خودروهای بدون کمک وجود ندارد و در
زمستان با بارش برف و باران برای ماهها ارتباطشان با
سر فاریاب و دیگر مناطق قطع میشود.
و اما ارتباط این روستا ها از سمت بویراحمد به واسطه
رودخانه مارون به وسیله جره( وسیله شبیهه تله کابین
با ایمنی پایین که با استفاده از آن از روی رودخانه عبور
مرور) مردم انجام میشود.
اینکه از واژه محروم را برای این منطقه حاصلخیز و
استفاده کنیم واقعا ًاجحاف و ظلم بزرگی است ،همیشه
گفته شده هر جا اب هست آبادانی هم هست،بخش
سر فاریاب شهرستان چرام با تعداد زیادی روستا یکی
از مناطقی است که رودخانه مارون از کنار آن میگذرد
و دارای زمین های حاصلخیز و آب و هوای عالی،در
دامنه کوههای زاگرس است .روستاهای این منطقه با
داشتن فاصله کمتر ازیک تا دو کیلومتر از رودخانه
مارون و همچنین داشتن چشمه های زیادی ،از داشتن
آب شرب مناسب محروم است این یعنی بی تدبیری
در ارائه خدمات!!!
این منطقه با داشتن این تعداد روستا نه محور
ارتباطی مناسب و نه اب شرب دارد،به گونه ای که راه
ارتباطی این تعداد روستا از سمت جاده پاتاوه دهدشت
به سمت یاسوج مرکز استان ،از طریق جر ( وسیله عبور
و مرور از روی رودخانه) است.
گفتنیاست رودخانه مارون در بخش سرفاریاب حد
فاصل شهرستان بویراحمد و چرام واقع شده است ،که
 25سال پیش ،وسیلهای به نام جره و روی این رودخانه
برای عبور و مرور مردم منطقه زده شده و مردم طی
این  ۲۵سال از این وسیله استفاده کرده و علی الرغم
قول و وعده های دولت و نماینده گان در ادوار گذشته
جهت ساخت پل ارتباطی در این منطقه تاکنون این
مهم محقق نشده است .در صورتی که مردم از این
وسیله برای رسیدن به مرکز استان استفاده کنند طی
یک ساعت و نیم و در صورتی که از سمت دهدشت
باشد  5ساعت و نیم طول خواهد کشید.
گذشته از آن افراد مریض ،زنان باردار منطقه نیز برای
مراجعه به دکتر و بیمارستان و وضع حمل به دلیل
نداشتن راه ارتباطی مناسب مشکالت خاص خود از
جمله پرداخت کرایه بالغ بر 600تا یک میلیون تومان
 ،آن هم برای افراد روستایی که درآمد آنچنانی ندارند
را در بر دارد.
ایجاد راه ارتباطی مناسب و آب شرب درخواست
اهالی منطقه است ،بعداز گذشت  43سال از انقالب
اسالمی اهالی منطقه رااز نماینده و دولت ناامید و
دست به دامن ستاد فرمان اجرایی امام و سپاه و
بسیج سازندگی شدند،ودر صحبتهایشان از این نهادها

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  1400/07/17 - 140060318019004090هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــروز
نجفــی خطبــه ســرا فرزنــد غالمحســن بــه شــماره شناســنامه  185صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه و انبــاری به مســاحت
 2500مترمربــع پــالک فرعــی  1867از  19اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  1264واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش  28گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای غالمحســن نجفــی خطبــه ســرا 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  .م الــف 907/730تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/15 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علیرضا سعادت مریان 3281

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  1400/06/24 - 140060318019003623هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مجتبــی
شــیخی فرزنــد شــیرویه بــه شــماره شناســنامه  2630495078صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 345
مترمربــع پــالک فرعــی  690از  5اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  53واقــع در قریــه دیــزگاه بخــش  28گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی آقــای ســواد الــه عطاپــور دیــزگاه 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  .م الــف 907/727تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/15 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علیرضا سعادت مریان 3293

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  1400/07/24 - 140060318019004235هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی لیــدا نــور پور
چوبــر فرزنــد جــالل بــه شــماره شناســنامه  706صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  180/90مترمربــع
پــالک فرعــی  2038از  24اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  415واقــع در قریــه چوبربخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
آقــای علــی اکبــر عزیــزی 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 مقررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف 907/712تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/15 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علیرضا سعادت مریان 3291

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــالک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــال
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهرود پالک  2اصلی بخش  5قشالقی
 1050فرعــی آقــا /خانــم ســکینه عزیــزی فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  561متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه
از مجتبــی راود منــد
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــالوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از امالکــی کــه قبــال اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــالع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــالک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/29 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3279

شناسه آگهی 1217643 :

خبر

 5روستا در استان کهگیلویه و بویر احمد از داشتن جاده ارتباطی مناسب و شبکه آب شرب محروم هستند

پیام تبریک فرمانده تیپ
۴۸کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت
هفته بسیج

فرمانده تیپ  ۴۸فتح کهگیلویه و بویراحمد
در پیامی هفته بسیج را به قشرهای مختلف
بسیجیان و مردم استان تبریک گفت.
در متن پیام سرتیپ دوم پاسدار حسن
حکمتیان آمده است :به دنبال پيروزي انقالب
اسالمي و قطع دست استکبار جهاني و منافع آنها
در ايران ،توطئهها و فتنههاي شياطين عليه ايران
روز به روز گسترش يافت که در چنين شرايطي
امام خميني در پنجم آذر  ،1358فرمان تشکيل
بسيج را صادر کردند و فرمودند" :مملکتي که
 20ميليون جوان دارد ،بايد بيست ميليون ارتش
داشته باشد" که این امر دور اندیشی ،درایت و
آینده نگری آن امام بزرگوار را نشان می دهد.
بسیج که به مظهر اقتدار ،ایستادگی و وحدت
ملی ایران اسالمی تبدیل شده در تمام ادوار
درخشان انقالب اسالمی توانسته است موجبات
سرافرازی و اقتدار ملی این مرز و بوم را فراهم
نماید.
این تشکیالت عظیم مردمی پس از حضور موثر
و مقتدرانه در دفاع مقدس و کسب تجربیات
ذیقیمت ،توانسته در تمام عرصههای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و همچنین رخدادهایی چون
حوادث و بالیای طبیعی نیز منشاء اثرات مفید
و موثر باشد.
بسیج در تمام عرصه های زندگی مردم در
دورانهای بعد از انقالب اسالمی حضور پر رنگ
و ارزشمندی داشته و در روزهای سخت همه
گیری کرونا نیز با تمام توان و تجهیزات به یاری
مردم شتافت و شاهد تالش ایثارگرانه این عزیزان
در دفاع از سالمتی مردم عزیزمان هستیم.
اینجانب ضمن درود به روان پاک شهداء و
تعظیم در مقابل عظمت خدمات و تالشهای
بسیج در عرصه های مختلف ،آغاز هفته
بسیج را به همه مردم عزیز استان کهگیلویه و
بویراحمد ب ه ویژه مسئوالن و جوانان پاک نهاد و
بسیجی این خطه سرافراز تبریک عرض میکنم
و از خداوند متعال برای تمامی بسیجیان عزیز
آرزوی توفیق خدمت ،سعادت مندی و بهروزی
را خواستارم.
سرتیپ دوم پاسدار حسن حکمتیان
فرمانده تیپ  ۴۸فتح کهگیلویه و بویراحمد

گزارش

مریم قربانی،خبرنگار یاسوج_روستاهای تل سیاه ،چال باغ علیا ،چال باغ سفلی  ،آبچنار و اندرون با جمعیتی افزونبر  290نفر از داشتن جاده ارتباطی
مناسب و شبکه آب شرب محروم هستند.

جاده ارتباطی
این روستاها
ازطرف چرام به
طول  9کیلومتر
سال ها خاکی
و سنگالخی
مانده به گونهای
که امکان تردد
خودروهای بدون
کمک وجود ندارد
و در زمستان
با بارش برف و
باران برای ماهها
ارتباطشان با سر
فاریاب و دیگر
مناطققطع
میشود
درخواست کمک کردند.
یکی از اهالی اینگونه عنوان کرد :نزدیک به  ۴۵سال
از انقالب می گذرد و اگر در طول این  ،۴۵سالی ۲۰۰
متر از محور ارتباطی منطقه ما را آسفالت می کردند
االن هم همه ما در رفاه بودیم ،هم تعداد  10روستاهای
این بخش خالی از سکنه نمی شد.
این شخص در بخش دیگری از صحبتهای خو د
میگوید :منطقه ما در حالی اب شرب مناسب ندارد که
منطقه ما به سرچشمه رودخانه مارون نزدیک و این
رودخانه از کنار ما می گذرد ،و عالوه برآن چشمه های
زیادی در منطقه ما وجود دارد ،بگونه ای که نزدیک
به  ۱۰سال است که ابفاضالب منبع آبی برای تامین آب
روستاها زدند و آن را نیز نیمه کاره رها کردند.
او می گوید :دولت ما فقیر نیست،اگر اراده پشت
کار باشد ،شاید هزینه کمتری از آنچه تا کنون هزینه
شده الزم باشد تا ما اهالی این منطقه از اب مناسب
بهرمند شویم ولی متاسفانه اب در کوزه و ما تشنه لبان
گرد جهان میگردیم!!!

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
موضوع مناقصه :خدمات خرید ونصب
آناالیزرهای سنجش آالینده

شرکت فرآورده های نفتی قیر کیمیا در راستای استقرار سامانه
جامع مدیریت محیط زیست مجتمع در نظر دارد نسبت به خرید
ونصب سیستم های پایش آنالین محیط زیست (آناالیزرهای
سنجش آالینده های هوا )از طریق برگزاری مناقصه عمومی
اقدام نماید.
متقاضیان واجد شرایط وعالقمند جهت شرکت در مناقصه
می توانند در ساعات اداری از طریق تماس باشماره تلفن
۰۹۳۷۷۷۴۶۶۲۰نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
تاریخ دریافت اسناد :از ۱۴۰۰/۰۹/۰۲تا۱۴۰۰/۰۹/۰۸
زمان تحویل پیشنهاد :تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
زمان بازگشایی پاکات واعالم برنده مناقصه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶:
آگهی فقدان سند مالکیت قطعه  ۲بخش  (۶دهدشت)
مخمد کریم درخشان فرزند محمد زکی با تسلیم ۲برگ استشهادیه گواهی
شده از طرف دفترخانه یک دهدشت ویک برگ تقاضای کتبی مدعی است که
یک جلد سند مالکیت سند شش دانگ یه باب مغازه واقع در طبقه همکف به
شماره پالک ۷۰.۲۸۷۹به شماره دفتر ۶۸صفحه ۸۵ذیل شماره ۹۸۰۸سریال چاپی
۱۷۶۳۵۱سری الف سال ۸۵به ثبت رسیده وبه علت رفت وآمد اداری مفقود گردیده
است نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را نموده لذا مراتب طبق
اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده ویامدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراض نرسید ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد
تاریخانتشار۱۴۰۰.۸.۳۰
یاری زاده
رئیس اداده ثبت اسناد وامالک شهرستان کهگیلویه
آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس بويراحمد علياء ياسوج
احتراما خانم شريعت تميز فرزند اميرقلي به شماره شناسنامه ٢٣٦با تسليم دو
برگ استشهاد گواهي شده از طرف دفترخانه اسناد رسمي شماره ٥٨ياسوج ويك
برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  407.33متر مربع به پالك  831*101.62با شماره دفتر ٢صفحه ٢٩١شماره
ثبت  ٦٩٥به شماره چاپي / ٠٦١١١٠الف٩٠/مورخ  1390/7/21به ثبت رسيده و سند
مالكيت ان بعلت جابجايي مفقود گرديده است،لذا مراتب طبق اصالحسه تبصره
يك اصالحي ماده  ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي
ميشود كه هركس مدعي انجام معامله وياوجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود
ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود راضمن
ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف
مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشود ويا در صورت اعتراض اصل سند
مالكيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود.
تاريخانتشار1400/8/30:
حسين فرخي -رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

سند و برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۳رنگ بژ
شماره پالک ۸۵۵ه ۶۱ایران ۱۳شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۰۲۲۳۲شماره شاسی
۸۳۰۲۱۳۲۳به نام جواد رزاق مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

اهالی روستا مردم زحمتکش هستند که دوست
ندارند منطقه و روستای خود را با وجود زخم وعده
ها بعد از 43ساله ترک کنند آنها میگفتند در صورت
ایجاد راه ارتباطی مناسب و آب شرب مناسب برای
روستاهای مان در روستا ها می مانیم و به کشاورزی
دامداری می پردازیم و همان تعدادی که از روستا
مهاجرت کردند نیز به منطقه باز خواهند گشت ،ولی
در صورت عدم تأمین این نیازها و تداوم شرایط موجود
بقیه نیز باالجبار ،مجبور به ترک روستا و محل زندگی
خود خواهند شد.
البته امکان ترک روستا نیز برای محدودی از افراد
منطقه که شرایط اقتصادی و مناسب تری برای رهن
و اجاره در حاشیه شهرها دارند امکان پذیر است و
بقیه افرادی که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند باید این
شرایط سخت را تحمل کنند.
وجود بیش از  ۲۰۰چشمه سار و رودخانه در
سرفاریاب باعث شده است که این منطقه یکی از پرآب
ترین نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد باشد ،که با

تکمیل منبع آب  ،لوله کشی از طریق همین چشمه
ها ویا پمپاژ آب از رودخانه مارون مشکل آب مردم
را حل کنند.
وقتی منطقه از لحاظ ابی مشکل ندارد این ظلم
نابخشودنی است در عدم انتقال و توزیع آب در زمان
مناسب برای این مردم ساده زیست که تنها درخواست
شان  ،داشتن ابتدایی ترین امکانات برای زندگی است.
مردم دین باور و انقالبی این دیار شایسته بهترین
خدمات هستند ،مسئوالن دستگاههای اجرایی و
متولیان امر میتوانند با آسفالت سرد مشکل راه
ارتباطی این روستاها را نیز برطرف کنند و گره ای از
مشکالت مردم منطقه باز کنند.
گفتنی است زدن پل فلزی پیش ساز روی رودخانه
مارون نه وقت زیادی نیاز دارد و نه هزینه ! ولی باعث
می شود از مهاجرت اهالی روستا  ،ترک تحصیل
فرزندان شان ،و قطع انگشتان دستان اهالی شبیه
آنچه در گذشته به واسطه استفاده از جره اتفاق افتاده
جلوگیری شود.

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک
مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .صابــر محاســنی فرزنــد خلیــل
بــه شــماره شناســنامه  18بــه شــماره ملــی  2619813001در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و دوبــاب انبــاری کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  450مترمربــع از  1423فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالک
رســمی خلیــل محاســنی  -2بــاال اوغــالن دودل فرزنــد خــان اوغــالن بــه شــماره شناســنامه  2068بــه شــماره ملــی
 2619395453در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه کاربــری مســکونی معبــر دسترســی بــه
مســاحت  287/30مترمربــع از  1429فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
عزیــز وطــن دوســت  - 3ســیمین دشــته نــی پــور فرزنــد محمــد تقــی بــه شــماره شناســنامه  19665بــه شــماره ملــی
 2090193735در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و کاربــری مســکونی معبــر دسترســی بــه مســاحت
 2002/30مترمربــع از  1333فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی امــن اهلل
ساســانیان  -4ایــران ضمیــری فرزنــد ســیروس بــه شــماره شناســنامه  60به شــماره ملــی  2619651565در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری و کاربــری مســکونی بــه مســاحت  363/52مترمربــع از  1434فرعــی از  12اصلــی واقــع
در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی غالمحســین جبــار پســند  -5لیــال ســبز علیــان فرزنــد عیــن
الــه بــه شــماره شناســنامه  1076بــه شــماره ملــی  1465798031در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه
و کاربــری مســکونی بــه مســاحت  423/21مترمربــع از  372فرعــی از  28اصلــی واقــع در حیــران بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی عزیــز گلــی پــور بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود
 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/30 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/15 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – بیژن عباس پور 3505

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  1400/07/25 - 140060318018003224هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای جعفــر نامــور پــور فــرد فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره ملــی  0041945271در ششــدانگ
چهــار بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  161/37مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  21و 104
فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2974فرعــی در نظــر گرفتــه
شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی رجبعلــی نیکــو محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
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  2381 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/30 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/09/15

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی کاظمی پاکدل 3514

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  140060318012001917مورخــه  1400/07/17هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی احمــد زاده آلمانــی فرزنــد محمد علی شــماره شناســنامه  705صادره از رشــت
در شــش ســهم از هشــت ســهم مشــاع ازشــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  637/05متــر مربــع کــه از ایــن مقــدار
مســاحت  625/63متــر رمبــع دارای کاربــری مســکونی و مســاحت  11/91متــر مربــع در حریــم راه  8متری قــراردارد پالک
 1663فرعــی مجــزی شــده از پــالک  473واقــع در قریــه جیــرده ســنگ اصلــی  31بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک
رســمی ســکینه ربــی جیردهــی 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 توانند
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 مذکور و
عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد
شــد  .م الــف  2205تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/16 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/30 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 3335

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  140060318012002109مورخــه  1400/08/06هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی فرشــیداحمدی کــوزه گرانــی فرزند اســمعیل شــماره شناســنامه
 1صــادره از فومــن در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیانــات احداثــی ( خانــه و انبــاری ) کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  1749/6متــر مربــع پــالک  159فرعــی مجــزی شــده از پــالک  32واقــع در قریــه کــوزه گران
شــفت ســنگ اصلــی  56بخــش  24گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی محمــود احمــدی کــوزه گرانــی ( زارع صاحب
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 مالکیت
اقــدام خواهــد شــد  .م الــف  2224تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/16 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/30 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 3336

مفقودی

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت
سرزده از بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بازدید
کرد.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان
کهگیلویه و بویراحمد؛ دکتر محمد مهدی صالحی
شبانه با حضور در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
با هدف بررسی نحوه ارائه خدمت در بخش های
درمانی از نزدیک از روند ارائه خدمات به مردم
بازدید کرد.
وی از بخش های درمانگاه سرپایی ،اورژانس،
کرونایی ،اورولوژی ،جراحی و مغز و اعصاب ،
آزمایشگاه وتجهیزات پزشکی این بیمارستان بازدید
و بر نحوه خدمات رسانی در این بخش های
بیمارستان نظارت کرد.
بازرس کل استان کهگیلویه وبویراحمد در ادامه
این بازدید در نشستی با رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان و معاون درمان دانشگاه ،گفت:
رویکرد ما در سازمان بازرسی بعد نظارت است
که در این رویکرد هشدارها و آموزشهای الزم را
به دستگاهها ارائه داده می شود و در صورت عدم
توجه ،برخورد قانونی طبق قانون و مقررات انجام
می شود.
دکتر صالحی افزود :پزشکی و پرستاری از جمله
شغلهای مقدسی است که اگر به تکالیف خودشان
عمل نمایند ،شغلی شریف و یک عبادت است
بنابراین این مجموعه باید همه تالش خود را جهت
ارائه خدمت مطلوب به مردم بکار گیرند که این
مهم میتواند امنیت روانی برای مردم ایجاد کند.
وی در خصوص بررسی و شناسایی نقاط ضعف
و قوت در این بیمارستان ،اظهار داشت :در این
بازدید که از بخش های مختلف صورت گرفت،
بعضی از بخش ها نقاط ضعف و کاستی هایی
داشتند که سازمان بازرسی هشدارهای الزم را طی
نامهای مکتوب به دانشگاه علوم پزشکی ارسال تا
نسبت به حل آنها اقدام شود .بازرس کل استان
ادامه داد :همچنین نقاط مثبت و عملکرد مطلوبی
نیز در این بازدید مشاهد شد که این نیز خود جای
تقدیر و تشکر دارد و باید از آنها به صورت ویژه
تقدیر کرد .دکتر صالحی ضمن اشاره به مطالبات و
انتظارات مردمی تاکید کرد :ایرادات مشاهده شده
در حوزه درمان این بیمارستان تازمان رفع و اصالح
پیگیری خواهد شد و بازرسی کل استان ازتمامی
حوزه های درمان در استان به صورت سرزده بازدید
خواهدکرد .وی بیان داشت :عمده نارضایتی و
گزارشهای مردمی از دانشگاه علوم پزشکی استان
در حوزه های مختلف ستادی و اداری است که باید
هر چه سریعتر این مشکالت مرتفع گردند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این
نشست ،ضمن تقدیر از رویکرد بازرسی که بعد
نظارتی است ،گفت :مجموعه دانشگاه علوم
پزشکی استان تمام تالش خود را در جهت ارائه
خدمات مطلوب و مناسب به مردم می نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا یزدانی مقدم فرزند هومان به
شماره شناسنامه ۲۸۶۰۱۶۹۸۲۲صادر از مهاباد در مقطع کارشناسی رشته
مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال
۲۱۵۸۳۳۳مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند.

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

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  ۱400۶0۳۱80۱۲00۲09۱مورخــه  ۱400/08/05هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای شــعبان شــعبانی احمــد ســرائی فرزند قاســم شــماره شناســنامه
 ۱۱0۲صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا کاربــری کشــاورزی بــه مســاحت ۲70۲4/90
متــر مربــع پــالک  748فرعــی مجــزی شــده از پــالک  4۲واقــع در قریــه احمــد ســرگوراب ســنگ اصلــی  ۲4بخــش
 ۲۱گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی حســین تدیــن احمــدی ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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 مدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیم دادخواســت
وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد م الــف  ۲۲۲۲تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  ۱400/08/۱۶ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱400/08/۳0 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 3337

آگهی آرا هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا
رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســنادو امــالک بجنــورد مــورد رســیدگی و تائیــد قــرار گرفتــه جهــت
اطــالع عمومــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز در دو نشــریه آگهــی هــای ثبتــی ( کثیراالنتشــار و محلــی ) بشــرح ذیل
اگهــی میگــردد .بخــش دو بجنــورد پــالک  ۶9اصلــی اراضــی صــدر ابــاد  -۱ششــدانگ یکبــاب انبــاری پــالک ۱۳۲
فرعــی از  ۱۶9اصلــی فــوق بــه مســاحت  ۲۳8/4۱متــر مربــع ابتیاعــی اقــای عبــاس حیــدری بــه میــزان ســه دانــگ
مشــاع ا زششــدانگ و اقــای علــی حیــدری بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع ا زششــدانگ از محــل مالکیــت رســمی مریــم
ســیرجانیان ( احــد از ورثــه عباس ســیرجانیان ) برابــر رای شــماره  ۱400-۱80۱و ۱400-۱800مورخــه ۱400/07/۱4
کالســه  ۱400-00۲0و  ۱400-0007لــذا بدینوســیله بــه فروشــندگان و مالکیتن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای
اعــالم شــده ابــالغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی داریــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در
محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســد اخــذ نماینــدذ معترضیــن بایــد
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونی واصــل نگردد
معترضیــن گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند
خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  ۳49۲ .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  ۱400/08/۱5تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱400/08/۳0 :

علیخان نادری – رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه یک بجنورد 3275

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

برابــر رای شــماره  ۱400/07/۲5 – ۱400۶0۳۱800800۳05۳هیــات 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 خانــم گلــی اکبــری فرزنــد علــی محمــد بــه شــماره شناســنامه  ۱۱۶8صــادره از رودســر در ششــدانگ یک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  ۱9۲/۱۱مترمربــع بــه شــماره پــالک  ۶0۶0فرعــی قســمتی از
پــالک  ۶۱4فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  ۲9گیــالن خریــداری از بنیــاد علــوی محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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 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
انتشــار
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  ۲۲07 .م الف تاریــخ
نوبــت اول  :روز شــنبه  ۱400/08/۱5تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز یکشــنبه ۱400/08/۳0

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر 3282

مفقودی

اینجانــب فهیمــه رحیمــی قاضــی محلــه مالک خــودرو ســمند ایکــس  7بشــماره شاســی  ۱55094۶5و شــماره موتور
 ۱۲48507۳979بعلــت 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  ۱4جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  ۱مراجعــه نمایــد
3511
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

ســند تعویــض و کارت فــروش امــوال غیــر منقــول شــماره  ۳۳4۲۲مــورخ  ۱400/0۶/۲۲دفترخانــه  ۱0۶تالــش مربوط
بــه ششــدانگ پــالک  8/7۳۶4بنــام وکیــل شــهرام خلیلــی گیســمی بشــماره ملــی  ۲۶۳۱5۱۶974مفقــود و از درجــه
3058
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ســند فــروش امــوال غیرمنقــول شــماره  40585مــورخ  1400/06/21دفترخانــه  103تالــش مربــوط بــه یکبــاب خانــه
و محوطــه از پــالک اصلــی  8پــالک فرعــی  7364بخــش تالــش بنــام وکیــل پــدرام نجفــی اوجقــاز بشــماره ملــی
3512
 1630215287مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت و کارت خــودرو وانــت نیســان تیــپ  2400مــدل  1387بــه رنــگ آبــی روغنــی
بشــماره انتظامــی  178ص  88ایــران  46و شــماره موتــور  461956و شــماره شاســی  L173116متعلــق بــه اقــای
3513
بهــزاد جمالزهــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت  ۱۲5به شــماره انتظامــی ۳78۲۳_78۱و شــماره تنه  8۶78۳۱۳و شــماره موتــور707۶70
3507
بــه نــام حمیــد رجبــی مفقــور واز درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

مفقودی

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ 131SLمــدل  1391بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بشــماره انتظامی
 313ی  54ایــران  10و شــماره موتــور  4546816و شــماره شاســی  S1412290072138مفقــود و از درجــه اعتبــار
3510
ســاقط مــی باشــد

شناســنامه مالکیــت خــودرو وانــت پیــکان  ۱۶00مــدل  ۱۳90بشــماره انتظامــی  ۱۱۶س  4۶ایــران  5۶و شــماره
موتــور  ۱۱49000878و شــماره شاســی  NAAA4۶AA7BG۱8898۱متعلــق بــه خانــم ظریفــه ســراجی مفقــود
3059
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کارخانــه خــودرو ســواری دوو اســپرو بــه شــماره انتظامــی ۳5۳د ۶5ایــران  54بــه شــماره موتــور  ۱۲99۳۲و
شــماره شاســی  7۱۱۶97مــدل  ۱99۳برنــگ ســربی-روغنی بنــام اکــرم محمــد ســیفی مفقــود و از درجــه اعتبــار
3515
ســاقط مــی باشــد.

