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در نشست هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه سپاه فتح با معاون سیاسی امنیتی استاندار مطرح شد

ترور شخصیت ها در کهگیلویه و بویراحمد باالست
رئیس و اعضای هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج رسانه سپاه فتح استان با
سید جواد هاشمی مهر معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری دیدار و
گفتوگو کردند.
مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد در این دیدار ضمن معرفی
اعضای هیئت اندیشه ورز گفت :بسیج رسانه یکی از  ۲۲قشر تخصصی بسیج
اقشار بوده و جامعه هدف آن نیز اصحاب رسانه و خبرنگاران است.
سرگرد پاسدار فخرالدین رضایی افزود :بسیج رسانه استان در طول سال برنامه
های مختلفی را در حوزه فرهنگی ،آموزشی ،تربیتی و اخالقی و انس و مودت بین
اصحاب رسانه برگزار می کند و در شهرستان ها نیز تعامل خوبی با خبرنگاران
دارد.
وی ابراز داشت  :هیئت اندیشه ورز اتاق فکر مجموعه بسیج رسانه است و در
بحث هماهنگی برای جریان سازی رسانه ای  ،مسابقات و جشنواره های رسانه
ای و پیگیری مشکالت اصحاب رسانه و سایر عرصه های مرتبط به خبرنگاران به
فعالیت می پردازد و هدف از برگزاری این دیدارها با مسئوالن استان بیشتر بیان
ظرفیت های بسیج رسانه و پیگیری خواستهها و مطالبات دوجانبه است.
رضایی گفت:از جمله خواسته های مهم خبرنگاران یکی بحث آموزش مستمر
و برگزاری جشنواره های رسانه ای است و در بحث اطالع رسانی خدمات دولت و
انقالب نیز آماده همکاری با مجموعه استانداری هستند.
رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز در این
دیدار گفت :تالش کرده ایم تا در هیئت اندیشه ورز سلیقه ای عمل نشود و همه
افرادی که در چارچوب اهداف و آرمان های انقالب فعالیت می کنند عضو باشند.
سید ولی موسوی افزود :تربیت رسانه در تراز انقالب اسالمی از جمله اهداف
بسیج رسانه است و تالش می شود افرادی که در این حوزه مشغول اند اخالق
حرفه ای را رعایت کرده و کمتر به مسایل حاشیه ای و موضوعاتی که سودی برای
جامعه و استان ندارند وارد شوند.
وی ادامه داد :امیدواریم با همکاری مسئوالن موضوعات مختلف حوزه رسانه را
آسیب شناسی کرده و این روند را اصالح کنیم.
موسوی با بیان اینکه حوزه معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری از ارکان
مهم اجرایی دولت در استان به شمار می رود  ،گفت :انتظار می رود با هماهنگی
و پیگیری این حوزه  ،فرمانداران و مدیران در شهرستان های استان به رسانه ها
کمک کنند.
رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه سپاه فتح ابراز داشت :اصحاب رسانه
استان به لحاظ معیشت در مضیقه هستند و نیاز است که بخشی از اعتبارات
فرهنگی دستگاه های اجرایی به حوزه رسانه اختصاص داده شود و رسانه ها نیز
دیده شوند.
وی گفت :تالش می کنیم که نشست های هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه در
سایر شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد نیز برگزار و ضمن شنیدن درد دلهای
آنها ،مشکالت اصحاب رسانه نیز احصا و پیگیری شود.
موسوی با بیان اینکه تعامل مدیران استان با رسانه ها باید یک تعامل گسترده و
بدور از نگاه گزینشی باشد  ،گفت :اطالع رسانی به موقع و بهنگام در این استان
بسیار مهم است و مدیران و مسئوالن باید در هر زمانی به رسانه ها پاسخگو
باشند.
مسئول کانون بسیج رسانه شهر یاسوج نیز در این نشست به تشریح اقدامات
انجام شده پرداخت و گفت :تشکیل جبهه رسانه ای انقالب ،راه اندازی بانک
اطالعاتی خبرنگاران ،رونمایی از پوستر پویش خبر خوب و تامین بسته های
معیشتی ویژه اصحاب رسانه از جمله این اقدامات است.
سید فرشاد رجایی از راه اندازی شورای حل اختالف رسانه ها با همکاری
دادگستری استان خبر داد و افزود :برای راه اندازی صندوق قرضالحسنه بسیج
رسانه نیازمند حمایت مالی و معنوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هستیم .
وی به مشکالت اصحاب رسانه در حوزه مسکن  ،بیمه  ،آموزش ،معیشت و
تسهیالت قرضالحسنه نیز اشاره کرد و خواستار پیگیری مسئوالن شد.
عضو هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه سپاه فتح و مسئول خبرگزاری بسیج
کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست به موضوع سایت های بی مجوز و
خبرنگاران بی هویت در استان اشاره کرد و گفت :در اکثر جلساتی که در استان
برگزار می شود افرادی به نام خبرنگار حضور می یابند که هیچ نام و نشانی ندارند
و جایگاه و شان این عرصه را زیر سوال می برند.
ابراهیم عزیزی از معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و

نشست هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه سپاه فتح با معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار و در خصوص مسایل مختلف
رسانه ها و موضوعات مهم استان و کشور بحث و گفتگو شد.
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عزیزی :نقش
رسانه ها در
کاهش آسیب
هایاجتماعی
باید پررنگ تر
شود و در این
زمینهنیازمند
حمایت و
پشتیبانیمدیران
و مسئوالن رده
باالی استان
هستیم
بویراحمد خواستار شناسایی و برخورد قاطع با خبرنگاران و سایت های خبری بی
هویت شد و افزود :علیرغم پیگیری های صورت گرفته برای برخورد با این افراد و
سایت های بدون مجوز اما مسئوالن توپ را به زمین یکدیگر انداخته و هر یک
دیگری را متولی این امر می داند.
عزیزی افزایش آسیب های اجتماعی در استان را بسیار خطرناک دانست و
گفت :نقش رسانه ها در کاهش آسیب های اجتماعی باید پررنگ تر شود و در
این زمینه نیازمند حمایت و پشتیبانی مدیران و مسئوالن رده باالی استان هستیم.
صادق الهی نژاد مسئول پایگاه خبری فصلی نو نیز در این نشست مسایل
قومی و قبیله ای و بکارگیری نیروهای بدون ضابطه در استان را از جمله آسیب
ها برشمرد و گفت :متاسفانه برخی مدیران خود باعث حاشیه پردازی می شوند.
عیسی فتحی سرپرست خبرگزاری ایسنا کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:
خواستار رفع مشکالت خبرنگاران در صندوق اعتباری هنر و پیگیری از طریق
وزارت ارشاد شد و گفت :ارتباط مدیران با رسانه ها باید پررنگ شود و ترسی از
تعامل با اصحاب رسانه ها نداشته باشند.
بهنام احمدی رئیس خبرگزاری ایرنا کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست
گفت :باید از ظرفیت رسانه ها برای حل مسائل استانی و ملی استفاده کرد و در
این حوزه نیازمند حمایت مدیران هستیم.
وی افزود :نگاه مناسبتی به رسانه ها و اینکه تنها در مواقع نیاز به سمت اصحاب
رسانه برویم باید برچیده شود.
احمدی ابراز داشت  :اینکه برخی مدیران تیم رسانه ای مستقل تشکیل داده
اند نیز یک آفت است که باید به این مدیران تذکر داده شود تا از موازی کاری
ها جلوگیری شود.
رئیس خبرگزاری ایرنا یاسوج گفت :نگاه تبعیض آمیز به رسانه ها باید برچیده
شود و همه رسانه ها به یک چشم دیده شوند.
احمدی بیان کرد :انعکاس نقاط ضعف در رسانه ها بر انتشار نقاط قوت برتری
دارد و شورای رسانه ای و روابط عمومی ها باید تشکیل شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این
دیدار ضمن خوش آمدگویی به حاضرین گفت :سابقه  ۳۰ساله در وزارت کشور و
سابقه  ۴۰ساله در عرصه سیاسی هستم و اعتقادی به تحکم ندارم.
سید جواد هاشمی مهر افزود :اولین نشست خود را با مدیر و اعضای خانه
مطبوعات استان برگزار کردم و معتقدم رسانه یک بال مناسب برای موفقیت
مدیران است و می تواند نیروی محرکه خوبی برای پویایی سازمان ها و ادارات

سرپرستمخابراتمنطقهکهگیلویهوبویراحمدخبرداد

اتصال  ۴روستای شهرستان گچساران به اینترنت پرسرعت

برابــر رای شــماره  1400/12/19 - 140060318019007247هیــات 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 صفــر طالبــی شــکر دشــت فرزنــد مونــس بــه شــماره
شناســنامه  1231صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  235/76مترمربــع
پــالک فرعــی  1091از  2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  258واقــع در قریــه مریــان بخــش 28
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای یعقــوب خادمــی میانکــوه 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  907/65تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/02/24
رئیس ثبت اسناد و امالک – داود نیک خواه دیگه سرا 5768

در راستای توسعه زیرساخت های مخابراتی در سطح استان و بهره مندی
مناطق روستائی از پوشش اینترنت پرسرعت موبایل  ،سایت موبایل ماهور
باشت به اینتر نت پرسرعت مجهز شد.
سید محمد هادی امیری سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد
گفت :با هدف توسعه متوازن خدمات و زیرساخت مخابراتی در سطح استان
و بهره مندی روستائیان شریف از پوشش اینترنت پرسرعت موبایل و با تالش
و پیگیری کارشناسان فنی مخابرات منطقه و شهرستان ،سایت موبایل ماهور
باشت ازتوابع شهرستان گچساران  ،نصب و وارد مدار شد.
سید محمد هادی امیری در پایان گفت ؛با راه اندازی این سایت روستاهای
ماهور باشت  ،کالغ نشین ،پاکوه ،بیدزرد وقسمتی از جاده ترانزیتی گچساران
_ شیراز به اینترنت پرسرعت شبکه تلفن همراه بهره مند شدند.
وزارت نیرو

ســند کمپانــی و بــرگ ســبزخودروی ســواری ام وی ام  x22مــدل 98رنــگ ســفید بــه شــماره شاســی
 NATFBAAV6K1018933و شــماره موتــور  MVMD4G15BAFK020246و شــماره پــالک  178م 98
ایــران  36بــه نــام ســمیه محبــی فرمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبارســاقط مــی گــردد.

مشهد 5996

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت دوم )
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد فعالیــت مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه
پیمانــکار واگــذار نمایــد .لــذا پیمانــکاران واجــد صالحیــت و دارای رتبــه نیــرو از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی
ریاســت جمهــوری مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج نوبــت دوم ایــن آگهــی مــورخ 1401/02/24
در روزنامــه ابتــکار بــه مــدت  5روز کاری بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irمراجعــه نماینــد .الزم
بذکــر اســت برگــزاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیرد،لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از
دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه
(سهامی خاص)

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه ( ریال)

401/8

برون سپاری فعالیتهای مرکز فوریتهای برق ( )121ستاد و
شهرستانهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

64/522/517/000

2/590/000/000

توضیحات :
نوع تضمین شرکت در مناقصه ( ضمانت نامه بانکی  ،واریز وجه نقد و  ...به شرح مندرج در اسناد مناقصه )
مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:30روز دوشنبه مورخ  1401/03/09سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت
زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 13:30روز دوشنبه مورخ  1401/03/09اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد
بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ،ســپرده مخــدوش ،ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر ،چــک شــخصی و نظایــر آن ،مطلقــا ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد.
بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا  ،مشــروط  ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در اســناد مناقصــه واصــل مــی شــود مطلقــا
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  083-38245990تمای حاصل نمائید.
نوبت اول  1401/02/21 :نوبت دوم 1401/02/24 :
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
5982

برگ سبز سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۹۳رنگ نقره ای متالیک شماره
پالک ۵۲۱ق ۴۸ایران۹۳شماره موتور ۱۲۴K۰۵۱۸۹۶۵شماره شاسی
NAAM11CA8ER947295به نام سید حمید رضا حسینی مفقود گردیده
و فاقد اعتبار می باشد

باشد.
وی ابراز داشت  :حوزه سیاسی امنیتی و اجتماعی و فرهنگی استانداری بسیار
گسترده است و در استان کهگیلویه و بویراحمد علیرغم سیاست زدگی اما توسعه
سیاسی رشد پیدا نکرده است و بروز و نمود جریان های سیاسی تنها در ایام
انتخابات بوده و پس از آن به محاق می روند .
هاشمی مهر گفت :متاسفانه متاسفانه جریان های سیاسی به سمت مسایل
قومی و قبیله ای پیش می روند که برای استان بسیار خطرناک است و رسانه ها
باید به این موضوع پرداخته و آن را مدیریت کنند.
وی حوزه دوم را امنیتی عنوان کرد و گفت :مشکل امنیتی در سطح کهگیلویه و
بویراحمد نداریم و گروه های سازمان یافته مثل منافقین و گروهک های تروریستی
و تکفیری در استان وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ابراز داشت :برخی معضالت اجتماعی در
استان به دلیل بی توجهی مسئوالن مشکالتی را بوجود آورده است و به طور مثال
اختالف ملکی که منجر به اسلحه کشی و تیر اندازی می شود خود به یک موضوع
امنیتی تبدیل خواهد شد.
وی به بحث نزاع دسته جمعی در سطح استان و گونه های آن نیز اشاره کرد
و گفت :یکی نزاع های ریشه دار و قدیمی مثل اختالف ملکی است که در حال
گردآوری اطالعات و رفع این معضل هستیم و دیگری نزاع های مقطعی است که
بدون هیچ پیش زمینه و مقدمه ای رخ می دهند و بیشتر به دلیل آستانه تحمل
پایین افراد است.
هاشمی مهر افزود :اکثر نزاع ها در استان ما به دلیل عدم کنترل خشم و پایین
بودن آستانه تحمل افراد بوده و ناشی از مشکالت فرهنگی است.
معاون استاندار گفت :اغلب آسیب های اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد
ناشی از مسایل فرهنگی است هر چند برخی دلیل اصلی آن را موضوعات
اقتصادی می دانند که اشتباه است.
وی با اشاره به ظرفیت باالی رسانه ها در استان  ،ابراز داشت :رسانه ها با
فضاسازی مناسب در کاهش آسیب های اجتماعی در سطح استان یاریگر ما
باشند.
هاشمی مهر گفت :ترور شخصیت ها در کهگیلویه و بویراحمد بسیار باالست
در حالی که در سایر استان ها شخصیت سازی می کنند.
وی ادامه داد :فرزندان کهگیلویه و بویراحمد در سایر استان مسئولیت گرفته اند
و به خوبی عمل می کنند که مایه افتخار استان هستند اما به دلیل مسایل قومی

و قبیله ای و حواشی حاضر به پذیرش مسئولیت در استان نیست.
هاشمی مهر از رسانه ها خواست تا امید آفرینی در جامعه را مدنظر قرار دهند.
وی در پایان نیز به هدفمندی و مردمی سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت :این
اقدام دولت سیزدهم یک اتفاق بسیار بزرگ در سطح کشور است یک جراحی
اقتصادی به شمار می رود که سود حاصل از حذف ارز ترجیحی رابه جیب مردم
به ویژه روستاییان سرازیر می کند.
وی ابراز داشت :اصحاب رسانه باید جنبه های مختلف طرح مردمی سازی یارانه
ها را برای مردم روشنگری و شفاف سازی کرده تا رسانه های بیگانه از این موضوع
سوءاستفاده نکرده و آن را به سمت و سوی دیگر ی سوق ندهند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این
دیدار ضمن خوش آمدگویی به حاضرین گفت :سابقه  ۳۰ساله در وزارت کشور و
سابقه  ۴۰ساله در عرصه سیاسی هستم و اعتقادی به تحکم ندارم.
سید جواد هاشمی مهر افزود :اولین نشست خود را با مدیر و اعضای خانه
مطبوعات استان برگزار کردم و معتقدم رسانه یک بال مناسب برای موفقیت
مدیران است و می تواند نیروی محرکه خوبی برای پویایی سازمان ها و ادارات
باشد.
وی ابراز داشت  :حوزه سیاسی امنیتی و اجتماعی و فرهنگی استانداری بسیار
گسترده است و در استان کهگیلویه و بویراحمد علیرغم سیاست زدگی اما توسعه
سیاسی رشد پیدا نکرده است و بروز و نمود جریان های سیاسی تنها در ایام
انتخابات بوده و پس از آن به محاق می روند .
هاشمی مهر گفت :متاسفانه متاسفانه جریان های سیاسی به سمت مسایل
قومی و قبیله ای پیش می روند که برای استان بسیار خطرناک است و رسانه ها
باید به این موضوع پرداخته و آن را مدیریت کنند.
وی حوزه دوم را امنیتی عنوان کرد و گفت :مشکل امنیتی در سطح کهگیلویه و
بویراحمد نداریم و گروه های سازمان یافته مثل منافقین و گروهک های تروریستی
و تکفیری در استان وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ابراز داشت :برخی معضالت اجتماعی در
استان به دلیل بی توجهی مسئوالن مشکالتی را بوجود آورده است و به طور مثال
اختالف ملکی که منجر به اسلحه کشی و تیر اندازی می شود خود به یک موضوع
امنیتی تبدیل خواهد شد.
وی به بحث نزاع دسته جمعی در سطح استان و گونه های آن نیز اشاره کرد
و گفت :یکی نزاع های ریشه دار و قدیمی مثل اختالف ملکی است که در حال
گردآوری اطالعات و رفع این معضل هستیم و دیگری نزاع های مقطعی است که
بدون هیچ پیش زمینه و مقدمه ای رخ می دهند و بیشتر به دلیل آستانه تحمل
پایین افراد است.
هاشمی مهر افزود :اکثر نزاع ها در استان ما به دلیل عدم کنترل خشم و پایین
بودن آستانه تحمل افراد بوده و ناشی از مشکالت فرهنگی است.
معاون استاندار گفت :اغلب آسیب های اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد
ناشی از مسایل فرهنگی است هر چند برخی دلیل اصلی آن را موضوعات
اقتصادی می دانند که اشتباه است.
وی با اشاره به ظرفیت باالی رسانه ها در استان  ،ابراز داشت :رسانه ها با
فضاسازی مناسب در کاهش آسیب های اجتماعی در سطح استان یاریگر ما
باشند.
هاشمی مهر گفت :ترور شخصیت ها در کهگیلویه و بویراحمد بسیار باالست
در حالی که در سایر استان ها شخصیت سازی می کنند.
وی ادامه داد :فرزندان کهگیلویه و بویراحمد در سایر استان مسئولیت گرفته اند
و به خوبی عمل می کنند که مایه افتخار استان
هستند اما به دلیل مسایل قومی و قبیله ای و حواشی حاضر به پذیرش
مسئولیت در استان نیست.
هاشمی مهر از رسانه ها خواست تا امید آفرینی در جامعه را مدنظر قرار دهند.
وی در پایان نیز به هدفمندی و مردمی سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت :این
اقدام دولت سیزدهم یک اتفاق بسیار بزرگ در سطح کشور است یک جراحی
اقتصادی به شمار می رود که سود حاصل از حذف ارز ترجیحی رابه جیب مردم
به ویژه روستاییان سرازیر می کند.
وی ابراز داشت :اصحاب رسانه باید جنبه های مختلف طرح مردمی سازی یارانه
ها را برای مردم روشنگری و شفاف سازی کرده تا رسانه های بیگانه از این موضوع
سوءاستفاده نکرده و آن را به سمت و سوی دیگر ی سوق ندهند.

سند مادر و برگ سبز و کارت ماشین سواری سمند LXEF7رنگ سفید
مدل ۱۳۹۰شماره پالک ۸۲۷ب ۴۸ایران ۴۹شماره موتور ۱۴۷۹۰۰۱۹۱۷۱شماره
شاسی NAACR1HS1BF714232به نام حسین عسکری مفقود گردیده
و فاقد اعتبار می باشد

ســند کمپانــی خــودرو ســواری ام وی ام  x22مــدل  97بــه رنــگ نــوک مــدادی بــه شــماره شاســی
 NATFBAAV6J1013682و شــماره موتــور  MVMD4G15BAFJ014781و شــماره پــالک 68ب 768
ایــران 36بــه نــام علــی ســجادی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

مشهد 5997

سند ،برگ سبز،کارت سوخت و برگ پیش فروش سواری پژو 405
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور  12490095801به شماره شاسی
 NAAmHcA6BK435734و شماره پالک ۴۱-۱۸۸س ۴۱به نام محمد
کونانی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

اگهی فقدان سند مالکیت بخش  ۶کهگیلویه
آقای داریوش عطایی مهر فرزند سید عباس با تسلیم دوبرگ استشهادیه
گواهی شده از طرف دفتر خانه ۴۶دهدشت ویک برگ تقاضای کتبی مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پالک۱۰.۲۵۵به شماره دفتر الکترونیک
۱۳۹۹۲۰۳۲۰۰۰۳۰۰۲۹۷۷نام مشارالیها ثبت وصادر شده که به علت سرقت
مفقود گردیده سپس نامبرده تقاضای صدور المثنای سند مالکیت نموده است
لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت اگهی می
شود که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده ویا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاخالصه معامله
تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید ویا درصورت اعتراض اصل
سند ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه
متقاضی تسلیم خواهد کرد
تاریخانتشار۱۴۰۱.۲.۲۰
موسوی اصل
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهگیلویه

برابــر رای شــماره  1401/01/24 140060318019000418هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد خســروی فرزنــد لطــف اهلل شــماره شناســنامه  4700صــادره از نجــف آبــاد در
ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 748مترمربــع پــالک فرعــی  120از  90اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــالک  52واقــع در قریــه بــاالده بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای موالقلــی علــی نــژاد 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 اولین
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.
 907/100م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ1401/03/07

رئیس ثبت اسناد و امالک – داود نیکخواه دیگه سرا 6011

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  1401/01/24 140060318019007294هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد ســیفی فرزنــد محمد حســن به شــماره شناســنامه  5صــادره از تالش در ششــدانگ
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  1603/29مترمربــع پــالک فرعــی  724از  83اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک  41واقــع در قریــه بــداغ بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد حســن ســیفی ینگجــه
قشــالق 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  907/103م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ1401/03/07

داود نیک خواه دیگه سرا – رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 6012

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  1401/01/24 140060318019000432هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای گیــو تــاج خالقــی قوســجین فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه  207صــادره از خلخــال
در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  222/36مترمربــع پــالک فرعــی  760از  95اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــالک  148واقــع در قریــه بــاالده بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای موالقلــی علــی نــژاد
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  907/105م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ1401/03/07

داود نیک خواه دیگه سرا – رئیس ثبت اسناد و امالک تالش 6013

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  1400/24/01- 140060318019000434هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن /تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای صدقعلــی نــوروزی بــاالده فرزنــد بندعلــی بــه شــماره شناســنامه  641صــادره از تالــش در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب بنــا بــه مســاحت99/20مترمربع پــالک فرعــی  405از  89اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 296واقــع در قریــه گیالنــده بخــش 27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای
بالســی تیمــوری 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 اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظــرف مدت
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  907/107م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ 1401/03/07

داود نیک خواه دیگه سرا – رئیس ثبت اسناد تالش 6015

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  ۱۳۸۷به شماره پالک ۴۸-۷۴۳د۴۵
به شماره موتور  2321492به شماره شاسیs1412287708441بنام سهراب
اویش مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

مهــارت تــردد وکیــل پایــه یــک دادگســتری متعلــق بــه آقــای مســعود فلکدهــی هوشــیار بــه شــماره ملــی
 3592784871از حــوزه قضایــی اســتان گیــالن مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 6020 .
ســند موتــور ســیکلت بوکســر قرمــز بــه شــماره پــالک  11918ایــران  126بــه شــماره موتــور
 NEOJVMBSK06227و شــماره شاســی NEO *** 125F9316198بــه نــام امیــر عبــاس آشــتیانی مفقــود
و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

مشهد 6021

