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کشف ۲۱ هزار جلد کتاب با محتوای 
»خلیج عربی« در جنوب تهران

انتظامی  فرماندهی  اطالعات  پلیس  رئیس 
تهران بزرگ از کشف ۲۱ هزار جلد کتاب با عنوان 

جعلی »خلیج عربی« خبر داد.
سرهنگ پیام کاویانی در گفت وگو با ایسنا، 
در  من  همکاران  قبل  مدتی  گفت:  دراین باره 
منابع  طریق  از  بزرگ  تهران  اطالعات  پلیس 
در  چاپخانه  یک  زیرزمینی  فعالیت  از  خبری 
به  رسیدگی  و  شده  خبر  با  شهرری  محدوده 
موضوع را در دستورکار خود قرار دادند که در 
چاپخانه  این  در  که  شد  مشخص  آن  جریان 
به  و  شده  چاپ  غیرمجاز  کتاب های  از  برخی 

کشور عراق فرستاده می شود.
وی با بیان اینکه در تحقیقات بعدی ماموران 
پلیس اطالعات تهران بزرگ مشخص شد که در 
این چاپخانه کتاب های کمک آموزشی به زبان 
عربی و با درج عنوان مجعول خلیج فارس چاپ 
شده است، گفت: در همین راستا نیز هماهنگی 
برای انجام عملیات با مقام قضایی انجام شده و 
ماموران با حضور در محل این چاپخانه تعداد 
۲۱ هزار جلد کتاب کمک آموزشی به زبان عربی 
که در آن از عبارت مجعول خلیج عربی استفاده 

شده بود را کشف و ضبط کردند.
پنج  عملیات  این  در  اینکه  بیان  با  کاویانی 
نفر دستگیر شدند، گفت: چاپخانه نیز با حکم 
قضایی پلمب شد. افراد دستگیر شده نیز تحت 
بازجویی قرار گرفته که در جریان آن به جرم خود 
اقرار کردند. همچنین گفتند که قصد داشتند این 

کتاب ها را به کشور عراق ارسال کنند.
انتظامی  فرماندهی  اطالعات  پلیس  رئیس 
موفق  من  همکاران  اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران 
شدند کل این شبکه را از مبدا یعنی جایی که 
طراحی شده، چاپ شده و همچنین شبکه انتقال 
به عراق را شناسایی کنند، گفت: این کتاب ها 
اولین محموله ای بود که قصد انتقال آن به عراق 
را داشتند که خوشبختانه با هوشیاری ماموران 

مورد شناسایی قرار گرفت.  

تاثیر تحریم ها بر هالل احمر ایران 
چیست؟

اثرات  کشورمان  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
مخرب تحریم های ظالمانه آمریکا بر کمک رسانی 
و  نیازمندان  حادثه دیده،  مردم  به  بشردوستانه 

بیماران را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، پیرحسین کولیوند در جریان 
جمعیت های  روسای  مشورتی  نشست  برگزاری 
ملی صلیب سرخ و هالل احمر منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا )مِنا( که با حضور سران ۱۲ جمعیت 
گفت:  است،  برگزاری  حال  در  بیروت  در  ملی 
سازمان  بزرگترین  ایران  احمر  هالل  جمعیت 
معین  عنوان  به  که  است  ایران  در  بشردوستانه 
دولت، مسئولیت پاسخگویی به حوادث و سوانح 
داخلی را برعهده دارد و تنها سازمان ایرانی است 
که موظف به ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی 
و درمانی به سایر کشورها است. متاسفانه شاهد 
فعالیت های  بر  ظالمانه  تحریم های  که  هستیم 
بشردوستانه هالل احمر تاثیر گذاشته و مانع از 
انجام بهینه و موثر وظایف و تعهدات جمعیت در 

سطح داخلی و بین المللی شده است.
به گفته وی از جمله موارد اثر تحریم ها می توان 
به عدم همکاری بانک ها برای انتقال و جابجایی 
پول، واردات دارو و تجهیزات پزشکی به داخل، عدم 
امکان خرید و انتقال اقالم و تجهیزات امدادی مثل 
بالگرد و تجهیزات  امکان خرید  زنده یاب ها، عدم 

مرتبط برای امداد هوایی اشاره کرد.
و  ظالمانه  تحریم های  اینکه  بیان  با  کولیوند 
یک جانبه آمریکا بر فعالیت های بشردوستانه تاثیر 
زمینه  در  مشکل  بروز  گفت:  می گذارد،  منفی 
براساس  امدادی  تجهیزات  و  ناوگان  به روزرسانی 
فناوری های روز، انجام نقل و انتقاالت وجوه مالی،  
بین المللی  نقدی  دریافت کمک های  امکان  عدم 
به هنگام و به موقع در زمان طالیی پس از وقوع 
سوانح و طوالنی شدن فرآیند دریافت آنها،  عدم 
همکاری بسیاری از شرکت های تولیدکننده اقالم 
امدادی، بهداشتی و درمانی به منظور تأمین مواد 
فنی  تجهیزات  و  پزشکی  تجهیزات  داروها،  اولیه 
مانند قطعات بالگرد از جمله سایر آثار تحریم های 
وضع شده آمریکا است که بر روند خدمات رسانی 
هالل احمر خلل وارد کرده است. رئیس جمعیت 
هالل احمر در ادامه خطابه به حاضران در نشست 
گفت: در رابطه با تحریم ها باید اقدام جدی و فوری 
انجام شود، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد. آیا 
تحریم بیماران پروانه ای، دیالیزی و هزاران بیمار 
صعب العالج، اقدامی خداپسندانه است؟ فرزندان 

ما و تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد.
بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل 
احمر، کولیوند درباره اقداماتی که هالل احمر ایران 
برای مقابله با آثار این تحریم ها انجام داده است نیز 
گفت: مدافعه گری، رایزنی، هماهنگی و همکاری 
مستمر با فدراسیون بین المللی در سطح منطقه 
منا و ژنو جهت مقابله با آثار تحریم ها در زمینه 
انتقال کمک های نقدی فدراسیون به جمعیت ایران 

از جمله این اقدامات بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اعالم اخطار 
آخر به مالکان ساختمان های نا ایمن و بحرانی پایتخت از برخورد قضایی در 

صورت عدم توجه به اخطارها خبر داد.
سازمان  توجیهی  درنشست  محمدی  قدرت الله  ایسنا،  گزارش  به 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با مالکین ساختمان های ناایمن 
پایتخت با اشاره به اهمیت ایمنی ساختمان های مهم و اماکن پرتجمع در 
تهران گفت: در حال حاضر ۱۱۹ ساختمان پرخطر یا به عبارتی بحرانی در 
تهران داریم. همانطور که می دانید با توجه به پیگیری های جدی و ویژه در 
خصوص ایمن سازی ساختمان های ناایمن تهران طی شش ماه گذشته که 
با تالش ها و همکاری دیگر بخش ها در مدیریت شهری تهران و دادستان 
تهران انجام شده، خوشبختانه ۱۰ ساختمان از فهرست ۱۲۹ ساختمان ناایمن 
و بحرانی تهران ایمن سازی اولیه شده و از فهرست ساختمان های بحرانی 

خارج شدند.
وی با بیان اینکه به زودی تعداد بیشتری از ساختمان های مذکور از 
شرایط بحرانی خارج خواهد شد، گفت: جلسه امروز نیز به همین دلیل 

مالکان  به  اخطار  و  توجیهی  جلسه  آخرین  این  واقع  در  و  شده  برگزار 
ساختمان های نا ایمن است و اگر چنانچه در مهلت مقرر نسبت به ایمن 
سازی ساختمان های خود اقدام نکنند، برای تک تک ساختمان ها حکم 

قضایی صادر خواهد شد.
محمدی تاکید کرد که ایمنی مراکز پرتجمع و پرتردد نظیر مدارس و مراکز 
... جزو خط  و  نمایش  مراکز خرید، سالن های  بیمارستان ها،  آموزشی، 

قرمزها و اولویت های آتش نشانی است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران همچنین 
درباره نحوه برخورد با ساختمان های ناایمن نیز گفت: برابر هماهنگی های 
انجام شده، اگر مالکان یا هیات مدیره ساختمان های نا ایمن و پرخطر 
نسبت به تذکرات بی توجهی کنند در مرحله اول انشعابات آنان قطع شده 
و در صورت عدم ایمن سازی ساختمان به طورکامل پلمب خواهد شد، 
در این خصوص خوشبختانه دستگاه قضایی هماهنگی خوبی با مجموعه 

آتش نشانی و مدیریت شهری دارد.
در ادامه این نشست حسن زاده، معاون دادستان ناحیه ۳۷ تهران نیز با 
بیان اینکه اولویت ما حفظ جان شهروندان است، درباره اقدامات دستگاه 
قضا برای ایمن سازی ساختمان های پرخطر در شهر تهران گفت:  هر یک 
از دستگاه ها اگر نسبت به انجام وظایف خود کم کاری کنند باید پاسخگو 
باشند و این آخرین مهلت برای مالکان تا پایان سال است. بعد از این مهلت 

برای همه ساختمان ها حکم قضایی صادر می شود.
گفت:  نیز  تهران  شهر  شورای  ایمنی  کمیته  ریاست  بابایی،  مهدی 
مسئولیت تلفات جانی و خسارت مالی ناشی که ساختمان های نا ایمن 
ایجاد می شود خواه منجر به آسیب به جان شهروندان شده یا برای بیت 
المال خسارتی وارد کند، متوجه مالک، بهره بردار و ذینفعان این ساختمان 
ها است و برخورد قانونی الزم با آنان انجام خواهد شد. پس الزم است که 

نسبت به موضوع ایمن سازی این ساختمان ها اقدامات الزم انجام شود.
در این نشست که شماری از مدیران و معاونان آتش نشانی نیز حضور 
داشتند، شهرداران عمده مناطق ۲۲گانه شهر تهران گزارشی از اقدامات 
انجام شده برای ساختمان های ناایمن در سطح منطقه خود ارائه کرده و 
آمادگی خود را جهت تسهیل، تسریع اقدامات ایمن سازی  ساختمان ها 

اعالم کردند.

اخطار آخر به مالکان ساختمان های بحرانی تهران

تخریب بخش هایی از یک آپارتمان در تهران به دلیل انفجار اسپری فندک
انفجار اسپری فندک موجب تخریب بخش هایی از یک آپارتمان مسکونی و مصدومیت یک تن شد.

به گزارش ایسنا، در ساعت ۹:۳۰ صبح در پی تماس ساکنان یک ساختمان مسکونی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران خبری مبنی بر شنیدن صدای انفجار در یکی از واحدهای ساختمان محل سکونتشان اعالم شد که 
درپی آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های ۳ و گروه امداد و نجات ۹ را به محل حادثه واقع در بزرگراه 

محالتی، خیابان صفری اعزام کرد.
با حضور آتش نشانان در محل که یک ساختمان چهار طبقه مسکونی بود، مشخص شد که واحد حادثه دیده در طبقه دوم 
این ساختمان قرار داشته و در حدود ۶۰ متر مربع نیز مساحت دارد. علت حادثه نیز  انفجار یک عدد اسپری فشرده گاز مایع 
یا همان اسپری فندک در قسمت اتاق خواب بوده است. این اسپری به دالیل نامعلومی دچار انفجار شده و منجر به تخریب 

بخشی از دیوارها و لوازم داخل این خانه نیز شده بود.

به گزارش ایسنا، ۲۱ دی ماه بود که الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم شد و برای بودجه سازمان بهزیستی 
که در جهت حمایت از افراد دارای معلولیت و محروم 
و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  همچنین  و  جامعه 
پیشگیری از معلولیت ها فعالیت می کند سهم ۱۸ هزار 

میلیارد تومانی پیشنهاد شد.
در این میان اما اظهارات فعاالن و حامیان حقوق 
افراد دارای معلولیت حکایت از حذف ردیف بودجه 
قانون حمایت از حقوق معلوالن در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ را دارد. قانون مذکور با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره که 
در اردیبهشت ماه سال ۹۷ در راستای بهبود شرایط 
توسط  معلولیت  دارای  افراد  اقتصادی  و  اجتماعی 
رئیس  به  اجرا  برای  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
جمهوری ابالغ شد و حتی برای تحقق مفاد قانون آن 
و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای 
کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار 
بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای آن 

نیز راه اندازی شد.
افراد  حقوق  از  حمایت  قانون   ۳۰ ماده  در  حتی 
دارای معلولیت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل 
رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در 
لوایح بودجه سنواتی تاکید شده و اینطور آمده که »به 
منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای 
اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، 
سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد 
ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با 
عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام 

کند.«
الیحه  درباره  اظهارات  از  برخی  اما  وجود  این  با 
بودجه ۱۴۰۲ اینطور نشان می دهد که ردیف بودجه 
اجرای این قانون در الیحه بودجه وجود ندارد. علیرضا 
انجالسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی چندی پیش در این باره به ایسنا توضیح 
بودجه  الیحه  در  که  آنجایی  از  بود:  گفته  و  داده 
تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده 
است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در 
الیحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می توان گفت 
که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 
حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
این درحالیست که علی همت محمودنژاد- سخنگوی 
حرکتی،  و  جسمی  معوالن  تشکل های  ملی  شبکه 
این اقدام را نقض قانون حقوق افراد دارای معلولیت 
می داند و می گوید: ممکن است این امر مخاطراتی 
دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  قانون  اجرای  برای  را 

معلولیت به همراه داشته باشد.
همین  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
چند وقت پیش رئیس جمهوری در سخنرانی خود 
دارای  افراد  جهانی  »روز  گرامیداشت  مراسم  در 

معلولیت« بر مواردی که از قضا در قانون حمایت 
عمومی،  معابر  متناسب سازی  همچون  ازمعلوالن 
ایجاد اشتغال مناسب برای معلوالن و ایجاد مراکز 
توانبخشی، ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر 
برای افراد دارای معلولیت و... وجود دارد نیز تاکید 
باید اجرای  کرد و همچنین گفت: همه دولتمردان 
کامل قوانین مصوب حمایت از افراد دارای معلولیت 
را وظیفه خود بدانند. اگر جایی تعارضی میان قوانین 
مختلف وجود دارد باید سریع برطرف شود اما اجرای 

قانون نباید متوقف بماند.
همچنین در مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت نیز به بحث مناسب  سازی، دسترس  پذیری 
بهداشتی،  ارائه خدمات  و تحرک معلوالن،  تردد  و 
درمانی و توانبخشی، حمایت از معلوالن در راستای 
ایجاد فرصت های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای 
معلولیت های شدید از سامانه  های حمل و نقل ریلی 
و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی و استفاده 
این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و 

دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء و... اشاره 
شده است.

که  صورتی  در  اوصاف  این  با  ایسنا،  گزارش  به 
به  معلوالن  از  حمایت  قانون  اجرای  بودجه  ردیف 
تبعات جدی  با  بازنگردد، شاید  بودجه ۱۴۰۲  الیحه 
برای اجرای آن در سال آینده روبه رو باشیم چراکه به 
نظر شفافیت الزم در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات 
قانون  وجود نخواهد داشت. همچنین سهم معلوالن 
در اعتبارات آل آینده بهزیستی مشخص نخواهد بود 
و این سازمان می تواند به صورت سلیقه ای نظر خود را 
درباره سهم تخصیصی قانون معلوالن مشخص کند. 
همچنین احتمال تقسیم افزایش اعتبار به صورت 
خواهد  وجود  مختلف  حوزه های  بین  مساوی 
داشت این درحالیست که به نظر می رسد معلوالن 
نیازمندی های بیشتری نسبت به سایر گروه های تحت 
پوشش )معتادان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار 

و ...( دارند.
در  معلوالن  از  گروهی  موضوع  همین  دنبال  به 

از  حمایت  قانون  بودجه  ردیف  حذف  به  اعتراض 
معلوالن در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار بازگشت این 
ردیف به الیحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته 

برای پاسخگویی به نیاز این قشر شدند.
قانون  اجرای  بودجه  ردیف  بازگشت  برای  گرچه 
ملی  شبکه  سخنگوی  معلوالن،  حقوق  از  حمایت 
تشکل های معلوالن جسمی و حرکتی، سازمان بازرسی 
کل کشور را در جریان این موضوع قرار داده  و اعالم 
شده سازمان بازرسی نیز با افرادی که در این موضوع 
مرتبط هستند سواالت خود را مطرح کرده است و 
همچنین از کمیسیون تلفیق مجلس نیز خواسته شده 
چنانچه امکان جدا کردن ردیف بودجه قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت از سرجمع بودجه۱۴۰۲ 
سازمان بهزیستی وجود دارد، اقدام الزم صورت گیرد، 
اما حاال باید ماند و دید که آیا در زمان تصویب الیحه 
بودجه، مجلس ردیف بودجه ای اجرای قانون حمایت 

از معلوالن را به بودجه ۱۴۰۲ بازمی گرداند یا خیر؟

بودجه حذف شده معلوالن برمی گردد؟

وم اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن لز
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی چندی پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که اظهارات فعاالن معلوالن حکایت از حذف ردیف بودجه اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن دارد، این درحالیست که رییس جمهور در هفته گرامیداشت معلوالن گفته بود: »همه دولتمردان باید اجرای کامل قوانین مصوب 
حمایت از افراد دارای معلولیت را وظیفه خود بدانند، اگر جایی تعارضی میان قوانین مختلف وجود دارد باید سریع برطرف شود اما اجرای قانون نباید متوقف 

بماند.«

همه دولتمردان 
باید اجرای 

کامل قوانین 
مصوب حمایت 

از افراد دارای 
معلولیت را 
وظیفه خود 
بدانند. اگر 

جایی تعارضی 
میان قوانین 

مختلف وجود 
دارد باید سریع 
برطرف شود اما 

اجرای قانون 
نباید متوقف 

بماند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره140160۳200040005۸4هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دنا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای وحید 
عبداله پور کوخدان فرزند بازعلی به شماره شناسنامه 42200۸0211صادره 
از سی سخت  در یک باب خانه به مساحت 152.08متر مربع  پالک فرعی 
۳0۳از اصلی  5۷۳  مفروز و مجزی شده از پالک* فرعی از *اصلی  قطعه 
*واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی آقای پیرعلی کرمی محرز 
گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت ا ول 1401/11/5

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/2۳
اصغر حسن زادا نصرآباد علیا-رئیس ثبت اسناد و امالک دنا

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه2 بخش6دهدشت آقای بهار دستگزین   فرزند 
مختار   با تسلیم 2 برگ استشهادیه گواهی شده از طرف  دفترخانه۸دهدشت 
ویک برگ تقاضای کتبی مدعی است که یک جلد  سند ششدانگ یک باب 
خانه به شماره  پالک20.۷۷به شماره دفتر امالک۷2  صفحه۷۸ذیل شماره 
10۳99ثبت وسند به شماره   سریال 449۸00 سری الف سال 5۸  به  ثبت 
رسیده و به علت امور اداری مفقود گردیده است وعلی رغم جستجوی کامل 
تا این تاریخ پیدا نشده است    نامبرده تقاضای صدور المثنای سند مالکیت 
خود را  نموده  لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده120 آیین 
نامه قانون ثبت آگهی میشود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس 
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد 
تاریخ انتشار1401.11.5

 موسوی اصل رئیس ثبت اسناد وامالک دهدشت

 سند و برگ سبز  و کارت ماشین سواری سمند مدل 1۳91رنگ شکالتی  
شماره پالک ۸59ل51 ایران 4۳شماره موتور 14۷9005۸901شماره شاسی 
NAACJ1JCXCF104601به نام حمید ابراهیمی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد

سند و برگ سبز سواری پراید مدل 1۳۸6رنگ سفید روغنی شماره پالک 
 S14122۸6۳2162۸ 969ط۳4 ایران 49شماره موتور 191۷5۷0شماره شاسی

به نام اشرف طاعتی پور مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند و برگ سبز سواری پراید مدل 1۳۸۸رنگ مسی متالیک شماره پالک 
45۳ق 15 ایران 49شماره موتور ۳19۷014شماره شاسی S14122۸۸0۸0695به 

نام مختار تجا مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

مفقودی
ــه  ــگ: خاکســتری-متالیک ب ــارس تیــپ: PARSTU5 مــدل: 1395 رن ــژو پ ــرگ ســبز ســواری پ ب
شــماره موتــور: 164B0128207 وشــماره شاســی: NAAN11FE9GH746186 بــه شــماره پالک: 

ایــران 23_ 993 ص 76 مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم   152

مفقودی 
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد  جــی ال ایکــس مــدل 1388 بــه شــماره موتــور 2839325    وبــه 
ــت  ــه مالکی ــران 717 ج 19  ب ــی 71 ای ــماره انتظام ــه ش ــی S1412288220956 و ب ــماره شاس ش
شــرکت نوربخــش ســامانی  بــه کــد ملــی 1828968641 وبــه شــماره شناســنامه 134 مفقــود گردیده 

وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 
 شهرکرد   154

مفقودی
ــور  ــماره موت ــه ش ــفید ب ــگ س ــدل 1400 رن ــارس م ــژو پ ــواری پ ــین س ــبز و کارت ماش ــرگ س ب
ــران 23 –  ــالک ای ــماره پ ــماره شاســی NAAN01CE6MK073895 و ش 124K1600276 و ش

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 173 ل 39 مفق
قم 153

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــماره  ــی ش ــورخ 1401/10/24 ورای اصالح ــای 140160318012003164 و 3165 و 3167 م ــماره ه ــر رای ش براب
140160318012002011مــورخ1401/7/12 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك شــفت تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــی  آقایــان بــه ترتيــب رضــا ایــزدی پشــت ســرائی و هوشــنگ ایــزدی پشــت ســرائی و محمدتقــی صالحــی 
دوبخشــری فرزنــدان هوشــنگ و غالمرضــا و مهــدی  شــماره شناســنامه 543 و 2 و 14 صــادره از هــر ســه نفــر شــفت 
هــر کــدام یــك و نيــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر یــك دســتگاه ســاختمان تجــاری – 
مســكونی مشــاعا و بالســویه  بــه مســاحت 47/91  مترمربــع مــی باشــد بــه شــماره پــالک ثبتــی فرعــی 2757 مجزی 
شــده از پــالک 756 واقــع در قریــه قصبــه شــفت ســنگ اصلــی 21 بخــش 21 گيــالن خریــداری از مالكيــت رســمی 
یحيــی انصــاری پيــر ســرائی  گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و ظــرف مــدت یكمــاه 
از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه 

عمليــات ثبتــی و صــدور ســند مالكيــت اقــدام خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/19

نعمت ذوقی- رئيس ثبت اسناد و امالک شفت       147 
م الف 901

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره هــای  140160318012003076 مــورخ 1401/10/17 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك شــفت تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــی   آقــای ســعيد اصغــری فرزنــد حســين شــماره شناســنامه 2524 صــادره از ســمنان در 
ششــدانگ یــك بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســكونی بــه مســاحت 330 مترمربــع مــی باشــد. بــه شــماره پــالک 
ثبتــی فرعــی 775 مجــزی شــده از پــالک 182 واقــع در قریــه احمدســرگوراب شــفت ســنگ اصلــی 24 بخــش 21 
گيــالن خریــداری از مالكيــت رســمی غالمحســن ســتوده نيــا احمدســرائی )زارع صاحــب نســق(  گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و ظــرف مــدت یكمــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه 
گواهــی تقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عمليــات ثبتــی و صــدور ســند مالكيت اقــدام خواهد شــد .

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/19

نعمت ذوقی- رئيس ثبت اسناد و امالک شفت       148
م الف 899

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع  قان ــات  موض ــه 1401/09/07 هي ــماره  140160318017003475  مورخ ــر رای ش براب
وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــك رضوانشــهر  
تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای   عــادل شــفقتی کــوره جانــی فرزنــد شــيرعلی  بــه شــماره شناســنامه  
62 کدملــی 5169983281   صــادره از در ششــدانگ یــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر یكبــاب ســاختمان و مغــازه فاقد 
مجــوز بــه مســاحت 163 مترمربــع پــالک 745 فرعــی از 51 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 17 فرعــی از 51 
اصلــی واقــع در قریــه چليمــان  بخــش 27 گيــالن خریــداری از نســق آقــای لطــف الــه نــوروزی محــرز گردیــده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه 
مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ  تســليم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
ریيس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی 9949

م الف 913/441 - تاریخ انتشار نوبت اول 1401/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/05

مفقودی
ــی  ــماره شاس ــه ش ــور 11 51 78 19 169 و ب ــماره موت ــه ش ــدل 1378 و ب ــكان م ــت پي ــودرو وان ــبز خ ــرگ  س ب
ــی            ــد مل ــه ک ــی ب ــودی ماندن ــن محم ــت امي ــه مالكي ــران 662 ج 29 ب ــالک 67 ای ــماره پ ــه ش 78 94 0 508 و ب

ــد ــاقط ميباش ــار س ــه اعتب ــده از درج ــود گردی 4660187845 مفق
لردگان  138 

مفقودی 
ــی                  ــماره انتظام ــه ش ــی ب ــفيد روغن ــگ س ــه رن ــدل 1391 ب ــپ 1600OHV م ــكان تي ــت پي ــودروی وان کارت خ
ــق  ــور 11491000185 متعل ــماره موت ــی NAAA46AAXCG39815 و ش ــماره شاس ــران 46 و ش 679 د 73 ای
بــه اقــای رضــا نجفــی ذوالپيرانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                           140 

 
مفقودی 

ــكان شــماره شاســی NAAA46AAXCG39815 و  ــت پي ــك خــودرو وان ــی مال ــی ذوالپيران ــب رضــا نجف اینجان
شــماره موتــور 11491000185 بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام 
لــذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کيلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پيكانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد            141 

 
مفقودی 

ــی  ــگ ســفيد روغن ــه رن ــدل 1397 ب ــك م ــاچ ب ــروش خــودروی ســواری چــری ه ــت و ســند ف ــنامه مالكي شناس
بــه شــماره انتظامــی 921 س 67 ایــران 56 و شــماره موتــور MVM484FTAJ036581 و شــماره شاســی 
ــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 142 ــم زهــرا یزدان ــه خان NATGBATLXJ1032221 متعلــق ب

مفقودی
ــور:  ــماره موت ــه ش ــگ: زرد ب ــدل: 1393 رن ــپ: CS170 م ــا تي ــيكلت زیگم ــی موتورس ــند کمپان ــبز و س ــرگ س ب
0169N1D500034 وشــماره تنــه:  N1D***169S9300092بــه شــماره پــالک: 614_ 85545 مفقــود 

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده اســت و از درج گردی
قم    143

مفقودی
شناســنامه مالكيت)بــرگ ســبز( خــودرو ســواری هــاچ بــك سيســتم پــژو تيــپ 206TU5 مــدل 1393 بــه رنــگ 
خاکســتری متاليــك بــه شــماره موتــور 163B0033439 و شــماره شاســی NAAP13FE0EJ475416 و شــماره 

انتظامــی 885 ص 92 ایــران 85 بنــام مطهــره آزره مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
زاهدان  145


