چهارشنبه  15دی 1400

◾

ددستچين
ستچين

◾ برخی پزشکان زیر بار نسخه الکترونیک نمیروند
سید علی فــاطـمــی ،نــایــب رئـیــس انجمن
داروس ـ ــازان بــه ایسنا گفت :خوشبختانه
مجوزی که برای ادامــه کار با نسخه کاغذی
تا سقفی مشخص داده شده ،سبب شد مردم سرگردان
نشوند .ز یــرا برخی پزشکان زیر بار نسخه الکترونیک
نمیروند .باید در فرصت باقیمانده فکری شود که همه
پزشکان وارد نسخهنویسی الکترونیک شوند.

کی
و
ا
ن
ه
و
ش
م
ن
د
مدیر دیدهب

و حی ان مح
شیط زیست
ات
وح ایران

افت تحصیلی
دانشجویان
در ایام کرونا

علی خاکی صدیق،
معاون آموزشی وزیر
علوم به مهر گفت:
برخی استادان از
ظرفیت موجود و
امکانات الکترونیکی
برای تدریس
به صورت کامل
بهرهبرداری نکردند،
وقتی کیفیت کاهش
یابد ،افت تحصیلی
نیز مشاهده
میشود.
بهترین راه حل
برای آینده ،آموزش
ترکیبی است ،اص ً
ال
مطلوب نیست
به سمت آموزش
حضوری پیش از
کرونا بازگردیم،
چون آن آموزش
آسیبهای زیادی به
همراه داشت.

محمود مصدق هــر ســال
همزمان با کوچ پرندگان وحشی
به تــاالبهــای شمال و جنوب
ایــران ،مخالفتها با فعالیت
رسمی دو بــازار پرندگان کیان
اهــواز و فریدونکنار هم مطرح
م ـیشــود .بــازارهــایــی کــه ب ـهبــاور کــارشــنــاســان و
فــعــاالن زیستمحیطی دســتــشــان در دســت
صــیــادان و شــکــارچــیــان غــیــرمــجــازی اس ــت که
بیرحمانه پرندگان مهاجر را قتلعام میکنند
و با قیمتهای میلیونی در این بازارها به فروش
میرسانند.
این درحالی است که براساس قوانین ،هم شکار
و هم حمل ،عرضه و خرید و فروش این پرندگان
ممنوع است.

◾

◾پزشک میتواند داروی داخلی یا خارجی تجویز کند
هــمــایــون ســامــه یــح نــجــف آب ـ ــادی ،عضو
کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از
خبر مــحــدودیــت تجویز داروی خارجی
توسط پزشکان به خانه ملت گفت :پزشک مختار است
بنابر اعتقاد ،علم و تجربه خود دارو را از نوع داخلی یا
خارجی انتخاب و تجویز کند و کسی هم نمیتواند به
وی ایراد بگیرد.

ارادهای برای برخورد با شکارچیان و خرید
و فروش زنده یا الشه پرندگان در بازار
فریدونکنار از سوی سازمان حفاظت محیط
زیست و دستگاههای مسئول وجود ندارد.
اقدامات سازمان محیط زیست برای جمعآوری

◾

◾وزیر بهداشت چه واکسنی زده است؟
محمد هاشمی ،رئیس مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت در توییتی
درباره تزریق واکسن وزیر بهداشت نوشت:
ســواد رســانـهای از مهمترین نیازهای فعاالن فضای
مجازی است ،بنابراین پی بردن به صدق اینکه وزیر
بهداشت دز اول و دوم را اسپوتنیک دریافت کرده و
سوم را برکت اصال ًکار سختی نیست.

دامهای صیادی و بستن این بازار کافی نبوده
است .مث ً
ال هزاران دام هوایی در تاالبهای
طبیعی و مصنوعی این شهرستان وجود دارد
و محیط زیست یکی دو بار میرود و 10درصد
آنها را جمع میکند ،اما صیادان فردای همان

ارادهای برای برخورد با دالالن پرنده فروش
در فریدونکنار و اهواز نیست

جوالن مافیا در بازار پرندگان

◾

◾باید همه دستگاهها پای کار بیایند
مدیر دیــد هبــان محیط زیست و حیات وحش
ایران ،داستان بازار پرندگان فریدونکنار را خیلی
خاص میداند و به ما میگوید :بعضی از مردم
این شهرستان پس از برداشت شلتوکها ،دوباره
شالیزارها را پ ُر آب میکنند و به صــورت تاالب
مصنوعی درمیآورند و با ریختن نیمدانه و ...این
پرندگان را به سمت این تاالبها میکشانند و
آنها را صید میکنند .البته در گذشته برای این
منظور از روش دوما یا همان دومچال استفاده
میکردند.
در ایــن روش شکارچیان بــا اســتــفــاده از پرنده
دســتآم ــوز ،پــرنــدگــان دیــگــر از جمله غــازهــای
گرد نسبز را بــه دام چــا لهــا میکشانند و بعد
هم آنهــا را زنــده شکار میکنند .در ایــن روش
دیگر «صید ضمنی» یــا ناخواسته گونههای
غــیــرخــوراکــی ات ــف ــاق نــم ـیافــتــد ضــمــن اینکه

جامعه

آگهی طالق

آقای یوسف نداف فرزند حسنعلی مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه شماره  140001390002375768شعبه
 8دادگاه خانواده کرج با بذل نصف مهریه تقاضای ثبت طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس
از انتشار آگهی در این دفترخانه به آدرس کرج -خیابان باغستان -نبش بلوار موذن -ساختمان تخت جمشید -طبقه
دوم واحد  5حاضر ش��وید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد ش��د واعتراض بعدی مسموع نخواهد
شد .آ1409863-
نوبت دوم چاپ1400/10/22 :
نوبت اول چاپ1400/10/15:
دفتررسمی ثبت ازدواج  /97طالق  10کرج دکتر ابراهیم صدیقی

آگهی عملیات افراز

احتراماً نظر به درخواست افراز آقای محمد مهاجر مبنی بر افراز سهم خود در پالک  298اصلی بخش یک بجنورد
برابر درخواست وارده  29/1400/51801مورخه  1400/10/1نامبرده از اعالم آدرس و محل سکونت مالک مشاعی
دیگر اظهار بی اطالعی نموده است لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا به افراز به آقای
پرویز جالیی اخطار و ابالغ می گردد که جهت انجام عملیات افراز راس س��اعت  8/30دوش��نبه  1400/10/20در
محل اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه یک حضور بهم رس��انید بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز
نخواهد شد .آ1409862-
علیخان نادری  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم صغری حس��ینی خضربیگی به اس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب منزل
مسکونی به مساحت 324.59متر مربع شماره 1060فرعی از 86فرعی از  66اصلی بخش  4خلیل آباد به آدرس خلیل
آباد -روستای ارغا به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و برابر سند دفتر امالک تمامت مورد ثبت پالک فوق ذیل
دفتر  81و صفحه  293و شماره ثبت13996ثبت و ذیل دفتر امالک الکترونیکی  140020306351000285به نام
خانم صغری حسینی خضر بیگی فرزند سید جعفر ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 978099ه91
صادر و تسلیم شده است و در دفتر امالک بیش از حکایتی ندارد  .لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده
 120آیین نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت  10روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر
عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد  .آ1409861-
علی خدادادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک خلیل آباد

آگهی فقدان سندمالکیت

نظربه اینکه آقای رضا ارش��ادی پور باس��تناددوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت
س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ندمالکیت شش��دانگ عرصه واعیان
پالک453فرعی از-478اصلی بخش3سبزوار که متعلق به وی میباشدبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی
دفتر امالک مالکیت فوق الذکر درذیل شماره دفترالکترونیک شماره139620306011002124سندشماره5715
39د94بنام وی صادروتس��لیم شده اس��ت.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معاملهای انجام داده یامدعی وجود
سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل
سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به
تاریخ انتشار 1400/10/15:آ1409860-
متقاضی اقدام خواهد شد(.م الف )1400/555
علی آب باریکی-رئیس ثبتاسناد و امالک سبزوار

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره 140060301046001073تاریخ 1400.9.15هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای بش��یرمغاری فرزند محمدبشماره شناسنامه  1صادره ازورامین دریک باب دامداری به مساحت1161مترمربع
پالک فرعی از209اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای علی اکبرخوارالهی محرزگردیده
اس��ت .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه
این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
م الف 217/آ1409856
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400.10.30 :آ1409856-
تاریخ انتشارنوبت اول 1400.10.15 :
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
براب��ررای ش��ماره 140060301046001039تاریخ 1400.9.7هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حسن بیرامی کردکندی فرزند قاسم بشماره شناسنامه  11صادره ازبستان آباد دریک باب دامداری
به مس��احت3000مترمربع پالک 2فرعی از209اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای
سیدابراهیم حسینی(حسین دلقندی ومریم چراغی) محرزگردیده است .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت
به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف 216/آ1409857-
تاریخ انتشارنوبت دوم1400.10.30 :
تاریخ انتشارنوبت اول 1400.10.15 :
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
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یــعــنــی هــمــه ن ــوع پ ــرن ــده اع ــم از گــون ـههــای در
مــعــرض خــطــر ،ح ــرام گــوشــت و ح ــال گوشت
صید مـیشــونــد و بعد هــم بــا قیمتهای زیــاد
در ب ــازار بــه فــروش مـیرســنــد .در واقــع صید با
چنین رو شهــایــی نسلکشی پرندگان وحشی
محسوب میشود.
کــیــوان هوشمند مـیگــویــد :ایــن بــازارهــا یــا باید
همچنان فعال باشند یا بساطشان به عنوان
نسلکشی پرندگان مهاجر برچیده شود؛ حالت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

سومی وجود نــدارد .البته در صورت جمعآوری
بساط فــروش پرندگان وحشی مهاجر کسانی
که در ایــن حــوزه فعالیت میکنند اصــا ًبیکار
نــمـیشــونــد؛ چــون ف ــروش الشــه پــرنــدگــان تمام
کارشان نیست و در کنار آن ،فعالیتهای دیگری
دارند؛ مثال ًماهی میفروشند .ضمن اینکه فصل
مهاجرت پرندگان فقط چهار پنج ماه است و آنان
شغلهای دیگری دارند.
کاسبانی که در حوزه خرید و فروش پرندگان زنده
و یا الشه آنها فعالیت میکنند این کار را برای
سودجویی بیشتر انجام میدهند؛ چون گردش
مالی این کار بسیار زیاد است.
مــثــا ًامــســال یــک جــفــت غ ــاز وحــشــی بــا وزن
مــتــوســط ،حـ ــدود 2مــیــلــیــون تــومــان بــه فــروش
م ـیرســد .بعضی از صــیــادان بــه طــور متوسط
شبی  50تــا  100بــال غــاز صید میکنند .حاال
اردک و چنگر و ...بماند .کل شبکه صیادان و
فروشندگان الشه پرندگان وحشی بین  100تا
 200نفر است که صرفا ً به قصد سودجویی در
این بازار فعالیت میکنند.
◾برای جمعآوری دامها رفته بودیم اما...
اسماعیل کهرم ،پرند هشناس و فعال زیست
محیطی نــیــز چنین نــگــاهــی دارد و بــه قــدس
میگوید :مردم و فعاالن زیست محیطی واقعا ً
خواهان تعطیلی بــازار فروش الشه پرندگان در
اهــواز و فریدونکنار هستند ،امــا دستگا ههای
مسئول به دروغ میگویند با فعالیت این بازارها
مخالفاند.
به عنوان مثال چند سال پیش بنده به عنوان
مــشــاور وقــت رئــیــس ســازمــان محیط زیست،
بــه اتــفــاق مدیرکل وقــت محیط زیست استان
مازندران ،فرماندار وقت فریدونکنار و مأموران

رونوشت آگهی حصر وراثت

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره 140060301046001067تاریخ1400.9.14هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای جعفرارونی کاشانی فرزند عباس بشماره شناسنامه  4038صادره ازورامین دریک قطعه زمین بابنای احداثی به
مس��احت201.43مترمربع پالک 1681فرعی از158اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی خودش مالک
مشاعی می باشد محرزگردیده است .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف 218/آ1409858-
تاریخ انتشارنوبت دوم1400.10.30 :
تاریخ انتشارنوبت اول 1400.10.15 :
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

نظر به اینکه آقای اسحق دارابی دارای شناسنامه شماره  0749467691به شرح دادخواست به کالسه  0000424از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب دارائی به شناسنامه  188در
تاریخ  1377/11/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1احمد مصطفائی ارزه سفلی  1329/5/9 -0749477865تایباد فرزند
 -2تاجور مصطفائی ارزهئی  1350/3/4 -0748479813تایباد فرزند
 -3نعمتاله مصطفائی ارزهئی  1342/1/1 -0749507810تایباد فرزند
 -4رحمت مصطفائی ارزه سفلی  1332/1/2 -0749482737تایباد فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد .آ1409865-
قاضی شورا -شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد
قنبر مرزانی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

رونوشت آگهی حصر وراثت

برابر راي ش��ماره  140060319078008397هیات دوم مورخه 1400/9/08موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي خانم افسانه وحیدآبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه  915صادره از کرمان در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  107/65مترمربع تحت پالک 16708فرعي از  3968اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 8720
فرعي از  3968اصلي بخش2کرمان واقع درکرمان شهرک صنعتی بعدازطورطناب کوچه 3خریداري از مالک رسمي
آقاي محمود شهریاری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
شناسه آگهی 1253944
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ..آ1409854-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/29
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15:

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  140060319078008379هیات دوم مورخه 1400/09/07موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه مالزم پورابدال آبادي فرزند حس��ین بش��ماره شناسنامه  1668صادره از مشهد در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178/25مترمربع تحت پالک 16707فرعي از 3968اصلي مفروز و مجزي شده
از پالک  8720فرعي از 3968اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان شهرک صنعتی بعدازطورطناب کوچه 3خریداري
از مالک رسمي آقاي محمودشهریاری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ 1409855-شناسه آگهی 1253928
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/29:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15:

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالس��ه 99-353ورأی ش��ماره 140060307114002216هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
کشورسنچولی فرزندقربان بشماره شناسنامه 26صادره از زابل درششدانگ یکباب منزل به مساحت 101/90مترمربع
قس��متی ازپالک 4فرعی از1012اصلی واقع دربخش5قوچان حوزه ثبت ملک ش��یروان ازمحل مالکیت مش��اعی
خودمتقاضی محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میش��ود در
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد .آ1409853-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/02:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای اسحق دارابی دارای شناسنامه شماره  0749467691به شرح دادخواست به کالسه  0000425از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان دارائی به شناسنامه  77در
تاریخ  1328/1/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1خدیجه عثمانی ارزهئی  1292/7/1 -0748478264تایباد همسر
 -2عبدالرحمن دارائی  1309/4/7 -0748478868تایباد فرزند
 -3زینب دارائی  1311/5/14 -0748478876تایباد فرزند
 -4ابراهیم دارائی  1313/8/22 -0748478884تایباد فرزند
 -5اسحق دارابی  1324/4/14 -0749467691تایباد فرزند
 -6اسمعیل دارائی  1320/4/19 -0749455438تایباد فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد .آ1409864-
قاضی شورا -شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد
قنبر مرزانی

◾

◾ ۸سال فرصت داریم
به گزارش خانه ملت ،فاطمه محمد بیگی،
رئیس فراکسیون حمایت از خــانــواده و
جوانی جمعیت مجلس گفت۱۵ :درصد
زوجینی که در دوره باروری و در سنین  ۱۵تا  ۴۵سال قرار
دارند به حمایتهای مادی و معنوی برای فرزندآوری
نیاز دارند .هشت سال فرصت داریم از پنجره جمعیتی
باروری استفاده کنیم.

روز همان تعداد دام را پهن میکنند .این سازمان
با انجام نظارتهایی تالش کرده پرنده زنده و یا
الشه پرندگان مورد حمایت ،در بازار به فروش
نرود ،اما این اقدامات خیلی جزئی هستند.

◾

پرندههای غیرخوراکی یا نابالغ ،زنده از دوما رها
میشوند و عالوه بر همه اینها تعداد پرندههایی
کــه صید میشوند هــم مــحــدود اســت امــا حاال
روشهـ ــای «کـ ــرس»« ،گـ ــذر»« ،دام هــوایــی» و
«شبدام»« ،بازدام» و «غاز دام» رواج یافته که
پرندگان مختلف مثل مرغابی ،غاز ،خوتکا ،چنگر
و قو ،فلهای یا گروهی صید میشوند.
در چنین روشه ــای ــی ،نــه گــونــه پــرنــدگــان و نه
تــعــداد آ نه ــا قــابــل تعیین و تفکیک نیست.

سال سی و پنجم

شماره 9715

WWW.QUDSONLINE.IR

نظر به اینکه آقای اسحق دارابی دارای شناسنامه شماره  0749467691به شرح دادخواست به کالسه 1/0000423ح
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم دارابی به شناسنامه 189
در تاریخ  1389/1/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی -شماره ملی -تاریخ تولد -محل صدور شناسنامه -نسبت با متوفی
 -1عبداله دارابی -1349/1/1 -0748479686 -تایباد -فرزند
 -2شعبان دارابی -1357/12/20 -0748480269 -تایباد -فرزند
 -3رمضان دارابی -1362/6/20 -0749565764 -تایباد -فرزند
 -4حلیمه دارابی -1344/12/1 -0748479597 -تایباد -دختر
 -5مهری دارابی -1350/6/20 -0748394346 -تایباد -دختر
 -6حوری دارابی -1354/1/20 -0748480161 -تایباد -دختر
 -7سارا دارابی -1357/12/20 -0748480277 -تایباد -دختر
 -8شیدا دارابی -1359/9/20 -0749546913 -تایباد -دختر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد .آ1409866-
قاضی شورا -شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد
قنبر مرزانی

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

برابر رای ش��ماره 140060326009000889مورخه  1400/9/25هیئت موضوع قانون به تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای محمد خلیلی فرزند ارسالن بشماره شناسنامه  5020028381صادره ازهمدان در یک باب خانه به
مساحت  216/15متر مربع از پالک  104/1355اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین خریداری
از مالک رسمی آقای احمد راسخی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد(.م الف  )262آ1409250
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/ 15:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/ 1 :
رضا بیات
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

برابر رای ش��ماره 140060326009000870مورخه  1400/9/20هیئت موضوع قانون به تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای علی یوسفی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  5020081221صادره از فامنین در ششدانگ یک
باب خانه به مس��احت  618/53متر مربع از پالک  236اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین
اراضی روس��تای خواجه حصاری خریداری از مالک رس��می آقای سلطانعلی چهرقانی محرز گردیده است  . .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض خود را
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد(.م الف )264آ1409251
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/15:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/1 :
رضا بیات
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

برابر رای شماره  140060319078009005هیئت دوم مورخه  1400/9/22موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عظیم فالحی سیرچی فرزند محمود بشماره شناسنامه  3190017883صادره از شهداد
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  57/3مترمربع تحت پالک  617فرعی از  4220اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  316فرعی از  4220اصلی بخش  2کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه  47خریداری از مالک رسمی آقای

نیروی انتظامی و محیطبانان سازمان محیط
زی ــس ــت ب ـ ــرای جـ ــم ـ ـعآوری دامه ـ ـ ــای هــوایــی
و دستگیری صــیــادان غیرمجاز رفــتــه بــودیــم،
امــا بین راه با فرماندار تماس گرفتند بعد هم
ایشان دستور توقف و برگشت خودروها را داد.
از فرماندار پرسیدم چه شده اســت؟ در جواب
گفت :استاندار گفته صیادان از این محل ارتزاق
میکنند و باید برگردیم چــون ما نمیخواهیم
ناراضیتراشی کنیم و اینگونه شد که از بین راه
برگشتیم.
وی در خصوص جایگزینی بازار فروش پرندگان
در صورت جمعآوری احتمالی آنها هم میگوید:
اگــر بــازار تریاک و هروئین جــمـعآوری شــود چه
جایگزینی باید برایش فراهم کــرد!؟ در اینجا
هم همان کار را باید انجام دهیم .همه این کارها
غیرقانونی هستند.
نــص صــریــح قــانــون مـیگــویــد صید غیرمجاز و
ف ـ ــروش آن مــمــنــوع اسـ ــت و مــتــخــلــفــان بــایــد
تحت تعقیب ق ــرار بگیرند و مــجــازات شوند.
ضمن اینکه اج ــاره یــک تــور هــوایــی بــرای مدت
چهار مــاه حــدود  750میلیون تومان اســت که
بــا نصب آن ،ایــن رقــم بــه ح ــدود  1/5میلیارد
ت ــوم ــان م ـ ـیرسـ ــد .کــســان ـیکــه دارای چنین
ت ـ ــوره ـ ــا و ت ــش ــک ــی ــات ــی ه ــس ــت ــن ــد و داخ ـ ــل
گـ ـ ـ ــاراژ خـ ــان ـ ـهشـ ــان چ ــن ــد دس ــت ــگ ــاه خ ـ ــودرو
لــوکــس پـ ــارک ش ــده و پــســر یــکــی از آنهـ ــا هم
محیط بــان اس ــت ،آیــا در تأمین معیشتشان
مشکل دارند؟
کهرم میگوید :این بازار مافیایی چنان پ ُر سود
است که صیادان غیرمجاز آنقدر جری شدهاند
که تابلو ورود ممنوع بــرای محیطبانان نصب
میکنند و اگر خبرنگاری را آنجا ببینند دست و
پایش را میشکنند.

مظفر مرادی سیرچی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ 1361 1409235م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/10/15
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/10/1
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای ش��ماره  140060319078008351هیئت دوم مورخه  1400/9/7موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حیدری نژادفرسنگی فرزند عباس بشماره شناسنامه  27صادره از کرمان در
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی به مساحت  543/9مترمربع تحت پالک  16283فرعی از  3968اصلی
مفروز و مجزی ش��ده از پالک  1146فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان سراس��یاب کوچه شهید
نمازیان خریداری از مالک رس��می خانم کبری گنجعلیخانی با حق عبور و مرور جهت ملک جنوبی از داخل مورد
تقاضا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ 1383 1409239م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه  1400/10/1تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/10/15
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت

س��ید محمود وصال با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی ش��ماره  1400/9/17 -30550/1400تقاضای
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان مالکیت  200مترمربع مش��اع از سه هکتار مشاع از  21هکتار ششدانگ پالک
 22فرع��ی از  1اصل��ی بخش  6مش��هد را نموده که پالک فوقالذکر به نام س��ید محمود وصال برابر س��ند قطعی
 1380/5/27 -60657دفتر  34مش��هد انتقال گردید و ذیل دفتر  225صفحه  598ثبت  42139ثبت و س��ند به
ش��ماره  276358صادر حسب اعالم متقاضی س��ند مالکیت المثنی در اثر سهلانگاری مفقود شده در اجرای ماده
 120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل
سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود .م.الف  979آ1409881
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم طاهره بلبل عنبران با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/9/23 -31675/1400
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت  745/06قسمت مشاع از  2745/06قسمت از  13360قسمت 12/5
سهم مشاع از  76سهم ششدانگ پالک  1631فرعی از  93/1382اصلی بخش  6مشهد را نموده که پالک فوق الذکر
به نام طاهره بلبل عنبران ذیل دفتر  406صفحه  7ثبت  73098ثبت و سند به شماره  362085گردید و سپس برابر
سند قطعی  1384/7/12 -39939دفتر  77مشهد به نام طاهره بلبل عنبران انتقال گردید حسب اعالم متقاضی سند
مالکیت المثنی در اثر سهلانگاری مفقود شده در اجرای ماده  120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت
آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف  10روز از تاریخ
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه
گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/10/15 :
م.الف  980آ1409882
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
حسن ابوترابی

«آگهی فقدان سند مالکیت»

نظر به اینکه خانم معصومه علیزاده کاج درختی فرزند محمدتقی باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت مقدار یک ممیز
دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب خانه به شماره پالک  27560فرعی از  232اصلی بخش  09مشهد که
متعلق به نامبرده میباشد به علت سهلانگاری مفقود گردیده است.
با بررسی دفتر امالک ،معلوم شد؛ مقدار یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره
دفتر امالک الکترونیک شماره  139720306003016556بنام خانم معصومه علیزاده کاج درختی فرزند محمد تقی
ثبت و سند مالکیت تک برگ به شماره چاپی  070850سری الف سال  96صادر گردیده است .دفتر امالک بیش از
این حکایتی ندارد .و این بخشنامه به استناد ماده  120آئیننامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی،
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف  982آ1409883
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس
سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

