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دوشنبه  8دی ماه 1399
شمــاره 4095

اخبار

شبکه کابل در روستاهای شهرستان ثالث
باباجانی همچنان در حال توسعه است

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ،توسعه شبکه کابل از
قبیل کابل کشی،مفصل بندی و پست گذاری از جمله اقداماتی است که
مخابرات منطقه کرمانشاه در مناطق محروم استان در دست اجرا دارد .برپایه
همین گزارش اقدامات مذکور در حال حاضر همزمان با سراسر استان در
شهرک مریدی روستای قلقله از توابع شهرستان ثالث باباجانی به منظور
توسعه شبکه ارتباطی و واگذاری خطوط تلفن به ساکنین منطقه در حال
اجراست .گفتنی است شهرک مریدی دارای  70خانواردر شرق شهرستان
ثالث واقع گردیده است که با نصب تجهیزات مخابراتی که مراحل پایانی
خود را می گذراند اثرات چشمگیری در حوزه ارتباطی در منطقه یاد شده را
به جای خواهد گذاشت.همچنین بااین اقدام،ساکنین عزیزاین مناطق می
تواننداز شبکه اینترنت برروی بسترتلفن ثابت بهره مندشوند.

مردم پلیس را ملجاء و پناهگاه خود
میدانند

فرمانده ناجا گفت :مردم به نیروی انتظامی اعتماد دارند و پلیس را ملجاء و
پناهگاه خود میدانند و باالترین سرمایه نیروی انتظامی اعتماد مردم است.
به گزارش مهر ،سردار حسین اشــتری در همایش (دو ساالنه) سراسری
روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ضمن درود و سالم بر روح بلند و
ملکوتی حضرت امام راحل و گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای واال مقام
انقالب اسالمی ،دوران دفاع مقدس ،مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت به
ویژه شهدای نیروی انتظامی و آرزوی طول عمر توأم با سالمتی برای مقام
معظم رهبری امام خامنه ای عزیز مدظله العالی و گرامیداشت فرا رسیدن
سالروز حماسه  ۹دی؛ روز بصیرت اظهار داشت :در آستانه سالگرد شهادت
سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم؛ یاد و خاطره
این شهید واالمقام و مجاهد خستگی ناپذیر را گرامی میداریم.
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تمام آزمون ها به صورت غیرحضوری برگزار میشود

وزیــر آموزش و پــرورش اعــام کرد :از
آنجایی که ســتاد ملی مقابله با کرونا مجوز
کلی بــرای برگــزاری آزمونها به صورت
حضوری نداده اســت ،تمــام آزمونها به
صورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گــزارش خبرنگار مهر ،محســن حاجی
میرزایــی وزیــر آموزش و پــرورش صبح
امروز در جمع خبرنگاران رسانه ملی گفت:
آموزش و پرورش مســئولیت دارد نسل نو
را پرورش دهد برای قبول مســئولیتهای
اجتماعــی و مشــارکت در ســازندگی و
پیشــرفت جامعه .این افــراد باید در وجود
مختلفی پرورش پیدا کنند.
وی ادامــه داد :نهــاد آمــوزش و پرورش
مجموعهای اســت که بــا همه بخشهای
کشور در پیوند قرار میگیرد .در سند تحول
پیش بینی شده است که تربیت در  ۶ساحت
صورت بگیرد که یکی از آنها حوزه اعتقادی
است و ما به همراهی حوزههای علمیه نیاز
داریم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه در خصوص
برگزاری امتحانــات نیز گفت :ابالغ کردیم
که آزمونها همه بــه صورت غیرحضوری
باشد با اســتفاده از ظرفیتهایی که وجود
دارد و در مورد برخی از دروس هنرستانی و
پایههای اول و دوم هنرســتانی اجازه دادیم
اگر با هماهنگی ســتاد کرونا اگر مشــکلی

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000619مورخه 99/5/29هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک خدابنــده تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نظامعلی بابائی خمارکی فرزند قیدار به شــماره
شناســنامه 506صادره از سجاس به کد ملی4370821207در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت 101170/34مترمربع از پالک  94فرعی از 84
اصلیبخش 5زنجان.واقعدرقریهخمارکخریداریازمالکرسمیآقایامیدعلی
وقاسمعلی نظامی برابر قولنامه عادی و برابرگواهی حصر وراثت  183/72محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000909مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارضمتقاضیآقایجاویدباستانیفرزندابراهیمبهشمارهشناسنامه1028
صادره ازمرکزی به کد ملی  0043058876به میزان  18ســهم مشــاع از 153
سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مســاحت 464780/33متر
مربع ازپالک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجان .واقع درقریه مهدیلو خریداری
از مالک رسمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000910مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای تقی باســتانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه1285
صادره ازمرکزی به کد ملی  4282143606به میزان  18ســهم مشــاع از 153
سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مســاحت 464780/33متر
مربعازپالک 5فرعیاز 232اصلیبخش4زنجان.واقعدرقریهمهدیلوخریداری
از مالک رسمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیاختصاصیموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی برابر ماده 3و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  139960312001012903هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوســاختمانهایفاقدســندرسمیمستقردرواحد
ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه1399114412001000212
تقاضایمحمدهادیطهماســبییســاولیبشــمارهشناســنامه2110334894
کدملــی2110334894صادرهگرگانفرزنــدیعقوبعلیواقعدراراضیوالش
آباد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت۳۰۰۰
مترمربعازپالک-۱۱۲اصلیبخش۳ثبتگرگانطبقرایصادرهحکایتازانتقال
از مالک رسمی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روزآگهیمیشــودازاینرواشــخاصیکهنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضی
اعتراضداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبمدتدوماهاعتراض
خودراباذکرشــمارهپروندهبهاینادارهتســلیموپسازاخذرســیدظرفمدت
یکماهازتاريختسليماعتراضبهمرجعثبتی،دادخواستخودرابهمرجعذیصالح
قضائیتقدیمنماید.مالف5726
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/08:
علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

نباشــد با رعایــت پروتکلها بــه صورت
حضوری باشــد .اخذ مجوز از ســتاد کرونا
ضرورت دارد .ســتاد کرونــا مجوز عمومی
برای برگزاری آزمون ها به صورت حضوری
به ما نداده است .اگر برخی جاها در مواردی
که گفتم تواناییشان برای برگزاری آزمون
حضوری با رعایت پروتکلها حضوری باشد
باید از ستاد مقابله با کرونا مجوز بگیرند.
وی درباره فروش آزمون ساز در شبکه های
اجتماعی و دریافت وجه از معلم ها در قبال
آن گفت :وقتی وارد زیســت بوم جدید می
شویم اقتضائات خاص خودش را دارد و در

این زیســت بوم فعــاالن بخش خصوصی
تالش می کنند راه حل هایی را پیشــنهاد
دهند ما در شــاد برای آزمون امکانات الزم
را پیــش بینی کردیم و ظرف  ۱۰روز آینده
این ظرفیت ها توسعه خواهد یافت و کیفیت
برگــزاری آزمون ارتقاء می یابــد و نیاز به
استفاده از پیشنهادهای بیرونی نیست.
حاجی میرزایی در پاســخ به پرسشی درباره
ســهمیه جذب دانشــجو در دانشگاه شهید
رجایی گفت :به میزان ســهمیه اختصاصی
از دانشــگاه تربیت دبیر رجایی و فرهنگیان
نیرو اســتخدام مــی کنیم .گاهــی اوقات

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000607مورخه99/5/27هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک خدابنــده تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نظامعلی بابائی خمارکی فرزند قیدار به شــماره
شناســنامه 506صادره از سجاس به کد ملی4370821207در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  180696/52مترمربع از پالک  96فرعی از 84
اصلی بخش 5زنجان واقع درقریه خمارک خریداری از مالک رسمی آقای امید علی
وقاســمعلیباباییبرابرقولنامهعادیوبرابرگواهیحصروراثت183/72محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000617مورخه99/5/29هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارضمتقاضیآقای نظامعلی بابائی خمارکیفرزندقیدار به شماره شناسنامه
 506صادره از سجاس به کد ملی 4370821207در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعــی به مســاحت 55868/02مترمربــع از پالک 239فرعــی از  91اصلی
بخش 5زنجان واقع درقریه کشک آباد خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین
مرادی فرزند حســینعلی برابــر قولنامه عادی مورخــه76/5/4وهمچنین برابر
قولنامه مورخه 78/3/1خریداری از آقای قدرت اله مرادی کشــک آبادی فرزند
بابــا و برابرقولنامه مورخه94/1/11خریداری از آقای داود علی مرادی کشــک
آبــادی وبرابر قولنامه مورخه 77/6/31خریداری از آقای بهلول و زیداله امینی
محــرزگردیدهاســت.لذابهمنظوراطالععموممراتــبدردونوبتبهفاصله15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســتدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبق مقرراتســند
مالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره139960327003000624مورخه99/6/3هیات
اول/دومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات
مالکانــهبالمعارضمتقاضیآقاینظامعلیبابائــیخمارکیفرزندقیداربه
شــمارهشناسنامه506صادرهازســجاسبهکدملی4370821207در
ششــدانگیکقطعهزمیــنمزروعیبهمســاحت68281/74مترمربع
ازپــاک 240فرعــیاز 91اصلیبخش 5زنجانواقعدرقریهکشــکآباد
خریــداریازمالکرســمیآقــایابراهیمامینیفرزندداداشــعلیبرابر
قولنامهعادیمورخه94/1/29وهمچنینبرابرقولنامهمورخه46/5/4
خریداریازآقایحیدرعلیمرادیکشکآبادیوخانمپریمهدیخانلوبرابر
قولنامــهمورخه 76/5/4خریداریازآقایمجتبیمرادیکشــکآبادیو
برابر قولنامه مورخه 92/2/7خریداری از آقای غالمحسین مرادی فرزند
حسینعلیوبرابرقولنامه88/1/28خریداریآقایاسماعیلمرادیفرزند
محمودوبرابرقولنامهبدونتاریخخریداریازمصیبمرادیوبرابرقولنامه
مورخه 89/6/26خریداریازمیرزاغضنفرمرادیمحرزگردیدهاســت.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

دانشــگاه رجایی مازاد بر سهمیه دانشجوی
آزاد هم گرفته اما آنها که بر اساس سهمیه
اختصاص داده شــده وارد شده اند استخدام
می شوند.
وی دربــاره وضعیــت اســتخدامی خرید
خدماتی ها و نهضتی ها گفت :قانون تا قبل
از  ۹۱برای حق التدریســی ها و قبل از ۹۲
برای نهضتی ها تعیین تکلیف کرده و طبق
مقررات اقدام خواهد شد .برای آنها که بعد
از ســال  ۹۲با آموزش و پرورش همکاری
کرده اند مســیر ،دانشگاه فرهنگیان و ماده
 ۲۸اساســنامه است .البته سنشان اگر زیاد
باشد به سقف مجاز شرکت در آزمون اضافه
می کنیم.
وزیــر آموزش و پرورش درباره هزینه آب و
برق و گاز مدارس نیز گفت :در قانون بودجه
چندسال اخیر پیش بینی شده که بهای آب
و برق و گاز با رعایت الگوی مصرف رایگان
است .ممکن است برخی مدارس با افزایش
جمعیت دانش آموز رو به رو شــده باشــند
کــه بــا وزارت نیرو و نفــت تفاهم کردیم
که الگوی جدید را متناســب با تعداد دانش
آموزان تعیین کننــد .آب و برق و گاز هیچ
مدرسهای نباید به علت عدم پرداخت هزینه
قطع شــود .برخی موارد مربوط به مطالبه
ســال های گذشته اســت که برنامه ریزی
شده تا پرداخت شود.

خبر

 ۱۱۹فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از کاهش موارد
ابتــا و فوتیهای روزانه ناشــی از کرونا به
دنبال اقدامات انجام شــده خبر داد و گفت:
در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۱۹بیمار به دلیل این
بیماری جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیماسادات الری
گفت :از دیروز تا امــروز  ۷دی  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵ ،هزار و
 ۵۰۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناســایی شــد که  ۵۳۰نفر از آنها بستری
شدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به یک میلیون و  ۲۰۰هزار و ۴۶۵
نفر رسید.
الری گفت :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشــته ۱۱۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را

از دســت دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۵۴هزار و  ۶۹۳نفر رسید.
وی افزود :خوشــبختانه تا کنون  ۹۵۱هزار
و  ۸۶۰نفــر از بیماران ،بهبــود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری ادامــه داد ۵۲۱۲ :نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند.
به گفتــه وی ،تا کنون  ۷میلیــون و ۴۰۷
هزار و  ۴۰۰آزمایش تشــخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت
بهداشــت همچنین گفت :در حال حاضر و
بر اساس آخرین تحلیل ها ۱۰۸ ،شهرستان
در وضعیــت نارنجی و  ۳۴۰شهرســتان در
وضعیت زرد قرار دارند.

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شــماره  1399603270030001023مورخه99/9/11هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک خدابنــده تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی شــرکت تعاونی اطلس خدابنده به شــماره شناســه
 14009158752در ششــدانگ یــک واحــد پــرورش بوقلمــون به مســاحت
2874/85متــر مربع ازپــاک 210فرعی از 89اصلــی بخش107اصلی بخش
 5زنجــان واقع در روســتای گوندره خریداری از مالک رســمی آقای نجات اله گنج
خانلــو فرزند غفــار برابرقولنامه عادی بــه تاریخ 97/12/2و ســایر انتقاالت به
شرح گزارش کارشناسی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســندمالکیتمتقاضی اعتراضیداشــتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس ازاخذرسید،ظرف
مدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000903مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر باســتانی فرزند عبداله به شــماره شناسنامه
 4270530146صــادرهازمرکــزیبــهمیزان 18ســهممشــاعاز 153ســهم
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مســاحت 464780/33متر مربع
ازپــاک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجــان .واقع درقریه مهدیلو خریداری از
مالک رســمی آقای عبداله باســتانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000904مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای علی باســتانی فرزند محمد به شــماره شناســنامه264
صادره از زنجانرود به کد ملی 4282959576به میزان 8ســهم مشــاع از153
سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مســاحت 464780/33متر
مربع ازپالک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجان .واقع درقریه مهدیلو خریداری
از مالک رسمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000900مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی خانم عصمت باســتانی فرزند محمد به شــماره شناســنامه
1318صادره از تهران به کد ملی0043653642به میزان 10ســهم مشــاع از
153سهمششدانگیکقطعهزمینمزروعیدیمیبهمساحت464780/33متر
مربــع پالک 5فرعی از  232اصلی بخش4زنجان .واقع درقریه مهدیلو خریداری
از مالک رسمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000902مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارضمتقاضیخانممعصومهباســتانیفرزندعبدالهبهشــمارهشناســنامه
16478صادره از مرکزی به کد ملی 4410165763به میزان  9ســهم مشاع از
153سهمششدانگیکقطعهزمینمزروعیدیمیبهمساحت464780/33متر
مربع ازپالک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجان .واقع درقریه مهدیلو خریداری
از مالک رسمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره139960327003000627هیــات اول /دوم موضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
نظامعلی بابائی خمارکی فرزند قیدار به شماره شناسنامه  506صادره از سجاس
به کد ملی 4370821207در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت
106239/79مترمربــع از پــاک  95فرعــی از  84اصلی بخــش 5زنجان واقع
درقریه خمارک خریداری از مالک رسمی آقای امید علی وقاسمعلی برابر قولنامه
عــادی بدون تاریخ و گواهی حصر وراثت  183/72از وراث قیدار بابایی خمارکی
محــرزگردیدهاســت.لذابهمنظوراطالععموممراتــبدردونوبتبهفاصله15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســتدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبق مقرراتســند
مالکیتصادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000901مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعــارضمتقاضــیآقایمهدیباســتانیفرزندعبدالهبهشــمارهشناســنامه
1286صادره از مرکزی به کد ملی 428143614به میزان  18ســهم مشــاع از
 153سهمششدانگیکقطعهزمینزراعیدیمیبهمساحت520522/12متر
مربــع پالک 5فرعی از  232اصلی بخش4زنجان .واقع درقریه مهدیلو خریداری
از مالک رســمی از مالکیت آقای عبداله باســتانی به صورت وراثتی محرزگردیده
اســت.لــذابهمنظوراطــاععموممراتبدردونوبتبهفاصلــه 15روزآگهیمی
شــوددرصورتیکهاشــخاصنسبتبهصدورســندمالکیتمتقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

