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تکمیل و تحویل ۴۴واحد مسکونی به زلزلهزدگان رامیان به همت بنیاد کرامت رضوی

اواسط خردادماه امسال بود که مدیرعامل بنیاد کرامت
رضویدربازدیدمیدانیازعملیاتساختمنازلمسکونی
برای آسیبدیدگان زلزله رامیان در جمع خبرنگاران اعالم
کرد ۴۴واحد مسکونی زلزلهزدگان این شهرستان به همت
بنیاد کرامت رضوی تکمیل و بهزودی به اهالی این مناطق

تحویل خواهد شد .حاال با گذشت کمتر از6ماه از آن تاریخ،
دیروز شهرستان رامیان شاهد آیین بهرهبرداری از 44واحد
مسکونی و تحویل آن به آسیبدیدگان از زلزله بود.
محمدحسین استادآقا ،مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی
در مراسم تحویل این واحدهای مسکونی گفت :خدای

حضور کاروان جهادی
میقاتالرضا(ع) در مناطق محروم

خ
دمت جهادی

کاروانجهادیمیقاتالرضا(ع)وابسته
بهآستانحضرتحسینبنموسی
الکاظم(ع)باحضوردرروستاهای

آبخورگ،چاهمسافروچاهپیآبازتوابع
بخشدستگردانطبسبهارائهخدمات
بهخانوادههاینیازمندپرداختند.مدیر
آستانحضرتحسینبنموسیالکاظم(ع)
گفت:کاروانجهادیمیقاتالرضا(ع)

بزرگ را شاکریم که به لطف و عنایت حضرت امام رضا(ع)
و تــأکـیــدات تولیت مـعــزز آس ـتــان قــدس رض ــوی ،امــروز
 44واحــد مسکونی به خسارتدیدگان از حادثه زلزله
شهرستان رامیان تحویل داده شــد.وی تصریح کــرد :به
دلیل وجود مشکالت مختلف از جمله صعبالعبور بودن

درقالبکمیتههایفرهنگی،مشاوره
خانواده،کودکونوجوان،بهداشتو
سالمت،ساختمانیوتأسیساتبهمناسبت
سالروزشهادتشهیدآیتاهللمدرس(ره)
بهروستاهایآبخورگ،چاهمسافر
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منطقه زلزلهزده و باال رفتن هزینههای ساخت مسکن که
بر سر راه تکمیل واحدهای در دست ساخت بود ،بنیاد
کرامت رضوی به این پروژه ورود کرد و  100میلیارد ریال برای
تکمیل این واحدها اختصاص داد که بحمدهللا تاکنون
 44واحد به نتیجه رسیده و تحویل خسارتدیدگان شد.

و چاه پیآب اعزام و به خانوادههای
کمبرخورداراینمناطقخدماتارائهدادند.
ویخانوادههاینیازمندومحرومرا
جامعههدفخدمترسانیگروهجهادی
میقاتالرضا(ع)دانست.

نگاهی به تاریخچه انتشار نشریات ویژه توانیابان در مطبوعات فارسی زبان

از «زبان» باغچهبان تا «روشندالن»خزائلی

رسانه و مطبوعات به
عنوانیکیازمهمترین
ابزارهای انتقال پیام و
اخبار نقش بسزایی در
توسعه فرهنگ و حتی
ایجادمؤلفههایجدید
در فرهنگ یک جامعه دارن ــد و یکی از
این امور ،تشریح وظایف جامعه در قبال
کمتوانان جامعه و بنا به قولی معلوالن
است.
به گزارش آستاننیوز ،نخستین نشریات
چ ــاپ ش ــده در ایــــران دغــدغــه جامعه
مــعــلــوالن را مـ ــورد تــوجــه ق ـ ـرار دادهانـ ــد
و در برخی از نمونهها به صــورت کامال ً
تخصصی بــه چــاپ و تــوزیــع مطبوعات
مختص جامعه معلوالن اقدام کردهاند.

◾

◾روزنامهنگاران کمبینا
اما در بسیاری موارد کمتوانان خود زبان
گویای همنوعان شدند و گوی سبقت را از
افراد سالم ربودند.
ابراهیم حافظی؛ رئیس اداره مطبوعات
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی در این خصوص به دو
تن از روزنامهنگاران نامی ایران به نام افصح
المتکلمین؛ مدیر روزنامه خیرالکالم و
موید ؛ مدیر روزنامه حبلالمتین کلکته
از روزنامههای مهم دوره قاجار و مشروطه

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای جواد عطار بیلندی فرزند علی محمد بش��ماره ملی  0933183003متولد  1353/01/07صادره
از مشهد باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت
اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک  2035فرعی مجزا شده از  668فرعی از
 -250اصلی بخش  14مش��هد واقع در حوزه ثبت ملک شهرس��تان تایباد که متعلق به وی میباشد بعلت جابجایی
وسایل منزل مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ششدانگ پالک موصوف ذیل
ثبت شماره  76877صفحه  115دفتر  232بنام آقای احمد ابوبکری فرزند عباس صادر و سپس معالواسطه به نام
متقاضی انتقال قطعی یافته و ذی ًال بنامش ثبت و س��ند مالکیت کاداس��تری بشماره سریال  081315د  91صادر و
تسلیم گردیده است و سپس برابر اسناد رهنی شمارگان  9034و  9035مورخ  1392/12/14دفترخانه اسناد رسمی
ش��ماره  1تایباد به نفع بانک ملت مدیریت ش��عب مشهد در رهن قرار گرفته است ،که سوابق بیش از این حکایتی
ندارد .لذا به استناد تبصره  -1اصالحی ماده  -120آییننامه 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 باشد بایستی ظرف ده روز
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .آ1408601-
کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد -مهدی حسینزاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) شماره بایگانی 9800015

به موجب پرونده اجرائی کالسه  )9800015( 139704006224000367له نرگس ابراهیمی سلطانآبادی فرزند
عباسعلی به شماره ملی  0740111132به موجب سند ازدواج به شماره  1389/09/13 -7111در قبال  114عدد
سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به انضمام حقوق دولتی علیه مصطفی ابراهیمی سلطانآباد فرزند ابراهیم شماره ملی
 0946973954اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه  1397/12/28ابالغ و نیابت اجرایی گردید .سپس به درخواست
بستانکار تمامت دو قسمت از سه قسمت از یک سهم مشاع از  305سهم نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
پالک ثبتی  -179اصلی بخش  10مشهد متعلق به مدیون به آدرس صفیآباد به مساحت کل  3402810مترمربع
به شماره چاپی  765104ثبت و بازداشت گردید .برابر نظریه کارشناس ارزیابی مساحت  619/18مترمربع برابر با (دو
قسمت از سه قسمت یک سهم مشاع از  305سهم نیم دانگ مشاع از ششدانگ) از اراضی متعلق به شرکت تعاونی
آتشنشانی به صورت مشاع و غیرقابل تحویل و به حالت زراعی دیم و فاقد هرگونه مستحدثات و مجوز و فاقد حقآبه
ارزش روز میزان  619/18مترمربع بمبلغ  3/715/080/000ریال (سه میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و هشتاد
هزار ریال) ارزیابی و قطعی گردید.آ1408602-
با حدود و مشخصات:
به شرح دفتر و صفحه اولیه فاقد بازداشتی میباشد.
به آدرس اراضی صفیآباد لذا تمامت دو قس��مت از س��ه قسمت از یک سهم مشاع از  305سهم نیم دانگ مشاع از
شش��دانگ پالک فوق از س��اعت  9الی  12روز چهارشنبه  1400/10/1از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از
مبلغ  3/715/080/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت
بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد .ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل
رس��می گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .با توجه به مشاعی
بودن ملک این اداره تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک ندارد .ضمناً طبق ماده  136آییننامه اجرا شرکت در مزایده
منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در
جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ماده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده
تجدید میگردد .م.الف  939آ1408602-
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی دعائیان مقدم طوس��ی وکالتاً از طرف مهرداد دعائیان مقدم طوس��ی به ش��ماره وکالت -1400/8/11
 117449دفت��ر  434ته��ران با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت  27378/1400مورخ
 1400/08/22تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت  880/4سهم مشاع از  2264سهم ششدانگ پالک
 1034فرعی از  -10اصلی بخش  6مش��هد را نموده که پالک فوقالذکر به نام مهرداد دعائیان مقدم طوس��ی ثبت
و سند به ش��ماره 001065ه 98/شناسه الکترونیکی  139920306008003058صادر شد حسب اعالم متقاضی
س��ند مالکیت المثنی در اثر سهلانگاری مفقود ش��ده در اجرای ماده  120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود میباشند ظرف 10
روز 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 س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
م.الف  940آ1408603-
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین

احتراماً نظر باینکه آقای علیرضا کوهی نقندر بموجب شیوهنامه صدور اسناد تک برگی ،تقاضای صدور سند مالکیت
از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک  63فرعی از  -65اصلی واقع در بخش  6مشهد
اراضی رودخانه خوشرود نقندر بدون طول ابعاد و مساحت میباشد و مورد تقاضا ،حدی از آن به مجاورت شما معرفی
شده لذا نماینده و نقشهبردار برای روز یکشنبه مورخ  1400/10/05جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده  68و 70
آئیننامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی
با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر
مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد .م.الف  941آ1408604-
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

همچنین در ایــن سالها ،روزنامههای
«ایران سپید» با بیش از دو دهه انتشار و
«اندیشه سپید» و «بچههای بشری» با
خط بریل ویژه نابینایان به چاپ رسیده
و شهرهای تــهــران ،مشهد ،اصفهان،
شیراز ،خــرمآبــاد ،یــزد ،زنجان ،قزوین و
سبزوار به ترتیب دارای بیشترین نشریه
در این زمینه هستند.

ایران اشاره دارد که با ضعف بینایی شدید
موفق به انتشار روزنامه شدند.

◾

◾باغچهبان؛ پیشگام در چــاپ نشریه
معلوالن

جبار باغچهبان که خدماتش به جامعه
ناشنوایان بسیار بــوده را باید پیشگام
چاپ نشریه معلوالن دانست .وی سال
 1312مرکز ویژه کر و اللها را در تهران ایجاد
و در سال  1323نخستین نشریه را با نام
«زبان» چاپ کرد.
حافظی به انتشار مجله «گزارش» از سوی
باغچهبان در سال  1342اشاره کرد که ویژه
ناشنوایان منتشر شد .شاید بتوان گفت
بیشترین خدمات به جامعه ناشنوایان
در حــوزه نشر را پیش از پیروزی انقالب
اسالمی جبار باغچهبان داشته است.

◾

◾فروغ «روشندالن» با محمد خزائلی

تاریخ مطبوعات پس از جبار باغچهبان،
محمد خزائلی را به عنوان پیشگام چاپ
نشریه معلوالن معرفی میکند .او در سال
 1345مجله «روشــنــدالن» را در تهران
چاپ کرد و دو سال پس از آن ،نخستین
نشریهرسمیمرتبطبانابینایانرابهچاپ
رساند که  59شماره از آن تا سال 1352
چاپ و با درگذشت خزائلی چاپ آن برای
همیشهمتوقفشد.

◾

◾آرش ــی ــوی غــنــی از مــطــبــوعــات وی ــژه
کمتوانان

◾

◾توسعه مطبوعات ویــژه کمتوانان پس
از سال 1357

بنا به گفته ابراهیم حافظی ،بر اساس
مجلههای موجود در آرشیو مطبوعات
آستان قــدس رضــوی ،آثــار ادواری چاپ
شــده پیش از پــیــروزی انــقــاب اسالمی
به انگشتان دو دست هم نمیرسد ،اما
پس از بهمن  1357سیر صعودی توجه
نویسندگان و ناشران به چاپ نشریه و
مقاله در مطبوعات مشاهده میشود.

آگهی دعوت از مالکین مجاورین

احتراماً نظر به اینکه خانم طاهره مظلومان بموجب شیوهنامه صدور اسناد تک برگی ،تقاضای صدور سند مالکیت از
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک  166فرعی از  -150اصلی واقع در بخش  6مشهد
اراضی مایان بدون طول ابعاد و مساحت میباشد و مورد تقاضا ،حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده
و نقشهبردار برای روز یکشنبه مورخ  1400/10/05جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده  68و  70آئیننامه قانون در
محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور
دارید میتوانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند
مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد .م.الف  942آ1408605-
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

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

برابر رای ش��ماره  140060319078008054هیات دوم  1400/8/27موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای احمد شمس الدینی فرزند رضا بشماره شناسنامه  5784صادره از گلباف در ششدانگ یک
باب خانه به مس��احت  175/50مترمربع تحت پالک  16735فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک
 744فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان سراسیاب فرسنگی خیابان شهید احمدی کوچه شماره
 5خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد 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 1247 1408596-م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/15 :
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  140060319078008209هی��ات دوم  1400/9/1موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا فیض احمدآبادی فرزند مهرعلی بش��ماره شناسنامه  7211صادره از ماهان در
ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی به مساحت  250مترمربع تحت پالک
 24723فرعی از  2787اصلی بخش  3کرمان واقع در کرمان ابوذر شمالی بین کوچه  19و  21خریداری از مالک
رسمی آقای محمود پورزاده حسینی 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 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 .آ1408597-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1245 1400/9/30 :م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/15 :
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15
روز در دو نشریه آگهی های ثبتی (کثیر االنتشار و محلی) بشرح ذیل آگهی می گردد.
-1برابرکالسه  1400-295ورأی شماره 140060307114002759خانم آیساناسادات زادخوش فرزند سیدحسین
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/60متر مربع قسمتی از پالک شماره 8711فرعی از13صلی باغات وحومه
واقع دربخش 5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت تکتم حسینی
 -2برابرکالس��ه 1400-264ورأی شماره  264*1400آقای فرشاد پوزش طلب درششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  171/32متر مربع قسمتی از پالک شماره 11اصلی خانلق واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل
مالکیت ستارراهدار
 -3برابر1400-15،17ورأی شمارات140060307114001782و 140060307114001783آقایان علی کریمیان
وغالمعلی کریمیان فرزندآن نصرت بالسویه درششدانگ یکباب منزل به مساحت 90/23مترمربع قسمتی از پالک
شماره 6665فرعی از1434فرعی از 13اصلی باغات وحومه واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت شهربانو کریمیان
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند .در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت
به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .آ1408595-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/30:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/15 :
اکبراقبالی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره140060306022000535هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض خانم فاطمه تقوی زاده
فرزندرمضان بشماره شناسنامه 308صادره ازفریمان در یک باب ساختمان بمساحت 204مترمربع پالک2223فرعی
از276اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده اس��ت لذابمنظوراطالع عموم مراتب
دردونوبت به فاصله 15روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته

چـ ــاپ چــنــدیــن نــشــریــه ب ــا مــحــوریــت
توا نبخشی و توا نیابی در چهار دهه
گذشته ویژه معلوالن جسمی حرکتی با
عناوین مجلههای «شنواییشناسی»
سـ ــال « ،1371ج ـ ــرس» سـ ــال ،1382
«پ ــژواک» ســال  1385ویــژه ناشنوایان
و مــجــل ـههــای «روانشـ ــنـ ــاسـ ــی افـ ــراد
اســتــثــنــایــی» و «ک ــودک ــان استثنایی»
وی ــژه معلوالن ذهنی مصداقی بــر این
ادعاست.

آرشیو مطبوعات آستان قــدس رضوی
افزون بر 100عنوان نشریه ادواری در بیش
از  4هزار نسخه مرتبط با جامعه معلوالن
را شناسایی و جذب کــرده و در دسترس
محققان برای استفاده قرار داده است.
ایـ ــن ن ــش ــری ــات ک ــه مــاهــیــت خــبــری،
عــلــمــی – تــرویــجــی و حــتــی عــلــمــی –
پــژوهــشــی دارد بــه قــشــرهــای مختلف
جامعه معلوالن ارتباط دارد .نابینایان
و کمبینایان ،معلوالن نخاعی ،حرکتی،
ناشنوایان ،جانبازان ،معلوالن ذهنی و
کودکان استثنایی میتوانند نشریات
مرتبط با خود را در بین دهها عنوان مجله
بیابند و مورد مطالعه قرار دهند.
در ایــن مجموعه غنی ،از قدیمیترین
نشریههای چــاپ شــده در ای ــران بــا نام
«زب ــان» و «روشــنــدالن» تــا جدیدترین

باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .آ1408586-
محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

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

براب��ر رای  1400/09/01-140060308004000079هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
خدیجه محمودی فرزند علی به شماره شناسنامه  83صادره نهبندان به شماره ملی  563975711در پرونده کالسه
 1400114408004000007نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  15431/2متر مربع پالک
 165فرعی از -5اصلی مزرعه خالق آباد واقع در بخش  5نهبندان بصورت انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی (میرزا
عبدالحسین شهابی ) به آدرس مزرعه خالق آباد بخش 5نهبندان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و
رسید دریافت نمایند .معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است  .در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد
نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .آ1408571-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/01 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/15 :
سید مهدی پروین محبی  -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان

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

براب��ر رأی ش��ماره  140060308001004244م��ورخ  1400 /08/29هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین شبانی فرزند علی بشماره شناسنامه  5در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به
مساحت  139/40مترمربع قسمتی از پالک -1396اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند
از محل مالکیت صغری دستیگردی 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 میتوانند 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.آ1408578-
تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهار شنبه 1400/10/01
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/09/15
حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

"آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"
-1برابر رای ش��ماره 1400/3/6—140060308002000183هی��ات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سعید گلکار مقدم به شماره شناسنامه 19
کد ملی  0889037922صادره از قاین فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل قدیمی به
مساحت  46.10مترمربع در قسمتی از پالک  953اصلی شهر قاین بخش  11قاین ازمحل
مالکیت سهام مجهول پالک مزبور محرز گردیده است0
 -2برابر رای ش��ماره 1400/4/16—140060308002000423هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حسن گچ سوز مقدم به شماره شناسنامه 18کد
ملی  0889285918صادره از قاین فرزند غالمرضا در شش��دانگ یکقطعه باغ به مساحت
 402.85مترمربع در قسمتی از پالک  92فرعی از -1270اصلی واقع در اراضی ابوالخیری
بخش  11قاین ازمحل مالکیت سکینه صرفی محرز گردیده است0
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتیکه
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه 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 اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند
مالکیت صادر خواهد شد.آ1408565
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/30
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/9/15
علی صفایی فر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات
اگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13ائین نامه تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390 ،20،9و برابر رای ش��ماره  140060306006004108هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عباس صفارنیا فرزند حسین

نشریه که در اواخر دهه 90به چاپ رسیده
در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی
در دسترس مراجعان قرار دارد.

◾

◾خدمات اداره مطبوعات به کمتوانان
ابراهیم حافظی به تالش اداره مطبوعات
آستان قدس رضوی برای ایجاد تسهیل
در دسترسی محتوای نشریات جذب
شده و آگاهیرسانی از اخبار و اطالعات
جدید برای جامعه معلوالن اشاره داشته
و میافزاید :کارشناسان این اداره آمادگی
دارنــد در صــورت درخــواســت ارگــانهــا و
نهادهای مرتبط با معلوالن ،نمایشگاه یا
نشستهایی برای معرفی این نشریات
برگزار کند و یا در صورت درخواست در
حد امکان محتوای ایــن نشریات را در
کوتاهترین زمــان به شکل دیجیتال در
اختیار ایشان قرار دهد.
آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
با جذب بیش از  34هزار عنوان نشریه
ادواری اهتمام دارد جامعه محققان را در
زمینه استفاده از این منابع یاری دهد.
ای ـ ــن م ــرک ــز هــمــچــنــیــن از دری ــاف ــت
مجموعهها ،مجلهها و روزنــام ـههــای
مــجــمــوعــهداران ،ن ــاش ــران و اشــخــاص
حقیقی و حقوقی به صورت وقف ،خرید،
اهدا و مبادله استقبال میکند.

بشماره شناسنامه  10639صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  107متر مربع
( یکصد و هفت متر مربع ) قسمتی از پالک  154فرعی از اراضی دیزقند پالک  231اصلی دهستان اربعه واقع در
خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی فاطمه احمدپور
فرزقی محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق محلی و کثیراالنتشار در شهر
ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .آ1408464-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/01 :
تارخ انتشار نوبت اول 1400/09/15 :
سید امین موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

نظر به دس��تور م��واد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رای ش��ماره 140060306006004136هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای رجبعلی نوبهار فرزند در
محمد بشماره شناسنامه  28صادره از رشتخوار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  198/26مترمربع
یکصد و نود و هشت و بیست و شش صدم متر مربع قسمتی از پالک  214فرعی از اراضی رباط علیا پالک یک
اصلی دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک
رسمی غالمرضاحیرانی تربتی محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه
محلی و کثیراالنتش��ار در شهر ها منتش��ر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تادو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .آ1408512-
تاریخ انتشار نوبت دوم = 1400/10/01
تاریخ انتشار نوبت اول = 1400/09/15
سید امین موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

براب��ر رای ش��ماره  140060306012003084هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
 /خانم حسین ملکی هدک فرزند محمد بشماره شناسنامه  11صادره از بردسکن در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان
به مساحت  174/44متر مربع از پالک 1560فرعی از  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان
اس��فند پالک 101خریداری از مالک رس��می آقای /خانم اداره اوقاف 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
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1407996
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/15:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/30:
احمد جهانگیر
قائم مقام رئیس واحد ثبتی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

(موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون )

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی
و مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند
مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه
اش��خاص اعتراض داش��ته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را
مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب  ،دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند
 .بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و
مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 – 1رأی ش��ماره  140060313006002845مورخه  1394/03/03تقاضای آقای س��لطانعلی نعمتی
فرزند ابراهیم مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه قسمتی از پالک  – 4اصلی بخش
 7مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب قره ورن خریداری ش��ده از قسمتی از نسق آقای یداله
مدیری به شماره پرونده هیأت  1391 – 1852به مساحت  236/70مترمربع که برای آن پالک 4332
فرعی تعیین شده است  .م/الف  12آ1408585-
تاریخ انتشار نوبت اول  :دوشنبه مورخ  1400/09/15تاریخ انتشار نوبت دوم  :سه شنبه 1400/09/30
سعید سیفی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

