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تالش برای افتتاح ايستگاه مترو اميركبير 
تا پايان آذر ماه

در بازديــد معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداری تهران از ايســتگاه مترو 
اميركبيــر ،   بر تالش بــه منظور تکميل هر چه ســريعتر ايســتگاه و افتتاح 
آن تــا پايــان آذرماه ۱۳۹۹ تأكيد شــد. به گــزارش روابــط عمومي و امور 
بين الملل شــركت راه آهن شــهري تهــران و حومه )متــرو(، طی بازديدی 
كــه با حضور دكتر مناف هاشــمی معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداری 
تهــران، علــی امام مديرعامل شــركت متــرو و فرنوش نوبخــت مديرعامل 
شــركت بهره برداری مترو صــورت گرفت،   آخرين مراحل تکميل ايســتگاه 
 اميركبيــر كه شــامل نصب پله برقی و تجهيزات می شــود،  مورد بررســی

 قرار گرفت. 
ايســتگاه اميركبير در خط ۶ مترو تهران و در خيابان ۱۷ شــهريور واقع شده 
اســت كه با بهره برداری از آن،  ســاكنان محدوده ميدان خراسان،  خيابان 
۱۷ شــهريور  ،   بازار امين حضور و ديگر محدوده های منطقه پيرامونی ايستگاه 
از مواهب يکصد و بيســت و هشتمين ايســتگاه مترو تهران بهره مند خواهند 
شــد.  برای احداث ايســتگاه اميركبير در مجموع حدود ۲۷۰ ميليارد تومان 

هزينه شده است. 
علی امام مدير عامل شــركت مترو در حاشــيه اين بازديد عنوان كرد كه در 
صورت تأمين به موقع منابع مالی،   هنوز هم امکان افتتاح ۱۰ ايســتگاه ديگر 
)غير از ايســتگاه های برج ميالد و اميركبير( تا پايان سال جاری وجود دارد. 
اين در حالی اســت كه شــهرداری تهران همچنان پيگير آزاد شــدن مبلغ 
 اوراق مشــاركت ســال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان از ســوي بانک

 عامل است.

كسب رتبه اول جهان در كمپين آگاهی رسانی 
سرطان توسط محک

مؤسســه خيريه محک به عنوان يکی از ۱۱۰۰ ســازمان عضو انجمن كنترل 
جهانی ســرطان )UICC( از ۱۷۰ كشــور جهان، رتبــه اول را برای كمپين 
آگاهی رسانی بيماری سرطان كســب كرد.اين مؤسسه به عنوان عضو رسمي 
انجمن UICC از ســال ۲۰۱۶، هر ساله از ۱۵ تا ۲۶ بهمن ماه ) روز جهانی 
سرطان تا روز جهانی سرطان كودک( در راستای تحقق هدف سوم سند توسعه 
پايدار سازمان ملل متحد مبنی بر  تالش برای سالمتی و رفاه، به كمپين جهانی 
روز سرطان می پيوندد و با مشاركت اعضای خانواده بزرگ محک، اقداماتی را 
برای آگاهی رسانی نسبت به بيماری ســرطان، راه های تشخيص زودهنگام و 
كنترل آن و معرفی دغدغه های افراد مبتال به اين بيماری به جامعه، طراحی و 
اجرا می كند.از ميان ۱۱۰۰ سازمان عضو انجمن UICC، محک به عنوان يک 
ســازمان ايرانی، و چهار ســازمان ديگر از كشورهای سنگاپور، كنيا، نيجريه و 
 قبرس به عنوان  فيناليست های اين جايزه انتخاب شدند و برای دريافت مقام اول

 بررسی شدند. 
بررســی های انجمن كنترل جهانی سرطان نشان داد اقدامات مؤسسه خيريه 
محک از ايران در ســال گذشــته در ميان مؤسســاتی از ۱۷۰ كشور جهان، 
بيشــترين ميزان موفقيت را در اطالع رســانی درباره بيماری سرطان و ايجاد 
مشــاركت ميان سطوح و گروه های مختلف جامعه، در سطح كشور، منطقه و 
جهان به همراه داشته است و شايسته كسب رتبه اول است.آراسب احمديان، 
مديرعامــل محک در خصوص مأموريت ســازمان های مردم نهــاد در زمينه 
آگاهی رســانی به جامعه گفت: آگاهی رسانی درخصوص پيشگيری، تشخيص 
زودهنــگام، مؤلفه هــای الزم در درمان و حمايت و دغدغه هــای بيماران، از 
وظايف ســازمان های مردم نهــاد و خيريه های متولــی در زمينه بيماری های 
مختلف اســت تا بــا اتکا به ظرفيت های جامعه مدنی، دغدغه ها و مشــکالت 
مرتبط با بيماری ها به شــکل ريشه ای رفع گردد. مؤسسه خيريه محک نيز با 
هدف دستيابی به تشخيص زودهنگام سرطان كه درمان  كم دردتر، كم هزينه تر 
و مؤثرتر را برای بيماران محقق می كند همواره در جهت آگاهی رسانی به همه 
اقشــار جامعه درخصوص ســرطان كودک تالش می كند و اين موضوع دليل 
)UICC( اصلی پيوســتن محک به كمپين انجمن كنترل جهانی ســرطان 

 بوده است.

اخبار کوتاه
در ستاد ملی مقابله با كرونا مصوب شد

الزام همراه داشتن کارت ملی برای مراجعه به ادارات و حمل و نقل عمومی
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با كرونا از الزام همراه داشتن 
كارت ملــی برای گرفتــن خدمــت در ادارات و همچنين 
اســتفاده از حمل و نقل عمومی، جهت كنترل افراد كرونا 
مثبت خبر داد.به گزارش ايســنا، دكتر عليرضا رييسی در 
حاشــيه ســتاد ملی مقابله با كرونا، با بيان اينکه گزارشات 
متعددی در ســتاد كرونا ارائه شــد، گفت: گزارشی از روند 
درمــان و اقداماتی كه طی ۹ ماه در حوزه درمان و مراقبت 
از بيماران انجام شده، ارائه شد كه اين اقدامات جای افتخار 
دارد. گزارشــات ديگری هم در زمينه ارزيابی محدوديت ها 
انجام شد و جا دارد صميمانه از مردم مان سپاسگزاری كنم 
كه بســيار با دقت رعايت كردند.رييسی گفت: در عين حال 
امــروز هم خبرهای خوبی داريم؛ به طــور كلی با توجه به 
رعايتی كه مردم انجام دادنــد و ميزان رعايت پروتکل های 
بهداشتی كه به باالی ۹۰ درصد رسيده است، روند بيماری 
رو بــه كاهش گذاشــته و در حال حاضر در ۱۶۰ شــهر و 
شهرســتان قرمز، حدود ۱4۵ شهر روند رو به كاهش دارند 
و روند كاهشــی شروع شده كه بسيار جای خوشحالی است 
و در ۱۵ شــهر باقی مانده نيز فکــر می كنم طی اين هفته 
روند كاهش آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: خبر خوب ديگر 
اين اســت كه ۸۹ شــهری كه قرمز بودند كه از ۵ آبان 4۳ 
شــهر بود و ۱4 آبان 4۶ شــهر ديگر به آن اضافه شد، آن 
۸۹ شــهر به جز دو شــهر همه اين شــهرها از حالت قرمز 
خارج شــده و به نارنجی و زرد بدل شده اند كه نشان دهنده 
رعايت بســيار خوب مردم است.رييســی تاكيد كرد: برای 
كاهش روند فوتی ها هم بايد منتظر باشيم. با توجه به اينکه 
در حال حاضر ميزان ورودی به بيمارســتان ها و بســتری 
رو به كاهش گذاشــته،حدود دو تا سه هفته ديگر آثار اين 
موضوع را خواهيم ديــد. ميزان فوتی ها نيز كاهش می يابد.

وی تاكيد كــرد: نبايد دوباره فريب اين را بخوريم كه چون 
روند بيماری رو به كاهش گذاشــته ديگــر نياز به اقدامات 
خاصی نيست، بلکه آقای رييس جمهور هم تاكيد كردند كه 
اقدامات زيادی بايد انجام شود. همچنان بايد بحث استفاده 
از ماســک، فاصله گذاری اجتماعی و... را بايد جدی بگيريم. 
ترددهای غير ضروری را حذف كرده و از حضور در جشن ها 
و مراســم های پرتجمع به ويژه در فضاهای بسته بايد پرهيز 
كرد. با توجه به ســرد شدن هوا و بسته شدن درب و پنجره 
و كاهــش تهويه، اين مضوع می تواند برای شــيوع بيماری 
بسيار موثر باشــد. خوشبختانه ما ميزان تست ها را تا پايان 
اين ماه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تســت در روز خواهيم رساند.

رييســی گفت: همچنين با توجه به ســامانه يکپارچه رصد 
آزمايش هايــی كه ايجاد كرديم، تمــام آزمايش های مثبت 
در يک بانــک اطالعاتی جمع آوری می شــود و طی چهار 
روز گذشــته از حضور و ســفر ۱۷4۸ نفر فردی كه مثبت 
بودند و قصد خريد بليت و مســافرت با اتوبوس، هواپيما و 
قطار داشتند جلوگيری كرديم. زيرا توانستيم از اين سامانه 

استفاده كنيم.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا گفت: يکی از مصوبات 
امروز ســتاد ملی كرونا كه يکی از مصوبات خوب است، اين 
است كه فکر می كنم برای اينکه بتوانيم از حضور افراد كرونا 
مثبــت در حمل و نقل عمومــی و ادارات جلوگيری كنيم، 
اين است كه همراه داشتن كارت ملی برای گرفتن خدمت، 
الزامی اســت. بنابراين هموطنان اگر قرار است به اداره ای 

بــرای گرفتن خدمت مراجعــه كنند، بايــد كارت ملی به 
همراه داشته باشند.وی افزود: اين اقدام برای حفظ سالمت 
خودشان و ديگران است. در اين صورت اگر آزمايش مثبت 
داشته باشند، با كارت ملی قابل چک كرن است و می توانند 
از افراد در معرض خطر محافظت كنند.رييســی اظهار كرد: 
ادارات دولتی همه تعطيل هستند، مگر اينکه باالترين مقام 
مســئول يک دســتگاه يا اداره الزامی برای حضور حداقلی 
كاركنان داشــته باشــد.  بنابراين يک حضور حداقلی برای 
كاركنان دولت در اين هفته مد نظر اســت.وی تاكيد كرد: 
برنامه ما يک محدوديت هوشــمند اســت. بــه طوری كه 
دوشــنبه هفته جاری مجددا وضعيت شيوع و بروز بيماری 
را رصد می كنيم و اگر شهرهايی در وضعيت قرمز يا نارنجی 
باشند، اعمال محدوديت می كنيم و اگر شهر يا شهرستانی 
از قرمز به نارنجی يا زرد بدل شــده باشد، محدوديت ها به 

همان نسبت كاهش می يابد.
۳۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۱۳4۰۲ مورد جديد 
كوويد۱۹ در كشــور طی ۲4 ســاعت خبــر داد.به گزارش 
ايسنا، دكتر سيماســادات الری گفت: از روز۷ آذر تا روز ۸ 
آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهای قطعی تشخيصی، ۱۳ هزار 
و 4۰۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشــور شناسايی 
شد كه يک هزار و ۸۲4 نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشــور به ۹۳۵ هزار و ۷۹۹ 
نفر رســيد.وی ادامه داد: متاسفانه در طول اين ۲4 ساعت،  
۳۹۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماری به 4۷ هزار و 4۸۶ نفر رســيد.به 
گفته الری، خوشبختانه تا روز ۸ آذر، ۶4۸ هزار و ۸۳۱ نفر 
از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارســتانها ترخيص شــده 
انــد.الری افزود: ۵۸۶۵ نفر از بيمــاران مبتال به كوويد۱۹ 
در وضعيت شــديد اين بيماری تحت مراقبــت قرار دارند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: تا روز ۸ آذر، ۶ ميليون 
و ۳۸ هزار و ۵۵۶ آزمايش تشــخيص كوويد۱۹ در كشــور 
انجام شده است.به گفته وی، استانهای تهران، اصفهان، قم، 
آذربايجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 

بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال 
و بختياری، البرز، آذربايجان غربی، مركزی، كرمان، خراسان 
شمالی، همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند.

الری افزود: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجی و زرد قرار دارند.

همچنين ســخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشريح وضعيت 
بيماری كرونا طی هفته اخير در كشــور، گفت: بيشــترين 
ميزان مــرگ و مير كرونا طــی هفته گذشــته مربوط به 
اســتان های يزد، سمنان و خراســان جنوبی بوده است.به 
گزارش ايســنا، دكتر سيما ســادات الری، گفت: ميانگين 
بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته گذشته در كشور 
حــدود ۲۰ نفر به ازای هــر ۱۰۰ هزارنفر جمعيت گزارش 
شده است كه بيشترين ميزان بروز به ترتيب در استان های 
ايالم، يزد، سمنان، كهگيلويه و بوير احمد و خراسان جنوبی 
گزارش شده اســت. ميانگين بروز در استان های يادشده با 
اختالف قابل توجهی باالتر از ميانگين كشــوری است.وی 
افزود:ميانگيــن بــروز هفتگی موارد مرگ و مير ناشــی از 
كرونا در كشــور در هفته قبل حدود 4۰ نفر به ازای هر يک 
ميليون نفر جمعيت گزارش شده است كه بيشترين ميزان 
بروز مربوط به يزد، ســمنان و خراســان جنوبی بوده است.

الری تاكيد كرد: شــمار مبتاليان قطعی كرونا در جهان از 
مرز ۶۲ ميليون نفر عبور كرد و تاكنون بيش از يک ميليون 
و 4۵۰ هــزار نفر در دنيا جانشــان را بر اثر ابتال به كرونا از 
دست داده اند. با توجه به عدم كشف واكسن و داروی قطعی 
بــرای بيماری تنها راه پايدار مقابله بــا اين بيماری نوپديد 
خودمراقبتی است كه هر يک از ما به منظور حفظ سالمت 

خود و عزيزانمان ملزم به رعايت آن هستيم. 
تعطیالت یک هفته ای دستگاه های دولتی تهران 

ابالغ شد
معاون توســعه و مديريت منابع اســتاندار تهــران از ابالغ 
تعطيالت يک هفته ای دستگاه های دولتی تهران خبر داد.به 
گزارش ايسنا، غالمرضا عباس پاشا در توضيح ابالغ تعطيلی 
يک هفته ای دســتگاه های دولتی گفت: با توجه به اعالم 
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان اداری و استخدامی 
كشــور، حداقل حضــور كاركنان در شــهرهای با وضعيت 

هشــدار قرمز با توجه به ميزان فراگيری و شــيوع بيماری 
كرونا در نظر گرفته شده است كه به شرح ذيل است:

»از روز شــنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ به منظور قطع انتقال شــيوع 
بيماری كرونا، در اجرای بند يک قســمت الف بخشــنامه 
شــماره ۳۷4۸۹۹ مــورخ ۲۷ آبان ۹۹ ســازمان اداری و 
اســتخدامی كشور )تصوير پيوســت( حضور حداقل ممکن 
كاركنان كليه دســتگاه های اجرايی مشمول ماده ۵ قانون 
خدمات كشــوری حسب تشــخيص باالترين مقام دستگاه 
اجرايی صرفا برای خدمات ضروری الزامی است.«وی افزود: 
در اين راســتا و طبق اين مصوبه كليــه كاركنان به منظور 
ارائــه خدمات عادی تا تاريــخ ۱4 آذر ۹۹ )مطابق بند يک 
قسمت ب بخشــنامه فوق الذكر از حضور فيزيکی در محل 
كار معاف می باشند، بديهی است حضور كاركنان در موارد 
ضــروری بنا به تشــخيص باالترين مقام دســتگاه اجرايی 
)حداقل حضور ممکن تا ســقف ۱۳( می باشــد. همچنين 
صرفا حضور مديران و معاونين دستگاه های اجرايی استانی 
و شهرســتانی الزامی اســت.وی ادامه داد: حضور كاركنان 
برای ارائه خدمات ضروری بر اســاس تشــخيص باالترين 
مقام اجرايی صورت می پذيرد. مسئوليت حسن انجام امور 
مذكور به عهده باالترين مقام دســتگاه می باشد.وی تاكيد 
كرد: در اين ايام به منظور تشديد نظارت، بازرسين ويژه ای 
از طريق نهادهای نظارتی، استانداری و فرمانداری ها جهت 
رصد شرايط ذكر شده فعال می باشند و در صورت مشاهده 
عدم اجرای كامل دستورالعمل های بهداشتی مطابق مصوبه 
ســتاد ملی مديريت بيماری كرونا، اعمال قانون )معرفی به 
هيئت تخلفات اداری( توســط دستگاه مربوطه صورت می 

گيرد.
مراجعه ۷۸ هزار بیمار مشکوک کرونایی 

به مراکز درمانی شهرداری
مديرعامل شركت شهر ســالم با اشاره به مراجعه ۷۸ هزار 
بيمار مشــکوک به كرونا به مراكز درمانی شهرداری گفت: 
هنوز تست كرونای سريع در اختيار مراكز درمانی شهرداری 
قرار نگرفته، اما نياز اســت كه اين تست ها در اختيار ما نيز 
قــرار گيرد.حميد چوبينهدر گفت وگو با ايلنا، در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر اينکه آيا تست های سريع كرونا در اختيار 
درمانگاه های شــهرداری قرار می گيرد يا خير؟ گفت: هنوز 
كيتی در اختيــار ما قرار نگرفته و ابالغی هم در اين زمينه 
نشده است، اما نياز است كه اين تست ها در اختيار شهرداری 
نيــز قرار گيرد. ما فضاهايی را در مناطق ۵ و ۲۱ در اختيار 
وزارت بهداشت برای انجام تست های pcr گذاشته ايم كه به 
صورت رايگان اين تســت ها را برای مردم انجام می دهند.او 
با تاكيد بر اينکه هر اقدامی كه در درمانگاه های شــهرداری 
انجام می شــود، كمکی به حوزه بهداشــت و درمان كشور 
اســت، گفت: تمامی كلينيک ها و مراكز درمانی ما عالوه بر 
پرسنل و بازنشستگان شهرداری به عموم مردم نيز خدمات 
ارائــه می دهند و تاكنون بيش از ۷۸ هزار بيمار مشــکوک 
به كرونا در مراكز درمانی شــهرداری ســرويس های اوليه 
درمانی و تشــخيص های اوليه را دريافــت كردند. چوبينه 
با اشــاره به همکاری مراكز بهداشــتی و درمانی شهرداری 
با وزرات بهداشــت گفت: هفته آينده با معاونت بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه ای برای بررسی اقدامات 

مشتركی داريم كه می توانيم انجام دهيم.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تکليف وضعيت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۶۱۵-۱۳۹۹/۰۸/۱۲ هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سيدرضا گشتی فرزند 
شــهريار  به شماره ملی ۲۶۶۰۰۱۹۰۹۶ نسبت به ششدانگ زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۸۷ متر مربع به 
شماره پالک ۲۸ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳۰۸ واقع در شهر فومن بخش ۲4 گيالن از مالکيت رسمی 
رستم افسرده جهود بيجاری محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی كه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند، بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. ۷44 م الف
تاريخ انتشار اول: ۹۹/۸/۲۵
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زادهتاريخ انتشار دوم: ۹۹/۹/۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تکليف وضعيت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۶۱۸-۱۳۹۹/۰۸/۱۲ هيــات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی معصومه كشاورز 
كردآبادی فرزند احمد  به شماره ملی ۲۶۶۹۸4۳۰۷۷ نسبت به ششدانگ زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۸۵ 
متر مربع به شماره پالک ۲۷ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳۰۸ واقع در شهرستان فومن بخش ۲4 گيالن 
از مالکيت رســمی رستم افســرده جهود بيجاری محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می¬شود و در صورتی كه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می¬توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند، بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. ۷42 م الف
تاريخ انتشار اول: ۹۹/۰۸/۲۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زاده تاريخ انتشار دوم: ۹۹/۹/۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰4۲4۲-۱۳۹۹/۰۶/۲4 هيــات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی جليل عارف فرزند 
مرادعلی به شــماره ملی ۳۲۵۱۲۲۳۶۳۱ نســبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۲۱۸ متر مربع به شماره پالک 
۹۸۹ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره ۱ فرعی از ۸۱ اصلی واقع در خشکنودهان بخش ۲4 گيالن از مالکيت 
رســمی ميرزا شرافتمند محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی ميشود و در 
صورتی كه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند، بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۷۹4
تاريخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۰۹

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زادهتاريخ انتشار دوم: ۹۹/۰۹/۲۳

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰4۹۸۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۰ هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی رضوان علی محمدی 
فرزند محمد ابراهيم به شماره ملی ۰۰۷۹۳4۱۰۷۱ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۲۰۲/۳۳ متر مربع به 
شماره پالک ۷۹ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱۱ فرعی از ۹۱ اصلی واقع در قصابعليسرا بخش ۲4 گيالن از 
مالکيت رسمی هادی باغچه محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی ميشود و در 
صورتی كه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند، بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۷۸6
تاريخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۰۹

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زاده تاريخ انتشار دوم: ۹۹/۰۹/۲۳

آگهی تغييرات شــركت حمل و نقــل بين المللی پرهام ترابر 
طوس شركت ســهامی خاص به شــماره ثبت ۱۲۱۱۲ و شناسه 
ملی ۱۰۳۸۰۲۷۸۰۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ و نامه شــماره ۵۰۱۳ مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۱4 انجمن صنفی شــركتهای حمل و نقل بين المللی 
خراســان رضوی تصميمات ذيل اتخاذ شد: - اعضاء هيئت مديره 
به قــرار ذيل انتخاب گرديدند: - آقای ذكريا محمدی به شــماره 
فراگير ۹۸۶۳۹۰۳۲ - آقای نورمحمد ســليمانی نيا به شماره ملی 
۰۷4۸4۵۸۵۲۲-آقای الياس عطائی به شماره ملی ۰۷4۹۷۷۹۲۸4 
به سمت اعضاء هيئت مديره شــركت برای مدت دو سال انتخاب 
گرديدند. -خانم سوسن اسمعيلی به شماره ملی ۰۷4۰۱۰۵۹۳۰ 
به ســمت بــازرس اصلی و خانم فائــزه بهروزی به شــماره ملی 
۰۷4۰۳۱۷۷۲۵ به ســمت بازرس علی البدل برای مدت يک سال 
مالی انتخاب شدند. - روزنامه كثيراالنتشار مردم ساالری جهت درج 
آگهی های شركت تعيين شد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری مشهد 

)۱۰۵۳۳۶4(

آگهی تغييرات شركت تعاونی مرغ مادر اروم خوش پر به شماره 
ثبت ۲۷۵۰ و شناســه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۱۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ و نامه 
شــماره 4۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان اروميه تصميمات ذيل اتخاذ شــد: ۱. ترازنامه و ســاير 
صورتحسابهای مالی سال ۱۳۹۷ تصويب گرديد. ۲. ايرج اديب نيا به 
كدملی ۲۸۳۰۶4۹4۹4 - غالمعلی فارغی به كدملی ۲۸۰۲4۳4۰۲۰ 
- بهمــن پوركاظم چورســی به كدملی 4۹۳۹۸۵۰۹۳۵ به ســمت 
اعضای اصلی هيئت مديره اصلی و حسين صحرايی دانالو به كدملی 
۵۰۶۹۶۱۸۰۱۶ - مهديه فارغی به كدملی ۰۳۲۳۳4۱۰۶۹ به سمت 
اعضای علی البدل هيئت مديره به مدت ســه ســال انتخاب شدند. 
۳.موسسه حسابرسی وانيا نيک تدبير بشماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه 
ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم سيمين صحرايی 
دانالوبه كد ملی ۲۸۰۳۳۶۹۱۳۳ به عنوان بازرس علی البدل شركت 
به مدت يک ســال مالی انتخاب شدند. اداره كل ثبت اسناد و امالک 
اســتان آذربايجان غربی اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری 

اروميه )۱۰۵۲۳۱۹(

آگهــی تغييرات شــركت حمــل و نقــل بين المللی پرهــام ترابر 
طوس شــركت ســهامی خاص به شــماره ثبت ۱۲۱۱۲ و شناسه ملی 
۱۰۳۸۰۲۷۸۰۶۵ به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ 
و نامه شماره ۵۰۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱4 انجمن صنفی شركتهای حمل 
و نقل بين المللی خراسان رضوی تصميمات ذيل اتخاذ شد: -آقای ذكريا 
محمدی به شــماره فراگير ۹۸۶۳۹۰۳۲ به سمت رئيس هيئت مديره - 
آقای نورمحمد سليمانی نيا به شماره ملی ۰۷4۸4۵۸۵۲۲ به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره - آقای الياس عطائی به شماره ملی ۰۷4۹۷۷۹۲۸4 
به ســمت عضو هيئت مديره 4- خانم ســمانه هروی كاريزی به شماره 
ملی ۰۷4۹۸۶۸۸۲۱به سمت مديرعامل )خارج از تركيب اعضاء( شركت 
برای مدت دو ســال انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق رسمی و بهادار 
و تعهدآور شــركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با دو امضاء از ســه امضاء مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره و نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر می باشد. - 
محل شــركت به آدرس مشهد،  محله بهاران بلوار شهيد فرامرز عباسی، 
بلوار جانباز پالک:۰ ساختمان كيان سنتر۲ طبقه نهم واحد۹ كد پستی: 
۹۱۹۷۸۱۳۶۰۶ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گرديد. اداره كل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )۱۰۵۳۳۶۸(

آگهی تغييرات شــركت تعاونی مرغ مادر اروم خوش پر به شــماره 
ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۱۵ به استناد صورتجلسه هيئت 
مديــره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ و نامه شــماره 4۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرســتان اروميه تصميمات ذيل اتخاذ 
شــد: ۱. ايرج اديب نيا به كدملی ۲۸۳۰۶4۹4۹4 بســمت عضو و رئيس 
هيئت مديــره - غالمعلی فارغــی به كدملی ۲۸۰۲4۳4۰۲۰ بســمت 
عضــو و نائب رئيس هيئت مديره - بهمن پور كاظم چورســی به كدملی 
4۹۳۹۸۵۰۹۳۵ بســمت منشــی هيئت مديره انتخاب شدند. ۲. احسان 
خليل لو به كد ملی ۲۸۰۳4۱۵۲۱۶ خارج از هيات مديره بســمت مدير 
عامل شــركت بمدت سه ســال انتخاب شــد. ۳. كليه قراردادها و اسناد 
رســمی و تعهد آور بانکی از قبيل چک،  ســفته،  برات، و اوراق بهادار با 
امضــای آقای ايرج اديب نيا رئيس هيات مديره و در غياب ايشــان آقای 
غالمعلــی فارغی نائب رئيس باتفاق آقای احســان خليل لو مدير عامل و 
مهر شــركت دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 
احســان خليل لو مدير عامل و در صورت لزوم آقای ايرج اديب نيا رئيس 
هيــات مديره و مهر شــركت معتبر خواهد بود.. اداره كل ثبت اســناد و 
امالک استان آذربايجان غربی اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری 

اروميه )۱۰۵۲۳۲۰(

آگهی مرحله دهم سال ۱۳۹۹ )منطقه یک کرمان( 
هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی« 

در اجرای  مواد مذكور بدين وسيله امالكی كه برابر آراء هيأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحيه يک  كرمان  تقاضای ثبت 
آن ها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتی آن ها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است، به ترتيب شماره پالک فرعی 
از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک يا مالکين )متقاضيان ثبت( واقع در بخش های  )۸-4-۱(  
ثبتی شهرستان كرمان  به شرح ذيل آگهی  می شود تا  در صورتی كه  شخص  يا اشخاصی  نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادر خواهد شد. شايان ذكر است صدور و تسليم سند مالکيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان

۵4 فرعی از 4۰۱۷ اصلی - خانم مهديه ابراهيمی هرجندی فرزند حکيم به شناســنامه شــماره ۲۳ صادره از 
زرند در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۲۰۸/۹ متر مربع به آدرس كرمان بلوار سجاديه كوچه ۱۵ فرعی اول 
سمت چپ درب دوم سمت چپ خريداری از محل مالکيت سيد جالل و بی بی سلطنت عمرانی - رديف  ۱۲۹۵

۱۸ فرعی از 4۰۹۲ اصلی - خانم مهديه حسنی سعدی فرزند علی به شناسنامه شماره ۳۷۳۱ صادره از كرمان 
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۵۲/۱۱ متر مربع به آدرس كرمان خيابان زريسف كوچه ۱۹ شمالی ۷ 

خريداری از محل مالکيت جواد محمود مواليی فرزند رمضان - رديف  ۰4۷۵
۱۶۶۵۷ فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۲۸ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - آقای فردين حمزهء فرزند درعلی به 
شناسنامه شماره ۲ صادره از بافت و خانم مطهره حمزهء فرزند تاج علی به شناسنامه شماره ۱۰۱۲ صادره از 
بافت بالمناصفه در ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱۸۷/۵ متر مربع به آدرس كرمان 
شهرک بنی هاشم خيابان امام سجاد كوچه ۱۳ سمت چپ درب دوازدهم خريداری از محل مالکيت منوچهر 

كمداری - رديف های ۰۵۶4 و   ۰۵۶۵
۱۶۶۸۷ فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شــده از ۱۲۱ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - خانم راضيه كدخدا نجف آبادی 
فرزند علی به شناســنامه شماره ۵ صادره از شهداد در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۳۳/۶ متر مربع به 
آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه ای كوچه ۲۹ بيست متری دوم كوچه امام حسن مجتبی خريداری از محل 

مالکيت محمد رشيد فرخی فرزند رضا - رديف  ۱۳۵4
۱۶۷۲۳ فرعــی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شــده از ۱4۹ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - آقای اســماعيل هنزائی فرزند 
ابراهيم به شناســنامه شــماره ۳ صادره از شهداد در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت ۲۳۱/۳ متر مربع به 
آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه ای كوچه ۹ بعد از چهار كوچه خريداری از محل مالکيت سيدســليمان 

عمرانی - رديف  ۰۱۳۲
۱۶۷4۷ فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شــده از ۳۲ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - خانم نغمه عبدلی مســينان فرزند 
محمد به شناسنامه شماره ۳۰4۰۰۳۸۸۹۳ صادره از رفسنجان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۲۰ متر 
مربع به آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه ای اواسط كوچه 4۱ سمت راست درب سفيد خريداری از محل 

مالکيت شاهپور كيانيان - رديف  ۰۶4۲
۱۶۷۵۰ فرعی از 4۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۸۸ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - آقای امير صباحی الشعراء فرزند نصراله 
به شناسنامه شماره ۶۳۰۰ صادره از كرمان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱4۳/۰۸ متر مربع به آدرس 
كرمان بلوار آيت اله خامنه ای كوچه ۲۵ )پرديس( انتهای بلوار - بلوار ۱۸ متری - سمت چپ كوچه سوم سمت 

راست خريداری از محل مالکيت فردين سروشيان - رديف  ۰۳۷۳
۱۶۷۵۲ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - آقای مرتضی پورشيخعلی اندوهجردی فرزند محمد به شناسنامه شماره 4۸ 
صادره از شهداد در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۹۱/۵ متر مربع كه موازی ۷/۶۶ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان كمربندی شرقی خيابان امام سجاد 

كوچه ۷ خريداری از محل مالکيت احمد ديلمقانی - رديف  ۱۱۳۶
۱۶۷۵4 فرعی از 4۷۷۶ اصلی - آقای هادی اسمعيلی ده خانی فرزند عباس به شناسنامه شماره ۱4۵۱ صادره 
از كرمان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱44/4۵ متر مربع كه موازی ۵/۸ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه ای كوچه ۲۵ امام 

سجاد ۷ خريداری از محل مالکيت اكبر رشيدفرخی - رديف  ۰۶۸4
۱۶۷۶۰ فرعی از 4۷۷۶ اصلی - آقای محمود گهرگزی فرزند نصراله به شناسنامه شماره ۲ صادره از كرمان در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۹۳/۰۶ متر مربع به آدرس كرمان بلوار سيدی حد فاصل كوچه ۱۰ و ۱۲ 

خريداری از محل مالکيت فاطمه رشيدفرخی - رديف  ۱4۳۳
44۸4 فرعی از 4۸۰۹ اصلی - آقای ابوذر سيوندی پور فرزند رضا به شناسنامه شماره ۶۰۵۶ صادره از رابر در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۳۲۳/۵۵ متر مربع كه موازی ۳۳/۷۰ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار شهيد عباسپور كوچه ۳۳ انتهای كوچه سمت 

چپ خريداری از محل مالکيت قنبر خدايی - رديف  ۰۳۸۶
۱۹۰۶ فرعی از 4۸۱۱ اصلی - خانم ميترا كاظم زاده فرزند سليمان به شناسنامه شماره ۶44 صادره از كرمان 
در ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱۵۵/۰۱ متر مربع به آدرس كرمان خيابان مصلی 

كوچه ۹ شرقی 4 سمت راست مع الواسطه واگذاری زمين شهری - رديف  ۰۰۶۱
۳۰۶۶ فرعی از ۵۲۰۹ اصلی - آقای عليرضا رستمی فرزند ماشاءاهلل به شناسنامه شماره ۲۹۸۰۱4۲۶4۶ صادره 
از كرمان در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت ۱۱۸/۱۷ متر مربع كه موازی ۲۰/۶۸ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف می باشد به آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه ای كوچه ۱۶ خريداری از محل 

مالکيت محمدمهدی ساالركالنتری - رديف  ۱۱۳۵
۳۰۷4 فرعی از ۵۲۰۹ اصلی - آقای حميد شهيکی تاش فرزند مجيد به شناسنامه شماره ۶۶۵ صادره از كرمان 
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۷۸/۶۵ متر مربع كه موازی ۳۱/۲۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف می باشد به آدرس كرمان خيابان حکيم كوچه ۲ بعد از چهار كوچه خريداری از محل مالکيت 

عزت اله ساالركالنتری - رديف  ۱۰۰۲
۳۰۷۵ فرعی از ۵۲۰۹ اصلی - خانم مريم رضاپورشــاه آبادی فرزند قاســم به شناسنامه شماره 4۹۰ صادره از 
كرمان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۱۷۲/۵۶ متر مربع كه موازی ۳۰/۲۰ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف می باشــد به آدرس كرمان خيابان حکيم كوچه ۱۲ جنوبی ۵ فرعی اول سمت چپ 

خريداری از محل مالکيت عزت اله ساالركالنتری - رديف  ۰۰۲4
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

۸۵۱ فرعی از ۲ اصلی - آقای محسن راسخ عسکری فرزند عزيزاله به شناسنامه شماره ۳۰۱۱ صادره از كرمان 
در ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱۵۰/۸۵ متر مربع كه موازی ۸۰/۱4 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان شرف آباد بلوار قائم 
بيست متری مطهری امام حسن شمالی ۲ خريداری از محل مالکيت اكبر ابوالحسنی و حسين ذهاب ناظوری 

و مهدی نصيری - رديف  ۰۰4۶
۷4۶۰ فرعی از 4 اصلی - آقای علی نژادماليری فرزند حســن به شناســنامه شــماره ۳۳ صادره از كرمان در 
ششــدانگ يکباب خانه به مساحت ۳۶۳ متر مربع كه موازی ۶۱/۲۱ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار امام حسن مجتبی )ع( كوچه ۱۰ خريداری از 

محل مالکيت علی اكبر شيخ شعاعی و مالکين مشاعی - رديف  ۰۳۰۶
۵۲۱۵ فرعی از ۵ اصلی - آقای احســان اتقائی فرزند احمد به شناســنامه شماره ۲۳۰4۰ صادره از مشهد در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۱۸۷/۵۸ متر مربع به آدرس كرمان بلوار اميركبير كوچه ۱ نبش شمالی 

4 خريداری از محل مالکيت محمدحسين نظريان - رديف  ۰4۸4
۵۶۲۲ فرعی از ۵ اصلی - آقای محمدجواد لشکری فرزند مظفر به شناسنامه شماره 4۵۰ صادره از كرمان در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۱4۰ متر مربع به آدرس كرمان بلوار امام حسن )ع( كوچه ۱۱ خريداری 

از محل مالکيت محمدحسين نظريان - رديف  ۰۳۷۰
۱۰۵۵۹ فرعی از ۶ اصلی مجزی شده از ۷۹4 فرعی از ۶ اصلی - خانم شهال عامری فرزند عبداله به شناسنامه 
شماره ۳۷۰ صادره از بم در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۵۵۰ متر مربع به آدرس كرمان خيابان امام جمعه 

كوچه ۵ سمت چپ پالک ۹ خريداری از محل مالکيت محمدرضا ابريشم باف - رديف    ۱۶۳۸
۵۰۳۵ فرعی از ۹ اصلی - آقای مجيد مهتريزاده فرزند ماشااله به شناسنامه شماره ۸۰۶ صادره از تربت حيدريه 
و آقای محمدرضا بهمن يار فرزند يونس به شناســنامه شــماره ۶۳۵ صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ 
قطعه زمين )لچکی( جهت الحاق به پالک ۱۶۱۸ فرعی از  ۹ اصلی به مساحت 4۸ متر مربع به آدرس كرمان 
بلوار صدوقی اراضی حجت آباد خيابان هالل احمر جنب شهرک سلمان و نيروی انتظامی واگذاری شهرداری 

- رديف های ۰۲۰۶ و   ۰۲۰۷
۵۲4۳ فرعی از ۹ اصلی - آقای ميثم زارع فرزند محمود به شناسنامه شماره ۵4۸ صادره از كرمان و خانم صائمه 
جرجندی فرزند محمد به شناســنامه شــماره ۱۱4۵۵ صادره از بم بالمناصفه در ششدانگ يکباب ساختمان 
مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۱۶۹/۰۵ متر مربع به آدرس كرمان خيابان كميل حد فاصل كوچه ۲ و 

4 خريداری از محل مالکيت ماشااله نواب زاده - رديف های ۰۱۷۰ و   ۰۱۷۱
۵۲44 فرعی از ۹ اصلی - خانم ســميه كاظمی نژاد فرزند غالمعباس به شناســنامه شماره ۲۹۵4 صادره از 
بردسير و آقای ايمان پورسلطانی فرزند علی به شناسنامه شماره ۲۹۸۰۰۲۶۷۶۱ صادره از كرمان بالمناصفه در 
ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۲۱4/۸۰ متر مربع به آدرس كرمان بلوار جمهوری 
خيابان هالل احمر كوچه روبروی كلنيک بعثت خريداری از محل مالکيت احمد صنعتگر - رديف های ۰۲4۳ 

و   ۰۲44
۶۰4۷ فرعی از ۱۰ اصلی - خانم مريم السادات علوی فرد فرزند سيدعلی به شناسنامه شماره ۳۰۸۰۱۳۲۶۲۹ 
صادره از زرند در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۲۵4/۸ متر مربع كه موازی 4۳/۹۹ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار اميركبير كوچه 4 شمالی ۸ 

غربی ۳ خريداری از محل مالکيت برفعلی ايرانمنش - رديف  ۰۰۲۱
۶۰۵۳ فرعی از ۱۰ اصلی - خانم صديقه افضلی ده زياری فرزند حسين به شناسنامه شماره ۳۷۳۵۷ صادره از 
كرمان در ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۲۵۳/۷۰ متر مربع كه موازی 4۳/۸۰ متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار امام حسن 

كوچه 4۷ خريداری از محل مالکيت برفعلی ايرانمنش - رديف  ۰۷۳۷
۶۰۵4 فرعی از ۱۰ اصلی - آقای مهدی رودری فرزند ياراهلل به شناسنامه شماره ۷۹۶ صادره از رابر در ششدانگ 
يکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۰۱/۳۹ متر مربع كه موازی ۳4/۷۵ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهوری خيابان كميل كوچه 

۲۳ اولين كوچه سمت چپ خريداری از محل مالکيت علی محمد جعفری - رديف  ۰۱۵۵
۶۰۵۵ فرعی از ۱۰ اصلی - آقای منصور غفاری فرزند حســين به شناســنامه شماره 4۲ صادره از كرمان در 
ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۲۸۰ متر مربع كه موازی 4۸/۳4 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار اميركبير بعد از كوچه تاالر بهرامی بعد از 

تاالر - شمالی ۸ خريداری از محل مالکيت خسرو بختياری - رديف  ۱۲۹۶
۶۰۵۷ فرعی از ۱۰ اصلی - آقای كورش سالجقه فرزند حسين قلی به شناسنامه شماره ۲۳ صادره از رابر در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۲۷۸/۳ متر مربع كه موازی 4۸/۰۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهوری اسالمی خيابان كميل كوچه ۲4 

قطعه دوم سمت چپ خريداری از محل مالکيت سهراب بختياری و برزو زعيم - رديف  ۱۳4۶
۶۰۶۵ فرعی از ۱۰ اصلی - آقای رضا حاج سيدحسينی فرزند احمد به شناسنامه شماره ۶۰ صادره از كرمان در 
ششدانگ يکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۲۲۰ متر مربع كه موازی ۳۷/۹۸ متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهوری اسالمی 

خيابان كميل كوچه ۳۰ خريداری از محل مالکيت برفعلی ايرانمنش و برزو زعيم - رديف  ۰۹۹۸
۳۹۸۳ فرعی از ۱۳ اصلی - خانم بی بی صديقه مرتضوی مهدی آباد فرزند سيدعلی به شناسنامه شماره 4۹۵ 
صادره از رفســنجان در ششدانگ يکباب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ۸۷/۹ متر مربع كه موازی 
۲۱/۹۸ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار 

جمهوری خيابان شهيد زينهاری نبش كوچه ۵ خريداری از محل مالکيت غالمحسين ايالقی - رديف  ۰۵۹۵
4۰۳۵ فرعی از ۱۳ اصلی - آقای كامران موحدی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره ۳۰۲ صادره از كرمان در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۲۷۳/۱ متر مربع كه موازی ۶۸/۲۸ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهوری خيابان شهيد شيروانی كوچه ۵ بعد از 

مجتمع گلها خريداری از محل مالکيت حاج محمدصادق آيت الهی موسوی - رديف  ۱۵۱۹
۶۷۰ فرعی از ۱۶ اصلی - آقای ابوذر برخوری مهنی فرزند نظر به شناسنامه شماره ۵۲۹ صادره از جيرفت در 
ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۲۲ متر مربع كه موازی ۳۷ متر مربع از ششدانگ 
عرصــه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهوری خيابان شــهيد 

شيروانی كوچه ۹ خريداری از محل مالکيت عوض شهريارپناه - رديف  ۰۰۳۰
۶۷۱ فرعی از ۱۶ اصلی - آقای ابوذر برخوری مهنی فرزند نظر به شناسنامه شماره ۵۲۹ صادره از جيرفت در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۱۹۷/۵ متر مربع كه موازی ۳۲/۹۲ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهوری خيابان شهيد شيروانی كوچه 
۵ - با عنايت به اينکه قباله های عادی ارائه شده مربوط به پالک ۱۳ اصلی بوده و مورد تقاضا در محدوده مرز 
پالک ۱۳ و ۱۶ اصلی قرار داشته لذا قسمتی از مورد تقاضا در محدوده پالک ۱۳ اصلی و قسمتی در محدوده 
پالک ۱۶ اصلی قرار گرفته كه متقاضی نسبت به پالک ۱۶ اصلی اقدام نموده است و نسبت به پالک ۱۶ اصلی 

اين رای قابليت اجرا دارد - رديف  ۰۳۱۷
۵۲4۹ فرعی از ۳۱ اصلی مجزی شده از ۲۳۱ فرعی از ۳۱ اصلی - خانم مطهره شيخ شعاعی اختيارآبادی فرزند 
حيدر به شناســنامه شماره ۷4۹ صادره از كرمان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۲۸۷/۲۰ متر مربع به 
آدرس كرمان اختيارآباد خيابان امام كوچه ۳۷ خيابان جمهوری اسالمی خريداری از محل مالکيت حيدر شيخ 

شعاعی اختيارآبادی - رديف  ۱۶۱4
۵۵۷ فرعی از ۷۱ اصلی مجزی - دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی وزارت بهداشت و درمان - مركز 
بهداشت كاظم آباد به شناسه شماره ۱4۰۰۳4۳۱4۵۱ در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۶۹۷۶/۸۳ 

متر مربع به آدرس كرمان كاظم آباد بلوار امام خمينی جنب دبيرستان دخترانه الزهرا - رديف  ۰4۲4
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۸ كرمان

۱4۶۸ فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از ۸۲۳ فرعی از ۱ اصلی - خانم مهرانه اميربيگی عرب فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره ۱4۷ صادره از قوچان در ششدانگ يکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۳۸۸/۵۰ 
متر مربع به آدرس كرمان چترود كوچه بهداری خريداری از محل مالکيت كريم حســينی چترودی - رديف  

۰44۱
۱4۶۹ فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از ۱۰۷۲ فرعی از ۱ اصلی - آقای امين رضا ايمانی چترودی فرزند يداله 
به شناسنامه شماره ۲4۹۸ صادره از كرمان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۶۵۱/۲۰ متر مربع به آدرس 
كرمان چترود خيابان وليعصر انتهای كوچه ۳4 فرعی دوم سمت راست خريداری از محل مالکيت محمد اللهی 

چترودی - رديف  ۰۱۹۲
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