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دیروز در چهل و چهارمین جلســه کمیته میراث جهانی 
یونســکو در شــهر فوجوی چین، پرونده هورامان بررسی و 
منظر فرهنگی آن به ثبت جهانی رســید.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از سنندج، شــواهد تاریخی و قدمت باال، 
ســبک خاص معماری، نوع ســبک زندگی روستانشینان و 
جاذبه های متنوع دیگر منطقه هورامان، باعث شده تا از سال 
۱۳۹۵ بحث جهانی شدن منظر فرهنگی این منطقه مطرح و 
اسناد و مدارک الزم نیز برای سازمان یونسکو تهیه و ارسال 
شود و امروز در چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی 
یونسکو که این روز ها در شهر فوجوی چین در حال برگزاری 
است پرونده هورامان بررسی و با ثبت جهانی منظر فرهنگی 
آن موافقت شــد.هورامان با دارا بودن معماری پلکانی، آب و 
هوای مطبوع، آداب و رســوم سنتی، پوشش خاص، صنایع 

دستی و غذا های محلی خود منحصربه فرد است.
این منطقه اســتان های کردســتان، کرمانشاه و بخشی 
از اقلیم کردســتان عراق را در برمی گیرد که در کردستان، 
بخش هایی از شهرستان سنندج و کامیاران و بخش عمده ای 
از سروآباد و مریوان و در کرمانشاه، شهرستان جوانرود و پاوه 
به صورت کامل و بخش هایی از روانســر و ثالث باباجانی را 
شامل می شود.بر اساس بررسی های صورت گرفته هورامان 
بیش از ۷۰۰ روســتا را در این ۲ اســتان غربی ایران شامل 

می شود، اما در حال حاضر حدود ۶۰ روستای آن به صورت 
بکر و دست نخورده باقی مانده است.شواهد باستان شناسی 
بدست آمده نشان می دهد که قدمت هورامان به دوران پارینه 
ســنگی میانی و به حدود ۴۰ هزار سال قبل از میالد مسیح 

برمی گردد.
چهل و چهارمین جلســه کمیته میراث جهانی یونسکو 
پس از وقفه ای یک ســاله به دلیل شــیوع ویروس کرونا در 
جهــان، از ۱۶ تا ۳۱ ژوئیه )۲۵ تیر تــا ۹ مرداد( به صورت 
آنالین برگزار می شــود و صرفا اعضای کمیته بین الدول در 
فوجو چین حضور دارند و امســال از ایــران ۲ اثر »منطقه 
هورامان« و »راه آهن سراســری« در آن بررسی شد.پرونده 
راه آهن سراســری ایران نیز سوم تیرماه جاری پس از بحثی 
طوالنی بیــن موافقان و مخالفان در کمیته میراث فرهنگی 

یونسکو به ثبت جهانی رسید.
اســتان کردســتان دارای یک هــزار و ۵۲۴ اثر تاریخی 
شناسایی شــده و ۹۱۵ اثر تاریخی ثبت شــده شامل آثار 
تاریخی، غار های طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول، 
قنات و مکان های طبیعی بوده که ۹۱۵ اثر ثبت شده استان 
در فهرســت آثار ملی شامل ۷۷۸ اثر غیر منقول )شامل آثار 
تاریخی، تپه، محوطه و بنــا(، ۲۵ مورد میراث طبیعی، ۹۳ 

مورد میراث معنوی و ۲۹ مورد میراث منقول است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد 
گفت: تاالب بیــن المللی »قوپــی باباعلی« 
این شهرســتان به علت کم آبی و خشکسالی 
خشک شــد.فاروق ســخنور در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، اظهار کرد: 
بــا توجه با کاهش بارش های امســال، تاالب 
بین المللــی »قوپی باباعلی« این شهرســتان 
خشک شد و احیای آن نیازمند ایجاد حق آبه 
از منابع آبی است.ســخنور افزود: این تاالب 
طــی ماه های اخیر یک میلیــون متر معکب 

آبگیری شــده بود، اما تابســتان امسال بر اثر 
تبخیر و خشکســالی به طور کامل خشــک 
شد.این مقام مســئول اضافه کرد: تاالب های 
فصلی به دلیل اینکه از طریق نزوالت جوی در 
زمســتان و بهار آبگیری می شوند و امسال در 
فصل بارش کمترین میزان بارندگی ثبت شد 
متاسفانه فقط ۱۰ درصد این تاالب ها آبگیری 

شــدند. او ادامه داد: این تاالب با ویژگی های 
طبیعی و پرندگان خاص خود یکی از بهترین 
زیستگاه های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی و 
از تاالب های مهم این منطقه محسوب می شود 
که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت مهاباد 
گفت: در سال های اخیر با توجه به اختصاص 

نیافتــن حق آبه به این تــاالب و کاهش آب 
زه کش ها و چشــمه های منتهی به این تاالب، 
آب آن بــه شــدت کاهش پیــدا می کرد و با 
بــارش باران پاییزی دوباره احیا می شــد.او با 
اشــاره به اینکه تاالب »قوپی باباعلی« مهاباد 
یکی از تاالب های بین المللی این شهرســتان 
اســت، اذعان کرد: این تــاالب دارای دیپلم 

افتخار از سازمان ملل متحد »یونسکو« است 
و در فصل هایی که دارای آب است، پرندگانی 
نظیر اردک سرســبز، سرحنایی، آنقوت، انواع 
غاز وحشی و تنجه در آن زیست می کند.این 
مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه این 
تاالب در کریدور مهاجــرت پاییزی پرندگان 
قرار دارد در صورت احیا و تخصیص حق آبه به 
آن در فصل پاییز میزبان ُکلُنی چند صدتایی 
از پرندگان مهاجــر و بومی آبزی و کنارآبزی 

خواهد بود.

یک اثر تاریخی در بخش سنگر در استان 
گیــالن به دلیــل تعریض جاده در آســتانه 

تخریب قرار گرفته است.
به گزارش »مردم ســاالری آنالین« تونل 
تاریخی بخش سنگر که در نزدیکی روستای 
گلسرک و کاروانسرای شاه عباسی واقع شده، 
به تونل شــاه عباســی معروف است. هرچند 
سنگهای مالون چیده در تونل مربوط به دوره 
پهلوی دوم است اما سقف آجری، طاق ضربی 
و گزارش و روایتهای ریش ســفیدان روستا 
بیانگر این اســت که از تاریخ ساخت بنا بیش 
از ۸۰ ســال میگذرد چرا که از رشادت های 
فــردی به نام رضا تقوی بهنگام اســتقرار در 

برجکها برای کشتن روسها نام میبرند.
ایــن بنا کــه در تونلی بریــده و بریده و 

بخش هایی از آن تخریب شــده، دارای عرض 
یک متر و ارتفاع تقریبی ۲.۲ متر و دارای ۱۵ 
برجک نگهبانی است و برای طی مسیر تقریبا 
بیست دقیقه وقت الزم است. بطور طبیعی و 
در صورت عدم ثبــت این اثر تاریخی ممکن 
اســت با ریزش ســنگها، طی یک دهه تونل 

بشکل کامل مسدود شود.
 هم اکنون پیگیری اهالی سنگر برای ثبت 
این اثر با کندی های زیادی در سازمان میراث 
فرهنگی همراه اســت که امیدواریم نشر خبر 
موجبات تسهیل و تســریع موصوع را فراهم 
کند. در غیر این صورت این بنای تاریخی به 
علت تعریض اتوبان توســط راهداری تخریب 
خواهد شد. مشــابه این بنا در شهر رودبار و 
رســتم آباد گزارش شده اســت که راهداری 

به علت تملک اراصی توســط نیروی انتظامی 
موفق به تخریب آن نشــده است. در حالیکه 

بنای تاریخی ســنگر علیرغــم اتصال به یک 
پادگان مخروبه در تملک هیچ نهادی نیست 

که بتوان جلوی این تخریب را بشکل قانونی 
گرفت.

هورامان ثبت جهانی شد

تاالب بین المللی »قوپی باباعلی« مهاباد خشک شد

 یک اثر تاریخی در گیالن
 در آستانه تخریب

میلگرد ۵۰ به سبد محصوالت صنعتی ذوب آهن 
اصفهان اضافه شد

گروه شهرستانها: تالشگران ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کارگاه 
نورد ۵۰۰ موفق به تولید میلگرد ۵۰ مارک ۷۰CR۲ شــدند که عالوه بر ایجاد 
ارزش افزوده باالتر، نیاز کشــور به این محصول را نیز تامین می کند.محمدامین 
یوسف زاده، مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان در خصوص محصول صنعتی 
جدیدی که به ســبد محصوالت ذوب آهن اضافه شــد، اظهــار کرد: در چند 
سال اخیر، تحریم ها و کند شــدن روند واردات باعث شد، انگیزه ها برای تولید 
محصوالت صنعتی جدید افزایش یابد و ذوب آهن نیز در راستای تامین نیاز های 
بازار به ســمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر رفت تا ضمن تامین نیاز 
داخل، روند ســودآوری شرکت حفظ شود.وی افزود: طراحی تولید میلگرد ۵۰ 
در یک ماه انجام شد و تولید آن خوشبختانه در تست اول به تولید انبوه رسید 
و حــدود ۴ هزار تن براســاس نیاز بازار تولید شد.یوســف زاده با بیان اینکه در 
تالش هســتیم در نورد ۳۰۰ به زودی میلگــرد ۳۰ مارک ۷۰CR۲ نیز تولید 
کنیم، افزود: مصرف این میلگرد ها در تولید گلوله های آسیاب برای خردکن های 
معادن است. هرچند ما اولین تولیدکننده این محصول نیستیم و در گذشته نیز 
این محصول تولید شــده، اما بازار خوب و گسترده ای دارد و نیاز زیادی به این 

محصول وجود دارد.

مصرف قریب به 9 هزار میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
توسط مشترکین استان کرمان در سال 99

گروه شهرستانها: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت:مشترکین گاز 
طبیعی در استان کرمان در سال گذشته قریب به ۹ هزار میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی مصرف نموده اند.به گزارش خانم خاطره جاللی منوچهر فالح گفت: با 
در نظرگرفتن اقدامات صورت پذیرفته در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه 
گاز طبیعی که رعایت الگوی مصرف توســط کلیه مشترکین به ویژه مشترکین 
بخش خانگی و به تبع آن صرفه جویی در مصرف گاز را به دنبال داشته است، 
میزان مصرف کل گاز در ســال ۹۹ نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲۱ 
میلیون متر مکعب افزایش داشــته که نشــان از توسعه و گسترش شبکه های 
گازرســانی و جذب مشــترکین جدید خصوصا در مناطق کم برخوردار شرق و 

جنوب استان می باشد.

1۵۵ هزار خانه روستایی خوزستان بیمه برکت شدند
مدیرعامــل بنیاد برکت ضمن بیان این مطلب افــزود: ۱۵۵ هزار باب منزل 
مسکونی در روستاهای استان خوزستان تحت پوشش بیمه حوادث برکت شامل 
آتش ســوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، آتشفشــان، طغیان آب رودخانه ها و 
آب گرفتگی قرار گرفته اند.امیرحســین مدنی خاطرنشان کرد: در صورت وقوع 
هر یک از این حوادث، به هر بیمه شــده ۲۰۰ میلیون ریال خســارت پرداخت 
خواهد شــد.وی مدت این بیمه نامه را یکســال اعالم کرد و افزود: شرکت بیمه 
برکت وابسته به بنیاد برکت با هدف توسعه فرهنگ بیمه ای در مناطق روستایی 
و محــروم و ایجاد چتر حمایتی برای ســاکنان آســیب پذیر این مناطق ضمن 
هماهنگی های الزم با استانداری خوزستان و انعقاد تفاهم نامه همکاری، نسبت 
به بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی روستایی این استان اقدام 
نموده اســت. مدنی یادآور شــد: بیمه برکت پیش از این نیز تجربیات موفقی 
در پوشــش بیمه ای منازل مسکونی اســتان های مختلف کشور داشته است.به 
گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد نیز با توجه به رســالت و ماموریت های 
خود و جهت تســهیل در اجرایی شدن این موضوع مهم در پرداخت حق بیمه 
بیمه نامه های صادره با اســتانداری خوزستان مشارکت نموده است.وی تصریح 
کرد: تا به امروز منازل یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانه روستایی تحت پوشش بیمه 
حوادث طبیعی شامل سیل، زلزله، آتش سوزی و دیگر حوادث قرار گرفته است.

مدنی درباره فعالیت های بنیاد برکت در بیمه خانه های روســتایی در سال های 
گذشته گفت: برای نمونه، سال گذشته منازل همه ۷۲۱ روستای استان خراسان 
شــمالی مشتمل بر ۸۰ هزار خانه با مشارکت استانداری بیمه حوادث شد و بر 
این اساس، تمام خانوارهای آسیب دیده تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال جهت جبران 

خسارت و بازسازی منازل به شکل بالعوض دریافت خواهند کرد. 

 ضرب االجل محیط زیست فارس
 برای رفع کامل بوی بَد شرق شیراز

مدیرکل حفاظت محیط زیســت فارس برای رفع کاستی هایی که منجر به 
انتشار بوی نامطبوع فاضالب منتشر شده در بخش های گسترده شرق و جنوب 
شــرق و خصوصا فرودگاه شیراز شده اســت، ضرب االجل ۲ ماهه تعیین کرد.

حمیدظهرابی پس از بازدید از نقاطی که فاضالب خام بهداشتی وارد محوطه 
فرودگاه شهید آیت اهلل دستغیب شیراز می شود و بررسی اقدامات انجام شده، 
با تاکید بر اینکه دفع نامناسب فاضالب عالوه بر مخاطرات بهداشتی و زیست 
محیطی باعث پراکنش بوی نامطبوع در فرودگاه شده بود که این زیبنده شهر 
شیراز نیست، بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی پروژه های باقیمانده تاکید کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس، ظهرابی اعالم 
کرد که با پیگیری های انجام شــده طی ســال گذشته، قدم های مثبتی برای 
الزام مدیریت صحیح فاضالب در مجموعه فرودگاه شــهید دستغیب، برداشته 
شــده اســت. او در عین حال گفت: مراکز نظامی مجاور این فرودگاه و سایر 
کاربری ها و شرکت های مســتقر در مجموعه فرودگاه حداکثر ظرف مدت دو 
ماه باید نســبت به تکمیل و مرمت شــبکه های داخلــی جمع آوری فاضالب 
بهداشــتی خود و مدیریت اصولــی آن اقدام کنند.ظهرابی بیــان کرد: اداره 
کل حفاظت محیط زیســت فارس با تشکیل جلســات متعدد و پیگیری های 
مســتمر به عمل آمده پارســال قدم های مثبتی برای الــزام مدیریت صحیح 
فاضالب در مجموعه فرودگاه شــهید دســتغیب، برداشته است.گفتنی است، 
به دلیل کم توجهی به دفع و مدیریت اصولی فاضالب تولید شــده شــماری 
از شــرکت های هواپیمایی مستقر در مجموعه فرودگاه و مراکز نظامی اطراف 
آن در ســالیان گذشته، منجر به آلودگی زیســت محیطی محدوده رودخانه 
چنارراهدار و انتشــار بوی نامطبوع در محدوده شــرق و جنوب شرق شیراز 
شده بود.این مشکل پس از رایزنی ها و اقدامات و پیگیری های حفاظت محیط 
زیست فارس، شورا، شهرداری و آبفای شیراز و همراهی مجموعه های مستقر 
در ایــن محدوده منجر به مدیریت بخش اعظمی از مشــکل دفع نامناســب 
 فاضالب و کاهش انتشــار بوی نامطبوع شــد؛ اقدامی که مراحل تکمیلی آن

 ادامه دارد.

اخبار کوتاه

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
 تنها 3۰ درصد از بانک ها از ابالغیه پایان فعالیت

 در ساعت 13 تبعیت کرده اند
گروه شهرستانها: مرســل صالحی بر تبعیت ادارات و سازمان ها به ویژه 
بانک ها از ابالغیه اســتانداری اصفهان مبنی بر تغییر ساعات فعالیت ادارات و 
سازمان ها اظهار کرد: در ابتدای ابالغ تغییر ساعات فعالیت ادارات و ارگان ها، 
متاسفانه این مصوبه چندان مورد توجه قرار نمی گرفت.البته هنوز هم اگرچه 
تبعیت از این مســئله اندکی بیشتر شده اســت اما آنچه که ما انتظار داریم 
یعنی تعطیلی راس ساعت ۱۳ هنوز هم در بسیاری از ادارات به ویژه بانک ها 
رعایت نمی شود و برخی سازمان ها به ویژه بانک ها تا ساعات ۱۵، ۱۶ و حتی 
بعضا ۱۸ نیز به فعالیت مشغول هســتند.وی افزود: بر اساس نامه استانداری 
اصفهان و تاکید بر پایان فعالیت راس ســاعت ۱۳، اداره توزیع برق شهرستان 
اصفهــان اجازه دارد با تخطی کنندگان این موضوع برخورد کرده و برق آن ها 
را قطع کند. در همین راستا بحث بازرسی از بانک ها و ادارات نیز وجود دارد. 
البته وضعیت ادارات نســبت با بانک ها در این خصوص اندکی بهتر است اما 
باز هم برخی کارکنان حتی تا چندین ســاعت پس از ساعت ۱۳ نیز مشغول 
به فعالیت هســتند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان تصریح کرد: بانک ها معتقد هســتند که برای جمع بندی حساب ها و 
برخی امور بانکی الزم اســت مدت زمانی را پس از پایان زمان رسمی فعالیت 
الزم دارند. این در حالی اســت که در این زمان هم مصرف برق اینگونه شعب 
همانند سایر ساعات روز است. ادارات و بانک ها باید ضمن به حداقل رساندن 
ساعت فعالیت پس از ساعت ۱۳، میزان مصرف برق خود را نیز کاهش دهند.

صالحی افزود: متاسفانه از نظر مدت زمان کاری نیز تنها ۳۰ درصد بانک ها از 
ابالغیه پایان فعالیت در ساعت ۱۳ تبعیت کرده و ۷۰ درصد مابقی از رعایت 
آن ســرباز می زنند. بانک ها باید به ســمتی حرکت کنند که مدیریت مصرف 
برق داشته باشــند؛ متاسفانه این اقدام انجام نمی شود. برای مثال در بانک ها 
کارمندان از کت استفاده می کنند و همین مسئله باعث افزایش مصرف لوازم 

سرمایشی در بانک ها و به تبع آن افزایش مصرف برق می شود.

آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک
ی�ک قطع�ه آپارتم�ان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 32 فرعی از4397 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 10 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی در 
طبقه 002 و واقع در بخش 07 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 71/07 متر مربع بانضمام شش دانگ یک باب انباری قطعه 
دوم تفکیکی به مساحت3/60 متر مربع.مشخصات مالکیت: مالکیت مجتبی رجبی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 8294 تاریخ تولد1350/9/1 صادره 
از تهران دارای ش�ماره ملی 0056048351 با جز س�هم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 
70214 تاریخ 1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 شهر تهران استانتهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 70213 تاریخ 1394/8/5 
دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 383 شهر تهران اس�تان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92887 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد 
رس�می ش�ماره 136 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92888 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 136 
شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است مالکیت اعظم میرزائی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه 3618 تاریخ تولد1350/5/7 صادره از تهران دارای 
ش�ماره ملی 0056390793 با جز س�هم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مش�اع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 70214 تاریخ 
1394/8/5 دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 383 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 70213 تاریخ 1394/8/5 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 383 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 92887 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
136 ش�هر تهران اس�تان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92888 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اس�ناد رسمی شماره 136 شهر تهران 
اس�تان تهران ثبت گردیده اس�ت محدودیت محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی ش�ماره 70214 مورخ1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 
ش�هر تهران اس�تان تهران که به نفع بانک مسکن به مبلغ 152/694/105 ریال به مدت 60 ماه ثبت شده رهنی شماره 92887 مورخ1385/4/13 دفترخانه 
اس�ناد رس�می شماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده رهنی شماره 92888 مورخ1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 136 
شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی شماره 70214 مورخ 1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
383 ش�هر تهران اس�تان تهران که به نفع بانک مس�کن به مبلغ 152/694/105 ریال به مدت 60 ماه ثبت ش�ده رهنی ش�ماره 92887 مورخ1385/4/13 
دفترخانه اس�ناد رسمی ش�ماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده رهنی ش�ماره 92888 مورخ1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده سپس نامبردگان با ارایه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل یکی از 
آنها طی ش�ماره 3090862 مورخ1400/3/24  و 3090863 مورخه 1400/3/24 توس�ط دفتر خانه455 تهران گواهی امضا گردید مدعی اس�ت که اصل سند 
مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس 
اصل س�ند مالکیت به ارایه کننده مس�ترد خواهد ش�د و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت 

اقدام خواهد نمود.
12190 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خاوران

آگهی  فقدان سند مالکیت به شماره چاپی 523678 الف /95 به پالک ثبتی 47880 فرعی از116 اصلی
نظر به اینکه خانم فائزه فیروزی مالک

با ارایه دو برگ استش�هادیه محلی مصدق ش�ده به ش�ماره 783683-313501 مورخ1400/4/7 توس�ط دفترخانه 517 تهران و برگ تقاضا 
وارده ش�ماره 005898 مورخ 1400/4/9 مدعی فقدان س�ند مالکیت چهار دانگ مشاع از ش�ش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 
در طبقه س�وم به ش�ماره 47880 فرعی از116 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 11656 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 01 
حوزه ثبت ملک س�عادت آباد به مس�احت 133/76 متر مربع که مقدار7/8 متر مربع آن پیش�رفتگی  است بانضمام پارکینگ قطعه سوم به 
مساحت 10/8 متر مربع واقع در طبقه همکف که ذیل ثبت دفتر الکترونیک به شماره 13962030101145002637 بنام کامل فیروزی ثبت و 
س�ند مالکیت به ش�ماره چاپی 523678 صادر و تسلیم گردید سپس به موجب سند قطعی شماره 38258 مورخ1399/7/9 دفترخانه 660 
تهران چهار دانگ مورد ثبت به فائزه فیروزی فرزند صالح ش�ماره شناس�نماه 21623 تاریخ تولد1359/6/1 صادره از سقز دارای شماره ملی 
3760216781 با جز سهم 4 از کل سهم 6 سهم منتقل شده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است نامبرده در خواست سند مالکیت 
المثنی نموده اس�ت لذا مراتب در اجرای ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک فوق می باشد و یا سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
س�ند مالکیت یا س�ند معامله به این منطقه تسلیم و رس�ید اخذ نماید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری 

اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
12194 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

اگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای دس�تور ذیل تقاضای بوارده 17407 مورخ1399/10/22 آقای محمد س�عیدی مالک شش�دانگ اعیانی یک دس�تگاه 
آپارتمان قطعه هفتم به ش�ماره 1283 فرعی از2395 اصلی مفروز و باقیمانده فرعی از اصلی مذکور که بعدا به علت باقیمانده 
بودن به پالک 452623 فرعی اس�تاندارد سازی شده است به مساحت62/77 متر مربع در طبقه دوم ذیل ثبت 30518 صفحه 
427 دفتر216 بنام فخرالس�ادات فاطمی صدر ثبت و س�ند به چاپی 347196 صادر ش�د و مع الواس�طه به موجب سند قطعی 
149276 مورخ1368/10/11 دفترخانه147 تهران به اقای محمد س�عیدی انتقال یافته و به مو جب س�ند رهنی 149278 مورخ 
1368/10/11 دفترخادنه147 تهران در رهن شرکت ملی نفت می باشد اکنون اعالم نموده اند که سند مالکیت پالک مورد تقاضا 
به علت اس�باب کشی مفقود گردیده است و مراتب به موجب شماره 41999 و 41998 مورخ1399/10/22 دفترخانه522 تهران 
به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس�بت به پالک فوق می باش�د و یا س�ند مالکیت نزد وی می باش�د از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارایه 

اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
12193 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرارا

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی محمدبیات با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق که تحت ش�ماره 56537 مورخ 99/1/7 دفتر اسناد 
رس�می 318 ته�ران و برگ تقاضای وارده 56354 مورخ99/10/7 مدعی فقدان س�ند مالکیت شش�دانگ ی�ک قطعه زمین به 
مس�احت120/30 متر مربع به ش�ماره 53 فرعی از6452 اصلی مفروز از فرعی باقیمانده از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران 
که ذیل صفحه 193 و231 ودفتر991 و223 چاپی 3/593514 و 3/593513 به نام رحیم کریمیان و علی محمد بیات) مساوی( 
ثبت و سند صادر وتسلیم گردیده است سپس سهمی رحیمی کریمیان برابر سند انتقال28866-60/1/31 دفترخانه173 تهران 
به علی محمد بیات منتقل شده است سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خود را گم و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت 
ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله تس�لیم و رسید دریافت نمایید تا 
مورد رس�یدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12192 شهمیرزادی – رئیس ثبت اسناد وامالک نارمک

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای س�جاد مردانی باس�تناد وکالتنامه ش�ماره 123868 مورخ1400/3/20 و47029 مورخ1400/3/31 و47007 مورخ1400/3/27 و تفویض 
47008 مورخ1400/3/27 و47013 مورخ1400/3/29 دفتر967 تهران و 15252 مورخ1396/12/17 دفتر175 مشهد و با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 9/398 مورخ1400/4/20 دفترخانه317 تهران طی درخواست 
وارده تقاض�ای ص�دور المثنی س�ند مالکیت را نموده اند که مراتب در اج�رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 
1- نام و نام خانوادگی وراث مرحوم رضا ش�یخیان مالک ش�ش دانگ 2- ش�ماره پالک 332  اصلی بخش 6 ثبت تهران 3- علت گم ش�دن 
جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت اس�ناد مالکیت شش�دانگ یک باب حمام ش�ماره 332 مشهور به حمام نو واقع در طهران بخش شش 
ته�ران محمدی�ه بازارچه نو معروف به بازارچه حاج آقا محس�ن با حق المجری از خانه ش�ماره 333 ذیل ثبت های 2365 و 5224 صفحات 
33 و293 دفاتر امالک جبد 24 و52 به نام آقایان حاج عزیز عبداله فرزند نعمت اله و حاج س�ید باقر رش�یدی فرزند س�ید حسین بالسویه 
صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند  و سند شماره 98083 مورخ1355/3/1 دفتر41 تهران به رضا شیخیان منتقل که برابر دادنامه 
شماره 78/1075 شعبه 4 دادگاه عمومی یزد نامبرده فوت که وراث عبارتند از حمیدرضا سید رضا و مسعود و رحیم رضا و حسین و علیرضا 
و مهری و ابوالفضل و زهرا و زهره فرزندان و رضیه وزیری کردستانی)همس�ر( می باش�ند.همچنین برابر دادنامه 670049 مورخ1397/1/18 
ش�ورای حل اختالف ش�عبه 187 مشهد آقای ابوالفضل شیخیان نیز فوت که وراث عبارتند از طیبه محقق فرد) همسر( مرضیه ردایی)مادر( 
و  علی و رضا و شایسته شیخیان )همسر( پالک  فوق در قید بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا س�ند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 

نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12191 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س�جاد مردانی باس�تناد وکالتنامه ش�ماره 123868 مورخ1400/3/20 و47029 مورخ1400/3/31 و47007 مورخ1400/3/27 و تفویض 
47008 مورخ1400/3/27 و47013 مورخ1400/3/29 دفتر967 تهران و 15252 مورخ1396/12/17 دفتر175 مشهد و با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا شده ذیل ش�ماره 9400مورخ1400/4/20 دفترخانه317 تهران طی درخواست 
وارده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی وراث مرحوم رضا شیخیان مالک شش دانگ 2- شماره پالک 1 از 331  اصلی بخش 6 ثبت تهران 3- علت گم شدن جابجایی 
4- خالصه وضعیت مالکیت اس�ناد مالکیت شش�دانگ هر یک از دو باب دکان شماره 330 و331 که در راستای استاندارد سازی بپالک 1 از 
331 اصلی تغییر یافته اس�ت و واقع در طهران بخش ش�ش تهران محمدیه بازارچه نو معروف  به بازارچه حاج آقا محس�ن با حق المجری از 
خانه ش�ماره 333 ذیل ثبت های 2365 و5224 صفحات 69 و278 دفاتر امالک جلد321 و10 نام آقایان حاج عزیز عبداله فرزند نعمت اله 
و حاج س�ید باقر رش�یدی فرزند سید حسین بالسویه صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند و سند شماره 98083 مورخ1355/3/1 
دفتر41 تهران به رجبعلی شاکری و برابر سند 99314- 1335/6/28 دفتر41 به رضا شیخیان منتقل که برابر دادنامه شماره 78/1075 شعبه 
4 دادگاه عمومی یزد نامبرده فوت که وراث عبارتند از حمیدرضا س�ید رضا و مس�عود و رحیم رضا و حس�ین و علیرضا و مهری و ابوالفضل 
و زهرا و زهره فرزندان و رضیه وزیری کردس�تانی) همس�ر( می باشد..همچنین برابر دادنامه 670049 مورخ1397/1/18 شورای حل اختالف 
ش�عبه 187 مش�هد آقای ابوالفضل ش�یخیان نیز فوت که وراث عبارتند از طیبه محقق فرد) همس�ر( مرضیه ردایی)مادر( و  علی و رضا و 
شایس�ته ش�یخیان )همس�ر( پالک  فوق در قید بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان س�ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا 
س�ند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 162/50 متر مربع به شماره 1136 فرعی از3589 اصلی مفروز از پالک اصلی مذکور 

واقع در بخش هفت تهران اراضی معروف به چهارصددستگاه واقع در بخش 7 تهران ذیل شماره های 73125 و275063 صفحات526 و291 
دفت�ر جل�د484 و1680 امالک به ش�ماره های چاپی 355360 و355361 ب�ه نام آقای حمیدرضا زوراندیش و س�ید کمال غفوریان هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس ششدانگ طبق سند قطعی شماره 109636 مورخ1375/10/8 دفترخانه289 
تهران به حجت اله ش�هرابی فراهانی منتقل و س�پس مقدار سه دانگ مشاع طبق سند قطعی شماره 88947 مورخ 1377/4/23 دفترخانه 
322 تهران به آقای احمد ش�هرابی فراهانی منتقل و س�پس سه دانگ مشاع از طرف احمد شهرابی فراهانی طبق سند قطعی شماره 4791 
مورخ83/4/17 دفترخانه 696 تهران به خانم طاهره ش�هرابی فراهانی انتقال یافته و س�پس مقدار س�ه دانگ از طرف خانم طاهره شهرابی 
فراهانی طبق سند قطعی شماره 8452 مورخ1384/12/17 دفترخانه696 تهران به آقای احمد شهرابی فراهانی انتقال یافته است مورد ثبت 
طبق صورت مجلس تفکیکی ش�ماره 27938 مورخ1383/8/6 به س�ه دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و دوم و سوم و سه باب انباری 
و س�ه واحد پارکینگ واقع در طبقه همکف تفکیک گردیده اس�ت س�پس آقای حجت اله شهرابی فراهانی برابر دادنامه حصر وراثت شماره 
970641 مورخ1397/6/13 حوزه 357 مجتمع ش�ماره 8 ش�ورای حل اختالف تهران فوت نموده و ورثه ی وی عبارتند از 1- طاهره شهرابی 
فراهانی)همسر متوفی( 2- زهرا3- اکرم 4- اعظم 5- امیر حسین 6- احمد 7- محمود فرزندان متوفی شهرت همگی شهرابی فراهانی می 
باش�ند نظر به اینکه خانم اکرم ش�هرابی احد از وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث خود از پالک مذکور را ارایه و اظهار نموده 
که اصل سند مالکیت پالک مذکور نزد آقای احمد شهرابی می باشد که از تسلیم آن خودداری می نماید وعلیرغم اخطار اداری به مشارالیه 
بر اس�اس مفاد تبصره 3 ماده 120 ایین نامه اصالحی قانون  ثبت و س�پری شدن مدت ده روزه اصل سند مالکیت جهت اخبار ارایه نگردیده 
لذا بدینوسیله وفق بخش دوم تبصره فوق الذکر مراتب یک نوبت اگهی و اخطار می نماید چنانچه دارنده و یا دا رندگان سند مالکیت پالک 
مذکور ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتش�ار این اگهی س�ند مورد مطالبه را تس�لیم ننماید با رعایت مقررات قانونی به نس�بت س�هم االرث 

متقاضی مذکور سند مالکیت مشاعی صادر و تسلیم خواهد گردید.
12189 رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه شرق تهران

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی )نوبت دوم(

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بخش ۳: مقدار ۳۸/۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷ شــعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به نام آقای محمد ویســی فرزند احمد شــماره شناســنامه ۴۴۸۲ صادره سنندج کد ملی 
۳۷۳۰۴۵۲۰۸۸ تحت پالک ۶۳۰ فرعی از ۲۷۲۲ اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت ۹۸۹۸ 
مترمربع خریداری شــده از نســق محمد رحیم لطفی زارع صاحب نسق به آدرس سنندج 

روستای سرنجیانه سفلی   ۱۷۰۸ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۴/۲۲ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۶
بهنام قباد - رئیس ثبت منطقه یک سنندج   

آقا محمد هاشم خانی فرزند سهراب 
به اطالع می رســاند: همســر شما خانم مریم صراف با در دســت داشتن دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۷۷۸۵۵۰۲۶۴۱ با موضوع ۹۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی 
صفادشــت به این دفتر خانه جهت ثبت مراجعه نموده است لذا به شما ابالغ می گردد ظرف 
مهلت یک هفته پس از نشــر آگهی به این دفترخانه به آدرس: کرج ماهدشــت نبش میدان 
آزادگان طبقــه زیرین آزمایشــگاه دفتر ثبت طالق ۲ ماهدشــت جهت ثبت طالق مراجعه 

فرمایید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.۷۱۴/ف
 صمدی سر دفتر طالق ۲ ماهدشت 

محسن صمدی اکمل – سردفتر ازدواج ۲ و طالق ۲ ماهدشت

اعالم مفقودی 
برگ ســبز پراید ســواری ۱۳۲ مدل ۱۳۸۷ رنگ سفید 
– روغنی شــماره شاســی S ۱۴۲۲۲۸۷۰۱۲۵۶۸ شماره 
موتور ۲۴۵۲۰۲۶ شماره پالک ایران ۸۶-۳۳۵ج۴۵ متعلق 
به فاطمه حاجی نیا اســبوئی مفقــود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

آگهی دعوت از سهام داران شرکت سارینا سرام گناباد )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1263 به شناسه ملی 14۰۰36367۰8

در اجرای ماده ۱۳۶ الیحه اصالحی قانون تجارت از کلیه سهام داران شرکت سارینا 
ســرام گناباد )سهامی خاص( به شــماره ثبت ۱۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۶۷۰۸ 
دعوت می شــود در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ 
در ســاعت ۸ صبح که در نشانی: مشهد بلوار مالصدرا – مالصدرا ۲۱ پالک ۱۶ برگزار 

می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیات مدیره

آگهی دعوت از سهام داران شرکت سارینا سرام گناباد )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1263 به شناسه ملی 14۰۰36367۰8

در اجرای ماده ۱۳۶ الیحه اصالحی قانون تجارت از کلیه سهام داران شرکت سارینا 
ســرام گناباد )سهامی خاص( به شــماره ثبت ۱۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۶۷۰۸ 
دعوت می شود در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ 
در ســاعت ۸ صبح که در نشانی: مشهد بلوار مالصدرا – مالصدرا ۲۱ پالک ۱۶ برگزار 

می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین
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