
    مهلت 
10 روزه برای 
ورود نیروهای 
 تازه نفس 
به حوزه درمان  
 به گزارش وب دا، 
بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت به رؤسای 
دانشگاه های علوم 
پزشکی دستور داد با 
توجه به نیاز فوری 
به نیروی انسانی و 
کمک به کادر درمان و 
جلوگیری از فرسایش 
نیروها و نظر به 
تأکید کمیسیون 
بهداشت مجلس 
مبنی بر تسریع در 
به کارگیری تمامی 
پذیرفته شدگان 
آزمون استخدامی 
بهمن 99، حداکثر 
تا 10 آبان تمامی 
پذیرفته شدگان 
آزمون فوق آغاز به 
کار کنند. 

اعظم طیرانی  تحقق عدالت 
آموزشی و فراهم ساختن فرصت 
برابر بــرای تمامی دانــش آمــوزان 
در مناطق مختلف کشور یکی از 
نخستین آرمان های نظام اسالمی 
است؛ از همین رو در پنجمین بند 
از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که یک دهه 
پیش توسط شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب 
رسید تأمین و گسترش عدالت در بــرخــورداری از 
فرصت  های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب  با 
توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران و 

مناطق مختلف کشور مورد تأکید قرار گرفت.
با این حال این آرمان هنوز به دالیلی تحقق نیافته 
اســـت؛ بــه طــوری کــه هنوز بخش قابل توجهی از 
پذیرفته شدگان برتر آزمون سراسری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی را دانش آموزان چند مدرسه 
معدود در شهرهای بزرگ کشور تشکیل می دهند 
و دانــش آمــوزان مستعد و تیزهوش مناطق محروم 
روستایی و عشایری گاه از امکان رقابت برابر با سایر 

دانش آموزان محروم می مانند.

تیزهوش ها را از محیط زندگی شان جدا نکنیم  ◾
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آمــوزش 
عشایر کشور در گفت وگو با ما به 6 هزار و 643 مدرسه 
عشایری ثابت و سیاری اشاره می کند که در کشور 
وجود دارنــد و می گوید: از این تعداد، 967 مدرسه 
مربوط به دوره متوسطه اول و دوم یعنی پایه هفتم 
تا دوازدهم می شود که تعداد زیادی از دانش آموزان 
این مدارس در مناطق محروم به ویژه دانش آموزان 
عشایر، تیزهوش هستند.  محمدرضا سیفی با 
تأکید بر اهمیت شناسایی دانش آموزان تیزهوش 
 در مناطق محروم به اساس نامه مدارس عشایری که 
اسفندماه 93 بــه تصویب رئــیــس جمهور وقت 

رسیده اشــاره کرده و می افزاید: اگر این اساس نامه 
در مدارس عشایری اجرا می شد امروز شاهد ترک 
تحصیل دانــش آمــوزان تیزهوش عشایر نبودیم. 
بنابراین وظیفه مسئوالن این است به جای جدا 
کردن دانش آموزان از محیط زندگیشان، امکانات 
شناسایی استعدادهای برتر در مناطق محروم را به 

مناطق محروم منتقل کنند.

چگونگی شناسایی استعدادهای برتر  ◾
سیفی می گوید: در شناسایی دانش آموزان تیزهوش 
در مناطق محروم باید توجه داشته باشیم عدالت 
ــرای  آمــوزشــی را رعــایــت کــنــیــم. بــایــد شــاخــصــی ب
اندازه گیری سطح هوش این دانــش آمــوزان داشته 
باشیم؛ اما سنجه هایی مانند قبولی در کنکور قابل 

اعتماد نیست؛ به ویژه آنکه نگاه تک بُعدی به هوش 
برخالف فرایند یادگیری در کشورهای توسعه یافته 
اســت. بنابراین باید بــه جــای تأکید بــر شناسایی 
دانــش آمــوزان تیزهوش در مناطق محروم، با نگاه 
حداکثری به همه دانش آموزان این مناطق عدالت 

آموزشی را در کشور توسعه دهیم.

ترک تحصیل 50 درصد دختران جامعه عشایری  ◾
سیفی می گوید: در سال تحصیلی جدید بیشتر 
دانش آموزان دختر جامعه عشايری به دلیل نداشتن 
توان مالی برای خريد كتاب، در مدارس نام نویسی 
نكرده اند و با چنين شرايطی چرخه ترک تحصيل 
بيش از 50 درصد دختران دانش آموز عشايری رقم 
خورده است.  وی ادامه می دهد: باوجود پيگيری های 

مداوم در اليحه بودجه ساالنه كشور، رديف اعتباری 
خاصی با عنوان توسعه آموزش و پرورش عشايری 
تخصيص پيدا نكرده و اساس نامه مدارس عشایری 
که هفت سال پیش به امضای رئيس جمهور وقت 
رسيد به دلیل برقرار نبودن عدالت آموزشی در کشور 
ــروز اجــرا نشده اســت. حــال آنکه اگــر عدالت  تا ام
آموزشی برقرار بود دانــش آمــوزان تیزهوش سراسر 
کشور مشخص می شدند و نیازی به شناسایی 

آن ها نبود. 

تشکل های غیردولتی به میدان آمده اند ◾
با توجه به مشکالت و چالش های پیش روی دولت، 
برنامه ریزان و مجریان نظام آمــوزش رسمی کشور 
به منظور شناسایی دانـــش آمـــوزان بــا استعداد و 

تیزهوش که به آن اشاره شد، تشکل ها و سمن های 
مختلفی کوشیده اند سهم خود را در این خصوص 
ایفا کنند. مدیر باشگاه دانـــش آمـــوزی دانشگاه 
تهران -مجموعه ای که حدود دو سال از تأسیس آن 
می گذرد-هدف از تأسیس این باشگاه را شناسایی، 
حمایت و توانمندسازی دانش آموزان با استعداد در 
مناطق محروم می داند و می گوید: از ابتدای تأسیس 
ایــن باشگاه تاکنون ایــن هــدف مهم را با همکاری 
سازمان هایی که در ایــن مناطق حضور داشتند و 
سازمان ملی استعدادهای درخشان و خیران دنبال 
کــرده ایــم. فرشته امین ادامــه می دهد: یک بخش 
خــاص از اهـــداف باشگاه دانـــش آمـــوزی بــه عنوان 
مسئولیت اجتماعی که بر عهده داردارائه خدمات به 
دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم )دانش آموزان 
پایه هفتم تا دوازدهم( مستعد مناطق محروم است 
تا با شناسایی و حمایت از آن ها به واسطه خیران، 
بتوانند متناسب با استعداد و شرایطی که دارند برای 
ورود به دانشگاه مسیر درستی را انتخاب کنند. وی 
می افزاید: در زمینه استعدادیابی و توانمندسازی 
دانش آموزان؛ در حوزه های مختلف از متخصصان 
خارج از دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه، 
سازمان های تخصصی داوطلب بــرای همکاری با 
باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران و دانشجویان 
مستعد استفاده می کنیم.  امین  ادامه می دهد: با 
توجه به اینکه تعداد زیــادی از دانــش آمــوزان نخبه 
و با استعداد در مناطق محروم هستند، ما در حال 
امضای یک تفاهم نامه با سازمان ملی استعدادهای 
درخشان و کمیته امداد امام خمینی)ره( هستیم تا 
این دو نهاد، دانش آموزان تیزهوش مناطق محروم را 
به ما معرفی کنند.  این عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران ادامه می دهد: برخی از دانش آموزان تیزهوش 
نیز از طریق دانشجویان دانشگاه و افراد مورد اعتماد 

به این باشگاه معرفی می شوند. 

زمینه رقابت دانش آموزان مناطق محروم را فراهم کنیم 

گام هایی برای تحقق فرصت های برابر آموزشی

ددستچينستچين

شهریار فوالدوند

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی

شهریار فوالدوند، رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت 

آموزش و پرورش می گوید: آموزش و پرورش 
خود را مکلف می داند در راستای همگانی کردن 
تعلیم و تربیت و ایجاد حس همگرایی، مشارکت 

همه کسانی را که می توانند به این حوزه ورود 
کنند جلب کند. آموزش و پرورش به ویژه در حوزه 

ابتدایی تالش می کند حتی برای یک دانش آموز 
بازمانده از تحصیل، بستر تحصیل و بازگشت به 

مدرسه را فراهم کند.این مدیر وزارت آموزش و 

پرورش می گوید: بحث بازماندگی و ترک تحصیل 
هیچ گاه نمی تواند مغفول واقع شود. دانش آموزان 
مناطق محروم سرمایه کشور محسوب می شوند 
و اگر تالش ما موجب شود حتی یک نفر از آن ها به 

تحصیل برگردد موفقیت بسیار باالیی است.
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 بی توجهی فراوان به معلوالن  ◾
فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس با اشــاره به قانون حمایت از حقوق 
معلوالن مــصــوب 1396، بــه فـــارس گفت: 
باوجود حمایت های ویژه تعریف شده در این قانون در زمینه 
خدمات شهری، توان بخشی، امور آموزشی و فرهنگی و... 
همچنان شاهد کم توجهی های فــراوان به افراد معلول و 

توان یاب و همچنین نابینایان و کم بینایان هستیم.

 تجارت جدید با مصوبه اخیر ساماندهی کنکور ◾
علی امـــرایـــی، عضو کمیسیون آمـــوزش 
دیده بان شفافیت و عدالت به فارس گفت: 
بــا قطعی شــدن تأثیر مــعــدل در کنکور، 
تجارت تازه ای برای کسب نمره های باال در امتحان های 
نهایی، ترمیم معدل و کــالس هــای خصوصی شکل 
می گیرد و غیر از کتاب آموزشی و کتاب تست، میلیون ها 
کتاب حل المسائل امتحانات نهایی وارد بازار می شود.

احتمال وقوع زلزله 6 ریشتری در تهران  ◾
ــهــــدی زارع، اســــتــــاد پـــژوهـــشـــکـــده  مــ
ــراســاس  ــفــت: ب ــه شــنــاســی بـــه آنـــا گ ــزل زل
تحقیقاتی که از سال 75 تا تیر 1400 صورت 
گرفته، منتظر زلــزلــه ای به بزرگی 6 ریشتر در تهران 
هستیم، البته مشخص نیست این زلزله در مرکز شهر 
اتفاق می افتد یا اطراف تهران. زمان و مکان دقیق این 

زلزله 6 ریشتری مشخص نیست.

 درآمد پلیس از طرح موتوریار چقدر است؟ ◾
ســـردار محمدحسین حــمــیــدی، رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در 
واکنش به اینکه آیا پلیس از تبلیغات روی 
کاورها در طرح موتوریار درآمــدی دارد، به مهر گفت: 
مجموعه ها، بانک ها و مؤسسات فقط کاور می دهند 
و ما هیچ هزینه ای به عنوان تبلیغات از آن ها دریافت 

نمی کنیم.
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آگهی تاریخ   01 / 08  / 1400 صفحه 6      
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 349 فرعی از 146- اصلی بخش 6 مشهد بنام ابوالقاسم 
قربان زاده فرزند حسن مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود 
آن در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/8/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار 
این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می ش��ود تا در روز و س��اعت مقرر فوق در محل حضور به هم 
رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نمایند محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه 
کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی ارائه و گواهی 

آن را به این اداره تسلیم نمایند.  م.الف873   آ1406891             تاریخ انتشار شنبه 1400/8/1
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای عزیزاله نداف شرق بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 383 فرعی از 180- اصلی واقع در بخش 6 مشهد 
اراضی تجر بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و 
نقشه بردار برای روز چهارشنبه مورخ 1400/8/12 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آیین نامه قانون در 
محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور 
دارید می توانید 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.الف874  آ1406892
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 548 فرعی از 16– اصلی ملکی خانم عایشه داداله زهی واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش12 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/08/22  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1406888                   تاریخ انتشار : 1400/08/01  
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم ملوک عبدالهی فرزند آش��ور به ش��ماره ملی 3591812102 به ش��رح دادخواس��ت کالس��ه پرونده شماره 
67/1/1400 در این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان موسی رخ 
فروز فرزند مومن به شماره 3591255920 در تاریخ 1400/6/4 در زادگاهش بزمان بعلت کهولت سن فوت نموده 
است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2-الل بی بی رایگان به شماره 
ملی 3590824689 همسر متوفی 3-امنه رخ فروز به شماره شناسنامه 2 دختر متوفی 4-زرینه رخ فروز به شماره 
ملی 3580191934 دختر متوفی 5-فاطمه رخ فروز به شماره ملی 3591082228    6-طاهره رخ فروز به شماره 
ملی 6820066589   7-زینب رخ فروز به شماره ملی 6820085028دختر متوفی 8-زهرا رخ فروز به شماره ملی 

6820094817    9-میکائیل رخ فروز فاقد شناسنامه .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت  یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ1406889
اکبر گلشن –رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم مه بی بی عبدالهی پور   به ش��ماره ملی 3591766951  ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 1400/505 از این 
ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده شادروان اصغر   حیدرزهی   به ش��ماره ملی 3590859105 در تاریخ 
1400/7/17 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است : 1- متقاضی 
با مشخصات فوق همسر  متوفی 2- محمد مصباح حیدرزهی   به شماره ملی 3581714744      3- محمد فتاح  
حیدرزهی   به شماره ملی 3581852632    4- محمد مهدی حیدرزهی بشماره ملی 3581162709 فرزندان ذکور 

متوفی   5- عالیه حیدرزهی به شماره ملی 3581327082فرزند اناث  متوفی .متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1406890
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری 

اگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 حوزه ثبتی تربت حیدریه   
بدستور ماده 12 قانون ثبت وماده 59 ائین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع دربخش های حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا اخر شهریور ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و 
همجنین مواردی که اگهی نوبتی ان برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد 

تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل اگهی میشود.
بخش یک شهرستان تربت حیدریه 

اراضی شهر پالک 847- اصلی علیرضا قاضی ششدانگ 3 دربند مغازه بمساحت 29/65 مترمربع که مقدار 18/92 
مترمربع طبق نظریه شهرداری در مسیر قرار دارد . 

دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه  
اراضی قندشتن پالک 225- اصلی 

3181 فرعی کاظم کامیاب ششدانگ یکباب منزل بمساحت 150/47 مترمربع 

3289 فرعی 1- حسین علیزاده قندشتنی 2- علی علیزاده قندشتنی مشاعا بالمناصفه هر نفر نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب منزل بمساحت کل 204 متر مربع 

3290 فرعی زهرا ابراهیم نیا قندشتنی ششدانگ یکباب منزل بمساحت 161/65 متر مربع 
اراضی مظفریه پالک 238- اصلی

2549 فرعی محمد محسن زاده ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 14/50 متر مربع 
لذا بدستور ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک اگهی شده در باال معترض می باشند و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به اگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز ودر مورد اگهی اصالحی در مدت 
30 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک تربت حیدریه تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذ کور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود . آ1406887
تاریخ انتشار نوبت اول = 1400/8/1                                تاریخ انتشار نوبت دوم = 1400/9/1 

محمد کاظم باقر زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه  

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 1330/03/10(  قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه دوم سال 1400 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق ماده 
13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیات حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 5188 فرعی مجزی شده از 89 فرعی از یک اصلی آقای حجت یوسفی ساداتی نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 86/58 متر مربع

2.پالک 5189 فرعی مجزی شده از 100 فرعی از یک اصلی آقای محمد نورنظری دوست محمدبای نه سهم مشاع 
از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 150/98 متر مربع

3.پالک 5190 فرعی مجزی شده از 48 فرعی از یک اصلی آقای امید دهقانیان نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل¬ مسکونی به مساحت ششدانگ 100/90 متر مربع

4.پالک 5191 فرعی مجزی ش��ده از 106 فرعی از یک اصلی آقای فرهاد حیدری ثانی نه س��هم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 138/70 متر مربع

5.پالک 5192 فرعی مجزی شده از 37 فرعی از یک اصلی خانم صبا میرخانی حق وردی نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 119/59 متر مربع

پالک 345 � اصلی شهر درگز قطعه یک درگز بخش 7 قوچان
6.پالک 2813 فرعی مجزی شده از 297 فرعی )این شماره در راستای استاندارد نمودن پالک های ثبتی به جای 
پالک 297� اصلی شهر منظور شده است( از 345� اصلی شهر آقای مهدی جاللی مقدم ششدانگ یک باب منزل 

به مساحت 136/35  متر مربع
 لذا اش��خاصی که نس��بت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.آ1406886
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01

ناصرحسن زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهي نوبتي )سه ماهه دوم سال 1400(
حوزه ثبتي خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئین نامه مذکور اسامي اشخاصي که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخش��هاي تابعه حوزه ثبتي خوش��اب که تا آخر شهریور ماه  تقاضاي ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا براي 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد:
بخش 5 الحاقی به خوشاب

پالک 87- اصلی اراضی حسن آباد:
 562 فرعی، حسن محمودی فرد رزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت3783/26 متر مربع

پالک193-اصلی اراضی رودسراب:
773 فرعی، ابراهیم رودسرابی فرزند رجبعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1377/14 متر مربع

پالک258-اصلی اراضی رباط جز:
2791فرعی، احمدرباط جزی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته  بمساحت 23896/98 متر مربع

  2792 فرعی،  سیدحس��ین امینی پور فرزند س��یدمحمود شش��دانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت44348/57 
متر مربع

بخش 10 نیشابور الحاقی به خوشا ب
پالک 43- اصلی اراضی سیدآباد:

 25 فرعی، محمدحسین سیدآبادی فرزند علینقی ششدانگ یک قطعه باغ پسته به مساحت15739/94 متر مربع 
26 فرعی، محمدعلی سیدآبادی فرزند براتعلی ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت 19632/88متر مربع

 27 فرعی ،نوراله سیدآبادی فرزند قدرت اله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت52341متر مربع
 لذا در اجراي ماده 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض مي باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جریان رسیدگي است مي بایستي گواهي مشعر بر جریان 
دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهي ظرف 90 روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف  1400/835 (  آ1406885
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1400/08/01              تاریخ انتشار نوبت دوم :   شنبه 1400/09/01

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادو امالک خوشاب 

آگهي نوبتي )سه ماهه دوم سال 1400 (
حوزه ثبتي سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئین نامه مذکور اسامي اشخاصي که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي سبزوار که تا آخر شهریور ماه  1400 تقاضاي ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا 

براي اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد :
بخش 2 سبزوار

پالک 3541  اصلي 
یک فرعی، عباس الهامی تبار  فرزند رمضان ، ششدانگ  قسمتی از راسته بازار قدیم بمساحت 2/31  مترمربع 

بخش 3 سبزوار
پالک 6-  اصلي ، اراضی کلوت :

18855 فرعی، حامد صمدی   فرزند رحمت اهلل ، عباسعلی حقیقی دولت آبادی  فرزند عبداهلل ، فاطمه عبداهلل زاده  
فرزند غالمحسین ، زهرا باغانی فرزند حسین ، حمید رضا بنجخی فرزند علی اصغر ،محمد فیروز آبادی یزد فرزند علی 
اصغر ، محمد ابراهیمی فرزند محمد حسین ، آمنه نقی فرزند علیرضا ، جواد فاتحی فرزند عبدالرئوف ، رضا بیدخوری 
فرزند رجبعلی ، رضا ده نبی فرزند مراد علی ، کوثر قیامی فرزند علی ، هر یک نسبت به یکصد و ده سهم مشاع از 

بیست و دو هزار سهم ششدانگ  یک قطعه زمین بند سار  بمساحت 7016 مترمربع 
20208 فرعی، علیرضا فرزند رجب ،حسن  ،عبدالحسین ،ابراهیم ، فرزندان علی ، موسی الرضا فرزند حجی  شهرت 
همگی رازقندی  هر کدام نسبت به 662/70 سهم مشاع از 3313/50 سهم ششدانگ  یک قطعه زمین  بمساحت 

3313/50 مترمربع 
20274 فرعی، زهرا خسروجردی  فرزند محمود ،ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 146/26 مترمربع 

20302 فرعی، زینب بینقی  فرزند علی اصغر ، مهدی قیاس��ی فرزند اصغر بالمناصفه ،ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 103 مترمربع 

20338 فرع��ی، مرضی��ه کرمی  فرزند علی اکبر ، علی زرد کوهی فرزند غالم بالمناصفه ،شش��دانگ  یکباب منزل  
بمساحت 164/22 مترمربع 

20340 فرعی، نساء کسکنی  فرزند حسین ، ششدانگ  یکباب منزل  بمساحت 144/16  مترمربع 
20341 فرعی، علی اصغر حجی آبادی  فرزند عباس ، رقیه خاتون باالل فرزند لطف اهلل بالمناصفه ، ششدانگ  یکباب 

خانه بمساحت 75/80  مترمربع 
20351 فرعی، خدیجه باالل  فرزند لطف اهلل ، ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 105/60 مترمربع 
20354 فرعی، اسماعیل مهری  فرزند حسن ، ششدانگ  یکباب منزل  بمساحت 99/60 مترمربع 

20384 فرعی، حسین ،ام البنین ، زهرا شهرت همگی علی محمدی فرزندان  حسین بالمثالثه ، ششدانگ  یکباب 
ساختمان بمساحت 73/38  مترمربع 

20370 فرعی، محمود مهرآبادی فرزند اسماعیل ،ششدانگ  یکباب منزل بمساحت 118/94  مترمربع 
20371 فرعی، آقایان برات اله فرزند محمد نسبت به 1363/5 متر مربع ،رمضانعلی فرزند غالمعلی نسبت به 908 
متر مربع ،موس��ی الرضا فرزند غالمعلی نس��بت به 1354 متر مربع شهرت همگی غالم دانایی ،غالمرضا دانا فرزند 
محمد نسبت به 1363/5 متر مربع ،حسن شیرخانی فرزند مراد علی نسبت به 2500 متر مربع ،مجتبی منشوری 
فرزند حسین نسبت به 1628 متر مربع و بانوان سکینه غالم دانایی فرزند حسین نسبت به 2500 متر مربع ،اکرم 
حیاتی فرزند قدرت اله  نس��بت به 5000 متر مربع از 16617/50 متر مربع ،شش��دانگ  یک قطعه زمین بندس��ار 

بمساحت 16617/50 مترمربع 
20386 فرعی، مرضیه حیدرجو  فرزند محمد ، ششدانگ  یکباب ساختمان  بمساحت 129/61 مترمربع 

20387 فرعی، اکرم برغمدی  فرزند رمضان ، ششدانگ  یکباب منزل  بمساحت 74/50 مترمربع 
20391 فرعی، شهربانو جلینی   فرزند رجب ، ششدانگ  یکباب منزل  بمساحت 99/85 مترمربع 

پالک  8  اصلي ، اراضی ابارش :
1584 فرعی، علی اکبر ، رضا ،هر یک نس��بت به 22 س��هم از 60 س��هم ، خاتون جان  نس��بت به  11 سهم از 60 
سهم شهرت همگی قربانی  فرزندان محمد، خدیجه ، طوبی ، صغرا هر یک نسبت به یکسهم از 60 سهم ، محمد 
تقی نس��بت به 2 سهم از 60 سهم ش��هرت همگی قاسمی فرزندان قاسمعلی ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  

بمساحت 12192/47  مترمربع 
پالک  28  اصلي ، اراضی کسکن :

1137 فرعی، یداله جمالیان  فرزند علی اصغر ، ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 10054/01  مترمربع 
پالک  29  اصلي ، اراضی سدید :

305 فرعی، عباس افچنگی  فرزند رجبعلی نسبت به 4400 سهم محمد خوش سیما فرزند عباسعلی نسبت به 1485 
سهم از، ششدانگ یک قطعه زمین دیمسار بمساحت 5885 مترمربع 

310 فرعی، اکرم جوادی  فرزند محمد  ، ششدانگ  یک قطعه زمین محصور  بمساحت 1566/42 مترمربع 
پالک  62  اصلي ، اراضی صومعه :

27 فرعی، طاهره س��نگ س��فیدی  فرزند حس��ن ،شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی متصل به پالک 22 فرعی 
بمساحت 1146/01  مترمربع 

پالک  78  اصلي ، اراضی رازقند :
522 فرعی، عصمت باشتنی  فرزند رجبعلی ، محسن شهرآئینی فرزند موسی الرضا بالمناصفه  ، ششدانگ  یک قطعه 

باغ بمساحت 1638/50  مترمربع 
پالک  162  اصلي ، اراضی ایزی :

5980 فرعی، طاهره مالیی  فرزند ابوالقاسم ، ششدانگ  یک باب ساختمان بمساحت 71/59  مترمربع 
5997 فرعی، داود مجلل نیا  فرزند محمد باقر ، ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 4859/47  مترمربع 
5998 فرعی، داود مجلل نیا  فرزند محمد باقر ، ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 4270/63  مترمربع 

 بخش 3 سبزوار ناحیه 2
پالک  یک اصلي ، اراضی قز :

359 فرعی، محسن قزی  فرزند حسن ، ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 3946/47  مترمربع 
پالک  5 اصلي ، اراضی جوزار :

131 فرعی،رضا نوروزیان  فرزند علی اکبر نسبت به 8735/54 مترمربع  ، حسین فرهمند فر فرزند صفر نسبت به 
5267/66 متر مربع  محمد قزی فرزند حسام الدین نسبت به 20251/85 متر مربع  ، سیدمحمد قزی فرزند میرزا 

حسین  نسبت به 11965/30 متر مربع ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 46220/37  مترمربع 

بخش 8 سبزوار ناحیه یک
پالک  37 اصلي ، اراضی گاچ :

531 فرعی، محمود میرزایی  فرزند عبداله ،ششدانگ  یک باب مرغداری و زمین متصل بهم بمساحت 5032/60  مترمربع 
532 فرعی، حسین عباسیان  فرزند عباس ،ششدانگ  یک باب مرغداری و زمین متصل بهم  بمساحت 9475/83  مترمربع 

پالک 94 اصلي ، اراضی ثقیه :
225 فرعی، اعظم قاسمی  فرزند رمضان ،ششدانگ  یک باب مرغداری و محوطه متصل به آن بمساحت 16494  مترمربع 

بخش 12 سبزوار
پالک  یک اصلي ، اراضی عمیدآباد :

22003 فرعی، احسان زینلی  فرزند صفرعلی ، ششدانگ  یک باب چهار دیواری بمساحت 27/68  مترمربع 
لذا در اجراي ماده 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض مي باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جریان رسیدگي است مي بایستي گواهي مشعر بر جریان 
دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهي ظرف 90 روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف1400/985(    آ1406895
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه   1400/08/01                تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/09/01                                                                              

علي آب باریکي -  رئیس ثبت اسنادوام���������الک سبزوار
 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه خانم رویا س��ید عبداللهی به وکالت از آقای میر منصور س��ید عبداللهی برابر درخواست وارده بشماره 
10022677 مورخ 1400/3/22 سند مالکیت سه دانگ از شش دانگ یک بابخانه بشماره 2256 فرعی از 135 اصلی 
واقع در بخش س��ه اردبیل ثبت و س��ند صادر گشته مفقود گردیده ، تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا 
مراتب طبق بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون 
ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعایی بوجود اسناد مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته 
باشند ، ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم 
این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی اسناد مالکیت المثنی صادر و تسلیم 

خواهد شد و اسناد اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  آ1406884   تاریخ انتشار: شنبه   1400/8/1
رحمان حسنی قابل – رئیس ثبت منطقه دو اردبیل

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012002708 هی��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 علی اکبر خیابانی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 211صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 122/40  متر مربع از پالک 1837  اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان باقری 26 خریداری از 
مالک رسمی آقای/ خانم عظیم مکاریان )عظیم عظیم نیا (  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 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.آ1406873 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/01                          تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/16

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

 برابر رای شماره 140060306012002235 و 140060306012002236  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقاب/ خانم حامد ذاکر به شماره ملی 0901183644  در ششدانگ دوباب ساختمان به 
مساحت  های 250 متر مربع ، 250 متر مربع از پالک 468فرعی از 159 اصلی واقع در بخش 2 کاشمر به آدرس 
اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی  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 
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.آ1406874 

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/1                            تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/16
احمد جهانگیر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012001976 هی��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 قاسم سید حسینی فرزند سید اسماعیل بشماره شناسنامه 151 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 1033/91 متر مربع از پالک 2فرعی از 1459 اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان سلطانیه 
7  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم معصومه شاه مراد زاده 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 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.آ1406876 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/01                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/16

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 


