
شهریه های 
نجومی 
دانشگاه های 
خودگردان 
صحت دارد؟
قاسم عموعابدینی، 
معاون آموزشی وزارت 
علوم درباره اخبار 
دریافت شهریه های 
نجومی از دانشجویان 
پردیس های 
خودگردان 
دانشگاه های سطح یک 
به باشگاه خبرنگاران 
گفت: از این خبر اطالع 
ندارم، هر تصمیمی 
هیئت های امنای 
دانشگاه ها تصویب 
کنند، همان اجرایی 
می شود. اگر تصویب 
کرده باشند، مباحث 
میزان شهریه های 
نجومی دانشگاه های 
پردیس و خودگردان 
صحت دارد؛در غیر این 
صورت کذب است.

گــرچــه  مــصــدق  محمود 
ــان، بــا  ــاســ ــ ــن ــارشــ ــ بــــه گـــفـــتـــه ک
پــیــشــرفــت هــای بــســیــار دانـــش 
پزشکی، سن امید به زندگی در 
کشور ما به 75 سال رسیده؛ اما با 
این حال آنچه می تواند در آینده 
ایجاد بحران کند، سالمندی جمعیت است؛چون با 
افزایش جمعیت سالمند یک کشور، نیاز به خدمات 
مراقبتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی، حمایتی 
و معیشتی و بیمه ای زیاد می شود. ضمن اینکه از 

نیروی جوان و کار آن جامعه نیز کاسته می شود. 
حال پرسش اساسی این است که از امــروز برای 
عبور کم آسیب از بحران سالمندی چه گام هایی 
ــر رونـــد فعلی تغییر نکند و  بــایــد بــرداشــت و اگ
تصمیم گیران کشور همچون گذشته به فکر پدیده 
سالمندی جمعیت ایران نباشند، آن وقت شاهد 

چه اتفاقی خواهیم بود؟ 

10درصد جمعیت کشور سالمند هستند ◾
محسن شتی، رئیس اداره سالمت سالمندان 
وزارت بهداشت، کاهش نــرخ بـــاروری یــا موالید 
و افــزایــش امــیــد بــه زنــدگــی را در دهــه هــای اخیر 
عمده ترین دالیــل سالمندی جمعیت می خواند 
و به قدس می گوید: براساس سرشماری سال95، 
9/28درصـــد جمعیت ایــران سالمند یا بــاالی 60 
سال بوده اند و پس از آن سرشماری تازه ای انجام 
نشد تا امروز آمار دقیق تری از جمعیت سالخورده 
داشته باشیم؛ امــا احتماالً درحال حاضر حدود 
10درصــد جمعیت کشور سالمند هستند. یعنی 
حــدود 8/5 میلیون ایــرانــی در سن سالخوردگی 
قرار دارند و از آنجا که اگر 12درصــد جمعیت یک 
کشور سالمند باشند به آن جمعیت سالخورده 
گفته می شود، می توان گفت ما در حال ورود به 
سالخوردگی هستیم. البته همین االن هم برخی از 

استان ها مثل گیالن سالخورده محسوب می شوند. 
وی با اشاره به اینکه با افزایش متوسط سن جامعه، 
یکی از نگرانی ها افزایش درصد سرباری و افرادی 
است که نیاز بیشتری به دریافت خدمات مراقبتی، 
بهداشتی، درمــانــی، توانبخشی و رفاهی دارنــد، 
مــی افــزایــد: ناتوانی جسمی بــا گذشت عمر باال 
می رود و احتمال بروز بیماری های مختلف به ویژه 
بیماری های مزمن در دوره سالمندی افزایش 
می یابد. البته سالمندی به مفهوم بیماری نیست 
و اگــر شخص در دوره کــودکــی، نوجوانی، جوانی 
و میانسالی شیوه زندگی سالمی داشته باشد 
سالمندی خوبی خواهد داشت هرچند با کاهش 

ظرفیت ارگان های بدن مواجه باشد. 

روند پرشتاب سالمندی ◾
شــتــی، از ســرعــت بــســیــار کــشــور به 

ســوی سالخوردگی جمعیت خبر 
ــد: دو بــرابــر  ــزای مــی دهــد و مــی اف

شــدن جمعیت سالمند در 
آمریکا و کشورهای اروپایی 
ــدود 100 تــا 150 ســال  حــ
ــران  طــول کشید امــا در ای

فقط 40 ســال طــول کشید 
تـــا جمعیت ســالــمــنــد دو بــرابــر 

شود و نکته قابل توجه دیگر اینکه دو برابر شدن 
جمعیت سالمند برای دفعه بعد 20  تا 30 سال 
دیگر اتفاق می افتد. یعنی به احتمال زیاد حدود 

20 درصد جمعیت کشور در سال 1420 تا 1430 
سالمند خواهند بود. این اعداد و ارقام به خوبی 

چند برابر کشورهای نشان می دهند ایران 
بــــــــــــــه ســـــمـــــت یاد شده سریع تر 

ــنـــدی  ــمـ ــالـ ــت سـ ــ ــی ــ ــع ــ ــم جــ
مــی رود. این پــــــــیــــــــش 

اســـت که درحــالــی 
ــی، منابع  ــال م

ــت هـــای رفــــــــــــاهــــــــــــی و  زیـــرســـاخـ
ــی،  ــ ــت ــداشــ ــهــ ــ درمــانــی کشورهای ب
نداریم. ضمن اینکه اروپـــــــــایـــــــــی را 

آن ها فرصت بیشتری داشتند تا برای مقابله با  
سالمندی  و حمایت از جمعیتی که نیاز به حمایت 
و مراقبت دارد، آماده شوند. بنابراین باید خیلی 
بیشتر از گذشته بــرای بحران سالمندی وقت و 
بودجه بگذاریم تا بتوانیم به نیازهای جمعیت 
سالمندان کشور به نحو بهتری پاسخ دهیم و 

سالمت و رفاه آنان را تأمین کنیم.

فکری برای بیمه سالمندان کنیم ◾
وی با اشاره به اینکه رفاه سالمندان و توجه به سالمت 
آن ها باید یکی از اولویت های دولت و مجلس و دیگر 
تصمیم گیران کشور باشد، می گوید: راه های نرفته 
زیادی در حوزه سالمندی جمعیت داریم. برای مثال 

یکی از آن ها مربوط به بیمه سالمندان است. 
بــایــد مــراقــبــت از ســالــمــنــدان در مــنــزل و یا 
مراقبت های طوالنی مدت و توانبخشی 
را تحت پوشش بیمه قــرار می دادیم، 
چون سالمندانی داریم که نمی توانند 
ــبــت کــنــنــد و  ــان مــراق ــودشـ از خـ
ــه روزی  ــان ــد در مـــراکـــز شــب ــای ب
نــگــهــداری شــونــد و یــا تحت 
نظر یــک پرستار بــه صــورت 
24 ساعته باشند. این درحالی 
است که سازمان های بیمه گر همین حاال 
کــه 50درصــــد ضــریــب تخت بیمارستان ها به 
سالمندان  اختصاص دارد، به شدت تحت فشار 
هستند. درواقع بیمه ها چند برابر سهم جمعیتی 

سالمندان بــرای آنــان هزینه می کنند. بنابراین 
برای انجام چنین اقدام هایی ابتدا باید سازمان 
برنامه وبودجه، دولت و مجلس از بیمه ها حمایت 
مالی کنند تا آن هــا هم بتوانند حمایتشان را به 
جایی منتقل کنند که هنوز سالمند بستری نشده 
است. چون در این صورت؛ هم سالمت سالمندان 
بهتر حفظ می شود و هم هزینه های سازمان های 

بیمه ای زیاد نمی شود. 
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
درخصوص افزایش نرخ باروری به منظور کاهش 
سن جمعیت هم می گوید: تأکید بر افزایش نرخ 
باروری یا تعداد موالید یکی از راهبردهای دولت و 
وزارت بهداشت است تا به این شکل میانگین سن 
جمعیت کشور کاهش پیدا کند. اما باید توجه 
داشته باشیم که دست کم 15سال طول می کشد تا 
افرادی که به دنیا می آیند، به سن استقالل برسند 
و دیگر سربار نباشند. بنابراین اگر دستگاه های 
متولی براساس سند ملی سالمندی به وظایف 
خود عمل کنند و تمرکزشان را روی سالمندی فعال 

و سالم بگذارند بهتر و زودتر نتیجه می گیریم.   
شتی، در پاسخ به این پرسش که اگر در سال های 
آینده هم مثل گذشته بودجه سالمندی افزایش 
پیدا نکند، آن وقت باید شاهد چه اتفاقی باشیم؟ 
ــد:  همین االن ضــریــب اشــغــال تخت  ــوی مــی گ
بیمارستان ها از سوی سالمندان حدود 50درصد 
است حال اگر جمعیت آن ها طی 20 سال از حدود 
10 میلیون نفر به 20 میلیون نفر برسد آن وقت 
ضــریــب تــخــت بــیــمــارســتــان هــای کــشــور توسط 
سالمندان از 50درصد به 100درصــد می رسد. در 
نتیجه تخت برای کسانی که در تصادفات مصدوم 
و یا دچــار نارسایی قلبی و عروقی و... می شوند 
نخواهیم داشت. بنابراین اگر با همین فرمان پیش 
برویم و پدیده سالمندی را مدیریت نکنیم این 

بحران هرچه بیشتر تشدید می شود.

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس هشدار داد

خطر سرعت در جاده سالمندی

ددستچينستچين

محسن شتی
رئیس اداره سالمت سالمندان 

وزارت بهداشت

سند ملی سالمندان تصویب شده و برنامه 
عملیاتی آن از سوی دستگاه های مختلف در 

حال انجام است. وزارت بهداشت نیز از سه، چهار 
سال پیش برنامه عملیاتی کردن سند یاد شده 
را در دست اجرا دارد. در واقع به منظور حفظ و 

ارتقای سالمت جسمی، روحی و توانبخشی 
سالمندان، بیش از 50 پروژه داریم که بسیاری از 
آن ها اجرایی شده اند و تعدادی هم در حال اجرا 

هستند. ضمن اینکه دستگاه های دیگر به ویژه 
وزارت تعاون و همچنین سازمان بهزیستی 

نیز براساس سند یاد شده در زمینه سالمندان 
نقش هایی دارند که باید آن ها را ایفا کنند. البته 
وزارتخانه های بهداشت و رفاه اجتماعی برای 

اجرای سند ملی سالمندان باید هماهنگی و 
همکاری های بیشتری داشته باشند.
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 طرح جوانی جمعیت چه زمانی نتیجه می دهد؟ ◾
ــورای عالی  پیمان صــالــحــی، دبــیــرکــل شـ
علوم، تحقیقات و فناوری به ایسنا گفت: 
ما اکنون در شورای عالی عتف به دنبال 
این هستیم که طرح جوانی جمعیت، یک طرح کالن 
ملی شود. این طرح کامالً مربوط به علوم انسانی و 
تحولی است؛ ولی وقتی طرح اجرا شود، ممکن است 

10 سال دیگر نتیجه بدهد.

با این آب نمی شود کشاورزی کرد ◾
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس به 
ایلنا گفت: در موضوع زایــنــده رود، بحث 
ــا را مطرح می کنند که  انتقال آب از دری
بــی شــک آب انتقالی از دریـــا صــرفــه اقــتــصــادی بــرای 
کشاورزی نــدارد و هر مترمکعب آبی که به اصفهان 
برسد 80 تــا 100 هــزار تــومــان تمام مــی شــود و امکان 

کشاورزی با این آب نیست.

تهدید پذیرش پرستار بدون کنکور  ◾
مــحــمــد شــریــفــی مــقــدم، دبــیــرکــل خانه 
ــه بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران گفت:  پــرســتــار ب
پذیرش دانشجو در مقطع کــاردانــی در 
گــروه پرستاری، بــدون کنکور و حتی از طریق دیپلم 
 رشته علوم انسانی یک کار غیرکارشناسی است و 
ایــن گونه اقــدام هــا در آینده می تواند تهدیدکننده 

سالمت بیماران باشد.

آموزش فنی وحرفه  ای هنوز اساسنامه ندارد ◾
حسین حــق وردی، رئیس کمیته آموزش 
فنی وحرفه ای کمیسیون آموزش مجلس با 
بیان اینکه تدوین اساسنامه برای سازمان 
آموزش فنی وحرفه  ای باید در دستور وزیر جدید باشد، 
به خانه ملت گفت: متأسفانه این سازمان فاقد هرگونه 
اساسنامه است و فقط از قانون تشکیل آن در گذشته 

پیروی می کند.

جامعه

      صفحه 11
آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 140160310006006943مورخ 1401/06/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام داریوش رضایی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 320.80 مترمربع به 
پالک 2665 فرعی از 1- اصلی واقع در امیرآباد مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انثشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت با تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1383644  آ-40108606

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه جوالده پالک 15 اصلی بخش 1 قشالقی

64 فرعی آقا/ خانم سعدی سینکائی چتن فرزند موسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
خانه بهداشت( به مساحت 1۷3.18 مترمربع قسمتی از پالک 38 فرعی خریداری بدون واسطه / باواسطه از عاطفه 

و هما و صدیقه و طاهره و مرتضی شهرت همگی گرجی بحری
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.م الف 1386۷48  آ-4010862۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد:
  امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 16

12323 فرعی بنام خانم فرزانه فالح پور کوتنائی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است که ده سیر عرصه وقف می باشد به مساحت 200.۷0 مترمربع خریداری بدون واسطه از خانم زبیده عابدیان 

کاسگری مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه  این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ  نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی  تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارانه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر  ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید . م الف 13865۷9    آ-40108630
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23  

یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردر واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:   
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل- دهستان دشت سر

34-اصلی ) قریه کنسی (
332 فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
خانه بهداش��ت روس��تای کنسی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری بهداشتی به مساحت 

234.۷3 مترمربع خریداری شده بالواسطه از علی اصغر حمزه ای با تایید شورای اسالمی محل و دهیاری.
  لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 - آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طربق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1384585   آ-40108632

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/09              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/23
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷10- اصلی آقای میران داوری و غیره واقع در نمردیان 
جزء قطعه یک ایرانش��هر از بخش 5 بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/0۷/30 رأس 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 تا 
در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و 
اعتراض آنها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4 و 86 آئین 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 
می تواند 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 با رعایت مقررات ادامه دهد.  آ-4010860۷
تاریخ انتشار: 1401/0۷/09

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر- اردشیر محمودی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 1 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 14060316001001412 مورخه 1401/05/11 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
ناحیه 1 تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای پرویز پاشایی فرزند محمد به شماره شناسنامه 353۷5 کد ملی 
3250351۷۷6 صادره از کرمانشاه در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 48 متر مربع در محدوده اراضی 
پالک 138 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس کرمانشاه الهیه خیابان طالقانی قلعه کهنه کوی 39 

خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله قلعه کهنه محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 قضایی 
تقدیم نمایند و بدیهی است در صورت انقاضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . شماره : 12/م الف / 1529  آ-40108615
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۷/09                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/0۷/25

مهدی زارعی وش -رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 1401603190۷8006094 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا س��الجقه به شناسنامه ش��ماره 3841 کدملي 3130038256 
صادره بافت فرزند خداداد در شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 299.3 مترمربع پالک شماره2584 
فرعي از20 اصلي واقع بخش6 حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان ادرس کرمان قائم اباد بلوارولی عصر 
)عج( کوچه 20 خریداري از مالک رسمي آقاي علی ایالقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی:1382132   آ-40108616
تاریخ انتشارنوبت اول1401/0۷/09                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/24

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 1401603190۷8006181 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم افضلي به شناس��نامه شماره 1 کدملي 2993649108 صادره 
کرمان فرزند احمد  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 250 مترمربع  که موازی 90.35 مترمربع 
از ششدانگ عرصه متعلق به وقف و در اجاره مالک متن می باشدپالک شماره 22536 فرعي از1۷83  
اصلي واقع در  بخش3 حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان خیابان جهاد یاسین 2 سمت 
راس��ت  خریداري از مالک رسمي آقاي سید کاظم طباطبایی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:1383506  آ-4010861۷
تاریخ انتشارنوبت اول1401/0۷/09                تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/24

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 1401603190۷800590۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي مریم ش��یخعلي بابائي به شناسنامه شماره 2131 کدملي 2992666440 
صادره کرمان فرزند محمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/5 مترمربع پالک شماره16980 
فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزی ش��ده از پالک 885 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش2 حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان خیابان س��رباز کوچه 58 غربی 15انتهای کوچه درب آخر  
خریداري از مالک رسمي آقاي ارسطو کیان پور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

شناسه آگهی:1383408  آ-40108618 سند مالکیت صادر خواهد شد. 
انتشارنوبت اول1401/0۷/09                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/24

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

آگهي تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بشرویه

آگهي تحدید حدود یک قسمت از بخش سه شهرستان بشرویه
پیرو آگهي نوبتي منتشره و بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره هاي زیر :

شماره فرعي از دو اصلي  بخش سه بشرویه
پالک 6280 فرعی مجزا شده از2۷92 فرعی آقای علی حیدری فرزند حسن ششدانگ  یکباب منزل 

شماره فرعي از 160  - اصلي  بخش سه بشرویه
1 - پالک 4۷2 فرعي موقوفه حاج محمدحسین بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه بشرویه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

2 -پالک1۷09 فرعی آقای علی ترابی بتصدی در وقف ششدانگ یک قطعه زمین 
در 30 /۷ /1401  انجام خواهد شد.لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره هاي 
فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روز مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  
وبرابر ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم و گواهي الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.   آ-40108619

تاریخ انتشار :  09     /0۷     /1401
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1401603063510000۷1مورخ 1401/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم اعظم ش��ریفی  فرزند عبد الجواد به ش��ماره ملی090116۷282و ش��ماره 
شناس��نامه 290 صادره از کاش��مر در یک دانگ  مشاع از ش��ش دانگ یکباب قطعه زمین مزروعی به مساحت34 
/15190متر مربع قسمتی از شش دانگ از پالک شماره 21 اصلی واقع در بخش دو خلیل آباد به آدرس خلیل آباد 
–اراضی س��رمزده-جاده س��رمزده بزنجرد- نزدیک کوره آجر پزی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم  عبد الجواد 
شریفی سرمزده 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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 . آ-40108620
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۷/09                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/0۷/24

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1401603063510000۷3مورخ 1401/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم محمد رضا شریفی  فرزند عبد الجواد به شماره ملی 0901255۷26 وشماره 
شناسنامه 185۷ صادره از کاشمر در دو ونیم دانگ  مشاع از شش دانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت34 
/15190متر مربع قسمتی از شش دانگ از پالک شماره 21 اصلی واقع در بخش دو خلیل آباد به آدرس خلیل آباد 
–اراضی س��رمزده-جاده س��رمزده بزنجرد- نزدیک کوره آجر پزی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم عبد الجواد 
شریفی سرمزده 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.  آ-40108622
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۷/09                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/0۷/24

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160306351000069 مورخ 1401/05/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم علیرضا شریفی  فرزند عبد الجواد بشماره شناسنامه 3524 صادره از کاشمر 
در دو ونیم دانگ  مشاع از شش دانگ یکباب قطعه زمین مزروعی به مساحت34 /15190متر مربع قسمتی از شش 
دانگ از پالک ش��ماره 21 اصلی واقع در بخش دو خلیل آباد به آدرس خلیل آباد –اراضی س��رمزده-جاده سرمزده 
بزنجرد- نزدیک کوره آجر پزی خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم  عبد الجواد ش��ریفی سرمزده 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40108623
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/0۷/09                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/0۷/24

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

متن آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 140100033 

به موجب پرونده اجرائی کالسه  فوق له بانک صادرات علیه شرکت فصل اول آریائیان امیر ارسالن ) بعنوان وام گیرنده 
( و صفر وظیفه دان ) بعنوان راهن (  یک باب منزل مسکونی  سه طبقه دارای پالک ثبتی 2659 فرعی از 4 اصلی 
به آدرس س��رخس _ خیابان صاحب الزمان ) عج(16 که س��ند آن به نام صفر وظیفه دان ثبت و صادر شده است .  
که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  2۷/000/000/000 ریال ارزیابی شده. و برابر سند رهنی شماره 
61499_1398/12/26دفتر اسناد رسمی شماره یک سرخس به مبلغ 10/500/000/000 ریال در رهن رهن بانک 
صادرات سرخس قرار گرفته است.  پالک فوق در سه طبقه به مساحت 250 متر مربع و 159/20 متر مربع اعیان 
مسکونی تکمیل شده و 428/25 متر مربع در حد سفت کاری با لحاظ مصالح مرغوب و دارای انشعابات 3 کنتور آب 
و برق و گاز ،اسکلت ساختمان فوالدی سقف کامپوزیت که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف راهن ) صفر 
وظیفه دان( می باشد و پالک فوق از ساعت 9الی 12 روزدو  شنبه مورخ 1401/0۷/18در اداره ثبت اسناد و امالک 
سرخس از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز،اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به  عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد  و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول 
می گردد  ضمنآ چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان س��اعت و 

مکان مقرربرگزار خواهد شد.  آ-40108626
مدیر اجرای ثبت اسنادو امالک سرخس _  حجت بصیرت زاده 


