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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 12- اصلی )قریه شرم کال( 
1367 فرعی  آقای علی اکبر غالمی  در ششدانگ یک قطعه زمین با  بنای 
احداثــی بــا کاربری زراعی به مســاحت 145.60   متر مربع  خریداری شــده 

بالواسطه از یاسر غالمی و مع الواسطه از حمیدرضا واحد.
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض بایــد ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویــل دهد که در 
ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 
اختصاصی منتشــر می نماید . شناســه آگهی: 1322552 تاریخ انتشار نوبت 

اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21  
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 33- اصلی )بازیارکال( 
10126 فرعــی از 643  فرعــی آقای مهدی ســیفی  در ششــدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 128.27 مترمربع خریداری شده 
بالواســطه از علــی عمــران و مع الواســطه از  عبداله رمضانی و محمدحســن 

احمدزاده صفاری و مالک رسمی مشاعی فرشید خانزاد
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض بایــد ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویــل دهد که در 
ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 
اختصاصی منتشــر می نماید . شناســه آگهی: 1323374 تاریخ انتشار نوبت 

اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21  
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013000150 مــورخ 1401/01/10  هیــات 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/ 
خانم رضا فخیمی فرزند صفر  نســبت به ششــدانگ   یک قطعه زمین با 
بنای احداثی  به مساحت 288.18 مترمربع  به شماره پالک 2419  فرعی 
از 57 اصلــی واقع در قریه چمســتان  بخش 11 خریــداری و واگذاری 
شــده از آقای/ خانم شــهربانو فخیمی و غیره مالک رسمی محرز گردیده 
است. ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نماینــد. معترض باید 
ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل 
نگــردد یــا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار 

نوبت اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21
شناسه آگهی: 1323921 

عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محــرز و رأی الزم صادرگردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد: امالک 
متقاضیــان واقع درقریه ســیاهرود  پــالک 2 اصلی بخش 5 قشــالقی 1098 فرعی آقا/ 
خانــم پرویــن رضائی صومعه فرزند اکبر  نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای 
احداثی )کاربری باغ( به مســاحت 445.50   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه 

از  فاطمه اصفهانی
1097 فرعی آقا/ خانم عزیزاله دیوســاالر فرزند قربان  نســبت به ششــدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 364.80    مترمربع  خریداری بدون واســطه/با 

واسطه از  مصطفی دیوساالر
امالک متقاضیان واقع درقریه ونوش  پالک 58 اصلی بخش 6 قشــالقی 819 فرعی 
آقــا/ خانم محمدهادی راغــب  فرزند مرتضی و پروین رضائــی صومعه فرزند اکبر حصه 
هر کدام مشــاعا و بالســویه به میزان ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 187.01   مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  جعفر 

دیوساالر 
، لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه 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 ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع 
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـدود،واحد ثبتـی آگهی 
تحـــدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـــر می نماید .   شناسه آگهی: 1321306  

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی موضوع ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
در پرونــده ورشکســتگی آقــای محمدرضــا مخصــوص فرزنــد حســین بــا کدملی 
1280896310 به استناد ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین وسیله 
اعالم می گردد: باتوجه به این که اموالی از ورشکســته مذکور یافت نشــده است ؛چنان 
چه بستانکاران بعضاً یا کالٌ درخواست اجرای اصول ورشکستگی را نمایند ظرف مدت 10 
روز از تاریخ نشــر آگهی فرصت دارند در  اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری 
مازندران حضور یافته و نســبت به پرداخت هزینه اجرای ورشکستگی اقدام نمایند، در 

غیر این صورت جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
امیــن فالح-معــاون قضائی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
دادگستری استان مازندران

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

برابر رای شــماره  140160329012001200   - 1401/3/2 هیات 
اول /دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم زهرا چهار باشــلو شناســنامه شــماره 4 کد 
ملــی46096096۵۷ صــادره از گرمســار فرزند غریب در شــش دانگ یک 
قطعه زمین محصور با اطاقک  به مســاحت386.4۵ مترمربع از بالک شــماره 
۵۷ اصلی قطعه 1۵0 تفکیکی واقع در روســتای شــه ســفید حوزه ثبت ملک 
گرمسار خریداری مع الواسطه از قریب چهارپاشلو محرز گردیده است لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید   ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نماید بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی 1323124

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/31

حسین چلوئی 
رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار

 آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه انارور  
پالک 2 اصلی بخش 3قشالقی 119۵ فرعی آقا/ خانم علیرضا معینی   فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ( به 
مســاحت  3۷4.80 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  سیدعلی 
شــیوا، لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/03/21 

نوبت دوم 1401/04/04 
شناسه آگهی: 1331124

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
بــه عمل خواهد آمد:  امــالک متقاضیان واقع درقریــه انارور  پالک 
2 اصلی بخــش 3قشــالقی 119۵ فرعی آقا/ خانــم علیرضا معینی   
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
)کاربری باغ( به مساحت  3۷4.80 مترمربع خریداری بدون واسطه/

با واسطه از  سیدعلی شیوا،
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/04/11 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 1۵ قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 20 قانــون ثبت و مواد ۷4 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ 

انتشار :  1401/03/21  
شناسه آگهی: 133112۵

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه انارور  
پالک 2 اصلی بخش 3قشــالقی 1193 فرعی آقا/ خانم رضا قاســملو   فرزند 
اوروجعلی نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثــی )کاربری 
زراعی( به مســاحت  1۷۵.۷4 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
علــی طلوعی نســب، لذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابــر ماده 13 آیین نامــه مذکور در مورد 
قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی 
هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتــی و تحدیــد حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید 
حـــدود را به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید .   تاریخ انتشار نوبت اول 

1401/03/21 نوبت دوم 1401/04/04  
شناسه آگهی: 1330601

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

معاون اجرایی رئیس جمهور از آخرین 
وضعیت حادثه متروپل آبادان بازدید کرد

ســیدصولت مرتضوی که به منظور حضــور در کارگروه 
»طرح توسعه شهرهای خرمشــهر و آبادان« به خوزستان 
ســفر کرده اســت با همراهی استاندار خوزســتان در بدو 
ورود بــا حضــور در خیابــان امیرکبیر آبــادان از آخرین 
 وضعیــت روند آوار بــرداری حادثه متروپــل بازدید کرد.
 معاون اجرایی رئیس جمهور که به منظور حضور در کارگروه 
»طرح توسعه شهرهای خرمشهر و آبادان« به خوزستان سفر 
کرده اســت امروز با همراهی »صادق خلیلیان« اســتاندار 
خوزستان در بدو ورود با حضور در خیابان امیرکبیر آبادان از 
آخرین وضعیت روند آواربرداری حادثه متروپل بازدید کرد.
از دیگر برنامه های پیش بینی شــده سفر یک روزه معاون 
اجرایی رئیس جمهور به استان خوزستان، بازدید از تصفیه 
خانه و آب شــیرین کن چوئبده، بازدید از محل احداث سد 
مارد و بازدید از رودخانه اروند و روند الیروبی و خارج کردن 
کشتی ها و لنج های مغروق آن است. درادامه این سفر معاون 
اجرایی رئیس جمهور از پروژه ســد و قفل کشتیرانی مارد 
بازدید و دستورات اجرایی را صادر کرد خبرنگار سید قدیر 

رمضانی

کشف بیش از 127 تن آرد احتکار شده 
در آراسنج 

فرمانده انتظامی اســتان قزوین از کشف 127 تن و 920 
کیلوگرم آرد احتکار شده در آراسنج خبر داد.

سردار علی ابراهیمی با اعالم این خبر گفت: در تداوم اجرای 
طرح تشدید مبارزه و مقابله با پدیده شوم احتکار و مبارزه 
بی امان و مقتدرانه با برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی 
و محتکران و مفســدان اقتصادی، ماموران پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی شهرستان بوئین زهرا گزارش هایی مبنی 
بر احتکار مقدار قابل توجهــی آرد خبازی در انبار یکی از 
شرکت های شهرک صنعتی آراســنج بوئین زهرا دریافت 

کردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: ماموران پس از اطمینان 
از صحت گزارش های دریافتی و هماهنگی قضایی به همراه 
فرماندار ،رئیس اداره تعزیرات و عوامل اطالعات ســپاه به 
محل اعزام و در بازرسی به عمل آمده 3 هزار و 198 کیسه 
آرد خبازی احتکار شده و خارج از شبکه توزیع کشف کردند.
وی با بیان اینکه محموله کشــف شده در این عملیات به 
صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، گفت: کارشناسان 
ارزش کاالهای کشف شــده را 25 میلیارد و 584 میلیون 

ریال برآورد کردند.
ابراهیمی با تاکید بر مقابله قاطعانه پلیس با قانون شکنان، 
محتکران و قاچاقچیان، عنوان کرد: در این خصوص یک نفر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مراجع قانونی شد.

اخبار گزارش

قزوین - رییس کل دادگســتری استان قزوین گفت: بسیاری 
از جرائمــی که در جامعه واقع می شــود، مســتلزم اقدامات 
پیشــگیرانه اســت و تحقق این امر نیازمند ریشه یابی علمی 
اســت و به همین خاطر باید از ظرفیت دانشگاه ها به منظور 
بررسی زمینه وقوع جرائم و آســیب های اجتماعی به خوبی 
بهــره برد.به گزارش روابط عمومی دادگســتری کل اســتان 
قزوین؛ علی شــعبانی در دیدار با دکتر ســیدعلی قاسم زاده، 
رییس دانشــگاه بین المللی امام خمینــی )ره( قزوین که در 
محل این دانشــگاه انجام شــد، گفت: دانشگاه و حوزه علمیه 
در کشــور ما از جایگاه ویژه و معنوی برخودارند و به فرمایش 
حضرت امام خمینی )ره(؛ دین اسالم در راس ادیانی قرار دارد 
که به علم اهمیت داده و در آموزه های دین مبین اســالم نیز 

به فراگیری علم تاکید بسیار شده است.
وی افزود: در ســاختار نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز به 
جایگاه و اهمیت دانشــگاه توجه بسیار شده و این موضوع در 

بیانات امام راحــل )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
کامال مشــهود و ملموس اســت، زیرا توجه به علم در اعتالی 
نظام نقش اساسی دارد و قطعاً نظام بدون پیشرفت های علمی 

در دستیابی به اهداف عالی خود موفق نخواهد بود.
مقــام ارشــد قضایی اســتان در ادامه بیان داشــت: در کنار 
فراگیری علم باید به بُعد پرورشی نیز توجه شود، زیرا علم اگر 
همراه با پرورش صحیح فرد نباشــد، اثرگذاری الزم را نخواهد 
داشــت و می تواند گاهاً مشــکل ساز نیز شــود و با این همه 
پیشــرفت های علمی و تکنولوژی، شاهد برخی فجایع بشری 
در دنیا هســتیم و این ناشــی از عدم توجه بــه بُعد فرهنگی 
و پرورشی است.شــعبانی تصریح کرد: بحمداهلل دانشگاه بین 
المللی امام خمینــی )ره( در این خصوص تالش های زیادی 
داشــته و دارد و نخبگان زیادی را به کشور تحویل داده است، 
اما با توجه به اینکه آسیب های جامعه گسترش یافته، رسالت 
دانشگاه در پرورش دانشجویان نیز سنگین تر است و نباید از 

این مســئله مهم غافل شــد.این مقام مسئول در ادامه یادآور 
شد: پیشگیری از وقوع جرم باید به عنوان یک اصل اجتماعی 
در بســیاری از حوزه ها تبیین شود و باید از ظرفیت دانشگاه 
ها و دانشجویان در این خصوص به خوبی استفاده شود و اگر 
به موضوع پیشــگیری به درستی توجه نشود، تبعات آن دامن 
گیر جامعه خواهد شــد.وی با بیان اینکه تمامی دستگاه ها و 
نهادها باید به وظایف خود در بحث پیشــگیری از وقوع جرم 
عمل کنند، اظهار داشــت: بســیاری از جرائمی که در جامعه 
واقع می شــود، مستلزم اقدامات پیشگیرانه است و تحقق این 
امر نیازمند ریشــه یابی علمی است و به همین خاطر باید از 
ظرفیت دانشــگاه ها به منظور بررســی زمینه وقوع جرائم و 

آسیب های اجتماعی به خوبی بهره برد.
این مقام قضایی استان با اشاره به اینکه قشر جوان و بخصوص 
دانشجو در معرض تهدیدات، ناهنجاری و آسیب های مختلف 
اجتماعــی قرار دارند، گفت: باید به گونه ای تالش شــود که 

دانشــگاه و دانشجو از تبعات آســیب های اجتماعی در امان 
باشــد و باید با کار فرهنگی جلوی بســیاری از این تهدیدات 
گرفته شــود.علی شــعبانی همچنین تاکید کرد: نســبت به 
خوابگاه های دانشــجویی خصوصی که در ســطح شهر دائر 
هســتند باید نظارت جدی شــود، زیرا گاهاً یک فرد در این 
خوابگاه ها می تواند یک محیط را تحت الشــعاع قرار دهد و 
نباید این مراکز منشاء بروز برخی آسیب های اجتماعی باشد.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: 
رهبر معظم انقالب در شــعار سال به حمایت از شرکت های 
دانش بنیان تاکید بسیار داشتند و این موضوع یکی از اولویت 
های دســتگاه قضایی در ســال جاری است و این آمادگی در 
دستگاه قضایی اســتان وجود دارد تا با برگزاری نشست های 
مشــترک، موضوعات مختلف را پیگیری کرده و قطعاً نخبگان 
و اســاتید دانشگاهی در بحث اجرای عدالت و وظایف دستگاه 

قضایی نیز می توانند کمک کار باشند.
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علی شعبانی ،رییس کل دادگستری استان قزوین:

 دانشگاه و دانشجو باید از تهدیدات و آسیب های اجتماعی مصون بماند

رشت - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن با بیان 
اینکه از مشکالت اساسی در شرکت توزیع برق سرقت های 
متعدد تاسیسات شبکه است، یادآور شد: برای جلوگیری 
از اتفاقات که سبب زحمت و خاموشی ها می شود نیاز به 
اهتمام جدی همه دستگاه های متولی داریم.مهدیزاده با 
اشاره به مشکالت ناشی از سرقت سیم های برق در استان 
خاطرنشــان کرد: 47 دستگاه ترانس و ۶1 تُن سیم برق 
سال گذشته در استان گیالن سرقت شد که ارزش ریالی 
آن ها به بیش از 20 میلیارد تومان می رسد وی با اشاره به 
اینکه استان گیالن یکی از فرسوده ترین شبکه  های توزیع 
برق را دارد، گفت: این فرســودگی به دلیل شرایط آب و 
هوایی استان است مهدیزاده با اشاره به یک میلیون و 5۶0 
هزار مشترک در استان گیالن، افزود: 77 درصد مشترکان 
توزیع برق استان خانگی هستند و امسال مشوق هایی برای 
بخش خانگی در نظر گرفته شــده است و اگر مشترکان 
نسبت به سال گذشــته به ازای هر کیلووات ساعتی که 
مصرف خود را کاهش هند تا 500 تومان پاداش به آنان 
اختصاص می یابد مهدیزاده با بیان این مطلب که مشترکان 
برق در گیالن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.5 
درصد رشد مصرف داشتند، افزود شرکت توزیع برق استان 
گیالن امســال در برنامه ریزی های خود به طوری عمل 
کرده است که خاموشی به سمت مشترکان مصارف عادی 
کشیده نشــود وی افزود: الگوی مصرف در ادارات الزامی 
است و همه ادارات، دستگاه ها و سازمان ها موظف هستند 
در ســاعت اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 

درصد کاهش مصرف داشته باشند.

اراک - بر اساس تحلیل داده ها ، مرکزی تنها استانی است که 
بیش از دو برابر ظرفیت تعیین شده ، تأمین ناوگان مورد نیاز 
را انجام داده است ؛ در همین راستا و باتوجه به پهلو گیری 
کشتی های حامل کاالهای اساسی در بنادر ، امیدواریم این 
هم افزایی کمافی الســابق تداوم داشته و امسال نیز شاهد 
تخلیه بنادر در سریع ترین زمان ممکن باشیم .   مدیرکل این 
دستگاه از عملکرد خوب رانندگان استان ، در حمل کاالهای 
اساسی از بنادر جنوب کشور در یک سال گذشته خبر داد .

مهرداد جهانی گفت : بر اســاس اعالم سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور ، استان مرکزی در ده ماه گذشته 
عملکرد بسیار خوبی در حمل کاالهای اساسی داشته است 
. سهمیه تعیین شده برای حضور ناوگان حمل و نقل کاالی 
استان در بنادر جنوب کشور 45 دستگاه در هر شبانه روز 
تعیین شده بود که با همت مضاعف رانندگان ، این رقم بطور 
میانگین به 97 دستگاه در روز ارتقاء یافت . وی خاطرنشان 
کرد : از تاریخ 1۶ مرداد ماه سال گذشته تاکنون 25 هزار و 
589 دستگاه انواع کامیون و تریلی از تمامی شهرستانهای 
استان برای حمل کاالهای اساسی و نهاده های دامی به بنادر 
جنوب کشور به ویژه استان خوزستان اعزام شده اند .به گفته 
وی بر اساس تحلیل داده ها ، مرکزی تنها استانی است که 
بیش از دو برابر ظرفیت تعیین شــده ، تأمین ناوگان مورد 
نیاز را انجام داده اســت ؛ لذا در همین راســتا و باتوجه به 
پهلو گیری کشــتی های حامل کاالهای اساسی در بنادر ، 
امیدواریم این هم افزایی کمافی السابق تداوم داشته و امسال 

نیز شاهد تخلیه بنادر در سریع ترین زمان ممکن باشیم . 

رشت - بهمن داراب زاده مدیر عامل برق منطقه ای گیالن 
در جلسه تشکیل کارگروه مدیریت مصرف که با حضور 
نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق گیالن برگزار شد، با 
اشاره به تابســتان پیش رو و افزایش دما گفت: با برنامه 
ریزی، تمهیدات و اقدامات صورت گرفته، انتظار می رود 
تابستان امسال را نسبت به تابستان سال گذشته با موفقیت 

و با مشکالت کمتری سپری کنیم
وی افزود: تمامی برنامه ریزی های انجام شــده؛ شــامل 
تعمیرات نیروگاهی، هماهنگی های انجام شده با صنایع 
و کاهش مصرف و ساعات کار ادارات در صورتی می تواند 
موفقیت آمیز باشد که مردم شریف و فهیم نیز با همدلی و 
همکاری در استفاده بهینه از انرژی برق کوشا باشند و یار و 

یاور خدمتگزاران خود در صنعت برق باشند
داراب زاده گفت: خوشبختانه بیش از 99 درصد تعمیرات 
نیروگاهی انجام شده و تقریبا تمامی نیروگاه ها در پیک 

تابستان امسال با ظرفیت کامل در مدار خواهند بود
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: تامین برق 
مشترکان خانگی، اولویت نخست و بسیار ضروری و مهم 
بوده و بایی تمامی تالش خود را در این زمینه داشته باشیم

وی افزود:بــه منظور ترغیب مشــترکان بخش خانگی 
در زمینه اســتفاده بهینه از انرژی برق، مشترکان خوش 
مصرف باید مورد تشویق قرار بگیرند و با برگزاری مسابقات 
فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف برق، برای مشترکان 
عزیزمان انگیزه بیشتری ایجاد نماییم تا از برق به اندازه، 

هوشمندانه و منطقی استفاده نمایند

باقرشــهر- جلسه سلسله مباحث ترویج معارف اهل بیت 
)ع( به مناســبت دهه کرامت و نهادینه ســاختن سبک 
زندگی اســالمی با الهــام از آموزه های رضوی در ســالن 
جلسات شهید سلیمانی شهرداری باقرشهر برگزار شد در 
این جلسه که با حضور حجت االسالم استیری امام جمعه 
باقرشهر، دکتر قضاتلو شهردار باقرشهر و امیر محبی معاونت 
فرهنگی اجتماعی و جمعی از همکاران شهرداری برگزار 
شــد، در خصوص نهادینه ساختن سبک زندگی اسالمی 
بــا الهام از آموزه های رضوی بحث و گفت وگو شــد  امیر 
محبی هدف از برگزاری این نشســت در دهه کرامت که 
شمیم رضوی و فاطمی در سراسر کشور پیچیده شده است 
را، ترویج معارف اهل بیت )ع( و نهادینه ســاختن سبک 
 زندگی اســالمی با الهام از آموزه هــای رضوی اعالم کرد. 
حجت استیری امام جمعه باقرشهر نیز در سخنان خود یه 
ســیره زندگی امام هشتم اشاره کرد و افزود:: تمام مفاهیم 
ســازنده ای که ما در فرهنگ اســالمی داریم در این دهه 
تداعی می شــوند چرا که حرم حضــرت معصومه و امام 
 رضا )علیهم الســالم( کانون دعا و قرآن و نیایش و ... است.
وی خاطر نشــان کــرد: این دهــه یــادآور لطیف ترین 
عالئــق و مهــر و وفاهــای کم نظیــر یــک خواهــر 
 نســبت بــه مقــام شــامخ و معنــوی بــرادر اســت.
امام جمعه باقرشهر بر پنج محور در آموزههای دینی و سبک 
زندگی رضوی اشاره کرد و گفت:  این آموزه ها شامل؛ ارتباط 
با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود، ارتباط با قرآن و عترت 
و در آخر طعمه نشدن برای شیطان است که همه باید آیت 

پنج اصل را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

جلسه سلسله مباحث ترویج معارف 
اهل بیت ) ع( در شهرداری باقرشهر

اولویت نخست، تامین برق 
مشتركان خانگی است

افزایش 2 برابری ظرفیت تعیین شده 
تامین ناوگان مورد نیاز حمل بار

 در مرکزی

خسارت بیش از 2۰ میلیارد تومانی 
سارقان به صنعت برق


