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آگهــی موضوع مــاده 3قانون ومــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
وامــالک مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبت به 
فاصلــه15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایندو 
گواهــی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبــت محل تحویل دهد در هر حال صدورســند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1-ســجاد ســاالرپورفرزند نــور محمــد   بــه شــماره ملی3170061224صــادره 
ازبردســیر در ششــدانگ قســمتی  ازیک باب خانه  به مســاحت 85/17مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قســمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در محله ســنگ آباد  رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
2-مرتضی داوری فرزند ابراهیم   به شــماره ملی4699098525صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 50مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 1225فرعــی از 7 -اصلــی واقع در دهبــارز  رودان هرمزگان حقــوق ارتفاقی 
ندارد. که پالک 1225فرعی از 7-اصلی بنام محمد حسین پاکدل معرفی گردیده است 
3-رضا خرمی دهبارزفرزند عباس   به شماره ملی4699091547صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 129/17مترمربــع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی از پــالک 1313فرعــی از  7 -اصلی واقع در محله ســنگ ابــاد  دهبارز  رودان 
هرمــزگان حقــوق ارتفاقی ندارد. که پــالک 1313فرعی از 7-اصلی  بنــام محمد خرمی 

وشرکاء معرفی گردیده است .
4-پروانه حسین پورفرزند موسی   به شماره ملی4690180873صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 199/67مترمربــع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 189فرعی از 7 -اصلی واقع در محله ســنگی دهبارز  رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 189فرعی از 7-اصلی  بنام سکینه سجادی وشرکاء معرفی 

گردیده است
5-حمید داوری  فرزند  محمد  به شــماره ملی 4699833985صادره ازرودان در 
ششدانگ یک  باب خانه به مساحت 157/94مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از پالک 237فرعی از 8-اصلی  واقع در ســنگ رســتم رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 237فرعی از 8-اصلی بنام  موسی نجفی وشرکاء معرفی گردیده است .
6-مهرداد شــکر پور  فرزند حبیب به شماره ملی 4699374263صادره ازدهبارز  
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 398/71مترمربــع قســمتي از پالک 
326فرعــي از 8-اصلــی  واقع  در  دهبارز  رودان  هر مــزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 
پــالک 326فرعی از 8-اصلی بنام مرضیه امیری انتقال قطعی گردیده اســت   ومتقاضی 

مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
7-ناصر ســاالری  فرزند علی به شــماره ملی 4699721745صادره ازدهبارز  در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 300/95مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پالک 387فرعي از 8-اصلی  واقع  در  خیابان بیمه ایران    هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 387فرعی از 8-اصلی بنام علی کوهستانی معرفی گردیده است 
8-غالمحســین دور اندیــش فرزند عباس بــه شــماره ملی4699825117صادره 
ازدهبارز  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 311/23مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 442فرعی از 8-اصلــی واقع در خیابان بیمــه ایران هرمزگان  
حقــوق ارتفاقــی ندارد که پــالک 442فرعی از 8-اصلــی بنام  ورثه غــالم نجفی معرفی 

گردیده است 
9- رســول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/17مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  ســنگ ابــاد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است 
10-رسول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/36مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  ســنگ ابــاد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
11-رسول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 280/54مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  ســنگ ابــاد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
12-محمــود حســین زاده فرزنــد محمــد بــه شــماره ملی4699100228صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت 259/07مترمربــع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پالک 1252فرعی از 8-اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان  
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1252فرعی از 8-اصلی  بنام نصراهلل بحرینی وعبداهلل 

میرحسینی وغالم توسلی وشرکاء  معرفی گردیده است
13-محمد رئیســی فرزند غالم به شماره ملی 4690101396صادره ازرودان  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 187/21مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از 
پــالک 1266فرعي از 8-اصلی  واقع  در  محله بندمالء  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 1266فرعی از 8-اصلی بنام  علی رئیسی معرفی گردیده است .
14-اســحق شمس الدینی فرزندحسین به شــماره ملی 4699636047صادره از 
رودان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/44مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتي از پالک 1336فرعي از 8-اصلی  واقع  در  پشــته معزابــاد  رودان  هر مزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد 
15-مرتضی نجفی فرزندحســن به شماره ملی 4699773540صادره ازرودان  در 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 435/24مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 1336فرعــي از 8-اصلــی  واقع  در  پشــته معزاباد  رودان  هــر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد
م الف/15

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/4   
تاریخ انتشارنوبت دوم: 20 /1401/4 

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

 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 1195 فرعی آقا/ خانم علیرضا معینی   فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ( به 
مســاحت  374.80 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 15 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 

اختصـاصی منتشـر می نماید .   شناسه آگهی: 1331124
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/21 نوبت دوم 1401/04/04  

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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  175.74 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 15 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

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 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه ونوش  
پالک 58 اصلی بخش 6  قشــالقی 739 فرعی آقا/ خانم جهان بخش عارفیان   
فرزند علی اکبر  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
زراعی( به مســاحت  204.2 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  
ذوالفقــار ولی پور، لــذا 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 15 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: 1330854
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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 140160310013004330 مــورخ 1401/03/22  هیــات 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/ 
خانم پیام رضائی فرزند جمشــید  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 474.21 مترمربع  که مقدار 48 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشــد به شماره پالک 169  فرعی از 18 اصلی واقع در 
قریــه مغانده  بخش 11 خریداری شــده از آقــای/ خانم ربیع فالح مالک 
رســمی محرز گردیده اســت. لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامــه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق 
تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی و در روســتاها از تاریخ الصاق در 
محــل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
کــه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معتــرض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/04/04 

نوبت دوم 1401/04/20
شناسه آگهی: 1338791 

عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهــی ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 2569 مورخ 1401/03/07 که در هیأت موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشــهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای هاشم جباری فرزند رسول نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 60 متر مربع قسمتی از پالک 
19 اصلی به شماره کالسه 1400/1099  واقع در اراضی گرائیل محله 
بخش 18 ثبت بهشــهر  محرز گردیده اســت،  لذا به منظور  اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 14 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.
بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.   تاریخ انتشار نوبت اول 

1401/04/04  نوبت دوم 1401/04/18
شناسه آگهی: 1337673

محمدمهدی قلیان  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی موضوع ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
       در پرونــده ورشکســتگی شــرکت پــرورش شــترمرغ طیور مازند خورشــید به 
شماره ثبت 189 و شناسه ملی 10760043082 به استناد ماده 22 قانون اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی بدینوســیله اعالم می گردد : با توجه به این که اموالی از ورشکســته 
مذکــور یافــت نشده اســت ، چنانچه بســتانکاران بعضاً یا کالً درخواســت اجــرای اصول 
ورشکســتگی را نمایند ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشــر آگهی فرصــت دارند در اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی دادگستری مازندران حضور یافته و نسبت به پرداخت هزینه 
اجرای ورشکســتگی اقدام نمایند ، در غیر این صورت جریان ورشکستگی خاتمه خواهد 

پذیرفت.
تاریخ چاپ : شنبه  1401/04/04 

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی موضوع ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
       در پرونده ورشکســتگی شــرکت ناصب ســازه ســاری به شــماره ثبت 3183 و 
شناسه  ملی 10760279464 به استناد ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
بدینوسیله اعالم می گردد : با توجه به این که اموالی از ورشکسته مذکور یافت نشده است 
، چنانچه بســتانکاران بعضاً یا کالً درخواســت اجرای اصول ورشکســتگی را نمایند ظرف 
مــدت 10 روز از تاریخ نشــر آگهــی فرصت دارنــد در اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
دادگستری مازندران حضور یافته و نسبت به پرداخت هزینه اجرای ورشکستگی اقدام 

نمایند ، در غیر این صورت جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
تاریخ چاپ : شنبه  1401/04/04 

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی ختم ورشکستگی
در اجــرای مــاده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکســتگی اعالم می گردد: تصفیه 
امــور ورشکســتگی شــرکت رویه پویای شــمال به شــماره ثبــت 3890 و شناســه ملی 
10760304084 که حکم توقف آن از ســوی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آمــل صــادر گردیده، با توجه به پرداخت  بدهی  بســتانکاران، در این اداره خاتمه یافته 

است. 
تاریخ چاپ : شنبه  1401/04/04 

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی مفقودی
اصل ســند برگ ســبز خودروی پژو پارس به شــماره انتظامی 77891 س 97 و به  
شــماره  شاســی  NAAM21CA9CK146818شــماره موتور 12491059142 به نام 

زهرا شکاری زیوه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
*******************************************

برگ سبز-سند کمپانی و کارت سوخت سواری سمند ایکس 7 رنگ آبی متالیک مدل 
 NAACN1CM9BF754219 1390 شــماره موتور 12490096088 شــماره شاســی
شــماره پالک ایران72-191د46 به نام صغرا سهرابی ممقانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************

مجوز حمل اسلحه شکاری ساچمه زنی یک لول کالیبر 12 به شماره بدنه 11/2044 
مدل کوسه پنج تیر ساخت ترکیه به نام پارسا رستم زاده فرزند محمدعلی به شماره ملی 

4989831561  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************

پیشگام در صنعت نفت جنوب؛
شورای امر به معروف و نهی از منكر در 
شركت نفت و گاز اروندان تشكیل شد

شــرکت نفت و گاز اروندان در صنعت نفت جنوب پیشگام در 
تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر شده، و اعضای آن را 
منصوب کرد. بر اساس  ماده   3 ضوابط   تشکیل   و   فعالیت   شوراهای  
 امر   به معروف و   نهی   از   منکر   دستگاه های   اجرایی،  ابالغیه  ستاد  
 امر   به   معروف   و   نهی   از منکر   کشور، طی حکمی از سوی عبداهلل 
عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، شورای امر 
به معروف و نهی از منکر این شرکت تشکیل و اعضای آن به شرح 
ذیل اعالم شدند: 1. عبداهلل عذاری اهوازی، مدیریت عامل شرکت 
در سمت رئیس شورا 2. سید محمد جواد هاشمی نژاد، مدیریت 
منابع انسانی در سمت جانشــین رئیس شورا 3. امید نصیری 
رئیس روابط عمومی، در سمت دبیر شورا 4. حمید خادمی، به 
عنوان عضو شورا 5. سجاد عقیلی، به عنوان عضو شورا 6. رحمان 
توکلی، به عنوان عضو شورا 7. سیده ام البنین حسینی، به عنوان 
عضو شورا 8. عیسی مهدی پور، به عنوان عضو شورا 9. مهدی 

پاکباز، به عنوان عضو شورا 10. اسالم بابلی، به عنوان عضو شورا
گفتنیست بر اساس ابالغیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
کشور، وظایف این شورا در دستگاه های اجرایی بر محورهای ذیل 
تعریف شده است: - اجرای برنامه ها و سیاست های ابالغی ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر - پیشنهاد برنامه ساالنه شورا و ارائه 
به ستاد امر به معروف ونهی از منکر - آسیب شناسی، شناسایی 
و تعیین اولویت های معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج 
معروف ها و زدودن منکرات  - جذب، ســازماندهی، آموزش و 
بکارگیری گروه های امر به معروف و نهی از منکر - الگوســازی 
و تشویق کارکنان فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر - 
حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از 
منکر دستگاه - انجام فعالیت های تبلیغی و اطالع رسانی با استفاده 
از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه - اجرای برنامه های آموزش 
عمومی مصوب ســتاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذیربط 
دستگاه - تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به 
مراجع ذی صالح - نظارت بر عملکرد شوراهای امر به معروف و 
نهی از منکر ســازمان های تابعه و واحدهای استانی و نظارت بر 
عملکرد گروه های امر به معروف و نهی از منکر - اقدام، پیگیری 
و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دســتگاه 
)مصوب شــورای عالی انقالب فرهنگی( - تهیه و ارائه گزارش 

فصلی و سالیانه شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سید سعید میرنظامی مدیر کل استاندارد 
استان مرکزی شد

طی حکمی از سوی دکتر مهدی اسالم پناه ، رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران، "سید سعید میرنظامی" به عنوان مدیر کل استاندارد 
استان مرکزی منصوب شد. : در این راستا انتظار میرود با سرلوحه 
قــرار دادن راهبرد تفکر ، توکل وتالش در انجام امور محوله و به 
کارگیری نیروهای متعهد ، متخصص ، جوان و کارآمد و با استعانت 
از درگاه ایزد منان و اهتمام به عدالت محوری ، انقالبی گری ، مردم 
داری ، پاک دستی ، فساد ستیزی و قانون مداری و مفاد عهد نامه 

مدیران دولت مردمی در جهت نیل به آن تالش و همت نمایید.

اخبار گزارش

یزد-رئیس کل دادگستری یزد از کسب رتبه اول عملکردی دستگاه 
قضائی اســتان در ارزیابی های سال گذشته و رضایت 85 درصدی 
مردم از این مجموعه، اعالم کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها 
در شعب استان با کاهش 21 روزه، هم اکنون به طور میانگین 93 روز 
است.  »غالمعلی دهشیری« در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست با 
خبرنگاران از دکتر شهید بهشتی به عنوان مجتهدی متفکر و معمار 
بزرگ دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: ایشان نقش موثری در تدوین 
قانون اساسی و تاسیس دانشکده علوم قضایی به منظور کادرسازی 
نیروی قضائی و بعدها نیز پلیس قضائی ایفا کردند. وی با تاکید بر 

برنامه ریزی جهت تشریح تفکر شهید بهشتی در این دستگاه قضائی، 
گفت: مجموعه امتیازات شهید بهشتی، این شهید بزرگوار را در مقابل 
آماج کینه توزی دشمنان نظام جمهوری اسالمی قرار داد به طوری که 
ابتدا در قالب ترور شخصیتی اش ورود کرده و در ادامه در هفتم تیرماه 
سال 1360 او را ترور فیزیکی کردند. وی با اشاره به لزوم جهاد تبیین 
در شــرایطی که رسانه های دشمن در حال تلقین فضای نامیدی و 
ناآرامی در کشــور هســتند، عنوان کرد: خوشبختانه حرکت های 
مذبوحانه دشمن بیانگر این است که امروز آنان دیگر چیزی در چنته 
برای دشمنی با کشورمان ندارند. دهشیری در ادامه به تشریح عملکرد 
دستگاه قضا در استان پرداخت و اظهار کرد: یکی از چالشهای دستگاه 
قضائی اقناع آراء است که در همین راستا با اقدامات صورت گرفته 
در دادگستری استان از جمله برگزاری جلسات نقد عمومی رای در 
مجامع علمی و درون دستگاه قضا، رشد 2.5 درصدی را در این باره 
طی یکسال اخیر شاهدیم. وی درخصوص موضوع کاهش جمعیت 
کیفری استان نیز از رونمایی از اجرای طرح طبقه بندی زندانیان در 
استان طی هفته آینده، گفت: در حال حاضر 92.7 درصد زندانیان در 
استان مرد و مابقی را زنان تشکیل می دهند، همچنین 28.4 درصد 

زندانیان استان غیربومی هستند و بیشترین محکومیت ها در زندانهای 
استان به ترتیب موادمخدر، سرقت و جرائم علیه اشخاص و اطفال 
است. به گفته وی، خوشبختانه رتبه زندان های استان یزد از لحاظ 
شاخصهای نوزده گانه این بخش از رده هفتم در اردیبهشت 1400 به 
رده دوم در اردیبهشت امسال ارتقا یافته که نشان از فعالیتهای موثر 
در جهت ارتقاء خدمات در این حوزه دارد. دهشیری ضمن اشاره به 
ایجاد 16 اتاق دادرســی الکترونیکی در استان، گفت: در استفاده از 
سامانه نظارت الکترونیکی نیز رشد 72 درصدی را طی یکسال اخیر 
تجربه کردیم و خوشبختانه در شاخص ورودی زندانیان نیز در این 
مدت کاهش 6.5 درصدی روی داده اســت. وی ورودی پرونده های 
دستگاه قضائی استان در سال گذشته را افزون بر 236 هزار و 400 
مورد خواند و گفت: دادگستری استان در این شاخص با رشد شش 
درصدی، در جایگاه داوزدهم استانهای کشور است ولی در شاخص 
پرونده های خروجی با قریب به 244 هزار پرونده خروجی و رشد تنها 
سه درصدی در این بخش، دومین استان کشور از این حیث هستیم. 
وی از کاهش 21 روزه متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب 
اســتان خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط این زمان 93 روز است. 

رئیس کل دادگستری استان کاهش مجازات های جایگزین حبس در 
استان به میزان 21 درصد طی یکسال گذشته را نامطلوب خواند ولی 
در این باره از تالش برای کاهش مجازاتهای حبس از این طریق در 
استان خبر داد. وی با اشاره به این که 93.7 درصد ابالغهای قضائی به 
صورت الکترونیکی ارسال می شود، خاطرنشان کرد: دادگستری استان 
در مجموع با 23.2 درصد کاهش پرونده ها در سال 1400 باالترین 
میزان عملکرد در کشور را داشته و از این حیث رتبه اول کشور را از 
آن خود کرده است. همچنین در موضوع صلح و سازش نیز با 52.6 
درصد مصالحه در پرونده ها رتبه دوم کشور به یزد تعلق گرفته و در 
حوز عملکرد شوراهای حل اختالف نیز به رغم کاهش 19 درصدی، 
رتبه پنجم کشور را داریم. دهشیری گفت: دستگاه قضا در استان با 
تعیین تکلیف 54.5 درصدی پرونده های مسن نیز رتبه اول کشور به 
لحاظ بیشترین کاهش در این بخش را به خود اختصاص داده است.

این مقام قضائی در موضوع حفظ و احیای حقوق عامه نیز اعالم کرد: 
طی یکسال گذشــته 667 مورد حکم رفع تصرف فوری به وسعت 
افــزون بر 738 هکتار و ارزش 2235 میلیارد تومان صادر و اجرایی 

شده است.
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رضایت ۸۵ درصدی یزدیها از دستگاه قضا

ایالم - مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
همکاری و هماهنگی شــرکت های نفت و گاز در راستای 
انجام برنامه های مســئولیت های اجتماعــی برای رفع 
مشکالت در حوزه های مختلف در سطح استان ضروری 
اســت، گفت: حمایت شــرکت های نفت و گاز در حوزه 
های HSE و بحران و هم افزایی ســازمان یافته در بحث 
مســئولیت های اجتماعی  ضــرورت دارد.  دکتر " روح اله 
نوریان" در جلسه هم اندیشی مدیران نفت و گاز استان افزود: 
تزریق برق به شبکه استان، آبرسانی سیار به روستاها و عشایر 
منطقه، حمایت از ورزش های قهرمانی همچون تیم فوتبال 
بانوان و قهرمان  وزنه برداری  و غیره تنها بخشی از خدمات 
این واحد صنعتی در راستای مسئولیت های اجتماعی بوده 
است. وی با بیان اینکه شرکت های نفت و گاز می توانند در 
راستای مسئولیت های اجتماعی در همه زمینه ها به استان 
کمک کنند، اظهار داشت: شرکت های نفت و گاز در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی اقدامات قابل توجهی انجام 
داده اند ولی بدلیل عمق محرومیت های استان آنچنان که 
باید و شاید برای مسئوالن و آحاد مختلف مردم قابل لمس 
نبوده که در صورت هم فکری و هم افزایی می توان به نحو 
موثرتری در این راســتا ارائه خدمات داد. وی تصریح کرد: 
مدیران نفت و گاز در اســتان تالش کنند به منظور حفظ 
سالمت مردم استان و در راستای مسئولیت های اجتماعی 
این موضوع مهم را از طریق بهداشت و درمان صنعت نفت و 

شرکت های اصلی وزارت نفت پیگیری کنند.

هم افزایی در ایفای نقش حوزه 
مسئولیت های اجتماعی شرکت 

های نفت و گاز درایالم ضروری است 
بوشهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
هشــت پروژه اولویت دار بنادر این اســتان برای 1401 
معرفی شدند.   محمد شکیبی نسب در تشریح این خبر 
اظهار کرد: پروژه نخست شامل طرح توسعه بندر ریگ 
اســت که در این پروژه احداث دستک شرقی، الیروبی 
خور و انحراف رود شور اجرایی می شود. وی بیان کرد: 
در قالب طرح توسعه بندر ریگ انجام الیروبی بندر ریگ 
با اولویت ویژه و در خرداد ماه ســال جاری انجام خواهد 
شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: 
تهیه برآورد اولیه موج شکن )دستک غربی( نیز منوط به 
انجام مطالعات ژئوتکنیک است و در خصوص انحراف رود 
شور نیز طرح اولیه در مطالعات ارائه شده که مشاور باید 

بررسی های بیشتری در این خصوص انجام دهد.
شکیب نسب اضافه کرد: برای بندر دیر نیز ساخت 4 پست 
اسکله رمپ لندیکرافت و مطالعه و احداث ساختمان به 
شکل ســوله به مســاحت 300 مترمربع جهت اسقرار 
دستگاه های مرتبط با امر صادرات و واردات تدارک دیده 
شده است.وی ادامه داد: اعتبار موردنیاز احداث 4 پست 
اسکله رمپ بالغ بر 140میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر یادآور شد: برای 
بندر دیر همچنین احداث ساختمان قرنطینه بهداشتی 
و نباتی و پلیس امنیت اقتصادی و گذرنامه نهایی شده و 
مقرر شد در 2 پکیج مناقصه )احداث رمپ ها و ساختمان 

قرنطینه نباتی(بصورت جداگانه انجام شود.

اجرای 8 پروژه اولویت دار توسط 
اداره کل بنادر و دریا نوردی استان 

بوشهر در سال جاری  

 انتصاب مشاور فرماندار و رئیس 
اداره روابط عمومی و امور بین الملل 

فرمانداری ویژه شهرستان ری
ری - حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان 
ری در حکمی رضا کوشــککی را به عنوان مشاور خود و رئیس 

اداره روابط عمومی و امور بین الملل منصوب کرد.رضا کوشککی 
از دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و فعالین رسانه 
های جمعی می باشــد.روابط عمومی شهرداری باقرشهر ضمن 
قدردانی از زحمات جناب آقای ترکاشــوند و عرض خداقوت به 
ایشــان، انتصاب جناب آقای رضا کوشــککی را به عنوان مشاور 
فرماندار و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل فرمانداری 
ویژه شهرستان ری تبریک عرض می نماید و برای ایشان آرزوی 

موفقیت و خدمت شایسته و بایسته در مسئولیت جدید دارد.

سرپرست امور اداری و منابع انسانی 
شهرداری کهریزک منصوب شد

کهریزک - بر اســاس حکم شــهردار کهریزک "دکتر محمدرضا 
راســتین مرام" به عنوان سرپرســت امور اداری و منابع انســانی 
شهرداری کهریزک منصوب شــد.علی کلهر، شهردار کهریزک 
ضمن آرزوی موفقیت برای سرپرســت جدید امور اداری و منابع 
انسانی شــهرداری کهریزک گفت: مهمترین اصل انتخاب افراد 

برای انتصاب در جایگاه های مدیریتی، شایسته ساالری و تجربه 
و تخصص کاری است و پس از بررسی سوابق چندین گزینه وی 
با دارا بودن شاخص های مناسب  در عرصه امور اداری به عنوان 
سرپرســت این حوزه معرفی و منتصب شــد.وی دارای مدرک 
کارشناســی ارشد مدیریت دولتی و دانشــجوی دکترای منابع 
انســانی اســت که در دوران خدمت خود در نهادهای مختلف، 
سابقه مدیریت منابع انسانی سازمان بهشت زهرا و نظام یشنهادات 
شهرداری تهران،  مدرس منابع انسانی در دانشگاه آزاد، مشاور امور 

منابع انسانی دانشگاه امام صادق) ع( و... را دارا می باشد.

 تقدیر رئیس سازمان بسیج رسانه 
از شهردار باقرشهر  

باقرشهر- قاضی زاده رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه حضرت 
سیدالشــهدا )ع( استان تهران در دیدار با دکتر محسن فضاتلو 
شهردار باقرشهر از ایشان تقدیر کرد رئیس سازمان بسیج رسانه 
در این دیدار با قدردانی از همکاری و مســاعدت شــهرداری 

باقرشهر در تحقق برنامه های ابالغی این سازمان در باقرشهر، 
خواســتار تداوم این همکاری به منظور پیشــبرد برنامه این 

سازمان در باقرشهر شد.
شــهردار باقرشهر نیز در این دیدار بر تحکیم جایگاه بسیج در 
تمامی زمینه ها و آموزش ســواد رسانه ای و نظارت بر تهیه و 
انتشــار اخبار امید آفرین تاکید کرد. در پایان این دیدار رئیس 
سازمان بسیج رسانه با اهدای لوح سپاس از خدمات و همکاری 

شهردار باقرشهر قدردانی کرد


