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آگهــی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای 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: امــالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت 

آمل- دهستان لیتکوه 3- اصلی )قریه کالک سفلی( 
7392 فرعــی  آقای ابوالقاســم میرزائی آملی  در ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 160  مترمربع خریداری شده بالواسطه از 

حرمت اله حسن زاده
 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 .  تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/11 نوبت 

دوم 1401/04/25   شناسه آگهی: 1342314 
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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 مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه پول 
پــالک 30 اصلــی بخش 2 ییالقــی 377 فرعی آقا/ خانم علــی خزائی  فرزند 
منوچهر  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 635  
مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  طاهــر خزائی، 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 /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی 
هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص 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 
اخــذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائــه حکــم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصــل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
ارائــه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر 
ماده 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،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 

نماید .   شناسه آگهی: 1342490
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/11 نوبت دوم 1401/04/25 

 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 شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه چلک پالک 
17 اصلی بخش 3 قشــالقی 934 فرعی آقا/ خانم رضا خواجه ولی پورخواجه 
غیاثی  فرزند محمد و مظفر کرد دلسمی فرزند خضراله حصه هر کدام مشاعا 
و بالسویه به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  بنای احداثی 
به مساحت 479.44  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  حاج پریز 
امینــی چلک، لذا 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 /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: 1344095
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/11 نوبت دوم 1401/04/25 

 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 آگهــی می گردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه اندرور 
پــالک 2 اصلی بخش 3 قشــالقی 1210 فرعــی آقا/ خانم علیرضا ســلیمانی 
اندرور  فرزند محمدرضا نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین  بنای احداثی 
)کاربری باغ(  به مساحت 675  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  
عبــاس ارش ارانی، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین 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 اقدامات ثبت موکول به ارائه 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 ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید 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 حـدود را 
به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1346499  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/04/11 نوبت دوم 1401/04/25 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی موضوع 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر کالســه پرونده شــماره 1399114410018001600 و رأی شــماره 
140160310018001888 هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
عباس آباد تصرفات مالکانه بال معارض خانم شــهال بحرینی به شــماره شناســنامه 
308 کدملــی3932458540 صادره از مالیر فرزند محمدعلی نســبت به شــش 
دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت ســیصد 
و شــصت مترمربع)360( مترمربع قســمتی از پالک 1310 فرعی از 375 اصلی 
واقع در قریه پلت کله بخش 2 حوزه ثبت عباس آباد دارای سند مالکیت مشاعی 
از محدوده مالکیت رســمی و مشــاعی متقاضی ثبت می باشد، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دو ماه اعتراض و دادخواســت خــود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.حقوق ارتفاقی سلب حق 

احداث هرگونه اعیانی در حریم چهارمتری بستر نهر آب مورد گواهی است.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1401/04/11  نوبــت دوم 1401/04/25می 

باشد.
شناسه آگهی1342733

ابراهیم حسین زاده-سرپرست ثبت اسناد وامالک عباس آباد

آگهــی قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه سه 

برابر رأی شماره 140160310457000381 مورخه  1401/03/07که 
در هیــأت موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ســه  ســاری تصرفات مالکانه 
حســینعلی ایزدپناه فرزند احمدعلی به شــماره ملی 4578824268 به شماره 
پرونده 479-1400 نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 58/40 ) پنجاه و هشــت متر و چهل( مترمربع قسمتی از پالک شماره 
143 اصلی واقع در بخش 3 ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از مالک رسمی  
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 داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/04/11 نوبــت دوم 1401/04/25 می 

باشد .
شناسه آگهی1344740

فریبرز یوسفیان حمیدی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه 3

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسن ایمانی ایمنی با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی 
که در دفترخانه بابل تصدیق امضا شده و طی درخواست شماره 
140121710004007787 مورخه 1401/03/26 تقاضای 
صدور ســند المثنی سه دانگ تحت پالک 11002 فرعی 2326 
اصلی بخش دو ثبت بابل که سند مالکیت آن ذیل دفتر صفحه و 
ثبت به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود 
شــده را نموده اســت در اجــرای ماده 120 اصالحــی آئین نامه 
قانــون ثبت و تبصــره های ذیل آن اعالم مقتضی اســت چنانچه 
ســند مالکیت مذکور هر عنوان بــه آن دفترخانه ارائه گردد از 
انجــام هرگونه اقدام خودداری و الشــه ســند را از آورنده اخذ 
و به ایــن اداره ارائه نمایند. در ضمن شــماره چاپی از مفقودی 

976880 می باشد.
تاریخ انتشار: 1401/04/11

شناسه آگهی: 1339956
سیدمهدی حسینی کریمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمد: امــالک متقاضیان واقع 
درقریــه اندرور پــالک 2 اصلی بخش 3 قشــالقی 1210 فرعی 
آقــا/ خانم علیرضا ســلیمانی انــدرور  فرزند محمدرضا نســبت 
بــه ششــدانگ یک قطعه زمین  بنــای احداثی )کاربــری باغ(  به 
مســاحت 675  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  

عباس ارش ارانی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.05.01 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401.04.11   شناسه 

آگهی: 1344701
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریه چلک پالک 17 اصلی بخش 3 قشــالقی 934 فرعی آقا/ 
خانــم رضا خواجــه ولی پورخواجــه غیاثی  فرزنــد محمد و مظفر 
کرد دلســمی فرزند خضراله حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  بنای احداثی 
به مساحت 479.44  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه 

از  حاج پریز امینی چلک
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.05.01 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401.04.11   شناسه 

آگهی: 1344099
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

دادرسی الکترونیکی در استان همدان 
افزایش یافت   

ارئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه دادرسی الکترونیکی 
در اســتان افزایش یافته است، گفت: ۳ هزار و ۱۷۵ هزار تعداد 
احکام تعلیقــی و یک هزار و ۱۱۴ مورد تعــداد احکام آزادی 
مشــروط و ۲۴۳ مورد استفاده از پابند الکترونیکی بوده است.
محمدرضا عدالت خواه  با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و 
خاطره شهید بهشتی گفت: ۴8۱ هزار پرونده تا به امروز بررسی 
و ۲۴0 قاضی آنها را بررسی کرده است.رئیس کل دادگستری 
همدان با بیان اینکه یک چهارم پرونده ها توسط شورای حل 
اختالف بررســی می شود که کار بزرگی است، عنوان کرد: در 
مدتی که در این سمت فعالیت داشتم، ۵۵ شعبه برای تسریع 
در رسیدگی به پرونده ها در کل استان افزوده شده بدون اینکه 
نیرویی تزریق شود؛ در شیرین سو نیز شعبه ای راه اندازی شد و 
دو دادگاه عمومی بخش زند و آجین در دستور بررسی است.این 
مقام مســئول قضایی با بیان اینکه پرونده های ورودی ما 88۳ 
هزار و ۷۵8 فقره بوده که تعداد 8۷۴ هزار و 89۳ فقره مختومه 
شده است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان در حوزه های اتقان و 
استحکام آراء، تعداد معفوین، میزان صلح و سازش و در رعایت 
توزان پرونده های وارده و محتومه رتبه نخست کشوری را کسب 
کرده است.وی تصریح کرد: در استفاده از نهادهای ارفاقی ۲88 
هزار و ۵60 ساعت خدمات عمومی رایگان به جای 6 هزار و ۳96 

ماه حبس مجازات جایگزین ارائه شده است.

افتتاح معدن سنگ آهن در روستای کمک 
علیا اسدآباد 

احمد شانیان در آیین افتتاح معدن سنگ آهن روستای کمک 
علیا گفت: جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
از اولویت های اســتان به شمار می رود که موفقیت های خوبی 
در این زمینه کسب شده است.شانیان افزود : بر اساس ظرفیت 
اسمی پروانه های بهره برداری صادر شده ۲ هزار و ۵00 نفر در 
بخش معدن استان همدان فعال هستند اما با افزایش ظرفیت و 
توسعه واحدهای معدنی این رقم افزایش چشمگیری  یافته است.
او با اشاره به وجود ۳00 معدن متنوع در استان  گفت: ۳0 درصد 
این معادن به صورت فصلی و مقطعی تعطیل هستند که برخی 
از انها نیز با مشکالت معارضان محلی، رکود بازار و یا عدم کیفیت 
ماده معدنی مواجه هستند که برای بازگشت آنها به چرخه تولید 
برنامه داریم.وی خاطرنشــان کرد: بهره بردارن معدن ارتباط و 
تعامل خود را با شوراهای اسالمی تقویت کنند و در امورات عام 
المنفعه روستاهای واقع در حریم معادن مشارکت جدی داشته 
باشند.مسئول امور نظارت و بهره وری معادن اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان نیز در این آیین از ظرفیت ۴0 هزار 
تنی معدن سنگ آهن کمک علیا خبر داد و افزود: این منطقه 
پتانسیل خوبی در ذخایر اهن دارد و امیدواریم ظرفیت این واحد 
معدنی به ۱00 هزار تن برسد. محمد تاروردیان با اشاره به وجود 
پنج معدن سنگ آهن در استان همدان گفت: این معادن ۱6 
میلیون تن ذخیره قطعی آهن دارند که ساالنه حدود ۱ میلیون 

و 600 هزار تن از این معادن استخراج می شود.

اخبار گزارش

شاهرود-مدیرعامل شرکت پاالیش نفت و گاز پیروزی بر حمایت 
مسئوالن از این شــرکت در تولید و اشتغال در شهرستان تاکید 
کرد و از استاندار و فرماندار ویژه شاهرود در حمایت از این شرکت 
تشکر کرد.شاهرود -خبرنگار سیاست روز -علیرضا رحیمیان در 
ســال حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال زایی پای درد و دل 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت و گاز پیروزی شاهرود نشستیم، 
شــرکتی که در سال ۱۳9۵ در حادثه ای تروریستی  که گروهک 
تندر مسئولیت آن را به تازگی بر عهده گرفته است مخازن میعانات 
گازی آن منفجر شد و خسارت سنگینی به آن وارد شد و هم اکنون 
با حمایت فرماندار و استاندار سمنان در حال آماده سازی مجدد 
است که البته مشکالتی نیز بر ســر راه دارد که توجه مسئوالن 
استانی و شهرستانی را می طلبد، در ادامه سخنان مدیرعامل این 
شرکت را می آوریم، امیدوار که مسئولین دستگاه های اجرایی در 
حل مشکالت این شرکت کمک کنند و در راستای تولید اشتغال 
در شهرستان کمک کنند.حمید وارثی در جمع خبرنگاران در این 
اتاق جلسات این شــرکت در شاهرود با اشاره به اعترافات رئیس 
گروه تروریستی و ضد انقالب تندر در قبول مسئولیت آتش سوزی 
این شرکت در سال ۱۳9۵، اظهار کرد:، چون اعضای این گروهک 
در آن زمان در خارج بودند قابلیت پیگیری نداشتیم، اما اخیرأ که 
رئیس این گروه دستگیر شد اغراق به منفجر کردن مواد اولیه این 
شرکت نمود.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت و گاز پیروزی افزود: 
حجم خسارات زیاد بود و سال ها طول کشید بخشی از خسارات 
را جبران کردیم.او خاطر نشان کرد: بعد از آتش سوزی بدهی های 
کم ما به سازمان ها سبب شد آن ها فشار آوردند و تمام دارایی های 
ما را توقیف کرده و تا مرحله مزایده رساندند و وقت عمده ما در این 

مدت پیگیری این مسائل است.وارثی با اشاره به ضمانت نامه این 
شرکت نزد وزارت نفت، گفت: متاسفانه بعد از آتش سوزی ضمانت 
نامه 9 میلیارد تومانی شــرکت که بابت مخازن میعانات گازی به 
وزارت نفت بود، توســط این وزارتخانه از بانک ملی وصول شد و 
بانک از ما شــکایت کرد.او ادامه داد: ۱08 دستگاه نفکش اسکانیا 
متعلق به شرکت بعد از حادثه فروخته شد و دیگر نفتکش نداریم 
و پول آن ها همین جا هزینه شد.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
و گاز پیروزی با اشاره به برگزاری کارگروه رفع موانع تولید در سال 
۱۳98 در فرمانداری ویژه شهرســتان شاهرود، افزود: این جلسه 
مصوباتی داشــت که متاسفانه تاکنون انجام نشده است.او با بیان 
اینکه ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه صنعت در این 
شرکت انجام شده و در گذشته 680 نفر نیرو در این شرکت کار 
می کرده، افزود: امروز ما اشتغال نداریم.وارثی یا بیان اینکه جبران 
خسارات آتش سوزی از محل عملیات تروریستی تندر اتفاق افتاده 
گفت:، اما مسئولین استانی و شهرستانی اراده جدی برای حمایت 
و راه اندازی از این شرکت باید داشته باشند.او با اشاره به حمایت 
استاندار ســمنان که زمانی فرماندار شاهرود بودند تشکر کرد و 
افزود: همه مسائل و مشکالت شرکت را استاندار مثل یک همکار 
پیگیری می کردند و جاللی فرماندار فعالیت شهرستان نیز امروز 
پیگیر هستند و فعالیت های امروز ما از پیگیری های فرماندار است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت و گاز پیروزی با بیان اینکه تاکنون 
جلسات مختلفی در رفع مشکالت شرکت برگزار شده، اما ادارات 
همکاری نمی کنند و عزم جدی برای راه اندازی وجود ندارد، افزود: 
ما تاکنون به تعهدات خود در راستای تامین نیاز های شرکت عمل 
کرده ایم و گازکشی و فیبر نوری را به شرکت با هزینه شرکت انجام 

دادیم و توقع داریم ادارات شهرســتان و استانی نیز با ما همراهی 
و همکاری داشــته باشند.او با اشاره به بدهی 9 میلیارد تومانی به 
بانــک ملی که االن ۲۱ میلیارد تومان شــده و حتی حکم جلب 
مدیرعامل شرکت هم صادر شده، گفت: فقط فرماندار شهرستان 
از ما حمایت کرده و می کنند و توقع داریم در ســال تولید، دانش 
بنیان و اشــغال آفرینی از این شــرکت حمایت شود تا به چرخه 
تولید بازگشــته و ارزش افزوده برای کشور. داشته و اشتغالزایی 
نماید.او با بیان اینکه در حوزه های عمرانی و تاسیســاتی عده ای 
در شرکت مشغول کار هستند، اظهار کرد: تا یکماه آینده بخشی 
از فاز اول شــرکت راه اندازی می شود و روزانه ۲ هزار بشکه وارد 
مدار می شود و فاز های بعدی تا 60 هزار بشکه در روز ظرف شش 
ماه آینده اگر شــرایط به خوبی انجام پذیرد، راه اندازی می شود.
وارثی یا بیان اینکه در فاز اول، ۱60 نفر جذب می شوند، افزود: تا 
شش ماه دیگر مسئله ای پیش نیاید و با راه اندازی ظرفیت نهایی 
بالغ بر ۱000 نفر دائم ایجاد اشــتغال می شود و غیر مستقیم هم 
تعداد زیادی اشتغالزایی خواهد شد.او تصریح کرد: در این شرکت 
نیرو های متخصص و مهندسی و کارگر ساده و بخش بزرگ نیروی 
ما که ۳۵0 نفر می شوند در واحد حمل و نقل می توانند کار کنند.

او مواد این شرکت را بنزین خام، گازوییل و نفت سفید عنوان کرد 
و افــزود: البته در موضوع حالل های خاص رنگی نیز تالش داریم 
تولید داشته، تا میزان درآمد شرکت را باال ببریم.مدیرکل شرکت 
پاالیش نفت و گاز پیروزی ادامــه داد: تا یک ماه آینده تولید گاز 
ال پی جی و بنزین خام و گازوییل آغاز خواهد شــد و با حمایت 
مسئوالن بتوانیم مانند گذشته تولید داشته باشیم.او از ایجاد واحد 
فوق تخصصی درمانی در کنار پاالیشگاه، مصوبه هیات مدیره این 

شرکت خبر داد و گفت: تجهیزات پزشکی توسط شرکت تامین 
می شود و پزشک متخصص را باید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
در اختیار ما قرار دهد و سرویس ایاب و ذهاب رایگان نیز از مرکز 
شهر برقرار و نیازمندان رایگان در این مرکز مورد معاینه و درمان 
قرار می گیرند.وارثی اضافه کرد: تمام هزینه های بیماران نیازمند 
رایگان است و این موضوع کمکی از طرف شرکت به مردم و دولت 
اســت و حتی حاضریم این امر را به شرط همراهی دانشگاه علوم 
پزشکی شاهرود توسعه دهیم.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت و گاز 
پیروزی با بیان به اینکه ما پاالیشــگاه میعانات گازی هستیم، به 
علت ایجاد این شرکت در شاهرود اشاره کرد و افزود: نزدیکی اینجا 
به افغانستان، گمرک اختصاصی و ایستگاه راه آهن مزیت ماست 
و افغانستان و پاکستان بازار صادرات دائمی هستند.او با اشاره به 
تولید نفتای شیرین در این شرکت گفت: نفتا ماده مورد استفاده 
در پاالیشگاه های بزرگ کشور و خارج از کشور است و اهمیت دارد 
و انبار اختصاصی نیز در عســلویه داریم که بخشی از محصوالت 
ما از طریق کشتی به فروش می رسد.او به پیشنهاد کشور امارات 
متحده عربی برای ایجاد پاالیشگاه در این کشور اشاره کرد و افزود: 
با توجه به عملکرد ما این کشور از ما دعوت به سرمایه گذاری کرده 
و زمین رایگان و تسهیالت با سود صفر درصد و بسیاری امکانات 
دیگر را در اختیار ما قرار می دهند.وارثی با اشاره به اینکه خانواده 
من در خارج از کشــور هستند، افزود: باید از ما حمایت کنند تا 
بتوانیم برای کشورمان کار کنیم و خدمت به مملکت نماییم و خود 
و خانواده های ما امنیت داشته باشند نه اینکه فرزند من تهدید به 
دزدیدن شود و مجبور شــود برای حفاظت از خانواده آن ها را به 

خارج بفرستم.
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بوشــهر - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
اشاره به احداث ۱66 هزار و ۵00 مترمکعب آب شیرین کن 
در اســتان گفت: سهم آبشیرین کن ها در تامین آب استان 
بوشهر به ۵0 درصد می رسد.ابوالحسن عالی گفت: افزایش 
دما مصرف آب آشــامیدنی در اســتان بوشــهر را افزایش 
داده اســت و در این راســتا تدابیر ویژه ای در تسریع اجرا 
طرح های آبرســانی و مدیریت مصرف آب تدوین شده تا با 
اســتفاده از این روند کمبود آب ناشی از افزایش دمای هوا 
به نوعی جبران شود و شهروندان با چالش تامین آب روبرو 
نشــوند.وی افزود: روزانه ۵0 هزار مترمکعب از سایت های 
آب شــیرین کن از طریق شــبکه های آبرســانی در استان 
بوشــهر توزیع می شود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشهر اظهار داشت: اکنون در ساحل بوشهر پروژه 
آب شــیرین کن به ظرفیت ۳۲ هــزار و ۵00 مترمکعب در 
مدار تولید اســت و در کنگان نیز در شــبانه روز ۱۲ هزار 
و ۵00 مترمکعــب آب دریا شیرین ســازی و وارد شــبکه 
آبرســانی می شــود.عالی تولید یک هزار مترمکعب آب در 
اهرم تنگستان، یک هزار متر مکعب در جزیره شیف، 600 
مترمکعب در منطقه ســاحلی گلســتان دشتی را از دیگر 

تولیدات تأسیسات آب شیرین کن دانست و گفت: به زودی 
ســایت آب شیرین کن ســعدآباد به ظرفیت ۲ هزار و ۵00 
مترمکعب وارد مدار تولید می شود.وی با اشاره به اجرای 6 
سایت آب شــیرین کن دیگر به ظرفیت 8۷ هزار مترمکعب 
در نقاط مختلف اســتان خاطر نشان کرد: عالوه بر این سه 
پروژه آب شــیرین کن دیگر در حال آغــاز عملیات اجرایی 
اســت.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر از 
اجرا ســایت آب شــیرین کن نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد 
و خاطر نشــان کرد: در اجــرا واحدهای جدیــد نیروگاه 
هسته ای بوشــهر ۷0 هزار مترمکعب آب آشامیدنی تولید 
که در این راستا قرارداد آن منعقد می شود.عالی بیان کرد: 
در مجمــوع به ظرفیت ۲۱۵ هــزار مترمکعب تولید آب از 
تأسیسات آب شیرین کن در نقاط مختلف استان بوشهر در 
مدار تولید، در حال ساخت و در حال انعقاد قرارداد است.
وی ســرانه مصرف آب برای هر نفر در استان را برشمرد و 
افزود: سرانه مصرف آب جمعیت یک میلیون و ۲۵0 هزار 
نفری اســتان بوشــهر به صورت میانگین ۳00 لیتر توزیع 
می شــود و این درحالی اســت که بیــش از ۲ برابر میزان 

تعیین شده است.

سهم آبشیرین کن ها در تامین آب استان بوشهر به ۵۰ درصد می رسد

اصفهان - مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفــت: در ســال جاری تــا کنون  بیــش از ۱6 هزار 
مســتاجر اصفهانی متقاضی بهره مندی از تســهیالت 

بوده اند. مسکن  ودیعه  کمک 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرســازی )اصفهــان(؛ در خصــوص جزئیات 
تســهیالت اعطا شــده برای کمک ودیعه مســکن در 
اســتان اصفهان اظهار داشت: از ۱۲ خردادماه ۱۴0۱ 
که ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن آغاز شد تا 
کنون ۱6 هزار و 698 نفر در ســطح اســتان اصفهان 
متقاضی بهره مندی از این تســهیالت بوده و اقدام به 

کردند.   نام  ثبت 
 وی با بیان اینکه اعطای این تســهیالت به متقاضیان 
حائز شرایط در حال انجام است اذعان داشت: در سال 
۱۳99 به ۱۱ هزار و ۵۵۳ متقاضی و در ســال ۱۴00 

به تعــداد ۱6 هزر و ۲۴ متقاضی در ســطح اســتان 
اصفهان وام کمک ودیعه مســکن پرداخت شده است.  
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان بیان داشت: 
ثبــت نام بــرای وام کمــک ودیعه مســکن از طریق 
ســامانه  جامع طرح های حمایتی مســکن وزارت راه 
و شهرســازی به نشانی saman.mrud.ir  در بخش 

ثبت نام تســهیالت کمک ودیعه انجام می شود.  
 وی با اشــاره به اینکه سقف تســهیالت کمک ودیعه 
مســکن در مرکز استان اصفهان و ســایر نقاط شهری 
بــه ترتیب ۷0 و ۴0 میلیون تومان اســت. تاکید کرد: 
افرادی که متقاضی دریافت تســهیالت ودیعه و اجاره 
مســکن هســتند باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری 

باشند.  
 قاری قــرآن خاطرنشــان کرد: نرخ ســود تســهیالت 
ودیعه مســکن ۱8 درصــد و طــول دوره بازپرداخت 

است.   ۵ساله 

ثبت نام بیش از ۱۶ هزار مستاجر اصفهانی برای تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن


