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 آگهــی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قســمت از بخش یک شهرســتان 
بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

1952 - اصلی واقع در بخش 1 بجنورد
ششدانگ پالک 191 فرعی - یک باب مغازه

مالکیت - آقای علیرضا ژیان فر فرزند رجب به شماره شناسنامه 308
در روز سه شنبه یازده ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک )1401/5/11( 

ساعت 10 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لــذا به موجب ماده 14 قانون ثبــت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
و مجاورین شــماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ســی روز از 
تاریــخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون 
تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ، معترضین می بایســت از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواســت اعتراض خــود را به مرجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار : 1401/04/18

اکبر اقبالی
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

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

برابر رای شماره140160329012001834   مورخ 1401/3/29 هیات  
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبــت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای  داود جورابلو به شــماره شناســنامه3 کد ملی 
4609667533صادره از گرمســار فرزند رحمن در ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی به مســاحت 246.33 متر مربع از پالک شماره 79 فرعی 
از 25 اصلــی واقــع در  شــاهبداغ حوزه ثبت ملک گرمســار خریــداری از مالک 
رســمی)مبایه نامه عادی/خریداری از نعمت اله شفاع(  محرز گردیده است. لذا 
بــه منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــد می تواند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول  1401/4/2

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/18
شناسه آگهی 1339849

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی مفقودی
برگ ســبز ســواری پژو PARSTU5 مدل 1400 رنگ ســفید روغنی شماره موتور 
139B0235997 شــماره شاسی NAAN11FE2MH672136 شــماره پالک ایران92-

162د16 به نام شکوه ساعدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی -کارت و سند مالکیت موتورسیکلت  احسان مدل 1388 شماره پالک 
 N2N125G8810941 شماره شاسی N2N0903886Y ساری26-1926 شماره موتور

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

آگهــی مــاده 10 آیین نامه اجرائی قانــون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین 

برابــر آراء هیات حل اختالف موضوع قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و عرضه 
مســکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور 
اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت بیست روز 
اعتــراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

ملــی  شناســه  بــه  ســرعین  شــهرداری   :  1401/4/6-2398 شــماره  رای 
14002986172 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره 10593 فرعی 

از 310 اصلی به مساحت 48/89 متر مربع 
بدیهی اســت در صورت انقضای مهلت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهبود محمدی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین شماره 70 فرعی از 83 اصلی واقع در 
مزرعه ی محمد آباد بخش 15 یزد تاکنون به عمل نیامده اینک بر حسب درخواست کتبی 
محمد رســول ناصحی و غیره به عنوان مالکین مشــاعی و با رعایت مواد 14 و 15 قانون 
ثبت در ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/5/18 شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا بدین وسیله از متقاضی و مالکین امالک مجاور و ادارات ذیربط دعوت میشود درتاریخ 
مقرر حضور به هم رسانید و هرگاه کسانی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ادعایی دارند 
به نماینده ی محدد ابراز دارند و چنانچه کســانی به علت عدم حضور در محل  نســبت به 
تحدیــد حدود اعتراضی دارند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواســت اعتراض خود را به این اداره ارســال دارند م/

الف 183
تاریخ انتشار شنبه 1401/4/18

علی اصغر کریمی سرپرست اداره ی ثبت اسناد و امالک تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای نورعلی غالمی برابر ســند وکالت شــماره 34467 
تاریــخ 1401/03/23 دفتــر اســناد رســمی شــماره 327 
رویان از طرف خانم ســپیده صدیــق باهران با ارائه دو برگ 
استشــهادیه که در دفتر اســناد رسمی شــماره 327 رویان 
تصدیق شده است اعالم داشته شش دانگ یک قطعه زمین 
بــا بنــای احداثی پالک ثبتــی 1229 فرعــی 1 اصلی بخش 6 
الحاقی ثبت نور در دفتر 19 صفحه 79 و شماره ثبت 2365 
ســند به شماره سریال 003695 به نام خانم سپیده صدیق 
باهــران ثبــت و صادر گردیده بــود به علت نامعلــوم مفقود 
شده لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است بنابراین 
دراجــرای ماده 120آیین نامه اصالحــی قانون ثبت و تبصره 
هــای ذیل آن،مراتب در یک نوبت آگهــی می گردد تا چنانچه 
اشــخاصی مدعــی انجام معاملــه یا وجود اصل ســند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید آن را دریافت نمایند 
. بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگــردد یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار:1401/04/18.

شناسه آگهی: 1346681
علی سعادتی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه دو

تاریــخ   140160310456001717 شــماره  رأی  برابــر 
1401/03/23 که در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
دو  ساری تصرفات مالکانه آقای رجب علی کاویانی چراتی فرزند عزیزاله 
به شماره ملی 5829401363 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 663/37 مترمربع از 14 اصلی واقع در قریه 
عباسعلی کش ) سنگ سر لنگه( بخش 2 ثبت ساری؛ لذا به منظور  اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/18 

نوبت دوم 1401/05/02 می باشد .شناسه آگهی: 1346764
بهنام سراج پور - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه یک

تاریــخ   140160310001000553 شــماره  رأی  برابــر 
1401/03/25 کــه در هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
منطقه یک  ســاری تصرفات مالکانه آقای شــهاب چلوئی روشــنی فرزند 
حســینعلی نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر اتاقک به 
مساحت 119/18 مترمربع قسمتی از پالک 3422 اصلی واقع در قریه 
ســوماکیله پــی بخش یک  ثبت ســاری خریــداری از مالک رســمی محرز 
گردیده اســت،  لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشــند 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 مرجع 
قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 
پرونــده 212-1400.تاریخ انتشــار نوبــت اول1401/04/18 نوبت 

دوم 1401/05/01 می باشد .
ســید کاظم موســوی بشلی-سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک 
منطقه یک شهرستان ساری

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

برابــر رأی شــماره 140160310001000326 تاریخ 1401/03/12 
کــه در هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک  ساری تصرفات مالکانه 
آقای محمدعلی هدایت نژاد ازاندهی فرزند رحیم نســبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 570 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 192 فرعی از 3433 اصلی واقع در قریه رودپشــت بخش یک  ثبت 
ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است،  لذا به منظور  اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور 
و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.کالســه 
پرونده1400/165.تاریــخ انتشــار نوبــت اول1401/04/18 نوبــت دوم 

1401/05/01 می باشد .شناسه آگهی: 1346063
سید کاظم موسوی بشلی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 
شهرستان ساری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه صغری اکبری گاوزن با ارائه دو برگ استشــهادیه 
المثنــی که در دفترخانه176 بابل امضاء شــده و طی درخواســت 
تاریــخ 1401/03/30 تقاضــای   140121710004008605
صدور سند المثنی شش دانگ اعیانی به انضمام نیم دانگ عرصه 
یک قطعه زمین با بنای احداثی تحت پالک 508 فرعی 2820 اصلی 
بخــش یک ثبت بابل ذیــل صفحه 251 جلــد 144 ثبت 12793 
به نام عزیزاله فغانی شــیاده صادر و تســلیم گردیده؛ برابر سند 
قطعی 74622  تاریخ 1380/08/26 دفترخانه 26 بابل به خانم 
فاطمه صغری اکبری گاوزن انتقال یافته و در اثر جابه جایی مفقود 
شــده را نموده اند لــذا در اجرای ماده 120 اصالحــی آیین نامه 
قانــون ثبت و تبصره های ذیل آن اعالم ، مقتضی اســت چنان چه 
مالکیت مذکور با هر عنــوان به آن دفترخانه ارائه گردد از انجام 
هرگونه اقدام خودداری و الشــه سند را از آورنده اخذ و به این 

اداره ارائه نماید.تاریخ انتشار:1401/04/18.
شناسه آگهی :1343999 

سید مهدی حســینی کریمی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
بابل

حدود ۱۰ درصد از شهروندان هنوز با 
طرح جدید جمع آوری پسماندها آشنایی 

ندارند 

معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: در نخستین جمعه از اجرای طرح جدید جمع آوری 
پســماندهای خانگی طبق روزهــای زوج و فرد هفته، تنها 
حجمی بالغ بر 100 تن زباله از معابر فرعی شهر جمع آوری 
شد که نشان از مشارکت چشمگیر شهروندان در این طرح 

دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، طرح 
جمع آوری پســماندهای خانگی که تــا پیش از این طبق 
روزهــای زوج و فرد تقویم انجام می شــد از چهارم تیرماه 
ســال جاری به روزهای زوج و فرد هفته تغییر کرد. طرحی 
که اهداف متعددی همچون ایجاد یک روز تعطیل )جمعه( 
در هفته کاری پاکبانان و کارگران حوزه خدمات شــهری و 
سهولت به یادسپاری روزهای مرتبط با جمع آوری زباله های 

خانگی برای شهروندان را دنبال می کند.
روز گذشته نخستین جمعه ای بود که بعد از آغاز این طرح، 
زباله های خانگی توسط کارکنان خدمات شهری جمع آوری 
نشد و باعث شد تا در برخی از معابر فرعی و کوچه ها حجمی 

اندک از زباله در پشت درب های منازل مشاهده شود.
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهرداری اصفهان 
دراینباره می گوید: شــامگاه جمعه 10 تیرماه بالغ بر 418 
تن زباله از معابر اصلی و فرعی شهر اصفهان جمع آوری شد 
که 100 تن از آن، مربوط به معابر فرعی و کوچه ها و مابقی 

مربوط به معابر اصلی و خیابان ها است.
مهدی بقایی تصریح کرد: طبق روال کاری معاونت خدمات 
شــهری،  معابر اصلی و خیابان ها هرشب توسط پاکبان ها 
نظافت و زباله آنها جمع آوری می شود که شب گذشته نیز 

این اقدام از سوی این معاونت صورت گرفت.
او ادامه داد: اما زباله های معابر فرعی و کوچه ها طبق طرحی 
که از چهارم تیرماه آغاز شده، جمع آوری نشد. چون روزهای 
جمعه در این طرح مشــمول جمع آوری زباله های خانگی 
نمی شــود. بنابراین برخی از شهروندان در مناطق مختلف، 
از این موضوع بی اطالع بودند و زباله هایشــان را طبق روال 
قبل در پشت درب منازل قرار دادند که برآورد آن، حدود 10 

درصد از کل جمعیت شهر است.
به گفته او، به منظور تفهیم بهتر این طرح به این دســته از 
شهروندان، زباله های پشــت درب منازل آنها شب گذشته 
جمع آوری نشــد و صبح امروز )11 تیرماه( پاکبانان نسبت 
به یادآوری جزییات این طرح به این شهروندان محترم اقدام 

کردند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
بیــان اینکه در برخی از مناطق همچون منطقه 9 همکاری 
بســیار چشمگیری از سوی شــهروندان با اجرای این طرح 
صورت گرفته اســت، خاطرنشــان کرد: به زودی نسبت به 
اطالع رســانی بیشــتر در مناطق و محله هایی که اطالع 

کمتری از جزییات طرح جدید دارند، اقدام می شود.

اخبار گزارش

با امضای یادداشت تفاهم میدان آزادگان که تأمین مالی آن را بانک های 
ایرانی و شــرکت های تولید و اکتشــاف داخلی برعهده گرفته اند، 
 بهره برداری از این میدان مشــترک با کشور عراق تسریع می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت نفــت و گاز اروندان به نقل 
شــانا، میدان نفتی آزادگان در منطقه دشــت آبــادان، در حدود 
80 کیلومتــری غرب و جنوب غرب اهــواز و در امتداد مرز ایران و 
عراق در مساحتی بالغ بر 1۵00 کیلومترمربع قرار دارد. این میدان 
بزرگ ترین میدان نفتی مشترک ایران به شمار می رود. از طرفی این 
میدان را دهمین میدان بزرگ نفتی جهان برمی شمارند. این میدان 
مهم ترین مخزن جوان )گرین فیلد( و کمتر توسعه یافته کشور است 
که ظرفیت باالیی برای افزایش تولید نفت کشور در خود دارد. ایران 
و عراق به طور مشترک از این میدان بهره برداری می کنند؛ عراق این 
میدان را با نام مجنون می شناســد. تفاهم نامه توسعه این میدان با 
۶ بانک ایرانی و ۶ شــرکت E&P داخلی )سه شنبه، 14 تیرماه( با 
 حضور رئیس جمهوری و سایر مقام های عالی رتبه دولت امضا شد.
آن طور که ارزیابی  شرکت های مختلف نشان می دهد، این میدان حدود 
۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که در چهار مخزن سروک، کژدمی، 

گدوان و فهلیان جای گرفته است. پیش تر توسعه بخش ایران این 
میدان در قالب دو میدان مجزای آزادگان شمالی و جنوبی دنبال می شد 
 که از توسعه آن تاکنون روزانه حدود 190 هزار بشکه حاصل می شود.

8 شرکت بین المللی و کار ناتمام
پیش از این هشــت شرکت بین المللی برای توسعه این میدان کار 
مطالعات جامع آن را انجام داده بودند، اما به جز شرکت CNPCI که 
توسعه بخشی از میدان آزادگان شمالی را اجرا کرد، باقی شرکت ها 
به دلیل تحریم ها برای توسعه میدان قدم به میان نگذاشتند. همین 
موضوع دولت سیزدهم را بر آن داشت تا فعالیت عقب مانده گذشته 
را بدون معطلی برای شرکت های بین المللی، با تکیه بر توان و دانش 
 ایرانی با اســتفاده از حداکثر توان و مقــدورات داخلی پیش ببرد.
تکمیل توسعه این میدان در دولت سیزدهم جان تازه ای به خود گرفت 
و از آنجایی که در دولت گذشته طرحی برای توسعه آن اجرا نشده بود، 
با ورود دولت سیزدهم به عنوان نخستین اقدام، تعداد ناوگان حفاری 
میدان ۶0 درصد افزایش یافت و ۲0 چاه حفرشده قبلی به تولید رسید. 
آن طور که جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران بارها بر آن تأکید کرده اند، تکمیل توسعه 

 این میدان نخستین اولویت نفتی وزارت نفت دولت سیزدهم است.
حــاال با امضــای یادداشــت تفاهــم توســعه میدان، توســعه 
شــرکت های  از  مجموعــه ای  بــه  پیــش  رو  آینــده  در  آن 
 ایرانــی در قالــب یــک شــرکت واحــد ســپرده می شــود.

با توســعه جامع این میدان ، بر اساس مطالعات انجام شده از سوی 
شــرکت های مختلــف داخلــی و خارجی، پیش بینی می شــود 
 تولیــد از این میــدان به حدود ۵۷0 هزار بشــکه در روز برســد.

افزایش متمایز ضریب بازیافت میدان آزادگان
البته عالوه بر تکمیل توســعه این میــدان موضوع افزایش ضریب 
بازیافت این میدان نیز مدنظر اســت. تزریــق آب به عنوان روش 
افزایش ضریب بازیافت در این میدان دنبال می شــود که بر اساس 
 مطالعــات باید به میزان گســترده ای در این میدان اعمال شــود.

برای تکمیل توســعه و رســیدن به این میزان تولید حدود 4۲0 
حلقــه چاه تولیــدی و تزریقی حفــر خواهد شــد، از این تعداد 
18۷ مورد بــرای تزریق آب در این میدان به کار گرفته می شــود 
 کــه بزرگ تریــن پــروژه ی تزریق آب کشــور به شــمار می رود.

برای تأمیــن آب مورد نیاز تزریق آب، خط لوله 1۵0 کیلومتری از 

خلیج فارس، جدای از این تفاهم نامه و قرارداد بعد از آن، اجرا می شود، 
شرکت اکتشاف و تولید آزادگان جایی برای همگرایی

مقرر شده است این شــرکت ها و بانک ها بعد از امضای تفاهم نامه 
نســبت به  تشکیل و تأسیس یک شــرکت واحد با عنوان شرکت 
اکتشــاف و تولیــد آزادگان اقــدام کنند که مجموع شــرکت ها 
و بانک هــای ذکرشــده به عنوان ســهامدار شــرکت اصلی ثبت 
می شــوند و ۶ بانــک داخلی 80 درصد و ۶ شــرکت اکتشــاف 
 و تولیــد ۲0 درصــد آورده ایــن پــروژه را تأمیــن خواهند کرد.
توسعه این میدان در طول هفت سال اجرا می شود و شرکت اکتشاف 
و تولید آزادگان برای این منظور باید ۷ میلیارد دالر سرمایه مورد نیاز 
را تأمین کند که با توجه به مدل IPC این قرارداد و تولیدی شدن آن 
از سال دوم که منجر به بازپرداخت سرمایه از سوی کارفرما متناسب با 
میزان توسعه و تولید می شود، شرکت ها نیازی به تأمین کل ۷ میلیارد 
دالر در ابتدای پروژه ندارند و در صورت پیشرفت موفق طرح تا سال 
دوم می توانند از محل بازپرداخت پروژه تا سال هفتم برای تأمین مالی 

باقی پروژه اقدام کنند.

شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|؟؟؟|؟؟؟ ؟؟؟|شماره ؟؟؟| 

توسعه ایرانی میدان آزادگان روی ریل افتاد/ بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری دولت سیزدهم رقم خورد

اراک - حمید شایان مهر در نشست خبری در جمع خبرنگاران به 
مناسبت هفته قوه قضاییه گفت از  مقدارحدود۲000000هکتار 
اراضــی ملــی در ســطح اســتان در ســال 1۳99بمیــزان 
1۳۵18۷1هکتار تثبت و10۶9۵۷۷هکتار در قالب ۲1۳۶قطعه 
سند مالکیت صادر شده و در سال 1400بمیزان۶1۲۶۳۶هکتار 
تثبیت ومقدار8۳1480هکتار در قالب ۲۶99قطعه سند مالکیت 
صادر و به اداره کل منابع طبیعی تسلیم شده است )ودر مجموع 
تاپایان اردیبهشت ماه 1401میزان 19۷0000هکتار از کل اراضی 
ملی تثبیت واز مساحت تثبیتی مقدار 19۳0000هکتارمنجر به 
صدور سندمالکیت شده که معادل98در صد کل اراضی ملی می 
باشد که با توجه به آمار اعالمی منابع طبیعی استان تقریبا تثبیت 

اراضی ملی  به اتمام رسیده است(
 وی اضافــه کــرد : تــا ســال 1400مقــدار1۲49۲ هکتار از 
اراضی و امالک مربوط به ســایر دســتگاه های دولتی تثبیت 
ومقدار1۲۲0۶هکتار در قالب۵8۷1قطعه ســند مالکیت صادر 
شده و در دو ماهه سال 1401مقدار1۷۳00هکتار تثبیت که در 
قالب ۲۵09قطعه ومقدار1۷۲90هکتار سندصادر شد )در مجموع 
مقدار ۲9۷9۲هکتار در قالب 84۶4قطعه اراضی وامالک مربوط 
به سایر دستگاه های دولتی تثبیت وسندمالکیت صادرشده است 

)
شایان مهر در ادامه به عملکرد 1۲ ماهه این اداره کل پرداخت و 
تصریح کرد: طرح تعویض اسنادمالکیت دفترچه ای به کاداستری 
اعم از دولتی وخصوصی در اجرای قانون جامع حدنگار کشــور 
درسال 1400تعداد 8841 فقره سند مالکیت دفترچه ای به تک 
برگ تبدیل شده و در ۲ماهه سال 1401 تعداد 10۳8 جلد سند 
مالکیت دفترچه ای به تک برگ تبدیل شده )در مجموع تعداد 
98۷9جلد سند مالکیت دفترچه ای به تک برگ تبدیل شده.(

که باید عرض کرد اســتان مرکزی جزء استانها برتر کشور می 
باشــد،  تثبت و صدور اسناد مالکیت امالک و اراضی موقوفه تا 
پایان ســال 1400 تعداد 19۳9 فقره سند مالکیت به مساحت 
۵0۲۲ هکتار صادر شده و در دو ماهه سال 1401تعداد 9۵ فقره 
سند مالکیت تک برگی به مساحت 8۵ هکتار صادر شده است)) 
مجموعا 1981 فقره سند حدنگار به مساحت ۵10۷ هکتار صادر 
و تسلیم اداره اوقاف شده واستان در سال 1400 حائزرتبه سوم 
کشوری شده اســت(( ،  تعداد پرونده های تشکیلی در اجرای 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از 
ابتدا تا پایان سال 1400تعداد ۳۵01۷ فقره می باشد که از پروند 
های تشکیلی ســنوات قبل تعداد ۳1100 فقره رای صادرشده 
است. تعداد پرونده های تشکیلی دو ماهه 1401 تعداد ۳88 فقره 
که تعداد آرای صادره ۲08 فقره می باشد ) و در مجموعه تعداد 
کل پرونده های تشــکیلی ۳۵40۵ پرونده و تعداد آرای صادره 
۳1۳08 فقره می باشد ، در اجرای قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1۳88/1۲/۲ 
در استان مرکزی در سال 1400 از پروند های تشکیلی سنوات 
قبل تعداد۳0۳۲فقره سند مالکیت صادرشده است و در ۲ماهه 
سال1401تعداد4۵1فقره سند مالکیت صادرشده ) در مجموع 

تعداد۳48۳فقره سند مالکیت صادرشده(  
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه صدور ســند 
مالکیت برای مسکن مهر خاطرنشان کرد:  اسنادمالکیت صادره 
برای مسکن مهر در سال 1400هم تعداد۲9۳فقره سند مالکیت 
می باشد و در ۲ماهه سال 1401تعداد 1۳0فقره صادر شده که 
در مجموع از پروند های تشکیلی سنوات قبل )4۲۶فقره سند 
مالکیت صادرشــده است(و استان مرکزی حائز رتبه سوم و جز 

استان های برتر کشوری می باشد.

یزد-رییس کل دادگستری استان یزد، گفت: باید با بهره 
گیری از ظرفیت نخبگان، فعاالن فرهنگی و اجتماعی و سایر 
 نهادهای مردمی هدف مهم پیشگیری از وقوع جرم را رقم زد.
غالمعلــی دهشــیری در آیین تکریــم و معارفه رییس 
دادگســتری شهرســتان خاتم، افــزود: نبایــد اجازه 
داد تــا جرمــی در جامعه شــکل بگیرد و ســپس به 
رســیدگی قضایی بــه آن جــرم پرداخت، بلکــه باید 
 تــالش کرد تا جامعه ای عــاری از جرم و بزه ایجاد کرد.
وی تالش بیشــتر بــرای اعتالی عملکرد دادگســتری 
خاتم را خواســتار شــد و گفــت: باید همــه ظرفیت 
هــای مردمــی، بســیج، وکال، حقوقدانــان و نهادهای 
امنیتــی، نظامــی، و انتظامــی را بــه کار گرفــت تا 
 کاهــش ورود پرونده به دســتگاه قضایی رقــم بخورد.
این مقــام قضایــی، بر تکریــم ارباب رجــوع و حفظ 
کرامت انســانی تاکید کرد و گفت: نــرم خویی، خوش 
رفتــاری و خوش برخوردی با مــردم اولین و مهمترین 
 امری اســت که باید نســبت بــه آن اهتمام داشــت.
رییس کل دادگستری استان، رضایتمندی مردم و اجرای 
عدالت را ماحصل اصلی سند تحول و تعالی قوه قضاییه 
ذکر کرد و گفت: کسب رضایتمندی مردم و اجرای عدالت، 
 مهمترین رویکرد حاکمیت اسالمی و امت سعادتمند است.
وی تصریح کرد: اجرای عدالت، مستلزم تالش همه ارکان 
حاکمیت است و زمانی عدالت در جامعه جاری و ساری 
می شود که قوه مقننه عادالنه قانونگذاری کند، قوه مجریه 
عادالنه قوانین را اجرا کند و قوه قضاییه قانون را تضمین و 

با هر گونه قانون شکنی برخورد نماید.

پیشگیری از وقوع جرم، اولویت مهم 
دستگاه قضایی است 

اتمام تثبیت اراضی ملی در سطح استان مرکزی 

بوشــهر - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشــهر گفت: این شــرکت رویکرد سیستمی کردن 
تمامی فرایندهــای خود را به صــورت جدی دنبال 
بافرماندار  درنشســت  غالمرضاحشــمتی  می کنــد. 
شهرســتان بندردیلم اســتان بوشــهر باتبریک ایام 
امامــت ووالیــت واعیاد قربــان و غدیر خــم اظهار 
داشــت:ارتقا شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهروافزایش رضایت مشترکان بایددراولویت کاری 
قرار گیــرد تا بتــوان اهداف عالی محقق شــود.وی 
متوسط میزان خاموشی برای هرمشترک برق استان 
بوشهر را ســاالنه ۲00 دقیقه دانست وبیان کرد:این 
میزان خاموشی  دراستان بوشهرکمترازنصف میانگین 
کشــوری است.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان بوشــهربابیان اینکه درشهرستان دیلم میزان 
خاموشــی برق 1۷4 دقیقه اســت افــزود: این یک 
شاخص بســیارخوب برای این شهرســتان درشمال 
اســتان بوشهر است.حشــمتی افزود:مردم هم بایدبه 
این نتیجه برســندکه قدر انرژی رابدانندوبااســتفاده 
صحیــح از بــرق ، خادمین خودشــان رادرارائه برق 
باکیفیت کمک کنند.وی گفت: باتوجه به برنامه ریزی 
انجام شــده با حمایت و پشــتیبانی اســتانداروهمه 
فرمانداران تاکنون مدیریــت مصرف برق مورد توجه 
ویژه قرار گرفته و نتیجه آن پایداری برق مشترکین و 
جلوگیری از خاموشــی بوده است و ان شاءاهلل با تداوم 
این همکاری باقیمانده تابســتان نیز بدون خاموشی 

سپری شود.

افزایش رضایت مشترکان اولویت 
شرکت توزیع برق استان بوشهر 


