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سرزمین ســیدالکریم )ع( آماده 
اســتقبال از زائران دلــدادگان اربعین 

حسینی    
معاون اســتاندار تهــران و فرمانده ویژه شهرســتان 
ری حمیــد زمانــی در جمع خبرنــگاران که با حضور 
رضــوی شــهردار منطقــه ۲۰ و ســرهنگ قنبــری 
الحســنی  عبدالعظیم  ناحیه حضــرت  فرمانده ســپاه 
علیــه الســام ری برگــزار شــد از آمادگــی ۱۰۰ 
درصــدی این شهرســتان در تمامی بخــش ها برای 
 برگزار مراســم دلــدادگان اربعین حســینی خبر داد.
وی با اشــاره به تدابیر امنیتی پیش بینی شــده برای 
تامیــن آرامش و امنیت این مراســم اعام کرد: همه 
امکانــات از جمله نیروهای امنیتــی، انتظامی، نظامی 
و دوربین های پایش تصویری در کل مســیر مســتقر 
 خواهنــد بود تا امنیت مراســم برقرار و تامین باشــد.
زمانــی به تدابیــر اتخاذ شــده بــرای جابجایی زوار 
اشــاره و اضافــه کرد: بــا فرمانداری هــای قرچک و 
ورامیــن برای بــه کار گیــری اتوبوس هایشــان در 
مســیر بازگشــت و جابجایــی مســافران هماهنگــی 
الزم شــده و خط ریــل باس نیــز برای مســیر ری 
 بــه پیشــوا و بــه عکــس پیش بینی شــده اســت.
بــا  داد:  ادامــه  ری  شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار 
دهیــاری های مســیر ری بــه قرچک نیــز هماهنگ 
و همراهــی مســافران  پذیرایــی  بــرای  تــا  شــده 
باشــند. را داشــته  پیــاده روهــا همــکاری الزم   و 
وی با اشاره به آماده باش تیم درمانی و پزشکی در این 
روز افزود: ۲۵ دستگاه آمبوالنس در مسیر اصلی، ۲۰ 
دســتگاه آمبوالنس در مسیرهای فرعی، چهار دستگاه 
اتوبــوس آمبوالنــس، ۴۶ دســتگاع موتورالنس، یک 
درمانگاه سیار در ضلع شرقی و چهار دستگاه آمبوالنس 
 ویژه بانوان در این روز خدمات رســانی خواهند کرد.
زمانــی اظهارکــرد: این آمــاده باش در حالی اســت 
که ۲ دســتگاه بالگــرد نیز در این روز در دســترس 
 قرار دارنــد تا در صورت نیــاز به کار گرفته شــوند.
معاون اســتاندار تهــران از پیش بینــی اقام غذایی 
بــرای هیئــات، موکب هــا و نانوایی هــا خبر داد و 
گفــت: ۴۰۰ تــن برنــج، ۱۰۰ تــن گوشــت و ۱۰۰ 
تــن آرد در میــان این بخش هــا به منظــور تامین 
غــذا و نــان مــورد نیــاز عــزاداران در روز اربعین 
 حســینی و در مســیر پیاده روی توزیع شــده است.
وی تاکید کرد: با توجه به ازدحام جمعیت قابل توجه 
و پیش بینــی حضور چندین میلیــون نفری زوار، به 
تمامی حاضران و شــرکت کنندگان در مراسم توصیه 
اکید می شــود کــه از توقف در طول مســیر به ویژه 
در آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه 
الســام خودداری و به عرض سام و عبور اکتفا کنند.

اخبار گزارش

اصفهان - صنعت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد هر کشور 
به شــمار می رود و بسیاری از کشورها از جمله ایران در برنامه های 
توســعه، اشــتغال، ارزآوری و... روی آن حساب خاصی می کنند. 
همچنین صنعت فوالد یکی از صنایع پیشران کشورهاست و دولت ها 
در کشورهای پیشــرفته از آن حمایت ویژه ای را دارند. مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت 
تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اباغ فرمودند. سیاست های کلی 
برنامه هفتم در ۷ سرفصل »اقتصادی«، »امور زیربنایی«، »فرهنگی 
و اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشــی«، »سیاســی و سیاست 
خارجــی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی و قضایی« و در ۲۶ 

بند تصویب شده است.
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت

طبق بند اول این برنامه، هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با 
رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با 

نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه است که با تأکید 
بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید از جمله منابع انسانی، سرمایه و 

فناوری و مدیریت باید محقق شود.
این نکته قابل ذکر است که گروه فوالد مبارکه با تحقق ۱.۵ درصد 
از تولید ناخالص داخلی و ۵درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش 
صنعت یکی از شرکت های پیشتاز در کشور محسوب می شود. این 
شرکت با افزایش بهره وری منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت 
دانشــی توانسته است عاوه بر ثبت رکوردهای تولید بدون افزایش 
هیچگونه تجهیز، جایگاه ایران را به عنوان دهمین فوالدساز برتر دنیا 
تثبیت کند. این شرکت همواره با به کارگیری حداکثری ظرفیت های 
موجود در بخش تولید و توسعه سرمایه های انسانی تمام تاش خود 
را برای افزایش تولید ورق های فوالدی در کشور و تأمین نیاز داخلی 

انجام داده است. 
بزرگترین تصفیه خانه پساب صنعتی در قلب ایران

در بخشــی از بند ۷ این برنامه، برنامه ریزی برای دستیابی به سایر 
آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پســاب مطرح شده است. با 
توجه مفاد این بند باید بگوییم که فوالد مبارکه با ایجاد زیرساخت های 

تصفیه انتقال پساب ۹ شهر اطراف این کارخانه، توانسته  است گام های 
مهمی را کاهش مصرف آب خام و حفظ محیط زیســت از طریق 
تصفیه این پســاب ها بردارد و قرار است ۶ شهر دیگر را به زودی به 
این مقدار اضافه کند. عاوه بر این با ایجاد بزرگترین سیستم تصفیه 
بازچرخانی آب های صنعتی در خاورمیانه، فوالد مبارکه در مجموع 
توانســته رکوردی جهانی را در کاهش مصرف آب خام برای تولید 
فوالد به دست آورد. طبق آمارها این شرکت تولید آب خام مصرفی 
خود را طی ۳۰ سال علی رغم سه برابر شدن ظرفیت تولیدش به یک 
سوم رسانده و قرار است به زودی با اجرای پروژه هایی نظیر انتقال آب 
خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان، مصرف آب خام را در بخش 

تولید به صفر برساند.
سرمایه گذاری ۸میلیارد دالری به وسعت ایران

در بنــد ۹ و ۱۰ این برنامه اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، 
پیشران، زیرســاختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و فعال سازی 
ـ سیاســی و تبدیل جمهوری اسامی ایران  مزیت های جغرافیایی 
به مرکز مبادالت و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل 
با روان ســازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم متصور 

شده اســت. فوالد مبارکه امروز برای تحقق این بخش با همکاری 
برخی دیگر از صنایع، ســرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در 
زیرساخت های کشور برای اجرای طرح هایی نظیر ساخت نیروگاه های 
سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی، خرید لوکومتیو و ... را آغاز کرده و 
قرار است در مجموع سه فاز سرمایه گذاری که طی ۲تا۳ سال آینده 
انجام می شود را با ۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری به نتیجه برساند که 
این پروژه ها شامل ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی است و در ۱۳ استان و ۲۷ 

شهرستان اجرایی خواهد شد
فوالدمبارکه؛ سازمانی متعالی و نوآور

در بند ۲۰ برنامه، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری 
و تجاری ســازی آن ها به ویژه در حوزه های اطاعات و ارتباطات و 
زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر متوقع است. 
فوالد مبارکه در این زمینه با تمرکز بر نوآوری و فناوری های نوین، 
از سال های گذشــته برنامه ریزی های زیادی را انجام داده و به طور 
مثال پروژه های زیادی را برای بومی ســازی انجام داده که محصول 
آن ساخت ۴هزار قطعه استراتژیک با استفاده از کمک شرکت های 

دانش بنیان و دانشگاه ها انجام شده است. 
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فوالد مبارکه؛ پیشرو در تحقق برنامه هفتم

همدان - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر استان همدان گفت: در ۵ ماه نخست سال تعداد 
چهــار هزار و ۳۰۰ نفر ثبت نام جدید و تعداد ۳۰۰ نفر به 
مستمری بگیران صندوق اضافه شده است.مهدی سماواتی 
با بیان اینکه برنامه اصلی صندوق در ســال ۱۴۰۱ تحت 
پوشش قرار دادن حداقل یک میلیون نفر از افراد فاقد بیمه 
اجتماعی است، گفت: سهم استان ۲۵ هزار نفر می باشد که 
در راستای تحقق برنامه های صندوق و افزایش ضریب نفوذ 
بیمه در جامعه هدف، روستا گردشی و برپایی میز خدمت 
و ستادهای راهبردی شهرستان به صورت جدی در جامعه 
هدف پیگیری می شــود.وی ادامه داد: در ۵ ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱ با برنامه ریزی انجام شده سه مرتبه میزخدمت 
سراسری برگزار گردید که در مرتبه آخر برای اولین بار در 
سطح کشور میز خدمت سراسری در نماز جمعه های استان 
برگزار شد و خدمات صندوق بصورت مستقیم به مردم عزیز 
ارائه گردید. سماواتی ادامه داد: بیمه اجتماعی یک فرصت 
طایی برای روستائیان، کشــاورزان، عشایر و ساکنین در 
شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت است و افراد مشمول 
در جامعــه هدف با پرداخت ســالی یکبار حق بیمه می 
توانند از مزایای صندوق بهره مند شوند.در راستای تحقق 
کامل سهمیه در تیرماه سال جاری تفاهم نامه ای با حضور 
مدیرعامل کشــوری صندوق بیت اله برقراری و استاندار 
همدان به امضا رسید و مقرر شد در شهرستان ها به ریاست 
فرمانداران ستاد توسعه بیمه راه اندازی گردد تا نقاط مختلف 

کار مورد بررسی و اطاع رسانی الزم صورت پذیرد.

4 هزار و 300 نفر عضو صندوق 
بیمه روستاییان و عشایر استان 

همدان شدند

بوشهر - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان بوشهر گفت :همزمان با هفته دفاع مقدس از ۱۷ هزار 
پیشکسوت بوشهری سال های حماسه و ایثار تجلیل می شود..

ســرهنگ علیرضا غریبی در جلسه شورای راهبردی زنان در 
دفاع مقدس با اشــاره به نقش بانوان در ۸ سال دفاع مقدس 
اظهار داشت: بانوان به اشکال گوناگون در ۸ سال دفاع مقدس 
نقش داشته اند که یکی از آنها حضورشان در جبهه های نبرد 
بود.وی دفاع مقدس را حماســه ای ماندگار در ایران اسامی 
دانســت و تصریح کرد: حضور زنان برای پشتیبانی جبهه ها 
شکل دیگری از مشارکت آنها در این دوران بود. مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر الگو 
ســازی زنان در عرصه دفاع مقدس را یک ضرورت دانست و 
بیان کرد: همسران و مادران شهدای ۸ سال دفاع مقدس الگو 
بانوان محســوب می شوند و باید این الگوها به جامعه معرفی 
شــوند. غریبی با بیان اینکه اســتان بوشهر در عرصه ۸ سال 
دفاع مقدس در سه جبهه هوایی، دریایی و زمینی مشارکت 
داشت: جایگاه این استان در ۸ سال دفاع مقدس باید در ابعاد 
گوناگون به جامعه معرفی شــود. وی برنامه های دفاع مقدس 

را مورد اشــاره قرار داد و از تدویــن برنامه های این هفته از 
۳۱ شهریور خبر داد و گفت: در این هفته برنامه های مختلف 
با مشــارکت دســتگاه های اجرایی و نهادها برگزار می شود. 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
بوشــهر تجلیل از ۱۷ هزار رزمنده پیشکسوت دفاع مقدس 
استان را از جمله برنامه ها دانست و خاطرنشان کرد: در هفته 
دفاع مقدس برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در اســتان 
اجرا می شود. غریبی رونمایی از کتاب با موضوع دفاع مقدس 
را یکی از برنامه های این هفته برشــمرد و افزود: این کتاب ها 
در موضوعات خاطره، داســتان، زندگی نامه داســتانی، تاریخ 
شفاهی، نمایشنامه، فیلم نامه و ســفرنامه است. وی از اعزام 
تیم هــای درمانی به مناطق محروم خبــر داد و تصریح کرد: 
در هفته دفاع مقدس رژه باشــکوه نیروهای مســلح برگزار و 
اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی به نمایش گذاشته می شود. 
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز حماسه مادران 
، همسران و فرزندان شهدا را مورد ستایش قرار داد و تصریح 
کرد: این بانوان الگو بین المللی باید به جامعه معرفی شــود. 
رقیه زنگنه نژاد ۸ ســال دفاع مقــدس را گنجینه ای مهم در 
تاریخ انقاب اســامی دانســت و بیان کرد: تدوین خاطرات 
و آثار همســران شــهدا به صورت فایل صوتــی، تصویری، و 
مســتندات مکتوب، تاریخ شــفاهی، روایت ها و انتقال آن به 
نســل جوان و نوجوان یک ضرورت است. وی تشکیل بانک 
اطاعاتی زنان ایثارگر و همســران شــهدا را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: برپایی جشنواره و همایش در عرصه های فرهنگی 
دفاع مقدس ویژه زنان ایثارگر باید مورد توجه قرار گرفته شود 

     تجلیل از ۱۷ هزار رزمنده بوشهری در هفته دفاع مقدس

آبادان - مدیر آموزش و پرورش آبادان با اشــاره به آمادگی 
دســتگاه های اجرایی آبادان برای بازگشایی مدارس گفت: 
تاش بر این است مهری پرنشــاط را برای دانش آموزان 
پــس از ۲۹ ماه آمــوزش مجازی ایجــاد کنیم.حبیب اله 
رمضانی افزود: در شهرســتان آبادان ۶۰ هزار دانش آموز 
در ۳۰۰ مدرسه ســال تحصیلی جدید را شروع خواهند 
کرد. وی افزود: کتب درسی دانش آموزان در هر سه مقطع 
تحصیلی در اختیار مدارس شهرســتان و در حال توزیع 
اســت. رمضانی ادامه داد: خودروهای رفــت و آمد دانش 
آموزان نیز با هماهنگی اداره تاکسی رانی و فرمانداری ویژه 
شهرستان با خانواده ها هماهنگ شده است. وی خاطرنشان 
کرد: تعمیرات مدارس نیز از ســه ماه گذشته آغاز شده و 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده 
است، همچنین سه مدرسه جدید نیز از مهر امسال به تعداد 
مدارس اضافه خواهد شــد. مدیر آموزش و پرورش آبادان 
گفت: تزریق واکســن برای دانش آموزان اجباری نیست، 
اما توصیه می شود دانش آموزان ُدز یادآور واکسن را تزریق 

کنند. خبرنگار سیده شیا رمضانی

ماه مهری پرنشاط پس از ۲۹ ماه 
آموزش مجازی

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 947فرعی آقا/ خانم نرجس اخوان ثالث فرزند 
ابوالقاســم نســبت ششــدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ(  
به مســاحت  412.77مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  منوچهر 
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 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/06/12 

نوبت دوم 1401/06/27   شناسه آگهی: 1374768
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

برابر رأی شــماره 140160310457001458 مورخ 1401/05/26 
که در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات 
مالکانه آقای رســول حمیدی فرزند عین اله به شــماره ملی 2092172786 
به شماره پرونده 493-1400 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 16.19 ) نود و نه متر و نــوزده( مترمربع ) جهت تجمیع 
بــا پالک 1953 فرعــی از 142 اصلی( قســمتی از پالک شــماره 142 اصلی 
واقــع در بخش 3  ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز 
گردیده اســت،  لذا به منظور  اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود ؛ در صورتی که اشــخاص نســبت 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت 

اول1401/06/13 نوبت دوم 1401/06/27 ./1374903
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آگهي صورت تقسیم موجودی
صورت تقســیم موجودی شــرکت گرانول اتحاد به شماره ثبت 2498 و شناسه ملی 
10760252440 تهیه و تنظیم گردیده و در اداره تصفیه امور ورشگستگی دادگستری 
اســتان مازندران به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان 
شــماره دو دادگستری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد اول موجود است. اشخاص 
ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشته باشند 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خــود را به دبیرخانه اداره تصفیه به 
نشــانی فوق تســلیم نمایند. بدیهی اســت پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره 

قطعی محسوب  می گردد.
تاریخ چاپ : 1401/06/27 روز یکشنبه

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

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: 140185610007004513  بدین وســیله به 
اطالع می رســاند ســند مالکیت به شماره مسلســل 095575ج98 
شــش دانگ پــالک 1212 فرعی از 6 اصلی بخش یک قشــالقی  به 
نام علی کیا صادر و تســلیم گردیده است . نام برده طی درخواستی 
منضــم به دو فقره استشــهاد محلــی که امضاء شــاهد در دفترخانه 
255 نوشهر تایید گردیده ؛اعالم نموده سند مالکیت مذکور به علت 
جابه جایی منزل مفقود شده ، تقاضای المثنی نموده است لذا مراتب 
دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می گردد تا  چنان چه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده 
روز مدارک اعتراضی خود را به این اداره تســلیم  و رسید دریافت 
نمایند.بدیهــی اســت پس از انقضــای مهلت قانونــی و عدم وصول 
اعتراض، ســند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد 

شد.))تاریخ انتشار:1401/06/27 (( شناسه آگهی : 1381864
صقر رضوانی گیل کالئی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر

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

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

برابر رأی شماره 140160310456006168 مورخ 1401/06/15که 
در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه رضا 
زارع فرزند حبیب به شماره ملی 5769683661 نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 111.22 مترمربع قسمتی از پالک 52 
فرعی از 1 – اصلی واقع در قریه آلوکنده بخش 2 ثبت ســاری با کســر سهم 
وقــف؛  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 متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهــی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد با کسر سهم وقف.تاریخ انتشار نوبت 
اول1401/06/27 نوبــت دوم 1401/07/11 می باشــد. شناســه آگهی : 

1381701
بهنام سراج پور-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

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

برابر رأی شــماره 140160310457001466 مورخ 1401/05/27 
که در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات 
مالکانــه خانم خاتــون وفائی ورمزآبادی به شــماره کدملــی 5789857681 
به شــماره پرونده 45-1401 نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثــی به مســاحت 496.75 ) جهارصدو نود و شــش متــر و هفتاد و پنج( 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 30 اصلی واقع در بخش 29  ثبت ســاری 
خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز گردیده اســت،  لــذا به منظور  
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ؛ در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/13 نوبت دوم 

1374908/. 1401/06/27
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 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 تســلیم وپس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد در 

هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- لیــال جام نور    فرزند تراب  به شــماره ملی3440866092صادره ازبندر لنگه 
در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 147/52مترمربع مالکیــت متصالحین رودان  

قسمتي از پالک 4-اصلی  واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
2- حســن بهزادی    فرزنــد جعفر  به شــماره ملی3392114091صــادره ازبندر 
عباس در ششــدانگ یک  قطعه باغ  به مســاحت 9001/56مترمربع مالکیت متصالحین 
رودان  قســمتي از پالک  495فرعی از4 -اصلی  واقع در بیکاه رودان  هر مزگان حقوق 
ارتفاقی دارد مقدار 2449متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است که 
الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود که پالک 
495فرعی از 4-اصلی بنام بانو ان زبیده بهزادی وگلبانو  کدخدا زاده معرفی شده است 
3-معصومه فــوالدی فرزندمحمد   به شــماره ملی3420504691صادره ازمیناب 
در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 218/74متــر مربع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی  از پــالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در محله ســنگی  دهبــارز  رودان هرمزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد.
4-چهارشــنبه سلمانی فرزند جعفر به شــماره ملی4699086081صادره ازرودان 
در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 186/94متــر مربع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی  از پــالک باقیمانــده 7 -اصلــی واقع در کلبردهبــارز  رودان هرمــزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد.
5-پرویــز بهــار زاده محدث فرزند امیربه شــماره ملــی 3671989998صادره از 
زابل  در ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 269/52مترمربع قسمتي از پالک 
586فرعــي از 7-اصلی  واقع  در  محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
کــه پالک 586فرعــی از 7-اصلی ذیل ثبت 1903صفحه 61 دفتــر جلد 11 بنام صفیه 
شریف زاده  سندمالکیت صادر وتسلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی 

خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
6-عیســی رنجبری فرزند   مراد  به شماره ملی4699375389صادره ازرودان در 
ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه  به مساحت 15/90متر مربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی  از پــالک 1113فرعی از 7 -اصلــی واقع در باالشــهردهبارز  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی 

معرفی گردیده است 
7-فاطمه رنجبری کمیز فرزند علیبه شــماره ملی 4699946501صادره از رودان  
در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 436/13مترمربع قســمتي از پالک 587فرعي 
از 7-اصلــی  واقــع  در  محله چــاه تمر  رودان  هرمزگان حقــوق ارتفاقی ندارد که پالک 
587فرعــی از 7-اصلی ذیل ثبت 2422صفحه 422 دفتر جلد 14 بنام همایون مختاری  
ســندمالکیت صادر وتســلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رســمی خریداری 

نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
8-حوا گلســتانی فرزند   غالم  به شــماره ملی4699865623صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک  باب خانه  به مساحت 214/18متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی  
از پــالک 1113فرعــی از  7 -اصلی واقع در باالشــهر   دهبــارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی 

گردیده است
9-احسان ســالمی   فرزند جعفر  به شماره ملی3420128169صادره ازمیناب در 
ششــدانگ یک  باب خانه  به مساحت 474/84متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی  
از پــالک 641فرعی از  7 -اصلی واقع در محله چــاه تمردهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 641فرعی از 7-اصلی بنام کلثوم حقیقی معرفی گردیده است

10-عبــداهلل قــادری دهبارزفرزند غالم  بــه شــماره ملی4699859909صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 185/98متــر مربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی  از پــالک 1202فرعــی از  7 -اصلی واقع در باالشــهر   دهبارز  رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1202فرعی از 7-اصلی بنام هیبت اله راستگو 

معرفی گردیده است
11-اقــدس احمدی زاده   فرزند شــهریار  به شــماره ملی4699044181صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 263/70متــر مربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی  از پالک 415فرعی از  7 -اصلی واقع در دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 415فرعی از 7-اصلی بنام محمد سهرابی معرفی گردیده است
12-محمد محسنی   فرزند موســی  به شماره ملی4699820441صادره ازرودان 
در ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات  به مساحت 96600متر مربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی  از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در ســرکهناندهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی دارد.  مقدار 4506متر مربع از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شده است 

که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
13-محمــد قاســم زاده   فرزنــد خیرالــه  بــه شــماره ملی3420130139صادره 
ازمیناب در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 374/60متر مربــع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی  از پــالک 1299فرعــی از  8 -اصلی واقع در بندنقــی  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پــالک 1299فرعی از 8-اصلی بنام مریــم ودلکش فرخ نژاد 

معرفی گردیده است
14-اســماعیل محمــدی   فرزنــد حســین  بــه شــماره ملی4699780377صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 241/55متــر مربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی  از پــالک 1251فرعــی از  8 -اصلی واقع در بندمــالء   رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقــی ندارد  که پــالک 1251فرعی از 8-اصلــی بنام دادخــدا امینی معرفی 

گردیده است
15-محســن صادقی گشــوئیه فرزند علــی  به شــماره ملی4723789502صادره 
ازکنســولی قطــر در ششــدانگ یــک  باب خانــه  به مســاحت 219/30متــر مربع ملکی 
متصالحیــن رودان قســمتی  از پــالک 408فرعی  از  8 -اصلی واقع در باالشــهر  رودان 
هرمــزگان حقوق ارتفاقی نــدارد  که پالک 408فرعی از 8-اصلی بنــام محمد نجفی پور 

وشرکاء معرفی گردیده است
16-راحلــه قنبــر پور بیدانی فرزنــد   علی  به شــماره ملی4690117128صادره 
از رودان در ششــدانگ یک  باب خانه  به مســاحت 167/05متر مربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی  از پالک 676فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزاباد  رودان هرمزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 676فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راســتگو معرفی گردیده 
است

17-هاجــر صالحــی جنتــی   فرزند چــراغ  بــه شــماره ملی3390279075صادره 
ازبندرعباس در ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت 206/28متر مربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی  از پالک 1276فرعــی از  8 -اصلی واقع در بندنقی     رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1276فرعی  از 8-اصلی بنام عبداهلل صابری زاده معرفی 

گردیده است
18-هاجر درویشــی   فرزند محمد به شماره ملی4699587216صادره از رودان 
در ششــدانگ یــک  باب مغازه  به مســاحت 19/63متــر مربع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی  از پــالک 412فرعــی از  8 -اصلی واقع در باالشــهر  رودان هرمــزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد  که پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  معرفی گردیده 

است
19-عبدالحســین جعفری    فرزند عباس   به شــماره ملــی 4699096123صادره 
از  رودانــدر  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 209/34مترمربــع قســمتی 
ازپالک1336فرعی از   8-اصلی واقع رودان پشته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد

20-رضا نجفی   فرزند حســین   به شماره ملی 4699160913صادره از  روداندر  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 367/81مترمربع قســمتی ازپالک1336فرعی از   

8-اصلی واقع رودان پشته معزاباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد
21-نجــف مریدی  فرزند جمعه به شــماره ملــی 3420135300صــادره ازمیناب  
در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 75/39مترمربع قســمتي از پالک 320فرعي از 
8-اصلی  واقع  در  رودان  دلگشــا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  یک 
عــدد جا کولــری از باقیمانده  به مورد تقاضا باز اســت که پــالک 320فرعی از 8-اصلی 
برابر ســند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتــر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  
انتقال قطعی گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است 
22-نجف مریدی  فرزند جمعه به شــماره ملی 3420135300صادره ازمیناب  در 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 174/93مترمربع قســمتي از پالک 320فرعي از 
8-اصلی  واقع  در  رودان  دلگشــا  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی  یک 
عدد جا کولری از باقیمانده  به مورد تقاضا باز است که پالک 320فرعی از 8-اصلی برابر 
سند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال 
قطعی گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق 

ارتفاقی  ندارد.
23-فاطمه یوسف زاده کوهستانی   فرزند علی به شماره ملی4699743463صادره 
از رودان در ششــدانگ یک  باب مغازه  به مســاحت 40/08متــر مربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی  از پالک 412فرعی از  8 -اصلی واقع در بلوار انقالب شــرقی    رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 412فرعی از 8-اصلی بنام غالم توسلی وشرکاء  

معرفی گردیده است
24- حمید حدادی فرزند   عیســی  به شماره ملی4699872719صادره از رودان 
در ششــدانگ یــک  باب خانــه  به مســاحت 118/20متر مربع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی  از پــالک 1247فرعی از  8 -اصلــی واقع در محله بند مــالء   رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1247فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی 

گردیده است
25-رستم بیانی   فرزند عباس  به شماره ملی3420574071صادره از رودان در 
ششــدانگ یک  باب خانه  به مساحت 192/82متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی  
از پالک 1247فرعی از  8 -اصلی واقع در محله بند مالء   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد  که پالک 1247فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحسینی  معرفی گردیده است

26-مظفــر نجفی    فرزند علی به شــماره ملی3421921628صــادره از میناب در 
ششــدانگ یک  باب ســاختمان  به مســاحت 201/60متر مربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی  از پالک 544فرعی از  8 -اصلی واقع در خیابان بیمه ایران- رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 544فرعی از 8-اصلی بنام عبداهلل میرحســینی  معرفی 

گردیده است
27-شــهریار دور اندیــش   فرزند علــی  به شــماره ملی4699179665صادره از 
رودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 305/02متر مربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی  از پالک 49فرعی از  8 -اصلی واقع در محله گلســتان   رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی دارد  در ضلع جنوبی یک عدد جا کولری از مورد تقاضا به کوچه باز می باشد  که 

پالک 49فرعی از 8-اصلی بنام احمد گلستانی  معرفی گردیده است
28-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرستان رودان  با کد شناسایی 14003506881 
در ششدانگ بازارچه  به مساحت 1794/45مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از پــالک 610فرعــی  8-اصلــی  واقع در ســنگ اباد معزابــاد رودان  هر مــزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد
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