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آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره۱40۱۶0۳۲۹0۱۲0044۳۱_ ۱40۱/8/۱۱ هیــات  
اول / دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبــت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جالل افراد به شــماره شناسنامه 4۶۷۷کد ملی 
04۲۱88۷۳۱۱ صادره  فرزند محمد ابراهیم در ششــدانگ یکباب ســاختمان  
مســکونی به مساحت ۱۷۲.4۷متر مربع از پالک شماره ۱۱8 فرعی از ۲۱ اصلی 
واقع در  روســتای کوشک شهرســتان گرمســار)مبایعه نامه عادی /خریداری از 
میــرزا علی پازوکی(  محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در 
دو نوبــت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــد می تواند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/8/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱40۱/۹/۵
شناسه آگهی ۱40۵۲۱۶ 

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیت ششدانگآپارتمان  پالک ثبتی شماره سه فرعی از 
۲۹۱۷ اصلی  بخش یک  شاهرود در دفتر جلد صفحه ۲4۷۲ صفحه 
۲۲۷ ذیل شــماره  ثبت ۳4۱48۶به نام آقای محمد رضا روشــنفکر   
صادر و تســلیم گردیده اســت  ســپس مالک     باارائه دو برگ فرم 
استشــهادیه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به علت جابجایی را 
نمــوده اســت لذا برابر تبصــره ۱ ماده ۱۲0 آیین نامــه قانون ثبت 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در 
دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف 
مدت حداکثر ۱0 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شــاهرود اعــالم در غیر اینصــورت پــس از انقضای مهلت 
قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد 

شماره چاپی سند  دفترچه ای  0۱۱0۳۶4 میباشد. 
تاریخ انتشار ۱40۱/0۹/0۵

شناسه آگهی ۱4۱۶۳۹۵
سرپرســت  اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان شــاهرود-   
حمیدرضا حسین پور  

آگهی مزایده 
اداره اوقاف وامور خیریه شــهر بســطام در نظر دارد از طریق نشــریه 
مزایــده بشــماره ۱40۱/80۳8۱۹مــورخ ۱40۱/0۹/0۱ششــدانگ یک 
قطعــه زمین محصور با دیــوار اجری ونرده و کف آســفالت بمســاحتتقریبی 
۶000متر مربع از موقوفه سید ابوالقاسم بسطام واقع در روبروی امامزاده 
ســید ابوالقاسم)ع( بسطام را با مبلغ پایه ماهانه ۳۲000000ریال از طریق مزایده  وبا 

رعایت شرایط ومقررات اوقافی  به اجاره واگذار نماید .
متقاضیــان میتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر صرفــا در ســاعات اداری به 
قســمت اجارات اداره اوقاف وامور خیریه شــهر بســطام مراجعه ویا با شماره تلفن ۲0-

0۲۳۳۲۵۲44۱۹۲0 داخلی 4 تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام 

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳0۱0۲400۲۹۷۵ -۱40۱/۹/۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام رستمی فرزند داداش بشماره 
شناســنامه ۷0۷ صادره از میانه در یک باب خانه مســکونی به مساحت ۱۱0/۵0 مترمربع پالک 
۲04 اصلــی واقــع در بخش ۱۲ تهران خریداری از مالک رســمی آقای محمــد قربانی پور محرز 
گردیده اســت. محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/۹/۵- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/۹/۲0 م الف /۶۱4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

 آگهــی تحدید حــدود اختصاصی ثبت امالک یک قســمت از بخش دو 
شهرســتان بجنورد به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود 

شماره های زیر:
بخش ۲ بجنورد

۱۷۷  - اصلی موسوم به ینگه قلعه 
ششدانگ پالک ۶04 فرعی یک قطعه زمین مزروعی

مالکیت :قاســم برزگــر فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه ۹ 
کدملی 0۶8۲۲۳۲۹۷۱

در روز ســه شنبه مورخه بیســت و نهم آذرماه هزار و چهارصد و 
یک )۱40۱/0۹/۲۹( ســاعت ۹صبح در محل شــروع و بعمل خواهد 

آمد.
لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین شــماره های فوق الذکر بوســیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 
چنانچــه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشــند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبــور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نســبت به حــدود و حقــوق ارتفاقــی و نیــز صاحبان امــالک و حقوق 
ارتفاقــی کــه در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مــاده ۲0 قانون 
ثبــت فقط تا ســی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد و 
در اجــرای تبصره ۲ ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی 
، معترضین می بایســت از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواســت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و 

گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار : ۱40۱/0۹/0۵

شناسه آگهی ۱4۱4۳۵۶
علی اوسط رستمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه شیخ با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده 
که ســند مالکیت مقدار ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان به مســاحت 
80/4۵ مترمربــع به پالک 4۶۹۶۲ فرعی از یک- اصلی بخش ۱0 حوزه 
ثبتــی گنبدکاووس بــه ورقــه مالکیــت 08۱۳۳۹ ج ۱400 بنام فاطمه 
شــیخ فرزند علی به شــماره الکترونیکی ۱40۱۲0۳۱۲00400۵۶4۵ 
ثبــت و صــادر گردیده به علت اســباب کشــی مفقود گردیــده، تقاضای 
صدور المثنی ســند مالکیت را از ایــن اداره نموده لذا برابر تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند 
معامله نزد خود باشد ظرف ده )۱0( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه 
مســتندات به این اداره ارائه  نماید در غیراین صورت پس از انقضای 

مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: ۱00۶۳ 
رضا سارانی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس

فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه شــیخ فرزند علی با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، 
مدعی شده که سند مالکیت مقدار  سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
یک قطعــه زمین به مســاحت ۱80 مترمربع ذیل ثبــت 44۹80 صفحه 
8۲ جلد ۲۶۲ به شــماره سند 0۲۱۶۲۶ پالک ثبتی ۱/۲۳۷۲۷ -اصلی 
بخش ۱0 حوزه ثبتی گنبدکاووس به نام خانم فاطمه شــیخ ثبت و صادر 
گردیده، به علت جابجایی )اســباب کشــی( مفقود گردیده، و لذا تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است . برابر تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند 
معامله نزد خود باشد ظرف ده )۱0( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه 
مســتندات به این اداره ارائه  نماید در غیراین صورت پس از انقضای 

مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: ۱00۶4 
رضا سارانی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271002303 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملک مشــهد 
منطقه پنــج تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
آقای حســین پورحســن برجی فرزند حسن خان در 
ششدانگ یک باب منزل به  مساحت 120/10 متر 
مربع قســمتی از پالک 1 فرعــی از  66 اصلی واقع 
در خواجــه ربیع کوی بالل 6 متــری کافی خریداری 
از آقــای غالمرضا اورعــی عربدخت محــرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته 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، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.م/

الف 205
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مریم حاتمی خالجلو بموجب وکالتنامه شــماره 56805 مورخ 
1401/08/15 دفترخانــه 40 مشــهد بوکالت از طرف آقای موســی الرضا جاقوری 
بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهت دریافت ســند مالکیت المثنــی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند مالکیت ششــدانگ یــک قطعه زمین 
به شماره پالک 2379 فرعی از 2284  فرعی از 15 اصلی  بخش 9 مشهد، به علت 
نامعلوم مفقود شــده اســت ، با بررسی دفتر امالک، معلوم شــد مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 172/8 متر مربع به شماره پالک فوق به نام شهرداری 
مشــهد در ذیل دفتر 910 صفحه 323 شــماره ثبت 179449 ثبت و سند مالکیت 
دفترچه ای به شــماره 610511 صادر و تســلیم گردیده است. سپس مع الواسطه 
بموجب ســند قطعی شــماره 177885 مورخ 1391/04/29 دفترخانه 70 مشهد 
به آقای موســی الرضا جاقوری منتقل گردیده اســت . همچنین پالک فوق دارای دو 
فقره بازداشــت به شــماره های 1397025002068646 مورخ 1397/09/22 
و 1397025002403478 مــورخ 1397/10/27 شــعبه 9 اجرای احکام مدنی 
دادگســتری مشهد می باشد. لذا به اســتناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد ،بایســتی ظرف مدت ده روز از 
تاریــخ آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
رســمی به این اداره تســلیم نمایند.بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م/

الف 362
بشیر پاشائی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیــل آگهی می گــردد:  امالک متقاضیــان واقــع در قریه آزاد 
بــرده پــالک 13  اصلی بخش 1  قشــالقی 45  فرعی آقا/ خانم  شمســی غالمی 
زانوســی فرزند جهانگیر  نســبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت  720.65     مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  جهانگیر 

غالمی زانوسی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 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 دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه 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 بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 

تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/05 نوبت دوم 1401/09/19  

شناسه آگهی: 1414746
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیــده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهــی می گردد:  امــالک متقاضیان واقــع در قریه 
علــی آباد عســگرخان پالک 18 اصلی بخش 4قشــالقی 607 فرعــی آقا/ خانم  
محمداسماعیل قائمی نسب فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ   یک قطعه 
زمین با بنای احداثی)کاربری باغ( به مساحت  348.46مترمربع خریداری بدون 

واسطه/با واسطه از علی اصغر باغبانی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 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 دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه 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 بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 

تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/05 نوبت دوم 1401/09/19  

شناسه آگهی: 1416670
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی با 
شهردارشازند       

مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی با شــهردار 
شــازند دیــدار وگفتگو  کرد. بــه گــزارش اداره روابط 
عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشســت حمیدی 
پورخواســتار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر 
نوری برای نصب دوربین های نظارتی در شهر شازند شد . 
بر اســاس این گــزارش در ادامه مهنــدس لطفی مدیر 
مخابرات منطقــه مرکزی اظهار آمادگــی کرد،مخابرات 
نهایت همکاری ومساعدت الزم را برای راه اندازی دوربین 

های نظارتی شهری در شازند به عمل خواهد آورد.

تخلیه فاضالب آلوده ۱۵ واحد صنعتی 
آالینده رشت به تاالب انزلی       

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان رشت از 
تخلیــه فاضالب صنعتی آلوده و غیراســتاندارد ۱۵ واحد 

صنعتی آالینده در رشت به تاالب انزلی خبر داد.
محمدتقی تقی زاده در گفت و گو با ایســنا با بیان اینکه 
میزان آالیندگی همه واحدهای صنعتی رشــت رصد می 
شود، اظهار کرد: آلودگی واحدهای صنعتی رشت به طور 
مستقیم و یا غیرمستقیم به گوهررود و زرجوب می ریزد 

و در نهایت وارد تاالب انزلی می شود.
وی افزود: با پایش و نظارت هایی که صورت می گیرد اگر 
یک واحد صنعتی بیش از حد استاندارد به رودخانه های 
رشــت آلودگی وارد کند، بالفاصله شناســایی و مشمول 

جریمه خواهد شد.
تقی زاده با اشــاره بــه تخلیه فاضالب آلــوده ۱۵ واحد 
صنعتی آالینده رشت به تاالب انزلی خاطرنشان کرد: پس 
از اقامه دعوا توســط اداره محیط زیست شهرستان مبنی 
بــر آالیندگی و تخلیه فاضالب صنعتــی بدون تصفیه به 
رودخانه ها و نهایتا تاالب انزلی، عالوه بر توقف فعالیت و 
جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به 
پرداخت جریمه به میزان ســه تا پنج برابر خسارات وارده 

محکوم شدند.
وی اظهار کرد: در صورت تکرار، عالوه بر جبران خسارات 
به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات 

وارده محکوم می شوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت یادآور 
شــد: براســاس تبصره یک این قانون درآمدهای ناشی از 
اجــرای وصول جریمه ها و خســارات موضوع این قانون 
طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال 
مشخص می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز 
و معــادل صددرصد آن با پیش بینــی در قوانین بودجه 
سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء 
و مدیریت تاالب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست 

قرار می گیرد. 
وی گفت: تاکنون چهار شــرکت آالینده جرائم خود را به 

حساب خزانه دولت واریز کرده اند.

اخبار

اصفهان - به استناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی ۲۵ تیرماه سال 
جاری و در جلسۀ ۳۰ آبان ماه هیأت  مدیرۀ ذوب آهن اصفهان دو 
عضو هیأت مدیره این شرکت تغییر کرد.  براساس تصمیمات هیأت 
مدیره شرکت، مهدی کوهی به نمایندگی از شرکت فراورده های 
نسوز ایران به عنوان رییس، ایرج رخصتی به نمایندگی از هلدینگ 
ســرمایه گذاری صدرتامین به عنــوان نایب رییس و مدیرعامل، 
مهرداد توالییان به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تامین 
به عنوان عضو، مجید کریمی ریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری صباتأمین به عنوان عضو و محســن زیوه به نمایندگی از 
شــرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان به عنوان عضو هیأت 
مدیره ذوب آهن اصفهان انتخاب شــدند.آیین تودیع و معارفه دو 
عضو اســبق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در محل هلدینگ 
صدرتأمین با حضور مسئولین این هلدینگ و اعضای هیأت مدیره 
شــرکت برگزار شد.در این آیین با تقدیر از زحمات منصور یزدی 
زاده، رییس و مرتضی یزدخواســتی نایب رییس پیشــین هیأت 
مدیره ذوب آهن اصفهان، مهدی کوهی و مجید کریمی ریزی به 
عنوان اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت معرفی شدند. مهدی 
کوهی، رییس جدید هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان با بیان این 

که عضوی از خانواده بزرگ فوالد کشور هستم، گفت: با همدلی، 
تــالش جمعی، برنامه های دانش محور و بهــره گیری از توان و 
تجربیات یکایک همکاران، روند موفقیت های ذوب آهن اصفهان 
استمرار خواهد یافت. وی ذوب آهن اصفهان را نماد صنعت فوالد 
دانســت و افزود: این شرکت بانی شکوفایی معادن کشور، تامین 
زیرساخت های الزم برای احداث و توسعه صنایع نوین و آموزش 
و تامین منابع انســانی مورد نیاز صنایع در کشــور محسوب می 
شود.  یزدی زاده رییس پیشین هیأت مدیره شرکت نیز همدلی و 
همبستگی مجموعه ذوب آهن اصفهان را عامل گذر از بحران ها 
و استمرار موفقیت ها عنوان نمود و حمایت هیأت مدیره شرکت 
از برنامه های مهندس رخصتی را خواستار شد. ایرج رخصتی نیز 
با قدردانی از زحمات منصور یزدی زاده و مرتضی یزدخواستی دو 
عضو سابق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، به شرایط این شرکت 
پرداخت و گفت: ذوب آهن در طول فعالیت خود فراز و فرود های 
زیادی داشته است و همیشه با اتکا به نیروهای توانمند خود رو به 
جلو حرکت کرده و دستاوردهای بزرگی به دست آورده است. وی 
افزود: با حضور اعضا جدید هیأت مدیره و با بهره گیری از تجربیات 
و همدلی یکایک همکاران، مشــکالت موجود حل خواهد شد و 

ذوب آهن اصفهان به مســیر بالنده خود ادامه خواهد داد. گفتنی 
اســت، مهدی کوهی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت، 
عالوه بر ســوابق آموزشی متعدد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت پترو عمران مکران، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره هلدینگ 
توســعه معادن روی ایران، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره 
هلدینگ بین المللی مهندسی ایران "ایرتیک"، مدیر عامل و عضو 
هیأت مدیره شرکت فوالد شــرق کاوه، مدیرعامل و عضو هیأت 
مدیره شرکت پتروشــیمی غدیر، مدیرعامل شرکت ساختمانی 
فتح امین، رئیس هیات مدیره هلدینگ کالسیمین، رئیس هیات 
مدیره شرکت بازرگانی صنعت روی، رئیس هیات مدیره شرکت 
سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر، رئیس هیات مدیره هلدینگ 
توسعه و تجهیز معادن، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی فن 
آوران، رئیس هیات مدیره شرکت خط لوله انتقال گاز مکران، عضو 
هیات مدیره شــرکت پتروشیمی هنگام )عسلویه(، رئیس هیات 
مدیره شرکت پتروشیمی اوره آمونیاک چابهار، عضو هیأت مدیره 
فوالد سبزوار، عضو هیات مدیره شرکت ایریکا-آلمان، عضو هیات 
مدیره شرکت ایراسکو-ایتالیا، عضو هیات مدیره شرکت مهندسی 
و بازرســی فنی ایکا، نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی 

بیدک، عضو هیات مدیره شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد 
فلزی )ایمپادکو-فوالد خراســان( و عضو هیات مدیره و قائم مقام 
شــرکت خدمات پارس را در سوابق اجرایی خود به ثبت رسانده 
است. مجید کریمی ریزی نیز دارای دکترای اقتصاد مالی، عالوه 
بر ده ها طرح پژوهشــی در مباحث اقتصادی و مالی  و آموزشی 
در سطح کشور، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل شــرکت فناوری هوشمند 
مالی امین، مشاور اقتصادی بازار متشکل ارزی،عضو هیأت مدیره 
شرکت کارگزاری رضوی، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیق و توسعه 
شرکت بازار متشکل ارزی بانک مرکز ی، مدیر پروژه توکنایز کردن 
دارایی های مالی شرکت توســعه مدیریت راهبردی امین، مدیر 
پروژه بررســی و تبیین انواع اوراق بهادار اســالمی در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، عضو ابرپروژه طرح اصالح نظام بانکی کشــور، 
کارشناس و مشاور اقتصادی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری 
در شورای امنیت ملی، مشاوره کارگروه "شناخت صنعت دانش 
بنیان بانک توســعه صادرات ایران" و کارشناس مرکز پژوهش، 
تحقیقات و توســعه مالی اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار از 

سوابق اجرایی وی می باشد.
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تغییرات در ترکیب هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان

یزد - ســرهنگ عباس جوکار به مناســبت هفته بسیج در 
جمع اصحاب رســانه افزود: از این تعــداد ۱۵۰ برنامه در 
بخش های مختلف شاخص اســت که تا پایان هفته بسیج 

پیگیری و اقدام می شود.
وی ادامــه داد: تمامی برنامه ها و فعالیت های هفته بســیج 
بــا همکاری مردم و پیگیری نواحی و پایگاه های مقاومت با 

هدف کمک به عموم شهروندان صورت می گیرد.
رزمایش جهادگران فاطمی ۲ با محوریت محرومیت زدایی، 
ســاخت و ســاز، تقویت بنیه علمی، افتتاح ۲ مورد کارگاه 
قالی بافی، ســه کارگاه خیاطی، ساخت هفت منزل نیازمند 
، برگزاری یادواره شهیدان و برنامه های معرفتی و بصیرتی 
اهم برنامه هاســتبه گفته این مســئول،رزمایش جهادگران 
فاطمــی ۲ با محوریت محرومیت زدایی، ســاخت و ســاز، 
تقویــت بنیه علمی، افتتاح ۲ مورد کارگاه قالی بافی، ســه 

کارگاه خیاطــی، ســاخت هفت منزل نیازمنــد ، برگزاری 
یادواره شــهیدان و برنامه هــای معرفتــی و بصیرتی اهم 

برنامه هاست.
جوکار بیان کرد: جهاد تبیین و جهاد خدمت به مردم جزو 
برنامه مهم و اولویت دار بسیج است و تاکنون در شهرستان 

یزد کارهای مهمی انجام شده و با قوت ادامه دارد.
وی گفــت: ترویــج روحیه و فرهنگ ناب بســیجی ضامن 
امنیت و عزت اســت و آحاد مردم والیی و انقالبی در کنار 

هم برای تحقق اهداف کشور و نظام تالش دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج یــزد اظهار کرد: خبرنگاران 
باید پیشــگام جهاد تبیین و منعکس کننده دستاوردهای 
کشــور و انقالب باشــند و باید این رویه مهم ادامه داشته 

باشد.
جوکار بیان کرد: بســیجیان انقالبی و ارزشی در ۴۳ سال 
گذشــته بارها نقش خود را در خدمت به مردم نشان دادند 

به خصوص در کرونا و سیل آن را دیدیم .
همچنیــن حجت االســالم علــی کریمی مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج یزد به اهمیت 
و نقش نیروهای بسیجی در ۴۳ سال گذشته اشاره و گفت: 
بایــد خبرنگاران و فعاالن فضای مجــازی در جهاد تبیین 

نقش خود را بیش از گذشته ایفا کنند.
وی اظهار کرد: دشــمنان برای ضربــه زدن به اصل نظام و 
انقالب اســالمی از فضای مجازی استفاده می کنند و باید 
خبرنــگاران در این ارتباط نقش بصیرتی و معرفتی خود را 
در قبال مــردم و جامعه و جوانان انجام دهندکه تحقق آن 

تمامی توطئه ها خنثی می شود.

اجرای ۴۳۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در یزد

شاهرود - خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان :دکترحسین 
شیبانی رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  روز دوشنبه در 
آیین معرفی دســتاوردهای فناوری و دانش بنیان دانشــگاه 
علوم پزشــکی و پردیس فناوری سالمت شاهوار با مشارکت 
پارک علم و فناوری استان سمنان، افزود: بنابر اعالم معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دانشگاه علوم پزشــکی شاهرود موفق به کسب رتبه نخست 
تحقیقات و فناوری در ارزشیابی فعالیت های فناورانه در بین 

دانشگاه های سطح سه کشور شد.
شیبانی با اشاره به اینکه در گذشته دانشگاه ها راهبرد یادهی و 
یادآوری از آن چه وجود داشت را در دستور کار داشتند، ادامه 
داد: پس از گذشــت زمان این نوع دانشگاه ها به تولید علم و 

پژوهش روی آوردند و دانشگاه های سطح ۲ را ایجاد کردند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شــاهرود اظهار داشت: پس از 
آن دانشگاه های سطح سه با رویکرد تولید علم و پژوهش در 
راستای تولید دستاوردهای قابل استفاده در زندگی مردم آغاز 

به کار کردند.
وی تعیین شــعار سال از سوی رهبر معظم انقالب را در این 
راستا خواند و ابراز داشت: دانشگاه های سطح سه باید با تولید 

فناوری نوین در زندگی مردم تاثیر گذار باشند.
دکتر شیبانی با اشاره به اینکه ۶ سال پیش ایران در رتبه ۱۶ 
جهان از نظر تولید علم و پژوهش قرار داشت، افزود: هم اکنون 
کشــور در رتبه ۱۵ قرار دارد که این امر نشان دهنده رجوع 

بیشتر به پژوهش های محققان ما است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــاهرود با بیان اینکه علم و 

پژوهش باید به تولید و فناوری منجر شود، ادامه داد: در این 
راســتا تفاهم نامه ای با پارک علم و فناوری استان سمنان به 

منظور ایجاد پردیس فناوری سالمت در بسطام منعقد شد.
شهرســتان های شــاهرود و میامی با ۵۴ هزار کیلومتر مربع 
مساحت، گســتره زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

است.
دانشکده های پزشــکی، پرســتاری و مامایی، پیراپزشکی و 
بهداشــت با بیش از ۲ هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی 

شاهرود فعال است

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ارزشیابی 
فعالیت های فناورانه در کشور برتر شد


