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آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانــه وبالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح 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-علی قاسمی   فرزند اسداله    به شماره ملی4699756093صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 131/32مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 

از باقیمانده 7 -اصلی واقع در کلبر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
2-موســی شــکر پور خیرآباد   فرزند احمد    به شماره ملی4699540031صادره 
ازرودان در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 197/89مترمربــع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشــهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد. 
3-مســجد جواداالئمه محله کلبــر  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناســه 
ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مســجد  به مســاحت 704مترمربع ملکی 
متصالحیــن رودان قســمتی ازباقیمانــده پــالک 7 -اصلی واقــع در محله کلبــر  رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
4-مســجد نبی اکرم محله باالشــهر   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه 
ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مســجد  به مســاحت 627مترمربع ملکی 
متصالحیــن رودان قســمتی ازباقیمانده پــالک 7 -اصلی واقع در محله باالشــهر  رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
5-مســجد ولیعصر محله باالشــهر   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناســه 
ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مســجد  به مساحت 1965مترمربع ملکی 
متصالحیــن رودان قســمتی ازباقیمانده پــالک 7 -اصلی واقع در محله باالشــهر رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
6-اســحاق داوری فرزند قنبر   به شــماره ملی4699748414صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 351/83مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 208فرعی از 7 -اصلی واقع درمحله ســنگی رودان هرمــزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد که پالک 208فرعی از 7-اصلی  بنام ســیدمحمد کاظم هاشــمی وموســی تشکری 

معرفی گردیده است
7-معصومه ساالری   فرزند حسین    به شماره ملی4690009155صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 220مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پــالک 406فرعــی از  7 -اصلی واقع در   رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 

406فرعی از 7-اصلی  بنام عباس دستوری  معرفی گردیده است
8-دانیــال ساالرنســب  فرزنــد ابراهیم  به شــماره ملــی 4690072728صادره 
ازرودان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 272مترمربع قسمتي از پالک586فرعی 
از 7--اصلی  واقع در   محله چاه تمر دهبارز رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی  ندارد که 
پالک 586فرعی از 7-اصلی ذیل ثبت 1903 دفتر جلد 11 صفحه 61 بنام صفیه شریف 

زاده  سند مالکیت صادر متقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است 
9-مسجد امام جعفر صادق محله جمال آباد   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به 
شناســه ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مسجد  به مساحت 685مترمربع 
ملکــی متصالحین رودان قســمتی از پالک 1113فرعی از 7 -اصلــی واقع در جمال آباد 
رودان هرمزگان حقوق ارتفاقــی ندارد که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا 

وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است 
10-اسماعیل خودستان فرزند محمد  به شماره ملی 4690141126 در ششدانگ 
یــک باب خانــه  به مســاحت 296/92مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالک 
1113فرعــی از 7 -اصلی واقع در جمال آبــاد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است 
11-محمود مختاری  فرزند  خدایار  به شماره ملی0620809019صادره اززالیاندر 
ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 40مترمربعملکی متصالحین رودانقسمتی از پالک 
1225فرعــی از  7 -اصلــی واقع در دهبارز  رودان هرمزگان حقــوق ارتفاقی ندارد که 

پالک 1225فرعی از 7-اصلی  بنام محمد حسین پاکدل  معرفی گردیده است 
12-مهدی خســروی فرزند مراد  به شماره ملی4699232711صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 219/80مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 440فرعی از  8 -اصلی واقع درباالشــهرمعزابادرودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 440فرعی از 8-اصلی  بنام محمدرضا بهرامی  معرفی گردیده است
13-حســینیه  سیدالشــهدا محلــه باالشــهر معزابــاد   بــه تولیــت اداره اوقــاف 
وامــور خیریه  به شناســه ملی 14003506881 در ششــدانگ حســینیه  به مســاحت 
1294/44مترمربــع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پــالک 454فرعی از 8 -اصلی 
واقع در باالشــهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 454فرعی از 8-اصلی 

بنام عباس نجفی معرفی گردیده است 
14-حجت داوری   فرزند حسین   به شماره ملی4699774547صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 200/85مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پــالک 485فرعی از  8 -اصلی واقع درباالشــهرمعزاباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد که پالک 485فرعی از 8-اصلی  بنام ورثه اسماعیل کمالی  معرفی گردیده است

15-یعقوب شریفی   فرزند غالم  به شماره ملی4699566766صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 191/31مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 517فرعــی از  8 -اصلی واقع درخیابان روبروی فرمانــداری  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد که پــالک 517فرعی از 8-اصلی  بنام محمدرضــا بهرامی  معرفی 

گردیده است
16-عبدالرحیــم عبدال نژاد   فرزند امان   به شــماره ملی2480044556صادره 
ازداراب در ششــدانگ یــک بــاب مغازه  به مســاحت 77/96مترمربع قســمتی از پالک 
629فرعــی از  8 -اصلی واقع درســنگ آباد  رودان هرمــزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 
پــالک 629فرعی از 8-اصلی ذیل ثبت 624صفحات 283 و290دفتر جلد 4 بنام محمد 
حسین پاکدل ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است متقاضی مورد تقاضا را از 

مالک رسمی خریداری نموده است.
17-مرتضی ســیاحی   فرزند مهدی  به شماره ملی4699105432صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 319/57مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتی از پــالک 571فرعــی از  8 -اصلــی واقــع در بلوار شــهدا جنــب اداره ورزش 
وجوانانــرودان هرمــزگان حقــوق ارتفاقی ندارد کــه پالک 571فرعــی از 8-اصلی  بنام 

عبدالرضا مهدوی  معرفی گردیده است

18- عبدالرســول عیسوی   فرزندحسین  به شماره ملی 4699464017صادره از 
رودان   در ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 11424/61مترمربع مالکیت متصالحین 
رودان  قســمتي از پــالک باقیمانــده  13-اصلی  واقع در  روســتای ســرجوئیه  رودان    

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
19- آشــور محمــودی نیا   فرزند احمد به شــماره ملــی 4699364136صادره از 
رودان   در ششــدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 8812/37مترمربع مالکیت متصالحین 
رودان  قسمتي از پالک باقیمانده 14-اصلی  واقع در  خراجی  رودان    هر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد .
م الف /48

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/19  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/10/5

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیــف  وضعیت ثبتی  
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160329010002452 مورخ 1401/07/27 هیات اول /
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی  
مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت  ملک شــاهرود تصرفات مالکانه  بــال معارض متقاضی  
خانم ربابه عبدالرحیمی فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 4601 صادره از مینو دشت 
در ششــدانگ یک باب ساختمان  بمســاحت 290 متر مربع قسمتی از پالک 92 فرعی از 
یک  اصلی  واقع باغزندان در بخش 2  شاهرود خریداری با واسطه از ورثه عبدالحسین 

قنبریان  محرز گردیده است .
لــذا بمنظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
انتشارنوبت اول  :1401/09/19 انتشارنوبت دوم   :1401/10/04

حمیدرضا حسین پور - سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

فقدان سند مالکیت
سند مالکیت به شماره چاپی 630059 سری ب سال 95  ششدانگ عرصه و اعیان 
یــک بــاب خانه به مســاحت 300 مترمربع به پــالک ثبتی 30930 فرعــی از یک- اصلی 
بخش 10 حوزه ثبتی گنبدکاووس به نام خانم ســمیه وظیفه شــناس فرزند حسین به کد 
ملی 2030249793 به شماره دفتر الکترونیک 139620312004009787 در حین 
اسباب کشی مفقود گردیده است. سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
ادعا نموده که ســند مالکیت در حین اســباب کشی مفقود شــده و تقاضای صدور المثنی 
ســند مالکیت را از این اداره نموده است، علیهذا باستناد ماده 120-آئین نامه اصالحی 
قانــون ثبت در یک نوبــت آگهی می گردد تا هرکس نســبت به ملک مــورد آگهی معامله 
دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت 10 )ده( روز از 
انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم 
نماید در غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور  سند 

مالکیت اقدام خواهد شد. م-الف: 10206
رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مفقودی
)بــرگ ســبز و ســند کمپانی( خودرو ســواری تویوتــا کمری - مــدل 2007 - بنــام اکرم 
انســی - پــالک 158 م 68 ایــران 41 - شــماره موتــور ZAZA428139  - شــماره شاســی 

6T1BE42K77X434885  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
************************************************************* 

ســند مالکیــت برگ ســبز خودروی ســواری هــاچ بک سیســتم ســایپا تیپ تیبــا 2 مدل 
شناســایی  شــماره   M15  / موتــور9420462  شــماره  بــه  روغنــی  ســفید-  رنــگ   1400
NAS821100M1017846  بــه شــماره پــالک 26-792 د 36 متعلق به  محمد ســعادتی  نام 
پدر حســین به شماره شناسنامه 184 و شــماره ملی 0681516844 مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
*************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ جی تی 
ایکــس آی مــدل 1388 رنگ ســفید- روغنی  به شــماره موتور 2926664 و شــماره شاســی 
S1412288254842 به شــماره پالک ایــران 69-957 ن 55 متعلق به فاطمه هاشــمی کریم 
کشــته فرزند محمد به شــماره ملی 4869643219 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط می 

باشد.گنبد
*************************************************************

پروانه اشــتغال نظام مهندسی به شــماره 1230003821 پایه دو به نام علی محسن پور 
فرزند علی اصغر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. از یابنده تقاضا می شود با شماره 

09111134172 تماس حاصل فرمایند./نوبت دوم ساری
*************************************************************

ســند کمپانی  سند مالکیت سواری پراید مدل 1383 شــماره پالک ایران82-786ب45 
شــماره موتــور 00606836 شــماره شاســی S1412282183017 مفقــود شــده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد. ساری
*************************************************************

ســند کمپانی ســاری کیا مدل 1397 شــماره پــالک ایــران62-144ط98 شــماره موتور 
G4KD/HH597479 شــماره شاســی NAS621200J1052763 مفقــود شــده و از درجــه 

اعتبارساقط می گردد. ساری
*************************************************************

کارت ماشــین ســواری سمند مدل 1385 شــماره پالک ایران62-355ط29 شماره موتور 
12485045193شــماره شاســی 17625884 مفقود شــده و از درجه اعتبارساقط می گردد. 

ساری
*************************************************************

شاســی  شــماره  بــه  پــارس  پــژو  خــودرو  مالــک  نصریــان  ابــوذر  جانــب  ایــن 
NAAN11FC5DK667971 شــماره موتور 139B0034183 به علت فقدان اســناد فروش 
خودرو تقاضای صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج شــهرک پیکان شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه 

نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*************************************************************

برگ ســبز خــودرو پراید مدل 1383 صبــا بنزینی رنگ نقره ای ســیر متالیک به شــماره 
 S1412283390366 شهربانی ایران62-648ط41 شــماره موتور 01010224 شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری

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

برابر رأی شــماره 140160310457002620 مورخ1401/09/07 که در 
هیــأت موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه سه ســاری تصرفات مالکانه خانم الله 
اکبری فرزند نعمت اله به شــماره ملی 2229693700 به شــماره پرونده 538-

1399 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یک باب ساختمان 
به مســاحت200 ) دویســت( مترمربع قسمتی از پالک شــماره 81 اصلی واقع در 
بخش 3  ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی با کسر سهم وقف محرز 
گردیده اســت،  لــذا به منظور  اطالع عموم مراتــب 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 انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه این اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/19 نوبت دوم 1401/10/03 .

 شناسه آگهی: 1424032
فریبرز یوســفیان حمیدی-رییس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان ساری 
منطقه 3

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای افشــین لکائــی اندی بــا ارائه دو برگ استشــهادیه 
المثنی که در دفترخانه 243 بابل امضا شــده، طی درخواست 
4025619 مورخ 1401/08/28تقاضای صدور سند المثنی 
شــش دانگ پالک 15 فرعــی 28 اصلی بخش ده ثبت بابل که 
ذیل 617 دفتر 6 صفحه 97 به نام ایشــان ثبت و سند صادر 
گردیده در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده؛ لذا  در اجرای 
مــاده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبــت و تبصره های ذیل 
آن اعالم مقتضی اســت چنان چه اســناد مالکیت مذکور تحت 
هــر عنوان به آن دفترخانه ارائه شــد از انجام هرگونه اقدام 
خودداری گردد و الشــه سند را از آورنده اخذ و به این اداره 
ارائه نماید.شــماره ســریال مفقودی: 8214338 می باشــد. 

تاریخ انتشار:1401/09/19 .شناسه آگهی: 1420309
شناسه آگهی: 1420309

 ســید مهدی حســینی کریمی-رییس اداره ثبت اســناد و 
امالک بابل 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حجت اله غالمی با ارائه استشــهادیه شماره 113361-1401/09/16 تنظیمی 
دفترخانه 107 چمســتان طی درخاست شــماره 1401/36016-1401/09/15 تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 3008فرعی مجــزا از 2588 فرعی 
از 41 اصلــی واقــع در بخش 09  ثبت آمل که در صفحه 387 دفتر جلد 190 ذیل شــماره 
31074 ثبت و با شــماره چاپی 399625 ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را 
نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی 
در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعــی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نماینــد . چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
حسن صالحی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ســیده عاطفه حســینی با ارائه استشــهادیه شــماره 1401/09/15-52952 
تنظیمــی دفترخانه 49آمل طی درخواســت شــماره 1401/35936 مورخ 1401/09/15  
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 207 ســهم مشــاع از 6576 ســهم شــش دانگ پالک 
شــماره 803 فرعی از 61 اصلی واقع در بخش 02 ثبت آمل که ذیل شماره ثبت الکترنیک 
140120310005009590 ثبــت گردیده و باشــماره چاپــی 572240-هـ1400 در در 
دفتر الکترونیک ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت. ضمنا  پالک 
موصوف 2 فقره بازداشــتی در شــعبه اجرایی ثبت اســناد وامالک آمل و شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش دابودشــت دارد که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی 
انجــام معاملــه یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مــدت ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 
ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
حسن صالحی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی  قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

 نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقع درقریه آبندانســر 
پــالک  48 اصلــی بخــش 16 4814  فرعی بنــام آقای مرتضی ملکی نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 121.55  
مترمربع  خریداری مع الواســطه از  وراث آقای حشمت اله ادهمی مالک رسمی ، 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  
رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نماینــد. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره 
ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت 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 ســندمالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت 
پــس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .     
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/19 نوبت دوم 1401/10/03 

شناسه آگهی: 1422727
یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی الریجان
نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحــد ثبتــی الریجــان مورد رســیدگی و تصرفــات مالکانه و بالمعــارض آنان محــرز و رأی الزم 

صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه پلور پالک اصلی53 بخش7

3721 فرعی از 36 فرعی: آقای فرهاد میرزائی فرزند علی اکبر نســبت به شــش دانگ یک 
قطعه زمین که مالک قصد تجمیع با پالک 685 فرعی را دارد به مساحت 30.90 مترمربع خریداری 

بدون واسطه آقای علی اکبر و خانم ها سکینه و رقیه شهرت همگی میرزائی.
3722 فرعی از 52 فرعی: خانم ســیده مهین جاللی فرزند ســید مال آقا نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 265.60 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای احمد 

علی دهشی.
3723 فرعی از 39 الی 43 فرعی : خانم سکینه هوشمند فرزند تیمور نسبت به شش دانگ 
یــک قطعه زمیــن که مالک قصد تجمیع با پــالک 2489 فرعی را دارد به مســاحت 91.99 مترمربع 

خریداری بدون واسطه از آقای اسداله زیاری.
3724فرعی از 393 فرعی مکرر : آقای مهدی محمدی فرزند علی نســبت به شــش دانگ یک 
قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 303.86 مترمربع خریداری بدون واســطه از آقای مســلم 

مجید .
امالک متقاضیان واقع در قریه آبگرم پالک اصلی 66 بخش 7

350 فرعی از 111 فرعی: خانم اشــرفیه قربان پور کادیجانی فرزند نجف نســبت به شــش 
دانــگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 1704.40 مترمربع خریداری بدون واســطه از 

آقای رحمت باستانی جاویدانی .
351 فرعی از 161 فرعی : آقای محمود عباســی فرزند حســینعلی نســبت به شش دانگ یک 
قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 177.25 مترمربع خریداری بدون واســطه از آقای قاســم 

سلطانی .
352 فرعی از 161 فرعی: آقای محمود عباســی فرزند حســینعلی نســبت به شش دانگ یک 
قطعــه زمین با بنــای احداثی به مســاحت 117.48 مترمربع خریداری بدون واســطه از خانم زینت 

نیکزاد .
امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی دال پالک اصلی 29 بخش 8

359 فرعی از 113 فرعی: آقای حســین ونهاری فرزند رضا نســبت به شــش دانگ یک قطعه 
زمیــن بــا بنای احداثی به مســاحت 238.02 مترمربع خریداری بدون واســطه از آقــای خانم طوبی 

احمدی ،
 لــذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی و مــاده 13 آیین نامــه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی ،  رأی هیأت الصاق تا 
در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها 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 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل 
دهــد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتــراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی 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 رساند 
و ســپس نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 
را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1401/09/19 نوبت دوم 
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اسماعیل اکبری-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

صنعت فوالد با مشکالت زیرساختی 
در حمل و نقل و عدم توازن در زنجیره 

مواجه است
محمدجعفر صالحی معاون خریــد ذوب آهن اصفهان در 
کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد اولیه ) 
پلنکس ۲۰۲۲ (، از عدم تناســب زیرساخت های حمل و 
نقل کشور برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ 
خبر داد و گفت: هزینه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر قیمت 
تمام شــده محصول دارد و حمل و نقل نیز در هزینه مواد 
اولیه موثر است لذا مشکالت موجود در حمل و نقل باعث 
افزایش قیمت تمام شده محصول شده و مشکالت فراوانی 

برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: در بنادر نیز شــرایط تخلیه و بارگیری و حمل 
و نقل مناســب فراهم نیســت و حتی بــرای تولید فعلی 
نیز جوابگو نمی باشــد. این امر در کنار مسائل مربوط به 
تحریم، هزینه های بســیاری را بــه تولیدکننده تحمیل 

می کند و ارز بر است.  
صالحی، روش نادرســت قیمت گــذاری در زنجیره فوالد 
را، یک مشــکل اساســی  در صنعت فوالد کشور دانست 
و گفــت: عماًل یک طرف زنجیره فوالد تحت فشــار قرار 
گرفته و طرف دیگر به حال خود رها شده است، به همین 
دلیل به عنوان مثال قیمت ســنگ آهن و شمش نسبت 

درستی ندارند.
معــاون خرید ذوب آهن اصفهان، با اشــاره به روند نزولی 
تولید فوالد دنیا گفت: در ایران شاهد افزایش تولید فوالد 
هستیم و در این شرایط با توجه به کم بودن مصرف فوالد، 
نباید مانع صادرات شــد و به ویژه از اتخاذ تصمیماتی که 
بازارهای صادراتی را از دست ما خارج می کند، باید پرهیز 

کرد.
وی افزود: در تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشکالت 
تحریــم از جمله در بخش انتقال پــول، بیمه و ... مواجه 
هســتیم با این وجود واردات مواد اولیه و تجهیزات انجام 

می شود، هرچند ریسک باالیی دارد.
صالحی با اشــاره به عدم تــوازن در زنجیره فوالد گفت: 
بخش هایی از این زنجیره متورم شــده اســت و به ویژه 
در بخش محصول مشــکالت زیادی داریــم که رفع این 

مشکالت در گرو چاره اندیشی جدی است.
معاون خریــد ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به کاهش 
صــادرات چین و اروپا، باید در افزایش ظرفیت های تولید 

فوالد با دقت عمل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان ســاالنه نیاز به 
۶ میلیــون تن مــواد آهن دار دارد و تامیــن پایدار آن با 
مشــکالتی مواجه اســت گفت: اصالح زیرساخت ریلی و 
سرعت ســیر، کاهش توقف واگن ها، اصالح نرم تخلیه و 
بارگیــری در بنادر و ... از ملزومات اصلی بهبود شــرایط 

تولید و صادرات است.
صالحی گفت: امیدوارم بیان این مشــکالت ، چاره اندیشی 
برای آنها را در پی داشــته باشــد تا صنعت فوالد کشور 

شرایط بهتری را تجربه کند.

اخبار گزارش

همدان - در ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان با 
حضور مســئولین جهاد کشاورزی و اصحاب رسانه نشست 

خبری با موضوع حفاظت از خاک برگزار شــد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان با بیان 
اینکه هدف اصلی مجموعه بزرگ جهاد کشــاورزی تأمین 
غذای کافی و ســالم برای آحاد جامعه است، گفت: تأمین 
امنیت غذایی پایدار یکی از ضرورت های هر کشــور است 

برنامه ریزی و توجه دارد. به  نیاز  که 
رضا بهراملو بیــان کرد: 87 درصد از تولیدات ما از منابع 
آبی به دســت می آید که البته خاک منشــأ غذایی و محل 
حفظ آب اســت که مهم ترین نهاد برای تأمین غذا خاک 

و آب است.
وی افــزود: حفاظت از خــاک تنها به یــک روز مختص 
نیســت و آب و خاک جزء ضروریات غذایی مردم هستند 
که همه وظیفه داریم نســبت به آن ها احساس مسئولیت 

بکوشیم.  و در حفظ آن  کنیم 
بهراملــو بیان کرد: خــاک زراعی در نقــاط متفاوت دنیا 
دارای عمق های متفاوتی اســت که در همدان عمق خاک 
زراعی بین ۲۰ تا 3۰ سانتی متر است؛ بنابراین حساسیت 

می شود. بیشتر  نیز  آن  حفظ 
مدیر امور آب و خاک ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
همدان در ادامه گفت: بیش از 8۰۰ هزار هکتار از اراضی 
اســتان تحت مطالعات پژوهشــی و آزمایــش قرار گرفته 
اســت که نشــان می دهد حاصلخیزی و جوانی خاک در 

این استان 7۰ درصد است.
علی الهوتیــان با بیان اینکه تنهــا راه نجات خاک انجام 
کشــاورزی حفاظتی اســت، عنوان کرد: امنیت غذایی و 
تغذیه ی ســالم متکی بر خاک های سالم است که اساس 

هستند. ما  غذایی  های  سیستم 
وی بیان کرد: ۶۵ درصد از خاک های زراعی استان کمتر 

از یک درصد ماده آلی دارد و 9۰ درصد از اراضی اســتان 
کمبود آهن، ۶۵ درصد کمبود فســفر، 3۰ درصد کمبود 

مس و 3۰ درصد هم کمبود  پتاســیم دارند.
در ادامه نیز معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان، گفــت: بی مهری هایی که به 

خاک  شــده درصد مواد آلی را پایین آورده است.
شــهرام پرورش بیان کرد: 9۰۰ هزار هکتار مزارع همدان 
زیرکشــت محصوالت باغی و زارعی است،در همین راستا 
تاکنون موفق شــدیم تا چهار میلیون تن کشــت گیاهی 

دهیم. انجام  نیز 
وی خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه اینکه تشــکیل یک 
ســانتی متر خاک بیش از 3۰۰ ســال زمان می برد، باید 
بتوانیم با اقدامــات خود خاک، این موهبت الهی را حفظ 

کرده و از فرســایش آن جلوگیری کنیم.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان نیز 

گفــت : حفاظت از فرســایش خــاک در حوزه های آبریز 
می توانــد در جلوگیری از فرســایش خــاک کمک کننده 
باشــد چراکه تخریب ســاختمان خاک برگشــتی سخت 
دارد و خاک به عنوان محل ریشــه گیاه و حفظ آب بسیار 

است. ارزشمند 
اســفندیار خزایی افــزود: خاک مهم ترین محل اســتقرار 
گیاه اســت که عالوه  بر این هوا و اقلیم نیز متأثر از خاک 
اســت؛ همان طور کــه می بینیم، ریزگرد ها از فرســایش 
خاک هایی که رطوبت خود را از دســت داده اند، به وجود 

می آیند.
مشــاور رئیس سازمان در توسعه پایدار و امور فناوری در 
پایــان گفت: جهان امروزه با توجه به رشــد جمعیت باید 
به خــاک برای تأمین امنیت غذایی توجــه کند؛ بنابراین 
جهت حفظ آن باید ســرمایه گذاری و برنامه ریزی شود تا 

شود. موضوع  این  متوجه  جامعه 
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هدف اصلی جهاد کشاورزی، تأمین غذای کافی و سالم برای آحاد جامعه است

اصفهان - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در مراســم معارفه معــاون منابع انســانی و تحقیقات و 
معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه گذاری ، شکوفایی 
روز افــزون این صنعت را در ارتقای بهــره وری و تغییر 

ساختار سازمانی دانست.
حســین اکبریان نیروی انســانی متخصــص و متعهد را  
ســرمایه اصلی هر شــرکتی و ســازمانی  دانست و اعالم 
کرد: باید مســئوالنی که در معاونت منابع انسانی مشغول 
به فعالیت هستند با سعه صدر و خوش رویی پاسخگویی 

نیازهای به حق و قانونی متقاضیان باشند.
وی ارتقای بهره وری را مســتلزم برنامــه ریزی دقیق و 
مناســب در جهت اســتفاده از تــوان ، تخصص و دانش 
نیروی انســانی برشــمرد و عنوان کرد: مسئوالن امر باید 
با شناســایی و اســتفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان 
مسیر  شکوفایی صنعت آبفا را در استان اصفهان بیش از 

پیش فراهم نمایند.
مدیرعامــل آبفای اســتان اصفهان بهره منــدی از توان 
جوانان را گره گشــای بســیاری از مشــکالت برشمرد و 
عنــوان کرد: عرصه فعالیت را باید بیش از گذشــته برای 
جوانان مهیا کرد چــرا که دیدگاه جدید و به روز جوانان 
خوش فکر موجب  بهبود مســتمر کارها و ارتقای ســطح 

خدمات می شود.
اکبریان مشارکت نیروی انسانی جوان را در تصمیم گیری 
ها مهم ارزیابی کرد و خاطر نشــان ساخت: آبفای استان 

اصفهان بر فعالیت جهادی مبتنی بر دانش تاکید بســیار 
دارد و این مهم حاصل نمی شــود مگر از توان تخصصی 

جوانان متعهد و خوش فکر بیش از پیش اســتفاده شود.
در ادامه این مراسم مجتبی قبادیان معاون پیشین منابع 
انســانی وتحقیقات آبفای اســتان اصفهان بــه  فعالیت 
هــای صورت گرفتــه  در این بخش اشــاره کرد و اظهار 
داشت:سعی شــد که وظایف محوله به نحو احسن انجام 
گیرد کــه در وهلــه اول رضایت خدا و ســپس رضایت 
متقاضیــان حاصل شــود این درحالیســت کــه با ادغام 
شــرکت های آب و فاضالب شــهری  و روستایی نه تنها 
یکپارچگی نیروی انســانی در آبفای استان اصفهان انجام 
گرفــت بلکه  ، تغییر وضعیت ایثارگــران و نیروهای غیر 

رسمی مشمول همچنان در دستور کار قرار دارد.
سپس کاظم جعفری معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه 
ســرمایه گذاری  آبفای استان اصفهان به برخی از برنامه 
های خود در این بخش اشــاره کرد گفت:چشــم اندازی 
برای مدیریت هزینه و افزایش درآمد دردســتور کار قرار 
گرفته  ونیز برنامه های مدونی در زمینه جذب ســرمایه 
برای توســعه فعالیت های عمرانی آبفــا طراحی و پیاده 

سازی شده است.
گفتنی اســت: در این مراســم مجتبی قبادیان به عنوان 
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری و 
کاظم جعفری به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و 

تحقیقات آبفای استان اصفهان معرفی شدند.

اصالح ساختارسازمانی گام موثری در ارتقاء بهره وری  و  شکوفایی 
روزافزون صنعت آبفا

بوشــهر - رئیس شورای شهربوشــهرگفت:طرحهای عمرانی 
باهدف توســعه خدمات درمحله هاو ارتقــای کیفی زندگی 
شــهری با اعتبار۵8۴ میلیــارد تومان درنواحی شــهرداری 
بندربوشهراجرامی شود. وحیدنیک روش درگفت وگوباخبرنگاران 
در بوشهر اظهار داشت:شهرداری بوشهر درکنار اجرای شبانه 
روزی پروژه های متعدد عمرانی و خدماتی، درحال اجراوتکمیل 
ده ها پروژه مسیرگشایی جدیددرمناطق مختلف شهری است 
که برخی از این طرح ها به اتمام رسیده و برخی دیگردرآستانه 
بهــره برداری و اتمام قرار گرفته اند  وی با اشــاره به تصویب 
۵8۴ میلیاردتومان اعتبارشهرداری بوشهرگفت: از این میزان 
۶3 درصدآن بــرای طرح های عمرانی به میزان ۵8۴ میلیارد 
تومان تخصیص یافته اســت.رئیس شورای شهربوشهربااشاره 
به راه اندازی ســامانه شفافیت درشــورای شهر، اظهار داشت: 
دراین سامانه تمامی مصوبات، وظایف کمیسیون های تخصصی 
شورای شهر بوشهر به ویژه بودجه ساالنه  ودیگر موارددرآمدی 
و هزینه ها دراین سایت قرار می گیرد.وحیدنیک روش ازپخش 
جلسات علنی شورای شهربوشــهر به صورت آنالین ازجمله 
اقدامات شــورای بوشهردرراستای شــفافیت و اطالع رسانی 
خبر داد و تصریح کرد:اکنون روند پخش جلســات شــورای 
شهربوشــهرازطریق بارگذاری فیلم های مربوطــه درآپارات 
ادامه دارد.وی با اشــاره به اجراپویش۴8 هفته خدمت جلسه 
پاسخگویی در ۴8 مســجد محالت بوشهر، خاطرنشان کرد: 
تاکنــون این برنامه در ۱۱ مســجد برگزار شــده اســت که 
درقالب آن مدیران و معاونان دســتگاه های اجرایی مشارکت 
وحضوردارند.رئیس شــورای شهربوشــهراز نهضت آسفالت 
کوچه های خاکی شهربوشــهرخبردادو بیان کرد: براســاس 

بررسی ها ۱8۰ کوچه خاکی درمنطقه ۲ بوشهروجود داردکه 
۱۰۰ کوچه آن امســال و مابقی سال آینده آسفالت می شود.

نیک روش با اشــاره به وجود 3۵ کوچه خاکی درمنطقه یک 
شهر بوشهر،گفت:این کوچه ها امسال همگی آسفالت می شود.
وی اعتبارمورد نیازآســفالت ۱۰۰ کوچه خاکی درمنطقه ۲ را 
۲3 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: برای آسفالت 3۵کوچه 
منطقه یک شهربوشــهر 7میلیاردتومان مصوب شــده است. 
رئیس شورای شهربوشهربااشاره به تصویب 9۴۰ میلیاردریال 
اعتبارشــهرداری بوشهردر سال ۱۴۰۱ گفت:از این میزان ۶3 
درصدآن برای طرح های عمرانی به میزان ۵8۴ میلیارد تومان 
تخصیص یافته استنیک روش اظهار داشت: مطالبه جدی شورا 
و شــهرداری های استان بوشهر، مشــخص شدن سهم ارزش 
افزوده آنان و توزیع عادالنه آن بر اساس سرانه های قانونی است.
وی تاکید کرد: در صورتی که سهم ارزش افزوده شهرداری ها 
کاهش یابد، مدیریت شــهری در ارائه خدمات به شهروندان، 
اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و همچنین پرداخت حقوق 
کارکنان با مشــکالت متعددی مواجه خواهند شــد. رئیس 
شورای اسالمی شــهر بوشهر بیان کرد: شهرداری های استان 
به دلیل پرداخت نشدن کامل ارزش افزوده دچار مشکل شده 
اند و پرداخت حقوق برخی شهرداری ها دو ماه است که انجام 
نشده و طرح های عمران شهری نیز با مشکل اعتباری مواجه 
هستند.نیک روش با اشاره به سهم چهار درصدی شهرداری ها 
در سال جاری گفت: مشخص نیست نحوه توزیع اعتبارات که 
9۰ درصد آن در استان بوده به چه صورت است؟وی ادامه داد: 
امیدواریم کسانی که اعتبارات را توزیع می کنند نگاه حمایتی 

به مدیریت شهری داشته باشند.

اختصاص 584میلیاردتومان اعتباربرای اجرای طرح های عمرانی شهری بوشهر


