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معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی:

اخبار

توزیع مرحله سی ام بسته های
بهداشتی به پاکبانان سمنانی در مقابله
با ویروس کرونا

بهگزارشمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداری
سمنان  ،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از توزیع
دو مرحله ای بس��تههایبهداش��تی مقابله باکرونادر
بین پاکبانان س��منانی درهر ماه برای مرحله س��ی ام
خبر داد .حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت:با
توج��ه ب��ه اینکه پس از کادر درمانی پاکبانان در صف
مقدم پیکار با کرونا هستند؛  ۲۰۵پاکبان سمنانی و در
مرحله دو مرحله در یکم و پانزدهم هر ماه بستههای
ویژه مقابله با کرونا ش��امل ۵۰۰۰ماس��ک ۳۰۰،عدد
دستکشو ۳۰۰عددژلضدعفونیکنندهدریافتمی
کنند .وی در ادامه افزود :با گسترش ویروس کرونا و
در خطر بودن کارگران تنظیف و رفت و روب و جمع
آوری پسماندهای شهری و عفونی ،تهیه لوازم و مواد
بهداشتی برای آنان بر عهده سازمان میباشد و حفظ
سالمتاینمردانبیادعاضامنسالمتشهروندانو
شهرمان می باشد که در این راستا صبح امروز پاکبانان
ناحی��هی��کای��ناقالمبهداش��تیرادریافتکردند.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند اظهار داشت :از
آغاز ش��یوع این ویروس منحوس  ۹۷۰۰۰ماس��ک ،
 ۱۵۰۰۰دس��تکش ضد اس��یدی و  ۲۰۰۰۰لیتر ژل و
موادضدعفونیویژهمصرفپاکبانانخریداریوتوزیع
شده است و در دو مرحله لباس کار نیز دریافت کردهاند
که این اقدامات هزینه ای را حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲
ریال در بر داشته است.

رزمایش پدافند غیرعامل در
پتروشیمی ایالم برگزار شد

مس��ئول پدافند غیرعامل ش��رکت پتروشیمی ایالم
گف��ت :رزمایش مش��ترک پدافند غیرعامل با حضور
تیمهای واکنش س��ریع س��پاه اس��تان ،پتروشیمی،
بسیج کارگری و پاالیشگاه گاز در مجتمع پتروشیمی
ایالم با موفقیت برگزار شد .مسئول پدافند غیرعامل
شرکتپتروشیمیایالمگفت:رزمایشمشترکپدافند
غیرعاملباحضورتیمهایواکنشسریعسپاهاستان،
پتروشیمی ،بسیج کارگری و پاالیشگاه گاز در مجتمع
پتروشیمیایالمباموفقیتبرگزارشد.مهدیمعصومی
ادام��ه داد:این رزمایش با موضوع حمالت پهبادی به
مخازن سوخت (گازوئیل) ،آتشسوزی و مصدومیت
تعدادی از کارکنان شرکت پتروشیمی ایالم اجرا شد.
وی افزود:این رزمایش پس از اعالم شرایط اضطراری
با حضور نیروهای عملیاتی مجتمع پتروشیمی پس از
بررس��یصحنهووخامتحادثهودرخواس��تنیروی
پشتیبانی از سپاه استان ،بسیج کارگری و پاالیشگاه
گاز ایالم آغاز شد.

اجرای طرح
معافیتبرای
جانبازان

خــبرویـژه

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مرکزی از اجرای طرح معافیت هزینه برقراری انش��عاب گازطبیعی برای جانبازان ،رزمندگان و آزادگان س��رافراز خبر داد اجرای طرح معافیت هزینه برقراری
انش��عاب برای جانبازان ،رزمندگان و آزادگان محمدرضا س��میعی ،مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مرکزی از اجرای طرح معافیت هزینه برقراری انش��عاب گازطبیعی برای جانبازان ،رزمندگان
و آزادگان س��رافرازمیهن عزیزمان دراس��تان مرکزی خبر داد.به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مرکزی،س��میعی در این خصوص گفت :با عنایت به جزء ( )۵بند (ث) ماده  ۸۸قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و دستور مقام عالی وزارت نفت ،از ابتدای سال  ۱۳۹۹امکان ارائه انشعاب رایگان با ظرفیت  ۶متر مکعب در ساعت برای جانبازان بهرهمند شوند.

اخبار

کتابهای درسی مهمترین منبع ،امتحانات نهایی و کنکور سراسری هستند
مشهد مقدس سمیرا رحمتی-معاون آموزش
متوس��طه آموزش و پرورش خراسان رضوی
گفت :امتحانات نهایی  ۵۰درصد مسیر کنکور
سراسری را برای دانش آموزان پایه دوازدهم
هموار خواهد ساخت.
رض��ا صاب��ری توالی��ی با بیان اینکه س��ال
تحصیل��ی ج��اری برای دانش آم��وزان پایه
دوازدهم ،سالی استثنایی ،حساس و سرنوشت
س��از اس��ت که بایستی به عنوان یک فرصت
تلقی ش��ود اظهار داش��ت :دانش آموزان پایه
دوازدهم دو آزمون سرنوشت ساز را پیش روی
خود دارند ،در ابتدا امتحانات نوبت دوم که به
ص��ورت هماهنگ ،نهایی و حضوری برگزار
خواه��د ش��د ،این امتحان��ات مالک محور و
غیررقابتی است و هر کس می تواند با آمادگی
و تالش بیشتر بهترین نتیجه را بگیرد.
وی اف��زود :دان��ش آم��وزان پایه دوازدهم در
ادام��ه کنکور سراس��ری را پی��ش روی خود
خواهن��د داش��ت که آزمون��ی هنجار محور و
رقابتی اس��ت لذا کسی نتیجه مطلوب خواهد
گرفت که نسبت به دیگران آمادگی بیشتری
داشته باشد.
معاون آموزش متوس��طه آموزش و پرورش
خراس��ان رضوی با اش��اره به اینکه امتحانات
نهایی  ۵۰درصد مس��یر کنکور سراس��ری را
برای دانش آموزان پایه دوازدهم هموار خواهد
س��اخت تصریح کرد :امتحانات نهایی مقدمه

ورود به دانشگاه است ،دانش آموزان باید نقش
تعیی��ن کننده امتحانات نهایی را در موفقیت
خود مد نظر قرار دهند ،طی دوس��ال گذش��ته
تعداد زیادی از دانش آموزان پذیرفته شده در
کنکور سراسری موفق به اخذ دیپلم نشدند و
عم ً
ال از راهیابی به دانشگاه باز ماندند .صابری
توالیی در خصوص اهمیت ارتقا سطح سواد
علمی دانش آموزان اظهار داشت :کتابهای
درسی مهمترین منبع ،ماخذ و مرجع امتحانات
نهایی و کنکور سراس��ری هس��تند و بررسی
س��واالت هفت دوره گذشته امتحانات نهایی
نیز کمک ش��ایانی به آش��نایی با س��واالت و
اهداف آنها خواهد نمود.
وی با اش��اره به اینک��ه احتمال زیادی وجود

دارد که محتوا و طرح سوال امتحانات نهایی
و کنکور سراس��ری با توجه به وضعیت قرمز
کرونایی باش��د گف��ت :توجه به بودجه بندی
کتب درس��ی که از طرف س��ازمان پژوهش
با توجه به وضعیت قرمز ارائه ش��ده اس��ت را
توصیه می کنیم.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اهمیت نیمه
دوم سال تحصیلی در موفقیت دانش آموزان
پای��ه دوازده��م در امتحانات نهایی و کنکور
سراس��ری اظهار داش��ت :این دانش آموزان
می توانند با رعایت پروتکل های بهداش��تی
و دس��تورالعمل س��تاد مل��ی مقابل��ه با کرونا
از آموزش��های حض��وری در قالب جلس��ات
رف��ع اش��کال ،قرائت خان��ه و کالس کنکور

ب��ا هماهنگ��ی مدیران م��دارس و در فضای
مدارس بهره الزم را ببرند.
معاون آموزش متوس��طه آموزش و پرورش
خراس��ان رضوی با تاکید بر ارتقا س��طح سواد
روانی دانش آموزان تصریح کرد :این س��واد
معطوف به انگیزه های درونی است که نقش
تعیی��ن کنن��ده ای در موفقیت دانش آموزان
خواهد داشت ،در این زمینه داشتن اعتماد به
نفس و خودباوری نقش اساسی را ایفا می کند،
تجربیات س��الهای گذشته نشان داده است
که موفق ترین دانش آموزان کسانی هستند
که اعتماد به نفس باالیی داشته اند.
وی افزود :باور مثبت و امید به آینده ،پرهیز از
هرگونه اضطراب ،استرس و نگرانی ،داشتن
ع��زت نفس باال ،داش��تن پش��تکار و برنامه
ری��زی م��ی تواند به موفقی��ت دانش آموزان
در امتحانات نهایی و کنکور سراسری کمک
های شایان توجهی نماید .صابری توالیی در
پایان با تاکید بر اهمیت استمرار ارتباط دانش
آموزان با مدرسه خود تصریح کرد :تکیه گاه
اصلی دانش آموزان بایس��تی مدرس��ه باشد،
بهترین مشاور دانش آموزان معلمین ،مدیر و
عوامل اجرای مدرسه هستند ،متاسفانه برخی
افراد س��ودجو بدون اطالع از نظام اموزش��ی
جدید تحت عنوان مشاور که متاسفانه دانسته
یا ندانسته مشاورههای غلط به دانشآموزان
دا ده و مسیر آینده آنها را تغییر میدهند.

همایشمجازیدستاوردهایپژوهشیکووید۱۹بهمیزبانیدانشگاهلرستانبرگزارشد

همزمان با یک ساله شدن شیوع بیماری کووید  ۱۹در کشور ،همایش
مجازی دستاوردهای پژوهشی بیماری کووید  ۱۹در استان لرستان با
مشارکتمحققانوپژوهشگراندانشگاهیکشور،بهمیزبانیمجازی
دانشگاه لرستان ،برگزار شد .این همایش توسط شبکه ملی جامعه و
دانشگاهبرگزارشد.متخصصانوپژوهشگراندانشگاهیکشور،نتایج
یافت��ه ه��ا و تحقیقات خود را در پنل های تخصصی همچون کنترل،
پیشگیری ،درمان ،اپیدمیولوژی و  ...به اشتراک گذاشتند .دبیر شبکه
ملی جامعه و دانشگاه لرستان ،دکتر سیدپیمان هاشمی است .در این
همایشمجازیکهصبحچهارشنبه ۲۹،بهمنماهبرگزارشدمحققانی
همچون دکتر احسان مصطفوی ،اپیدمیولوژیست از مرکز تحقیقات
بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران ،به تشریح وضعیت
یک ساله بیماری کووید ( ۱۹کرونا) پرداختند .در ابتدای این همایش،
دکتر خسرو عزیزی ،رئیس دانشگاه لرستان ،ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای سالمت کشور و سپاسگزاری از زحمات شبانه روزی

آگه��ی مووضع ماده  3قانون و م��اده  13آیین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی  -1نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139960306013001458
مورخ  1399/08/07هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گناب��اد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا غفوریان بیلندی فرزند اصغر در س��ه
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل  86/71متر مربع پالک شماره  582فرعی از -2
اصلی واقع در اراضی د جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای
محمد جمالی مالک رس��می  -2نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 139960306013001459
مورخ  1399/08/07هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شاطری فرزند حسین در سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل  86/71متر مربع پالک شماره  582فرعی از  -2اصلی واقع
در اراضی د جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد جمالی
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/20 :
سید ضیاء الدین مهدی شهری رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
آگهی موضوع ماده  3قانون  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند
رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم
آباد بشرح ذیل- :پرونده کالسه  1396114425001001213و رای شماره 139760325001001679
مورخ  97/3/23و رای اصالحی بشماره  139860325001006827مورخ  98/11/10به تقاضای آقای
فضل اله باقری فرزند امید علی نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان بمساحت  191/50متر مربع تحت
پالک ش��ماره  37اصلی واقع در بخش  2شهرس��تان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه محمد
کریم بهاروند رسیدگی و تایید و انشاء گردید  .مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و
س��اختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان
حقوقی در روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه

کادر درمان کشور ،برگزاری اینگونه همایش های علمی و تخصصی
را یک گام مهم در راستای تقویت نقش اثرگذار دانشگاه های کشور در
کمک کردن به رفع مشکالت و چالش هایی همچون بیماری کووید
 ۱۹دانست .دکتر عزیزی ،توضیح داد«:همایش مجازی دستاوردهای
پژوهشیبیماریکووید۱۹دراستانلرستانبههمتشبکهملیجامعه
و دانشگاه و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و
دانشگاهلرستانبرگزارشدهاستوپژوهشگرانیازسراسرکشوردرپنل
های مختلف تخصصی ذیل این همایش ،نتایج تحقیقات و پژوهش
های خود را که در قالب تعداد  ۷۰مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده
اند ،به اشتراک می گذارند» .رئیس دانشگاه لرستان افزود«:امیدوارم
با ارائه تحقیقات و پژوهش های انجام ش��ده در س��طح دانش��گاه ها و
مراکز آموزش عالی کشور ،در راه پیشگیری و درمان ،موفقیت های
بیش��تری برای نظام بهداش��ت و درمان کش��ور ،به دست آید» .دکتر
عزیزی ،بیان کرد«:پژوهش و تحقیق ،موتور محرک پیش��رفت یک

جامعه اس��ت و برگزاری این گونه همایش های علمی و تخصصی
دقیق ًا در راستای حمایت از تحقیقات و پژوهش های کاربردی است؛
پیامدهای این بیماری نیز در حوزه های مختلف متناسب با پنل های
تخصصی همایش ،مورد بحث و گفتگوی صاحبنظران قرار می گیرد
و اینگونه فعالیت ها در راستای تقویت مفهوم دانشگاه جامعه محور
اس��ت؛دانش��گاهی کهبتوانددر رفع مش��کالتوچالشهای جامعه،
اثرگذار باشد».

اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف  415590409تاریخ انتشار نوبت اول  99/11/20تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/5
صید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
آگهی موضوع ماده  3قانون  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد سند
رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم
آباد بشرح ذیل- :پرونده کالسه  1399114425001000185و رای شماره 139960325001008003
مورخه  99/10/14به تقاضای آقای علی عزیزی فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان
مس��کونی بمساحت  130/03متر مربع تحت پالک شماره  37اصلی واقع در بخش  2شهرستان خرم
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه محمد امان الهی رسیدگی و تائید و انشاء گردید .مراتب در اجرای
ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتش��ار و محلی آگهی می گردد در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.م
الف  415590427صید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/5 :
آگه��ی مفقودی اینجانب س��یده منصوره طاهری رحیمی مالک خودرو س��مند  LX XU7مدل 1391
به شماره ش��هربانی 31ایران  924ب  57وشماره بدنه  NAAC91CC6CF892072شماره موتور
 12491029724بعلت فقدان اسناد فروش (برگ سبزوسند)تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را
نموده اس��ت.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذک��ور داردظرف مدت ده روز به دفتر
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قان��ون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
س��اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  8038963سال  98.2025موضوع قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی س��جادنیکزاد به کد ملی  2219931722صادره
از تنکابن فرزند س��لمان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  195.30مترمربع
دارای پالک  201فرعی از پالک  19اصلی بخش  2واقع در قریه پلنگ آبادسفلی خریداری شده از مالک
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود تا در صورتی که

جلسهتبیین"دستورالعملنحوه
مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و
کارمندان و پیشگیری از آن"برگزار شد

پ��س از ابالغ «دس��تورالعمل نح��وه مقابله با ترک
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش��گیری از
آن» از سوی قوه قضاییه در آبان ماه سال جاری  ،که
بر حسن انجام وظایف مدیران و کارمندان دستگاه
های اجرایی نسبت به انفال و حقوق عامه و پرهیز
از هر گونه تقصیر و ترک فعل ،تأکید دارد ،جلس��ه
ای با حضور سرپرس��ت معاونت س��ازمان بازرسی
کل اس��تان مرکزی ،معاونین و مدیران شرکت آب
منطقه ای مرکزی جهت تبیین اهمیت و ابعاد این
دستورالعمل در این شرکت برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای
مرک��زی ،در این جلس��ه پ��س از توضیحات مدیر
دفترحقوقی این ش��رکت در خصوص اهمیت این
دس��تورالعمل و ل��زوم برگزاری جلس��ه ای جهت
تش��ریح و تبیین آن ،سرپرس��ت معاونت بازرس��ی
کل اس��تان مرکزی با قدردانی از زحمات مجموعه
ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ،میزان رضایتمندی
ای��ن دس��تگاه اجرایی را مطل��وب توصیف و با ذکر
مقدمه و کلیاتی از پیشینه و علل ضرورت تصویب
و ابالغ این دس��تورالعمل ،یکی از مخاطبان اصلی
آن را شرکتهای آب منطقه ای برشمرد که با توجه
به جایگاه و اهمیت وظایف این ش��رکتها در حوزه
ی حف��ظ حق��وق بیت الم��ال در امور منابع آب ،می
بایست بیش از پیش مدنظر و توجه تمامی مدیران
مجموعه ش��رکت قرار گیرد و در ادامه موارد مهم
دستور العمل را تبیین کرد.

توسعه و نوسازی بیش از ۱۰۰
کیلومتر خطوط و شبکه های آبرسانی
در سطح استان

بهگزارش روابطعمومی شرکتآبوفاضالباستان
بوشهر:مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانبوشهر
بااش��ارهبهاجرایطرحهایآبرس��انیباصرفاعتبار
بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال اظهارداش��ت  :در راس��تای
خدمترس��انی مطلوب به مش��ترکین در سالجاری
۱۰۰۰میلیاردری��ال دراج��رای طرح های آبرس��انی
اس��تان س��رمایه گذاری شده است که از مجموع این
اعتبارات ۵۳درصد درحوزه شهری واز محل اعتبارات
ملیواستانیونیز۳۶درصددرحوزهروستاییوازمحل
اعتبار حوزه استانی ،بند الف تبصره ،۶مناطق محروم
سفرریاس��ت جمهوری ومنابع داخلی وملی تاکنون
تخصیص یافته اس��ت.وی افزود  :هزینههای جاری
از محل درآمدهای شرکت و هزینههای توسعهای و
س��رمایهایازمحلاعتباراتعمرانیملیواس��تانی
تأمین میشود .حمزهپور اجرای  ۶۰کیلومتر توسعه
ش��بکه آبرس��انی را مورد اش��اره قرار داد و تصریح
کرد :هرس��اله طبق برنامه وباتوجه به توسعه شهرها
وروس��تاهاودرنتیجهافزایشتقاضاعملیاتتوس��عه
شبکه مستمرا انجام می گردد که امسالعالوهتوسعه
شبکهآبرسانی،بیشاز۴۵کیلومترشبکههایفرسوده
نیزنوسازی شده است .وی ،از اجرای ۲۰کیلومتر خط
انتقال آب خبر داد و بیان کرد :در این راستا  ۷کیلومتر
خط انتقال آب نوسازی شده است.

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگه��ی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .م
الف 19909703
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.21 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.12.05 :
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قان��ون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
س��اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره  8039837سال  99.396موضوع قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی نسرین صیادیان به کد ملی 2218353571
صادره از تنکابن فرزند عیس��ی شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر انباری به مس��احت 567.03
مترمربع دارای پالک  81فرعی از پالک  87اصلی بخش  4واقع در قریه پلطان خریداری شده از مالک
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود تا در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگه��ی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .م
الف 19909696
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.21 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.12.05 :
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان
س��اری برابر رای ش��ماره  139960310456063مورخه  1399-10-03که در هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2
ساری تصرفات مالکانه مریم رضائی آبندانسری فرزند علی اصغر بشماره ملی  2093411709نسبت
به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  232.25متر مربع از  10اصلی واقع در قریه
آبندانس��ر بخش  4ثبت س��اری با کسر س��هم وقف .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته
باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .م الف 19909695
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-11-21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-12-05 :
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

