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آخریــن وضعیت مرزهای چهارگانه زمینی به ســمت 
عراق حکایت از انســداد آن ها دارد، از خســروی تا مهران 
و شــلمچه و چذابه کماکان به روی زائران اربعین بســته 
است و مسئوالن خواسته اند کســی به مرز مراجعه نکند.
به گزارش مهر، امســال همچون ســال گذشــته مراسم 
پیــاده روی اربعین زائران ایرانی با توجه به شــیوع کرونا و 
محدودیت های مختلف به گستردگی سال های قبل برگزار 
نمی شود، عراق موافقت کرده است که ۶۰ هزار زائر ایرانی 
فقط از طریق مرز هوایی به عتبات عالیات مشــرف شوند 
و مرزهای زمینی بســته اســت.تا این لحظه مطابق اعالم 
کشــور عراق هیــچ زائری حق مراجعه به مــرز را ندارد و 
برابر قوانین عراق ورود غیرقانونی به این کشور تا سه سال 
زندانی دارد.بر اساس تقویم رسمی کشور پنجم مهر اربعین 
حســینی در ایران است و تاکنون یعنی امروز دوم مهرماه 
همچنان مرزهای زمینی برای تردد زائران به کشــور عراق 
بسته است.مجتبی ســلیمانی مدیر پایانه مرزی مهران در 
گفتگــو با خبرنگار مهر اظهار کــرد: تردد در مهران تحت 
هیچ شرایطی انجام نمی شود و درب های پایانه مرزی بسته 
است.مدیر پایانه مرزی مهران با اشاره به اینکه مرز مهران 
بسته اســت، گفت: مردم به شــایعات توجه نکنند.احمد 
کرمی معاون عمرانی استانداری ایالم در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: مرز مهران بســته است و هیچ گونه ترددی 
در آن انجام نمی شــود، فقط قرار اســت از این مرز برای 
بازگشت زوار استفاده شود.وی با اشاره به اینکه تمهیدات 
الزم برای بازگشت زوار در مرز مهران اندیشیده شده است، 
افزود: تمامی زیرســاخت های حمل ونقل و بهداشتی برای 

بازگشت زوار در این مرز فراهم است.
فرمانده انتظامی خوزســتان گفت: خبــر باز بودن مرز 
شــلمچه کذب بــوده و مرزهای چهارگانــه زمینی ایران 
به ســمت عراق کماکان بســته بوده و تردد زوار از سمت 
ایران به عراق ممنوع است.ســردار سید محمد صالحی در 
خصوص جزئیات این خبر گفت: گزارش ها حاکی است که 
اخبار کذبی در فضای مجازی منتشرشــده مبنی بر اینکه 

مرز شــلمچه باز اســت و زائران می توانند ازآنجا به سمت 
عراق بروند که از مردم خواســته می شــود که به شایعات 
کذب و بی اســاس منتشــره در فضای مجازی مبنی بر باز 
بــودن مرزهای زمینی جمهوری اســالمی ایــران و عراق 
توجهــی نکنند.وی ضمن رد تمام شــایعات منتشــره در 
فضای مجازی مبنی بر باز بودن مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران با عراق افزود: بر اســاس مصوبه ستاد مرکزی اربعین 
تمــام مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری اســالمی ایران 
بــا عراق کماکان بســته بوده و تردد زوار از ســمت ایران 
به عراق ممنوع اســت و اعزام زائران فقط از طریق هوایی 
امکان پذیر خواهد بود.فرمانده انتظامی خوزستان گفت: از 
مردم عزیز تقاضا می شود که به شایعات و اکاذیب بی اساس 
در این خصــوص توجهی نکرده و اخبــار مربوط به اعزام 
زائران به عراق را از رســانه ملی و خبرگزاری های رسمی 

پیگیری کنند.محمد حیدری فرماندار ویژه خرمشهر افزود: 
تصاویری کــه به تازگی در فضای مجازی به نام شــلمچه 
منتشرشــده مربوط به مرز شلمچه نیست و افرادی که به 
پایانه مرزی شــلمچه مراجعه کردند با آرمش به خانه های 

خود برگشتند.
وی تصریح کرد: از همه عاشقان حسینی تقاضا می شود 
بــرای شــرکت در راهپیمایی اربعین حســینی در عراق، 
به هیچ وجه به مرزهای زمینی ازجمله مرز شلمچه مراجعه 
نکنند.فرماندار ویژه خرمشهر گفت: زائران اربعین حسینی 
هوشــیار باشــند و به تبلیغات کاروان های غیرمجاز توجه 
نکنند و توجه کننــد برابر قوانین عراق ورود غیرقانونی به 
این کشــور تا سه سال زندانی دارد.فرماندار دشت آزادگان 
گفت: پایانه مرزی چذابه امسال برای اربعین حسینی بسته 
اســت و عبور از آن برای زائران امکان پذیر نیســت.حمید 

سیالوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت شرایط 
پاندمی کرونا، دو ســال متوالی اســت که مردم مرزنشین 
دشــت آزادگان افتخار میزبانی از زائران اربعین حســینی 
را از دســت می دهند، اظهار کرد: امسال دولت عراق صرفاً 
اجــازه ورود تعدادی معین از زائــران آن هم از طریق مرز 
هوایی را داده اســت.وی افزود: به همین دلیل امسال مرز 
چذابه برای تردد زائران اربعین حســینی بسته است و از 
مردم درخواســت می کنیم به هیچ وجه به شــایعات توجه 
نکرده و به مرز برای عبور به ســمت عراق مراجعه نکنند.

ســیالوی تأکید کرد: زائران در صــورت مراجعه به مرز از 
سوی مأموران نیروی انتظامی بازگردانده می شود به همین 
دلیل مــردم خود را به زحمت نیندازنــد و به مرز مراجعه 
نکنند چراکه اصوالً امکانات و خدمات تردد زائران در مرز 

وجود ندارد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با 
اشاره به فرارســیدن اربعین حسینی و محدودیت سفر به 
کشــور عراق، گفت: زائران اربعین حســینی از مراجعه به 
مرز خســروی خودداری کنند.محمدرضا آمویی در گفتگو 
با خبرنــگار مهر اظهار کرد: بر اســاس اعالم دولت عراق 
مرزهای چهارگانه ایران به سمت این کشور مسدود و هیچ 
زائری به صورت زمینی نمی تواند برای مراسم اربعین سفر 
کند.وی افزود: برای مراســم اربعین حسینی سهمیه های 
محدودی به کشــور اختصاص پیداکرده اســت که آن هم 
زائران باید از طریق مســیر هوایی به عراق ســفر کنند و 
هیچ ســفری به صورت زمینی انجام نخواهد شــد.معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: 
از عموم شهروندان کرمانشــاهی و هم وطنان تقاضا داریم 
با توجه به محدودیت های اعمال شــده برای سفر به عراق 
و بســته بودن مرزها ازجمله مرز خســروی از مراجعه به 
آن ها خودداری کنند.آمویی بیان کرد: ازآنجایی که در هیچ 
شرایطی امکان سفر از طریق زمینی به عراق برای شرکت 
در مراسم اربعین وجود ندارد، در صورت مراجعه مردم این 

افراد بازگردانده خواهند شد.

ذرت علوفه ای یکــی از محصوالت کشــاورزی با نیاز 
آبی باال بــوده که باوجود خشک ســالی در چهارمحال و 
بختیاری کشــت می شود و مســئوالن معتقدند که برای 
تأمین علوفه اســتان نیاز به کشــت این محصول است.به 
گزارش مهر، خشک ســالی و تغییر نــوع بارش ها یکی از 
چالش های اساســی در چهارمحــال و بختیاری بوده که 
مصرف نادرســت آب های زیرزمینی موجب تشــدید این 
چالش شــده است.از سویی این خشک ســالی ها بر تولید 
محصوالت کشــاورزی در چهارمحال و بختیاری ســایه 
انداخته و موجب کاهش تولیدات در این اســتان شــده 
است و از ســوی دیگر نگرانی ها نســبت به آینده کشت 
محصوالت کشاورزی را دوچندان کرده است.اصالح الگوی 
کشــت، اســتفاده از روش های آبیاری نویــن و مدیریت 
مصــرف آب ازجمله راه های مقابله با کم آبی در شــرایط 
کنونی اســت که باید در دستور کار کشاورزان قرار گیرد.
در این شرایط بحرانی کشت محصوالت آب دوست منطقی 
نیست و باید از کشــت این محصوالت خودداری شود.اما 
این مهم در چهارمحال و بختیاری چندان رعایت نشــده 
اســت به طوری که در دشت های ممنوعه این استان شاهد 

کشت ذرت علوفه ای بودیم.
رئیــس جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال کشت ذرت 
علوفه ای با رویکــرد ارقام کم مصرف انجام گرفته اســت، 
اظهــار کرد: با کشــت ارقام کم مصرف طول دوره رشــد 
کاهــش پیداکــرده و به تبع آن مصــرف آب کاهش یافته 
اســت.عطااهلل ابراهیمی با اشاره به کمبود علوفه دامی در 
استان، عنوان کرد: باید نیاز علوفه در سطح چهارمحال و 
بختیاری تأمین شود که از این لحاظ کشت ذرت ضرورت 
دارد.وی با بیان اینکه کشــت ذرت به شکل غرق آبی در 
چهارمحال و بختیاری کاهش چشــمگیری داشته است، 
ادامه داد: آبیاری در اراضی کشــاورزی زیر کشــت ذرت 
علوفه ای به صورت نوین است که این مهم موجب کاهش 

مصرف آب می شود.

رئیس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
یونجــه و ذرت مصرف آبــی برابر دارند امــا لزوم تأمین 
محصول ذرت بیشتر بوده و این مسئله باعث تغییر کشت 
در اســتان شــده اســت.ابراهیمی به کاهش کشت ذرت 
علوفه ای در استان اشــاره کرد و افزود: امسال سه هزار و 
۷۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی زیر کشت ذرت علوفه ای 
رفته که بیش از ۵۰۰ هکتار کاهش یافته است.وی با بیان 
اینکه نمی توانیم کشــاورزان را از کشت ذرت منع کنیم، 
اظهار کرد: با نصب کنتور هوشمند بر چاه می توان میزان 

برداشت آب را کاهش داد.
رئیس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: »شــهرکرد« و »فارســان« بیشــترین تولید ذرت 
علوفه ای چهارمحــال و بختیاری را دارند.بنابراین گزارش 
به رغم اینکه »شــهرکرد« از دشــت های ممنوعه بحرانی 

محسوب می شــود اما متأسفانه کشــت ذرت در آن باال 
اســت، درحالی که می توان با مدیریت مصرف آب و تغییر 
الگوی کشــت از اســتمرار بحران کم آبی در این منطقه 

جلوگیری کرد.
حســین بهرامی معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
پیش ازاین در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه 
خسارت های خشک ســالی در چهارمحال و بختیاری در 
سال جاری تشدید شده است، اظهار داشت: خشک سالی 
از طریق کاهش ســطح زیر کشــت و کاهــش عملکرد 
محصوالت کشــاورزی ســطح درآمد و اشــتغال را تحت 
تأثیــرات منفــی قــرار می دهد.بنابراین گزارش اســتان 
چهارمحال و بختیاری ازنظر شدت خسارت وارده بر بخش 
کشــاورزی در دسته اســتان های با شدت خسارت بسیار 
شدید قرارگرفته است.با این تفاسیر برخی از کارشناسان 
معتقدند کــه می توان ضمن انتقال کشــت این محصول 
از دشــت های ممنوعه اســتان و افزایش کشت ذرت در 
شهرستان »اردل« و جایگزینی آن به جای کشت برنج نیاز 

علوفه ای استان را تأمین کرد.

وضعیت مرزهای زمینی به سمت عراق

 مرز به روی زائران کماکان بسته است

اما و اگرهای کشت ذرت علوفه ای 
در دشت های ممنوعه چهارمحال و بختیاری

بررسی طرح جامع مخابرات شرکت ملی گاز ایران
 در شرکت گاز استان اصفهان

گروه شهرستانها: مسائل حوزهICT  و راهکارهای هم افزایی بین شرکت گاز  
اســتان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز با حضور مدیر مخابرات و تلمتری 
شــرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفت.نیک روش مدیر مخابرات و تلمتری 
انتقال گاز ایران در نشســتی که با حضورمدیران عامل شــرکت گاز استان اصفهان 
و شــرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو برگزار شــد با اشاره به اهمیت طرح جامع 
مخابرات به عنوان ســند چشم انداز مخابرات شرکت ملی گاز ایران گفت: این طرح 
تمامی نیازهای ارتباطی شرکت های پاالیش گاز، شرکت های گاز استانی، مناطق 
عملیات انتقال گاز و واحدهای ســتادی و هم چنین سیاســت گذاری در خصوص 
نحوه توسعه شبکه های فیبر نوری و استفاده از آخرین فن آوری مخابراتی روز دنیا 
را تعیین می کند.در این نشست علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان 
اینکه داشــتن سیستم ارتباطی پایدار و امن در شرایط کنونی وبا توجه به پیشرفت 
روزانه تکنولوژی بسیار الزم و ضروری است، گفت: با داشتن این ویژگی امکان فراهم 
کردن خدمات مطلوب به ذینفان فراهم می شود.وی، زیرساخت های مخابراتی این 
شرکت را مناسب دانست و گفت: سامانه های مخابراتی متعددی از جمله ؛ سرویس 
انتقال مکالمات رادیویی )بی ســیم( بر بستر شبکه IP، بهره برداری از سامانه امداد 
مکانیزه در کالنشــهر اصفهان و توسعه آن در شهرستانها، مانیتورینگ ایستگاهها، 
ارتباطات تلفنی و  ارتباطات دیتای ادارات گاز روی بستر بی سیم )وایرلس(، قرائت 
از راه دور اطالعات ایستگاه ها و ارتباطات امدادگران بر بستر امن APN  و .. نمونه 
هایی از اقدامات و نوآوری های این حوزه می باشد.الزم به ذکر است، در این نشست 
استفاده از زیر ساخت فیبر نوری شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو و سایر مناطق 
عملیاتی انتقال گاز، بررسی فنی و پدافندی زیر ساخت APN بصورت ویژه جهت 
یکپارچه ســازی و اجماع نظر در خصوص اســتفاده از این بستر برای کاربری های 
مرتبط در ســطح ملی گاز، تعامل با شــرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو جهت 
استفاده از زیرساخت ها و سایت های مخابراتی متقابل و ایجاد یک فرکانس مشترک 
به عنوان فرکانس بحران از جمله پیشنهاداتی بود که جهت تصویب در این نشست 

مطرح گردید.

سفر به مازندران بدون مجوز کماکان ممنوع است
ورود خودرو های بدون مجوز همچنان به مازندران ممنوع است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از ساری،سرهنگ عبادی سرپرست پلیس راه مازندران با بیان اینکه 
محدودیت های تردد کرونایی همچنان در استان برقرار است، گفت: ماموران مستقر 
در مبادی ورودی مازندران، بــا اقدامات کنترل در حوزه محدودیت تردد همچنان 
مشغول کنترل پالک های غیربومی هستند.او افزود: فقط خودرو های دارای مجّوز از 
اســتانداری ها، فرمانداری ها و راهور ناجا اجازه ورود به مازندران را دارند و رانندگان 
متخلــف اعمال قانون و به مبدا بازگردانده می شوند.سرپرســت پلیس راه مازندران 
گفت:جریمه ها هم به صورت دستی و هم هوشمند اعمال می شود.سرهنگ عبادی 
افراد:افراد فکر می کردند که محدودیت ها در ورودی های استان برداشته شده، اما این 
موضوع صحت ندارد و همچنان در ورودی ها همکار های بنده مشغول انجام وظیفه 
هستند.سرپرســت پلیس راه مازندران گفت: ترفیک راه های استان با توجه به پایان 
تعطیالت تابستان این روز ها پرحجم است و قطعا افراد زمان سفر را مدیریت کرده تا 

ترافیک آرامی را تجربه کنند.

بیماران گیالن در انتظار خون
مدیر گروه پزشــکی انتقال خون گیالن از نیاز فــوری به همه گروه های خونی 
در اســتان خبرداد و گفت: برای تامین نیاز مراکز درمانی خصوصا بیمارســتان ها و 
همچنین بیماران سرطانی، نیاز شدید به همه گروه های خونی وجود دارد.دکتر گیتی 
ایزدی پور در گفت وگو با ایسنا از نیاز فوری به همه گروه های خونی در استان خبر داد 
و اظهار کرد: با توجه به کاهش ذخایر خونی بیمارستان ها، به شدت نیازمند اهدای 
خون در همه گروه های خونی هســتیم.رئیس دفتر برنامه ریزی، جذب و نگهداری 
اهداکنندگان انتقال خــون گیالن افزود: برای تامین نیــاز مراکز درمانی خصوصا 
بیمارستان ها و همچنین بیماران سرطانی، نیاز شدید به همه گروه های خونی وجود 
دارد، لذا از همه شهروندان دعوت می شود در اسرع وقت برای اهدای خون به مراکز 
انتقال خون استان مراجعه کنند.وی گفت: در استان عالوه بر نیاز خون برای عمل های 
جراحی و اورژانسی، بیماران تاالسمی نیز مقدار زیادی از خون مصرفی استان را به 
خود اختصاص می دهند که این بیماران به خون تازه نیاز دارند و برای ادامه حیات 
این افراد، باید به طور مســتمر خون مورد نیاز این بیماران تهیه شــود لذا از مردم 
می خواهیم با مراجعه به پایگاه های انتقال خون  ، نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا 
ذخایر خونی مورد نیاز تامین شود.مدیر گروه پزشکی انتقال خون گیالن با اشاره به 
اینکه مراکز اهدای خون در سراسر استان آماده خونگیری هستند، تصریح کرد: همه 
واحدهای ثابت خونگیری در شهرستان های رشت، الهیجان، لنگرود، رودسر، انزلی، 
فومن، آستارا، تالش و همچنین دو سامانه خونگیری در شهرداری و میدان یخسازی 
رشت آماده خونگیری هستند. در روز اربعین هم تمام مراکز اهدای خون استان در 

خدمت اهداکنندگان عزیز هستند.

بیش از ۱۲ هزار نفر از خراسان جنوبی ها 
در انتظار دریافت دوز دوم برکت

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان  جنوبی اظهار کرد: ۱۲ 
هزار و ۹۵۵ نفر در خراسان جنوبی در انتظار دریافت نوبت دوم واکسن برکت هستند.

غالمرضا شــریف زاده، به رسانه های گروهی گفت: تاکنون ۴۸۴ هزار و ۲۸۵ نفر در 
خراسان جنوبی علیه کرونا واکسینه شده اند.به گزارش ایسنا، وی افزود: تاکنون ۳۳ 
هزار و ۷۵۵ نفر در خراسان جنوبی نوبت اول واکسن برکت را دریافت کرده اند.شریف 
زاده ادامه داد: از این تعداد ۱۲ هزارو ۸۰۰ نفر نوبت دوم واکســن برکت را دریافت 
کرده اند و مابقی در انتظار دریافت نوبت دوم این واکســن هستند.وی با بیان اینکه 
سن واکسیناسیون در خراســان جنوبی ۲ سال کاهش یافت، اظهار کرد: متولدین 

۱۳۸۵ و قبل از آن می توانند برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنند.

افتتاح جاده بین المللی گمرک دوغارون
 به گمرک اسالم قلعه

با حضور اســتاندار خراســان رضوی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان 
تایباد، جاده ترانزیتی گمرک دوغارون به اسالم قلعه به بهره برداری رسید.به گزارش 
ایلنــا، این جاده به طول ۵۰۰ متر با هزینه ای افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال در مدت 
۳ ماه آماده بهره برداری شد.اســتاندار خراسان رضوی در حاشیه افتتاح این محور 
مواصالتی شرق کشور گفت: گمرک دوغارون یکی از مهمترین کانون های اقتصادی 
شرق کشور و در زمره ۵ گمرک فعال و برتر کشور قرار دارد و هم اکنون ۵۰ درصد 
کاال های صادراتی خراسان رضوی از معبر زمینی دوغارون به افغانستان و بازار های 
هدف این کشور ارسال می شود.محمدصادق معتمدیان افزود: با توجه به اینکه مرز 
دوغارون اولین ورودی به کشور از سمت افغانستان به شمار می رود ساماندهی این 
دروازه طالیی اهمیت ویــژه ای دارد که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام 

شده است.

سرمایه گذاری ۴ هزار میلیاردتومانی
 در حاشیه شهر مشهد

عضو شــورای شهر مشهد گفت: براســاس تصمیم ستاد بازآفرینی کل کشور، 
دستگاه های دولتی و شرکت بازآفرینی شهری مکلف شدند که ۴ هزار میلیاردتومان 
در حاشــیه شهر مشهد پروژه اجرا کنند.مجید طهوریان عسکری در گفت و گو با 
ایلنا، با بیان اینکه شهر با کرامت، شهر همراه با عدالت است، اظهارکرد: حاشیه شهر 
مشهد متاسفانه در ادوار گذشته نتوانسته زیرساخت های الزم برای خدمات رسانی 
و پاســخگویی به نیازهای ســاکنان را جذب کند و علت این آسیب هم عدم نگاه 
مســئوالن تصمیم گیر به حل معضالت و مشکالت حاشیه شهر است.وی با اشاره 
به تالش های مختلفی که طی سال های گذشته در این بافت صورت گرفته است، 
گفت: در این دوره از شــورای شهر مشــهد، جریانی یک دست و هم نظر در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند تا منابع مالی شــهر به سمتی برود که نیازهای واقعی شهر 
را پاسخگویی کند.طهوریان عسکری با بیان اینکه پرداختن به مسائل شهروندان 
ساکن در حاشیه شــهر و برطرف کردن نیاز های آنها یک ضروریت و اولویت برای 
شورای ششم اســت، افزود: باتکیه بر این نگاه می توان آرامش و آسایش بیشتری 
را برای شــهروندان ساکن در حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار فراهم آورد.عضو 
کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای شهر مشهدمقدس با بیان اینکه حضور 
دولت مردمی و مجلس انقالبی، اتفاق نویدبخشی است که اثرگذاری جدی خواهند 
داشــت، تصریح کرد: براساس تصمیم ستاد بازآفرینی کل کشور، مقرر شده است 
دستگاه های اجرایی ۲۳۰۰ میلیارد تومان و شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۷۰۰ 

میلیارد تومان در حاشیه شهر مشهد پروژه اجرا کنند.

اخبار کوتاه

 )آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی حوزه ثبتی بند پی(
برابر شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۷۰۰۱۲۱۳ هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی  مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بند پی تصرفات مالکانه و باال معارض متقاضی 
آقای حســین تیربندپی فرزند قربان به شماره شناسنامه ۶۱۰ و شماره ملی 
۲۲۱۳۶۸۹-۲۰۶ صادره از بابل نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شــده است به مســاحت ۵۵۹/۳۰ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۳۹۱- اصلی کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۰۰۱۷۰۰۰۰۴۹ واقع در گلیران بخش 
۹ بندپی خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای قربان تیری بندپی و سایر 

مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده است.
 لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده، اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست 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 دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
 می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. 
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بند پی-  حبیب زاده گنجی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بال معارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود غربی پالک ۲ اصلی بخش ۲ قشالقی

۱۲ فرعی آقا/ خانم علی اکرامی فرزند حمزه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت ۵۶۵/۸۶ متر مربع خریداری بدون واسطه / با واسطه 

از مهدی غالمرضایی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی ماده  ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 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 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 دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویــل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی  محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت. بدیهی اســت برابر ماده  ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. م الف: 1187326
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صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی نوشهر 
پیرو آگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان هایذ 
فاقد ســند رسمی وبه اســتناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون وماده ۱۳ 
آیین نامه قانون اخیرالذکر حدود امالک مشــروحه ذیل در ســاعت 
وتاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد 

آمد. 
امــالک متقاضیان واقع در قریه حســن آباد غربی پالک ۳ اصلی 

بخش ۵ قشالقی
۴۰۵فرعی آقا/ خانم اشــرف احمدی نیا فرزند بارون  نســبت به 
ششدانگ  عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۴۶/۰۸ متر مربع  به اســتنا ۷۰ســیر مشــاع از ۲۴۰ سیر عرصه 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از محمد احمدی بافنده 
ســاعت ۹ صبح روز شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰ لذا از متقاضیان ومالکین 
مجاور وصاحبــان حقوق ارتفاقی دعوت می شــود در وقت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور بهم رســانند بدیهی اســت در صورت عدم 
حضور متقاضی و یا نماینــده قانونی آنان طبق ماده ۲۰ قانون ثبت 
ومــواد ۷۴ و۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظــرف مدت ۳۰ روز از تاریخ 
انتشار صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این ادره 
تســلیم وظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم انتظار اعتراض به واحد 
ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نکمایند در غیر 
اینصورت با ار ائه گواهی عدم تقدیم دادخواســتذ توسط متقاغضی 
ویاذ نماینده قانونی وی بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی 

با رعایت مقررات ادامه می یابد. م الف: 1186965
تاریخ انتشــار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تاریخ انتشــار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۰۷/۰۳
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانــه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
امــالک متقاضیان واقع در قریه مین بــاش رزگاه پالک ۲۲ اصلی بخش  ۴ 

قشالقی 
۱۹۹ فرعــی آقا/ خانم نایب علی عابد کوران کردیه فرزند قدیر  نســبت  به 
ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت ۱۹۰  مربع خریداری بدون واسطه با 
واســطه از علی محمدی نژاد  لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشــار 
در شــهرها منتشر و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه 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 دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی  محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامــه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پــس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدوده واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر 

می نماید.1178350
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

 صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانــه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه خشــکرود  غربــی  پالک ۲ اصلی بخش  ۲ 

قشالقی 
۱۲ فرعی آقا/ خانم علی اکرامی  فرزند حمزه   نسبت  به ششدانگ یک قطعه 
زمین به مســاحت ۵۶۵/۸۶  مربع خریداری بدون واســطه با واسطه از مهدی 
غالمرضایــی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبــت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 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 دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتــراض در مهلت قانونــی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدوده واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

م الف 1187323
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانــه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه حسن آباد پالک ۳  بخش ۵ قشالقی 

۴۰۵ فرعــی  آقا/ خانم اشــرف احمدی نیــا   فرزند حبارون   نســبت  به 
ششــدانگ عرصه واعیان به مساحت ۲۴۶/۰۸  متر مربع مربع به استثنا ۷۰سیر 
مشــاع از ۲۴۰ سیر عرصه خریداری بدون واســطه با واسطه از محمد احمدی 
بافنــده  لذا بــه موجب ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبــت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 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 دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتــراض در مهلت قانونــی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامــه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پــس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
 تحدید حدوده واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر

 می نماید. م الف 1186961
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

 صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


