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شنبه  24اردیبهشت  13 1401شوال  14 1443می 2022

خبر كوتاه
با همت متخصصان داخلی صورت گرفت؛

تعویض كامل موتور KW 3680 DC
فینیشینگ ناحیه نورد گرم فوالد مباركه

متخصصان کارگاه برق و شرکت پیمانکار
تعویض موتورهای اصلی نورد فوالد مبارکه،
تعویض کامل موتور فینیشینگ ناحیه نورد گرم
را با موفقیت انجام دادند.به گزارش بهادری //
احمد معماریپور سرپرست ماشینهای الکتریکی
کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه
در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :همزمان با
ساعات پایانی سال  1400موتور KW 3680 DC
قفسه  2ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه دچار
آرکزدگی و سوختگی سیمپیچی آرمیچر گردید.
پس از اطالعرسانی ناحیه نورد گرم به تعمیرگاه
مرکزی ،متخصصان کارگاه برق و شرکت پیمانکار
تعویض موتورهای اصلی نورد فوالد مبارکه به سرعت
در محل حاضر شدند و اقدامات الزم را برای تعویض
موتور از ساعت  3بامداد روز شنبه  29اسفندماه
 1400آغاز کردند.وی افزود :در طول این فعالیت ،با
توجه به آسیبدیدگی کامل آرمیچر و استاتور ،نیاز
به تعویض کامل موتور فینیشینگ بود .با برداشتن
نیمه استاتور باال ،خارج کردن آرمیچر و دمونتاژ
نیمه استاتور پایین ،عملیات دمونتاژ انجام شد و
در ادامه با مونتاژ نیمه استاتور یدکی پایین ،آرمیچر
جدید و نیمه استاتور یدکی باال ،تست و راهاندازی
اولیه و در نهایت بستن متعلقات و کاور رویی موتور،
عملیات تعویض در ساعت  3بامداد دومین روز
از سال جدید خاتمه یافت و موتور به ناحیه نورد
گرم شرکت فوالد مبارکه تحویل گردید.سرپرست
ماشینهای الکتریکی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :آرمیچر
استفادهشده در موتور ،آرمیچر جدید ساختهشده در
شرکت پیمانکار داخلی بود که در هفتههای پایانی
سال تحویل شرکت فوالد مبارکه شده بود.گفتنی
است مسئول پروژه از حضور معاونین بهرهبرداری،
سرمایههای انسانی و سازماندهی شرکت به دلیل
حضور در محل انجام عملیات و تقدیر از نیروهای
اجرایی و مدیریت تعمیرگاه مرکزی ،مدیریت ناحیه
نورد گرم ،همچنین از تالش ویژه فورمن تعمیرات
نواحی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی و تالش
شبانهروزی کارکنان شرکت پیمانکار مربوطه و
دیگر تالشگران ناحیه نورد گرم تقدیر و تشکر کرد.

«شوتی ها» عامل شهادت مامور
انتظامی امیدیه

فرمانده انتظامی امیدیه از شهادت یکی از
مأموران انتظامی این شهرستان توسط خودروی
شوتی خبر داد .سرهنگ علیرضا میر رضایی اظهار
کرد :در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ساعاتی
پیش کارکنان انتظامی پاسگاه آسیاب شهرستان
امیدیه به هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک
دستگاه خودروی سواری شوتی حامل کاالی قاچاق
مشکوک شدند و پس از دستور ایست ،راننده بدون
توجه به دستور پلیس و به صورت عمدی با سروان
مسلم تقی زاده به شدت برخورد کرد.

شهرستان

شماره 3431

همزمان با گرامیداشت هفته هالل احمر در استان گیالن صورت گرفت؛

برگزاری نشست هم اندیشی و تجلیل از مربیان داوطلب هالل احمر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن
گفت :با ارائه آموزش های کیفی تر برای فراگیران
و ارتقای تعداد و کیفیت تدریس ،آسیب های
اجتماعی ناشی از حوادث و بالیا نیز به شدت
کاهش می یابد.
به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر
استان گیالن؛روز جاری با حضور سیاوش غالمی
مدیرعامل ،رضا همتی معاون آموزش و پژوهش،
کارکنان حوزه آموزش و مربیان داوطلب این
جمعیت نشست هم اندیشی و تجلیل از زحمات
مربیان به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی صلیب
سرخ و هالل احمر برگزار شد .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن
ضمن اشاره به برگزاری این نشست اظهار کرد:
افزایش وقایع ناگوار طبیعی و انسان ساخت در
سالهای اخیر ،همچنین اهمیت امدادرسانی
بهنگام جوامع را بر آن داشت تا تمرکز جدی بر
آموزشهای همگانی و تخصصی کمکهای اولیه و
رفتار صحیح در بحران داشته باشیم.غالمی افزود:
مخاطرات طبیعی و وقایع ناگوار انسانی در سراسر

جهان هر ساله آسیبهای روحی ،روانی و جسمی
و همچنین هزینههای اقتصادی بسیاری را بر هر
یک از جوامع وارد میکند.مدیرعامل جمعیت
هالل احمر استان گیالن ادامه داد  :مهم است که

بتوانیم با تعامل آموزشهای بیشتر و موثرتری را
در هاللاحمر بهعنوان یک سازمان پیشرو شاهد
باشیم.
غالمی با بیان اینکه استان گیالن در ارائه

آموزش های اولیه و امدادی جایگاه خوبی دارد،
اظهار داشت :این مهم نتیجه زحمات مربیان
داوطلب در جمعیت هالل احمر استان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن بر استمرار
آموزش و کیفیت آن تاکید کرد و گفت :آموزشها
مستمر ،کیفی و موثر باشد به حتم در سازماندهی
فعالیتهای امداد و نجات عملیاتها و پاسخ دهی
به حوادث موفق عمل میکنیم و میزان آمادگی و
تاب آوری جامعه ارتقا می یابد.غالمی افزود :با ارائه
آموزش های کیفی تر برای فراگیران و ارتقای تعداد
و کیفیت تدریس ،آسیب های اجتماعی ناشی از
حوادث و بالیا نیز به شدت کاهش می یابد.الزم به
ذکر است؛ در این نشست بحثهای مختلف آموزش
و پژوهش مطرح و بر ارتقای پژوهشها براساس
منابع علمی بیشتر و نیازسنجی سرفصلهای
آموزشی برای تولید محتوا تأکید شد که نهایتا
محتوای عملی و بهروز به کتابهای مرجع برای
استفاده عمومی تبدیل شود.شایان ذکر است؛ در
انتها از زحمات مربیان داوطلب این جمعیت توسط
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن تجلیل شد.

رئیس اداره آموزش شرکت گاز استان خوزستان:

همایش بررسی چالش های آموزشی در گاز خوزستان برگزار شد

صالح آلبوغبیش رئیس آموزش شرکت گاز استان خوزستان از
برگزاری همایش بررسی چالشهای آموزشی ،با حضور نادرقلی زری
میدانی مدیر عامل گاز استان و اعضای هیات مدیره و برخی از اعضای
هیات رئیسه در شرکت گاز خوزستان خبر داد.صالح آلبوغبیش
رئیس آموزش این شرکت گفت :به مناسبت روز معلم و بزرگداشت
عالمه شهید مرتضی مطهری و همچنین تکریم مقام معلم همایشی
با موضوع چالش های آموزش در صنعت نفت و گاز با دعوت از 50
نفر از استاتید که سابقه همکاری با اداره آموزش در سال گذشته را
داشتند در سالن کنفرانس شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد.

وی با بیان مطلب فوق افزود :اهداف این همایش ،تکریم از
زحمات و خدمات اساتید این شرکت و بررسی چالش ها و فرصت
های آموزشی و ضرورت انطباق با تغییرات تکنولوژیکی و محیطی
و استفاده از متدهای نوین آموزشی است .آلبوغبیش اظهار کرد :با
توجه به ایجاد پلتفرم اخذ پیشنهاد و ایده ،به مناسبت این همایش
در سایت شرکت گاز استان خوزستان ،مقرر گردید به سه ایده برتر و
عملیاتی با انتخاب شورای آموزش جوایزی تعلق گیرد .رئیس آموزش
تصریح کرد :در پایان این مراسم هدایای نفیسی به اساتید این شرکت
اهداء شد.

مدیر کل استاندارد استان:

کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان در منطقه رقیب ندارد

محمود فرمانی مدیرکل استاندارد استان
اصفهان و هیأت همراه  ۲۰اردیبهشت ماه با
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید
شرکت با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت
و تعدادی از معاونین دیدار و گفتگو کرد  .مهندس
رخصتی در این دیدار با اشاره به این که محصوالت
فوالدی به سبب استفاده در حمل و نقل عمومی و
مصارف ساختمانی ،باید دارای استاندارد و کیفیت
عالی باشند زیرا به امنیت مردم گره خورده است،
گفت :محصوالت ذوب آهن اصفهان از دیرباز به
لحاظ کیفیت و این شرکت در رعایت استانداردهای

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  12005144مورخ 1400/12/05
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای حمیدرضا حسن پور بریجانی به شماره ملی  4999827931فرزند حسن در 5
دانگ و  24سیر 8مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک باب مغازه به
مساحت  34متر مربع از پالک  -28اصلی به کالسه  51/1400واقع در اراضی نکا بخش
 9ثبت نکا خریداری شده از آقای احمد نیکزاد و بر اساس تقسیم نامه محرز گردیده .که
مقدار  15سیر و 8مثقال مشاع عرصه وقف می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود تا 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
اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد
شد .م -الف1304109 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
امیر خندان رباطی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگسرا پالک  5اصلی بخش  3قشالقی
 381فرعی آقا /خانم عبداهلل سلیمانی اندرور فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  208.36متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه
از محمد صادق پاشا چلندری
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع 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 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهارنامه 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
به اطالع عموم می رساند 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 -الف1308218 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  12000201مورخ 1401/01/27
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای محمد شیخی به شماره ملی  2080564501فرزند عبداهلل در  5دانگ و 24
سیر 8مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  356/90متر مربع از پالک  -28اصلی به کالسه  36/1400واقع در اراضی
نکا بخش  9نکا خریداری شده از آقای احمد نیکزاد محرز گردیده .که مقدار  15سیر و
8مثقال مشاع عرصه وقف می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود تا 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 اعتراض دادخواست
اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاء
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.
م -الف1308294 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
امیر خندان رباطی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

مربوطه و همچنین تدوین استانداردهای ملی در
حوزه صنعت فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار
است  .وی به شعار “با اطمینان بسازید” ذوب
آهن اصفهان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت :در
فرایند تولید محصوالت نگاه ذوب آهن اصفهان
یک نگاه فرا ملی است زیرا این محصوالت با نام
تولید ایران صادر می شود بنابراین هرگز اجازه
نمی دهیم به نام میهن عزیزمان کوچکترین
خدشه ای وارد شود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
گفت :هرچند استاندارد یک فرایند خارجی است
و کشورهای پیشرفته استاندارد باالتری دارند ولی

ذوب آهن اصفهان برای محصوالت خود به ویژه
در امر صادرات ،جدیدترین و سختگیرانه ترین
استاندارد ها را رعایت می کند که از همت و تالش
کارکنان این شرکت برای تولید محصوالت متنوع
و با کیفیت حکایت دارد  .فرمانی نیز ذوب آهن
اصفهان را یکی از افتخارات کشور دانست و گفت:
این واحد تولیدی یکی از بزرگترین صنایع کشور
است که تولیدات آن از سطح کیفی بسیار مطلوبی
برخوردار و باعث افتخار استان و کشور است .وی
با اشاره به این که ریل ذوب آهن اصفهان ،کیفیت
بسیار خوبی را دارا می باشد ،افزود :از زمانی که

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل
آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه فراشکالی سفلی پالک  6اصلی بخش  5قشالقی
 334فرعی آقا /خانم علی محمودی فرزند حمید نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت 283متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه
از آمنه دیوساالر و اصغر صفری
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع 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 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به داگاه نیست .بدیهی
است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
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 به اطالع
عموم می رساند 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 -الف1309562 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل
آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه هلستان پالک  6اصلی بخش  1قشالقی
 2015فرعی آقا /خانم علی خواجوند الشکی فرزند عیسی نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  290.57متر مربع خریداری بدون واسطه/
با واسطه از ماهتاب خواجوند
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع 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 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به داگاه نیست .بدیهی
است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
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 به اطالع
عموم می رساند 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 -الف1312501 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

پروانه عالمت استاندارد این محصول صادر شده
سه مرتبه نمونه برداری انجام گردیده که هر دفعه
همه آزمون ها را با موفقیت پشت سر گذاشته
است .وی با اشاره به این که کیفیت محصوالت
ذوب آهن اصفهان در منطقه رقیب ندارد ،گفت :با
کیفیت محصوالت ذوب آهن ،می توان سهم بزرگی
از بازار منطقه را به دست آورد.شایان ذکر است در
این دیدار مدیر کل استاندارد با اهدا لوح تقدیر به
مهندس رخصتی از تالش های مدیریت و کارکنان
ذوب آهن اصفهان در تولید محصوالت استراتژیک
با کیفیت قدردانی کرد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل
آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال  61اصلی بخش 16
 2256فرعی بنام خانم حوریه پیشوا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده است به مساحت  217.45متر مربع خریداری بدون الواسطه از
آقای علی محمدی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،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 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 دادخواست 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
نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که
قبال اظهارنامه 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 به اطالع عموم می رساند 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 -الف1314396 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
یونس قصابی -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائمشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی اختصاصی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه
ثبتیبندپی
برابر رای شماره  140060310017002915هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بندپی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یارعلی ابراهیم زاده پیر
فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه  2835و به شماره ملی  2062247370صادره
از بابل در ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده است به مساحت
 257مترمربع قسمتی از پالک  -31اصلی کالسه 1400114410017000055
واقع در روستای تشون بخش  9بندپی خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای
عیسی خان کیانی حاجی و سایر مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده است .لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها عالوه بر انتشارآگهی در محل 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  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .م -الف 1316023 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
محمد حبیب زاده گنجی -رییس ثبت اسناد و امالک بندپی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری رنو لوگان  L90مدل  1390به
شماره انتظامی  82ایران  625ن  96شماره موتور  K4MA690W061153شماره
شاسی  NAPLSRALD01105737متعلق به هادی کوچک زاده مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.

اخبار
حضور مدیرعامل و اعضای پایگاه بسیج
شهید گرزین گاز گلستان در
«رزمایش جهادگران فاطمی»

مراسم افتتاحیه متمرکز استانی «رزمایش
جهادگران فاطمی» به مناسبت گرامیداشت هفته
بسیج سازندگی با حضور سردار سیدضیاءالدین
حزنی مشاور فرمانده کل و معاون هماهنگکننده
قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی  ،مسئولین نظامی ،فرماندهان و اعضای
پایگاه های بسیج آغازشد.در این مراسم که علی
طالبی مدیرعامل و فرمانده و اعضای پایگاه بسیج
شهید گرزین شرکت گاز و پایگاه بسیج امام حسن
مجتبی اداره گاز گرگان نیز حضور داشتند  ،مراسم
افتتاحیه متمرکز استانی «رزمایش جهادگران
فاطمی» به نحو باشکوهی با شرکت گروههای
جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا و اجرای
برنامه های فرهنگی مرتبط در محل حسینیه
عاشقان ثاراهلل (ع) سپاه گرگان برگزار شد.

هم اندیشی نمایندگان شرکت گازاستان گلستان
و دانشگاه آزاد علی آباد کتول برگزار شد

درراستای افزایش سطح تعامالت و تقویت
همکاری های فی مابین صنعت گاز ودانشگاه جلسه
هم اندیشی در محل دفتر پژوهش و فنآوری شرکت
گاز استان گلستان برگزار شد.تمجیدی فرحبخش
رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان در این
خصوص گفت :در نشست هم اندیشی که با هدف
بهره گیری از دانش ،تجارب و نقطه نظرات صاحب
نظران و اساتید مراكز دانشگاهی و با حضور اعضای
هیئت علمی و رؤسای مراکز تحقیقات و رشد
دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول و همچنین
نمایندگان شرکت گاز استان تشکیل گردید در
خصوص موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد.وی
افزود :دراین جلسه چالشهای ارتباطی بین صنعت و
دانشگاه مورد بررسی قرارگرفت و راهکارهای مورد
نظر نیز جهت مرتفع نمودن چالشها ارائه شده و
موضوعاتی از قبیل بهینه سازی مصرف گاز ،استفاده
از انرژی های نو ،ساخت قطعات و تجهیزات مورد
نیاز شرکت و موارد مرتبط دیگر نیز مطرح گردید.
رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان اظهار
داشت :در این نشست همچنین مقرر شد به منظور
هرچه نزدیک تر شدن ارتباطات شناخت بیشتر
شرکت گاز از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه
و همچنین آشنایی بیشتر اعضاء هیات علمی از
چالش های و معضالت صنعت گاز ،بازدیدها و
جلسات دو جانبه ای نیز برنامه ریزی شود.

تبریک رئیس امور  HSEشرکت گاز استان
گلستان به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت

مهدی ضمیری رئیس امور  HSEشرکت گاز
استان گلستان ضمن تبریک و گرامیداشت هفته
سالمت اظهارداشت :از  17لغایت  23اردیبهشت
ماه سال جاری ،هفته سالمت با شعار سالمت ما،
سالمت سیاره ما نام گذاری شده است.وی با بیان
اینکه یکی از اهداف نام گذاری و بزرگداشت هفته
سالمت ،فرهنگ سازی در راستای ارتقاء سالمت و
تاکید برای اصالح روش زندگی در حوزه سالمت
است افزود :جلب مشارکت مردم ،مسئولین و
همکاری سازمانهای مردم نهاد می تواند در افزایش
سطح سالمت و ارتقاء فرهنگ عمومی سالمت
نقش ویژه و مهمی داشته باشد.رئیس امور HSE
شرکت گاز استان گلستان در ادامه گفت :در همین
رابطه امسال نیزمانند سال های گذشته هر یک از
روزهای هفته سالمت تحت عنوان خاصی در قالب
روزشمار هفته سالمت معرفی شده است که می
توان به نقش مردم ،مسئولین و سمن ها در تحقق
عدالت و تعالی نظام سالمت ،دستیابی به انرژی پاک،
ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت ،تولید پاک
و مدیریت پسماندها ،تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و
همچنین کاهش /کنترل مصرف دخانیات اشاره کرد.

نشست ارتقای فرهنگ اداری وروشنگری
انقالبی در اداره گاز گالیکش برگزار گردید

با هماهنگی پایگاه شهدای اداره گاز گالیکش
نشست ارتقای فرهنگ اداری و روشنگری انقالبی
باحضور مهربان فرمانده بسیج ادارت و مهندس
دهقانیان رئیس و کارکنان اداره گاز شهرستان
برگزار گردید.در این جلسه ،تاثیرات ارزنده نشست
های روشنگری و بصیرت افزائی ،حفظ وحدت و
همدلی ،آشنایی با موضوعات سیاسی روز منطقه و
جهان ،هوشیاری و آگاهی در فضای مجازی ،سواد
رسانهای ،راهکارها و عوامل مؤثر برای عبور از بحران
ها مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

12میلیون و  785هزار نفرساعت کار
بدون حادثه در شرکت گاز استان گیالن

شرکت گاز استان گیالن در راستای اجرای
الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEبا
برگزاری مستمر دوره های آموزشی ،اجرای بازرسی
ها ،مانورها و  ...توانسته است آمار  12میلیون و 785
هزار نفرساعت کار بدون حادثه را در شرکت به ثبت
برساند.به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،عیسی
جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
با اعالم این خبر ،اظهار داشت :شرکت گاز گیالن
همواره تالش میکند تا با افزایش سطح آمادگی
کارکنان برای مقابله با بحران های احتمالی میزان
وقوع خسارت های جانی و مالی را به حداقل برساند.
وی در خصوص دوره های آموزشی برگزار شده در
حوزه  HSEبرای کارکنان گفت :در سال گذشته
 35دوره آموزشی برای پرسنل در ادارات مختلف
استان برگزار شد که نسبت به سال پیش از آن 13
درصد رشد داشته است.جمال نیکویی همچنین از
انجام  27مانور در سال گذشته با موضوعات آتش
سوزی ،افت فشار ،خرابکاری و خروج اضطراری خبر
داد و بیان کرد :با توجه به کاهش محدودیت های
مربوط به کرونا ،تعداد مانورهای برگزار شده در سال
 1400نسبت به سال پیش از آن  12درصد رشد
داشته است.مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه اظهار
داشت :از مصرف کنندگان گاز طبیعی تقاضا داریم
تا با استفاده از وسایل گازسوز استاندارد و بررسی
مستمر این دستگاه ها ،ضمن ارتقاء سطح ایمنی
منازل ،این شرکت را درجهت پیشگیری از هرگونه
حوادث مرتبط با گاز یاری رسانند.

