
خبرخبر

جامعه
7

یکشنبه 27 مهر 1399  شماره 751

روزانمه

 چوب های قاچاق در شهرستان نور
 به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی نور از توقیف خودروی حامل چوب جنگلی قاچاق 
در این شهرستان خبر داد.،سرهنگ محمدزمان شالیکار فرمانده 
انتظامی شهرستان نور گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی 
حین کنترل خودرو های عبوری، به یک خودروی در حال تردد 
در یکی از مناطق جنگلی این شهرستان مظنون شدند.او افزود: 
ماموران خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳ تن 
چوب آالت جنگلی که متهم آن را از جنگل های اطراف این 
شهرستان برداشت کرده بود بود کشف کردند.سرهنگ شالیکار 
از تحویل چوب های قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی 
شهرستان خبر داد و گفت: راننده خودرو نیز دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی 
شد.فرمانده انتظامی نور از عزم راسخ پلیس برای برخورد با پدیده 
قاچاق خبر داد و به شهروندان توصیه کرد:در صورت مشاهده 
هرگونه فعالیت قاچاقاقچیان کاال مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطالع 

دهند.

انهدام باند اخاذی با تهدید به انتشار 
تصاویر خصوصی

فرمانده انتظامی میاندورود از انهدام باندی که با تهدید انتشار 
اخاذی  به  اقدام  مجازی  فضای  در  افراد  شخصی  تصاویر 
می کردند، خبر داد.سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی 
شهرستان میاندورود گفت: در پی دریافت شکایتی مبنی بر اینکه 
افرادی با ترفند های مختلف از شهروندان اخاذی و کالهبرداری 
امنیت  کرده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
عمومی و آگاهی قرار گرفت.او افزود: ماموران با انجام اقدامات 
فنی و تخصصی موفق به شناسایی کالهبرداران و محل اختفای 
طرح  از  پس  متهمان  گفت:  تبار  داداش  شدند.سرهنگ  آنان 
دوستی و جلب اعتماد شاکیان با ورود به حریم خصوصی افراد 
و تهیه فیلم و عکس شخصی آنان، با تهدید انتشار تصاویر در 
فضای مجازی از قربانیان خود اخاذی و کالهبرداری می کردند.

او با اشاره به اینکه در این عملیات ۷ متهم شامل ۴ مرد و ۳ 
زن دستگیر شدند، افزود: متهمان در بازجویی های بعمل آمده 
در مجموع به اخاذی و کالهبرداری ۴ میلیارد ریالی از قربانیان 
اینکه  بیان  با  میاندورود  انتظامی  کردند.فرمانده  اعتراف  خود 
متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، به 
شهروندان توصیه کرد: ضمن مراقبت از اطالعات شخصی خود 
در سیستم های رایانه ای و گوشی های همراه از اعتماد به افراد 

ناشناس خودداری کنند.

 پایان سرقت در منطقه توریستی
 فرج آباد چالوس

توریستی منطقه  در  سرقت  فقره   ۳۵ با  منزل  سارقان   باند 
 "فرج آباد" شهرستان چالوس متالشی شد.،سرهنگ مسعود 
تقدیسی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل شهروندان در منطقه 
توریستی فرج آباد شهرستان چالوس، موضوع در دستور کار 
ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.او افزود: برابر تحقیقات و اقدامات 
کارشناسی مشخص شد با توجه به اینکه این منطقه در فصل 
پاییز خالی از سکنه است، سارقان با تخریب درب و پنجره اقدام 
به سرقت لوازم و اموال منازل افراد می کنند.رئیس پلیس آگاهی 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  گفت:  مازندران  انتظامی  فرماندهی 
شهرستان چالوس پس از چند روز کار اطالعاتی و تحقیقات 
و شناسایی  اموال مسروقه  مقادیری  به کشف  موفق  پلیسی 
این  در  که  این  به  اشاره  با  تقدیسی  شدند.سرهنگ  سارقان 
عملیات پلیسی ۶ متهم به سرقت از سارقان سابقه دار شناسایی 
مورد  و  دستگیر  متهمان  قضائی،  هماهنگی  با  افزود:  شدند، 
تحقیق و بازجویی قرار گرفتند.او گفت: متهمان در ابتدا منکر 
هرگونه بزه انتسابی شدند در ادامه تحقیقات با توجه به شواهد 
و قرائن موجود لب به اعتراف گشوده و به ۳۵ فقره سرقت از 
منازل افراد در منطقه فرج آباد اقرار کردند.رئیس پلیس آگاهی 
شامل  مسروقه  اموال  کشف  از  مازندران  انتظامی  فرماندهی 
چندین تخته فرش ماشینی، پتو، بخاری گازی، تلویزیون، جار 
و برقی، گوشی تلفن، چراغ اضطراری خبر داد و افزود: متهمان 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و باقرار صادره 

روانه زندان شدند.

بخشدار منطقه دودانگه ساری گفت: باتوجه به دغدغه اینترنت در منطقه با پیگیری های صورت گرفته به زودی این مشکل 
رفع می شود.عارف علیپور درباره خبرهای خوشی در ارتباط با حل مشکالت اینترنتی در منطقه دودانگه ساریاظهار کرد: باتوجه 
به دغدغه اینترنت در منطقه با پیگیری بخشدار دودانگه به زودی این مشکل رفع می شود و ر این زمینه اقداماتی در حل 

انجام است.
وی افزود: با پیگیری ها و برگزاری جلسات مقرر شد و همچنین با حمایت های استاندار مازندران و مسؤوالن استانی،دکل 

مخابراتی علی آباد به زودی به بهره برداری می رسد.بخشدار منطقه دودانگه بیان کرد: با بهره برداری از این دلک روستاهای 
کرچا، علی آباد، دینه سر ، خرم آباد ، جعفرآباد ، پارت کال، ورمزآباد ، سیاه دشت تحت پوشش قرار خواهند گرفت.علی پور گفت: 
طرح احداث دکل برای روستاهای انگفام سرکام و موال هم جانمایی شده که تا طی چند ماه دیگر با تملیک زمین و نصب 
دکل انجام خواهد شد.وی در پایان خاطرنشان کرد: اینترنت منطقه بنافت هم در دستور کار قرار دارد و تا چند ماه آینده به 

بهره برداری می رسد.

خبرهای خوش اینترنتی برای اهالی دودانگه ساری

رئیس سازمان انتقال خون ایران:
تکذیب واردات فرآورده های خونی

* اهدای خون ۱۰ درصد کاهش یافت
واردات  خصوص  در  حواشی  برخی  خون،  انتقال  سازمان  رئیس 
فرآورده های خونی به خصوص پالسما به کشور را به شدت رد و 
آن را از اساس تکذیب کرد.پیمان عشقی درباره حواشی در خصوص 
واردات فرآورده های خونی اظهار داشت: اصاًل اهدای خون و پالسما 
و دیگر فرآورده های دریافتی خونی به کشور وارد نمی شود و حتی 
از نظر ملی و بین المللی غیرقانونی هست.وی افزود: پایگاه های 
در رگ های  از خون هایی که  فقط  ایران  در سراسر  انتقال خون 
شهروندان ایرانی جاری و به صورت داوطلبانه به همنوعان خود 
اهدا می کنند، دریافت و در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور ارسال 
و استفاده می شود.رئیس سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه 
کرونا باعث آسیب های جدی به همه بخش ها در دنیا به خصوص 
دریافت فرآورده های خونی در برخی کشورها با کاهش حدود ۶۰ تا 
۷۰ درصد ذخایر خونی شده است، گفت: خوشبختانه با نگاه نوع 
دوستی مردم ایران وبا توجه به تداوم وضعیت حدود ۸ ماهه بیماری 
کرونا اهدای خون در کشور در ۷ ماهه گذشته در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.عشقی با تاکید 
بر اینکه بعد از خانه که مکان امن برای پیشگیری از بیماری کرونا 
انتقال خون از سالم ترین مراکز همه عمومی  هست، پایگاه های 
پس از خانه ها محسوب می شود، گفت: مردم بدون دغدغه و هیچ 
مشکلی می توانند با مراجعه به پایگاه های انتقال خون نسبت به 
اهدای خون اقدام کنند و نگرانی نداشته باشند.وی با منع کردن 
شهروندان از رفتن به اماکن عمومی به خصوص رستوران ها، قهوه 
خانه ها و پاساژهای تجاری و خدماتی، تاکید کرد، معمواًل افرادی 
که وضعیت جسمی سالم دارند برای اهدای خون اقدام می کنند و 
بنابراین این مراکز نیز در باالترین ضریب بهداشتی از مردم خون 
دریافت می کند.رئیس سازمان انتقال خون ایران در بخش دیگری با 
بیان اینکه هم اکنون حدود ۶۰ درصد مردم در کشور به طور مستمر 
خون اهدا می کنند، گفت، برابر آمارهای گرفته شده، مردان در ایران 
بیشتر از زن ها در طول سال خون اهدا می کنند.عشقی همچنین از 
اجرای طرح " هر خانه یک پایگاه انتقال خون" در کشور خبر داد 
و گفت: هدف از اجرای این طرح فراگیر کردن طرح اهدای خون 
و فرهنگ و نهادینه شدن این مهم در کشور از خانه ها با مدیریت 
مادران هست که می توانند بهترین مشوق برای اعضای خانواده 
پرسش  به  پاسخ  در  ایران  انتقال خون  سازمان  باشند.مدیرعامل 
دیگری در خصوص ایجاد پایگاه های جدید انتقال خون در برخی 
شهرها با توجه به استقبال مردم گفت، در شرایط حاضر که کمبود 
نیرو مهمترین دغدغه این سازمان هست، ایجاد پایگاه های جدید 
بدون نیرو توجیه فنی ندارد و برنامه ای هم برای ایجاد پایگاه های 

جدید نداریم.

 پلیس آگاهی مازندران از راز قتل
 زن گیالنی پرده برداشت

رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف قتل و دستگیری یکی از 
متهمان پرونده زن گیالنی در شهرستان تنکابن خبر داد.سرهنگ 
مازندران گفت:  آگاهی  پلیس  رئیس  تقدیسی الریجانی  مسعود 
در پی کشف جسد زنی اهل استان "گیالن" ساکن شهرستان 
"رودسر" در منطقه ۳ هزار شهرستان "تنکابن" در تاریخ ۲ مهرماه 
امسال، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.او افزود: کار 
آگاهان پلیس آگاهی استان با همکاری پلیس آگاهی شهرستان 
"تنکابن" با حضور در محل کشف جسد در بررسی های اولیه و با 
توجه به نظریه پزشکی قانونی دریافتند، زنی ۲۳ ساله در ارتفاعات 
۳ هزار از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مورد اصابت 
جسم سخت قرار گرفته و به قتل رسیده است.رئیس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی مازندران گفت: با انجام اقدامات اطالعاتی و 
تخصصی، پس از چند روز رد پای یک زن و مرد به ماجرا باز شد 
و در نهایت یک زن به اتهام سرقت و قتل دستگیر شد.او افرود: 
متهمه در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس ادعا کرد، همراه 
همسر صیغه ای خود مقتول را از "لنگرود" به عنوان مسافر سوار 
کرده و با انگیزه سرقت طالجات، تصمیم گرفتند او را به مکانی 
نامعلوم برده و اقدام به سرقت کنند.این مقام انتظامی با اشاره به 
تحقیقات و بازجویی های پلیس از این زن، گفت: برابر اظهارات این 
زن هیچ رابطه ای بین آنان و مقتول وجود نداشته و تنها با مشاهده 
طالجات مقتول به این فکر افتاده که خودرو را به مسیر فرعی برده 
و با بستن دست و پای مقتول پس از سرقت طالجاتش او را به 

قتل رساندند.

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی(( نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳9۰.۰9.۲۰ برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۷۵۱9...

.....موضوع ماده یک قانون  مورخ ۱۳99.۰۶.۰۶ .هیات قانون تعیین تکلیف 
و بالمعارض  مالکانه  ....چمستان....... تصرفات  ثبتی  واحد  در  مذکور مستقر 
متقاضی آقای/خانم...حسن نائیجی ....فرزند...باب اله ... .نسبت به ششدانگ 
.....۲۴۷.۰۰ متر مربع که به  با بنای احداثی / به مساحت  یک قطعه زمین 
شماره پالک ...۲9۴ ....فرعی از ....۲۴.... اصلی واقع در... قریه مرداب بخش...۱۱ 
...خریداری از آقای /خانم... مهدی مقصودی مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها 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 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 اول.. .۱۳99.۰۷.۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم. 

۱۳99.۰۸.۱۰   م.الف/ ۱99۰۶۰۵۵
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عظیم توکلی 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی(( نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳9۰.۰9.۲۰ برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۰۵۴9...

.....موضوع ماده یک قانون  مورخ ۱۳99.۰۲.۰۷ .هیات قانون تعیین تکلیف 
و بالمعارض  مالکانه  ....چمستان....... تصرفات  ثبتی  واحد  در  مذکور مستقر 
متقاضی آقای/خانم...شهناز امامینی ....فرزند...اصغر ... .نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۲۰۱.۴ متر مربع که به شماره 
پالک ...۲9۵ ....فرعی از ....۴۱.... اصلی واقع در... قریه سنگین ده بخش...۱۱ 
...خریداری از آقای /خانم... مژگان اصحابی مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها 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 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 اول.. .۱۳99.۰۷.۲۷............... 
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))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی(( نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳9۰.۰9.۲۰ برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۸۱۵۵...

مورخ ۱۳99.۰۶.۱9 .هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون 
....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض  مذکور مستقر در واحد ثبتی 
متقاضی آقای/خانم...سید منصور فرخنده ....فرزند...کاظم ... .نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۲۱۰.۰۰ متر مربع 
که به شماره پالک ...۶۵۵ ....فرعی از ....۴۷.... اصلی واقع در... قریه عبداله 
آباد بخش...۱۱ ...خریداری از آقای /خانم... حسین طالبی مالک رسمی محرز 
گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها 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 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 اول.. ۱۳99.۰۷.۲۷...............
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه 
شمالی نظربه دستورمواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳9۰/9/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرز و رای الزم 
صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه کتی 
لته پالک ۲۶۷ فرعی -۱۸۵ اصلی بخش ۱۵ حوزه ثبت سوادکوه شمالی به حسن اصغری 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۰9/۰۱ متر مربع خریداری بدون 
واسطه از محسن اصغری مالک رسمی. لذا به موجب ماده۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر 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 ودر روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 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 نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیدحدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می 
رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشرمی نماید. تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳99/۰۷/۲۷
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی نظربه دستورمواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/9/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرز و رای الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه زیوال پالک ۱۲۶۱ فرعی -۱۱۰ اصلی بخش ۱۱ ناحیه 99 حوزه ثبت سوادکوه شمالی به مالکیت قهرمان گودرزیان نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۲۱/۴۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از سلمان گودرزیان مالک رسمی. لذا به موجب ماده۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر 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 ودر روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند.

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 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 نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسند مالکیت می نماید 
و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدیدحدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشرمی نماید. تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳99/۰۷/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳99/۰۸/۱۸     م.الف/ ۱99۰۵۷۳۰
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 مدیرکل راه و شهرسازی مازندران :

 استان مازندران در کنترل و نظارت در حوزه ساخت و ساز 
یکی از استانهای پیشرو می باشد

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  نظری  مهندس 
استان در دومین همایش بهداشت ، ایمنی و 
 ) hse ( محیط زیست در صنعت ساختمان
گفت : در کنترل و نظارت، استان مازندران 
یکی از استانهای پیشرو در حوزه ساخت و 
و  ارتباطات  اداره  گزارش  .به  باشد  می  ساز 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
و  راه  کل  مدیر  نظری  مهندس   ، مازندران 
شهرسازی مازندران در مراسم افتتاحیه دومین 
همایش ملی بهداشت، ایمنی، محیط زیست 
در صنعت ساختمان گفت : بعلت شیوع کرونا 
این همایش بصورت مجازی برگزار خواهد 
شد و بعلت برخی محدودیتها مراسم افتتاحیه 

نیز بسیار محدود در حال برگزاری است .
و  نظارت  و  در کنترل   : افزود  ادامه  در  وی 
از  یکی  مازندران  استان  مضاعف  کنترل 
باشد و تمام پروژه ها  استانهای پیشرو می 
حضور  و  شد  خواهد  رصد  استان  سطح  در 
شده  باعث  مازندران  مهندسین  جدیت  و 
استان در حوزه ساخت و ساز  مشکالت در 

بسیار پایین باشد .
مهندس نظری خواستار راه اندازی شماره ۳ 
رقمی گویا جهت گزارش مردم بابت کاستی 
در  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشتی،  های 
اینگونه موارد  از  کشور شد تا حوادث ناشی 

کاهش یابد.
همایش  این  گذاری  سیاست  شورای  عضو 
در ادامه با اشاره به فضای مناسب ساخت و 
ساز در تمامی شهرها و روستاهای مازندران 
در  را  ما  وظایف  موضوع  این  داشت:  اعالم 
راستای حفظ محیط زیست سنگین تر میکند 
.مهندس نظری در انتها از همکاری صمیمانه 
سازمان نظام مهندسی مازندران در راستای 

برگزاری این همایش تقدیر کرد.
مهندس علی نیا رئیس سازمان نظام مهندسی 

ضمن  مراسم  این  در  مازندران  ساختمان 
داشت:  اعالم  میهمانان  به  آمدگویی  خوش 
بواسطه و آموزش مهندسین و hse همکاری 
و شهرسازی،  راه  کل  اداره  با  نزدیک  های 
دبیرخانه دائمی در مازندران مستقر شده است.

مقررات  تکلیف  به  توجه  با  ادامه  در  وی 
محافظت  راستای  در  مهندسین  برای  ملی 
بعنوان یک سرمایه ملی گفت  از ساختمان 
با توجه به گردش ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالری 
ساختمان در کشور، اهمیت این موضوع بسیار 
زیاد خواهد بود . ایشان طول عمر ساختمان را 
در ایران بسیار پایین دانست و گفت: از زمان 
طراحی، نظارت و ساخت باید تمام توجهات به 

افزایش طول عمر ساختمانها باشد.
مازندران  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
کشور  معظالت  از  یکی  را  نخاله  موضوع 
برنامه  باید  اشاره نمود شهرداریها  دانست و 

جامع و مدونی برای آن آماده نمایند .
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور 
با اشاره به ظرفیت انسانی سازمانهای نظام 
صنعت  گستردگی  به  توجه  با  مهندسی 
ساختمان خواستار تعریف طالحیتهای جدید 
طبق ماده ۴ جهت افزایش اشتغال قانون شد.

علی نیا با اشاره به نبود متولی واحد در صنعت 
ساختمان از وزارت راه و شهرسازی خواست 
تا در این موارد از ظرفیت سازمانهای نظام 

مهندسی استفاده گردد.
ایشان در انتها از همکاری های اداره کل راه 
و شهرسازی در به ثمر نشستن این همایش 

تشکر و قدردانی نمود.
دکتر محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
افتتاحیه  مراسم  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط 
همه  برای  عمومی  آموزش  بحث  زیست 
شهروندان و مهندسین ، آموزش های خاص 

را الزمه hse دانست .
و  دانست  انسانها  به  احترام  را   hse ایشان 
گفت الزم است تا استانداردهای الزم بعنوان 
چک لیست توسط دفتر مقررات ملی تهیه 
ارزیابی هوشمند برای ساختمانهای  گردد و 

مهم و بزرگ بصورت لحظه ای انجام گیرد.
کیفیت  به  باید  امروز   : افزود  ادامه  در  وی 
توجه  محیطی  زیست  شرایط  و  ساختمانها 
ویژه ای داشته باشیم و در همین راستا برنامه 
تخصصی  پروانه  صدور  جهت  الزم  ریزی 
برای مهندسی انجام شده و بزودی با برگزاری 
آزمون، این طرح اجرایی خواهد شد و در کنار 
ساختمانهای  برای  عمومی،  پروانه  صدور 
خاص که نیازمند آموزش های تخصصی می 
باشند از افراد دارای پروانه تخصصی استفاده 

خواهد شد.
ایشان بروز بودن مجریان ، ناظران و طراحان 
افزود:  را الزمه فعالیت مهندسین دانست و 
ساختار  دارای  بزودی  حقوقی  دفاتر  بحث 
منسجم و قانونمدی خواهند شد و همچنین 
طی پیشنهادی که به وزیر ارائه شده بزودی 
مرکز اسناد و موزه ملی مهندسین کشور راه 

اندازی خواهد شد.
از  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
سازمان نظام مهندسی مازندران در راه اندازی 
نمایشگاه مهندس آینده تشکر نمود و خواستار 
آشنایی  جهت  ها  برنامه  اینگونه  افزایش 

کودکان با حرفه مهندسی شد.
کرد  امیدواری  اظهار  محمودزاده  مهندس 
در سالهای آتی مسابقات ساختمان در همه 
و  سازندگان  تشویق  جهت  ساختمان  اجزا 

مهندسین برگزار گردد.
استانداری  عمرانی  معاونت  از  انتها  در  وی 
مازندران، دفتر مقررات ملی، اداره کل راه و 
شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

همایش  این  برگزاری  راستای  در  مازندران 
تقدیر و تشکر نمود.

مهندس حامد مانی فر مدیر کل مقررات ملی 
وزارت راه و شهرسازی در این مراسم با اشاره 
به موضوع  ملی  مقررات  دفتر  به حساسیت 
hse گفت: از زمانی که آموزش و ترویج این 
موضوع را در کشور آغاز نمودیم هیچ آشنایی 
در کشور در مورد این موضوع وجود نداشت .

ایشان با اشاره به به راه اندازی نشان تعالی 
ارزیاب   ۱۰۰۰ از  بیش  آموزش  به   ،  hse
در کشور اشاره کرد و افزود : در اولین دوره 
مدیریت،  پارامتر   ۴  ، کشور   hse ارزیای 
مورد  را  زیست  محیط  و  ایمنی  سالمت، 
بررسی قراردادیم و فقط ۵ شرکت موفق به 

دریافت تندیس سطح اول hse گشتند.
عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش 
زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  ملی 
همچنین گفت : در سال 9۷ بیش از ۱۵۰۰ 
نفر در سراسر کشور آموزش دیدند و ۱۴ سفر 

استانی برای ارزیابی یا آموزش انجام شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی تدوین سه جلد 
مرجع  یک  بعنوان  را   hse حوزه  در  کتاب 
دانست  اهمیت  حائز  بسیار  کشور  در  کامل 
که هم اکنون آموزش مهندسین در سه دوره 

اجباری بر پایه آنها انجام میگردد.
بهداشت  ملی  دومین همایش  است  گفتنی 
ایمنی محیط زیست در صنعت ساختمان به 
صورت مجازی برگزار و مراسم افتتاحیه آن با 
تعداد محدودی از مهمانان و با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه 

در هتل میزبان بابلسر برگزار گردید .
همچنین در پایان مراسم با حضور مسئولین 
همایش  دومین  یادبود  تمبر  از  مهمانان  و 
ملی بهداشت ایمنی محیط زیست در صنعت 

ساختمان رونمایی شد.

واحد های خبازی در مازندران که شیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت نکنند با کاهش سهمیه آرد مواجه خواهند شد.حسینقلی 
با  مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  قوانلو 
اشاره به وضعیت کرونا در کشور و استان و رعایت همه جانبه 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، گفت: با توجه به تصمیمات این 
ستاد هر واحد خبازی که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
نکند از کسر سهمیه ۳ تا ۵ کیسه آرد در هر روز مواجه خواهد 
شد.او افزود:یکی از مواردی که همه واحد های صنفی و علی 
الخصوص واحد های توزیع مواد غذایی و باالخص خبازی ها 
دستورالعمل های  کمال  و  تمام  اجرای  کنند  رعایت  باید 
بهداشتی است.قوانلو گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان به همراه بازرسان شبکه بهداشت، غله ، اصناف 

و اتحادیه های خبازی روزانه از واحد های خبازی بازرسی خواهند 
ماهه  در شش  بازرسی  مورد  و ۷۸۲  هزار  افزود:۱۷  داشت.او 
نخست امسال از واحد های خبازی استان و در دفعات مختلف 
انجام شده که منجر به شناسایی یک هزار و ۵۶۷ واحد متخلف 
خبازی گردیده است.قوانلو با اشاره به تشکیل پرونده ۸ میلیارد 
و ۷۰۰ ریالی برای این واحد های متخلف، از ارجاع پرونده های 

متشکله جهت صدور رای به شعب تعزیرات حکومتی خبر داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: شهروندان 
اعم  اقتصادی  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  مازندرانی 
از عدم رعایت مسائل بهداشتی در واحد های صنفی، احتکار، 
گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کاال، عدم 

درج قیمت، مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعالم کنند.

کاهش سهمیه آرد در انتظار خبازی های متخلف مازندران


