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به مناسبت فرارسیدن هفته خود مراقبتی 
انجام شد؛

برگزاری نشست رصد 
آسیب های اجتماعی و 
عوامل خود مراقبتی در 

بهزیستی گیالن
و  اجتماعی  های  آسیب  نشست رصد  برگزاری 
عوامل خود مراقبتی در بهزیستی گیالنهمزمان با 
مراقبتی، چهارمین نشست  فرارسیدن هفته خود 
رصد آسیب های اجتماعی و عوامل تعین کننده 
آن با موضوع خود مراقبتی روانی – اجتماعی به 
اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  واحد  همت 
پیشگیری  توسعه  معاون  طوفانی  آریا  با حضور 
بهزیستی گیالن و نمایندگان عضو دبیرخانه رصد 
در  کننده،  تعین  عوامل  و  اجتماعی  های  آسیب 
دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی استان برگزار شد.
آریا  گیالن؛  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
طوفانی معاون توسعه پیشگیری در نشست رصد 
حمایت  بر  تاکید  ضمن  اجتماعی  های  آسیب 
افزایش  و  طرح  گسترش  جهت  در  ها  دستگاه 
اصلی  رویکرد  کرد:  عنوان  آگاهسازی  اقدامات 
دراجرای طرح پیشگیری و ارتقاء سالمت محور 
با تکیه بر تدوین برنامه های آموزشی، آگاهسازی 
و دانش افزایی به منظور کنترل و کاهش آسیب 
های اجتماعی دختران و زنان می باشد و باید در 
این راستا اقدامات تخصصی و کارشناسانه هرچه 

سریعتر صورت پذیرد.

در ادامه این نشست نیز رقیه پورتقی کارشناس 
مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی، هدف 
از برگزاری این نشست را معرفی هفته خودمراقبتی 
که از ۲۷ آبان  تا  ۳ آذرماه ادامه دارد بیان کرد 
و اظهار داشت: معاونت پیشگیری از آسیب های 
از  استفاده  با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
نتایج حاصل از پیمایش و مطالعات ملی و رصد 
آسیب های اجتماعی، طرح آگاهسازی دختران و 
زنان را با تاکید برخودمراقبتی برای دختران و زنان 
در دامنه سنی ۱۳ تا ۴۰ سال  طراحی و اجرای آن 

را به کلیه استان ها واگذار نموده است.
کلیه  در  طرح  اجرای  از  گزارشی  ادامه  در  وی 
شهرستان های استان توسط تسهیلگران دوره دیده 
این معاونت برای ۱۲۶۰ نفر که تعداد نیمی از این 
نفرات در زمره گروه های هدف سازمان بهزیستی 
و  حمایت  خواستار  و  نمود  ارائه  را  باشند  می 
پیشنهادات ادارات مختلف در جهت اجرای برنامه 

های آگاهسازی و گسترش طرح شد.
همچنین اعضای دبیرخانه نیز پیشنهادات خود را 
و  طرح  گسترش  جهت  همکاری  در خصوص 

حمایت از آن عنوان نمودند .

معاون راه و شهرسازی لرستان:
چهارخطه نورآباد - 

خرم آباد، تا پایان سال 
مالی ۱۴۰۲ به بهره برداری 

خواهد رسید
و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاون 
چهارخطه  پروژه  گفت:  لرستان  شهرسازی 
نورآباد - خرم آباد، تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به 

بهره برداری خواهد رسید.
نورآباد-  محور  کرد:  اظهار  عباسی  بابا  گودرز 
غرب  بزرگراهی  کریدور  از  بخشی  خرم آباد 

کشور است.
وی بیان کرد: در مسیر کریدور بزرگراهی غرب 
خطه  چهار  تکمیل  دوآب،  پل  تکمیل  کشور، 
 - الشتر  آسفالت  تکمیل  نورآباد،   - گاوکش 
نورآباد و تکمیل قطعه دو فیروزآباد الشتر را در 

دست اقدام داریم.
و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاون 
چهارخطه  طول  کل  گفت:  لرستان  شهرسازی 
 ۷۱ که  بوده  کیلومتر   ۹۴ نورآباد  گاوکش- 
کیلومتر از مسیر آن انجام شده و ۲۳ کیلومتر در 

دست اجراست.
باباعباسی اضافه کرد: تکمیل چهارخطه گاوکش 
- نورآباد کیلومتر ۲۵ تا ۳۲ به طول ۷ کیلومتر در 
شهرستان نورآباد در حال انجام است که تا پایان 

سال مالی ۱۴۰۲ به انجام خواهد رسید.
صورت  در  دوآب  پل  تکمیل  کرد:  عنوان  وی 
تامین اعتبار به موقع، تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به 

بهره برداری خواهد رسید.
و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاون 
آسفالت  تکمیل  کرد:  اظهار  لرستان  شهرسازی 
مسیر الشتر -نورآباد که محل اجرای آن نورآباد 
انجام خواهد  به  مالی۱۴۰۲  سال  پایان  تا  است 
فیروزآباد-  دو  قطعه  تکمیل  همچنین  رسید؛ 
در  است  الشتر  نیز  آن  اجرای  محل  که  الشتر 
صورت تامین اعتبار تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به 

انجام خواهد رسید.
باباعباسی خاطرنشان کرد: در مجموع برای این 
پروژه ۱۸۰۰ میلیارد ریال تاکنون هزینه شده و  

برای تکمیل آن ۳۰۰۰ میلیارد ریال نیاز است.
وی تصریح کرد: احداث و بهره برداری از پروژه 
مذکور با توجه به ترافیک سنگین مسیر، موجب 
سوخت،  مصرف  کاهش  تصادفات،  کاهش 
تسهیل در تردد در مسیر گردنه ایواندر و حذف 
پیچ های خطرناک و ایمن سازی محور می شود.

بیراه نیست اگر چرخ های اقتصاد یک کشور را به 
قدرت بازوی کارگران گره بزنیم که اگر کارگری 
نباشد هیچ اندیشه ای و هیچ تولید دانش بنیانی به 

عمل نمی نشیند.
در  باالیی  شغلی  وجاهت  از  گروه  این  گرچه 
زور  و  تالش  اگر  اما  نیستند  برخوردار  جامعه 
بازو و تخصص آنها در زمینه های مختلف صنعتی 
و  مهندس  و  کارفرما  هیچ  نبود  غیرصنعتی  و 
از آنچه علم و ثروت  تولیدکننده ای نمی توانست 

در اختیار او قرار داده بهره ببرد.
و  خصوصی  صورت  به  کارگران  این  از  برخی 
برخی از دولت دستمزد خود را دریافت کرده و 
انجمن های حمایتی معدودی هم برای این قشر از 
جامعه روی کار آمدند تا ایمنی و بیمه عمر و بیمه 

درمانی این قشر را تأمین کنند.
همه ساله هم با توجه به درصد تورم ساالنه ای 
دستمزد  حداقل  می کند،  اعالم  مرکزی  بانک  که 
گسترده ای  تخلفات  اما  می یابد  افزایش  کارگران 
هم در عدم پرداخت حق و حقوق کارگران روی 
بر  که  شغلی  ثبات  عدم  به  توجه  با  که  می دهد 
بیشتر موارد  جامعه کارگری حکم فرما است در 

کارگران سازش را بر شکایت ترجیح می دهند.
و  کاری  محیط  نوع  دلیل  به  هم  گلستان  استان 
کارگران  و  مهاجرت  پدیده  با  جغرافیایی  شرایط 
ساالنه  همین  و  است  روبرو  گذر  سر  و  فصلی 

مشکالت متعددی را ایجاد می کند.
سلیمان مرادی یکی از کارگران سر گذر امامزاده 
عبداهلل )ع( در تشریح وضعیت کارش به خبرنگار 
کنار  به  خوان  خروس  از  روزه  همه  گفت:  مهر 
خیابان آمده و چشممان به خودروهایی است که 

جلویمان ترمز می کنند.
بیشتر  داد:  ادامه  ندارد،  بیمه  اینکه  بیان  با  وی 
چقدر  کار  سختی  نمی کند  فرقی  برایمان  اوقات 
کاری  که  همین  می دهند  دستمزد  و چقدر  است 
برایمان  برنگردیم  خانه  به  شرمنده  تا شب  باشد 

کافی است.
پیرمرد مهاجری که گویا از کشور افغانستان است 
معلول  بنده یک پسر  به خبرنگار مهر گفت:  هم 
دارد و به دلیل اوضاع مالی دیگر کارگران گاهی 
به من لطف کرده و اجازه می دهند که کارفرما کار 
را به من بسپرد در صورتی که ممکن است تا پایان 

روز شخصی برای کار به آنها مراجعه نکند.
در روابط کارگر و کارفرمایی به صورت قراردادی 
هم عدم پرداخت حق و حقوق کارگر، توجه به 
نکردن به مطالبات کارگران و غیره مطرح بوده که 

گاه کار به شکایت می رسد.
در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم هم وعده 
حمایت از کارگران و بسته های حمایتی و افزایش 
۵۷ درصدی حقوق مطرح شد که این مسأله هم 
کارفرمایان  و  تولیدکنندگان  به  را  مضاعفی  فشار 

وارد آورد.
خصوص  در  گلستان  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر 
وضعیت کارگران استان به خبرنگار مهر گفت: ۴۴ 
درصد از جمعیت استان بیمه شده تأمین اجتماعی 

و از جامعه کارگری محسوب می شوند.
نفر  هزار   ۱۷۰ حدود  افزود:  طالبا  غالمرضا 
کارگرانی هستند که رابطه مزدی با کارفرما دارند 
شده  بیمه  کارگران  هم  نفر  هزار   ۱۸ تعداد  و 

ساختمانی و یا همان کارگران سرگذر هستند.
در  که  سرگذری  کارگر  هزار   ۹ به  اشاره  با  وی 
آنجایی  از  متأسفانه  کرد:  بیان  بیمه هستند،  صف 
که سهمیه بیمه کارگران یارانه ای بوده و دولت به 
تأمین اجتماعی بدهکار است، سازمان این تعداد 

را بیمه نمی کنند.
طالبا گفت: تا مجلس مصوبه ای در مورد کارگران 
کاری  اجتماعی  تأمین  باشد،  نداشته  نشده  بیمه 
بیمه  که  تعدادی  این  میانگین  به طور  و  نمی کند 
نیستند ممکن است فقط ۱۰ روز در ماه کار کنند 
و درآمدشان حتی به حداقل درآمد تعیین شده از 

سوی دولت نرسد.

وی تصریح کرد: دولت بسته های حمایتی در نظر 
گرفته اما با توجه به تورم این بسته ها کافی نیست 
و زیبنده کشور نیست این قشر وفادار به نظام با 

مشکالت عدیده معیشتی روبرو باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان به کمبود بازرسان 
بازرسان  کار اشاره کرد و گفت: در سطح استان 
به سختی  توجه  با  این خأل  و  داریم  بسیار کمی 
کار کارگرانی که عمدتًا کارگاه ثابتی ندارند مشکل 
زیادی ایجاد می کند و الزم است دولت و مجلس 

به آن ورود کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در 
خصوص شرایط کارگران به خبرنگار مهر گفت: 
و  کارگران  حقوق  درصدی   ۵۰ از  بیش  افزایش 
همچنین دهک بندی و افزایش یارانه معیشتی از 
جمله بسته های حمایتی دولت سیزدهم بود که با 
توجه به افزایش تعداد یارانه بگیران بعید می دانم 

کارگری باشد که یارانه معیشتی دریافت نکند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: اداره کار با توجه به 
وظیفه اصلی خود، ابتدا حفظ و تثبیت اشتغال موجود 
و سپس ایجاد شغل جدید، سعی دارد در رابطه بین 

کارگر و کارفرما بیشتر حامی کارگران باشد.
وی متذکر شد: برای پایش تخلفات کارگر و کارفرما 
قضائی  ضابطان  آنها  و  بوده  بازرسان  ما  ابزار  تنها 
هستند، تعداد بازرسان باید در استان ۳۴ نفر باشد 

اما تنها ۱۸ نفر در این زمینه مشغول به کار هستند.
خصوص  این  در  کرد:  بیان  مظفری  خواجه 
عنوان  به  اداری  نیروهای  از  تا  داشتیم  مکاتباتی 
بازرس استفاده کنیم که در حال حاضر تنها یک 
نفر آموزش های الزم را دیده و بعد از طی مراحل 

اداری به این ۱۸ نفر اضافه می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 
بیان کرد: ۶۷ هزار کارگاه فعال در استان مشمول 
قانون کار بوده که ۲۷۸ هزار نیروی کار بیمه شده 

در آنها مشغول فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: همچنین ۲۷ هزار کارگر سر گذر 
و یا نیروی کار ساختمانی داریم که ۱۸ هزار نفر 
آنها مشمول بیمه کارگران ساختمانی دولتی هستند.
در  هم  نفر  هزار  چهار  کرد:  بیان  مظفری  خواجه 
تأمین  سمت  از  بیمه  سهمیه  تخصیص  انتظار 
اجتماعی بوده و پنج هزار نفر هم بدون بیمه هستند.
امسال  نخست  ماهه  هفت  در  اینکه  بیان  با  وی 
سه هزار و۲۹۶ دادخواه )شکایت نامه( داشتیم که 
اختالف بین کارگر و کارفرما اعم از بیمه نشدن، 
کرد:  اضافه  بود،  نگرفتن  حقوق  و  ندادن  مزایا 
تاکنون دو هزار و ۹۲۶ رأی صادر شد که از این 

تعداد، بین ۸۳۷ نفر سازش شد.
خواجه مظفری با بیان اینکه تعداد شکایات در هفت 
ماهه امسال نسبت به سال قبل ۲۹۶ فقره بیشتر شده 
از کارفرمایان معتقد هستند  است، گفت: بسیاری 
کارگران  حقوق  درصدی   ۵۷.۵ ناگهانی  افزایش 
برایشان سخت بوده و برخی هم با کارگران برای 
و  مکاتبه  ما  وظیفه  کردند،  سازش  کمتر  حقوق 
وضعیت  از  رفت  برون  راهکار  و  است  پیگیری 

فعلی هم فقط افزایش تعداد بازرسان است.
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کمبود بازرس و تضییع حقوق کارگران
شکایت از کارفرما افزایش یافت

دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه:
پیشرفت فیزیکی تونل انتقال آب
 به دریاچه ارومیه ۹۶ درصد است

دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه با اشاره 
به اقدامات خوب صورت گرفته در راستای رفع 
مشکل بخش آبرفتی تونل انتقال آب از سد کانی 
پیشرفت  گفت:  ارومیه  دریاچه  سمت  به  سیب 
فیزیکی این تونل در حال حاضر ۹۶ درصد است.
بازدید  در  شنبه  عصر  معتمدیان  محمدصادق   
انتقال آب به دریاچه ارومیه اظهار کرد:  از تونل 
سد  از  آب  انتقال  پروژه  کلی  پیشرفت  همچنین 
کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه به حدود ۹۰ 

درصد رسیده است.
به  جمهور  رییس  سفر  از  بعد  افزود:  وی 
امسال،  اردیبهست  اواخر  در  غربی  آذربایجان 
صادر  رئیسی  دکتر  ویژه ای  دستورهای  از  یکی 
دریاچه  احیای  حوضه  پروژه های  اتمام  کردند، 

ارومیه بود.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: بعد از آن، با 
سفر وزیر نیرو و بازدیدی که از تونل انجام شد، 
دستورهای ویژه ای هم از سوی وزیر نیرو برای 
بودجه ای  تخصیص های  و  شد  صادر  طرح  این 

خوبی هم انجام گرفت.
ادامه  ارومیه  دریاچه  احیای  ملی  کارگروه  دبیر 
داد: یکی از موضوعاتی که در سفر وزیر نیرو هم 
مورد بررسی قرار گرفت و دستورهای الزم برای 
رفع مشکل صادر و اجرایی شد، الینینگ حدود 

۷۵۰ متر از تونل در بخش آبرفتی بود که با تالش 
با  داخلی  متخصصان  و  کارشناسان  روزی  شبانه 
حدود  تا  امر  این  االنبیا  خاتم  قرارگاه  محوریت 

زیادی صورت گرفته است.
معتمدیان گفت: همه ۷۵۰ متر از طرف کف بتن 
هم  از سقف  متر   ۲۰۰ ریزی  بتن  و  شده  ریزی 

اجرایی و به اتمام رسیده است.
تونل  مشکل  دارای  محل  از  که  بازدید  این  در   
صورت گرفت، استاندار آذربایجان غربی و دبیر 
کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه از نزدیک در 

جریان آخرین وضعیت این محل قرار گرفت.
مسووالن  و  مدیران  بازدید،  این  در  همچنین 
اجرایی طرح گزارش هایی در خصوص وضعیت 

تونل و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.

قدردانی وزیر نیرو از مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران

از  لوح  اهدای  با  نیرو  وزیر  محرابیان  اکبر  علی 
شرکت  مدیرعامل  کارنامی  حسینی  کاظم  سید 
و  وی  تالشهای  بابت  مازندران  برق  توزیع 
همکارانشان  در تامین برق پایدار و گذر موفق از 

اوج بار تابستان سال ۱۴۰۱ قدردانی کرد.
نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
با حضور وزیر  ای که  مازندران، در جلسه  برق 
و  برق  صنعت  ارشد  مدیران  و  معاونین  نیرو، 
برگزار  مجموعه  زیر  های  شرکت  عامل  مدیران 
شد، تعدادی از شرکت ها از جمله توزیع نیروی 

برق مازندران موفق به کسب لوح تقدیر شدند.
نیرو  وزیر  امضای  به  که  لوح  این  از  قسمتی  در 

رسیده است آمده :  
منویات  راستای  در  که  شاکریم  را  متعال  خدای 
مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت خدمتگزار 
در نخستین سال دولت مردمی سیزدهم و تالشهای 
جنابعالی و همکاران آن شرکت توانستید با تامین 

برق پایدار در دوره اوج بار تابستان سال ۱۴۰۱ 
رضایت مردم عزیزمان را جلب نمایید.

 به پاس قدردانی از اقدامات ارزشمند آن شرکت 
در راستای اجرای طرحهای مدیریت بار و تالش 
همه جانبه در استفاده بهینه از انرژی برق و تعامل 
موثر با مشترکین که موجب حفظ پایداری شبکه 
سراسری و تامین برق مطمئن شد، لوح تقدیری 

به رسم یادبود تقدیم می شود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۴۶۴    – ۱۵ /۱۴۰۱/۰۵   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم ربابه 
نجف تومرائی     فرزند   مرتضی   بشماره شناسنامه   ۱۰۸۷۶   صادره از  شهر ری   در ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی   
به مساحت  ۱۳۴۱۲/۲۷   متر مربع به پالک ۳۰۹۱  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   اصلی واقع 
در  زنوز    بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۳۶۳    - ۰۴ /۱۴۰۱/۰۵   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم ربابه 
نجف تومرائی     فرزند   مرتضی   بشماره شناسنامه   ۱۰۸۷۶   صادره از  شهر ری   در ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  
۳۰۴۴/۸۷   متر مربع به پالک ۳۰۹۲  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   اصلی واقع در  زنوز    
بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۳۶۴    – ۰۴ /۱۴۰۱/۰۵   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم ربابه 
نجف تومرائی     فرزند   مرتضی   بشماره شناسنامه   ۱۰۸۷۶   صادره از  شهر ری   در ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  
۶۴۹۷/۱۸   متر مربع به پالک ۳۰۹۳  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   اصلی واقع در  زنوز    
بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۰۸۶۹    – ۰۵ /۱۴۰۱/۰۴   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم  شهال 
قراجهء    فرزند   آقا    بشماره شناسنامه   ۲۰۰   صادره از  تهران   در ششدانگ یک  قطعه باغ    به مساحت  ۱۱۹۳/۳۹   
متر مربع به پالک ۷۰۳  فرعی از   ۲   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۲   اصلی واقع در  مالیوسف    بخش   ۱۵   
تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸
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