
اقتصاد  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
و  تولید  پایه  بر  و  شده  خارج  داللی  از  باید 

سرمایه گذاری باشد.
محمد  استانداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره کل  مدیران  با  تخصصی  نشست  در  کرمی 
بلوچستان  و  سیستان  دارایی  و  اقتصادی  امور 
معدنی  ذخایر  دارای  استان  این  داشت:  اظهار 
زمینه  باید  که  است  خوبی  بسیار  ظرفیت های  و 

بهره برداری آن فراهم شود.
این  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
سرچشمه  مس  معادن  ظرفیت  برابر  چند  استان 
به  برای  است  الزم  که  دارد  معدنی  ظرفیت های 
فعلیت رساندن این ظرفیت ها و پیشرفت منطقه به 

صورت مداوم تالش و پیگیری شود.
سرمایه گذاران  جذب  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 

و  بومی  سرمایه گذاران  جذب  کرد:  خاطرنشان 
این   در  که  شود  انجام  سرعت  به  باید  غیربومی 
راستا به منظور تسهیل در صدور مجوزها و حذف 
بروکراسی اداری مرکز خدمات سرمایه گذاری در 

استان ایجاد شده است.
کرمی گفت: نظارت و کنترل بسیار اهمیت دارد؛ اما 
نباید تعلل ناشی از نظارت و کنترل دقیق، مانع کار 
سرمایه گذاری چه در حوزه داخلی و چه خارجی 
شود. همه باید تالش کنیم تا با ایجاد زیرساخت ها 

موانع کار سرمایه گذاران به سرعت برطرف شود.
ایجاد  بر  تاکید  با  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
کرد:  خاطرنشان  تولیدکنندگان،  برای  تسهیل 
اقتصاد باید از داللی خارج شده و بر پایه تولید و 
سرمایه گذاری باشد. ما به دنبال خروجی کار هستیم 
و حرف زدن به تنهایی معنایی ندارد، بنابراین محکم 

تصمیم می گیریم، محکم اجرا می کنیم و وابستگی 
به عناوین و موقعیت های شغلی نیز نداریم.

صبح روز بیستم دی ماه؛ جلسه ای مشترک بین 
معاونت  و  گیالن  بهزیستی  پیشگیری  معاونت 
پزشکی گیالن  علوم  دانشگاه  درمانی  و  بهداشتی 
پیشگیری  توسعه  معاون  طوفانی  آریا  حضور  با 
پیشگیری  حوزه  کارشناسان  گیالن،  بهزیستی 
به  شناسان  شنوایی  از  جمعی  و  استان  بهزیستی 
منظور رفع موانع در خصوص اختالالت شنوایی 
نوزادان و شیرخوراران مبتال به عارضه کم شنوایی 
شنوایی  غربالگری  طرح  پیگیری  و  ناشنوایی  و 
کل  اداره  دکترخزائلی  اجتماعات  سالن  محل  در 

بهزیستی گیالن برگزار شد.
آریا  گیالن؛  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
گیالن  بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون  طوفانی 
در این نشست با تاکید بر جدیت کارشناسان حوزه 
پیشگیری و شنوایی سنجی در خصوص اقدام به 
غربالگری به موقع کودکان عنوان کرد: خانواده ها 
با استفاده از مشاوره و پیام های آگاهسازی از سوی 
سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط 
و اقدام بموقع غربالگری های بهزیستی می توانند از 
ایجاد مشکالت بعدی برای کودکان خود جلوگیری 
بعمل آورند و امیدواریم که با اطالع رسانی هرچه 
بیشتر و مسئولیت پذیری والدین و خانواده ها در 

آینده کودکی با مشکالت شنوایی نداشته باشیم.
وی در ادامه به خدمات درمانی و جراحی کاشت 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  شنوایی  حلزون 
استان  خارج  در  حلزون  کاشت  جراحی  گذشته 
انجام می شد که با اتخاذ تمهیدات الزم و پیگیری 
کارشناسان و متولیان امر و پزشکان متخصص، امروز 
شنوایی  حلزون  کاشت  تخصصی  مراحل  تمامی 
متعاقبا  انجام می شود و  استان گیالن  کودکان در 

برای انجام این جراحی از استان های زنجان، اردبیل 
و قزوین هم به استان گیالن مراجعه می کنند.

بیان  با  گیالن  بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون 
اینکه پیش از این  نیز ۵۸ مورد جراحی موفقیت آمیز 
کاشت حلزون شنوایی در مرکز تخصصی کاشت 
حلزون در استان گیالن برای هم استانی ها انجام 
شده بود اضافه کرد: طبق هماهنگی ها و تفاهمات 
با نهادهای مربوطه پس از این سه  به عمل آمده 
می  هم  اردبیل  و  زنجان  قزوین،  همجوار  استان 

توانند از این امکانات بهره مند شوند.
دستگاه  یک  حلزون  کاشت  پروتز  است  گفتنی 
عالئم  به  را  صوتی  انرژی  که  است  الکترونیکی 
و  کودکان  برای  و  کند  می   تبدیل  الکترونیکی 
که  عمیق  و  شدید  شنوایی  کم  دارای  بزرگساالن 
سمعک به آنها در درک شنیداری نتوانست کمک 
کند بسیار مفید است و براساس توصیه های پزشکی 
بهترین سن برای کاشت حلزون در کودکان ناشنوا 

زیر سه سال و حداکثر شش سال می باشد.
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زمستان فصل بیماری های تنفسی بوده و سردشدن 
هوا بروز بیماری ها را در مناطق مختلف کشور از 
جمله مازندران تشدید کرده است. همچنین شیوع 
بیماری های تنفسی و گسترش آن نیاز به تأمین دارو 

را در فصل سرد بیشتر کرده است.
اگرچه با اجرای طرح دارویار شمار زیادی از اقالم 
دارویی تحت پوشش اجرای این طرح قرار گرفته اند 
آشنا  مزایای طرح  با  مردم  از  بسیاری  اما همچنان 
نیستند و از گرانی اقالم دارویی و یا عدم شمول و 

بسته های حمایتی گالیه دارند.
قیمت  اینکه  اظهار  با  شهروندان  از  یکی  حسینی 
داروها کنترل نشده است، گرانی قیمت دارو را از 
داروها  قیمت  گفت:  و  کرد  بیان  مشکالت  جمله 
نسبت به قبل چندبرابر شده است و عماًل بیمه ها 

پوشش حمایتی الزم و مناسب را ندارند.
بیماری  فرزندم  اینکه  بیان  با  گفتگویی  در  وی 
است،  درمان  تحت  و  دارد  العالجی  صعب 
و  درمان  برای  زیادی  هزینه های  ماه  هر  گفت: 
از  برخی  تهیه  و  می دهم  انجام  داروهایش  تأمین 
اقالم بسیار سخت شده است و مجبورم بارها به 

داروخانه های مختلف مراجعه کنم.
طی ماه اخیر کمبودهای دارویی در مازندران به نسبت 
ماه قبل کمتر شده است اما همچنان تهیه برخی از 
اقالم دارویی هم سخت و هم گران تر شده است این 
درحالی که به گفته مسئوالن بسیاری از داروها در 

سامانه تی تک قابل عرضه و پیگیری است.
ابراهیم صالحی فر معاون غذا و داروی علوم پزشکی 
مازندران درباره وضعیت دارویی در استان و مصارف 
آن اظهار داشت: طی ماه های گذشته مازندران نیز 
همانند سایر مناطق درگیر کمبودهای دارویی بوده و 
میزان کمبودهایی دارویی از ۲۷۰ قلم در ماه های قبل 

به ۱۷۰ قلم رسیده است.
اقالم  کمبود  که  براین  تاکید  با  گفتگویی  در  وی 
به  مقطعی است، گفت: کمبود  استان  دارویی در 
معنای آن نیست که دارو واقعًا وجود نداشته باشد 
ضمن آنکه پیگیری های الزم توسط معاونت غذا 
و دارو در حال بررسی است و کمبودهای موجود 

کشوری است.
وی با اظهار اینکه در حال حاضر وضعیت تأمین 
سرم و آنتی بیوتیک ها بهتر شده است، افزود: در 

زمینه سرم به ثبات نسبی رسیدیم هرچند نباید تجویز 
بی رویه آن را نادیده بگیریم و در زمینه آنتی بیوتیک 
ها، کپسول و قرص وضعیت تأمین بهتر شده است.

صالحی فر درباره نظارت ها بر شرکت های پخش 
دارویی در استان افزود: طبق برنامه تعیین شده هر دو 
هفته یک بار شرکت های استانی بازرسی و نظارت 
می شوند و هرچند نمی توان کمبودهای دارویی را 
به تخلفات شرکت ها و داروخانه ها نسبت داد زیرا 

بسیاری از کمبودها مسئله کشوری است.
معاون غذا و داروی علوم پزشکی مازندران درباره 
داروهای بیماران مختلف از جمله آنفلوانزا یادآور 
شد: بیش از ۸۰ درصد مراجعه مردم برای دریافت 
و  داروها خودسرانه  در  ها  بیوتیک  انتی  و  داروها 
بدون نسخه است در حالی تجویز و مصرف منطقی 

دارو اهمیت زیادی دارد.
مشکل  دارو  تأمین  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
ایجاد  خللی  درمان  فرایند  در  بخواهد  که  حادی 
زمینه  در  چالشی  و  ندارد  وجود  کمبودی  کند، 

بیماری های رایج در استان نداریم.
وی درباره تفاوت نسخه های الکترونیک و کاغذی با 
اشاره به افزایش قیمت داروها با اجرای طرح دارویار 
و حذف ارز ترجیهی از آن اظهار داشت: با اجرای 
این طرح قیمت دارو در کشور واقعی تر شده است.

در  دارو  آنکه  واقعیت  شد:  یادآور  فر  صالحی 

کشور به نسبت دیگر کشورها ارزان است هرچند 
با اجرای طرح دارویار قیمت برخی اقالم دارویی 
منطقی تر شده  و  یافته  افزایش  برابر  تا چهار  سه 
است ولی در طرح دارویار مقرر شد پرداختی از 
جیب بیمار در صورت ارائه نسخه نباید افزایش 
پیدا کند و افزایش قیمت ها شامل داروهای عرضه 

شده بدون نسخه خواهد بود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
اشاره به مزایای نسخه الکترونیک از جمله دستورات 
پزشکی آن اظهار داشت: اشتباهات رایج نسخه های 
کاغذی در نسخه الکترونیک وجود ندارد واشتباهات 

تقریباً به صفر نزدیک شده است.
صالحی با اظهار اینکه بیش از ۹۵ درصد مراجعان 
را  طرح  اجرای  هستند،  الکترونیکی  نسخه  دارای 
تحولی در بستر نسخه نویسی و حذف دفترچه های 
کاغذی بیان کرد و گفت: همچنین تداخل دارویی در 

طرح نسخه الکترونیک هشدار داده می شود.
وی با بیان اینکه هزار قلم دارو در سیستم تی تک 
قابلیت پیگیری است، افزود: می توان مشخص کرد 
کدام  به  و  دارو  میزان  چه  دارویی  شرکت  کدام 
داروخانه ها عرضه کرده است و عارضه های دارویی 

را می تواند رهگیری کرد.
تحت  مازندران  داروخانه   ۶۱۹ حاضر  حال  در 
بیمه  با  قرارداد  و  دارویار  طرح  اجرای  پوشش 

تومان  میلیارد   ۳۰ نیز  ماهانه  و  هستند  سالمت 
به  افزوده  ارزش  ازای  به  داروها  طرح  اجرای  با 

داروخانه ها پرداخت می شود. 
سالمت  بیمه  مدیرکل  میرزایی  محمدرضا 
الکترونیک  نسخه  شدن  اجرایی  درباره  مازندران 
در استان و تفاوت قیمتی آن با نسخه های کاغذی 
مازندران در ۶۱۹ دارخانه طرح  استان  گفت: در 
روز  به  پرداخت  به  و موظف  اجرا شده  دارویار 
با  آذرماه  پایان  تا  افزوده داروها هستیم و  ارزش 

داروخانه ها تسویه شده است.
دارو  برای  تومان  میلیارد   ۳۰ ماهانه  گفت:  وی 
پرداخت می کنیم و در زمینه نسخه های الکترونیک 

و پرداخت آن دغدغه ای نداریم.
میرزایی با اظهار اینکه داروهایی که تحت پوشش 
طرح دارویار هستند مشمول حمایت بوده و بیمار 
نباید مبلغ اضافه ای از جیب پرداخت کنند، تصریح 
آزاد  دارو  نرخ  باشد  کاغذی  نسخه  وقتی  کرد: 
پزشکانی  به  بیماران  رو  این  از  می شود  محسوب 
مراجعه کنند که طرف قرارداد با بیمه سالمت باشند 
و نسخه الکترونیک بنویسند زیرا طبق قانون هیچ 

پزشکی اجازه ندارند نسخه الکترونی ننویسند.
وی با اظهار اینکه کمتر از ۱۰ درصد پزشکان نسخه 
علوم  برخورد  خواستار  نمی نویسند  الکترونیک 

پزشکی با این دسته از پزشکان شد.
وی بابیان اینکه همه بیمارانی که انسولین تزریق 
می کنند تحت پوشش طرح دارویار قرار می گیرند 
و اگر کسانی هزینه کرد می تواند با ارائه مدارک 
نسبت به دریافت هزینه ها اقدام کند، گفت: تاکنون 
جمع  تومان  میلیارد  دو  ارزش  به  پرونده   ۵۰۰

آوری شده است.
میرزایی با عنوان اینکه برای پرداخت هزینه ها تا ۱۰۷ 
بیماری صعب العالج را تحت پوشش قرار می دهیم، 
گفت: افرادی که بیمه ندارند نیز باید در سامانه ثبت 

کنند و مدارک را بارگزاری کنند.
از  بسیاری  هنوز  دارویار  طرح  اجرای  رغم  به 
مردم مازندران با مزایای آن آشنا نیستند و فرهنگ 
از  طرح  مزایای  درباره  رسانی  اطالع  و  سازی 
گیرد  قرار  کار  دستور  در  باید  امر  متولیان  سوی 
تا پرداخت از جیب بیماران کاهش یابد و بیماران 

دغدغه ای جز بیماری نداشته باشند.
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کمبود ۱۷۰ قلم دارو
پزشکان همچنان کاغذبازی می کنند

برگزاری نشست پیگیری طرح غربالگری و بررسی موانع 
درمان اختالالت شنوایی کودکان در گیالن

گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  صمت  مدیرکل 
میلیارد   ۶۱ سرمایه گذاری  با  صنعتی  طرح   ۱۴
دهه  در  و  است  شده  تکمیل  استان  در  تومانی 

می شوند. افتتاح  فجر 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
رستمی  سجاد  بختیاری  و  چهارمحال  تجارت  و 
گفت: ۱۴ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۶۱ میلیارد 
تومانی در استان تکمیل و آماده افتتاح شده است.

افزود:  بختیاری  و  چهارمحال  صمت  مدیرکل 
غذایی،  صنایع  بخش های  در  طرح ها  این 
و  بهداشتی  محصوالت  غیرفلزی،  کانی های 

صنایع شیمیایی است.
وی گفت: طرح های آماده افتتاح در استان برای 

۱۳۰ نفر اشتغال ایجاد می کند، 
مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری افزود: این 
استان هم اکنون به عنوان تنها تولیدکننده ورق های 
گالوالوم کشور، تنها تولیدکننده ورق های گالوانیزه 
مرکز  نخستین  دارنده  و  خاورمیانه  خودرو 
خصوصی پرتودهی گامای خاورمیانه مطرح است.

۱۴ طرح صنعتی با ۱3۰ نفر اشتغال زایی 
در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

استاندار سیستان و بلوچستان:
 اقتصاد باید از داللی خارج شود

فضای آموزشی آذربایجان 
غربی ۱۰۴ هزار مترمربع 

افزایش یافت
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر 
آذربایجان غربی گفت: پروژه هایی که در یکسال 
گذشته و توسط دولت سیزدهم تحویل آموزش 
و پرورش این استان شده ۱۲۶ مدرسه جدید با 

زیربنای ۱۰۴ هزار مترمربع است.
 ۱۲۶ افزود:  وگویی  گفت  در  رحمانی  قهرمان 
مدرسه با ۷۴۵ کالس تحویل آموزش و پرورش 
آموز  دانش  هزار   ۲۵ مدارس  این  در  که  شده 

مشغول به تحصیل شده اند.
امسال  فجر  دهه  در  که  پروژه هایی  درباره  وی 
بینی  پیش  کرد:  اظهار  می شود،  افتتاح  آماده 
می کنیم که ۳۵ پروژه در قالب ۲۱۶ کالس درس 
با ارزش باالی ۲۰۰ میلیارد تومان در این ایام به 
در  پروژه ها  این  مساحت  که  برسد  بهره برداری 

مجموع ۲۸ هزار و ۴۶ مترمربع است.
آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی سال ۱۴۰۱
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۲۰۹ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
ابراهیمی کلوکن  ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۳۴ تصرفات مفروزی و مالکانه مرتضی 
فرزند اصغر به کد ملی ۴۸۷۰۱۳۴۶۶۷ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۱/۶۴ متر مربع در قسمتی از پالک شماره 
مع  رامیان  ملک  ثبتی  حوزه   ۷ بخش  گلستان  در  واقع  ۷-اصلی  از  فرعی   ۱۰۲۹
الواسطه از براتعلی جعفری کلوکن مالک رسمی. در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم 
وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. 
م.الف: ۱۰۴۴۶- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۲۱۴ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
تپه  نی  ابوالفضل جباری  مالکانه  ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۴۷ تصرفات مفروزی و 
ششدانگ  مالکیت  سند  بر صدور  دائر   ۴۸۷۰۰۵۵۶۰۰ ملی  کد  به  درویش  فرزند 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۹۴ متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره ۱۰۲۹ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع 
الواسطه از براتعلی جعفری کلوکن مالک رسمی. در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم 
وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. 
م.الف: ۱۰۴۴۸- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲    

  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۹۷ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۲۵ تصرفات مفروزی و مالکانه سمانه مهاجر وطن فرزند 
حسن به کد ملی ۴۸۷۹۸۶۴۴۹۸ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۳۸ متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۲۶۸ 
فرعی از ۶-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از 
به  نفع  مالک رسمی آقای حسن اسفندیاری کلوکن. در صورتی که اشخاص ذی 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم 
وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/.
 م.الف: ۱۰۴۵۰- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
 ساختمان های فاقد سند رسمی سال ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  مقرر می  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ماده ۱۳-آیین  و  سند رسمی 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۷۱ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
به  اسمعیلی خان  حبیبه  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۴۷
بین فرزند قاسمعلی به کد ملی ۴۸۷۹۸۲۸۱۳۰ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۶/۸۷ متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره ۲۴۳۹ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای ابولفضل جعفری کلوکن. در صورتی که اشخاص ذی 
نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت  اقدامات ثبت، موکول به  این صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. 
م.الف: ۱۰۴۵۲-تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   

   تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان


