
» نان« فناوری چگونه گره ای از مشکالت کشور باز می کند

وزارت نفت نیازمندترین دستگاه به ایده های علمی
با گذشت ۴ماه از فعالیت نظام ایده ها و نیازها، ۶ هزار 
نیاز و ۶۰۰ ایده برای گره گشایی از مشکالت کشور ثبث 
شده و براساس آخرین آمار وزارت نفت بیشترین نیاز را 

به ایده های فناورانه اعالم کرده است.
به گزارش مهر، اردیبهشت بود که سامانه ای با عنوان 
نظام ایده ها و نیازها )نان( در وزارت علوم رونمایی شد؛ 
این سامانه در واقع برنامه ویژه محمد علی زلفی گل وزیر 
علوم به مجلس شورای اسالمی بود که در راستای ثبت 
و نمایه سازی نیازهای مختلف کشور و در نتیجه سوق 
دادن بخش عمده ای از فعالیت های پژوهشی در جهت 
رفع نیازها و مشکالت جاری کشور عملیاتی شد. این 
نظام در واقع طرحی در جهت شفاف سازی در عرصه 
پژوهش، فناوری و نوآوری و ساماندهی نیازها و ایده ها 

برای تمامی دستگاه ها و سازمان ها به شمار می رود.
سامانه نان؛ بستر یکپارچه برای ایده ها و نیازهای 

پژوهشی کشور
سامانه نظام ایده ها و نیازها )نان( زمینه ای برای ارتباط 
نیازها و مشکالت کشور مختلف کشور با تحقیقات و 
می توانند  متخصصان  است.  کشور  تحقیقاتی  مراکز 
نیازهای خود را در حوزه ها و سطوح مختلف اجتماعی 
و صنعتی در این سامانه ثبت کنند. این سامانه از سه 
مرحله تشکیل شده که عبارت است از ارائه ایده و نیاز، 
محصول و در نهایت اشتغال دانش بنیان. در این سامانه، 
نیاز از سوی سازمان ها و شرکت های دولتی، بنگاه های 
خصوصی و شرکت ها، شرکت های دانش بنیان و فنآور 
پارک ها و مراکز رشد و … طی فرایندی ثبت می شود و 
در مقابل ایده هایی در پاسخ به نیازهای مطرح شده، از 
سوی پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان و یا در قالب 
طرح های پژوهشی از طرف مؤسسات علمی و فناوری 
مطرح خواهد شد و یک ارتباط دو سویه و منسجم میان 

تقاضاگر و ایده پرداز ایجاد خواهد شد.
اختراعات و رساله ها می توانند به عنوان ایده ثبت شوند

یکی از مأموریت های سامانه نان فراهم کردن بستر 
یکپارچه برای کل کشور است و در این راستا کارگزارهای 
مختلف )نهادها، شرکتها یا مؤسسات علمی و فناوری( 
می توانند ارتباط خود را با نان به صورت ارائه وب سرویس 
در  مهم  نکات  از  یکی  کنند.  ایجاد  آنالین  صورت  به 
خصوص این سامانه این است که اختراعات ثبت شده 
در کشور )ارائه شده توسط اداره ثبت اختراعات کشور(، 
ایرانداک به  پیشنهادیه ها و رساله های ثبت شده در 
عنوان ایده در سامانه ارائه می شود و اداره ثبت اختراعات 
کشور ملزم به ارائه وب سرویس اختراعات ثبت شده در 

کشور جهت درج در سامانه است.
شناسایی پایان نامه ها و رساله های فناور و خالقانه

وزارت علوم با راه اندازی این سامانه بنا دارد از ایده 

پردازان، پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان در زمینه 
ضمن  و  کند  حمایت  فناوری ها  و  نوآوری  تحقیقات، 
شناسایی پایان نامه ها و رساله های برتر، فناور، خالقانه 
و کاربردی و حمایت مادی و معنوی از آنها، تحقیق و 
پژوهش در دانشگاه و پژوهشگاه ها به سمت نیازهای 
واقعی و روز کشور سوق یابند. استفاده بهینه از توان 
غیر  و  دانشگاهی  نخبگان  و  درخشان  استعدادهای 
دانشگاهی در راستای حل نیازهای کشور از دیگر اهداف 

این نظام به شمار می رود.
سامانه نان؛ پاسخی به دغدغه های رهبری

وزارت علوم معتقد است از طریق سامانه نان گامی 
اساسی برای تحقق شعار سال برداشته است و از سوی 
دیگر این اقدام را پاسخی در راستای دغدغه رهبری برای 
پایان نامه ها عنوان کرده است.  حمایت و ساماندهی 
علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در 
همین رابطه گفت: مقام معظم رهبری در چندین نوبت 
بر روی حمایت از پایان نامه های نیازمحور تاکید داشتند، 
ایشان  انقالب،  با رهبر  همچنین در دیدار وزیر علوم 
ارائه سامانه نان را مهم دانستند و تاکید داشتند که این 
سامانه می تواند در راستای تحقق شعار سال مهم باشد 

زیرا تولید باید مبتنی بر نیاز و دانش باشد.
کدام سامانه ها به نان متصل شدند

امید رضایی فرد، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و 
نوآوری وزارت علوم به خبرنگار مهر می گوید: سامانه 
نان تقریباً سعی کرده به عنوان یک پلتفرم جامع از 
ارائه  سامانه هایی که به صورت موازی فعالیت های 
تقاضاها و نیازهای پژوهشی را مدیریت می کنند به 
صورت یکجا خدماتی را ارائه دهد از جمله سامانه هایی 
که با نان متصل شده، عبارت است از سامانه ساتع 
)سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری(، 
سامانه  تحقیقاتی(،  اطالعات  ملی  )سامانه  سمات 
توانیران )سامانه توانمندی ها و اعالم نیازهای ایران(، 
تاب، سامانه ساب دانشگاه امام حسین. مجموعه های 
مختلفی از جمله فن بازار در شرف اتصال هستند 
و تقریباً برخی از کارگزاری های مستقل و سامانه ها 
دانشگاهی که احصا نیازها را انجام می دهند و برخی 
از مجموعه های وزارتی مثل سامانه ساجد و گردآورنده 
سامانه  به  دانشگاهی  مجموعه های  در  ایده ها 

پیوسته اند.
مشوق های نان برای متقاضیان و ایده پردازان

مدیر کل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم 
درباره مشوق های در نظر گرفته شده برای متقاضیان 
نیاز و ایده پردازان افزود: در نان دو نوع حمایت صورت 
می گیرد؛ نخست حمایت مادی که براساس آن عمده یا 
بخشی از مبلغ قرارداد یک طرح که طبق مفاد قرارداد، 

جهت اجرای طرح و نظارت بر آن به ایده پرداز و کارگزار 
پرداخت می شود و دوم حمایت معنوی که حمایت هایی 
ست که جهت تشویق بهره برداران به مشارکت در نان 
عقد  برای  ضمانتنامه  صدور  جمله  از  می گیرد  انجام 
قراردادها، اعطای تسهیالت بانکی، حمایت از اشتغال، 
از  حمایت  گمرکی،  تخفیفات  مالیاتی،  تخفیفات 
صادرات، تسهیالت نظام وظیفه و امتیاز برخورداری از 

حمایت های بنیاد ملی نخبگان.
پیش بینی سازوکارهای جبران خسارت

وی ضمن اشاره به اینکه پرداخت خسارت مادی به 
نیازپرداز جهت جبران خسارت ناشی از انجام ناموفق 
طرح توسط ایده پرداز، از سازوکارهای جبران خسارت در 
سامانه است که می تواند در قرارداد لحاظ شود، گفت: 
در فاز اول راه اندازی نان، ایده پردازان و نیازپردازان از 
پرداخت هزینه ثبت ایده و نیاز معاف هستند البته در 
مراحل بعدی شورای سیاستگذاری مجاز است با تعیین 
هزینه ثبت ایده و نیاز، این معافیت را لغو کند. ما در 
وهله اول از خود بودجه های وزارتی برای تأمین هزینه های 
پروژه های پایان نامه و رساله دکترای اختصاص می دهیم. 
ضمن اینکه »گرنت فناوری« در معاونت فناوری در حال 
تکمیل و رو به افزایش است تا ایده ها، پایان نامه ها و 
پروپوزال هایی که براساس نیازهای کشور و ثبت شده در 
سامانه نان ارائه می شود، از این گرنت ها استفاده کنند.

ارائه گزارش به شورای عالی علوم و تحقیقات
رضایی فرد به جایگاه نظام ایده ها و نیازها )نان( در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوبه مجلس شورای اسالمی اشاره 
کرد و گفت: در تبصره ۹ بودجه ۱۴۰۱ الزامی آورده شده 
که براساس آن دستگاه های اجرایی برای هزینه کرد یک 
نیازهای  که  است  الزم  خود،  پژوهشی  بودجه  درصد 
پژوهشی خود را در سامانه نان ثبت کنند. این اقدام 
یک شفافیت و اطالع رسانی یکسانی را بین مجموعه های 
مختلف ایجاد خواهد کرد. دستگاه ها همچنین مکلفند 
به  بار  یک  ماه  هر شش  را  بند  این  کرد  هزینه  نحوه 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، 
کشور  محاسبات  دیوان  و  مجلس  آموزش  کمیسیون 
گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان 
مردادماه سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه کند. مرکز آمار ایران 
مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق 

و توسعه را منتشر کند.
فرایند ثبت و ارزیابی پایان نامه و رساله در سامانه

مدیر کل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم 
همچنین درباره روند ثبت و ارزیابی پارساهای)پایان نامه 
ارشد و رساله دکتری( نیاز محور نیز توضیح داد و گفت: 
ایده پرداز پس از تصویب پیشنهادیه پارسا در شورای 

پژوهشی دانشگاه که در راستای یک نیاز سامانه تعریف 
شده است، می تواند درخواست خود را در سامانه ثبت 
کند. پس از تأیید اولیه، پارسا به »کارگزاری مدیریت 
نیاز و ایده« واگذار شده و ارزیابی تخصصی و تأیید یا 
رد پارسا توسط آن کارگزاری صورت می گیرد. منظور از 
کارگزاری مدیریت نیاز و ایده آن دسته از کارگزارانی است 
که با برقراری تعامل و ارتباط با نیازپرداز، نیازهای فنی 
آنها را شناسایی می کنند و از سوی دیگر این نیازها را 
به صاحبان ایده در آن حوزه معرفی می کنند و توسط 
دبیرخانه )مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری 
در  اینکه  به  اشاره  می شوند. وی ضمن  انتخاب   )ISC
منعقد  پرداز  ایده  با  قرارداد طرح  پارسا،  تأیید  صورت 
می شود، گفت: ایده پرداز موظف است طبق زمانبندی 
و مراحل مشخص شده، گزارش های پیشرفت خود را از 
طریق سامانه ارسال کند؛ گزارش پیشرفت در هر مرحله 
توسط کارگزاری مدیریت نیاز و ایده، ارزیابی شده و در 
سطح ضعیف )امتیاز کمتر از ۵۰( قابل قبول )امتیاز ۵۰ 
تا ۷۵( و خوب )امتیاز ۷۵ تا ۱۰۰( سطح بندی می شود. 
متقاضی می تواند حداکثر در یک مهلت مشخص پس 
از مهلت نهایی به نام )مهلت جبران: کارشناسی ارشد 

۶ ماه، دکتری ۱ سال( گزارش نهایی و تعهدات خود را 
ارسال کند تا در صورت تأیید، از حمایت های غیر مادی 

بهره مند شود.
اعطای ۹ مدل پژوهانه؛ از فناوری تا تجاری سازی

پردازان،  ایده  از  حمایت  راستای  در  پژوهانه  این 
زمینه  در  بنیان  دانش  شرکت های  پژوهشگران، 
تحقیقات، نوآوری و فناوری ها، شناسایی پارساهای برتر، 
فناور، خالقانه و کاربردی و حمایت مادی و معنوی از 
آنها، هدایت پارساها و در نتیجه تحقیق و پژوهش در 
دانشگاه و پژوهشگاه ها به سمت نیازهای واقعی و روز 
استعدادهای درخشان  توان  از  بهینه  استفاده  کشور، 
و نخبگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی در راستای حل 
و  مادی  حمایت  و  نظارت  هدایت،  و  کشور  نیازهای 
معنوی از فناوری ها و نوآوری های قابل عرضه در مراکز 

علمی و فناوری در نظر گرفته شده است.
گرفته  نظر  در  پژوهانه  در ۹ بخش  نان  در سامانه 
شده است که شامل پژوهانه رقابتی، پژوهانه غیررقابتی، 
پژوهانه های تخصصی، پژوهانه توسعه، پژوهانه فناوری، 
پژوهانه تجاری سازی، پژوهانه مالکیت فکری، پژوهانه 

پژوهشی و پژوهانه منتخب برتر می شود

برخی وزارت خانه ها مانند 
وزارت نفت در سامانه نان 

بسیار فعال بوده اند و این وزارت 
خانه بیش از ۱۴۰ نیاز فناورانه 

خود را در این سامانه ثبت کرده 
و به همین دلیل یک بخش 

جداگانه برای وزارت نفت در 
سامانه نان در نظر گرفتیم
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طلوع فناوری ویرا درتاریخ 28/۰8/۱۴۰۱ به 
شماره ثبت 6۰۴889 به شناسه ملی ۱۴۰۱۱6663۰9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
: طراحی و تولید و خرید و فروش و واردات صادرات کلیه تجهیزات الکترونیکی و 
رایانه ای، ساخت و تولید و خرید و فروش و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و 
توسعه در زمینه شبکه های کامپیوتری، تهیه، تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات 
تجهیزات رایانه ای، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات آی تی، طراحی، ارائه 
خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه، تولید و فروش سخت افزار رایانه، 
طراحی و پیاده سازی شبکه های رایانه ای، انجام امور تجارت الکترونیک و مشاوره 
در امور بازاریابی غیرشبکه ای و غیر هرمی ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، خدمات شبکه های اطالع رسانی داخلی ، طراحی سایت و 
وب سایت ، ارائه خدمات اینترنتی ، اجرای طرح های جامع فن آوری اطالعات شامل 
تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر 
سئو  عامل،  های  سیستم  پشتیبانی  ارائه  و  تولید  اپلیکیشن،  طراحی   ، افزار  نرم 
)بهینه سازی رتبه گوگل سایتها( ، فروشهای اینترنتی، بهینه سازی وب  سایت در 
موتورهای جستجوگر )سئو(، ارائه خدمات و راهکارهای رایانش ابری، ارائه خدمات 
تجارت الکترونیک مجاز و ارزش افزوده ، طراحی و راه اندازی شبکه و سرور، ارائه 
خدمات دیجیتال مارکتینگ، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار 
و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر، تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات 
و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم های رایانه ای شخصی، مشاوره فنی 
و نظارت فنی برای اجرای طرح های انفورماتیکی، طراحی هوش مصنوعی، طراحی، 
مشاوره، راه اندازی و توسعه در زمینه های اینترنت اشیاء، تامین فضای ابری برای 
ذخیره داده ها و سرورهای محاسباتی پشت سایت، پشتیبانی انواع وب سایت ها، 
مشارکت در سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی 
های شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید 
و فروش واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانی، شرکت و برپایی غرفه در کلیه 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و بین المللی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت 
متناسب با موضوع فعالیت شرکت، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی و خارجی، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خارجی و داخلی دولتی و خصوصی، اخذ وام 
و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، گشایش اعتبارات 
اسنادی نزد بانک ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط بموجب 
مجوز شماره ۱۱۱ مورخ ۱۴/۰8/۱۴۰۱ فرهنگنامه دهخدا تاسیس گردید. بموجب مجوز 
شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۴/۰8/۱۴۰۱ فرهنگنامه دهخدا تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 
222 مورخ ۱۴/۰8/۱۴۰۱ فرهنگنامه دهخدا تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره ۱۱۱۱ 
مورخ ۱5/۰8/۱۴۰۱ فرهنگنامه دهخدا تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 2222 
مورخ ۱5/۰8/۱۴۰۱ فرهنگنامه دهخدا تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 3333 
مورخ ۱5/۰8/۱۴۰۱ فرهنگنامه دهخدا تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، چیذر، خیابان منصوریان، خیابان شهید خلبان منصور وطن پور شمالی، پالک 
6-، طبقه ۱ کدپستی ۱93786۴7۱7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
5,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه اسدنیا به شماره 
ملی ۰3۱۱53۱97۰ دارنده 5۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرید کشاورز جهانسوزی 
به شماره ملی ۴3۱۱۱۱533۴ دارنده ۴95۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم فاطمه اسدنیا به شماره ملی ۰3۱۱53۱97۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای فرید کشاورز جهانسوزی به شماره ملی ۴3۱۱۱۱533۴ به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۴۱۴۱97( 

درتاریخ  گستر  صنعت  آذرخش  رایمون  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
2۴/۰8/۱۴۰۱ به شماره ثبت 6۰۴7۴2 به شناسه ملی ۱۴۰۱۱658378 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تر خیص کاال از کلیه 
گمرکات کشور- اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری مجاز داخل و خارج کشور- گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی )ال سی ( از 
بانکها جهت شرکت - ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی 
- اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج کشور - شرکت در کلیه مزایدات 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  انعقاد قرارداد  و مناقصات داخلی و خارجی - 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، امام خمینی، بلوار معلم، بلوار الغدیر، پالک ۱55، طبقه همکف کدپستی 
۱37۴6۱3۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه داداشی به شماره ملی ۰۰۱5۱۱73۱6 
دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهرا داداشی به شماره ملی ۰۰2۴58296۴ 
دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه داداشی به شماره 
ملی ۰۰۱5۱۱73۱6 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا داداشی به شماره ملی ۰۰2۴58296۴ به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۴۱۴۱9۴( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین 
شماره  رای  و    ۱۴۰۱/2۱۰ کالسه  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
۱۴۰۱6۰3۰7۱۱۴۰۰2۴۴6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حیدری فرزند حیدرعلی  به شماره 
شناسنامه 569 صادره از در ششدانگ یک قطعه باغ به استثنا ثمن اعیان به مساحت 
۴378/2۴ متر مربع، قسمتی از پالک 3 اصلی امیر آباد  ناحیه ۴ شیروان بخش 5 
قوچان از محل مالکیت مرحوم حیدرعلی حیدری و برابر پاسخ جهاد کشاورزی به 
شماره وارده 29/۱۴۰۱/385۰8 - ۱۴۰۱/۰7/۱۰ مستند به تبصره ۱ ماده 6 قانون تعیین 
تکلیف، بدون درج  اعیانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱۴۰۱/۰9/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰9/۱6
شناسه آگهی: ۱۴۱35۰۰

علی محمودی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

امالک متقاضیان واقع در یخش یکشرق
 اراضی واقع در روستای هتکه پشت پالک ۲۸۰۶_ اصلی

مربع  متر   ۱۲۱۷۰ مساحت  به  کبریا  مسلمی  رضا  حمید   : فرعی   ۴۱۲
خریداری از مریم رنجبر محرز گردید

اراضی واقع در علمدارو کتی پالک ۲۸۱- اصلی
یک  ششدانگ  به  نسبت  شیاده  جبارزاده  مجتبی  سید  فرعی:   ۱۰۰۷۵
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۱۵۲/۷۰ متر مربع خریداری از رجبعلی 

جبارزاده محرز گردید
اراضی واقع در سیاهکالمحله پالک ۲۸۱۶- اصلی

۲۱۷۵ فرعی: زهرا علی نیاکالئی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت۲9۸/۷۰ متر مربع خریداری ازشربانو غالم زاده محرز 

گردید
امالک متقاضیان واقع در بخش ۲

اراضی واقع در حمزه کال پالک ۲۳۲۶ -اصلی
ششدانگ  به  نسبت  بستی  کله  الیاسی  ماهرخ  فرعی:   ۱۲۰ از   ۱۲۶9۲
یک قطعه زمین با بنای احداثی ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت 

۲۰۶/۸۵ متر مربع خریداری از مجید عسگریان محرز گردید
اراضی واقع در بازگیرکال پالک ۲۵۰۸_ اصلی

۵۸۷ فرعی از ۱۳ فرعی : جواد حسین پور نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت ۱۸۶/۳۰ متر 

مربع خریداری از لیال نبی زاده محرز گردید
اراضی واقع در اوشیب پالک ۳۶۲۴ -اصلی

به  نسبت  طبری  محمدی  ابراهیم  محمد   : فرعی   ۸۵ از  فرعی   ۳۲۶۶
مربع  متر   ۲۰۰/۲۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

خریداری از حسن تبار مالحسن محرز گردید
اراضی واقع در امیرکال پالک ۴۴۶۲- اصلی

۱ فرعی : مهران مرعشیان اطاقسرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۱۱۴/۷۲ متر مربع خریداری از علی کاشفی پور 

محرز گردید
اراضی واقع در امیرکال پالک ۴۷۱۰- اصلی

زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  امیری  زاده  رضا  زهرا   : فرعی   ۶
بمساحت ۷9 متر مربع خریداری از علی اصغر رسولی امیری محرز گردید

اراضی واقع در بندرکال پالک ۴۸۶۵- اصلی
۴۱۱۶ فرعی : رجبعلی پورملک امیری نسبت به ۲ دانگ و فرامرز بابازاده 
نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و 9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵ 
دانگ و۱ سیر و ۸ مثقال و ۶ نخود وقف هالل احمر و ۲۳ سیر و ۸ مثقال و ۱۱ 
نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و ۲۲ نخود ثلث باقی می باشد. بمساحت 

۱۳۳/9۳ متر مربع خریداری محترم رضائی محرز گردید
۴۱۱۷ فرعی: سورا امینی بارفروشی و مژگان نفیسی و عباس شاکری و اال 
هر یک نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

بمساحت ۲۷۳ متر مربع مالکیت با سند مالکیت مشاعی محرز گردید 

۴۱۱۸ فرعی : غالمرضا سیفی چهره و یاسر محسنی مجد و افسانه علی 
الناز  و  نژاد صلحدار  و محمود محمد  بیشه  تبار  و حمید حسن  نیاکالئی 
وو  مشاع  از ۲۴۰ سیر  مشاع  به ۳۰ سیر  نسبت  همگی  امیری  شریفیان 
حسین ذوالفقاری عزیزی نسبت ۶۰ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر از ششدانگ 
اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و 9 نخود 
عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵ دانگ و ۱ سیر و ۸ مثقال و ۶ نخود وقف 
هالل احمر و ۲۳ سیر و ۸ مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و 
۲۲ نخود ثلث باقی می باشد بمساحت ۳۳۰ متر مربع خریداری از فتحعلی 

یحیی نتاج محرز گردید 
بنای  با  اعیانی یک قطعه زمین  ۴۱۱9 فرعی: حمید مسلمی ششدانگ 
احداثی بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و 9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه 
معادل ۵ دانگ و ۱ سیر و ۸ مثقال و ۶ نخود وقف هالل احمر و ۲۳ سیر و ۸ 
مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و ۲۲ نخود ثلث باقی می باشد 

بمساحت ۲۳۲/۴9 متر مربع خریداری از طاهره سید یوسفی محرز گردید
اراضی واقع در روستای رمنت پالک ۲۸۷۲ -اصلی

۲۰۰۰ فرعی: حلیمه درزیان رمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمساحت ۱۸۱/۸۰ متر مربع خریداری از علی اصغر درزیان 

محرز گردید
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به  فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشارآگهی، رای هیأت الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدید 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 تقدم 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.
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبل 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 با 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰9/۱۶

سید مهدی حسینی کریمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

 نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ذیل آگهی می گردد:

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

شناسه آگهی:
1410329


