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گـــزارش

بارش های بی سابقه تلفات زیادی داشت 

غوغای »مانسون«!
به هیچ وجه متروکه شدن کاال 

پذیرفتنی نیست
محســنی اژه ای گفت: از حيث صيانت از بيت المال و 
حقوق مردم، به هيچ وجه پذيرفتنی نيست كه اموال و 
ارزهايی برای واردات كاالی مورد نياز به كشور صرف 
شود ولی اين كاالها در زير آفتاب و در هوای شرجی 
فاسد و متروكه شوند؛ بايد برای حل اين معضل همه 

را به خط كنيم.
به گزارش مركز رســانه قوه قضائيه، پــس از بازديد 
چهار ســاعت و نيم حجت االســالم محســنی اژه ای 
از منطقــه ويژه اقتصــادی بوشــهر و انبارهای بندر، 
گمرك و ســازمان اموال تمليکی اين اســتان، شب 
گذشته جلســه ويژه بررسی راهکارهای تعيين تکليف 
و ساماندهی وضعيت انبارهای بندر، گمرك و سازمان 
اموال تمليکی بوشــهر با حضــور رئيس قوه قضائيه و 
همه دستگاه های مســوول برگزار شد. در اين جلسه، 
مديرعامل ســازمان اموال تمليکی، قائــم مقام وزير 
صمت، اســتاندار بوشهر، مســئوالن قضايی استان و 

متوليان بخش گمرك بوشهر حضور داشتند.
يکی از دســتوركارهای اين جلسه، بررسی وضعيت و 
تعيين تکليف 976 خودروی لوكس و 300 دســتگاه 
ماشــين آالت ســنگين ويژه راه ســازی بــود كه در 
انبارهای گمرك بوشــهر نگهداری می شدند. در جلسه 
مزبور مشــخص گرديد كه ترخيص ايــن خودروها و 
ماشين آالت با 4 مانع مواجه است كه عبارتند از: »بحث 
ســنوات؛ ناظر بر نحوه واردات ماشين آالت مستعمل تا 
عمر حداكثر 5 سال«؛ »مجوز استاندارد«؛ »مجاز نبودن 
واردات خودروی باالی 2500 سی ســی«؛ »عدم اجازه 

ترخيص به خودروهای باالی 40 هزار دالر«.
رئيس قوه قضائيه در اين جلســه با اشــاره به بازديد 
خــود از منطقه ويــژه اقتصادی بوشــهر و انبارهای 
بندر، گمرك و ســازمان اموال تمليکی اين اســتان، 
تاكيد كرد: تاكنون در راستای ســاماندهی انبارهای 
بنادر، گمركات و ســازمان اموال تمليکی با همکاری 
هر ســه قوه بويژه دولت و دســتگاه قضايی اقدامات 
مثبت و روبه جلويی صورت گرفته است؛ اين اقدامات 
بايد اســتمرار يابد و من قطعــاً پييگری های الزم را 
درخصوص رفع معضالت، مشکالت و موانع ساماندهی 
انبارهای بندر، گمرك و سازمان اموال تمليکی بوشهر 
از طرق مختلف از جمله در جلســه ســران ســه قوه 
صورت خواهم داد. رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: از 
حيث صيانت از بيت المال و حقوق مردم به هيچ وجه 
پذيرفتنی نيســت كه امــوال و ارزهايی برای واردات 
كاالی مورد نياز به كشــور صرف شد و اين كاالها در 
زير آفتاب و در هوای شــرجی فاسد و متروكه شوند؛ 
بايد برای حل اين معضل همه مســئوالن بخش ها و 

دستگاه های ذيربط را به خط كنيم.

خبـــــر
سيل در تهران و استان های ديگر غوغا كرده است،  سامانه 
بارشــی »مانسون« همچنان در ايران و منطقه فعال است.
بارش هــای چند روز گذشــته را می توان بی ســابقه ترين 
بارش ها در ســال های اخير دانست. تقريباً اكثر استان های 
درگير اين بارش ها است. با وجودی كه سازمان هواشناسی 
هشــدارهايی در زمينه بارش های شــديد داده بود، اما در 
برخــی موارد عالوه بر ضعف در اطالع رســانی، بی توجهی 

مردم نيز بر تعداد تلفات افزود.
پس از وقع ســيل های شديد در اســتان های سيستان و 
بلوچســتان،  يزد،  فارس،  اصفهــان،  كرمان،  تهران و برخی 
ديگر از اســتان های كشــور، مســئوالن و دســتگاه های 
امدادرسان بسيج شــده و به مناطق سيل زده راهی شدند 
و با حداكثر امکانات مشعول كمك رسانی به آسيب ديدگان 

از سيل هستند.
حضور ميدانی مســئوالن از معاون اول رياســت جمهوری 
گرفته تا وزير كشــور و مســئوالن ســتاد بحران كشور، 
هالل احمر و شــهردارهای شهرهای سيل زده  نشان از پای 
كار بودن آنهاســت. ارتش و سپاه نيز برای كمك رسانی به 
شــهرهای سيل زده در آماده باش كامل هستند و نيروهای 
خود را بــرای كمك رســانی به مناطق ســيل زده راهی 
كرده انــد. در همين زمينه فرمانــده كل ارتش به فرمانده 
نيروی زمينی دســتور داد تا با مسئوليت فرمانده ميدانی 
امدادرسانی ارتش، در مناطق در خطر سيل و آسيب ديده، 
امکانات و تجهيزات مورد نياز مهندســی ســتاد بحران و 

مردم را تأمين كنند.
به دنبال درخواســت وزير كشور و با دستور امير سرلشکر 
سيد عبدالرحيم موسوی، فرمانده كل ارتش، امير سرتيپ 
كيومرث حيدری، فرمانده نيروی زمينی، به عنوان فرمانده 
ميدانی امدادرســانی ارتش، مأموريــت يافت تا در مناطق 
مركزی آســيب ديده از ســيل به ويژه استان يزد، نيازهای 
ســتاد بحــران در حوزه های مختلف به ويژه مهندســی را 
تأمين كند«. برابر اين دســتور ســاير نيروهای ارتش نيز 
ملزم به تبعيت از امير حيدری، در امر امداد رسانی شدند.
در پی اين دســتور كه در راســتای تشــديد و گسترش 
اقدامات مردمياری ارتش صادر شــد، واحد های مهندسی 
ارتش در اســتان های در معرض خطر سيل به حالت آماده 

باش در آمدند.
همچنين فرمانده نيروی زمينی نيز ضمن ابالغ آماده باش 
به يگان های مهندســی و به كارگيری بيشــتر و ســريع تر 
تجهيزات مورد نياز مناطق ســيل زده بــه فرمانده قرارگاه 
جنوب شــرق و فرمانده ارشــد نظامی استان فارس، برای 
كمك رســانی به مردم ســيل زده، خواســتار استمرار و 
تقويــت كمك رســانی در مناطق ســيل زده شــد. وی 
افزود: با دســتورهای ابالغی، تجهيــزات مورد نياز منطقه 
بنا به درخواســت های ســتاد بحران در اســرع وقت، امر 

خدمت رسانی را تسريع و تشديد خواهند كرد.
سخنگوی ســپاه نيز از دستور سرلشــکر حسين سالمی 

فرمانده كل ســپاه برای ارتقا و تشــديد آمادگی های سپاه  
استانی و يگان های امدادی بسيج برای امداد و كمك رسانی 
به مردم در مناطق سيل زده و مستعد وقوع سيل در كشور 

خبر داد. 
در پی هشدارهای سازمان هواشناسی كشور مبنی بر تداوم 
و گســترش رگبارهای موســمی و فعاليت سامانه بارشی 
در 27 استان، سردار ســرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف 
سخنگو و مســئول روابط عمومی كل سپاه گفت: با توجه 
به شــرايط پيش رو و پيش بينی های ســازمان هواشناسی 
كشور و احتمال وقوع ســيل و بروز مشکل و چالش برای 
مردم، سرلشکر حسين سالمی فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ضمن قدردانی و تشکر از تالش های ارزنده 
و مجاهدانه پاســداران و بسيجيان برای حضور به موقع در 
صحنه عمليات امداد و نجات و خدمت رسانی به هموطنان 
عزيز در مناطق ســيل زده كشور، طی دستوری بر ضرورت 
ارتقا و تشــديد آمادگی های سپاه های استانی و يگان های 
امدادی بســيج برای كمك به ســاير نيروهای امدادی در 
صورت وقوع سيل و بروز شرايط بحرانی در مناطق مختلف 

كشور تاكيد كرد.
وی افــزود: ســپاه ظرفيت هــای خود را متناســب با نوع 
مخاطره اعالم شــده توسط ســازمان هواشناسی كشور و 

ديگر مراجع ذيربط ســازماندهی و مهيای ورود به صحنه 
امدادرسانی در همراهی با ساير دستگاه های اجرايی مانند 
نيروهای امدادی، راهداری، شــهرداری، وزارت نيرو و غيره 

جهت مقابله با بحران كرده است.
ســيل در تهران و در منطقه فيروزكوه، رودهن، امام زاده 
داوود و كن عالوه بر وارد كردن خســارات سنگين تلفات 
جانی نيز به همراه داشــت. سيل در استهبان جان23 تن 
را گرفــت و در امــام زاده داوود نيز 9 تن جــان خود را از 
دســت دادند. در فيروز كوه نيز 9 تن جــان باختند و در 
منطقــه كن تهران نيز 3 تن جان خود را از دســت دادند. 
در استان سيستان و بلوچستان نيز  5 تن جان باختند كه 
البته در شهرها و استان هايی كه سيل جاری شده تعدادی 
 مفقودی نيز وجود دارد كه امداد رســان ها مشغول يافتن

آنها هستند.
 معاون عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
از آغاز عمليات جســتجو برای پيدا كردن 19 مفقودی در 
سيل امامزاده داوود خبر داد و گفت: بر اساس آخرين آمار 

9 نفر در اين حادثه جان باخته اند.
مرتضی مرادی پور با اشاره به آغاز عمليات جستجو از سوی 
نيروهــای امداد جمعيت هالل احمــر در امامزاده داوود با 
اشــاره به حضــور نيروهای متخصص امــدادی در منطقه 

تصريح كرد: با توجه شــرايط منطقه از نيروهای كوهنورد 
هم برای نجات مفقودی ها استفاده شده است.

مرادی پور درباره آخرين آمار جان باختگان و مفقودی ها در 
سيل امامزاده داوود خاطرنشان كرد: 9 نفر فوت و براساس 
مراجعه خانواده ها به هالل احمر، 19 نفر مفقود شــده اند.

بنابر پيش بينی سازمان هواشناسی كشور، ادامه بارش های 
موســوم به سامانه بارشی مانسون همچنان در كشور فعال 

است و در چند روز آينده نيز ادامه خواهد داشت.
همچنين مديركل پزشــکی قانونی تهــران گفت: خانواده  
فوتی های حادثه ســيل امامزاده داوود)ع(، بومهن ورودهن 
برای تعيين و شناســايی هويت پيکرهای عزيزانشــان به 
مركز تشــخيصی و آزمايشــگاهی پزشــکی قانونی استان 

تهران مراجعه كنند.
مهدی فروزش، مديركل پزشکی قانونی استان تهران گفت: 
خانواده  فوتی های حادثه ســيل در اســتان تهران منطقه 
امامزاده داوود)ع( و بخش بومهن_ ورودهن برای تعيين و 
شناسايی هويت پيکرهای عزيزانشان و در صورت لزوم اخذ 
نمونه DNA به مركز تشــخيصی و آزمايشــگاهی پزشکی 
قانونی اســتان تهران واقع در كهريــزك 500 متر بعد از 
درب شرقی بهشــت زهرا روبروی مخابرات مراجعه  كنند. 
)اين مركز پذيرای بستگان حادثه ديدگان خواهد بود( وی 
ادامه داد: در صورت عدم شناســايی بــا معاينه ظاهری و 
انگشت نگاری،  اخذ  نمونه DNA مورد تاكيد است. مراجعه 
كنندگان در صورت ابهام يا ســوال می توانند با شــماره 
56524801 مركز تشخيصی و آزمايشگاهی تماس بگيرند.

هشــدار قرمز ســازمان هواشناســی، برای سيســتان و 
بلوچستان، كرمان، فارس، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد 

و خوزستان برقرار است.
بر اســاس اين هشدار در مناطق مذكور، رگبار و رعدوبرق، 

گاهی تگرگ و نيز وزش باد شديد پيش بينی می شود.
جاری شدن سيالب، طغيان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و 
منازل، اختالل در ناوگان حمل و نقل، كاهش شــعاع ديد، 
احتمال تخريب پل ها و مسدود شدن جاده ها، خسارت به 
صنعت كشــاورزی و شکســتن درختان و تيرهای برق از 

مخاطرات اين پديده جوی است.
بــه هموطنان توصيه می شــود از نواحی حادثه خيز مانند 
حاشيه و بستر رودخانه ها و مسيل ها دوری كرده و از صعود 

به ارتفاعات نيز خودداری كنند. 
در تهران، البرز، قزوين، قم، ســمنان، هرمزگان، بوشــهر، 
چهارمحال و بختياری، يزد، مركزی، خراســان شــمالی، 
زنجان، گلستان، مازندران، گيالن، كردستان و لرستان هم 

برای امروز هشدار نارنجی صادر شده است.
كشــورهای زيادی دچار بارش های ســيل آســا شده اند.

در اطراف ايران كشــورهايی چون پاكستان و هندوستان، 
امارات و عمان نيز با بارش ها سيل آسيا دست و پنجه نرم 
می كنند. آمريکا نيز در بخش هايی با بارش ها ســيل آسيل 

همراه بوده است.

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهر چمستان
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
پــاک 353 فرعی از 15 اصلــی واقع در قریه انــاده بخش 11 
بنام  علی اسدی فارسانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 215.06 مترمربع که طبق رای شــماره 
مــورخ 1401/03/31 هیئــت   140160310013005202
قانون تعیین و تکلیف در ســاعت 9 صبح روز ســه شــنبه مورخ 

1401/06/01 در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد.
 لــذا از متقاضیــان و مالکین اماک مجــاور و صاحبان حقوق 
ارتفاقــی دعوت می گــردد در وقــت مقرر در محــل وقوع ملک 
حضــور بــه هم رســانند . بدیهی اســت در صورت عــدم حضور 
متقاضــی یا نماینده قانونی آنان طبق مــاده 15 قانون ثبت ملک 
مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شــد.معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 
74 و 86 آییــن نامــه قانــون ثبت ظرف مــدت 30 روز از تاریخ 
تنظیــم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند 
در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 
متقاضی یا نماینــده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله 
عملیات ثبتی بــا رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  

1401/05/08   شناسه آگهی: 1356816
 عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهر چمستان

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 اماک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بامعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: اماک متقاضیان واقع درقریه امیر 
رود  پاک 26  اصلی بخش 2 قشــاقی 855 فرعی آقا/ خانم افســانه مرادی 
نیک فرزند رضا   نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 602.31    
مترمربع قســمتی از پاک 451 فرعی  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
مینــا اصفیا، لذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعام شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از اماکی که 
قبــا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطاع می رســاند و نســبت به امــاک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: 1356740  تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/05/08 نوبت دوم 1401/05/22 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 اماک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطاع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: اماک متقاضیان واقع درقریه حمزده علیا  
پــاک 7  اصلی بخش 3 قشــاقی 350 فرعی آقا/ خانم علی اصغر مشــهدی 
شــریف فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 214.12   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  نصراله 
ســلیمانی چورن، لذا بــه موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
اماکــی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطاع می رســاند و نســبت به اماک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 
به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1352262  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/05/08 نوبت دوم 1401/05/22 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
اماک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  اماک متقاضیان واقع 
درقریه حمزده علیا  پاک 7  اصلی بخش 3 قشاقی 350 فرعی 
آقا/ خانم علی اصغر مشــهدی شــریف فرزند عباس  نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 214.12   
مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  نصراله سلیمانی 

چورن،
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/29 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین اماک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
بــه اســتناد ماده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 
رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401/05/08   

شناسه آگهی: 1352263
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه سنگســرا  
پــالک 5  اصلی بخش 3 قشــالقی 391 فرعــی آقا/ خانم زهــرا عبدالوهابی 
فرزند حســین علی  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 272.48   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  مرتضی 
فشــارکی، لذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/05/08 

نوبت دوم 1401/05/22 
شناسه آگهی: 1355656

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریه سنگســرا  پالک 5  اصلی بخش 3 قشــالقی 391 فرعی 
آقــا/ خانــم زهــرا عبدالوهابــی فرزند حســین علی  نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 272.48   
مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مرتضی فشارکی، 
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/29 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
بــه اســتناد ماده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 
رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401/05/08   

شناسه آگهی: 1355674
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیــان واقع درقریه 
نیرنــگ  پــالک 21  اصلی بخش 1 قشــالقی 1056 فرعی آقا/ خانم ســمانه 
بــاروج کیاکالئی فرزند محمد  نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 93.78   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
حســن یوسفی مقدم، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 
به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1351569  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/05/08 نوبت دوم 1401/05/22 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک 
به شرح ذیل به عمل خواهد آمد: امالک متقاضیان واقع درقریه 
نیرنــگ  پــالک 21  اصلی بخــش 1 قشــالقی 1056 فرعی آقا/ 
خانم ســمانه باروج کیاکالئی فرزند محمد  نســبت به ششدانگ 
یــک قطعه زمین با بنــای احداثی به مســاحت 93.78   مترمربع  

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  حسن یوسفی مقدم
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/05/29 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
بــه اســتناد ماده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 
رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401/05/08   

شناسه آگهی: 1351574
  صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر


