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*سید علی موسوی خلخالی
جمهوری  رئیس  علی اف،  الهام  گذشته  روز 
به  اظهاراتی  طی  بار  چندمین  برای  آذربایجان 
کشورمان حمله کرد و از این که ایران در مرزهای 
میزبان  و  کرده  برگزار  نظامی  مانور  شمالی اش 
ارمنستان در تهران  پاشینیان، نخست وزیر  نیکول 
آن  علی اف  آقای  واکنش  کرد.  انتقاد  است،  بوده 
هم بعد از گذشت چندین روز از هر دو رویداد، 
تعجب برانگیز است. آن هم در حالی که مقامات 
پایتخت های یکدیگر  به  دو کشور تقریبا هر ماه 
سفر می کنند و تالش دارند روابط دو کشور را 

توسعه دهند. 
این نخستین بار نیست که علی اف چین اظهاراتی 
او  از  بارها  را  اظهارات  این  مشابه  کند،  می  بیان 
شنیده ایم؛ همین چند ماه پیش بود که او لحن تهدید 
خود را علیه ایران تشدید کرد و چند روز پس از 
آن مقامات ارشد دولت خود را به ایران فرستاد و 
گرفته  کشور  دو  روابط  تیرگی  تالش شد جلوی 
شود. بارها شنیده ایم که طرف آذربایجانی می گوید 
داریم و خواهان  اهتمام  ایران  با  بر توسعه روابط 
تنش با تهران نیستیم اما هر بار در عمل می بینیم که 
طرف آذربایجانی عمال رفتارهایی در خصومت با 

ایران انجام می دهد. 
با  دوستی  از  صحبت  حالی  در  ها  آذربایجانی 
ایران می کنند که همچنان در کتاب های درسی و 
تلویزیونی  شبکه های  حتی  تلویزیونی،  شبکه های 
دولتی، صحبت از آذربایجان بزرگ می کنند و عمال 
ایران را مورد تهدید امنیتی و ارضی قرار می دهند. 
در بیشتر موارد دولت ایران سکوت کرده و تالش 
را  شمالی  همسایه  با  تنش  تشدید  جلوی  داشته 
بگیرد، و حتی به رسانه های ایرانی توصیه شده که 
خشم خود را فروخورند و خویشتنداری کنند و در 
انتقاد از طرف آذربایجانی مصلحت اندیشی کنند و 

به اظهارات پوپولیستی و پان ترکیستی آذربایجانی ها 
به  اما  ننهند.  آنها وقعی  پوچ  یاوه و  و حرف های 
نظر می رسد دولت باکو و رهبر آن، الهام علی اف 
بودن  محق  و  ناتوانی  بر  حمل  را  ایران  سکوت 
و  ایران  نجابت  از  دارد  و سعی  است  کرده  خود 
ایرانی ها سوء استفاده کند. الزم است جناب علی 
اف بداند اوال، ایران یکی از بزرگترین کشورهای 
غرب آسیاست که تهدید آن به مثابه بازی کردن 
ایران  که  امکاناتی  و  توانایی ها  است.  شیر  دم  با 
دارد، در سایه همین وضعیت سخت فعلی ایران، 
از بسیاری جهات از بسیاری از کشورهای منطقه 
بیشتر است. ثانیا، بد نیست آقای علی اف یک بار 
در  که  کند  مرور  را  خود  پدر  اظهارات  شده  هم 
ارتش  سران  از  یکی  درشت گویی های  به  پاسخ 
و  بگیریم  را  تبریز  باید  بود  گفته  که  دولت خود 
به فکر آذربایجان بزرگ باشیم، گفته بود: »آقایان 
بدانید جزء به کل می پیوندد، کودک به دامان مادر 
می رود، اگر هم ادعای الحاق باشد، این ما هستیم 
که باید به ایران بپیوندیم نه بالعکس.« ثالثا، بد نیست 
آقای علی اف نگاهی به گذشته خود هم بیندازد و 
جنگ های  جمله  از  سخت  روزهای  در  که  ببیند 
دهه نود میالدی چه کسی بود به آذربایجان کمک 
کرد. یا همین اآلن کیست بیش از هر همسایه ای 
به  بنا  و  می کند  متنوع  کمک های  آذربایجان  به 
رسانه ای  کمک ها  این  می دهد  ترجیح  مالحظاتی 
انصاف  قدر  این  جمهور  رئیس  آقای  آیا  نشود؟! 

دارند که این کمک ها را نادیده نگیرند؟!
ایران  به  حالی  در  آذربایجان  جمهوری  رئیس 
نقد  بوته  به  را  خود  عملکرد  که  می گیرد  خورده 
شمال  در  نظامی  مانور  ایران  اگر  نمی گذارد؛ 
بدون  مانورش  اتفاقا  که  می کند  برگزار  کشورش 
هم  کسی  علیه  و  است  دیگری  کشور  مشارکت 
رجزخوانی نکرده، آذربایجان نیز در مناطق مرزی 

با ایران بارها مانورهای مشترک نظامی با ترکیه و 
پاکستان برگزار کرده و اتفاقا علیه ایران رجزخوانی 
کرده است. بگذریم از این که حتی گفته می شود 
در مواردی اسرائیلی ها نیز در این مانورها مشارکت 
که چرا  است  ناراحت  این  از  علی اف  اگر  دارند. 
ایران میزبان نخست وزیر ارمنستان است، ارمنستانی 
که خود بارها با آن برای حل اختالفاتش مذاکره 
کرده است، باید به این پرسش هم پاسخ دهد که 
چرا آذربایجان روابطش را آن قدر با اسرائیل نزدیک 
کرده که رابطه صمیمی با اسرائیل را به نزدیکی با 
ایران با این همه اشتراکات ترجیح می دهد، حاضر 
است برای اسرائیلی ها اردوگاه های موقت یهودیان 
از  پس  یکی  را  اسرائیلی  مقامات  و  کند  تاسیس 
دیگری در آغوش بکشد، خاک آذربایجان را برای 
علیه  امنیتی  ضد  و  جاسوسی  های  فعالیت  انجام 
ایران در اختیار اسرائیل بگذارد و پذیرفته این رژیم 

امنیت ایران را تهدید کند؟!
به  کشورها  مقامات  سفر  مگر  آیا  وانگهی 
پایتخت های یکدیگر باید با اجازه و هماهنگی آقای 
الهام علی اف باشد؟! وقتی ایشان نخست وزیرها و 
وزرای امور خارجه و روسای جمهور اسرائیل و 
ایران  از  آیا  مقامات موساد را در آغوش می کشد 

اجازه می گیرد یا با تهران هماهنگ می کند؟!
به نظر می رسد اظهارات آقای علی اف بیش از 
آنکه گله باشد فرار رو به جلوست. او زمانی به فکر 
سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران و پاسخ به مانور 
نظامی کشورمان افتاد که فاش شد فرمانده عملیات 
در  )ع(  چراغ  شاه  حضرت  حرم  در  تروریستی 
شیراز، تبعه آذربایجانی است و از فرودگاه بین المللی 
حیدر علی اف با گذرنامه رسمی آذربایجان به تهران 
آذربایجانی ها  احتماال  اینکه  یعنی  این  کرده،  سفر 
در  یا  بوده اند  تروریستی  فعالیت  این  جریان  در 
خوشبینانه ترین حالت خاک آذربایجان را به مرتعی 
برای جوالن تروریست های داعشی تبدیل کرده اند. 
رئیس جمهوری آذربایجان به جای اینکه در این 
باره توضیح دهد در فراری رو به جلو دست پیش 

گرفته است و اظهارات فرافکنانه سر می دهد. 
آقای الهام علی اف به جای اینکه به ایران خورده 
بگیرد، باید پاسخ دهد به چه حقی به خود اجازه 
با  دیدار  در   2022 اکتبر   21 روز  در  که  می دهد 
ترک زبان  کشورهای  اصطالح  به  سازمان  دبیرکل 
درباره ظرفیت باکو برای دخالت در حقوق و امنیت 
صحبت  کشورها  سایر  آذری زبانان  سرنوشت  و 
می کند در حالی که این اظهارات آشکارا با اصول 
و قواعد حقوق بین الملل و قواعد حسن هم جواری 

مغایرت آشکار و تضاد غیرقابل انکار دارد. 
گویا آقای علی اف گمان کرده این روزها که کمی 
اوضاع داخلی ایران آشفته شده می تواند به پشتوانه 
ترکیه و اسرائیل علیه کشور بزرگمان رجزخوانی 
کند، خیر این گونه نیست، او باید خود بداند که 
ایران همکاری کند و  با  ایجاب می کند  منافعش 
اال در کمترین مورد ایران می تواند مسیر ترانزیتی 
جنوب به شمال را به جای آذربایجان که باکو روی 
آن حساب بسیاری کرده، تغییر جهت بدهد و از 
مرز شمال شرقی و از طریق ترکمنستان عبور دهد 
کمتری  دردسر  هم  و  دارد  کمتری  هزینه  هم  که 

نسبت به دولت قدرنشناس آذربایجان.  

آقای علی اف
 این رسم همسایگی نیست
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تصمیم اتحادیه اروپا
 برای اعمال تحریم های 

جدید علیه ایران
مواضع  برخی  تکرار  با  آلمان  خارجه  وزیر 
از  ایران  در  ناآرامی ها  درباره  مداخله جویانه 
تحریم های  اعمال  برای  اروپا  اتحادیه  تصمیم 

جدید علیه این کشور خبر داد.
تکرار  با  آلمان  بائربوک« وزیر خارجه  »آالنا 
برخی مواضع مداخله جویانه درباره ناآرامی ها 
اتحادیه اروپا برای اعمال  ایران از تصمیم  در 

تحریم های جدید علیه این کشور خبر داد.
»به طور فشرده در حال کار  اعالم کرد:  وی 
تصمیم  و  بوده  جدید  تحریمی  بسته  روی 

داریم هفته آینده آن را به تصویب برسانیم«.
بائربوک افزود که به طور هم زمان در تالش 
نشست  که  کنیم  حاصل  اطمینان  تا  هستیم 
امنیت  شورای  در  ایران  موضوع  با  ویژه ای 

سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
نقل  به  اشپیگل  هفته نامه  نیز،  این  از  پیش 
همراه  به  آلمان  که  داد  گزارش  آگاه  منابع  از 
تصویب  دنبال  به  اروپایی  دیگر  کشور  هشت 

بسته جدید تحریم های ضدایرانی است.
بر اساس این گزارش، این کشورها بسته ای 
اعضای  به  را  پیشنهاد   ۳1 شامل  تحریمی 
اتحادیه اروپا ارائه کرده اند که از جمله شامل 
ورود  ممنوعیت  و  دارایی ها  شدن  مسدود 
خاک  به  ایران  حقیقی  شخصیت های  برخی 

اتحادیه اروپا است.
اتحادیه  خارجه  وزرای  می رود  احتمال 
تاریخ  اروپا خود در نشست آتی خود که در 
فهرست  درباره  می شود  برگزار  نوامبر   1۴

تحریم های جدید تصمیم بگیرند.

تهدید اسرائیل به حمله 
نظامی علیه ایران !

اذعان  به رغم  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر 
ناتوانی  به  صهیونیست   مقام های  از  بسیاری 
نظامی این رژیم در برابر تهران، مدعی شد که 
اما  است،  ایران  به  زدن  به ضربه  قادر  تل آویو 

چنین اقدامی باید به دقت سنجیده شود.
»بنی گانتز« در ادامه ادعاهای خود گفت که 
اسرائیل توانایی ضربه زدن به ایران را دارد، با 
این حال اگر چنین اقدامی را ضروری بدانیم، 

باید این تصمیم به دقت بررسی شود.
گانتز همچنین مدعی شد: »ما آمادگی، توانایی 
و برنامه های بلندمدت را داریم. باید برای این 
از  قبل  باید  همچنین  اما  شویم،  آماده  احتمال 

اقدام به این موضوع با دقت فکر کنیم«.
اولمرت«  »ایهود  که  است  حالی  در  این 
اذعان  صهیونیستی  رژیم  پیشین  نخست وزیر 
کرده است که این رژیم توانایی حمله به ایران 
را ندارد و مواضعی که در این خصوص اتخاذ 
می شود، »یک الف بی جا« است. وی افزود که 
این ادعا که ما قادر به تهاجم به ایران هستیم، 
چنین  اولمرت،  گفته  است.به  بی جا  الف  یک 
نشانگر  که  آن  از  بیش  الف هایی  و  رفتارها 

قدرت باشد، بیانگر ضعف ماست.
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی پیش از 
به طور  رژیم  این  که  بود  کرده  اذعان  نیز  این 
کالسیک  نظامی  قدرت  هرگونه  فاقد  عملی، 

برای حمله به مراکز هسته ای ایران است.
اولمرت طی مقاله ای در روزنامه »هاآرتص« 
به  حمله  نظامی  توان  اسرائیل  که  بود  نوشته 
مراکز هسته ای ایران و نابودی آن همانگونه که 
در  در سال 200۷  و  عراق  در  در سال 1۹۸1 

سوریه انجام داد، را ندارد.
مقطع  هر  در  ایران  این که  بر  تاکید  با  وی 
ماه  چند  طی  که  داشت  را  توانایی  این  زمانی 
تبدیل  اورانیوم  از  الزم  با حجم  غنی سازی  به 
رویکرد  از  شود،  هسته ای  کشور  یک  به 
ایران هراسی انتقاد کرد و گفت که نیازی به این 

کار نبوده است.

روز  آمریکا  رئیس جمهوری  بایدن،  جو 
انتخابات  نتیجه  به  واکنش  در  چهارشنبه 
میان دوره ای در این کشور از آن به عنوان »روز 

خوبی برای دموکراسی« یاد کرد.
دفاع  ضمن  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری 
تاکید  کاخ سفید  در  خود  ساله  دو  عملکرد  از 
جمهوریخواهان  که  بزرگ«  قرمز  »موج  که  کرد 
وعده آن را داده بودند به وقوع نپیوست. دونالد 
بسیاری  و  آمریکا  سابق  رئیس جمهوری  ترامپ، 
از اعضای حزب جمهوریخواه امیدوار بودند تا با 
انتخابات  پیروزی قاطع نامزد های این حزب در 
نشانه  به  بزرگ«  قرمز  »موج  روز سه شنبه شاهد 

رنگ حزب جمهوریخواه باشند.
برای  خوب  »روز  درباره  بایدن  جو  سخنان 
می شود  بیان  حالی  در  آمریکا  در  دموکراسی« 
که دونالد ترامپ روز چهارشنبه نتیجه انتخابات 

میان دوره ای را »کمی مایوس کننده« خواند.
جو بایدن در بخش دیگری از سخنانش گفت 
جمهوریخواه  اعضای  با  »همکاری«  برای  که 

کنگره طی دو سال آینده آمادگی دارد.
انتخابات  رقابت های  از  بسیاری  نتایج 
است،  نشده  مشخص  هنوز  آمریکا  میان دوره ای 
کنترل  جمهوریخواهان  که  می رسد  نظر  به  اما 
گرفت.  خواهند  دست  به  را  نمایندگان  مجلس 
بیشتری برای حفظ  در مقابل دموکرات ها بخت 

اکثریت شکننده خود در مجلس سنا دارند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره احتمال 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  نامزدی اش 
202۴ گفت که در این باره با همسرش مشورت 

خواهد کرد و هنوز تصمیم خود را اتخاذ نکرده، 
اما »قصد آن ها حضور دوباره« در رقابت انتخابات 

ریاست جمهوری است.
همه  برخالف  دموکرات  »حزب  افزود:  وی 
قصد  من  و  است  کرده  عمل  خوب  انتظارات 
اما  شوم،  جمهوری  ریاست  نامزد  دوباره  دارم 
تالش  من  کرد.  نخواهم  عجله  تصمیم گیری  در 
تا مطمئن شوم که دونالد ترامپ، رئیس  می کنم 
جمهوری  ریاست  به  آمریکا  سابق  جمهور 

بازنگردد«.
ماه جاری میالدی ۸0 ساله خواهد  بایدن  جو 
شد و به این ترتیب در زمان برگزاری انتخابات 
آستانه  در  میالدی   202۴ سال  ریاست جمهوری 

۸2 سالگی خواهد بود.

کاهش ۹۰ درصدی فوتی های کرونا
 در جهان در ۹ ماه گذشته

از   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  مدیرکل 
از  ناشی  کاهش ۹0 درصدی موارد مرگ و میر 

ابتال به کووید1۹ در ۹ ماه گذشته خبر داد.
آدهانوم«  »تدروس  آسوشیتدپرس،  گزارشز  به 
در یک نشست خبری گفت: فوتی های ناشی از 
ابتال کرونا در جهان هفته گذشته ۹ هزار و ۴00 
آمار  با  مقایسه  در  تعداد  این  شد.  گزارش  نفر 
)اسفند  فوریه  ماه  در  کرونا  هفتگی  میر  و  مرگ 
کاهش  بود،  مورد  هزار   ۷۵ از  بیش  که  ماه( 

چشمگیری داشته است.
تمام  از  به  اما  آمده ایم  راه طوالنی  افزود:  وی 
دولت ها و جوامع و افراد میخواهیم که همچنان 

هشیار بمانند.
در  مرگ  هزار   10 اینکه  بر  تاکید  با  آدهانوم 
هفته به دلیل یک بیماری قابل پیشگیری و درمان، 
تست های  تعداد  داد:  ادامه  است،  زیاد  بسیار 
واکسیناسیون  شکاف  و  پایین  جهان  در  کرونا 
میان کشورهای ثروتمند و فقیر همچنان گسترده 
ویروس  این  جدید  گونه های  همچنین  است. 

همچنان در حال تکثیر هستند.
اعالم  نیز  متحد  ملل  سازمان  بهداشت  آژانس 
ابتال  از  شده  ثبت  جدید  موارد  تعداد  که  کرد 
به  جاری  هفته  در  جهان  سراسر  در  کووید1۹ 
درصد   1۵ که  رسیده  نفر  میلیون   2.1 از  بیش 
نسبت به هفته قبل کاهش داشته است. همچنین 
تعداد مرگ و میرهای هفتگی نیز نسبت به هفته 

قبل 10 درصد کمتر است.
بر اساس این گزارش، سازمان بهداشت جهانی 
میلیون   ۶.۵ و  ابتال  مورد  میلیون   ۶2۹ تاکنون، 
مرگ مرتبط به همه گیری کرونا را گزارش کرده 
است.گفتنی است،  بیشترین تعداد موارد گزارش 
شده جدید در طول هفته مربوط به ژاپن با بیش 
از ۴01 هزار ابتال است که نسبت به هفته پیش از 
آن ۴2 درصد افزایش را نشان می دهد. پس از آن 
کره جنوبی، آمریکا، آلمان و چین قرار دارند که 
بیش از 21۹ هزار ابتالی جدید را در هفته ثبت 
کردند که کاهشی 1۵ درصدی نسبت به هفته قبل 

را نشان می دهد.

»شان پن« در سفر اخیرش به کی یف با رییس 
جمهور اوکراین »ولودیمیر زلنسکی« دیدار کرد تا 
حمایت خود را از این کشور در بحبوحه جنگ با 

روسیه اعالم کند.
جدیدترین  در  آمریکایی  بازیگر  پن«  »شان 
مالقات با »ولودیمیر زلسنکی«، یکی از جایزه های 
اسکارش را به رییس جمهور اوکراین هدیه کرد.

»شان پن« در سفر اخیرش به کی یف با رییس 
جمهور اوکراین »ولودیمیر زلنسکی« دیدار کرد تا 
حمایت خود را از این کشور در بحبوحه جنگ با 
روسیه اعالم کند. او در جریان این مالقات یکی 
به  هدیه  به عنوان  را  اسکار خود  مجسمه  دو   از 

زلنسکی داد.
داخلی  امور  وزیر  مشاور  گراشچنکو«  »آنتون 
هدیه  این  اعطای  از  ویدیویی  انتشار  با  اوکراین، 
به رییس جمهور اوکراین خبر داد. در این ویدیو 
»این  می گوید:  زلسنکی  به  خطاب  پن«  »شان 
چیز  یک  تنها  که  شماست  برای  اسکار(  )جایزه 
احمقانه و نمادین است، اما اگر بدانم اینجاست، 
احساس بهتری و قدرت کافی برای مبارزه خواهم 
داشت. وقتی پیروز شدید، این مجسمه را به مالیبو 

برگردانید، زیرا با دانستن اینکه بخشی از من در 
اینجا وجود دارد، احساس بهتری خواهم داشت«.
»زلنسکی« نیز نشان افتخار و شایستگی به همراه 

یک لوح یادبود به این بازیگر اعطا کرد.
هالیوودی  حامیان  صریح ترین  از  یکی  »پن« 
اوکراین در طول درگیری های نظامی جاری بوده 
است. در ماه فوریه، این سینماگر سرگرم ساختن 
یک مستند در اوکراین بود و از آن زمان تاکنون 
چندین بار با رییس جمهور اوکراین که خود پیش 
کمدی  نقش های  بازیگر  جمهوری،  ریاست  از 

بوده، دیدار کرده است.

این بازیگر پیش از این متعهد شده بود که در 
صورت مخالفت آکادمی علوم و هنرهای سینمای 
سخنرانی  برای  زلنسکی  درخواست  از  متحرک 
طور  به  را  خود  اسکار   ،2022 اسکار  مراسم  در 
زلنسکی  که  حالی  در  می کند.  )ذوب(  آب  علنی 
در مراسم اسکار امسال حاضر نشد، بیانیه رسمی 

حمایت از اوکراین در این مراسم صادر شد.
»شان پن« نخستین بار در سال 200۳ برای فیلم 
»رودخانه مرموز« و دومین بار برای فیلم »میلک« 
اسکار  جایزه  کسب  به  موفق   200۸ سال  در 

بازیگری شد.

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهراهدای اسکار به رئیس جمهور اوکراین توسط بازیگر اسکاری هالیوود
 نظر به دستورمواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0.0۹.20 امالک 
مالکانه و  نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات  ثبتی  قانون مذکور مستقر در واحد  ماده یک  متقاضیانی که در هیات موضوع 

بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در  قریه مندول پالک 23 اصلی بخش 5 قشالقی

  121 فرعی آقا/ خانم مصطفی نقیبی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۷۴.2۷ 
مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از  علی اکبر نقیبی .

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 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 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 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 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 به اطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی: 1۴0۸200- تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01.0۸.21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01.0۹.0۵
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
 نظر به دستور و مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0.0۹.20 امالک 
مالکانه و  نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات  ثبتی  قانون مذکور مستقر در واحد  ماده یک  متقاضیانی که در هیات موضوع 

بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در  قریه چلک پالک 1۷ اصلی بخش ۳ قشالقی

  ۹۶1 فرعی آقا/ خانم تقی محمدی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۹0.۶۶  
مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از  استشهادیه محلی .

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 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 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 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 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 به اطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی: 1۴0۸12۴- تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01.0۸.21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01.0۹.0۵
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده1۳ قانون و 
ماده 1۳ آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 

شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در  قریه چلک پالک 17 اصلی بخش 3 قشالقی

  ۹۶1 فرعی آقا/ خانم تقی محمدی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۹0.۶۶  
مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از  استشهادیه محلی .

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخ 1۴01.0۹.12 لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان 
طبق ماده 1۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می تواند به 
استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ تنظیم  صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی 

وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
 شناسه آگهی: 1۴0۸12۸- تاریخ انتشار: 1۴01.0۸.21

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده1۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشروحه 

ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در  قریه بندپی پالک 4 اصلی بخش 2  قشالقی

  1۷۴1 فرعی آقا/ خانم سینا فاقدی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۵1  مترمربع قسمتی از پالک 2۳۹ فرعی خریداری بدون واسطه/ با واسطه از 
رضا فاقدی.

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخ 1۴01.0۹.12 لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است 
در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 1۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می تواند به استناد ماده 
20 قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ تنظیم  صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه 

به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.  شناسه آگهی: 1۴0۷۸۴2- تاریخ انتشار: 1۴01.0۸.21
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
 نظر به دستور  مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0.0۹.20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 

واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در  قریه بندپی پالک ۴ اصلی بخش 2  قشالقی

  1۷۴1 فرعی آقا/ خانم سینا فاقدی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۵1  مترمربع قسمتی از پالک 2۳۹ فرعی خریداری بدون واسطه/ با واسطه از 
رضا فاقدی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی 
/ کثیراالنتشار در شهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 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 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 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 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 به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی: 1۴0۷۸۳۸-  تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01.0۸.21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01.0۹.0۵
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

مفقودی
شماره   به       1۳۸0 مدل   پیکان    سواری  سبز  برگ 
موتور  شماره  به  ایران2۵    ۴۴ ن    ۳2۹ پالک 
:1112۸0۹۵0۷۴شماره شاسی  :۸0۴۹۸۴۷۶       بنام  علی 
بزرگ منش مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط است .       

شبستر

   مفقودی
مدل   پیکان     وانت  کمپانی  سند  و  کارخانه  فاکتور 
ایران   ۴2 ن   ۶21 پالک  شماره   به       1۳۹0
موتور:11۴۹00۴۸۸۸۳شماره  شماره  به     2۵
ابولفضل  بنام        NAAA46AA2BG21۵۳۶0:شاسی
صبری  سیس مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط است  
شبستر

مفقودی
کارت ماشین  سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی   مدل  
1۳۸۹به رنگ سفید روغنی      به  شماره  پالک ۶۶۸  
به شماره موتور :۳۶1۵۴22شماره شاسی   ب ۴۹ایران1۵ 
:S1۴122۸۹۶۴0۹20      بنام محمد کریم زاده هیبت بگلو  

مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط است .      


