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وزیر آموزش و پرورش: 
کمبود نیروی ارزیاب، 

طرح رتبه بندی معلمان را 
کند کرده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی 
معلمان در دست انجام است اما کار به دلیل کم 
بودن نیروهای ارزیاب، کمی کند انجام می شود.
نشست  چهاردهمین  حاشیه  در  نوری  یوسف 
حوزه  های  همکاری  ستاد  ساالنه  اندیشی  هم 
علمیه و آموزش و پرورش در مشهد در جمع 
معلمان،  بندی  رتبه  قانون  افزود:  خبرنگاران 

ارتقای نظام تعلیم و تربیت را به همراه دارد.
قانون،  این  اجرایی شدن  برای  کرد:  اضافه  وی 
شبانه  صورت  به  ممیزی  هیاتهای  و  ارزیابان 
روزی در حال فعالیت هستند و احکام معلمان 

صادر می شود.

اهمیت  خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نیز گفت:  آموزشی  نظام  و  علمیه  ارتباط حوزه 
تربیت  فرایند  ارکان  از  حوزویان  و  روحانیان 

هستند و این ارتباط باید وسیع باشد.
ظرفیت  از  فرهنگیان،  دانشگاه  در  افزود:  نوری 
در  و  فقیه  ولی  نمایندگان  عنوان  به  حوزویان 
نظام  در  استفاده می شود و  معارف  گروه های 
حوزه  در  تخصص  حسب  بر  نیز  آموزشی 
در  و  درسی  های  کتاب  تدوین  مختلف  های 
حوزوی  نیروهای  ظرفیت  از  تربیتی  روش های 

استفاده می شود.
ستاد  ساالنه  اندیشی  هم  نشست  چهاردهمین 
و  آموزش  و  علمیه  های  حوزه  های  همکاری 
پرورش روز ۲۵ آبان به میزبانی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی در مشهد آغاز به کار کرد و امروز 

۲۶ آبان ماه به کار خود پایان می دهد.

رییس جمعیت هالل احمر:
هالل احمر، داروهای مورد 
نیاز وزارت بهداشت را کمتر 

از ۷۲ ساعت تامین می کند
 رییس جمعیت هالل گفت: این جمعیت در هر 
آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزارت  که  زمانی 
 ۷۲ از  کمتر  کند  نیاز  اعالم  دارو  برای  پزشکی 

ساعت آن را تامین می کند.
در  اختتامیه  حاشیه  در  کولیوند  پیرحسین 
یازدهمین گردهمایی آموزشی، علمی و کاربردی 
مسئوالن و مدیران حقوقی، امالک و موقوفات 
گوی  و  گفت  در  کشور  احمر  هالل  جمعیت 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا در یزد افزود: داروی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نیاز  مورد 
خودشان  شرایط  با  روز  سه  ظرف  را  پزشکی 

تحویل این وزارتخانه می دهیم.
نظر  مد  داروی  احمر  هالل  کرد:  اظهار  وی 
وزارت بهداشت را از کارخانه سازنده بدون هیچ 
صلیب  زمینه  این  در   ، کند  می  تهیه  واسطه ای 
آن  از  دارو  که  کشوری  احمر   هالل  یا  سرخ 

خریداری شده؛ به هالل احمر کمک  می کند.
هالل احمر این آمادگی را دارد که با اعالم مورد 
نیاز دارو توسط وزارت بهداشت  نسبت به تهیه 
آن اقدام کند رئیس جمعیت هالل احمر خاطر 
که  دارد  را  آمادگی  این  احمر  کرد: هالل  نشان 
با اعالم مورد نیاز دارو توسط وزارت بهداشت  

نسبت به تهیه آن اقدام کند.
و  درمان   ، بهداشت  وزارت  کرد:  اضافه  وی 
آموزش و پزشکی در چند هفته اخیر درخواست 
محموله ۵۰ تن آنتی بیوتیک  را داشت که این 
تحویل  بالفاصله  و  شد  کشور  وارد  محموله 

دادیم و بین استانها هم توزیع شد.
کشور  در  دارو  تهیه  مسولیت  افزود:  کولیوند 
در  ترتیب  بدین  است  دارو  و  غذا  سازمان 
صورت اعالم نیاز دارو  به جمعیت هالل احمر 
دارو تهیه و در اختیار آن قرار می گیرد و این 

توانایی در این جمعیت وجود دارد. 
وی از راه اندازی مدرسه امداد و نجات خبر داد 
و گفت: در تالش هستیم که مجوزهای الزم در 
این زمینه گرفته شود که نیروهای هالل احمر را از 
همان دوران ابتدایی تا تحصیالت عالی تربیت کنیم.
و  امداد  های  پایگاه  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 
نجات هالل احمر شهرستانهای تفت و میبد به 
همراه نمایندگان مردم این ۲ شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی و دیگر مسووالن افزود: استان از 
نظر ساختار در این بخش نیاز به تقویت دارد که 
در این زمینه مصوب شد چند پایگاه از با تامین 

بودجه از محل منابع استانی  ساخته شود.
این  با ساخت  است  امید  کرد:  کولیوند تصریح 
هم  استان  این  در  خدمات  و  امکانات  پایگاه 

لحاظ کیفیت و کمیت افزایش یابد.
 ۹۰۰ خرید  با  داریم  نظر  در  کرد:  اضافه  وی 
نجات  و  امداد  خودرو   و  آمبوالنس  دستگاه 
،تعداد قابل توجهی از این خودروها را به استان 

یزد در اردیبهشت ماه اختصاص دهیم.
وی همجنین از ساخت مرکز کنترل عملیات و 
داد و  استان خبر  در  ها  داده  فناوری و تحویل 
این  آینده  ماه  امید است که ظرف چهار  افزود: 

مرکز تکمیل شود.

دارو یک کاالی راهبردی است، به گونه ای که طبق 
قانون اساسی جمهوری اسالمی تأمین دارو ازجمله 
وظیفه های دولت است و به دلیل ضروری بودن و 
ارزش افزوده باالی آن، می تواند از سوی کشورهای 
مورداستفاده  فشار  اهرم  یک  به عنوان  سلطه گر 
ملی  سالمت  راهبرد  دارو  همچنین  گیرد.  قرار 
است، به گونه ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر 
دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی 
کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است.
دارو جزو کاالهای استراتژیک در کشور است که 
کمبودش اثرات زیادی بر سالمت آحاد جامعه به 
جا می گذارد و واقعیت این است که کمبود دارو 
و تجهیزات پزشکی روز به روز خودش را بیشتر 

نشان می دهد.
با شروع فصل پاییز و شیوع آنفوالنزا در سال جاری 
اوج  به  کشور  دارویی  بازار  در  دارو  کمبود  پیک 
نیز  را  جنوبی  خراسان  کمبود  این  و  رسید  خود 

همسو با دیگر نقاط کشور دچار مشکل کرد.
باعث  جنوبی  خراسان  در  دارو  کمبود  شرایط 
نارضایتی شهروندان شد و گالیه هایی را به دلیل 
عدم دسترسی به انواع آنتی بیوتیک، مسکن و سرم 
با  هم صدا  استان  رسانه های  که  داشت  دنبال  به 
یکدیگر گزارشاتی را در این زمینه تهیه کردند و 
بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی  معاون غذا و دارو 
قول داد تا مشکل کمبود دارو در استان طی ۱۰ روز 
و با واردات دارویی که مسئوالن وزارت خانه قول 

داده اند برطرف شود.
حدود یک ماه از وعده معاون غذا و دارو دانشگاه 
چند  تاکنون  و  می گذرد  بیرجند  پزشکی  علوم 
محموله دارو وارد کشور شده است اما آنچه هنوز 
به چشم می خورد نارضایتی مردم از نبود داروهای 
آنتی بیوتیک و مسکن در استان و بویژه کمبود دارو 

برای کودکان است.
جمعیت زیاد است و همگی منتظر ایستاده اند اما 
خبری از دارو نیست. مسئول فروش تاکید می کند: 

آزیترومایسین موجود نداریم.
صدای اعتراضات باال می رود و هرکدام از بیماران 

داروی نسخه شده و یا آزاد خود را می خواهند.
می گوید: سهمیه  داروخانه  کارکنان  از  دیگر  یکی 
داروخانه ما تمام شده و افرادی که نسخه دارند به 

داروخانه های دیگر سر بزنند شاید دارو آنتی بیوتیک 
داشته باشند.

می گوید:  بیرجند  داروخانه های  از  یکی  فروشنده 
سهمیه آنتی بیوتیک و مسکن و سرم در داروخانه ها 
چند  تنها  اوقات  گاهی  و  است  پایین  شدت  به 
داروخانه  به  کودکان  آزیترومایسین  شربت  شیشه 

داده می شود که طی دو ساعت به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه سهمیه توزیع دارو در داروخانه های 
روزانه و شبانه روزی متفاوت است ادامه می دهد: 
شبانه  داروخانه های  به  دارو  اختصاص  وضعیت 
روزی هنوز کمی بهتر است اما باز هم پاسخگوی 

نیاز روزانه بیماران نیست.
متأسفانه یکی از گالیه ها در زمینه فروش دارو در 
برخی از شهرستان ها این است که داروها در اختیار 
آشنایان قرار می گیرد و به همین دلیل کمبود دارو 

نسبت به مرکز استان بیشتر لمس می شود.
یکی دیگر از مشکالتی که با کمبود دارو و فروش 
تنها با نسخه ایجاد شده است فروش دارو توسط 

مردم به یکدیگر می باشد.
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  که  حالی  در 
پزشکی بیرجند یک ماه قبل در گفتگو با خبرنگاران 
گفت: با توجه به پیگیری های حضوری، تلفنی و 
کتبی در سطح دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به نظر 
می رسد کمتر از ۱۰ روز آینده مشکل کمبود برخی 

داروها در استان رفع شود.
زهرا کیانی با گذشت یک ماه از این خبر در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: شرایط فروش بدون نسخه در 
داروخانه ها به هیچ عنوان وجود ندارد و هم اکنون 
وضعیت دارو در خراسان جنوبی به ثبات رسیده 

است اما بدون نسخه دارو به فروش نمی رسد.
وی با بیان اینکه طی یک هفته گذشته توزیع مسکن 
۳ برابر شده است، افزود: قباًل هر دو هفته هزار و 
۴۰۰ عدد مسکن توزیع شده است که هم اکنون این 
میزان در هفته به سه هزار و ۸۰۰ عدد رسیده است.
بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی  معاون غذا و دارو 
ادامه داد: توزیع ایبوپروفن ۲ برابر شده است و طی 
سه هفته گذشته در زمینه شربت دیفن هیدرامین 

توزیع باالیی صورت گرفته است.
کیانی از برگشت آنتی بیوتیک ها توسط داروخانه ها 
خبر داد و گفت: آنتی بیوتیک های خارجی کوچک 

در  ایرانی  آنتی بیوتیک  دلیل  همین  به  و  شده 
داروخانه ها توزیع شده است که در این زمینه حدود 
۷ هزار آموکسی سیلین، ۵ هزار آزیترومایسین و سه 
است  شده  توزیع  ایرانی  سفیکسیم   ۷۰۰ و  هزار 
که هزار تا هزار و ۵۰۰ مورد خارجی هم از انواع 

آنتی بیوتیک در داروخانه ها توزیع شده است.
وی کمبود ایبوپروفن در داروخانه ها را مطرح کرد 
و افزود: شرکت های تولیدی قول تولید ایبوپروفن 
این هفته صورت  اقدام در  این  اگر  داده اند که  را 
گیرد از هفته های آینده در استان توزیع می شود زیرا 
روند قرنطینه و کنترل کیفی مسیر خود را باید طی 

کند تا در کشور توزیع شود.
کیانی در مورد کمبود دارو در شهرستان ها نسبت 
یک  طبق  دارو  توزیع  افزود:  استان  مرکز  به 
در  اما  می شود  انجام  بندی  زمان  و  روزانه  برنامه 
شهرستان های نهبندان، طبس و زیرکوه که فاصله 
دورتری را نسبت به مرکز استان دارند توزیع زمان 

بر است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
داروخانه ها  از تخلف  بازرسی ها و شکایت  مورد 
در خراسان جنوبی گفت: طی این مدت و شروع 
کمبود دارو شکایتی از داروخانه های استان نداشتیم 
و سه هفته قبل بازدیدی که از داروخانه ها صورت 

گرفت موجودی دارو نداشتند.
و  داروخانه های  از  بازدیدها  داد:  ادامه  وی 
صورت  به  جنوبی  خراسان  در  مقیم  شرکت های 
و  حضوری  صورت  به  هفته  در  بار   ۲ و  روتین 
و  داروخانه ها  موجودی  سیستم  توسط  روزانه 

شرکت ها کنترل می شود.
وی در مورد شکایات و هرگونه مواردی که مردم 
از تخلف داروخانه ها مشاهده می کنند تاکید کرد: 
تا موارد تخلف و شکایات را به سامانه ملی ۱۹۰ 
وابسته به معاونت غذا و دارو وزارت خانه اعالم 
به  موارد  تا  و  اعالم شود  استان  به  موارد  تا  کنند 
شدت  به  بسته  قانونی  اقدامات  و  جدی  صورت 

خطا برخورد شود.
مصاحبه  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
با مشکالت  با خبرنگار مهر در رابطه  اختصاصی 
کمبود دارو گفت: در زمینه کمبود برخی از دارو ها 
در کشور جلساتی در دولت برگزار شد که اجازه 
واردات این داروها صادر و شرکت های دارویی نیز 

ملزم به افزایش تولید دارو شدند.
ذبیح اهلل خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل 
کشور به پرونده کمبود دارو در کشور ورود پیدا کرده 
است افزود: اطالعاتی در اختیار سازمان بازرسی کل 
شرکت های  از  برخی  که  است  گرفته  قرار  کشور 
دارویی در کشور با وجود مواد اولیه دارو را تولید 

نمی کنند و یا میزان تولید را کاهش داده اند.
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوعات سازمان 
مشاهده  صورت  در  تا  کرده  پیدا  ورود  بازرسی 

هرگونه قصور در این زمینه برخورد کند.
به گفته خدائیان سازمان بازرسی کل کشور به هر 
نتیجه ای در رابطه با قصور و کمبودها برسد به مردم 

اطالع رسانی می کند.

استانها7

تب کمبود دارو بر جان مردم 
 نظارت ها افزایش یابد

در جلسه مشترک شهرداری رشت و اداره کل منابع 
طبیعی گیالن مطرح شد؛

لزوم افزایش سقف قرارداد پارک ۵۰۰ هکتاری الکان 
با هدف اجرای برنامه های سرمایه گذاری

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جلسه با 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن با 
محوریت مانع زدایی پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری 
الکان گفت: شهرداری رشت با اجرای این پروژه 
به دنبال منفعت اقتصادی نیست و درصدد است، 
مجموعه ای را برای استفاده شهروندان و افزایش 

سرانه فضای سبز شهری آماده نماید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت - جلسه ای با موضوع 
و  الکان  هکتاری   ۵۰۰ پارک  پروژه  موانع  رفع 
تقویت ارتباطات دو جانبه بین شهرداری و منابع 
حضور  با   ۱۴۰۱ آبان   ۲۳ دوشنبه  امروز  طبیعی 
سید امیر حسین علوی شهردار رشت، میر حامد 
اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
و  سیما  سازمان  معاونین  و  پروژه  مدیر  گیالن، 

منظر برگزار شد.
سید امیر حسین علوی شهردار رشت در این جلسه 
با بیان اینکه قرارداد ساخت دو باب نگهبانی در 
میلیارد  از دو  بیش  اعتبار  با  پارک ۵۰۰ هکتاری 
تومان منعقد شده است، عنوان کرد: تاکید ما این 
است که ورودی پارک و نحوه دسترسی مردم از 
قسمت جاده الکان طوری تعیین شود تا هم مورد 

تایید شهرداری و هم منابع طبیعی قرار گیرد.
و  طبیعی  منابع  نهالستان  حفظ  رشت  شهردار 
نیز  را  پارکینگ و دسترسی مردم  امکانات  ایجاد 
از دیگر مواردی که شهرداری روی آن حساسیت 
دارد، خواند و تصریح کرد: شهرداری رشت برای 
بهداشتی، سکوی نصب چادر،  احداث سرویس 
فضای بازی کودکان، نمازخانه و آالچیق در پارک 
الکان درصدد است، مناقصه های الزم را هر چه 
سریعتر برگزار کند تا روند اجرایی شدن آنها قبل 

از پایان سال در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری ۱۲ میلیارد تومان 
برای روشنایی فاز اول پارک ۵۰۰ هکتاری الکان 
و هشت میلیارد تومان برای تامین مصالح هزینه 
کرده است، افزود: شهرداری رشت در راستای به 

دنبال  به  پارک ۵۰۰ هکتاری الکان  ثمر رساندن 
تا  فقط درصدد است  نیست و  اقتصادی  منفعت 
مجموعه ای را برای استفاده شهروندان و افزایش 

سرانه فضای سبز شهری آماده نماید.
شهردار رشت اذعان کرد: برای ایجاد فضاهایی 
این  از  مواردی  و  استراحتگاه  و  گل  باغ  مانند 
سرمایه گذار  جذب  و  مجموعه  این  در  دست 
نیازمندیم که سقف قرارداد ما از ۱۵ سال فراتر 
برود زیرا در غیر اینصورت هیچ جذابیتی برای 
دست  و  داشت  نخواهد  وجود  سرمایه گذار 

شهرداری هم بسته خواهد ماند.
گفتنی است در این جلسه ایجاد یک پارکینگ در 
اطفا  پایگاه  جانمایی  نحوه  الکان،  پارک  ورودی 
سفر  مصوبات  جزو  که  پارک  ورودی  در  حریق 
ارائه  نحوه  است،  گیالن  به  جمهوری  ریاست 
محل  در  رشت  شهرداری  آتش نشانی  خدمات 
مذکور، تعیین نحوه دسترسی مردم به داخل پارک 
۵۰۰ هکتاری از سوی جاده الکان، حفاظت و تامین 
امنیت الزم برای نهالستانهای منابع طبیعی، تمدید 
قرارداد پارک الکان به مدت ۳۰ سال، استفاده از 
مرکز فرهنگی واقع در پارک مفاخر بدون رسیدن 
آسیب به نهالستان و مواردی از این دست از سوی 
شهردار رشت و مدیریت منابع طبیعی استان گیالن 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رتبه اول علمی در منطقه متعلق به ایران است
اینکه  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
را  علمی  اول  رتبه  منطقه  در  ایران  کشور  امروز 
دارد و دانشگاه های ما در رتبه بندی دنیا جایگاه 
های بسیار ارزشمندی دارند، گفت: انتظار داریم 
صداو سیما و رسانه های مختلف کشورمان این 

توفیقات را مقایسه ، برجسته و معرفی کنند.
 دکتر »محمد علی زلفی گل« در نخستین همایش 

بین المللی نهضت ترجمه و انتشار مفاهیم ارزشی 
روایت  اندیشه ها،  »پرواز  عنوان  با  مقدس  دفاع 
ماندگار« به میزبانی مالیر اظهار داشت: هم اینک 
۸۴۰ دانشمند از دانشگاه های مختلف کشورمان 
یک  حدود  همچنین  و  درصد  یک  فهرست  در 
درصد   ۲ جمع  در  نیز  دانشمند   ۸۰۰ و  هزار 

دانشمندان برتر بین المللی هستند.

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ و برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۹۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۱۴  هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای/ بانو نوریان فرزند محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۹۳.۸۵ مترمربع که مقدار ۸۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ۱۵۰ فرعی 
از ۲۴- اصلی واقع در قریه  رزک بخش یک خریداری شده از آقای/ خانم شجاع نوری مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه و محلی/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی  و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتیکه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 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. شناسه آگهی: ۱۴۰۴۳۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۰۸.۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۰۸.۲۸

عین اله تیموری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه

30-اصلی )قریه کوکده علیا(
۲۰۱ فرعی آقای حسین حسین زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  احداثی با کاربری مسکونی  به مساحت ۵۶۸.۴۰ 

متر مربع  ، خریداری شده بالواسطه از مالک اصغری و مع الواسطه از فرزاد علیزاده.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهای هیات الصاق 
تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای  را اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از 
طریق الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره 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 ۱۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل 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 به 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.

شناسه آگهی: ۱۴۰۴۲۳۶-  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۰۸.۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۰۸.۲۸
حسن صالحی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
 نظر به دستورمواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ 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 حمزده سفلی پالک 8 اصلی بخش 3 قشالقی

  ۴۷۹ فرعی آقا/ خانم عباس و محمدصادق شهرت هر دو خلیق مهربانی  فرزند ابوالقاسم حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ و زراعی ( به مساحت ۲۴۸.۱۴ مترمربع خریداری 

بدون واسطه/ با واسطه از  انصاراهلل سلیمانی..
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۱۳ 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: ۱۴۰۳۱۳۲- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۰۸.۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۰۸.۲۸
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


