
2 سیاست
شنبه 10 دی 1401     شماره 6443      سال بیست و پنجم

*نسیبه پیرایش 
با گذشت بیش از صد روز از آغاز اعتراضات 
آرامش  به  در کشور و در حالی که اوضاع رو 
و  دارد  ادامه  همچنان  فیلترینگ  اما  می رود 
اینترنت گالیه دارند.  از کندی سرعت  کاربران 
وظایف  به  است  معتقد  اما  ارتباطات  وزارت 
اخیرا  و  می کند  عمل  خوبی  به  خود  قانونی 
روسای قوا در جلسه مشترک خود که در محل 
ضرورت  بر  شد،  برگزار  رئیس جمهوری  دفتر 
تسهیل در دسترسی مردم به شبکه های ارتباطی 
ملی  شبکه  راه اندازی  به  سرعت بخشیدن  و 

اطالعات تاکید کردند.
از  پرسرعت  اینترنت  به  آنجا که دسترسی  از 
است،  کنونی  جهان  در  زیست  ضروری  لوازم 
تاکید بر  محدودیت های اینترنتی، آثار گسترده 
مادی، روحی و روانی در اقشار مختلف ایجاد 
و  اعتراض  آرامش،  ایجاد  جای  به  و  می کند 
خشونت را استمرار می بخشد. اما اصرار مسئوالن 
بر ادامه این روند غیرقانونی  نشان می دهد که 
ایجاد  درصدد  آنکه  جای  به  گیرندگان  تصمیم 
آرامش و رضایت در میان مردم باشند، با اعمال 
و  بیکاری  و  و عصبانیت  به خشم  که  سیاستی 
ناامنی  و  نارضایتی  بر  منتج می شود،  بیشتر  فقر 
و  خشم  عبارتی  به  یعنی  می زنند.  دامن  بیشتر 

نارضایتی مردم برایشان چندان اهمیتی ندارد. 
البته این شیوه ای است که در همه اعتراضات 
چندین سال گذشته هم به کار برده و البته موفق 
نشده اند.  اعتراضات  صدای  کردن  خاموش  به 

مثال در سال 88 و در جریان اعتراض به نتیجه 
محدودیت هایی  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
در امکان ارسال پیامک توسط تلفن های همراه 
و  توییتر  شدن  فیلتر  با  همچنین  شد.  اعمال 
یوتیوب و فیس بوک، دسترسی به آنها به منظور 
تجمعات  های  فیلم  و  تصاویر  و  اخبار  انتشار 
هم  البته  داخل کشور سلب شد.  از شهروندان 
هم  و  شد  برگزار  بزرگ  اعتراضی  تجمع های 
انتشار اخبار و تصاویر و فیلم ها به وسیله انواع 

و اقسام فیلترشکن ها ادامه یافت.
در اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ هم دسترسی 
هفته  دو  به  نزدیک  تلگرام  پیام رسان  به  مردم 
قطع شد و از اردیبهشت ۹۷ هم به طور کامل 
حالی  در  قضایی  مقام  حکم  با  رسان  پیام  این 
وزیر  و  جمهوری  رئیس  شخص  و  دولت  که 

آن  شدن  مسدود  با  مخالف  وقت  ارتباطات 
لزوما  نیز  تلگرام  شدن  فیلتر  شد.  فیلتر  بودند، 
منجر به عدم استفاده مردم از آن و روی آوردن 
آنها به پیام رسان های داخلی نشد؛ بلکه بسیاری 
استفاده  تلگرام  از  همچنان  فیلترشکن  تهیه  با 
کرده و می کنند. در آبان سال ۹8 نیز به دنبال 
گران شدن بنزین و اعتراضات مردم با تصمیم 
المللی  بین  اینترنت  ملی  امنیت  عالی  شورای 
از  و  قطع  ایران  سراسر  در  هفته  یک  مدت  به 
مقطع  این  در  شد.  خارج  شهروندان  دسترس 
اتصال حتی با فیلترشکن به اینترنت هم مقدور 
نبود. این قطعی، هزینه اقتصادی زیادی بر کشور 

وارد کرد. 
اینترنت  کامل  قطعی  هم  اخیر  اعتراضات  در 
شبانه  از  ساعاتی  در  آن  آمدن سرعت  پایین  یا 
مسدود  جغرافیایی،  مختلف  مناطق  در  روز 
پلی  گوگل  و  اینستاگرام  و  واتس آپ  شدن 
استور و برخی بازی های رایانه ای در دستور 
از  استفاده  با  دارد. هر چند  قرار  کار مسووالن 
فیلترشکن بسیاری موفق به استفاده از واتس اپ 
شده  مسدود  های  سایت  سایر  و  اینستاگرام  و 

جدید و گذشته شده اند.
المثلی  ضرب  خطاست«  آزمودن  را  »آزموده 
است رایج در میان ما ایرانیان. اما به نظر می رسد 
مسووالن و دست اندرکاران چنین ضرب المثلی 
را یا نشنیده اند و یا اصال قبول ندارند و گر نه 
اصرار به انجام خطای چندین و چند باره دور 

از عقالنیت است.

تبریز در مجلس گفت: خوب است  نماینده    
که ما کاری کنیم که دعوا ها و درگیری ها را تبدیل 
که  است  خوب  خیلی  کنیم؛  آرامش  و  صلح  به 
با عطوفت  کنیم  برخورد  با مردم  قرار است  اگر 
بشود  که  نیست  چیزی  این ها  باشد.  مهربانی  و 
توصیه کرد و اگر حاکمیت چنین کاری کند نیت 

خیر خودش را نسبت به جامعه اعالم می کند.
به گزارش عصر ایران، مسعود پزشکیان ضمن 
اعترضات  این  مورد  در  گفت:  مطلب  این  بیان 
ولی  می گیرند،  درس  خارج  از  شاید  عده ای 
به مشکالتی که در جامعه  عده ای زیادی نسبت 
وجود دارد اعتراض دارند. این مشکالت واقعی 
است و بهتر است که حاکمیت این مشکالت و 
حرف ها را بشنود و آن حرفی که درست است 
را بپذیرد و با آنی که غلط است ارشادی برخورد 
و  مرحمت  با  که  باشد  داشته  را  روندی  و  کند 

رحمت باشد.
وی ادامه داد: این مرحمت حاکمیت باید شامل 
آن  کردن  برپا  و  اقامه  نماز،  از  همه شود. هدف 
است. در نماز می گوییم »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
یعنی اهلل که هم رحمان و هم رحیم است. کسی 

که هر روز نماز می خواند و از رحمت و گذشت 
از  دنیا  در  گذشتش  باید  طبیعتا  می زند  حرف 
و  قاطع تر  تر،  خشن  اینکه  نه  باشد  بیشتر  همه 
بدون گذشت باشد. خدا به همه رحم می کند و 
کتابی  و  حساب  روز  بعد  ندارد  وکافر  مسلمان 
هم هست باالخره خدا حساب و کتاب می گیرد. 
مردم ما مردم خوبی هستند، همان مردمی هستند 
ما  که ۹8درصد به جمهوری اسالمی رای دادند 
چکار کردیم که این ها از ما برگشتند باید ما این 
گردن  به  را  گناه  و  کنیم  تحلیل  خودمان  در  را 

مردم نیندازیم.
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از این 
نمی دانم. ولی  اند گفت:  ۹8درصد ریزش داشته 
درصد ریزش خیلی زیاد است. مشکل ما مسئوالن 
قوه  حاکمیت،  ما  مشکل  داریم.  ادعا  که  هستیم 
است.  روحانیت  و  مجلس  و  دولت  قضاییه، 
حاکم  ما  که  کنند  ادعا  روحانیت  است  ممکن 
نیستم، ولی خیلی از بار فرهنگی کشور را آن ها به 
دوش می کشند. چه شده است که مردم اینطوری 
آن ها دعوا  با  اینکه  به جای  است  بهتر  ما  شدند 
کنیم به خودمان برگردیم و با خودمان دعوا کنیم.

نمازخوان ها نباید خشن تر باشند آزموده را آزمودن خطاست؟! واکنش بسیج دانشجویی
 به سخنان رییسی

نوشت:  امیرکبیر  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
ریاست جمهور در جلسه نظارت ستادی وزارت 
کاال  شدن  گران  دالیل  می کنند:  اعالم  صمت 
جمهور  ریاست  آقای  شود!  بیان  شفاف  باید 
دیگر زمان تعیین باید ها و نباید ها گذشته است. 
معضالت  حل المسائل  واژه ها  میان  گریختن 

امروز کشور نیست.
تریبون  هم،  ریاست  جمهوری   تریبون 
انجام  باید  که  اقداماتی  از  گفتن  و  سخنوری 
بیش  گرانی  است.  عمل  تریبون  نیست!  بشود 
از حد اقالم و دالر، ید مردانه می طلبد نه زبان 
از  نه گفتن  اقدامند  انتظار  سخنور! مردم چشم 

دالیل و بهانه ها! بسم اهلل!

خط و نشان وزیر ارتباطات 
این بار برای استارلینک

اینترنت های  این  از  گفت:  ارتباطات  وزیر 
ماهواره ای از جمله استارلینک استقبال می کنیم، 

اما باید قواعد را بپذیرند.
اکنون برای روستاهای دور افتاده کشور با سه 
در  ای  ماهواره  اینترنت  دریافت  برای  اپراتور 

حال همکاری هستیم.
جمله  از  ماهواره ای  اینترنت های  این  از   
را  قواعد  باید  اما  می کنیم،  استقبال  استارلینک 

بپذیرند.
اینترنت  به  هنوز  که  داریم  روستا  هزار   ۳
متصل نیستند که با این اقدام می توان آن ها را به 

اینترنت متصل کرد.

پیام مهم ایران به 
آمریکا درباره برجام 

به  مقابل  های  طرف  اگر  گفت:  امیرعبداللهیان 
ندارند  بر  از ریاکاری  امریکایی ها دست  ویژه 
معلوم نیست پنجره ای که امروز باز است فردا 

باز بماند.
ایرنا  با  وگو  گفت  در  امیرعبداللهیان  حسین 
پیگیری  هدف  با  عمان  به  کرد:سفر  تاکید 

موضوعات دوجانبه انجام شد.
تاکید  امروز  سلطان  آقای  جناب  افزود:  وی 
شدن  اجرایی  شاهد  مقطع  این  در  کردند 

توافقات و حرکت رو به جلو هستند.
وزیر خارجه تاکید کرد: درباره مذاکرات لغو 
آقای  و  باقری  دکتر  آقای  گذشته  هفته  تحریم 
مورا در اردن گفتگو داشتند و هم من با آقای 
بورل در حاشیه نشست بغداد ۲ گفتگو کردیم 

و توافقاتی داشتیم.
ابتدا  از  عمان  اینکه  بیان  با  امیرعبدالهیان 
اظهار  است  بوده  رابطه  این  در  اصلی  میانجی 
کرد: پنجره مذاکرات از طرف ایران همیشه باز 

نخواهد بود.

ثبت بیش از ۱۱۲ هزار 
ازدواج و ۵۰ هزار طالق

تابستان  در  شده  ثبت  طالق  مورد  بیشترین 
استان های  به  مربوط  ترتیب  به  نیز  سال ۱۴۰۱ 
مورد طالق، خراسان   ۷۲۴ و  هزار   ۹ با  تهران 
رضوی ۵ هزار و ۲۷۹ مورد و فارس با ۲ هزار 

و ۷۲۵ طالق بوده است.
بر پایه آمار ثبت احوال کشور در تابستان سال 
مورد   ۷۷۰ و  هزار   ۱۱۲ کشور  کل  در   ۱۴۰۱
ازدواج و ۵۰ هزارو ۱۲۹ مورد طالق در کشور 

به ثبت رسیده است.
کل ۱۱۲  از  احوال کشور  ثبت  آمار  پایه  بر   
هزار و ۷۷۰ مورد ازدواج ثبت شده در تابستان 
ترتیب  به  ازدواج ها  بیشترین  جاری،  سال 
 ۵۲۰ هزارو   ۱۴ با  تهران  استان های  به  مربوط 
مورد، خراسان رضوی با ۱۰ هزار و ۱۲۵ مورد 

و خوزستان با ۷ هزار و ۵۷۹ مورد است.
در  شده  ثبت  ازدواج  کمترین  همچنین 
به  مربوط  ترتیب  به  زمان  در همین  نیز  کشور 
ایالم  ازدواج،  مورد  با ۷۱۳   استان های سمنان 
۷۳۰ و بوشهر با یک هزار و ۱۳۰ مورد ازدواج 
کشور  احوال  ثبت  آمار  پایه  بر  است.  بوده 
 ۱۲۹ و  هزار   ۵۰ امسال  تابستان  در  همچنین 
مورد  کمترین  که  رسیده  ثبت  به  طالق  مورد 
با  ایالم  استان های  به  مربوط  ترتیب  به  طالق 
۲۷۳ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹۶ مورد 

و خراسان جنوبی با ۳۴۳ مورد بوده است.
 همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال 
در  شده  ثبت  طالق  مورد  بیشترین  کشور، 
به  مربوط  ترتیب  به  نیز   ۱۴۰۱ سال  تابستان 
استان های تهران با ۹ هزار و ۷۲۴ مورد طالق، 
خراسان رضوی ۵ هزار و ۲۷۹ مورد و فارس با 

۲ هزار و ۷۲۵ طالق بوده است.

دشمن چاره ای جز پذیرش »هویت دینی« ملت ایران ندارد
 دولت سیزدهم وارد هجدهمین ماه مسئولیت 
خود شد و با توانمندی خیره کننده ای شرایطی 
اقتصادی  اوضاع  روز  هر  که  کرده  فراهم  را 
کشور بدتر از دیروز شود. حال این سئوال پیش 
می آید که این دولت تا چه میزان می تواند پیش 

برود و اوضاع را از این که هست بدتر کند؟
مستندی  افق  شبکه  در  گفت:  صوفی  علی 
این  شود.  می  پخش  بربادرفته  عنوان  تحت 
مستند نشان می دهد مرکز پژوهش های کنگره 
آمریکا گزارشی از وضعیت تحریم های آمریکا 
تهیه کرد و تأکید دارد تحریم ها باید ادامه پیدا 
کند تا جایی که دولت ایران مجبور شود بودجه 

اش را از مردم تأمین کند.
به  مردم  از  دولت  بودجه  تأمین  افزود:  وی 
معنی حذف درآمد کشور از نفت و سایر منابع 
نشدن  محقق  و  تولید  توقف  به  منجر  که  است 
تنها  برای دولت  بنابراین  مالیات ها خواهد شد 
یک راه باقی می ماند و آن گران کردن ارز است. 
البته گران کردن بنزین نیز راه دیگری محسوب 
می شود اما اوضاع اقتصادی کشور چنین اجازه 

به آقای رئیسی نداده است.
دولت  کرد:  اظهار  طلب  اصالح  سیاسی  فعال 
می  درآمد  کسب  ارز  کردن  گران  از  دارد  فعال 
که  است  هایی  وعده  برخالف  کامال  این  کند. 
آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری داد 
و گفت »تورم را تک رقمی می کند« یا »قیمت 

تا  دهد  می  کاهش  تومان  هزار   ۱۰ به  را  دالر 
ارزش پول ملی افزایش پیدا کند.« هیچ کدام این 
وعده ها نه تنها محقق نشد که ما عکس آنها را 

شاهد هستیم.
وی با افزایش مداوم نرخ تورم در ایران ادامه 
داد: هر روز ارز گران تر و در نتیجه پایه پولی و 
حجم نقدینگی بیشتر می شود، به طوری که می 
توان گفت اقتصاد کشور دارد به سمت قهقرا می 
رود. هر کشوری ارزش پول ملی اش به سرعت 
باال  سرعت  به  اش  نقدینگی  بیاید، حجم  پایین 
ای  فزاینده  شکل  به  اش  بیکاری  نرخ  و  برود 
روند صعودی طی کند، کامال عاقبت اقتصاد آن 

کشور مشخص است.
: برجام در حال احیاشدن بود اما یک محاسبه 
تصمیم  دولت  چراکه  شد  کار  این  مانع  غلط 
تا  به زمستان موکول کند  گرفت زمان توافق را 
اروپایی ها از نظر تأمین انرژی تحت فشار قرار 
بگیرند و به ایران امتیاز بدهند اما زمستان رسید 

و نتیجه آن اشتباه محاسباتی را می بینیم.
»برجام  گوید  می  بایدن  وقتی  داد:  ادامه  وی 
مرده است منتها نمی خواهیم آن را اعالم کنیم« 
به معنی آن است تحریم های ضد ایرانی پابرجا 
خواهد ماند و اوضاع اقتصادی ایران چشم انداز 
به  نشود  ای  چاره  اگر  داشت.  نخواهد  روشنی 
امنیتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  لحاظ 

کشور در بدترین وضعیت خود قرار می گیرد.

دولت با کسب درآمد از ارز
 اقتصاد را به قهقرا می برد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی 
به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، این حماسه را 
نمایش سرمایه اجتماعی انقالب اسالمی دانست 
پذیرش  جز  چاره ای  دشمن  که  کرد  تأکید  و 

هویت دینی ملت ایران ندارد.
 سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور با صدور پیامی سالروز حماسه ۹ 

دی را گرامی داشت.
در این پیام آمده است:

برخی  مرور  ترکیبی  جنگ  کارزار  میانه  در 
باشد.  آینده  راه  چراغ  می تواند  گذشته  حوادث 
حماسه ۹ دی ماه سال ۱۳88 یکی از بزنگاه های 
تاریخی ملت ایران است که عیار واقعی سرمایه 

اجتماعی انقالب را به رخ می کشد.
حضور  جمله  یک  در  ماه  دی   ۹ حماسه 
همه جانبه، خودجوش، فراگیر و ناشی از هویت 

می کردند  احساس  که  بود  ایران  ملت  دینی 
ملت  است.  افتاده  مخاطره  به  انقالب  آرمان های 
کشور  سراسر  در  دی ماه  نهم  و  هشتم  در  ایران 
را  دشمن  خط  دهند  نشان  تا  آمدند  میدان  به 
مثلث  به  وابسته  رنگین  انقالب  و  نمی پذیرند 
به  را  ارتجاع«  صهیونیستی  رژیم  »آمریکا  

نمی شناسند. رسمیت 
مهمترین  از  یکی  باید  را   88 سال  فتنه 
آمریکایی  مخملین  انقالب های  مصداق های 
دانست که البته برخالف سایر کشورها در ایران 
با شکست مواجه شد؛ فتنه ای که هدف آن تبدیل 
ایران انقالبی به یک ایران مستعمره و هضم شده 

در نظم امپریالیستی جهانی بود.
وقتی  دی   ۹ حماسه  که  کرد  فراموش  نباید 
اتفاق افتاد که اغتشاشگران در عاشورای سال 88 
انقالبی  به عزاداران حسینی صبر  احترامی  با بی 

ملت ایران با به جوش آوردند. در واقع حوادث 
عاشورای سال 88 زمانی بود که فتنه گران به طور 
که  دادند  نشان  و  برداشتند  رخ  از  نقاب  کامل 

شعارهای سیاسی مثل »رأی ما کجاست؟«
 صرفًا یک بهانه بوده است و هدف اصل نظام 
ملت  انقالب  و  دینی  تضعیف هویت  و  اسالمی 

ایران بوده است.
ایران  ملت  دشمنان  گفت  باید  شک  بدون   
از  یکی  غافلگیر شدند.  ۹ دی  بزرگ  از حماسه 
شناخت  عدم  غافلگیری  این  دالیل  اصلی ترین 
ویژگی ها و خصایص هویتی ملت ایران از سوی 
دشمنان است. شاید به توان اینگونه هم گفت که 
دشمنان نمی خواهند و نمی توانند هویت دینی و 
و  بشناسند  به رسمیت  به  را  ایران  ملت  انقالب 
عدم محاسبه همین مؤلفه در برنامه ها و راهبردها 

آنان منتج به شکست شان می گردد.

 آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
استناد  به  فاقد سند رسمی و  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  پیرو آگهی 
تبصره ذیل ماده۱۳ قانون و ماده ۱۳ 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  انارور پالک  ۲ اصلی بخش ۳ قشالقی

  ۱۳۰۰ فرعی آقا/ خانم سید محمدرضا موسوی فرزند سید کمال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی) کاربری زراعی(  به مساحت  ۳۲۰ مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از قاسم 

قمی اندرور.
از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان  لذا  ساعت ۹صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۰۱  
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 ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می تواند به استناد ماده ۲۰ قانون 
ثبت و مواد ۷۴ و 8۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ 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 
ارائه گواهی عدم  با  ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت 
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: ۱۴۳۲۴۳۶- تاریخ انتشار:.۱۴۰۱.۱۰.۱۰
صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نوشهر

رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و۳   ۱ مواد  دستور   به  نظر   
مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ 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  انارور پالک  ۲ اصلی بخش ۳ قشالقی

  ۱۳۰۰ فرعی آقا/ خانم سید محمدرضا موسوی فرزند سید کمال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی) کاربری زراعی(  به مساحت  ۳۲۰ مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از قاسم 

قمی اندرور.
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
ماده 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 
در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص 
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 
ارائه نکند اداره  قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
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: ۱۴۳۲۴۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۱۰.۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۱۰.۲۴
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 دستورمواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ 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 دزدک پالک  14 اصلی بخش 3 قشالقی

  8۵۳ فرعی آقا/ خانم رضا ساجد فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی) کاربری مسکونی(  به مساحت  ۳8۷ مترمربع خریداری 
بدون واسطه/ با واسطه از ظریفه رضایی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 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: ۱۴۳۳۴۲۱- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۱۰.۱۰-  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۱۰.۲۴
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 ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ 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  سیاهرود  پالک  2 اصلی بخش 5 قشالقی

  ۱۱۴۰ فرعی آقا/ خانم شایان و اشکان شهرت هر دو شجیع فرزند شهدوش حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۴8۷.۶۲ مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از پری همتیان.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 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 ودر 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: ۱۴۳۱۹۹۷ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۱۰.۱۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۱۰.۲۴
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 ماده۱۳ قانون و ماده ۱۳ 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 دزدک پالک  14 اصلی بخش 3 قشالقی

  8۵۳ فرعی آقا/ خانم رضا ساجد فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی) کاربری مسکونی(  به مساحت  ۳8۷ مترمربع خریداری 
بدون واسطه/ با واسطه از ظریفه رضایی.

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۰۱  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 ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می تواند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و 8۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ 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: ۱۴۳۳۴۱۳- تاریخ انتشار:.۱۴۰۱.۱۰.۱۰
صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


