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*نسیبه پیرایش 
چند هفته پیش بود که سیدابراهیم رئیسی از 
اینستاگرام فیلترشده تیک آبی گرفت، در حالی 
کشور  در  فیلترشکن ها  توزیع  و  فروش  که 
با  و  وجود  این  با  است.  شده  اعالم  غیرمجاز 
وجود واکنش های منفی مردم به این خبر، اینک 
ایشان در توئییتر هم تیک خاکستری گرفته اند. 

کردن  فروکش  با  که  است  حالی  در  این 
کشور،  آرام  نسبتا  اوضاع  و  اعتراضات 
کردن  آزاد  برای  دولت  از  مردم  درخواست  
پلتفورم های فیلترشده و رونق دوباره به کسب 
و کارهای مجازی تا امروز بی نتیجه بوده است.  
نماینده  سعیدی،  معین الدین  رابطه  همین  در 
چابهار در مجلس در نشست علنی یکشنبه ۲۱ 
»از  گفت:  خود  دستور  میان  نطق  در  ماه  دی 
رئیس جمهور انتظار داریم بحث فضای مجازی 
شدند  فیلتر  که  پلتفرم هایی  و  بگیرند  جدی  را 
شدند  مردم  از  عظیمی  حجم  بیکاری  باعث  و 

را باید آزاد کرد نمی شود ما و شما دنبال تیک 
آبی و خاکستری باشیم اما مردم دسترسی نداشته 

باشند.«
یکی  »اینستاگرام  نوشت:  هم  صنعت  جهان 
نیرومند در جهان است  اجتماعی  از شبکه های 
شبکه  آن  در  جهانی  سیاستمداران  بیشتر  که 
که  جهت  این  از  اینستاگرام  دارند.  صفحه 
هدف های  با  آن  از  جهانی  شهروند  میلیون ها 
از محبوب ترین  استفاده می کنند یکی  گوناگون 
شبکه های اجتماعی است و از این جهت برای 
بزنند  سیاستمداران مهم است که در آن حرف 

و پیام بفرستند.
قاعده  این  از  نیز  ایران  سیاسی  مسووالن 
مستثنی نیستند و برای اینکه حرف های خود را 
به اطالع مردم جهان برسانند ناگزیرند عضویت 
اینستاگرام،  مثل  اجتماعی  شبکه های  از  یکی 
توئیتر و تلگرام فیلترشده را بپذیرند و به قانون و 
مقررات آنها احترام بگذارند تا از شبکه مربوطه 

به بیرون رانده نشوند.
حساب  به  عادی  رخداد  یک  کار  اینجای  تا 
می آید اما تناقض اینجاست که رهبران سیاسی 
اصلی  نهادهای  بر  حاکم  سیاسی  اراده  با  ایران 
برای  را  شبکه ها  این  عادی  حالت  در  قدرت، 
میلیون ها ایرانی فیلتر کرده و آنها برای استفاده 
از این شبکه ها باید هزینه های اضافی بدهند و 

به سختی بیفتند.
این یک تناقض بزرگ در ابعاد گوناگون است. 
مهم ترین تناقض به حقوق بشر بر می گردد، به 
انسانی است در هر جای  این معنا که حق هر 
که  بشری  حق  این  از  ایران  جمله  از  جهان 
استفاده از مزیت های اطالع رسانی این شبکه های 
اجتماعی است استفاده کنند و دولت ها نباید این 

حق شهروندان را زائل کنند.
اتفاقی عجیب  تبعیض  این  برخی  برای  شاید 
عدالت  از  مدام  که  دولتی  رئیس  از  اما  نباشد 
انتظار  می گوید  تبعیض  و  رانت  با  مبارزه  و 
کسی  کند. چه  عمل  عدالت  برخالف  نمی رود 
و کدام نهاد و اندیشه به رئیس دولت سیزدهم 
و معاونان و همراهانش در هیات دولت اجازه 
ویژه  امتیاز  از  است  داده  قانونی  و  شرعی 

برخوردار باشند.«
در  )ع(  علی  امام  از  این سخن  به  نهایت  در 
اکتفا می کنیم که فرمود:  خطبه ۲09 نهج البالغه 
جامعه  ضعفای  حد  از  مسئولین  که  »زمانی 
کرد،  خواهند  طغیان  مردم  کنند،  زندگی  باالتر 
قابل  مردم  با  مردم  میان  طبقاتی  اختالف  زیرا 
اما میان مردم و مسئولین غیرقابل  تحمل است 
تحمل است.« حضرت علی )ع( زمانی که حاکم 
همطراز  اینکه  برای  شد،  اسالمی  حکومت 
لباس های  باشد،  جامعه  افراد   محرومترین 

وصله دار می پوشید.

اغتشاشات  در  افراد  برخی  گفت:  کشور  وزیر 
جنایات  به  دست  شدن  گمراه  دلیل  به  اخیر 
خواهند  را  خود  اعمال  جزای  که  زدند  بسیاری 
دید. وی افزود: افراد فریب خورده در اغتشاشات 

اخیر به دامان کشور بازخواهند گشت.
اغتشاشات  در  افراد  برخی  گفت:   کشور  وزیر 
جنایات  به  دست  شدن  گمراه  دلیل  به  اخیر 
خواهند  را  خود  اعمال  جزای  که  زدند  بسیاری 

دید.
جدید  مرحله  آغاز  مراسم  در  وحیدی  احمد 
مرکز  در    " تحول  مسیر  در  " قم  بزرگ  طرح 
افراد  داشت:  اظهار  قم،  شهرداری  همایش های 
فریب خورده در اغتشاشات اخیر به دامان کشور 

بازخواهند گشت.
به  ابدو  شارلی  نشریه  توهین  به  اشاره  با  وی 
مقام معظم رهبری، گفت:  این دشمنان نادان فکر 
می کنند با این کار عشق و محبت مردم به ایشان 
خواهند  شکست  ولی  کرد  خواهد  پیدا  کاهش 

خورد و نتیجه عکس می دهد.
این  باطن  این کار  با  اینکه  بیان  با  وزیر کشور 
با  افراد  این  داده شد، گفت:  نشان  همه  به  افراد 
چیزی  گذشته  همچون  و  هستند  مخالف  اسالم 

جز شکست نصیب شان نخواهد شد.
وحیدی با اشاره به اینکه در صحنه اغتشاشات 
در  کرد:  خاطرنشان  خوردند،  شکست  نیز  اخیر 
این فتنه حجم عظیمی را به میدان آوردند ولی با 

شکست روبرو شدند.
و  افول  درحال  دشمنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسالمی  شد: جمهوری  یادآور  هستند،  فروپاشی 
بدون واهمه و توسل به خون های پاک شهدا جلو 

خواهد رفت.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه برگزاری این آئین های افتتاحیه، نشان 
دارد، گفت:   اسالمی  نظام جمهوری  پیشرفت  از 
۲۱۸ پروژه ای که توسط مجموعه مدیریت شهری 
پروژه های  از  رسید  خواهد  بهره برداری  به  قم 

تاثیرگذار در این شهر است.
جلو  قدرت  با  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برخواهیم  رو  پیش  از  را  موانع  و  رفت  خواهیم 
ارکان  تمام  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  برداشت، 
دولت و سه قوه با همکاری و همراهی یکدیگر 
خواهند  رفع  دیگری  از  پس  یکی  را  مشکالت 

کرد.
وحیدی با بیان اینکه قم مرکز فقاهت و دانش 
قم  برای  قدمی  هر  داشت:  اظهار  است،  اسالمی 

برداشتن حقیقتا یک عبادت بسیار بزرگ است.
روز  ارتقای  شاهد  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزون قم باشیم، مطرح کرد: از هیچ تالشی برای 
افزایش خدمت رسانی به زائرین و مجاورین در 

قم نباید فروگذاری شود.
در این آیین، عملیات اجرایی ۲۱۸ پروژه شهری 

قم به ارزش ۲9 هزار میلیارد ریال آغاز شد.

وزیر کشور:
 اغتشاش گرانی که دست به جنایت زدند 

به جزای اعمال شان خواهند رسید

وزارت اقتصاد: 
آرد و نانی گم نشده!

به  پاسخ  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
نفتی گم می شد حاال  »قبال دکل  با عنوان  مطلبی 
نان!« توضیح داد: این ادعا نتیجه برداشت اشتباه از 

اظهارات اخیر مشاور وزیر اقتصاد است
. بر خالف آنچه ادعا شده، مشاور وزیر اقتصاد با 
اشاره به احصای انحراف ۵ هزار تنی آرد نانوایی ها 
با اجرای فاز اول هوشمندسازی توزیع آرد و نان 
که معادل ۲۵ درصد مصارف روزانه آرد نانوایی ها 
از  آرد  تنی  هزار  انحراف ۵  است:  گفته  می شود، 
شبکه نانوایی ها حذف می شود. دولت سیزدهم به 
دلیل انحرافاتی که بخش آرد و نان در دولت های 
قبل به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به آرد نانوایی ها 
دچار آن بود؛ تصمیم به اجرای طرح هوشمندسازی 
توزیع آرد و نان گرفت به این منظور که این انحراف 
دولت  به همین سبب  دهد.  کاهش  به حداقل  را 
هوشمندسازی  طرح  اول  فاز  اجرای  با  سیزدهم 
توزیع آرد و نان در کشور و با حاکمیت داده ها و 
سامانه های طراحی شده، متوجه انحراف ۵ هزار تنی 
آرد از شبکه نانوایی ها شد و قرار است با اجرای فاز 

دوم طرح، این انحراف کامل از بین برود.
وجود فیلم در تلفن 

همراه، دلیل
 بر هیچ جرمی نیست

دادگستری  وکیل  و  حقوق دان  برهانی  محسن 
فیلم، دلیلی  می گوید: در برخی دادنامه ها وجود 

برای جرم اجتماع و تبانی دانسته شده است.
محسن برهانی حقوق دان و وکیل دادگستری در 
توییتی نوشت : »وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه 
نیست؛ چه خود شخص  بر هیچ جرمی  دلیل  و 
فیلم برداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را 
برای او ارسال کرده باشد و چه او فیلم را برای 
برخی  در  باشد.  کرده  ارسال  کانالی  یا  شخص 
دادنامه ها وجود فیلم، دلیلی برای جرم اجتماع و 

تبانی دانسته شده است. ترجیع بندی بیربط!«
حکم اعدام 

»محمد بروغنی« 
متوقف شد

حکم اعدام »محمد بروغنی« تا حصول نتیجه از 
دیوان عالی کشور متوقف شد.

اعدام  حکم  نوشت:  قضاییه  قوه  رسانه  مرکز 
»محمد بروغنی« یکی از متهمان اغتشاشات اخیر 
تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.

اعاده  تقاضای  کشور،  عالی  دیوان  بهگزارش 
رأی  به  نسبت  بروغنی«  »محمد  متهم  دادرسی 
صادره دادگاه انقالب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و 
اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی 
مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل 

وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.
در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون مذکور، 
قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه 

از دیوان عالی کشور صادر شده است.
کتایون ریاحی در دادگاه 
دچار افت فشار شد و به 

بیمارستان منتقل شد
پی  در  سینما  خانه  قضایی  و  حقوقی  کمیته 
ریاحی  کتایون  دادگاه  درباره  مطالب مطرح شده 
از هنرمندان سینما و مطلب مطرح شده در زمینه 
اتفاق،  این  نماینده خانه سینما و جزییات  غیاب 

توضیحاتی ارایه کرد.
و  حقوقی  حمایت  کمیته  توضیحات  متن   
قضایی خانه سینما بدین شرح است: »مطلع شدیم 
که امروز ۲۱ دی ماه جلسه رسیدگی به اتهامات 
انتسابی به سرکار خانم کتایون ریاحی بوده است؛ 
مطلع  جلسه  تاریخ  از  رسما  کمیته  این  اگرچه 
نبوده است ولی الزم به توضیح است خانه سینما 
مدت ها پیش از مقامات قضایی درخواست حضور 
را  خود  اعضا  محاکمه  جلسات  در  نماینده  یک 

داشته که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.
بنا به اظهار سرکار خانم کتایون ریاحی، جلسه 
که  بوده  فیلمبرداری  دوربین  با حضور  رسیدگی 
افت شدید  دچار  ایشان  اتهامات،  قرائت  از  پس 
فشار خون شده و توسط اورژانس سریعا به مرکز 
درمانی منتقل شده اند، و جلسه رسیدگی با حضور 
حمایت  است.کمیته  یافته  ادامه  ایشان  وکالی 
حقوقی و قضایی خانه سینما اطمینان یافته که حال 
عمومی ایشان بهبود یافته و از بیمارستان مرخص 
شده اند.الزم به ذکر است کمیته مذکور به صورت 
روزانه فهرست هنرمندان نیازمند حمایت حقوقی 
با  جلسات  در  و  کرده  بروزرسانی  را  قضایی  و 
افراد  این  مقامات قضایی در خصوص تک تک 
گفتگو و رفع اتهام و برائت ایشان را مطالبه می کند.

محرومیت مردم و برخورداری رئیس جمهور
شنبه 24 دی  1401       شماره 6453        سال بیست و پنجم

یک 
عضو 

ن  کمیسیو
ن  ا عمر

مجلس 
ی  ا ر شو
می  سال ا
اقتصادی  تیم  بازار،  وضعیت  اصلی  علت  گفت: 

و در راس آن وزیر اقتصاد است.
علی اصغر خانی در گفت وگو درباره وضعیت 
تخصیص اعتبارات عمرانی بودجه سال جاری و 
 ۱۴0۲ بودجه  الیحه  تصویب  در  که  مالحظاتی 
باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: تا به امروز 
از سوی  اعتبارات عمرانی  از تخصیص  ما اصال 
در  و  نیستیم  راضی  ها  استان  سطح  در  دولت 
تخصیص اعتبارات عمرانی واقعا دولت عملکرد 
بودجه  تخصیص  در  و  است  داشته  ضعیفی 

عمرانی خیلی عقب هستیم.
وی اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی تا به امروز به 
میزان پیش بینی شده محقق شده است. در فروش 
نفت نیز- قیمت فروش را در سال جاری روی 
۷0 دالر بستیم و دولت بعد از جنگ اوکراین و 
روسیه نفت را روی ۸0 و 90 و ۱00 دالر فروخته 
پس  است  شده  محقق  دولت  درآمدهای  است- 
دو شاخص کالن درآمدی دولت در الیحه بودجه 
محقق شده است.نماینده مردم شاهرود در مجلس 

شورای اسالمی، تصریح کرد: در وهله اول باید 
پرسید مابه التفاوت درآمد فروش نفت کجا رفته 
است؟ در وهله دوم نیز باید پرسید چرا زمانی که 
دو درآمد کالن بودجه محقق شده است در استان 
ها و شهرستان ها برخی از شاخص ها حدود ۵ 
الی ۱0 درصد و برخی از شاخص های بودجه به 
میزان صفر درصد محقق شده است؟ ما به عنوان 
قانون گذار و ناظر متوجه این موضوع نمی شویم 

و دولت باید در این زمینه توضیح دهد.
ادامه  در  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این 
تاکید کرد: این سوءمدیریت به سازمان برنامه و 
بودجه باز می گردد و اگر دولت فکری نکند از 

دو حوزه آسیب خواهد دید.
در  تاثیری  مرکزی  بانک  رئیس  تغییر  ویگفت: 
روز  چند  دالر  قیمت  که  دیدیم  و  نداشت  بازار 
پیش  را  صعودی  سیر  مجددا  اما  رفت  پایین 
گرفته است. پس علت اصلی وضعیت بازار، تیم 

اقتصادی و در راس آن وزیر اقتصاد است.
خانی در پایان افزود: در وهله دوم باید تغییرات 
در سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد، امروز 
نحوی  به  و  است  فریز  بودجه  و  برنامه  سازمان 
عمل نمی کند که حرکت در سطح کشور ایجاد 
 ۱۴0۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  در  دوستان  کند. 
هدفمندی  جدید  طرح  در  کردند  اعالم  امسال 
اما  شد  خواهد  گران  کاال  رقم   ۴ تنها  ها  یارانه 

دیدیم ۴ هزار قلم کاال گران شد.

سردار نقدی: 
دولت سریعا تیم اقتصادی خود را نوسازی کندکشور های منطقه حتی یک صندوق رای هم ندارند!

سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  نقدی  محمدرضا 
اینکه »ماموریت  بیان  با  انقالب اسالمی  پاسدارن 
صهونیست ها،  برای  کابوسی  هشتادی ها  دهه 
آمریکا و همه مستکبران و زورگویان عالم است« 
دید  خواهید  زودی  به  گفت:  معلمان  به  خطاب 
کاروان  اطالعیه  و  پوستر  که  اهواز  دیوارهای  بر 
کربال و نجف و ... می زنند، اطالعیه بیت المقدس 
را می زنند و خیلی زود خواهید دید. اما این باید 
شما  تربیت  در  که  شود  محقق  کسانی  دست  به 
امروز  داد:  ادامه  معلمان  به  خطاب  هستند.وی 

مسئولیت تربیت این نسل با شما است؛ اگر شهید 
پیدا  تحقق  اش  معلمی  آرزوی  و  بود  سلیمانی 

می کرد در جایگاه معلمی چه می کرد؟
وی ادامه داد: چند هزار سال در این کشور شاه 
حاکم بود اما امروز همه مردم در همه صنوف رای 
می دهند. کشورهای منطقه که حتی یک صندوق 
بدیم.  ما  و  آزادند  و  هستند  خوب  ندارند  رای 
است؟  چقدر  شاه  اختیارات  ببینید  انگلیس  در 
مجلس اشراف دارند که منتخب مردم نیست. به 
ما می گویند دیکتارتوری اما آن ها مهد دمکراسی 

هستند!
انقالب  پاسدارن  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
است  این  ما  جهاد  نخستین  کرد:  عنوان  اسالمی 
و  شویم  خارج  دشمن  تبلیغاتی  محاصره  از  که 
کند.  باور  را  حرف ها  این  دانش آموز  نگذاریم 
پرورش  نسلی  است  این  امروز  ما  کار  مهمترین 
دهیم و آینده کشور را به دست نسلی بسپاریم که 
کند،  تمام  را  سلیمانی  تمام شهید  نیمه  ماموریت 
دیگران  که  تصاویری  در  و  باشد  واقع بین  نسل 

می سازند، نباشند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
 نظر به دستورمواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱390.09.۲0 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

  ۸۵3 فرعی آقا/ خانم رضا ساجد فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی) کاربری مسکونی(  به مساحت  3۸۷ مترمربع خریداری 
بدون واسطه/ با واسطه از ظریفه رضایی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱3 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 ۱3 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: ۱۴33۴۲۱- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱.۱0.۱0-  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱.۱0.۲۴
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 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱390.09.۲0 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

  ۱۱۴0 فرعی آقا/ خانم شایان و اشکان شهرت هر دو شجیع فرزند شهدوش حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۸۷.6۲ مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از پری همتیان.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱3 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 ۱3 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: ۱۴3۱99۷ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱.۱0.۱0- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱.۱0.۲۴
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 ماده۱3 قانون و ماده ۱3 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

  ۸۵3 فرعی آقا/ خانم رضا ساجد فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی) کاربری مسکونی(  به مساحت  3۸۷ مترمربع خریداری 
بدون واسطه/ با واسطه از ظریفه رضایی.

ساعت 9صبح روز شنبه مورخ ۱۴0۱.۱۱.0۱  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 ۲0 قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸6 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 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: ۱۴33۴۱3- تاریخ انتشار:.۱۴0۱.۱0.۱0
صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی انتخابات موضوع تبصره 3 ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و به 
استناد تبصره بند 9 ماده 3  آیین نامه فوق بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر آن 
از  مربوطه  معتبر  پروانه کسب  تصویر  یا  اصل  داشتن  در دست  با  میگردد شخصًا  اتحادیه دعوت 
ساعت ۱0 صبح لغایت ۱۲ روز سه شنبه  مورخ  ۱۴0۱/۱۱/0۴ جهت شرکت در انتخابات و تعیین  
اعضاء هیئت مدیره و بازرس اتحادیه فوق به نشانی : مرند - خیابان امیرکبیر -ساختمان اتاق اصناف  
مراجعه و نمایندگان مورد نظر را از بین افراد ذیل به تعداد ۵ نفر به عنوان اعضاء هیئت مدیره و یک 
نفر به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب نمایند . توضیح اینکه پس از شمارش آراء به ترتیب بر اساس 
اکثریت آراء ماخوذه ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ۲ نفر به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره و یک نفر به عنوان بازرس و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل برای اتحادیه فوق 

منظور خواهد شد .

روزنامه سراسری امین - تاریخ انتشار  ۱۴0۱/۱0/۲۴                      

کمیسیون نظارت شهرستان مرند
هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مرند

آگهی فراخوان جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره وبازرس اتحادیه 
صنف آلومینیوم کاران  شهرستان مرند

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به 
ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی

اسامی داوطلبان عضویت به عنوان بازرس 
اتحادیه به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی

-محمد احمدی
-محمد بابا ملکی سهرون

-محسن شکری بناب
-محمد صادقی
-اصغر عباسی

-رحمان علی پور
-مجتبی قاسملو

-ولی مرادی سونده خور
-فرشاد ملکانی
-بهنود موسائی

-توحید موسوی

-ابراهیم صدقی
-جاوید قربانپور فرد

-صیاد معصوم پور گله بان

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی  شهرستان مرند

آگهی مفقودی
اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه(  و 
به  متعلق   ، فروش(    فاکتور   ( کارخانه  سند 
خودروی سواری   ، سیستم:  سایپا   ، تیپ: 
تیبا ،   مدل:    ۱393   ،   به رنگ : سفید - 
روغنی     ،   به شماره موتور :  ۸۱30۷۸۲، 
 NAS۸۱۱۱00E۵۷۸0۵6۱   : شاسی   شماره 
  ،  VIN : IRPC93۱V۲F۲۷۸0۵6۱ شناسه   ،
شماره انتظامی :   ایران ۲۵ – 3۱۱  ج 9۵   ،   
بنام فرحناز ابراهیمی اردکلو    ،  به شماره ملی 
از درجه  ،  مفقود گردیده و    ۱۵۸۲۵۵۴366

اعتبار ساقط میباشد.                                    
 مرند


