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برخی از افراد با تبلیغ در فضای مجازی مدعی هستند که 
جواز ساخت ساز اماکن را بدون معطلی از جهاد کشاورزی 
دریافت می کننــد، اما در واقعیت کالهبردار هســتند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به تازگی برخی از افراد با 
طراحی صفحاتی در فضای مجازی مدعی هستند که اقدام 
به تهیه اســناد و مدارک معتبر از سازمان جهاد کشاورزی 
می کنند. این افراد خود را مامور این ســازمان معرفی کرده 
و به افرادی که در ســازمان جهاد کشاورزی دارای پرونده 
هســتند و مترصد دریافت مجوز های ساخت و ساز یا دیوار 
کشی حریم شخصی هســتند، اعالم می کنند که در ازای 
دریافــت وجه از افــراد اقدام به صدور مجــوز و همچنین 
تسهیل در انجام صدور مدارک الزم کرده و به نوعی خود را 
حالل مشکالت در این زمینه می دانند. در ادامه هموطنانی 
که در این باره دچار مشــکل هستند و می خواهند هر چه 
زودتر مدارک های مورد نیاز خــود را دریافت کنند، فریب 
تبلیغات را خورده و پس از واریز وجه به حســاب این افراد 

متوجه کالهبرداری بودن این موضوع می شوند.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکسری از 
افراد خود را نماینده شهرداری ها، سازمان جهاد کشاورزی 
و دیگر ارگان ها معرفی و مدعی هســتند که دارای اعتبار 
قانونی برای صدور مجوز های ســاخت و ســاز ساختمان ها 
هســتند و در این باره در فضای مجازی دست به تبلیغات 
می زنند. وی افزود: این افراد به اصطالح بحث کارچاق کنی 
فضای حقیقی را به فضای مجازی آورده و برای افرادی که 
در ســاخت و ساز بنا ها نیاز به مجوز دارند اقدام به فعالیت 
مجرمانــه و در ادامه بــا فرصت پیش آمــده از هموطنان 

کالهبرداری می کنند.
سرهنگ پاشــایی تصریح کرد: در رصد های خود به چنین 

مــواردی برخــورد کردیــم و ارگان های مختلفــی اعم از 
شهرداری، سازمان جهاد کشــاورزی، اداره گاز و ... در این 
بــاره پرونده هایی را با این مضمون به مــا ارجاع دادند.وی 
افزود: براســاس اطاله ای که افــراد در فضای مجازی اعالم 
می کنند، هیچ گونه خدماتی را از سوی نهاد های خاص به 
هموطنان ارائه نمی دهند، مواردی داشتیم که افراد با جعل 
نام اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نهاد های رسمی 

اقدام به کالهبرداری از هموطنان کردند.
معــاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا بیان کرد: شــبکه های 
اجتماعی و پیامرسان ها منبع مورد اعتمادی برای دریافت 
اطالعات کاربران در موارد مختلفی که مدنظرشــان است، 

نیست، لذا هموطنان به هیچ عنوان فریب تبلیغات مجازی 
را نخورنــد.وی افزود: هموطنان پیــش از دریافت هرگونه 
خدماتی در فضای مجــازی وجهی را پرداخت نکنند و در 
ادامه برای دریافت بهتر خدمات به مرجع حقیقی سازمان ها 
مراجعه و از طریق پایگاه های اطالع رسانی نسبت به تکمیل 
اطالعات و پیشبرد اهداف خود به صورت اصولی اقدام کنند.

با توجه به بررسی ها مشخص شــد که این موضوع بیشتر 
در شهرســتان هایی که دارای زمین و باغ هســتند وجود 
دارد و شهرســتان شــهریار یکی از این مناطق است که به 
دلیل وجود زمین ها و باغ های بســیار زیاد در این منطقه، 
افراد به فکر کالهبرداری از ساکنان این شهرستان افتادند.

برای بررســی موضوع به سراغ رئیس اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان شهریار رفته و از وی جزئیات این موضوع را پرس 

و جو کردیم.
مجتبی مرادی رئیس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان 
شهریار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: 
مطالبی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه افرادی 
با عنوان مامور ســازمان جهاد کشــاورزی اقدام به فعالیت 
کــرده و در ادامه با دادن وعده تهیه مدارک برای ســاخت 
و ســاز ساختمان ها مربوط به ســازمان جهاد کشاورزی از 
هموطنان کالهبرداری می کنند.رئیس اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان شهریار گفت: شهروندان به هیچ عنوان به ادعای 
ایــن افراد توجه نکنند و در صورت خرید و فروش زمین یا 
دیوار کشی حریم خصوصی، به ســازمان جهاد کشاورزی 
مراجعه کنند تا همکاران من نسبت به این موضوعات اقدام 
کرده و دغدغه هموطنان به صورت قانونی و بدور از حضور 

کالهبرداران حل و فصل شود.
با توجه به اظهاراتی که از ســوی مسئوالن در این گزارش 
مطرح شــد، باید به این موضوع توجه کنیم که برای انجام 
امــور اداری مهم بــه خصوص اینکه قرار اســت وجهی را 
پرداخــت کنیم؛ به هیــچ عنوان به آگهی هــای تبلیغاتی 
ناشــناس در فضای مجــازی اعتماد نکنیــم و برای انجام 
امورات خود تارنما های ادارات و ســازمان هایی که با آن ها 
سروکار داریم را از منابع رسمی دریافت کنیم و در ادامه با 
خیال راحت نسبت به انجام دغدغه های شخصی خود اقدام 
کنیم.مجرمان ســایبری همواره در کمین کاربران هستند 
و از کوچکترین فرصت برای اجرای نقشه هایشــان استفاده 
می کنند و در این بین فقط ضرر و خساراتی است که برای 
مردم باقی می ماند، لذا با رعایت نکات ساده می توان از بروز 
صدمات و خسارات موجود در فضای مجازی جلوگیری کرد.

کارچاقکنهاییکهپولمیگیرندومجوزصادرنمیکنند

کالهبرداری از کاربران با عناوین جعلی مامور جهاد کشاورزی
کالهبرداریباوعدهاقامتدرترکیه

ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ فردی را که با وعده اخذ اقامت در کشورهای 
خارجی اقدام به کالهبرداری چندین هزار یورویی کرده بود، دســتگیر کردند.به 
گزارش ایســنا، در تاریخ نهم خرداد امســال بود که یکی از شهروندان به پلیس 
آگاهی مراجعه کرده و از کالهبرداری به شــیوه خریــد و فروش ارز برای انجام 
امور مهاجرتی خبر داد. او به ماموران گفت که چند روز پیش با فرد ناشناسی در 
خیابان پیروزی تهران آشنا شده و این فرد ادعا کرده که در قبال اخذ مبلغ ۳۰۰۰ 
یورو مقدمات خروج وی را از کشور به مقصد ترکیه فراهم خواهد کرد. شاکی نیز 
به این فرد اعتماد کرده و مبلغ مذکور را به شــکل نقدی در اختیارش قرار داده، 
اما پس از دریافت مبلغ، فرد ناشناس دیگر پاسخگوی تماس ها و پیام های شاکی 
نبوده و این فرد نیز ناگزیر به شکایت شده است. با کسب این اطالعات گروهی از 
ماموران پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و موفق 
به شناسایی مخفیگاه فرد کالهبردار در محدوده خیابان پیروزی شدند که پس از 
هماهنگی با مقام قضایی و اخذ مجوز عملیات این فرد در مخفیگاهش دستگیر و 
به مقر انتظامی منتقل شد. مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید 
این خبر اعالم کرد که برای این فرد پرونده ای تشــکیل شده و متهم برای ادامه 
روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است. همچنین تحقیقات برای شناسایی 

دیگر قربانیان احتمالی این فرد نیز در حال انجام است.

نقشهازدواجشیطانیبادخترانجوان
مرد شــیادی که با وعده ازدواج به دختران جــوان آنها را مورد آزار و اذیت قرار 
می داد دســتگیر شد.در پی گزارشی در خصوص شناســایی و دستگیری مرد 
شیادی که با دادن وعده ازدواج به دختران جوان ،آنها را پس از آزار و اذیت رها 
کرده بود تیمی از مأموران پلیس وارد عمل شدند.با انجام کار اطالعاتی گسترده 
،با اطالعات به دســت آمده از دختران، درعملیات مشترک توسط مأموران مرد 
شیاد به صورت ضربتی در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.این مرد ۳۳ ساله 
که متأهل است در کالنتری با 6 دختر فریب خورده مواجهه حضوری شد و به 

جرم خود اعتراف کرد.

دپویداروهایبیمارانکرونایی
درخیابان۱۷شهریور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از دســتگیری فــردی که داروی بیماران 
کرونایی را در یک انباری احتکار کرده بود، خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، سرهنگ علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و نگهداری مقادیر قابل توجهی دارو 
مورد نیاز بیماران کرونایی توسط فردی در انبار یک داروخانه در محدوده خیابان 
۱۷ شهریور، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این پلیس قرار گرفت.

وی با اشــاره به اینکه متهم با همکاری ۳ همدستش دارو های مورد نیاز بیماران 
کرونایــی را از شــبکه توزیع خارج و به قیمت های گزافی توســط دالالن دارو به 
بیماران نیازمند می فروخت، گفت: با انجام تحقیقات اولیه محل های دپوی دارو ها 
شناسایی شد و با هماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات منسجم، در بازرسی از 

این مکان ها ۴۱۴ هزار و ۴۲۱ قلم داروی موثر در بهبود کرونا کشف شد.

انتقالموادمخدردرپوششبارماهیلورفت
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: قاچاقچی حرفه ای که قصد انتقال ۳ تن و 
6۴۰کیلو مواد مخدر در پوشــش بار ماهی را داشت، در فارس زمین گیر شد.به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار »رهام بخش حبیبی« بیان کرد: ماموران 
انتظامی شهرستان فیروزآباد حین گشت زنی در گردنه »موک به سمت شیراز« 
به یک دســتگاه کامیون ایسوزو حامل بار ماهی مشــکوک و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۳ تن و ۴۰۰ 
کیلو تریاک و ۲۴۰ کیلو حشــیش که به طرز ماهرانه ای زیر بار ماهی جاسازی 
شده بود کشف کنند.فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این ماموریت 
در مجموع )۳ تن و 6۴۰کیلو مواد مخدر( کشف شده است، تصریح کرد: در این 

خصوص یک قاچاقچی حرفه ای دستگیر شد.

اخبار کوتاه

ماموران پلیس یک شرور سابقه دار را که اقدام به عربده کشی 
و تخریب وسایل نقلیه شهروندان کرده بود، دستگیر کردند.
به گزارش ایســنا، ماموران یگان امداد فرماندهی انتطامی 
تهران بزرگ در حال گشت زنی در محدوده خیابان دانشگاه 
در مرکز تهران بودند که از عربده کشی یکی از اشرار در این 

محدوده باخبر شــده و برای رسیدگی به موضوع وارد عمل 
شــدند. ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که یکی 
از اشرار با دو قبضه سالح سرد در حال عربده کشی بوده و 
به تعدادی از خودروهای سواری نیز خساراتی را وارد کرده 
است.در همین راستا نیز وارد عمل شدند اما فرد شرور بدون 

توجه به حضور و فرمان پلیس همچنان به عربده کشــی و 
تخریب اموال مردم ادامه دارد و به همین دلیل نیز ماموران 
با استفاده از سالح، اقدام به شلیک چندین تیر هوایی کرده 
و این فرد را دستگیر کردند. با انتقال متهم به مقر انتظامی، 
ســوابق این فرد تحت بررســی قرار گرفته و مشخص شد 

که متهم تا کنون شــش بار از سوی دستگاه قضایی تحت 
تعقیب قرارگرفته و از اشــرار ســابقه دار است.مرکز اطالع 
رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر اعالم کرد که برای 
این فرد پرونده ای تشکیل شده و برای رسیدگی تخصصی 

در اختیار پلیس امنیت تهران بزرگ قرار گرفت.

دلیلتیراندازیدرخیاباندانشگاهاعالمشد

افقي:
  ۱- طالی ســفید- فیلســوف 
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مکتب کلبی
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۱۳- پر حرفی- کشور زاگرب- میدان دید

۱۴- احادیث- ضربه فنی در بوکس
۱5- مناسب حال !- شهر تیم فوتبال صنعت نفت

عمودي:
 ۱- از گل هــای زینتی به رنگ های ســفید، 
صورتی و نارنجی- شهری در آذربایجان غربی

۲- کم کم- دلسوز
۳- زرشک- غالف شمشیر- خداوند
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۱۱- خشــکی مزاج- شــکوه و بزرگی- جاه، 

شوکت و خود نمایی
۱۲- شــهر در شهرستان شبستر – باالی فرنگی- خود بینی 

و تکبر به نفس- طلق نسوز
۱۳- نوعی شیرینی- کالهبردار- اندازه عددی هر چیز

۱۴- گیاهی خار دار که در مناطق گرمســیر می روید- الهه 
جنگجو 

۱5- از فیلم های هیچکاک- زینت کردن

جدول شماره 5533     

حل     جدول شماره 5531

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای ناجا نســبت به هک شــدن و دسترسی غیرمجاز به 
تصاویر دوربین های مداربســته هشدار داد و راهکارهایی را 
برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به این دوربین ها ارائه 

کرد. 
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا، درباره هک 
شدن و دسترسی غیرمجاز به تصاویر دوربین های مداربسته 
اظهارکرد: به طورکلی چهار روش عمده برای دسترسی غیر 
مجاز به دوربین های مداربســته وجــود دارد که روش های 

 EXPLOIT موسوم به اسکن پورت، استفاده از ابرازهای
و دسترســی از طریق برخی وبسایت ها و سرورهای شرکت 

سرویس دهنده از جمله آنهاست.
وی دربــاره راهکارهــای مقابله برای جلوگیــری از نفوذ و 
احتمال سوءاســتفاده از تصاویر ایــن دوربین ها نیز گفت: 
رعایــت الزامات ایمنــی و امنیتی در نصــب دوربین های 
مداربســته توســط اصناف، ســازمان ها و ارگان ها امری 
ضروری و الزم اســت که آنها در صورت نیاز از کارشناشان 
و متخصصین اتحادیه الکترونیک و حفاظتی کمک بگیرند.

رجبی با بیان اینکه الزم اســت نسبت به آسیب پذیری ها و 
مخاطرات احتمالی دوربین های مداربسته آموزش های الزم 
به استفاده کنندگان داده شود، گفت: به روزرسانی نرم افزار 
ایــن دوربین ها به آخرین نســخه، اســتفاده از تجهیزات 
برندهای معتبر و شناخته شده، استفاده از نام کاربری و رمز 
عبور پیچیده و تغییر نام کاربری و رمز عبور پیش فرض از 
دیگر مواردی است که دسترسی غیرمجاز به این دوربین ها 

را تا حد زیادی کاهش می دهد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 

فتای ناجا همچنین از شــهروندان خواست که برای نصب 
دوربین های مداربسته، از شرکت های خدمات دهنده معتبر 
و شناخته شده اســتفاده کرده و دسترسی دوربین ها را به 
افراد ناشناس یا افرادی که شناختی از آنها ندارند، نسپارند.

هشدارپلیسدربارههکدوربینهایمداربسته

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظربه دستورمواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب 9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد 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 قریه شمع جاران پالک ۳۰ اصلی بخش ۲ قشالقی 

۱۱۳8 فرعی آقا/ خانم محســن جعفری فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۲۰۴/98 مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه 

از بهروز خزایی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله ۱5 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 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 تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت 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 نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 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 باطالع 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. 1184263 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/27

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظربه دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب 9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 

ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه کردیکال پالک ۱6 اصلی بخش ۱ قشالقی 

6۲ فرعی آقا/ خانم نورالدین کرد دلسمی  فرزند نقره علی نسبت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱95/۷۷متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه 

از نادعلی احمدی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله ۱5 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 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 تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواســت 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 نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
بــا رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد ســا بقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1191423
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۱۰

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی تحدید حدود حوزه ثبتی نوشــهر پیرو آگهی تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و 
به اســتناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
اخیرالذکر حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر 
در محــل وقوع ملک به شــرح ذیل به عمــل خواهد آمد . امالک 

متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک۳۱ اصلی بخش۲ قشالقی 
۴۰۱ فرعی آقا/ خانم راشــنو همایونفر فرزند محمدرضا و شــهرام 
وفا فرزند ســید مهدی حصــه هرکدام مشاعاوبالســویه به میزان 
۳دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت۳95/8۲متر مربع خریداری بدون واســطه/ با واسطه از 

مجید عتیقه چی
ســاعت 9 صبح روز شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۷ لذا از متقاضیان و مالکین 
مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شــود در وقت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور بهم رســانند بدیهی است در صورت عدم 
حضــور متقاضی ویا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۲۰ قانون ثبت 
و مــواد ۷۴ و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ 
انتشــار صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم انتظار اعتراض به 
واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع قضایی نمایند 
در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توســط 
متقاضی و یــا نماینده قانونی وی بدون توجــه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 1192528:م الف
تاریخ انتشار: 1400/6/27  

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رسمی مصوب 9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده 9 سفلی پالک8 اصلی بخش ۳قشالقی 

۴۳۰فرعی اقا/ خانم قاسم قلی پورفرزند محمدعلی  نسبت ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت ۱۰5/۰8 مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از حمید 

کامکار کروکی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله ۱5 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 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 تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواســت 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 نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
بــا رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سا بقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1186688
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/10

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


