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واگذاری  ۱۲پارک جنگلی تا پایان سال جاری به شهرداریهای تهران

کشف ۲۰۰۰سالح شکاری غیر مجاز در تهران

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت :با توجه به دستورالعملها ،ضوابط و قوانین مربوطه ،کمیته فنی
باالترین مرجع تصویب و تصمیم گیری درخصوص اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری است.
به گزارش ایسنا سید نقی عزیزی در حاشیه بیست و هشتمین جلسه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران به موضوعات
اولویتدار کمیته فنی در سال جاری پرداخت و اظهارکرد :در راستای اقدامات جهشی در قالب طرح  ۹در  ،۹۹یکی از موضوعاتی
که با اولویت در دستور کار این کمیته در سال جاری قرارداد ،احاله مدیریت بهرهوری پارکهای جنگلی است که درصدد هستیم در
قالب طرحهای مصوب تا پایان سال جاری  ۱۲پارک جنگلی به شهرداریها احاله مدیریت شود و در این خصوص تاکنون موضوع
احاله مدیریت  ۸پارک جنگلی در کمیته فنی مورد تأیید قرار گرفته و مابقی نیز در حال رسیدگی است.

اخبار

حل مشکل آلودگی هواو ترافیک
تهران حاکمیتی است

شهردار تهران اعالم کرد که حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک
در تهران یک موضوع حاکمیتی اســت و شهرداری به تنهایی
نمی تواند بار این حجم زیاد را به دوش بکشد.
به گزارش ایســنا ،پیروز حناچی صبح امروز در مراسم تجلیل از
سفیران هوای پاک با بیان این که ترافیک و به تبع آن آلودگی
هوا جزو مشــکالت همه کالنشهرها اســت ،گفت :به تناسب
جمعیت ،کالنشــهرها این مشــکالت را تجربه می کند اما این
بدین معنا نیست که مشکل الینحل است.
وی با بیان این که معموال در چنین شــرایطی فعالیتها و اقدامات
مثبت را فراموش می کنیم ،گفت :اگر نمودار دو دهه شهر تهران
را نگاه کنیم می بینیم که آالینده ها روند کاهشی داشته است ،اما
میزان کاهش و سرعت آالینده ها به گونه ای است که می تواند
تمام زحمات را به باد بدهد.وی با بیان این که یکی از نعمتهای
کشور ما نفت است اما از سوی دیگر یکی از ویژگی های نفت ما
داشــتن گوگرد باال است ،گفت :البته در شهر تهران گازوئیلی که
از این فرآورده نفتی اســتفاده می شود گوگرد استانداردی دارد و
مسئولین به درستی می گویند که در تهران مازوت سوزانده نمی
شــود ،اما دقت داشته باشید که آلودگی از مرز تقسیمات کشوری
تبعیت نمی کند و اگر در «قزوین و آب یک» گازوئیل پر گوگرد
سوازنده می شود ،تاثیرش به تهران هم می رسد.وی با اشاره به
قانون هوای پاک و نقش  ۱۸دستگاه در اجرای این قانون ،اظهار
کرد :اتفاقا در این قانون کمترین نقش به شــهرداریها داده شده
اســت که تنها نقش توسعه حمل و نقل عمومی را برعهده دارند
و ما در شــهرداری تهران نیز  ۷۰درصد بودجه آزاد خود را به این
مسئله اختصاص دادیم .اما باید بگویم که حل مشکل آلودگی هوا
و ترافیک در شهری به مانند تهران یک مسئله حاکمیتی است و
شــهرداری نمی تواند به تنهایی بار این حجم سنگین را به دوش
بکشد.شــهردار تهران در ادامه با اشاره به سخت گیرانه تر شدن
شاخصهای سنجش آلودگی هوا در تهران تصریح کرد :به طور
طبیعی در آذر و دی شــاهد وارونگی هوا در تهران هستیم و این
خصیصه هوای تهران است و حتی در سابقه تاریخی نیز آمده که
هوای زمســتان تهران مه داشته و حاال مه و آلودگی با هم وجود
دارد.وی با بیان این که اثبات شــده که افزایش کرونا با آلودگی
هوا ارتباط دارد گفت :امســال به روشــهای مختلف عکسهای
ماهواره ای تهران را با ســال گذشــته بررســی کردیم و تفاوت
معنــاداری را به خصوص در نزدیکــی کانون های آالیندگی که
نزدیک به صنایع بزرگ بودند مشــاهده کردیم که یا مازوت و یا
گوگرد بی کیفیت می سوزاندند و عکسهای ماهواره ای نشان می
دهد وضعیت امسال حادتر شده است که البته شاید شرایط تحریم
بی تاثیر نبوده اســت.وی با بیان این که البته دقت داشته باشید
که  ۶۰درصد علت آلودگی هوای تهران منابع متحرک هســتند
و هیچ راهی جز کنترل آالینده ها نیســت گفت :کاهش مصرف
ســوختهای فسیلی راهبرد اصلی ما اســت که البته نباید اجرای
همه راه حل ها را به گردن دولت انداخت و باید روش و شــیوه
زندگی را تغییر داد.وی با اشــاره به افزایش مشکالتی همچون
فشار خون  ،دیابت ،چاقی و غیره در بین شهروندان با قرائت یک
بیت شــعر گفتَ « :کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من «
و خودمان باید اراده کنیم و بســیاری از مشــکالت را حل کنیم.
وی با اشــاره به لزوم مدیریت یکپارچه شهری گفت :این روزها
نیازمند این موضوع هســتیم و باید همه دستگاه ها در یک شهر
هم جهت حرکت کنند و نباید هر دســتگاهی به روش خود عمل
کند .البته دقت داشــته باشید مردم تاثیرگذاری تصمیمات را می
خواهند اما باید از دســتگاهی توقع داشته باشیم که مسئولیت و
اختیار داشته باشد.
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فرمانده نیروی انتظامی از کشف  ٢٠٠٠مورد سالح شکاری قاچاق غیر مجاز در پایتخت خبر داد.
به گزارش ایســنا ،سردار حسین اشــتری در نهمین طرح ظفر پایتخت که صبح امروز در فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ برگزار شــد ،اظهار کرد :تالش مقتدرانه و هوشــمندانه فرماندهی تهران بزرگ قابل تقدیر است .امروز امنیت
پایتخت به دست این عزیزان است و در حال ارتقاء امنیت هستند که گواه آن کشفیات است.
وی افزود :یکی از موارد دستگیری باندی بوده است که  ٢٠٠٠سالح شکاری غیر مجاز که میتوانسته برای اقدامات
امنیتی هم مورد اســتفاده قرار گیرد ،شناســایی و دستگیر شدند .اگر این اسلحه ها برای اهداف شوم توزیع می شد
ببینید چه اهمیتی در امنیت مردم داشت.

هاشمی:

این همه شعار ،بیعملی و مصوبات بدون اجرا ملت را کالفه کرده است

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان
اینکه این همه شعار و بیعملی و مصوبات
بــدون اجرا کافی اســت ،گفــت :به نظر
میرســد مصوبات را برای گول زدن مردم
تصویب کردهایم.
به گزارش مهر ،محســن هاشمی در آیین
تجلیل از ســفیران هوای پاک شهر تهران
گفت :بعضاً شاهد هستیم که حمل و نقل
خصوصی برای تهران مشــکالت زیادی را
ایجاد کرده اســت .البته موارد دیگری هم
هست اما در طول سالهای اخیر به حمل
و نقل عمومی کمتر بها داده شده و بیشتر
بر روی حمل و نقل خصوصی تمرکز شده
است.
رئیس شــورای شــهر تهران افزود :باید با
اســتفاده از ســمنها و مردم و با استفاده
از شــکایت به قوه قضاییه بــه دلیل عدم
پرداخت بدهیهای حمل و نقل عمومی از
سوی دولت ،بسیار جدی عمل کنیم.
وی تاکید کرد :این همه شعار و بی عملی
و مصوبات بدون اجرا کافی اســت و مردم
را کالفه کرده اســت .ما مصوبات خوبی در
دولت و مجلس داریم اما همه این موارد را

 ۸۷فوتی جدید
کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین
مــوارد شناســایی و فوتــی ناشــی از
کووید ۱۹در کشــور طی  ۲۴ســاعت
گذشته را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیماســادات
الری گفت :از دیــروز تا امروز  ۳۰دی

گویی برای گول زدن مردم تصویب کردهایم
و به شدت دنبال اجرا نشدن آنها هستیم و
هیــچ ارادهای برای اجرای این موارد وجود
ندارد.
رئیس شورای شهر تهران افزود :بر اساس
قانون ،در قانون هدفمندی یارانهها باید ۱۰
درصد به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد
اما نه سازمان برنامه و بودجه نه مجلس و نه

دولت هیچکدام آن را اجرا نمیکنند و یک
ریال هم پرداخت نکردند .بر اســاس یکی
دیگر از قوانین نیز دولت باید ساالنه  ۴هزار
میلیارد تومان از اعتبار تخصیص یافته خود
را به حمل و نقل عمومــی اعطا میکرده
که هیچ ســالی پرداخت نشده است .چرا
مدیریت شهری این قانون را اجرا نمیکند.
هاشــمی تصریح کرد :ما دو مصوبه تامین

 ۱۹هــزار اتوبوس و  ۲هزار واگن در دولت
داشــتیم که هیچکدام اجرا نشــده است.
باید بیش از  ۲۰میلیون از سفرهای تهران
توســط حمل و نقل عمومی انجام شــود
در غیر این صورت شــاهد روزانه افزایش
آلودگی هستیم.
وی تصریح کرد :حال سالهاست که باید
سرعت خط  ۴مترو کاهش یابد اما با دقایق
باال در حال اســتفاده از آن هستیم .وقتی
مترو را ساختهایم اما آن را تجهیز نمیکنیم
شبیه دور ریختن پول و سرمایه است.
رئیس شورای شهر تهران افزود :اگر نگاهها
تغییر نکند قطعاً هوای تهران بهتر نمیشود.
در اطراف تهــران  ۵۰۰کیلومتر ریل غیر
قابل اســتفاده داریم .ما باید دیگر اتوبوس
دیزلی و گازی را در تهران استفاده نکنیم و
 ۹هزار اتوبوس برقی بخریم.
هاشــمی با اشــاره بر بدهیهای دولت به
شــهرداری عنوان کرد :از طــرف ما باید
قدری سماجت و لجاجت باشد تا دولت این
مســئولیت را اجرا کند و دولت ،مجلس و
مردم نیز به کمک این کمپین بیایند و این
خواسته عملی شود.

 ۱۳۹۹و بــر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۵ ،هزار و  ۹۱۷بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی
شد که  ۵۱۸نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به یک میلیــون و  ۳۴۲هزار و
 ۱۳۴نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت:
متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۸۷بیمــار کووید ۱۹جان خــود را از
دســت دادند و مجموع جان باختگان

این بیمــاری به  ۵۶هــزار و  ۹۷۳نفر
رسید.
به گفته وی ،خوشبختانه تا کنون یک
میلیــون و  ۱۳۱هــزار و  ۸۸۳نفــر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
وی ادامــه داد ۴۲۷۲ :نفــر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افــزود :تــا کنــون  ۸میلیون و
 ۶۳۴هزار و  ۵۵۳آزمایش تشــخیص

کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
به اذعان الری ،بر اساس آخرین تحلیل
ها ۱۰ ،شــهر در وضعیــت قرمز۲۳ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۱۶۳ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۲۵۲شــهر در وضعیت
آبی قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشت همچنین
گفت ۱۰ :شــهر قرمز کشور در استان
مازندران و شــامل آمل ،بابل ،تنکابن،
جویبار ،رامســر ،ســاری ،ســوادکوه،
فریدونکنار ،قائمشهر و نکا است.

خبر

وزارتبهداشتبرایبیماریهایغیرواگیربرنامههایبسیارروشنیدارد
نایب رییس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر با بیان اینکه
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی برای بیماری
هایغیرواگیر برنامه های بســیار روشنی دارد ،گفت :علی
رغم اینکه باید توجه ویژهای به بیماریهای واگیر داشــته
باشیم از بیماریهای غیرواگیر هم نباید غافل شویم.
بــه گزارش ایرنا از وبدا ،باقر الریجانی روز ســه شــنبه در
نشســت این کمیته با بیان اینکه با تالش های انجام شده
وضعیت خوبی در دوران کنونی و شیوع این بیماری داریم
که اگر مراقبت نکنیم مرگ و میر بسیاری خواهیم داشت،
درباره ارتباط بیماریهای غیرواگیر و شــیوع کووید ۱۹در
جهان اظهــار کرد :امروز با یک مشــکل چندوجهی روبه
رو هســتیم که تاثیرات متفاوتی بر بســیاری از گروه های
اجتماعــی دارد .وی با بیان اینکــه  ۶۰درصد افرادی که با

ویروس کرونا درگیر می شوند به بیماری غیرواگیری مبتال
بوده اند ،گفت :عوارض این موضوع جدی است و باید تالش
کنیم با مدیریت صحیح خطرهای زمینه ای را کاهش دهیم
چرا کــه بیماری غیرواگیر و واگیــردار روی هم تاثیرگذار
هستند.الریجانی با بیان اینکه  ۲۲درصد مبتالیان به کرونا
دچار بیماری قلبی ۲۱ ،درصد مبتالیان دارای دیابت و ۲۷
درصد به بیماری هــای مزمن ریوی مبتال بوده اند ،عنوان
کرد ۳۰ :درصد مبتالیان به کووید  ۱۹دچار بیماری زمینه
ای بوده اند و  ۳۷درصد مرگ و میرها به مبتالیان بیماری
های غیرواگیر مربوط بوده است؛  ۷۰درصد افراد باالی ۶۰
سال که درپی ابتال به این بیماری فوت می کنند ،به یکی
از بیماری های زمینه ای مبتال بوده اند .نایب رییس کمیته
ملــی بیماری های غیرواگیر ادامه داد :علی رغم اینکه باید
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حوزه ثبت سوادكوه شمالي به مالكيت مهناز ربیعی کلیجی نسبت به ششدانگ يك قطعه
زميــن بــا بناي احداثي به مســاحت 397.70متر مربع خريداري بدون واســطه از عزیزه
عبدی کاون مالك رســمي .لذا كســاني كه نسبت به امالك فوق اعتراض دارند مي توانند
به استناد ماده 16قانون ثبت ازتاريخ اولين انتشار به مدت 90روز درخواست واخواهي
خود را به اين اداره تسليم ورسيد دريافت دارند .اگربين تقاضاكننده وديگري،قبل از
انتشار اين آگهي دعوايي در مراجع قضايي اقامه شده باشد ،معترض بايد گواهي تقديم
دادخواســت را بــه اين اداره تحويل دهد.دراين صــورت اقدامات ثبت موكول به ارائه
حكمقطعيدادگاهاست.درصورتيكهاعتراضدرمهلتقانونيتسليمنگرددوياگواهي
تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل،به اين اداره تحويل نشود،اداره ثبت اقدام به
صدورسند مالكيت مي نمايد.اين آگهي در 2نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهدشد.
ضمنــا امــاك مذكوركه طبق ماده  13فوق آگهي گرديد،تحديــد حدود آن به صورت هم
زمان انجام مي شود .م.الف 19908349
تاريخ انتشارنوبت اول 1399/11/ 01:تاريخ انتشار نوبت دوم1399/12/ 02:
عين اله تيموري رئيس اداره ثبت اسناد وامالك سوادكوه شمالي

آگهي نوبتي وتحديد حدود اختصاصي تقاضاي ثبت ملك حوزه ثبتي سوادكوه شمالي
امالكــي كــه مطابق مــاده  13قانون تعيين تكليف اراضي وســاختمانهاي فاقد ســند
رســمي وآيين نامه مربوطه در هئيت حل اختالف،منجر به صدور راي مي گردد به شــرح
زيــر آگهي مي شــود :امــاك متقاضيان واقع در قريه چالی تپه ســر پــاك  1578فرعي
 -128اصلي بخش  15حوزه ثبت ســوادكوه شــمالي به مالكيت صغری آقایی گشــنیانی
نســبت به شــش دانــگ يك قطعه زمين با بنــاي احداثي به مســاحت 255.86متر مربع
خريداري بدون واسطه از غریب رضا رضایی مالك رسمي .لذا كساني كه نسبت به امالك
فوق اعتراض دارند مي توانند به اســتناد ماده  16قانون ثبت ازتاريخ اولين انتشــار به
مدت  90روز درخواســت واخواهي خود را به اين اداره تســليم ورسيد دريافت دارند.
اگربين تقاضاكننده وديگري،قبل از انتشــار ايــن آگهي دعوايي در مراجع قضايي اقامه
شــده باشد ،معترض بايد گواهي تقديم دادخواست را به اين اداره تحويل دهد.دراين
صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه اســت.در صورتي كه اعتراض
در مهلت قانوني تســليم نگردد ويا گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل،به
اين اداره تحويل نشود،اداره ثبت اقدام به صدورسند مالكيت مي نمايد.اين آگهي در2
نوبــت به فاصله  30روز منتشــر خواهدشــد.ضمنا امالك مذكوركه طبــق ماده  13فوق
آگهي گرديد،تحديد حدود آن به صورت هم زمان انجام مي شود .م.الف 19908357
تاريخ انتشارنوبت اول 1399/11/ 01:تاريخ انتشار نوبت دوم1399/12/ 02:
عين اله تيموري رئيس اداره ثبت اسناد وامالك سوادكوه شمالي

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399603270030001193مورخه99/10/23هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
غالم عباس همانلو فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه 1674صادره از زرین رود به کد
ملی  4371765726درششــدانگ یک واحد ســردخانه به مساحت  5000مترمربع از
پالک  665فرعی از  91اصلی بخش 4زنجان واقع درقریه کهال خریداری از مالک رسمی
برابرقولنامه مورخه 74/1/23خریداری از عباســقلی همانلو محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/11/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/16 :
علیرضا محمدی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خدابنده

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399603270030001194مورخه99/10/23هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک خدابنده تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی
آقای/خانم علیقلی کشــگرفرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه  798صادره از بزرینه
رود بــه کد ملی  4371458262در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی /به مســاحت
245984/17متــر مربع از پالک  252فرعــی از  91اصلی بخش 4زنجان واقع در قریه
حی خریداری از مالک رســمی آقایان اباصلت محمدی فرزند مشــهدی تقی  -2کمند علی
محمدی فرزند عظیم  -3بهنام رضایی فرزند هادی  -4علی اصغریعقوبی فرزند اکبر -5
شــاه علی تقیلو فرزند نادعلی  -6محمد خدابنده لوفرزند زلفعلی -7محمد علی محمدی
فرزند حســن  -8روح اله زنگنه فرزند درویشــعلی -9صفی اله محمدی فرزند صحبت
علــی  -10کمندعلی محمدی فرزند محمــد عظیم -11قلی کردلو فرزند نوروزعلی -12
جعفر ترکتاز فرزند اسماعیل  -13کرمعلی محمدی فرزند جانعلی -14کرد کردلو فرزند
غالمعلی -15کمند علی کردلو فرزند هاشــم -16عباســعلی رضایی فرزند قســمت اله
-17وراثمرحومکربالییابراهیمکشگر(حسنقلی-حسینقلیوعلیقلی) محرزگردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/11/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/16 :
علیرضا محمدی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خدابنده

توجه ویژه ای به بیماری های واگیر داشته باشیم از بیماری
های غیرواگیر هم نباید غافل شویم.وی با اشاره به مشکالت
به وجود آمده در ارائه خدمات به بیماران پس از شیوع کرونا
در کشــور عنوان کرد :زمان آغاز شیوع ویروس در ایران ما
در حوزه خدمات رسانی با مشالت متعددی رو به رو شدیم
که به تدریج وضعیت بهتر شد .در هفته های اول خدمات
قابل ارائه به بیماران غیرواگیر کاهش چشمگیری پیدا کرد،
به عنوان مثال ویزیت چاقی  ۷۵درصد با مشکل مواجه شد.
الریجانی با تاکید بر اینکه مراقبت های فشار خون ،دیابت
و غربالگری های ســرطان هم با آسیب های جدی در این
دوران رو به رو شــدند ،به بازبینی ســند ملی پیشگیری و
کنترل بیماری های غیرواگیر اشــاره و ابراز امیدواری کرد:
بازنگری سند تا پایان بهمن تمام شود.

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی
در اجرای مفاد رای شماره 1399603270030001193مورخه 99/10/23
هیات و به اســتناد ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی،مبنیبرپذیرشثبتوتنظیماظهارنامه
وتحدیدحدودهمزمانملکمورددرخواستمتقاضی،بابررسیمفادرایوتطبیقآن
با دفتر توزیع اظهار نامه ،پرونده ثبتی و محل  ،پس از احراز موضوع نســبت به تنظیم
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود به شرح زیر اقدام گردید:
مشخصاتملک:
استان:زنجان شهرستان:خدابندهبخش 4:زنجان
شماره فرعی 665اصلی91:
شــماره ملک به حروف :ششصد و شــصت و پنج فرعی از91اصلی بخش 4زنجان
مساحت 5000مترمربعتاریخثبت99/5/8:
نوع ملک :یک واحد سردخانه
کاربری:سردخانهنوعومیزانمالکیت:ششدانگیکواحدسردخانه
نشــانی ملــک :زنجان -خدابنــده -بخش بزینه رود -روســتای کهال کد پســتی:
4589135974
مشخصاتمتقاضی
نامونامخانوادگی:غالمعباسهمانلونامپدر:عباسقلی
شــمارهشناســنامه/ثبت 1674:شمارهیاشناســهملی 4371765726:محل
صدوریا ثبت :زرین رود
تاریــختولــد/ثبــت 1340/10/20:تابعیت:ایرانیمســتندمالکیت:قولنامه
مورخه74/1/23
سایرمشخصات
قائم مقــام مالک(اعم ازولی ،قیم ،وکیل وغیره) ندارد حقوق ارتفاقی نســبت به
امالکمجاوروبالعکس:ندارد
حدودملک
شماال :بطول42/41متر پی و محل ورود است به حریم جاده کهال زرین رود
شــرقا:بطولهای36/32مترو 8/22مترپیاســتبهکارخانهچیپسمتقاضیو
 30/37متردیواریستبهکارخانهچیپسو 42/02متردیواریستبهزمینمشاعی
خودمتقاضی
جنوبا:بطول42/81متردیوارستبهزمینمشاعیخودمتقاضی
غربا :بطول های 80/71متر 37/07متر دیواریست به زمین خود متقاضی
پس از حصول اطمینان از انتشــارآگهی موضوع ماده 3قانون باید ،مطابق ماده13
قانون و ماده  13آیین نامه قانون مذکور ،اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود تنظیم و
تحــتعنوانآگهــینوبتیوتحدیدحدودذیلآگهیهاینوبتیموضوعماده 59آیین
نامه منتشر و تاکید گردد ،اشخاصی که به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت  90روز
و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30روز از تاریخ انتشار
آگهی مطابق ماده  86آیین نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم
نمایند.
تاریخانتشار1399/11/01:
سجادسالمی-دبیرهیات

اخبار

هشدار سازمان جهانی بهداشت
درباره افزایش آمار هفتگی
فوتی های کرونا

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOهشدار داده است که به زودی
شاهد  ۱۰۰هزار مورد مرگ ناشی از کرونا در هفته خواهیم بود.
به گزارش ایســنا ،سازمان جهانی بهداشت با اشاره به افزایش موارد
ابتال و مرگ ناشی از همهگیری کروناویروس نسبت به احتمال فوت
بیش از  ۱۰۰هزار نفر در جهان طی هر هفته بر اثر بیماری کووید۱۹-
هشــدار داد.دکتر «مایکل رایان» رئیس بخش فوریتهای سازمان
جهانی بهداشــت پیش بینی کرده است که در صورت تداوم یافتن
شرایط کنونی و با توجه به شیوع گونههای جدید ویروس این نگرانی
وجود دارد که آمار فوتیهای هفتگی کرونا در جهان از مرز  ۱۰۰هزار
نفر عبور کند.وی در جریان یک کنفرانس خبری در ژنو اظهار کرد:
هفته گذشته دست کم  ۹۳هزار نفر در کشورهای مختلف جهان بر
اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹-جان خود را از دست داده اند .همچنین
قاره آمریکا و اروپا مناطقی هستند که بیشترین شمار مرگ ناشی از
ابتال به این بیماری را در حال حاضر به ثبت رسانده اند.
به گفته رایان  ۸۷درصد از کل موارد ابتال و مرگ ناشی از کروناویروس
در جهان طی هفته گذشته در کشورهای دو منطقه یاد شده گزارش و
ثبت شده است.وی همچنین وضعیت همهگیری کروناویروس کرونا
و بیمــاری کووید ۱۹-در جهان را در حال حاضر پویا و غیر همگون
توصیف کرد و یاد آور شــد که با توجه به شــیوع گونههای جدید
ویروس وضعیت بسیار پیچیدهتر شده است.به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری رویترز ،رئیس بخش فوریتهای سازمان جهانی بهداشت
همچنین تصریح کرد که سیســتمهای بهداشتی و کادر پزشکی در
بســیاری از کشــورهای جهان هم اکنون از نظر ظرفیت پذیرش و
خدمات دهی ،نیروی متخصص و تامین تجهیزات و دارو تحت فشار
شدید قرار دارند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1399603270030001192
شــماره
رای
برابــر
مورخه99/10/23هیــات اول /دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبتملکخدابندهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایغالمعباسهمانلو
فرزند عباســقلی به شــماره شناســنامه 1674صادره از زرین رود به کد ملی
 4371765726ششدانگ یک واحدکارخانه چیپس سیب زمینی به مساحت
 5000مترمربــع از پالک  666فرعی از  91اصلی بخش 4زنجان واقع درقریه
کهــا خریداری از مالک رســمی آقــای برابرقولنامه عادی مورخــه 67/5/20
خریداری از عباســقلی همانلو محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتــب در دونوبــت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/11/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/16 :
علیرضا محمدی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خدابنده

هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
سندرسمی
در اجرای مفاد رای شماره 1399603270030001192مورخه 99/10/23
هیات و به اســتناد ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی،مبنیبرپذیرشثبتوتنظیماظهارنامه
وتحدیدحدودهمزمانملکمورددرخواستمتقاضی،بابررسیمفادرایوتطبیقآن
با دفتر توزیع اظهار نامه ،پرونده ثبتی و محل  ،پس از احراز موضوع نســبت به تنظیم
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود به شرح زیر اقدام گردید:
مشخصاتملک:
استان :زنجان شهرستان :زنجان بخش  4:زنجان
شماره فرعی 666:اصلی91:
شماره ملک به حروف :ششصد و شصت و شش فرعی از91اصلی بخش 4زنجان
مساحت 5000مترمربعتاریخثبت99/5/8:
نوعملک:یکواحدکارخانهچیپسسیبزمینی
کاربری:سردخانهنوعومیزانمالکیت:ششدانگیکواحدسردخانه
نشــانی ملــک :زنجان -خدابنــده -بخش بزینه رود -روســتای کهال کد پســتی:
4589135974
مشخصاتمتقاضی
نامونامخانوادگی:غالمعباسهمانلونامپدر:عباسقلی
شــمارهشناســنامه/ثبت 1674:شمارهیاشناســهملی 4371765726:محل
صدوریا ثبت :زرین رود
تاریــختولــد/ثبــت 1340/10/20:تابعیت:ایرانیمســتندمالکیت:قولنامه
مورخه67/5/20
سایرمشخصات
قائم مقــام مالک(اعم ازولی ،قیم ،وکیل وغیره) ندارد حقوق ارتفاقی نســبت به
امالکمجاوروبالعکس:ندارد
حدودملک
شــماال:در 7قســمتاولبطول 23/01مترپیاســتبهحریم 12متریراهکهال
بهزرینروددومکهشــرقیمحسوبســتبطول 48/61مترسومبطول 23/89متر
چهارم که غربی محسوبست بطول 8/39متر پنجم بطول 32/16متر ششم که غربی
محسوبســتبطول 8/27مترهفتمبطول 11/57مترهمگیپیومحلوروداســت
بهزمینمشاعیمتقاضی
شرقا:بطول 43/76متردیواریستبهزمینمشاعیخودمتقاضی
جنوبــا :در ســه قســمت اول بطول 56/99متــر دوم بطــول 5/94مترکه غربی
محسوبستسومبطول 32/72همگیدیواریستبهزمینمشاعیخودمتقاضی
غربا :اول بطول 30/37متر دیواریست به سردخانه متقاضی دوم بطول54/18
مترپیاستبهسردخانهمتقاضی
پس از حصول اطمینان از انتشــارآگهی موضوع ماده 3قانون باید ،مطابق ماده13
قانون و ماده  13آیین نامه قانون مذکور ،اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود تنظیم و
تحــتعنوانآگهــینوبتیوتحدیدحدودذیلآگهیهاینوبتیموضوعماده 59آیین
نامه منتشر و تاکید گردد ،اشخاصی که به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت  90روز
و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30روز از تاریخ انتشار
آگهی مطابق ماده  86آیین نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم
نمایند.
تاریخانتشار1399/11/01:
سجادسالمی-دبیرهیات

