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شوراى اسالمى شهر مشهد تصویب کرد؛

بیستم خرداد ماه به "روز جهانى 
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با اجراى طرح هاى توسعه اى کالن 
، سال پرکارى در مخابرات منطقه 
گلستان پیش رو داریم

خواهان مصرف بهینه انرژى هستیم

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139960306271000494 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مریم نظرى فرزند 
على بشماره شناسنامه 187 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر 
مغازه به مســاحت123متر مربع قسمتى از پالك 50 اصلى واقع در آوینى 34 قطعه دوم 
ســمت راســت خریدارى از فریدون بینش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند.بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 206
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/08

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139960306271000483 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى بهزاد صفرى فرزند 
قربانعلى بشماره شناسنامه 0921673221 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه 
بــه مســاحت108/55متر مربع قســمتى از پالك 50 اصلى بخش 9 واقــع در آوینى 34  
جالل آبادى 1 وســط کوچه ســمت راست خریدارى از مالک رســمى آقاى فریدون بینش 
محــرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 204

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/08

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139960306271000500 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى علیرضا نیک روش 
فرزند غالمحســین بشماره شناســنامه 5230034701 صادره از درمیان در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت151متر مربع قســمتى از پالك 66 اصلى واقع در رســالت 72 
پــالك 66 خریدارى از غالمرضا اورعى عربدخت محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند.بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 208
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/08

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

آگهى فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقاى قاســم رازقندى فرزند عباس باستناد دوبرگ استشهادیه گواهى 
شــده منظم به تقاضاى کتبى جهت دریافت ســندمالکیت المثنى نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده و مدعى است سند مالکیت ششدانگ پالك81فرعى جداشده از504-اصلى 
واقع در بخش3شهرستان سبزوار که متعلق به مالک میباشدبعلت نقل مکان مفقود شده 
است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالکیت فوق الذکرذیل دفتر391صفحه358ثبت 
66431بشــماره چاپى0538979الف87بنام نامبرده ثبت و ســند صادروتســلیم شده 
اســت ودفتر امالك بیش از این حکایتى ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون ثبت 
مراتب یکنوبت آگهى ومتذکر مى گردد هرکس نســبت به ملک موردآگهى معامله اى انجام 
داده یامدعى وجود ســندمالکیت نزدخود باشدبایستى ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار 
این آگهى اعتراض کتبى خودرا به پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمى به 
این اداره تســلیم نماید.بدیهى اســت در صــورت عدم وصول اعتــراض در مهلت مقرر 
و یــا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله رســمى نســبت به صدور 
سندمالکیت المثنى و تسلیم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.(م الف 99/1982)

 تاریخ انتشار:1399/03/24
على آب باریکى-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

ابالغ اجرائیه سند رهنى پرونده اجرائى کالسه9801120اجراى ثبت سبزوار
تاریــخ  پدر:سیدحســین  نــام  ســفیدى  ســنگ  ســیدمهدى  بــه  بدینوســیله 
شناســنامه:1120به  ملى:0790855445شــماره  تولد:1336/04/07شــماره 
نشانى:ســبزوارخ رازى همت3 ابالغ مى شــودکه بانک کشــاورزى به استنادســندرهنى 
2,510,000,000ریــال  مبلــغ  وصــول  شــماره86570مورخ1391/09/14جهت 
(دومیلیاردوپانصــدوده میلیــون ریال)تــا تاریــخ1398/11/02 بــه انضمام خســارت 
تاخیرمتعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده وپرونده اجرائى به کالســه 9801120در این اداره تشــکیل شــده و طبق 
گزارش مورخ 1399/02/06 محل اقامت شــما به شــرح متن سند شــناخته نشده لذا 
بنا به تقاضاى  بســتانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکى 
ازروزنامــه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى میشــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهى که روز ابالغ محســوب میگردد،نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماییــد مورد وثیقه مندرج در ســندرهنى فــوق با تقاضاى بســتانکارپس از ارزیابى از 
طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد 

شد.(م الف 99/1986)
تاریخ انتشار: شنبه99/03/24

على آب باریکى-رئیس ثبت اسناد وامالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پــالك ثبتى شــماره 2359 فرعى از یک اصلــى بخش دو 
شــاهرود در دفتــر جلــد 50 صفحه 431 ذیل شــماره ثبــت 4767 به نــام خانم جمیله 
دزبانیان صادر و تســلیم گردیده اســت و بموجب ســند انتقال قطعى شــماره 31398- 
1361/3/6 دفتر شش شاهرود ششدانگ پالك به خانم فهمیه مدرسى منتقل گردیده 
اســت ســپس مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 
بــه علت جابجایى را نموده اســت لــذا برابر تبصره یک ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى تا هرکس نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وى مى باشد و یا مدعى انجام معامله اى 
است مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهرود اعالم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند 
مالکیت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى سند دفترچه اى 714976 

میباشد. تاریخ انتشار 1399/3/24
 مصطفى بخشى - سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهــى موضوع ماده3ومــاده 13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهــى موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقــد ســند رســمى: برابــر راى شــماره 139960310006005024 
مــورخ 09/02/ 1399 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان نور تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضى بنام آقاى/خانم موســى نــام آور فرزند تقى ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن با بناى احداثى به مســاحت295,00 مترمربع پــالك 3892فرعى از 3 اصلى واقع 
دررســتمرود بخش10ثبــت نور محرز گردیده اســت . لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراســرى و محلى آگهى مى گردد درصورتى که 
اشــخاص ذى نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار آگهى تا 
دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند.معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار اول 99/03/24  تاریخ انتشار دوم   99/04/07

م. الف: 19901585
صفر رضوانى گیل کالیى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نور

اگهى تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  وراى   1397114410018000497 شــماره  پرونــده  برابرکالســه   
139960310018000357 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک عباس 
ابــاد تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــى محمد صدقــى فرزند ایپک على به شــماره 
شناســنامه12489 صادره پیشخور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بناى 
احداثى به مســاحت70-229متر مربع از پالك ثبتى فرعى از 157 اصلى واقع در قریه 
کورکال خریدارى از مالک رسمیســعید و وحید ترك چورن عادى محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشــخاص نســبت به صدور مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایى تقدیم 
نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ انتشار اول: 1399-03-24  
تاریخ انتشار دوم: 07-04-1399           م.الف: 19901553

حمیدرضا قنبرى رئیس ثبت اسناد و امالك عباس آباد

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139860310010013053 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــک بهشــهر تصرفات مالکانه بــال معارض متقاضى محمــد مهدى نصیــرى خلیلى فرزند 
اســماعیل در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مســاحت 264/75 مترمربع 
به شــماره کالسه 98/869 قستمى از پالك 1608 فرعى از 49- اصلى واقع در اراضى 
خلیل شــهر بخش 17 ثبت بهشــهر محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبتى به فاصله 14 آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاض اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایى تقدیــم نمایند، بدیهى 
ایســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول: 1399/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1399/03/24     م.الف: 19901246
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر  علیمراد بابائى

اگهى تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  وراى   1398114410018000008 شــماره  پرونــده  برابرکالســه 
139960310018000731 هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف  وضعیت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک عباس 
ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضى مصطفــى واحدى فرزند رســول به شــماره 
شناســنامه171 صادره تنکابن نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین مشــتمل بر بناى 
احداثــى به مســاحت50-252متر مربع از پالك ثبتى 38فرعــى از 315 اصلى واقع در 
قریه چارز خریدارى از مالک رسمى/ عادى محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشــخاص نســبت به 
صدور مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین اگهى به 
مدت دو ماه اعتراض دادخواســت خود را به مراجه قضایى تقدیم نمایند . بدیهى اســت 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهدشد.تاریخ انتشار اول: 10-03-1399 - تاریخ انتشار دوم: 1399-03-24

م.الف: 19901253
حمیدرضا قنبرى    رئیس ثبت اسناد و امالك عباس آباد

اگهــى موضوع3 قانون ومــاده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره  وراى   1398114410018001875 شــماره  پرونــده  برابرکالســه 
139960310018000702 هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف  وضعیت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک عباس 
اباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى   مرتضى ترابى گودرزى فرزند داودبه شــماره 
شناســنامه9846 صادره  تهران نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بناى 
احداثــى به مســاحت 336/85مترمربع از پــالك ثبتى 22فرعــى از369 اصلى واقع در 
قریه   نارنج بند بن خریدارى از  مالک رســمى / مبایعه نامه  عادى محرزگردیده اســت . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایى تقدیم 
نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ انتشار اول: 1399-03-10
تاریخ انتشار دوم: 24-03-1399         م.الف: 19901351

حمیدرضا قنبرى- رئیس ثبت اسناد و امالك عباس آباد

آکهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى نوشهر 

نظربــه دســتورمواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى وســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضیانى که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتى نوشهرمورد رســیدگى وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان 
محــرز وراى الزم صــادر گردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهى مــى گردد امالك 
متقاضیــان واقع در قریه میا نشــهر پــالك 26 اصلى بخش 5 قشــالقى 220 فرعى اقاى 
هــادى توکلى خوزائى فرزند محمد مهدى نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بناى 
احداثى به مســاحت 338متر مربع خریدارى بدون واســطه/ با واسطه از اصغر مهترپور 
همدانــى لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهى در دونوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلى / کثیراالنتشــار درشــهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهــى ، راى هیات الصــاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آراى اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى 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 تســلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواســت به دادگاه عمومى 
محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است ودر صورتى که اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد یا معترض گواهى تقدیم داد خواســت به دادگاه عمومى محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبا درت به صدور ســند مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهى است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتى از امالکى که قبال اظهار نامه ثبتى پذیرفته نشده ،واحد ثبتى با راى هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامــه حاوى تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهى نوبتى و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جریان ثبت و فاقد سا بقه 
تحدیدحدود ،واحد ثبتى آگهى تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول :1399/03/24    تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/07    
م. الف: 19901582

فرامرز کلبادى نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر

آکهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى نوشهر 

نظربــه دســتورمواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى وســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضیانى که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتى نوشهرمورد رســیدگى وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان 
محــرز وراى الزم صــادر گردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهى مــى گردد امالك 
متقاضیــان واقــع در قریه ونوش پالك 58 اصلى بخش 6 قشــالقى 538فرعى اقاى رضا 
ایــزدى فرزند احمد نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بناى احداثى به مســاحت 
243,20متر مربع خریدارى بدون واســطه/ با واسطه از محمد رامینى لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى وماده 13 
آئیــن نامه مربوطــه این آگهى در دونوبت به فاصلــه 15 روز از طریق این روزنامه محلى 
/ کثیراالنتشــار درشهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهى ، راى هیات الصاق 
تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواســت به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى 
تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویــل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است ودر صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض گواهى تقدیم داد خواست به دادگاه عمومى محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبا درت به صدور سند مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیســت . بدیهى اســت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتى از امالکى 
که قبال اظهار نامه ثبتى پذیرفته نشده ،واحد ثبتى با راى هیات پس از تنظیم اظهار نامه 
حــاوى تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهى نوبتــى و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم مى رســاند و نســبت به امــالك در جریان ثبت و فاقد ســا بقه تحدیدحدود 

،واحد ثبتى آگهى تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/03/24  تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/07 

م.الف: 19901577
فرامرز کلبادى نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر

آکهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى نوشهر

نظربــه دســتورمواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رســمى مصوب1390/9/20 امالك متقاضیانى که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکــور مســتقر در واحــد ثبتى نوشــهرمورد رســیدگى وتصرفات مالکانــه و بال معارض 
آنــان محــرز وراى الزم صادر گردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهــى مى گردد:                           
امــالك متقاضیــان واقع درقریه بند پى پــالك 4 اصلى  بخش  2 قشــالقى  1479فرعى 
خانم  نیلوفر علوى  فرزند محســن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به 

مساحت 382,51متر مربع خریدارى بدون واسطه/ با واسطه  از مقداد عرفانى
لــذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى وماده 13 آئین نامــه   مربوطه این آگهى در دونوبت بــه فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلى / کثیراالنتشــار درشــهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهــى  ، راى هیــات الصاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آراى اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى 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 تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم داد خواســت به دادگاه عمومى 
محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است ودر صورتى که اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگرد د  یا معترض گواهى تقدیم داد خواست به دادگاه عمومى محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مى نماید و صدور ســند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهى اســت برابر ماده 13 آئین نامه مذکودر مورد 
قسمتى از امالکى که قبال اظهار نامه ثبتى پذیرفته نشده ،واحد ثبتى با راى هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامه حاوى تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهى نوبتى و تحدید حدود  به 
صورت همزمان باطالع عموم مى رســاند و نســبت به امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدیدحدود ،واحد ثبتى  آگهى تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/24

م.الف: 19901214
فرامرز کلبادى نژاد   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر


