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آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1399- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس 
براســاس مواد11 (اصالحــى 1317/7/10 ) و 12 (1322/3/10 ) قانون ثبت و 
ماده 59 آیین نامه اجرایى قانون مذکور امالکى که در سه ماهه دوم پذیرش درخواست 
ثبت شــده به شــرح ذیل آگهى مى گردد: امالك واقع در قریه طویر بشــماره 169 اصلى 
بخش یک ییالقى دهســتان بیرون بشم 382فرعى به نام هدیه بامداد صوفى نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مســاحت 384 مترمربع 381 فرعى به نام 
محمدمهدى رســتم پور شندآبادى نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بابناى انبارى به 
مســاحت 914 مترمربع امالك واقــع در مزرعه مرادچال بشــماره 165 اصلى بخش یک 
ییالقى دهســتان بیرون بشــم 21 فرعى به نام مهدى پورشــریعت نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین بابناى احداثى (نیمه کاره) درحال ســاخت به مســاحت 292 متر مربع لذا 
اشخاصى که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند به اســتناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90 
روز درخواست واخواهى خود را به دبیرخانه این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و 
هرگاه بین تقاضا کننده و دیگرى قبل از انتشــار این آگهى دعوى در مراجع قضائى اقامه 
شده باشد معترض باید گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى از دادگاه است و درصورتى که 
اعتــراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومى محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مى نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد این آگهى در دونوبت به فاصله 
30 روز منتشــر خواهدشد. آگهى تحدید حدود امالك مذکور مطابق ماده 14 قانون ثبت 

طى آگهى دیگرى به عمل خواهد آمد
. تاریخ انتشار اول : 1399/05/01 
تاریخ انتشار دوم : 1399/05/31 

م.الف: 19903002
نیکنام ازوجى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

آکهى اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
حوزه ثبتى چالوس 

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/9/1390ملــک متقاضى که در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتى چالوس مورد رســیدگى و تصرفات مالکانه و بالمعارض وى 
محرز و راى الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهى میگردد: 195 فرعى 
از 50- اصلى واقع درقریه ذوات غرب بخش یک قشــالقى دهســتان کالرســتاق به نام 
سیدحســین هوش السادات نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
1135,37 مترمربــع خریــدارى مع الواســطه ازصادق ســام دلیرى مالک رســمى. حقوق 
ارتفاقى: رعایت حریم نهرآب به مقدار یک متر از حدنهایى بســتر نهرآب الزامى اســت. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلى / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها راى هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل نمایــد و گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعى دادگاه است و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا 
معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهى است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتى از امالکى که قبال 
اظهارنامه ثبتى پذیرفته نشــده ، واحد ثبتى با راى هیــات پس از تنظیم اظهارنامه حاوى 
تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهى نوبتى و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم مى رساند و نسبت به امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتى 

آگهى تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید
 . تاریخ انتشار : 1399/05/01 
تاریخ انتشار : 1399/05/16 

م.الف: 19903097
نیکنام ازوجى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چالوس

آکهى اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
حوزه ثبتى چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/9/1390ملــک متقاضى که در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتى چالوس مورد رســیدگى و تصرفات مالکانه و بالمعارض وى 
محــرز و راى الزم صــادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهــى میگردد: 4001 
فرعى از 2- اصلى واقع درقریه آبرنگ بخش یک قشــالقى دهســتان کالرســتاق به نام 
زهرا نطاق ســدهى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 207,83 
مترمربع خریدارى مع الواسطه از حمید زارع مالک رسمى . حقوق ارتفاقى: رعایت حریم 
نهرآب به مقدار 1,5 متر از حدنهایى بستر آب الزامى است . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و مــاده 13 آیین 
نامــه مربوطــه این آگهى در دو نوبــت به فاصله 15 روز از طریق ایــن روزنامه و محلى / 
کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها راى هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى و در 
روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست 

را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه اســت و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، 
گواهى تقدیم دادخواست 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 نیست . 
بدیهى است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتى از امالکى که قبال اظهارنامه 
ثبتى پذیرفته نشده ، واحد ثبتى با راى هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوى تحدید حدود 
، مراتــب را در اولیــن آگهى نوبتى و تحدید حدود به صــورت همزمان به اطالع عموم مى 
رســاند و نســبت به امالك در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتى آگهى 

تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید
 . تاریخ انتشار : 1399/05/01 
تاریخ انتشار : 1399/05/16 

م.الف: 19903166
نیکنام ازوجى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چالوس

آگهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى رامسر 

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 1390/9/20 ، امــالك متقاضیانى که در هیــات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتى رامسر مورد رسیدگى و تصرفات مالکانه و بال معارض 
آنان محرز و راى الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهى مى گردد : امالك 
متقاضیــان واقــع درلتر پالك اصلى 303 بخش 5 691 فرعى مجزى شــده از پالك 325 
فرعى پرنیا اعتمادنیا ( با والیت قهرى مجتبى اعتماد نیا ) نســبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمین مشــتمل بربناى احداثى به مســاحت 999,98 متر مربع خریدارى بالواسطه از على 
محمدى ســتوده مالک رســمى . لذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهى در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلى / کثیر االنتشــار در شــهرها منتشر و 
در روســتاها عالوه بر انتشــار آگهى ، راى هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آراى اعالم شــده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 
و رســید اخــذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواســت به اداره 
ثبــت محــل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعى 
دادگاه اســت و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهى 
اســت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتى از امالکى که قبال اظهارنامه ثبتى 
پذیرفتــه نشــده ، واحد ثبتى با راى هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوى تحدید حدود ، 
مراتب را در اولین آگهى نوبتى و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند 
و نســبت به امالك در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود، واحد ثبتى آگهى تحدید 

حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/28 

م.الف: 19903217
حسن صالحى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

آکهى اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
حوزه ثبتى چالوس 

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/9/1390ملــک متقاضى که در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتى چالوس مورد رســیدگى و تصرفات مالکانه و بالمعارض وى 
محرز و راى الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهى میگردد: 65 فرعى 
از 39 اصلى واقع درمزرعه حاجى کشــته بخش یک قشــالقى دهســتان کالرستاق به نام 
یداله شهیدى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انبارى به مساحت 501,82 مترمربع 
خریدارى مع الواسطه از فتح اله شفیعیان مالک رسمى لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آیین نامه مربوطه 
ایــن آگهى در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلى / کثیراالنتشــار 
در شــهرها منتشــر و در روســتاها راى هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به 
آراى اعالم شــده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 
و رســید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبــت محــل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعى 
دادگاه است و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهى 
اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتى از امالکى که قبال اظهارنامه ثبتى 
پذیرفتــه نشــده ، واحد ثبتى با راى هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوى تحدید حدود ، 
مراتــب را در اولیــن آگهى نوبتــى و تحدید حدود به صورت همزمان بــه اطالع عموم مى 
رســاند و نســبت به امالك در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتى آگهى 

تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید
 . تاریخ انتشار : 1399/05/01 
تاریخ انتشار : 1399/05/16 

م.الف: 19903226
نیکنام ازوجى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چالوس

–

شناسائى و جمع آورى 185رشته 
انشعاب غیرمجاز در نسیم شهردر چهار 

ماه امسال

تاکید فرماندار رى بر احیا بافت فرسوده 
در باقرشهر

راه اندازى طرح مونیتورینگ براى حفاظت از 
جنگلها و مراتع و اراضى ملى استان گیالن

معارفه سرپرست شهردارى الهیجان

نیروگاههاى  از  برق  تضمینى  خرید  نرخ 
خورشیدى در گلستان اجرایى میشود

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرستان 4www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

دو پروژة آرامستان و آسفالت معابر هفتۀ آینده ارزیابى مى شود

با افزایش دماي هوا ، رکورد مصرف برق 
در گلستان ، شکسته شد

شوراى نگهبان با تخلفات همه جریانات 
و گروههاى سیاسى برخورد مى کند

آگهى مفقودى
کارت ماشــین ســوارى هاچ بک پــژو 206 مــدل 95 به رنگ خاکســترى متالیک به 
شــماره موتور  و شماره شاســى  به شماره 

پالك ایران 82- 848 ط 93 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
***************************************************

دفترچــه پلیــس راه راننــدگان بــه نــام آقــاى علیرضــا چاى ســاز به شــماره ملى 
2219312224  فرزند احمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى

***************************************************
 ســند کمپانــى موتــور ســیکلت روان بــه رنــگ ســفید مــدل 1389 بــه شــماره 
بــه شــماره شاســى  پــالك 588-35386 و شــماره موتــور  
 بــه نام نظــام الدین نظام پور مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سارى
***************************************************

برگ ســبز ســوارى هاچ بک ام.وى.ام تیپ  رنگ ســفید روغنى مدل 1393 
شــماره موتور  شماره شاســى   
شــماره پالك ایران82-896ق12 به نام زهرا قاســمى مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى
***************************************************

ســند مادر ســوارى هاچ بک ام.وى.ام تیپ  رنگ ســفید روغنى مدل 1391 
شماره موتور  شــماره شاسى  
شماره پالك ایران 62-691ج11 به نام حسین رجب زاده اسرمى مفقودگردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى
***************************************************

آگهى حصر وراثت
آقــاى مهــدى تفخیمى شــماره شناســنامه 2149 به شــرح دادخواســت به کالســه 
469/99 از این شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبداله تفخیمى شماره شناسنامه 466 در تاریخ 96/3/17 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مهدى تفخیمى 
فرزند عبداله شــماره شناسنامه 2149   2-شهال تفخیمى فرزند عبداله شماره شناسناه 
179   3-معصومه تفخیمى فرزند عبداله شــماره شناســنامه 45 هرســه فرزند متوفى.

اینک شــورا با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

آگهى حصر وراثت
آقاى وحید محمودجانى شــماره شناســنامه 553 به شــرح دادخواســت به کالســه 
479/99 از این شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان کبرى اســمعیلى دوالبى نژاد شماره شناســنامه 3837 در تاریخ 96/12/25 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1-وحید محمودجانى فرزند عباســعلى شماره شناسنامه 553   2-حمیده محمودجانى 
فرزنــد عباســعلى شــماره شناســنامه 1477   3-هایــده محمودجانى فرزند عباســعلى 
شــماره شناسنامه 574 همگى فرزندان متوفى4-عباســعلى محمودجانى فرزند مشهدى 
محمدتقى  شــماره شناسنامه 91 همسر متوفى.اینک شــورا با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف بابل-سیده نرجس سیدزاده

آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى برارخان پور احمدى فرزند موســى به شــرح درخواســتى که به شــماره 
1/9900416 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شادروان موســى برارخان پور احمدى فرزند حسن شماره شناسنامه 
415 صــادره بابلســر در تاریخ 97/8/15 در شهرســتان بابلســر بــدرود زندگى گفته، 
ورثــه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-مهدى برارخان پــور احمدى فرزند 
موســى شــماره ملى 4988607291 متولد 44/4/3 پســر متوفى والغیر، اینک شــورا 
پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس 
اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جه��ت دریافت رای��گان قل��ک درب منزلتان 
بگیری��د  تم��اس   02123540 ش��ماره  ب��ا 


