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

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب 20/9/1390 امالک متقاضیانی 
کــه درهیــات موضــوع ماده یــک قانــون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی 
نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امالک متقاضیان واقع در قریه بسطام پالک 7 اصلی بخش 1 ییالقی

24 فرعی آقا / خانم ســیف اله رضائی کیوی فرزند فیروز نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )با کاربری مسکونی مشروط( به 
مســاحت 609/80 مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از فرزاد 

کاوه
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
بــه تقدیم داد خواســت بــه دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتراض 
در مهلــت 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
کــه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتــب 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 تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25

شناسه آگهی 1249236
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی 
وساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب 20/9/1390 امالک متقاضیانی که 
درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهرمورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امــالک متقاضیــان واقــع در قریه بلرمــاب پالک 107 اصلــی بخش 2 

قشالقی
211 فرعــی آقــا / خانم میتــرا عباس فرد فرزند اســمعیل نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )با کاربری مســکونی مشروط( به 

مساحت 211/06 مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از علی کیانفر 
 لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دونوبــت به فاصلــه 15 روز از طریــق این روزنامــه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشــرو در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریــخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصــاق در محل تا دو 
مــاه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به تقدیم داد 
خواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت 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 داد خواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکــور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده 
،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب 
را در اولیــن آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود ،واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25

شناسه آگهی 1248006
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظربه دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهرمورد رسیدگی وتصرفات 
مالکانــه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صــادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
 امالک متقاضیان واقع در قریه نارنج بن پالک 60 اصلی بخش 6 قشالقی
905 فرعــی آقــا / خانم حبیب الــه درویش نارنج بن فرزند علی نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1598/12 مترمربع 
به اســتثنای 6/65 مترمربع بســتر نهر داخلی که از تمامت مورد تقاضا مقدار 
876/60 مترمربع قسمتی از پالک 796 فرعی و مقدار 690 مترمربع قسمتی 
از پالک 340 فرعی می باشــد خریداری بدون واســطه / با واســطه از انتقال 

رسمی
 لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئیــن نامه مربوطه ایــن آگهی در 
دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها 
منتشــرو در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم داد خواســت 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 اســت ودر 
صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یــا معترض گواهی تقدیم 

داد خواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابــر ماده 13 آئیــن نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدیدحدود ،واحد ثبتــی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9
شناسه آگهی 1256437

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظربه دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهرمورد رسیدگی وتصرفات 
مالکانــه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صــادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
 امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک 58 اصلی بخش 6 قشالقی

779 فرعی آقا/ خانم سید محمد حسین و اتنا سادات و سید محمد حسن 
شهرت همگی خادم جهقی فرزند سید احمد حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ، به مساحت 

252/14 مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از جمال کرد نائیج
 لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئیــن نامه مربوطه ایــن آگهی در 
دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها 
منتشــرو در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم داد خواســت 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 اســت ودر 
صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یــا معترض گواهی تقدیم 
داد خواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابــر ماده 13 آئیــن نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدیدحدود ،واحد ثبتــی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9
شناسه آگهی 1258344

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب 20/9/1390 امالک متقاضیانی 
کــه درهیــات موضــوع ماده یــک قانــون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی 
نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امالک متقاضیان واقع در قریه الشک پالک 67 اصلی بخش 2 ییالقی
42 فرعی آقا/ خانم ابوالفتح اقاجان پور فرزند اســمعیل نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1361/16 مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از اسمعیل کیا
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
بــه تقدیم داد خواســت بــه دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتراض 
در مهلــت 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
کــه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتــب 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 تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9
شناسه آگهی 1259382

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر 
پیرو آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانــون اخیرالذکر تحدید 
حدود امالک مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در 

محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
امــالک متقاضیان واقع در قریه الشــک پــالک 67 اصلی 

بخش 2 ییالقی
42 فرعی آقا/ خانم ابوالفتح اقاجان پور فرزند اســمعیل 

نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین بــا بنــای احداثی به 
مســاحت 1361/16 مترمربــع خریداری بدون واســطه / با 

واسطه از اسمعیل کیا
ســاعت 9 صبح روز شــنبه مــورخ 1400/11/16 لذا از 
متقاضیــان و مالکیــن امالک مجاور و صاحبــان حقوق ارتفاقی 
دعــوت می شــود در وقت مقــرر در محل وقــوع ملک حضور 
بهم رســانند بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی و 
یــا نماینده قانونی آنان طبق مــاده 15 قانون ثبت ملک مورد 
تقاضــا با حدود اظهار شــده از طرف مجاوریــن تحدید خواهد 
شــد معترضین می توانند به اســتناد مــاده 20 قانون ثبت و 
مــواد 74 و 86 آییــن نامــه قانون ثبت ظرف مــدت 30 روز 
از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حــدود اعتراض خود 
را کتبــا بــه این اداره تســلیم و ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست 
بــه مرجع قضائــی نمایند در غیــر اینصورت بــا ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواســت توســط متقاضی و یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجه به اعتراض واصلــه عملیات ثبتی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد . شناســه آگهــی 1259373 - تاریخ 

انتشار 1400/10/25 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر - صفر رضوانی

آگهــی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 برابر رای 
شــماره 8 و 140060310013017227 مــورخ 1400/9/8 
هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمســتان تصرفــات مالکانه وبالمعــارض متقاضی 
آقای/ خانم فریده سپهری ساری خانبگلو و صراف عظیمی فرزند 
آیدین و خانالر بالســویه نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت435/40 مترمربع به شــماره پالک 83 
فرعــی از 4 اصلی واقــع در قریه میرنا بخش 2 خریداری شــده 
از آقای / خانم لیال رمضانی مالک رســمی محرز گردیده است لذا 
بــه موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/

سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و درروســتاها از تاریخ 
الصــاق در محــل تا دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره 

ثبــت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول 
بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9
شناسه آگهی 1259517

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری

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

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب 20/9/1390 امالک متقاضیانی 
کــه درهیــات موضــوع ماده یــک قانــون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی 
نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امــالک متقاضیان واقع در قریه شــمع جاران پــالک 30 اصلی بخش 

2 قشالقی
1154 فرعــی آقــا / خانم حمید منصــور زاده مقــدم فرزند منصور 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 225/22 

مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از سیروش خزایی پول
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
بــه تقدیم داد خواســت بــه دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات 
ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتراض 
در مهلــت 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
کــه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتــب 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 تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9
شناسه آگهی 1259604

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


