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آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140060310013022978 مــورخ 1400/11/27  هیــات 
قانــون تعییــن تکلیف موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد 
ثبتی چمســتان مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم  علی توکلی فرزند محمد  نســبت به ششــدانگ   یک قطعه 
زمین با بنای احداثی  به مســاحت 330.00 مترمربع  که مقدار 64 سیر 
مشاع عرصه وقف میباشد به شماره پالک 374 فرعی از 46 اصلی  واقع 
در قریه عربخیل بخش 11 خریداری شــده از  آقای/ خانم ذکریا حسین 
پــور  مالک رســمی محــرز گردیده اســت. ، لذا به موجب مــاده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
و مــاده 13 آیین نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها 
،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریــخ الصــاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یــک 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 صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .  شناسه آگهی: 1302353 
دوم  نوبــت        1401/01/27 اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/02/10
 عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن  انتخابــات  نتیجــه  ثبــت  آگهــی 
آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان آمل و محمودآباد
بــه اســتناد تبصــره 5 مــاده 131 قانــون کار جمهــوری 
اســالمی ایران و آئیین نامه اجرایــی 1389/08/03مصوب 
صورتجلســه  موجــب  بــه  و  وزیــران  محتــرم  هیــات 
مورخ1400/09/07مجمع عمومی و به اســتناد صورتجلســه 
تعییــن ســمت مــورخ 1400/09/22 اعضــای هیــت مدیره 
وســایر مدارک ارســالی، اســامی و ســمت هریــک از اعضای 
اصلــی و علــی البدل هیــات مدیــره انجمن صنفــی مذکور از 
تاریخ1401/01/08 به مدت ســه ســال و بازرسان به مدت 
ســه ســال که به شــماره27/3/2/160 ثبت ایــن اداره کل 

گردیده به شرح ذیل اعالم می گردد.
1- ســید باقر اندیکالیی، رئیس   2-محمد برگ بید، نایب 
رئیس 3- حامد کوثری، خزانه دار 4-حســن آهنگربهان، دبیر 
-5- ناهیــد صالحی،عضو اصلی  6- محبوبه قربان نژاد، عضو 
اصلــی  7- مریم عباســی، عضو اصلی 8 - حســن باقری،عضو 
علــی البدل 9-شــهال قدرتی،عضــو علی البدل10- ســپیده 
محمدزاده،بــازرس اصلــی  11- مریم بانــو منصوری، بازرس 

علی البدل
ضمنا برابر ماده 22 اساسنامه مربوطه کلیه مکاتبات اداری 
اوراق عــادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور 
به مهرانجمن و کلیه اســناد مالی ،اوراق بهادار و قراردادهای 
تعهدآور که  به تصویب هیات مدیره رســیده باشــند با امضاء 
مشــترکان صاحبان امضای مجاز)رئیس یا دبیر و خزانه دار( و 

ممهور به مهر انجمن صنفی مذکور معتبر خواد بود

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140060310013024895 مــورخ 1400/12/22  هیات 
قانون تعییــن تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد 
ثبتی چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم قربانعلی کیان فر فرزند رضا  نســبت به ششــدانگ   یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مســاحت 353.30 مترمربع  به شــماره 
پــالک 213  فرعی از 36 اصلی واقع در قریه شــیخ علیکال  بخش 11 
خریداری شــده از آقای/ خانم رضا کیانفر مالک رســمی محرز گردیده 
اســت. ، لــذا بــه موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه 
ایــن آگهــی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامه محلی /

کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا 
در صورتــی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
کــه اعتراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/10 

نوبت دوم 1401/02/24
شناسه آگهی: 1309215 

عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم طیبه ثقفی  با ارائه دو برگ   استشهاد محلی مصدق، 
طی درخواســت شــماره 803 مورخ 1401/01/23 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی ششــدانگ عرصه و اعیان زمین 
مزروعــی- بیشــه زار پالک 69 فرعــی از 20 اصلی واقع در 
بخش 5 حوزه ثبتی شهرستان نور با شماره سریال 495942  
که در دفتر 11 صفحه 130 شــماره ثبت 1247 به نام طیبه 
ثقفی ثبت و صادر گردید و به علت نامعلوم مفقود شــده لذا 
درخواست صدور ســند المثنی نموده اســت.دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی 
در یــک نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار می گــردد، چنانچه 
اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره ثبت محل ارائه و رســید آنــرا دریافت نمایند. 
چنانچــه پــس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائــه نگردد یا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنــی خواهــد نمــود.     تاریخ انتشــار : 10/ 02/ 1401   

شناسه آگهی: 1309851
 علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه  شوفسکاج  
پــالک 39 اصلی بخش 2 قشــالقی 83 فرعــی آقا/ خانم علی اصغر ســلطانی 
کجور  فرزند حســین نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 320.40  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  نصراله 
ریحانــی پول، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: 1309209  تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/02/10 نوبت دوم 1401/02/24  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه  عزت  پالک 
31 اصلــی بخش 5 قشــالقی 215 فرعی آقا/ خانم  مرضیــه چپردار  فرزند 
صدراله نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( 
به مساحت 264  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  امید کریمه 
و علی اعظم قربان و فرشید دارهم، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطــه این آگهــی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه محلی /
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به 

صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1308594
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 نوبت دوم 1401/02/24  

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

 نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه  ملکار  
پالک 10 اصلی بخش 3 قشالقی 639 فرعی آقا/ خانم  داود قهوه چی اکبری  
فرزند حســین نسبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
زراعــی( به مســاحت 283  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  
وزیری فیضی، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .  
شناسه آگهی: 1308134

 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 نوبت دوم 1401/02/24  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریه  ملکار  پالک 10 اصلی بخش 3 قشالقی 639 فرعی آقا/ 
خانم  داود قهوه چی اکبری  فرزند حســین نســبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( به مساحت 283  

مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  وزیری فیضی 
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/02/31 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
بــه اســتناد ماده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 
رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401/02/10   

شناسه آگهی: 1308143
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه   کهنه سرا  
پالک 15 اصلی بخش 3 قشــالقی 488 فرعی آقا/ خانم  محمود باقی  فرزند 
ســیف اله نسبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ( 
به مساحت 269.25  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  سروش 
بهرامــی، لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: 1307640  تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/02/10 نوبت دوم 1401/02/24  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقــع در قریه   ملکار  
پالک 10 اصلی بخش 3 قشالقی 632 فرعی آقا/ خانم  حسین نشاطی  فرزند 
محمدحســن نسبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
476.30  مترمربــع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  ایــوب خواجوند 
ملــکار، لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: 1309727  تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/02/10 نوبت دوم 1401/02/24  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد:  امالک متقاضیان واقع در 
قریه   ملکار  پالک 10 اصلی بخش 3 قشــالقی 632 فرعی آقا/ 
خانم  حســین نشــاطی  فرزند محمدحسن نســبت به ششدانگ  
یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 476.30  مترمربع  

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  ایوب خواجوند ملکار 
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/02/31 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
بــه اســتناد ماده 20 قانــون ثبــت و مــواد 74 و 86 آیین نامه 
قانــون ثبت ظــرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده 
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با 
رعایت مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401/02/10   

شناسه آگهی: 1309735
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعــارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطالع عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد: امالک متقاضیــان واقع در قریه   
سنگسرا  پالک 5 اصلی بخش 3 قشالقی 337 فرعی آقا/ خانم  علی محمدی  
فرزند قربانعلی نســبت به ششــدانگ  یــک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت 259.54  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  نورالدین 
تــرک چورن، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 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 به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که در 
ایــن صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
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 سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 
به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1309833  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/02/10 نوبت دوم 1401/02/24  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی اخطار 
خانم آزیتا عیوضی چقونکشــی مجهول المکان بدین وســیله 
به اطالع می رساند برابر دادنامه 140007390002139290 
شــماره پرونــده 140007920000246960 شــماره بایگانی 
شعبه 0000367 در تاریخ  1400/7/27صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومــی و حقوقی شهرســتان پارس آباد طالق مابین آقای 
میالد فخیمی مزرعه فرزند خلیل و خانم آزیتا عیوضی چقونکشی 
فرزند اسالم به جنابعالی اخطار داده می شود ظرف مدت 10 روز 
پس از تاریخ نشر آگهی جهت ثبت صورتجلسه طالق رجعی و ثبت 
و اجرای صیغه طالق به آدرس پارس آباد میدان آزادی )اجیرلو( 
ضلع جنوبی جنب نمایشــگاه سپه دفترخانه ازدواج شماره 66 و 
طالق شــماره ۵4 مراجعه نمایید ضمناً در صورت عدم حضور در 
مهلــت مقرر برابر حکم صادر کننده گواهی عدم امکان ســازش 
اقدام به ثبت و اجرای صیغه طالق خواهد گردید و ادعای بعدی 

شما قابل استماع نمی باشد.
 ســردفتر ازدواج و طالق شــماره 66 و ۵4 اسالم آباد پارس 
آباد علی نوری زاده سامانلو

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
در قریه   سنگســرا  پالک ۵ اصلی بخش 3 قشالقی 337 فرعی 
آقــا/ خانم  علی محمدی  فرزند قربانعلی نســبت به ششــدانگ  
یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 262.۵0  مترمربع 
به اســتثنا 3.71 مترمربع مساحت بستر نهرآب  خریداری بدون 

واسطه/با واسطه از  نورالدین ترک چورن 
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/02/31 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 1۵ قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد.  شناسه آگهی: 1309839
تاریخ انتشار :  1401/02/10  

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

اخطاریه 
اخطار دوم 

مخاطب محترم آقای مجتبی شرافتمندی دیمان آدرس کرج مشکین دشت بلوار جالل 
لو هجرت 7 انصار یک درب یکی به آخر سمت راست به اطالع می رساند همسرشما خانم 
مریم وفایــی جهت اجرایی دادنامه 14000139000486333۵ مورخه 1400/9/21 
شــعبه 3 دادگاه خانواده فردیس با مشــخصات فوق الذکر به این دفتر مراجعه و تقاضای 
ثبت طالق را نمودند تالش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طالق موثر واقع نشد لذا در 
اجرای قانون حمایت از خانواده به شــما اخطار می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ 
ایــن اخطاریه جهت اجرای دادنامه بــه دفترخانه مراجعه نمایید و یا در صورت وجود مانع 
شــرعی و قانونــی مراتب را کتباً اعالم نمایید در غیر این صــورت برابر مقررات و ضوابط 

شرعی و قانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد.
 آدرس دفترخانه کرج محمدشــهر بلوار امام خمینی روبروی بانک صادرات ساختمان 

ثامن االئمه طبقه پایین شماره تماس دفتر 02636202939
سردفتر طالق 18 آقای رضا قدوسی

دادنامه 
بــه تاریــخ 1400/3/10 شــماره پرونــده 690/99 ش112 ح  شــماره دادنامــه 
179/1400 مرجع رســیدگی کننده شــعبه 112 شــورای حل اختــالف اللجین خواهان: 
امیــر علــی نصیبی مرام فرزند جواد آدرس همدان اللجین خیابان شــهدا کوچه نســترن 
خوانده : رضا رضایی فرزند خلیل مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شــورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل 
شــده و قاضی شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به شرح ذیل 
مبــادرت به صــدور رای می نماید )رای شــورا ( در خصوص دادخواســت آقای امیر علی 
نصیبــی مرام فرزند جواد بــه طرفیت آقای رضا رضایی فرزند خلیل به خواســته مطالبه 
وجــه به مبلــغ 12/000/000 ریال بابت یک فقره چک با احتســاب هزینه دادرســی و 
خســارت تاخیر تادیه شــورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مالحظه تصویر مصدق 
چک مســتند دعوا به شــماره و تاریخ 940808 -1399/12/2۵ مبلغ 12/000/000 
ریــال عهده بانک ملی و گواهی عــدم پرداخت صادره از جانب بانک محال علیه که تصویر 
مصدق آن ضمیمه دادخواســت می باشــد نظر به اینکه وجود ســند تجاری )چک ( در ید 
خواهــان حکایت از اشــتغال ذمه خوانده در برابر وی می باشــد و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ اخطاریه در جلســه دادرسی حاضر نگردیده و در قبال دعوی مطروحه از خود دفاعی 
بــه عمل نیاورده اســت لذا دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مســتندا به مواد 198 و 
۵19 و ۵20 و ۵22 قانــون آیین دادرســی مدنی و مــواد 310 و 313 و 314 از قانون 
تجارت و ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی 
بــه ماده 2 قانــون اصالح موادی از قانون صدور چک مصــوب مورخ 1376/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 30۵/000ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای 
صــادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در این حوزه و پس از 
آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی بخش اللجین می باشد .
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف اللجین سید وحید سپهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
      ســند مالکیت شــش دانگ یک باب ســاختمان مســکونی دارای پالک شماره ۵۵ 
فرعــی مفــروز ومجــزی از 1432 فرعی از 1-اصلــی واقع در بخش 4 ثبتــی میامی ذیل 
ثبــت  شــماره 4690 در صفحــه 232 دفترجلــد ۵0 به نام آقای قاســم قــادری فرزند 
محمداســماعیل صادر و تسلیم گردیده اســت و مالک مذکوربرابردو برگ استشهاد ادعا 
نموده که ســند مالکیت به علــت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت 
المثنی را نموده اســت ، لذا مراتب برابرتبصره 1  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت یکبار 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا هر کس نســبت به صدور ســند 
مالکیت المثنی اعتراض دارد و یا مدعی انجام معامله با ســند مذکور می باشــد و یا سند 
مالکیت اولیه دردست وی است مراتب را کتبا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی با 
ارائه اصل سند معامله یا سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک میامی اعالم و رسید 
دریافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت قانونی ســند مالکیت المثنی وفق 

مقررات صادر خواهد شد.
همچنین اعالم میدارد برابر سند رهنی شماره 11۵79 مورخ 1391/09/26 دفتر 
اســناد رسمی شــماره 13 میامی، تمامی شــش دانگ پالک در قبال مبلغ هفتصد میلیون 

ریال به مدت 10 سال در رهن بانک کشاورزی شعبه میامی میباشد. 
تاریخ انتشار: 1401/02/10

محمد علی نیک راد
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان میامی

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقــای مجیــد غنــی فرزنــد محمد حســن به شــماره ملــی 043990۵362  بشــرح 
دادخواست به کالسه 000۵74 از این شورا گواهی حصروراثت نموده و و چنین توضیح 
داده اســت که شــادروان محمد حســن  فرزند اسداله به شــماره ملی 0439823706 
در تاریــخ 1400/10/17 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت وی 
منحصراست به :1. مجید غنی فرزند محمد حسن به شماره ملی 043990۵362  صادره 
از دماوند )پسر متوفی( 2. وحید غنی فرزند محمد حسن به شماره ملی 0439926701  
صادره از دماوند )پســر متوفی(3. اشــرف شــاهوردی فرزند رحمت اله به شــماره ملی 
0439860628  صادره از دماوند )همســر متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در 
خواســت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد 

در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7370
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم فرشــته حسینی پور فرزند ســید داود به شماره ملی 6۵90043213  بشرح 
دادخواست به کالسه ۵33 از این شورا گواهی حصروراثت نموده و و چنین توضیح داده 
است که شادروان کوکب قاسمی  فرزند ابراهیم به شماره ملی 6۵997۵۵216 در تاریخ 
1400/06/20 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراست 
به :1. سیده سهیال حسینی پور فرزند سید داود به شماره ملی 6۵99662668  صادره 
از اســفراین )دختر متوفی( 2. ســیده فریبا حســینی پور فرزند ســید داود به شــماره 
ملــی 6۵996624۵۵  صادره از اســفراین )دختر متوفی(3. ســیده زهرا حســینی پور 
فرزند ســید داود به شــماره ملی 6۵99396682  صادره از اسفراین )دختر متوفی(4. 
ســیده مینا حســینی پور فرزند ســید داود به شــماره ملی 6۵99381839  صادره از 
اســفراین )دختر متوفی(۵. ســیده منظر حســینی پور فرزند ســید داود به شــماره ملی 
6۵99661378  صادره از اســفراین )دختر متوفی(6. ســیده اکرم حسینی پور فرزند 
ســید داود به شــماره ملی 6۵99662102  صادره از اسفراین )دختر متوفی(7. سیده 
فرشته حسینی پور فرزند سید داود به شماره ملی 6۵90043213  صادره از اسفراین 
)دختر متوفی(8. ســیده اعظم مشهدی فرزند سید داود به شماره ملی 6۵996618۵8  
صادره از اسفراین )دختر متوفی(9. سید محمود حسینی پور فرزند سید داود به شماره 
ملی 6۵99661361  صادره از اســفراین )پسر متوفی(اینک با انجام تشریفات قانونی 
در خواســت مزبور در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم 
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