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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 مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه کدیر 
پالک 15 اصلی بخش 5 ییالقی 161 فرعی آقا/ خانم امیرمحمد ترک کجوری  
فرزند تقی  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
300  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  محمد طاهر ربانی، 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 /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها 
،  رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند 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 تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت 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 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 سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت 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،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .     تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31 

شناسه آگهی: 1312321
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز و ســند کمپانی ماشــین ســواری ســمند تیــپ  LXEF7CNG به رنگ 
ســفید روغنــی، مــدل 1395 بــه شــماره موتــور 147H0224277 و شــماره شاســی  
NAACJ1JE3GF326708 و شماره پالک 52 د 519 ایران 28 به نام رضا مالمیر مفقود 

شده از درجه اعتبار ساقط است.
***************************************************************

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربــه اینکــه خانم معصومه مســکنی فرزندعلی اکبرباســتناددوبرگ استشــهادیه 
گواهی شــده منضم بــه تقاضای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنــی نوبت اول به 
ایــن اداره مراجعــه کرده ومدعی اســت ســندمالکیت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
پالک16327فرعی جداشــده از1اصلی واقع دربخش12شهرستان سبزوارکه متعلق به 
وی میباشــدبعلت نقل مکان مفقود شــده است با بررســی دفترامالک معلوم شدمالکیت 
فوق الذکرذیل شــماره ســندالکترونیکی 139905306011012488مورخ1/10/9

399بشــماره چاپی033674سری وســال 98نام نامبرده ثبت وسندصادروتسلیم شده 
اســت.برابرنامه 1399025007691923مورخ1399/11/16شــعبه اول بازپرســی 
دادسرای سبزواردرقبال مبلغ ششصدمیلیون ریال بازداشت میباشد.دفتر امالک بیش 
از ایــن حکایتی ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتــب یک نوبت آگهی 
ومتذکر می گردد هرکس نســبت به ملک موردآگهی معاملــه ای انجام داده یامدعی وجود 
سندمالکیت نزدخود باشدبایســتی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلــت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/339(  تاریخ انتشار:1401/2/17
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیــرو آگهی 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 
درقریــه کدیر پالک 15 اصلــی بخش 5 ییالقی  161 فرعی آقا/ 
خانم امیرمحمد ترک کجوری  فرزند تقی  نســبت به ششــدانگ 
یــک قطعه زمیــن با بنــای احداثی بــه مســاحت 300  مترمربع  

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  محمد طاهر ربانی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.03.07 ، لــذا 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 
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. تاریخ انتشار :  1401.02.17  
شناسه آگهی: 1312322

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسند رسمی )موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه(

هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح 
زیــر تصرفات مفروزی و مالکانه اشــخاص را تایید و به جهت عدم دسترســی به مالکین 
مقرر شــده است پس از نشــر آگهی سند مالکیت رسمی صادر وتســلیم گردد و علیهذا 
در اجــرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین مشــاعی و ســایر صاحبان  حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص 
اعتراض داشــته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی 
خود را مســتقیما به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت اســناد و امالک دادخواســت به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. درغیر اینصورت ســند مالکیــت مورد تقاضای متصرف بر 
اســاس مدلول رای صادره درحدود و مقررات صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود
1- رای شــماره 140060313006006309 مورخــه 12/09/ 1400 تقاضــای 
آقــای ســعید حنیفــی فرزند ســتار مبنی برصدور ســند مالکیــت ششــدانگ یکبابخانه 
قســمتی از پــالک 1031 فرعی از 6 اصلی بخش 7مراغه حــوزه ثبتی میاندوآب واقع در 
قجلو خریداری شــده از صمد حبیبیان به شــماره پرونده 39-1400 هیات به مســاحت 

130/20 مترمربع که برای آن پالک 1128 فرعی تعیین شده است .
2-  رای شــماره 140060313006006316 مورخــه 12/09/ 1400 تقاضــای 
آقــای حجت رســولی فرزنــد قربانعلی مبنــی برصدور ســند مالکیت ششــدانگ اعیانی 
یکبابخانه قسمتی از پالک 185 فرعی از 42 اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در تقی آباد خریداری شــده از وراث حســنعلی جعفرزاده به شماره پرونده 367-

1400 هیات به مســاحت 135/80 مترمربع که برای آن پالک 834 فرعی تعیین شــده 
است .

تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 1401/02/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1401/03/02

سعید سیفی  - سرپرست   اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهــی موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی کــه در هیأت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 
آگهــی می گردد: امالک متقاضیــان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهســتان لیتکوه 

41- اصلی )قریه تجن جار علیا( 
6592 فرعــی  خانــم صدیقــه تجن جــاری  در ششــدانگ یک قطعــه زمین با 
ســاختمان احداثی با کاربری 78 مترمربع مســکونی ، 92 متــر مربع کاربری تجاری 
و 180 مترمربع کاربری زراعی و الباقی به مســاحت 2125.20 مترمربع با کاربری 
باغی جمعا به مساحت 2475.20 مترمربع  خریداری شده بالواسطه از حسین تجن 

جاری و مع الواسطه از علی اکبر تجن جاری.
 لــذا بــه 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 شــهرها منتشر و در روستاها ،  
رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 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 تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهــد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیــت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت 
.بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود،مراتــب 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 ســابقه تحدید 
حدود،واحــد ثبتی آگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید . 

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31  
شناسه آگهی: 1311277 

 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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 ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه تاج الدین 
کال پالک 4 اصلی بخش 4 قشــالقی 220 فرعی آقا/ خانم حســن سیاه سرانی 
تــاج الدیــن کال  فرزند محمود  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای 
احداثی )کاربری زراعی( به مســاحت 321  مترمربع  خریداری بدون واسطه/

با واســطه از  استشــهادیه محلی، لذا بــه موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطــه ایــن آگهی در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریــق روزنامه محلی /

کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی 
که اشــخاص 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 تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که 
در ایــن صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .     تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/17 

نوبت دوم 1401/02/31 
شناسه آگهی: 1310915 

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 ذیل آگهی می گردد: امــالک متقاضیان واقع درقریه علی آباد 
عسگرخان پالک 18 اصلی بخش 4 قشالقی 598 فرعی آقا/ خانم محمدحسن 
رحمانی دهقی  فرزند حســینعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 258.88  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  
مهدی رحمانی دهقی، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
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 روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابــر ماده 13 آیین نامــه مذکور در مورد 
قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی 
هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتــی و تحدیــد 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 .     تاریخ انتشار نوبت اول 

1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31 
شناسه آگهی: 1311159 

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

 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 ذیل آگهی می گردد: امــالک متقاضیان واقع درقریه چمازکتی  
59 اصلــی بخــش 16 12211 فرعی بنام آقای زین العابدین حســین آبادی 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت که 
ده ســیر عرصه وقف می باشــد به مســاحت 244.62  مترمربع  خریداری مع 
الواســطه از  آقای ولی زارعی دنگســرکی مالک رسمی ، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
و مــاده 13 آییــن نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها ،  رأی 
هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص 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 
اخــذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائــه حکــم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصــل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
ارائــه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور 
ســندمالکیت 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،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .     تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31 

شناسه آگهی: 1311437
 یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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 ذیل آگهــی می گردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه بلرماب 
پالک 107 اصلی بخش 2 قشــالقی 215 فرعی آقا/ خانم  ابوالقاســم ایرجی 
کجــوری فرزند ولی اله نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین به مســاحت 
231.22 مترمربع بشــرط تجمیع با پالک 200 فرعی خریداری بدون واسطه/ 
با واســطه از اســحق شــریفی  ، لــذا به موجب مــاده 3 قانــون 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 
امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد 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 اختصـــاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1305007  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/02/04 نوبت دوم 1401/02/17  
 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 استانکرود 
پــالک 33 اصلــی بخش 2 ییالقــی 22 فرعی آقا/ خانم  دین الــه خزائی نژاد 
فرزند حجت نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
454 مترمربع خریداری بدون واســطه/ با واســطه از استشــهادیه  ، 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 /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها 
،  رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند 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 تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت 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 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 سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت 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،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .    شناسه آگهی: 1307023  تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/04 

نوبت دوم 1401/02/17 
 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 ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع درقریه مارگیرده 
پــالک 40 اصلی بخش 2 قشــالقی 387 فرعی آقا/ خانــم  زهرا کربالئی علی 
فرزنــد علی اکبر نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت 230.34 مترمربع خریداری بدون واســطه/ با واســطه از شــهرام 

اسحق تیموری  
، لــذا به موجــب ماده 3 قانــون تعیین تکلیــف 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 . پتاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/02/04 

نوبت دوم 1401/02/17   شناسه آگهی: 1306959
 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 ذیل آگهی مــی گردد:  امالک متقاضیان واقــع درقریه بندپی 
پــالک 4  اصلی بخش 2 قشــالقی 1670 فرعــی آقا/ خانــم  محمدفرحزادی 
فرزند علی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی) کاربری باغ( 
به مســاحت 342.57 مترمربع خریداری بدون واســطه/ با واســطه از شجاع 

سیاه سرانی تاج الدین کال  
، لــذا به موجــب ماده 3 قانــون تعیین تکلیــف 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 

اختصـاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 1306821
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/04 نوبت دوم 1401/02/17  

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


