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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 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  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   سنگسرا  
پــالک 5 اصلی بخش 3 قشــالقی 337 فرعی آقا/ خانــم  علی محمدی  فرزند 
قربانعلی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
259.54  مترمربــع  خریــداری بدون واســطه/با واســطه از  نورالدین ترک 
چــورن، لذا به موجــب ماده 3 قانــون 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: 1309833  تاریخ انتشار 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1400/2205 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نورمراد خواجوی فرزند اراز به 
شــماره شناســنامه 4860023196 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 96.87 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک فرعی از 201-اصلی 
بخــش 9 حوزه ثبت ملــک کالله خریداری از مالک رســمی آقای ابراهیــم الهی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/07 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/02/24 م-الف: 8310
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1400/1949 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای مجید قلیچی فرزند محمد 
کریم به شــماره شناســنامه 0 صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 159.60 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک 303 فرعی از 213-اصلی 
بخش 9 حوزه ثبت ملک کالله خریداری از مالک رســمی آقای عباس شــیخ راد محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/07 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/02/24 م-الف: 8312
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

)آگهــی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی (

حســب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 3 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی استاد حسن خان
-آقای هادی صادقی بنقنی  ششدانگ یکباب ساختمان انباری به مساحت 124/12 
متر مربع قسمتی از  پالک 37  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه 

از محل مالکیت رسمی عباس معمار زاده
پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر

-آقای حســن یعقوبی پور ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 94/66 متر مربع 
تمامت پالک 3  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت 

رسمی حسن کالته ) فرزند حسین شناسنامه 190 (
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-آقای حسن دهقان  ششدانگ یکباب منزل به مساحت 118/13 متر مربع قسمتی 
از پالک 451  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه  از محل مالکیت 

رسمی حسن قلعه نوی ) بخشی پور( 
-آقای ابراهیم یاســینی پور  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150/73 متر 
مربع قســمتی از پالک 124  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواسطه  از 

محل مالکیت رسمی عصمت قلعه نوی 
-آقای محمود نادر پور  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 162/55 متر مربع 
قســمتی از پــالک باقی مانــده 152  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل 

مالکیت رسمی علی قلعه نوی 
-آقای موسی نادری فخر  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 156/80 متر مربع 
قســمتی از پالک 85  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالکین 

رسمی محمدرضا ، عصمت ، سعید ، امیر مسعود و امیر حسین شهرت همگی امیری 
-آقای مرتضی احمدی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 94/43 متر مربع 
قســمتی از پالک 337  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار  مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی عباس عاطفی زاده
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

-آقای رضا سلیمی صدر  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/15 متر مربع 
قســمتی از پــالک 9795  فرعــی از 6 اصلی واقــع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت 

رسمی محمد تشکری 
-آقای محمد باشــتنی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 108/65 متر مربع 
قسمتی از پالک 4582  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل 

مالکیت رسمی علی اکبر کریمی
-خانــم قمر زردکوهی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 79/37 متر مربع 
قســمتی از پالک 106  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار بال واســطه  از محل 

مالکیت رسمی عذرا گودچاهی 
-آقای مجتبی داوطلب  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96 متر مربع قسمتی 
از پــالک یــک  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار  مع الواســطه از محل مالکیت 

مالکین رسمی علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی 
-آقای مرتضی افچنگی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 80/96 متر مربع 
قســمتی از پــالک 1071  فرعــی از 6 اصلی واقــع در بخش 3 ســبزوار  از محل مالکیت 

رسمی فاطمه زارع سنگ سفیدی 
-آقای رضا راشــدی نیا  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 76/30 متر مربع 
قســمتی از پــالک 51  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی محمد رضا غفوری غروی 
-آقای ســید محمد رضا علیکی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123/78 متر 
مربع قســمتی از پالک 4589  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از 

محل مالکیت  مالکین رسمی صاحب غالم دانایی و خورشید غالم  دانایی
-آقای هادی رضائی راد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
107/14 متر مربع قســمتیاز پالک 115  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار  مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی طوبی کوشکی 
-آقــای محمود قنبری  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 95/95 متر مربع 
قسمتی از پالک باقی مانده  35  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  

از محل مالکیت رسمی احمد مهری 
-آقــای مهدی کرابی  ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 99/88 متر مربع 
قســمتی از پالک 125  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی مراد علی کوشکی 
-آقای ابراهیم ابراهیم ابادی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/30 متر 
مربع قســمتی از پالک 152  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل  مالکیت 

مالکین رسمی محمد مهرابادی و ابراهیم مسکنی  
پالک 167 اصلی اراضی صالح اباد

-شــرکت برزین خودرو کویر به شناســه ملی 14005002722  ششدانگ یکباب 
کوره آجر پزی به مساحت 9976/78 متر مربع قسمتی از پالک 19  فرعی از 167 اصلی 
واقــع در بخش 3 ســبزوار  مع الواســطه از محل مالکیت  مالکین رســمی غالمرضا صالح 

ابادی و علی صالح ابادی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیداباد
-خانم مریم قدســی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
76/91 متر مربع تمامت باقی مانده پالک 4533  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار  مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اکبر احمدی بلوچخانه
-خانم کلثوم خاوشــی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 156/24 متر مربع 
قسمتی از پالک 1658  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار بالواسطه از محل 

مالکیت رسمی شهرداری سبزوار 
-آقای محمود معصومی  ششــدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 37/95 متر 
مربع قسمتی از پالک 52  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت 

رسمی حاج ضیاء الحق غفوری به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار
-خانم طاهره اسفندیاری  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
110 متر مربع قسمتی از پالک 237  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار  مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی صدیقه جراحی 
-آقای عباس منصوری  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
110 متر مربع قسمتی از پالک 237  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار  مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی صدیقه جراحی 
-خانم مائده کارگری  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 120/60 متر مربع 
تمامت پالک 14996  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل 

مالکیت  رسمی فاطمه دانا

-خانم فهیمه علی ابادی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 93/40 متر مربع 
قســمتی از پالک 5130  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار مع الواســطه  از 

محل مالکیت رسمی رمضان کالته سیفری
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای رضا جعفری بجدنی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 105/51 متر 
مربــع ) میــزان 8/50 متر مربع از پــالک 8و17 فرعی و میزان 97 متــر مربع از پالک 7 
فرعی ( قسمتی از پالکهای 7 فرعی و 17و8 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که نسبت 
به پالک 7 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی وجیهه ناوی و نسبت به پالک 8 و 17 

فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمد حسن خسروابادی 
-آقای رضا رمضانی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 114/35 متر مربع 
قســمتی از پــالک 9168  فرعــی از 2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت 

رسمی محمد جنتی راد
پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد

-خانم اعظم درقدمی  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
92/60 متر مربع قسمتی از پالک 506  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع 

الواسطه  از محل مالکیت رسمی اصغر برازنده دولت ابادی 
-آقای محمد درقدمی  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
92/60 متر مربع قسمتی از پالک 506  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع 

الواسطه  از محل مالکیت رسمی اصغر برازنده دولت ابادی 
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-آقای ابوالفضل اصغری  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
106/45 متر مربع قســمتی از پالک 132  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار 

مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس وجودی 
-خانم طیبه شبانی بجدن  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
106/45 متر مربع قســمتی از پالک 132  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار 

مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس وجودی 
-آقای علیرضا عباســی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 93/90 متر مربع 
قســمتی از پالک 98  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی علی اکبر قاسمی سبزوار 
لذا به اســتناد مفــاد ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو 
نوبــت بــه فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشــر میگردد در صورتی که اشــخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی در روزنامه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تــا دو ماه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند .معتــرض باید  ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبــت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از 
مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت 
از امالکی که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی طبق رای 
هیــات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حــاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت به امالک در 
جریــان ثبــت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحــد ثبتی آگهی تحدید حــدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید .
)م الف 401/328(

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/08-تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401/02/24
علي آب باریکي-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

دعوت از بستانکاران
نوبت سوم

شــرکت آذین الکترونیک بی همتا )سهامی خاص( به شماره ثبت 59685 و شناسه 
ملــی 14006255600 بدینوســیله از کلیــه اشــخاص حقیقی و یا حقوقــی که هرگونه 
ادعایی نســبت به شــرکت آذیــن الکترونیک بــی همتا )ســهامی خاص( به شــماره ثبت 
59685 و شناســه ملــی 14006255600 که در حال تصفیه می باشــد در اجرای ماده 
225 الیحه اصالحی قســمتی از قانون تجارت دعوت میشــود با در دســت داشــتن اصل 
اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی به نشانی مشهد 
- خیابان هاشــمیه - خیابان هاشــمیه 40 - پالک 34 کدپستی 9178163664 مراجعه 
نمایند بدیهی اســت شــرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به 

شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه - اعظم مجنون

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقدسندرسمی

 برابــر رای شــماره 140060301058002455 مــورخ 25/ 11 / 1400 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبــت ملک دماوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای منصور جوهری 
فرزنــد حســین جان بشــماره شناســنامه 14 کدملــی 1219610437 صــادره از گلپایگان در 
ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر با بنای احداثی در آن به مســاحت  313/40 مترمربع پالک 
219 فرعی از 71 اصلی واقع در جیالرد از تمامی مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین اگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. 7368-  تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1401/02/24
ابراهیم غفاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی 
گواهــی موقت فــارغ التحصیلــی اینجانب مجید خــدادادی فرزند احمد به شــماره 
شناســنامه 13733صادره از بندر عباس در مقطع کاردانی رشــته الکترونیک صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد قشم با شماره6635)13 - 15(مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  قشم به نشانی 
کیلومتر 18 اتوبان قشــم دانشــگاه آزاد اســالمی واحد قشم ارســال نماید.بندرعباس  
تاریخ چاپ نوبــت اول 1401/01/27- تاریخ چاپ نوبــت دوم 1401/02/10-تاریخ 

چاپ نوبت سوم 1401/02/24

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳2۹0۱2000۹2۵-۱40۱/2/20 هیات 
اول/ دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار   تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای تیمور قاســمی به شناسنامه شماره۵0۱ کد 
ملــی4۶0۹۱۳۸۷۱۹ صادره فرزند علیجان در ششــدانگ یکباب ســاختمان 
مســکونی به مســاحت ۳0۹.۳۶ متر مربــع از پالک شــماره ۹2 فرعی از ۳4 
اصلــی واقع در روســتای قاطول بخش حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری از 
وراث حســین حسینی و منصور حســینی محرز گردیده اســت .لذا به منظور 
اطالعــات عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه ۱۵ روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی ۱۳۱۵۵۷۵
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/2/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/۳/۹
حسین چلوئی -رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به پرونده کالسه ۹۸00۸44 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۸00۸44 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان 
مســکونی به شــماره هجده هزار و پانصد و چهل و هشــت فرعــی از چهار هزار و 
پانصد و هفتاد و نه اصلی مفروز و مجزی شــده از هشت فرعی قطعه سه واقع در 
بخش یک اردبیل به نشــانی اردبیل خیابان معلم کوچه اســالمي )جنب بیمه رازی( 
پالک 2۸ طبقه ۳ با حدود و مشــخصات: شــماال: دیوار و پنجره است بطول ۶ متر و 
هفتاد و نه ســانتی متر به فضای معبر ، شــرقا: در ســه قسمت که قسمت دوم آن 
شــمالی است اول درب و دیواریست بطول ششــم متر و هشتاد و پنج سانتی متر 
به راه پله و آسانســور دوم دیواریســت بطول ســه متر و ســی ســانتی متر به راه 
پله و آسانســور ســوم دیواریست بطول ســیزده متر و چهل و پنج ســانتی متر به 
قطعه ۸ تفکیکی ، جنوبا: در ســه قســمت اول دیوار و پنجره اســت بطول یک متر 
و چهل و هشــت ســانتی متر به فضای حیاط مشــاعی دوم درب و پنجره است بطول 
هفت متر و بیســت و هشــت ســانتی متر به تراس اختصاصی سوم دیوار و پنجره 
اســت بطول یک متر و چهل و هفت سانتی متر به فضای حیاط مشاعی ، غربا: در دو 
قسمت اول دیواریست بطول پنجاه و پنج سانتی متر به ملک مجاور قطعه ۱۱ دوم 
دیواریســت بطول بیست متر و سی و پنج سانتی متر به قطعه ۶ تفکیکی بانتضمام 
انباری و تراس اختصاصی ذیل ثبت ۶۸۵2۹۵ ســری د ســال ۹۳ با شــماره دفتر 
الکترونیکــی ۱۳۹۵20۳0۳00۱0040۷0 بنــام خانم نیلوفر نقــی زاده اردبیلی 
ثبت و سند صادر گردیده و طبق سند رهنی شماره ۵۷۳۳4 - ۹2/2/۸و ۶4۵۳۹  
- ۹4/۵/2۸دفترخانه 4 اردبیل در قبال مبلغ۷/۸00/000/000  ریال در رهن 
بانک سرمایه قرار گرفته و در اثر عدم پرداخت مال الرهانه اجراییه صادر و پس 
از طی تشریفات قانونی طبق نظر کارشناسان رسمی به مبلغ 4۳/۵۶2/000/000 
)چهل و ســه میلیارد و پانصد و شــصت و دو میلیون ریال( ارزیابی گردیده اســت 
؛ پــالک فوق بصورت واحد مســکونی که در طبقه ســوم از یک ســاختمان هشــت 
طبقه )همکف مســکونی و پنج طبقه مســکونی مورد بهره برداری و دو طبقه و یک 
بهار خواب نیمه کاره( با اســکلت فلزی ، نمای طرح رومی با ســیمان سفید و پنجره 
هــای UPVC قرار دارد الزم به ذکر اســت عالوه بر مــوارد مذکور ملک دارای یک 
واحد تجاری در حد جنوبی می باشــد. دارای ۱۸۵/۳۷ متر مربع اعیانی می باشــد. 
واحد فوق از ســاعت ۹ الی ۱2 روز دوشنبه مورخه ۱40۱/2/2۶ بیست و ششم 
اردیبهشــت ماه ســال یک هــزار و چهارصد و یک در اداره اجرای اســناد رســمی 
اردبیــل واقع در بزرگراه شــهداء از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از 
مبلغ چهل و ســه میلیارد و پانصد و شــصت و دو میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایــده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مزبور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. و عملیات 

فروش از درجه اعتبارساقط و مزایده تجدید خواهد شد.

قابــل توجه کلیــه مدیران محترم اعضای هیات مدیره ومدیران عامل یامدیران مســئول 
وشــخصیت های حقوقی واحدهای مشــمول قانون کارســبزوار، جوین، جغتای، خوشــاب، 

داورزن و ششتمد
پیــرو آگهی انتشــار یافتــه در روزنامــه سیاســت روز مــورخ ۱40۱/0۱/۱۸و در 
اجــرای مــاده ۱۶4 قانــون کار جمهوری اســالمی ایــران و آیین نامه انتخــاب اعضای حل 
اختــالف بدینوســیله از کلیه مدیران واحدهای مشــمول قانون کارســبزوار،جوین،جغت
ای،خوشــاب،داورزن وششــتمد دعــوت بعمل می آید بــه منظور دریافت کارت شــرکت 
در انتخابــات نماینــدگان کارفرمایــان در هیات حل اختالف مســتقر در اداره تعاون کار و 
رفــاه اجتماعی ســبزوار از صبح روز یکشــنبه۱40۱/02/2۵ لغایت پایــان وقت اداری 
چهارشــنبه ۱40۱/0۳/04بــا به همراه داشــتن اصل و تصویر آخریــن تغییرات مربوط 
به تعیین ســمت در شــرکت یا موسسه،کارت ملی،تصویرلیســت بیمه مورد تایید تامین 
اجتماعی مربوط به کارگران شــرکت)آخرین لیســت بیمه واریز شده بهمن یااسفند سال 
۱400( بــه ادارات تعــاون،کارو رفــاه اجتماعی شهرســتانهای ســبزوار-جوین-جغتای- 
داورزن- خوشــاب مراجعه نمایندبدیهی اســت انتخابات از ســاعت۸:۳0 لغایت ۱۱ روز 
دوشــنبه در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ســبزوار به نشانی: سبزوار-24متری 
انقالب- خ بوســتان برگزار میگردد قابل ذکر است رای دادن تنها با ارائه کارت ورود به 
جلســه انتخابات صورت میگیرد،منظور از مدیران واحدهای منطقه اعضای هیات مدیره و 
مدیران عامل یامدیران مسئول کارگاههای مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی 
هســتند میباشــد، مدیران واحدهای دولتی که دارای کارگر مشــمول قانون کار هستند 
و خــود راســابدون دخالت پیمانکارازخدمات کارگران مشــمول اســتفاده نماید میتوانند 
باالتریــن مقام دســتگاه یامدیرعامل و یایکی از اعضای هیات مدیــره و یا نماینده خود را 
جهت دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در انتخابات کتباً به ادارات تعاون کار و رفاه 

اجتماعی معرفی نمایند اسامی داوطلبان به شرح ذیل اعالم میگردد.
۱- رضا دلیر-شرکت پویا ژنراتور

2-  جعفر راستی اول- شرکت کویر خودروی سربداران
۳- ســید حجت اهلل راهنمای راه چمندی-مجتمع خدماتی،رفاهی وگردشــگری حاج 

مال هادی سبزواری 
4- حسین راهنمای راه چمندی- شرکت تعاونی تولیدی بنی الحسین راه چمن

۵- علی سلیمان پور-شرکت صنایع تولیدی ایمان سربداران خراسان 
تاریخ چاپ:۱40۱/2/24

محمود یزدی -رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سبزوار

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر به اینکه هیئت اختالف مســتقر در ثبت گناوه مالکیت بــه تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای مســعود خدری را نســبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶۷/2۵ 
مترمربع  پالک ۹۱۷/۹۶۵۷ واقع در امام زاده گناوه بخش ۶ بوشــهر برابر رای شــماره 
۱40۱۶0۳2400۱004۹۹۵ مــورخ ۱40۱/۱۱/24  تایید نموده و آگهی موضوع ماده 
۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند 
رســمی و قانون ثبت نیز منتشــر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد 
مادتیــن ۱4 و ۱۵ قانون ثبت و تبصره ذیل مــاده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی ســاختمان های فاقد ســند رسمی جهت قســمت مورد تصرف آقای مسعود خدری 
منتشــر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند . که 
عملیــات تحدیدی در صبح مورخ ۱40۱/۳/۱۶ در محل شــروع بــه عمل خواهد آمد لذا 
بدین وسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در 
محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت ۳0 روز پذیرفته میشود. معترضین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصــره ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت و 
تبصــره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده معترضین ثبتــی مصوب ۷۳/۳/2۵ 
ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواســت به مراجع 
قضایــی محل وقوع ملک تســلیم و تصدیــق گواهی به جریان دعــوی را به جهت ضبط در 
پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســلیم نمایند و اال حق آنان ســاقط می شود.م 

الف/۹۷
تاریخ انتشار:۱40۱/2/24

محمد چهابدار -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسم
ی                                                                                                                                                                                                                                            
آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳2۷00۱000۱0۳مورخ ۱40۱/02/۱۷ هیات اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک ناحیه یک زنجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای عیوضعلی حسن لو فرزند فیض علی بشماره شناسنامه ۳ صادره از در یک 
قطعه زمین مزروعی نســبت به ۵۱۸ ســهم از ۳۱۱۷02 ســهم ازیک دوم جفت از 2۳.۵ 
جفت پالک ۶۷ اصلی واقع در بخش ۷ زنجان روســتای واالرود خریداری از مالک رســمی 
آقای ســبزعلی باقری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/02/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/0۳/0۸

محمدرضا حسنی  - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی
کلیه مدارک خودرو پراید مدل ۸۵ رنگ بژ شماره موتور ۱۶4۷۹۳۷ شماره شاسی 
 VIN:IRPC851V1IW243166 ۸۷شماره پالک ایران۷2-2۶۹ط S1412285243166

به نام سید مناف موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ ســبز ســواری ســایپا 131SE مدل ۱۳۹۷ رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
M13 / ۶۱۵۶4۵۷ شــماره شاسی NAS411100J3460223 شــماره پالک ایران۹2-
2۶2ب22 به نام فهیمه حســین جان زاده کشتلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. ساری

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 متقاضیــان واقع درقریه لیگوش 
پــالک 13 اصلی بخــش 4 ییالقی 7 فرعــی آقا/ خانم امین لیگوشــی  فرزند 
ابراهیم  نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
1443.56  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  ابراهیم لیگوشی، 
لذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محــل تا 2 ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 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 .     تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/24 

نوبت دوم 1401/03/07 
شناسه آگهی: 1312934

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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 لیگــوش پالک 13 اصلی بخش 4 ییالقــی 7 فرعی آقا/ 
خانم امین لیگوشــی  فرزند ابراهیم  نســبت به ششدانگ یک 
قطعــه زمین با بنــای احداثی بــه مســاحت 1443.56  مترمربع  

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  ابراهیم لیگوشی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.03.16 ، 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 :  1401.02.24 
شناسه آگهی: 1312950

 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 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 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی قائم شــهر  مورد 
رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه 
آبندانســر  48 اصلــی بخش 16 4741 فرعی بنــام خانم فاطمه صغری عرب 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت به 
مســاحت 228.78  مترمربع  خریداری مع الواســطه از  محســن رجبی مالک 
رســمی ، 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 .     تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/24 

نوبت دوم 1401/03/07 
شناسه آگهی: 1315232

یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر

 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 مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح 
ذیــل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه چمازکتی  59 اصلی بخش 16 
12223 فرعی بنام خانم محرم رمضانی نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یــک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت که ده ســیر از کل عرصه وقف 
می باشــد به مســاحت 126.72  مترمربع  خریداری مع الواسطه از  خانم ام النسا 

شمسی چمازکتی مالک رسمی ، 
12223 فرعی بنام آقای ســید رضا احمدی ســنگ دهی نســبت به سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر از 
کل عرصه وقف می باشــد به مساحت 126.72  مترمربع  خریداری مع الواسطه از  

خانم ام النسا شمسی چمازکتی مالک رسمی 
لــذا به موجب مــاده 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 
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 
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 
حـدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .     

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 نوبت دوم 1401/03/07 
شناسه آگهی: 1315236

 یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر


