
 دعوت از همایون شجریان 
برای کنسرت در خراسان رضوی

حجت اشــرف زاده کــه به تازگــی در زادگاه خود 
نیشــابور که عمدتا با مشــکل ممنوعیت برگزاری 
کنسرت مواجه اســت، به روی صحنه رفته بود، از 
مسووالن این شهر درخواست کرد که روند برگزاری 
کنســرت ادامه دار باشــد تــا هنرمندانی همچون 
همایون شجریان، رضا صادقی و علی زندوکیلی هم 

بتوانند در این شهر به روی صحنه بروند.
به گزارش ایســنا، کنسرت »حجت اشرف زاده« در 
شهر نیشابور، در روزهای ۱۸  تا ۲۰ اسفندماه برگزار 
شــد و در حالی که اجرا در استان خراسان رضوی 
سال هاســت که با ممنوعیت و محدودیت هایی رو 
به رو اســت، شــاید برگزاری این کنسرت را بتوان 
نوعی گشایش در روند تصمیم گیری برای برگزاری 

کنسرت در این استان دانست.
این کنسرت حواشی مختلفی را هم به خود دید که 
یکی از آنها حرف های اشــرف زاده روی صحنه بود 
که همکارانش را به اجرا در این اســتان دعوت و از 

مسئوالن شهر بابت همکاری تشکر کرد.
این خواننده در جریان کنســرتش در نیشابور بیان 
کرد: »همه مسووالن این شهر را که کنسرت را در 
اینجا شروع کردند و به من این افتخار را دادند که 
برای شما از عاشقی بخوانم یک تشویق کنید. این 
شــش تا ســانس تضمین کرده که این کنسرت ها 
ادامه پیدا کند. آنقدر شــماها خــوب بودید، همه 
چیز قشــنگ و درســت بــود و آنقــدر همه چیز 
رعایت شــد که ان شــاءاهلل این چراغ روشن بماند. 
من از مسووالن نیشــابور درخواست می کنم رضا 
صادقی، گرشــا رضایی، همایون شــجریان و علی 
 زندوکیلی یکی یکی به اینجا بیایند و برای شما از 

عشق بخوانند.«
او همچنیــن در بخش دیگری درباره علت اینکه از 
این خوانندگان برای برگزاری کنسرت در نیشابور 
دعوت کرده است، گفت: »این را برای خواننده هایی 
تقاضــا کردم که می دانم اقدامــات و صحبت هایی 
برای حضورشان در استان صورت گرفته است. مثل 
اینکه برای کنســرت آقای رضا صادقی اقدام شده 
و قرار اســت به نیشــابور بیاید. اسم تعداد دیگری 
را هم گفتم که مردم با شــنیدن نام آنها استقبال 
کردند که به نیشابور بیایند، کنسرت بدهند، لذت 
ببرند و مردم حال خوش را تجربه کنند. این آرزوی 
من است. دوست دارم همکارانم به این شهر بیایند 
و مردم منطقه من از این چشــمه جوشان عاشقی 

حال خوب تجربه کنند و لذت ببرند.«

خبـــر گزارش

ســینما در ســال ۱۴۰۱ با حمایت هــای بخش دولتی و خصوصی توانســت از 
وضعیتــی که به مرگ نزدیک بود نجات پیدا کند؛ هرچند که شــرایط فعلی آن 
عالی نیســت اما نشــاط پویانمایی و کمدی و تنوع ژانری باعث شد تا سینما از 

سراشیبی سقوط نجات پیدا کند.
شاید سال ۱۴۰۱ را یکی از حساس ترین سال های سینمای ایران در تاریخ معاصر 
بدانیم. سالی که نشــان داد سینما چقدر وابســته است...وابسته به کوچکترین 
تصمیمات، اتفاقات و رخ دادهایی که الزاما نباید به خود ســینما هم ربط داشته 
باشــند، اما می توانند با فاصله قابــل توجهی از آن، تأثیر جدی بر فروش و از آن 
باالتر حیات آن بگذارند؛ و همه اینها یعنی اینکه ســینمای ایران هنوز استقالل 

کاملی نسبت به دیگر حوزه های اجتماعی و سیاسی پیدا نکرده است.
ســینمای ایران بعــد از فروکش کردن کرونــا و از آبان ماه با اکــران فیلم های 
گوناگونی چون گشت 3، قهرمان و منصور و بعد از آن بی همه چیز، شهر گربه ها 
و آتابای بار دیگر کسب و کار خود را با جدیت آغاز کرد و شاهد فروش و استقبال 
خوب از گیشــه ها شــد. این روند با فیلم های چهلمین جشنواره فیلم فجر ادامه 
پیدا کرد و در ســال جدید با اکران فیلم کمدی انفرادی دور تازه فروش باال آغاز 
شد. همراه با این فیلم علفزار و تی تی نیز به عنوان فیلم های درام وارد گود اکران 
شــدند و تنوع اکرانی خوبی در ســینماها برقرار شــد. این روند با فراز و نشیب 
طبیعی گیشــه ادامه داشــت تا اینکه در ابتدای شهریور ماه فیلم پویانمایی پسر 

دلفینی اکران خود را آغاز کرد.

پسر دلفینی، قربانی حوادث
این انیمیشــن از آنجایی که در تبلیغات خود بســیار موفق عمل کرد و از آورده 
اکران خود در روســیه با فروش نزدیک به ۲ میلیون دالری، در فضاسازی برای 
تبلیغ فیلم بهره مند شــد، توانست خیلی زود رو به فروش باال بگذارد و آرام آرام 
تبدیل به پدیده فروش سینمای ایران شد. این فروش به طور وضعی نیز بر سینما 
اثرگذار بود و در نتیجه ســینما نیز فروش بیشتری را نسبت به قبل تجربه کرد 
تا جایی که از ۱9 تا ۲5 شــهریور، ســینمای ایران نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان 
فروش داشت که در همین هفته پسر دلفینی با فروش بیشتر از 3 میلیارد تومان 
اولین فیلم هفته بود. در این میان می توان پویانمایی پسر دلفینی را قربانی جدی 
این اتفاقات دانســت. فیلمی که به تعبیر مدیر ســینما شکوفه در مصاحبه با ما، 
می توانســت تا 5۰ میلیارد تومان فروش کند اما تنها تا امروز کمی بیشتر از ۲۰ 
میلیارد تومان فروش کــرد. طبیعتاً  این فرایند گریبان همه فیلم ها را نیز گرفت 
و هرکدام که می توانســتند فروش بیشــتری را تجربه کننــد، تجربه تلخ فروش 
پایین را پیدا کردند. به تعبیر دیگر  شــاید این روزها می توانست روزهای بسیار 
پررونق و تاریخی برای سینمای ایران می  بود که سرنوشت سینمای ایران را برای 
مدت ها عوض کند، اما افسوس که این جریان با خودکامگی های برخی به اصالح 

معترض نابود شد.
امــا حمایت های بخش خصوص و دولتی از ســینما باعث شــد تــا کم کم و با 
فاصله از اوج اغتشاشــات روزنه های امید به سینما گشوده شود. اینگونه که با از 
رونق افتادن پسر دلفینی و شکست اغتشاشات، یک پویانمایی دیگر به نام لوپتو 
ســاخته سازمان سینمایی حوزه هنری وارد سینما شد و دوباره فضای هیجان و 
نشــاط به سینماها با حضور کودکان و نوجوانان بازگشت. از سوی دیگر بار دیگر 

فیلم کمدی دیگری از مسعود اطیابی که فیلم کمدی انفرادی او در همین سال 
پرفروش ترین فیلم شــد و دینامیت او نیز در سال قبل پرفروش ترین بود، به نام 
بخارست فضای خنده و فرح را به سینما آورد. این فضا تا حد قابل قبولی شرایط 
وخیم سینما را بهتر کرد به طوریکه در آذر ماه ۲5 میلیارد تومان عایدی فروش 
ســینمای کشور شد. البته هنوز تا هفته ای که ۱۲ میلیارد فروش کل سینما بود 

فاصله زیاد وجود داشت.
اما دی ماه روزهای بهتری برای ســینمای کشور شد و توان سینمای ایران برای 
فروش بهتــر رفته رفته افزایش یافت تا جایی که هفته آخر دی ســینما بعد از 
چندماه ۸ میلیارد و 76۸ میلیون تومان فروش داشــتند و ۲۸۴ هزار و 699 نفر 
به ســینما رفتند. هفته بعد نیز وضعیت بهتری برای سینماهای کشور ایجاد شد 
و 3۰۰ هزار نفر به ســینماهای کشور رفتند و 9 میلیارد و ۱6۸ میلیون و 7۲3 
هزار تومان سینماها فروش داشتند. البته این رقم تنها از این جهت خوب بود که 
ســینماها از وضعیت بسیار وخیم گذشته بیرون آمدند و گرنه همانطور که گفته 
شــد با روزهای اوج فروش در شهریورماه امســال فاصله داشتند. اما این میزان 
فروش نیز دور از انتظار بود. در هر حال سینماها روزهای بهتری را تجربه کردند.
نتیجه این بند آنکه سینماها تحت تأثیر شرایط سیاسی و رخدادهای اجتماعی و 
حوادث آن، خیلی زود قربانی شــدند و افت فروش را تجربه کردند. اما ادامه این 

ماجرا قدری عجیب تر است.
اما این خود مردم بودند که سینما را نجات دادند. مردم هنردوستی که در شرایط 
نامناســب از نظر اقتصادی و امنیتی به سینما آمدند و در روزهای قهر و تحریم 
به اندازه توان خود کاری کردند تا ســینما از روزگار بد برون آید. اما آنچه که در 
حقیقت به عنوان علت اصلی باید در نظر گرفت »نشــاط« پویانمایی و کمدی و 

»تنوع ژانری« بود که باعث شد تا سینما از سراشیبی سقوط نجات پیدا کند.
این ماجرا نشــان داد که فضای سیاسی و غیرسینمایی که توسط برخی لیدرها 
از درون خود سینما هدایت می شد، چقدر بی رحمانه خود سینما را هدف گرفت 
و باعث شــد تا حدودی برخی از سینماگران دلواپس معیشت و کار خود شوند. 
جریان کوچکی که جیب خود را از جوایز سیاسی جشنواره های اروپایی پر کرده 
و نگرانی از بی کاری و کم کاری نداشــت اما دقیقه ای به مشــکالت فراوان قشر 
ضعیف درون سینما فکر نمی کرد. این موضوع نشان می دهد که رگ های حیاتی 
سینمای ما بسیار شــکننده و حساس و سفره اقتصادی آن بسیار کوچک است. 
از ســوی دیگر این قضایا نشان می دهد که چهره های سالم و سینمایی واقعی که 
برای اعتالی فرهنگ و هنر کشــور کار می کنند، شاه راه های حیاتی سینما را در 
دســت ندارند و هنوز جریانی باریک اما ضمخت دور ســینما آن مانند یک مار 
چمبره زده و به وقت رفع نیازهای سیاســی و ایدئولوژیک گروه های خارج نشین،  

تالش می کند تا سینماگران و هنرمندان را به سان پیاده نظام آنان کند.
اما در هر حال جشنواره ها برگزار شدند و سینماها نیز به فعالیت عادی خود ادامه 
می دهند. فروش کلی سینمای ایران امروز از مرز ۴۱۱ میلیارد تومان عبور کرده 
است. پرفروش ترین فیلم سال کمدی انفرادی است با 77 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان. بخارست بعد از آن با ۴3 میلیارد تومان، سگ بند با ۴۲ میلیارد تومان و 

سپس پسر دلفینی با ۲3 میلیارد تومان.
در یک نگاه کلی مهم ترین داده های ســینمایی کشــور در سال ۱۴۰۱ به شرح 

زیر است:

پدیده امســال سینمای ایران را باید انیمیشــن ها دانست. پویانمایی هایی که هر 
کدام بیشتر از انتظار فروش داشتند و آبروی سینمای انیمیشن ایران را خریدند 
و با هم ۴3 میلیارد تومان و کمی بیشــتر از یک دهم فروش ســینمای ایران را 
ســهیم شدند. صنعتی که بسیار پرزحمت اســت و هزینه بر. چالش جدی چون 
مهاجرت ســازندگانش را پیش روی خود دارد که با رفتنشــان سرمایه مادی و 
معنوی را برای ســرویس کاری به آنســوی مرزهای کشــور می برند. با این همه 
این جریان زنده و جذاب روزبه روز به وســعت و قدرتش افزوده می شود تا جایی 
که یکی از جذاب ترین و خوش ســاخت ترین آنها یعنی »بچه زرنگ« امســال در 
جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و بدون شک باید آن را فیلم پرفروش سینما در 

سال آینده توصیف کرد.

بدون کمدی سینمای ایران دیگر معنا ندارد
کمدی ها هنوز پرچمدار فروش سینمای کشورند؛ بیش از ۲۰۰ میلیارد از فروش 
سینمای ایران در همین سال برای فیلم  های کمدی است. نبود فیلم های کمدی 
را باید به مثابه مرگ ســینمای سالنی ایران دانســت. همین اکران های نوروزی 

نشان می دهد که فیلم های کمدی باید در هر بسته و سبد اکرانی باشند.
تنوع ژانری حیاتی ترین عنصر مغفول سینمای کشور

گونه های دیگر مانند پلیسی، دفاع مقدس، دینی و ترسناک نیز با تعداد کمتری 
فــروش پایین تری را تجربه می کنند. امســال موقعیت مهــدی در دفاع مقدس 
بیشــترین فروش را در سینمای ژانری با ۱۲ میلیارد تومان تجربه کرد. روز صفر 
در گونه امنیتی و اکشن، نزدیک به ۱۰ میلیارد، مرد بازنده در پلیسی 6 میلیارد، 
هنــاس در بیوگرافی و بدون قرار قبلی در دینی ۴ میلیارد و ۲۰۰ و 3 میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان فروش داشــتند که با فیلم های دیگر گونه ها، نزدیک به ۴۰ 
میلیارد تومان فروش آنها اســت. تنوع ژانری یکی از عناصر موفقیت ســینمای 
کشور است. این موضوع باعث می شود تا مخاطبین بیشتری با سالیق گوناگونی 
به سینماها بروند و مضامین و تفکرات گوناگون را در سینما شاهد باشیم. چیزی 
که در ســال آتی با فیلم هایی در مضامین و ژانرهای بیشــتری در سینما، آن را 

شاهد خواهیم بود.

چه چیزی سینما را نجات داد؟
در واقــع باید نتیجه گرفت که این خود مردم بودند که ســینما را نجات دادند. 
مردم هنردوســتی که در شرایط نامناســب از نظر اقتصادی و امنیتی به سینما 
آمدنــد و در روزهای قهر و تحریم به اندازه توان خود کاری کردند تا ســینما از 
روزگار بــد برون آید. اما آنچه که در حقیقت بــه عنوان علت اصلی باید در نظر 
گرفت »نشاط« پویانمایی و کمدی و »تنوع ژانری« بود که باعث شد تا سینما از 

سراشیبی سقوط نجات پیدا کند.
فیلم »غریب« به کارگردانی محمدحســین لطیفی به عنوان بهترین فیلم از نگاه 
ملی و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره همراه با سه کمدی برای 
اکران نوروزی به ســینماهای کشور می  آید. ماه رمضان نیز در پیش است و باید 
دید که اکران های افطار تا سحر همراه با ساعات عادی اکران چه رونقی به سینما 
می آورد. اما در هر حال ســینمای ایران از شرایط ناگوار اقتصادی و سیاسی گریز 

کرد و حاال دوباره می فروشد و چراغ آن خاموش نمی شود.
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یک سال پر فراز و نشیب سینمای ایران 

 تنوع ژانر؛ نقطه عطف هنر هفتم در سالی که گذشت

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004003674 مورخــه 1401/06/23 و رای 
اصالحــی شــماره 140160312004009525 مورخ 1401/11/25 موضوع کالســه 
1401114412004000289 هیــات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم زهرا پارســا مهر فرزند خداداد 
بشــماره شناسنامه 474 و شــماره ملی 4869585502 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 131.30 مترمربع جدا شــده از پالک شماره 24039 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس تقی آباد شــهرک مقــدادی نبش کوچه آبان بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالیکت مشــاعی بوده، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 11033 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004010181 مورخــه 1401/12/02 موضوع 
کالســه 1400114412004000833 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی عایشــه شــیرمحمدی 
فرزند نورمحمد بشــماره شناســنامه 443 و شــماره ملی 2031468553 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 417.28 مترمربع جدا شده از پالک شماره 
59435 فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان امام خمینی شــمالی نرســیده به 
فلکه یادبود بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواسطه از عبدالحلیم 
و عبدالحکیــم عاشــورمحمدی، لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 11046 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004009508 مورخــه 1401/11/24 موضوع 
کالســه 1401114412004000908 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم ســحرخیز اینچه 
برون فرزند عبدالجبار بشــماره شناســنامه 5205 و شــماره ملــی 2032108641 در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 72.85 مترمربع جدا شده از پالک 
شــماره 4364 فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس روســتای آق قایه محله اوشرآباد  
بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از عاشرمحمد حبیب لی، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 11048 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004009516 مورخــه 1401/11/24 موضوع 
کالســه 1401114412004000907 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای نورمحمــد ایرانی فرزند 
خداقلی بشــماره شناســنامه 1141 و شــماره ملی 2030416363 در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 76 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 4364 
فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس روستای آق قایه محله اوشرآباد  بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از عاشــرمحمد حبیــب لی، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 11050 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004010226 مورخــه 1401/12/03 موضوع 
کالســه 1401114412004000906 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم هاجر قربــان راد  فرزند 
بیرامقلی بشماره شناسنامه  و شماره ملی 2020424991 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مســاحت 73.10 مترمربع جدا شــده از پالک شماره 4364 فرعی از 
1-اصلــی واقع درگنبدکاووس روســتای آق قایه محله اوشــرآباد  بخــش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از عاشــرمحمد حبیب لی، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 11052 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004010271 مورخــه 1401/12/04 موضوع 
کالســه 1401114412004000712 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای بهمن چپرلــی  فرزند آق 
محمد بشــماره شناسنامه  و شــماره ملی 2020516586 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 217 مترمربع جدا شده از پالک شماره 4692 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع درگنبدکاووس چای بوئیــن خیابان آزادی بخــش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواســطه از مالک رســمی  نورمحمد دست مرد به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 11055 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004010185 مورخــه 1401/12/02 موضوع 
کالســه 1401114412004000255 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای نورالدین رجــال فرزند 
نورطاغن بشــماره شناســنامه 563 و شــماره ملی 2032358344 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 169.50 مترمربع جدا شده از پالک شماره 
6000 فرعــی از 1-اصلــی واقع درگنبدکاووس روســتای ارمی آباد خیابــان مختومقلی 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبــد انتقال ملک مع الواســطه ازقره عهدی، لــذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 11057 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160312004004360 مورخه 1401/07/20 و طبق رای 
اصالحی شــماره 140160312004009974 مورخه 1401/12/01 موضوع کالســه 
1401114412004000182 هیــات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم خیرالنســاء رضائی فرزند جعفر 
بشــماره شناســنامه 90  و شــماره ملی 4889065156 نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمیــن احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره  37615 
فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس کوی جهاد   بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
بــه مــورد تقاضا احراز گردیده، لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 11063 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بال معــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 48-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱77۱  مورخه ۱40۱/۱0/29 آقای مهدی 
کرامــت لــو فرزنــد محمدعلی در ششــدانگ یک قطعه زمیــن با  بنای احداثی بمســاحت 
2۱7/۳8 مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/6۳2-

اصلی می باشــد. خریداری مالک نســبت به سهم مشــاعی از کل پالک برابر سند انتقال 
29896-۱۳79/5/۳ حقوق ارتفاقی ندارد .

2- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱774 مورخه ۱40۱/۱۱/0۱ خانم سمیرا 
ممشــلی فرزند احمد در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۳۱0/72 
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک48/۳57-اصلی می باشد 

.خریداری مع الواسطه از اقای عباس قنبری میباشد.
۳- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000۱772 مورخه ۱40۱/۱0/29 خانم رعنا 
قره سفلو فرزند جمشید در ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 40 مترمربع را تشکیل 
که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک48/۳۱0-اصلی می باشــد )خریداریی مالک 
نســبت به سهم مشاعی متقاضی ازکل  پالک برابر سند 29972-۱۳95/۱۱/۱۱ حقوق 

ارتفاقی ندارد
4- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱804 مورخــه ۱40۱/۱۱/05 آقای قنبر 
طوســی فرزند داود در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۱02/22 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/425-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از مرحوم ابراهیم ملکزایی حقوق ارتفاقی ندارد.
 5- شماره رای ۱40۱60۳۱200600۱567 مورخه ۱40۱/09/22  خانم  زهرا 
هالکــو فرزند عبداله در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۱20/۱5 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/2275-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای نظر کریمی حقوق ارتفاقی ندارد.
آقــای   ۱40۱/09/22 مورخــه   ۱40۱60۳۱200600۱56۱ رای  شــماره   -6
احمدحــدادی دوزیــن فرزنــد صفرعلی در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی 
بمساحت ۱۱0 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/۳۱4-
اصلی می باشــد . خریداری مع الواســطه از آقای مشــهدقلی قره چماقلو حقوق ارتفاقی 

ندارد.
آقــای     ۱40۱/09/۱7 مورخــه   ۱40۱60۳۱200600۱52۱ رای  شــماره   -7
قربانعلی ســراوانی فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
۱۳9/88 مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳2۳-

اصلی می باشد . خریداری مع الواسطه از آقای علیجان علیزاده حقوق ارتفاقی ندارد.
8- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱520 مورخــه ۱40۱/09/۱7 خانم رقیه 
خواجه فرزند محمد مهدی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت 2۳0 
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/290-اصلی می باشد 

. )خریداری مع الواسطه از اقای ذوالفقار کرامتلو حقوق ارتفاقی ندارد.(
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک ۳5-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
9- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱560 مورخه ۱40۱/09/22 خانم رابیه 
سرایلو فرزند باباخان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱750 مترمربع را 
تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک ۳5/589-اصلی می باشد. خریداری 
مع الواســطه از بابا خان ســرایلو حقــوق ارتفاقی با حق عبــور از مجاورین و بلعکس طبق 

عرف محل.
۱0- شماره رای۱40۱60۳۱200600۱70۱ مورخه ۱40۱/۱0/08 آقای اسحق 
ســرایلو فرزند یوسف در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 4۱6/08 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک۳5/۱0۳2-اصلی می 

باشد .خریداری مع الواسطه از اقای مصطفی قره جانلو حقوق ارتفاقی ندارد.
۱۱-  شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱74۳ مورخــه ۱40۱/۱0/۱8  آقــای 
مجتبی نوری پور فرزندعلی اصغر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
۱94/۳5 مترمربــع را تشــکیل که آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک۳5/870-

اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از اقای محمود سرایلو حقوق ارتفاقی ندارد.
۱2-  شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱564 مورخــه ۱40۱/09/22 خانم بی 
بی زهرا بیرامی ایگدر فرزنداله قلی در مقدار۱۳757 مترمربع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/۱7۱-اصلی 

می باشد . خریداری مع الواسطه از اقای حاج خداقلی عطاگزلی حقوق ارتفاقی ندارد.
آقــای   ۱40۱/9/22 مورخــه   ۱40۱60۳۱200600۱56۳ رای  شــماره   -۱۳
ابراهیم بیرامی ایگدر فرزند قربانقلی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت 
۳0000 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک ۳5/۱9۳-اصلی 

می باشد . خریداری مع الواسطه از آنا قلیچ ایگدری حقوق ارتفاقی ندارد.
۱4-  شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱565 مورخــه ۱40۱/09/22 آقــای 
ابراهیم بیرامی ایگدر فرزند قربانقلی درمقدار ۱0000 مترمربع مشــاع از ششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک ۳5/۱7۱-

اصلی می باشد . خریداری مع الواسطه از اقای آنا قلیچ ایگدری حقوق ارتفاقی ندارد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 26-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱5- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱700 مورخه ۱40۱/۱0/08 آقای علی 
قزل ســوفلو فرزند مشــهدقلی به مقدار 28 ســهم مشاع از ۱20 ســهم مشاع و تنظیم 
اظهارنامه ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 ســهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه 

زمیــن با بنای احداثی به مســاحت 246 مترمربع را تشــکیل که آگهــی نوبتی و تحدیدی 
قســمتی از پالک26-اصلی می باشــد. خریداری مع الواســطه از آقای بابا ممشلی حقوق 

ارتفاقی ندارد.
۱6-  شماره رای ۱40۱60۳۱200600۱722 مورخه ۱40۱/۱0/۱4 خانم  مریم 
مرادی فرزند حســین به مقدار 28 ســهم مشاع از ۱20 سهم مشــاع و تنظیم اظهارنامه 
ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 8۱/25 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 
پالک 26-اصلی می باشد.خریداری مع الواسطه از آقای بابا ممشلی حقوق ارتفاقی ندارد
۱7- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱77۳ مورخــه ۱۱/0۱/ ۱40۱ آقــای  
رســول پســرکلو فرزند عباس به مقدار 28 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشــاع و تنظیم 
اظهارنامه ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 ســهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمســاحت 2۱8/05 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی 
قسمتی از پالک 26-اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای مشهد پسرکلو حقوق 

ارتفاقی ندارد.
آقــای  مورخــه 09/26/ ۱40۱  رای۱40۱60۳۱200600۱570  ۱8- شــماره 
اســماعیل ممشلی فرزند محمدرضا به مقدار 28سهم مشاع از ۱20 سهم مشاع و تنظیم 
اظهارنامه ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 ســهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمســاحت ۱5۱/05 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی 
قســمتی از پالک 26-اصلی می باشد. خریداری مع الواســطه از آقای حیدرقلی پسرکلو 

حقوق ارتفاقی ندارد.
۱9- شماره رای ۱40۱60۳۱200600۱57۱ مورخه 09/26/ ۱40۱ آقای قدیر 
خواجه فرزند محمد مهدی به مقدار 28سهم مشاع از ۱20 سهم مشاع و تنظیم اظهارنامه 
ثبتی به مقدار92 ســهم مشاع از ۱20 سهم مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمســاحت ۱2۱/09 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 
پالک 26-اصلی می باشــد. خریداری مع الواســطه از ذبیح اهلل قزلسفلو حقوق ارتفاقی 

ندارد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 58-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
20-  شماره رای ۱40۱60۳۱200600۱5۱9 مورخه ۱40۱/09/۱7  آقای ناصر 
عظیمی فرزند قول درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱0000 مترمربع را 
تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 58/2۱9-اصلی می باشد.نسبت به 

سهم مشاعی متقاضی از کل پالک حقوق ارتفاقی ندارد.
2۱-  شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱586 مورخــه ۱40۱/09/28  آقــای 
ابوالقاســم ســرایلو فرزند علی اکبردرششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 
۳0000 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 58/2۱6-
اصلی می باشــد.مالک مشاعی نسبت به تمامت ســهم مشاعی متقاضی از کل پالک حقوق 

ارتفاقی ندارد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 59-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
22-  شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱568 مورخــه ۱40۱/09/22 آقــای 
حســن جهانی فرزند غالم درششــدانگ یــک قطعه زمین به مســاحت 5200 مترمربع را 
تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 59/26-اصلی می باشد. خریداری 

متقاضی  نسبت به سهم مشاعی از کل پالک حقوق ارتفاقی ندارد.
2۳-  شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱8۱7 مورخه ۱40۱/۱۱/9 خانم  هاجر 
قزلجائــی فرزند دوردی درمقدار 5۳9۳0/۳0 مترمربع مشــاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 59-اصلی می باشد. انتقالی 
بالواســطه از مالک رســمی عطا قزلجائی حقوق ارتفاقی با حق عبور از مجاورین و بلعکس 

طبق عرف محل.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک ۱9-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
24- شماره رای ۱40۱60۳۱200600۱805 مورخه ۱۱/05/ ۱40۱ خانم زلیخا 
خاشــی فرزند رشــید به مقدار 28 سهم مشــاع از ۱20 سهم مشــاع و تنظیم اظهارنامه 
ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمســاحت 277/40 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 
پالک ۱9-اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از یوسف ممشلی حقوق ارتفاقی ندارد.
آگهی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک ۱۱8-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
25- شــماره رای ۱40۱60۳۱200600۱727 مورخــه ۱40۱/۱0/۱5 شــرکت 
گاز اســتان گلســتان در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۱68/78 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک ۱۱8/425-اصلی می 

باشد .خریداری مع الواسطه از آقای عیسی سجادی حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  ۱40۱/۱2/۱۱    تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 25 

/۱40۱/۱2   م -الف:  ۱۱06۱ 
جواد پورمند  - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱2004007646 مورخــه ۱40۱/۱0/۱4 موضوع 
کالســه ۱400۱۱44۱200400006۳ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم کیانی نژاد  فرزند خوجه 
نیاز بشــماره شناســنامه 497  و شماره ملی 20۳07۳0۱49 نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 498 مترمربع جدا شده از پالک شماره ۳986 
فرعــی از ۱-اصلی واقع درگنبدکاووس آق قایه بخــش ۱0 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواسطه از محمد بابایانی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: ۱۱065 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/۱2/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/۱2/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


