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

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه
شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه ونوش پاک  58اصلی بخش  6قشاقی
 756فرعــی آقــا /خانــم مهــران بــور فرزنــد قربانعلــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  361/40متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا
واســطه از قربانعلــی بور
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها
عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای
اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل
ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابــر مــاده  13آئین
نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفته نشــده،
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی
رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد
ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد .شناســه
1229393 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3592

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه
شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه سنگ تجن پاک  21اصلی بخش  1قشاقی
 1024فرعــی آقــا /خانــم علــی رضــا فرخــی فرزنــد حاجــی نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  189/10متــر مربــع خریــداری بــدون
واســطه بــا واســطه از هــادی ایرجــی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها
عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای
اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل
ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابــر مــاده  13آئین
نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفته نشــده،
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی
رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد
ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد .شناســه
1228588 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3595

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

آگهــی تحدیــد حــدود حــوزه ثبتــی شهرســتان نوشــهر پیــرو
آگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی و بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده  13ائیــن نامــه قانــون
اخیرالذکــر تحدیــد حــدود امــاک مشــروحه ذیــل در ســاعت و تاریــخ
هــای مقــرر در محــل وقــوع ملــک بــه شــرح ذیــل بــه عمــل خواهــد
آمــد
امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه ســنگ تجــن پــاک  21اصلــی
بخــش  1قشــاقی
 1024فرعــی آقــا /خانــم علــی رضــا فرخــی فرزنــد حاجــی نســبت به
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی بــه مســاحت 189/10
متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از هــادی ایرجی
ســاعت  9صبــح روز شــنبه مــورخ  1400/09/27لــذا از متقاضیــان و
مالکیــن امــاک مجــاور و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی دعــوت میشــود
در وقــت مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند بدیهــی
اســت در صــورت عــدم حضــور متقاضــی و یــا نماینــده قانونــی انهــا
طبــق مــاده  15قانــون ثبــت ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار
شــده از طــرف مجاوریــن تجدیــد خواهــد شــد متعرضیــن میتواننــد
بــه اســتناد مــاده  20قانــون ثبــت و مــواد  74و  86اییــن نامــه ثانــون
ثبــت ظــرف مــدت 30روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــش تحدیــد
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه ان اداره تســلیم و ظــرف مــدت
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه واحــد ثبتــی مبــادرت بــه تقدیم
دادخواســت توســط متقاضــی و یــا نماینــده قانونــی وی و بــدون توجه
به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه یابد .
تاریــخ انتشــار1400/09/06 :

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه
شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه توسکاتک پاک  19اصلی بخش  4قشاقی
 761فرعــی آقــا /خانــم جبــار بهــزادی فرزنــد رســول و حمیدرضــا ترابــی مفــرد حصــه
هرکــدام مشــاعا و بالســویه میــزان  3دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا
بنــای احداثــی بــه مســاحت  219/40متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه
از اردالن حاجــی اســمعیل
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها
عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای
اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محل
ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئین
نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده،
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی
رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتی
آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صورت اختصاصی منتشــر مــی نمایــد .شناســه 1228546 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3594

آگهی

صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3591
شناسه آگهی 1228606 :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم شرکت تعاونی 1176مرز نشینان جعفر آباد
بیله سوار
تاریخ انتشار 1400/9/6 :

جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده نــو بــت دوم شــرکت
تعاونــی  1176مرزنشــینان جعفرآبــاد بیلــه ســوار در ســاعت  16روز پنــج
شــنبه مــورخ  1400/9/18در محــل مســجد حضــرت ابوالفضــل (ع) شــهر
جعفرآبــاد برگــزار مــی شــود از کلیــه اعضــاء یــا نماینــدگان تــام االختیــار
آنهــا دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه موضوعــات
ذیــل در ایــن جلســه حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه :
-1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
-2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال  99-98شرکت تعاونی
-3بررسی و تصویب بودجه جاری سال  1400شرکت تعاونی
-4انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره طبق اساسنامه تصویبی
-5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی
-6تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان جعفرآباد بیله سوار
بمفقودی

رگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو 405موتــور تــو یــو فایــو رنــگ ســفید مــدل  95بــه شــماره انتظامــی
64ب568ایران67بــه شــماره شاســی  NAAM31FE6GR037716وشــماره موتــور  164B0068494بنــام رســول
فاتحــی پیکانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مشهد

آگهی عدم قابلیت افراز
موضوع ماده  1۸آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  5700مترمربــع قطعــه  61بــه شــماره پــاک  5809فرعــی مفــروز
از  163اصلــی مفــروز واقــع در ســرحدآباد جــزء حــوزه ثبتــی فردیــس کــه طــی ســند شــماره 16058مــورخ
 1386/10/09دفترخانــه  571تهــران بــه بیــژن وحیــدی بجســتانی و اصغــر فوقــی کــه ســهم هرکــدام نســبت
بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ منتقــل و نســبت بــه ســهم بیــژن وحیــدی بجســتانی ذیــل ثبــت 59391
صفحــه  206دفتــر  566بــه نــام بیــژن وحیــدی بجســتانی ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و ســه دانــگ دیگــر
ســهم اصغــر فوقــی ســند صــادر نشــده
اســت  .ســپس آقــای ســید ســلیمان موســوی پــور بــه وکالــت از بیــژن وحیــدی بجســتانی طــی درخواســت وارده
مــورخ  1399/08/21بــه اســتناد بــه قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع بــه طرفیــت از مالــک مشــاعی دیگــر
تقاضــای افــراز پــاک فــوق را نســبت بــه قدرالســهم خــود از ایــن اداره نمــوده کــه انجــام آن برابــر مقــررات
بــه نماینــده ثبــت محــول گردیــده کــه مطابــق مــاده  1و  2آییــن نامــه قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع
نماینــده ثبــت گواهــی نمــوده اســت کــه جریــان ثبتــی خاتمــه یافتــه و ســند مالکیــت معــارض ثبــت و صــادر
نگردیــده لــذا بموجــب نامــه شــماره
139988621010014152مــورخ  1399/11/30موضــوع افــراز پــاک فــوق بــه اطــاع شــهرداری فردیــس
رســانیده شــده و بــه موجــب نامــه شــماره  21115587مــورخ  1400/04/22شــهرداری فردیــس بــه علــت
عــدم ارائــه درخواســت موافقــت از طــرف مالــک یــا مالکیــن و عــدم پرداخــت حقــوق شــهرداری پــاک فــوق را
غیــر قابــل افــراز اعــام نمــود .لــذا بــا التفــات بــه نامــه شــهرداری فردیــس ششــدانگ پــاک فــوق غیــر قابــل
افــراز اعــام مــی گــردد.
خواهان  :آقای بیژن وحیدی بجستانی به آدرس تهران -سهروردی -خیابان خرمشهر پاک  36طبقه چهارم
وکیــل خواهــان :آقــای ســید ســلیمان موســوی پــور بــه آدرس تهــران -میــدان آرژانتیــن -خیابــان الونــد
کوچــه - 35کوچــه ســیاوش نبــش  37پــاک  10طبقــه اول واحــد 2خوانده  :آقای اصغر فوقی به آدرس تهران  -سهروردی  -خیابان خرمشهر -پاک  36طبقه چهارم .
تصمیم مسئول واحد ثبتی:
بــا مطالعــه پرونــده ثبتــی و گــزارش ماموریــن افــراز و بــا عنایــت بــه نامــه شــماره  21115587مــورخ
 1400/04/22شــهرداری فردیــس ششــدانگ پــاک فــوق فــوق االشــعار غیــر قابــل افــراز تشــخیص مــی گــردد.
مراتــب بــه متقاضــی و ســایر شــرکای مشــاعی ابــاغ تــا در صــورت اعتــراض مطابــق مــاده دوم قانــون افــراز و
فــروش امــاک مشــاع از تاریــخ رویــت ظــرف مــدت ده روز بــه دادگاه صالــح محــل وقــوع ملــک مراجعــه و
اعتــراض نماینــد .
شماره 2905 :

حسن صادقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی اخطار افراز
موضوع ماده  1۸آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا

خوانــدگان  -1 :آقــای مجتبــی توســلی  -2خانــم فضــه تورانــی بــه آدرس  :توســلی بــه آدرس  :البــرز – فردیــس
– کانــال غربــی – بلــوار امــام خمینــی – نبــش نســترن غربــی پــاک 7
خواهــان  :آقایــان و خانمهــا  -1علــی نقــی  -2خدیجــه  -3ربابــه  -4معصومــه  -5حــوا  -6زهــرا همگــی
توســلی بــه آدرس  :البــرز – فردیــس – کانــال غربــی – بلــوار امــام خمینــی – نبــش نســترن غربــی پــاک 7
وکیــل  :آقــای حســن دانشــمند بــه آدرس :البــرز – کــرج – چهــار راه مصبــاح – خیابــان فردوســی – کوچــه
کبیــری – پــاک 46
مالکیــن مشــاعی در پــاک  37434فرعــی از  163اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان فردیــس بــه موجــب
درخواســت مــورخ  1400 / 05 / 12تقاضــای افــراز ســهمی مشــاعی خــود را از ایــن اداره نمــوده  ،کــه پــس از
تنظیــم اخطــار افــراز حســب گواهــی مامــور ابــاغ شــعبه اجــرای ثبــت اســناد و امــاک کــرج بــه علــت عــدم
حضــور مالکبــن مشــاعی ابــاغ اخطــار افــراز میســور نگردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده  18آئیــن نامــه اســناد
رســمی الزم االجــرا بــه اطــاع میرســاند روز شــنبه در ســاعت  11صبــح مورخــه  1400 / 09 / 27نســبت بــه
بازدیــد از محــل اقــدام خواهــد شــد شایســته اســت در موعــد مقــرر و بــا در دســت داشــتن مــدارک شناســایی و
مالکیــت در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانید بدیهــی اســت در غیــر ایــن صــورت ایــن اداره نســبت بــه
ادامــه عملیــات افــراز وفــق مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد نمــود و ایــن آگهــی فقــط یــک بــار منتشــر میگــردد.
ش .ارشاد 2903

حسن صادقی نیارکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

سند و برگ سبز و کارت موتور سیکلت ایژروستا مدل ۱۳۸۸شماره
پالک ۵۷۱/۲۱۱۶۴شماره موتور  157FMI07080501شماره تنه
 NBC125P8825561به نام رضایوسفیان غفرخی مفقود گردیده و فاقد
اعتبار می باشد.

برگ سبز خودروی وانت زامیاد تیپ Z24NIBمدل  ۱۳۹۶به رنگ آبی به
شماره موتور  Z24734839Zبه شماره شاسی NAZPL140BH0469653
به شماره پالک ۷۶ب  ۵۶۴ایران ۴۹به نام علی شریفی نیا مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

