
تمرينات مستمر 
دنيا حيدري
   گزارش

ن����د  ا مي تو
موفقيت هاي قابل 
توجهي را به دنبال داشته باشد، اما به زعم بسياري از 
مربيان و صاحب نظران، استعدادهاي ذاتي اهميت 
بيشتري دارد. استعدادهايي كه البته كشف آنها براي 
س�اختن ورزش�كاراني كه در مس�ير موفقيت گام 
برمي دارند، مهم ترين نكته در رقم خوردن موفقيت ها، 
كس�ب قهرماني ها و مدال ه�اي رنگارنگ اس�ت.

ورزش سال هاست كه به يك قطب صنعتي در دنيا 
تبديل شده كه عالوه بر پولساز بودن، تأثيرات قابل 
توجهي نيز در مناسبات سياسي دارد، به همين دليل 
هم نه فقط بسيار مورد توجه قرار گرفته، بلکه همين 
توجه باعث شده طي اين سال ها شاهد حركت اصولي 
و علمي ورزش باشيم، به طوري كه كشورهاي مختلف 
با راهکارهاي علمي و همگام با تکنولوژي سعي در 
كسب موفقيت هاي مختلف داشته اند. موفقيتي كه 
دستيابي به آن نيازمند مهيا بودن شرايط، امکانات و 
زيرساخت هاي الزم، توانمندي هاي تکنيکي و فني 
و همچنين داشتن شرايط روحي مناسب و مطلوب 
اس��ت. اما تداوم آن را بي هيچ شك و ترديدي فعال 
بودن در كشف استعدادها و توجه به پايه هاست كه 
ضمانت مي كند. مس��ئله حائز اهميتي كه رؤساي 
فدراسيون هاي كش��تي و واليبال را در اين راستا به 

تکاپو انداخته است. 
    

استعداديابي بدون شك كار چندان ساده اي نيست 
و نياز به توجه و صرف زمان زيادي دارد. با وجود اين 
كشتي مثل هميشه يکي از رشته هاي فعال در اين 
زمينه است، به طوري كه در پي انعقاد تفاهمنامه 
هيئت كشتي و اداره كل آموزش و پرورش خوزستان 
مبني بر همکاري جهت افتتاح كانون هاي كشتي در 
شهرستان هاي استان براي يافتن استعدادهاي اين 
رشته محبوب، انديمشك به عنوان نخستين مجري 
اين تفاهمنامه با ت��دارك ديدن افتتاح بزرگ ترين 
پايگاه استعداديابي كشتي آموزش و پرورش كشور، 
گام بلندي در راستاي اس��تعداديابي در اين رشته 
برداشته است. اقدامي كه به گفته غالمرضا قيطاسي، 
رئيس هيئت كشتي انديمش��ك مي تواند الگويي 
عملي براي ساير استان ها در توجه به استعداديابي 
و پايه ها باشد: »پايگاه استعداديابي به مصاحت يك 
هزار و 500 مترمربع با تشکي به متراژ 500 مترمربع 
با همکاري هيئت كش��تي، اداره ورزش و جوانان و 

آموزش و پرورش شهرس��تان انديمشك در دست 
افتتاح است كه با آغاز به  كار آن، شاهد استعداديابي 
كش��تي دانش آموزي در كنار پايگاه هاي قهرماني 
كشتي انديمشك و همچنين تکميل و افتتاح سالن 
كشتي 5 هزار نفري شهرس��تان به عنوان آكادمي 
كشتي خواهيم بود كه بسته امکانات ورزشي كشتي 

در اين شهرستان را تکميل مي كند.«
    

داستاني كه البته محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون 
واليبال نيز از سال گذشته و با سپردن سکان هدايت 
تيم نوجوان ايران به دس��ت محمد وكيلي استارت 
آن را براي شناس��ايي اس��تعدادهاي كشور با هدف 
رسيدن ميانگين قدي بازيکنان در مسابقات قهرماني 
آس��يا 2022 باالي 2 مت��ر  زده اس��ت. طرحي كه 
صحت سنجي آن تاكنون در 25استان كشور انجام 
و مقرر شده در شش اس��تان باقي مانده يزد، فارس، 
لرستان، خوزستان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان 

نيز در اسرع وقت برنامه ريزي و انجام شود. 
در همين راستا، بررسي برنامه و گزارش امور انجام 
شده براي شناسايي و پرورش استعدادهاي واليبال 
ايران در استان هاي مختلف كش��ور براي افزايش 
ش��اخصه های فني انتخاب بازيکنان و اردوي هاي 
آماده س��ازي در جلس��ه داورزني با محمد وكيلي 

توسط سرمربي واليبال نوجوانان در اختيار رئيس 
فدارسيون واليبال قرار گرفت. 

    
صدالبته كه اس��تعداديابي و مديري��ت آن امروزه با 
پيشرفت هاي قابل توجه علمي ورزش نيازمند دانش 
فني باال و كاري اصولي اس��ت، اما برنامه ريزي هاي 
انجام شده در اين راستا توسط فدراسيون واليبال و 
هدف گذاري انجام شده قابل قبول به نظر مي رسد، 
به طوري كه بعد از تعيين هدف مهمي چون رساندن 
ميانگين قدي تيم هاي پايه واليبال ايران به باالي 2متر 
و انجام كارهاي الزم براي استعداديابي در 25 استان، 
محمد وكيلي تأكي��د دارد كه بر اس��اس مطالعات 
انجام شده، يکي از نيازهاي واليبال ايران با توجه به 
برابر بودن تعداد س��رويس زن هاي موجي و پرشي، 
اولويت در انتخاب بازيکناني است كه سرويس هاي 
پرشي مي زنند: »در واقع س��عي بر اين است كه به 
جز ليبرو، 90درصد بازيکنان تيم از سرويس پرشي 
اس��تفاده كنند.  مزيت اين كار اين است كه خود را 
به واليب��ال روز دنيا نزدي��ك و نزديك تر می كنيم.  
همچنين مشکل دريافت سرويس پرشي هم در تيم 
از بين خواهد رفت. اين مهم ترين هدفي است كه در 
تيم 1401 دنبال مي كنيم و حتماً هم به اين آرمان 
خواهيم رس��يد. اكنون از بين هزار و200 متقاضي 

ثبت نام شده در طرح استعداديابي، حدود 120 نفر، 
يعني 10 درصد افراد ثبت نامي را به اردوهاي آغازين 
تيم نوجوانان 1401 دعوت می كنيم تا به مرور زمان و 
پيش روي اردوها به 25 الي 30 نفر نهايي كه قرار است 

در قالب يك تيم قرار بگيرند، برسيم.«
در واقع يافته هاي سرمربي تيم نوجوانان واليبال 
ايران طي اين مدت مي تواند نش��ان از كار اصولي 
و فني داشته باش��د كه مي تواند ستاره هاي قابل 
توجهي را ب��ه واليبال ايران معرف��ي كند، آن هم 
در روزهاي��ي كه كنار رفتن و بازنشس��ته ش��دن 
س��تاره هاي نامي واليبال ايران همواره مهم ترين 

دغدغه دوستداران اين رشته ورزشي بوده است. 
    

صدالبته كه استفاده از مربيان توانمند با بارفني باال 
الزمه استعداديابي موفق و همچنين ميانبري قابل 
توجه در اين مسير است، اما برداشتن گام نخست 
توسط واليبال و كش��تي براي كشف استعدادهاي 
بس��ياري كه در سراس��ر ايران وجود دارد، امروز و 
با فاصله اي ان��دك از پايان رقابت ه��اي المپيك و 
پارالمپيك نکته حائر اهميتي اس��ت كه مي تواند 
توسط ديگر رشته ها نيز الگوبرداري شود تا با پيشبرد 
اصولي و فني، شاهد حضور بازيکناني مستعد و البته 

بااستعداد در رشته هاي مختلف ورزشي باشيم.
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سعيد احمديانشيوا نوروزي

ايتالياي مانچيني هر ركوردي را مي شكند

ناپذيرها شكست
تيم ملي فوتبال ايتاليا ركورد شکست ناپذيرترين تيم جهان را بدون هيچ 
حرف و حديثي در اختيار دارد و بعيد است كه به اين زودي ها رقيبي برايش 
پيدا شود. الجوردي پوشان اگرچه در بازي با سوئيس يکه تازي شان را قطعي 
كردند، اما ادعاي برزيلي ها شك و شبهه هايي به وجود آورد، منتها شاگردان 

روبرتو مانچيني با گلباران ليتواني به حرف و حديث ها پايان دادند. 
    

هيچي تيمي نيست كه بتواند براي ايتاليا خطري ايجاد كند. وقتي آتزوري ها 
در مسابقات انتخابي جام جهاني 2018 ناكام ماندند و غايب بزرگ رقابت ها 
لقب گرفتند، بسياري از تيفوس��ي هاي ايتاليا از تيم محبوب شان نااميد 
شده بودند، به طوري كه تصور نمي كردند با تغيير سرمربي اوضاع تيم ملي 
دگرگون شود و يك بار ديگر سري در ميان س��رها درآورند. ولي خواستن 
توانستن است، اين را مانچيني و يارانش ثابت كردند. بعد از تحقير در انتخابي 
جام جهاني، ايتاليايي ها دست به تغيير و تحول زدند. بركناري پير ونتورا 
اولين گام بود و سپردن سکان هدايت تيم ملي به روبرتو مانچيني اصلي ترين 
تغيير. از زماني كه مانچو نفر اول نيمکت شد تمام سعي اش را براي زنده كردن 
روحيه جنگندگي و پيروزي در الجوردي پوشان به كار گرفت. به عقيده او، 
تيم ملي اتحاد و يکپارچگي اش را از دست داده بود و ديگر كسي با جان و 
دل براي تيم كشورش بازي نمي كرد. س��رمربي خون تازه اي به رگ هاي 

ملي پوشان تزريق كرد و اعتماد به نفس از دست رفته را به آنها بازگرداند. 
    

فريادها و خواندن سرود ملي از ته دل حاكي از بازگشت روح، اعتماد به نفس 
و حس جنگندگي به تيم است. بازيکنان در ابتداي هر بازي سرود را با جان و 
دل مي خوانند و با قدرت به مصاف حريفان مي روند. اينگونه است كه آنها از 
سپتامبر 2018 به بعد ديگر در هيچ مسابقه اي شکست نخورده اند. آخرين بار 
سه سال پيش در بازي با پرتغال بود كه ايتاليايي ها طعم باخت را چشيدند، از 
همان روز به بعد بود كه همگي با هم هم قسم شدند كه به روزهاي تاريك خود 
خاتمه دهند. پروژه افتخارآفريني كليد خورد؛ آبي پوشان با تمام قوا به ميدان 
رفتند و در تورنمنت هاي زيادي بازي كردند. اوج موفقيت شان قهرماني يورو 
2020 بود، تيم ملي ايتاليا با كنار زدن انگليس پس از 53 سال جام اروپا را 
باالي سر برد و به جمع بهترين هاي جهان بازگشت. نباختن به حريفان، حرف 
اول و آخر را مي زند. بعد از فتح اروپا قدرت نمايي ايتاليا در مقدماتي جام جهاني 
هم تداوم پيدا كرده اس��ت. تيم مانچو در دو بازي قبلي انتخابي دو تساوي 
متوالي كسب كرده بود و در نهايت با زدن پنج گل به ليتواني، صدرنشيني اش 

در گروه سوم انتخابي جام جهاني در قاره اروپا را تثبيت كرد. 
    

اگرچه پيروزي بر ليتواني براي قهرمان اروپا كار شاقي محسوب نمي شود، 
ولي يك مزيت بزرگ برايشان است؛ رس��يدن به ركورد 37 بازي متوالي 
بدون باخت افتخار ديگري براي اين تيم محسوب می شود. تيمي كه جام 
جهاني روسيه را از خانه تماشا كرد حاال بعد از قهرماني در يورو براي آقايي در 
جهان هم تالش مي كند. البته آتزوري ها با تساوي بدون گل مقابل سوئيس 
ركوردشکني كرده بودند، منتها برزيلي ها مدعي شدند ركورد 36 بازي بدون 
باخت قبالً به نام آنها ثبت شده است. هرچند كه طبق آمار فيفا، اين ادعا قابل 
قبول نبود، ولي براي آنکه جاي هيچ حرف و سخني باقي نماند ليتواني مقابل 
ايتاليا كيسه گل شد. برزيلي ها از سال 1993 تا 1996، ركورد 36 بازي بدون 
شکست را در كارنامه داشتند تا اينکه تيم ملي ايتاليا از سال 2018 تا 2021 
در 37 بازي متوالي به حريفان نباخت تا اقتدارش را به شکلي جديد نشان 
دهد. از زماني كه سرمربيگري الجوردي ها به مانچيني سپرده شده از 42 

بازي انجام شده 30 برد، 10 تساوي و دو شکست به ثبت رسيده است. 
سرمربي ايتاليا در كنفرانس خبري بعد از بازي سعي كرد خونسردي اش را حفظ 
كند و بيشتر از آنکه در خصوص ركوردها حرف بزند از عملکرد تيمش تمجيد 
كرد: »ما خوشحاليم. با وجود اينکه طي روزهاي گذشته چند بازيکن خود را از 
دست داديم، بچه ها واكنش خوبي نشان دادند.«   دومين ركوردي كه در مصاف 
با ليتواني به نام ايتاليا ثبت شد زدن چهار گل در 30دقيقه نيمه اول بود. اين تيم 

براي اولين بار در تاريخ خود دروازه حريف را طي 30 دقيقه چهار بار باز كرد.

به بهانه افتتاح بزرگ ترين كمپ آموزشی كشتی و طرح استعداديابی واليبال در كشور

ورزشرویريلموفقیت

درزمانه»معروف«ها،»حدادي«باشید
هفته گذشته دو خبر از فعاليت هايي كه احسان حدادي و سعيد معروف 
براي آينده ورزشي شان پيش بيني كرده اند منتشر شد كه قابل تأمل بود 
و نشان از دو راه متفاوت دو ستاره اي داشت كه نام شان در تاريخ واليبال و 
دووميداني ايران ماندگار است. دو ستاره بزرگی كه يکي در دو و ميدانی 
و ديگری در واليبال، جزو اس��طوره هاي اين رشته ها هستند. حدادي با 
افتخار تاريخي كسب مدال نقره المپيك در لندن و برنز جهان و چهار مدال 
بازي هاي آسيايي و شش طالي قهرماني آسيا در رشته پرتاب ديسك، 
پرافتخارترين قهرمان دووميداني است و از نقش سعيد معروف كه در رده 
بهترين پاسورهاي دنيا قرار دارد و يکي از ستاره هاي اصلي نسل طاليي 

واليبال ايران است هم نمي توان گذشت. 
آخر هفته گذشته بود كه اين دو ورزشکار مطرح از برنامه هايي كه براي آينده 
ورزشي و روزهاي بازنشستگي شان دارند رونمايي كردند. حدادي از تالش 
براي تأسيس كمپ رشته هاي پرتابي و انتقال تجربه هايش به استعدادهاي 
دووميداني خبر داد و گفت همان طور كه 20 سال براي اينکه او به اين جايگاه 
برسد هزينه شده است بايد امکاناتي هم فراهم شود تا او بتواند تجربياتش را 

به استعدادهاي اين رشته در ايران انتقال دهد. 
آن سو هم تصاوير و ويدئوهايي از آموزش سعيد معروف به واليباليست هاي 
نوجوان و جوان در يکي از باشگاه هاي امريکايي منتشر شد، تصاويري كه 
نشان مي داد كاپيتان تيم ملي واليبال كه پس از المپيك از بازي هاي ملي 
خداحافظي كرده است در كشور امريکا قصد دارد به ورزشکاران اين كشور 

آموزش بدهد و تجربياتش را در اختيار آنها قرار دهد. 
حدادي و معروف كه دو نام ماندگار در تاريخ ورزش ايران هستند، براي يك 
هدف مشترك كه آموزش و انتقال تجربه هاي شان است، دو راه متفاوت را 
انتخاب كرده اند. قهرماني مانند حدادي همان طور كه عنوان كرده به خاطر 
اينکه 20 سال براي او هزينه شده، تصميم دارد امروز جواب اين هزينه ها را با 
انتقال تجربه هايش به ورزشکاران مستعد داخلي بدهد كه مي خواهند آينده 
ورزش دووميداني و پرتاب ديسك باشند. معروف اما گويا تصميم گرفته كه 
تجربه هاي گرانبهايش را برخالف حدادي در خارج از كشور به نوجوانان و 

جوانان يك كشور ديگر آموزش دهد! 
هرچند شايد اين برنامه كاپيتان سابق تيم ملي واليبال مقطعي باشد و او در ادامه 
برنامه اي براي تأسيس آكادمي در ايران و آموزش واليباليست هاي داخلي هم 
داشته باشد، اما آن طور كه امروز به نظر مي رسد معروف فعالً برنامه هاي آموزشي  
خود را براي نوجوانان و جوانان امريکايي كنار گذاشته و براي حضور در ايران و 

آموزش و تربيت ستاره هايي مانند خودش در حال حاضر برنامه اي ندارد. 
با تمام انتقادهايي كه به برخي رفتارهاي حدادي وارد است، اما تصميم او 
براي تربيت قهرماناني مانند خودش از دل عالقه مندان به دووميداني را 
بايد ستايش كرد، به خصوص كه نايب قهرمان المپيك لندن اين روزها به 
دنبال احداث كمپ مورد نظرش در ايران است تا بتواند هرچه زودتر فرايند 
استعداديابي و آموزش به نوجوانان و جوانان عالقه مند به دووميداني را در 

رشته هاي پرتابي مانند پرتاب ديسك عملي كند. 
در سوي ديگر اگرچه نمي توان به معروف ايرادي وارد كرد و او مي تواند هر 
كجای دنيا كار آموزش را پس از بازنشستگي براي كسب درآمد پيگيري 
كند، اما از ستاره هايي مانند او انتظار مي رود كه در كنار بيزينسي كه در 
خارج از كشور براي آموزش واليبال به راه انداخته اند، در راستاي مسئوليت 
اجتماعي و همچنين هزينه هايي كه در كشور براي رسيدن ورزشکاراني 
مانند او به جايگاه امروز شده است، نگاهي هم به انتقال دانش و تجربه شان 

به واليباليست هاي نوجوان و مستعد داخلي نيز داشته باشند. 
 همان طور كه ي��ك روز، مربياني پاي كار آمدند و اس��تعداد امثال او و 
حدادي را شناس��ايي كردند و آنها را پرورش دادن��د، كمترين انتظار از 
قهرمانان بزرگي مانند معروف هم اين است كه آنها نيز براي آموزش و 
انتقال تجربه هاي شان به نسل نوجوان پاي كار بيايند تا نسل »معروف« ها 

و »حدادي« ها در ورزش ايران ادامه داشته باشد.

بانوانپارالمپیكيسرافرازبودند
سيما ليموچي، نايب رئيس زنان كميته ملي پارالمپيك در مورد عملکرد 
درخشان زنان پارالمپيکي ايران كه با كسب س��ه مدال طال توسط ساره 
جوانمردي، زهرا نعمتي و هاشميه متقيان، همراه بود به خبرگزاری ايرنا 
گفت: »بانوان توانس��تند ركورد خوبي در اين دوره از مس��ابقات به ثبت 
برسانند و ثابت كردند با هر لباسي مي توانند موفق ظاهر شوند. زهرا نعمتي 
هم امسال بين 4 هزار و400 ورزشکار پارالمپيکي توانست در بين شش 
ورزشکاري قرار بگيرد كه شوراي ورزشکاران پارالمپيك جهاني را تشکيل 
مي دهند.« نايب رئيس زنان كميته ملي المپيك اضافه كرد: »9 ورزشکار بانو 
در پارالمپيك در پنج رشته قايقراني، تيراندازي با كمان، تيراندازي، تکواندو و 
دووميداني داشتيم. براي اولين بار در تاريخ دووميداني توانستيم مدال طالي 
پرتاب نيزه را كسب كنيم. ساره جوانمردي براي دومين بار مدال طال گرفت 
و ركورد خودش را ارتقا داد. زهرا نعمتي هم در تيروكمان براي سومين بار 

طالي پارالمپيك را كسب كرد، اين اتفاقات بسيار مثبت است.« به10سالمحرومیتبهخاطر
حمايتازفلسطینافتخارميكنم

فدراسيون جهاني جودو دو روز پيش فتحي 
نورين، ج��ودوكار الجزاي��ري را به دليل 
انصراف در مسابقات المپيك توكيو 2020 
مقابل نماينده رژيم صهيونيس��تي براي 
مدت 10 سال از حضور در مسابقات محروم 
كرد. اين ورزشکار مس��لمان و پايبند به 
آرمان مقاومت فلسطين در واكنش به اين 
محروميت بلندمدت و ناعادالنه عنوان كرد: »10 سال محروميت سنگيني 
اس��ت. البته انتظ��ار چني��ن محروميتي را داش��تم، چ��ون آنها حامي 
صهيونيست هاي تروريست عليه ملت ما در غزه هستند. آنها در جنايت هاي 
رژيم صهيونيس��تي دس��ت دارند. من هيچ قانوني را زير پا نگذاش��تم، 
كناره گيري ام اقدامي در حمايت از مردم فلسطين بود.« ورزشکار مسلمان 
الجزايري با وجود محروميت 10 ساله به اين اقدامش افتخار كرد و گفت: 
»من به اين تصميم افتخار مي كنم. با رژيمي كه ايجاد وحشت مي كند و 
كودكان فلسطيني را به قتل مي رساند روبه رو نمي شوم. مسئله فلسطين 

مهم تر از ورزش است و تصميم من هم هيچگاه عوض نخواهد شد.«

مسي، پله را هم جا گذاشت

ميخواستماينلحظهراتجربهكنم
رقابت هاي انتخابي 

فريدون حسن
    چهره

ج��ام جهاني 2022 
قط��ر در منطق��ه 
امريکاي جنوبي بامداد ديروز با يك اتفاق خاص همراه 
بود. ليونل مسي، س��تاره تمام نشدني آرژانتين يك 
ركورد ديگر از خود بجا گذاشت و با پشت سر گذاشتن 
پله، اسطوره فوتبال برزيل حاال با 79 گل زده برترين 

گلزن رده ملي در منطقه امريکاي جنوبي است.  
بامداد ديروز آرژانتين ميزبان بوليوي بود. آلبي سلسته 
كه بعد از جنجال هاي بازي مقابل برزيل در سائوپائولو 
نياز مبرم به حفظ آرامش و پيروزي داش��ت، در اين 
ديدار با هت تريك كاپيتان خود يك پيروزي خوب به 
دست آورد. مسي براي به ثمر رساندن گل اول خود 

و آرژانتين فقط 14دقيقه زمان الزم داش��ت تا پاس 
خوب پارادس را با يك ضربه تماشايي به گل تبديل 
كند. دقيقه 64 همکاري او با الئورتارو و مارتينز گل 
دوم او و آرژانتين را به همراه داش��ت و دقيقه 88 از 
دفع ناقص دروازه بان بوليوي نهايت استفاده را كرد 
تا هت تريك كند. مسي با اين هت تريك آمار گل هاي 
خود رد رده ملي را به عدد 79 رس��اند تا ركورد 77 
گل پله را پشت سر بگذارد. همين موضوع باعث شد 
مهاجم جديد پاري سن ژرمن پس از پايان بازي و در 
مصاحبه كنار زمين احساساتي شده و اشك هايش 
سرازير شود.  حضور تماشاگران آرژانتيني در مسابقه 
هم كه بعد از قهرماني در امريکاي جنوبي منتظر يك 
فرصت براي برپايي جشن با ستاره هاي ملي پوش شان 

بودند نيز مزيد بر علت شد تا مسي پس از سوت پايان 
بازي نتواند جلوي اشك هايش را بگيرد و به خبرنگاران 
بگويد: »من واقعاً مي خواستم چنين لذتي را تجربه 
كنم. براي رسيدن به اين ركورد خيلی صبر كردم، 
در پي آن بودم و رؤيايش را در سر مي پروراندم. اين 
لحظه اي خاص براي رس��يدن به آن پس از صبري 
طوالني اس��ت. راه بهتري براي جشن گرفتن اين 
اتفاق وجود نداشت. مادرم و برادرانم روي سکوها 
هستند. آنها زحمات زيادي كشيدند و امروز اينجا با 
من جشن مي گيرند و من  بسيار خوشحال هستم.« 
مس��ي با هت تريك بامداد جمعه عالوه بر شکستن 
ركورد پله از لوئيز سوارز اروگوئه اي و گابريل باتيستوتا 

هموطن خود نيز پيشي گرفت.

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001352 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 
مترمربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم 
اراالرث) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  به اين اداره تسليم وپس از اخذ رس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف898

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001348 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه باقرى فرزند 
على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001339 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول باقرى فرزند  ملك مش
على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001350 هيات موض  برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد ،منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهاره باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
ــمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه  مربع قس
روى ايستگاه بى آرتى دست راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زيورباقرى فرزند  ملك مش
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001352 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 
مترمربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم 
اراالرث) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  به اين اداره تسليم وپس از اخذ رس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف898

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001348 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه باقرى فرزند 
على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001339 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول باقرى فرزند  ملك مش
على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001350 هيات موض  برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد ،منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهاره باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
ــمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه  مربع قس
روى ايستگاه بى آرتى دست راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زيورباقرى فرزند  ملك مش
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001352 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 
مترمربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم 
اراالرث) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  به اين اداره تسليم وپس از اخذ رس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف898

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001348 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه باقرى فرزند 
على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001339 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول باقرى فرزند  ملك مش
على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001350 هيات موض  برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد ،منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهاره باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
ــمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه  مربع قس
روى ايستگاه بى آرتى دست راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زيورباقرى فرزند  ملك مش
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001352 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 
مترمربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم 
اراالرث) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  به اين اداره تسليم وپس از اخذ رس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف898

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001348 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه باقرى فرزند 
على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001339 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول باقرى فرزند  ملك مش
على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001350 هيات موض  برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد ،منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهاره باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
ــمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه  مربع قس
روى ايستگاه بى آرتى دست راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زيورباقرى فرزند  ملك مش
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001352 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 
مترمربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم 
اراالرث) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  به اين اداره تسليم وپس از اخذ رس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف898

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001348 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه باقرى فرزند 
على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001339 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول باقرى فرزند  ملك مش
على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001350 هيات موض  برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد ،منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهاره باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
ــمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه  مربع قس
روى ايستگاه بى آرتى دست راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زيورباقرى فرزند  ملك مش
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001352 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 
مترمربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم 
اراالرث) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  به اين اداره تسليم وپس از اخذ رس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف898

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001348 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه باقرى فرزند 
على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001339 هيات موض برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول باقرى فرزند  ملك مش
على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001350 هيات موض  برابرراى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد ،منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهاره باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
ــمتى از پالك 65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه  مربع قس
روى ايستگاه بى آرتى دست راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند 
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908 

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4  

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون تعيين تكليف   برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زيورباقرى فرزند  ملك مش
على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر 
مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه 
روى ايستگاه بى آرتى سمت راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)

محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم  را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
  بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910
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