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روزی که بجنورد روی آنتن خبری جهان بود

اســدی -مهر بــرای بجنوردی ها نه بهتر بگوییم
برای خراسان شمالی ها ماه متفاوتی است؛ یادآور
روزهای تاریخی سفر «یار» است.
روزهایی که استان حال و هوای دیگری داشت.
 19مهر سالروز سفر مقام معظم رهبری به خراسان
شمالی است ،روزی فراموش نشدنی که رنگ عشق
دارد .خاطرات شهروندان در پاییز سال  91پر است
از خاطرات رنگارنگ و زیبایی که به گفته آن ها هیچ
گاه از ذهن شان پاک نمی شود.

 I Iشب روشن

«رسولی» یکی از این شهروندان است ،او می گوید:
خاطرات آن روزها و شب ها به یاد ماندنی است ،از
یک هفته قبل شهر در تکاپوی آماده شدن بود ،شب
قبل از ورود حضرت آقا به استان ،بجنورد حال و
هوای دیگری داشت.
این شهروند با بیان این که آن شب ساکنان محله
مان جمع شدیم و ا ...اکبر گفتیم ،ادامه می دهد:
آن شب ما تا نزدیک صبح در میدان شهید بودیم
و نور افشانی هایی را که به میمنت ورود یار انجام
می شد تماشا می کردیم .شهر آن شب بسیار شاد و

منتظر بود ،من نیز از شدت انتظار نتوانستم تا صبح
چشم بر هم بگذارم و هنوز به خانه برنگشته بودم
صبح زود از خانه بیرون زدم تا برای استقبال بروم.

 I Iدیدار در خانه

یکی دیگر از شهروندان می گوید :از ساعت  9صبح
برای دیدن رهبر معظم انقالب به چهارراه همت
رفتم .خیل عظیمی از جمعیت در مسیر عبور «آقا»
جمع شده بودند و نمی شد از بین آن ها عبور کرد.
«مهربان» با بیان این که فرزند معلولی دارد که آن
زمان  5سال بیشتر نداشت ،ادامه می دهد :دخترم
را بغل کــردم تا حداقل او بتواند از بین جمعیت
رهبرمان را ببیند .او از این همه شلوغی تعجب
کرده بود و شوقی کودکانه داشت.
او اضافه می کند :ساعت حدود  11بود که ما هنوز
منتظر رسیدن آقا بودیم اما می گفتند ،استقبال بی
نظیر مردم موجب حرکت کند خودروی حامل رهبر
انقالب شده است ،برای همین ساعت ها منتظر
ماندیم تا باالخره همهمه ای به پا شد ،فرزندم را
محکم تر بغل کردم تا در بین جمعیت آسیب نبیند،
امــا هــر چقدر تــاش کــردم نتوانستم بــه خیابان

نزدیک تر شوم و چهره درخشان ایشان را ببینم.او
می گوید :تنها دست ایشان را دیدم ،فرزندم پس
از خلوت تر شدن با زبانه کودکانه پرسید چرا من
چیزی ندیدم ،سپس دخترم را به خانه بر گرداندم،
اما او همچنان کنجکاو بود و مرتب از من سوال می
کرد تا جایی که عکس آقا را به او نشان دادم.
بعد از ظهر روز بعد اتفاقی افتاد که هنوز هم باعث
جاری شدن اشک هایم می شود .ساعت  5بعد از
ظهر بود که در خانه را زدند ،وقتی در را باز کردم،
 3مرد با لباس های مرتب پشت در ایستاده بودند.
گفتند از طرف دفتر رهبری بــرای دیــدن دخترم
آمده اند .باور نمی کردم ،کارت شناسایی شان را
نشان دادند و وارد خانه شدند .این شهروند با گفتن
خاطراتش ادامه می دهد :خواهر همسرم در خانه
ما بود هر دو بسیار متعجب و بهت زده شده بودیم
آنها گفتند به نمایندگی از رهبری با چند نفر از
مددجویان بهزیستی مالقات می کنند و نیم ساعت
مهمان ما بودند .با دختر  5ساله ام صحبت کردند
و هدیه ای را که از طرف دفتر رهبری آورده بودند
به او دادند.

او می گوید :این بخشی از خاطرات مهم زندگی
ماست که هیچ گاه فراموشش نمی کنم .دخترم
تصویر زیبایی از آن روزها دارد و االن که بزرگتر
شده است گاهی با افتخار به همکالسی هایش می
گوید رهبر او را دوست دارد و برای دیدنش افرادی
را به خانه آن ها فرستاده است.

 I Iبه دنبال یک شاخه گل

یکی از جوانان هم خاطره زیبایی دارد .او که به
گفته خودش  21سال دارد ،می افزاید :نوجوان
بودم و یکی از آشنایان مان از قوچان برای دیدار
رهبری به بجنورد آمده بود ،آن ها پسری هم سن و
سال من داشتند ،از شب قبل رنگ تهیه کرده بودم
تا صورت های مان را به رنگ پرچم ایران نقاشی
کنیم.
«وحید» ادامــه می دهد :ساعت  6از خواب بیدار
شدیم و با دوستم صورت های مان را رنگ کردیم
و ساعت  7به خیابان رفتیم و به سمت فرودگاه
حرکت کردیم .از خیابان شهید صفا هر چقدر به
سمت فرودگاه نزدیک تر می شدیم جمعیت بیشتر
می شد و بسیاری در پیاده رو ها نشسته بودند.

او ادامه می دهد :نزدیک فرودگاه تازه به این نتیجه
رسیدیم که ای کاش شاخه گلی با خودمان آورده
بودیم تا تقدیم رهبری کنیم چون بسیاری از مردم
با خود شاخه های گل داشتند ،به همین دلیل وارد
یکی از کوچه ها شدیم و با دوستم در چند خانه را
زدیم تا ببینیم می توانیم شاخه گلی پیدا کنیم یا نه؟
جالب این بود که در آن وقت روز کسی ما را به خاطر
مزاحمت توبیخ و تنبیه نکرد و همه با روی گشاده و
خندان با ما برخورد می کردند.
وی در ادامه خاطراتش اضافه می کند :باالخره در
حیاط یکی از خانه های قدیمی نزدیک فرودگاه
چند شمعدانی دیدیم که هنوز گل داشتند ،صاحب
خانه پیرزنی بــود که با مهربانی چند شاخه گل
شمعدانی به ما داد.
ساعت  12که رهبر وارد فــرودگــاه شدند ما در
نزدیک ترین نقطه به خودروی رهبر بودیم ،نوجوان
بودیم و پر از انــرژی ،دیــدن رهبر انقالب ما را به
وجد آورده بود ،جمعیت را کنار زدیم و با دوستم
به خودروی رهبر نزدیک شدیم ،چهره شان را که
دیدم اشکم جاری شد با این که دلم می خواست

 I Iشیرینیانتظار

یکی از بانوان شهر که پا به میانسالی گذاشته است،
می گوید :خانه مان در مسیر عبور خودروی رهبری
قرار داشت ،از صبح زود جلوی در خانه را آب و جارو
کردم و همان جا نشستم ،ساعت ها منتظر ماندم و
منقلی را برای دود کردن اسپند آماده کردم .تمام
خیابان خوشبو شده بود و شهر آن شهر سابق نبود.
او می گوید :ساعت های انتظار سخت بود اما به
شیرینی گذشت.
آن انتظار و لحظه دیــدار زیباترین خاطرات من
است ،چند همسایه باالتر بساط شیرینی و شربت
نــذری به پا کــرده بودند و دهــان مــردم منتظر را
شیرین می کردند.
او ادامه می دهد :عطر اسپند و گالب تمام خیابان
را که چه بگویم تمام شهر را پر کرده بود .بسیاری
پرچم کشور را در دست داشتند .من مقابل خانه
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گل های شمعدانی را به ایشان بدهم اما این امکان
نداشت ما گل ها را به باالی خودرو پرتاب کردیم و
تا استادیوم تختی با دوستم و بقیه مردم خودروی
رهبر را همراهی کردیم.
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نشسته بودم و زیبایی های آمدن رهبر را تماشا می
کردم .فکر نمی کنم تاکنون تصویری به این زیبایی
دیده باشم.
آن روزها را به خوبی به یاد دارم ،موج موج جمعیت
از شهرها و روستا و حتی استان های دیگر برای
دیدار یار آمده بودند.
پیر و جــوان ،زن و مرد ،همه و همه تصاویری از
رهبر معظم انقالب در دست داشتند ،بسیاری
از جوانان چفیه هایی بر دوش شان داشتند و
بسیاری در حال نوشتن یادداشت هایی برای
رهبر شان بودند.
یکی از نوجوان هایی که در به در به دنبال خودکار
مــی گشت در پــاســخ بــه ایــن ســوالــم کــه چــه می
خواهی بنویسی ،گفت« :می خواهم بنویسم چقدر
دوستشان دارم ،می خواهم چفیه ای از ایشان به
یادگار داشته باشم ،می خواهم بگویم که جانم را
فدای ایشان و راه شان خواهم کرد 6 ».سال قبل
در چنین روزی ،بــرگ زرینی در تاریخ ایــن شهر
ثبت شد؛ تاریخ درخشان و به یاد ماندنی از طلوع
خورشید در شهر.

عشق و وظیفه در دیدار با خورشید
اکرم اسعدی
نبض ام تند میزد ،نبض همه ما تند میزد،
تکتک همکارانم مملو بودند از هیجانی
وصــف نشدنی! بــاورمــان نمیشد که در
عمر کاری مان که هنوز با سابقهترین مان
به  10سال خدمت نرسیده بود ،قرار بود
رویــدادی هیجان انگیز و کم سابقه را که
خیلیها آرزویش را دارند ،روی کاغذ خبر
بیاوریم .قرار بود استان  8ساله مان میزبان
بزرگوارترین و محبوبترین فرد این کره
خاکی باشد.
استرس ناشی از ،از عهده کار برنیامدن
و جــان مطلب را ادا نکردن از یک سو و
شادی این رویداد بزرگ و مأمور شدن برای
پوشش حاشی ه های آن از سوی دیگر قلب
مان را به سمت ایستایی هدایت میکرد .از
یک ماه قبل ،برای این سفر سرشار از عشق
و معنویت ،آماده شده و در قالب گروههای
 2تا  3نفره به شهرستان های استان سفر
کرده بودیم تا مهمترین مسائل و مشکالت
استان را از نزدیک لمس کنیم و در نوشته
های پیش از سفر منتشر و توجه ها را به
سمت داشتهها و نداشتههای استان جلب
کنیم تا این سفر برای مان همراه با مصوبه
ها و خبرهای خوبی باشد.
امـــا هــرچــه بــه روز مــوعــود نــزدیــک تر
میشدیم ،همه چیز طور دیگری میشد،
ی تابتر شده بودم و این بی تابی را در
ب 
همکارانم نیز میدیدم.
هرچه در توان داشتیم برای انعکاس بدون
عیب و نقص و البته بدون اغراق این سفر به
یادماندنی خرج کردیم.
باالخره روز موعود به وقت نوزدهم مهر ماه
سال هزار و سیصد و نود و یک خورشیدی
فرا رسید؛ روزی که هرگز از خاطر مردم
عاشق و والیتمدار خراسان شمالی پاک
نخواهد شد.
من مأمور شده بودم تا نحوه استقبال از آقا
را در فرودگاه پوشش دهم .برنامه استقبال
برای ساعت  9صبح چیده شده بود .حال
عجیبی داشتم؛ هیجان ،شادی و استرس
همراهم بود.
شب تا صبح نتوانسته بودم پلک روی هم
بگذارم .به این میاندیشیدم که رهبری را
که همیشه فقط در قاب شیشهای تلویزیون
دیده بودم ،چه شکلی هستند؟ چه تفاوتی
ت ا ...خامنهای داخل
میان حضرت آیـ 

ت ا ...خامنهای
قاب و تصویر با حضرت آی 
بــدون آنهــا وجــود دارد؟ میاندیشیدم
که چطور از ایشان استقبال خواهد شد و
گ شان
مردم پس از پا نهادن رهبر و بزر 
بر خاک استان ،چه حالی خواهند داشت
و چه خواهند کرد؟ آیا میتوانستم آنگونه
که تأکید شده بود عین واقعیت را منعکس
کنم؟ از پس به قلم کشیدن احساس مردم
بــر مــی آم ــدم؟ و هــزار و یــک ســوال دیگر
باعث شده بود نتوانم تا صبح پلک روی
هم بگذارم .عقرب ه های ساعت  5صبح را
نشانه گرفته بود که دیگر تاب ماندن در
خانه را نداشتم .آماده شدم 5:30 ،صبح
در خیابان بودم .فکر میکردم در این وقت
صبح چــه چیزی میتواند بــرای نوشتن
وجود داشته باشد که با گروهی از مردم
مواجه شدم که از تصاویری که در دست
داشتند ،مشخص بود به سمت فرودگاه
و بــرای استقبال میروند .گویا فقط من
بیخواب نشدهام ،همه تب و تاب این روز
را داشتند .مسیر خانه تا فرودگاه را پیاده
طی کردم .حدود یک ساعت در راه بودم،
مسیر خیلی طوالنی نبود ولی نمیتوانستم
از کنار مردمی که دسته دسته و فوج فوج
برای استقبال میرفتند ،بیتفاوت عبور
کنم .باید تماشای شان میکردم و ارادت،
احساس و حال خوبشان را از عمق نگاه
ها ،حرفها و چهرهشان میخواندم.
هنوز بیش از  2ساعت و نیم به زمان اعالم
شده برای استقبال مانده بود که جمعیت
در حال جا گرفتن در مسیر استقبال بودند
طولی نکشید که جای سوزن انداختن در
مسیر نبود.
شعارها و خیرمقدم هــای مــردم شــروع و
انگار زمان متوقف شده بود و لحظه موعود
نمیرسید .فریادها بلندتر و اشتیاق ها
بــرای دیــدار بیشتر میشد .نمیدانم به
چه فکر میکردم که اعالم شد هواپیمای
حامل رهبر انقالب به زمین نشسته است.
مردم سر از پا نمیشناختند .مدتی بعد
مــوج وصــف ناپذیر مــردم خــودروی حامل
رهبر معظم انقالب را احاطه کرد و خودرو
دیــده نمیشد .به سختی خود را نزدیک
خــودرو رساندم ،نمیتوانستم این لحظه
را که شاید در تمام عمرم دوب ــاره تکرار
نمیشد ،از دست بدهم.
در میان جمعیت این سو و آن سو میشدم
اما باالخره توانستم ایشان را ببینم .لبخند

پرمهرشان به مردمی که به استقبالشان
آمده بودند ،هرگز از ذهنم پاک نمیشود.
مهربانی و معنویت خاصی در چهرهشان
بــود .از اینکه اینهمه تحت تأثیر چهره
دلنشین ،مهربان و پر از آرامش ایشان قرار
گرفته بودم ،تعجب کردم .حس میکردم
ن شان بیتاب
بیشتر از همیشه برای دید 
هستم.
ایشان مقابل چشمانم با خودرو با سرعت
نزدیک به صفر در حــال حرکت بودند و
من همچنان تشنه دیدار .جمعیت مشتاق
اجازه ندادند این دیدار بیش از سه ثانیه
طول بکشد ولی فقط خدا حال من و امثال
مرا در آن لحظه ها درک می کرد.
مسیر  10دقیقهای فرودگاه تا استادیوم
بیش از  2ساعت به طول انجامید .جمعیت
اجــازه حرکت را به خــودرو نــم ـیداد .در
تمام مسیر مردم برای خیر مقدمگویی و
استقبال از رهبر عظیمالشان مان حضور
داشتند.
چه حال خوبی است وقتی میبینی مردم
سرزمین ات چگونه جــان بر کف رهبر و
مقتدای شان هستند .مــردم استان من،
آن روز سنگ تمام گذاشتند نه برای اینکه
کسی از آنها خواسته باشد ،آنها عاشق
بودند ،عاشق رهبر و مقتدایشان .آمده
بودند تا عشق و ارادت شان را به نمایش
بگذارند و عجب صحنه هایی ساخته بودند
با این حضور خیره کنندهشان.
با رسیدن خــودروی حامل رهبر انقالب
به استادیوم تختی ،مأموریت من هم تمام
شد ولی بـهانــدازه ای تحت تاثیر هیجان
جمعیت داخل و بیرون از استادیوم بودم
که درجــای خــود میخکوب شــدم و مردم
را تماشا می کردم .مردمی که اص ً
ال نمی
شد فهمید کــدام شان عاشق تر و شیفته
تر هستند .مردمی که در اظهار ارادت،
حمایت و احساسشان ذرهای ریــا دیده
نمیشد .مردم والیتمداری که به معنای
واقعی کلمه عاشق بودند.
نــم ـیدانــم در آن روزهـــا توانستم عمق
احساس و هیجان مردم را روی کاغذ خبر
بیاورم یا نه؟ ولی میدانم سفر رهبر انقالب
به خراسان شمالی در نوزدهم مهر ماه سال
 91قطع ًا و یقین ًا بهترین خاطره عمر کاری
ام در عرصه روزنامه نگاری باقی خواهد
ماند .سایه پر مهر ایشان بر سرمان مستدام
باد؛ آمین.

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد
عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  2بجنورد مورد رسیدگی
و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در دو نشریه آگهی های
ثبتی ( کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک – 125اصلی قریه عزیز

 -1ششدانگ یکباب خانه از پالک  601فرعی از پالک  125اصلی فوق به مساحت  140/19متر مربع
ابتیاعی آقای مهدی وحیدی طراقی از محل مالکیت ثبتی محمد مهدی استر آبادی برابر رای شماره -583
 97کالسه  95-841هیأت
 -2ششدانگ یکباب خانه از پالک  71فرعی از پالک  125اصلی فوق به مساحت  104/68متر مربع
ابتیاعی خانم مملکت بدیعی مقدم از محل مالکیت ثبتی علی اکبر کاظمیان برابر رای شماره 1397-698
مورخه  97/6/7کالسه  91-4451هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -129اصلی اراضی ملکش
 -1ششدانگ یکباب خانه از پالک  61فرعی از پالک  129اصلی فوق به مساحت  141/55مترمربع ابتیاعی
خانم زهرا نیستانی و امید مطرانلوئی از محل مالکیت ثبتی کبری ملکشی برابر رأی شماره1397-600
مورخه  1397/5/30کالسه  96-649هیأت
 -2ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  14فرعی از پالک  129اصلی به مساحت  333/36متر مربع
ابتیاعی آقای یحیی نیستانی از محل مالکیت ثبتی جعفر قلی ارقند برابر رأی شماره 1397-598مورخه
 97/5/3کالسه  96-164هیأت
 -3ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  9فرعی از پالک  129اصلی فوق به مساحت  87/14متر مربع
ابتیاعی آقای مشهد قلی حصاری از محل مالکیت ثبتی محمد علی ملکشی برابر رأی شماره1397-676
مورخه  97/6/5کالسه  92-5هیأت
 -4ششدانگ یکباب انباری از پالک  8فرعی از پالک  129اصلی فوق به مساحت  109/84متر مربع ابتیاعی
آقای ناصر رجب نیا از محل مالکیت ثبتی زین العابدین رجب نیا برابر رأی شماره  97-586مورخه 97/5/29
کالسه  97-13هیأت
 -5ششدانگ یکباب خانه از پالک  88فرعی از پالک  129اصلی فوق به مساحت  142/80متر مربع
ابتیاعی آقای علی حصاری از محل مالکیت ثبتی احمد صدیق زاده برابر رأی شماره  97-697کالسه
 95-705هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -139اصلی اراضی برج
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از پالک  293فرعی از پالک  139اصلی فوق به مساحت 6483/58
مترمربع ابتیاعی آقای محسن افراسیابی به میزان  4دانگ مشاع از ششدانگ و خانم مهین تقدیری به میزان
دو دانگ مشاع از ششدانگ از محل مالکیت ثبتی نصرت ا ...افراسیابی برابر رأی شماره  97-603مورخه

 97/5/30و  97-602مورخه  97/5/30کالسه  96-460و  96-459هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -155اصلی اراضی کهنه کند

 – 1ششدانگ یکباب دامداری از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  2985/35متر مربع
ابتیاعی  -1برات صفائی قهرمانلو به میزان  3دانگ مشاع از ششدانگ و آقایان  -2نورا ...و  -3مهدی
صفائی قهرمانلو هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ از محل مالکیت ثبتی حسن نیازی
مقدم فرزند نجف و جهانگیر زارعی فرزند شکرا ...برابر رأی شماره  97-681 ،97-680 ،97-679مورخه
 97/6/6کالسه  94-565، 94-564 ، 94-563هیأت
 -2ششدانگ یکباب محوطه و انباری از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  154/86متر
مربع ابتیاعی آقای براتعلی شکریان کیکانلو از محل مالکیت ثبتی رضا حامدی فرزند عبدالعلی برابر رأی
شماره 97-534مورخه  97/5/27کالسه  96-638هیأت
 -3ششدانگ یکباب ساختمان از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  209/28متر مربع
ابتیاعی آقای رحمان باغچقی از محل مالکیت ثبتی قربان علی آبادی فرزند محمد برابر رأی شماره97-616
مورخه  97/5/30کالسه 96-233هیأت
 -4ششدانگ یکباب ساختمان از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت 162
متر مربع ابتیاعی آقای بهنام علی زاده از محل مالکیت ثبتی موسی ضیغمی فرزند عباسعلی برابر رأی شماره
 97-618مورخه  97/5/30کالسه  96-400هیأت
 -5ششدانگ یکباب ساختمان از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت 211/96متر مربع
ابتیاعی خانم سکینه هجرتی از محل مالکیت ثبتی حسن زعفرانی فرزند محمد خان برابر رأی شماره -599
 97مورخه  97/5/30کالسه 96-284هیأت
 -6ششدانگ یکباب خانه از پالک -فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت 113/95متر مربع ابتیاعی
آقای امید نظری از محل مالکیت ثبتی عباسقلی باغچقی برابر رأی شماره  97-608مورخه  97/5/30کالسه
95-303هیأت
 -7ششدانگ یکباب دامداری از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  599/60متر مربع
ابتیاعی آقای صدق علی برزوئی از محل مالکیت ثبتی حسن نیازی مقدم و جهانگیر زارعــی برابر رأی
شماره 97-855مورخه  97/2/19کالسه  96-568هیأت
 -8ششدانگ یکباب خانه از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  166/58متر مربع ابتیاعی
آقای خجه محمد دژوان از محل مالکیت ثبتی غالم باغچقی برابر رأی شماره 97-610مورخه 97/5/30
کالسه  91- 6045هیأت
 -9ششدانگ یکباب منزل از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  182/13متر مربع ابتیاعی
آقای ایرج زعفرانی از محل مالکیت ثبتی محمد قلی زعفرانی فرزند محمد برابر رأی شماره  97-611مورخه
 97/5/30کالسه  95-665هیأت

 -10ششدانگ یکباب خانه از پالک – فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  95/67متر مربع ابتیاعی
آقای فرزاد رستگاری از محل مالکیت ثبتی احمد ضیغمی فرزند محمد برابر رای شماره 1397-613مورخه
 97/5/30کالسه  96 -634هیأت
 -11ششدانگ یکباب خانه از پالک  3597فرعی از پالک  155اصلی فوق به مساحت  117/76متر
مربع ابتیاعی آقای محمدیار ساعدی از محل مالکیت ثبتی امیدنوروزی برابر رای شماره  97-614مورخه
 97/5/30کالسه  96-575هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -163اصلی اراضی پنبه زار
 -1ششدانگ یکباب منزل از پالک  907فرعی از پالک  163اصلی فوق به مساحت  188/52متر مربع
ابتیاعی آقای محسن آذری از محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد برابر رای شماره  97-617مورخه
 97/5/30کالسه  94/878هیأت
 -2ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  907فرعی از پالک  163اصلی فوق به مساحت  168متر مربع
ابتیاعی خانم مژگان صفدری و آقای سعید احمدی از محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد برابر رأی شماره
 97-541 ، 97-542مورخه  97/5/27کالسه  96-625و  96-626هیأت
-3ششدانگیکبابانباریازپالک907فرعیازپالک163اصلیفوقبهمساحت168مترمربعابتیاعیآقایرضا
نوریازمحلمالکیتثبتیشهرداریبجنورد برابررأیشماره 97-544مورخه 97/5/27کالسه  96-720هیأت
 -4ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  907فرعی از پالک  163اصلی فوق به مساحت  168متر مربع
ابتیاعی آقای نبی ا ...محزون از محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد برابر رأی شماره 97-612مورخه
 97/5/30کالسه 96-201هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -164اصلی اراضی حصار شیر علی

 97/6/6کالسه  96- 705هیأت
 -5ششدانگ یکباب خانه از پالک  1234فرعی از پالک  164اصلی فوق به مساحت  73/35متر مربع
ابتیاعی آقای میثم شهسواری از محل مالکیت ثبتی جان محمد اسدی بربریها برابر رأی شماره 97-558
مورخه  97/5/28کالسه  96-624هیأت
 -6ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1332فرعی از  164اصلی فوق به مساحت  150متر مربع ابتیاعی
آقای تقی باغچیقی از محل مالکیت ثبتی مریم زعفرانی برابر رأی شماره  97-675مورخه  97/6/5کالسه
 96-536هیأت
بخش دو بجنورد پالک  -173اصلی اراضی معصومزاده
 -1ششدانگ یکباب مغازه از پالک  4182فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت  24مترمربع ابتیاعی
آقای حسن حصاری از محل مالکیت ثبتی بهرام حصاری برابر رای شماره 97-615مورخه  97/5/30کالسه
 96 – 715هیأت
 -2ششدانگ یکباب خانه از پالک  1888فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت  117/96متر مربع
ابتیاعی آقای رحیم محوری از محل مالکیت ثبتی علیحسین محوری برابر رای شماره 96-4178مورخه
 96/9/5و رای اصالحی شماره97-692مورخه  97/6/7کالسه  96-146هیأت
 -3ششدانگ یکباب خانه از پالک  5354فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت  136متر مربع ابتیاعی آقای
بهرامآرمینازمحلمالکیتثبتیعیسیگلشنیبرابررایشماره97-539مورخه 97/5/27کالسه 97–50هیأت
 -4ششدانگ یکباب مغازه از پالک  98فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت 20/67متر مربع ابتیاعی
آقای محمد احمدی از محل مالکیت ثبتی ورثه علیخان ناظری برابر رای شماره 97-595مورخه 97/5/29
کالسه  95 – 935هیأت

 -1ششدانگ یکباب مغازه از پالک  6400فرعی از پالک  164اصلی فوق به مساحت  53/60مترمربع
ابتیاعی آقای هادی شیر غالمی و خانم مریم نودهی از محل مالکیت ثبتی هادی شیر غالمی و مریم نودهی
برابر رأی شماره 97-620و  97-619مورخه  97/5/30کالسه  97-63و  97-58هیأت

 -5ششدانگ یکباب انباری از پالک  93فرعی از پالک  173اصلی فوق به مساحت  231/63متر مربع
ابتیاعی آقای سید محمد شاکری از محل مالکیت ثبتی میرآقاجان حسینی معصوم برابر رای شماره97-584
مورخه  97/5/28کالسه  96 – 648هیأت

 -2ششدانگ محوطه انباری احداثی به صورت انباری از پالک  169فرعی از پالک  164اصلی فوق به
مساحت  293/12متر مربع ابتیاعی خانم راحله رشید و عفت جاللی بجنوردی از محل مالکیت ثبتی
عبدالعلی جاللی بجنوردی برابر رای شماره  96-3683و  96-3685مورخه  96/8/2و رأی اسالمی شماره
 97-545و  97-546مورخه  97/5/27کالسه  92-810و  92-811هیأت

لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

 -4ششدانگ یکباب مغازه از پالک  6400فرعی از پالک  164اصلی فوق به مساحت  57/81متر مربع
ابتیاعی خانم معصومه اخوین از محل مالکیت ثبتی شخص متقاضی برابر رأی شماره  97/678مورخه

تاریخ انتشار نوبت اول  97/7/4تاریخ انتشار نوبت دوم 97/7/19

 -3ششدانگ یکباب منزل از پالک  156فرعی از پالک  164اصلی فوق به مساحت  59/30متر مربع
ابتیاعی آقای علی اصغر تیموری از محل مالکیت ثبتی عزت و مملکت و جهان شهرت همگی سامی برابر رأی
شماره  97-796مورخه  97/2/19کالسه  95-864هیأت

احمد اصغری شیروان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  2بجنورد

/309م الف

