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در آ گهی دعوت به مجمع فو ق العاده شرکت مهندسی و ساخت
آریا سان افرا که در روزنامه رسالت مورخه  1400/10/30به چاپ
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خت 1400/11/5-81

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060312012001030هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام پودینه فرزند غالمعلی به ش.ش  630صادره از ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  140/42مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک -199اصلی واقع در قریه کوسه بخش  9شهرستان کالله خریداری از مالک رسمی آقای
عطاخان عطائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
مالف 9787
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/22 :
بهمن سارلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله
================================================================

۰۹۳۸۱۰۰۳۶۷۰

خت 1400/10/28-41

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی  59اصلی بخش 16
 12155فرعی بنام آقای وحید صمدی انزابی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است که ده سیر از کل عرصه وقف میباشد به مساحت  144/40مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای قدرت
بذار چمازکتی مالک رسمی
 12155فرعی بنام آقای حنظله هادی نژاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است که ده سیر از کل عرصه وقف میباشد به مساحت  144/40مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای
قدرت بذار چمازکتی مالک رسمی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
عالوه بر انتشار آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیتمانعاز مراجعهمتضرر بهدادگاهنیست.بدیهیاستبرابرماده 13آئیننامهمذکور در موردقسمتیاز امالکی
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را
در اولین آ گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9:
مالف 1257243
رحمت سلمانی قادیکالئی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
============================================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و
برابر رای شماره  140060310013016654مورخ  1400/9/1هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم هویدا قوام فرزند محمد نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  112/27مترمربع که مقدار  60سیر مشاع عرصه وقف میباشد
به شماره پالک  79فرعی از  5اصلی واقع در قریه افراده بخش  2خریداری شده از آقای احمد شبانی مالک رسمی
محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9:
مالف 1258438
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری
============================================================

دستیاردندانپزشک

مبتدی یا با یک سال سابقه کار محدوده مالصدرا ساعت
کاری  ۱۲ظهر تا  ۸بیمه و حقوق مکفی تماس با شماره

آ گهی

سال سیو هفتم
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060322003001476مورخه  1400/9/22هیات اول/دوم موضوع قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزه
ثبت ملک خاش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حنظله مرادزهی فرزند مهراب
به ش.ش  8059صادره از خاش در یکباب خانه به مساحت  216مترمربع قسمتی از پال ک
 -674اصلی قطعه یک واقع در اراضی خلیل آباد از بخش چهار بلوچستان خاش خریداری
از مالک رسمی آقای سیدمختار حیدری خورمیزی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت
دوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیم
اعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 5/154
مجید جمشیدی فر-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
آ گهی دعوت افراز
چون آقای یاسر کردی تمین مالک پنج سهم از شانزده سهم از مالکین مشاعی پال ک -683
اصلی مزرعه و قنات اسماعیل آباد واقع در بخش چهار بلوچستان شهر اسماعیل آباد
تقاضای افراز قسمتی از سهمی خود را از پال ک مرقوم را باستناد قانون افراز و فروش امال ک
مشاعمصوبسال 1357از اینادارهرانمودهودر ذیلدرخواستافراز خویشاعالم داشته
که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمیباشد .لذا مراتب طبق
ی گردد و کسانی که حق و
ماده  18آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی م 
حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت 8
صبح روز دوشنبه  1400/11/25در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد .یادآور میشود عدم حضور
مانع عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
مالف 156
مجید جمشیدی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004004495مورخه  1400/9/29موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات
مالکانه شمس اله حسینی کلوردره فرزند اسداله مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ قسمتی از اعیان جهت الحاق به پال ک مجاور به مساحت  15/75مترمربع به
شماره پال ک فرعی  4716مجزی از پال ک  167از اصلی  4واقع در لوشان بخش  19گیالن از
مالکیت فضه لطفی لوشانی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار-لوشان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبه
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 792
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009001854مورخ 1400/10/30هیات اول/دوم موضوع قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزه
ثبتملکخرمدرهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعلیرضاغفاریفرزندبابالهبه
ش.ش  690صادره از در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  8/30مترمربع از پال ک شماره
 569فرعی از  38اصلی واقع در زنجان بخش  3حوزه ثبت ملک خرمدره خریداری از مالک
رسمی رحمت اله قربانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
بهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
آ گهی مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرستان ایذه
براساس ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  13آئین نامه قانون مذکور هیات مستقر در ثبت اسناد و امالک ایذه تصرفات مفروزه
اشخاصذیلواقعدرحوزهثبتیاینادارهرامبنیبرصدورسندمالکیتتائیدنمودهومراتب
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز منتشر میشود و در صورتی که مالک
یا مالکین مشاعی اعتراض داشته باشد میتوانند اعتراض خود را کتبا از تاریخ انتشار به
مدت  2و نسبت به امالک اصالحی به مدت یکماه به اداره ثبت اسناد و امالک ایذه تسلیم
و در مراجع قضایی ذیصالح دادخواست تنظیم و گواهی مربوطه را ارائه نمایند .ضمنا پس
از انقضای مهلت قانونی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و سند مالکیت جدید
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
امالک واقع در بخش یک ایذه
-1آقای ملک رمضانی فرزند گودرز ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  827/80به
مساحت  29/13مترمربع خریداری شده از سیف اله اسدی
-2آقای محمدجواد قیصری ده شیخ فرزند فتحعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 845/2به مساحت  15/91مترمربع خریداری شده از تاج ماه فتحی
-3خانم مریم نادری فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1217به
مساحت  169/95مترمربع خریداری شده از وراث برات خادمی
-4خانم نوش آفرین ظفری ده کهنه فرزند پنجعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1224به مساحت  143/20مترمربع خریداری شده از رجبعلی شکری و شرکاء
-5آقای مصطفی کیانی شاهوندی فرزند صحنعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1232به مساحت  154/52مترمربع خریداری شده از باالن خادمی
-6خانم صبا حیدری فرزند امیر ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1243به مساحت
 121/05مترمربع خریداری شده از حاجی آقا نیکنام
-7آقای علی قریشوندی آبخوکی فرزند خونکار ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1246به مساحت  153/15مترمربع خریداری شده از قاسم شهولی
-8آقای اسالم صادقی نعل کنانی فرزند سبزعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1247به مساحت  130/48مترمربع خریداری شده از داودعلی شهولی و شرکاء
-9آقای حاجت مردانیان فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان از
پالک  1247به مساحت  204/78مترمربع خریداری شده از حاجی آقا نیکنام
-10آقای یداهلل مردانیان فرزند هیبت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
از پالک  1247به مساحت  204/78مترمربع خریداری شده از حاجی آقا نیکنام
-11آقای فریدون احمدی سعید فرزند علی حسین ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1248به مساحت  37/53مترمربع خریداری شده از خلیل شهولی کهشوری و شرکاء
-12آقای علیرضا کاوسی رکعتی فرزند مهرعلی سهدانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان از پالک  1250به مساحت  204/13مترمربع خریداری شده از قجرشاه ولی
کوه شوری و شرکاء
-13آقای محمد کاوسی رکعتی فرزند مهرعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان از پالک  1250به مساحت  204/13مترمربع خریداری شده از قجرشاه ولی
کوه شوری و شرکاء
-14آقایرضارشیدیفرزندنامدارششدانگیکبابساختمانازپالک1261بهمساحت
 159/90مترمربع خریداری شده از داریوش اورکی
 -15خانم سیما عباسی لرکی فرزند میرزاعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1261به
مساحت  4000مترمربع خریداری شده از علی اورکی کوه شور
-16آقای ذوالفعلی کیانی شاهوندی فرزند محب علی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1261به مساحت  157/97مترمربع خریداری شده از علی اورکی کوه شور
 -17خانم شکیبا کاوسی فرزند حاجت ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1264به
مساحت  153/70مترمربع خریداری شده از حاجی آقا نیکنام
-18خانم سمنبر دارکوش فرزند نجفقلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 1311/79
به مساحت  92/20مترمربع خریداری شده از صفی زبرجد
 -19آقای جمشید نوروزی پور فرزند سلطانمراد ششدانگ یکباب ساختمان از پالک

 1352به مساحت  365/13مترمربع خریداری شده از اسداله اسدی
-20آقای حیدرعالی محمدی پیرانشاهی فرزند رحیم ششدانگ یکباب ساختمان از
پالک  1357/4به مساحت  147/10مترمربع خریداری شده از قدرت اله سلحشوری
دورکی
 -21آقای سیدهادی موسوی صالحی فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1358به مساحت  96/17مترمربع خریداری شده از فتح اله شاهپری بنشتی
 -22آقای محمد احمدپوری فرزند صیاعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1359به
مساحت  116/07مترمربع خریداری شده از عیسی خون سلطانپور مال امیری
 -23آقای کیامرز سلحشور فرزند عوض ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1359به
مساحت  207/45مترمربع خریداری شده از عیسی خون سلطانپور
 -24آقای رستم لموچی فرزند کلبعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1359به
مساحت  115/47مترمربع خریداری شده از عیسی خون سلطانپور
-25آقایحیدرعالیمحمدیپیرانشاهیفرزندرحیمششدانگیکبابساختمانازپالک
 1359/2به مساحت  120/38مترمربع خریداری شده از سلطانعلی سلطانپور
 -26آقای مهران شمسی بارکالئی فرزند احمدقلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1359/2به مساحت  142/39مترمربع خریداری شده از سلطانعلی سلطانپور
 -27آقای مهران شمسی بارکالئی فرزند احمدقلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1360به مساحت 128/20مترمربع خریداری شده از محمدنصیر دادگر
-28آقای نوروز محمودی ده کهنه فرزند سیدمراد ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1360به مساحت  111مترمربع خریداری شده از محمدنصیر دادگر
-29آقای آزاد کوراوند فرزند شیرمحمد ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1360به
مساحت  192مترمربع خریداری شده از محمدنصیر دادگر
-30آقای فریبرز قاسمی بیضه تک فرزند جهان محمد ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک
 1360به مساحت  203/98مترمربع خریداری شده از محمدنصیر دادگر
-31آقایبابکصالحوندشمیفرزندحسینششدانگیکبابساختماناز پال ک 1362/6
به مساحت  161/94مترمربع خریداری شده از جانعلی لموچی
-32آقای کریم نصرالهی فرزند فتح اله ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1362/6به
مساحت  150/02مترمربع خریداری شده از جانعلی لموچی دلی
 -33خانم معصومه داودی فرزند قربانعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1363به
مساحت  264/45مترمربع خریداری شده از یونس قربانی و شرکاء
 -34آقای صفر مهری ده نو فرزند خیراله ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1363/1به
مساحت  331/83مترمربع خریداری شده از لطف اله امیدی و شرکاء
 -35خانم صدیقه لموچی فرزند صحنعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1363/6به
مساحت  1082/05مترمربع خریداری شده از سهم مشاعی متقاضی
-36خانمفاطمهساداتفرزندعلیمحمدششدانگیکبابساختماناز پال ک1364/366
به مساحت  220/90مترمربع خریداری شده از مندنی شالوئی و شرکاء
 -37آقای امید اسدی کلمتی فرزند دیدارقلی ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1605به
مساحت  198/30مترمربع خریداری شده از رمضان اورکی و شرکاء
 -38خانم زهرا مالئی فرزند رجب ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک  1605به مساحت
 167مترمربع خریداری شده از علی شالوزاده
 -39آقای محسن رمضانی فرزند مراد ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1605به
مساحت  186/60مترمربع خریداری شده از چناری جوانمرد
 -40آقای فرج اله محمودی فرزند نبی اله ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1605به
مساحت  1000مترمربع خریداری شده از منوچهر حیدری
 -41آقای محمد پیش بین فرزند علی یار ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1605به
مساحت  201/37مترمربع خریداری شده از روشن غالمی گل سفیدی
-42آقای احمد دره زندی دره غریب فرزند رضاخون ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1605به مساحت  189/70مترمربع خریداری شده از سیروس حیدری
-43آقای سیدمهدی سپهریان فرزند سیددیدارقلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1605به مساحت  138/76مترمربع خریداری شده از عزیزقلی حیدری
-44آقای علی حسین منجزی فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1605به مساحت  162/58مترمربع خریداری شده از علی شالوزاده
-45آقای ترابعلی زندی فرزند چراغعلی ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  1605به
مساحت  244/84مترمربع خریداری شده از سیروس حیدری
-46آقای سیدامان اله حسینی نیا فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 1605/2627به مساحت  144/68مترمربع خریداری شده از علی محمدپور
 -47آقای منصور پورارشد فرزند محمود ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی از پالک
 1636به مساحت  25044/67مترمربع خریداری شده از شرکت زمرد آرد ایذه
 -48شرکت تعاونی ارمغان برزین پاکان ششدانگ یک واحد طرح شترمرغ پرواری از
پالک  1995تا  1982به مساحت  7445/75مترمربع خریداری شده از سهم مشاعی
-49آقایبهرامدهناشیدورکیفرزندمحسنششدانگیکبابساختمانازپالک2145
تا  2121به مساحت  153/70مترمربع خریداری شده از سلطانعلی احمدی
-50آقای مظفر رشیدی فرزند داراب ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  2165به
مساحت  567/25مترمربع خریداری شده از هیبت اله حیاتی
 -51آقای مجتبی لجم اورک رمه چری فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 2165به مساحت  227/50مترمربع خریداری شده از سهم مشاعی متقاضی
-52آقای پیمان تقی زاده فرزند علی حسین ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 2165
به مساحت  151/49مترمربع خریداری شده از یداله رشیدی
 -53آقای ابراهیم داودی فرزند خداداد ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  2165به
مساحت  106مترمربع خریداری شده از خورشید آقا ابراهیمی
 -54آقای سلیمان خدابخشی فرزند عبدالبابا ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 2165
به مساحت  186/54مترمربع خریداری شده از محمدقلی احمدی
 -55آقای غالمرضا شه پیری فرزند فرهاد ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  2165به
مساحت  133/32مترمربع خریداری شده از ابراهیم ابراهیم پور نورآبادی
-56آقایپیمانکیانیمنشفرزندمحمدرحیمششدانگیکبابساختمانازپالک2165
به مساحت  103/20مترمربع خریداری شده از جمشید ابراهیمی
-57آقایمحمدسلحشوریفرزندسلطانمرادششدانگیکبابساختمانازپالک2165
به مساحت  186/82مترمربع خریداری شده از حاجت مراد مرادی
-58آقایفرشادرحمانیشمیفرزندالعمانآقاششدانگیکبابساختمانازپالک2165
به مساحت  160/40مترمربع خریداری شده از صفی خون تاجمیرعالی
-59آقای مرتضی زندی فرزند حسنآقا ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  2165به
مساحت  150/07مترمربع خریداری شده از یداله اسدی
-60آقای محمدلجم اورک رمه چر فرزند عبداهلل ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 2165به مساحت  16/80مترمربع خریداری شده از مراد مرادی
-61آقای سلمان شریفی شیمن علیا فرزند هوشنگ ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 2165به مساحت  126/76مترمربع خریداری شده از مسلم اسدپور
-62آقایایرجپوراسکندریفرزندبیژنششدانگیکبابساختمانازپالک2165
به مساحت  147/43مترمربع خریداری شده از شهرداری ایذه
-63آقایمحمدعلیلجماورکظاهریفرزندبختیارششدانگیکبابساختمانازپالک
 2165به مساحت  89/12مترمربع خریداری شده از سهم مشاعی متقاضی
-64آقای رامین حیدری فرزند امیر ششدانگ یکباب ساختمان از پالک  2165به
مساحت  92/33مترمربع خریداری شده از فریدون ابراهیمی
 -65آقای احمد زندی دره غریبی فرزند خمباز ششدانگ یکباب ساختمان از پالک
 2165به مساحت  121/77مترمربع خریداری شده از برفی قضائی
-66آقایمهرانزندیدرهغریبفرزندمحمدحسینششدانگیکبابساختماناز
پالک  2165به مساحت  146/20مترمربع خریداری شده از یداله اسدی
-67آقایعلیکیانیشاهوندیفرزندنوروزعلیششدانگیکبابساختمانازپالک
 2165به مساحت  143/41مترمربع خریداری شده ازعزیزقلی احمدی
-68آقایساسانچراغینویدفرزندسلطانمرادششدانگیکبابساختمانازپالک
 2165/4به مساحت  204/17مترمربع خریداری شده از نعمت اله اخالقی
-69آقای علی نجات محمدی فرزند بهمن ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک
 2165/179به مساحت  213/45مترمربع خریداری شده از لطف اله افضلی
-70آقای کاوسموسویبراتفرزندقبادششدانگیکبابساختمانازپال ک2165/323
به مساحت  158/60مترمربع خریداری شده از نوشاد میرزاپور
 -71آقای امراله موسوی گورابی فرزند سیدعباسقلی ششدانگ یکباب ساختمان از
پال ک  2165/323به مساحت  162/11مترمربع خریداری شده ازنوشاد میرزاپور
-72آقایعلیمهدیپورال گورکانیفرزندعلیضامنششدانگیکبابساختمانازپالک
 2165/323به مساحت  167/92مترمربع خریداری شده از بهرام ولی پور و شرکاء
 -73خانم ناهید مومنی فرزند نوراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
از پال ک  2165/862/1747به مساحت  165/60مترمربع خریداری شده از ابراهیم
ململی
-74خانم اعظم کیانی فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
از پال ک 2165/862/1747به مساحت  165/60مترمربع خریداری شده از ابراهیم
ململی
امال ک واقع در بخش چهار ایذه
-75آقایامیرعلیبراتیفرزندصیدعلیششدانگیکقطعهباغاز پال ک1بهمساحت
 9378/85مترمربع خریداری شده از سهم مشاعی متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/25 :
مالف 6/69
درویشعلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایذه
==================================================

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021005122مورخ  1400/10/25هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی قباخلو
فرزند سهراب به ش.ش  274صادره از گرمسار در قسمتی از ششدانگ یک قطعه باغ
بهمساحت1781/34مترمربعمشاعاز 2320/63مترمربعششدانگپال ک461فرعی
از  225فرعی از  68اصلی واقع در حصاربن فیروزکوه خریداری برابر تقسیم نامه عادی
بین وراث کوکب و سهراب قباخلو و قولنامه عادی از رضا قباخلو محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060301021005085مورخ1400/10/25هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نوابه هرانده فرزند موال
به ش.ش  384صادره از فیروزکوه در قسمتی از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 9929/84مترمربع از  11708/90مترمربع ششدانگ پال ک  5فرعی از  124اصلی واقع
در هرانده فیروزکوه انتقالی موروثی از موال هراندهی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060301021005170مورخ1400/10/27هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا اسفنجانی فرزند
جمشید به ش.ش  83صادره از فیروزکوه در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغ
به مساحت  2187/82مترمربع پال ک  168فرعی از  66اصلی واقع در مزداران فیروزکوه
انتقالی از جمشید اسفنجانی و مع الواسطه از رحیم اسفنجانی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخ
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021005081مورخ  1400/10/25هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت اله
السمی فرزند اله یار به ش.ش  3162صادره از فیروزکوه در قسمتی از ششدانگ یک
قطعه باغ به مساحت  962/76مترمربع مشاع از  1884/12مترمربع ششدانگ پال ک
فرعی مفروزی از  34اصلی واقع در السم فیروزکوه خریداری برابر تقسیم نامه عادی بین
وراث اله یار السمی و مع الواسطه از آقاجان السمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021005201مورخ  1400/10/27هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عمار پیش
بین فرزند احمد به ش.ش  11140صادره از شمیرانات در ششدانگ یک قطعه زمین با
کاربری باغ به مساحت  1404/19مترمربع پال ک  382فرعی از  124اصلی واقع در هرانده
فیروزکوهخریداریبرابرقولنامهعادیمورخ1394/11/29از وراثقنبرعلیخمیدهوورثه
میرنبی و نورالدین حسینی به نمایندگی از طرف سیدجعفر حسینی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060301021005177مورخ1400/10/27هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یحیی خاتمیان فرزند
سلیمان به ش.ش  780صادره از فیروزکوه در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین
با کاربری باغ به مساحت  3079/54مترمربع مشاع از  4521/22مترمربع ششدانگ
پال ک شماره  551فرعی از  104اصلی واقع در ارجمند خریداری برابر مبایعه نامه فاقد
تاریخ از وراث شعبالن خلیل ارجمندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021005111مورخه  1400/10/25هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بلباسی فرزند حسین
به ش.ش  1162صادره از دماوند در ششدانگ یک قطعه قلمستان به مساحت 5962/35
مترمربع پال ک شماره  213فرعی از  134اصلی واقع در اسور فیروزکوه خریداری برابر مبایعه
نامه عادی مورخ  1375/6/27از حسین بلباسی و مع الواسطه از محمدقلی بلباسی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
==================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای جالل سنگسری فرزند گلعلی با تسلیم دو برگ استشهادیه شماره  75747مورخ
 1400/10/20از دفترخانه اسناد رسمی شماره  2شهر فیروزکوه طی نامه وارده به شماره
 21013420مورخ  1400/10/20تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین تحت پال ک ثبتی شماره  54فرعی از سنگ -5اصلی واقع در مزرعه فیروزکوه ذیل
ثبت  10981و در صفحه  100و در دفتر جلد  -79امال ک به نامش ثبت و سند مالکیت با شماره
سریال  039230سند مالکیت صادر و تسلیم وی گردید که به علت سرقت مفقود شده را
نموده است .لذا با توجه به ماده  120آئین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آ گهی میشود
تا هرگاه شخصی یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند از
تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت  10روز و با در دست داشتن اصل سند مالکیت و اصل سند
انتقال به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم صورتمجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از
ادامه عملیات خودداری شود و در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت
المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
==================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای جالل سنگسری فرزند گلعلی با تسلیم دو برگ استشهادیه شماره  75747مورخ
1400/10/20از دفترخانهاسنادرسمیشماره2شهرفیروزکوهطینامهواردهبهشماره21013420
مورخ  1400/10/20تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت نسبت به ششدانگ دو قطعه زمین
متصل به هم تحت پال ک ثبتی شماره  43فرعی از سنگ -5اصلی واقع در مزرعه فیروزکوه
در ذیل ثبت  10980و در صفحه  97و در دفتر جلد  -79امال ک به نامش ثبت و سند مالکیت با
شماره سریال  039229سند مالکیت صادر و تسلیم وی گردید که به علت سرقت مفقود شده
را نموده است .لذا با توجه به ماده  120آئین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آ گهی میشود
تا هرگاه شخصی یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند از
تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت  10روز و با در دست داشتن اصل سند مالکیت و اصل سند
انتقال به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم صورتمجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از
ادامه عملیات خودداری شود و در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت
المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
==================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای جالل سنگسری فرزند گلعلی با تسلیم دو برگ استشهادیه به شماره  75747مورخ
 1400/10/20از دفترخانه اسناد رسمی شماره  2شهر فیروزکوه طی نامه وارده به شماره
 21013420مورخ  1400/10/20تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین تحت پال ک ثبتی شماره  47فرعی از سنگ -5اصلی واقع در مزرعه فیروزکوه در
ذیل ثبت  7603و در صفحه  539و در دفتر جلد  -52امال ک به نامش ثبت و سند مالکیت با
شماره سریال  039228سند مالکیت صادر و تسلیم وی گردید که به علت سرقت مفقود شده
را نموده است .لذا با توجه به ماده  120آئین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آ گهی میشود
تا هرگاه شخصی یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند از
تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت  10روز و با در دست داشتن اصل سند مالکیت و اصل سند
انتقال به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم صورتمجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از
ادامه عملیات خودداری شود و در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت
المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
==================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایجاللسنگسریفرزند گلعلیباتسلیمدوبرگاستشهادیهشماره75748مورخ1400/10/20
از دفترخانه اسناد رسمی شماره  2شهر فیروزکوه طی نامه وارده به شماره  21013293مورخ
 1400/10/18تقاضایصدورالمثنیسندمالکیتنسبتبهششدانگیکقطعهچهاردیواری
محصور بهمساحت418/75مترمربعتحتپال کثبتیشماره4678فرعیمفروزومجزیشده
از شماره پال ک  995فرعی از سنگ -1اصلی واقع در فیروزکوه که ذیل ثبت  4921و در صفحه
 321و در دفتر جلد  -39امال ک به نامش ثبت و سند مالکیت با شماره سریال  486204صادر و
تسلیم وی گردید که به علت سرقت مفقود شده را نموده است .لذا با توجه به ماده  120آئین
نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آ گهی میشود تا هرگاه شخصی یا اشخاصی مدعی انجام
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت  10روز و با
در دست داشتن اصل سند مالکیت و اصل سند انتقال به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم
صورتمجلسسندمالکیتبهدارندهاعادهواز ادامهعملیاتخودداریشودودر غیراینصورت
پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
==================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای جالل سنگسری فرزند گلعلی با تسلیم دو برگ استشهادیه شماره  75744مورخ  1400/10/20از
دفترخانه اسناد رسمی شماره  2شهر فیروزکوه طی نامه وارده به شماره  21013293مورخ 1400/10/18
تقاضایصدورالمثنیسندمالکیتنسبتبهششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت4414/25
مترمربع تحت پال ک ثبتی شماره  40فرعی از سنگ  -5اصلی واقع در مزرعه کلفور فیروزکوه که به نام
آقای جالل سنگسری فرزند گلعلی در ذیل ثبت  8297و در صفحه  21و در دفتر جلد  -59امال ک ثبت و
بهشمارهچاپی812541سندمالکیتصادر وتسلیموی گردید کهبهعلتسرقتمفقودشدهرانموده
است.لذاباتوجهبهماده 120آئیننامهقانونثبتجریاندر یکنوبتآ گهیمیشود تاهرگاهشخصی
یااشخاصیمدعیانجاممعاملهویاوجودسندمالکیتنزدخودباشنداز تاریخانتشار اینآ گهیظرف
مدت  10روز با در دست داشتن اصل سند مالکیت و اصل سند انتقال به این اداره مراجعه نمایند تا با
تنظیمصورتمجلسسندمالکیتبهدارندهاعادهواز ادامهعملیاتخودداریشودودر غیراینصورت
پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060327002003734و  1400/10/19-140060327002003735کالسههای
 1400114427002000232و 1400114427002000230هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم فاطمه شریفی به ش.ش  2425کدملی  4410546066صادره
فرزند محمدعلی و احمد ترکی به ش.ش  350کدملی  0452501776صادره فرزند رمضان هرکدام سه
دانگمشاعاز ششدانگیکبابساختمان بهمساحت271/92مترمربعاز پال ک-121اصلیواقعدر
ابهر بخش سه زنجان (ابهر شریف آباد خیابان رجایی خیابان شهید ابوالحسن شاهمرادی)خریداری
از مالک رسمی (خود متقاضی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سلمان قنبری
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 1400/10/19-140060327002003736کالسه1400114427002000225هیاتاول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محرمعلی
شریف فرزند شعبانعلی به ش.ش  40صادره از ابهر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
134/80مترمربعاز پال ک-121اصلیواقعدر ابهربخشسهزنجان(ابهرشریفآبادخیابانشهید
ابوالحسن شریفی خیابان شهید شاهمرادی بن بست گل برگ) خریداری از مالک رسمی خانم
زهرا شریفی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سلمان قنبری
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 1400/10/19-140060327002003730کالسه1400114427002000261هیاتاول/
دومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن مهدی خانلو
فرزند علی مختار به ش.ش  381صادره از خرمدره در ششدانگ یکباب چهاردیواری با بنای
احداثی در آن به مساحت  400مترمربع از پال ک  27682فرعی از -1اصلی واقع در ابهر بخش سه
زنجان (ابهر بلوار والیت روبروی محیط زیست نبش کوچه فرهنگیان) خریداری از مالک رسمی
(خود متقاضی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سلمان قنبری
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060327002003782و  1400/10/24- 140060327002003783کالسه های
1400114427002000262و  1400114427002000390هیاتاول/دومموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مختار نصر فرزند صفرعلی به ش.ش 5397
صادره از ابهر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  126/57مترمربع از پال ک های
 1/24920و ( 1/16576جهت تجمیع) واقع در ابهر بخش سه زنجان (ابهر خیابان ولی عصر (عج)
خیابانفضیلت کوچهیاس)خریداریاز مالکرسمیمحمداسماعیلنصروخودمتقاضیمحرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سلمان قنبری
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003002258مورخ  1400/10/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه
 1400114409003000026تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صغری بهرامی فرزند اصغر
صادره از قزوین به ش.ش  592و کدملی  4323312911نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  54599/05مترمربع از پال ک شماره  8فرعی از  26اصلی واقع در بخش 16
قزوینحوزهثبتملکآبیکمزرعه گرجیقرایهاز مالکیتمشاعیمتقاضیمحرز گردیدهاست.
لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیگردددر صورتی کهاشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی و نیز امال ک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل
دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت
مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/27 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آبیک
==================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003002330مورخ  1400/10/26هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه
1400114409003000020تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقاینادر ملکزادهفرزندعباداله
صادره از میانه به ش.ش و کدملی  1520118805نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 283/36مترمربع از پال ک شماره یک اصلی واقع در بخش  16قزوین حوزه ثبت ملک آبیک از
مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی و نیز امال ک واقع در روستاها از
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایندومعترضبایدظرفیکماهاز تاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستدر مراجع
قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت
ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/27 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آبیک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009001815مورخ 1400/10/18هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملکخرمدرهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعیسیامیرخانیفرزندمحمدابراهیمبه
ش.ش  4صادره از خرمدره در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  91/90مترمربع از پال ک
شماره  5669فرعی از  38اصلی واقع در زنجان بخش  3حوزه ثبت ملک خرمدره خریداری از
مالک رسمی (غالم رضا ،علی رضا و طاهره و طوبی همگی خلجی وراث گوهر و عزیزاله خلجی)
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================

آ گهی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009001916مورخ 1400/10/22هیات اول/دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک خرمدره تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی مقدم کوهی فرزند
رزاق به ش.ش  669صادره از خرمدره در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92/25
مترمربعاز پال ک 40اصلیواقعدر زنجانبخش 3حوزهثبتملکخرمدرهخریداریاز مالک
رسمی(ایرج کریمیاحدیازوراثحیدر کریمی)محرز گردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموم
مراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319012002660هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید ده یادگاری فرزند محمد به ش.ش 10374
صادرهاز سیرجاندر یکقطعهباغداراییکبابساختمان (24مترمربعاعیان)بهمساحت
 5235/05مترمربع پال ک  4677اصلی واقع در کهن شهر بخش  36کرمان خریداری از مالک
رسمیآقایمهدیحسامیمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبت
بهفاصله15روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
بهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/11/24 :مالف 1432
محمد آرمان پور
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/9/28 -140060322002005655هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا براهوئی مالک به ش.ش
 113کدملی  2269975065صادره علی آبادکتول فرزند عمرخان به صورت ششدانگ
یکباب منزل به مساحت  272/35مترمربع پال ک  373فرعی از  1اصلی واقع در سیستان و
بلوچستان بخش  2سیستان شهرستان زابل جاده روستای جهانتیغ نرسیده به کمربندی
کوچه دوم وا گذاری طبق سند عادی از صغری ملک صفت محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 1044
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/10/2 -140060322002005761هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی جباری فر به ش.ش  386کدملی
 4879857483صادره از گنبدکاووس فرزند غالمحسین به صورت ششدانگ یکباب
منزل به مساحت  139/50مترمربع پال ک شماره  703فرعی از  1اصلی واقع در سیستان و
بلوچستان بخش  2سیستان شهرستان زابل کوچه  10منشعبه از خیابان دانشجو مالکیت
مشاعیمتقاضیموضوعسندقطعی 1395/10/18-36291دفترخانه 35زابلمحرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار
آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشته
باشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 1043
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/8/2 -140060322002004063هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نژاد روحی به ش.ش  4486کدملی
3674130238صادرهزابلفرزندغالمحسینبهصورتششدانگیکبابمنزلبهمساحت
 117/65مترمربع پال ک شماره  16فرعی از  1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش 2
حوزهثبتملکزابل-بلوار میرحسینی-نبش18موضوعمالکیتمشاعیمتقاضیذیلثبت
13498صفحه85دفتر94محرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبه
فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت
دوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیم
اعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 1042
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/8/25 -140060322002004633هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نژاد روحی به ش.ش 4486
کدملی  3674130238صادرهزابلفرزندغالمحسینبهصورتششدانگیکدربندمغازه
به مساحت  43مترمربع پال ک شماره  16فرعی از  1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان
بخش  2حوزه ثبت ملک زابل-بلوار میرحسینی-نبش میرحسینی  18موضوع مالکیت
مشاعی متقاضی ذیل ثبت  19869دفتر  140صفحه  72محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
مالف 1047
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================

سال سیو هفتم
شماره 10241

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060327002003784و1400/10/24-140060327002003785
کالسههای1400114427002000228و1400114427002000227هیاتاول/دوم
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم ها بهجت کتابی به ش.ش  12750کدملی  4410128272صادره ابهر فرزند
محرم و عشرت کتابی به ش.ش  12749کدملی  4410128264صادره ابهر فرزند
محرم بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  106/17مترمربع
پال ک  3فرعی از -1316اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان خریداری از مالک
رسمی (سهم االرث و خریداری از وراث محرم کتابی) محرز گردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآ گهیمیشوددرصورتی که
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سلمان قنبری
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060301053001405مورخ1400/10/1هیاتاولموضوعقانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحدثبتیحوزهثبتملک کهریزکتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقای
پنجعلی معصومی قشالقی فرزند حمداله به ش.ش  478صادره از اردبیل در
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی (مسکونی) به مساحت 149/66
مترمربع در قسمتی از پال ک  57فرعی از  110اصلی در ازای سندمالکیت رسمی
مشاعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
ی گردددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
فاصله15روز آ گهیم 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 897
سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امال ک
==================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره
140030312005004338مورخ31هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله
ایادی از مالک آقای علیجان نظری کتولی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412005000516تقاضای آقای حسین مسعودی به ش.ش  9کدملی
 2269675312صادره از علی آباد فرزند صفرعلی در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  127مترمربع مفروز و مجزا
شده از پال ک  -19اصلی واقع در علی آبادکتول خیابان طالقانی شمالی-کوچه
بوستان  16بخش  6علی آباد تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/25 :
مالف 281
خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
==================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره
 140060312005004272مورخ 1400/10/15هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی
آباد سلسله ایادی از مالک آقای یعقوب مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه1399114412005000098تقاضایخانمعذرااجلیبهش.ش 2141کدملی
 5609508436صادره از ماه نشان فرزند نعمت اله در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  327/84مترمربع مفروز
و مجزا شده از پال ک  -29اصلی واقع در علی آبادکتول خیابان بیست متری
پاسداران خیابان پاسداران  50کوچه مقدس  9بخش  6علی آباد باستناد مجوز
شماره  84139مورخ  1400/9/30شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
(منطقه شمال) تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه
محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/25 :مالف 120
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
==================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره
 140060312005004315مورخ 1400/10/21هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی
آباد سلسله ایادی از مالک آقای قربانعلی مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1399114412005000260تقاضای آقای عباسعلی محمدزاده به ش.ش
 20کدملی  2031948733صادره از گنبدکاووس علیرضا در ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  562/30مترمربع
مفروزومجزاشدهاز پال ک-29اصلیواقعدر علیآبادکتولخیابانامامرضا(ع)
روبروی نمایندگی شرکت سایپا عابدی بخش  6علی آباد تائید گردید .مراتب
در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/25 :مالف 114
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
==================================================

آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره
 140060312005004327مورخ 1400/10/22هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی
آباد سلسله ایادی از مالک آقای عباسعلی مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1400114412005000079تقاضای آقای درمحمد براهوئی به ش.ش 1404
کدملی  3670361936صادره از زابل فرزند حسن در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  236مترمربع مفروز و مجزا
شدهازپال ک-29اصلیواقعدرعلیآبادکتولخیابان-خیاباننفتسیاه-کوچه
شهاب  9بخش  6علی آبادکتول تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/25 :
مالف 297
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
==================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره
 140030312005004106مورخ 1400/10/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی
آباد سلسله ایادی از مالک آقای ملی اله معززی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1400114412005000072تقاضای آقای میثم شریفیان به ش.ش 484
کدملی  2122774932صادره از گرگان فرزند جعفر در ششدانگ عرصه و اعیان
یکقطعهزمینبهصورتباغو گلخانهبهمساحت135055/18مترمربعمفروزو
مجزاشدهاز پال ک-17اصلیواقعدر علیآبادکتولخیاباننیروگاه(جادهقدیم
حاجیکالته) بخش  6علی آباد به استناد مجوز شماره  23/339/1929مورخ
 1400/9/9اداره منابع آب شهرستان علی آباد و نامه شماره 97/4/38885
مورخ  1400/8/18اداره راهداری و حمل و نقل جاده ایملی اباد و مجوز شماره
 129434مورخ  1400/8/19جهاد کشاورزی علی آباد تائید گردید .مراتب در
دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/25 :
مالف 299
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
==================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره
 140060312005004414مورخ 1400/10/26هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی
آبادسلسلهایادیاز مالکآقایبهارعلیبابا کردیتصرفاتمالکانهبالمعارض
کالسه1399114412005000295تقاضایآقایحسناسماعیلیبهش.ش318
کدملی  4590385031صادره از شاهرود فرزند نورعلی در ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  55/66مترمربع
مفروزومجزاشدهاز پال ک-29اصلیواقعدر علیآبادکتولبلوار امامرضا-جنب
هتل زرندی بخش  6علی آباد تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/25 :
مالف 291
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
==================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004004604مورخه  1400/10/4موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
رودبار تصرفات مالکانه جعفر حاتمی فر فرزند علی مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 2023/44
مترمربعبهشمارهپال کفرعی2509مجزیاز پال ک1510از اصلی2واقعدر کلشتر
بخش  18گیالناز مالکیتعلیحاتمیبهآدرسشهرستانرودبار-کلشترمحرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در
صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 790
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
==================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ایرانشهر
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شر ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال ک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
-1لذامالکیتآقایعلیرضاجاللیبهش.ش 6676کدملی3590057221صادره
فرزند عباس در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  400/50مترمربع قسمتی از
پال ک  9فرعی از  401اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت
ملک ایرانشهر تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 253/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
==================================================

آ گهی

سال سیو هفتم
شماره 10241

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره1400/9/30-140060322002005683هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله سرگزی به
ش.ش  506کدملی  3670990615صادره زابل فرزند محمدامیر به صورت ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  17516/50مترمربع پال ک شماره  69فرعی
از  154اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش  6حوزه ثبت ملک زابل-اراضی
روستای حسین سرگزی خریداری طبق سند عادی از محمدامیر سرگزی ذیل ثبت
 93دفتر  1صفحه 285
توضیحات:برابر نامه شماره  3463مورخ  1400/7/28مدیریت جهاد کشاورزی زابل
صدورسندمالکیتباحفظ کاربریاراضیزراعیوباغهابهصورتششدانگبالمانع
میباشد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 1045
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
============================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابرماده3وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفبرابررایشماره140060312005001863
مورخ1400/6/4هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالک آقای حسین
زنگانه تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1396114412005000176تقاضای خانم
زهرا زمانی به ش.ش  3کدملی  4591743977صادره از شاهرود-فرزند غالمرضا در
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به انضمام بیست
و سه سهم مشاع از بیست وچهار سهم ششدانگ عرصه که جهت مابقی آن اجاره
نامهباادارهاوقافوامور خیریهتنظیمشدهبهمساحت394/60مترمربعمفروزومجزا
شده از پال ک  -20اصلی واقع در علی آبادکتول خیابان سی متری شمالی بعد از کوچه
امید  37بخش  6علی آباد به استناد مجوز شماره  1400/189343مورخ 1400/4/13
اداره اوقاف و امور خیریه علی آباد تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود
را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/25 :
مالف 127
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
============================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009001819مورخ 1400/10/18هیات اول/دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمدره تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
غالمرضا محمودی فرزند گنجعلی به ش.ش  12693صادره از خرمدره در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  122/70مترمربع از پال ک شماره  16332فرعی از 38
اصلیواقعدر زنجانبخش3حوزهثبتملکخرمدرهخریداریاز مالکرسمیخلیل
محمودی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض
خودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایحسین کالییو(وراثمرحوممجتبیخروجی)باستنادوکالتنامهشماره14797
و دفتر  7امیریه و  30584دفتر  1307تهران و دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود
و به گواهی دفترخانه شماره  7دامغان رسیده مدعی میباشد که اسناد مالکیت به
ترتیب نیم دانگ مشاع و یک دانگ و پنج ششم دانگ مشاع از ششدانگ پال ک
-1575اصلی واقع در بخش یک دامغان که بنام مالکین فوق صادر و تسلیم گردیده
به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است .لذا
مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد
از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس
از انقضایمدتمذکور ونرسیدنواخواهیودر صورتاعتراضاصلاسنادارائهنشود
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .ضمنا مالکیت
آقای حسین کالئی برابر سند رهنی  1384/12/4-2131در رهن بانک صنعت و معدن
ومالکیتآقایمجتبیخروجیبرابرسند1385/3/24-52522در رهنبانکتجارت
قرار دارد .همچنین مالکیت های مالکین فوق در قید بازداشت میباشد.
تاریخ انتشار1400/11/9:
مهدی جدیدی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
============================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301053001408مورخ  1400/10/1هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
حسین بیابان گردکیوج فرزند علی به ش.ش  9صادره از کیوج در ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی (کارگاه) به مساحت  140مترمربع در قسمتی از پال ک
 1123فرعی از  110اصلی خریداری از مالک رسمی آقای سیدمحمد اعرابی (مع
الواسطه) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
ی گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
فاصله  15روز آ گهی م 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو
ماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 698
سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امال ک
============================================

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301053001407مورخ  1400/10/1هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای ولی بیابانی کردکیوج فرزند علی به ش.ش  9صادره از هریس
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی (کارگاه) به مساحت 140
مترمربع در قسمتی از پال ک  1110فرعی از  110اصلی خریداری از مالک رسمی
آقای پرویز ظریف هوشمند مرندی (مع الواسطه) محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
مالف 699
سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امال ک
============================================
آ گهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (پرونده کالسه )140004037085001157/2
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق علیه وراث مرحوم حسین استاری
(-1خانم وجیهه سیفی  -2خانم زهرا -3فاطمه  -4اسما همگی استاری
-5خانما کرمرحیمیحسنآبادی)ولهخانما کرمرحیمیحسنآبادینسبت
به سند نکاحیه شماره  1378/12/2-7589تنظیمی دفتر ازدواج شماره38
زنجان مبنی بر صدور اجرائیه به مبلغ  15/000/000ریال به عنوان اصل طلب
که پس ازمحاسبه طبق شاخص بهای کاالی مصرفی بانک مرکزی به مبلغ
 596/443/587ریال تعیین گردید سپس با معرفی اموال توسط بستانکار
(خانما کرمرحیمیحسنآبادی)ششدانگیکبابعمارتمسکونیپال ک
ثبتی  2/58اصلی بخش  6زنجان واقع در قریه زمائین بازداشت و بشر ح
ذیل میباشد.
ششدانگیکبابساختمانمسکونیبهپال کثبتی58فرعیاز2اصلیبخش
 6زنجانواقعدر قریهزمائینملکیوراثمرحومحسیناستاریبهمساحت
 142/15مترمربع صادر و حدود و مشخصات آن به شر ح ذیل میباشد:
شماال در  3قسمت اول بطول  7/63متر دیواریست به دیوار عمارت فرعی
57دوم کهغربیمحسوباستبطول1/68متردیواریستبهدیوار عمارت
فرعی  57سوم بطول  2/27متر درب و دیواریست به معبر شرقا بطول 11/51
متر دیواریست به معبر جنوبا در  2قسمت اول بطول  11/26متر دیواریست
به دیوار عمارت فرعی  59دوم بطول  3/57متر دیواریست به دیوار عمارت
فرعی  57غربا بطول  10/17متر دیواریست به دیوار عمارت فرعی  57که در
تصرف مالک فوق میباشد .حال با در نظر گرفتن وضعیت کاربری ملک به
صورت یکباب عمارت مسکونی دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن ارزش
کلعرصهواعیانجمعابهمبلغ4/000/000/000ریالتوسط کارشناسرسمی
دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته است که ششدانگ پال ک فوق از طریق
مزایده فروخته خواهد شد.
پال ک مزبور از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1400/11/24در اداره ثبت
اسنادوامال کواقعدر ماهنشاناز طریقمزایدهبهفروشمیرسد.مزایدهاز
مبلغ4/000/000/000ریالشروعوبهباالترینقیمتپیشنهادینقدافروخته
میشود  .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق گاز و تلفن
اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف در صورتی که موردمزایده دارای
آنها باشدو نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
ی گردد.
است و نیم عشر دولتی و حق مزایده نقدا وصول م 
تاریخ انتشار1400/11/9:
مالف 368
حمیدرضا ملکی
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ماهنشان
============================================
مزایده اموال منقول
مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده محکوم
علیه آقای محمد ولی زاده محکوم به پرداخت مبلغ  540/747/429ریال
بابت الباقی مطالبات در حق محکوم له آقای موسی پور وحدت و پرداخت
مبلغ  27/037/371ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با
عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له که شامل
-1دستگاه باالبر تک فاز حمل مصالح ساختمانی با الکتروموتور گیربکس
سیم بکسل و سایر تجهیزات مربوطه کارکرده 55/000/000
-2تعداد9عددقابپنجرهفلزیهاللیاز قوطی6سانتیمتربهابعاد157×120
سانتی متر و قاب درب فلزی از قوطی  6سانتی متر به ابعاد  200×70سانتی متر
به وزن  156کیلو 31/200/000
-3تعداد  3عدد لوله فاضالب  6متری سایز  6و 16/000/000 :10
 -4تعداد  14عدد سنگ پله ساختمانی به طول  110سانتی متر عرض 34
سانتی متر 15/400/000
جمع کل چهارقلم به مبلغ یازده میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان به
معادل  117/600/000ریال برآورد قیمت میشود که قیمت پایه برای مزایده
است.تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز
 1400/11/20از ساعت  10الی  11از طریق مزایده دردفتر شعبه اجرای احکام
مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب
شهرداری بفروش برسد.قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 .درصد مبلغ
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا
یکماهنسبتبهپرداختالباقیثمنمعاملهاقدامنمایددر غیراینصورت10
درصداولیهباهزینههایاجراییبهنفعصندوقدولتضبطومزایدهتجدید
می گردد.طالبین در صورت تمایل می توانند 5روز قبل از موعد مزایده به این
شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود .طالبین
در صورت تمایل میتوانند  5روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا
ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود.
مالف 700
رضا حسینی
دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی کهریزک
============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایعلیحسینپوربهموجبوکالتنامه1400/9/30-18391دفترخانه383با
وکالتازآقایعلیا کبرنوروزیباارائهاستشهادیهشماره1400/11/3-22035
تنظیمیدفترخانه-142آملطیدرخواستمورخ1400/11/6-1400/45627
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی  518296چهاردانگ پال ک شماره
 122فرعی از  20اصلی واقع در بخش  3ثبت آمل که در صفحه  -جلد  -ذیل
شماره -ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است و طی سند
رهنی شماره -دفترخانه-در رهن بانک -قرار دارد که در اجرای ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آ گهی در یک نوبت می
گردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض خود را به
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند چنانچه
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور
سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
============================================

آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا ملکی فر با ارائه استشهادیه شماره  42327تنظیمی دفترخانه 86
آملطیدرخواستمورخ  1400/11/5-1400/145440تقاضایصدورسندمالکیت
المثنی  518287ششدانگ پال ک شماره  190فرعی از  32اصلی واقع در بخش 3
ثبت آمل که در صفحه  -جلد  -ذیل شماره -ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود
شده را نموده است و طی سند رهنی شماره -دفترخانه-در رهن بانک -قرار دارد
که در اجرای ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آ گهی در
یک نوبت می گردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض خود را به
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از
اتماممدتمقرر اعتراضارائهنگرددویادر صورتاعتراضاصلسندمالکیتیاسند
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/11/9 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
============================================
آ گهی حصروراثت
آقای علی شهرت وطن پور فرزندمحمود به ش.ش  53185صادره از -درخواستی
بهخواستهصدور گواهیحصروراثتتقدیموتوضیحداده کهپدربزرگممرحومشاه
میرزا شهرت پاپی به ش.ش  128صادره چنار در تاریخ  1336/11/1در بخش الوار
اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از:
-1محمود وطن پور ت.ت  1295/4/20به ش.ش 54
-2محمدعلی پاپی ت.ت  1301/10/14به ش.ش 130پسران متوفی
-3اشرفی پاپی ت.ت  1306/6/28به ش.ش  132دخترمتوفی
 -4ماه پاره پاپی ت.ت  1280/4/9به ش.ش  129همسرمتوفی میباشد و به جزء
افراد فوقالذکر ورثه قانونی دیگری ندارد.
اینکباانجامتشریفاتقانونیمراتبمزبور رادر یکنوبتآ گهیمینمایدتاهر کس
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یکماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این
تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف الوار گرمسیری
حسن سپه وند
============================================
آگهی موضوع 3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر کالسهپروندهشماره1400114410018000613ورایشماره140060310018020218
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکعباسآبادتصرفاتمالکانهبالمعارض
آقای علیرضا سلیمان عباسی به ش.ش  1074به کدملی  2217974211صادره از
تنکابن فرزند بهمن ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر بنای
احداثی به مساحت سیصدمتر و نه صدم مترمربع ( )300/09مترمربع قسمتی از
پال ک  660فرعی از  495فرعی از  144اصلی واقع در قریه عباس آباد بخش  2حوزه
ثبت عباس آباد از محدوده مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت  60روز اعتراض و دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/23 :
مالف 1268698
ابراهیم حسین زاده
سرپرست ثبت اسناد و امال ک عباس آباد
============================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل
ی گردد:
آ گهی م 
امال ک متقاضیان واقع در قریه جمنان  26اصلی بخش 16
 7855فرعی بنام آقای غالمعلی مظفری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که
در آن احداث بنا شده است به مساحت  199/49مترمربع خریداری مع الواسطه از
خانم آسیه باقریان مالک رسمی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریقاینروزنامهمحلی/کثیراالنتشاردرشهرهامنتشرودرروستاهاعالوهبرانتشار
آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاهعمومیمحلنمایدو گواهیتقدیمدادخواستبهادارهثبتمحلتحویلدهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر
ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته
نشدهواحدثبتیبارایهیاتپساز تنظیماظهارنامهحاویتحدیدحدودمراتبرا
در اولین آ گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و
نسبتبهامال کدر جریانثبتوفاقدسابقهتحدیدحدودواحدثبتیآ گهیتحدید
حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/23:
مالف 1268321
رحمت سلمانی قادیکالئی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر
============================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  140060310013020998مورخ
 1400/10/28هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای لطف اله امینی
دهقی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 351/91
مترمربع به شماره پال ک  332فرعی از  242فرعی از  9اصلی واقع در قریه گیالنده
بخشیکخریداریشدهاز آقایداوددادپناهبخشایشیمالکرسمیمحرز گردیده
استلذابهموجبماده3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه و محلی/سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاهعمومیمحلراارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدورسندمالکیتمینماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/23:مالف 1266053
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک چمستان
عین اله تیموری
============================================
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 12004157
مورخ  1400/10/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملک
نکا تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت دولت جمهوری اسالمی ایران با
نمایندگی اداره آموزش و پرورش شهرستان نکا مدرسه دارالقرآن به شماره
شناسه  14002029721در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای
احداثی (مدرسه) به مساحت  365/94مترمربع پال ک -4اصلی واقع در
مازندرانبخش9ثبتنکابه کالسه238/99مالکیتاز طریقاستشهادیه
محلی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
15روز آ گهیمیشود تادر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/23 :
مالف 1268475
امیر خندان رباطی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نکا
============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید احمد عباسی فرزند عزت اله مورد تائید دفتر شماره  3ازنا به
شماره  7616و  7617و  1400/10/30 -7618مدعی مفقود شدن اصل سند
مالکیت ششدانگ پال ک هشت هزار و چهارصد و هفتاد و هفت فرعی از
سی اصلی بخش دو جاپلق ازنا به شماره چاپی  122480شده است که
مراتب در اجرای ماده ( 120اصالحی  )80/11/8و تبصره های ذیل آن به
ی گردد:
شر ح ذیل آ گهی م 
-1نام و نام خانوادگی مالک :آقای احمد عباسی فرزند عزت اله
 -2شماره پال ک و بخش و محل وقوع ملک:هشت هزار و چهارصد و هفتاد
و هفت فرعی از سی اصلی واقع در ازنا بخش دو جاپلق
-3خالصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت جابجایی منزل
-4معامالتی کهبهحکایتسوابقثبتیواظهار مالکمستندبهسندرسمی
در سندمالکیتنوشتهشدهاست:تمامتششدانگذیلثبت9379دفتر
جلد  65و صفحه  105ثبت گردیده است.
-5تذکر به اینکه هرکس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله ای کرده که
در قسمت  4ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد به
مدت  10روز اعتراض کتبی خود را به این اداره اعالم در غیر این صورت پس
از انقضاء مدت مزبور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی
اقدام خواهد شد.
مالف 11058
عبداهلل فتاحی-رئیس ثبت اسناد وامالک ازنا
============================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060301021005087مورخ1400/10/25هیاتاولموضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حمیدرضا خلیل ارجمندی فرزند قربانعلی به ش.ش 1995
صادره از دماوند در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 880/37مترمربع پال ک شماره مفروزی از  571فرعی از  104اصلی واقع در
ارجمند فیروزکوه خریداری برابر مبایعه نامه عادی مورخ  1387/1/8از علی
خلیلی راد فرزند مرحوم بابا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمو
پسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم حمیده متحدی فرزند بالل به ش.م  3580598570باستناد دو برگ
استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره
 -103ایرانشهر رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه
زمین دارای پال ک  85فرعی از  -2004اصلی واقع در بخش  5بلوچستان
شهر ایرانشهر که سند مالکیت آن به شماره چاپی  799808به شماره دفتر
الکترونیک  139720322004003297بنام خانم حمیده متحدی صادر
و تسلیم گردیده که به علت اسباب کشی منزل مفقود گردیده و مالک
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره
یک ماده  120آیین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم
میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل
سندمالکیتیاسندمعاملهبهاینادارهاعالمورسیددریافتنمایندتامورد
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 266/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
============================================
آ گهی موضوع 3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرکالسهپروندهشماره1400114410018000613ورایشماره140060310018020218
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات
مالکانهبالمعارضآقایعلیرضاسلیمانعباسیبهش.ش1074به کدملی
 2217974211صادره از تنکابن فرزند بهمن ششدانگ عرصه و اعیان یک
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت سیصد متر و نه صدم
مترمربع()300/09قسمتیاز پال ک660فرعیاز 495فرعیاز 144اصلیواقع
در قریه عباس آباد بخش  2حوزه ثبت عباس آباد از محدوده مالکیت رسمی
و مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آ گهی به مدت  60روز اعتراض و دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/23 :
ابراهیم حسین زاده
سرپرست ثبت اسناد و امال ک عباس آباد
============================================
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آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده تعاونی مصرف
فرهنگیان منطقه تسوج

نوبت دوم
جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعاده(نوبتدوم)شرکتتعاونیمصرففرهنگیانمنطقه
تسوجبهشناسهملی10200008456وشمارهثبتی48در ساعت16مورخه1400/11/30در دبیرستان
شهداء تسوج واقع در آذربایجان شرقی – شهرستان شبستر – بخش تسوج – شهر تسوج – محله
جمالو – پال ک  -20طبقه همکف به کدپستی  5388114396برگزار می شود  .از کلیه اعضا شرکت
دعوت می شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه (بیالن) و حساب سود و زیان و گزارش های مالی هیاتمدیره و بازرسان مربوط به سالهای  99-98و شش ماهه اول سال 1400
 انتخاب بازرس تصویب بودجه سال 1400تذکر :
-1کلیهعالقهمندانبه کاندیداتوریدر سمتهیاتمدیرهویابازرسیدر تعاونیمیتوانندحدا کثرتا
یکهفتهاز تاریخنشرآ گهیبهمراجعهبهدفترشرکتتعاونیوتکمیلفرمهایمربوطهوارائهمدارک
الزم ثبتنام نمایند مدارک الزم شامل (کپی شناسنامه – کپی کارت ملی – کپی پایان خدمت – کپی
مدرک تحصیلی – اصل برگ عدم سوء پیشینه)
 -2اعضایی که نمی توانند شخصا در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند یک هفته مانده به
روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم مربوطه وکیل خود را جهت
حضوردر مجمع عمومی تعیین نمایند.

تاریخ انتشار 1400/11/9

خ ش 1400/11/9

رئیس هیات مدیره شرکت
رضا ناصری

آ گهی دعوت
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا و سهامداران شرکت تعاونی تا کسیرانی کرمانشاه
می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس ساعت 15
روز دوشنبه مورخ  1400/12/2در محل شرکت تعاونی برگزار می گردد.
خواهشمند است جهت تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه مشروحه ذیل راس
ساعت تاریخ مقرر حضور به هم رسانید.
ضمناباستنادماده19آئیننامه–تبصره3ماده33قانونبخشتعاوناقتصادجمهوری
اسالمی ایران هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و
دادن رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار خود از میان اعضا و یا خارج
از اعضا وا گذار نماید(.حضور عضو و نماینده وی تواما در مجمع عمومی ممنوع است)
دستور جلسه :
 -1طرح و تصویب صورتهای مالی  1398و 1399
 -2انتخاب بازرسان شرکت
 -3تعیین خط مشی شرکت تعانی
توضیح(:در مجامععمومییکمرحلهای)هرعضووکالتسهنفراز اعضاوهرغیرعضو
وکالت یک نفر از اعضا را دارا می باشد.
تاریخ انتشار 1400/11/9

هیات مدیره شرکت تعاونی تا کسیرانی کرمانشاه

خ ش 1400/11/9

آ گهی

سال سیو هفتم
شماره 10241

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده

نوبت دوم
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری دزفول به
شماره ثبت  406راس ساعت  13/30لغایت  15/30روز سه شنبه مورخ  1400/11/19در محل سالن
اجتماعات سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهرداری دزفول واقع در خیابان امام خمینی شمالی
میدان شهدای گردان بالل  ،جنب سازمان تبلیغات اسالمی تشکیل می شود .بدینوسیله از کلیه
اعضای محترم تعاونی تقاضا می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
تذکرات :
 -1طبق ماده  11آئین نامه نحوه برگزاری مجامع هر یک از اعضا ی تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت
جلسه مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در آ گهی دعوت مجمع قید شده
است به مقام دعوتکننده پیشنهاد کند .مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع
مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به
تشکیل می گردد ،قرار گیرد.
 -2در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام االختیاری (از
میان اعضا تعاونی یا خارج از آنان) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید تعداد آراء وکالتی
هر عضو حدا کثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1394-1399
 -2قرائت گزارش بازرس یا بازرسین در سال 1394-1399
 -3قرائت گزارش صورتهای مالی مربوط به پایان سال مالی  1394-1399حسابدار شرکت
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
 -5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
 -6انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل شرکت
 -7طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه شرکت

شرکت تولیدی سنگ آهن گوزالبالغ

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری دزفول

تاریخ انتشار  1400/11/9خ ش 1400/11/9

آ گهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت آبزی گستر هراز سهامی خاص به شماره ثبت
 2641به شناسه ملی  10760258260جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده که در ساعت  17مورخ  1400/11/19در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسین
تاریخ انتشار  1400/11/9خ ش 1400/11/9

هیات مدیره

به شماره ثبت  1105و شناسه ملی 10980244141

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم در شرکت تولیدی سنگ آهن
گوزالبالغ به شماره ثبت  1105و شناسه ملی  10980244141دعوت به
عمل می آید در جلسه عمومی عادی به طور فوق العاده در روز شنبه
مورخ  1400/11/16راس ساعت  10صبح در محل قانونی شرکت واقع در
سه راه خاوران کوچه نگین  3شرکت نمایند.
دستورات جلسه :
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان 1399
تاریخ انتشار 1400/9/11

شرکت تولیدی سنگ آهن گوز البالغ
خ ش 1400/9/11

آ گهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت صانع روی زنجان (سهامی خاص)

آگهی دعوت سهامداران شرکت صانع روی زنجان سهامی خاص ثبت شده به شماره  5967و
شناسه ملی  10460092077جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده که در ساعت  10مورخ  1400/10/17در محل کارخانه به آدرس کیلومتر  6جاده بیجار ،
شهرک صنعتی روی  ،خیابان بهره وری  8با کدپستی  4535153434تشکیل می گردد  ،حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاه صاحبان سهام
 -2قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت و بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به
1400/3/31
 -3انتخاب بازرس و حسابرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/3/31
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

هیات مدیره شرکت صانع روی زنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شرکت منحله در حال تصفیه
تولیدی کشت و صنعت بین المللی تامین دشت
(سهامی خاص) به شماره ثبت 71930
شناسه ملی 10101168469
بدینوسیلهاز کلیهصاحبانسهامشرکتمنحلهدرحالتصفیهتولیدی کشتوصنعت
بینالمللیتامیندشتسهامیخاصدعوتبعملمیآیدتادر جلسهمجمععمومی
عادیبطور فوقالعاده کهدر ساعت9صبحروز شنبهمورخ 1400/11/23در محلتهران
خیابان سعدی چهارراه سیدعلی پالک  288برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و تمدید تصدی آنها

مدیر تصفیه

تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ت 1400/11/9

آ گهی دعوت سهامداران شرکت خدمات
دریایی و بندری ره پویان ساحل دریا
(سهامی خاص)
به شماره ثبت  2893و با شناسه ملی 14004150135

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده کهدرساعت12/30روزپنجشنبهمورخ1400/11/21درمحلسالناجتماعات
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران واقع در نوشهر بندر منطقه ویژه اقتصادی
نوشهر با کدپستی  4651795365تشکیل می گردد ،حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه :
 -1طرح و تصویب افزایش سرمایه شرکت
تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

رئیس هیات مدیره شرکت

آ گهی تسلیم سند مالکیت مورث
سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ملک طلق به پال ک ثبتی  2438فرعی از  6933اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  02ناحیه  00حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت  420مترمربع ذیل ثبت  20275صفحه  97دفترجلد  183امال ک بنام سیدجالل
طوسی رضوی ثبت و به شماره چاپی  143123صادر گردیده است سپس بنای احداثی بر روی عرصه ششدانگ به موجب صورتمجلس تفکیکی شماره /7761ش 66/6/1-به صورت آپارتمانی شامل  4باب انباری (قطعات اول الی چهارم) و دو دستگاه آپارتمان) قطعات  5و  6تفکیک و برابر گواهی دفتر
امال ک قطعات آپارتمان قطعه  6و انباری  3و  4انتقال و بنام خانم شهین رضوی سندمالکیت مفروزی صادر گردیده و نسبت به سایر قطعات تا کنون خروجی قید نگردیده و کما کان در مالکیت مالک اولیه باقی است سیدجالل طوسی رضوی برابر دادنامه شماره  81/11/19-1519صادره از شعبه 301
دادگاه ع.م.ق شهید قدوسی فوت نموده وراث حین الفوت عبارتند از:شهین و شهال و علیرضا و حمیدرضا همگی رضوی طوسی (فرزندان) و خانم شوکت امام (همسر متوفی) می باشند .آقای علیرضا و شهال هر دو رضوی طوسی به موجب تقاضای تسلیمی درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث
خودشان را نمودهاند .بدوا طی شماره  1400/7/17-140085601025021004به خانم شهین رضوی طوسی به عنوان دارنده سندمالکیت اخطار گردید که ظرف مهلت مقرر سندمالکیت را اخبار ارائه نماید لذا با عنایت به انقضاء مهلت مذکور مراتب در اجرای تبصره 3ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت
یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت  10روز از انتشار این آ گهی اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این منطقه تسلیم و رسید دریافت نمایند .بدیهی است در صورت انقضاءمهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در
صورت اعتراض عدم ارائه اصل سندمالکیت نسبت به درخواست متقاضی اقدام الزم معمول خواهد شد.
مالف 15344

شهمیرزادی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک تهران

تاریخانتشار1400/11/9:

آ گهی فقدان سند مالکیت
نظربهاینکهآقایداودحنفیاصالتابااعالممفقودشدنسندمالکیتملکموردآ گهی
با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره  22182و 1400/9/8-22183
دفترخانه  1297تهران و درخواست وارده  1400/9/10-20316تقاضای صدور سند
المثنی سندمالکیت را نموده است .مراتب در اجرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت
به شرح زیر آ گهی میگردد.
نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت:داود حنفی-ششدانگ
شماره پالک3923/3743 :
علت گم شدن :جابجایی
خالصه وضعیت مالکیت:
سند کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک  3923/3743قطعه
 4تفکیکی بخش  3به مساحت  101/09مترمربع واقع در طبقه  2بانضمام انباری قطعه
 4و پارکینگ  8ذیل ثبت  190096صفحه  281دفتر  1264بنام داود حنفی ثبت و با شماره
چاپی  802297صادر گردیده است.
لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن
مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله کرده که در قسمت چهارم
این آ گهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس
از انتشار آ گهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا
سند معامله تسلیم نماید و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

مجید زاهدی منش-
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

مالف 15343
تاریخ انتشار1400/11/9 :

آ گهی فقدان سند مالکیت
اسناد مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم سمت جنوبی به
مساحت  104/26مترمربع قطعه ششم تفکیکی به پالک ثبتی  87696فرعی از 2395
اصلیمفروزومجزیشدهاز27621فرعیازاصلیمذکورواقعدربخش10تهرانبهانضمام
ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت  12/74مترمربع قطعه چهارم واقع در طبقه
زیرزمینباقدرالسهماز عرصهوسایرمشاعاتومشترکاتطبققانونتملکآپارتمانها
وآییننامهاجراییآنذیلصفحه480و482دفتر2152ثبت385938بهشمارهچاپی
 953506و  953507به نام بهروز غیائی و خانم افسر رضائی مزینانی هر یک نسبت به
سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند صادر شده سپس برابر سند قطعی شماره
 2390مورخ  83/2/16دفترخانه  789تهران ششدانگ مورد ثبت به بانک پارسیان
(ایران خودرو) منتقل شده است و برابر گواهی دفتر امالک و بازداشتی در قید رهن و
بازداشت نمیباشد .حال آقای حمیدرضا غیائی برابر درخواست وارده شماره 19386
مورخ  1400/10/15و معرفی نامه شماره  1004/578مورخ  1400/10/12بانک پارسیان
با ارائه چهاربرگ استشهادیه که به امضاء شهود رسیده و ذیل آن طی شماره 17754
الی  17757مورخ  1400/10/15توسط دفترخانه  178تهران گواهی امضاء گردید مدعی
هستند که سند مذکور به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی
سند مالکیت ملک مورد نظر را دارد .لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا در
اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت  10روز از انتشار این آ گهی به
این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی
استدر اینصورتپساز تنظیمصورتمجلساصلسندمالکیتبهارائه کنندمسترد
خواهدشدوصدورالمثنیسندمالکیتمنوطبهارائهدادنامهاز مراجعذیصالحقضایی
خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به
صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد شد.
بهروز جشان-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران
تاریخ انتشار1400/11/9 :
مالف 15342

آگهی تغییرات شرکت جهان آرای نائین سهامی خاص به شماره ثبت
 855و شناسه ملی  14005938524به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1400/08/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محمد دوستی
به شماره ملی  1249791091به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل،
مهدی ساجدی به شماره ملی  0440897051به سمت رئیس هیئت
مدیره و رشید مفیدی نائینی به شماره ملی  1249201578به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و
یکیازاعضایهیئتمدیرههمراهبامهرشرکتدارایاعتبارمیباشد
و سایر نامه های اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین ()1268521

آگهی تغییرات شرکت جهان آرای نائین سهامی خاص به شماره ثبت  855و
شناسه ملی  14005938524به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به
طورفوقالعادهمورخ1400/08/17تصمیماتذیلاتخاذشد-:مهدیساجدی
به شماره ملی  ،0440897051محمد دوستی به شماره ملی  1249791091و
رشید مفیدی نائینی به شماره ملی  1249201578به عنوان اعضای هیئت
مدیرهبرایمدتدوسالانتخابشدند-.مؤسسهآواتدبیرتراز(حسابداران
رسمی) به شناسه ملی  14004287467و شماره ثبت  4075به سمت بازرس
اصلیوعلیتوکلیمحمدیبهشمارهملی1249950546بهسمتبازرسعلی
البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند - .صورتهای مالی منتهی به
 1399/12/30مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین ()1268523

آگهی تغییرات شرکت صنعتی فرد ایران سهامی خاص به شماره ثبت
3137وشناسهملی10260235400بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ  1400/10/15و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/15
سرمایهشرکتازمبلغ80000000000ریالبهمبلغ170000000000ریالاز
محل واریز نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که تماما طی گواهی
شماره 7/1110/10/210مورخ 1400/10/15پست بانک شعبه پیروزی
پرداخت شد و براین اساس  :سرمایه شرکت بمبلغ  170000000000ریال
منقسم به  850000سهـم  200000ریالی با نام عادی که تمام ًا پرداخت
شده می باشد افزایش یافت و ماده  5اساسنامه شرکت به شرح مذکور
اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان ()1268528

آگهی تغییرات شرکت مرغ چمان سهامی خاص به شماره ثبت 108
و شناسه ملی  10220007333به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/09/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1خانم مریم نمدمال ترکاشه شماره ملی  ، 6399796253آقای نجمالدینتوحیدیشمارهملی2929688211وآقایرئوفتوحیدیشماره
ملی  6399800374به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت  2سال
انتخاب شدند  2- .خانم فریبا کهریزی به شماره ملی  2929901330به
سمت بازرس اصلی و خانم مهتاب یثرابی به شماره ملی 3761691386
به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوکان ()1268352

آگهی تغییرات شرکت مرغ چمان سهامی خاص به شماره ثبت  108و
شناسه ملی  10220007333به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1400/09/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :خانم مریم نمدمال ترکاشه
به شماره ملی  6399796253به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و
ب)آقای رئوف توحیدی به شماره ملی  6399800374به سمت عضو و
نایب رئیس هیئت مدیره ج) آقای نجم الدین توحیدی به شماره ملی
 2929688211به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بمدت دوسال
انتخاب شدند2- .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک رئیس
و نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری بوکان ()1268351

آگهی تغییرات شرکت سکنا سازان کاسیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9145

آگهی تغییرات شرکت اورین بنیان پی آرارات سهامی خاص به شماره ثبت  18505و
شناسه ملی  14009030920به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/03
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک –
سفته – بروات و قراردادها و اسناد عادی و اداری بتنهایی با امضاء مدیر عامل همراه
با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1268355

آگهیتغییراتشرکتصنایعبستهبندیپویاپنداررامشغربسهامیخاص
به شماره ثبت  1716و شناسه ملی  14008713028به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/09/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  1- :آقای کامل حلیمی به شماره ملی  2889879623آقای
یوسف عزیزنیا به شماره ملی  2929706716آقای سامان حاجی زاده به
شماره ملی  2880176931بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند 2- .آقای وریا محمدی رضائی به شماره ملی 3750414084
به سمت بازرس اصلی و آقای سردار وحدت به شماره ملی  2938872240به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3- .روزنامه
کثیراالنتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوکان ()1268353

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پویا پندار رامش غرب سهامی خاص به شماره
ثبت1716وشناسهملی14008713028بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعاده

مورخ1400/09/07تصمیماتذیلاتخاذشد 1-:تعداداعضاءهیأتمدیرهبه 3نفرکاهش

یافتوماده32اساسنامهبشرحمذکوراصالحگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان ()1268354

و شناسه ملی  10740083280به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1400/04/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل

انتخاب گردیدند :شادی کاللی به شماره ملی  4133106504همایون کهزادی کی شماره

ملی  4073527371محمد سپه وند با شماره ملی  4073224212برای مدت دوسال

 - .سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :محمد سپه وند با شماره ملی
4073224212بهسمترئیسهیئتمدیرههمایونکهزادیکیشمارهملی4073527371

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شادی کاللی به شماره ملی  4133106504به سمت
عضو هیئت مدیره کاوه کهزادی کی شماره ملی  4072508721به سمت مدیرعامل

(خارج از سهامداران ) برای مدت و سال  - .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
ازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالمیمنفرداباامضاءمدیرعاملیارئیس

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد واسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد  -سید اصغر قاسمی موسوی به شماره ملی  4073603450به عنوان بازرس
اصلی و احسان محمدی خرم آبادی به شماره ملی  4072282383به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند  - .روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت نشر

آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد ()1266147

آگهیتغییراتشرکتصنعتیفردایرانسهامیخاصبهشمارهثبت3137وشناسهملی10260235400
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/10/08موسسه حسابرسی

و خدمات مدیریت آئین بهروش بشناسه ملی  14005662084بسمت بازرس اصلی و شیوا عبدالعلی
زاد زکی بشماره ملی  0050693417بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند

 .روزنامه رسالت برای چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد  .ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی
 1399تصویب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کاشان ()1268504

