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استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد:

ثبت نام  ۹۵داوطلب انتخابات مجلس در کهگیلویه وبویراحمد
تاکنون  95نفر برای کاندیداتوری انتخابات مجلس در  3حوزه انتخابیه این
استان ثبت نام کردند که از این تعداد  5نفر خانم و  90نفر مرد هستند.
وی عنوان کرد :در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا  28نفر ،حوزه انتخابیه
کهگیلویه ،بهمئی ،لنده و چرام  48نفر و در حوزه انتخابیه گچساران و باشت 19
نفر برای حضور در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی نام نویسی کردند.
کالنتری با بیان اینکه  19کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در  3حوزه انتخابیه استان در رده سنی  36تا  40سال قرار دارند ،ابراز
کرد 35 :داوطلب نیز بین  30تا  45سال سن دارند.
وی عنوان کرد :ارکان نظام با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب میشوند
و در جمهوری اسالمی مردمساالری دینی اتفاق افتاده و در هیچ جای دنیا
کشوری مانند ایران ارکان نظام آن با رای مردم انتخاب نمیشود.
نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اصول 6 ،5و
 64و  68قانون اساسی و حقوق و اختیارات مردم ،ادامه داد :ما برای این قانون
اساسی خونهای شهدایی مانند شهید بهشتی داده ایم.
کالنتری انتخاباتها را حساس خواند و این انتخابات ها را مدیون رهبری امام
راحل و شهدا دانست و خاطرنشان کرد :تا زنده هستیم به شهدا و امام راحل
مدیونیم و باید راه آنان را پاس بداریم.
وی به برنامه زمانبندی انتخابات مجلس یازدهم شورای اسالمی اشاره کرد و
افزود :در این استان در سه حوزه انتخابیه نامنویسی در موعد مقرر انجام گرفت
و در این زمینه هیچ مشکلی پیش نیامد و در واقع به بهترین شکل ممکن انجام
شد .کالنتری در خصوص جابهجایی فرمانداران گفت :مالک ما قانون است و
اگر کسی از ریل قانون خارج شود برخورد میکنیم و در این خصوص هم شعار
نمیدهم و اگر فرمانداری از ریل قانون خارج شود در روز انتخابات هم فرماندار
عوض میکنم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :قبل از آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات
یازدهمین دوره مجلس تضمینی از ستاد انتخابات گرفتم که بعدها میگویم چه
تضمینی بود .در انتخابات امانتداری ،بیطرفی ،اجرای قانون ،سالمت و امنیت
انتخابات و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و مشارکت مردم مالک است.
مقام ارشد اجرایی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد :اگر فرمانداری به دلیل
حزبی ،سیاسی و مادی و معنوی فکر میکند نمیتواند به صورت  ۱۰۰درصدی
بیطرف و بیامانتدار باشد شان و منزلت او را حفظ میکنیم و جایگاه دیگری به
او میدهیم اما سالمت انتخابات برای ما مالک است.
کالنتری با تاکید براینکه براساس قانون با مدیران انتخاباتی برخورد قاطع قانونی
میشود ،ادامه داد :شما شک نکنید که با هر مدیری و در هر ردهای که از
امکانات دولتی استفاده کرده و یا در متینگهای انتخاباتی شرکت میکنند،
برخورد قانونی میشود .وی تاکید کرد :هر مدیری که در متینگهای انتخاباتی
مشارکت کند توسط دستگاههای نظارتی برخورد قانونی میشود و البته در هیچ
مسئولیتی در انتخابات مورد استفاده قرار نمیگیرند.
کالنتری با تاکید براینکه در زمان تبلیغات انتخابات میزان نظارتها دوچندان
میشود ،گفت :شاخص ما در انتخابات قانون بوده و بدون شک بر اساس قانون
برخورد میشود.
برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آمادگی کامل داریم
در ادامه معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :برای
برگزاری انتخابات الکترونیک همچنان منتظر دستور از مرکز هستیم ،یادآورشد:
این استان آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در هر صورت دارد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/07/03 - 139860318019004693هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســامان نظامــی ریــک فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه 4016صــادره از تالــش در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ورزشــی مشــتمل بــر بنــای ســاختمان بــه مســاحت  849/21مترمربــع پــالک فرعــی
 11794از  9اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  85واقــع در قریــه ریــک بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای بهــرام محمــدی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/9/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/9/04 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی
متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک
موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330001003994مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430001000406آقای/خانــم
جــواد زینلــی فرزنــد علــی محمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  50متــر مربــع پــالک شــماره 5
فرعــی از  11240اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از غالمعلــی عباســی
ســند صــادره در دفتــر  319صفحــه ( .591م الــف ) 3908
2ـ رأی شــماره  139860330001010880مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430001000462آقای/خانــم
حســین افســری مطلــق فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  52/39مترمربــع پــالک
شــماره  397و  396فرعــی از  10529اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه
از محمــد تقــی اکبــر ازده و ناهیــد حلوائــی نیاســر ســند صــادره در دفتــر  297صفحــات  1و  4بــه موجــب ســند
قطعــی شــماره  33227مــورخ  1369/08/09دفترخانــه  11قــم( .م الــف ) 3861
3ـ رأی شــماره  139860330001011569مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430001000432آقای/خانــم
محمدرضــا اکبــری فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  244مترمربــع پــالک شــماره
 10275اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صــادره در دفتــر الکترونیکــی 139720330001007701
بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  11771مــورخ  1397/05/21دفترخانــه  61قــم( .م الــف ) 3862
4ـ رأی شــماره  139860330001006840مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430001001417آقای/خانــم
طوبــی توحیــدی نکــو فرزنــد غــالم حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  247/75مترمربــع
پــالک شــماره  10625اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند رســمی بــه شــماره  102291مــورخ
 85/12/06دفترخانــه  6قــم( .م الــف ) 3863
5ـ رأی شــماره  139860330001011179مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430001001954آقای/خانــم بهرامعلی
قائــم پنــاه فرزنــد احمدعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  84/41مترمربــع پــالک شــماره  11243اصلــی
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ورثــه غالمحســین ولــی( .م الــف ) 3864
6ـ رأی شــماره  139860330001011544مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430001001490آقای/خانــم
عبدالکریــم دانــش فرزنــد مشــکور در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  106/60مترمربــع پالک شــماره
 1274فرعــی از  10599اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از حســن
چاوشــیان نائینــی ســند صــادره در دفتــر  172صفحــه  196بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  11049مــورخ
 1355/11/25دفترخانــه  11قــم( .م الــف ) 3865
7ـ رأی شــماره  139860330001011249مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430001000754آقــای/
خانــم محمدابراهیــم خورشــید فرزنــد ولــی اهلل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  135مترمربع پالک
شــماره  3فرعــی از  11240اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صــادره در دفتــر  574صفحــه  254بــه
موجــب ســند قطعــی شــماره  101899مــورخ  1386/02/06دفترخانــه  6قــم( .م الــف ) 3866
8ـ رأی شــماره  139860330001011373مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430001000730آقــای/
خانــم عبدالحســین معروفــی راد فرزنــد قوچعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  110مترمربــع
پــالک شــماره  11451اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از علــی دوازده
امامــی ســند صــادره در دفتــر  304صفحــه  238بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  59007مــورخ 1368/08/21
دفترخانــه  5قــم( .م الــف ) 3867
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیم
و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده – ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1398/09/18 :
تاریخ انتشار اول1398/09/02 :

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

مفقودی (بیله سوار )

آگهی

8245

اینجانــب ایــرج محمــدی مالــک خــودرو ســواری ســمند تیــپ  X7بــه شــماره شاســی
NAAGNIGMIBF758200و شــماره موتــور  12490170608برنــگ مشــکی متالیــک مــدل  1390و
بــه شــماره انتظامــی  439-91ل  11بعلــت فقــدان اســناد فــروش (اصــل ســند مالکیــت یــا بــرگ ســبز و
اصــل فاکتــور فــروش کارخانــه یــا بــرگ کمپانی)تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام
لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی
شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران -کــرج شــهرک پیکانشــهر
ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق
8893
ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

ورزشکار کهگیلویه و بویراحمد نایب قهرمان رقابت های دوومیدانی آسیا شد

احد جمالی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت :دستگاههای نظارتی و
متولیان امر نظارتهای الزم در برگزاری انتخابات را برعهده دارند و بدون شک با
تخلفات احتمالی برخورد قاطع قانونی انجام میشود.
وی عنوان کرد :هیچ مدیری و یا غیر مدیری حق استفاده از امکانات دولتی له یا
علیه کسی را ندارد و اگر این اتفاق گزارش شود و درست باشد بدون شک برخورد
قانونی میکنیم و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای
برگزاری انتخابات الکترونیک همچنان منتظر دستور از مرکز هستیم ،یادآورشد:
این استان آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در هر صورت دارد.
جمالی تعداد عوامل اجرایی انتخابات در دور گذشته را  18هزار نفر در بیش از
 700شعبه انتخاباتی عنوان کرد و ادامه داد :در این دور از انتخابات پیش بینی
میکنیم بیش از  850شعبه و بیش از  25هزار عوامل اجرایی در امر انتخابات
داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :در انتخابات هیئت اجرایی تالش کردیم تمامی جریانات
سیاسی دارای نیرو باشند و ما معتقدیم اگر آدم دیندار باشد دین خود را برای
دنیای دیگران نمیفروشد و وجود فضاهای مجازی فرصت و تهدیدبوده و بدون
شک نقش فضای مجازی در این دوره از انتخابات نقش حساسی است و
امیدواریم بداخالقی صورت نگیرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود :طبق برخی از
اخبارهای دریافتی ،برخی افراد در سایر حوزهای انتخاباتی ثبت نام کردهاند و ما
منتظر ارسال پروندههای آنان هستیم.
جمالی با بیان اینکه مسائل قومیتی هم دارای فرصت بوده و هم دارای تهدید،
بیان کرد :در انتخابات نمایندهی برتر است که منافع استان را در بر بگیرد و مردم
ما بهطور حتم انتخاب درستی خواهند کرد.
وی با تاکید براینکه در استان کهگیلویه و بویراحمد هیچ فردی در اعتراضات
آبان ماه امسال در این استان کشته نشده است ،اطهار داشت :البته برخی
پیش بینیها بهدلیل سوابق قبلی حکایت از کشته شدن داشت اما با تدابیر
شورای تامین این اتفاق رخ نداد .مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری
کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک خبر داد و
گفت :ما از انتخابات الکترونیک انتخابات شوراها در شهرهای یاسوج ،دهدشت و
دوگنبدان میتوانیم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.
عباس رسولی خاطرنشان کرد :در تمام شعب انتخابات زیرساختهای برگزاری
انتخابات الکترونیک وجود دارد و تمهیدات الزم به طور کامل اندیشیده شده و
برگزاری دورههای آموزشی برای انتخابات الکترونیک را در آینده نزدیک در دستور
کار بوده و در یک حوزه انتخابیه تمام حوزه  ،انتخابات الکترونیکی برگزار و امکان
ندارد در یک حوزه انتخابیه انتخابات به دو صورت دستی و الکترونیکی باشد.

رونق تولید
بسمه تعالی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء شــماره  139860324003000250و139860324003000270و139860324003000081
و139760324003000266و
139860324003000013
و
139860324003000079
و
و139860324003000443
و139860324003000072
139860324003000247
و139860324003000355
و139860324003000483
و139860324003000561
و 139860324003000583هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي تنگســتان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت.
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به
فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد.
ردیــف -1آقــای غالمرضــا ممســنی رو فرزنــد خدارحــم بشــماره شناســنامه  2354صــادره از تنگســتان بــه
شــماره ملــی  3559650720ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  110متــر مربــع پــالک  5فرعــی
از  7اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  7واقــع در شــهراهرم خریــداری از حســین افخمــی ***
ردیــف -2خانــم مانســاء قاســمی زاده فرزنــد مصطفــی بشــماره شناســنامه  3904صــادره از تنگســتان بــه
شــماره ملــی  3559937302ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  120متــر مربــع پــالک  6فرعــی
از  7اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  7واقــع در شــهراهرم خریــداری از حســن محمــد زاده ***
ردیــف -3آقــای امیــن اخالقــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  399صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی  3559902258ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  251/20متــر مربــع پــالک  15فرعــی از
 324اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  324واقــع در شــهراهرم خریــداری از علــی اخالقــی ***
ردیــف  -4آقــای عبدالــه اخالقــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  6971صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی  3559328993ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  236/90متــر مربــع پــالک  16فرعــی از
 324اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  324واقــع در شــهراهرم خریــداری از علــی اخالقــی ***
ردیــف  - 5آقــای امیــن خنافــری فرزنــد هــارون بشــماره شناســنامه  2601صــادره از تنگســتان به شــماره
ملــی  3559924251ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  296/50متــر مربــع پــالک  203فرعــی از
 579اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  579واقــع در شــهراهرم خریــداری از صالــح جمالــی ***
ردیــف  -6آقــای اصغــر بارانــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  7292صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی  3559332192ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  216/30متــر مربــع پــالک  422فرعــی از
 1039اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1039واقــع در شــهراهرم خریــداری از مرتضــی کازرونــی
و شــهرداری اهــرم ***
ردیــف  -7خانــم حکیمــه میــر شــکاری لقــب فرزنــد مرتضــی بشــماره شناســنامه  88صــادره از تنگســتان
بــه شــماره ملــی  3559779685ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  253/63متــر مربــع پــالک
 423فرعــی از  1039اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1039واقــع در شــهراهرم خریــداری
از ســودابه انصــاری ***
ردیــف  -8خانــم خانــم صغــری بازیــاری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه  5698صــادره از تنگســتان بــه
شــماره ملــی  3559316138ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  240متــر مربــع پــالک  424فرعــی از
 1039اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1039واقــع در شــهراهرم خریــداری از امیــر آهنگــر پــور ***
ردیــف  -9خانــم ســیده طاهــره هاشــمی فرزنــد ســید غالمحســین بشــماره شناســنامه  25صــادره از
تنگســتان بــه شــماره ملــی  3559726271ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 1689/91
متــر مربــع پــالک  437فرعــی از  1062اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1062واقــع در شــهراهرم
هبــه شــده از طــرف ســید غالمحســین هاشــمی ***
ردیــف -10آقــای حســین زنــده بــودی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه  3335صــادره از تنگســتان به شــماره
ملــی  3559292123ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  321متــر مربــع پــالک  68فرعــی از 1185
اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1185واقــع در شــهراهرم خریــداری از عبــاس زنــده بــودی ***
ردیــف  -11آقــای رحمــت الــه زنگنــه نــژاد فرزنــد علــی بــاش بشــماره شناســنامه  5صــادره از تنگســتان
بــه شــماره ملــی  3559851378ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  86169/40متــر مربــع
پــالک  901فرعــی از  1489اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1489واقــع در روســتای ســمل
جنوبــی خریــداری از علــی بــاش زنگنــه نــژاد ***
ردیــف  -12آقــای ســید عبدالعزیــز آذریــان فرزنــد ســید حســین بشــماره شناســنامه  6584صــادره از
تنگســتان بــه شــماره ملــی  3500490581ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی به مســاحت 34055/70
متــر مربــع پــالک  1830فرعــی از  1491اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1491واقع در شــهرآباد
خریــداری از ســید حســین آذریــان ***
ردیــف  -13آقــای ابراهیــم آبــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  3550077671صــادره از تنگســتان بــه
شــماره ملــی  3550077671ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  359/87متــر مربــع پــالک  1831فرعی
از  1491اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــالک  1491واقــع در شــهرآباد خریــداری از رضــا آبــی ***
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/09/18:
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/09/03:
م الف 116
شناسه1115527 :

عیسي رضایي -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان
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مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  405اس ال ایکــس ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور 164B0035635
وشــماره شاســی  NAAM31FE9FK724597متعلــق بــه اقــای علــی غفــاری بــه کــد ملــی 6219951042
فرزنــد هدایــت مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 436

8887

شهرکرد

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت :مهدی روایی ورزشکار
این استان نایب قهرمان رقابت های دوومیدانی قهرمانی پیشکسوتان آسیا شد.
سید محمدتقی علوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
مهدی روایی عضو تیم ملی دوومیدانی مردان رده سنی بزرگساالن در ماده پرتاب
نیزه است.
وی افزود :بیست و یکمین دوره رقابت های دوومیدانی قهرمانی پیشکسوتان
آسیا در ماده پرتاب نیزه از هشت تا  ۱۷آذرماه  ۱۳۹۸در شهر سارواک کشور
مالزی برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :ورزشکاران دوومیدانی
مرد رده سنی بزرگساالن ماده پرتاب نیزه از  ۴۲کشور جهان در این رقابت ها
حضور داشته و به مدت  ۱۰روز به مصاف یکدیگر رفتند.
علوی عنوان کرد :مهدی روایی با پرتابی به طول  ۵۹متر و  ۳۵سانتیمتر پس از
ورزشکار سریالنکا و با اختالف  60سانتیمتری نسبت به او به مقام دوم و نشان
نقره دست یافت.
وی ابراز داشت :مهدی روایی تنها ورزشکار دوومیدانی و ماده پرتاب نیزه ایران
در این دوره از رقابت ها بوده است.

متن آگهی
آگهی ابالغ اخطاریه ماده  101به آقای فرشاد پرویزی فرزند غریب متولد 1362/6/31
به شماره شناسنامه 53و کدملی  4231740089مدیون پرونده شماره کالسه 9500321:
بدینوسیله اعالم می گردد آقای فرشاد پرویزی فرزند غریب متولد  1362/6/31به
شماره شناسنامه  53و کدملی  4231740089مدیون پرونده کالسه  9500321و بر
اساس سند رهنی  85062دفترخانه اسناد رسمی شماره  87یاسوج،به موجب گزارش
مرحله دوم مورخ  98/9/10کارشناس رسمی دادگستری،پالک ثبتی -1فرعی 1730:
از پالک  730اصلی در بخش:بخش  26فارس واقع در یاسوج ناحیه :2واقع در :یاسوج
به مبلغ (34.556.000.000سی و چهار میلیارد و پانصد و پنجاه وشش میلیون)ریال
ارزیابی گردیده.فلذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید،اعتراض
کتبی خود را ظرف مدت  5روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی واریز
شده دستمزد کارشناسان تجدیدنظر بصورت علی الحساب به مبلغ 40.000.000ریال
به شماره حساب  2171324168006نزد بانک ملی به نام سپرده اداره ثبت اسناد و
امالک کهگیلویه و بویراحمد به اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج تسلیم نمایید.ضمنا
به اعتراضی که خارج از موعی یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج-حشمت اله زمانی زاده
شناسنامه و کارت ماشین سواری پراید رنگ سفید معمولی مدل 1381به شماره
پالک 655-84ب 67به شماره موتور  00306552و شماره شاسی s1412281770417
به نام سید بهنام موسوی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
فاکتورفروش یابرگ سنددر رهن خودروی سواری پژو۴۰۵GLXبه رنگ
نقره ای متالیک مدل ۱۳۹۵به شماره موتور۱۲۴k0795447وشماره شاسی
NAAM01CE1GK402082وشماره پالک ۴۹ط۳۸۳ایران ۴۹به نام محمد باش زر
مفقود وازدرجه اعتبارساقط گردید

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/07/30 - 1398114418019004686هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید عســکر ســید زاده هــره دشــت فرزنــد میــر قدیــر بــه شــماره
شناســنامه  4222صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  645مترمربــع پــالک
فرعــی  732از  14اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  309واقــع در قریــه نومنــدان بخــش  28گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای کیومــرث هژبــری محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 3974 .
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/09/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318012002718مورخــه  98/08/04هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ذبیــح الــه قلــی پــور دوبخشــری فرزنــد امــان اله شــماره شناســنامه
 1063صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  195/24متــر مربــع پــالک  1556فرعــی مجــزی شــده از پــالک  2واقــع در قریــه پیــرده
ســنگ اصلــی  12بخــش  21گیــالن خریــداری از مالــک رســمی احمــد تقــی زاده پیــر ســرائی ( زارع صاحــب
نســق) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/09/18 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدرپور

شهرکرد

8888
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/07/17 - 139860318019004409هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صــادق اصــالن پــور جوکنــدان فرزنــد ارشــد بــه شــماره شناســنامه
 2620174988صــادره از تالــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه
مســاحت  397/10مترمربــع پــالک فرعــی  646از  5اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  54واقــع در قریــه
دیــزگاه بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای کتــاب الــه دالوری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 3970 .
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/09/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

8317

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/8/6 – 139760318020002525هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فهیمــه عابــدی بــی بــاالن فرزنــد زیــن العابدیــن بــه شــماره شناســنامه
1556صــادره از رودســر و کدملــی  2690420112بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه
مســاحت  172/05مترمربــع پــالک  957فرعــی از  152اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع
در قریــه بــی بــاالن بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی زیــن العابدیــن عابــدی محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/09/18 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

مفقودی

بــرگ ســبز خودروســواری ســمند ســورن مــدل  1389بــه شــماره موتــور  12488350941و شــماره شاســی
 NAACC1CF^AF428588بــه شــماره پــالک 71ایــران  935د  44متعلــق بــه خانــم نســرین احمــدی
فرزنــد محمــد رحیــم بــه کــد ملــی 4679188405مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 435

8318

8312

مفقودی

ســند قطعــی  ،بــرگ ســبز و بــرگ شــهرداری پــژو  206هــاچ بــک ســفید روغنــی مــدل  1392بــه شــماره
موتــور  1600030825و شــماره شاســی  134456219و شــماره پــالک ایــران  292 – 16ن  32مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

8894

وی گفت :برخی از مهمترین افتخارات ورزشی مهدی روایی شامل قهرمانی
رقابت های غرب آسیا در کشور سوریه ،قهرمانی رقابت های جایزه بزرگ آسیا،
قهرمانی رقابت های دانشجویان آسیا در کشور ترکیه ،قهرمانی بیستمین دوره
رقابت های بزرگساالن آسیا در کشور چین و قهرمانی رقابت های کاپ آسیا در
کشور تایلند است.
افزون بر  ۵۰هزار ورزشکار ساماندهی شده مرد و زن در رشته های مختلف در
کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کارکنــان اداره منابــع طبیعــی چابهــار بــه
شــماره ثبــت  1120و شناســه ملــی  10861620733بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/04/27کــه مــدارک طــی شــماره  46784مــورخ
1398/8/12اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان چابهــار تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  .1 :اساســنامه جدیــد تعاونــی در  78مــاده و  62تبصــره تصویــب گردیــد و
مقــرر شــد اساســنامه قبلــی کان لــم یکــن تلقــی گــردد .2 .فعالیــت تعاونــی بــه مــدت
 3ســال تمدیــد گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار (8908 )688193
آگهــی تغییــرات شــرکت آوا فــوالد بندرگــز ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1516
و شناســه ملــی  14008576940بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1398/07/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت بــه اســتان گلســتان
 ,شهرســتان بندرگــز  ,بخــش مرکــزی  ,دهســتان انــزان شــرقی  ,آبــادی شــهرک صنعتی
بندرگــز  ,محلــه نــدارد  ,کوچــه ( یکــم جنوبــی فــاز  , ) 2خیابــان تــاش شــرقی  ,قطعــه
 , 114, 117طبقــه همکــف کــد پســتی  4877185569تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (8897 )689228

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/07/17 - 139860318019004405هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی
آقــای علــی جدیلــی فرزنــد غالمحســین بــه شــماره شناســنامه  110صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دو طبقــه
و محوطــه بــه مســاحت  189/74مترمربــع پــالک فرعــی  11788از  9اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  8واقــع در قریــه
ریــک بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی تــاج الملــوک انتخابــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/09/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

8307

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318012002757مورخــه  98/08/06هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن و تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای
یونــس حافظــی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه  160صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب
انبــاری مســکونی بــه مســاحت  203متــر مربــع پــالک  612فرعــی مجــزی شــده از پــالک  210واقــع در قریــه پیرســرا ســنگ
اصلــی  11بخــش  21گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رضــا صــادق مردخــه ( زارع صاحــب نســق) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد

تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/09/18 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدرپور

8306

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری ســمند  lxرنــگ ســفید مــدل  1391بــه شــماره موتــور 124K0031304
و شــماره شاســی  NAACA1CB9CF404233و شــماره پــالک ایــران  625 - 16ج  17مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

8895

قم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدمات پزشکی درمانگران
نوین شهرکرد

( سهامی خاص ) به شماره ثبت  7241و شناسه ملی 10340075590
جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت درمانگــران نویــن بشــماره ثبــت  7241در روز جمعــه مــورخ
 1398/09/29ســاعت  10صبــح واقــع در محــل دفتــر شــرکت بــه نشــانی شــهر کــرد – جــاده دانشــگاه آزاد –
منظریــه  ،ابتــدای بلــوار امــام علــی ( ع ) – بیمارســتان پارســیان تشــکیل مــی گــردد از کلیــه ســهامداران محتــرم
دعــوت مــی شــود در جلســه حضــور بهــم رســانند .
دســتور جلســه  – 1 :اصــالح و الحــاق مــواردی بــه اساســنامه شــرکت  – 2تصمیــم گیــری در خصــوص امــور
داخلــی و آییــن نامه بیمارســتان

هیئت مدیره شرکت درمانگران نوین

8869

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان
ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده  ،لــذا بدیــن
وســیله مشــخصات امــالک در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی مــی گــردد در صورتیکــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا مــدت دومــاه اعتراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایی تقدیــم نمــوده و گواهی
اخــذ و تحویــل اداره ثبــت نماینــد  .بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند
مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت  ( .بخــش ) 11
 - 1ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام عبــاس غفــاری فرزنــد محمد شــماره
شناســنامه  757صــادره ســنندج کــد ملــی  3731812827تحــت پــالک  71فرعــی از
 22اصلــی بخــش  11بــه مســاحت  43315متــر مربــع بــه آدرس ســنندج مزرعــه آلکه
تاریخ انتشار نوبت اول  98/09/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/9/18 :
رئیس ثبت منطقه یک سنندج – بهنام قباد

8271

