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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت مرغ واروک (سهامی خاص) به شماره ثبت 490

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت مــرغ واروک (ســهامی خــاص) ثبــت
 490دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور
فــوق العــاده کــه در تاریــخ  1400/08/10ســاعت  10صبــح در محــل دفتــر
شــرکت واقــع در ابتــدای جــاده دوشــان باالتــر از همیــاری بــا کدپســتی
 6616884841برگــزار مــی گــردد شــرکت نماینــد .تــا نســبت بــه موضوعات
ذیــل اخــذ تصمیــم بــه عمــل آیــد.
دستور جلسه:
 1ـ تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1399
 2ـ تعیین بازرس قانونی
3ـ سایر موارد که در صالحیت مجمع باشد.
هیئت مدیره شرکت مرغ واروک سهامی خاص ثبت 490
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/12/16 – 140060318008004919هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض خانــم هاجــر زاهــدی گواســرایی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه  758صــادره از رودســر در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  316/13مترمربــع قســمتی
از قطعــه  330تفکیکــی بــه شــماره پــالک  1982فرعــی قســمتی از  211اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش
 29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی 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 به مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد  492 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یکشــنبه  1400/07/25تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 1400/08/10
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/12/16 – 140060318008004918هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض مرتضــی آقایــی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه  6864صــادره از نوشــهر در ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  316/13مترمربــع قســمتی از قطعــه
 330تفکیکــی بــه شــماره پــالک  1982فرعــی قســمتی از  211اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش  29گیالن
خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی 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 صادر
خواهــد شــد  491 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یکشــنبه  1400/07/25تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو
شــنبه 1400/08/10
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012001648مورخــه  1400/06/21هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهربانو جمنــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه  13صــادره از
فومــن و خانــم حدیثــه ســادات حســینی شــریعت فرزنــد حبیــب شــماره شناســنامه  52مشــاعا و بالســویه در شــش
دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  545/53متر مربــع پالک
 626فرعــی مجــزی شــده از پــالک  1واقــع در گــوراب آقــا ســید یعقــوب شــفت ســنگ اصلــی  60بخــش  24گیــالن
خزیــداری از مالــک رســمی حســن جمنــی ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم
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 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 ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقررات نســبت
بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  .م الــف  1890تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 1400/07/11تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/25 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012001651مورخــه  1400/06/21هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم الهــام جماشــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه  1936صــادره از
تهــران و امیــر جماشــی فرزنــد حســن صــادره از تهــران شــماره شناســنامه  719مشــاعا و بالســویه در شــش دانــگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت  594/28متــر مربــع دارای کاربــری مســکونی کــه از
ایــن مقــدار مســاحت  66/02متــر مربــع در حریــم راه  25متــری قــراردارد پــالک  147فرعــی مجــزی شــده از پــالک
 45واقــع در قریــه شــاه نشــین شــفت ســنگ اصلــی  60بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی زینــب نجفــی
بجارســری ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت
اقــدام خواهــد شــد  .م الــف  1883تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/11 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/25 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/10/10-139960310004014077در هیــات موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک بابــل تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض بمانــی صالحی
دون فرزنــد ولــی الــه بشــماره شناســنامه  30793و شــماره ملــی 2060289361
صــادره از بابــل نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در
ان بــه مســاحت  171/60متــر مربــع از پــالک  55/353اصلــی واقــع در روســتای
خردونــکال بخــش  11ثبــت بابــل خریــداری از علــی آقاجانــی دالور محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته
باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد /.شناســه آگهــی  1203272 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول1400/07/24 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم1400/08/09 :

سید مهدی حسینی کریمی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل 2939

آگهی در اجرای تبصره  3ماده  120ایین نامه قانون
ثبت

احترامــا نظــر بــه اینکــه بعــض از وراث مرحــوم ســهراب علــی زاده مالک
الک  5فرعــی از  20اصلــی بخــش یــازده ثبــت بابــل بــا ارائــه گواهــی
انحصــار وراثــت و مالیــات بــر ارث درخواســت صــدور ســند ســهم االرثی
خــود از پــالک فــوق را نمــوده انــد و اعــالم داشــتند کــه اصــل ســند
مالکیــت در یــد اقــای بهــروز علــی زاده دوغــی کال مــی باشــد و اخطاریه
طــی شــماره  03/1400/8004مــورخ  1400/06/28بــه دارنــده ســند
اخطــار گردیــد و از ارائــه ســند مالکیــت خــودداری نمــوده اســت لــذا
مراتــب فــوق یــک نوبــت بــه مــدت  10روز آگهــی تــا چنانچــه کســی
مدعــی حقــی مــی باشــند در مهلــت اعتــراض نســبت بــه اارئــه مــدارک
و مســتندات خــود اقــدام فرماینــد یــا صال ســند مالکیــت و یــا تصویری
از ســند مــورد معاملــه را ظــرف مهلــت آگهــی در یکــی از ســاعات اداری
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد در غیــر اینصــورت ایــن اداره بــه وظیفــه
قانونــی خــود عمــل خواهــد نمــود  .شناســه آگهــی 1203534 :
حسینی کریمی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل2940
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  140060318603006448مــورخ  1400/06/22هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک ناحیــه  2رشــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای تقــی پاکــدل چوبــری فرزنــد
محمــود بــه شــماره نشاســنامه  4113صــادره از فومــن در قریــه نخودچــر در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  108/92متــر مربــع پــالک فرعــی  3385از اصلــی 44
مفــروز و مجــزی از پــالک  22از اصلــی  44واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی
اقــای محمــد جمــال نخــود چــری 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  1924 .م
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/09 :
رئیس اداره ثبت اسناد ناحیه دو رشت – بدوی 2948

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ بــک هایمــا مــدل  1396بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی
 924ق  48ایــران  93وشــماره شاســی  NAAD19XZ2HY675677متعلــق بــه اقــای محمــد حســین خــرام
2956
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

آگهی

شناســنامه مالکیــت و تسلســل اســناد خــودروی ســواری پرایــد صبــا  GTXمــدل  1380بشــماره انتظامــی  119م
 13ایــران  68بشــماره موتــور  00291560و شــماره شاســی  S1412280757819متعلــق بــه خانــم فاطمــه قهرمانــی
2957
بوزنــدان مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

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

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012001665مورخــه  1400/06/22هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی مــرادی دورودخانــی فرزند شــعبان شــماره شناســنامه 996
صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــا کاربــری مســکونی به مســاحت
 177متــر مربــع پــالک  1674فرعــی مجــزی شــده از پــالک  4واقــع در قریــه پیــرده شــفت ســنگ اصلــی  12بخــش
 21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی غالمحســن گلــزاد لختکــی ( 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 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را به
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیم دادخواســت
وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  .م الــف  1887تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/07/11 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/25 :

برابــر رای شــماره  1400/06/04 – 140060318008002114هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بامعــارض خانــم لیــا کریمــی پــور فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  1600صــادره از املــش در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  8/09مترمربع(جهــت الحــاق بــه پــاک  582فرعــی از 72
اصلــی ) بــه شــماره پــاک  8649فرعــی قســمتی از قطعــه 65تفکیکــی از  72اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه
بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی زلفعلــی محمــودی راد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع
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 به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
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
الــف
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 465 .م
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز شنبه  1400/07/10تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز یک شنبه 1400/07/25

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

مفقودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 2790

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .اقــای مســلم شــیرخانلو فرزندمحمــد بــه شــماره شناســنامه  9958بــه شــماره ملــی
 2619269202در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  399مترمربــع بــا
کاربــری تجــاری و حریــم خیابــان از پــالک  3371فرعــی از  2اصلــی واقــع در ســیلی لوندویــل بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی بانــو آمنــه باقــرزاده  -2اقــای ســبز علــی ریاضــت فرزنــد حســینعلی بــه شــماره
شناســنامه  5بــه شــماره ملــی  2619803047در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه بــه مســاحت
 152/30مترمربــع بــا کاربــری حرایــم مســکونی از پــالک  183فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  19فرعــی از
 21اصلــی واقــع در قریــه مشــند بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اقــا حســینعلی ریاضــت بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  .م الــف  907/617تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  1400/07/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/25 :

سرپرست ثبت اسناد و امالک آستارا – بیژن پور عباس 2764

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  1400/04/13 - 140060318018001751هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســینعلی دهقــان پــور کنسســتانی فرزنــد محمــد بــه
شــماره ملــی  6539363338ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  2037/67مترمربــع
مفــروز از پــالک  73فرعــی از ســنگ  16اصلــی واقــع در قریــه کنسســتان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای
آن شــماره  154فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارعیــن  :ابــرار کریمــی )
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  .م الــف  1863تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/10 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/25

سرپرست ثبت اسناد و امالک – علی پاکدل

2769

مفقودی

بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی خــودروی ســواری پــژو  405مــدل  1388بشــماره انتظامــی  638م  79ایــران  19شــماره
موتــور  12488096483و شــماره شاســی  NAAM11CA79K964796متعلــق بــه اقــای فریــد ســلطان مهــی
2978
عســکری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

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

برابــر رای شــماره  140060310004006201و  140060310004006197مــورخ
 1400-06-13کــه در هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک بابــل تصرفــات مالکانــه
اقایــان امیــر عبــاس کابلــی وکریــم الــه اســمعیل نتــاج سرســتی فرزنــدان میرجــواد و
گلبابــا بشــماره شناســنامه  333و شــماره ملــی  206 -2950042-7و-363685-0
206صــادره از بابــل بــه ترتیــب نســبت بــه  16/66و  83/34ســهم مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان کــه عرصــه ان وقــف مــی باشــد بــه مســاحت
 253/50متــر مربــع از پــالک  2814/4/97/8630اصلــی واقــع در علمــدار و کتــی بخــش
یکشــرق بابــل خریــداری از اداره اوقــاف و امــور خیریــه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی میشــود در صورتیکــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را مرجــع
قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد /.شناســه آگهــی 1197705 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم1400/07/25 :
تاریــخ انتشــار نوبــت اول1400/07/10 :
سید مهدی حسینی کریمی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 2767

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  1400/06/23 - 140060318019003571هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای صابــر پــور نــوروز فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه  78صــادره از تالــش در ششــدانگ
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  316/32مترمربــع پــالک فرعــی  10549از  8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک  595و  740واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آغــا باجــی خانــم اســدی
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 اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 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  907/662 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/07/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده

2949

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  1400/06/23 - 140060318019003578هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی زهــرا ارمــن نیــا فرزنــد مســتعلی بــه شــماره شناســنامه  22صــادره از تالــش درپنجــاه و شــش
ســهم مشــاع از  72ســهم از ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  151/40مترمربــع پــالک فرعــی  688از
 5اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  142واقــع در قریــه دیــزگاه بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
ســید انــور اشــرف و ســید جــالل الدیــن اشــرف و رحمــت عیوضــی ( امــرن نیــا ) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور
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 به مــدت دو مــاه اعتراض
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  907/669 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/24 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده

2952

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  1400/06/23 - 140060318019003579هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس راســتی ریــک فرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه  1267صــادره از تالــش در
ششــدانگ یکبــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت  150مترمربــع پــالک فرعــی  10550از  8اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــالک  462واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اقــای یارمحمــد همدمــی
طــوالرود محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می 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  907/661 .م الــف
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده

2953

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  1400/06/28 - 140060318018002731هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای هــادی رنجبــر ســروندانی فرزنــد تقــی بــه شــماره ملــی  6539185847ششــدانگ یک باب
خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  184/30مترمربــع مجزی شــده از پــالک  31/104فرعی از ســنگ
 3اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2929فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری
از مالــک رســمی ســید علــی اکبــر رضویــان 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  1905 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/08/08

2950

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

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

برابــر رای شــماره  1400/06/08 – 140060318008002187هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض تــورج اســحق زاده فرزنــد صــادق بــه شــماره شناســنامه  14828صــادره از تهــران در ششــدانگ عرصــه
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  200مترمربــع قســمتی از قطعــه  623تفکیکی بــه پالک
 2712فرعــی از  238اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
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  430 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  :روز چهــار شــنبه  1400/07/24تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز پنــج شــنبه 1400/08/08

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

2951

مفقودی

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم بهتــاز تیــپ  125CCبــه رنــگ مشــکی مــدل  1389بــه
شــماره انتظامــی  37835ایــران  578و شــماره موتــور  81120009و شــماره شاســی  8913125مفقــود
2954
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و تسلســل اســناد خــودروی ســواری  GTXصبــا مــدل  1381بشــماره انتظامــی  121ق  59ایران
 10شــماره موتــور  346675وشــماره شاســی  S1412281811524متعلــق بــه اقــای محمــد جعفــری نصــر آبــاد
2955
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر 2770

ســند مالکیــت وانــت کمپرســی بــه شــماره پــاک  87ایــران  927س  81بــه شــماره موتور  220295وشــماره شاســی
2972
 521192مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
ســند مــزدا  1600مــدل  1372شــماره پــاک 427-74د 14شــماره شاســی  72600130شــماره موتــور 208372
مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مشهد 2973

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی اینجانب مهران مهدیزاده کاریزکی
فرزنــد اســکندرش ش  20010کــد ملــی  0946202117صــادره از مشــهد در مقطــع تحصیلــی کارشناســی پیوســته
رشــته مهندســی عمران-عمــران صــادره از واحــد دانشــگاهی بجنــورد بــا شــماره 1465031مفقــود گردیــده و فاقــد
اعتبــار مــی باشــد.از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد بجنــورد بــه آدرس :
خراســان شــمالی ،بجنورد،خیابــان دانشگاه،دانشــگاه آزاد اســامی ارســال نماینــد.

نوبت دوم
به اطالع عموم میرساند،پروانه اشتغال به کار و اصل دوره کارآموزی اجرا
مهندس فرشاد ساسانی نژاد به شماره شناسنامه اختصاصی با کد ملی
 ۴۲۴۰۲۴۵۶۲۱با شماره پروانه اشتغال ۲۹۳۰۰۰۰۸۴۲رشته کارشناسی
عمران مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.سازمان نظام مهندسی
ساختمان.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید اسماعیل کشاورز فرزند سید کامل
به شماره ملی  ۴۲۴۰۰۹۲۴۹۳صادره از کهگیلویه متولد  ۱۳۶۹در مقطع
کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشنه مهندسی عمران  .مهندسی و مدیریت
ساختمان صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی یاسوج به شماره سریال
 ۱۱۳۰۴۴به تاریخ صدور  ۱۴۰۰/۶/۱۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
یاسوج ارسال نماید

مشهد 2974

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کار سیســتم هیونــدای تیــپ ســانتافه  3500اتوماتیــک
بــه نــرگ مشــکی متالیــک مــدل  2012بــه شــماره انتظامــی  893ص  57ایــران  88بشــماره موتــور
 G6DCBA742669و شــماره شاســی  KMHSH81GDCU810869متعلــق بــه اقــای علــی شــاه
2979
مــرادی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو  405به شــماره انتظامــی 891س 82ایــران  74به شــماره موتــور 12490241022
و شــماره شاســی  NAAM01CA9CE220433مــدل  1391برنــگ نقــره ای-متالیــک بنــام مریــم میــری مفقود و
2984
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی خاص

به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/03/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :

اسداله افشین به شماره ملی  ،4251015142معصومه افشین به شماره ملی

 4251198271و قدرت افشین به شماره ملی  4250125122به سمت اعضای

هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب معصومــه غفــاری پــور فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 21145
صــادره از زابــل در مقطــع کارشناســی رشــته حقــوق صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســامی بــا شــماره
 37901286و ســریال دانــش نامــه  1043082مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .از یابنــده
تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد فــارغ التحصیــان بــه نشــانی زاهــدان،
2985
دانشــگاه آزاد اســامی ارســال نمایــد( .نوبــت ســوم)

ملی  6009954411به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب

ســند کمپانــی زیگمــا 125رنــگ بنفــش مــدل  95شــماره پــاک  82659 – 614شــماره تنــه  9509134شــماره
موتــور 209216مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک

مفقودی

قم 2986

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پیــکان مــدل  1380رنگ ســفید شــماره موتــور  91128012118شــماره شاســی 0080514120
شــماره پــاک 294 – 16ص 84مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط میباشــد.

ملی  4240132045به سمت بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره

شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه

استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دهدشت ()1170784

قم 2987

سند و برگ سبز خودروی سواری پژو  405GLX1800Iمدل ۱۳۸۲
به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 12482034139به شماره شاسی
 0082054300به شماره پالک  ۵۹ه  ۸۵۴ایران  ۹۳به نام علیرضا هوشیار
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

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

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1:اسداله افشین به شماره ملی ،4251015142معصومه
افشین به شماره ملی  4251198271و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره ملی  4240132045به سمت
بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره ملی 6009954411
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه
فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()1170784

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

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و
تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت
اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه بنجکول پاک  5اصلی بخش  5قشاقی
 393فرعــی آقــا /خانــم ســید رضــا مومنــی فرزنــد ســید محمــود نســبت بــه
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  198/22متــر مربــع
قســمتی از پــاک  59فرعــی خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از مریــم محمــدی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی
محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه
در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در
صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور
ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی
از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات
پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی
و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه
امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد
حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد .شناســه 1207271 :

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم
بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه شکریکا پاک  18اصلی بخش  1قشاقی
 1834فرعــی آقــا /خانــم خضرالــه رودگــر فرزنــد وجیــه الــه نســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی بــه مســاحت  68/75متــر مربــع خریــداری بدون
واســطه بــا واســطه از بیــوک محمــدی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها
عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای
اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محل
ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئین
نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفته نشــده،
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی
رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتی
آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصی منتشــر می نمایــد .شناســه 1206410 :
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/07/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/08 :
صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 2967

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/08 :

صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 2965

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم
بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه هلستان پاک  6اصلی بخش  1قشاقی
 1982فرعــی آقــا /خانــم ملیــکا ســیفی کار فرزنــد ابوالفضــل نســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  634/05متــر مربــع قســمتی از
پــاک  38فرعــی خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از ابراهیــم الکایــی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها
عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای
اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها
از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محل
ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئین
نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفته نشــده،
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی
رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتی
آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصی منتشــر می نمایــد .شناســه 1207205 :
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/07/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/08/08 :
صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 2961

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه
در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر
مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم
صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه اندرود پاک  2اصلی بخش  3قشاقی
 1073فرعــی آقــا /خانــم علــی طلوعــی نســب فرزنــد خدابخــش نســبت بــه
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  249/53متــر
مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از ملیحــه قمــی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریــق
ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی،
رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند
بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و

گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهد کــه در ایــن صــورت اقدامــات
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض
در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت
بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند
مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه
نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی
از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای
هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن
آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند
و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد
ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد.
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